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چکیده
حماام چهاارفصاااک ارا ی ی اا ایناتریر ار تزیینات کاشااایکاری ایران در دورۀ قاجار اساااتی ایر حمام بهواساااط تنوع نقوش ،بهویژه در
کاشاایکاریهای سااربینه ،۱بهلحاظ طرح و مضااامیر نرارهها ا ری منحصااربهفرد به شاامار میرودی طرحها و نرارههای ایر حمام میتواند
تصااویری یویا اا وصااوصاایات هنرهای تزیینی دوران قاجار و باورها و فرهنگ ن امان ارائه دهدی بدیر ترتیب میتوان با بررساای ایر نقوش،
پشاتوانههای فرهنری نها را تنییر نمودی نمون مورد بررسی اا جمله بناهای بااراشی است که کمتر مورد نظر پژوهشرران واقع شده و عالوه
بر معناشاناسای نرارهها ی قاجاری ،معرفی ایر بنا اا اهداف پژوهش حاضار استی نررش کلی حاک بر پژوهش حاضر اا نوع تفسیری بوده و
راهنرد ن موردپژوهی اسات ،روش پژوهش حاضر توصیفیتحلیلی و ابزار یرد وری اطالعات ن کتابخانهای و مشاهدات میدانی استی مورد
پژوهش بهطور واص تزیینات سربین مردان حمام چهارفصک ارا و نقوش بهکاررفته اا ن شامک نقوش هندسی ،ییاهی ،جانوری و انسانی
میبااشااادی نتاای تحقی نشاااان میدهاد نقوش و تزیینات بهکاررفته دارای چهار ساااطع معنی شاااامک تصاااویرسااااای تقلیدی (اا مناظر و
کارتپستالهای غربی) ،مضامیر سیاسی ،مفاهی اساطیری و معانی مذهنی میشودی
کلیدواژهها:
حمام چهارفصک ،کاشی هفترنگ ،کاشیکاری قاجاری ،نمادهای
* استادیار یروه معماری ،دانش ده معماری و هنر دانشراه کاشان ،کاشان ،ایران (نویسنده مسئول)farshchi46@kashanu.ac.ir /
**
***

دانشجوی کارشناسیارشد معماری ،دانشراه عالمه فیض کاشانی ،کاشان ،ایرانansari25j@gmail.com /
استادیار دانشراه ااد اسالمی واحد کاشان ،کاشان ،ایرانm.ataeehamedani@iaukashan.ac.ir /

 .۱مقدمه
یرمابه۱ها یا حمامها اا جمله بناهای اراشمند برجایمانده است که با جننههای یونایون اا اندیی یک جامعه ارتناط داشتهاند و عالوه بر ا ریذاری
بر ن ،متأ ر اا ن نیز بوده اساااتی اکثر حمامهای سااانتی دورۀ قاجار شاااامک کارکردهای متنوعی بوده که عامک شااا کدهندۀ هویت نهاساااتی
حمامها عالوه بر فعالیتهای بهداشاتی دارای کارکردهای اجتماعی دیرری نیز بوده اسات؛ همچون ساریرمی ،یفتویو ،صرف نوشیدنی و چای
ً
در کنار اقوام یا دوستان ،استراحت و کشیدن قلیان و یاهی لذت اا موسیقی در مراس های متنوع (وسروی )۱۱ ،۱۹۱۱ی حمامها معموال در مرکز
محله و جزئی جدانشادنی اا بافت تاریخی شاهرهای ایران بودهاندی در بنای حمامها همچون اکثر ار معماری سانتی اسالمی ایران ،نمای بیرونی
پرتزییر دیده نمیشااوند ،اما فضااای داولی نها دارای جزئیات و تزیینات اینا و باش ا وهی هسااتند؛ ایر نشااانرر تف ر توجه به درون و نیز ذوق و
سالیقه ساااندیان نها بوده است (عزتی ،اارعی ،و نوری )۲ ،۱۹۱۵ی حمام چهارفصک ارا در نزدی ی محل حاج محمدابراهی قرار داردی ایر بنا
مربوط به اواور دورۀ قاجار اسات و توسا حاج محمدابراهی ووانسااری (۱۲۹۲اااا )۱۲۱۵در امان احمدشااه قاجار بنا نهاده شاده اسات (صدی
)۶۱ ،۱۹۵۲ی ایر بنا حدود  ۱۶۰۰مترمربع مسااااحت دارد و اا چهار بخش مجزای مردانه ،انانه ،حمام ویژۀ اقلیتهای دینی و حمام وصاااوصااای
تشا یک شاده اساتی قسمت عمدۀ کاشیکاریشده در ایر حمام ،در قسمت سربین  ۲مردان ن میباشد و پالن ایر قسمت بهش ک هشتضلعی
نامنظ اسات که چهار ضالع ن بزرو و چهار ضالع دیرر کوچکتر اساتی ساربین مردان حمام به هشات رواق ،صاحر و روتکر بهش ک قرینه
تقسی شده استی ایر سربینه با کاشیهای هفترنگ ۹و با طرحهای متنوع تزییر شده و تمام سطوح داوک ن نیز با کاشی و نرارههای مختلفی
نظیر اساالیمی و وتایی مزیر شااده اسااتی ینند اصاالی سااربینه بر روی هشاات سااتون اصاالی قرار دارد و ایر سااتونها نیز بهش ا ک هنرمندانهای
کاشااایکاری شاااده و دارای پیچکهای بسااایار ایناساااتی اا دیرر ویژییهای معماری ساااربینه عالوه بر قرینهسااااای و رسااامیبندیهای ن،
کاشیکاریهای قالنی و پیچ ی است و تمام سطع سربین مردانه
بهوساایل همیر کاشاایها تزییر شااده اسااتی طرحهای اساالیمی
نظیر یاکوبوتاه ،دروتان سااارو ،صااانوبر و انرور و نیز منظرههای
طنیعی مثاک چشااامههای ب ،رودوانه و ییاهان وحشااای که در
میان نها پرندیانی مثک کنوتر و قرقاول در حالت نشاااساااته یا در
حال پرواا دیده میشااوند ،اا جمله نقوش اینای کاشاایکاری ایر
حمام اسات (وساروی )۵ ،۱۹۱۱ی پژوهش حاضر ضمر معرفی و
دستهبندی نقوش سعی در کشف ارتناط مضامیر نقوش با مفاهی
مااذهانای ،اساااااطایاری ،حا اوماتای و تااقلیاادی (اا مناااظر و
کارتپستالهای اروپایی) دارد (تصویر )۱ی
تصویر  :۱نمای داولی سربین مردان کاشیکاری و نقوش بهکاررفته در حمام چهارفصک
(ساامان میراثفرهنری و یردشرری استان مرکزی)

۱ـ .۱پرسشهای پژوهش
۱ی طرحها ،نقوش و رایههای بهکاررفته در سربین مردان حمام چهارفصک چیست و شامک چه مفاهی و مضامینی است؟
۲ی منشأ ش کییری و مفهوم نرارههای بهکاررفته در فضای سربینه چیست؟

۱ـ .۲روش تحقیق
نررش کلی حاک بر تحقی اا نوع برساوتیتفسیری میباشد؛ بدیر منظور حساسیت نظری اا طری مطالع مراجع معناشناوتی نرارههای دوران
قاجار استفاده شده و با مشاهدات میدانی در انطناق قرار یرفته استی روششناسی تحقی اا نوع کیفی استی راهنرد اصلی پژوهش موردپژوهی
بوده و روش پژوهش حاضر بهشیوۀ تحقی توصیفیتحلیلی استی نمون موردی ،بنای تاریخی حمام چهارفصک ارا است که با بررسی منابع اا

اصالت نرارههای ن اطمینان حاصک شده استی روش یرد وری دادهها در مراحک یونایون پژوهش شامک مطالعات اسنادی و کتابخانهای و نیز
مشاهدات میدانی استی مشاهدۀ میدانی بهصورت مشاهدۀ مستقی و برداشتهای میدانی اا فضای سربین مردان حمام و تصویربرداری اا نرارهها
و کاشیکاریهای ن انجام شده و در بخش مطالعات کتابخانهای ،اا منابع مختلفی برای جمع وری اطالعات در باب حمامها ،کاشیکاریها و

