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 سر مقاله
 )به قلم مدیر مسئول نشریه(

ترویجی و مشابه؛ -پژوهشی، علمی-قالب کلی مجالت علمی دانشگاهی در کشور ما؛ خاصه مجالت علمی

به گونه ای است که عمدتاً محصول پژوهش های علمی و تحقیقی پژوهشگران، اعضای هیات های علمی و 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی می باشد. در کنار این مجالت که عمدتاً آنها را با عنوان ژورنال می شناسیم 

گونة دیگری از مجالت وجود دارد که قالب کلی آنها تلفیقی از مطالب علمی و رویدادهای روز حوزة 

مربوط است؛ این گونة دوم را با نام مجالت تخصصی می شناسیم که معموالً با وجود آنکه فاقد درجة 

علمی مورد تایید وزارت علوم هستند لیکن به لحاظ بسط اندیشه های علمی و اطالع رسانی از جریان 

های علمی و فرهنگی و هنری کشور در نوع خود بسیار ارزشمند هستند. عالوه بر موارد مذکور مقاالتی 

نیز به شکل تخصصی و با رویکرد عمومی تر برای خواننده عام در روزنامه ها، مجالت غیر تخصصی و 

 سایت های علمی به انتشار می رسد که جامعة بزرگتری از افراد را مخاطب قرار می دهد. 

در این میان نشریات دانشجویی وضعیتی مشابه گونة دوم و سوم را دارد. یعنی در عین تخصصی بودن 

فاقد درجه بندی های ارزشی وزارت علوم هستند. حال این سوال پیش می آید که هدف از تولید این 

فرهنگی چیست. در یک توضیح کوتاه می توان هدف از تهیة این نشریات را در درجة اول -محتوای علمی

به ثمر نشاندن پژوهش هایی دانست که مجال انتشار در سایر فضاهای علمی را نیافته اند. برای مثال یک 

تحقیق مونوگرافیک )تک نوشته( از یک بنای تاریخی، نقد یک اثر نقاشی، معرفی گونه ای خاص از صنایع 

دستی محلی یا معرفی یک جریان هنری مدرن می تواند در چنین نشریه ای چاپ شود و توجه مخاطبین 

حرفه ای انعکاس یافته و زمینة همکاری های تحقیقی و -بیشتری را جلب نماید و حتی در فضای پژوهشی

معرفی نویسنده در مجامع بزرگتر علمی را فراهم آورد. همچنین در درجة دوم اهمیت؛ فعالیت در این 

گونه نشریات را می توان تمرینی جدی و علمی برای نویسندگان آنها، که عمدتاً دانشجویان مقطع 

کارشناسی هستند، دانست. مسیری که می تواند دانشجویان را در هدفمند کردن پژوهش هایشان در 

تولید محتوای علمی و همکاری های بین گروهی تشویق کرده و توانمند سازد. عالوه بر موارد مذکور ایجاد 

حرفه ای انگیزه دیگری در این مشارکت است که درجای خود حائز  -سابقه یا اصطالحاً رزومه علمی

 اهمیت است.  

یک نشریه دانشجویی علمی تخصصی است که حوزة فعالیت آن هنر می باشد.  "کاربندی"با شرح فوق 

این نشریه مقاالت، یادداشت های علمی، مصاحبه های تخصصی، گزارش های علمی و فرهنگی، خالصه 

پایان نامه های دانشجویی و موارد مشابه را پوشش می دهد. کاربندی تالش دارد به شکل فصلنامه یا 

دوفصلنامه منتشر گردد. همچنین تالش مدیریت نشریه آن است که جهت غنی تر شدن محتوا در هر 

شمارة اثر در کنار مقاالت دانشجویی از نوشتار اعضای هیات علمی و پژوهشگران با سابقه نیز بهره گیرد. 

لذا کاربندی از همین شمارة نخست تمامی عالقمندان حوزة هنر و فرهنگ ایران عزیز را دعوت به 

 همکاری می کند.  

 وحید حیدری                                                                      
 عضو هیات علمی دانشکده هنر، دانشگاه سمنان                                                                                          
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 مقاالت
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 چکیده

هنر معاصری که امروزه وجود دارد وام دار  

تحوالت و اتفاقاتی است که در قرن هفدهم 

میالدی رخ داد و آن را عموماً با نام هنر 

باروک می شناسیم. این جنبش طیف وسیعی 

از هنرهای مختلف به ویژه نقاشی، طراحی و 

چاپ با شیوه های اجرایی متفاوت را در بر 

میگرفت ، هنرمندان باروک نسبت به شیوة 

هنری رنسانس و نظم و ثبات آن، معترض 

بودند و می خواستند در آفرینش هنری آزاد 

باشند. دادائیسم، سورئالیسم، کوبیسم، 

مدرنیسم و بسیاری از سبک های مدرن در 

نتیجه ی حرکت، شجاعت و سنت شکنی 

 هنرمندان باروک است. 

به همین ترتیب، یکی از جنبه هایی که  

باروک را به عنوان یک جنبش هنری می توان 

توصیف کرد این است که نتیجه و بیانگر یک 

بحران عمیق معنوی و اخالقی بود که در اثر 

تجزیة ارزش های رنسانس و کالسیک ایجاد 

شد. هنری که امروزه ما با آن سر و کار داریم 

را می توان ادامه ی آنچه از باروک باقی مانده 

دانست؛ با بررسی و مقایسة کوتاه آثار 

کاراواجو و رامبرانت در نقاشی های شام در 

امائوس، سر بریدن جالوس توسط داوود، 

مصلوب کردن سنت پیتر و درس آناتومی 

دکتر نیکالس تولپ. در این آثار به هنر واقع 

گرایانه، بازی نور و سایه، خلق نور از درون 

 سایه ها و هنر خشونت بار کاراواجو 

 

 

میپردازیم؛ اثری که در سده ی هفدهم کاری  

 کامالً جدید به حساب می آمد.  

هنر قرن هفدهم، نقاشی،  واژه های کلیدی: 

 باروک، کاراواجو، رامبرانت

  

 مقدمه
شاید در وهله ی اول ارتباط چندانی بین 

کاراواجو و رامبرانت نباشد اما اگر کمی دقت 

کنیم متوجه می شویم که هر دو در دوره ی 

باروک  و دوران طالیی هلند بودند و حتی اگر 

آن اختالف اندک زمانی را هم برداریم در 

زمان حیات یکدیگر حضور داشته اند عصر 

طالیی نقاشی هلند که چهارصد سال از آن 

می گذرد به واسطه ی پیدایش آن سیاست، 

اقتصاد، فرهنگ و هنر به اوج شکوفایی خود 

رسید هنرمندان زیادی عالوه بر رامبرانت مثل 

یوهانس فرمیر، فرانس هالس، یان استین، 

یاکوب وان روئیزدال و... آثار بسیار ارزشمندی 

خلق کرده اند. دوران طالیی هلند در واقع از 

سال های پایانی سدة شانزده میالدی آغاز 

شود و تا اوایل سده هجدهم ادامه می یابد.  می

سال هلند به صلح با اسپانیا دست  ۰۸پس از 

یافت و این پیروزی و صلح عالوه بر برقراری 

آرامش وضع را برای هنر هلند هموار ساخت 

هلندیان دست به مهاجرت و کشف سرزمین 

 های دیگر زدند. 

 پاورقی
دانشجوی کارشناسی نقاشی، ( 1)

 دانشگاه سمنان
parisa77rostami@gmail.com 

 باروک شکوه هنر نقاشی
 ) با بررسی نقاشی های کاراواجو و رامبرانت(

 (1پریسا رستمی )
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به فعالیت  (1به ویژه از راه کمپانی هند شرقی ) 

های گسترده بازرگانی در کشورهای گوناگون 

پرداختند. با برقراری صلح در کشور و همچنین 

پیشرفت علم و افزایش ثروت، درهنر هلند هم 

پیشرفت قابل توجهی شکل گرفت. آثار برجای 

مانده از هنر هلند در دوران طالیی، که در 

های هلند و بلژیک دیده   بسیاری از موزه

میشوند، رکن اصلی و اساسی تاریخ هنر هستند. 

در همین دورة تاریخی که هلند در حال 

پیشرفت بود هنرمندانی دیگر در ایتالیا و بعدها 

در اسپانیا، فرانسه، آلمان و ... جنبشی را خلق 

کردند که بزرگترین تحول سده ی هفدهم را 

رقم زد بدون شک می توانیم بگوییم بعد از دوره 

ی باروک هیچ شگفتی و پیشرفت عظیمی مانند 

این جنبش در تاریخ هنر نقاشی رخ نداده است. 

باروک در ابتدا لغتی برای مسخرگی و استهزای 

کار هنرمندانی بود که روش ها و سبک 

گذشتگان  را به چالش کشیده بودند اما درواقع 

به معنی مروارید ناصاف است؛ و البته ریشه ی 

لغت به طور قطع و دقیق مشخص نیست. 

نقاشان در این جنبش نوظهور در استودیوی 

خود به چینش فیگورها و فضاسازی با توجه به 

نور به نقاشی پرداختند که موضوعات گسترده 

ای را هم در بر می گرفت. سبک باروک به دو 

صورت ظاهر شد: یا سلطنتی و کلیسایی و 

مختص اشراف زادگان بود یا به طبقه متوسط 

مردم می پرداخت که البته نوع دوم باروک 

کننده زندگی  بیشتر جنبه رئال داشت و منعکس

روزمره مردم عادی بود اما باروک در دربار و 

کلیسا تنها به تصویرسازی از شکوه و عظمت 

اشرافیت و تجمل گرایی می اندیشید. می توان 

گفت باروک واکنشی در مقابل منریسم بود زیرا 

که در منریسم یا همان شیوه گرایی نیاز به هیچ 

تعادل و دقت در ترکیب بندی نبود و پویایی و 

حرکت چندانی  هم نداشت چنان که شاهد 

هستیم فیگورها اغلب به شکل عجیب و نابه 

هنجار در میانة حرکت خود کشیده شده اند. 

( هنرمندان باروک با عدم تعادل 193۰)لیتل،

بازی کردند و سعی کردند کسانی را که مشاهده 

می کنند تحت تأثیر فرم های نمایشی و پویا 

قرار دهند. تحریف فرم های کالسیک، تضادهای 

نور و سایه آن را متمایز می کند. باروک 

جنبشی بود که با هنر رنسانس و کالسیسیسم 

مخالف بود. باروک اعتراض هنرمندان جدید به  

مفاهیم زیبایی شناسانه ای بود که تنها در گرو 

رعایت اصول رنسانسی و قواعدی که ادیبان و 

شاعران ساخته بودند، شکل می گرفت.  کم کم 

در نقاشی ها احساس، رنگ، تنوع در کادربندی، 

خطوط محو، پویایی و حرکت  به وجود آمد. در 

واقع در پی سنت شکنی و عالقه برای تجربه 

 های جدید بود که باروک به وجود آمد . 

در زمان انتقال این اصطالح به معماری، از 

باروک برای اشاره به اشکال فوق العاده مضحک 

استفاده می شد. بنابراین معماری باروک، به 

دلیل جدایی از ایده آل کالسیک و نظم و تعادل 

 مورد نظر در آن، هنری بی ارزش قلمداد شد. 

می توان گفت باروک در معماری به تجمل 

گرایی و ایجاد تزئینات و رنگ های غنی در 

بناها، به ویژه کلیساها، و استفاده ی حداقلی و 

مفید از فضا، در نظر گرفتن فضای کلی در مرکز 

و الحاق فضاهای فرعی و نمای پیشین بنا و  

 یک پارچه بودن انجامید. 

 

 پاورقی

( اشاره به حاکمیت 1) 

و نقش فزاینده ی این 

کمپانی برتانیایی در 

بخش هایی از شنبنه 

 قاره ی هند دارد.
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برای مثال می توان به بناهای مهمی چون: 

(2، کلیسای سن کارلو)(1کلیسای ایل جسو)

و ... اشاره کرد. در موسیقی عالوه بر مروارید 

صیقل نیافته کلمه ی باروک به معنای نا به 

هنجار  است که البته این نا به هنجاری منجر 

به پرورش هنرمندانی مانند باخ و جرج 

فردریک هندلدر شد. به  قطعه های موسیقی 

شور و احساس اضافه کرد و پایه ی به وجود 

در حالی که معماری، آمدن اپرا را بنا نهاد. 

مجسمه سازی و موسیقی در پی پیشرفت و 

ایجاد تحوالت تازه بودند نقاشی شکوه و 

عظمت خود را درکارهای رامبرانت و کاراواجو 

نمایان کرد. اما با وجود هم سبک و هم دوره 

بودن شاهد دو شخصیت، دو هنر و دو قلم 

متفاوت هستیم که این اختالفات قابل تامل 

است. در اینجا به بررسی ویژگی های مشابه و 

متفاوت این دو هنرمند با تحلیل و نقد چند 

اثر معروف شان می پردازیم. الزم است دوباره 

گریزی به تاریخ هنر بزنیم؛  باروک همراه با 

استبداد و اقتدارگرایی سیاسی و اصالحات 

دینی آن دوره همراه بود به همین خاطر  در 

کارهای کاراواجو  اغلب با داستان های 

مسیحی مواجه ایم که توام با طنزی  

هوشمندانه است و یا شاهد اعتراض رامبرانت 

به پیروزی و استبداد پروتستان ها علیه 

کاتولیک ها هستیم. یکی از ویژگی های خیلی 

مهم باروک که درتمامی آثار کاراواجو و 

رامبرانت مشاهد می شود؛ عالوه بر حفظ 

تعادل و وحدت فرم ها و عناصر در کادر؛ این 

است که با استفاده از بازی نور و سایه و شگرد 

هایی که گاهی پرسپکتیو  را به هم می زد 

قصد ایجاد فضایی فریبنده و رمزآلود را 

داشتند تا با چند لحظه مشاهده ی آثار آنها 

خود را درون آن تابلو بدانید. این احساس 

نزدیک بودن و صمیمیت که هنرمند به 

مخاطب می دهد و مخاطب خودش را جزئی 

 از داستان می داند از نقاط قوت آثار آنهاست. 

 . میکل آنجلو مریسی کاراواجو 1

شوی،  کنی، خیره نمی تو به آثار من نگاه نمی«

( یکی 8کاراواجو) »کنی ها را احساس می تو آن

 93از محبوب ترین هنرمندان جهان در 

در میالن به دنیا آمد.  1751سپتامبر سال 

پدرش معمار بود و خانواده ای کامالً ثروتمند 

داشت. فعالیت هنری خود را خیلی زود آغاز 

کرد و در سیزده سالگی شاگرد سیمونه پترزانو 

به رم رفت که چون در آنجا  1739شد و سال 

شناخته شده نبود و به مرحله ی استادی هم 

نرسیده بود برای هنرمندان معروف مانند: 

کار میکرد؛ در “  چوزپه چزاری”و “  سیچیلیانو”

این کارها به خلق طبیعت و موضوعات مذهبی 

می پرداخت. قطعاً یکی از نقاط عطف زندگی 

او خرید تابلوی ورق بازها توسط کاردینال 

فرانچسکو ماریا دل مونته بود. بعد از این واقعه 

او به قصر شخصی کاردینال نقل مکان کرد در 

همین زمان ها بود که برای سفارش کار 

کلیسای سن لویچی دی فرانچسکی آثار 

ارزشمندی را خلق کرد و به شهرت رسید. به 

قطع در زندگی کوتاه و پرتنش کاراواجو آثار 

زیادی وجود دارد اما بگذارید دو اثر با عنوان 

شام در امائوس  و سر بریدن جالوس توسط 

داوود را بررسی کنیم. کاراواجو شخصیتی 

ای داشت. او  خشن و ناآرام و زندگی پرحادثه

در جنگ ها ودوئل ها شرکت میکرد و حتی 

 بخاطر ارتکاب قتل به زندان افتاد و با فرارهای 

 پاورقی

( معمار ؛ جاکنومنو 1) 

 دال پورتار

( معمار: فرانچسکو 2) 

 بورومینی 

( میکنل آننجنو 8) 

مریسی کنارااواجنو      

(1611-1171) 
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مکرر زندگی اش را پشت سر گذاشت. اما با 

وجود داشتن شخصیتی تندخو پیشرفت قابل 

ای برای هنر نقاشی و جنبش  توجه و یکپارچه

 آورد.  باروک به دست

در نقاشی از پیروی آموزه های واالی رنسانس 

یعنی بازنمایی متعادل و متعالی و شفاف جهان 

بیرون، که سه استاد بزرگ میکل آنژ، رافائل و 

لئوناردو داوینچی آن را به کمال رسانده بودند، 

سرباز زد.طرح موزون، رنگ طبیعی، نور یکدست 

و فضای درخشان برای او معیار زیبایی هنری 

 (.  en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio)نبود

کاراواجو به خدا و انبیاء الهی معتقد نبود اما با 

این وجود سفارش های زیادی از سوی کلیسا ها 

دریافت می کرد و داستان های مسیحی را 

بازنمایی می کرد گرچه شخصیت تندی داشت 

اما در میان مردم بود و به حمایت از مردم عادی 

و قشر ضعیف می پرداخت آن گونه که میبینم 

در آثارش برای کشیدن فیگورهایی مثل 

قرشتگان یا خود مسیح از مردم عادی استفاده 

 می کرد. 

 

 

 

 

 

 

نقاشی شام در امائوس  مثال مناسبی است برای 

مواردی که گفته شد. همچنین کاراواجو در دل 

باروک سبکی به نام تنبریسم را به وجود آورد 

که تاریکی و سیاهی بیشترین قسمت نقاشی را 

هایی از نقاشی  ( نقاش قسمت1دربر می گرفت)

را به همان شکلی که هستند روشن باقی 

هایی  گذارد در حالی که ابهامات و یا قسمت می

اهمیت جلوه دهد را تیره  خواهد بی که می

کند؛ به این منظور که حواس بیننده از سوژه  می

اصلی پرت نشود. هنرمند اثر به جای اینکه 

های روشن را همان گونه که در نور  قسمت

طبیعی هستند رها کند، روی روشنی آنها نیز 

کند و به آنها روشنی بیشتری  تاکید می

بخشد. بهترین نقاشی او در این زمینه  می

( 1مصلوب کردن سنت پیتر است)تصویر شماره

( صلیب وارونه و باقی فیگورها 2تن سنت پیتر)

در کنتراست شدید نور و سایه هستند. تاکید بر 

روی سنت پیتر است پس بنابراین روشن ترین 

بخش تابلو می باشد. اولین نقاشی که آن را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد نقاشی شام 

( است که شاهکاری از کاراواجو و 8درامائوس)

یکی از مهم ترین نقاشی های تاریخ باروک 

 ( 9است. )تصویر شماره 

 

 

 

 

 پاورقی

( اگرچه تین تورتو 1) 

و ال گریو ننقناشنان 

منریست این تکنیک 

را قبال بنکنار بنرده 

بودند ، ولی تنبریسم 

معموال با کناراواجنو 

 شناخته میشود.

( رنگ روغن روی 2) 

سانتی متنر  281بوم 

سانتی متنر ،  171* 

1611 

( رنگ و روغنن 8) 

 156* 101روی بوم ، 

 1611سانتی منتنر، 

 گالری ملی لندن

مصلوب کردن سنت پیتر ، رنگ   -1تصویر شماره 

سانتی متر ، کلیسای  99۸در  157روغن روی بوم ،  

 سانتا ماریا دل پوپولو رم ، ایتالیا 

، رنگ روغن  10۸1شام در امائوس ، -9تصویر شماره 

سانتی متر ، گالری ملی  130در 141روی بوم ، 

 لندن
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به صورت ساده و در یک نگاه این یک نقاشی  

روایتگر سه دوستی است که در حال خوردن 

شام هستند و مردی که ایستاده به آنها می 

نگرد. هر عضو تابلو دارای حس و عکس 

العملی خاص است که روی یکدیگر تاثیر 

گذاشته اند. داستان به حوادث بعد از به 

صلیب کشیده شدن مسیح برمی گردد. دو نفر 

از حواریون وی که هنوز در شوک حوادث 

قبلی بودند قدم زنان به سمت روستای 

امائوس میرفتند که غریبه ای به آنان پیوست. 

آنان برای شام در مهمان خانه ای در امائوس 

توقف کردند. فرد غریبه پیش از صرف شام، 

نان را متبرک کرد. در آن لحظه دو مرد  

متوجه شدند که فرد غریبه کیست . او همان 

مسیح بود که مانند شام آخر نان را متبرک 

ساخته بود. نقاشی همان لحظه بسیار کوتاهی 

است که این دو نفر متوجه می شوند در حال 

تماشای یک معجزه و قدرتی غیرقابل تصور 

هستند. کاراواجو این لحظه را  برای همیشه 

(. نمود دقیقی از 4ماندگار کرد)تصویر شماره 

چشمانشان «باز نمایی آیه ای از انجیل لوقی:  

اما او از نظرها  ،باز شد و او را بازشناختند

اما این فقط یک بازنمایی ساده  »ناپدید شد.

برای تبلیغ دینی یا روایت یک داستان از 

انجیل نیست بلکه سرشار از نماد و کنایه 

است. اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم چهره ی 

مسیح بدون ریش با موهای بلند و صورتی 

تقریبا لطیف و زنانه کشیده شده است. فرم 

دست ها حالتی مقدس است واز این دست در 

کلیساها زیاد دیده می شود. روی میز میوه ها 

و غذاها قرار دارد و شراب که نشانة خون 

 عیسی و نان که نشانة روح اوست. 

مردی که ایستاده حالتی کامال بی اعتنا 

نسبت به عیسی دارد و گویی هنوز از عظمت 

او خبر ندارد. سایه این مرد بر دیوار و نیمی از 

مسیح افتاده است و نور مقدس روی او را هم 

از بین برده است. حتی اگر دقت کنیم سیبی 

روی میز است که نشانه ی هبوط انسان است. 

تمامی این حالتهای تضاد و نشانه ی پنهان 

که کاراواجو هوشمندانه در بیان نقاشی خود 

به کار برده پرسش های زیادی را برای ما 

ایجاد می کند. استفاده از نور تند در کنار 

تاریکی های صحنه و گذاشتن سوژه های 

اصلی در پیش زمینه و استفاده از ابعاد بزرگ 

و موضوعاتی که از میان مردم و زندگی 

فقیرانه آنها بود همه باعث می شد تا بیننده 

خود را در موقعیت احساس کند و این مهم 

ترین اصل در کارهای او بود که به نوعی باعث 

  ایجاد یقین و ایمان در بیننده می شد. نکته

ای که باید به آن اشاره کنیم این است که 

توان پرداختن کاراواجو به نقاشی  هرگز نمی

مذهبی را تحولی در اندیشه و باورهای او 

چه در این زمینه خلق کرد  تعبیر کرد، بلکه آن

 نتیجه نگرش خاص او به نقاشی بود.

 

 

4تصویر شماره   
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آنچه میتوان از نقاشی برداشت کرد این است که 

مسیح مقدس دوباره متولد خواهد شد در حالی 

که انسان ها درحال سقوط هستند . انسان ها به 

ریا کاری و فساد و پذیرش دروغ و انکار حقیقت 

روی آورده اند . اما یاران عیسی که در دنیا او را 

شناختند و از او پیروی کردند و در حالی که 

رنج کشیدند و سختی های دنیا را تحمل کرده 

بودند خداوند به آنها بشارت دیدار و بازگشت 

عیسی را می دهد. زمانی که حتی فکرش را 

نمی کردند و در اوج سختی و رنج، برای آنها  

نعمت های الهی و طعام آسمانی می آورد و به 

آنها محبت و مهربانی هدیه می کند. می آید که 

دوباره بشارتی باشد برای مردمانی که به دروغ 

روی نیاوردند و به او ایمان داشتند. در واقع 

درسایه ی اشاره به ایمان این نکته که مسیح در 

میان مردم عادی است را به نمایش گذاشت. اما 

کاراواجو آن چنان که در این پرده می بینم 

خوی آرامی نداشت هنر خشونت باری از او را در 

(، 1تابلوهای سربریدن جالوس توسط داوود)

داوود با سر جالوت، سر مدوسا، شالق زدن 

مسیح، دفن سانتا لوچیا و ... می بینیم .)تصویر 

 ( 7شماره 

 

 

 

 

 

کاراواجو با خشونت  و دستکاری های هنرمندانه 

هنری ساختار شکنانه ارائه می دهد که میراث 

تاریخ تصویری باروک را با باالترین درجه ممکن 

از شور هیجان و کیفیت های رئالیستی  به 

( 0بیننده معاصر عرضه میکند.)تصویر شمارة

( در کتاب خود با عنوان لحظه ی 2مایکل فرید)

کاراواجو این گونه هنر قتل او را توصیف می 

موتیفِ سربریدن در آثار کاراواجو در «کند: 

حکم نوعی استراتژیِ پیچیده در تاریخِ نقاشی 

بوده که نقشی کلیدی در رهاییِ نقاشی از زیر 

ی معماری داشته است و به این مدیوم  سلطه

اجازه داده تا جایگاهِ مستقل خود را بیابد. 

کاراواجو در دوره ی باروک با این کار به هنر 

نقاشی معنای مستقلی بخشید که راه را برای 

 »خیلی از سبک ها و مفاهیم امروزی را باز کرد.

 )ینسن، سونر؛ مجله لحظه های سینما(

 

 . رامبرانت هارمنزون قان راین 2

خب اگر از بحث سر بریدن های کاراواجو 

بگذریم هنرمند دیگری هست که در این دوره 

غوغایی به پا کرد و ما اکنون مدیون بازی های 

 هنرمندانه ی او با نور و سایه هستیم. 

( هنرمند هلندی متولد لیدن و فرزند 8رامبرانت)

نهم خانواده ای معمولی بود. هنر خود را با 

کشیدن طرح هایی از افرادی در حال گفتگو، 

 چرت زدن، گدایی و کارهایی از این دست شروع

 پاورقی

( رنگ روغن روی 1) 

سانتنی  111* 121بوم 

 متر ، گالری لندن

( مایکل مارتنینن 2) 

فرید، منتقد هنننری 

مدرنیست و منور  

 هنر

(رامنننبنننراننننت 8) 

 هارمنزون فان راین 

(1665-1616) 

 سربریدن جالوس توسط داوود  – 7تصویر شماره 

 0تصویر شماره 
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نیز به وی با دیدة احترام می  کرد. مردم

نگریستند و از تشویق او مضایقه نمی کردند. 

