
1396 پاييز ،)28( شماره ،هشتم سال: بزرگ راسانخ  

Quarterly bulletin of Greater Khorasan: Vol.8, No.28, Fall 2017 

در ي تاريخي دوران قاجار و پهلوي هاخانهينات نما و سردر تزئ لعةمطا
 مشهد

 1عليرضا شيخي

  2منيره نجاري
  22/06/1396  تاريخ دريافت:
  15/12/1396 تاريخ پذيرش:

  1-20 شماره صفحات:
  چكيده 
وارد ان نمايان بوده كه از مبر وجوه زندگي ايش امياالميقدهويت ملي و فرهنگي مردم ايران از  

ها و افكار گاه انديشهبه تزيينات وابسته به معماري اشاره داشت. اين عرصه تجلي توانيمآن  بارز
مقر مذهبي ايران،  عنوانبههاي شهرستان مشهد افراد ساكن در اين بوم و اقليم بوده است. خانه

به معماري در است. مقاله حاضر قصد دارد بازشناسي تزيينات وابسته  دستنيازانمونه بارزي 
هاي قديمي اين شهر در دوره قاجار و پهلوي را هدف قرار دهد و در پي پاسخ بدين هاي محلهخانه
هاي عصر قاجار و شده در تزيينات وابسته به معماري خانهاست كه كتيبه و نقش استفاده سؤال

تفسير موضوع از فرم و مفهومي دارند؟ رويكرد پژوهش كيفي بوده و در بيان و  پهلوي مشهد، چه
بندي فرمي و محتوايي و نقوش را دسته هابهيكتروش توصيفي و تحليلي بهره برده است. لذا انواع 

باشد. اي ميو البته مطالعات كتابخانه عكاسينموده كه اساس كار بر مبناي اطالعات ميداني و 
خطه از ايران، عليرغم ورود و حجار اين  برگچ، كاريكاشها حاكي از آن هستند كه هنرمندان يافته

اسالمي را از ياد نبرده  -آن در دوره پهلوي، ريشه ايراني شدت گرفتنفرنگي مĤبي از دوره قاجار و 
اند كه طبق آيين مسلماني جز با ياد ي براي ساكنان آن در نظر گرفتهمأمنها را و همواره خانه

ها، الهي مزين شده و نماي ساختمان ها با كالمپذير نيست. ورودي خانهخداوند متعال امكان
اند. اين دو هم براي داده ارائه و آيات قرآني، اسامي ائمه و اشعار هاهيمانقشگونه با فضايي بهشت

ساكنان و هم براي رهگذران همواره نام و ياد خدا را ارزاني داشته و فتح و گشايش در امور روزمره 
  را موجب شده است.

 نما و سردر خانه، آرايه. ار و پهلوي، مشهد،: قاجهاي كليديه واژ
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  مقدمه
ش در ايران سلطنت 1304ش تا 1158قاجاريه از  خاندان
تحوالت بسيار زيادي در شئون مختلف مملكت "كردند و 

و گاها  هامينسصورت گرفت. جامعه سنتي ايران مواجه با 
تندبادهاي مدرنيته قرار گرفت و بسياري از هنجارهاي 

سياسي، فرهنگي و هنري دستخوش تغييرات شد. اجتماعي، 
موضوع معماري نيز خارج از اين تغيير و تحوالت نبود و پيكره 

ي اجرايي آن در هاوهيشمعماري سنتي ايران و اصول نظري و 
توجه ما  ).21: 1392(قباديان،"مقابل شرايط جديدي قرار گرفت

كرد.  از الهوت و سنت به سمت ناسوت و تجدد نيز گرايش پيدا
ي سوبهبه همان ترتيب كه منبع الهام ما از سنت و گذشته خود 

ي آن جلب شد، اين تغيير جهت انديشه دستاوردهاغرب و 
كالبدي، در شهرهاي كشور تجلي پيدا نمود و سواد شهر  ازنظر

عصر پهلوي آغاز تحوالت گسترده و زيربنايي در  تغيير كرد.
عصر ارتباط با غرب و شئون مختلف جامعه ايران بود. در اين 

استفاده از تكنولوژي غرب جهت تبديل يك جامعه سنتي به 
صورت پذيرفت و مدرنيزاسيون  سرعتبهيك جامعه مدرن 

فراگير در كشور آغاز شد. هدف مقاله حاضر مطالعه  صورتبه
ي هاخانهتزيينات وابسته به معماري در اين دو دوره در 

يينات در دو قالب مسكوني شهرستان مشهد است. اين تز
بوده و در همين راستا به  مدنظر هابهيكتي تزييني و هانگاره
همت گماشته. آنچه ضرورت اين  هاخانهبندي تزيينات دسته

موضوع را ايجاب كرد شناخت و بازشناسي سنت و هويت 
در تزيينات وابسته به معماري در اولين شهر مذهبي  كاررفتهبه

گذرد كه اي از زمان مياست كه پاره ايران است و اين در حالي
و  شدهزدهدست به تخريب اين ابنيه داراي هويت در معماري 

است. شايد مرهمي  شدن دارخدشهچهره تاريخي شهر در حال 
و سندي در راستاي ثبت آنچه در حال  فناهلباشد در نظر 
  نابودي است.