بررسی مضامیر و نمادها در تزیینات
کاشیکااری حماامهااای قاجاار
(نمون موردی :سربین مردان حمام
چهااارفصک ارا )۷۵ ،ا ۵۲
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مفاهی نقوش مرتن با دوران قاجار استفاده شده استی همچنیر منابع مطالعاتی یونایونی که نمون موردی را معرفی کرده یا به ن اشارهای داشته،
مورد توجه قرار یرفته استی ایر منابع عنارتاند اا :منابع موجود در کتابخانهها ،اسناد و مدار ساامان میراثفرهنری صنایع دستی و یردشرری
استان مرکزی شامک رشیو ع س ساامان ،نت اطالعات مشاهدهشده بهصورت ع س و تصویر یا منابع مشابه دیرری در ایر پژوهش ،توصیف و
تحلیک بهیونهای است که با همررا کردن مفاهی کسبشده اا مطالعات کتابخانهای و مشاهدات میدانی ،تفسیری منطقی حاصک اا دو نوع
اطالعات یادشده محق یرددی روش کار بدیر صورت بوده که در ابتدا اا طری مطالعات میدانی ،اا طرحها و رایهها ع سبرداری شده است و
سپس برای یویاتر شدن هویت و مفاهی هریک اا نقوش و نرارهها اا طری یفتویو با افراد مطلع و کارشناس ۴اا میراثفرهنری شهر ارا و نیز
مطالع طرحها در م توبات مختلف مرتن با کاشیکاری و فرهنگ تصوری رایهها و نمادها ،محتوا و سرمنشأ نها مشخص یردیده استی
همچنیر با توجه به محک قرارییری ایر نقوش در فضای سربینه ،اطالعات جمع وری و در ادامه با بررسی منابع مطالعاتی مربوط ،طرحوارهها و
نقوش بر اساس مضامیر و مفاهیمی مانند محتوای تاریخی یا اساطیری ،مذهنی یا ح ومتی و محک استفاده اا نها دستهبندی و تحلیک شدهاندی
۱ـ .۳پیشینۀ تحقیق
بستر ن استی تاکنون پژوهشهای بسیاری با
پژوهشهای ایر تحقی شامک دو دسته منابع مرتن با موضوع و منابع مرتن با نمون موردی و ِ
موضوع بررسی نقوش و کاشیکاری دورۀ قاجار انجام شده است؛ اا جمله میتوان به کتاب هادی سیف ( )۱۹۵۶با عنوان نقاشی روی کاشی اشاره
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کرد؛ او در کتاب وویش به هنر نقاشی روی کاشی و نیز تاریخچ ن پرداوته و معتقد است کاشی اا جمله مصالع نقشپذیر در تجلی ذوق و هنر
کاشینراران بوده که طی قرون متمادی به یادیار مانده است و با بررسی و مطالع نقوش روی کاشیها میتوان به باورها و فرهنگ جامع ایشان
نزدیک شدی همچنیر محمدرضا ریاضی با هم اری اکرم کنیری ( )۱۹۱۷در کتاب کاشیکاری قاجاری با توضیع مختصر تاریخچ کاشی و
کاشیکاری در ایران به معرفی انواع کاشی و نراریری در دورۀ قاجار پرداوته و کاشیکاری را ی ی اا مه تریر دستاوردهای ایرانیان مرتن با معماری
دانسته است و اا دالیک کاربرد ن در بناهای مختلف ،علک حفاظتی ،کارکردی و ایناشناوتی میداندی عالوه بر کتب نامبرده ،مقاالت مختلفی با
موضوع کاشی و نقوش ن تدویر شده است؛ اا جمله مقال کاظ افرادی ( )۱۹۱۴در مورد نقوش سردر بناهای عمومی دورۀ قاجار که بیشتر به
تحلیک یفتمانی و تاریخی نها پرداوتهاندی همچنیر مطالعاتی مختلف در امین حمامهای تاریخی و تزیینات نها انجام شده است؛ اا جمله مقال
حسیر امرشیدی ( )۱۹۱۲با عنوان «هنر ساروجبری و تزیینات در حمامهای عمومی قدی »ی اما در ایر تحقیقات بیشتر بر وجه ت نیک اجرایی یا
ایناشناوتی تزیینات معماری حمامها توجه شده و در مورد منشأ ش کییری اش ال و تزیینات بهوصوص نقوش کاشیکاری در حمامها بحث
نشده استی در وصوص نمون موردی ،میتوان به مقال منوچهر حمزهلو ( )۱۹۱۲با عنوان «حمام چهارفصک ارا » در ماهنام هنر اشاره کرد که
در ن تاریخچه و وجه تسمی بنا ذکر شده و بهصورت توصیفی اندامهای کالندی بنا معرفی شده استی همچنیر حسر سجادااده و علی عالیی
( )۱۹۱۲در مقال «بررسی و مقایس عناصر معماری حمام یپ (بزرو) ورم باد و حمام چهارفصک ارا » به بررسی تطنیقی اندامهای کالندی دو
نمونه حمام اکه ی ی اا نها مصداق پژوهش حاضر استا پرداوتهاندی مرتن تریر تحقی دربارۀ پژوهش حاضر مقال «بررسی عناصر یرافی ی
نقوش تزیینی کاشیکاریهای حمام چهارفصک» نوشت محد ه جیریائی شراهی و دیرران ( )۱۹۱۱است؛ در ایر مقاله با نراهی یرافی ی به ریت ،
تقارن ،تواان و دیرر اصول تصویرساای به نقوش بنا توجه شده استی در پژوهش پیش رو سعی در تفسیر رابط نقوش با مضامیر مختلف و
دستهبندی نها شده است که اا ایر بابت با مقال یادشده تفاوت داردی
 .۲تاریخ و معماری حمام چهارفصل
بنای حمام چهارفصک ارا ی ی اا ایناتریر ار معماری و کاشیکاری ایران در قرون اویر است و بهواسط تزیینات ویژۀ ن ،در معماری اسالمی
ا ری منحصربهفرد به شمار میرودی در باب ساوت حمام نقک شده است که سلطان باد (نام قدی ارا ) اا رون اقتصادی ووبی برووردار بوده
است و ح ام محلی ن با رعایا و مردم ووشرفتاری میکردند؛ و همیر امر باعث نقک م ان  ۱۷وانوار یهودی اا سایر نقاط به ایر شهر شدی اینان
در شمال شرقی شهر ساکر شدند لی ر فاقد حمام بودندی بزریان اقلیتها به حاج محمدابراهی ووانساری متوسک شده و وواستار حک ایر مش ک
شدند و او در حک ایر مش ک پیشقدم شد تا حمامی بسااد که هم مردم و اقلیتها با رعایت مسائک شرعی به سانی اا ن استفاده کنندی به ایر
ترتیب ساوتمان حمام پس اا ش کییری شهر ارا در حدود صد سال پیش و در امان ح ومت احمدشاه قاجار توس محمدابراهی ووانساری

بنا یردیدی بنای کنونی حمام چهارفصک در ضلع شرقی ویابان شهید بهشتی واقع در ارا جای داردی ایر حمام حدود  ۱۶۰۰مترمربع مساحت
داشته و اا چهار بخش مجزای مردانه ،انانه ،حمام ویژۀ اقلیتهای دینی و حمام وصوصی تش یک شده استی ب مورد نیاا حمام اا ب جاری
قنات تأمیر میشده و بهلحاظ تأمیر ب و همچنیر حفظ یرما و حرارت ،کف حمام حدود  ۹تا  ۹/۷متر اا کف ویابان پاییرتر ساوته شده استی
حمام اا بخشهای داالن ورودی ،سربین مردانه ،انانه و اقلیتها ،یرمخان وصوصی و عمومی ،هشتیهای ارتناطی ،وزینه ،تون ،باننار و سایر
بخشهای مرتن تش یک شده است (وسروی ( )۴ ،۱۹۱۱تصویر )۲ی

 .۱ورودی مردانه؛  .۲سربینۀ مردانه (کاشیکاریشده)؛  .۳گرمخانۀ مردانه؛  .۴حمامهای نمره (خصوصی)؛  .5خزینههای
آب سررررد و گرم؛  .0سرررربینرۀ ا یر هرا؛  .7گرمخانۀ ا ی ها؛  .5گرمخانۀ زنانه؛  .9سرررربینۀ زنانه؛  .۱6ورودی زنانه؛
 .۱۱نظاف خانه و دسررویررویی زنانه؛  .۱۲تون؛  .۱۳انبار سرروخ ؛  .۱۴نظاف خانه و دسررویررویی مردانه؛  .۱5هیرروی؛
 .۱0ورودی ا ی ها

تصویر  :۲پالن قسمت کاشیکاری و نقوش بهکاررفته در حمام چهارفصک (ساامان میراثفرهنری و یردشرری استان مرکزی)

 .۳نقوش کاشیکاری در حمام چهارفصل
عمده نقوش و تزیینات بهکاررفته در ایر حمام در سربین مردان ن قرار دارد ،بهصورتی که در دیرر قسمتهای ن فق یچبریهای ساده و
جرکاری استفاده شده استی نوع کاشیکاری ایر بخش نیز اا نوع کاشیکاری هفترنگ ۲لعابدار بوده و با نقوش متنوع و متفاوتی اا ه کار شده
است؛ اا جمله ایر نقوش میتوان به نقوش دارای هندس واص ،نقوش انسانی ،نقوش حیوانی و نیز نقوش منظره در چهار جهت ن اشاره کرد،
بهصورتی که وجه تسمی نام ایر حمام نیز بهواطر ایر مناظر منقوششده اا چهارفصک سال است (حمزهلو )۱۲۰ ،۱۹۱۷ی بنابرایر میتوان نقوش
بهکاررفته در سربین مردان ایر حمام را بر اساس هندسه و طرح به پن دست کلی تقسی و بررسی کرد۱ :ی نقوش هندسی نظیر شمسه ،ترن و
ستاره؛ ۲ی نقوش انسانی همچون طرح سربااها؛ ۹ی نقوش حیوانی مانند یاو ،شیر و پرندیان؛ ۴ی طرحهای ییاهی؛ ۷ی منظرنراریی
۳ـ .۱نقوش هندسی
۳ـ۱ـ .۱شمسه