چرا که هلند قرن هفدهم شاهد مردمی بود 

که بسیار به هنر نقاشی بها می دادند و از قشر 

غنی گرفته تا افراد فقیر و محروم به شدت 

 عاشق تابلو های هنری بودند.

در آمستردام در محضر استادی بنام پیتر 

الستمن به شاگردی پرداخت. استادی که به 

شدت از نقاشی کردن طبیعت بی جان 

اجتناب می ورزید و با به چالش کشیدن 

مجموع دانسته ها و تخیالتش سعی در زنده 

کردن حادثه های تاریخی و افراد مشهور 

 گذشته در تابلو های نقاشی اش داشت.

او برای خلق داستان های قدیمی بر روی بوم 

از اشخاص واقعی به عنوان مدل بهره می برد 

تا آن جایی که حتی برای مضمون های 

تاریخی از افرادی استفاده می کرد که لباس 

ها و آرایشی همچون مردم دوره خودش باشد 

و آثار کارواجو را با ارزشمند می دانست و در 

 مورد آن آثار با هنرجویانش صحبت می کرد.

کاراوجو به «پیتر الستمن چنین می گفت: 

هسته اصلی و باور کننده هنر دست یافته بود، 

در تمامی آثار وی افراد عادی در کوچه بازار 

در نقش حواریون و پیامبران و حکمرانان و 

حتی فرشتگان ظاهر می شوند. دیگر از چهره 

های خنگ و غیر واقعی، که سایر نقاشان به 

عنوان قدیس متی و قدیس توماس و سایر 

بزرگان به خورد مردم می دهند، در آثار وی 

خبری نیست. من نیز از شما می خواهم که 

چون کارواجو به طبیعت مسلح شوید و با 

پرداختن به موضوع هایی ارزشمند به مبارزه 

با نقاشی های کسل کننده و بی ارزش 

طبیعت بی جان بپردازید؛ که امروزه با نهایت 

 تاسف هواخواهان کوته فکر بسیاری دارد. 

رامبرانت بی بهره از هنروری کاراواجو نبود 

ها را به  توان آن تابلوهای زیادی کشید که می

های  ای، پرتره انواع سوژه های تاریخی، اسطوره

های صحنه های  سفارشی گروهی و نقاشی

 (طبقه بندی نمود.1خودمانی معروف به ژانر)

رامبرانت از کودکی به خواندن انجیل و تورات 

تشویق میشد. او به هیچ یک از احزاب 

عقیدتی و مذهبی متمایل نشد چرا که از نظر 

وی انسان از مقدس ترین و مهمترین آفریده 

ها بود و فرقی ندارد که آدمی چه فکر می 

کند. خواه اشتباه یا درست می اندیشد مهم 

اصل وجودی انسان می باشد که از منبع خیر 

و خوبی سر چشمه می گیرد. بسیاری از 

کارهای وی از داستان های انجیل است که 

یکی از همین کارها داستان همان آیه ی 

انجیل لوقاست که در کاراواجو مورد بررسی 

 ( 5قرار دادیم.)تصویر شماره 

 

 

 

 پاورقی

(  صحنه هنای از 1) 

زننندگننی عننادی و 

چیزهای محنلنی و 

سوژه  های اینگنوننه 

دنیایی و معمولی را 

 نشان می دهند.

  1093شام در امائوس ،  -5تصویر شماره 
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گرچه مقایسه ی کار هنرمندان با یکدیگر عمال 

کار جالبی نیست اما اگر این دو تابلو را در کنار 

هم بگذاریم. اینجاست که می توانیم دو طرز 

فکر و دو هنر متفاوت را ببینیم. دو نقاشی که 

هردو در باروک قرن هفدهم، در یک سبک و 

مکتب و از یک روایت خلق شده اند اما با توجه 

به اینکه در پرداخت های نوری، محو کاری 

خطوط و فضاسازی بسیار با یکدیگر تفاوت دارند 

به نوعی روایت و برداشتی شخصی خود را به 

 (۰مخاطب نشان می دهند.)تصویر شماره 

 

نکته ی جالب اینجاست که رامبرانت در نقاشی 

از یک یهودی در آمستردام به عنوان الگوی 

مسیح استفاده کرده است و معتقد بود که از این 

 طریق به حقیقت نزدیکتر خواهد شد.

رامبرانت بر ایجاد تضاد شدید نور و سایه تاکید 

داشت و در تمام عمر به این شیوه پایبند ماند 

(. او با تیرگی جزئیات غیر 19۰۰)مولبرگر،

ضروری را پنهان و پیکرها و اشیا را با نور 

مشخص ساخته است. تضاد شدید نور در مقابل 

تیرگی ، صحنه ای معمولی را به فضایی مهیج 

 تبدیل کرده است. 

از دیگر ویژگی های باروک می توان به اغراق 

آمیز بودن و اینکه نور و رنگ در بازنمایی فرم ها 

نقش زیادی دارد اشاره کرد. در دوره رنسانس 

در نقاشی هر یک از قطعات دارای ارزش خاص 

خود بودند و به طور خاص به هر کدام پرداخته 

می شد اما در باروک شکل اصلی وجود دارد که 

بقیه فرم ها به آن بستگی  دارند و می شود 

گفت تمامی اجزا در خدمت هدف و سوژه ی 

نقاشی هستند. از میان شاهکار های باروکی 

رامبرانت می توانیم نقاشی دیگری را هم مثال 

بزنیم که از معروف ترین کارهای تاریخ هنر نیز 

درس آناتومی ”محسوب می شود: تابلوی 

 (. 3)تصویر شماره “ نیکالس تولپ

( رامبرانت شامل 1های پرتره ی گروهی) سفارش 

ترین آثار او نیز  ترین و سمبولیک بعضی از مهم

شود. اولین سفارش بزرگی که مطمئناً در  می

کسب شهرت او مؤثر بوده تابلوی درس آناتومی 

باشد. این اثر زمانی  (می2دکتر نیکالس تولپ)

نقاشی شد که رامبرانت بیست و پنج سال 

داشته و این اولین کوشش او برای در یکجا 

نشان دادن تعدادی آدم در یک نقاشی 

است. این تابلو توسط صنف جراحان  پرتره

سفارش داده شد تا در سالن تشریح آویخته 

افراد  -شود و اگرچه دارای وحدتی کافی نیست

رسد که در درس  مختلف در تابلو بنظر می

ولی با وجود این برای جوانی به  -شرکت ندارند

آید. سن او کار قابل توجهی به حساب می
(en.wikipedia.org/wiki/Rembrandt) 

 

  8تصویر شماره 

 پاورقی

( پرتره ی گروهنی 1) 

از انواع مهم نقاشنی 

در هلند قرن هفدهم 

بود که آننهنارا در 

فضای عمومی و جایی 

که اهالی یک صنن  

گردهم می آمندنند 

 نصب می کردند.

(2)  the Anatomy 

Lesson of Dr 
Nicolaes Tulp  
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آنچه که می بینیم دکتر نیکالس تولپ در  

حال نمایش دادن ماهیچه های ساعد و بازوی 

جسدی است که بر روی میز تشریح قرار 

شش فیگور در اطراف جسد و    .  گرفته است

سمت چپ و میانه ی کار با نگاه هایی که هر 

کدام به طرفی است وجود دارند. این کالس 

در سالن های تشریح که بیشتر به شکل سالن 

دانشجویان    .  های تئاتر بود برگزار شده

پزشکی، دیگر پزشکان و مردم عادی با 

پرداخت مبلغی به عنوان ورودی می توانستند 

اینکه مردم عادی هم در    .  وارد این سالن شوند

این جلسات شرکت می کردند نشان دهنده 

ی این است که آن زمان این عمل مهیج و 

موردعالقه ی مردم بوده، که امروزه دیگر 

شاهد چنین چیزی نیستیم با روند پیشرفته 

شدن جامعه این ذوق و هیجان مردم کم کم 

از بین رفت؛ می شود گفت با تکامل و تمدن، 

ذوق و اشتیاق مردم به دانستن و آگاهی کمتر 

 شد.

این نقاشی کامال مطابق با واقعیت نیست؛ این 

رویداد علنی تر بوده و در واقع دکتر تولپ، 

جراح ارشد ، کار تشریح را انجام نداده بلکه 

دستیار او این کار را کرده است. چیزی که 

اینجا قابل توجه است این است که رامبرانت 

درواقع یک پرتره ی گروهی را بازآفرینی 

کرده، مردم هلند در قرن هفده عمدتا 

پروتستان بودند و دیگر کلیسا حامی هنر و 

نقاشی نبود کم کم سفارشات کلیسا کمتر شد 

و هنرمندان از مردم طبقه ی متوسط و 

متخصصان و اعضای یک صنف یا گروه خاص  

سفارش می گرفتند. متخصصان نیاز داشتند 

که نقاشی به گونه ای باشد که تبحر آنها به 

رخ همه کشیده شود در اینجا هم مهارت و 

تبحر دکتر تولپ  در مرکز توجه قرار گرفته . 

اگر به رنسانس برگردیم در آنجا هم بررسی 

بدن انسان شروع شده بود و در باروک 

پژوهش و بررسی و باز آفرینی بدن به اهمیت 

باالیی رسید. میکل آنژ و لئوناردو داوینچی در 

خفا بدن ها را تشریح می کردند اما در هلند 

هنرمندان و دکترها به صورت علنی به بررسی 

بدن انسان می پرداختند. حتی با کمی دقت 

بیشتر به کتابی که در گوشه ی سمت راست 

آورده شده متوجه ی پیشینه و اهمیت درس 

 تشریح در آنجا می شویم. 

در تابلو آنها به تشریح مردی که اعدام شده 

می پردازند رنگ و حالت جسد به اینگونه 

است که انگار خیلی از زمان مرگ او نگذشته 

 است. 

 

 

 

تابلوی درس آناتومی نیکالس  - 9تصویر شماره 

سانتی متر ، موزه  216در  169،  1632 ،تولپ 

 مائریتشویس ، هلند 
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پرتره ها با نگاه هایی عجیب و متفاوت هرکدام 

نقش خاص خود را بازی می کنند ، رامبرانت با 

استفاده از کنارهم قرار دادن پرتره ها نه تنها 

حس فردیت را از بین برده بلکه یک حس 

برگرفته از  ویدئوی تابلوی )مشترک را به وجود آورده

/herfeh-honarmand.comدرس آناتومی دکتر تالپ

blog.) 

این شش فیگوری که می بینیم نوع نگاه ، سمت 

و جهت نگاه و توجه ی آنها با یکدیگر بسیار 

متفاوت است. در اینجاست که ویژگی اصلی 

باروک یعنی بازی نور و سایه به چشم می 

خورد؛ نور شگفت انگیزی که بر روی هر کدام از 

اجزای تابلو وجود دارد مثل آشکار کردن رازی 

در دل یک داستان است. این نورپردازی به 

صورتی است که بیشتر توجه مارا به جسد و 

دکتر تولپ جلب می کند. دکتر تولپ دست 

جسد را برش داده و با قیچی تاندن ها را باال 

گرفته که آن را نشان دهد. آن چیزی که قابل 

توجه است نحوه ی شکافته شدن دست جسد 

است که کامال ساعد، تاندن و حتی کف دست 

هم به خوبی دیده می شود. دستی که شکافته 

شده در کنار دست سالم دکتر قرار گرفته که 

این نکته هم به خودی خود جالب است؛ دکتر با 

دست خود ساز و کار و نحوه ی حرکت دست را 

(. قبل و بعد شکافته 9۸۸5نشان می دهد .)تان، 

شدن دست انسان در یک قاب نشان داده شده ، 

با خیره شدن به بازو و دست که بیش از حد 

مورد تأکید قرار گرفته است به ما این اجازه را 

می دهد تا در مورد ماهیت وحشتناک عمل 

( طراوات و 19فعلی تأمل کنیم. )تصویر شماره 

شادابی جسد کمی غیرواقعی به نظر می رسد 

زیرا که آن زمان امکانات پیشرفته ی نگهداری 

(. بدن 1931جسد را نداشته اند)رامون تریادو، 

جسد به صورت کوتاه نمایی کشیده شده اگر به 

دیگر نقاشی های باروک نگاه کنیم میبینم که 

در بسیاری از تابلو ها جسد مسیح با رنگ روشن 

و با کوتاه نمایی کشیده شده و کشیدن بدن 

مرده ای غیر از مسیح کمی غیرمعمول بوده. این 

جسد ما را به یاد نقاشی در سوگ مسیح از آندرا 

(. این نقاشی، 1۸مانتنیا می اندازد)تصویرشماره

جان مسیح را بر لوحی مرمرین نشان  پیکر بی

دهد که مریم مقدس و یوحنا بر آن گریه  می

گرایی و غم موجود در صحنه با  کنند. واقع می

ژرفانمایی، پیکر در حالت خوابیده و تأکید بر 

 است. جزئیات بدن افزایش یافته

en.wikipedia.org/wiki/Lamentation_of 

_Christ_ (Mantegna) 

اما آیا قداست جسد پیامبری که به صلیب 

کشیده شده با یک سارق که اعدام شده یکسان 

(؟ این سوالی ست که ببینده در مقایسه 1است)

ی دو نگاره از خود می پرسد! پیکر مسیح مثل 

یک انسان عادی کشیده شده اما همچنان 

 مقدس بودن او را به ما می رساند.

 

 ۰1×0۰، چسب رنگ روی بوم، 1۸تصویر شماره 

 میالدی. 14۰۸متر،  سانتی

 پاورقی

( برای منطنالنعنه 1) 

بیشتر می تنواننیند 

نقاشی هنای هنننر 

مسیحی بنه وینژه 

اینک انسان ، نقاشان 

معروف دینگنر را 

 ببینید.
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(1کمپوزیسون این تابلو به صوورت هورموی) 

( این نوع ترکیب بندی 11است.)تصویر شماره

همان ترکیب بندی استفاده شده در تابولووی 

مونالیزا است اما اینجا گسترده تر و با پورتوره 

های بیشتر. این کمپوزیسیون چشوم را بوه 

چرخش در می آورد و به خوبی توجه ببینوده 

را به تمامی موارد جلب می کونود. تومواموی 

فیگورها به خوبی درون این هرم جای گرفتوه 

اند، دکتر تولپ به تنهایی در سمت راست قرار 

گرفته و جسد از همه به ما نزدیک تر است و 

با نور شدیدی که روی آن گرفته حس تورس 

را القا می کند. گوشه های تابلو به قدری تیره 

کشیده اند که در نگاه اول چیوزی از آن را 

متوجه نمی شویم این همان شگرد نورپردازی 

رامبرانت است که با در سایه قرار دادن و محو 

کردن، ببینده را از توجه به چیزهایی که مهم 

نیستند باز می دارد. در این نوع ترکیب بندی 

عموماً مرکز توجه راس هرم است اما اینجا بوا 

نامتقارن کردن هرم چشم ما را از جایی کوه 

 نور بیشتر است به گردش در می آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این نقاشی نمونه ی بسیار خوبوی از بواروک 

قرن هفدهم است زیرا که با نوزدیوک کوردن 

جسد و کتاب گوشه ی سمت راست بوه موا 

حس صمیمیت را می رساند اینکه خود ما هم 

همانند آن فیگورها در کالس تشریح نیکالس 

تولپ شرکت کرده ایم. نوعی صراحت و یکوی 

بودن با ببینده وجود دارد که موا عوموالً در 

رنسانس شاهد چنین چیزی نبودیم رنسانسی 

که ایده آل گرایی و واقع گرایی خشکی داشت 

دیگر اینجا دیده نمی شود و این قدم بزرگوی 

 برای پیشرفت هنر نقاشی بود.

 پاورقی

(1) Phyramidal 

composition 

 کمپوزیسیون هرمی نامنظم  – 11تصویر شماره 

 جزئیات  -19تصویر شماره 
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 . نتیجه گیری8

آنچه که باروک قرن هفدهم برای هنر به ارمغان 

آورد یک زبان تصویری متفاوت بود و همچنین 

امکانات بیانی زیادی را برای هنر به ویژه نقاشی 

به وجود آورد. در حالی که رنسانس به این باور 

داشت که انسان آفریده ای ایده آل و کامل است 

که مرگ و نابودی ندارد. باروک عنصر حرکت، 

عدم ثبات و واقع گرایی عینی را برای هنر به 

وجود آورد. کاراواجو که از نوآواران تاریخ هنر 

بود بدن انسان را محور کارهای خود قرار داد او 

با واقع گرایی بیش از حدی که داشت انسان را 

بدون تغییر و تفسیر همانطور که بود می کشید 

بدبختی ها و مشکالت را بی پرده و رک به 

تصویر در می آورد که شاید همین موضوع، 

کارهای او را به سمت نمایش دادن خشونت 

کشاند. در آثار او برخالف کارهای رامبرانت ما 

شاهد یک صحنه ی غم انگیز و خشونت بار 

هستیم که پایان واقعی و تلخ آن را کامال 

احساس میکنیم. کاراواجو بی مالحظه و رک 

 دست به خلق نقاشی می زد. 

در این سده باروک با پرداختن از کلیات تا به 

جزئیات و خارج کردن فیگورها از حالت تصنعی 

و نمایشی به حالت عادی و عینی؛ هنر را به 

طریقی به مردم نزدیک تر کرد. آثار رامبرانت 

نمونه ی بی نظیری برای حمایت و پرداختن به 

مردم و اتفاقات سیاسی و اجتماعی آن زمان 

است. در پس پایان هولناکی که کاراواجو تصویر 

می کرد، او فقط سعی در بازتاب رویداد های آن 

زمان داشت و هوشمندانه فرم ها و نورها را از 

دل تاریکی های پس زمینه بیرون می آورد. 

آنچه که هنرمندان باروک نظیر: کاراواجو ، 

رامبرانت ، نیکوال پوسن ، یوهانس فرمیر و ... به 

هنر اضافه کردند ؛ فقط توجه به نور و سایه و 

درهم شکستن قوانین کالسیک نبود بلکه 

اهمیت پرداختن به قشر ضعیف جامعه، مردم 

 نگاری و زندگی روزمره ی آنها نیز بود.

باور به این عقیده که هنرمند قشری جدا از 

جامعه نیست و باید در میان مردم باشد نشان 

می دهد در طول قرن بیست و یکم نیز جریان 

باروک با هویت و نقشی پررنگ به عنوان یک 

نگرش فرهنگی در عرصه های گوناگون هنری 

 همچنان ادامه دارد.
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 منابع 

(: رامبرانت، کالس دکتر نویوکوالس  9۸۸5تان، چن)

 تولپ،کالج دارتموث، میشیگان، آمریکا.

(: کتاب راهنموای هونور 1931رامون تریادو ، خوان)

 باروک، ترجمة نسرین هاشمی، انتشارات ساقی.

( : گرایش های هنری، ترجمه ی 193۰لیتل، استفان)

 مریم خسروشاهی ، انتشارات آبان.

  1398مختاری، رضا ، روزنامه ی همشهری آنالین ، 
،hamshahrionline.ir/x5P3Q  

(: خالصه ی تاریخ هنر، انتشارات 1930مرزبان، پرویز)

 علمی فرهنگی.

(: رامبرانت چگونه رامبورانوت 19۰۰مولبرگر، ریچارد)

 شد ، انتشارات نی.

ینسن، سونر)بی تا(: مجله لحظه های سینما  شوموارة 

3۸ . 

 

artsandculture.google.com/streetview  
 
en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio 
 
en.wikipedia.org/wiki/ 
Lamentation_of_Christ_(Mantegna) 
 
en.wikipedia.org/wiki/Rembrandt 
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 چکیده

اختراع سینما فرایندی دراز مدت بود. بورادران 

را اخوتوراع  سینماتوگراف 1۰37لومیر در سال 

کردند. پیدایش سینما و فن فیلمبرداری خوود 

های بسیار زیادی هم در عرصوه   مرهون پیشرفت

هوای  تکامل نگاتیو و هوم توکوامول دسوتوگواه

توان قاطعانوه  که نمی طوری بود، به عکاسی اولیه

عنوان مخترع سینما نام برد. سینما  از یک نفر به

رسانة پیچیده ای است و اختراع آن مشروط بوه 

 13۸7پیش شرط های تکنولوژیکی بود. از سال 

به بعد رشد سریع تقاضا برای سرگرمی تصواویور 

متحرک باعث گسترش سالن های سینما شود. 

این مقاله نگاهی دارد به روند پیدایش تصواویور 

متحرک که منجر به تولید فیلم و در نوهوایوت 

ساخت سینماها شد و همچنین ارتباط سینما و 

معماری و بررسی ویژگی هایی موانونود فورم، 

حرکت، ریتم، زمان، هارمونی رنگ، صودا، نوور، 

سایه، منظر و بسیاری از موارد دیگر که اشتراک 

بیین سینما و معماری را محکم تر می کند،  بوا 

 (9نگاهی به فیلم دوازده مورد خشوموگویون)

آمریکا، بوه کوارگوردانوی  1375محصول سال 

 سیدنی لومت. 

 سینما ، فیلم ، معماری کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 . مقدمه1

 κινῆμα, -ατος یوونوانوی واژه سینما از واژه

است. اینجا  گرفته شده جنبش )کینِما( به معنای

اتاقی است تاریک با پرده ای سپید و کوچک در 

انتهای آن که با نوری سحر انگیز روشون موی 

شود و سایه ای از حقیقتی صدساله را پویوش 

روی چند نفر از حاضران می گستراند. شاید هم 

سایه ای از حقیقتی دو هزار ساله که افالطون از 

(. بوی 91آن سخن می راند)جهانشاهی، بی تا: 

گمان لحظه سرنوشت سواز زموانوی بوود کوه 

نخستین نظام علمی و به معنایی مکانیکی بواز 

تولید تصویر یعنی پرسپکتیو کشف شود)بوازن، 

( سینما راه را برای نسخه برداری از 1۸:  19۰5

واقعیت بیرونی کوتاه کرد. دیگر هیچ نقواش یوا 

رمان نویسی برای واقع گرایی که سینما به طور 

ذاتی عرضه کننده ی آن بود توالش نوکورد و 

سینما تمایل به نسخه برداری از واقعیت درونوی 

را به سطحی عمیق تر و پیچیده تر سووق داد. 

آخرین پله «سینما همان طور که هاورز نوشت: 

سینما بر امور انسانی »در طریق دهری گری بود.

و جسمانی و نامقدس سحه گذارد. سینوموا در 

زمانی که دیگر هنرها شروع به کاوش از آغواز 

پیدایش بارزترین جلوه ابزار کثیر بوود؛ هونوری 

تقلیدی و بازنمایانه تجربی بود که می تووانسوت 

 (10۸: 19۰9همدلی آنی ایجاد کند)شریدر. 

 تلفیق سینما و معماری
 )با نگاهی به فیلم دوازده مرد خشمگین(

 ( 2( / سپهر اوالدزاد )1مهتاب شمس )

 پاورقی

(دانشجوی کارشناسنی 1) 

مرمت  بناهای تارینخنی، 

 دانشگاه سمنان
mahtabshams1999@gmail.com 

(دانشجوی کارشناسنی 2) 

صنایع دستی، دنشنگناه 

 سمنان

(8)Angry Men 12 
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طوور کولوی  تاریخ تکامل و تحول سینما را به

توان به چهار دورة عمده )با تأکید بر فنون  می

 بندی کرد: های سینمایی( تقسیم و تکنیک

دوره  1۰37.دوره سینمای صامت : سوال 1

سینمای صامت آغاز شد. این دوره بوه زموان 

سینمایی بدون صدا و ساخت فیلم سویواه و 

 سفید مربوط می شود .

) اکتبر  1395.دوره سینمای ناطق : درسال 9

، فیلم خواننده جاز( عصر فیلم صدادار  1395

آغاز شد و عامل صدا، عمالً سویونوموا را بوه 

 صورت یک هنر سمعی بصری  درآورد.

.دوره سینمای رنگی: این دوره از اواخر دهه 9

 میالدی با اختراع فیلم رنگی آغاز شد. 139۸

.دوره سوویوونوومووای دیووجوویووتووال. 4
(wikipedia.org) 

از سوی دیگر تاریخ معماری به قدمت تواریوخ 

انسان است در حقیقت هردو اساس کوارشوان 

بر ایجاد فضایی است که حاصل از چویودموان 

یک سری عوامل در کنار یکدیگر است بورای 

بیان گفته خود سینما با هر شات یا پالنی که 

نمایش میدهد، در واقع رویدادی را در یوک 

فضا معرفی می کند و همان طور که میدانیوم 

)عرب زاده یوکوتوا،  موضوع معماری فضاست.

(. این مقاله می کوشد با معرفی و 00:  1903

تحلیل یک اثر سینمایی به توصویوف روابوط 

جداناپذیر دو هنر سینما و معماری بوپوردازد. 

پیش از نویسندگان سعوی دارنود بوا ارایوه 

تعاریفی ضمنی از معماری و سیونوموا ذهون 

خواننده را برای این تطبیق و تلفویوق آمواده 

سازند. روش تحقیق مقاله بر اساس مونوابوع 

 مکتوب و تحلیل های پژوهشگران است. 

 . سینما چیست؟ 1

سینما شکل خالقه بیانی است و فیلم ساز نیز 

مثل هر هنرمند دیگر در پی عرضه یک بینش 

شخصی است. در قرن شانزده میالدی لئوناردو 

داوینچی نقاش بزرگ ایتالیایی برای تعولویوم 

نقاشی دستگاهی ساخت که مادر دسوتوگواه 

: 1950های فعلی ثبت تصویر است. )گرگانی، 

( پیش از او نقاشی های قورون وسوطوی 10

پرسپکتیو نداشت. داوینچی در اتاقک قوابول 

حمل و نقل خود که در آن یک نقاش جوای 

می گرفت، در قسمت ایمن دیوار سوراخ ریزی 

ایجاد کرد و بوم نقاشی را مقابل آن گذاشت . 

