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 چکیده

در  ژهویبهتنوع نقوش،  واساااط قاجار اساااتی ایر حمام به کاری ایران در دورۀات کاشااایتزیینحماام چهاارفصاااک ارا  ی ی اا ایناتریر   ار 
تواند می ی ایر حمامهاها و نرارهرودی طرحفرد به شاامار میا ری منحصااربه هاطرح و مضااامیر نراره لحاظبه، ۱ی سااربینههاکاریکاشاای

قوش، توان با بررساای ایر نمی ی دوران قاجار و باورها و فرهنگ  ن امان ارائه دهدی بدیر ترتیبتزیینتصااویری یویا اا وصااوصاایات هنرهای 
مورد بررسی اا جمله بناهای بااراشی است که کمتر مورد نظر پژوهشرران واقع شده و عالوه  نمون  را تنییر نمودیها  ن ی فرهنریهاپشاتوانه

بوده و  تفسیریی قاجاری، معرفی ایر بنا اا اهداف پژوهش حاضار استی نررش کلی حاک  بر پژوهش حاضر اا نوع هابر معناشاناسای نراره
ای و مشاهدات میدانی استی مورد  وری اطالعات  ن کتابخانهلیلی و ابزار یردتحروش پژوهش حاضر توصیفیراهنرد  ن موردپژوهی اسات، 
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بررسی مضامیر و نمادها در تزیینات 
 ار اقاجای ااهامااری حماککاشی

ام م)نمون  موردی: سربین  مردان  ح
 ۵۲ا ۷۵، (ارفصک ارا ااچه

 مقدمه. ۱
ریذاری و عالوه بر ا  اندتههای یونایون اا اندیی یک جامعه ارتناط داشمانده است که با جننهاا جمله بناهای اراشمند برجایها یا حمام ها۱یرمابه
 ساااتیها ن هویت دهندۀقاجار شاااامک کارکردهای متنوعی بوده که عامک شااا ک ۀی سااانتی دور هاحماماکثر  متأ ر اا  ن نیز بوده اساااتی ،بر  ن
ای صرف نوشیدنی و چ ویو،همچون ساریرمی، یفت ؛های بهداشاتی دارای کارکردهای اجتماعی دیرری نیز بوده اساتها عالوه بر فعالیتحمام

معمواًل در مرکز ها حمام(ی ۱۱، ۱۹۱۱)وسروی ی متنوع هاهی لذت اا موسیقی در مراس در کنار اقوام یا دوستان، استراحت و کشیدن قلیان و یا
بیرونی  نمای ،ها همچون اکثر   ار معماری سانتی اسالمی ایراناندی در بنای حمامنشادنی اا بافت تاریخی شاهرهای ایران بودهمحله و جزئی جدا

یز ذوق و ایر نشااانرر تف ر توجه به درون و ن ؛شاا وهی هسااتندات اینا و باتزییندارای جزئیات و ها  ن شااوند، اما فضااای داولیدیده نمی تزییرپر 
 ابراهی  قرار داردی ایر بنا  حاج محمدحمام چهارفصک ارا  در نزدی ی محل ی(۲، ۱۹۱۵ نوری واارعی،  ،)عزتی بوده استها  ن سالیقه ساااندیان

)صدی   اسات شاده( در امان احمدشااه قاجار بنا نهاده ۱۲۱۵اااا۱۲۹۲) یووانساار   یتوسا  حاج محمدابراه و اسات دورۀ قاجارمربوط به اواور 
های دینی و حمام وصاااوصااای اقلیت ش مجزای مردانه، انانه، حمام ویژۀو اا چهار بخ دارد مترمربع مسااااحت ۱۶۰۰حدود (ی ایر بنا ۶۱، ۱۹۵۲

 ضلعیهشت ش کبهباشد و پالن ایر قسمت  ن می مردان  ۲ شده در ایر حمام، در قسمت سربینکاریکاشی ۀتشا یک شاده اساتی قسمت عمد
رینه ق ش کبهکر به هشات رواق، صاحر و روت ساربین  مردان  حمامتر اساتی ر کوچکنامنظ  اسات که چهار ضالع  ن بزرو و چهار ضالع دیر

 ی مختلفیهاشده و تمام سطوح داوک  ن نیز با کاشی و نراره تزییرهای متنوع و با طرح ۹رنگهفتهای ی ایر سربینه با کاشیاست تقسی  شده
ای نرمندانهه شاا کبهها نیز وی هشاات سااتون اصاالی قرار دارد و ایر سااتونی ینند اصاالی سااربینه بر ر اساات شاادهنظیر اساالیمی و وتایی مزیر 

، های  نبندیسااااای و رسااامیبینه عالوه بر قرینههای معماری سااار های بسااایار ایناساااتی اا دیرر ویژییشاااده و دارای پیچک کاریکاشااای
ردانه م نی و پیچ ی است و تمام سطع سربین های قالکاریکاشی

 های اساالیمیی طرحاساات شاادهها تزییر همیر کاشاای  وساایلبه
های سااارو، صااانوبر و انرور و نیز منظره وبوتاه، دروتاننظیر یاک

های  ب، رودوانه و ییاهان وحشااای که در طنیعی مثاک چشااامه
پرندیانی مثک کنوتر و قرقاول در حالت نشاااساااته یا در ها  ن میان

یر ا کاریاشاایکاا جمله نقوش اینای  ،شااوندحال پرواا دیده می
پژوهش حاضر ضمر معرفی و ی (۵، ۱۹۱۱وساروی )اسات حمام 
بندی نقوش سعی در کشف ارتناط مضامیر نقوش با مفاهی  دسته

و تااقلیاادی )اا مناااظر و  حا اوماتایاساااااطایاری، مااذهانای، 
 ی(۱)تصویر  های اروپایی( داردپستالکارت

 های پژوهشپرسش. ۱ـ۱
 چیست و شامک چه مفاهی  و مضامینی است؟ چهارفصک سربین  مردان  حمامدر  کاررفتهبههای ها، نقوش و  رایهطرح ی۱

 کاررفته در فضای سربینه چیست؟های بهییری و مفهوم نرارهمنشأ ش ک ی۲

 روش تحقیق. ۲ـ۱
ی دوران های نرارهمراجع معناشناوت  بدیر منظور حساسیت نظری اا طری  مطالع ؛باشدمی تفسیرینررش کلی حاک  بر تحقی  اا نوع برساوتی

شناسی تحقی  اا نوع کیفی استی راهنرد اصلی پژوهش موردپژوهی قرار یرفته استی روشقاجار استفاده شده و با مشاهدات میدانی در انطناق 
ی منابع اا ارا  است که با بررس چهارفصکبنای تاریخی حمام  ،موردی  ی استی نمونلیتحلیفیتوص  یتحق ۀشیوبهحاضر  پژوهشبوده و روش 
نیز  وای هکتابخان در مراحک یونایون پژوهش شامک مطالعات اسنادی و هادادهوری  ی  ن اطمینان حاصک شده استی روش یردهااصالت نراره

ها ی اا نرارهو تصویربردار  سربین  مردان  حمامفضای  های میدانی اابرداشتو   یمستق ۀمشاهد صورتبه یدانیم ۀمشاهدات میدانی استی مشاهد
ها و کاریکاشیها، در باب حماماطالعات  ی ور جمع برای یاا منابع مختلف ،ایهدر بخش مطالعات کتابخانهای  ن انجام شده و کاریکاشی و

 کچهارفص حمام در کاررفتهبه نقوش و یکار یکاش  مردان  نیسرب یداول ینما: ۱ ریتصو
 (یمرکز استان ییردشرر  و یفرهنرراثیم ساامان)
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داشته، ای هن اشار ده یا به  کر موردی را معرفی نمون  مفاهی  نقوش مرتن  با دوران قاجار استفاده شده استی همچنیر منابع مطالعاتی یونایونی که 
 یو یردشرر  یدست عیصنا فرهنریمیراثاسناد و مدار  ساامان  ،هامنابع موجود در کتابخانه :ااند امنابع عنارت ریامورد توجه قرار یرفته استی 