  تحقيق روش
ه به رويكرد تحقيق به لحاظ بررسي تزيينات وابست 

معماري، كيفي است. از اين منظر روش كار توصيفي و تحليلي 
و نقوش در قالب جداولي تنظيم شدند و  هابهيكتبنابراين ؛ است

ي مذكور افتاد تا انمونه مدنظراز هر تزييني در جامعه آماري 
ي الزم دسترسي پيدا نمود. با توجه به هاافتهبتوان به حداكثر ي

جدول  در عالوه بر متن، اصر تحليليپهنه گسترده موضوع، عن
بر مبناي  عمدتاًموجز بيان شد. اطالعات  صورتبهو نمودار 

، شدهانجامعكاسي توسط نگارندگان  ژهيوبههاي ميداني و يافته
  اي بهره وافر برده شده است.اگرچه از اسناد و منابع كتابخانه
  گيريجامعه آماري و روش نمونه

هاي تاريخي شهر مشهد جامعه هتزيينات خان ازآنجاكه 
گانه قديمي مشهد بعالوه محله هدف است پس محالت شش

بوده و  مدنظرهفتمين محله در بافت سنتي  عنوانبهسناباد 
شده در ميراث فرهنگي اخذ شد. بعد از هاي ثبتاطالعات خانه

عدد  25شده خانه ثبت 77بررسي اوليه مشخص شد از 
ها ي از خانهتوجهقابلاينكه تعداد  . مشكل ديگراندشدهبيتخر

به دليل عدم اجازه تخريب در ميراث ثبت نبودند. از شهرداري 
خانه دريافت شد.  130آدرس ثامن مستقر در خانه توكلي نيز 

ي توسط توجهقابلي بررسي و نيز تعداد تمامبهها خانه
شهر  نگارندگان شناسايي و كوچه به كوچه و محله به محله

و آنچه داراي كتيبه و  ي و عكاسي قرار گرفتدبررسمورمشهد 
به  درمجموعجامعه هدف انتخاب شدند كه  عنوانبهنقش بودند 

مورد داراي  88تعداد خانه مسكوني رسيد كه از اين  166تعداد 
اند. در گام بعدي به انتخاب نمونه هدفمند به اين معنا كه كتيبه

گيري با حداكثر ونهاز روش نم ميابيدستبه حداكثر اطالعات 
هاي اختالف استفاده نموده و موارد مشابه كه حاوي داده

كمابيش يكساني بودند در يك دسته قرار گرفتند و در گام 
ها تنظيم پسين اطالعات الزم و كافي در قالب جدول

  اند.گرديده
  پيشينه تحقيق

كتبي در ارتباط با تاريخ و حوادث گذشته بر مشهد وجود  
) در 1362الدوله (عيصن توان به محمدحسن خانميدارند كه 

اشاره داشت كه به شرح تاريخي و  الشمسمطلعكتاب 
ي آن را نام هادروازهجغرافيايي شهر مشهد پرداخته و محالت و 

ي الصفاروضه) در كتاب 1380( تيهداخان برد. رضاقليمي
ناصري وضعيت كالبدي و اجتماعي شهر مشهد را گزارش داده. 

ميرزاي قاجار در كتاب ارزنده نفوس ارض اقدس،  نيالعابدنيز
قبل از  مشهد (صدسال گانهششآمار خانه به خانه محالت 

. كنديمو نفوس را ذكر و بيان  مشاغل انقالب اسالمي)،
) در كتاب در جستجوي هويت شهري 1384( عليرضا رضواني

ي شهر مشهد كه به لحاظ هايژگيومشهد به بررسي و بيان 
خود از اعتباري ويژه برخوردار  فردمنحصربهي خاص و هاتيقابل

ي از مباحث جغرافيايي و طبيعي، انساني و ادر گستره -است
و  درگذشته -كالبدي خصوصبهفرهنگي، اقتصادي و سياسي و 

) در كتاب 1390( رهنما ميمحمدرححال پرداخته است. 
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ي بافت معابر، محالت و اماكن عموم هيتسموجهشناسايي و 
قديم شهر مشهد به پژوهشي پيرامون شناسايي اسامي، 

ي هاجلوهو مكان جغرافيايي محالت، معابر و  هيتسموجه
در محدوده بافت قديم شهر  ...فرهنگي، مذهبي، تجاري و

تاريخ  در كتاب) 1348( مشهد همت گماشته است. علي مؤتمن
 ي متنوعي از مشهدهاجنبهآستان قدس ضمن بررسي مختصر 

، محالت و جمعيت برخي از هاهيقرو بارگاه رضوي به 
مهدي سيدي  موجز پرداخته است. صورتبهي مذهبي هاتياقل

ي رويكردهاي فرهنگي و كالبدي و تاريخي نهيزم درمطالعاتي 
 ي تاريخ شهر مشهدهاكتابو جغرافيايي شهر مشهد در 

) و 1392( )، نگاهي به جغرافياي تاريخي شهر مشهد1378(
شهد نگاهي به تاريخ فرهنگ و مفاخر داشته است. حسين م

) در كتاب فضاهاي ورودي در معماري سنتي 1390( زادهسلطان
ي فضاهاي ورودي در انواع بناها و ريگشكلايران به مطالعه 

در معماري سنتي ايران اهتمام  آن دهندهليتشكاجزا و عناصر 
ي سردر هابهيكت) مقاله 1389( ورزيده است و محمدي و رجبي

ورودي منازل تهران از دوره قاجار تاكنون را در مجله نگره 
 موردمطالعهاما موضوع مقاله پيش رو تاكنون اند؛ نمودهمنتشر 

  در كتب يا مقاالت نبوده است.
  ها)برزنها (و محله موقعيت جغرافيايي مشهد

مشهد [م هـ] نام شهري در ايران كه به زمان قديم آن را "
 الرضايموسبنيعلمزار شريف حضرت  چون .گفتنديمطوس 

(ع) در آن شهر واقع است لهذا مشهد مقدس گويند. شهر مشهد 
 كوهرشتهي بين دو اجلگهمركز استان خراسان است و در 

گز  1010است. از سطح دريا  شدهواقعبينالود و هزار مسجد 
دقيقه (نسبت به  35درجه و  59ارتفاع دارد. طول آن 

دقيقه  16درجه و  36) و عرض آن چينويالنهار گرنصف
  ).18528 /13 :1377، (دهخدا"است

. آن استهاي ي عمده شهر اسالمي محلههايژگيو ازجمله
محله براي سكونت كساني كه دين و مذهب مشترك  معموالً