اگر این وسیله را در برابر منظره ای قرار موی 

دادند، تصویری معکوس از دور نمای موقوابول 

آن بر روی بوم نقاشی می افتاد و نقاش موی 

توانست با سرعت تصویر را نوقواشوی کونود. 

( او ایوون دسووتووگوواه را کوواموورا 1)تصووویوور

( یوا اتواقوک  (camera obscureاوبسکر

(. ایون 1۰:  1950تاریک نام نهاد. )گرگانی، 

اختراع بعدها و همزمان با پیشرفت عولوم در 

م. و با پی بردن به تاثیر شدید نور بر  1۰قرن 

بعضی ترکیبات شیمیایی مانند نیترات نقره و 

مانند آنها منجر به اختراع دوربین عکاسوی و 

 نهایتاً اختراع دوربین فیلمبرداری شد.

دستگاهی که لئوناردو  -کامرا اوبسکر ( 1) تصویر 

 داوینچی برای نقاشی از مناظر ساخت
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 . زیبا شناسی سینما1-1

زیباشناسی در حقیقت بررسی علمی و نظام مند 

است . گرچه زیبایی را می توان  ”زیبای” مفهوم 

امری فردی و سلیقه ای دانست اما عموم مردم، 

معموال در مورد زیبایی یا نازیبایی یک اثر ادبوی 

یا فیلم به اتفاق نظر می رسند. کشف عولول و 

عناصر دخیل در زیبا ماندن یک اثر یا فیلوم در 

زیووبووایووی ” حوووزه ی دانووش گسووتوورده ی 

 (.44: 19۰۰مطرح است )احمد زاده ، “شناسی

 (cinematograph). سینماتوگراف 1-2

وودویل التهام و پسرانش اتوی و گری کار روی 

 1۰34ساخت دوربین و پروژکتور را در سوال 

آوریول سوال  91شروع کردند و توانستند در 

یک فیلم برای خبرنگاران نمایش دهنود.  1۰37

آنها حتی یک سالن نمایش کوچک در خیوابوان 

راه انداختند و سال های طوالنی برنواموه هوای 

خود را در آنجا عرضه موی کوردنود)بووردول ، 

 (9(.)تصویر90: 19۰0تامستون ، 

 

 

 . تاریخ سینما1-8

به بعد رشد سریع تقواضوا بورای  13۸7از سال 

سرگرمی تصاویر متحرک در ایاالت متحده بوه 

گسترش سالن های سینمای کوچک که نیوکول 

ادئون )سینمای سکه ای( خوانده موی شودنود 

منجر شد. عواملی که محرک این رشد توقواضوا 

بودند یکی افزایش شمار جمعیت مهاجران بود و 

دیگری کاهش ساعات کار که محصول جنوبوش 

اتحادیه های کارگری بود که هر آن مبارزه طلب 

تر می شد. در زمانی کوتاه آمریکا به بزرگتریون 

بازار فیلم دنیا بدل شد؛ موقعیتی کوه بوه آن 

اجازه داد قدرت فروش خود را در خارج از کشور 

 (94: 19۰0نیزافزایش دهد)بوردول و تامستون، 

. اختراع سینما به همراه پیش شنر  1-0

 های آن

دانشمندان دریافتند که اگر تصاویری که اندکی 

 -باهم تفاوت دارند پشت سر هم با سرعت زیواد

در برابر چشم  -دست کم شانزده تصویر در ثانیه

انسان قرار گیرند، چشم، آنوهوا را بوه صوورت 

تصویری متحرک دریافت می کند. در طول سده 

نوزدهم دانشمندان این ویژگی عمل دیودن را 

کشف کردند. در پی این کشف انوواع و اقسوام 

اسباب بازی های نوری به بازار آمد؛ این اسبواب 

بازی ها با استفاده از تعداد اندکی طراحوی کوه 

هر یک با دیگری تفاوتی جزئی داشت، تووهوم 

، 1۰99حرکت را به وجود می آوردند. در سال 

ژوزف پالتو، فیزیکدان بلوژیوکوی و سویوموون 

اشتامپفر، استاد هندسه اتریشی، مسوتوقول از 

یکدیگر وسیله ای اختراع کردند کوه بوعودهوا 

 ( 9فناکیستوسکوب نام گرفت.)تصویر 

توسط  1۰37در سال  -دستگاه سینماتوگراف ( 9) تصویر 

 برادران لومیر اختراع و به ثبت رسید.
 (44: 19۰۰)احمد زاده ، 
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 1۰99دستگاه دیگر زوتروپ بود که در سال 

اختراع شد. در این دستگاه حرکوت واحودی 

بارها و بارها تکرار می شد )دشتی وشفیوعوی، 

1939) 

از سده هفدهم سرگرمی سازان و اهل تعلیم و 

برای انداخوتون  “ فانوس های جادو“تربیت از 

اسالیدهای مخصوص روی پرده استفاده موی 

کردند، اما هنوز راهی برای انداختون توعوداد 

زیادی تصویر روی پرده یکی پس از دیگری و 

با سرعت زیاد به نحوی که توهم حرکت پدید 

 آید، وجود نداشت. 

گام سوم در سینما توانایی استفاده از عکاسی 

برای تولید تصاویر متوالی از یک حرکت روی 

یک سطح شفاف بود. نخستین بار در سوال 

نیپش تصویری روی یک صفحه شیشه  1۰90

ای تولید کرد، اما زمان نوردهوی آن هشوت 

ساعت بود. سال های طوالنی عکواسوی روی 

شیشه یا فلز و بدون استفاده از نگاتیو انوجوام 

می شد و به این ترتیب از هر عکس فقط یک 

نسخه می توانست وجود داشته باشد. نوردهی 

هر تصویر چند دقیقه طول می کشویود. در 

هنری فاکس تالبوت نگاتیوهایوی  1۰93سال 

را ابداع کرد که روی کاغذ تولید می شدند. در 

همین زمان، چاپ تصواویور عوکواسوی روی 

اسالیدهای مخصوص فانوس ها و افکندن آنها 

 بر پرده امکانپذیر شد. 

جرج ایستمن دوربینی ساخت  1۰۰۰در سال 

که عکس های روی حلقه های کاغذ حسواس 

تولید می کرد. این دوربین که ایستمن آن را 

کداک نامید عکاسی را به قدری ساده کرد که 

حتی آماتورهای تازه کار هم می توانستند بوا 

(. سال بعد ایستمن 4آن عکس بگیرند)تصویر 

فیلم حلقه ای روی سلولوئید را ابداع کرد کوه 

گام بزرگی در راه رسیدن به سویونوموا بوود. 

 ( 1939)دشتی ، شفیعی ، 

 . پیش آهنگ تصویر متحرک1-1

لالند استانفورد، فرماندار سابق  1۰5۰در سال 

کالیفرنیا، از عکاسی به نام ادوار موایوبوریوج 

خواست راهی برای عکسبرداری از اسب هوای 

در حال دویدن بیابد تا کار مطالعوه حورکوت 

اسب ها آسان تر شود. مایبریج دوازده دوربین 

در یوک ردیوف کوار عکاسی را پشت سرهم 

 گذاشت.

صفحه مدور گردنده  -یک فناکیستوسکوپ ( 8) تصویر 

ای که تصاویر برآن رسم شده اند تا بیننده از درون یکی 

 از شکاف ها توهم حرکت را تماشا کند.

یک دوربین کداک، دوربینی که جرج ایستمن در ( 0) تصویر 

 ساخت و کار با آن بسیار ساده بود را تماشا کند1888سال  
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هر یک از دوربین ها عکسی با نووردهوی یوک 

هزارم ثانیه می گرفت. این عکس هوا حورکوت 

اسب را در فواصل نیم ثانیه ای ضبوط کوردنود 

(. مایبریج بعدها فانوسی برای نموایوش 7)تصویر

حرکت اسب ها بر پرده ساخت. مایبریج کوارش 

را در جهت اختراع سینما ادامه نوداد، اموا بوا 

هزاران مورد مطالعه مشابه در حرکات جانووران 

دیگر که به روش کاشتن دوربین هایوی پشوت 

سرهم انجام داد، خدمت بزرگی به علم تشوریوح 

 کرد. 

 

 

جانور شناس فرانسوی اتین ژول  1۰59در سال 

ماری، با الهام از روش مایبوریوج، وسویولوه ای 

نوام داشوت  ”تفونوگ عوکواسوی“ساخت که 

 (. 9۰: 19۰0( )بوردول ، تامستون ، 0)تصویر

یک اسوبواب  1۰55امیل رینو فرانسوی در سال 

بازی نوری به نام پراکسینوسکوپ برای انداختن 

تصویر بر پرده ساخته بود. چیزی کمابیش شبیه 

زوتروپ؛ اما زوتروپی که تماشاگران تصاویر را در 

رشته ای از آینه ها می دیدند، نه از الی شکاف 

 (1939ها )دشتی ، شفیعی ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اختراع بین المللی1-6

توماس ادیسون، که پویوش تور  1۰۰۰در سال 

موفق شده بود فوتوگراف و الموپ روشونوایوی 

الکتریکی را اختراع کند، تصمیم گرفت دستگواه 

هایی برای تولید و نمایش عکس های متحورک 

بسازد. البته بیشتر کار توسط دستیار او دابلویوو. 

 ک. ال. دیکسون انجام شد. 

ادیسون به پاریس رفت و دوربین  1۰۰3در سال 

هایی را که از فیلم نرم انعطاف پذیر استفاده می 

کرد دید. از آن به بعد دیکسون مقداری فویولوم 

کداک تهیه کرد و کار خود را روی دستگاه نووع 

دوربیون  1۰31جدیدی شروع کرد. مقارن سال 

کینتوگراف و جعبه نمایش کینتوسکوپ بورای 

ثبت حقوقی و نمایش آماده بوودنود)بووردول ، 

 (.93: 19۰0تامستون ، 

برادران لومیر، لویی و آگوست سیستم نموایوش 

فیلمی را اختراع کردند که باعث شد سینما در 

مقیاس بین المللی به کسب و کاری حوقویوقوی 

تبدیل گردد. خانواده آنها بزرگترین تولید کننده 

صواحوب  1۰34صفحات عکاسی بود. در سال 

یکی از غرفه های نمایش کینتوسکوپ از آنوهوا 

 خواست فیلم هایی بسازند که ارزان تر از فیلم

( ایبریج برای بررسی حرکات اسب در حال 1)تصویر 

 دویدن، دوازده دوربین را پشت سر هم کار گذاشت.

( یک تفنگ عکاسی، وسیله ای که اتین  6)تصویر 

با آن حرکت جانوران 1882ژول ماری در سال  

 تندرو را بررسی می کرد.
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هایی باشند که ادیسون می فروخت چویوزی 

نگذشت که آنها دوربین کوچک و ظریفی بوه 

 97نام سینماتوگراف ساختند که از فویولوم 

میلی متری و یک مکانیزم حرکت و متووقوف 

متناوب که براساس حرکت چورخ خویواطوی 

طراحی شده بود استفاده می کردند. )دشتوی، 

 (.1939شفیعی، 

 

 . اشتراک سینما و معماری 2

 . مفهموم معماری و سینما2-1 

معماری چیست؟ معماری هنوری اجوتونواب 

ناپذیر است ، به عبارت دیگر معومواری یوک 

شکل ارتباط غیر کالمی است. سندی خاموش 

از فرهنگ خالق خود است. میس ون در روهه 

می گوید: معماری تبلور ساختار درونی خود و 

آشکار شدن آرام شکل است. لویی کان معتقد 

است. وقتی یک بنا را می سازید، زنودگوی را 

می سازید. فضا عنصر اساسی معماری اسوت. 

 نقش اول هنر معماری را فضا بازی می کند. 

سینما چیست ؟ در بدو امر می توان چنویون 

تصور کرد که رسانة سینما ترکیبی از هوموة 

عناصر هنری است. اما در سینما چیوزی نوو، 

ویژه و نادر وجود دارد. مجموعه عملیات فیلم 

برداری عکس های انفرادی و نمایش آن ها با 

سرعتی مشخص به رسانه جدید امکانی بیانی 

و شرایطی ترکیبی عرضه کرد که در فون آن 

نهفته بود. در عمل ساخت یک فیلم با ثوبوت 

موضوع به صورت تصویر و صدا بر نووارهوای 

فیلم آغاز می شود که نما خوانده موی شوود. 

 (1934)دهبانی پور ، 

 .  معماری و سینما2-2

اگر از منظر نوعی فرآیند در اندیشة معمواری 

به سینما نگاه کنیم، سینما موی تووانود در 

فرآیند خلق فضا مداخله کند. به طور موثوال 

زمانی که در نیمة دهة نود، فیلم ماتوریوکوس 

ساخته شد به نوعی یک جوریوان موعومواری 

بوجود آورد که از آن می تووان بوه عونووان 

جریان های مجازی یاد کرد. این جریوان هوا 

آنقدر برجسته شدند که در موقویواس هوای 

آزمایشگاهی نیز به خلق فضا انجامید )مجتهد 

 (.19:19۰3زاده، 

، معماری اشوتویواقوی 135۸از اواخر دهه ی 

فراوان به ایجاد پیوند با دیگر عورصوه هوای 

هنری، جهت غنی تر کوردن عورصوه هوای 

فضاسازی، از خود نشان داده است. سینموا را 

می توان از سایر هنرها به معماری نزدیک تور 

دانست؛ نه تنها به خاطر ساختار فضوایوی و 

وابسته به زمانش، بلکه اساسا به این خاطر که 

هم معماری و هم سینما هر دو از تجربه فضوا 

سخن می گویند و صحنه هایی برای تجوربوه 

شرایط مختولوف زنودگوی موی آفوریونود.)

Pallasma, 2008: 9) 

با توجه به این دیدگاه، در کمتر از یک قورن 

گذشته ما شاهد دگرگونی صحنه از موکوان 

های واقعی به دکورهای ساختگی و در نهایت 

به مکان های واقعی که شبیه به فضواهوایوی 

ساختگی طراحی شده اند، بوده ایم. در واقوع 

امروز مرز بین کپی و اصل به شکل نواامویود 

:   3۸کننده ای محو و کمرنگ شده است.  )

1330   (Valentine,  . 
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استودیوهای فیلمسازی اتمسفری خاص خوود  

دارند و مکانهایی هستند در حاشیه واقعیت. در 

آن جا آنچه فیزیکی است به حوزه ی متافیزیک 

وارد می شود. هر آنچه که واقعاً ساخته می شود 

و در واقع فقط تا حدی وجود دارد و از مووادی 

ناپایدار ساخته شده است. دیوارها یک نما دارند 

و یک وجه ثانوی که خشن و زمخوت اسوت و 

ماهیت دروغین و کاذب آنهوا را آشوکوار موی 

سازد.اینجا بهترین مکان برای فکر کوردن بوه 

حقوایوق و دروغ هوا در موعومواری اسوت                                   

(77 :9۸۸۰ (Pallasmaa 

 . فضاسازی2-8 

کار معمار ساختن ساختمان نیست، بلکه ایجاد  

فضایی است با حال خاصی که او در نظور دارد. 

فیلم ساز نیز به روش دیگری چنین کاری موی 

کند. او نیز می خواهد با فضاسازی، حال خاصی 

را در مخاطب خود ایجاد کند، چه با استفاده از 

روابط درون اجزاء فیلم چه روابط میان کل اجزا. 

(. همان گوونوه کوه یوک 77:  190۰)حجت، 

سناریست در هنگام نوشتن فویولومونواموه بوه 

شخصیت پردازی می پردازد و همان گونوه کوه 

کارگردان به شخصیت ها توسط بازیگران جنبوه 

بصری می بخشد، صحنه پردازی و فضواسوازی 

 هم حاصل یک فرآیند شخصیت پردازانه اسوت.

(. گاه شخصیت موی 05:   1903)عرب زاده یکتا، 

تواند توسط فضایی که یک معماری می تواند در 

فیلم ایجاد کند به نحو بهتری اجرا شود.  بورای 

روشن شدن گفته فوق به ذکر مثالی خوواهویوم 

پرداخت. پروژه های سینمایی با بار تاریخوی از 

عظیم ترین پروژه های سینمایی اند و به طوور 

قطع برای بازسازی تاریخ نیاز مبرم به بازسوازی 

معماری دارند. هرچه این معماری با بیان واقعی 

تر در این فیلم ها حاضر شود بسیار بهتور موی 

تواند به تصویرسازی تاریوخ بوپوردازد. رابوطوه 

معماری و سینما از نظر جنبه های تاریوخوی و 

معرفی بناهای معماری تعاملی مثبت و دو سویه  

و تاثیر گذار در این دو هنر عظیم می باشد ، در 

فیلمهایی که جنبه تاریخوی دارنود، بونواهوای 

معماری از اهمیت و نقش زیوادی در فویولوم 

، 1903برخوردار می گردند)عرب زاده یوکوتوا، 

(. در فیلمی که ساخته می شود، شخصویوت 0۰

های فیلم در یک فضای معماری قرار می گیرند 

که فیلم ساز الزم است این فضا را بشونواسود، 

خصوصا در مواردی که مختصات تواریوخوی و 

جغرافیایی آن فضا نیز مطورح بواشود)حوجوت، 

(، کارگردان و معمار از اساس بورای 77:  190۰

جلب نظر  مخاطب آفرینش فضا می کننود توا 

بتوانند حسی را ایجاد و به او منتقل کنند. تأثیر 

دیگری که معماری در کار کارگردان و فویولوم 

بردار و نهایتا فیلم می تووانود داشوتوه بواشود 

احساسات مختلفی است که هر بنا یا فضوا بوه 

لحاظ معماری اش می تواند به مخاطوب خوود 

( موعومواری در 03:  190۰منتقل کند.حجت، 

مقایسه با سینما، هنری ست مبتنی بر ایستایوی 

و استواری حجم های مختلف که از تورکویوب 

 فضاهای پیوسته و ناپیوسته به وجود می آید. 

 . سینما و حرکت 2-0

حرکت در ذات سینماست اما در ذات معومواری 

نیست. سینما یک تصویر است، یوک تصوویور 

متحرک و معماری نیز یک نما ست اما سواکون. 

پویایی و حرکت جنس ذاتی سویونومواسوت و 

ایستایی و سکون جنس ذاتی معماری )رامویون 

 (.59:19۰0فر،



 

28  

 

سینما اساسا بر پایه تجزیه حرکت و ترکویوب 

مجدد آن به عرصه تمدن انسانی قدم گذاشت 

و قابلیت عرضه سینما در این رکن اسواسوی، 

یعنی حرکت نهفته است. سویونوموا هونوری 

دینامیک است و با زمان حرکت موی کونود. 

سینما عکاسی متحرک است، در واقع تووهوم 

حرکت را به بیننده القا می کونود. حورکوت 

دوربین در سینما باید هدفمند باشد. فویولوم 

بردار در مقابل تمام اجزاء موجود در فیلموش 

می بایست پاسخگو باشد. این دقیقوا هوموان 

مسئولیتی است که یک عکاس بر عهده دارد. 

او نیز در مقابل تمام اجزاء موجود در عکسش 

مسئولیت پذیر است.  کارگردان فیلوم بوایود 

تأثیرات گوناگون حرکت های مختلف دوربین 

در سینما را بشناسد تا بتواند به درسوتوی از 

آنها استفاده کند. معماری در قیاس با سینما، 

هنری است مبتنی بر ایستایوی و اسوتوواری 

حجم های مختلف که از ترکویوب فضواهوای 

پیوسته و ناپیوسته به وجود می آیند. در کلی 

ترین تعریف معماری می توان آن را به عنوان 

هنری که قضا را شکل می دهود، شونواخوت 

معماری نیز از یک نظرگاه بر حرکت اسوتووار 

است، اما این حرکت مانند حرکت غیر مورئوی 

فیلم به چشم نمی آید و از آنجا که بویوانوگور 

ارتباط فضاهای مختلف بوا یوکودیوگوراسوت، 

حرکتی درونی محسوب می شوود. از طورف 

دیگر نمی توان فضا را در معماری درک کورد، 

مگر این که تماشاگر در آن حرکت کند. ایون 

حرکت تماشاگر است که فضای معومواری را 

 (.1934ملموس می سازد)دهبانی پور ، 

 

 

 . سینما و فرم 2-1

فیلم مانند هر اثر هنری دیگری دارای فورم 

است که در آن برای مخاطب بسویوار موهوم 

است. یک فیلم مجموعه ای از عناصر تصادفی 

نیست که کنار یکدیگر قرار گرفتوه بواشونود. 

منظور از فرم تمامی است که در ذهن بیننده، 

هنگام تماشای آن دریافت می کند. تماشاگور 

حق دارد در مورد هر عنصر موجود در فیولوم 

بپرسد که کارکرد و معنی و مفهوم آن چیست 

در واقع تماشاگر برای صحنه های موجود در 

فیلم به دنبال معنی خاصی می گردد حتی به 

صورت ناخودآگاه هر تماشاگر از صحونوه ای 

یکسان برداشت متفاوتی دارد که ممکن است 

با برداشت اطرافیان خود موتوفواوت بواشود. 

تماشاگر ممکن است از هر فیلم انتظار داشتوه 

باشد که معنای خاصی از زندگی را منوتوقول 

کند که اساسا این برداشت درستی نویوسوت. 

صحنه های یک فیلم ممکن اسوت موعوانوی 

خاصی داشته باشند که گواهوی صوریوح و 

آشکارند و گاهی ضمنی و تلویحی که نیازمند 

تفسیر هستند؛ تفسیر یک فیلم به درک فورم 

آن کمک می کند. چون فورم یوک نوظوام 

یکپارچه از عناصر مختلف اما وابستوه اسوت، 

باید دارای اصولی باشد، هر چند فرم مطلق و 

ثابتی وجود ندارد که همه هنرمنودان از آن 

پیروی کنند. تکرار، تفاوت و تضاد از عنواصور 

اصلی فرم در سینما هستند. معماری فویولوم 

معماری خالی است. اهمیتی ندارد کوه یوک 

شهر، یک بنا یا منطقه ایوی واقوعوا وجوود 

خارجی دارند یا این که فقط نماسازی شوده 

 اند. 
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به بیانی دیگر معماری فیلم ها، از نوع معومواری 

مفهوم گرا است، به طوری که توهم واقوعویوت 

چنان به خود آگاهی در حال بیداری توقوویوت 

کرده که تقریبا واقعی به نظر می رسد. بنابرایون 

ممکن است در صحنه ای از فیولوموی شواهود 

شهری باشید بی آن که ساخت و معماری واقعی 

داشته باشد و در صحنه ای دیگر، طبیعوتوی را 

ببیونویود کوه در اصول، مصونووعوی اسوت 

 (. 10۸:19۰۰)هایز،

 . سینما و زمان 2-6 

سینما تصور ما را از زمان و مکان  تغیویور داده 

است و پیشرفت سریع آن به خلق جهانی توازه 

انجامیده و اکنون تصور عینی فضاسوازی هوای 

معماری از هر زمان دیگری متنوع تر شده است 

(. سویونوموا هونوری  ۰9:19۰1)جعفری نژاد، 

زمانمند است . مفهوم زمان در سینموا بسویوار 

پیچیده است و تفاوت های اساسی با ادبیوات و 

تئاتر دارد. سینما، تصویر متحرک است و همراه 

با حرکت فیلم، زمان معنی پیدا می کند . نظریه 

پردازان سینما به کرات از جایگاه زمان در هونور 

سینما سخن گفته اند. حوتوی سویونومواگوران 

نامداری چون آندری تارکوفسکی، اساسا سینموا 

را پیکرسازی در زمان دانسته و آلن رنوه نویوز 

سینمای خود را بر پرسش پذیری خاطره استوار 

ساخته و از این طریق به فرمهای بسیار بودیوع 

 روایتی دست یافته اند. 

می توان گفت که زمان در انواع هنرها همچوون 

ادبیات، موسیقی و حتی هنر ایسوتوایوی چوون 

نقاشی جایگاهی در خور دارد، اموا بوه لوحواظ 

ماهیت هنر سینما که از حیث ماهیت، قودر و 

منزلت و رتبه آن، متفاوت و رفیع تر از دیوگور 

انواع هنرها است. زمان سینمایی، از مواهویوتوی 

مستقل از تعاریف مختلف زمان مون جومولوه 

تعاریف فیزیکی زمان برخوردار است. در واقوع 

فیلمساز در هنگام نمایش فیلم، به نوعی شوکول 

زمانی برنامه ریزی شده و با معیارهای زموانوی 

بیرون از فیلم را به بیننده ارائه موی دهود. بوه 

عنوان مثال در یک فیلم، زمان از صبح با یوک 

پرش یکباره به شب بدل می شود و یا سویوری 

چندساله را در چند ثانیه پشت سر هم قرار موی 

دهد، یا در کلیت فیلم، ترتیب روایت رویدادها با 

ترتیب منطقی وقوع آنها، تطابق ندارد. اسواسوا 

ساختار سینما و انتقال احساس در آن، بورپوایوة 

همین فرم بخشی به زمان شکل گورفوتوه و از 

همین رو، تلقى تارکوفسکی از سینما، چونودان 

دور از ذهن جلوه نخواهد کورد. چورا کوه در 

سینما، بسیاری از فرایندهای روایوتوگوری بوه 

چگونگی تنظیم و سازمان بندی زمان بستوگوی 

دارد و زمان یک فیلم از شروع یک داستوان توا 

پایان آن را در برمی گیرد. سینما به شیوه هوای 

گوناگون با این نوع از زمان برخورد می کند در 

سینما این زمان می تواند بر اساس سیر تاریخی 

وقوع یک رویداد باشد یعنی تقدم و تأخر زمانوی 

وقوع رویدادها رعایت شده باشد. سینماگر موی 

تواند با به کارگیری یک خط روایوتوی فشورده، 

ماجراهایی را که در واقعیت ممکن است روزهوا، 

ماهها یا سالها طول بکشند در طی دو سواعوت 

فشرده به نمایش بگذارد. در این صورت فیلمساز 

باید خیلی از ماجراهای غیر الزم زنودگوی یوک 

شخصیت را حذف کند و تنها بخش هایی را بوه 

نمایش بگذارد که اهمویوت نوموایشوی دارنود  

 (.1934)دهبانی پور ، 



 

10  

 

 . سینما و نشانه 2-7 

سینما در جهان امروز به عنوان منشی فراگیر 

و گسترده و رسانه ای برای انتقال معانی است 

که رمز گذار هر اثر سینمایی، آن ها را بورای 

مخاطب خود قرار داده اسوت. اموروزه روش 

مطالعة سینما، تغییر جهت از نوگواه صورف 

زیبایی شناختی به نگاه های تحلیلی ترکیبی، 

مانند نشانه شناسی و تحلیل روایوی موتوون 

سینمایی، محصول تالش طیف وسویوعوی از 

متفکران حوزه های مختلوف موانونود زبوان 

شناسان، جامعه شناسان، مردم شونواسوان و 

منتقدان ادبی و سینمایی بوده است. یکوی از 

ابزار های مناسب برای تحلیل متون سینمایی 

در قالبی فراتر از نگاه صرف زیبایی شناسانوه، 

به کار گیری روش نشانه شناسی اسوت. ایون 

روش امروزه در نتیجه تالش های گسوتوردة 

متفکرانی مانند روالن بارت، کریستین منوزه، 

اپیر پائولو پازولینی و اومبرتو اکو بوه حووزة 

مطالعاتی منسجم و پرباری در موطوالوعوات 

سینمایی تبدیل شده است. آثار این متفکوران 

ریشه در اندیشه های متفکر زبوان شونواس 

سوئیسی فردیناندو سووسوور دارد. نشوانوه 

شناسی، زمینه و امکانات مطالعاتی مناسوبوی 

در تحلیل فیلم ایجاد کرده است. )دهبانی پور 

 ،1934.) 

