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 هاي قاجاري شهرستان آملخانهبررسي فنون تزئيني 
 

 1,* معينه السادات حجازي
  

 دانشکده هنر و معماري دانشگاه بجنورد ،مربي، کارشناس ارشد هنراسالمي، گروه صنایع دستي *.  1

(HEJAZI_ART_321@YAHOO.COM) 

 

  خالصه

 

پردازي در صنايع هنري تزيين همواره از عاليق بشري بوده است. در آثار پيش از تاريخ تا به امروز نقشآراستن و 

گوناگون از جمله در معماري نمود يافته است. در هر دوره و هر منطقه حسب شرايط اجتماعي، محيطي و تاريخي تمايالت 
ران شاخص در تاريخ ايران دروه قاجاريه است. در اين زمان شود. يكي از دوخاصي در تزيينات وابسته به معماري ديده مي

گيرد. اين هاي كهن و بومي مناطق ايران شكل ميبه دليل مراودات اجتماعي با غرب ساليق جديدي در تركيب با سنت

وار با تهران جتاثيرات در پايتخت بيشتر و در شهرهاي مهم ديگر نيز نمود يافته است. استان مازندران به عنوان استان هم
ژوهش سعي در مطالعه فنون هنري در همانند بسياري ديگر از مناطق ايران از اين تاثيرات بي بهره نماد. در اين راستا اين پ

هاي مهم مازندران، دارد. هدف از اين پژوهش شناخت فنون هنر هاي بناهاي قاجاري شهرستان آمل، يكي از شهرستانآرايه

 هاي معماري منازل مسكوني آمل در دوران قاجار است.مكتب تهران در آرايه بومي و بررسي تاثيرات

هاي متمايل به طبق تحقيقات به عمل آمده در اين دوره ضمن استفاده از آجركشي و بندكشي خاص منطقه با رنگ
چنين به ستيم. همبري به سبک فرنگي و هم با مضمامين كهن هاز نقاشي روي گچ و گچ خاكستري شاهد استفاده گسترده

چيني و مشبک مزين كننده اين ابنيه هاي تزييني با فنون جورهاي چوبي با انواع گرهدليل وفور چوب در منطقه پنجره

 باشد. مي
 

 آمل، قاجار، خانه، تزيينات، فنون: کلمات کليدي

 

 مقدمه   .1
 سه به -است زبان ترك قبايل ترينىقو از يكى كه -را قاجار ىقبيله عباس، شاه صفوى حكومت نخست قرن در

 «و «باش اشتاق «شعبه دو به كه سوم قسمت و گرجستان در را دوم قسمت مرو، در را قسمت كند. يکمى تقسيم قسمت

 اولين براى پيش سال 700 (. حدود223ص ، 1372 ، كرد )سعيديان مستقر گرگان رود كنار شوند، درمي« باش يوخارى

 حسن محمد دوم پسر خان محمد آغا را قاجار حكومت223). ص ، 1372سعيديان،(است  شده ذكر يختار در قاجار نام بار

ها را از شهريار، خواجه وندها را از لرستان، آغا محمد خان عبدالملكى نهاد. بنيان جهانسوز خان حسينعلى و برادر خان

ورش و اغتشاش اهالى را بگيرد. آغا محمد خان همزمان ها را از كال پوش به مازندران كوچاند تا بوسيله آنها جلو شگرايلى

ه.ق( از شيراز به مازندران رفت و پس از نبردهايى كه با شمارى از سركردگان مازندرانى از جمله 9911با مرگ كريم خان )
و سرانجام  امير گونه خان، عباس قلى خان الرجانى و محمد خان الرجانى در سبزه ميدان آمل كرد بر مازندران دست يافت

 و مركزى موقعيت سبب به را تهران سال آن (. درhttp://af.samta.ir) ه .ق تاج شاهى بر سر نهاد 9191در سال 
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حكومت مازندران را به  9191در سال  117).و 116 صص ، 1316 نامه، دانش(داد  قرار پايتخت قاجار ايل به نزديكى

فتحعلى شاه از دنيا رفت و محمد شاه به حكومت رسيد. در اين هنگام  9121در سال  ميرزا ملک آرا سپرد. محمد قلى
محمد قلى ميرزا كه حكومت مازندران را داشت، سارى را پايتخت خود انتخاب نمود و به نام خود سكه زد. پس از او فضل 

اما مردم سارى به مخالفت با او پرداختند و سرانجام به  على خان بيگلر بيگى قراباغى به حكومت مازندران منصوب شد.

پس از او اردشير ميرزا به حكمرانى مازندران گماشته شد. او نيز دوامى نداشت  .جنگ با او پرداختند و از حكومت خلع شد

 (.http://af.samta.ir)و مازندران را به خانلو ميرزا، احتشام الدوله سپرده شد

 به بناهاى ويرانى حوادث اين از يكى .داد رخ زمين هنر ايران و معمارى در زيادى ابداعات و اتفاقات قاجار دوران در

 در قاجار دوران در (. معمارى156،ص 1385 ، اصفهانى است )مختارى صفويه دوره خصوص به قبل دوران مانده از جاى

 البته و است صفويه به خصوص پيشين هاىدوره معمارى ادامه غيره و مدرسه مسجد، ،پل، گرمابه :مانند مختلف بناهاى

شهرهاي بزرگ مازندران مانند  .(13، 9131است )كمالي،  قاجار دوره مختص باشد. كهمى عناصرى و تغييرات داراى

د و يا تخريب شده است. شهرستان ها نابوهاي مختلفي است كه بسياري از آنساري، بابل و آمل در زمان قاجار داراي سازه
هاي آمل با توجه به اين امر كه در اين دوره جايگاه حاكمان و افراد با نفوذ سياسي و اقتصادي بوده است، ساختمان

ها همچنان در بافت قديم شهر همچنان پا انبار، سردابه، مساجد و تكاياي زيادي داشته كه برخي از آنمسكوني، پل و آب

  برجا هستند.