۶

۵

سمان  ۷سربین مردانه ایر حمام ینندی است که با کاربندیهایی اا نوع یزدیبندی تزییر شده استی در وس ن ،شمس  ۲۴ضلعی اینایی
دیده میشود؛ در مرکز ایر شمسه هورنو ۱وجود دارد که اینایی ایر نقوش را دوچندان میکندی شمسه که نمودی اا وورشید است ،در ادبیات فارسی
مننع پرتوافشانی و مظهر کمال و اینایی و بلندی است (یاحقی )۹۹۱ ،۱۹۱۶ی تجس نمادیر شمس «وورشید» جایراه مهمی در باور ایرانیان دارد
و در تاریخ معماری دورانهای مختلف مورد توجه هنرمندان ایرانی بوده استی ایر طرح دارای مفاهی نمادیر ایادی استی قنک اا اسالم ،قرص
وورشید نماد روانهای بوده است که نور الهی اا طری ن به امیر تابیده میشده استی در نقش برجست فروهر نیز ،قرص وورشید قراریرفته در
وس دو بال که در امتداد ی دیررند ،بیانرر ایر موضوع استی در دوران اسالمی نیز با توجه به ی «الله نور السماوات واالرض» (نور )۹۷ :کاربرد
ش ک شمسه و برجسته نمودن ن ،ضمر کارکرد ساوتاری در ترکیب اش ال رسمیبندی ،ن را به نمادی اا وورشید و روشنایی مندل کرده استی
در ایر حمام عالوه بر الروی کاربندی معماری برای فراه ساوتر اجرای سااۀ طاق ،هنرمندان کاشیکار ،طرح وطوط شمس رسمی را با استفاده
اا کاشیهای نواری بیرنگ به طرح هندسی به رسمی مودی و ترکینی  ۲۴و  ۹۲چندالیه مندل کردهاندی طاق سربینه همچون سمانهای رنرارنگ
است و بر جایراه شمسه و روان ورود نور بهعنوان تجسمی اا نماد وورشید تأکید شده استی هرچند پوشش بنا ینندیش ک است و روان ن
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میتوانست دایرهایش ک باشد ،تأکید هنرمند کاشیکار بر مسیر وطوط در تقسیمات دایره
در ایر سقف و ایجاد ش ک کنررهای لنهها ،در نزدیک روان نور ،یویای توجه او بر پرتوهای
شعاعی نور وورشید در سقف استی با توجه به موارد فوق و سابق تاریخی شمسه ،چنیر
قابک برداشت است که ایر ش ک بهعنوان رمز وورشید عالوه بر تزییر و انتقال نور به
فضای داوک سربینه ،بهعنوان نمادی اا روشنایی و اندییبخشی در بنای حمام مورد توجه
بوده است (تصویر )۹ی
۳ـ۱ـ .۲کاشیپیچ

رای مارپیچ نماد پیچیدهای اسات که اا عصر حجر در صناعات مختلف انسان به کار رفته
اسات (کوپر )۹۹۶ ،۱۹۱۶ی برای شا ک مارپیچ تعابیر مختلفی مطرح شاده است؛ اا جمله
مارپیچ دویانه اا نجا که جمع و یشاوده میشود ،میتواند نماد کاهش و افزایش نیروهای
شمسی یا قمری باشدی مانند پیچش و یشایش ،اندیی و مرو و همچنیر بهمعنای استمرار
و ادامه یافتری دو مار نماد تضاااد (ویر و شاار ،صااعود و نزول ،یرما و ساارما ،تغییر فصااول)
هسااتند که در ه پیچیده شاده و ساارانجام به ه بسااتری رساایدهاندی دو مار بهه پیچیده
میتوانند نمادی اا امان و سرنوشت باشندی مارهای روی عصای هرمس ،مظهر نیروهای
درمانی و بیماری هستند (عابددوست و کاظ پور ۴۱ ،۱۹۱۷ا)۱۱ی ایر سمنک محافظ ب،
ورد و روت در دیر ایالمی اسااات و در ن فرهنگ ،نقش دورکنندۀ نیروهای شااایطانی را
داردی در هنر ایالمی ،ماارهاای منقوش باهمثاابا محاافظاان دروااهها بودند و دور دسااات
ابزارهایی چون تنر ،عصااا و چویان ساالطنتی میپیچیدند (هینتس )۴۶ ،۱۹۵۱ی نقشمای
دو مار بهه پیچیدهشااده ،در هنر تاریخ کهر سااومری و نوسااومری نقشاای متداول بوده و
پس اا ن بر روی مهرهاای قرن سااایزده هجری قمری دیاده میشاااود (بلک و یریر
تصویر  :۴نقش مارپیچ و تزییرشده با نقاشی یکهای بی و
)۲۵۵ ،۱۹۱۷ی ایر طرح بهصورت مخلوقات ایرامینی و یک مننع الهی باروری امیر بوده
اسات (هال )۱۷ ،۱۹۱۰ی مارپیچ نماد حرکت و حرکت نماد امان و جزء ذاتی ن محسوب یکبهی با بروهای سنز نمادی اا اینایی طنیعت ،پاکیزیی در
سربین مردان حمام (نرارندیان)
میشاود و یردش هوا ،حرکت ب اا جمله مظاهر ن است (کوپر )۹۶ ،۱۹۱۶ی ایر حرکت
مساتقی الخ را با حرکت مارپیچ مقایساه کنی  ،متوجه تغییر و حرکت در شا ک وواهی شد که در ذات وویش القاکنندۀ پویایی و تحر استی در
عرفان اساالمی نیز یردش و تغییر فصک در طنیعت نمادی اا اندیی و پویایی است و تعییرات ن اا یات الهی محسوب میشودی با توجه به مطالب
فوق میتوان یفت ش ک کاشی مارپیچ در حمام همراه با طرحها و یکهای رنریر عالوه بر تزییر و القای نرمی در یوشهها و دور ستونها سمنک
حرکت ،پویایی و اینایی یکها در طنیعت ،و رنگهای بی و سفید در ن نمادی اا پاکیزیی و روشنایی ب است (تصویر )۴ی
تصویر  :۹شمس  ۲۴و  ۹۲و روان ورود نور در میان ن بهعنوان
نمادی اا وورشید و روشنایی در سربین مردان حمام چهارفصک
(ساامان میراث فرهنری و یردشرری استان مرکزی)
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۳ـ۱ـ .۳ستارۀ چهارپر و پنجپر

در بسیاری اا م توبات فرهنگ مصور ،ستاره نمادی اا سمان استی ستاره نشانهای اا الوهیت ،تعالی ،ابدیت ،نامیرایی و مظهری اا نور و معنویت
نیارشی کاربندیها در تقاطع تر ها،
است (کوپر  ۱۱۹ ،۱۹۱۶و )۹۹۶ی در رایههای معماری سنتی ایران بهوصوص در دورۀ اسالمی ،ویژییهای
ِ
یرههایی را به وجود ورده است و مودکاران ایرانی ایر یرهها را بهش ک ستارۀ چهارپر و پن پر تزییر کردهاندی ایر نقوش عالوه بر این ه هماهنگ با
سااه و معماری بنا طراحی شدهاند ،با روشهای مختلف اا جمله کاشی رنرارنگ نمایان شده و کارکرد تزیینی یافتهاندی اا دیدیاه بعضی اا محققان،
ستاره در بیرالنهریر بهعنوان محافظ در مقابک بالها به کار رفته و نشان عش و اینایی استی (همانجا)ی در عرفان اسالمی نیز ستاره بیانرر اینایی
ّ
ّ
انوار الهی است و با عنایت به ی «إنا ز ّینا السماء الدنیا بزینة الکواکب و حفظا من کل شیطان مارد» (صافات ۶ :و  )۵ستارهها عامک اینایی و حفظ
سمان اا پلیدی استی نرارهها در ایر سقف حمام ،سمان سربینه را به نمادی اا سمان پرستاره مندل ساوته است و مفاهیمی اا نور ،سمان،
یستردیی و بهتنع ن حس معنویت و نور را به مخاطب القا میکند (تصویر )۷ی

تصویر  :۷نقوش ستارۀ چهارپر و پن پر در سقف سربین مردانه (نرارندیان)