 

 

 

 

. نمونه موردی تحلیل فیلم سینمایی 8

  (Angry Men 12)دوازده مرد خشمگین

محصول  مرد خشمگین درامی حقوقی دوازده

 30آمریکاست زمان این فویولوم  1375سال 

دقیقه است و از طرف بینندگان در سوایوت  

(imdb)   را از آن خود کورده  1۸از  3امتیاز

است  و جوایز بسیاری را در فستیوال هوا و  

جشنواره های مختلف برده است. این فیلم بور 

اساس داستانی تلویزیونی به همین نام، نوشته 

سویودنوی   رجینالد رز و بوه کوارگوردانوی

است. داستان درباره هیئت  ساخته شده رومت

منصفه دادگاهی متشکل از دوازده نفر اسوت 

گناهوی  که بایستی درباره گناهکار بودن یا بی

 گیری کنند.  جوانی به اتهام قتل تصمیم

فیلم به دلیل اینکه تنها از یک لوکیوشون در 

بیشتر طول فیلم و دوازده بوازیوگور اصولوی 

بواشود.  است مورد تووجوه موی استفاده کرده

همچنین شخصیوت موثوبوت ایون فویولوم 

( در لیست پونوجواه ۰گیرنده شماره  )تصمیم

بونویواد فویولوم  قهرمان برتر تاریخ سینما در

قرار دارد. ایوده  9۰، در رتبه (AFI) آمریکا 

هوای  نمایشنامه رجینالد رز، بارها در فویولوم

مختلوف موورد اسوتوفواده قورار گورفوت. 

این فیلم، نسخوه سوال  بازسازی ترین معروف

اسوت کوه آن هوم  با همویون نوام 1335

مترو گلدوین مایر منتشر شود. ایون   توسط

فیلم هم در کسب جوایز موفق بود و هوم در 

نظر عموم؛ و در کل بازسازی خوبی محسووب 

“ گیری در انتظار تصمیم “ شود. فیلم هندی می

های دیگور  از بازسازی“  دوازده ” و فیلم روسی 

 (wikipedia.org)این فیلم هستند. 
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بازیگران این فیلم هنری فوندا، لی جوی. کواب، 

ای. جی. مارشال، مارتین بالسام، جوک واردن، 

جان فیدلر، جک کالگمن، ادوارد بینز، جووزف 

 995سوینی و اد بگلی هستند. هزینه این فیلم 

میلیوون دالر بوود.  9هزار دالر و فروش گیشه 
(wikipedia.org) 

 

 . تحلیل فیلم8-1

 

اولین پالن های فیلم نمایی از ساختمان دادگواه 

که بوه  5عالی نیویورک است. در تصویر شماره 

شیوة لو انگل ) از پایین به باال ( تصویر بورداری 

شده است آنچه به بیننده القا می شود بوزرگوی 

ساختمان دادگستری است. نمای دیگر ) تصویور 

(  به منظور کوچک نشان دادن انسان ، نقوش ۰

او، غلبه و برتری قانون در هر زمان و موکوان را 

 می رساند. 

 

در یکی از سکانس های اولیه بارش باران و در 

داخل ساختمان دادگستری شواهود گورموا و 

ناراحتی ناشی از آن هستیم که نشوان دهونوده 

تنش بین حضار است و هرچه تنش بویوشوتور 

 میشود گرما نیز بیشتر میشود.

نفر هستند در اتاقی  19هئیت منصفه که شامل 

که درهای آن قفل شده دور هم جمع شده اند و 

هرکدام شخصیت و شغلی متفاوت دارند و ایون 

تضاد باعث رفتار های گوناگون اسوت کوه بوه 

جذابیت فیلم دامن زده است. رفتار هایی که در 

عین تفاوت نشان از فرهنگ باالی آنان از جهاتی 

نفر با استناد به شواهد عویونوی و  11میباشد. 

ساله ای که محکوم به قوتول  1۰مدلل نوجوان 

پدرش می باشد را گناهکار شناخته و تنها یوک 

نفر با بازی درخشان )هنری فوندا( در گناهکار یا 

 بی گناهی نوجوان ظاهرا دچار تردید است لیکن

 (  7) تصویر 

 (  8) تصویر 

 (  5)تصویر 

 (  11)تصویر 
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او در باطن به رای دادگاه و سایرین اعوتوراض 

دارد. وی با توجه به مخالفت های شدید دیگر 

اعضا برای خود دالیل و شواهدی دارد که بوه 

تدریج در طی فیلم آن هارا ارائه می دهد، توا 

بدانجا که در آخر فقط یوک نوفور رای بوه 

گناهکار بودن نوجوان دارد و آن یک نفر بوه 

دالیل شخصی از فرزندش که او را ترک کرده 

است به شدت رنجیده است. در سکانس آخور 

فیلم او توجیه شده و عکس پسرش را پواره 

میکند. فیلم از لحاظ روان شناختی در درجوه 

بسیار باالیی قرار دارد حاالت و رفتار های تک 

تک اعضا نشات گرفته از نوع زندگوی، دوران 

کودکی، شغل و اجتماعی کوه در آن قورار 

دارند، است. فیلم با توجه به اینکه تمام پوالن 

هایش در یک اتاق اتفاق می افوتود بسویوار 

دیدنی است تا آنجا که بیننده به هیوچ وجوه 

 احساس کسالت نمیکند.

در سکانس آخر فیلم بارش بارانی را مشاهوده 

می کنیم که میتوان گفت به معنی پواک و 

زالل شدن و آشکاری حقیقت است. نوکوتوه 

جالب این است که در ابتدای فیولوم شواهود 

هوایی بارانی و ابری هستیم که نشان دهنوده 

شروع تنش هست ولی در آخر که تصویور از 

ساختمان دادگستری بیرون می آیود بوارش 

باران قطع شده و هوا صاف است و همه چوی 

 در آرامش قرار گرفته است. 

 

 نمونه چند سکانس جذاب فیلم:

در یکی از صحنه های فیلم نقش مقابل نوفور 

باالخره یوک روزی “  به او می گوید: 1شماره 

او را با  1در واقع نفر شماره “ میام و میکشمت

رفتارش مجبور به گفتن این جمله کرده است 

او بعد از شنیدن این جمله به مرد متقابولوش 

تو واقعا می خواهی “  نگاه می کند و می گوید

)یکی از دالیول شوهوود بورای “  مرا بکشی؟!

گناهکار نشان دادن متهم، شنیدن هومویون 

جمله از پسر در برابر عصبانویوت نواشوی از 

زورگویی و کتک های پدرش بود(  ناگهان ده 

نفر از حضار باقی مانده با شنیدن این مکالموه 

شک و تردید درونشان  اتفاق می افتد و قیافه 

 های متعجب و منقلبی به خود میگیرند.

در سکانسی دیگر که یکی از صوحونوه هوای  

سینماتیک و فوق العاده در این فیولوم اسوت 

( کارگردان با نمایی زیبا و چینش 19) تصویر 

فوق العاده بازیگران و رد نگاه آن ها در مسیور 

های مختلف ببینده را به دنیا و افکار درونوی 

آن ها کنجکاو میکند. پیچیدگی درونی ایون 

آدم ها  و تاکید بر جزئیات، جذابیت فیلوم را 

 برای بینندگان دوچندان میکند . 

 

 ( 11) تصویر  

 ( 12) تصویر 
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 . بنای دادگاه عالی نیویورک8-2

ساختمان دادگاه عالی ایالت نیویورک در خیابان 

مرکزی منتهی به میدان فولی در مرکز مودنوی 

محله منهتن واقع شده؛ ساختمانی شش ضلعوی 

که  توسط گای لوول از بوستوون بوه سوبوک 

کالسیک رومی طراحی شده و بیون سوالوهوای 

سوواخووتووه شووده اسووت.   1395و  1319
Wikipedia/site:abadgar-q.com  

 

 . تاریخچه8-2-1

معمار بنا از طریق مسابقه طراحی انتخاب شد ، 

وی در ابتدا یک ساختمان دایره ای پیشنهاد داد 

 9۸توا  9۸که باید با مبلغی بسیار گوران از 

میلیون دالر ساخته شود. ساخت و ساز به خاطر 

جنگ جهانی اول به تأخیر افتواد و طورح بوه 

عنوان یک ساختمان شش ضلعی کوچوکوتور و 

بوازسوازی “  معبد عدالوت” ارزان قیمت به تعبیر 

شد. این ساختمان به سبک کالسویوک روموی 

طراحی شده است و تاریخ شروع به کار آن در 

 است.  1313سال 

، دو  1395مراسم وقف دادگستری در فوریه 

هفته پس از مرگ الول برگزار شد. قاضی ارشود 

دادگاه تجدید نظر نیویورک بنجامین کاردوزو و 

قضات وابسته دادگاه تجدیدنظر فردریک کرین و 

ایروینگ لمان در این مراسم حضور داشوتونود.  
Wikipedia/site:abadgar-q.com 

 . نمای بیرونی8-2-2 

جرم و مقیاس ساختمان به آن شکل معبد موی 

دهد. مجموعه وسیعی از پله ها از میدان فوولوی 

به سمت ستونی بزرگ قرنتیوان کوه قسوموت 

جلوی درب دادگستری را در برگرفته است ، باال 

می رود و یک فونداسیون مثلثی شکل به طوول 

متر( از سیزده شکل حک شوده  49فوت ) 14۸

در باالی آن قرار دارد. نقش بورجسوتوه آن از 

گرانیت. فوندنت و آکروتریا توسط فردریک وارن 

آلن ساخته شده؛ شامل سه مجسموه: قوانوون، 

حقیقت و برابری. بر روی یک فرچه نوشته شده 

است اجرای واقعی عدالت محکم ترین سوتوون 

دولت خوب است، نقل قولی از نواموه ای کوه 

توسط جورج واشنگتن به دادستان کول کشوور 

سپتامبر نووشوتوه شوده  9۰ادموند راندولف در 

 است. 

پله های سنگی منتهی به ورودی سوتوون دار 

توسط دو مجسمه تمثیلی ، عدالت و اقتدار کوه 

هر دو توسط فرانکو آمریوکون طوراحوی شوده 

ساخته شده اند. سازنده مجسمه هوا فویولویوپ 

( است. هر دو مجسموه  1395–1۰7۰مارتینی )

اکنون در پشت ساختمان هستند که به شوکول 

دو پیکرة بسیار بزرگ نشسته از جنس گرانیوت 

 ساخته شده اند. 

Wikipedia/site:abadgar-q.com 

 ( 18) تصویر 
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 . نمای داخلی8-2-8

مهمترین نمای داخلی دادگاه عالی نیویوورک 

فضای گنبدخانه ای است که فضای زیرین آن 

با نقاشی دیواری و شیشه های رنگی آرایوش 

 (. 15الی  14یافته است )تصاویر 

الزم به ذکر است که فیلم ها و مجموعه هوای 

تلوزیونی دیگری نیز در ساخوتوموان دادگواه 

نیویورک فیلمبرداری شده است کوه از آن 

(،  1345جمله می توان به معجزه در خیابان )

(  133۸( و گوودفوالاس)13۰5وال استریت)

 اشاره کرد. 

  

 ( 10) تصویر 

 ( 11) تصویر 
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 (17و16) تصاویر  
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 . نتیجه گیری0

سینما به عنوان کاملترین و جامع ترین هنرها 

محسوب می شود. به دنبال پیشورفوت هوای 

عظیم علمی و اختراع دوربین در قرن نووزده 

میالدی، امکان ضبط نمایش هایی در قوالوب 

فیلم به عنوان محصولی فرهونوگوی فوراهوم 

گردید. سینما به عنوان یک پایگاه و نهاد موثر 

در ساختار کالبدی و معنوی جامعوه تواثویور 

بسیار حیاتی و قدرتمندی دارد که گاهاً ایون 

تاثیر بر اثر عواملی به سود جامعه تموام موی 

شود و گاها به علل مختلفی به یوک عوامول 

مخرب و ضد فرهنگی در اجتماع تبدیل موی 

 شود. 

با توجه به موارد و مطالبی که در طول مقالوه 

مورد بررسی قرار گرفت و نکاتی که ذکر شود. 

نتایج این گونه است که سینما و معماری بوه 

دلیل خصوصیاتی که دارند بیشترین ارتباط را 

با یکدیگر نسبت به سوایور هونورهوا دارنود. 

مفاهیمی همچون زموان، فضواء، حورکوت، 

فضاسازی، سکانس، سناریو و بسیاری از موارد 

دیگر که این دو را تا حد زیادی به یکودیوگور 

نزدیک می کند زیرا یک معمار و سینماگر هر 

دو به دنبال ایجاد فضایی هستند که بتوانونود 

مخاطب را با آن فضا درگیر کنند. حال آن که 

ایجاد و تولید این فضا دارای موولوفوه هوای 

مشابهی است که سبب شده توا ایون دو از 

اشتراک زیادی برخوردار باشند. همانطور کوه 

یک کارگردان در فیلم خود روند داستان را با 

یک سناریو خاص دنبال می کنند و مخاطوب 

را تا انتهای داستان هدایت می کونود، یوک 

معمار نیز به همین ترتیب بوا اسوتوفواده از 

سلسله مراتب و سکانس بندی فضاها مخاطب 

را از مسیر این داستان گذر می دهود و بوا 

ایجاد ریتم در فضا که از مهمترین ویژگی هوا 

در معماری و سینما میباشد به این عبور تنوع 

 و کیفیت می بخشد. 

از موارد مهم دیگر زمان می باشد که به گونه  

های مختلف مانند مکث یا سرعت در حرکوت 

از آن استفاده می شود. در مجموع این گونوه 

استنباط می شود که سینما و معومواری بوه 

ویژه در چند دهه ی اخیر رابطة تنگاتنگی را 

برقرار کرده اند و روز بوه روز ایون در هوم 

تنیدگی بیشتر شده و مطالعات بیشتری را بوه 

 تفکیک هر ویژگی طلب می نماید. 
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 . منابع1

(: واژگان سینمایی، تهران، 19۰۰احمدزاده، علی رضا)

 نشر افراز.

(: سینما چیست؟، ترجموة موحومود 19۰5بازن، آندره)

 شهبا، تهران، انتشارات هرمس. 

(: تواریوخ 19۰0بوردول، دیوید و تامسون، کریسوتویون)

 سینما ، تهران، نشر مرکز.

جهانشاهی، ک)بی تا(: ساحرصدساله، ماهنامه سینمایوی 

 ، 1۰9فیلم. شمارة 

(: معماری و سینما، مجله فوارایوی، 190۰حجت، مهدی)

 7، شماره 190۰زمستان 

(: 1939دشتی شفیعی، علی و موری زاده خاکی، عولوی)

نگرشی به تاریخچه سینما در جهان، اولین کونوفورانوس 

ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و بورنواموه ریوزی 

 معماری و شهرسازی. 

(: 1934دهبانی پور، ابوالفضل و علی رضایوی، موهودی)

مقدمه ای بر شناخت اشتراک در مفاهیم سویونوموا و 

 معماری، همایش ملی معماری و شهرسازی 

(: هنر سینما، ترجموه 19۰3استیونس، رالف و ژ.ر.دبری)

 پرویز دوایی، تهران، انتشارات امیر کبیر. 

(: طراحی صحنه، ایجاد فضوایوی 19۰9رامین فر، ایرج)

استعاری: گزارش ششمین جلسه نشوسوت پوژوهشوی 

 طراحان صحنه و لباس. 

(: سبک استعالیی در سینما، ترجوموة 19۰9شریدر، پل)

 محمد گذرآبادی، تهران، انتشارات بنیاد سینمایی فارابی. 

(: معماری و سینما. موجولوة 1903عرب زاده یکتا، ایرج)

 5و . 0، شماره 1903فارابی، بهار و تابستان 

(: معمواری اسواسوا بوایود 19۰3مجتهد زاده، روح اهلل)

 19۰3داستان فضا باشد؛ نشریه درگاه،شماره اول خرداد 
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 چکیده: 

آرایه های تزئینی در معماری ایران سابقة 

زمین به دوران پیش از اسالم می رسد. این 

هنر و سنت کهن در معماری دوران بعد از 

اسالم نیز ادامه یافته و به اوج و بالندگی می 

رسد. این آثار که می توان آنها را در زمرة 

هنرهای دیگر همچون صنایع دستی، نقاشی، 

خوشنویس و .... نیز دسته بندی کرد گنجینه 

های غنی از نقوشی هستند که عالوه بر ارزش 

ها و زیبایی های صوری، بیانگر راز و رمزهای 

می نیز فرهنگی نهفته در کالبد بیرونی خود 

باشند. دوران قاجار از مقاطع مهم تاریخی 

سرزمین ایران است زیرا از سویی دوران 

پختگی و ثمر دهی هنر و معماری سنتی 

ایران است و از سویی دیگر زمانة تغیر مسیر 

این هنر به سوی دگرگونی و بعضا افول برخی 

گونه های هنری است. در این زمان به دلیل 

مراودات اجتماعی با غرب سالیق جدیدی در 

ترکیب با سنت های کهن و بومی مناطق 

ایران شکل میگیرد. این تاثیرات در پایتخت 

بیشتر و در شهرهای مهم دیگر نیز دیده 

میشود. استان مازندران به عنوان استان 

همسایه تهران همانند بسیاری دیگر از مناطق 

ایران از این تاثیرات بی بهره نمی ماند و این 

روند تغییررابیش از اثر معماری می توان در 

خانه ها یافت زیرا این گونة معماری عالوه بر 

 تعدد از امتیاز مردمی بودن نیز برخوردار است. 

 

 

 

 

 

در پژوهش پیش رو سعی شده عالوه بر اشارة 

مختصر به ویژگی های تزئینی خانه های 

مازندران این مصداق ها در دو خانة تاریخی 

قریشی و شفاهی، هر دو در آمل شناسایی و 

معرفی گردد و مشخص شود کدام آرایه ها  

بومی منطقه و سنت های پیشین است و 

کدامیک متاثر از معماری نوین شکل گرفته 

 است. 

خانه های تزیینات معماری، کلید واژه: 

 تاریخی، قاجاریه، آمل 

 مقدمه 

یکی از مهمترین نمادهای بصری و   معماری

نشانه های مفهومی تمدن است که با تمامی 

زوایای شعور بشری در ارتباطی بی واسطه می 

باشد. متاثر از معماری، تزئینات بکار رفته در 

فضاهای زیستی نیز جزو عالیق بشری بوده و 

در آثار باستانی تا متاخر حضور دارد و در هر 

دوره و هر منطقه  برحسب شرایط اجتماعی، 

محیطی و تاریخی دیده می شود. در دوران 

قاجار اتفاقات و ابداعات زیادى در معمارى و 

هنر ایران زمین رخ داد. یکى از این حوادث 

ویرانى بناهاى به جاى مانده از دوران قبل به 

خصوص دورة صفویه است. معمارى در دوران 

قاجار در بناهاى مختلف مانند: پل، گرمابه، 

 مسجد، مدرسه و غیره ادامه رو  معمارى دوره 

 پاورقی
(دانشجوی 1)

کارشناسی مرمت و 

احیا بناهای تاریخی 

 دانشگاه سمنان
ftmrdi3031379@gmail.com 

  

 تزیینات معماری قاجاری استان مازندران
 ) با تمرکز برخانه شفاهی و قریشی شهرستان آمل(

 ( 1فاطمه رودی  )
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شناسایی گردد. روش تحقیق در پژوهش پیش 

رو مبتنی بر بررسی منابع تحقیقی کتابخانه 

ای و همچنین بررسی های میدانی و 

مستندسازی است. نهایتاً استنتاج نهایی از 

 تطبیق هر دوی این داده ها فراهم آمده است. 

 . معماری ایران در دورة قاجار1

معماری ایران در دوران قاجار دارای ویژگی 

های دوگانه است. زیرا از سویی نشانه هایی از 

بلوغ در طراحی معماری و فضاهای شهری در 

آن دیده می شود و از سوی دیگر بعضاً با 

ضعف هایی در ساخت، تزئین و اجرا توام است 

به نحوی که برخی صاحب نظران آن را دورة 

افول معماری ایرانی قلمداد می کنند. برای 

طراحی معماری این دوره «مثال می خوانیم: 

هنر معماری این زمان  از اصالت خالی است 

در مقایسه با دورة صفویه )بخصوص در 

ساختمان و توده( بسیار ضعیف شمرده مورد

شود. تنها در زمان حکومت طوالنی  می

ناصرالدین شاه قاجار به دلیل نفوذ هنر 

چنین صنایع ظریف  باختری، هنر معماری هم

کاری رونق  کاری و کاشی بری، آیینه مانند گچ

تر ایران با غرب، معماران  یافت. ارتباط بیش

ایرانی را بر آن داشت تا عوامل مشخص 

معماری ایران را با عوامل معماری غرب 

درآمیزند و آثاری به وجود آورند که از نظر 

هنری دل پسند باشد. در واقع معماری قاجار 

اصول، مبانی و الگوهای قدیم معماری ایران را 

فضا به   ارتقا بخشیده و نوآوری هایی از نظر

وجود آورده است لیکن به نظر می رسد قوت 

الزم جهت خلق یک معماری نوین را نداشته 

  (. 19۰1)جمعی از نویسندگان، »است

    

هاى پیشین به خصوص صفویه است و البوتوه 

داراى تغییرات و عناصرى موی بواشود کوه 

)مختارى اصوفوهوانوى ، مختص دورة قاجار است 

در شهورهوای بوزرگ اسوتوان (.   170:  19۰7

مازندران همچون ساری، بابل و آمل به استناد 

منابع تاریخی در زمان قاجار آثار موعومواری 

فراوانی ساخته شده که متاسفانه بسیواری از 

آنها نابود و یا تخریب شده است. شهورسوتوان 

آمل نیز از آنجاکه در ایون دوره جوایوگواه 

حاکمان و افراد با نفوذ سیاسی و اقوتوصوادی 

بوده صاحب ابنیه عمومی و خصوصی متعددی 

همچون پل، آب انبار، مساجد، تکیه و خوانوه 

که برخی از آنها همچنان در بافوت  بوده است

قدیم شهر پا برجا هستند. همچنین عالوه بور 

بومیان آمل در برخی مقاطع تاریوخوی گوروه 

های جمعیتی متعددی از اطراف به این شهور 

کوچ کرده اند و در محله های جودا از هوم 

مستقر شده اند و نام طائفه و محل سوکوونوت 

اصلی خود را به محالت مذکور نسبت داده اند 

که رد آنها را در عناوین منسوب موی تووان 

جستجو کرد از جمله این اسامی می توان بوه 

آملی، نیاکی، شاهاندشتی و اسکی اشاره کورد. 

خانه های افراد سرشناس ایون اقووام دارای 

تزیینات گوناگونی است که محل سکونت آنها 

را نسبت به افراد عادی متمایز مویونوموایود. 

تزئینات به کار رفته در این منازل موتوأثور از 

وضعیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی و سطح 

فرهنگی مالک و همچنین تابع سبک غوالوب 

این دوره در کل ایران بوده است. در این مقاله 

سعی شده تکنیک ها و فنون تزیینی مونوازل 

دوره قاجار در شهرستان آمل با تمرکز بور دو 

خانة  شفاهی و قریشی، هر درمحلة نویواکوی، 

مورد بررسی قرار گیرد و طوی آن بورخوی 

ویژگیهای بومی منطقه و تاثیر سونوت هوای 

محلی و قومی در ساختار معماری خوانوه هوا 
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 .پیشینه و ویژگی های کالبدی شهر آمل2

مل از کهن ترین و بزرگترین شهرهای آ

مازندران است که غالب جغرافی نویسان 

مسلمان از آن یاد کرده اند. ابن حوقل در قرن 

آمل از قزوین «چهارم درباره آن می نویسد: 

بزرگتر و دارای بناها و عمارات درهم آمیخته و 

از نواحی دیگر قدیم تر و دیرسال تر است. از 

آمل به ری در کوهستان راهی است که پلور و 

اسک در یک منزلی آمل در این مسیر قرار 

( آمل در برخی 35۸:  1939)ابن حوقل، »دارد

از دوره های باستانی از جمله دوره ی خاندان 

گشتاسب شاه که پیش از قباد ساسانی در 

طبرستان فرمان میراندند، تختگاه مازندران 

بود. در دوره های اسالمی اعم از “  فراشودگر”

حکومت عربها و سالهایی از سدة اول و دوم 

تا میانة سدة  191هو.ق.) دوره علویان ( و از 

چهارم هو. ق آمل مرکز مازندران بود)لسترنج، 

1939 .) 