 هايويژگي با مختلف هايگروه و شده هايتحرك باعث كه گرفته قرار خاصي مراحل در آمل شهر ها،دوره برخي در

 سكونت محل و طائفه نام اغلب امروزه كه اندشده مستقر هم از جدا هايمحله در و اندكوچيده شهر به اجتماعي مختلف

هاي افراد خانه .شاهاندشتي نياكي، آملي، :از آمل عبارتند شهر در اكنس اصلي هاياند. گروهمحالت داده به را خود اصلي

 نمايد. تزئيناتها را نسبت به افراد عادي متمايز ميسرشناس اين اقوام داراي تزيينات گوناگوني است كه محل سكونت آن

غالب  سبک تابع همچنين و لکما فرهنگي سطح و اجتماعي موقعيت و اقتصادي وضعيت از متأثر منازل اين در كار رفتهبه

 است.   بوده ايران در كل دوره اين

فنون تزييني منازل دوره قاجار در شهرستان آمل در پنج نمونه  و هادر اين مقاله سعي بر آن است با مطالعه تكنيک
ين شهر بررسي هاي تزيينات وابسته به معماري در منازل اخانه مدني، درزي، شفاهي، حاج مهدي سلطان و قريشي ويژگي

هاي پيشين و تاثيرات نوين در اين مجموعه منازل دست يابيم. در ادامه به هاي بومي، سنتشوند. و طي آن به ويژگي

هاي مورد مطالعه، بررسي فنون معرفي جغرافياي تاريخي شهرستان آمل، هنر و معماري ايران در دوره قاجار، معرفي خانه

 گيري  پرداخته خواهد شد.هايت به بحث و نتيجهتزييني منازل مسكوني آمل و در ن

 

 معرفي جغرافياي تاریخي شهرستان آمل   .2

اند. ابن حوقل نويسان مسلمان از آن ياد كردهترين شهرهاي مازندران است كه غالب جغرافيترين و بزرگآمل از كهن

تر آميخته و از نواحي ديگر قديمناها و عمارات درهمتر و داراي بآمل از قزوين بزرگ»نويسد: در قرن چهارم در اين باره مي

)ابن « تر است. از آمل به ري در كوهستان راهي است كه پلور و اسک در يک منزلي آمل در اين مسير قرار داردو ديرسال
اساني در ي خاندان گشنسب شاه كه پيش از قباد سهاي باستاني از جمله دوره(. آمل در برخي از دوره993: 9112حوقل، 

هايي از ها )سالهاي اسالمي اعم از حكومت عرببود. در دوره« فراشودگر»، تختگاه مازندران راندندطبرستان فرمان مي

هـ. ق.( و  512 -021، دودمان سوم باوندي )ي چهارم هـ. ق.(تا ميانه ي سده 121، دوره علويان )از سده اول و دوم هـ. ق.(
ي دوم قرن (. مقدسي در نيمه19هـ. ق.( شهر آمل مركز مازندران بود )لسترنج، همان:  051 -011حكومت مرعشيان )

ي طبرستان و شهري نامدار است كه يک بيمارستان و دو مسجد جامع دارد. آمل قبه»گويد: چهارم در وصف آمل چنين مي

)مقدسي، « و فقيهان و اديبان خالي نبوده استگاه از امام بازرگاني در آمل رواج دارد و مردم آن دانش بسيار دارند و هيچ
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ق توسط مسعود غزنوي غارت و در هجوم ويرانگر مغول مانند بسياري از شهرهاي  113(. اين شهر در سال 293: 9159

 (.10اسماعيلي، همان: هاي بعد، رونق نسبي خود را به دست آورد )عليبزرگ ايران مخروبه شد، اما در دوره
تاريخي(، بخش  و كهن(دروني  بخش :داد تشخيص بخش را سه توانمي آمل شهر كالبدي موعهمج در طوركلي به

 مي تشكيل را شهر اوليه واقع هسته در آمل شهر دروني بافت . بخش)ناپيوسته و اي حومه(بيروني جديد(، بخش(مياني

 رخ قرن چندين طول در كه است ياپيوسته مداوم و گيريشكل تبلور باشد و مي شهر بافت قسمت ترينمهم و لذا دهد

 عناصر محله( و (41مسكوني محالت برخوردار از و دهدمي تشكيل را شهر تاريخي فرهنگي هويت در واقع و داده است

 دوران قاجار از مانده جاي به تاريخي مسكوني هاي خانه  (.11، 9111باشد)اسالمي مقدم، مي خاصي عملكردي و ساختي

 جديد درهنر تحوالت و دوره نوآوري توان مي را قاجار دوره. مي باشد آمل شهر كهن و دروني شبخ هاي شاخصه جمله از

و  هادانش ورود به دنبال كه است غرب با مختلف مراودات فزاينده و رابطه اين تحوالت جمله از دانست ايران و معماري
)باني  هستيم قاجار دوره در بناها تزيينات بر ويژه هب و هنر ومعماري بر امر اين ويژه تاثيرات شاهد ايران به جديد علوم

 (.10: 9133مسعود،

 