، توصیف و ایر پژوهش در یرریمنابع مشابه دو تصویر یا  ع س صورتبهشده  نت اطالعات مشاهده ،ع س ساامان ویشامک  رش یاستان مرکز
ای و مشاهدات میدانی، تفسیری منطقی حاصک اا دو نوع شده اا مطالعات کتابخانهاست که با همررا کردن مفاهی  کسبای هیونهتحلیک ب

 برداری شده است وع س ها رایه ها واا طری  مطالعات میدانی، اا طرح ابتدااطالعات یادشده محق  یرددی روش کار بدیر صورت بوده که در 
شهر ارا  و نیز  فرهنریمیراثاا  ۴یو با افراد مطلع و کارشناسو ها اا طری  یفتسپس برای یویاتر شدن هویت و مفاهی  هریک اا نقوش و نراره

تی اسمشخص یردیده ها  ن أو نمادها، محتوا و سرمنش هاو فرهنگ تصوری  رایه کاریکاشی م توبات مختلف مرتن  با ها درطرح  مطالع
ها و واره وری و در ادامه با بررسی منابع مطالعاتی مربوط، طرحعات جمعهمچنیر با توجه به محک قرارییری ایر نقوش در فضای سربینه، اطال

 اندیلیک شدهبندی و تحدستهها  ن اساس مضامیر و مفاهیمی مانند محتوای تاریخی یا اساطیری، مذهنی یا ح ومتی و محک استفاده اا نقوش بر

 تحقیق  ۀپیشین. ۳ـ۱
ای بسیاری با هتاکنون پژوهشی استموردی و بستِر  ن   مرتن  با موضوع و منابع مرتن  با نمونهای ایر تحقی  شامک دو دسته منابع پژوهش

اشاره  کاشی روی نقاشی ( با عنوان۱۹۵۶توان به کتاب هادی سیف )می اا جمله ؛انجام شده است دورۀ قاجار کاریکاشیموضوع بررسی نقوش و 
ی ذوق و هنر پذیر در تجل ن پرداوته و معتقد است کاشی اا جمله مصالع نقش  او در کتاب وویش به هنر نقاشی روی کاشی و نیز تاریخچ ؛دکر 

ایشان   توان به باورها و فرهنگ جامعمی هاکاشی روینقوش   نراران بوده که طی قرون متمادی به یادیار مانده است و با بررسی و مطالعکاشی
کاشی و   با توضیع مختصر تاریخچ قاجاری کاریکاشی( در کتاب ۱۹۱۷نزدیک شدی همچنیر محمدرضا ریاضی با هم اری اکرم کنیری )

اری رتن  با معمهای ایرانیان متریر دستاوردرا ی ی اا مه  کاریکاشیو  پرداوتهقاجار  ۀدر ایران به معرفی انواع کاشی و نراریری در دور  کاریکاشی
الت مختلفی با مقا برده،نام کتب داندی عالوه برمی شناوتیدانسته است و اا دالیک کاربرد  ن در بناهای مختلف، علک حفاظتی، کارکردی و اینا

بیشتر به قاجار که  ۀ( در مورد نقوش سردر بناهای عمومی دور ۱۹۱۴) کاظ  افرادی  مقال اا جمله ؛موضوع کاشی و نقوش  ن تدویر شده است
  اا جمله مقال ؛شده است انجامها  ن اتتزیینهای تاریخی و حمام  امین همچنیر مطالعاتی مختلف در یاندپرداوتهها  ن تحلیک یفتمانی و تاریخی

 یایی وجه ت نیک اجرا در ایر تحقیقات بیشتر براما  ی«های عمومی قدی بری و تزیینات در حمامهنر ساروج»با عنوان  (۱۹۱۲امرشیدی )حسیر 
 بحث هاحمام در کاریکاشی نقوشوصوص هات بتزیینییری اش ال و منشأ ش ک در موردو  توجه شدهها ات معماری حمامتزیینایناشناوتی 
د که کر اشاره  هنر  در ماهنام« حمام چهارفصک ارا »( با عنوان ۱۹۱۲)لو منوچهر حمزه  مقالتوان به می موردی،  مونن وصوص در نشده استی

ی کالندی بنا معرفی شده استی همچنیر حسر سجادااده و علی عالیی هاصورت توصیفی اندامهبنا ذکر شده و ب  تسمی تاریخچه و وجهدر  ن 
ندی دو ی کالهابه بررسی تطنیقی اندام« ارا  چهارفصک حمام و  بادورم( بزرو) یپ حمام معماری عناصر  مقایس و بررسی»  ( در مقال۱۹۱۲)

 یرافی ی رعناص بررسی»  پژوهش حاضر مقال ۀتریر تحقی  دربار ی مرتن اندتهپرداو امصداق پژوهش حاضر استها  ن که ی ی ااانمونه حمام 
به ریت ،  مقاله با نراهی یرافی یایر در ؛ ( است۱۹۱۱ی شراهی و دیرران )ئریایمحد ه ج  نوشت« چهارفصک حمام یهاکاریکاشی یتزیین نقوش

مختلف و  نقوش با مضامیر  ه نقوش بنا توجه شده استی در پژوهش پیش رو سعی در تفسیر رابطتقارن، تواان و دیرر اصول تصویرساای ب
 تفاوت داردییادشده   شده است که اا ایر بابت با مقالها  ن بندیدسته

 
 تاریخ و معماری حمام چهارفصل . ۲

ری اسالمی در معما ، ن ۀتزیینات ویژ  واسطایران در قرون اویر است و به کاریکاشیارا  ی ی اا ایناتریر   ار معماری و  چهارفصکبنای حمام 
اا رون  اقتصادی ووبی برووردار بوده  باد )نام قدی  ارا ( در باب ساوت حمام نقک شده است که سلطان یرودمی فرد به شمارا ری منحصربه

وانوار یهودی اا سایر نقاط به ایر شهر شدی اینان  ۱۷همیر امر باعث نقک م ان و  ؛کردندمی رفتارییا و مردم ووشابا رع ن  است و ح ام محلی
به حاج محمدابراهی  ووانساری متوسک شده و وواستار حک ایر مش ک  هابزریان اقلیت یفاقد حمام بودند لی رساکر شدند  شهردر شمال شرقی 

به ایر  ی سانی اا  ن استفاده کنندمسائک شرعی به با رعایت هامردم و اقلیت  قدم شد تا حمامی بسااد که همشدند و او در حک ایر مش ک پیش
ر امان ح ومت احمدشاه قاجار توس  محمدابراهی  ووانساری سال پیش و دصد ارا  در حدود  ییری شهرترتیب ساوتمان حمام پس اا ش ک
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بررسی مضامیر و نمادها در تزیینات 
 ار اقاجای ااهامااری حماککاشی

ام م)نمون  موردی: سربین  مردان  ح
 ۵۲ا ۷۵، (ارفصک ارا ااچه

مترمربع مساحت  ۱۶۰۰ایر حمام حدود  در ضلع شرقی ویابان شهید بهشتی واقع در ارا  جای داردی چهارفصکبنای کنونی حمام  بنا یردیدی
 ب مورد نیاا حمام اا  ب جاری  یتش یک شده استی دینی و حمام وصوصی هااقلیت ۀحمام ویژ ،انانه ،داشته و اا چهار بخش مجزای مردانه

تر ساوته شده استی متر اا کف ویابان پاییر ۷/۹تا  ۹کف حمام حدود  ،تأمیر  ب و همچنیر حفظ یرما و حرارت لحاظبهشده و می قنات تأمیر
ار و سایر انن ب ،تون ،وزینه ،ی ارتناطیهاهشتی ،وصوصی و عمومی  یرمخان ،هاانانه و اقلیت ،مردانه  سربین ،های داالن ورودیحمام اا بخش

 ی(۲)تصویر  ( ۴، ۱۹۱۱ )وسروی های مرتن  تش یک شده استبخش

 
 (یمرکز استان ییردشرر  و فرهنریمیراث ساامان) چهارفصک حمام در کاررفتهبه نقوش و کاریکاشی : پالن قسمت۲ تصویر