۳ـ .۲نقوش انسانی
۳ـ۲ـ .۱طرح سرباز

در دورۀ قاجار نرارۀ سرباا در کاشیهای حمام مرسوم بوده استی ایر نقوش اغلب بهصورت اوجی است
قدرت دولت برای مخاطنان باشد با ایر مضمون که سربااان ح ومت
و میتواند پیام یا القایی اا ش وه و ِ
با مادیی کامک مادۀ فدا کردن جان وود برای شاه هستند (افرادی ۹۹ ،۱۹۱۴ا)۴۵ی در حمام چهارفصک
دو نوع سرباا به چش میوورد که تفاوتهای چشمریری با ه دارند؛ اا جمله رنگ لناس و نوع سالحی
ُ
حائز اهمیتتریر تفاوت بیر نها در نوع مدالهایی ۱است که بر روی سینه دارندی مدالهای قاجاری نه
یونه بودند که روی صفح هم نها نقش شیر و وورشید و در وس ن القاب همایون شهریاری استی
ایر مدالها برحسب درجه اا سه نوع فلز نقره ،مطال و طال ساوته میشده استی مدال نقره به سرباا ،تصویر  :۶نقوش سرباا قاجاری به دو صورت
متفاوت ،حمام چهارفصک ارا  ،سربین
وکیک و سرجووه ،نشان مطال به بیکااده و وکیکباشی و مدال طال به نایب اعطا میشده است (نسخ
مردانه (نرارندیان)
وطی نشانهای دولت علیه ایران بیتا)۱۶ ،ی اا نظر ش ک نیز مدال پن ِپر بزرو متعل به سرهنگ و
مدال با چهار ِپر بزرو نشان یاور بوده است (علیزاده بیرجندی ،حمیدی ،و ملکااده ۵۱ ،۱۹۱۶ا)۱۱ی اا نقوش حمام چنان برمی ید که سرباا دارای
مدال نقرهای همراه با سالح تفنگ دارای درج یاوری و نقش دیرر با مدال پن پر و طالیی با سالح شمشیر درج سرهنری داشته استی درمجموع،
ایر نقوش را میتوان نمادی اا اقتدار ح ومت دانست (تصویر )۶ی
۳ـ .۳نقوش حیوانی
۳ـ۳ـ .۱طرح شیر و اژدها

در هنر ایران نقشمای شیر بارها در حال جدال با یاو ،پلنگ ،اژدها و مار دیده شده استی شیر نماد تش،
وورشید و نور است و اژدها نماد نفس؛ بنابرایر پی ار شیر و اژدها در واقع ننرد نور بر ظلمت و ویر بر شر
است (رضی )۷۶ ،۱۹۵۱ی در شرق سیا و تمدنهایی چون چیر و هند ،اژدها اا نمادهای قدرتمند ویر
و سالمتی است و با توجه به تصاویر متفاوتی که اا اژدها در س ههای دورۀ قاجاریه پیدا شده ،نمیتوان
یفت اژدها نمادی منفی استی همچنیر ایر با دقت به صحن ننرد اژدها و شیر نراه شود ،میتوان دید
تصویر  :۵نقش ننرد شیر و اژدها در رأس دو
که هیچیک بر دیرری غالب نیست و فق در حالت پیچش و حمله به ه نشان داده شدهاند؛ به ایر
قوس اا حمام چهارفصک ارا  ،سربین
صحنهها «یرفتوییر» نیز مییویندی ننرد شیر و اژدها در هنر دورۀ قاجاریه بارها استفاده شده است؛ اا
مردانه (نرارندیان)
ن جمله در کاشیکاری ضلع شرقی کاخ یلستان ،حمام چهارفصک ارا و مننت تیمچ صناغ و
نقش برجست وان بروجردیها در کاشانی با توجه به این ه اا دیرباا شیر نمادی اا محافظت و نمادی اا پادشاهی بوده است ،میتوان یفت که
طرح شیر و اژدها در ایر حمام میتواند نمادی اا قدرت شاهان و فائ مدن نها بر دشمنانشان و همچنیر تسل نور بر تاری ی باشد (تصویر )۵ی
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۳ـ۳ـ .۲طرح شیر گاوافکن
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بر فراا چهار قوس کوچ ی که در ایر سربینه وجود دارد ،نقش شیری در حال ننرد با یاو دیده میشودی در فرهنگ کهر ایران ،شیر مظهر مهر و
وورشید استی در نقوشی که اا ایام کهر درایرباره به دست مده ،شیری را نشان میدهد که در پی ار بر یاو غلنه یافته است و اشاره به سپری شدن
امستان و غاا تابستان داردی شیر نشان وورشید و میترا و یاو نماد امستان و سرماست؛ در روایات اساطیری دربارۀ میترا مده است که شیر بر یاو
غلنه کرده و تابستان بر امستان فائ می یدی مطالب مورد اشاره دربارۀ پی ار شیر و یاو را میتوان در ادوار مختلف در نمونههای تصویری ایرانیان
مشاهده کرد؛ اا جمله نقش برجست معروف هخامنشی که در قسمت تالقی راهپلههای شرقی و شمالی تاالر پادانا دیده میشود و محققان ن را
تنها نقش برجسته اا منظر روبهرو در دوران هخامنشی میدانندی ن ت مه در ایر نقشبرجسته ایر است که ا ری اا کشته شدن یاو نیست و
بهنوعی 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
داستانهای کهر ایرانی ،کشتر یاو و پیدایش هم ییاهان اا ن را میتوان به نماد ایر حیوان بهعنوان نشان باروری اشاره کردی (رست بیری ،۱۹۱۰
 ۷۶و )۶۱ی ایر مسئله توس پژوهشرران بسیاری تفسیر شده است و ن را نمادی اا شروع کار کشاوراان پس اا سرما میدانند (بی رمر و دیرران
 )۷۶ ،۱۹۱۴یا قدرت غلنه کردن شاه با نیروهای مخالفی که سر تعظی در مقابک قدرت شاهانه و
نمیکردند (بویس  )۱۱۵ ،۱۹۵۴یا پیروای نیروی نی ی بر نیروی اهریمنی (ییریشمر )۱۷۵ ،۱۹۵۱ی
اوالنسی یاوکشی مهر را نیز باامانده اا همیر نقشمای ننرد شیر و یاو میداند (اوالنسی ،۱۹۵۱
)۱۷۵ی طن داستانهای کهر ایرانی پس اا کشته شدن یاو و جاری شدن وون ن ،جانداران
سودمند پدیدار میشوند (یارشاطر )۱۷ ،۱۹۹۶ی اا ایر روایات چنیر برمی ید که شیر نمادی اا
یرمابخشی ،قدرت و فرینش و یاو همچون نمادی اا سرماست و مغلوب شدن ن غلن بهار بر سرما
را نشان میدهد و با ادام داستان ،دیرر موجودات جان دوباره یرفته و شروع به رشد و نمو میکنندی
بنابرایر میتوان یفت طرح شیر نشانی اا وورشید و یرمابخشی است و یاو نمادی اا سرما و تاری ی
تصویر  :۱ننرد شیر و یاو در پایههای سقف
است و پی ار ایر دو حیوان نمادی اا یردش فصول است و غلن شیر بر یاو کنایه اا رسیدن فصک
قوسی سربین مردان حمام چهارفصک
بهار و در پی ن رویش مجدد (تصویر )۱ی
(نرارنران)

۳ـ۳ـ .۳طرح کبوتر

طرح کنوتر در ایر حمام بهصورت نقوشی با تعداد کمتر نسنت به طرحهای دیرر بر روی بروی اا
دیوارههای سربینه بر جای مانده استی نقش کنوتر و بهطور کک پرندیان ،بهدلیک بالها و پروااشان اا
تداعیکنندههای جننههای روحانی و سمانی اندیی هستندی در بسیاری اا اعتقادات باستانی چنیر
یفته شده که بعد اا مرو ،روح بهش ک یک پرنده جس را تر میکند؛ بنابرایر پرنده سمنک اادی و
پرواا روح استی پرندیان میتوانند پیام ور بیر ودایان و انسانها و وسیل ظاهر شدن ودایان باشندی
در بسیاری اا مذاهب ،موجودات سمانی یا ارواح بالدار ایادی وجود دارند (بروسمیت فورد ،۱۹۱۱
)۶۱ی طرح پرواا پرندیان میتواند نمادی اا پرواا انسانها باشد (کیانی )۱۷ ،۱۹۱۰ی اا جمله پرندیانی
که در نقوش ایرانی استفاده میشده است میتوان به عقاب ،وروس ،طاووس ،کالغ ،قو و کنوتر تصویر  :۱نقش کنوترها در سربین مردان حمام
چهارفصک (نرارنران)
اشاره کرد (رست بیری ۴۱ ،۱۹۱۰ا۶۵؛ دادور ۴ ،۱۹۱۰ا )۱۱در ایر حمام تصویر پرنده ،دارای یردنی
کوتاه و حلقهای به دور یردن است که ن را اا طاووس بودن متمایز کرده و چنان مینماید که پرندۀ تصویرشده بر کاشی یک کنوتر استی کنوتر نماد
عش  ،بهار ،سادیی و ولوص ،صلع ،هماهنری ،امید و ووشنختی استی کنوتر را نیز نشان یوهر اوالناپذیری و روح جاودان دانستهاندی(یربران
 ،۱۹۱۹جی )۷۴۲ :۴ی پس میتوان نقش کنوتر را در نقوش سربینه بهدلیک بال و پرهای بسیار لطیف به نمادی اا روح انسانی و مظهری اا عش ،
اینایی ،امید ،لطافت ،سن ی ،اادیی و جاودانری دانست (تصویر )۱ی
ایر نقش ی ی اا تصاویر مشتر بیر تمدنهای یذشت نزدیک و دورههای باستانی استی عقاب بیش اا چهک سال عمر میکند و در توانایی
و ش وه و قدرت سر مد پرندیان و شاه مرغان استی چشمانی درشت دارد که اا قدرت بینایی فوقالعادهای برووردارند و میتوانند ش ار را اا فراا