ي زباني مشترك و يا هاگروهي نژادي و هارهيتداشتند، يا 
. در شهرهاي افتييمتصاص صاحبان حرفه و پيشه مشابه، اخ

. اندبودههاي مذهبي جدا از هم محله معموالًاسالمي ايران 
هايي از آن خود هم داراي محله هايزرتشتو گاه  هايهودي

كه روحيه تساهل و تسامح حاكم بر  ديآيبرم نيچن بودند.
خود موجبي است براي همزيستي  سوكجامعه اسالمي از ي

اعتقادات گوناگون و از سويي ديگر پيروان يي از مردم با هاگروه
ي گوناگون نژادي و زباني هارهيتاديان و فرق اسالمي و گهگاه 

شود. در جامعه شهري؛ ظهور محالت گوناگون را سبب مي

ي قومي، مذهبي، صنفي و مسلكي هاشهيرها بر اساس محله"
شهركي بوده در دل  صورتبهي امحله. هر شدهيمي بندميتقس
متمايزي از  شيوبكمو از هويت و خصوصيات  تربزرگ شهر

  ).167: 1377(قباديان، "ساير محالت برخوردار بوده است
محله، مركزي داشته با عناصر عملكردي خاص در  معموالً

 مقياس خود. هر مركز محله از عناصري مانند بازارچه، مسجد،
. شديمتشكيل  چهدانيم، زورخانه و كارگاه ،انبارآب ،هينيحس

ي خاص ادروازهي سراب و نوغان مشهد كه هر يك هامحله
خود داشته است، هنوز بسياري از عناصر عملكردي پيشين را 

 نكهيباا، اندكردهحفظ  حمام ،انبارآبمسجد، بازارچه،  ازجمله
ها را قطع كرده، هنوز هايي از اين محلهي جديد بخشهاابانيخ

: 1368(سعيدي رضواني،  توان بازيافتهم طرح قديمي را مي
  .)115و  114

تعداد محالت مشهد، از اوايل دوره قاجاريه كه  يدرباره
اند، اقوال مختلفي را ذكر كرده هاآنسياحان و مورخان نام 

نگاشته شده است. ماكدونال كنير كه در زمان فتحعلي شاه به 
محله دانسته كه پنج از  12شهر آمده، شهر مشهد را منقسم به 

نويسد است. فريزر سياح انگليسي نيز مي ريداباير و باقي  هاآن
 است شدهسپردهمحله دارد و هريك به كدخدايي  32مشهد 

هاي محله الدولهعيصن ).46: 1386(مدرس رضوي و ديگران، 
شهر مشهد را شش محله بزرگ و ده محله كوچك ذكر 

. محالت بزرگ عبارت است از خيابان عليا، خيابان كنديم
هاي كوچك سفلي، سراب، چهارباغ، عيدگاه و نوقان و محله

پاچنار، ارگ، سرسوق، سرحوضان، جديدها، مرويها، طپ المحله 
(تپ المحله) و محله غرشمارها كه آن را كوچه سياهان گويند، 

 :1362، الدولهعيصن( باشديمو محله چاه نو  هايريكشم
 اندعبارت كه ودشيمباروي شهر به شش دروازه باز  ؛ و)2/527
  از:
 ، واقع در شمال غربي شهرابانيباالخدروازه  -1

 دروازه سراب، واقع در مغرب شهر -2

 دروازه ارگ، واقع در جنوب غربي شهر -3

 دروازه عيدگاه، واقع در جنوب شهر -4

 ، واقع در جنوب شرقي شهرابانيخنييپادروازه  -5

 دروازه نوقان، واقع در شمال شرقي شهر -6

قرار معروف دو دروازه ديگر هم وجود داشته يكي موسوم  از
 "عليمون "و ديگري معروف به  "باغ دوالب "به دروازه 

ي هادروازهي آمويه) ... خالصه مشهد عالوه بر رعلي(م
جنت، فردوس، جم و  داالحداثيجد، چهار دروازه الذكرسابق

 ). نقشه44: 1386مدرس رضوي و ديگران، ( تهران داشته است
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 تنهانه، شدههيتهژارينف  بردارنقشهي كه از مشهد توسط اهيپا
را ثبت نموده است، بلكه  1858وضعيت موجود شهر در سال 

ي كه شهر امحدوده. دهديمعوارض پيرامون شهر را نيز نشان 
مشهد اشغال كرده به شكل مستطيل و جهت توسعه آن از 

گر دي برخالفي مسكوني هامحلهغرب به شرق است. 

از مراكز كوچك  افتهيتوسعهشهرهاي كشور، داراي يك نظام 
نيستند بلكه همگي به سمت حرم مقدس گرايش دارند كه به 

و (مهريار  مركز تاريخي شهر يك مسير خطي بخشيده است
  ).1 ريتصو() 47: 1378، گرانيد
 

  
  . مشهد در دوره قاجار1 ريتصو

  )142: 1378، گرانيو د: (مهريار مأخذ

ه مايه خرسندي است سندي از اواسط دوره قاجار است آنچ
كه به معناي امروزي سرشماري بوده و مطالب مفيد تاريخي و 

كتاب  نمايد.فرهنگي از مشهد آن دوره را براي ما آشكار مي
 منازل، ويژگي محله و شغل مردمان را نفوس ارض اقدس

نوع  با هادر محله كاررفتهبهدهد كه با نوع تزيينات گزارش مي
و  1جدول ( دهدها ارتباط معناداري را نشان ميمعماري خانه

2(.