 
   در حمام چهارفصل کاریکاشینقوش . ۳

ساده و  یهابریی  ن فق  یچهای که در دیرر قسمتصورتبه ، ن قرار دارد  سربین  مردانکاررفته در ایر حمام در ات بهتزیینعمده نقوش و 
ه  کار شده اا دار بوده و با نقوش متنوع و متفاوتی لعاب ۲رنگهفت کاریکاشیایر بخش نیز اا نوع  کاریکاشی جرکاری استفاده شده استی نوع 

 ،واص، نقوش انسانی، نقوش حیوانی و نیز نقوش منظره در چهار جهت  ن اشاره کرد  توان به نقوش دارای هندسمی اا جمله ایر نقوش؛ است
نقوش توان بنابرایر می ی(۱۲۰، ۱۹۱۷لو )حمزه است سال چهارفصکشده اا واطر ایر مناظر منقوشهنام ایر حمام نیز ب  تسمی ی که وجهصورتبه
نقوش هندسی نظیر شمسه، ترن  و  ی۱ :دکر ی  و بررسی تقس کلی  هندسه و طرح به پن  دست بر اساس را ایر حمام  سربین  مردانکاررفته در به

 یمنظرنراری ی۷ ؛های ییاهیطرح ی۴ ؛نقوش حیوانی مانند یاو، شیر و پرندیان ی۹ ؛نقوش انسانی همچون طرح سربااها ی۲ ؛ستاره

 نقوش هندسی. ۱ـ۳

  شمسه .۱ـ۱ـ۳
اینایی  ضلعی ۴۲  شمس ،شده استی در وس   ن تزییر ۵بندیاا نوع یزدی ۶هاییکاربندیایر حمام ینندی است که با  سربین  مردانه ۷  سمان

ندی شمسه که نمودی اا وورشید است، در ادبیات فارسی کاینایی ایر نقوش را دوچندان می کهوجود دارد  ۱در مرکز ایر شمسه هورنو ؛شوددیده می
جایراه مهمی در باور ایرانیان دارد  «وورشید»  تجس  نمادیر شمس ی(۹۹۱، ۱۹۱۶)یاحقی مننع پرتوافشانی و مظهر کمال و اینایی و بلندی است 

توجه هنرمندان ایرانی بوده استی ایر طرح دارای مفاهی  نمادیر ایادی استی قنک اا اسالم، قرص  ی مختلف موردهاو در تاریخ معماری دوران
در راریرفته ق، قرص وورشید نیز فروهر  شده استی در نقش برجستای بوده است که نور الهی اا طری   ن به امیر تابیده میوورشید نماد روانه

کاربرد  (۹۷ور: )ن «ضاالر  و   ماوات  الس   نور   الله  »  ی در دوران اسالمی نیز با توجه به  یاستدیررند، بیانرر ایر موضوع وس  دو بال که در امتداد ی 
ده استی کر ل دبندی،  ن را به نمادی اا وورشید و روشنایی منش ک شمسه و برجسته نمودن  ن، ضمر کارکرد ساوتاری در ترکیب اش ال رسمی

تفاده رسمی را با اس  طرح وطوط شمس ،کارکاشی طاق، هنرمندان ۀبر الروی کاربندی معماری برای فراه  ساوتر اجرای ساا  در ایر حمام عالوه
 رنرارنگای  سمانه همچونطاق سربینه  یانددهکر چندالیه مندل  ۹۲و  ۲۴ترکینی  رنگ به طرح هندسی به رسمی  مودی و بی های نواریاا کاشی

 ن   وانش ک است و ر ی هرچند پوشش بنا ینندیشده استعنوان تجسمی اا نماد وورشید تأکید هورود نور ب  شمسه و روانو بر جایراه  است

های . خزینه5های نمره )خصوصی(؛ . حمام۴خانۀ مردانه؛ . گرم۳شده(؛ کاری. سربینۀ مردانه )کاشی۲؛ . ورودی مردانه۱
 . ورودی زنانه؛ ۱6. سرررربینۀ زنانه؛ 9خانۀ زنانه؛ . گرم5ها؛ خانۀ ا  ی . گرم7هرا؛  . سرررربینرۀ ا  یر   0آب سررررد و گرم؛ 

 . هیرروی؛ ۱5خانه و دسررویررویی مردانه؛ . نظاف ۱۴. انبار سرروخ ؛ ۱۳. تون؛ ۱۲خانه و دسررویررویی زنانه؛ . نظاف ۱۱
 ها. ورودی ا  ی ۱0
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مات دایره مسیر وطوط در تقسی کار برتأکید هنرمند کاشی ،ش ک باشدایتوانست دایرهمی
رتوهای پ نور، یویای توجه او بر  ها، در نزدیک روانای لنهدر ایر سقف و ایجاد ش ک کنرره

نیر تاریخی شمسه، چ  موارد فوق و سابقبه با توجه  شعاعی نور وورشید در سقف استی
عنوان رمز وورشید عالوه بر تزییر و انتقال نور به هقابک برداشت است که ایر ش ک ب

وجه بخشی در بنای حمام مورد تعنوان نمادی اا روشنایی و اندییفضای داوک سربینه، به
 ی(۹)تصویر  تبوده اس

  پیچکاشی .۲ـ۱ـ۳
رفته ار به کای اسات که اا عصر حجر در صناعات مختلف انسان مارپیچ نماد پیچیده   رای

ه اا جمل ؛مختلفی مطرح شاده است برای شا ک مارپیچ تعابیر ی(۹۹۶، ۱۹۱۶)کوپر اسات 
تواند نماد کاهش و افزایش نیروهای شود، میکه جمع و یشاوده می  نجا مارپیچ دویانه اا

ای استمرار معنبهمانند پیچش و یشایش، اندیی و مرو و همچنیر  یشمسی یا قمری باشد
 تغییر فصااول( ،ساارما یرما و ،صااعود و نزول ،و ادامه یافتری دو مار نماد تضاااد )ویر و شاار

چیده پیه اندی دو مار بهبسااتری رساایدهو ساارانجام به ه  دهدر ه  پیچیده شاا کههسااتند 
توانند نمادی اا امان و سرنوشت باشندی مارهای روی عصای هرمس، مظهر نیروهای می

ایر سمنک محافظ  ب،  ی(۱۱ا۴۱، ۱۹۱۷پور )عابددوست و کاظ درمانی و بیماری هستند 
نیروهای شااایطانی را  ۀنقش دورکنند ،ورد و  روت در دیر ایالمی اسااات و در  ن فرهنگ

  ها بودند و دور دساااتمحاافظاان دروااه  مثااباماارهاای منقوش باه ،داردی در هنر ایالمی
  ماینقش ی(۴۶، ۱۹۵۱)هینتس پیچیدند ابزارهایی چون تنر، عصااا و چویان ساالطنتی می

نوسااومری نقشاای متداول بوده و شااده، در هنر تاریخ کهر سااومری و پیچیدهه دو مار به
)بلک و یریر شاااود دیاده می قرن سااایزده  هجری قمری ی ن بر روی مهرهاا اا پس

 الهی باروری امیر بوده ایرامینی و یک مننع مخلوقات صورتبهایر طرح  ی(۲۵۵، ۱۹۱۷
 مارپیچ نماد حرکت و حرکت نماد امان و جزء ذاتی  ن محسوب ی(۱۷، ۱۹۱۰)هال  ساتا

ایر حرکت  ی(۹۶، ۱۹۱۶ یردش هوا، حرکت  ب اا جمله مظاهر  ن است )کوپرو  شاودمی
در  یو تحر  است پویایی ۀمتوجه تغییر و حرکت در شا ک وواهی  شد که در ذات وویش القاکنند ،الخ  را با حرکت مارپیچ مقایساه کنی مساتقی 