ً
سمان بنینندی شیان او عموما بر فراا جنرکها ،کوههای بلند و ناهموار و نقاط دور اا دسترس انسان است (حدیدی )۲۷۵ ،۱۹۱۱ی ایر تصویر در
ایر ینند کار شده است و ایر نشان اا اهمیت طرح داردی نچه اا ایر تصویر برمی ید غلن عقاب بر پرندۀ دیرر است که میتواند نشانی اا
ِ
افقی ِ
نوار ِ
قدرت شاهی و غلن او بر دشمنان باشدی به نظر میرسد پرندۀ ایریر ،قو باشدی قو مظهر باکرۀ سمانی است که با ب یا وا دریاچه یا ش اریر
بستر میشود و همانا اشاره به وصلت مقدس سمان و امیر در مصر باستان دارد (رست بیری ۴۱ ،۱۹۱۰ا)۶۵ی اا ایر نقش میتوان دو برداشت
کرد۱ :ی فائ مدن عقاب بر پرنده که نمادی اا قدرت شاه است؛ ۲ی بستر کردن قو توس ش ارچی وود که نمادی اا پیوند باکرۀ سمانی با امیر
استی اا نجا که در دورۀ قاجار تلقیر قدرت حاکمان به مردم اا راه نمادها مورد توجه ح ام و مناشران نان بوده است ،به نظر میرسد تفسیر اول
محتمکتر باشدی (تصویر )۱۰ی

تصویر  :۱۰تصویر ش ار قو توس عقاب بهعنوان نمادی اا قدرت در
پای ینند سربین مردان حمام چهارفصک ارا (ساامان
میراثفرهنری و یردشرری استان مرکزی)

تصویر  :۱۱سمت راست نقش یلدانی و در چپ نقش کاسهبشقابی
نقاشیشده بر تمامی پی رۀ حمام ،حمام چهارفصک ارا  ،سربین مردانه
(ساامان میراثفرهنری و یردشرری استان مرکزی)

۳ـ .۴نقوش گیاهی
۳ـ۴ـ .۱طرح گل و گلدان
نرارۀ یک و ییاه در فرهنگ ایران ،نمادی اا باغ و پردیس است که با طرحهای یونایون در صناعات مختلف ایران استفاده شدهاندی ایر شیوۀ تزییر

در کاشیکاری دورۀ قاجار اا چند جهت نسنت به شیوههای ادوار قنک تغییراتی یافتی اول این ه نقوش ییاهی در سای طنیعتیرایی و طنیعتنراری
ایر دوره متحول شدهاند و یهراه اسلیمیها و وتاییها جای وود را به نقوش ییاهی سادهتر (یکهای چندپر) و واقعیرایانهتر (یک را ،میخک،
انن و اقاقیا) ،یک فرنری یا یکهای لندنی (یکهای سرخ پربریی) دادهاند (محمدااده و سالحی ۵۶ ،۱۹۱۲ا)۶۹ی دوم این ه عنصر دیرری در
ایرمجموع یلدانها قرار یرفت؛ نقوش کاسهبشقابی با اننوهی اا یک تزییر میشدندی «ترسی نقشمایههای یک و کاسهبشقاب ی ی اا نو وریهای
دورۀ قاجار است که بیشتر به تقلید اا دنیای فرنگ متداول یردید» (بمانیان ،مؤمنی ،و سلطانااده ۱۹۱۰الف)۱۰ ،ی در نقوش کاسهبشقابی درون
کاسهبشقاب ،ساای همراه با یک دستهیک سرخ و انن وییی در تزیینات کاشیکاری و حجاری به کار برده میشد (همان۱ ،ا)۱۶ی میتوان یفت اا
ایر نقوش بیشتر بهعنوان تزییر استفاده شده است که به الهام یا تحتتأ یر اا هنر غربی یکها اا حالت انتزاعی بهش ک واقعیرایانه و طنیعیتر
نسنت به دورههای قنک طراحی و منقوش شدهاند (تصویر )۱۱ی
۳ـ۴ـ .۲گل فرنگی

یک فرنری یا یکهای هلندی (یکهای سرخ پربریی مانند یک را) یاهی درون یلدان و یاهی بدون ن طرح میشودی تمام طرحهای ایر یروه بر
مننای یکهای طنیعی بهویژه یک را با رنگهای بسیار روشر نظیر ارد ،بی و سرخ است (جوانمرد و امانت ار )۱۱ ،۱۹۱۱ی ایر مجموعه نقوش
تزیینی ،به تأ یر اا نقوش غربی در دورۀ قاجار استی در بروی موارد نررش هنرمند قاجاری به تأ یر جریانات هنری در اروپا طنیعتیرایانه و واقعیرایانه
است (م ینژاد )۴۱ ،۱۹۱۵ی ایر نقوش برای تزیینات حاشیهها و دیوارهای ورودی ایر حمام به کار رفته است (تصویر )۱۲ی
۳ـ۴ـ .۳تاک (انگور)

در ایر حمام اا ایر نقش فق بهعنوان تزییر حاشیهها استفاده شده استی بعد اا اسالم با نفی شمایکنراری ،هنرمندان به نقوش هندسی و ییاهی
که بتواند سطحی را بپوشاند ،روی وردندی اا نظر معنایی ،تا یا انرور ی ی اا نقوشی است که بهعنوان نمادی اا وانوادۀ سلطنتی در نظر یرفته

بررسی مضامیر و نمادها در تزیینات
کاشیکااری حماامهااای قاجاار
(نمون موردی :سربین مردان حمام
چهااارفصک ارا )۷۵ ،ا ۵۲

0۴

میشود مانیان ،مؤمنی ،و سلطانااده ۱۹۱۰ب۹ ،ا )۱با توجه به محک بهکارییری ایر نقش میتوان ن را نقش تزیین ِی پوشاننده در نظر یرفت
(تصویر )۱۲ی

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

۳ـ۴ـ .۴طرحهای اسلیمی

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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اسلیمیها ی ی اا اجزای مه طرحهای اصیک ایرانی است؛ ایر طرحها مرکب اا وطوط منحنی مارپیچ است که در امین کاشیکاری ،یچبری و
نقاشی مورد استفاده بوده و با رنگهای متمایز طراحی شده و شاوههای کوتاه و برو و یک اا ساقههای مارپیچی ن منشعب یردیده استی نقش
اسلیمی اا و کوفی استخراج شده است و لفظ اسلیمی را ش ک ش ست لفظ اسالمی میدانندی طرحهای مذکور اا ابت ارات هنرمندان عصر
اش انی و ساسانی ،و اقتناسی است اا پیچوتابهای دروت موی نمون بارا ن را میتوان در ار سیمیر دورۀ ساسانی مشاهده کردی طرحمای اسلیمی
ک ک بس یافته و اا ن اش ال یونایون و متنوعی به وجود مده استی امرواه بیش اا پنجاه ش ک اسلیمی وجود دارد (ماچانی ۲۲ ،۱۹۱۰ا)۱۱ی
اسلیمیها که نمادی اا مردانری هستند ،تزیینات کمتری نسنت به وتاییها دارند و امختتر ،قویتر و سنریرتر طراحی میشوندی انواع اسلیمیها
عنارتاند اا :ساده ،توساایدار یا تخمکدار ،پیچکدار ،یکدار ،بریی،
دهاناژدری ،ورطوم فیلی و ماریی در بیر اسلیمیهای ذکرشده فق
اسلیمی ماری اا نظر ش ک و ساوتار ظاهری با سایر اسلیمیهای دیرر
تفاوت داردی بهبیان دیرر ،اسلیمی ماری با استفاده اا ش ک و حرکت مار
طراحی شده که بعدها در نراریری ایرانی با تغییراتی ،به نام ابر چینی
شهرت یافته است؛ اما سایر اسلیمیها دارای پای ییاهی هستند (ندی
)۴ ،۱۹۱۶ی ایر نقوش را در تمام سقف حمام چهارفصک ارا میتوان
یافت؛ ایر نقوش با وطوط شاوهای در کنار نقوش وتایی با فرم نرمش،
ترکینی بینظیر و اینا به وجود ورده استی در سربینه اا نقوش اسلیمی
تصویر  :۱۹اسلیمیهای کارشده روی کاشیهای بدن سربین مردانه ،حمام
چهارفصک (نرارندیان)
بهعنوان طرح پرکنندۀ امینه بر بدن درونی ینند استفاده شده است
(تصویر )۱۹ی
۳ـ۴ـ .۵طرحهای ختایی

