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 خالصه
 

هنر کاشی گری و کاشی کاری از آرایه های ارزشمند وابسته به معماری است که ذوق، سلیقه و هنرمندی کاشی گری 

خانه دخانچی، یکی از خانه های است.  سرزمین ما، آن را به درجه ای از رشد رسانده که تحسین بینندگان را برانگیخته
زیبا و متعلق به دوره قاجاریه در شهر شیراز می باشد. در این عمارت مجموعه ای از نقاشی های دیواری وجود دارد که به 

فت رنگ تزیین شده است. نقاشی ها دارای مضامین متنوعی هستند که صورت کاشی کاری های مختلف از جمله کاشی ه

متناسب با موضوع های هر یک به شیوه های متداول و گاه متاثر از نقاشی غربی کار شده اند. برخی نیز که الهام گرفته از 

به روش مشاهده  فرهنگ بومی و سنتی می باشد از دقت و ظرافت بیشتری در اجرا برخوردار است. در این پژوهش که
عینی، کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته، هدف شناخت هر چه بهتر نگارگری در کاشی کاری خانه دخانچی شیراز و 

توصیف و طبقه بندی این آثار است. برای این منظور پس از آشنایی با هنر کاشی کاری و مکتب شیراز در دوره های 

 نین به بررسی نگارگری های کاشی در خانه دخانچی پرداخته شده است.مختلف و دوره قاجار به معرفی بنا و هم چ
 

 نگارگری، کاشی کاری، خانه دخانچی، قاجاریه، شیراز.کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1

 یمذهب یاخص بناها و به طور ران،یا نیسرزم یمعمار نییاز همه در تز شیکه ب یکار یو کاش یساز یصنعت کاش

 جهیدور در نت اریبس یهنر و صنعت از گذشته  نیاست. ا یخاص یها یژگیو یدارا ینند سفالگربه کار گرفته شده، هما

ساز  کییموزا ایکار  یکه هنرمند کاش بیترت نیبد ده،یدگر یمتجل یبیترک یئیساز در مقام ش یکاش قهیمهارت، ذوق و سل
از  یو بر طبق نقشه ا نیرنگ یاز سنگ ها یزیردر کنار هم قرار دادن قطعات  ایگوناگون و  یرنگ ها بیبا کاربرد و ترک

 مین ،ینخط منح ،یساده هندس یاست. طرح ها افتهیبنا دست  ناتییمتفاوت و موزون از تز یبه اشکال ده،یقبل طرح گرد

دوره  یها افتهیهستند که بر  یریآنها رسم شده از تصاو یبر رو یگرید یکه خط عمود یمثلث، و خطوط متواز ره،یدا

                                                 
 .: دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسالمی، استهبان، ایراننویسنده مسئول و *-1

 Email: Vahid.paran71@yahoo.com                                                  09386680124: شماره تماس           
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از  یریپذ ریکه با الهام و تأث واناتیو ح اهیگل و برگ، گ ،یمتنوع هندس یدارند، که به مرور نقش ها یتر جا یمیقد یها

 (.7531 ،ی)نادر گردند یم داریشکل گرفته اند پد عتیطب
ست. برخوردار ا عیبد یها یطرح، اجرا و به خصوص نماساز یژگیبا بناها و آثار مختلف، از و رانیا یهمتا یب یمعمار

 ،یکار یمانند کاش یباالخص هنر ب ،یوابسته به معمار یو استفاده از هنرها یخصوصاً خارج ،یداخل یها یوجود نما ساز

قواعد، اصول، هنر  ،یبا شگرف رانیا یطاق نیعناصر تزئ یبرا یکار یاشک یها دهیرا در جهان شهره ساخته است. پد رانیا

 یکار یآثار کاش قه،یسخت کوش و با سل اریتوقع و بس یب ثارگر،یا مان،ین، با اکار مسلما یآن هم از توجه هنرمندان کاش
پر رمز و راز با نقش،  اریبس یها یکار یکشور شده است. کاش زیعز یمعمار یجاودانه هنر برا ز،یعز رانیا یجا یدر جا

رنگ  یاصول، خانواده  ،یهم خوان ،ینیآن هم از هم نش ،یانتخاب رنگ کاش دهیخصوصاً پد ف،یو ظر قیدق اریبس یاجراها