وجه به مطالب شودی با تمی عرفان اساالمی نیز یردش و تغییر فصک در طنیعت نمادی اا اندیی و پویایی است و تعییرات  ن اا  یات الهی محسوب
ها سمنک و دور ستون های رنریر عالوه بر تزییر و القای نرمی در یوشههاها و یکش ک کاشی مارپیچ در حمام همراه با طرحان یفت تو می فوق

  ی(۴ های  بی و سفید در  ن نمادی اا پاکیزیی و روشنایی  ب است )تصویرو رنگ ،ها در طنیعتحرکت، پویایی و اینایی یک

 پرپنج و پرچهار ۀستار  .۳ـ۱ـ۳
 معنویت و ورو مظهری اا ن ینامیرای ابدیت، تعالی، الوهیت،اا ای هنشان ی ستارهدر بسیاری اا م توبات فرهنگ مصور، ستاره نمادی اا  سمان است

 ،ها ر در تقاطع ت   هاکاربندی ی نیارشِی هاویژیی ،اسالمی ۀوصوص در دور هی معماری سنتی ایران بهادر  رایه ی(۹۹۶ و ۱۱۹، ۱۹۱۶)کوپر است 
هماهنگ با  ایر نقوش عالوه بر این ه یانددهکر  تزییر پرپن و ستارۀ چهارپر  ش کبهرا  هاوجود  ورده است و  مودکاران ایرانی ایر یرهه یی را بهایره

 ،ناعضی اا محققب اا دیدیاه یاندتهی یافتزیینشده و کارکرد کاشی رنرارنگ نمایان  اا جملههای مختلف با روش ،انددهسااه و معماری بنا طراحی ش
بیانرر اینایی  در عرفان اسالمی نیز ستاره ی(جا)همان یعش  و اینایی است  رفته و نشان کار به محافظ در مقابک بالها عنوانبه النهریردر بیر ستاره

ماء الد  إّنا »  ست و با عنایت به  یا انوار الهی ّینا الس   الکواکب و ح   ةین  ز نیا ب  ز 
 

 ف
 
ّل ش  م   ظا ها عامک اینایی و حفظ ستاره( ۵و  ۶)صافات: « مارد طان  ی  ن ک 

مان، و مفاهیمی اا نور،  سساوته است ل دمن  سمان پرستاره اا نمادیبه  را سربینه   سمان ،در ایر سقف حمام ها سمان اا پلیدی استی نراره
  ی(۷کند )تصویر تنع  ن حس معنویت و نور را به مخاطب القا میبهیستردیی و 

 عنوانبه  ن انیم در نور ورود  روان و ۹۲ و ۲۴  شمس: ۹ ریتصو
 کچهارفص حمام  مردان  نیسرب در ییروشنا و دیوورش اا ینماد

 ی(مرکز استان ییردشرر  و یفرهنر راثیم ساامان)

 و ی ب یهایک ینقاش با شدهرییتز  و چیمارپ نقش: ۴ ریتصو
 در یزییپاک عت،یطن یینایا  اا ینماد سنز یهابرو با یبهیک

 (نرارندیان) حمام  مردان  نیسرب



0۲ 

 

 

بررسی مضامیر و نمادها در تزیینات 
 ار اقاجای ااهامااری حماککاشی

ام م)نمون  موردی: سربین  مردان  ح
 ۵۲ا ۷۵، (ارفصک ارا ااچه

        
 )نرارندیان( سربین  مردانهپر در سقف پن و  چهارپر ۀنقوش ستار  :۷تصویر 

 نقوش انسانی .۲ـ۳

 سرباز طرح .۱ـ۲ـ۳
 صورت اوجی استهای حمام مرسوم بوده استی ایر نقوش اغلب بهسرباا در کاشی ۀنرار  دورۀ قاجاردر 

اان ح ومت که سربا با ایر مضمون دولت برای مخاطنان باشد ی اا ش وه و قدرِت یتواند پیام یا القاو می
حمام چهارفصک در  ی(۴۵ا۹۹، ۱۹۱۴)افرادی فدا کردن جان وود برای شاه هستند  ۀبا  مادیی کامک  ماد

الحی نوع س و رنگ لناس اا جمله ؛ه  دارند های چشمریری باوورد که تفاوتدو نوع سرباا به چش  می
ُنه های قاجاری مدال است که بر روی سینه دارندی ۱هاییدر نوع مدالها  ن تریر تفاوت بیرحائز اهمیت

س   ن القاب همایون شهریاری استی شیر و وورشید و در و نقشها  ن  هم  که روی صفح یونه بودند
اا، سرب بهی مدال نقره شده استمی ساوته نقره، مطال و طالاا سه نوع فلز  برحسب درجه هاایر مدال

  نسخ) شده استمی اعطا باشی و مدال طال به نایبااده و وکیکنشان مطال به بیک ،وکیک و سرجووه
بزرو متعل  به سرهنگ و  پرِ پن مدال  اا نظر ش ک نیز ی(۱۶، تابی ایران علیه دولت هاینشان وطی

 ید که سرباا دارای چنان برمیاا نقوش حمام  ی(۱۱ا۵۱، ۱۹۱۶ اادهملک وحمیدی،  ،)علیزاده بیرجندیبزرو نشان یاور بوده است  پرِ چهار مدال با 
 ،درمجموع یسرهنری داشته است  پر و طالیی با سالح شمشیر درجپن دیرر با مدال  و نقشیاوری   ای همراه با سالح تفنگ دارای درجمدال نقره

 ی(۶ )تصویر دانستنمادی اا اقتدار ح ومت  توانمی ایر نقوش را
 

 نقوش حیوانی .۳ـ۳

 اژدها و شیر طرح .۱ـ۳ـ۳
 تش،  شیر نمادشده استی  شیر بارها در حال جدال با یاو، پلنگ، اژدها و مار دیده  مایهنر ایران نقشدر 

ر شر واقع ننرد نور بر ظلمت و ویر ب بنابرایر پی ار شیر و اژدها در وورشید و نور است و اژدها نماد نفس؛
هایی چون چیر و هند، اژدها اا نمادهای قدرتمند ویر در شرق  سیا و تمدن ی(۷۶، ۱۹۵۱)رضی است 

توان نمی ،یه پیدا شدهدورۀ قاجار های با توجه به تصاویر متفاوتی که اا اژدها در س هو سالمتی است و 
 توان دیدمی ،نراه شودننرد اژدها و شیر   همچنیر ایر با دقت به صحن ییفت اژدها نمادی منفی است

به ایر  ؛انددر حالت پیچش و حمله به ه  نشان داده شده فق یک بر دیرری غالب نیست و که هیچ
اا  ؛یه بارها استفاده شده استدورۀ قاجار یویندی ننرد شیر و اژدها در هنر نیز می «وییریرفت» هاصحنه

و  غصنا  و مننت تیمچ ضلع شرقی کاخ یلستان، حمام چهارفصک ارا  کاریکاشیدر ه  ن جمل
که  یفت توانمی ،ی با توجه به این ه اا دیرباا شیر نمادی اا محافظت و نمادی اا پادشاهی بوده استها در کاشانبروجردی  وان  برجست نقش

 ی(۵ و همچنیر تسل  نور بر تاری ی باشد )تصویر انبر دشمنانش ها نتواند نمادی اا قدرت شاهان و فائ   مدن طرح شیر و اژدها در ایر حمام می

 صورت دو به یقاجار  سرباا نقوش: ۶ ریتصو
  نیسرب ارا ، چهارفصک حمام متفاوت،

 (نرارندیان) مردانه

 دو رأس در اژدها و ریش ننرد نقش: ۵تصویر 
  نیسرب ارا ، چهارفصک حمام اا قوس

 نرارندیان() مردانه
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 گاوافکن شیر طرح. ۲ـ۳ـ۳
ر مهر و شیر مظه ،ی در فرهنگ کهر ایرانشودمیده دینقش شیری در حال ننرد با یاو  ،چهار قوس کوچ ی که در ایر سربینه وجود دارد فراابر 