کالبدی بافت قدیم شهرآمل، -سازمان فضایی

به پیوند میان مراکز محالت و مرکز شهر از 

ها  ( و فرعی )کوچهرطریق گذرهای اصلی )بازا

حاضر  ها( استوار بود اما درحال کوچه و پس

اغلب واحدهای خدماتی و عمومی از مرکز 

محله تا حدود زیادی خارج شده و در حواشی 

معابر احداثی دوره پهلوی اول و دوم جایگزین 

های مسکونی دارای  اند. هریک از محله شده

  باشند. ای می محدوده و مرز معین تعریف شده

ها توسط حصار یا موانع کالبدی  این محدوده

ها یا  شد. بلکه گذرها و کوی مشخص نمی

های معین محدوده هر محله را تشکیل  خانه

در واقع اطالع و آگاهی ساکنین به   دادند می

ترین عامل در تعیین محدوده به  محله از عمده

شهرآمل  (.http://mazandchto.ir)رفت  شمارمی

محله،  دارای محالتی به نامهای چاکسر

محله، پایین بازارمحله، شاهاندشت  کاشی

محله، کاردگر محله،  محله، قادی محله، نیاکی

محله است که هر یک از  محله و گرجی مشایی

ای است که از مناطق  آنها مربوط به طایفه

اطراف به این شهر آمده و آمل امروزین را 

 (. 9و1شکل داده اند)تصاویر
    

. راست: تفکیک محالت شهر آمل، چپ: وسعت شهرکنونی آمل در طرح جامع شهری           9و1) تصاویر 

(http://mazandchto.ir) 

http://mazandchto.ir
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این خانه یکی از قدیمی ترین ابنیة مسکوونوی 

شهر آمل است که دارای پوالنوی توقوریوبواً 

طبقه می باشد و طرح کلی 9مستطیل شکل و 

آن برونگرا است. طبقه اول شامل پونوج اتواق 

است که در واقع بخش عمومی بنا را تشکویول 

می دهد طبقه دوم آن دارای یک اتاق ارسی و 

( از ویژگی 7و4دو اتاق سه دری است )تصاویر 

های بارز این بنا تهویه دو طرفة هوا در فضوای 

ساختمان می باشد. همچنین راهروها در ایون 

بنا نقش فضای تقسیم یا سازمان دهی فضاهوا 

را به عهده دارند. بنا  دارای دو حیاط شموالوی 

جنوبی است و دسترسی به آن توسوط دو در 

صورت می گیرد که یکی از آنها به مَعبر اصلی 

باز میشود. زیباترین نمای بنا قسمتی است که 

اُرُسی در آن قرار دارد و به سمت معبر اصولوی 

گشوده می شود. شاخص ترین تزئینات بوکوار 

رفته در بنا گچبُری ها، کوارهوای درودگوری 

مانند ساخت ارسی، در و پنجره و شویورسور 

است؛ دیگر تزئین شاخص بونوای شوفواهوی 

آجرکاری و بندکشی با نقش محراب و سرو و 

همچنین نقاشی و استفاده از رنگ در توزئویون 

بخش هایی از نمای ساختمان است. الزم بوه 

ذکر است چوب مصالح غالب در خانة شفاهوی 

است که هم درساختار بنا و هم در تزئین آن، 

بیشترین کاربرد را داشته است. موارد استفواده 

آن در سازة بنا عبارتند از تیر، ستوون، کوالف 

دیوارهای باربر و خرپای سقف )گزارشات اداره 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گوردشوگوری 

 (. .5و0(.  )تصاویر 1937شهرستان آمل، سال
    

 . خانه های تاریخی مورد بررسی 8

هر دو خانة تاریخی شفاهی و قریشی در 

منطقة پایین بازار آمل و ناحیة تاریخی 

معروف به نیاکی محله و  در نزدیکی 

ساختمان حسینیة ارشاد واقع شده اند

(. الزم به ذکر است اکثر بناهای 9)تصویر

قدیمی بجامانده در شهر آمل در این منطقه 

قرار دارد و این منطقه تا حدودی بافت قدیمی 

 خود را حفظ کرده است . 

 

 . خانة تاریخی شفاهی8-1

این بنا متعلق به حاج آقا عباس، بزرگ 

خاندان شفاهی در دوره قاجار، بوده است. 

سال قدمت دارد  9۸۸ساختمان اولیه بیش از 

و مانند سایر بناهای دوره قاجار در آن شاهد 

تاثیر سبک اصفهانی و استفاده فعال 

استادکاران اصفهانی در ساخت بخش های 

)گزارشات اداره میراث زیادی از بنا هستیم

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان آمل، 

  (. 1937سال

 

)رنگ . موقعیت دو خانة تاریخی قریشی 9تصویر 

در بافت تاریخی آمل آبی( و شفاهی )رنگ قرمز( 

 (google earth)ماخذ تصویر: 
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 . خانة تاریخی قریشی 8-2

این بنا پالنی مستطیل شکل در راستای شرق 

به غرب دارد. بنا در دو طبقه احداث شده و 

دارای یک انبارنگهداری مواد غذایی است که 

چند خمره بزرگ سفالی در کف آن قرار 

(. قدمت این اثر متعلق 3و۰گرفته است)تصاویر

)گزارشات اداره میراث به دوران قاجاریه است 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان آمل، 

 (1937سال

تزئینات خانة قریشی شامل تزئینات گچی و 

چوبی، پنجره های مشبک، ارسی باشیشه های 

 رنگی، نورگیر، نقاشی درخت سرو و پرنده 

 

 

 

 

و سقف سفال پوش می باشد. از دیگر تزئینات 

این بنا، آرایه های چوبی است که در اُرُسی ها، 

حفاظ پنجره ها، روزن و درها بکار گرفته شده 

و موجب زیبایی بیشتر نمای جنوبی خانه شده 

 است. 

نکته قابل توجه در آرایه های چوبی این بنا 

فرم کلی روزن هاست. نیم دایره با حاشیه ای 

 از نقش چهارلِنگه در قاعده ها.  

تزیینات نقاشی آن شامل نمای ضلع جنوبی, 

نمای نقش درخت سرو با طرح اسلیمی و 

حیوانی و پرنده به رنگ آبی و قرمز, نمای 

نقش پرنده احتماال طوطی یا قرقاول بر روی 

چپ: پالن طبقه اول خانه شفاهی. راست: پالن طبقه دوم . 7و4تصاویر 

راست: نمایی از خانة شفاهی از سمت خیابان؛ چپ . 5و0تصاویر 

 نمای جنوبی خانه شفاهی. عکس ها از نگارنده
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همچنین پنجره های ارسوی آن دارای گوره 

چینی چوبی؛ یا به اصطالح فارسی جورچین؛ و 

سه کشو با دستگیره های آهنی است. از جمله 

فواید استفاده از ارسی اختصاص حداقل جا در 

موقع باز و بسته شدن و ایجاد ارتباط بصری به 

شکل های مختلف با محیط سرسبز حیواط و 

هدایت نور مناسب به داخل اتاق و جوداره ای 

مناسب بین دو یا چند اتاق اسوت)گوزارشوات 

اداره میراث فرهنگوی، صونوایوع دسوتوی و 

 (1937گردشگری شهرستان آمل، 

درخت سرو, نقش اسلیمی در داخول کوادر؛ 

درخت سرو به صورت گلهای گوشواره دار بوه 

رنگهای آبی و قرمز، نقش پرنده کووچوک در 

زیر نقش اسلیمی داخل کادر درخوت سورو؛ 

نقش اژدهای افسانه ای با طرح گلوهوای سوه 

شاخه با حیوانی شبیه االغ در قسمت پایویون؛ 

نقش حیوان افسانه ای در حال شکوار گووزن 

شاخ دار و شکارچی که به سوی آنها شلویوک 

کرده است. تزیینات ضلع جنوبوی در داخول   

کادر درخت سرو با طرح های بسیار زیبا اجورا 

 گردیده است. 

 

    

. چپ: پالن طبقة همکف، راست پالن طبقة اول 3و۰تصاویر 

 برداشت و ترسیم از نگارنده

. خانة تاریخی قریشی. راست: نمای غربی. 11و1۸تصاویر

 چپ: نمای شرقی. عکس ها از نگارنده
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. بررسی تطبیقی آرایه های تزئینی خانه 0

 های تاریخی شفاهی و قریشی

با توجه به بررسی های به عمل آمده فنون 

تزیینی به کار رفته در منازل مسکونی دوران 

قاجار در شهرستان آمل شامل تزیینات چوبی 

مانند گره چینی، ارسی، درودگری، مشبک؛ 

تزیینات گچی شامل گچبری، نقاشی روی 

گچ، تخمه گذاری الوان؛ تزیینات آجری مانند 

آجرچینی، بندکشی و همچنین سفال پوش 

(  3:1937بام است)حجازی، معینه السادات، 

در ادامه مهمترین و پرکاربردترین این فنون 

 بررسی و معرفی میگردد.

 . گره چینی 0-1

یکی از مواد و مصالح مصرفی در تجلی سه 

بُعدی هنر گره چینی، چوب است که در قالب 

پنجره ها و نورگیرهای بنا به کار گرفته می 

شود. در این هنر که از اوایل دورة اسالمی در 

ایران رایج شد، به وسیلة زِوارهای چوبی 

 نقوش هندسی به وجود می آورند.

گره ها اتصال کوچکی از چوب هستند که به  

صورت زبانه ای به یکدیگر قفل میشوند. 

استفاده از فاق و زبانه حتّی در کوچکترین 

چفت و بست ها سبب استحکام و دوام آنها در 

شرایط متغیر آب و هوایی در دراز مدت 

میشود. از این روست که در بسیاری از بناهای 

تاریخی شاهد آثاری از هنر گره چینی چوب 

گره (.  944-941:  19۰5هستیم)سیدصدر،

سازی یا همان گره چینی که از ساخت، 

چینش و درهم تنیدن واحدهایی به نام گره 

صورت میگیرد. در استان مازندران به دلیل 

فراوانی منابع جنگلی، چوب درخت آزاد 

پُرکاربردترین چوب در ساخت گره چینی ها 

بوده است. چوب آزاد چوبی سخت و پُرزور 

بوده که برای ماندگاری بیشتر، الوارهای چوب 

را در روغن بَزرَک میپختند تا چوب اصطالحاً 

اشباع شود؛ یعنی آب مولکولی آن تبخیر شده 

و جای آن را روغن میگیرد و در برابر رطوبت 

و عوامل آسیب زای دیگر مقاوم خواهد شد 

(. هنر گره چینی 9:  1939)رستمی، عابدپور، 

در اغلب خانه های آمل به صورت پنجره های 

مشبک و ارسی دیده میشود اُرُسی های خانه 

شفاهی از نوع ارُسی های دو لنگه و سه لنگه 

 است. 

    

 . ارسی های خانة تاریخی شفاهی عکس ها از نگارنده19و19تصاویر
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بهترین نمونه آرایه های چوبی خانه قوریشوی، 

پنجره اُرُسی سه لنگه ای با طراحی و سواخوت 

قوی و بسیار زیبا است، که در نمای شرقی بنا 

 .( 17و14قرار گرفته است)تصاویر

و در خانة شفاهی برای  هر کدام از در و پنجره 

ها یک روزن تعبیه شده که ضمن تأمین نیاز 

کاربردی بنا، موجب زیبایی فضای داخلی و 

 (15و10نمای بیرونی آن شده است)تصاویر 

    

در مجموع تعداد چهار پنجرة ارُسی در ایون 

خانه وجود دارد، سه اُرُسی دو لنگه در نوموای 

جنوبی و یک ارُسی سه لنگه در نمای شرقوی.

 (. 19و19) تصویر 

استفاده از چوب به منظور آرایش فضای باز   

به وجود آمده، در قالب نورگیر یا روزن، 

پاچنگ و در و پنجره ها، حفاظ، پنجره های 

اُرُسی و مشبک صورت گرفته است. روزن 

بخش ثابت ومکرُر در اغلب خانه های آمل 

 بوده است. 

. تصاویری از ارسی سه لنگة 17و14تصاویر

 خانة قریشی عکس ها از نگارنده
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. کارهای چوبی )درودگری( و نقش 0-2

 رو چوب

استفاده از چوب برای ساختن در، پنجره، 

ستونها، تیر سقف و چهارچوب، از ویژگیهای 

معماری اسالمی است. همچنین نقاشی روی 

چوب که به اشکال مختلف در ناحیه مازندران 

وگیالن رواج بیشتری داشته است

( و یکی از رایج ترین 97:  1950) کیانی،

تزئینات و به نوعی هنر ویژه این منطقه می 

باشد. از عمده ترین موارد استفاده از چوب در 

این بناها، میتوان به چوبکاری منقوش سقف 

های داخلی و تزئینات چوبی شیرسر زیر 

شیروانی و درهای چوبی دولنگه منقوش و 

رنگی با کارکرد سازه ای و زیبایی شناختی 

اشاره کرد. از جمله تزییناتی که بر روی آثار 

چوبی دوره های مختلف به کار میرفت، هنر 

نقاشی بود که باتوجّه به سلیقه، عالقه، تقاضا، 

محیط، طبیعت و فرهنگ مردم ایران شکل 

کار نقاشی روی چوب به سبب می گرفت. 

تسلط بر قلم راحت تر و در نتیجه نقش 

آفرینی هایش بهتر و بیشتر انجام میگرفت. 

 چون چوب خاصیت جذب رطوبت را دارد، 

 

 

 

ابتدای کار، نقاشی بر روی آن با مشوکوالتوی 

همراه میشد، از جمله خوردن رنگ نوقواشوی، 

خشک شدن و زایل شدن اما  آثار چووبوی از 

یک طرف خیلی از نیازهای روزمره زندگی را 

تأمین میکرد و از طرف دیگر سطحی صاف و 

زمینه ای مناسب برای نقاشی است، نوقواشوی 

روی چوب در خانه های تاریخی آمل محودود 

به رنگ پردازی بر روی چوب اسوت. رنوگوهوا 

معموال با تنوع آبی و قرمز در شیرسر و سقوف 

اتاقها به کار رفته اند. رنگ آمیزی روی چووب 

در خانه ها همانند بسیاری از اماکن مذهوبوی 

بومی چون سقاتاالرها و تکایا نمی بواشود. در 

اینجا خبری از هیچ نقش و طرحی نویوسوت. 

( 1۸:1937)حجازی، موعویونوه السوادات، 

 (.13و1۰)تصاویر

    

 . راست: روزن خانه قریشی/ چپ: روزن خانه شفاهی ها عکس ها از نگارنده15و10تصاویر
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(. استفاده از 19۰۰می پرداختند) مکی نژاد، 

گچ در بنای خانه های آمل به سه نوع مختلف 

دیده میشود: گچبری با سبک و سیاق فرنگی، 

تخمه گذاری الوان و نقاشی روی گچ. گچبری 

ها اغلب از طرح های هندسی و گیاهی ترکیب 

یافته و مزیت تزیینات گچبری آن است که به 

سرعت آن را میتوان پخش و روی آن کار کرد. 

همچنین در گچ نگاری های دوره قاجار، 

مضامین مشابه کاشی نگاری نیز حضور داشته 

 (.91و9۸است)تصاویر

 . گچ بری و نقاشی روی گچ 0-8

گچبری خواه کنده کاری یا قوالوب زنوی یوا 

نقاشی روی گچ  یکی از عناصر اصلی آرایوش 

معماران ایرانی است که به فراوانی به کار رفته 

( 145:1900)پووپ،و رشد زیادی کورده اسوت

ایرانیان سبک و فنون گچبری را بوه چونوان 

ظرافت و تنوعی رساندند که هیچ ملّت دیگری 

نتوانست در استفاده از این ماده با آنان برابری 

زیبایی و اصوالوت گوچ   (  59:1900) پوپ، کند 

نگاری دوره ی قاجار حکایت از پویوشویونوه 

پرشکوه آن دارد. پیداست که شمار هنرمندانی 

که در این عرصه میکوشیده اند قابل اعوتونوا 

بوده و در حقیقت افرادی بوده اند که بار سنت 

سده های پیشین را بر دوش حمل میکرده اند 

و دریچة درک هنر را حتوی بوه روی عووام 

الناس در خانه های خصوصی می گشودند. از 

بازمانده های گچ نگاریها در بعضی از خانه هوا 

پیداست که مردم نه چندان مرفه هم از ایون 

نوع تزیینات در خانه هوایشوان داشوتونود و 

نیازهای معنوی و عاطفی خود را برآورده موی 

کردند. در دوره قاجار به لحاظ فنی و کیفیوت 

کار دو صنف گچ نگار وجود داشته: صنف گوچ 

نگاران متبحر که کارشان را بیشتر در دربار و 

خانه های اعیانی به جلوه درموی آوردنود و 

صنف گچ نگاران بازاری که بیشتر در خوانوه 

 های عامه ی مردم به گچ نگاری و گچ بری 

 ها از نگارنده.خانه تاریخی قریشی آمل عکس . نمونه هایی از کارهای چوبی در 13و1۰تصاویر

. راست:گچبری خانه شفاهی. چپ: نقاشی  بر 91و9۸تصاویر

 روی دیوار گچی خانه قریشی. عکس ها از نگارنده
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در این خانه ها در نمای اصلی ودر  نقاشی

قسمت هایی از داخل طراحی شده است که از 

طرح هایی همچون شیر، اژدها، کبوتر، 

شکارچی و امثال اینها با رنگ هایی همچون 

قرمز ارغوانی آبی و زرد و نارنجی استفاده شده 

که به نظر می رسد ریشه در گذشته  است

معماری ایران زمین دارد. فرضاً در هنر 

هخامنشی، به ویژه در نقوش تخت جمشید، 

 -یکی سرو و دیگری نیلوفرآبی -نقش دو گیاه

و نقش حیواناتی چون شیر، گاو، اسب، شاهین

)هما( و بزکوهی )پاژن( به دفعات تکرار شده 

است. سرستون های کاخ های تخت جمشید 

چهار شکل اند: سر انسان و بدن حیوان، سردو 

گاو پشت به هم، سر دو شیر پشت به هم و 

سر دوشاهین پشت به هم. پیکره یا نقش پازن 

را نه در بناها بلکه بیش تر در بدنه ی اشیایی 

چون جام، کوزه، بشقاب، پیاله و نظیر این ها، 

که در حفاری های تخت جمشید کشف شده 

 (. rasekhoon.net/article اند، می بینیم)

 

البته بسیاری نماد های بکار رفته در بناهای 

مورد بررسی در آمل را به دوره اسالمی نسبت 

داده اند اما این نماد ها ریشه در فرهنگ ایران 

قبل از اسالم دارد. در دوره های متناوب 

اسالمی استفاده از این نقوش در نمای خانه ها 

تزیینات داخلی ساختمان و دیگر اماکن 

موجود بود ولی با توجه به کاربرد نامتناسب 

آن در بسیاری از نقش ها میتوان نتیجه گرفت 

که بعدها استفاده از این نقوش صرف نظر 

گرته ای بود از طرح   معانی و نماد شناسی

های پیشین. برای مثال تصویر مغلوب شدن 

گاو در برابر شیر)نماد: اسد و پیروزی و 

در  نمای شرقی خانه قریشی، در بهروزی( 

از طرح شیر و گاو روی دیواره   اصل گرته ای

ی سنگی پلکان ورودی کاخ آپادانا  و نماد 

لحظه ی چیرگی تابستان بر زمستان و فرا 

رسیدن بهار است.که در آن شیر نماد تابستان 

و گاو زمستانی خشک و مغلوب است) تصاویر 

(. لیکن همزمان نقش شکارچی تفنگ 99و99

بدست هم در تصویر دیده می شود که 

مفهومی جدید و التقاطی است و احتماالً صرفا 

 با هدف تزئین اضافه شده است. 

 

 

//:http). چپ طرحی از شیر و گاو در کاخ آپادانا 99و99تصاویر

sassanids.com   ) راست طرح شیر و گاو و شکارچی در خانه قریشی

 )عکس از نگارنده(
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گرزمال گیاهی است که در آب هوای راکود 

شالیزارهای برنج می روید و هر ساله در مواه 

بهمن آن را برداشت و خشک مینماینود. ایون 

گیاه به  راحتی در مقابل رطوبت مقاوم اسوت. 

آهه گیاهی است که در دشت ها و بور روی 

( خانة تاریخی 19۰0خرابه ها میروید)هاشمی، 

شفاهی  ونمای غربی خانة قریشی دارای چنین 

تزییناتی است. در بررسی های گذشته در بنای 

خانة قریشی به دلیل در دسترس نبودن و قرار 

گرفتن ضلع غربی این بنا در خانة هوموسوایوه 

نقوش بندکشی شده این بنا قابل رویت نبود و 

احتمال داده می شد که بند کشی در این بنوا 

وجود نداشته  است ولی بعد از دسترسی ما به 

از ضلع غربی ساختمان نمونه های دیوگوری 

بندکشی با طرح و نقش سرو مشواهوده شود 

همچنین نقش بندکشی با دو رنگ   ( 94)تصویر

خاکستری و کرم رنگ بر روی آجرهای قورموز 

شکل یافته اند. الزم به ذکر است بیوشوتوریون 

طرحی که در بندکشی منازل موازنودران بوه 

چشم می آید ترکیبی از ستاره چهارپر، دایوره، 

گل گرد چهارپر، جناغی و نقش سورو اسوت

 (. 97)تصویر

 . آجرچینی و بندکشی0-0

آجرچینی به دو شیوه در تزیینات معماری بوه 

کار میرفته است: آجرچینی برجسته کوه بوا 

سطوح متفاوت، طرحهایی در بدنة دیوار پدید 

می آورند و آجر چینی مسطح که با ترکویوب 

آجرها در اندازه ها و رنگهای مختلف سوطوح 

دیوار را زینت میبخشد و از آن به گره سوازی 

نیز تعبیر می شود. با این دو روش نقوشوهوای 

هندسی مثلث، دایره، مشوبوک، حصویوری، 

شکسته، راست و خفته، خطوط هونودسوی و 

چلیپایی برای تزئین بناها ایجاد میشود) حاتم 

(. در خانه های مازندران مصالح پوایوه 19۰9، 

بنا آجر است اما به سبب قرار گرفتن در زیور 

گچ و آهک کمتر به جنبه تزیینی آنها تووجوه 

شده است. در این میان نهایت نقشی کوه بوه 

کار گرفته شده طرح راست و خفته است کوه 

در ایوان منازل و یا بر دیواره حیاط به چشوم 

 میخورد.

بندکشی از هنرهای خاص بناهای موازنودران  

محسوب میشود. مالت به کارگرفته شده بیون  

بندکشی ها در بناهای مازندران در واقع نوعی 

ساروج به رنگ خواکسوتوری اسوت کوه از 

ترکیباتی چون سبوس + گیاه گرزمال + آهک 

 + آهه + آب ساخته میشود. 

 قریشی چپ ضلع غربی خانه. 97و94تصاویر

 عکس ها از نگارنده .راست امام زاده قاسم آمل
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 نتیجه گیری

براساس بررسی های صورت گرفته در خانه 

های تاریخی مازندران و خاصه دو بنای 

قریشی و شفاهی در شهر آمل عمدة مصالح 

بکار رفته در تزئینات این ابنیه چوب، آجر، گچ 

و بندکشی با ساروج است. در هر دو بنا نقش 

و نماد سرو و پرنده هایی نظیر کبوتر و قرقاول 

چه در آرایه های گچی و نقاشی های آن و 

چه در بند کشی های آجری موجود است. 

فنون تزیینی این مصالح شامل رنگ گذاری 

روی چوب، درودگری، گره چینی و ساخت 

ارسی، گچبری و نقاشی روی گچ است. 

هرچند که میتوان احتمال داد که در برخی 

آرایش ها به مفاهیم و اصول نمادین توجهی 

نشده و صرفاً اثر تقلیدی ازهنرهای پیشین 

بوده است و یا حتی در بعضی گچبری ها و 

نقاشی ها از طرح فرنگی استفاده شده که فاقد 

اصالت تاریخی است لیکن در بسیاری آرایه ها 

همچون ساخت ارسی و گره چینی ها و 

کارهای درودگری و آجرکاری و بندکشی ما 

شاهد ملی گرایی و استفاده از هنر بومی با 

استفاده از مصالح بوم آورد هستیم. همچنین 

به نظر می رسد برخی از این آرایه ها صرفاً 

ماهیت تزئینی و بومی داشته و بدون انگیزه 

های اسطوره ای یا تاریخی شکل گرفته اند. 

ایده ای که می توان با بررسی آن در دیگر 

خانه های منطقة مازندران صحت و سقم آنها 

 را سنجید.

  

 منابع:
( : صوره االرض، ترجمه جعفر  1939بن حوقل ) ا

  .شعار، تهران: مجمع ذخائر اسالمی

معماری ایران ؛ ترجمه   (: ،1900پوپ، آرتور ) 

  غالمحسین صدری افشار، تهران، نشر دات.