کشور از جمله  یآثار معمار یبرا ،یکاش یو زبان رنگ ها کیرنگ و باالخره تفک تیو جذاب ینیرنگ ها، دلنش ییوایها، ش
آن چنان از سرپنجه  گر،ید یاریو بس هیمساجد، مدارس علم ،یخدمات ،یادار التیها و تشک وانخانهیکاخ ها، کوشک ها، د

شد که بر  دهیعالم آفر یها ییبایتمام ز یبه اندازه  یقدس یبایو ز عیبد اریبس یکار مخلص هنرها یاشهنرمندان ک ی

پرآوازه ساخته است  شهیهم یو پر هنر را برا گوهرپر رانیدرخشد و نام ا یتابناک م یجهان همواره چون در یتارک معمار

هرگز رفع  یآثار هنر نیساز از خلق چن یگر و کاش یکاششد که مراد  ادآوری دینکته را با نی(. ا66: 7537،یدی)زمرش
 یاصل هیما ،یو مذهب یانسان یعال التیتما یو ارضا ییبایو روزمره نبوده، بلکه شناخت هنرمند از ز یعموم اجاتیاحت

 کارش بوده است.

 
 

 ادبیات تحقیق  .2

 

 سوال تحقیق: .2.1       

 داشته است؟ یریچه تاث یسنت ینه هادر خا یکار یکاش نیو همچن یدر کاش ینگارگر

 :قیروش تحق .2.2
 یبررس یبرا نیاستفاده شده، هم چن یدانیو برداشت م یمطالب از روش کتابخانه ا یگردآور یدر پژوهش حاضر برا

 استفاده شده است. یفیتوص لیو تحل ینیدر بنا از روش مشاهده ع یکاش یها ینگارگر فیو توص
 

 

 مبانی نظری  .3

 یکار یهنر کاش  .1 .3

ممالک  ازدر ایران مراوده فرهنگی، اجتماعی، نظامی، داد و ستدهای اقتصادی و رابطه صنعتی، گذشته         

فرهنگی را در بسیاری از شئون   همجوار، با ممالک دور دست نیزسابقه تاریخی داشته است. این روابط تأثیر متقابل

اشی سازی و موزاییک به همراه داشته، که اولین آثار و مظاهر این هنر صنعتی و هنری به ویژه هنر کاشی کاری و ک
جلوه گر می شود. در کاوش های باستان شناسی چغازنبیل، شوش و سایر نقاط باستانی  در اواخر هزاره ی دوم ق.م.

 ایران، عالوه بر لعاب روی سفال، خشت های لعابدار نیز یافته شده است.

باشد. استفاده از این شیوه های عادی میین شیوه اساسی و بنیادی در تزئینات ساختمانکاشی از لحاظ تاریخی پنجم
های جالب، جلوی رشد وانکشاف تزئینات خشتی و گچی و مواد تزئینی در معماری اسالمی نیز به حد اعظمی رایج و دیزاین

ی بار اول قسمتی که روی دیوار را بکلی را گرفت و همه عالقمند به تزئینات با کاشی شدند، از نوع تزینات کاشی برا
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های اسالمی به اوج شکوفایی خود هـ قونیه بکار رفته. کاشی کاری بصورت هنر تزئینی درکشور 75بپوشاند در ابدعات قرن 

های که برای تعین عمارات به کار میرود عمومأ های برجسته معماری اسالمی به شمار میرود کاشیرسید و یکی از ویژگی
 (.7531)نادری، نوع بوده که ذیال توضیح میگردد سه 

باتلفیق تکه های کوچک گوناگون ساخته میشود که به اساس طرح اصل یکایک  کاشی معرق: (الف          

 تراشیده می شود و در جای معینه آن نصب میگردد. 

اخته می شود، که مساحت های هندسی است واز تلفیق اشکال هندسی سدارای طرح : کاشی بنایی (ب          

 سانتی متر مربع میباشد. ۸تا  ۴هریک از آنها بین 

های ظریف لعاب دار که هریک از آنها بخشی از طرح کلی را در بر دارد ساخته  از تلفیق خشت : کاشی خشتی( ج         

 ز ترقی بیشتر کسب نمود.می شود واز قرن پنج قمری با گسترش و پیشرفت سایر شاخه های هنر اسالمی کاشی کاری نی
 

 کاشی. 3.2
  al2o ,2SO2,4h2o و هالوزیتها ALO2, 2SO2,2H2Oخاک رس، نسبت به کانی ذاتی خود ، به گروه کائولین 