اره به سپری شدن و اشاست یاو غلنه یافته  دهد که در پی ار برشیری را نشان می ،باره به دست  مدهوورشید استی در نقوشی که اا ایام کهر درایر
یاو  شیر برکه  استمیترا  مده  ۀدر روایات اساطیری دربار  ؛وورشید و میترا و یاو نماد امستان و سرماست  امستان و  غاا تابستان داردی شیر نشان

صویری ایرانیان ت هایتوان در ادوار مختلف در نمونهرا میدربارۀ پی ار شیر و یاو مورد اشاره  مطالب یدی غلنه کرده و تابستان بر امستان فائ  می
ان  ن را شود و محققهای شرقی و شمالی تاالر  پادانا دیده میپلهمعروف هخامنشی که در قسمت تالقی راه  نقش برجست اا جمله؛ مشاهده کرد

او نیست و ی دنکشته شبرجسته ایر است که ا ری اا مه  در ایر نقش  دانندی ن تدر دوران هخامنشی می روهمنظر روبتنها نقش برجسته اا 
نوعی نقش همچون یک چروه که بر تغییر فصول و برتری یافتر یک نماد بر دیرری داللت دارد، تصویر شده استی اا سوی دیرر با توجه به به

 ،۱۹۱۰ بیریست ر )ی باروری اشاره کرد  عنوان نشانتوان به نماد ایر حیوان بهییاهان اا  ن را می  های کهر ایرانی، کشتر یاو و پیدایش همداستان
 دیرران و  رمریب) دانندتفسیر شده است و  ن را نمادی اا شروع کار کشاوراان پس اا سرما می ایر مسئله توس  پژوهشرران بسیاری ی(۶۱ و ۷۶

دن شاه با نیروهای مخالفی که سر تعظی  در مقابک قدرت شاهانه و  کر یا قدرت غلنه ( ۷۶ ،۱۹۱۴
ی (۱۷۵ ،۱۹۵۱ ییریشمر)یا پیروای نیروی نی ی بر نیروی اهریمنی  ( ۱۱۵ ،۱۹۵۴ بویس)کردند نمی

 ،۱۹۵۱ اوالنسی)داند ننرد شیر و یاو می  ماینقشاوالنسی یاوکشی مهر را نیز باامانده اا همیر 
ن داراجان ،و جاری شدن وون  نهای کهر ایرانی پس اا کشته شدن یاو طن  داستان ی(۱۷۵

 ید که شیر نمادی اا چنیر برمی روایات اا ایر ی(۱۷ ،۱۹۹۶ یارشاطر) شوندار میسودمند پدید
رما س بهار بر  مغلوب شدن  ن غلن و ستیاو همچون نمادی اا سرما و  فرینش و قدرت ،یرمابخشی
کنندی دیرر موجودات جان دوباره یرفته و شروع به رشد و نمو می ،داستان  دهد و با ادامرا نشان می
ما و تاری ی نمادی اا سر و یاونشانی اا وورشید و یرمابخشی است طرح شیر  توان یفتبنابرایر می

دن فصک رسیاا شیر بر یاو کنایه   است و غلنفصول  یردشنمادی اا  و پی ار ایر دو حیوان است
 ی(۱)تصویر  رویش مجدددر پی  ن بهار و 

 
 کبوتر طرح .۳ـ۳ـ۳

روی اا بر روی ب ی دیررهای با تعداد کمتر نسنت به طرحنقوش صورتبهطرح کنوتر در ایر حمام 
 و پروااشان اا هادلیک بالطور کک پرندیان، بهجای مانده استی نقش کنوتر و به بر ی سربینههادیواره

یر ندی در بسیاری اا اعتقادات باستانی چنهستهای روحانی و  سمانی اندیی جننههای کنندهتداعی
نک  اادی و بنابرایر پرنده سم ؛کندیک پرنده جس  را تر  می ش کبهیفته شده که بعد اا مرو، روح 

باشندی  ظاهر شدن ودایان  ها و وسیل ور بیر ودایان و انسانتوانند پیامپرواا روح استی پرندیان می
 ،۱۹۱۱فورد  )بروسمیتدار ایادی وجود دارند انی یا ارواح بالموجودات  سم ،در بسیاری اا مذاهب

پرندیانی  اا جمله ی(۱۷، ۱۹۱۰)کیانی  باشدها تواند نمادی اا پرواا انسانطرح پرواا پرندیان می ی(۶۱
توان به عقاب، وروس، طاووس، کالغ، قو و کنوتر شده است میکه در نقوش ایرانی استفاده می

دارای یردنی  ،در ایر حمام تصویر پرنده (۱۱ا۴، ۱۹۱۰ دادور ؛۶۵ا۴۱، ۱۹۱۰بیری )رست اشاره کرد 
کنوتر نماد  یتکاشی یک کنوتر اس تصویرشده بر ۀنماید که پرندای به دور یردن است که  ن را اا طاووس بودن متمایز کرده و چنان میکوتاه و حلقه

)یربران اندیهدانست جاودان روح وناپذیری یوهر اوال  نشان نیز عش ، بهار، سادیی و ولوص، صلع، هماهنری، امید و ووشنختی استی کنوتر را
ی بسیار لطیف به نمادی اا روح انسانی و مظهری اا عش ، هادلیک بال و پرهتوان نقش کنوتر را در نقوش سربینه بپس می ی(۷۴۲ :۴ یج ،۱۹۱۹

 ی(۱اینایی، امید، لطافت، سن ی،  اادیی و جاودانری دانست )تصویر 
ند و در توانایی کی باستانی استی عقاب بیش اا چهک سال عمر میهانزدیک و دوره  های یذشتایر نقش ی ی اا تصاویر مشتر  بیر تمدن

ا اا فراا توانند ش ار ر ای برووردارند و میالعادهرندیان و شاه مرغان استی چشمانی درشت دارد که اا قدرت بینایی فوقو ش وه و قدرت سر مد پ

های سقف : ننرد شیر و یاو در پایه۱تصویر 
قوسی سربین  مردان  حمام چهارفصک 

 )نرارنران(

 امحم  مردان  نیسرب در کنوترها نقش: ۱ ریتصو
 (نرارنران) چهارفصک
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در ایر تصویر  ی(۲۷۵، ۱۹۱۱)حدیدی های بلند و ناهموار و نقاط دور اا دسترس انسان است ها، کوهاو عمومًا بر فراا جنرک   شیان ی سمان بنینند
تواند نشانی اا یاست که م دیرر ۀپرند عقاب بر   ید غلناا ایر تصویر برمی شده است و ایر نشان اا اهمیت طرح داردی  نچه ینند کار ایرِ  نواِر افقِی 

ریر  سمانی است که با  ب یا وا  دریاچه یا ش ا ۀقو مظهر باکر  یباشدقو  ،ایریر ۀرسد پرنداو بر دشمنان باشدی به نظر می  قدرت شاهی و غلن
توان دو برداشت اا ایر نقش می ی(۶۵ا۴۱، ۱۹۱۰بیری )رست  شود و همانا اشاره به وصلت مقدس  سمان و امیر در مصر باستان دارد بستر می

ر  سمانی با امی ۀ بستر کردن قو توس  ش ارچی وود که نمادی اا پیوند باکر  ی۲ ؛فائ   مدن عقاب بر پرنده که نمادی اا قدرت شاه است ی۱ :کرد
 ر اولرسد تفسیمی ، به نظرمناشران  نان بوده است ح ام وبه مردم اا راه نمادها مورد توجه  حاکمانتلقیر قدرت  دورۀ قاجاردر  اا  نجا که یاست

  ی(۱۰)تصویر  یتر باشدمحتمک

                                         
 در قدرت اا ینماد عنوانبه عقاب توس  قو ش ار ریتصو: ۱۰ ریتصو

 ساامان) ارا  چهارفصک حمام  مردان  نیسرب ینند یپا
 (یمرکز استان ییردشرر   و یفرهنرراثیم

 بشقابیکاسه نقش چپ در و یلدانی نقش راست سمت :۱۱ تصویر 
 نهمردا سربین  ارا ، چهارفصک حمام حمام، پی رۀ تمامی بر شدهنقاشی