سیمای فرهنگی  :(19۰1تالیف نویسندگان )

 عیالمایران ، 

(: ،هنرتمدن اسالمی، 19۰9حاتم، غالم علی )

 دانشگاه پیام نور 

(:کنفرانس ملی 1937حجازی ، معینه السادات )

پژوهش های کاربردی مهندسی عمران معماری و 

  4مدیریت شهری،  ، شماره 

(: مقاله 1939رستمی، مصطفی و الله عابدپور)

بررسی هنر گره چینی خانه های قدیمی 

 دومین همایش ملی هنر طبرستان شهرستان آمل

( : هنرهای زیبا  شماره 19۰0سلیمانی ، سارا) 

،ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری 9۸

 معاصر

(: معماری، رنگ و 19۰5سید صدر ابوالقاسم)

 . : آثار اندیشه انسان،تهران

( : تزئینات وابسته 1950کیانی ، محمد یوسف،)

به معماری ایران دوره اسالمی،سازمان میراث 

 فرهنگی کشور

گزارشات اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 ( 1937گردشگری شهرستان آمل ) 

(: جغرافیای تاریخی 1939لسترنج، گای، )

سرزمینهای خالفت شرقی، ترجمه محمود عرفان، 

 تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی

هنر اصفهان از نگاه   :(19۰7مختاری اصفهانی )

 فرهنگستان هنرسیاحان، 

(: تاریخ هنر ایران در 19۰۰مکی نژاد، مهدی ،)

 دوره اسالمی: تزیینات معماری، انتشارات سمت
 

http://mazandchto.ir/amol 
http://sassanids.com 
https://rasekhoon.net/article/show 

https://www.google.com/intl/fa/earth/ 

 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3269/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85/
http://mazandchto.ir/amol
https://rasekhoon.net/article/show/958946/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%8A
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از معماری بومی و روستایی مازندران اسوت و 

متاثر از معیشت بومی مردم این ناحویوه موی 

باشد ضمن آنکه در فرهنگ آئینی منطقه نیوز 

ریشه دارند. بیش از هر چیز پیشینة ساخوتوار 

 "نفوار" معماری سقانفارها را می توان در گونة 

جستجو کرد. به لحاظ معماری نفار به کووموة 

دوطبقة چوبی ساده ای گفته می شود که بوا 

سوار کردن چند چوب بر روی هم ایجاد موی 

شود تا حدی که توان تحمل وزن یک انسان را 

داشته باشد و عموماً در کنار جوی های آب یوا 

چاه های آبیاری کشتزاران ساخته می شود. از 

سوی دیگر واژه نپار به معنی آب آورنده اسوت 

و اشاره به عمارتی دارد که شوخوص هودایوت 

کننده آب، در آن جای می گیرد یا می خوابود 

تا عالوه بر جاری کردن آب به تماموی نوقواط 

شالیزار بتواند از کشتزار در موقوابول حومولوة 

: 193۸حیوانات وحشی محافظت نماید)رفیعی،

( نفارها بر حسب مکان استقرار و نووع 70-73

کاربردشان می توان به چهار دسوتوه اصولوی 

دشتی نفار: در جایگاه نگهبانوی -1تقسیم کرد: 

باغ نفار: در جایگاه نگهبانی -9زمین کشاورزی، 

خنه نفار: در جایگاه نگهبانی انسوان. و -9باغ، 

سقانفار: در جایگاه نگهبانی مذهب. از ایون -4

میان سقانفار را می توان مهم ترین، شواخوص 

ترین و ارزشمند تریون نووع نوفوار دانسوت. 

(. در واقع سقانفارها، (.  73-70:  193۸)رفیعی،

گونه ای معماری آیینی اند که به پویوروی از 

معماری بومی مازندران یا بهتر است بگوویویوم 

 شمال ایران ساخته شده اند. 

 

 

 

 

 

 

 چکیده

سقانفار)سقاتاالر(ها بناهای کوچک چوبی 

هستند که در معماری بومی و کشاورزی منطقة 

مازندران ریشه دارند و نوع امروزین و تکامل 

یافتة آنها را عمدتاً به عنوان بناهای آئینی و 

مذهبی می شناسیم. این بناها با توجه به 

قداست واحترامی که نزد عامة مردم دارند در 

محوطة مساجد وتکایای قدیمی برافراشته می 

شوند. در واقع می توان گفت سقانفارها به خاطر 

احترام و ارادت به حضرت ابوالفضل)ع( ساخته 

شده اند. این بناهای چوبی عموماً در دو اشکوب 

بنا شده اند و شامل تزئینات چوبی )درودگری( 

و نیز نقاشی وخوشنویسی هستند. این نوشتار 

تالش دارد با معرفی دو سقانفار کیجا تکیه و 

لدار در بابل به معرفی این الگوی معماری 

پرداخته و ریشه های این معماری را در فرهنگ 

 بومی مازندران جستجو نماید. 

 واژگان کلیدی:

مذهبی، -سقانفارهای مازندران، معماری بومی

 سقانفار کیجا تکیه، سقانفار لدار

 سقانفارهای مازندران، مطالعات عمومی

. تاریخچه، ریشه ها و عملکردهای 1-1

 سقانفارها

 فرم تکامل یافته و امروزین سقانفارها برگرفته 

 

 پاورقی

(کارشناسی مرمت و 1) 

احیا بناهای تارینخنی 

 دانشگاه سمنان
maedeasadi3970@ 
gmail.com 

(عضو هیات علمنی 2) 

دانشکده هنر، دانشگاه 

 سمنان.
vahidary@  
semnan.ac.ir 

 معماری سقانفارهای مازندران
 )با معرفی سقانفارهای کیجا تکیه و لدار در بابل(

 ( 2)/ وحید حیدری (1)زهرا اسدی 
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بناهای مذکور در دو اشکوبه و بر روی چهار 

پایه قطور چوبی به فرم چهارگوش فضایی 

کوچک را در حریم امام زاده ها، تکیه ها 

وگورستان ها به خود اختصاص داده اند. 

ارتباط بین دو اشکوبه از طریق پلکان چوبی 

که معموال در کنار بنا ساخته شده، امکان 

(.دربارة 99:  19۰9پذیر است.)رحیم زاده، 

پیشینة تاریخی نفارها اطالعات کمی موجود 

است خاصه استفاده از چوب، که عنصری 

نسبتاً کم دوام محسوب می شود، در ساختار 

معماری نمونه های تماما چوبی )مانند 

 نفارهای کشاورزی( سبب می شود طول عمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ویژگی های معماری، سازه ای و 1-2 

 تزئینی سقانفارها

سقانفارها عموماً دو طبقه ساخته می شوند که 

طبقه ی همکف ،زیر تخت، و طبقه ی فوقانی 

،سقانفار، نام دارد.،زیر تخت،  محل جمع 

آوری نذورات ودر برخی موارد مطبخ را شامل 

 می شود و سقانفار محل نشستن آقایان، میان 

این گونه ابنیه به لحاظ کالبدی نسبتاً کوتاه تر 

باشد. ظاهراً قدیمی ترین نمونه های بازمانده 

از آنها در منطقة مازندران به دوران صفوی 

برمی گردند که همگی از نوع نفارهای مذهبی 

یا سقانفار هستند. عالوه بر دوران صفویه به 

عنوان شروع ساخت سقانفارها، دوران قاجار را 

می توان دوران اوج ساخت این گونه از ابنیه 

معرفی کرد. دوره ای که این بناها عالوه بر 

معماری و ساخت در زمینة تزئینات نیز به اوج 

رسیده و نمونه های فاخری از آن بجای مانده 

 (.73: 193۸است)رفیعی،

 

 

 

 

سال )قوبول از دوره ی  97بلوغ تا حد 

میانسالی( است و دراین محل تنها آب و چای 

صرف می شود و از ورود زنوان، کوودکوان و 

پیرمردان جلوگیری می گردد. از بنای سقانفار 

در گردهمایی، آیین ها و موراسوم موذهوبوی 

استفاده می شود. مردم در آنجا اجتمواع موی 

کردند و به یاد تشنگی حضرت ابوالفوضول)ع( 

در صحرای کربال، آب می نوشیدند و بر قاتول 

آن لعن می فرستادند. سقاتاالرها معمووالً در 

کنار تکیه حسینی و به نیت برادرش، حضورت 

(1385. راست: طرح شماتیک نفار )یوسف نیا،2و1تصاویر   

 )www.mazandnume.comچپ: تصویری از نفار کشاورزی) 
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کوچک تری قابل تقسیم هستند. نقوش 

مذهبی عمدتاً به شخصیت و زندگانی پیامبر و 

انبیاء الهی؛ ائمه، خاندان و اصحاب ایشان می 

پردازد. برخی وقایع مذهبی خاصه واقعة 

عاشورا و اخبار قیامت موضوع ضمنی دیگر 

تصاویر مذهبی هستند. از سوی دیگر نقوش 

غیرمذهبی مفاهیم و داستان های اسطوره ای 

و ادبی و زندگی عامیانه را مورد توجه قرار می 

دهد و در کنار آنها برخی نقوش گیاهی و 

حیوانی به شکل تزئینی بکار رفته است. از 

جمله داستان های مورد توجه در نقش پردازی 

ها می توان به داستان های شاهنامه، کلیه و 

دمنه، خسرو و شیرین، داستان حسین کرد و... 

اشاره کرد. از مفاهیم زندگی عامیانه می توان 

به نقوش مربوط کشاورزی، گله داری، دورهم 

نشینی و کشتی گرفتن و....را نام برد و از 

تصاویر حیوانی و گیاهی می توان به نقش 

میمون، زرافه و طوطی و....اشاره کرد)رحیم 

 (.73: 19۰9زاده،

 . معرفی نمونه های مورد بررسی2

 . سقانفار کیجا تکیه2-1

کالی بابل   تکیه در محلة حمزه سقانفار کیجا

است قدمت آن به دوران سلطنت    گرفته قرار

هو.ق )19۸0قاجار و سال ناصرالدین شاه 

ه.ش( باز می گردد. داستان های 190۰

متعددی درباره چگونگی ساخت این ساختمان 

وجود دارد. در جایی گفته شده هوزینه ساخت 

آن را دو دختر جوان از محل فروش جهیزیه 

شود دو سال  گفته میاند.  خود تأمین نموده

بعد هور دوی آنان بر اثر بیماری مهلک

)احتماالوبا( درگذشتند. در داستانی دیگر این 

چنین نقل شده که این ساختمان نذر یک 

ابوالفضل)ع( ساخته میشدند؛ که هر دو الگوی 

جوان مردی و شهامت و سمبل شجاعت و 

(. ساختار 73:  193۸انسانیت بودند )رفیعی،

عناصر و اجزای   سازه ای سقانفارها مرکب از

مختلفی است که معماران بومی برای آنها نام 

هایی گزیده اند. برخی از مهمترین موارد به 

 -9نال، نعل یا واشان،  -1این قرار است: 

دست انداز،  -4سرستون یا کماچه،  -9ستون، 

نگهدار  -5شیر سر،  -0نال باالی ستون،  -7

 -1۸شوله ور،  -3لب بند،  -۰یا واوند)بادبند(، 

رواق یا  -19پلور،  -19درز پوش،  -11تخته، 

نرده.  -17سقف یا بوم)بام(،  -14گرد رفاق، 

آنچه به بنای سقانفارها شایستگی توجه می 

بخشد عالوه بر ساختار وسبک معماری، 

انبوهی از طرح ها وخط ها و نقوشی است که 

با موضوعات و مضامین متنوع برای هر بیننده 

ای، جذاب بوده و موجب شگفتی وحیرت 

است. مضامین وموضوعاتی که گاه در عین 

برخورداری از عمق معنایی و بار ژرف مفهومی 

که حامل آنند، بسیار ابتدایی وکودکانه ترسیم 

شاید یکی از دالیلی که موجب می . شده اند

شود تا این نقوش را در ردیف هنر عامیانه قرار 

دهیم همین سبک ابتدایی در نقش پردازی ها 

باشد. در این میان آنچه بیش از بقیه توجه را 

جلب می کند نقوش بکاررفته در نقاشی ها 

است زیرا عالوه بر جنبة تزئینی حاوی 

مفاهیمی هستند که قابلیت تفسیر و خیال 

پردازی زیادی دارند و می توان آنها را از 

زوایای مختلفی بررسی کرد. در عین حال 

نقوش را بطور کلی می توان به دو گروه بزرگ 

مذهبی وغیر مذهبی تقسیم نمود که هرکدام 

  از این دو گروه خود به شاخه ها ودسته های
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دختر جوان برای رهایی از بیماری بوده است 

که پس از بهبودی هزینه ساختن آن را 

برعهده گرفته و این بنا را ساخته است. در 

تکیه کامال تخریب  حال حاضر ساختمان کیجا

و تنها سقانفارآن باقی است.   و بازسازی شده

است:  در کتاب از ،آستارا، تا استارباد، آمده

اما سقاتاالر آن بسیار زیباست و به جرأت ...»

کارترین  توان گفت که زیباترین و پر می

است.  سقاتاالری است که تاکنون دیده شده

(. بنای کنونی سقانفار کیجا 1939)ستوده،

تکیه ساختمانی دوطبقه و آجری با بام سفال 

پوش است و بنای چوبی سقانفار در این 

ساختمان آجری محصور گشته است. طبقه 

متر با  5۸/4متر و عرض  7۰/7اول به طول 

ستون چوبی است. بدنه ستون ها دارای 1۸

تزیینات کنده کاری مارپیچ و زیگزاگ و 

سرستون ها نیز به شکل دهان اژدری یا شیر 

سر می باشد. طرفین سر ستون ها با نقاشی از 

تصاویر زن و مرد تزیین شده است. در اضالع 

شمالی و جنوبی اشعار محتشم کاشانی درباره 

وقایع روز عاشورا نوشته شده و سقف تخته 

کوبی شده آن نقاشی هایی به رنگ قرمز، 

سبز، سیاه و قهوه ای و نقاشی از مرغ، ماهی، 

اژدها، شیر،گل و گیاه، انسان در حال پرواز و 

 نقوش تلفیقی زن با بدن مار و ماهی دارد 

متر و  9۸/4*  0۸/7طبقه دوم به ابعاد داخلی 

ستون با نقوش کنده کاری مارپیچی 14دارای 

سرستون آن نقش 1۸بسیار ظریف است که 

سرستون 4دهان اژدری دارد. همچنین در 

صورت از 9کلمات )یا قاضی الحاجات( به 

راست به چپ و معکوس آن  نوشته شده و 

نقش وسط ستونها نیزمزین به جمله 

)یا اباعبداهلل( است. سقف بنا پلورکشی شده و 

فواصل آن تخته کوبی شده است روی این 

تخته ها نیز مانند طبقه اول نقوشی از صحنه 

های کار و زندگی، نقوش حیوانات ، نقوش 

نمادین روز رستاخیز، نقوش اساطیری و 

نقوشی از داستان های ادبی و حماسی، فرشته 

ای با نامه اعمال خود که بر آن نوشته شده به 

چشم می خورد. روی یکی از تخته ها با خط 

 نستعلیق نوشته شده: 

پیشکار و باعث و بانی این سقاتاالر مشهدی 

محمدعلی خان، عمل نجاری از مشهدی 

 .19۸0داداشی نوایی سنه 

گرداگرد این فضای اصلی راهوروئی است که 

پهنای آن در حدود یک متراست: قسمت 

زیرین این سقاتاالر را چون روغن زده بودند 

بسیار تر وتازه بود. نقش ونگار این قسمت 

کمتر از قسمت باال است.این قسمت شامل ده 

هوای  ستون است که دو به دو نقش

کاریهای آنها یکی است. سر ستونهای  کنده

چهار کنج، دهوان اژدری است،که اژدهوای آن 

اند و سر هور  را از داخل رنگ آمیزی کرده

اژدهوا شاخی از چوب دو سه شاخه نظیر شاخ 

گوزن است شاخهای اژدهوا به طرف پائین 

است. بر تخته ای از سقف با خط خوش 

 نستعلیق نوشته شده است:

 19۸0آقا بارفروشی سنة( حاجی القاضی )حرره

)www.zohre-bozorgnia.com( 
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. پالن و نمایی از سقانفار کیجاتکیه بابل.4و3تصاویر   

منبع نقشه: بازترسیم بر اساس نقشه های آرشیو سازمان میراث فرهنگی استان مازندران.  

. 1396عکس از زهرا اسدی   

. سقانفار کیجاتکیه بابل. نمایی از ستونها، شیرسر 8و7تصاویر

(.1382نال و سرستون با نوشتة یا قاضی الحاجات)رحیم زاده،   
 

. سقانفار کیجاتکیه بابل. 6و5تصاویر  

(. 1384راست: نقاشی سقف طبقه باالیی سقانفار)بزرگ نیا،

 چپ: نمایی از فضای داخلی سقانفار. عکس از زهرا اسدی.
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 . سقانفار لدار)بابل(2-2

این بنا در روستای لدار از دهستان سجادرود 

شهرستان بابل واقع شده است. سقانفار لدار با 

وجود مرمت های انجام گرفته اصالت اولیة 

خود را تا حدود زیادی حفظ کرده است. تاریخ 

مصور سازی این بنا به استناد کتیبه داخل 

ه.ش( است و 19۰۰هو.ق )1999سقانفار سال 

به همین دلیل تاریخ بنای ساختمان متاخرتر 

از دوران قاجار نیست. بنای سقانفار بر روی 

پایه های چوبی، که زیر هر ستون قرار گرفته، 

ساخته شده است. در طبقه همکف سقانفار 

لدار ده ستون نسبتاً حجیم دیده می شود که 

در دو ردیف پنج تایی جای گذاری شده اند. 

این ستون ها دارای سرستون نیستند زیرا 

قدیم تر بنا در این طبقه دارای درهای چوبی 

بود که بین هر ستون جای می گرفته است. 

امروزه فقط در قسمت شرقی ساختمان این 

درها را مشاهده می کنیم. بر باالی ستون ها 

تخته چوب یکسره ای همانند نال قرار دارد 

که به روی آن نقش اژدها به تصویر درآمده 

است و بر دوطرف آن سراژدها تراشیده شده 

است. سقف طبقة همکف کامالً بازسازی شده 

 و از نقوش خبری نیست. 

دسترسی به طبقه دوم از طریق راه پله ای 

چوبی میسر است که اخیراً بازسازی شده 

است. در این طبقه بجای دیوارهای چوبی یا 

ستون های خوش تراش، پنجره های چوبی 

تعبیه شده که در عرض دارای سه و در طول 

دارای شش پنجره است. ستون ها و سرستون 

های طبقه دوم بر روی بدنه بیرونی ساختمان 

قرار گرفته اند و در داخل فقط به شکل 

ستونی دیده می شوند که فاصله بین پنجره 

ها را پر کرده است. ستون ها نسبتاً ساده اند، 

با چند تراش در نزدیک بخش فوقانی و 

و سرستون ها به شکل دو اژدهای پشت به 

هم، با دهانی گشوده، تراشیده شده اند. در 

باالی سرستون ها نقوش هندسی و 

خوشنویسی دیده می شود. نقوش گیاهی 

تمامی سقف بیرونی و چهار ردیف شیرسرها را 

پر کرده و به زیبایی بنا افزوده است. عالوه بر 

موارد مذکور فضای داخلی طبقة مذکور با 

نقوش گوناگونی از جمله نقوش گیاهی، 

حیوانی، انسانی، اساطیری، خیالی و خط 

وخوشنویسی تزئین شده است که امروزه از 

نقش های مذکور چیز زیادی باقی نمانده 

 است. 

 

 

 

    

. سقانفار لدار. نمایی از ورودی بنا 9تصویر

. 1396عکس از زهرا اسدی  
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. 1396. سقانفار لدار. نمایی بیرونی از )راست(. عکس از زهرا اسدی11و10تصاویر

. سقانفار لدار در 13و12تصاویر

محدودة بابل. نمایی از فضای 

داخلی و تزئینات درودگری و 

نقاشی در بخش های فوقانی و 

زیر سقف ها. عکس ها از زهرا 

. 1396اسدی  
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 نتیجه گیری

سقانفارها از ریشه های معیشتی، آئینی و 

مذهبی فرهنگ مردم مازندران نشات می 

گیرند. این بناها عالوه بر ارزش های معماری 

قابل توجه به لحاظ سازه نیز قابل توجه 

هستند هنر درودگران محلی در استفاده از 

چوب در ساختارهای این بناها به وضوح قابل 

مالحظه است به نحوی که در بسیاری از 

نمونه های اصیل و کمتر مداخله شده شیوة 

برش و ترکیب عناصر عمودی، افقی و مایل 

بسیار ماهرانه انجام گرفته است. تزئینات از 

دیگر بخش های قابل توجه سقانفارها هستند 

که اهمیت آنها را می توان همپایة معماری 

دانست. انواع نقوش با موضوعات مذهبی، 

اساطیری، زندگی روزمره و نقوش پراکندة 

حیوانی، گیاهی و هندسی که عمدتاً به شکل 

بدوی و خام دستانه کار شده اند جاذبة 

دیگری از  اینگونة مهم و اصیل معماری بومی 

مازندران محسوب می شود که شایسته است 

در کمال دقت حفاظت  شدهو مورد مطالعه و 

 مستندسازی قرار گیرند. 

 

 

 منابع 
(: تکایا در بافت قدیم شهر 19۰4بزرگ نیا،زهره)

 .۰4و۰9بابل،کتاب ماه هنر،شماره

(: سوقواتواالرهوای 19۰9رحیم زاده،معوصووموه)

مازندران، منطقه بابل، وجهی از معماری آییونوی، 

 اداره کل میراث فرهنگی استان مازندران. 

(: روند تحوالت نفار در معماری 193۸رفیعی،زهرا)

بومی مازندران، فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، 

 ، سال هشتم. 13شماره

(: از آستارا تا استارباد،جلد 1939ستوده،منوچهر)

چهارم)آثار وبناهای تاریخی مازندران شرقی(، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،اداره کل انتشارات 

 و تبلیغات.

(: سقانفار و اهمیت 19۰7یوسف نیا،محمد)

 آب،شیرسر و کماچه سر،کتاب ماه هنر. 

 

آرشیو اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و 

 گردشگری استان مازندران

 
www.zohreh-bozorgnia.com 
www.mazandnume.com 
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 مصاحبه
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 : 1مصاحبه شمارة

 (1)مهندس امیرحسین تبریزی

 

 *طراحی جدید در بستر تاریخی 

 *مرمتگر یک پزشک است 

 مصاحبه کننده: 

 فاطمه سادات بنی فاطمی 

 

  

 

 

 

 

 

 + سالم، خوب هستید ؟

 _ سالم، ممنون، متشکرم.

+ بنی فاطمی هستم از انجمن علمی 

دانشگاه سمنان رشته مرمت، ممنون که 

 وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. 

 _  خوشبختم.

+ خواهش میکنم خودتون رو برای ما و 

 مخاطبین نشریه کاربندی معرفی کنید

_ حتما، امیرحسین تبریزی هستم  کارشناس 

ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت تواریوخوی 

سال به صورت جدی در ایون  1۰,  15تقریبا 

حوزه کار کردم از نیمه های راه بیوشوتور در 

معماری و کارهای معماری فعالیت داشوتوم؛ 

عمدتاً در دسته ی طراحی های نسبتاً مودرن 

در سایت ها تاریخی بوده و در مفهوم دیزایون 

 کار کردم تا مقوله ی بنا.

+ موفق باشید؛ با مقوله ی هنر قبنل از 

ورود به دانشگاه آشنا بودید؟ چنجنوری 

 وارد رشته هنر و مرمت شدید ؟

_ من از کودکی خیلی جودی بوا تشوویوق 

اطرافیان درگیر هنر و کارهای هنری از جملوه 

ماکت سازی بودم و خانواده ام اهل هنر بوودن 

از جمله خوشنویسی و ... ولی از رشته مرموت 

بنا های تاریخی هم با توجه به محل زندگی ام 

که کرمان بود به طور کلی تو سوایوت هوای 

تاریخی به صورت هفتگی رفت و آمد داشتم و 

خوب اگر عالقه داشته بواشویود بوه صوورت 

ناخوداگاه جذب این سایت هوای تواریوخوی 

سالگوی بوا  15میشید؛ به صورت کلی از سن 

رشته مرمت بنا و طراحی صنعتی آشنا شدم و 

 تصمیم به تحصیل در این دو رشته گرفتم.

. بنای اطالعات گردشگری )توریست ایفورمیشن(. 1تصویر

( با طرحی کامال مدرن. واقع در 1یک ساختمان میان افزا )

 محوطه میراث جهانی بیستون. 

 پاورقی

(1) @amirhosseintbrizi 

(این نوع ساختمان هوا 9) 

در حرفة مرمت و معماری 

به ساختمان های مویوان 

  افزا معروف هستند
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هم شد و پیشرفت من در هر دو رشته باعث به 

وجود اومدن طرحی نو شود؛ طوراحوی هوای 

جدید در بستر های قدیم، به همویون دلویول 

نمیتونم این دو رشته رو تفکیک کونوم ولوی 

میتونم بگم در این چند سال من بیشتر حدود 

% وقتم کار معماری کردم تا مرمت، 3۸% تا ۰۸

االن بستر فعالیت در رشته مرمت بیوشوتور از 

بقیه رشته مثل معماری با حوزه های سیاسوی 

و اقتصادی درگیر است تو این رشته شموا بوا 

ارگان های دولتی در ارتباط هستید که وابسته 

به بودجه و تیم کارشناسی است و سواخوتوار 

پیچیده تری داره به همین منظور کار تو ایون 

بستر پیچیده تر است، به طور کلوی فواصولوه 

گرفتن از این فضای مرمت به دلیول مسوایول 

سیاسی زیاد بوده ولی االن خیلی ها هستن که 

با عالقه این رشته رو دنبال کردن و بوه رغوم 

 این مشکالت تو این حوزه فعالیت دارند.

+ تجربه ای از برخوردتون با کارفرما هایی 

که تو حوزه میراث ینا شنهنرداری بنا 

دانشجوهای این رشته سخنتنگنینراننه 

برخورد کردن دارید در قالب خاطره برای 

 ما تعری  کنید ؟

_ مرمتگر یک پزشک است ، شما اگور یوک 

بیماری دارید ترجیح میدید یوک دانشوجووی 

پزشکی بیاد یا یک دکتر و متخصص ؟ اینوجوا 

بحث تجربه است ایونوکوه چوگوونوه شوموا 

اعتمادسازی کنید و حتما از مشاور اسوتوفواده 

کنید، در مرمت برگشت وجود نداره، پوس توا 

بخشی به کارفرما باید حق داد تا در ارتباط بوا 

یک متخصص جوان بسیار سختگیرانه رفوتوار 

کنه، هر آدمی شبیه به خوودش اسوت، نووع 

ادبیات و نوع اعتمادسازی که میکنویود بوایود 

حس امنیت بده به کارفرما و ایونوهوا قوابول 

+ خیلی ممنون از توضیحاتتون ، در دوره 

دانشگاهی کاری کردید که بعداً در حیطه 

 کاری مفید باشه ؟

_  بله من از ترم اول دانشگاه که از بهمن ماه 

شروع کردم تابستون با بچه های ترم بواالیوی 

دانشگاه و گروه کارشناسی مرمت و بچه هوای 

مرمت آثار اصفهان به مدت دو ماه در یه پروژه 

روی تخت جمشید کار کردم و بالفاصولوه در 

طول ترم های مختلف دکورسازی و کوارهوای 

معماری و غرفه های نمایشگاهی کار میکردم ، 

و  9همزمان هم از استاد های دانشگاه در ترم 

پروژه میگرفتم که یه جور منبع درآمد بوود  9

و با ارتباطاتی که با اساتید و کارشناس هوای 

مختلف پیدا کردم اولین پروژه میراثی جودی 

من که تو لیست اطالعات سوایوت جوهوانوی 

اتفاق افوتواد و  ۰0بیستون قرار گرفت سال 

برای من تجربه مهمی بود و جایزه موعومواری 

گرفت و میشه گفت اولین پروژه میراثی بوود 

 که جایزه معماری میگرفت.