  در مقايسه با كل شهر گانهششوضعيت محالت  .1جدول 
  ويژگي محله جمعيت منازل  محله  رديف

  - 57287 7666  شهركل -
  بلند آب)، فرهنگي و حكومتيشهر (، باالينينشانياع 9847 1257  سراب 1
  سكونت تعدادي هروي و مروي، هويت متعارف شهري، عدم روحيه روستايي 8748 1119  سرشور 2
تعداد " هاشيدروو  هايلوط، سوداگران، هاداللو عمده  ي سياسي افغانيهاآوارهمحل زندگي جديدها،  10314 1379  عيدگاه 3

به نام جديد  هاآنكه در يك محله استثنايي سكونت دارند...  نفر است 4000 باًيتقري مشهد هايهودي
 شانيهااطيحو  هاساختماناست و  شدهواقعدر نزديكي محله عيدگاه  هايهوديا نو مشهورند... محله ي

  ).954: 1380(خادميان، "به يكديگر راه دارد
در " پاخردهو محل زندگي عمده غرشمارهاي شهر و مردم  محله، فقيرنشين نيترتيپرجمعپرخانه و  10730 1585  ابانيخنييپا 4

سكونت  ابانيخنييپا، در محله اندمعروف "قرشمال"محلي به  اصطالحبهخانوار كولي كه  150حدود 
است. افراد اين گروه به كارهاي آهنگري، خراطي  شدهنييتعماليات  هاآنتومان براي  200دارند و مبلغ 

  ).955: 1380(خادميان، "و قصابي اشتغال دارند
  ورانشهيپو محل زندگي عمده اصناف و  روستايي-محله شهر، با هويت شهرينيتريميقد 9951 1445  نوغان 5
  وسعت زياد، جمعيت و منزل كم، داراي باغ و قنات زياد و محل ورود عمده علف و هيمه به شهر 5881 881  باالخيابان 6

  برگرفته از كتاب نفوس ارض اقدس و فرهنگ جغرافيايي ايران ماخذ:
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  چه جمعيت شهر مشهد به روايت سياحان و مورخانتاريخ .2جدول 
  تعداد  روايت  زمان تعداد روايت زمان تعداد  روايت  زمان
سرجان   نادرشاه

  ملكم
كدخدايان محالت   ق ه 1284 نفر40000 بارنس قه1248 خانوار60000

  شهر
 نفر 60000

 نفر 45000  ئرنپ  ق ه 1291 نفر60000 فريه محمدشاه نفر50000  دونالدمك  شاهيفتحعل

32-40000  فريزر  ق ه1238
  نفر

 نفر 57287  العابدين ميرزازين ق ه 6- 1295 نفر60000 خانيكوف شاهنيناصرالد

100000-80 ايست ويك قه1279 نفر45000  كانولي  ق ه1239
  نفر

 

  )16: 1382ميرزاي قاجار،  نيالعابدني(ز :مأخذ
ي هجر 1295سال چند تن ديگر هم بعد از آمارگيري 

قمري ارقامي را به روش تخمين براي جمعيت شهر مشهد بيان 
 1300در سال  000/50كه عبارت است از: بيش از  اندكرده

توسط لرد  1307نفر در سال  45000، الدولهعيصنقمري توسط 
 1311-15زوار ساالنه در سال  30000نفر و  60000كرزن، 

 1325فر در سال ن 000/80و  قمري توسط كلنل ييت انگليسي
: 1382ميرزاي قاجار،  نيالعابدني(ز يدالمانقمري توسط رنه 

17.( 

با وقوع جنگ جهاني دوم و اشغال شهر مشهد از سرعت 
توسعه شهر كاست اما رشد جمعيتي مشهد با آهنگ ماليمي 

ي هاقسمتدر  ژهيوبهادامه داشت. توسعه فيزيكي شهر مشهد 
برخي از باغات و روستاهاي  جنوب و جنوب غربي تداوم يافت و

حاشيه شهر را وارد بافت شهري مشهد كرد. بدين ترتيب اين 
محالت جديد، در اولين دهه سلطنت  عنوانبهمناطق و روستاها 

 ؛ مانندمشهد باز كردند خود درمحمدرضا شاه جايي براي 
تصوير ... (و سي متري بيسيم و  آبادعشرتالندشت، سعدآباد، 

2.(  

  
  . مشهد در دوره پهلوي2 ريتصو

)479: 1383: (ماهوان، مأخذ
شناسي در اين بازه تاريخي، ي مشهد به لحاظ گونههاخانه
ي مهم در تاريخ معماري و هنر ايران است به ابرهه ازآنجاكه

ي شد. مطالعه تزيينات وابسته به معماري بندميتقسسه گونه 

گرديد تا را موجب  رو شهيپكه هدف اصلي مقاله است، موضوع 
ي مسكوني شهر مشهد حاصل هاخانهي از ترمناسبدرك 
  گردد.
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 ي سبك سنتيهاخانه  
و حياط محور بودند و  گرادرونيي هاخانهي سنتي، هاخانه

به سبك سنتي  -چه خانه مردم عادي و چه خانه اشراف– تماماً
. نماي شدنديمو مطابق با اصول بنيادين معماري ايراني احداث 

 .)206: 1374(قريب،  خشتي يا آجري بود معموالً هاخانهاين 
واحدي  باًيتقري سنتي داراي اجزا و تركيبات هاخانهورودي 

به همراه اجزايي چون  -، دردرگاه ، سكو،طاق شيپچون 
ي و هشت سردر، –و گاهي روزن  خيمگلآستانه، كوبه، كلون، 

 را برحسب جنس، كيفيت حضور و وارد شوندگانو داالن بود 
 كرديمبا خانواده به فضاهاي مختلف خانه هدايت  هاآنرابطه 

به شكل جناغي  معموالً هاخانه طاق شيپ). 2: 1375(هاشمي، 
اغلب ساده و يا با  هاآنو گاه بيضي يا هاللي بود و سقف 

(ميرزائي و  شديمي آجري، كاشي و گچي تزيين هايكاربند
ساده بود و يا  امالًكيا  هاخانه). سردر 190: 1385ديگران، 
 هاآني يا تلفيقي از كاريكاشي از آجركاري، اهيماكمتزيينات 