 (مرکزی استان یردشرری  و فرهنریمیراث ساامان)
 

 نقوش گیاهی. ۴ـ۳
 گلدان و گل طرح .۱ـ۴ـ۳

تزییر  ۀر شیوی ایانددهصناعات مختلف ایران استفاده شهای یونایون در با طرح که نمادی اا باغ و پردیس است ،یک و ییاه در فرهنگ ایران ۀنرار 
نراری رایی و طنیعتیطنیعت  ی ادوار قنک تغییراتی یافتی اول این ه نقوش ییاهی در سایهااا چند جهت نسنت به شیوه دورۀ قاجار کاریکاشیدر 

خک، تر )یک را، مییرایانههای چندپر( و واقعتر )یکاهی سادهها جای وود را به نقوش ییها و وتاییاند و یهراه اسلیمیایر دوره متحول شده
دوم این ه عنصر دیرری در  ی(۶۹ا۵۶، ۱۹۱۲)محمدااده و سالحی اند های سرخ پربریی( داده)یک های لندنیانن  و اقاقیا(، یک فرنری یا یک

های اب ی ی اا نو وریبشقهای یک و کاسهمایهترسی  نقش» شدندیمی تزییربشقابی با اننوهی اا یک ها قرار یرفت؛ نقوش کاسهیلدان  ایرمجموع
بشقابی درون در نقوش کاسه(ی ۱۰الف، ۱۹۱۰ااده )بمانیان، مؤمنی، و سلطان «است که بیشتر به تقلید اا دنیای فرنگ متداول یردید دورۀ قاجار

توان یفت اا می ی(۱۶ا۱، )همانشد و حجاری به کار برده می کاریکاشیات تزیینیی در ییک سرخ و انن  وساای همراه با یک دسته ،بشقابکاسه
تر رایانه و طنیعییاقعو  ش کبهها اا حالت انتزاعی تأ یر اا هنر غربی یکشده است که به الهام یا تحتاستفاده  تزییرعنوان هایر نقوش بیشتر ب

 ی(۱۱ )تصویر انددهی قنک طراحی و منقوش شهانسنت به دوره

 گل فرنگی .۲ـ۴ـ۳
روه بر های ایر یطرح تمام یشودهای سرخ پربریی مانند یک را( یاهی درون یلدان و یاهی بدون  ن طرح مییک) یهای هلند یک فرنری یا یک

ایر مجموعه نقوش  ی(۱۱، ۱۹۱۱)جوانمرد و امانت ار  های بسیار روشر نظیر ارد،  بی و سرخ استرنگا بویژه یک را های طنیعی بهمننای یک
 یرایانهیرایانه و واقعطنیعتبه تأ یر جریانات هنری در اروپا  یهنرمند قاجار  در بروی موارد نررشی است دورۀ قاجاردر  یاا نقوش غرب به تأ یری، تزیین

 ی(۱۲ )تصویر به کار رفته استها و دیوارهای ورودی ایر حمام ات حاشیهتزییننقوش برای  ایر ی(۴۱، ۱۹۱۵نژاد )م یاست 

 )انگور( تاک .۳ـ۴ـ۳
دسی و ییاهی هنرمندان به نقوش هن ،نرارینفی شمایک بااستفاده شده استی بعد اا اسالم  هاحاشیه تزییر عنوانبهدر ایر حمام اا ایر نقش فق  

 در نظر یرفتهتی سلطن ۀنمادی اا وانواد عنوانبهست که اتا  یا انرور ی ی اا نقوشی  ،اا نظر معناییی که بتواند سطحی را بپوشاند، روی  وردند



 

 

 ۶، پیاپی ۱ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان بهار و تاب
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رفت در نظر ی پوشاننده ِی تزیینتوان  ن را نقش می ایر نقشکارییری هببا توجه به محک ( ۱ا۹ ،ب۱۹۱۰ اادهمانیان، مؤمنی، و سلطان شودمی
 ی(۱۲)تصویر 

 
 (نرارندیان) است تا  نقش ،سوم نقش و فرنری یک نقوش ،دوم و اول نقوش راست اا: ۱۲ تصویر

 یمیاسلی هاطرح .۴ـ۴ـ۳
بری و چ، یکاریکاشی  امین که دراست مرکب اا وطوط منحنی مارپیچ ها ؛ ایر طرحهای اصیک ایرانی استها ی ی اا اجزای مه  طرحاسلیمی

ی نقش یردیده استهای مارپیچی  ن منشعب های کوتاه و برو و یک اا ساقهو شاوه هشد یحاهای متمایز طر با رنگ واستفاده بوده  نقاشی مورد
صر های مذکور اا ابت ارات هنرمندان عطرح یدانندلفظ اسالمی می  اسلیمی اا و  کوفی استخراج شده است و لفظ اسلیمی را ش ک ش ست

اسلیمی   مایرحدی طکر ساسانی مشاهده  ۀتوان در   ار سیمیر دور بارا  ن را می  نمون یهای دروت مووتابو اقتناسی است اا پیچ ،اش انی و ساسانی
 ی(۱۱ا۲۲، ۱۹۱۰ی امرواه بیش اا پنجاه ش ک اسلیمی وجود دارد )ماچانی ه استوجود  مده ک  بس  یافته و اا  ن اش ال یونایون و متنوعی ب ک

ها اسلیمیانواع وندی شتر طراحی میتر و سنریرتر، قویند و امختدار ها ات کمتری نسنت به وتاییتزیین که نمادی اا مردانری هستند،ها اسلیمی
ی، دار، بریدار، یکدار، پیچکدار یا تخمکاند اا: ساده، توساایعنارت
  فقهای ذکرشده اژدری، ورطوم فیلی و ماریی در بیر اسلیمیدهان

ی دیرر هانظر ش ک و ساوتار ظاهری با سایر اسلیمی اسلیمی ماری اا
حرکت مار  و اسلیمی ماری با استفاده اا ش ک ،دیرر بیانتفاوت داردی به

بر چینی به نام ا ،طراحی شده که بعدها در نراریری ایرانی با تغییراتی
)ندی   ییاهی هستند  ها دارای پایاما سایر اسلیمی شهرت یافته است؛

توان میچهارفصک ارا   ایر نقوش را در تمام سقف حمام ی(۴، ۱۹۱۶
رم نرمش، فدر کنار نقوش وتایی با ای هبا وطوط شاو؛ ایر نقوش یافت

سلیمی در سربینه اا نقوش ا نظیر و اینا به وجود  ورده استیترکینی بی
ت درونی ینند استفاده شده اس  امینه بر بدن ۀطرح پرکنند عنوانبه

  ی(۱۹ ری)تصو
 

 ی ختاییهاطرح. ۵ـ۴ـ۳
ن اا شودی ایر طرح ظاهرًا با ورود مغوالایرانی ساوته میها بر اساس سنک و سیاق ها و بروها دارای انواع بسیاری بوده که اا ترکیب یکوتایی

ش نوع دو تا ش معموالً وتایی،   وتایی اا میان هزاران نوع یک و برو و غنچ  چیر به ایران  مده استی طراحان برای ایجاد هماهنری در یک نقش
وط  میزندی اساس نقش وتایی عنارت است اا وطه  می را باها  ن وود  کنند و به سلیقیک، دو یا سه نوع غنچه و سه یا چهار نوع برو انتخاب می

 ،۱۹۱۰انی ییرد )ماچبندی، سرتاسر نقشه را فرامیشوند و مجموع ایر بندها مانند استخواننامیده می «بند»ها  ن منحنی و مواونی که هریک اا
 شوند و بر همان مننای چروش حلزونیو الهام اا طنیعت ترسی  میها یروه دیرری اا نقوش یردان است که با استفاده طور وتایی همیر ی(۲۲

 ۀییاهی دارند، پرکنند  ها هستند، پایات بیشتری نسنت به اسلیمیتزیینها دارای ظرافت و ییرندی وتایییرفته و در قالب یک کادر قرار می ش ک
نماد انانری مشهورند  ات یونایون بهتزییندلیک یستردیی و ظرافت و به یرهمچن ؛ها حضور دارندمراتب بیشتر اا اسلیمیفضاهای فرعی هستند و به