 هنر و معماري ایران در دوره قاجار   .3

 1-شوند:مى تقسيم خارجى و داخلى عامل دو به ها را آن كه اند دخيل متعددى عوامل قاجار معمارى گيرى شكل در

 را پذيرى اثر اين .است صفويه دوران به خصوص ايران سنتى ىمعمار از برگرفته كه است عواملى : منظورداخلى عوامل

 ها،خانه قهوه بناى در همچنين و هاها، امامزادهحسينيه تكايا، مساجد، جمله از مذهبى ابنيه هاى مسكونى،خانه در توانمى

 بيرونى تشكيل عوامل ار قاجار معمارى دهنده شكل عوامل ترين : عمدهبيرونى عوامل 2- .كرد مشاهده غيره و هايخچال

 .(13: 9133)كمالي،  است شده گرفته روسيه و غربى هاىكشور بيگانه مخصوصاً كشورهاى از كه عواملى دهند؛مى

 كاري، نقاشيموزاييک, كاريبري، كاشيگچ, كاريشامل: آينه قاجاريه دوره در معماري به وابسته تزييني هنرهاي

پور، باشد )عليمي بافي فرش هنر ،هنرهاي الكي كتاب آرايي و هنرهاي ,چوب ويو نقاشي ر چوب روي گچ، هنرهاي روي

 فرهنگ از فرهنگ ايراني جدايي" :است اصلي ويژگي سه محققين هنر دوره قاجار داراي از گفته بسياري به (.92: 9111

 تا دوره صفويه (. از اواخر919 :9119غرب )دادور،  هنر از تاثيرپذيري","هنر عاميانه عناصر شدن وارد" ،"اسالمي سنتي

 فقدان امنيت هنرهاي و ثبات عدم و پي در پي هايجنگ و هاي موجودآشفتگي علت به شاه ناصرالدين سلطنت اواسط

 به ملي دوره نابساماني اين طي بود كرده پيدا تنوع زياد و وسعت دوران صفويه در كه ايران ساختماني و تزئينات معماري

-تفنني و كه سطحي شوندمي معماري وارد هاي جديديشكل و ندارند را صالبت قبلي و استواري هاشكل .انحطاط گرائيد

 هايوسواس دوره با و محدود جايگزين تزئينات غلو ناشيانه و كندسقوط مي ابتذال حد تا گاه تزئينات معماري .اند

 بريگچ از استفاده قاجار دوران بناها، دراوايل ليداخ نماي تزيينات معماري زمينه شود. درصفوي مي و سلجوقي درخشان

 (. 10: 9133)باني مسعود، است مشهود بناها داخلي در نماهاي كاريكاشي و

 ويژه به گل انواع با همراه سازيبشقاب و گلدان، كاسه انگور، تاج، فرشته، گل پرندگان، نقش معماري، نقش منظره

-مي طوركل به  (.11، 9111متداول بودند )بمانيان،  نقوش جمله از قاجار ورهرجال د و سالطين و زنبق، پيكره سرخ گل

 نه حاصل نتيجه و بوده غرب مواجه هنر رد يا التقاط پذيرش با بسيار كشمكش و در برخورد قاجار دوره هنر كه گفت توان

 و سطحي صورت سنتي به هايزيرساخت از گيريبهره بود. خودي هايسنت به نه پايبندي و صحيح جهت در التقاطي

 (.911: 9119بود )دادور،  آن هايديگر ثمره از نيز طبيعي عناصر با جايگزيني آنها
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 هاي مورد مطالعهمعرفي خانه   .4

 و دارد قدمت سال 200 حدود در است، آمل شهر تاريخي بناهاي ترينارزش با از كه شفاهي خانه بناي  خانه شفاهي:

 آن دسترسي و جنوبي شمالي حياط دو داراي .است شده واقع نياكي محله در بنا است. اين قاجار دوره اوايل به مربوط

 معبر سمت به دارد، قرار آن در اُرُسي كه بنا نماي زيباترين .باز ميشود اصلي مَعبر به آنها از يكي كه است در دو توسط

 كه است شفاهي خانه در غالب مصالح يكي از چوب .ستا تزيينات و ارسي گچبُري، داراي خانه نماي.است شده واقع اصلي

 مازندران و قديمي گيالن هايخانه اكثر سازه در چوب .است داشته را كاربرد بيشترين آن، تزئين در هم بناو درساختار هم

 چوبي سازه ايباربر، خرپ ديوارهاي كالف تير، ستون، :از عبارتند آن استفاده موارد است. رفتهمي كار به  آمل ويژه به 

گزارشات اداره ميراث فرهنگي،  هاي جناقي، محراب و سرو در اين بنا به كار رفته است.آجركاري و بندكشي با نقش. سقف

 صنايع دستي و گردشگري شهرستان آمل(.