ً
وتاییها دارای انواع بسیاری بوده که اا ترکیب یکها و بروها بر اساس سنک و سیاق ایرانی ساوته میشودی ایر طرح ظاهرا با ورود مغوالن اا
ً
چیر به ایران مده استی طراحان برای ایجاد هماهنری در یک نقش وتایی اا میان هزاران نوع یک و برو و غنچ وتایی ،معموال دو تا شش نوع
یک ،دو یا سه نوع غنچه و سه یا چهار نوع برو انتخاب میکنند و به سلیق وود نها را با ه می میزندی اساس نقش وتایی عنارت است اا وطوط
منحنی و مواونی که هریک اا نها «بند» نامیده میشوند و مجموع ایر بندها مانند استخوانبندی ،سرتاسر نقشه را فرامیییرد (ماچانی ،۱۹۱۰
)۲۲ی همیر طور وتاییها یروه دیرری اا نقوش یردان است که با استفاده و الهام اا طنیعت ترسی میشوند و بر همان مننای چروش حلزونی
ش ک یرفته و در قالب یک کادر قرار میییرندی وتاییها دارای ظرافت و تزیینات بیشتری نسنت به اسلیمیها هستند ،پای ییاهی دارند ،پرکنندۀ
فضاهای فرعی هستند و بهمراتب بیشتر اا اسلیمیها حضور دارند؛ همچنیر بهدلیک یستردیی و ظرافت و تزیینات یونایون به نماد انانری مشهورند

(رایس )۱۱۴ ،۱۹۱۶ی هرچند نقوش طرح اسلیمی و وتایی بسیار به ه نزدیکاند ،نچه اا یفت صاحبنظران در ایر امینه برمی ید ایر است که
نقش اسلیمی نمودی اا طرح دروت با هم پیچوو ها و شاخ و بروهای ن است اما طرح وتایی نمادی اا طرح بوتههای پریک و پر نقش میباشد
و میتواند نمادی اا سراندیی یک دروت و دروت طوبای بهشتی نیز باشدی در ایر حمام اا ایر نقوش بهعنوان طرحهای تزیینی فضاهای داوک
الت کاربندی نظیر سوسنی و ترن استفاده شده است (تصویر )۱۴ی

تصویر  :۱۴وتاییهای بهکاررفته در سربین مردانه ،حمام چهارفصک ارا (نرارندیان)

۳ـ .۵منظرنگاری
۳ـ۵ـ .۱نقاشی منظره (منظرهنگاری)

منظرهنراری یا ترسی یک منظرۀ مشخص در یک قالب اا جمله هنرهایی است که در دورۀ قاجار در پی اوتراع ع اسی و ورود کارتپستالهای
اروپایی به ایران ،وارد نرارههای ایران شد (بمانیان ،مؤمنی ،و سلطانااده ۱۹۱۰ب۹۷ ،ا)۴۵ی منظرهنراری اغلب بهصورت نمایش دورنما یا پرسپ تیو
یک منظرۀ طنیعی شامک وانه ،رودوانه یا باغ (تصویر  )۱۷و همچنیر یک منظرۀ انسانساوت شامک ترسی شهروندان در حال تفریع در فضاهای
ً
شهری یا نمایش نشانهها و ساوتمانهای شهری استی (اسدپور ۱ ،۱۹۱۹ا( )۱تصویر )۱۶ی ایر مناظر عمدتا در قالبهای بیضوی ،دایره و مربع
به تصویر درمی مدندی ایر هنر در دورۀ قاجار در بخشهای مختلف ساوتمان و اا جمله ورودیها به کار برده میشد (افرادی ۹۹ ،۱۹۱۴ا)۴۵ی با
توجه به یفتههای ساکنان محلی و یفتویو با افراد مطلع ساامان میراثفرهنری منطقه ،ی ی اا دالیک نامیذاری ایر حمام نیز استفاده اا ایر
نقوش منظرهپردااانه است که فصول مختلف را به نمایش مییذاردی در تمام سربین مردانه اع اا یوشههای سقف و دیوارها ایر نقوش دیده
میشوندی هرچند بروی اا افراد ایر نقوش را روایترر داستان میدانند ،با توجه به استفاده نشدن اا هیچیونه نقش انسانی و حتی حیوانی در ایر
کاشیها بهنظر غیرقابک باور است و بیشتر روایترر برداشت هنرمند اا حالوهوای طنیعت استی ن ت قابک توجه در ایر تصاویر ،نمایش فصول بهار
و تابستان در ایر نقاشیهاست و با کمی اغماض میتوان بروی تصاویر را نزدیک به فصک پاییز در نظر یرفت ولی صحنهای امستانی در میان نها
به چش نمیوورد؛ ایر میتواند نشان اا روحی شاد و انس بیشتر هنرمند با طنیعت سنز باشدی

تصویر  :۱۷مناظر طنیعی ،حمام چهارفصک ارا (نرارندیان)

بررسی مضامیر و نمادها در تزیینات
کاشیکااری حماامهااای قاجاار
(نمون موردی :سربین مردان حمام
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 .۴یافتههای پژوهش
با توجه به بررسیهای انجامشده میتوان نقوش بهکاررفته در سربین مردان حمام چهارفصک ارا را بر اساس نوع مضامیر و منشأ پیدایش به چهار
دست مختلف تقسی بندی کرد۱ :ی نرارهها و نقوشی که سرمنشأ پیدایش ن ریشه در تاریخ و فرهنگ باستانی ایران دارند؛ ۲ی رایه و طرحهایی که
امینهها و ریشههای عقیدتی و مذهنی دارند؛ ۹ی نقوشی که به فرمان حاکمان یا دستور مناشران و بعضی وواستههای مستندانه یا بلندپروااان نان
طراحی و ساوته شدهاند؛ ۴ی تعدادی اا منقوشات نیز تقلیدی و وامیرفته اا هنر غرب استی یاهی ترکینی اا ایر نقوش در ترکیب رایهها دیده
میشودی تقسی بندی دیرری که میتوان انجام داد بهلحاظ ش ک وطوط و نحوۀ ترسی ن در ول رایههاست که در طراحی تزیینات وابسته به
معماری سنتی و اا جمله تزیینات ایر حمام دیده میشود؛ شیوه ترسی وطوط درتصویرپرداای نقوش است که به دو دسته قابک تقسی اند :دست
اول ،نقوشی که با وطوط راست و اش ال ااویهدار ترسی میشوند که به نها نقوش ش سته یفته میشود مانند نقوش هندسی راستیوشه نظیر
شمسهها ،ترن ها ،سوسنی و ستارهها وییی ی دست دوم ،نقوشی که با وطوط منحنی ترسی میشوند که به ایر نوع ،نقوش یردان مییویندی مانند
نقوش ییاهی ،اسلیمی ،وتایی ،حیوانی ،انسانی وییی است (نک :جدول )۱ی ترکیب ایر نقوش در یک بنا حاصک تجربه ،ذوق و سلیق شخص
سااندیان بناست که در عیر اصالت بعضی نقوش و ترکیب ن با رایههای جدید و یاهی تقلیدی و بریرفته اا هنر غرب ،طرح و ترکینی اینا و
چش نواا ول میکنندی
جدول  :۱تقسی بندی نقوش بر اساس نوع و امینههای پیدایش ن (نرارندیان)
نقوش انسانی ،نقوش حیوانی ،منظرهنراری و نقوش هندسی
مضامیر پیدایش
نقوش

مضامیر پیدایش نقوش
موقعیت و تعداد

نام و نوع نقوش
مذهنی

تاریخی و فرهنری

تأ یر هنر غربی

ح ومتی و سیاسی

تاریخی و فرهنری

مذهنی

ح ومتی و سیاسی

تأ یر هنر غربی

نقوش انسانی (سرباا)

سرهنگ

نقوش ییاهی

یک فرنری

*

تصاویر نمونه

نام و نوع
نقوش

موقعیت و تعداد

در کنارههای نقوش
اصلی هریک اا
* س وها اا نقوش
یک فرنری استفاده
شده استی

تصاویر نمونه

وتایی

یاوری

اسلیمی

*

رأس هر  ۴قوس
بزرو یک نقشی
درمجموع  ۴نقش

*

پای هر قوس بزرو،
 ۱نقش و درمجموع
 ۱نقش

*

*

*

*

*

روی ینند در
سربین مردانه

روی ینند در
سربین مردانه

شیر

انرور و تا

*

روی هریک اا ۱
ستون سربینه یک
یاوری نقاشی شده
استی درمجموع ۱۶
یاوری

شمسه

شیر و اژدها

روی هریک اا
ستونهای سربینه
یک سرهنگ نقاشی
شده استی درمجموع
 ۱سرهنگ

در س وی شمال
غربی و شمال
شرقی ،کنارۀ منظرۀ
اصلی ،اا نقوش
انرور و تا
استفاده شده استی