ومونت مورفوفیت تشکیل شده است . کاشیها ، بهترین مصالح موافق از نوع سرامیک می باشند که هم ارزان و هستند و هم 

 .(7531)نادری،  ها خیره کننده است یی آناستحکام و ظرافت و زیبا

 

 یهنر نگارگر .3.3

با  یبه عالم معنا و جاودانگ دنیروح و رس یچون تعال یمیبرگرفته از مفاه یبه عنوان هنر یرانیا ینگارگر       
 .شناخته شده است ایدر سراسر دن یگرا و هنر قدس قتینگرش حق

 قتیحق در .به کار رفته است یچون نقش و نقاش یمتعدد یها با معانهنگو نگارشتن ( در فر دنی) نگار نگار       

چه آنها که در کتاب و  شود؛یرا شامل م یرانیا یگوناگون نقاش یهاها و سبکمفهوم عام دارد و روش ینگارگر
گل و مرغ و چه آنها که بر  ،یجدول کش ،یساز هیحاش ر،یتشع ب،یصورت گرفته شامل :تذه یخط یهانسخه

 .انجام شده است گرید یهاو بوم واربناهاید

راه با چنگ انداختن  نیو در ا کشدیم ریاست به تصو دهید الیهنرمند نگارگر آنچه را که در پرده خ درواقع       

 .پردازدیم یاسالم یرانیا یبه خلق اثر هنر یاسالم میاز تعال یریگو بهره یاله سمانیبه ر
و در هنر  ندیگویبه معشوق م زیعاشقانه ن اتیاست و در ادب یتعال یما ذات بار یعرفان اتیدر ادبنگار  گر،ید یسو از       

 .پردازدیم یمختلف به جلوه گر یدر صورت ها زیها به اوست و او ناست و همه نگاه یقیخداوند،نگار حق ینگارگر

 

 م(13.ق /ه مکتب شیراز )سده هفتم  .3.4

دامه هنر کهن ایرانی و ابداعات جدید آن است. این مکتب با نوآوری های خام دستانه و شیوه نقاشی مکتب شیراز در ا

ابتدایی، تداوم دهنده سنت کتاب آرایی و نقاشی سده پنجم و ششم هجری شد که در طول دو سده بعدی تکامل یافت و 
 به خصوصیات ویژه مسلط نقاشی ایرانی بدل گردید.

 

 م( 14قمری / -یمکتب شیراز )سده هشتم هجر .3.5

دوران تیموری امکان یکپارچه کردن دستاوردهای مکاتب گوناگون نقاشی ایرانی را بوجود آورد. تیمور نخبه ترین 

هنرمندان و صنعتگران را از شهرهای گوناگون به سمرقند، پایتخت مورد عالقه اش فرا خواند. بعد از وی، شاهرخ و سپس 
رش دادند. در همین زمان، نسخ فراوانی در شیراز و دیگر مناطق ه ای هنری را گستفرزندان شاهرخ، در مناطق مختلف شیو
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به تصویر درآمد که به طریقی پرقدرت، امکانات تصویری مکاتب پیشین را بکار برد. از مهم ترین ویژگی های این مکتب، 

به ویژه چین و بیزانس( است. توجه به طبیعت )با نگاه واقع گرایانه(، رفتار و کردار انسان با حداقل تأثیرپذیری از بیگانگان )
هم چنین، توجه به افق رفیع، بکارگیری بیش از حد نقوش گیاهی، توجه به مضامین عارفانه و عاشقانه، قرار گرفتن پیکره 

 سواران بصورت مورب و هماهنگی خط و رنگ و غالب بودن رنگ قرمز، از ویژگی هی دیگر این مکتب است.
در شیراز مصور شده  "خاوران نامه"و  "شاهنامه ابراهیم سلطان"،  "اسکندر سلطان گلچین"از آثار معروف این دوران 

اند و به خوبی نشان می دهند که دستاوردهای مکتب جالیری چه تأثیرات عمیقی در اعتالی نقاشی این دوران داشته 
هرات اشتراکاتی می یابند، است. این مجموعه کتاب های مصور که به لحاظ سبک و شیوه بی تردید با نقاشی های مکتب 

 شاهد گونه ای ارتباط و یکپارچگی سبک در دوران تیموری هستند.