 خانه شفاهي نماي خارجي – 1شکل 

 آثار فهرست در و دارد قرار محله نياكي و آمل قديم شهرستان بافت در قاجاري دوره به متعلق قريشي خانه قریشي: خانه

 غذايي مواد انبارنگهداري يک و طبقه دو در غرب شرق به راستاي مستطيل در پالن با بنا. است رسيده ثبت به ملي كشور

 10 قرن (اسالمي متأخر قرون به اثر متعلق اين قدمت.است شده ساخته آن كف در شده نسب سفالي بزرگ باچند خمره

 است )گزارشات اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان آمل(. بوده ) ق.ه 13 الي
 و پرنده ,سرو درخت نقاشي ,نورگير ,رنگي هاي باشيشه ارسي مشبک، هايوپنجره چوبي و گچي تزئينات داراي بنا اين

-پنجره  در پاي حفاظ ها،اُرُسي قالب در كه هستند ايچوبي هايآرايه بنا، اين تزئينات ديگر از .مي باشد پوش سقف سفال

 كلي فرم بنا اين چوبي هايآرايه در توجه قابل نكته .اندشده خانه جنوبي نماي بيشتر زيبايي موجب خفنگ و روزن ها،

  .كندمي متمايز هاخانه ساير در مشابه هاينمونه از را آن كه قائده در لِنگه چهار نقش از ايحاشيه با دايرهنيم .است هاروزن

 

 قریشي خانهنماي خارجي  – 2شکل 
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 رنگ به پرنده و حيواني و اسليمي طرح با سرو درخت نقش نماي,جنوبي خانه ضلع نقاشي نماي شامل آن نقاشي تزيينات

 به سرو درخت كادر داخل در اسليمي نقش ,سرو درخت روي بر قرقاول يا طوطي احتماال نقش پرنده نماي ,قرمز و آبي

 نقش ,سرو درخت كادر داخل اسليمي نقش زير در كوچک پرنده نقش , قرمز و آبي به رنگهاي دار گوشواره هايگل صورت

 شكار حال در اي افسانه حيوان نقش ,قسمت پايين در االغ حيواني شبيه با شاخه سه گلهاي طرح با اي افسانه اژدهاي

 طرحهاي با درخت سرو كادر در داخل جنوبي ضلع ناتتزيي.است كرده شليک آنها سوي به كه و شكارچي دار شاخ گوزن

 گويند جورچين اصالح فارسي به يا چوبي چين گره داراي آن ارسي هاي پنجره همچنين .است گرديده اجرا زيبا بسيار

 در جا حداقل اختصاص ارسي از استفاده فوايد جمله از  .است هاي آهنيبا دستگيره كشوي سه داراي و گرددمي مشاهده

 اتاق داخل به مناسب نور هدايت حياط سرسبز محيط با مختلف هايشكل به بصري ارتباط ايجاد بسته شدن و باز وقعم

 .باشدمي اتاق يا چند دو بين مناسب اي جداره
 

 يمل آثار فهرست در و دارد قرار محله وشاهاندشتي آمل بازار پايين در قاجار دوره سبک به ايخانه مدني خانه مدني: خانه

 خانه داراي حياط است جنوبي و شمالي حياط با دوطبقه داراي مستطيل شكل خانه اين پالن. است رسيده ثبت به كشور

 نقوش) حيواني و گياهي (اسليمي نقوش: از عبارتند نماها طاق اين در رفته كار به نقوش .است منقوش نماهاي طاق

 به منقارهايشان كه ايافسانه پرنده ،آن و كشيدن قليان كردن دهآما حال در انسان ،شمسه شكار،  حال در انسان، هندسي

 پرنده نقش چهارپر،  هايگل يا ستاره طرح، نقش با سرو درخت نقش وسط در قاجاري دوره زن نقش، چسبانده است هم

ي، سقف بري در طاق نما و ديوار، آجر چيني و بندكشهنرهاي تزييني به كار رفته در خانه مدني شمال: گچ .طوطي

 باشد. كاري در و پنجره، نقاشي روي ديوار ميسفالين، چوب

 

  مدني خانه حياط و نماي ساختمان  – 3شکل 
 

 بنا اين .است دوره قاجار به مربوط و دارد قدمت سال 111 تا 921 حدود در خانه بناي :(ارباب علي درزي)حاج خانه

 اكنون و است بوده ارباب علي حاج نام به فردي به متعلق خانه اين  .است شده واقع آمل قديم بافت در نياكي محله در

 گرفته قرار اصلي معبر به رو شرقي نماي كه غربي،  شرقي جهت در طويل، بنايي .دارند سكونت آن در ايشان نوادگان

 روروبه مشابه هاييآرايه با بنا جنوبي نماي در اما نيست، گرفته، صورت شفاهي خانه در آنچه نظير نما اين آرايش .است

 شد خواهيم

 قاجاري پنجره هاي خانه معماري باشد به لحاظ سازه مانند مي جنوبي و شمالي حياط داراي ؛ زمين زير و طبقه دو بنا در.

  ق.ه 13 الي 10قرن (اسالمي متأخر قرون به متعلق اثر اين قدمت باشد مي پوش سفال سقف و ارسي نورگير مشبک هاي
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بندكشي به رنگ كرم و  داراي تزيينات خانه اين جنوبي قسمت در .(اداره ميراث فرهنگي آمل زارش)گ است بوده )

وردي  بر تزيينات اين اصوال كه است گرديده نقش ديوار روي بدنه بر اي ستاره و اي دايره و لوزي با نقوش خاكستري
 .شودمي هاي پيش بخاري ديدهخانه، همچنين نقوش فرنگي، در گچبري اصلي

 نيز ارسي هاي پنجره باالي اين شده است. بر ارسي اجرا هاي پنجره طرف دو در شده آميزي رنگي تزيينات همچنين

 سفال و آهک چوب و و سنگ و ساروج و آجر چون مصالحي از خانه اين . گردد مشاهده مي چيني گره چوبي نورگيرهاي

 گردد. مي مشاهده نيز شده آميزي رنگ گچبري ز تزييناتني چليپايي اصلي اتاق در . است شده ساخته نيز پوشش بام
 

 
 (ارباب علي درزي)حاج خانهنماي خارجي   – 4شکل 

 