شیر و یاو

*

*

*

نقوش هندسی

نقوش حیوانی

مارپیچ
عقاب و قو
کنوتر

*

*

*

پای ینند در سربین
مردانه به تعداد ۲۴
نقش

قسمتهای کناری
هر س ِو بهصورت
مجموعهای اا ۴
کنوتر ،جمع کک۱ :
مجموعه

طنیعی
منظره نراری

*

*
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ستاره

*

در رئوس بیرونی
بهسمت حوض به
تعداد  ۱ستون و ۱۶
نقش

در مرکز ینند
سربین مردانهی
درمجموع  ۱شمسه
کاشیکاریشده

*

*

روی سقف ینند
سربین مردانه

روی سقف
درمجموع۱ :
منظرۀ بزرو۴ ،
منظره روی هر
* قوس بزرو و ۱۶
منظره در بیر
قوسها به کار رفته
استی درمجموع
 ۲۱منظره

روی هر ستون ۱
* عدد و درمجموع ۵۲
یک و یلدان

*

یک و یلدان
نقوش ییاهی
یک فرنری
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در س وی شمالی و
جنوبی ،کنارۀ منظرۀ
* اصلی ،اا نقوش یک
فرنری استفاده شده
استی

انسانساوت

روی سقف درمجموع
*  ۴۴نقش یک و یلدان
به کار رفته استی

*

روی هر ستون
بهسمت حوض
سه نقش
منظرهنراریی
درمجموع ۲۴
منظرۀ متفاوت

روی دیوارههای
س وهای در هر
س و  ۲منظره و
درمجموع ۱
منظرۀ متفاوت

 .۵نتیجه
با بررسی نقوش موجود در حمام چهارفصک ،میتوان چنیر ذکر کرد که مضامیر ایر ار با اعتقادات سیاسی و دینی مردم در ایر دوران پیوند
نزدیک و نایسستنی داشته استی اا امان ناصرالدیرشاه بهبعد ،ساوت شهرها و بناهای جدید با تأ یرپذیری اا هنرهای غربی تلفیقی اا فرهنگ
ایرانی و هنر مدرن را نشان میدهدی در ایر حمام ار هنری کاشیکاری مانند نقاشی با مضامیر تاریخی و مذهنی ،سیاسی و ح ومتی ،غربی
و اروپایی ،یک و یلدان ،نقوش اساطیری ،حیوانی و منظرهنراری در کنار ی دیرر نقوش تزیینی ایر م ان را به نمایشراه نرارههای مختلف
مندل کرده استی مضامیر طرحوارههای نقوش در سربین مردان حمام چهارفصک بهطور کلی به چهار دسته قابک تقسی است۱ :ی میراث هنر
دوران باستان و یذشتران با امینههای اساطیری ایران کهر؛ ۲ی مفاهی دینی ،مذهنی و قدسی؛ ۹ی تحوالت سیاسی و ح ومتی؛ ۴ی تأ یرپذیری
اا هنرهای غربیی بهکارییری انواع مضامیر در کنار ی دیرر ،اا جمله ویژییهای تزیینات بهکاررفته در ایر حمام استی اا مضامیر باستانی
کاشیکاری در ایر حمام میتوان به طرحهای کاشیهای هفترنگ با نقشهایی مانند نقوش اسلیمی (که اا دوران ساسانی تداوم یافته) و
مانند ننرد شیر و یاو که قدمت ن
ترکیب ن با نقوش وتایی که وامدار عصر مغوالن در ایران است اشاره کردی همچنیر است نقوش اساطیری ِ
به دوران ایالمیها و هخامنشیان میرسد و در نهایت بهرهییری اا مناظر اروپایی در ول مناظر مصنوع مانند وانهها و کاخها به سنک غربی
با سقفهای شیروانیی اا طرف دیرر بهجهت سیاسی بروالف اعتقادات اسالمی ،شاهد صورتنراریهایی اا سربااهای ح ومتی هستی ی
برای مثال روی ستونهای اصلی سربین مردان حمام ،طرح سرباا دورۀ قاجار بهعنوان نمادی اا اقتدار و پایداری ح ومت منقوش شده استی
در جایی دیرر ،روی قوسها نقوشی اا شیر کشیده شده است که با فائ مدن شیر بر یاو یا پیروای شیر بر اژدها یا ش ار قو توس عقاب،
میتوان نمادی اا غلن شاه بر دشمنانش را مشاهده کرد ی همچنیر نقوش مارپیچ و تصاویر یک روی ن ضمر القای پویایی و حرکت ،امان و
یردش فصول در طنیعت را یاد ور میشوند؛ سقف مزیرشده با نقوش ییاهی ،سمانی اا بهشت را در ذهر تداعی میکند؛ نیز طرح شمسه
نمادی اا روشنایی و یرمابخشی استی اینها همری فضای حمام را عالوه بر م ان تطهیر بدن ،به م انی اینا ،پویا و فرهنری مندل میکندی
بهطور والصه مجموعه مضامیر نقوش در حمام چهارفصک ایر م ان را نهتنها به محلی برای تطهیر و شستوشوی بدن بل ه به فضایی برای
بااتاب عرصههای مختلف فرهنری و تاریخی ،مذهنی و اعتقادی ،اجتماعی و سیاسی مردم دورۀ قاجار تندیک کرده است که در ن ،سیری اا
تاریخ و نراریری اا ایران باستان تا دورۀ قاجار در ن دیده میشودی

پینوشتها
 .۱یرمابه به حمامهای عمومی سنتی یفته میشود با فضاهای مختلف که کارکرد اصلی ن تطهیر و شستوشوی بدن و نیز محلی برای غسک نمودن در
اصطالح اسالمی استی
« .۲بینه یا روت ر ،فضایی بزرو و سرپوشیده با حوضی بزرو در میان و س وهایی در یردایرد ن است» (پیرنیا )۲۰۰ ،۱۹۱۵ی در اینجا به روت ر سرپوشیده
سربینه یفته میشودی بینهها بهصورت چهارپهلو ،هشتپهلو و کش ولی ساوته میشده است که در میان ن حوضی قرار داشت؛ اا ایر حوض برای شستوشو
و ب کشیدن پاها استفاده میشد و یاه رایشراه نیز در نجا قرار داشت (همان)ی
 .۳کاشی هفترنگ نوعی کاشیکاری است که توسع ن را میتوان به تحوالت سیاسی و اقتصادی دورۀ صفویه نسنت داد؛ ابتدا طرح مورد نظر را بر روی کاشی
منتقک مینمودند و سپس با لعابهایی به رنگهای مختلف شروع به نقاشی و رنگ میزی میکردند و کاشیهای مادهشده را در کوره میپختند (یاوری و
وشت نی پخت نقاشی میکنندی کاشیها را پس اا نقاشی دوباره به
ح ا باشی )۶۵ ،۱۹۱۰ی در روش سنتی ابتدا طرح را با رنگهای الوان بر روی کاشیهای ِ
ً
کوره برده لعاب میدهند و نقوش را ابت میکنندی معموال وشتها بهصورت مربع  ۱۷×۱۷و ضخامت حدود  ۱/۷سانتیمتر استی کاربرد کاشیهای رنریر با
نرارههای مختلف در بناهای دورۀ قاجار و بهوصوص فضای داوک حمامها بهوفور دیده میشودی ایر نوع کاشیکاری ضمر ایجاد حفاظت و استح ام در مقابک
نفوذ رطوبت و رعایت بهداشت ،فضای مجموعه را رنریر و نمادیر میکندی
 .۴یفتویو با مطلعان و کارشناسان میراثفرهنری اا جمله مصاحن حضوری و پرسش و پاسخ با سعید وسروی ،کارشناس و ونرۀ میراثفرهنری ارا در پاییز
۱۹۱۱ی
ْ
 .5سقف ،سمک ،عرش ،ش وب ،اش وب (دهخدا  ،۱۹۱۱ذیک واژۀ سمانه)ی
 .0کاربندی بهمعنای تمام کردن کار است؛ بهعنارت دیرر ،کاربندیساای نوعی پوشش است متش ک اا لنرهطاقهایی با قوس معیر که تحت قواعدی هندسی
همدیرر را قطع میکنند و قوارۀ اصلی پوشش را به وجود می ورندی
ً
 .7به رسمیهای پرکار یزدیبندی مییویند و معموال در نها اش ال ستارهیونه (تخت چندلنره) دیده میشودی
 .5روان میانی ینند که به سمان باا میشود (پیرنیا )۴۰۹ ،۱۹۱۵ی
 .9در دورۀ قاجار ،به س ههای یادبود که یاه بهسنب پیروایهای ویژه ،جشرها و مراس ملی ضرب میشد ،مدال مییفتند (شمس )۱۱ ،۱۹۶۱ی سابق مدال
در ایران به قنک اا اسالم برمییردد (ملکااده ۱ ،۱۹۴۱ا)۱۷ی