های بدن  سربین  مردانه، حمام های کارشده روی کاشی: اسلیمی۱۹تصویر 
 چهارفصک )نرارندیان(
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 ر است که ید ایبرمی نهیام رینظران در اصاحب   نچه اا یفت اند،به ه  نزدیک اریبس ییو وتا یمیطرح اسلنقوش هرچند  ی(۱۱۴، ۱۹۱۶)رایس 
 باشدیپریک و پر نقش م یهااا طرح بوته ینماد یی ن است اما طرح وتا یهاو شاخ و برو هاوو چیپ  اا طرح دروت با هم ینمود یمیاسلنقش 

داوک  اهایی فضتزیینهای طرح عنوانبهاا ایر نقوش  در ایر حمام باشدی زین یبهشت یادروت و دروت طوب کی یاا سراندی یتواند نمادمی و
 ی(۱۴ ری)تصوشده است استفاده  سوسنی و ترن کاربندی نظیر   الت

 
 (نرارندیان) ارا  چهارفصک حمام ،مردانه سربین  در کاررفتهبه هایوتایی: ۱۴ تصویر

 

  منظرنگاری. ۵ـ۳

 نگاری(نقاشی منظره )منظره .۱ـ۵ـ۳
های تالپسدر پی اوتراع ع اسی و ورود کارت دورۀ قاجار هنرهایی است که در اا جملهمشخص در یک قالب  ۀنراری یا ترسی  یک منظر منظره

صورت نمایش دورنما یا پرسپ تیو نراری اغلب بهمنظره ی(۴۵ا۹۷، ب۱۹۱۰ اادهسلطان و ، مؤمنی،)بمانیان های ایران شداروپایی به ایران، وارد نراره
شامک ترسی  شهروندان در حال تفریع در فضاهای  ساوتانسان ۀو همچنیر یک منظر  (۱۷)تصویر  طنیعی شامک وانه، رودوانه یا باغ ۀیک منظر 

دایره و مربع  های بیضوی،ایر مناظر عمدتًا در قالب ی(۱۶)تصویر ( ۱ا۱ ،۱۹۱۹ های شهری استی )اسدپورها و ساوتمانشهری یا نمایش نشانه
با  ی(۴۵ا۹۹، ۱۹۱۴)افرادی  شدبرده می کار ا بههورودی اا جملههای مختلف ساوتمان و در بخش دورۀ قاجار مدندی ایر هنر در به تصویر درمی

اده اا ایر یذاری ایر حمام نیز استففرهنری منطقه، ی ی اا دالیک نامیو با افراد مطلع ساامان میراثو ی ساکنان محلی و یفتهاتوجه به یفته
یده دی سقف و دیوارها ایر نقوش هااع  اا یوشه سربین  مردانهدر تمام  ییذاردمی پردااانه است که فصول مختلف را به نمایشنقوش منظره

ی در ایر یونه نقش انسانی و حتی حیوانبا توجه به استفاده نشدن اا هیچ ،دانندمی بروی اا افراد ایر نقوش را روایترر داستان ی هرچندشوندمی
نمایش فصول بهار  در ایر تصاویر،قابک توجه ن ت   یوهوای طنیعت استنظر غیرقابک باور است و بیشتر روایترر برداشت هنرمند اا حالبه هاکاشی

ها  ن مستانی در میاناای هتوان بروی تصاویر را نزدیک به فصک پاییز در نظر یرفت ولی صحنمی ست و با کمی اغماضهاستان در ایر نقاشیو تاب
 شاد و انس بیشتر هنرمند با طنیعت سنز باشدی   تواند نشان اا روحیمی ایر ؛ووردبه چش  نمی
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 ساوت، حمام چهارفصک ارا  )نرارندیان(: مناظر انسان۱۶تصویر 

 
 های پژوهشیافته. ۴

پیدایش به چهار  أچهارفصک ارا  را بر اساس نوع مضامیر و منش سربین  مردان  حمامکاررفته در توان نقوش بهشده میهای انجامبا توجه به بررسی
 یی کهها رایه و طرحی ۲ ؛پیدایش  ن ریشه در تاریخ و فرهنگ باستانی ایران دارند أها و نقوشی که سرمنشنراره ی۱ کرد:بندی مختلف تقسی   دست

 نان   نای مستندانه یا بلندپرواا هانقوشی که به فرمان حاکمان یا دستور مناشران و بعضی وواسته ی۹ ؛عقیدتی و مذهنی دارند یهاو ریشه هاامینه
دیده  هایاهی ترکینی اا ایر نقوش در ترکیب  رایه ییرفته اا هنر غرب استاا منقوشات نیز تقلیدی و وام تعدادی ی۴ ؛اندطراحی و ساوته شده

وابسته به  تزیینات طراحی ست که درهان در ول   رایه ترسی   ۀش ک وطوط و نحو لحاظبه انجام داد توانبندی دیرری که میتقسی  شودیمی
  دست: اندقسی ت دسته قابک دو به درتصویرپرداای نقوش است که وطوط ترسی  شود؛ شیوهو اا جمله تزیینات ایر حمام دیده می معماری سنتی

نظیر یوشه شود مانند نقوش هندسی راستمی یفته ش سته نقوشها  ن به که شوندمی ترسی  دارااویه اش ال و راست وطوط با که نقوشی ،اول
مانند  ییویندیم یردان نقوش نوع، ایر به که شوندمی ترسی  منحنی وطوط با که نقوشی ،دوم  دست ی یییو ها، سوسنی و ستارههاترن  ،هاشمسه
شخص   ترکیب ایر نقوش در یک بنا حاصک تجربه، ذوق و سلیق ی(۱ جدول :است )نک یییانسانی و وتایی، حیوانی، اسلیمی، ییاهی، نقوش

رکینی اینا و ت ی جدید و یاهی تقلیدی و بریرفته اا هنر غرب، طرح وهاو ترکیب  ن با  رایه سااندیان بناست که در عیر اصالت بعضی نقوش
  کنندیول  می انواچش 

 های پیدایش  ن )نرارندیان(بر اساس نوع و امینه بندی نقوشتقسی : ۱جدول 
 نراری و نقوش هندسینقوش انسانی، نقوش حیوانی، منظره

 نوع نقوش نام و

 مضامیر پیدایش نقوش

 تصاویر نمونه موقعیت و تعداد
نوع  نام و

 نقوش

مضامیر پیدایش 
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 یک فرنری استفاده

  شده استی
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 شمال یس و  در
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 ۀمنظر  ۀکنار  شرقی،
 نقوش اا اصلی،
 تا  و انرور
  استی شده استفاده

ری
یاو

 

  *  
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 شمسه ۱درمجموع 
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 ۱درمجموع 

 متفاوت ۀمنظر 
 

   * 

روی سقف درمجموع 
نقش یک و یلدان  ۴۴

 رفته استی کار به

 

ری
 فرن

یک
 

   * 

شمالی و  یس و  در
 ۀمنظر  ۀکنار  جنوبی،
یک  نقوش اا اصلی،

 دهش فرنری استفاده
  استی

 
 نتیجه. ۵
 پیوند دورانر ای در مردم سیاسی و دینی اعتقادات با   ار ایر مضامیر هک کرد ذکر چنیر توانمی چهارفصک، حمام در موجود نقوش بررسی با 

فرهنگ  بناهای جدید با تأ یرپذیری اا هنرهای غربی تلفیقی اا و ، ساوت شهرهابعدشاه بهاا امان ناصرالدیرداشته استی  نایسستنی و نزدیک
ی تاریخی و مذهنی، سیاسی و ح ومتی، غرب مضامیر با نقاشی مانند کاریکاشیهنری    ار حمام ایر دهدی درمی ایرانی و هنر مدرن را نشان