 خانه حاج مهدي سلطان

-مايههاي قاجاري در شهرستان آمل است كه از نظر فنون تزييني و نقشترين خانهخانه حاج مهدي سلطان يكي از شاخص

اي براي نمايش هنر هنرمندان اين دوره بدل كرده است. خانه حاج خانه را به موزه ها بسيار غني است. تنوع نقوش، اين

مهدي سلطان در روستاي پاشا كال در بخش دابو دشت شهرستان آمل واقع شده است. اين خانه كه به حاج مهدي سلطان 

هاي سه دري، دو ايوان اتاقاز صاحب منصبان نظامي و در عين حال مذهبي اواخر قاجار تعلق دارد، شامل يک تاالر، 
تابستاني و زمستاني و دو انبار آذوقه است. در جلوي حياط يک حوض آجري ساخته شده كه بخش اعظم آن در خاك 

شده و بر روي هر ستون  ها هفت طاق جناقي ايجادمدفون است. در نماي جنوبي و شمالي هفت كادر مستطيلي و داخل آن

اي نقش شده است. تزيينات گچبري و نقاشي بر روي گل و بوته، اسليمي و پرندگان افسانهآن در نماي جنوبي درخت سرو،

ژگي بناهاي اين دوره است. اين اثر در سال انساني و نقوش تركيبي از ويگياهي، حيواني،گچ با رنگ قرمز و نقوش هندسي،
 (.13، 9111زال و تراضي، )عباسنژاد، در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد 2115به شماره  9139
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 خانه حاج مهدي سلطان نماي جنوبي  – 5شکل  

 
 

 بررسي فنون تزیيني منازل مسکوني آمل .5
ل هاي به عمل آمده فنون تزييني به كار رفته در منازل مسكوني دوران قاجار در شهرستان آمل شامبا توجه به بررسي

كاري، مشبک، تزيينات گچي: گچبري، نقاشي روي گچ، تخمه گذاري الوان، تزيينات چيني، ارسي، چوبتزيينات چوبي: گره
 گردد.ترين و پركاربردترين اين فنون بررسي و معرفي ميباشد.  در ادامه مهمپوش ميآجري: آجرچيني، بندكشي، سفال

 

 تزیينات چوبي

 گره چيني      

 كار به بنا نورگيرهاي و هاپنجره قالب در كه است چوب چيني،گره هنر بُعدي سه تجلي در مصرفي مصالح و مواد از يكي

وسيلة زوارهاي چوبي نقوش هندسي به وجود اين هنر كه از اوايل دورة اسالمي در ايران رايج شد، بهدر »  شود.گرفته مي

شوند. استفاده از فاق و زبانه حتّي ديگر قفل مياي به يکرت زبانهصوها اتصال كوچكي از چوب هستند كه بهآورند. گرهمي

شود. از اين ها در شرايط متغير آب و هوايي در دراز مدت ميها سبب استحكام و دوام آنترين چفت و بستدر كوچک

-گره(«. 119-111: 9135روست كه در بسياري از بناهاي تاريخي شاهد آثاري از هنر گره چيني چوب هستيم)سيدصدر، 

 استان مازندران به ميگيرد. در صورت گره، نام به واحدهايي تنيدن درهم و چينش ساخت، از كه چينيگره همان يا سازي

 و سخت چوبي آزاد چوب .است بوده هاچينيگره ساخت در چوب پُركاربردترين آزاد چوب جنگلي، منابع فراواني دليل

 آب يعني شود؛ اشباع اصطالحاً چوب تا پختندمي بَزرَك روغن در را چوب الوارهاي ر،بيشت براي ماندگاري بوده كه پُرزور

)رستمي  شد خواهد مقاوم ديگر زايآسيب عوامل و رطوبت برابر در و گيردمي را روغن جاي آن و شده تبخير آن مولكولي

شود كه در ادامه مشبک و ارسي ديده مي هايهاي آمل به صورت پنجرههنر گره چيني در اغلب خانه .(1: 9111و عابدپور؛

 به آن پرداخته خواهد شد.

اي رود و در محفظه، باال ميپاشنه گردمُشـَبَّكي است كه به جاي گشتن بر روي  ٔ  پنجرهو  معماري ايرانياُرُسي از عناصر 
شود. هاي سرد سير بسيار ديده ميساختمان رواقو  پيشانو  هاكوشک اشكوبگيرد و در كه روي آن قرار گرفته جاي مي

هاي كهن اصفهان و كاشان و يزد هاي زيباي آن در خانههاي چوبي است و نمونهها و روزنارسي مانند پنجره ٔ  نقش شبكه

 .(.شنايي با معماري اسالمي ايرانآ .يرنيا، محمد كريم) )و انواع جديدترش در تهران( بسيار است
 وجود خانه اين در اُرُسي پنجره (چهار  تعداد مجموع در .است لنگه سه و لنگه دو هاياُرُسي نوع از شفاهي خانه اُرُسيهاي

 جلب براي معموالً پنجره:مشبک هايپنجره شرقي. نماي در لنگه سه اُرُسي يک و جنوبي نماي در لنگه دو اُرُسي سه .دارد

 تعادل داخل و خارج نور بين و كاسته بيرون نور شدت از مشبک هايپنجره .است بيرون مناظر رؤيت و هوا جريان نور،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82
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 طرف دو در شفاهي خانه اصلي نماي در هاپنجره اين از ارزشمند و زيبا نمونه (. دو33ص ؟؟؟؟، كنند)امرايي،مي ايجاد