+ درباره حضورتون تو بازار حرفه ای بنا 

 کارهای معماری شروع کردید یا مرمت ؟

_ به نظر من شکل حضور هر آدمی در بوازار 

کار اگر بخواهد عاشقانه کار کنه شوبویوه بوه 

خودش میشه، نمیشه مرز گذاشت ؛ بونوا بوه 

سنسور های حسی و شوهوودی و ادراکوی 

هرکس برحسب حساسیت اینها به سمت بازار 

کار مورد عالقه اش کشیده میشه، من چوون 

عالقه ام به سمت هنر و طراحی و تاریخ بوود 

اینهارو تو مرمت میدیدم، عالقه بوه وطون و 

تاریخ به واسطه خوندن کتاب های تاریخی در 

جذب شدنم به رشته مرمت تواثویور زیوادی 

داشت ولی به مرور زمان به دلیل شباهتش بوا 

 معماری عالقه من به کارهای معماری بیشتر 
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تدریس نیستند اینها بخشی ذاتی و بوخوشوی 

اکتسابی است. برای مثال ما استادی داریم بوه 

اسم خانم مهندس زهره بزرگموهوری کوه از 

دوران جوانی درگیر میراث فرهنگی هستند در 

صورتی که میتونستند آفیس معماری بزنن؛ و 

انتخاب ایشون چیز دیگه ای بود، رفتند و بوا 

تالش دست راست شخصی مثل استاد پیرنیوا 

شدن و همچنین اساتیدی مثل دکتر شیرازی  

امثال اینها کسانی هستند که مخاطب جوهره 

را در اینها می بیند بدون اینکه اطوالعوی از 

جایگاهشون داشته باشند. دانشجو ها هم بوه 

همین صورت اند پیشنهاد من به دانشوجووهوا 

اینه که حتما یک راهنما انتخاب کنند و بوا 

مربی پیش برند هرگز مستقل پیش نرند. مون 

خودم نزد استاد قربانی دکورسازی یاد گرفتوم 

مدت ها کارگری میکردم در کوارگواه   کم کم،

ایشون و همین توجوربوه ای شود توا مون 

دکورسازی رو یاد گرفتم و برای جشنواره هوا 

ماکت تخت جمشید درست کردم، ادبیوات و 

نظم کاری رو آدم اینجووری یوادمویوگویوره، 

متاسفانه برخی از دانشجو ها با سودایی که در 

سر در دارند باعث میشه شتابزده پیش برونود؛ 

و نکته ی بعدی که بگم و متاسفانه من در این 

 قضیه پافشاری میکنم اینه که قبل از شروع به 

انجام هرکاری به عنوان کار حرفه ای دقوت 

کنید دوست دارید عالقه مند بوه ایون کوار 

باشید یا انجام دهندة مانند موسیقی که شموا 

می تونید انتخاب کنید که شنوندة حرفوه ای 

باشید یا نوازنده شید. مشکلوی کوه مون در 

دانشجو ها میدیدم اینکوه شوخوص عواشوق 

معماری هست ولی استعداد و پشتکار حوتوی 

طراحی و انجام اینکار رو نوداره! ولوی اگور 

شخصی باشی که انجام دادن اینکار بوراتوون 

دغدغه باشه و عاشق اینکار باشید از هورکوار 

کوچیکی شروع میکنید و به هیچوکواری نوه 

نمیگید تا کم کم میشید اون آدم با تجربوه و 

ارتباطات قوی ای پیدا میکنید و  تو این حوزه 

 ارتباطات خیلی مهمه.

+ بله ممنونم، از یکی از جوایزتون گفتید 

 بوده جوایز دیگه ای هم گرفتید ؟ 86سال

یا  ۰3_ بله فکر میکنم اون جایزه رو من سال 

ساخته  ۰0در مسابقه شرکت دادم و سال  3۸

شد؛ جوایز دیگه ای که گرفوتوم نومویودونوم 

ولی بورای خوودم گفتنش درست باشه یا نه 

جذاب بود چون دوتاشون هم پروژه مورموتوی 

همون جایزه که گفتم بوود و  3۸بودند؛ سال 

پروژه بسیار کوچک ما نمازخانه تخت  31سال 

 بنای نمازخانه در محوطه میراث جهانی تخت سلیمان یک ساختمان میان افزا با طرحی کامال مدرن. 

 طراح امیرحسین تبریزی. 
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من میخواهم یک خونه ای رو طراحی کنم من 

بر اساس نیازهای کارفرما و اطالعات طوراحوی 

یک قصه میسازم برای سکونت، این داسوتوان 

خیلی تشابه داره در تاریخ اگر دقوت کونویود 

معماری یک ظرفی است که تواریوخ در اون 

اتفاق می افته درکنار بحث تواریوخوی بوحوث 

 .پدیدار شناسی بسیار مهم است

+ به نظرتون آموزش رشته هاینی چنون 

معماری، مرمت و شهنرسنازی کنه در 

دانشگاه ها تدریس میشه پاسخگوی بازار 

کار و فضای خارج از دانشگاه هستننند؟  

نقا  ضع  و قدرت اینن آمنوزش هنا 

 کجاست ؟

_ به نظرم دوتا اتفاق بد که داره میوفته یکوی 

گزینش اشتباه دانشجوهاست و دیگوری زیواد 

شدن جمعیت فارغ التحصیالن که نیوروی بوا 

کیفیت و بی کیفیت با هم وارد بازار کار موی 

شوند و اینجا دیگر توانمنودی حورف اول و 

نمیزنه و بازاریابی جاش رو می گیره و کسوی 

که استعداد نداره ولی مدرک داره میتونه جای 

کسی و بگیره که توانایی داره، استعداد و عالقه 

داره و صرفاً نتونسته یک امتحان یا تست خوب 

ولوی بده، اینا بزرگ ترین مشکل موجود است 

به نظر من امکان نداره یک نفر آدم با ذوق و 

استعداد و با عالقه ای باشد و نتونه کار پویودا 

کنه، من خودم کسی بودم که توو هوموه ی 

درسها خوب بودم ولی به سختی ریاضی پواس 

میکردم برای پیش دانشگاهی وارد رشته هنور 

شدم و کنکور هنر دادم، میخوام بگم کسی که 

دغدغه اش باشه راهش رو پیدا میکنه. من بوه 

عنوان شخصی که مرموت خوونوده و بودون 

تحصیل تو رشته معومواری دارم توو حووزه 

و مدرک معماری هم ندارم معماری کار میکنم 

 با اینکه میتونستم بگیرم!

سلیمان دوتا جایزه گرفت یکی جوایوزه اول 

معمار که مهمترین جایزة معماری در کشوور 

است و جایزه دوم جایزه نمای معماری و بعود 

پوروژه  39یوا  39از اون فکر میکنم سال 

ویالیی من جایزه سوم معماری داخلی گرفوت 

و یه پروژه دیگه هم منتخب جشنواره ونویوز 

شد و آخرین جایزه ای که گرفتیم در سوال 

بود که دفترمون منتخب معمار سوال  9۸1۰

خاورمیانه شد. شک ندارم معمارهای بهتور از 

من هم هستند ولی این جایزه خیلی برای من 

با ارزش بود چون جایزه برای دفتر ما بوود و 

جایزه ای بود برای فعوالویوت موا در طوول 

چندسال نه برای یک پروژه و جایزه نفور اول 

رو یک معمار ترکیه ای گرفت و نفر دوم موا 

بودیم ولی در دورانی بود که اوضاع سویواسوی 

ایران خوب نبود تبلیغات ضد ایرانی گسوتورده 

بود و این برای ما مهم بود که به واسطه ایون 

 جایزه اسم ایران شنیده می شد.

+ خیلی عالی؛ بسیاری از مخناطنبنینن 

نشریه کاربندی از دانشجویان مرمنت و 

معماری هستند، دروس تئوری کنه در 

دانشگاه خوندید چه تاثیری داشته و چه 

 اندازه به شما کمک کرده ؟ 

_ من کسی بودم که نسبت به دروس تئووری 

گارد داشتم همیشه کارهای عملی رو بیشوتور 

انجام میدادم ولی االن کتاب های تئووری رو 

بیشتر مطالعه میکنم چرا که یک پوای ایون 

بدنه دروس تئوری و پای دیگر عملوی اسوت، 

هیچکدوم رو نمیتونید اولویت بدید سیسوتوم 

تئوری و اطالعات تاریخی خیلی کمک میکنه 

به پاالیش ذهنی و به یک تجسم خووب، بوه 

نظر من معماری با داستان شروع میشه وقتی 
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ولی چه اهمیتی داره؟ وقتی توانمنودیوش رو 

داشته باشی مدرک اهمیتی نداره، بازم تاکیود 

میکنم دغدغه داشته باشی خودت رو توو اون 

مسیر قرار میدی و بالخوره بوراتوون اتوفواق 

 میوفته.

+ بله ممنون ، برای طراحی تو محیط های 

تاریخی چه مصداق های تو ذهنننتنون 

داشتید؟ با هماهنگی با محیط طنراحنی 

میکردید یا از طریق تضاد پیش میرفتید 

 ؟

_ ببینید این سوال هنوز موافقان و مخالفانوی 

داره، یکی از دوستانم آقای دکتر فیوضوی،کوه 

حتما آشنایی دارید، با ایشون کوه دکوتورای 

مرمت دارند و یکی از شریف ترین دوسوتوان 

من هستند، ما تو این حوزه خیلوی اخوتوالف 

نظر داریم ، برای مثال ایشون خویولوی فورد 

محتاطی هستند، به طور کلی یه عده معتقدند 

که یک پروژه الحاقی باید استتار باشه نوبوایود 

حرف جدید و یا حرف جدای از محیط بزنه و 

یه عده اعتقاد دارند که یک پروژه این چنینی 

کامال باید در تضاد باشه و بگه من یوک کوار 

الحاقی ام، من مال امروزم ولی بوا یوکوسوری 

ضوابط، من خودم مشروط به یه سری گزینوه 

ها با گزینه دوم موافق ترم، من به یک تضواد 

خفیف که قابل تشخیص و غیرقابل تواکویود 

باشه اعتقاد دارم که گرافیوک موحویوطوی و 

تناسبات، برگشت پذیر باشه و نکته مهوم تور 

اینکه حس احترام به اون مجموعه و بوافوت 

 تاریخی رو رعایت کرده باشه.

+خیلی ممنونم ، سوال آخر منا ازتنون 

اینکه توصیه شما به دانشنجنوینان و 

مخاطبین نشریه ما برای بهبود کنار و 

 پیشرفتشون چیه ؟

_ از اونجایی که من اعتقواد دارم هورکسوی 

دنیای خودش رو داره مخصوصاً تو حوزه هنور 

کسی نمیونه چارچوب تعیین کنه و از اونجایی 

که معماری و مرمت رو بیشتر هنر میدونوم و 

معتقدم بیشتر از اکتسابی بودن به عوالقوه و 

استعداد وابسته اند توصیه ام اینکه بیون کوار 

های تئوری و عملی تفکیک قائل نشوونود و 

حتما در انتخاب مطالعواتشوون شوبویوه بوه 

خودشون قدم بردارند و سعی کنید به عنووان 

یه متخصص حوزه خودتون باشید و مشخوص 

کنید عالقه خودتون رو توی رشتتون.رشته ها 

کوه ی مرمت و معماری رشته هایی هستنود 

بیشتر کار گروهی جواب میده شما اگور بوه 

 متریال در معماری عالقه دارید و یا به سازه 

بنای اطالعات گردشگری )توریست ایفورمیشن(. 

یک ساختمان میان افزا با طرحی کامال مدرن واقع 

 در محوطه میراث جهانی بیستون. 

 طراح امیرحسین تبریزی. 
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نداره شما وقتی با سیستم جامعه اموروزی بوا 

منابع مالی و اقتصاد و غیره برخورد میکونویود 

مخصوصا وقتی هنوز کم تجربه ایود و سون 

پایینی دارید این آموزش ها بیشتر بوه شوموا 

 کمک می کنند. 

+خیلی ممنون از توضیحاتتون و وقتی که 

 در اختیار ما گذاشتید.

در مرمت سعی کنید در حووزه ی عوالقوه 

خودتون قدم بردارید و در حوزه هوایوی کوه 

عالقه و تخصصی ندارید همکار و متوخوصوص 

جذب کنید و باور داشته باشید قرار نویوسوت 

همه چیز رو بدونید و بعد توخوصوصوتوون رو 

انتخاب کنید و اینکه کارگروهی رو یاد بگیرید 

و توصیه جدی ای که خودم تازه توش به روز 

شدم اینکه حتما بعد از تخصص دوره هوای 

MBA  مدیریت کسب و کوار( رو جودی(

بگیرید. شایدتوصیة غریبی باشه ولی وقوتوی 

دوره های مدیریتی و برید و نظم های رفتار با 

کارفرما و کارکردن و نظم های بازار و برنواموه 

ریزی های اقتصادی رو یاد بگیریود ایون در 

کارتون تاثیر زیادی داره و این بهترین توصیوة 

 من به شماست ، ربطی به رشتة تحصیلی تون

بنای نمازخانه در محوطه میراث جهانی تخت سلیمان یک ساختمان میان افزا با طرحی 

طراح امیرحسین تبریزی. کامال مدرن.   
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 یادداشت

 علمی
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همان طور که می دانید یکی از اصول معماری 

اسالمی پرهیز از بیهودگی است، بور  –ایرانی 

همین اساس آرایه ها نیز به طور شگرفوی بوا 

آمیخته بوه  همنیارش و اصول معماری بناها در

توان آرایه را از اصل بنا جودا گونه ای که نمی 

نمود و به علت پایبندی به همین اصول اسوت 

که ما شاهد هماهنگی ساختار فضایی بناهوای 

سنتی هستیم. گمان می کنم ایون ویوژگوی 

هویت مند و فاخر در سالیان اخیر و با توجه به 

ورود معماری مدرن و معاصر به ایوران دچوار 

تغییرات زیادی شده است. تزئینات موعومواری 

 جای خود را به اکسسوری و نما داده اسوت و

هویت معماری که به مدد استفاده هوشمندانه 

و آگاهانه طراحان و معماران سنتی از گنجینه 

غنی و بی بدیل نقش مایه ها و صناعات دستی 

متنوع ایرانی طی هزاره های پیشیون شوکول 

رو به فراموشی گزارده است. بخشی گرفته بود 

از این ناهنجاری را می توان نواشوی از عودم 

ارتباط و در نتیجه شناخت نامناسب طراحان و 

معماران نسبت به هنرهای صنواعوی دانسوت، 

معماران معاصر همواره خود را وام دار مکاتب و 

متریال های نوآور و وارداتی می دانند و با آنچه 

بوم آورد است ناچاراً بیگانه هستند. از آن سوو 

هنرمندان حوزه های مختلف صنایع دستی نیز 

توجه داشوتوه -با فروافتادن در دام هنر محض

باشیم که فعاالن این حوزه را با نام صنعوتوگور 

با هنور کواربوردی در حووزة  -می شناختیم

معماری بیگانه گشته اند و به بیان دیگر بیوش 

از پیش از فضای تبادلی میان صناعت معماری 

و صناعات مرتبط با تزئین بنا دور افتواده انود. 

مواردی نظیر کاشی کواری، آئویونوه بوری، 

چلنگری، درودگری و گره چیونوی و حوتوی 

بسیاری دیگر از صنایع دستی که بوه صوورت 

غیر مستقیم در بنا نقش آفرین بوده اند نظیور 

 قالی بافی، پارچه بافی و ...

 

 

 

 

 

بیوش تور یوک  اصطالح )تزئینات معماری( 

توصیفی عام و کلی بوده و شامل تمام چیزهوا 

و مفاهیمی است که به نوعی بورای بونوا و 

 . محسوب می شوونود معماری تزئین و تزئینی

بنابراین گستره ی آن افزون بر دیوار و سطوح 

بنا، اثاثیه، اشیاء، مبلمان و ... را نیز شامل می 

شود. به نظر می رسد در طی سالیان طوالنوی 

همواره ارتباطی تنگاتنگ بین معماران و ارباب 

صناعات یا هنرمندان حوزه هوای موخوتولوف 

صنایع دستی برقرار بوده است، حجاری هوای 

هخامنشی، موزائیک های ساسانی و کواشوی 

های دوران اسالمی نشانه های ایون ارتوبواط 

متقابل و استفاده ی معماری از صنایع دستوی 

و همچنین رشد و گسترش این هنرها بر بستر 

معماری بوده است. در این نوشتار کوتاه تالش 

می شود تا با یادآوری این ارتبواط دوسوویوه، 

توجه دانشجویان و پژوهشگران را به اهمویوت 

 .شناخت آن معطوف داشت
زیبا سازی محیط زندگی در طوول تواریوخ   

مورد توجه انسان بوده است، نمود آن را در 

نقوش دیواره ی غارهای محل سکونت انسوان 

های نخستین می توان دید. تزئین یکی از راه 

های برقراری ارتباط با مخاطب اسوت و در 

تاریخ معماری ایران به عنوان یکی از اصولوی 

ترین مولفه های وحدت بخش و عوامولوی در 

ایجاد هویت معماری ایرانی نقش مهموی بور 

 عهده داشته است. 

 پاورقی
عضو هینات عنلنمنی   ( 1) 

دانشکدة هننر دانشنگناه 

 سمنان، گروه صنایع دستی

ehsan.arman@ 
Semnan.ac.ir 

 صنایع دستی و ارتبا 

 مفهومی و عملکردی آن با معماری
 ( 1)احسان آرمان

 )یادداشت علمی(
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یقیناً بر کسی پوشیده نیست که هنرمندان معاصور 

این حوزه ها نیز باید به سنت پیشینیان خوود بوا 

حفظ اصول مفهومی و هویت ساز هنور خوویوش، 

ارتباط و تعاملی هوشمندانه با مهندسین و دسوت 

اندکاران حوزه ی معماری و مرمت ایجاد نمایند. در 

در نظام صناعات و در بستر موعومواری    گذشته و

که امروزه بار معرفی و شناسایی آن  -سنتی ایران

بر دوش اساتید و دانشجویان رشته هوای مورموت 

معمار و هنرمند در ارتباط و کنوشوی  -نهاده شده 

دوسویه نسبت به حوزه های تخصصی طرف مقابل 

 از درک و شناخت الزم برخوردار بوده اند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نظر می رسد در آغاز هزاره جدید و با توجه بوه 

عبور از عصر تخصص محوری وتوخوصوص بواوری 

دانشگواه ؛ مدرن و ورود به دوران علوم بینارشته ای

و نظام آموزشی بیش از هر زمان دیگری وظیفه ی 

برقراری ارتباط مجدد میان معماری و هونورهوای 

سنتی و صنایع دستی را بر عهده دارد. یوقویونواً 

دانشجویان رشته های مرتبط در بستر انجمن های 

علمی و به کمک نیرو و انگیزه جوانی خوویوش و 

یاری اساتید عالقه مند می توانند راهگشای مسیور 

مطالعات و پژوهش های بین رشته ای باشند  و از 

این میان گامی در راستای تعوالوی خوود و ایون 

 سرزمین بردارند. 

)تصاویری مرتبط از مسجد نصیرالمولوک شویوراز 

 (.4-1انتخاب شده اند، شماره

 مسجد نصیرالملک در شیراز. 1تصویر

 https://www.pinterest.comماخذ تصویر:  



 

 69  

 

 

 

 مسجد نصیرالملک در شیراز. 9تصویر

 https://www.pinterest.comماخذ تصویر:  
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 https://www.pinterest.comماخذ تصویر:  
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معماری سنتی ایران، تجلی نمادین جهانی 

ابدی و ازلی است که این جهان را محلی گذرا 

و واسطه ای برای رسیدن به مرتبه ای واالتر 

به منظور وصول به آرامش درونی می داند. 

معماری ایران که به صورت های مختلف در 

بناهای گوناگون متجلی گشته، جایگاه خاصی 

را داراست که در آن عقاید و رسوم و آیین ها 

در شرایط جغرافیایی و اقلیمی نمود بارزی 

دارد و حاصل دسترنج هنرمندانی است که 

برای اعتالی این هنر با تکیه بر ایمان خویش 

از جان خویش مایه گذاشته و در این راه از 

هیچ کوششی دریغ نورزیده اند. همراه با 

اساتید معماری، استادکاران صنایع دستی نیز 

با همان تفکر، اما  تجلی یافته در هنر خاص 

خویش تکامل بخش و اثر گذار بر معماری 

تزئین و آرایش ساختمان که ایرانی بوده اند. 

جزء الینفک معماری محسوب می شود در 

آجرکاری، کاشی کاری، گچبری و آیینه کاری 

در کنار قالی بافی، گلیم بافی، قلمکاری، 

سفالگری، منبت کاری، کنده کاری چوب، گره 

و همچنین سایر دست آوردهای صنایع   چینی

دستی نمود یافته و پیوندی یگانه ایجاد نموده 

که فضای معماری ایرانی را آکنده از زیبایی 

معنوی می سازد و این خود زیبایی ظاهری را 

 نیز به همراه دارد.

معماری با سایر هنرهای ایرانی، تارهای به هم 

تنیده ی یکپارچه ای است که از یکدیگر تاثیر 

 پذیرفته اند؛ به ویژه صنایع دستی که عالوه بر

تزئینی بودن و جنبه های زیبایی شناسانه، 

نقش کاربردی در زندگی روزمره افراد جامعه 

دارد. صنایع دستی به دلیل عدم نیاز به 

سرمایه گذاری زیاد و وجود مواد اولیه ی 

محلی برای تولید و وجود زمینه های توسعه 

در مناطق مختلف و ایجاد ارزش افزوده ی 

باال، بخش عظیمی از نیروی انسانی و 

اقتصادی ایران را به خود مشغول کرده است و 

این امر در معماری سنتی نقش بارزی دارد. 

صنایع دستی و معماری همواره مکمل یکدیگر 

بوده اند و دارای ویژگی های مشترک می 

باشند. بناهای ایرانی مانند  مسجد، مناره، 

خانه، باغ، پل، قلعه، آب انبارها و... هر کدام به 

نوع خاصی از صنایع دستی نیاز دارد که برخی 

از انواع آن کاشی کاری، مشبک کاری، نقاشی 

دیواری، منبت کاری و... است. تنوع آب و 

هوایی در ایران موجب گوناگونی بسیار در 

معماری و تزئین گردیده است و در نتیجه 

انواع و اقسام صنایع دستی در تزئین معماری 

نقش عمده ای یافته اند. صنایع دستی در 

رشته های گوناگون همچون: قالی بافی، گلیم 

بافی، سفالگری، آبگینه سازی، محصوالت 

فلزی، سنگ تراشی، چوب تراشی، حصیر 

بافی، کاشی کاری تا رودوزی ها ارتباط 

مستقیم با معماری دارد به طوری که ساخت 

شکل آنها بستگی به فضای معماری سنتی 

ایرانی دارد و همینطور بعضی از اجزاء و 

فضاهای معماری، متناسب با کاالهای صنایع 

دستی ساخته می شود. معماری سنتی ایران 

در ایجاد صورت های مختلف صنایع دستی 

نیز نقش  عمده ای را به عهده داشته است، به 

طور مثال بافنده، اندازه قالی را بر اساس 

وسعت اتاق ها می بافد و سفالگر بر اساس 

جایگاه سفال در فضای ساختمان شکل و 

 حجم مورد نظر را می سازد. 

 پاورقی

دانشجوی کارشونواسوی ( 1) 

صنایع دستی، دانشکده هنر 

 دانشگاه سمنان
y.derakhshande@ 
yahoo.com 

جایگاه  و نقش صنایع 

دستی در معماری و 

 دکوراسیون داخلی
 (1یاسمین سادات درخشنده )

 )یادداشت علمی(
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و این رنگ ها در بین هنر های سنتوی ایوران 

مشترک می باشند. کاشی کاری مهوم توریون 

ویژگی تزئین معماری سنتی ایران اسوت کوه 

درواقع ادامه ی همان آجر کاری است کوه بوا 

 لعاب همراه شده است.

آجر کاری یکی از هنرهای سنتی تزئویونوی و 

کاربردی وابسته به معماری سنتی ایران است. 

آجرکاری را هنر چیدن آجر به منظوورعورضوه 

نماهای تزئینی متناسب و گریز از یکنواخوتوی 

در نما دانسته اند. زیبواتوریون شویووه هوای 

آجرچینی در تناسب های مووزون موعومواران 

هنرمند ایرانی مربوط به سده های چهوارم توا 

ششم هجری است. ضمن اینکه نمونه هایی از 

کوره های آجر پزی در شوش و سیلک کاشان 

مربوط به هزاره ی چهارم پیش از میالد یافوت 

شده است که می تواند نشانگر رونق آجرکاری 

در آن ادوار باشد. معماران هنرمند ایرانوی بوا 

از آجرهایی به رنگ زرد کمرنگ، زرد استفاده 

گل اخرایی، زرد مایل به قرمز تیره و خاکی و 

ایجاد گره سازهای بسیار ظریف و پر کار و بوه 

کمک قطعه های مختلف آجرهایی که با تیشه، 

در اندازه و فرم گوناگون در آورده اند، به تلفیق 

 هنر و معماری دست یافته اند. 

تکنیک های آجرکاری به چند دسته تقسیم 

می شود: رگ چینی، گل اندازی، گره سازی، 

آجرکاری رنگی، آجرکاری خفته و راسته، 

خوون چینی، آجرکاری تزئینی و... مواد اولیه 

ی این هنر، آجر و مالت است و هنرمندان این 

رشته با ایجاد نقش مایه های ساده مانند 

مثلث، مستطیل، مربع، لوزی و ذوزنقه و 

ترکیب آنها، ایجاد ستاره و چند ضلعی ها، 

نقوش چشم نواز و زیبایی پدید می آورند.