). بر سطح سردر، 117: 1353اورسل، (را بر سطح خود داشت 
ي مختلف و با مضامين هاشكلي كاشي يا مرمري به هابهيكت

ع)، نام باني، تاريخ ساخت تن (پنجآيات قرآني و احاديث، نام 
، توكلي، اكبر زادهي هاخانه ؛ مانندديگرديميه خانه و ...تعب

  و رحيميان و ... ورانشهيپ
 ي سبك تلفيقيهاخانه  

هايي سنتي بودند ي سبك تلفيقي، در حقيقت، خانههاخانه
كه طي جريان تأثيرپذيري از فرهنگ و هنر اروپا، برخي از اجزا، 

و نقوش معماري غرب را در معماري خود به  ناتييتز عناصر،
نماي  ).71و  70: 1389كار گرفتند (رمضان جماعت و نيستاني، 

داراي  هاآنكاشي ورودي  واز آجر  شتريب ي تلفيقي،هاخانه
با روزن و گاهي  - ، درگاه، درسكو ،طاق شيپعناصري مانند 
ي، داالن يا راهرو (گاهي بدون اين هشت سردر، -كوبه و كلون

، نماطاق، دو طاق شيپاهي اوقات نيز در طرفين گ .موارد) بود
گرفت. دو ستون يا نيم ستون تزييني يوناني و دو سكو قرار مي

يا ساده بود و يا با گچ، آجر، كاشي يا تركيبي از  هاخانهسردر 
و  شديمي هاللي و سنتوري آراسته هاطرحبا  ندرتبهو  هاآن

ي با همان مضامين رنگهفتاغلب بر سطح آن، كتيبه كاشي 
ترتيب قرارگيري عناصر و تزيينات  نيبد .خورديمقبل به چشم 
 هاي فرنگي و تركيب با يكديگر،و موتيف هاطرحبومي در كنار 

رديف سبك تلفيقي قرار گرفت (رمضان جماعت و نيستاني،  در
ي داوودي، طلعت موسوي، هاخانه ؛ مانند)71و  70: 1389

  و محمدزاده و... زادهحسنشالچي، دكتر شيخ، شالچي، 
 هاي سبك اروپاييانهخ  

هاي هايي برونگرا با تركيبهاي سبك اروپايي، خانهخانه
فرنگي بودند و نماي  كامالًهاي شكلي غير سنتي و طرح

ي قبل، هانمونهنسبت به  هاآنفضاي ورودي  مخصوصاًخارجي 
). 18-17: 1373، زادهسلطانبسيار متفاوت و حائز اهميت بود (

ي قبل بود و فضاي هادورهاز  تركوتاهاه آجري و گ هاخانهديوار 
شد و ورودي در درگاه، در، سردر و در مواردي راهرو خالصه مي

و داالن و... كه  طاقشيپاز ديگر اجزا و عناصر ورودي مانند 
ها و يي خانهگرادرون دهندهنشان ورود، مراتبسلسلهبيانگر 

ي نبود؛ بدين خبر هاآنمحرميت و امنيت بودند، در  كنندهنيتأم
به داخل حياط يا فضاي اصلي خانه  ماًيمستق هاخانهترتيب در 
مستقيم بود (رمضان جماعت  كامالًشد و نحوه ورود گشوده مي

). در دو سوي ورودي بعضي از 71و  70: 1389و نيستاني، 
ها يا ستون ازجملهي تزييني مختلفي هاشكل، عناصر و هاخانه
اي شكل و يا دايرهي نيمنماهاقطاهاي تزييني، ستوننيم

تك  صورتبهو تخت، گاه  سنتوري هايي هاللي وپنجره
خورد و ورودي تركيبي به چشم مي صورتبهعنصري و گاهي 

هاي اين سبك، درها فلزي ها فاقد سكو بود. در اغلب خانهخانه
ي هاخانه مانندشد يي متنوع ساخته ميهاشكلو به 

).102: 1390، زادهسلطانني و... (ي، خرم و رمضاهاشميبن
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  عناصر اروپايي در دوره قاجار و پهلو راتيتأثي معماري ايران و هاوهيش .1نمودار 

)24-23: 1389( يرجب)، محمدي و 1392: با استناد به قباديان (مأخذ

و نقوش وابسته به معماري در  هابهيكتتحليل 
  ي تاريخي مشهدهاخانه
ي از فرهنگ معماري جزئ عنوانبه و ساختماني هر بنا "

دارد كه يك انديشه ذهني را از طريق  به عهدهاين وظيفه را 
فرم ظاهري خود عينيت ببخشد و اين عينيت بايد حامل پيامي 

و به همين خاطر است  مييگويم "هويت بنا"باشد كه به آن 
(نايبي، "هاستفرهنگنمودي براي سنجش  "معماري"كه 

1381 :33.(  
ي مشهد كه در قالب كتيبه و نقوش هاخانهتزيينات عمده 

نقش بسته است.  هاخانهباشند بر ورودي و نماي اصلي مي
ي نسبت به ساير سردر وروددور داشت كه  ازنظرنبايد  اگرچه

محيط و اجزا ديگر از ويژگي خاصي برخوردار بوده است. اين 
درون رابط  عنوانبهكه ورودي  گردديبرممهم به اين موضوع 

اعتقادات،  دهندهنشانفرهنگي،  ازنظرو برون عمل كرده و 
كتيبه ".باشديم مرزوبومي گذشته مردمان اين هاسنتباورها و 

و  شدهنوشتهداراي باطن و ظاهري است. ظاهر آن را كلمات 
باطن آن را روح و مفهومي كه در نهان كلمه نهفته است در 

بيشتري  شأني صفا و دارا شدهنوشتهو هر چه خط  رديگيبرم
(محمدي و  "است مؤثرترباشد، در القاي معناي باطني كلمه 

 ).22: 1389رجبي، 
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  شهرستان مشهد گانههفتدار محالت ي مسكوني كتيبههاخانهفراواني  .3جدول 
  هاخانهشناسايي  هاخانهتعداد محله  رديف