  .است رفته كار به اُرُسي پنجره

 
 خانه قریشينجره ارسي ترکيب گره چيني و شيشه رنگي پ  – 6شکل 

 
 براي مناسبي فضاي كوران، ايجاد و هوا شرجي بودن حل مسأله منظور به بازشوها، كاربرد كثرت ضرورت رسدمي نظر به 

 و طراحي با ايلنگه سه پنجره اُرُسي خانه قريشي، چوبي هايآرايه نمونه بهترين است. فراهم آورده تزئينات گونهاين

 وجود به باز فضاي آرايش منظور به چوب از است. استفاده قرار گرفته بنا شرقي نماي در كه است، زيبا بسيار و قوي ساخت

 گرفته است. صورت مشبک و اُرُسي هايپنجره ها، حفاظ،پنجره در و درها خفنگ ،iپاچنگ ن،روز يا نورگير قالب در آمده،

 تعبيه روزن يک هاپنجره و در از كدام هر باالي شفاهي خانه در است. بوده آمل هايخانه اغلب در مكرُر و ثابت بخش روزن

  .است گشته آن بيروني نماي و داخلي فضاي زيبايي موجب بنا، ضمن تأمين نياز كاربردي كه شده

 شفاهي جنوبي خانه و يشمال نماي در .دارد وجود وفور به آمل ههايخان در كه است عناصري از نيز هاپنجره و در:خفنگ

كه  است دايرهنيم فضايي شامل خانه، اين درهاي اكثر فوقاني سمت. قميشوند باز هم به رو كه قراردارد هاييدري سه و دو

 گويند. خفنگ اصطالح در را قسمت اين .اندشده تزئين سازيگره روش به

 تعبيه زمين از سانتيمتر 27 فاصله تقريباً به درها نمودن باز زمان بيشتر در امنيت تأمين منظور به كه ايچوبي هايآرايه

 .است استفاده شده خراطي ازاغلب  هاخفنگ ساخت در، خفنگ نام دارد و است شده
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 رو به معبر خيابان  خانه شفاهيهاي گره چيني پنجره  – 7شکل 

 

 چوب روي بر نقاشي و کاريچوب

 همچنين .است اسالمي معماري ويژگيهاي از چهارچوب، و سقف تير ونها،ست پنجره، در، ساختن براي چوب از استفاده

 كياني، (است داشته بيشتري رواج گيالن و مازندران ناحيه :حاشيه منطقه در مختلف اشكال به كه چوب روي نقاشي

 اين در چوب از ستفادها موارد ترينعمده از ، .باشدمي منطقه اين ويژه هنر نوعي به و تزئينات ترينرايج از يكي(  2533

 و منقوش دولنگه چوبي درهايو   )زير شيرواني( شيرسر چوبي تزئينات و داخلي سقفهاي منقوش چوبكاري به ميتوان بنا،

 كرد. اشاره شناختي زيبايي و ايسازه كاركرد با رنگي
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 عالقه، سليقه، به توجّه با كه ودب نقاشي هنر رفت،مي كاربه مختلف هايدوره چوبي آثار روي بر كه تزييناتي جمله از 

تر و در سبب تسلط بر قلم راحتبه ي روي چوب. كار نقاشگرفتمي شكل ايران مردم فرهنگ و طبيعت محيط، تقاضا،
نقاشي بر  ،كار بتدايا را دارد، چون چوب خاصيت جذب رطوبت ؛گرفتتر انجام ميهايش بهتر و بيشآفرينينتيجه نقش

ا آثار چوبي از يک امّ ،دن آن بودشخشک شدن و زايل  ،از جمله خوردن رنگ نقاشي ،شدراه ميهمتي مشكال باروي آن 

است مناسب براي نقاشي  ايصاف و زمينه يكرد و از طرف ديگر سطحمين ميأطرف خيلي از نيازهاي روزمره زندگي را ت

دغدغة است، تا با اين شيوه، بدون استفاده از الك  هايي ابداع شد و از همه بهترراهروي چوب كه براي رفع مشكل نقاشي به
خوردن رنگ توسط چوب و زايل شدن مانع كه  استاي الك ماده هاي بكر در اين زمينه بپردازند.نقش آفرينيخاطر به

 عالوه بر آن جال و شفافيت خاصي به كند.يو راه هجوم موريانه و حشرات موذي به داخل چوب را مسدود م شودمينقش 

مل محدود به هاي آنقاشي روي چوب در خانه. گيرديمانند سطح نقاشي را دربرماي كه درخششي آينهگونهبه هددنقش مي
آميزي روي اند. رنگها به كار رفتهها معموالً با تنوع آبي و قرمز در شيرسر و سقف اتاقرنگپردازي بر روي چوب است. رنگ

نقش و هيچ از خبري  باشد. در اينجانمي اماكن مذهبي بومي چون سقاتاالرها و تكاياهمانند بسياري از ها چوب در خانه

 نيست. يطرح

 
 خانه قریشي نقاشي روي چوب شيرسر – 8شکل 

 

 تزیينات گچي
گذاري الوان، شود: گچبري با سبک و سياق فرنگي، تخمههاي آمل به سه نوع مختلف ديده ميبناي خانهاستفاده از گچ در 

 اشي روي گچ كه در ادامه به هر سه اين موارد اشاره خواهد شد.و نق

 بري گچ
توان هاي هندسي و گياهي تركيب يافته و مزيت تزيينات گچبري آن است كه به سرعت آن را ميها اغلب از طرحبريگچ