 

 یهو زند یهافشار یدوره  .3.6

شیراز به عنوان با به قدرت رسیدن زندیه و انتخاب مکتب اصفهان در دوره های بعد بویژه دوره افشاریه ادامه یافت و 
مد که به مکتب شیراز یا مکتب گل معروف است. مهم ترین تحول نقاشی در این پایتخت تحوالت هنر در این دوران پدید آ

 زمان، رواج نقاشی زیر الکی، نقاشی پشت شیشه و گل و مرغ می باشد.
از هنرمندان می توان به محمدصادق، برجسته ترین نقاشان این دوره علی اشرف که در تصویر گل مهارت زیادی 

 تاب این دوره، تاریخ گشای نادری است.داشته، اشاره کرد. مهم ترین ک
 

 یهدوره قاجار .3.7
بابه قدرت رسیدن قاجاریه وانتخاب تهران به عنوان پایتخت، میراث هنری شیراز و اصفهان وتجربیات فرنگی سازی به 

ختصر در تهران منتقل گردید. در این مکتب، توجه وعالقه به طبیعت نگاری، نمایش سایه روشن به ویژه سایه پردازی م

چهره ولباس، تلفیق نقش مایه های تزئینی و تصویری، ترکیب بندی های متقارن و ایستا، رنگ گزینی محدود با تسلط 

رنگ گرم )به ویژه قرمز( عمق نمایی و تقلید جهان مادی، گل و مرغ با پس زمینه سازی به شیوه اروپایی و پیکره نگاری 
 درباری پدید می آید.

 

 

 دخانچیمعرفی خانه  .4

خانه دخانچی یکی از خانه های سنتی شهر شیراز می باشد که در بافت قدیم شیراز پشت بازار وکیل و در کوچه 

توتونچیان واقع شده است. بنا مربوط به اواخر دوره قاجار می باشد. صاحب بنا شخصی تاجر بوده که در زمان خود تجارت 

رت مجزا ولی با یک حیاط مرکزی، همچنین از حوض خانه، مطبخ شرقی و دخانیات را بر عهده داشته است. بنا از دو عما
غربی به همراه اتاق ها و تاالرهای سه دری و پنج دری در چهار طرف حیاط تشکیل شده است. بر روی دیوارهای نمای 

 داخلی حیاط و همچنین حوضخانه هنر نگارگری برروی کاشی کاری وجود دارد.
 

 

 اریهکاشی کاری دوره قاج .5

هنرمندان دورة قاجار، صاحب سنتی تکامل یافته در صنعت کاشیکاری شده بودند که ضمن اشتغال، اجرای برنامه 

های ساختمانی حکام توسعه و کاربرد بیشتر یافت. فعالیت های ساختمانی ناصرالدین شاه در تهران، شامل حرکتی انقالبی 
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ساختمان های دینی و دنیوی مزّین به انواع کاشی کاری با نوآوری  در نوسازی پایتخت گردید و ثمرات خود را در عرصة

 (032، 751۴های فنّی با مضامین تصویری برجا گذاشت. )فریه، 
 

 کاشی هفت رنگی نقش گل اناری .5.1
پدیدة « قرمز گل اناری» در این دوره، با ابداع کاشی های هفت رنگی با نقش گل های بوته ای بزرگ و رنگ و لعاب 

 (0و7)تصویر (.10: 7537دی برای کاشی کاری ایران به وجود آمد )زمرشیدی،جدی

 

 
 )ماخذ: نگارنده( کاشی هفت رنگی نقش گل اناری – 1شکل 

 

 
 )ماخذ: نگارنده( کاشی هفت رنگی نقش گل اناری – 2شکل 
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 دیو خورش ریش .5.2
ی نیز شیر مقام ویژه ای دارد. غیر از آن شیر در هنر و کیش هخامنشیان، شیر نماد میترا است و در آیین مهر پرست» 

نماد برج اسد است و شکل نجومی است... در میان شیعیان ایرانی، شیر نماد حضرت علی )ع( است. در دوره هخامنشی و 

ساسانی شکل شیر اهمیت ویژه ای داشته و برای نشان دادن قدرت و نیروی پادشاه اغلب او را در حال مبارزه و شکل شیر 
ان داده اند. نقش شیر، از دوره غزنویان به بعد گاهی در ترکیب با خورشید دیده می شود که به ویژه از دوره صفوی به نش

بعد این ترکیب تصویری را بسیار می بینیم. و در دوره قاجار به نشان دولت ایران تبدیل می شود که البته رسامی های 

( خورشید دارای چشم و ابرو و به شکل زن و شیر درحالی که بدن نیم رخ 37، 7513)افشار مهاجر، «. متفاوتی داشته است