ی مختلف هاایر م ان را به نمایشراه نراره یتزیین نقوش در کنار ی دیرر نرارینقوش اساطیری، حیوانی و منظره یلدان، و و اروپایی، یک
میراث هنر  ی۱ :کلی به چهار دسته قابک تقسی  است طوربه چهارفصک سربین  مردان  حمامی نقوش در هاوارهمندل کرده استی مضامیر طرح

پذیری تأ یر ی ۴ ؛تحوالت سیاسی و ح ومتی ی۹ ؛مفاهی  دینی، مذهنی و قدسی ی۲ ؛های اساطیری ایران کهربا امینهدوران باستان و یذشتران 
 استانیدر ایر حمام استی اا مضامیر ب کاررفتهبهات تزیینهای ویژیی اا جمله ،کارییری انواع مضامیر در کنار ی دیررهی بی غربیهااا هنر
 و (که اا دوران ساسانی تداوم یافته)هایی مانند نقوش اسلیمی رنگ با نقشهای هفتکاشیهای به طرح توانمی حمام ایر در کاریکاشی

او که قدمت  ن ی نقوش اساطیری ماننِد ننرد شیر واست دی همچنیر کر دار عصر مغوالن در ایران است اشاره ترکیب  ن با نقوش وتایی که وام
 ربیغها به سنک ها و کاخدر ول  مناظر مصنوع مانند وانه مناظر اروپاییییری اا رسد و در نهایت بهرهن میها و هخامنشیابه دوران ایالمی

 هایی اا سربااهای ح ومتی هستی ینراریشاهد صورت ،جهت سیاسی بروالف اعتقادات اسالمیطرف دیرر به اا های شیروانییبا سقف
عنوان نمادی اا اقتدار و پایداری ح ومت منقوش شده استی هبطرح سرباا دورۀ قاجار  ،مردان  حمامسربین  های اصلی برای مثال روی ستون

 ،ابیاو یا پیروای شیر بر اژدها یا ش ار قو توس  عق ها نقوشی اا شیر کشیده شده است که با فائ   مدن شیر برروی قوس ،در جایی دیرر
 ت، امان وحرک ی همچنیر نقوش مارپیچ و تصاویر یک روی  ن ضمر القای پویایی واهده کردرا مششاه بر دشمنانش   توان نمادی اا غلنمی

شمسه  نیز طرح ؛کندشده با نقوش ییاهی،  سمانی اا بهشت را در ذهر تداعی میسقف مزیر ؛شوندمی یردش فصول در طنیعت را یاد ور
کندی یم پویا و فرهنری مندل ،م ان تطهیر بدن، به م انی اینا الوه برهمری فضای حمام را عاینها  یاست ینمادی اا روشنایی و یرمابخش

ضایی برای فبدن بل ه به  یشو وتسمحلی برای تطهیر و شبه تنها حمام چهارفصک ایر م ان را نه والصه مجموعه مضامیر نقوش در طوربه
یری اا س ،که در  ن است تندیک کرده دورۀ قاجارسیاسی مردم  ی مختلف فرهنری و تاریخی، مذهنی و اعتقادی، اجتماعی وهاعرصه بااتاب

 شودیمی قاجار در  ن دیده ۀتاریخ و نراریری اا ایران باستان تا دور 
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 هانوشتیپ

 روشوی بدن و نیز محلی برای غسک نمودن دبا فضاهای مختلف که کارکرد اصلی  ن تطهیر و شستشود های عمومی سنتی یفته میبه حمام یرمابه .۱
 اصطالح اسالمی استی

در اینجا به روت ر سرپوشیده  (ی۲۰۰، ۱۹۱۵)پیرنیا  «یان و س وهایی در یردایرد  ن استبینه یا روت ر، فضایی بزرو و سرپوشیده با حوضی بزرو در م» .۲
وشو ای شستاا ایر حوض بر  ؛قرار داشتشده است که در میان  ن حوضی پهلو و کش ولی ساوته میهشت ،چهارپهلو صورتبهها بینه شودیسربینه یفته می

  ی(همان)نیز در  نجا قرار داشت  شد و یاه  رایشراهپاها استفاده می و  ب کشیدن

 کاشی روی بر را ظرن مورد طرح ابتدا ؛داد نسنت صفویه ۀدور  اقتصادی و سیاسی تحوالت به توانمی را  ن  توسع که است کاریکاشی نوعی رنگهفتکاشی  .۳
 و یاوری) پختندمی کوره در را شده ماده هایکاشی و کردندمی  میزیرنگ و نقاشی به شروع مختلف هایرنگ به هاییلعاب با سپس و نمودندمی منتقک

 به دوباره نقاشی اا پس را هاکاشیی کنندمی نقاشی پختنی  وشِت  هایکاشی روی بر الوان هایرنگ با را طرح ابتدا در روش سنتی ی(۶۵، ۱۹۱۰ باشیح ا 
 با رنریر یهاکاشی کاربردی است مترسانتی ۷/۱ حدود ضخامت و ۱۷×۱۷ مربع صورتبه هاوشت معموالً ی کنندمی  ابت را نقوش و دهندمی لعاب برده کوره
 مقابک رد استح ام و حفاظت ایجاد ضمر کاریکاشی نوع ایر یشودمی دیده وفوربه هاحمام داوک فضای وصوصهب و دورۀ قاجار بناهای در مختلف یهانراره
  یکندمی نمادیر و رنریر را مجموعه فضای بهداشت، رعایت و رطوبت نفوذ

 در پاییز ارا  نریفرهمیراث ۀونر  کارشناس و ،حضوری و پرسش و پاسخ با سعید وسروی  مصاحن اا جمله فرهنریمیراثکارشناسان  ن وایو با مطلعو یفت .۴
 ی۱۹۱۱

ْمک ،سقف .5 ش وب ، ش وب ،عرش ،س   ی سمانه( ۀ، ذیک واژ۱۹۱۱ )دهخدا ا 
اعدی هندسی هایی با قوس معیر که تحت قو طاقساای نوعی پوشش است متش ک اا لنرهکاربندی ،عنارت دیرربه ؛معنای تمام کردن کار استکاربندی به .0

 ی ورنداصلی پوشش را به وجود می ۀکنند و قوار همدیرر را قطع می
 شودییونه )تخت چندلنره( دیده میاش ال ستارهها  ن در معموالً یویند و بندی میهای پرکار یزدیسمیبه ر  .7
  ی(۴۰۹ ،۱۹۱۵)پیرنیا  شودروان میانی ینند که به  سمان باا می .5
مدال   سابق ی(۱۱، ۱۹۶۱)شمس د یفتنمدال می ،شدها و مراس  ملی ضرب میهای ویژه، جشرسنب پیروایهای یادبود که یاه بهبه س ه ،دورۀ قاجاردر  .9

  ی(۱۷ا۱، ۱۹۴۱ااده )ملکیردد در ایران به قنک اا اسالم برمی
 

 منابع

 ی«کاخ یلسااتان تهران :مورد مطالعه ؛های قاجاریکاریکاشاایتحلیک ماهیت و ساااوتار باانمایی فضااای شااهری در » ی۱۹۱۹اساادپور، علیی  .۱
 ی۱ا۱: ۱ یش ،های منظر شهرپژوهشتخصصی   نشری

کاررفته اا طری  تحلیک یفتمان نقوش به دورۀ قاجارشاناساایی وجه اشاترا  پیام موجود در سردر هفت بنای عمومی » ی۱۹۱۴ افرادی، کاظ ی .۲
 ی۴۵ا۹۹: ۹۵شی  ،نگرهپژوهشی نشریه علمی ی«هادر  ن

 ی تهران: نشر چشمهیپژوهشی نو در منشأ میتراپرستیی ۱۹۵۱اوالنسی، دیویدی  .۳
 ی تهران: انتشارات دانشراه الزهرا)س( و کلهریها در جهانمصور نمادها و نشانهفرهنگ ی ۱۹۱۱بروسمیت فورد، میراندای  .۴
 ی تهران: انتشارات امیرکنیریالنهرین باستاننامه خدایان، دیوان و نمادهای بینفرهنگی ۱۹۱۷و یریر،  نتونیی  ،بلک، جرمی .5
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