صر اصلي آرايش معماران زني يا نقاشي روي گچ( يكي از عناكاري يا قالبگچبري )خواه كنده»پخش و روي آن كار كرد. 
ايرانيان سبک و فنون گچبري را به («. »910: 9155كار رفته و رشد زيادي كرده است)پوپ، ايراني است كه به فراواني به

(«. 01:9113چنان ظرافت و تنوعي رساندند كه هيچ ملّت ديگري نتوانست در استفاده از اين ماده با آنان برابري كند)پوپ،

اي سازنده و استوار براي عنوان ماده ايران اشكانيان و ساسانيان به مسئله گچ توجّه داشتند و از آن به در شروع معماري»
كاري در دورة اسالمي گسترش فراوان يافت. بري و گچگچ(«. 932: 9131مالت ساختماني و تزيينات استفاده كردند)حاتم، 

 بزرگان به عنوان عنصري تزييني مورد توجّه بوده است.  ها و منازلتر در نماي داخلي مساجد، مدارس، كاخبيش
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 خانه درزينقش فرنگي بر دیوار اتاق نشيمن   – 9شکل 

 لوانگذاري اتخمه

 روي بر توانمي را تزئيني تكنيک اين. است گذاريتخمه روش هاي آمل،خانه در رفته كار به تزيني هايتكنيک از يكي

 هستند، نقش فاقد كه بنا خارجي و داخلي ديوارهاي روي بر و باشندمي منقوش هك جنوبي و شمالي ضلع هايستون

 يک و مسطح صورت به سفيد، گچ اندود با را نظر مورد سطح كار، بنديقاب از بعد گذاري،تخمه روش در. كرد مشاهده

 با مرحله، اين از بعد. شودمي طرح اجراي آماده سفيد بوم يک همانند نظر مورد سطح مرحله، اين در. پوشانندمي دست

 نازك و تيز نوك ابزارهاي با بعدي مرحله در دهند،مي انتقال گچ سطح روي را نظر مورد نقش زغال، با گردافشاني روش

 از بعد .كنندمي توخالي را نقش و طرح متر،سانتي يک تا نيم حدود عمق به و كنندمي كاريكنده را شده پياده نقش فلز،

 نقش هم و زمينه هم توان، مي روش اين در. كنندمي پر رنگي هايگچ انواع از را آن درآوردند، كامل طور به ار نقش اينكه

 ،حاج مهدي سلطاننماي خارجي خانه ( 231(.2533 ، نژاد مكي) نشاند رنگي گچ آن جاي به و كرد توخالي تنهايي به را

با اين شيوه نقوش بسيار زيبا از درخت سرو، پرندگان و موجودات باشند. مزين به اين هنر مي درزي و خانه شفاهيخانه 
 اند. دستانه طراحي و اجرا گشتهاي خاماند كه ضمن داشتن سابقه ملي در فرهنگ ايراني به شيوهخيالي ايجاد كرده



 

 

 
wwwCAUP.ir         12 

 
 خانه حاج مهدي سلطان  – 11شکل 

 

 نقاشي بر دیوارهاي گچي 
اي ديرينه داشت ن پيشينهانگاري در ايرها حضور يافته است. گچمشابه كاشي نگاريهاي دوره قاجار، مضامين نگاريدر گچ

هاي پخته و پرورده، در مضامين گل و كشيد. گچ نگاران با بهره گيري از رنگو راه به تاريخ پيش از اسالم و ايام باستان مي

ها را به فراواني هايي از گچ نگاريمي بازماندهاسال پيشرفتي چشمگير داشتند. در دورهمرغ و مجالس رزم و بزم و مذهبي، 

هاي بعد تاريخ هنر ايران هاي عباسيان و سامانيان و غزنويان مشاهده كرد و شاهد تداوم آن در سدهتوان در بقاياي كاخمي
اني كه در اين شمار هنرمند  نگاري دوره ي قاجار حكايت از پيشينه پرشكوه آن دارد. پيداست كهبود. زيبايي و اصالت گچ
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اند كردههاي پيشين را بر دوش حمل مياند كه بار سنت سدههاند قابل اعتنا بوده و در حقيقت افرادي بودكوشيدهعرصه مي

 .و دريچه درك هنر را حتي به روي عوام الناس در خانه هاي خصوصي مي گشوده اند

مردم نه چندان مرفه هم از اين نوع تزيينات در خانه هايشان از بازمانده هاي گچ نگاريها در بعضي از خانه ها پيداست كه 

گچ نگار  فداشتند و نيازهاي معنوي و عاطفي خود را برآورده مي كردند. در دوره قاجار به لحاظ فني و كيفيت كار دو صن

ه درمي آوردند و صنف صنف گچ نگاران مبرز و متبحر كه كارشان را بيشتر در دربار و خانه هاي اعياني به جلو :وجود داشته

  )؟؟(.گچ نگاران بازاري كه بيشتر در خانه هاي عامه ي مردم به گچ نگاري و گچ بري مي پرداختند

بري در معماري ايران همواره جنبه اي دارد، اصال گچ نگاري و گچهقاجار مضامين تزييني جايگاه ويژ ههاي دوردر گچ نگاري

توان در خانه قريشي و مدني مشاهده نقاشي روي گچ را مي .رفتها به كار ميخانهني تزييني داشت و براي زيبايي اندرو

 پردازي افراد بومي تصوير شده است.ها ابتدايي و با مشخصات نقشطراحي اين نگاره  كرد.
 