منابع
 .۱اساادپور ،علیی ۱۹۱۹ی «تحلیک ماهیت و ساااوتار باانمایی فضااای شااهری در کاشاایکاریهای قاجاری؛ مورد مطالعه :کاخ یلسااتان تهران»ی
نشری تخصصی پژوهشهای منظر شهر ،شی ۱ :۱ا۱ی
 .۲افرادی ،کاظ ی ۱۹۱۴ی «شاناساایی وجه اشاترا پیام موجود در سردر هفت بنای عمومی دورۀ قاجار اا طری تحلیک یفتمان نقوش بهکاررفته
در نها»ی نشریه علمیپژوهشی نگره ،شی ۹۹ :۹۵ا۴۵ی
 .۳اوالنسی ،دیویدی ۱۹۵۱ی پژوهشی نو در منشأ میتراپرستیی تهران :نشر چشمهی
 .۴بروسمیت فورد ،میراندای ۱۹۱۱ی فرهنگ مصور نمادها و نشانهها در جهانی تهران :انتشارات دانشراه الزهرا(س) و کلهری
 .5بلک ،جرمی ،و یریر ،نتونیی ۱۹۱۷ی فرهنگنامه خدایان ،دیوان و نمادهای بینالنهرین باستانی تهران :انتشارات امیرکنیری
 .0بمانیان ،محمدرضاا ،مؤمنی ،کورش ،و سالطانااده ،حسیری ۱۹۱۰الفی «بررسی تطنیقی نقوش کاشیکاری دو مسجدمدرسه چهارباغ و سید
اصفهان»ی نشریه علمیپژوهشی تطبیقی هنر ،شی ۱ :۲ا۱۶ی
 .7اااااااااااا ی ۱۹۱۰بی «بررسی نو وری و تحوالت تزیینات و نقوش کاشیکاری مسجدمدرسههای دورۀ قاجار»ی نشریه علمیپژوهشی نگره ،شی
۹۷ :۱۱ا۴۵ی
 .5بویس ،مریی ۱۹۵۴ی تاریخ کیش زرتشتی تهران :توسی
 .9بی رمر ،مری و دیررانی ۱۹۱۴ی علم در ایران و شرق باستانی تهران :نشر قطرهی
 .۱6پیرنیا ،محمد کری ی ۱۹۱۵ی معماری اسالمی ایرانیی تهران :نشر سروش دانشی
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 .۱۱جیریائی شااراهی ،محد ه ،پژمان دادوواه ،و حساایر شااجاعیی ۱۹۱۱ی «بررساای عناصااریرافی ی نقوش تزیینی کاشاایکاریهای حمام
چهارفصک»ی در سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیکی تهرانی
 .۱۲جوانمرد ،کمال ،و امانت ار ،پرستوی ۱۹۱۱ی «نمود نمادهای فرهنری در قالی کرمان»ی نشریه مطالعات ایرانی ،شی ۱۱۷ :۲۲ا۲۱۱ی
 .۱۳حادیادی ،النااای ۱۹۱۲ی مطالعۀ تطبیقی نقش و نماد عقاب در مجسممممهها ،فلزات و منسممموجات ایران ،یونان و مصمممر باسمممتانی پایاننام
کارشناسی ارشد در رشت پژوهش هنری تهران :کلهری
 .۱۴حمزهلو ،منوچهری ۱۹۱۲ی «حمام چهارفصک ارا »ی ماهنامه هنر ،شی  ۷۵و ۱۲۰ :۷۱ا۱۲۴ی
 .۱5وسروی ،سعیدی ۱۹۱۱ی استعالم از میراثفرهنگی و گردشگری استان مرکزیی یزارش :مصاحنه و پرسش و پاسخ ا ارا ی
 .۱0دادور ،ابوالقاسا ی ۱۹۱۴ی «نقوش و نمادهای ییاهی و حیوانی در سافالینههای دوران اساالمی ایران»ی فصلنامه علمی نگارینه هنر اسالمیی
شی ۴ :۱ا۱۱ی
 .۱7دهخدا ،علیاکنری ۱۹۱۱ی لغتنامه دهخدای تهران :مؤسس لغتنامه دهخدای
 .۱5رایس ،تالنوتی ۱۹۱۶ی میراث ایرانیانی تهران :انتشارات علمی و فرهنریی
 .۱9رست بیری ،سمانهی ۱۹۱۰ی «نقشمایههای مهری در نقوش تزیینی هنر ایران»ی نشریه فصلنامه علمیاپژوهشی نگره ،شی ۴۱ :۱۱ا۶۵ی
 .۲6رضی ،هاش ی ۱۹۵۱ی آیین مهر میترائیسمی تهران :بهجتی
 .۲۱ریاضی ،محمدرضای با هم اری اکرم کنیریی ۱۹۱۷ی کاشیکاری قاجاری تهران :انتشارات یساولیی
 .۲۲امرشیدی ،حسیری ۱۹۱۲ی «هنر ساروجبری و تزیینات در حمامهای عمومی قدی »ی نشریه کتاب ماه هنر  ۷۱و ۵۱ :۷۵ا۱۲ی
 .۲۳سیف ،هادیی ۱۹۵۶ی نقاشی روی کاشیی تهران :سروشی
 .۲۴سااجادااده ،حساار ،علی عالیی ،و ااده شاامسی ۱۹۱۲ی «بررساای و مقایس ا عناصاار معماری حمام یپ (بزرو) ورم باد و حمام چهارفصااک
ارا »ی در اولین همایش ملی معماری ،مرمت ،شهرسازی و محیطزیست پایداری همدان
 .۲5شمس ،اشراقی ۱۹۶۱ی نخستین سکههای امپراطوری اسالمی اصفهان :دفتر فرهنری استار ی
 .۲0صدی  ،حسری ۱۹۵۲ی نامداران اراکی بهکوشش محمدرضا محتاطی تهران :نشر کارای
 .۲7عابددوسات ،حسایر ،و اینا کاظ پوری ۱۹۱۷ی «تحلیک ریشاهها و مفاهی نقوش هندسای معماری دورۀ اساالمی در هنر کهر ایرانی»ی نشریه
علمیترویجی نگارینه هنر اسالمی ،شی ۴۱ :۲ا۱۱ی
 .۲5عزتی ،شااایما ،ساااارا اارعی ،و فاطمه نوریی ۱۹۱۵ی «شاااناوت و معاصااارسااااای کاربری فضااااهای داولی حمامهای تاریخی»ی نشاااریه
معماریشناسی ،شی ۱ :۱ا۱ی
 .۲9علیزاده بیرجندی ،اهرا ،ساامیه حمیدی ،و الهام ملکاادهی ۱۹۱۶ی «واکاوی واسااتراه و کارکردهای نشااانهای دولتی عصاار قاجار»ی نشااریه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،شی ۵۱ :۱ا۱۱ی
 .۳6کوپر ،جییسیی ۱۹۱۶ی فرهنگ مصور نمادهای سنتیی تهران :نشر نوی
 .۳۱کیانی ،محمدیوسفی ۱۹۱۰ی پیشینۀ سفال و سفالگری در ایرانی تهران :انتشارات نسی دانشی
 .۳۲یربران ،لری ۱۹۱۹ی فرهنگ نمادهای تهران :انتشارات جیحونی
 .۳۳ییریشمر ،رمانی ۱۹۵۱ی هنر ایران (در دوران ماد و هخامنشی)ی تهران :انتشارات علمی و فرهنریی
 .۳۴ماچانی ،حسینعلیی ۱۹۱۰ی آموزش تذهیبی تهران :انتشارات یساولیی
 .۳5محمدااده ،مهدی ،و یلناا ساالحیی ۱۹۱۲ی «بررسای موضاوعی رایهها و نقشمایهها در اشایای فوالدی عصار قاجار»ی نشریه علمیترویجی
جلوۀ هنری شی ۶۹ :۱ا۵۶ی
 .۳0ملکااده ،مل هی ۱۹۴۱ی «معرفی یک ا ر مه هنر و تاریخی»ی نشریه بررسیهای تاریخیی شی ۱ :۷ا۱۷ی
 .۳7م ینژاد ،مهدیی ۱۹۱۵ی تاریخ هنر ایران در دورۀ اسالمی م تزیینات معماریی تهران :انتشارات سمتی
 .۳5ندی  ،فرناای ۱۹۱۶ی «نراهی به نقوش تزیینی در هنر ایرانی»ی نشریه هنر ،شی ۱۴ :۴ا۱۱ی

 .۳9نسخۀ خطی نشانهای دولت علیه ایرانی بیتای سند شماره  ۷/۱۲۶۱۴کتابخان ملای ایاران و مرکاز اسنادی
 .۴6هال ،جمیزی ۱۹۱۰ی فرهنگ نگارهای نمادها در هنر شرق و غربی تهران :نشر فرهنگ معاصری
 .۴۱هینتس ،والتری ۱۹۵۱ی دنیای گمشدۀ عیالمی تهران :انتشارات علمی و فرهنریی
 .۴۲یاحقی ،جعفری ۱۹۱۶ی فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسیی تهران :انتشارات سروشی
 .۴۳یارشاطر ،احسانی ۱۹۹۶ی «ابانها و لهجههای ایرانی»ی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شی  ۱و ۱۱ :۲ا۴۱ی
 .۴۴یاوری ،حسیر ،و سارا ح ا باشیی ۱۹۱۰ی سیری در عناصر و تزیینات معماری ایرانی تهران :توتیای

بررسی مضامیر و نمادها در تزیینات
کاشیکااری حماامهااای قاجاار
(نمون موردی :سربین مردان حمام
چهااارفصک ارا )۷۵ ،ا ۵۲
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