و سر تمام رخ است، با شمشیری در دست تصویر شده است. مانند سایر نقاشی ها، خورشید کمی پشت شیر قرار گرفته و 
 (۴و5)تصویر (.57: 75۸3شعاع های نور به صورت خطوط تیره نشان داده شده است )شکوهیان، شیرازی،

 

 
 )ماخذ: نگارنده( طرح شیر و خورشیدکاشی  – 3شکل 

 

 
 )ماخذ: نگارنده( طرح شیر و خورشیدکاشی  – 4شکل 
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 صحنه های شکارگاه و شکارچیان .5.3
شکار و شکارگاه از دیرباز مورد توجه انسان ها بوده است. گاه به دلیل رفع نیازهای اولیه و گاه تفریح و تفرّج و گاه به 

قدرت و توانایی، این موضوع نقش مهمی در زندگی و هنر انسان ها داشته است. از نقوش تک رنگ انسان های عنوان نشان 

طاق بستان، نقش رستم و »گرفته تا نقوش حک شده بر صخره های ساسانی « میر مالس، همیان، دوشه و غیره»اولیه 
اغلب باغ های شیراز، صحنه شکار و شکارگاه وجود و همچنین در نقاشی ها و نقش برجسته های دوره اسالمی و در « غیره

 (3)تصویر (.53: 75۸3دارد. خواه بر روی کاشی های هفت رنگ، گچ، سقف ها و یا روی زمینه چوب )شکوهیان، شیرازی،

 

 
 )ماخذ: نگارنده(صحنه های شکارگاه و شکارچیان کاشی  – 5شکل 

 

 قصص قرآنی ،مضامین داستانی .5.4
داستانی از دیگر موضوعاتی است که باعث تنوع در نقاشی های خانه دخانچی شده است. این  نقاشی های مضامین

موضوع ها که اغلب برگرفته از قصه های قرآنی است، حاوی داستان هایی از حضرت یوسف می باشد. این داستان ها و 
 (6)تصویر تصویرسازی ها در هنر ایران زمین سابقه ای طوالنی دارد.

 

 
 )ماخذ: نگارنده(مضامین داستانی، قصص قرآنی کاشی  – 6شکل 

 



 

 

 
wwwCAUP.ir         8 

 نقوش تزیینی .5.5
در خانه دخانچی توجه به نقوشی است که جنبه تزیینی دارند و کاربرد معنایی و مفهومی آنها مد نظر نمی باشد. این 

 (۸و1)تصویر نقوش حیوانی. -5نقوش هندسی   -0نقوش گیاهی  -7ها عبارتند از: 
 

 
 )ماخذ: نگارنده(نقوش تزیینی  کاشی – 7شکل 

 

 
 )ماخذ: نگارنده(نقوش تزیینی کاشی  – 8شکل 
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 گیرینتیجه  .6

کاشی کاری، یکی از مهم ترین عناصر تزیینی و بخش جدایی ناپذیر معماری اسالمی ایران به حساب می آید. باید 

رای خانه و بناهای سنتی به ارمغان می آورد. اذعان داشت که استفاده از هنرهای متعدد کاشی کاری، جلوه و زیبایی را ب

مسلماً نقوش گوناگون در کاشی کاری نه تنها جذب کننده ی قلوب مسلمین شده، بلکه دل های هنرمندان و هنرشناسان و 
 معماری بزرگ عالم و غیر مسلمان نیز تسخیر کرده است.

نگ می باشد که بر روی آن ها نقوش و نگارگری های کاشی کاری در خانه دخانچی شیراز عموما کاشی هفت ر

ی و دایره تصاویر پادشاهان و پیامبران و همچنین شکار پادشاه می باشد، که این نگارگری های کاشی نشان حنخطوط من

دهنده این است که صاحب بنا شخصیتی سیاسی و مذهبی داشته است و به این اصول اعتقادات کافی و شناخت داشته 
توجه مهندسان و معماران جوان نیز باید به این عناصر زیبای تزئینی معطوف باشد و آموزش های  است. از سویی دیگر،

الزم به منظور آشنایی با انواع کاشی و شیوه های ساخت آن ها، طرح ها و نقوش ها، به طور کلی سیر تحول کاشی در 

ی و اصالت آن را درک کنند و از این عناصر دوران مختلف، به آن ها داده شود تا هر چه بیشتر کاربرد هنر کاشی کار
 معماری در طرح های معماری شان استفاده کنند.
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