 
 خانه قریشي نقاشي نقش ملي گرفت و گير بر دیوار خارجي  – 11شکل 

 

 آجرکاري و بندکشي

 آجرچيني 

ترين مصالح ساختماني گل پخته يا آجر يكي از متداول»اي مازندران فراوان است. ويژه در نواحي جلگهيران و بهگِل در ا
آجرچيني به دو شيوه در تزيينات معماري به  («.901: 9131هاي پيش از ميالد تا به امروز است)حاتم، فالت ايران از هزاره

آورند. ديگري آجر چيني هايي در بدنة ديوار پديد ميح متفاوت، طرحرفته است: آجرچيني برجسته كه با سطوكار مي

سازي نيز تعبير بخشد و از آن به گرههاي مختلف سطح ديوار را زينت ميها و رنگمسطح كه با تركيب آجرها در اندازه

ط هندسي و هاي هندسي مثلث، دايره، مشبک، حصيري، شكسته، راست و خفته، خطوشود. با اين دو روش نقشمي
هاي مازندران مصالح برپايي بنا آجر است اما به سبب در خانه(. 901: 9131شود)حاتم، چليپايي براي تزئين بناها ايجاد مي

ها توجه شده است. در اين ميان نهايت نقشي كه به كار گرفته شده قرار گرفتن در زير گچ و آهک كمتر به جنبه تزييني آن

 خورد. در ايوان منازل و يا بر ديواره حياط به چشم ميطرح خفته و راست است كه 
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 بندکشي
شود. بندكشي به كارگيري مالتي بين مالت بندكشي در بناهاي بندكشي از هنرهاي خاصّ بناهاي مازندران محسوب مي

هه + آب كه از تركيباتي چون سبوس + گياه گرزمال + آهک + آ استنوعي ساروج به رنگ خاكستري مازندران در واقع 

را برداشت و رويد و هر ساله در ماه بهمن آنزارهاي برنج ميهاي راكد شاليگرزمال گياهي است كه در آب. شودساخته مي

ها ها و بر روي خرابهگياهي است كه در دشت آهه .راحتي در مقابل رطوبت مقاوم استهاين گياه ب .نمايندخشک مي
نقش بندكشي با دو  داراي چنين تزييناتي است. شفاهي و درزي ،مدني، هدي سلطانحاج م(. 32: 9135)سليماني، رويدمي

اند. بيشترين طرحي كه در بندكشي منازل مازندران به چشم رنگ خاكستري و كرم رنگ بر روي آجرهاي قرمز شكل يافته

تري از گچ و ه مدني تزيينات كاملآيد تركيبي از ستاره چهارپر، دايره، گل گرد چهارپر، جناغي و نقش سرو است. در خانمي
تري همانند نقوش تركيبات بندكشي بر روي ديوار داخلي منزل قرار گرفته است. در خانه مدني نقوش زيباتر و متنوع

 شود.ديده مي طگذاري بر روي ديوار حياتخمه
 

 

 خانه درزي بندکشي با رنگ خاکستري و کرم بر دیوار داخلي حياط  – 12شکل 
 

 گيرينتيجه 
ژه اطالعات به دست آمده از مركز اسناد اداره ميراث فرهنگي اي به ويهاي ميداني و اسناد كتابخانهبا توجه به بررسي

گونه اذعان كرد كه چوب، گچ، گل و بتونه بندكشي عمده مصالح به كار رفته در ساخت و تزيين توان اينشهرستان آمل مي

كاري كنده چوب، رنگ گذاري روي چوبدهند. فنون تزييني منتج از اين مصالح شامل هاي قاجاري آمل را تشكيل ميخانه

روي گچ است. تنوع فنون هنري در خانه  ي روي گچشنقاو  گذاري الوانتخمه، بريگچ، گره چيني ارسي، كاري و درودگري
تكنيكي را داراست. در اين ميان  باشد. پس از آن خانه حاج مهدي سلطان بيشترين تنوعدرزي بيشتر از ساير منازل مي

توان نتايج به مي 9در جدولاند. مدني و شفاهي با تنوع ميانه هر كدام چهار فن متفاوت را به نمايش گذاشته خانه قريشي،

 دست آمده از اين مقاله را به صورت اجمالي مشاهده نمود.
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 هاي قاجاري املههاي تزیيني در خاننتایج به دست آمده از بررسي تکنيك -1جدول 

 هنرها مورد مطالعه: خانه                      حاج مهدي سلطان قريشي مدني درزي شفاهي

 رنگ گذاري روي چوب * *  * 
 

 چوب
 كاري كنده كاري و درودگريچوب * * * * 

 ارسي و گره چيني  *  * *

 بريگچ *  * * *
 

 گچ 
 گذاري الوانتخمه *   * *

 ي روي گچشانق  * *  

آجركاري و  بندكشي *  * * *

 آجركاري * * * * * بندكشي

 

اي هنرمندان عامه و محلي را در نقوش بندكشي توان هنر بومي و منطقهبا بررسي آثار به دست آمده مي
-سازي شاهد استفاده از سنتچيني و ارسيگره و نقاشي ديواري مشاهده نمود. هرچند در هنرهاي چوبي،

هاي نشيمن اصلي ژه در قسمت پيش بخاري اتاقها به ويبريملي در اين منطقه هستيم. اما گچ هاي

سازي در شئون مختلف هنر دوره قاجار به ويژه در تهران فرنگي اند.را به نمايش گذاشته فرنگيسبک 
 پايتخت ايران متداول بوده است.
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 i  شفاهي خانه در پاچنگ هاي.نمونه رسدزمين نمي به و است بسته آن پاي كه شودمي گفته روزني يا پنجره به:پاچنگ 

 .شده است واقع بنا شمالي نماي در
 