  در ميراث شدهثبت  شدهييشناسا
  1  22 23 خيابان شيرازي، ميدان شهدا)توحيد،( ابانيباالخ 1
  5  12 17 خيابان نواب صفوي)(ابانيخنييپا 2
  4  10 14 آخوند خراساني، ارگ، پاسداران، سراب)سراب ( 3
  3  8 11 خسروي، اندرزگو، سرشور)سرشور ( 4
  -  1 1 الزمانصاحبسناباد و 5
  -  3 3 عيدگاه 6
  3  16 19 آزادي، نوغان، وحدت)نوغان ( 7
   88 جمع 

)1396- 1394نگارندگان(: مأخذ

، هاخانهي نقش بسته بر هابهيكت اتفاقبهاكثر قريب 
نوع  فراواني كنديم توجهجلبرا آراسته است. آنچه  هايورود
، سرآغاز و سرلوحه حالتابهيي است كه از گذشته هابهيكتاول 

يد هر عمل و كاري براي مسلمانان بوده است. نام و ياد خدا، ام
به فتح و گشايش در كارها و دوري جستن از چشم بد، بيشترين 

ي مشهد به خود اختصاص داده هاخانهرا در  هايورودآذين بر 
 ريتصو( اندشدهو متبرك به آيات سوره فتح و قلم از قرآن كريم 

  ).4جدول و  3

 
  اريه تا معاصرمشهد از دوره قاج گانههفتي محالت هاخانهنوع اول  يهابهيكت. 3 ريتصو

 1395 ،: نگارندگانمأخذ



 9 |...قاجارتاريخي دوران  يهاخانهمطالعه تزيينات نما و سردر 

 مشهد از دوره قاجاريه تا معاصر گانههفتي محالت هاخانهنوع اول  يهابهيكت .4جدول 

موقعيت 
 مكاني

 فراواني  تزيينات نوع  نوع خط  قالب
  كتيبه

محل كتيبه در
 بنا

 دوره تاريخي  متن كتيبه رتصوي  

/ ابانيباالخ
خيابانپايين

/ سراب/ 
سرشور/ 

 اننوغ

21 

 /گياهي
هندسي و 

در  گياهي
 حاشيه

مربع/ دايره/ 
بيضي/ لوزي/ 

ي/ ضلعهشت
لچكي/ 

مستطيل/تاجي/ 
  ترنجي

 - ثلث
نماي  -سردر  قرآني  نستعليق

 ساختمان
 پهلوي - قاجار

 اهللابسم
الرحمن 
 الرحيم

1 

باالخيابان/ 
خيابانپايين

/ نوغان/ 
 سرشور

21 

در گياهي 
/ هندسي متن
ي در اهيو گ

 حاشيه

ي/ ابهيكت/ بيضي
مربع/دايره/ 

  رهيدامينمستطيل/ 
ثلث/ 

نماي  -سردر  قرآني  نستعليق/
 ساختمان

 پهلوي - قاجار
 هيآسوره قلم 

52 
2 

/ ابانيباالخ
خيابانپايين

/ نوغان/ 
سراب/ 
سرشور/ 
 عيدگاه

23 

گياهي و 
هندسي در 

 حاشيه

بيضي/ مربع/ 
لچكي/ مستطيل/ 

 يضلعپنج
ثلث/ 
 نستعليق

 قرآني
 نماي -سردر

 ساختمان
 پهلوي - قاجار

سوره فتح آيه 
1  3 

 نوغان 1  -   بيضي - قرآني نماي ساختمان اوايل پهلوي  سوره فاتحه 4
 سرشور 1  -   يضلعهشت ثلث قرآني سردر نامعلوم  سوره قدر 5

باالخيابان/ 
سراب/ 
 سرشور

3  هندسي/ 
 گياهي

دايره/ 
 بيضي/مستطيل

 بنايي/ ثلث  قرآني  سردر  نامعلوم  سوره اخالص 6 

 نوغان 1  -   بيضي ثلث قرآني سردر نامعلوم  يالكرسهيآ 7
سراب/ 

 خيابانپايين
2  در گياهي 

 هيحاش  يضلعهشتبيضي/  ثلث  قرآني  نما -سردر  نامعلوم
ادخلوها بسالم 

 آمنين
8 

باالخيابان/ 
خيابانپايين

/ نوغان/ 
سرشور/ 
 عيدگاه

13 
گياهي در متن 

 و حاشيه

بيضي/ مربع/ 
ي/مستطيل/ابهيكت

 رابيمح

ثلث/ 
 نستعليق

 قرآني
نماي  -سردر

 ساختمان
 پهلوي- قاجار

نصر من اهللا و 
 فتح قريب

9 

1396 ،: نگارندگانمأخذ

اشاره  گرفته قرارمردمان  موردتوجههاي نوع دوم كه كتيبه
، شهادتين و تنپنجو اشاعه فرهنگ شيعي در قالب اسامي 

. آيات باشديمع) ( يعلاسامي ائمه اطهار با تكيه بر حضرت 

و در اسامي  به خط ثلث، سردرها را آذين بخشيد عمدتاًقرآني 
ائمه شاهد حضور خطوط نستعليق و برخي اوقات خطوط تفنني 

  ).5جدول و  4نيز هستيم (تصوير 



 پژوهشي پژوهشنامه خراسان بزرگ-فصلنامه علمي |10

 
  مشهد از دوره قاجاريه تا معاصر گانههفتي محالت هاخانهي نوع دوم هابهيكت .4تصوير 

 1395 ،: نگارندگانمأخذ

  مشهد از دوره قاجاريه تا معاصر گانههفتي محالت هاخانهي نوع دوم هابهيكت .5جدول 

 1396 ،: نگارندگانمأخذ

 موقعيت مكاني  اوانيرف  تزيينات نوع   نوع خط  قالب
 محل كتيبه در بنا  كتيبه  دوره تاريخي  متن كتيبه وير