 ( 9۸: 1934)یاوری و عرفانی،

هماهنگی صنایع دستی با معماری نه تنها از 

نظر فرم و رنگ بلکه از نظر محتوایی نیز هوم 

خوانی دارد و هنرمند سعی نمووده، ارتوبواط 

خویش با طبیعت و دیدگاه معنوی خوویوش 

نسبت به سنت را متجلی سازد. صنایع دستی 

به علت تنوع و وسوعوت در رشوتوه هوای 

گوناگون،کاربردهای زیادی در تزئین معمواری 

و 1دارد که عمدتاً شامل چهار بخش می شود: 

و تزئین فضاهای ورودی  9تزئین نمای بیرونی

و تزئین اتصوال 4و تزئین فضا و نمای درونی9

 فضای درون و بیرون بنا. 

تزئین بیرون ساختمان باید به نحوی باشد که 

در برابر تغییرات آب و هوا و نوور خوورشویود 

مقاوم باشد و کیفیت خود را از دست نودهود. 

این تزئینات بیشتر شامل کاشوی کواری بوه 

که عالوه صورت معرق یا هفت رنگ می باشد 

بر تزئین بنا با نقوش و رنگ های گوونواگوون، 

عایقی در برابر برف و باران و گرما و سورموا 

است. کاشی کاری در معماری ایران در واقوع 

شناسنامه بنا می باشد و تاریخ مشخص و سیر 

تحول منظمی دارد. با آغواز دوره اسوالموی، 

کاشی کاری در اماکن مذهبی تجلی خواصوی 

می یابد، محراب و گنبد مسجد شیخ لطف اهلل 

و گنبد مزار شاه نعمت اهلل ولوی در مواهوان 

کرمان، مسجد کبود تبریز و گنوبود مسوجود 

چهار باغ اصفهان، نمونه بارز این هونور موی 

 باشد. 

نکته حائز اهمیت در کاشی کاری ایران رنوگ 

لعاب است، رنگ کاشی های ایورانوی اکوثورا 

فیروزه ای و الجوردی بوده و رنگ های سفید 

و سبز و طالیی نیز در درجه دوم اهمیت موی 

 باشد. 
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تزئینات داخلی یک بنا نسبت به نوع آن 

تفاوت های گوناگونی دارد و این تفاوت در 

دوره های گوناگون، تنوع بیشتری به خود می 

گیرد ولی در همه ی آنها وجوه مشترکی نیز 

وجود دارد و از آن جمله ایجاد فضایی است 

که انسان های استفاده کننده از آن بنا، 

آمالشان را در آن تحقق داده و آرامش می 

یابند. فضاهای ورودی بنا در معماری ایرانی و 

خصوصا بناهای مسکونی و مذهبی بخش 

مهمی را به خود اختصاص داده است که با 

پوششی به صورت سایه بان با طاق کمانی 

همراه بوده است. تزئین این قسمت از بنا 

عموما کاشی کاری است، در ضمن نمونه های 

آینه کاری و مشبک کاری و آجری نیز وجود 

آینه کاری یکی از هنرهای سنتی تزئینی دارد. 

و کاربردی است. آیینه کاری ضمنا یکی از 

هنرهای مرتبط با معماری سنتی ایران است 

که به طور عمده برای تزئین سقف و دیوارهای 

اماکن مقدسه و بناهای دیگر مورد استفاده 

قرار می گیرد. بر اساس مدارک موجود برای 

نخستین بار آیینه در تزئین بنای دیوانخانه 

ه.ق( در  3۰4و 39۸شاه طهماسب صفوی)

روش کار بدین   قزوین به کار رفته است

است که با بریدن آیینه به قطعات صورت 

کوچک هندسی و سپس پهلوی هم قرار دادن 

آنها در سطوح دیوار ها و سقف بر مبنای طرح 

از قبل پیش بینی شده، سطوحی پر تاللو و 

جذاب را به وجود می آورند. نقوش آیینه 

کاری مانند گل های خاتم خود دارای طرح 

های مختلف و متنوعی است. گاه این آیینه  

نقوش هندسی بوده و گاه از طراحی سنتی 

 ایرانی الهام می گیرد. 

زیباترین نمونه آیینه کاری در کواخ آیویونوه 

تهران، مراکز تاریخی اصفهان، مرقد مطهر اموام 

رضا )ع( در استان خراسان رضووی و دیوگور 

مراکز تاریخی استان های مختلف موجود است. 

از مراکز مهم و اصلی آیینه کواری موی تووان 

استان های اصفهان، خراسان رضوی و تهران را 

(. در کول 9۰:  1934نام برد)یاوری و عرفانی،

آیینه کاری از هنرهای ظریفی اسوت کوه در 

نماسازی داخلی بناهوا، در بواالی ازاره هوا، 

زیردورها، طاق ها ،رواق ها، شوبوسوتوان هوا، 

 سراسرها و موارد دیگر به کار می رود. 

مقرنس کاری و گچ بری نیز از تزئینات معماری 

محسوب می گردد. مقرنس کاری که تداوم آجر 

چینی است توازنی را القا می نماید که گوویوی 

وظیفه انتقال سقف یا گنبد بور پوایوه هوا را 

داراست و همانند نسبت آسمان به زمین است. 

این هنر که در دوران معمواری اسوالموی بوه 

شکوفایی رسید گویا تجسم بخشیدن به آیه ی 

) اهلل نور السموات و االرض...(می بواشود زیورا 

حجم های مقرنس، نور را از زاویه های  مختلف 

منعکس می کنند.مقرنس با موالت آجور،گوچ، 

کاشی و آیینه ساخته و پرداخته می شوود. در 

این هنرمعماری، انتهای هالل های گنبد ها یوا 

سر ستون ها به سطوح هنودسوی زاویوه دار، 

تقسیم بندی شده تا ضمن تنوع در فرم نسبت 

به شکست نورو ایجاد بازی نور و سایوه اقودام 

 (  997-994: 1934کند.)یاوری و عرفانی،

گچ بری سنتی یکی از هنرهای سنتی تزئینوی 

و کاربردی ایرانی است. این هنر از اجزای مهوم 

تزئینات معماری ایرانی است که برای توزئویون 

سقف بناها، محراب ها، ستون ها، دیوار هوا و 

یکی از زیباتریون   اطراف پنجره ها کاربرد دارد.

کارهای گچ بری در ایران، پنجره های تزئینوی 

در کاخ چهل ستون اصفهوان اسوت کوه در 

 میالدی ساخته شده است.  1479سال



 

 71  

 

از دیگر آثار گچ بری بسیار زیبا که نهایت مهارت 

و استادی در این هنر را به نمایش گذاشته است 

می توان به محراب مسجد جامع اصفهان و 

مسجد جامع ابر کوه در یزد اشاره کرد. روش 

نگهداری آن حفاظت از هرگونه آب و رطوبت، 

آتش، اشیای نوک تیز و برنده است)یاوری و 

 (905: 1934عرفانی،

تزئینات داخلی یک بنا، نسبت به نوع آن تفاوت 

های گوناگونی دارد و این تفاوت در دوره های 

گوناگون تنوع بیشتری به خود می گیرد ولی در 

همه ی آنها وجوه مشترکی نیز وجود دارد و از 

آن جمله ایجاد فضایی است که استفاده 

کنندگان از آن بنا، آمالشان را در آن تحقق می 

دهند و آرامش می یابند. در تزئین داخلی یک 

بنا از تنوع هنر صنایع دستی استفاده بیشتری 

می توان نمود. قالی عالوه بر زیرانداز بودن یکی 

از اجزای مهم در تزئین فضای داخلی بناهای 

ایرانی می باشد. زیرا کف بنا را که انسان  ها بر 

آن می نشینند و می خوابند، می پوشانند و گاه 

نیز به عنوان تزئینی زیبا بر دیوار کوبیده می 

شود و گاهی نیز از قالی های دو طرفه به عنوان 

سطحی جداکننده بین دو فضا استفاده می شود. 

نزدیکی طرح و نقش قالی با نقوش کاشی، 

نزدیکی و انسجام هنر های ایرانی را بیان می 

 دارد.

زیر اندازهای دیگری چون گلیم، جاجیم و 

منسوجات سنتی و پرده های قلمکار با 

کاربردهای گوناگون و وسایل تزئین شده با خاتم 

و منبت و معرق چوب، انواع رودوزی ها و اشیای 

فلزی، همه و همه، آرایش دهنده محل زندگی 

ایرانی می باشند. صنایع دستی در معماری ایران 

تنها نقش مزین کننده ی فضا را ندارند بلکه هر 

کدام در جایگاه خود کاربردهای گوناگونی دارد. 

نقش تزئین در حدفاصل فضای داخلی و خارجی 

بوسیلة  درها و پنجره ها انجام می شود. بناهایی 

که در گذشته با چوب و فلز آراسته می شد 

انعکاس دهندة سرپنجه هنرمندان منبت کار و 

فلز کار بود. درهای کنده کاری  شده و منبت 

کاری همراه با کلون های بسیار زیبای فلزی، 

جایگاه و اهمیت بنا را روشن می ساخت. نقوش 

ایجاد شده بر روی درها همچون نقش نمادین 

درهنرها جلوه گاه تفکر و فرهنگ ایرانی است. 

نقش خورشید که مهم ترین نقش موجود بر 

روی درها می باشد، عالمتی برای روشنی، برکت 

و سالمتی برای صاحبخانه است. پنجره، که 

اشاعه دهنده نور و روشنی به فضای داخلی می 

باشد، اکثرا با چوب گره چینی می شده و گاه با 

شیشه های رنگین، رنگین کمانی از نور را در 

فضای داخل ایجاد می کرده است)زمرشیدی، 

(. تمامی این موارد نشانه هایی از 99:  1907

ارتباط نزدیک بین صنایع دستی و معماری در 

گذشته فرهنگی ایران است. نشانه هایی که باید 

 از نو شناخته شده و احیاء گردند. 

 منابع

(: گره چینی در 1907زمرشیدی، حسین)

معماری اسالمی و هنرهای سنتی، شیراز، مرکز 

 نشر دانشگاه شیراز. 

(: هنرهای 1934یاوری، حسین وعرفانی فاطمه )

سنتی ایران در یک نگاه، تهران، انتشارات 

 سیمای دانش.
.https://seemorgh.com 
https://www.mashreghnews.ir  
https://www.mojnews.com 
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. گنبد مدرسة چهارباغ اصفهان؛ نقش کاشیکاری در آرایش بیرونی فضای 1تصویر

 https://www.mojnews.comمعماری. ماخذ تصویر: 

 ۰۸۸. نمونه ای از کاربرد هنرمنبت در آرایش درچوبی در حرم امام رضا. متعلق به 9تصویر

 https://seemorgh.comسال پیش. ماخذ تصویر: 

. نمایی از فضای داخلی 9تصویر

مهمانخانه سنتی مالباشی اصفهان. 

حضور چشمگیر صنایع دستی در 

آرایش فضای داخلی از جمله: قالی 

بافی، منبت، گچبری و نقاشی، 

شیشه های رنگی، ظروف و مبلمان 

 چوبی و  بافته های مختلف. 

//:httpsماخذ تصویر: 

www.mashreghnews.ir 
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 https://www.khabarfoori.com/detail ماخذ تصویرکاربندی تیمچه بازار خان یزد؛ 
 توضیح: طراحی جلد نشریه اقتباسی است از این اثر فاخر معماری 

 طراح جلد: صادق محمدی 
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 معرفی اثر
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این اثر ارزشمند تاریخی متعلق به مرحوم آیوت 

اهلل فیض مرجع عالم تشیع بوده که پس از فووت 

ایشان در دست فرزند ارشد ایشان مرحوم آیوت 

اهلل حاج آقا مهدی فیض قمی قرار داشته و پوس 

، خانه به ورثوة 193۰از رحلت حاج آقا در سال 

مرحوم رسیده است. براساس مصاحبه ای که در 

، از شخص آیت اهلل فویوض صوورت 19۰5سال

سال پویوش)زموان  ۰4گرفت، به گفته ایشان از 

تولد ایشان( هیچگونه تغییر عمده ایی در ساختار 

و تزئینات این بنا انجام نشده است، اما در آخرین 

بازدید از بنا متوجه یکسری تغییرات در ساختوار 

خانه شدیم مانند فروش برخی قسمت های خانه، 

بستن معبری که در حیاط باغ شمالی به کووچوه 

پشت راه داشت و دارای ارزش تواریوخوی بووده، 

حذف برخی دسترسی های موجود در سواخوتوار 

مانند سه دری ها، مسدود شدن برخی دسترسی 

ها به مرور زمان به علت عدم رسیدگی موانونود 

دسترسی که به آب انبار و تون در حیاط پشوت 

بوده ،... که در ادامه به توضیح و بسط بویوشوتور 

 موضوع می پردازیم.

در گزارش پیش رو خانه با استفاده از نقشوه ای 

که توسط نگارنده تهیه شده توضیح داده شوده 

است . وسعت کلی این بنا با توجه به برداشتی که 

 متر مربع و با توجه به رقمی 1959صورت گرفت 

متر می باشد.  197۰که در سند اولیه ثبت شده  

این بنا دو حیاط دارد که حیاط اول وسوعوتوی 

بسیار کوچکتر از حیاط دوم دارد. معمواری ایون 

خانه درونگرا می باشد، به این صورت که ورودی 

به واسطه یک هشتی و از طریق داالن به حیواط 

اول وصل می شود. در گذشته در حیاط دوم هم 

یک معبر وجود داشت که ارتباط حیاط دوم بوه 

بیرون را ممکن میساخت امروزه این دسوتورسوی 

وجود ندارد، ارزش تاریخی این معبر هم به ایون 

صورت بود که در قدیم ، امکان دسترسی بانووان 

 به حمام را ایجاد می کرد. 

 15اتاق وجود دارد که از این  15دراین مجموعه 

عدد زیرزمین به حساب می آیند. دیوگور  9عدد

عددحویواط،  9جزئیات این خانه  سردر، هشتی، 

عدد اتاق )کوه  15عدد ایوان،  9عدد زیرزمین، 9

برخی از اتاق ها کاربری خاص داشتند مانند اتاق 

مصال(، بهارخواب و پلکان و انبار ذغال )پووسوتوه 

زیرین در سقف که کاربری انبار ذغال را داشوتوه 

است(تشکیل شده که در ادامه به آنها خوواهویوم 

پرداخت. ویژگی چشم گیر این خانه وجود طواق 

های فراوان)کچاوه، کلمبو ، ...( است که در هور 

بخش نوع طاق و مدل آجر چینی توضیوح داده 

شده است. در ادامه به توصیف معماری و عناصور 

 خانه می پردازیم. 

 پاورقی

دانشننننجننننوی ( 1) 

کارشناسی منرمنت 

بناهای تنارینخنی، 

دانشننکننده هنننننر، 

 دانشگاه سمنان
medosa199803@ gmail.com 

مستندسازی خانه 

 تاریخی آیت اهلل فیض
 )بنایی ارزشمند از 

 دورة قاجار در شهر قم(

 (1سیده فاطمه نبوی)

 

 )معرفی اثر معماری(
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سردر دو طبقه می باشد که در طبقوه  سردر:

باال اتاقی با یک پنجرة سه لنگة چوبی وجوود 

دارد. اما طبقه پائین سردر از شبه ستوون بوا 

تزئینات زیبایی چون پایه سوتوون گولودانوی 

شکل، بدنه ستون آجری و سرستوون دنودان 

موشی خودنمایی می کند. در مرکوز سوردر، 

یک درب چوبی درون سردری با قوس کلیول 

 تعبیه شده است.

 

. مشخص سازی اتاق ها در پالن زیرزمین؛ 2تصویر

 تهیه و ترسیم:سیده فاطمه نبوی چاشمی

. سردر عمارت 4و3تصاویر   

 رولوه و ترسیم: سیده فاطمه نبوی چاشمی

 در چوبی

بدنه ستون 

 آجری

سرستون 

 دندان موشی

 قوس کلیل

 پیر نشین

پایه ستون 

 گلدانی شکل

1399. ورودی دوم منبع: نگارنده؛ اسفند 5تصویر  

. مشخص سازی اتاق ها در پالن طبقه 1تصویر

 همکف؛ تهیه و ترسیم: سیده فاطمه نبوی چاشمی
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: هشتی که به اندازه دو پلوه از سوطوح هشتی

کوچه پائین تر است دقیقاً به شکل هشت ضلعوی 

منتظم است. زیرر سقف آن آجرکاری به شویووه 

 خفته و راسته مشاهده می گردد.

است که وارد شونده را با پیچ و  راهروییداالن: 

 کند.  خانه هدایت می حیاطبه  هشتیخم از 

1399. منبع: نگارنده ؛ اسفند 6تصویر  

 کوبه زنانه: ئَلکه کوبه مردانه: درکو

رولوی و ترسیم: سیده 

 فاطمه نبوی چاشمی
 داالن

هشتی/رولوی و ترسیم: 

 سیده فاطمه نبوی

. در. منبع : 7تصویر 

  1399نگارنده ؛ اسفند 

. داالن. 8تصویر   

  1399منبع : نگارنده ؛ اسفند 

 کتیبه ساده سردر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7
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سمت چپ هشتی اتاقی وجود دارد که به اتاق 

خدمه معروف بوده است که در گذشته بخشی 

از عزاداری و روضه خوانی در این اتاق انوجوام 

می گرفته است . امروزه این اتاق به انوبواری 

تبدیل شده است و کاربری قبل درآن دیوده 

نمی شود. سقف این اتاق نوعی تاق کولوموبوو 

است که خیزش خیلی کم گرفته شوده و از 

ایون این بابت دیدنی می باشد. آجر چیونوی 

 سازه رگچین هست و استاد کار با ذوق مرکز 

  1933. منبع : نگارنده ؛ اسفند 3تصویر

 آجر کاری به شیوه خفته و راسته

 اتاق خدمه

 رولوی و ترسیم: سیده فاطمه نبوی چاشمی

 1855. منبع : نگارنده ؛ اسفند 12تصویر 

 دسترسی به هشتی از درون اتاق خدمه

 )ورودی این اتاق، سمت چپ هشتی می باشد(

.  11و11تصاویر 

منبع : نگارنده ؛ 

  1855اسفند 

ورودی به انبار از 

 سمت حیا 

 1933/ منبع : نگارنده ؛ اسفند 3تصویر 

 آجر چینی سقف به صورت رگچین هست

  1855. منبع: نگارنده ؛ اسفند 18تصویر 

تاق این اتاق، از نوع کلمبو می باشد و خیز آن 

 کفته می باشد. 
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سقف را هشت ضلعی در نظر گرفته که خود 

باعث زیبایی بیشتر طاق شده است. گوشه سازی 

  این تاق دمغازه می باشد.

 

 

 

 

 

پولوه  0در ضلع مقابل ورودی اصلی، پلکانی بوا 

وجود دارد که از طریق این پلکان به بهار خوابوی 

با دو اتاق می رسیم. بنا به گفته آیت اهلل فیض از 

این بهار خواب در فصل تابستان استوفواده موی 

شده است. وضع موجود این بهارخواب، در شرایط 

خوبی قرار دارد بر اساس مستنداتی که از ایون 

وجود دارد، بهار خوواب در  19۰5خانه در سال 

وضع نامطلوبی قرار داشت و شکل اولیه خوود را 

حفظ کرده بود که با وضع فعلی بونوا در تضواد 

 است. نگارنده از کالبد اولیه اثر بی اطالع است.

در ایوان شاهد شش دری هستیم که سهوم هور 

 اتاق از این شش در، سه در می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهار خواب

 اتاق اسناد

 بادگیر

رولوی و ترسیم: سیده فاطمه نبوی چاشمی 

 راه پله
 ایوان

  1933. نمای ایوان.  منبع : نگارنده ؛ اسفند 14تصویر

. 11تصویر 

منبع : نگارنده 

  1855؛ اسفند 

 بادگیر

. بادگیر. 10تصویر 

 منبع : نگارنده ؛ 

  1933اسفند 

 . بدگیر. منبع : نگارنده ؛ 15تصویر

  1933اسفند 
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 :بادگیر یک طرفه

جهت دهانه ها در این نوع بادگیر، رو به بواد 

(.از سمت غورب، 15و10مطبوع است)تصویر 

شرق و جنوب، هیچ منفذی برای آن در نظور 

بوه ایون بوادگویورهوا، گرفته نشده اسوت.

بادگیرهای یک طرف هم گفتوه موی شوود. 

بادگیرهای یک طرفه، به ویژه در مناطقی که 

گرد و غبار زیادی وجود دارد، عومووموا کوم 

ارتفاع و کوتاه تر از سایر بادگیرها ساخته می 

ساختار بادگیرهای اردکانی،  توا انودازه   .شود

ای ساده و از لحاظ اقتصادی نیز مقورون بوه 

به همین دلیل نویوز اموکوان صرفه تر است؛ 

 ساخت یک بادگیر برای هر اتاق، در این 

بادگیرهای یک طرفه .منطقه وجود دارد

عموما کوتاه هستند و آنها را نمی توان در 

محیطی که دارای گرد و غبار نسبتا زیادی 

 (9است، مرتفع بنا نمود.)

 

 
 

زیربنای جبهه غربوی دو زیور   درزیرزمین: 

زمین وجود دارد که از زیرزمین اول به عنوان 

محل استراحت تابستانی استفاده می کرده اند 

و وجود بادگیر و طاقچه ها این فورضویوه را 

اثبات می کند. سقف این فضا بوا آجورکواری 

چلیپایی شکل پوشش یافته و کف آن با آجور 

 خواب نما مفروش شده است.

از زیرزمین دیگر به عنوان آب انبار استوفواده 

می شد. سقف این فضا بصورت طاق و توویوزه 

می باشد )پوشش طاق کجاوه است( و آجور 

چینی اش به اصطالح قمی پوش می بواشود. 

 بدنه دیوارها با مالط ساروج اندود شده است. 
 

 

. منبع : نگارنده 1۰تصویر

  1933؛ اسفند 

  1933. منبع : نگارنده ؛ اسفند 13تصویر

 کانال بادگیر

 زیر زمین

 آب انبار

رولوی و ترسیم: سیده فاطمه نبوی چاشمی 

. آب انبار. منبع: نگارنده20تصویر   
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حیاط خانه مستطیل شکل است و توموام حیا : 

درها و پنجره ها به این فضا باز می شوند. درون 

این حیاط حوضی بیضوی قرار دارد کوه هونووز 

درون آن آب و ماهی قرمز وجود دارد.کف حیاط 

به شکل آجرکاری لوزی شکل موفوروش شوده 

 است.

1399. آب انبار. منبع: نگارنده؛ اسفند 21تصویر   

1399. ا نباری. منبع: نگارنده ؛ اسفند 24الی  22تصاویر   

.25تصویر   

انباری. منبع:  

 نگارنده

 حوض ماهی قرمز

 سرویس بهداشتی

 حیاط اول

ورودی تاالر نقاشی 

 از سمت حیاط
ورودی راهرو از 

 سمت حیاط

. پالن همکف. رولوه و ترسیم: 26تصویر   

 سیده فاطمه نبوی چاشمی چاشمی

. نمای خانه. رولوی و ترسیم: نگارنده 27تصویر   
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. احیا  اول. منبع: نگارنده30الی  28تصاویر   

 اتاق تلویزیون داالن تاالر نقاشی

 اتاق مصال

. پالن و برش بنا. رولوه و 32و 31تصویر

 ترسیم: سیده فاطمه نبوی چاشمی چاشمی

 . راهرو. منبع : نگارنده94و99تصاویر 
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. تزئینات عمارت فیض. 88الی  81تصاویر 

 1855منبع : نگارنده ؛ اسفند 

 تاالر نقاشی:

متر، واقع در جبهه  493/95تاالری به مساحت 

جنوبی خانه فیض می باشد. .نقاشی های موجود 

روی دیوار این تاالر به علت بی تدبیری در 

 مداخالت بعدی زیر گچ ها مدفون شدند.

 سرویس بهداشتی راهرو

 آشپزخانه

 پستو مطبخ

اتاق سه 

 دری

 پنجره سه دری خروجی

 اتاق ها

 راه پله

 ایوان

 حیاط

 ورودی از سمت حیاط

 رابط بین دو اتاق

 ورودی از سمت حیاط

 کانال بادگیر رابط بین دو اتاق

. پالن و نماهایی از خانه فیض 49الی  93تصاویر

  1933منبع : نگارنده ؛ اسفند 
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 . حیاط. منبع : نگارنده44تصویر 

 حمام سرامیکی حمام اتاق 

 سرویس بهداشتی

 رختکن

 راه پله

 کوره

 حوض

 سکو

 محل قرار گیری دیگ های آب جوش

 طاقچه

 طاقچه

 سکو

 . منبع : نگارنده45الی  47تصاویر 

. سازه و عناصر معماری در خانة 11الی  08تصاویر 

  1855آیت اهلل فیض. منبع : نگارنده ؛ اسفند 
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 طاقنماها 

 انبار هیزم

 پوشش گیاهی

 راه پله باالرو
پله 

دسترسی 

به فضای 

 تون

 آب انبار

 مطبخ

طاق نماها به منظور زیبایی، ایجاد سایه و .... 

همچنین محل نشستن، محل قرار دادن وسایل،  

 و ... بوده است. 

. نماهایی از خانه فسض مطابق 10الی  12تصاویر 

  1855پالن راهنما. منبع : نگارنده ؛ اسفند 

. 1933. منبع: نگارنده ؛ اسفند 70و77تصاویر 

 ورودی آب انبار که امروزه مسدود شده است

 منابع:

گزارش پرونده ثبتی اثر در اداره کل میراث  -

 فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان قم 

 

مصاحبه انجام گرفته از مالکین اثر توسط نگارنده -

 .  1933در تاریخ اسفندماه 
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 هنر ما را به گونه ای رویایی از درد هستی رها می سازد. 

 فرناندو پسوآ  

 1فصلنامه شماره 

 1011بهار 



Workshop : Project Presentation Board Tips 



Workshop : Handicrafts Major 