 تص

سراب/ 
باالخيابان/ 

/ ابانيخنييپا
نوغان/ سرشور/ 

 عيدگاه

12 

  گياهي/هندسي/
تلفيقي/هندسي 

 حاشيه در

مربع/
بيضي/ 

مستطيل/ 
دايره/ 
  كتيبه

ثلث/ 
مثني/ 
  نستعليق

اسامي 
  تنپنج

نماي  -سردر
 ساختمان

 پهلوي - قاجار
اسامي 

 تنپنج
1 

باالخيابان/ 
/ ابانيخنييپا

 نوغان

3  فيگوراتيو/گياهي 
 در حاشيه

بيضي/ 
  مربع

نستعليق
نماي  -سردر  شهادتين  / ثلث

 ساختمان
 اواخر قاجار  شهادتين 2 

خيابان/ باال
/ ابانيخنييپا

 سرشور/ نوغان

5   تلفيقي/ گياهي

بيضي/
مربع/ 
 مستطيل

 نستعليق  قرآني
نماي -سردر

 ساختمان
 نامعلوم

فوق  داهللاي
 ايديهم

3 

عيدگاه/ 
 ابانيخنييپا

2   گياهي/هندسي  تاجي/  ثلث  ثنايي  نما -سردر  نامعلوم
يا قاضي 
 الحاجات

4 

عيدگاه/ سراب/ 
/ ابانيخنييپا

 انباالخياب

4  تزيينات هندسي 
 با آجر

مربع/ 
 يضلعشش

بنايي/ 
 نستعليق

اسامي 
 ائمه

نماي  -سردر
 ساختمان

-اواخر قاجار
 پهلوي

 علي 5 

باالخيابان/ 
 ابانيخنييپا

2  -   مربع  نستعليق  قرآني
نماي-سردر

 ساختمان
 نامعلوم

ايعلتوكلت
 هللا 6 

 ابانيخنييپا 1   گياهي  يابهيكت  ثلث  قرآني  سردر  نامعلوم
هذا من 
 فضل ربي

7 

 سراب 1   گياهي ترنجي ثلث   سردر پهلوي  ماشااهللا 8

 سناباد 1  -   مربع  ثلث  قرآني  سردر  نامعلوم
رب يسر و 
 ال تعسر

9 



 11 |...قاجارتاريخي دوران  يهاخانهمطالعه تزيينات نما و سردر 

ي نوع سوم، اشاره به موضوعات توكل، هابهيكتتعدادي از 
و  اميد و رحمانيت خداوند و يا استمداد از حضرت اباعبداهللا (ع)

(ع) دارند. اشعاري نيز در قالب  الرضايموسبنيعلحضرت 
نشانده شده كه با خطوط ثلث و نستعليق  واريدرودكتيبه، بر 

تاريخ و يا موضوعات ديني را دربر دارد. آنچه در اين مجال 
ي ثلث، نستعليق و كوفي بر ديوارها با هابهيكتمستتر است 

د بر آن دارد تا زيبايي تمام و كمال نشانده شده و مقصو

ي هانشانهرا با ياد، نام و  همه كارجان بشويد و  واريدرود
اين  هاكوچهحضرت حق آغاز دارد و همواره در معبر، گذرگاه و 

  مهم را بر روندگان اين راه بر خاطر نشاند و متذكر شود.
به هشت  توانيمرا به لحاظ معنا و مفهوم  هابهيكتبنابراين 

قرآني، شهادتين، اسامي ائمه اطهار،  اتيا دسته تقسيم نمود:
، 5ريتصوثناي پروردگار، حديثي، تاريخي، دعايي و خبررسان (

 .)6جدول 

 
  مشهد از دوره قاجاريه تا معاصر گانههفتي محالت هاخانهي نوع سوم هابهيكت .5 تصوير

 1395 ،: نگارندگانمأخذ

  مشهد از دوره قاجاريه تا معاصر انهگهفتي محالت هاخانهي نوع سوم هابهيكت. 6جدول 

 موقعيت مكاني  فراواني تزيينات درمحل كتيبه نوع كتيبه نوع خط  قالب
 بنا

تاريخيدوره  متن كتيبه رتصوي

 ابانيخنييپا 1   گياهي نماي-سردر شعر  نستعليق  دايره
 ساختمان

قاجار محمد شمع جمع آفرينش 1

 ابانيخنييپا 1  -  نما-درسر دعايي  نستعليق  مربع نامعلوم  با اميد پروردگار 2
باالخيابان/ 

 ابانيخنييپا

2  -   بيضي ثلث ثنايي نماي-سردر
 ساختمان

نامعلوم يا رحيم رحمانيا  3

 سرشور 1  -   مربع  نستعليق تابلو
 خبررسان

سردر پهلوي اول دكتر حشمت اعتمادي 4

 ابانيخنييپا 1   گياهي   طغري اسامي
 ائمه

نماي ساختمان قاجار  يا اباعبداهللا 5

سرشور/ 
 ابانيخنييپا

2   گياهي  مستطيل ثلث قرآني سردر نامعلوم فاهللا خير حافظا و هو
 نيالراحمارحم

6

بنايي  مستطيل    1  -  7  ال اله اال اهللا نامعلوم سردر قراني
 نوغان 2   گياهي  تاجي ثلث اسامي

 ائمه

نماي ساختمان نامعلوم الرحمن الرحيم يا اهللابسم
 الرضايموس علي بن

8

 نوغان 1  -   بيضي ثلث قرآني سردر الرحمن الرحيم اهللابسم
و ال قوه اال باهللا العلي  الحول

 العظيم

9

 سرشور 1  ‐   مستطيل ثلث/
 نستعليق

قرآني نماي ساختمان نامعلوم سوره اسراء و 111و  110آيه 
و ال قوه اال  الحولدر ميان 

 باهللا العلي العظيم

10 
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 موقعيت مكاني  فراواني تزيينات درمحل كتيبه نوع كتيبه نوع خط  قالب
 بنا

تاريخيدوره  متن كتيبه رتصوي

 ابانيخنييپا 1  -   بيضي ثلث شعر/
ثنايي/ 

شهادتين/ 
 تاريخ

سردر
 قاجار

مهر چهاردهجاويد محب 
  كرام

  از پير خرد ماده خواست تمام
 از آنتاريخ بنا گفتش 

  ياساخته
 ايام همبر درشتا طي بنمايد 

11 

-  1   گياهي  مستطيل  نستعليق حديث - نامعلوم حديث سلسله الذهب 12 
 1396 ،: نگارندگانمأخذ

 ريغ عناصر ،هاخانهيگر تزيينات وابسته به معماري در نوع د
ي هستند كه جهت مطالعه بهتر در سه گروه ابهيكت

پرشمارترين تزيينات، هندسي است. اين  .اندشدهيبنددسته
ي هندسي ملون و جذاب بر عناصر مختلف معماري از هاگره

و  هاستونسردر تا نماي ساختمان در قاب پنجره، سنتوري، 
 نقش و ده در اين ميان، دوازده. گره شوديمديده  هاهيشحا

معاني ديني و عرفاني شيعي را با  نيقيبهي دارند كه ترپررنگ
خود همراه دارند. عالوه بر كاشي، نقوش مختلف هندسي آجري 

ي مسكوني، بافت و جلوه هاخانهنيز بر نماي برخي از  زدهقالب
وارهايي هندسي بر بدنه بنا ي به بنا داده است. همچنين ناژهيو

ي حياط كاركرد زيبايي و هماهنگي رنگي در ايجاد هاجدارهو يا 

هارموني درست فضايي، كمك شاياني نموده است. آجر 
ي مسكوني مشهد به هاخانهبا نقش هندسي در  زدهقالب
 به خودي منقش پهلو زده و نگاه هر عابري را هايكاش
ورد و اكر آجري در اين بناها . همكناري رنگ الجخوانديفرام

باعث تشديد خطوط هندسي و يا نقوشي مثل ستاره بر بناها 
اينكه در تعدادي از  ژهيوبهنموده است.  مؤكدرا  هاو آنشده 

 عنوانرا به، اجرا گشته و كتيبه شدهآراستهسردرها كه به كتيبه 
، 7، 6اوير (تص اصل و اساس كار در معرض نمايش گذارده است

     ). 8،9، 7 جداولو   8
  

  

 
ي مسكوني شهرستان مشهد عصر قاجار و پهلويهاخانهسردر و نماي  يهيحاشتزيين هندسي . 6 ريتصو  

1395 ،: نگارندگانمأخذ



 13 |...قاجارتاريخي دوران  يهاخانهمطالعه تزيينات نما و سردر 

ي عصر قاجار و پهلويهاخانهحاشيه در  عنوانبه هندسي تزيينات .7جدول   
 موقعيت مكاني  ساختار سبك ساختار نقش دوره مجموعه 

 )4(تصويري 
رديف

 جنس بدنه  تركيب رنگي
  
  

در شش محله بزرگ، 
با تزيينات  هاخانه

اندك  - هندسي
اختالف در رنگ و 

مزين شده  -قالب و...
 است.

 آبي كاشي-آجر اسالميايراني قاجار و پهلوي  1شماره  1
 سفيد- آبي-زرد-مشكي كاشي قاجار و پهلوي  2شماره  2

 آبي كاشي-آجر لويقاجار و په  3شماره  3
 مشكي - زرد كاشي قاجار و پهلوي  4شماره  4
 مشكي -آبي كاشي قاجار و پهلوي  5شماره  5

 مشكي -زرد -سبز -آبي كاشي قاجار و پهلوي  6شماره  6
 زرد -مشكي كاشي قاجار و پهلوي  7شماره  7
 زرد -مشكي كاشي قاجار و پهلوي  8شماره  8

 زرد -آبي -مشكي كاشي قاجار و پهلوي  9  9شماره 
 مشكي -آبي كاشي قاجار و پهلوي  10  10شماره 

 آبي كاشي-آجر قاجار و پهلوي  11  11شماره 
 زرد -مشكي -آبي كاشي قاجار و پهلوي  12  12شماره 

 13  13شماره  قاجار و پهلوي كاشي  آبي
   1396 ،نگارندگان :مأخذ

  
ي مسكوني شهرستان مشهد عصر قاجار و پهلويهاخانهقالبي هندسي منفرد و تزيينات  .7 ريتصو  

1395 ،: نگارندگانمأخذ
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ي عصر قاجار و پهلويهاخانهتزيينات هندسي منفرد و قالبي بر  .8جدول    

 موقعيت مكاني ساختار محل دوره مجموعه 
 )3تصويري ( يف

رد
 جنس بدنه تركيب رنگي 

 22. پ شير حوض ك. عيدگاه كوچه -عيدگاه  - آجر سردر نامعلوم  1شماره  1
 11سر نبش سعدي  -سراب ياروزهيفزرد/مشكي/ كاشي-آجر سردر پهلوي  2شماره  2

 ك- 6نوغان - ) موسوي( يشانيپر خانه - نوغان
 162پ -بختياريها

ياروزهيف آجر سردر پهلوي  3شماره  3

و  6پ  سجادي ك دانشگاه خ-  خرم خانه -سراب 
 خان كسر نبش  لشكر چ فطر ب شهدا ميدان- 8

 8و  6 پ منش

- آجر سردر نامعلوم  4شماره  4

 8و  6پ  سجادي ك دانشگاه خ- خرم خانه -سراب
 خان كسر نبش  لشكر چ طرف ب شهدا ميدان-

 8و  6 پ منش

- آجر سردر نامعلوم  5شماره  5

- 9 الزمان صاحب-پور حشمت خانه -باالخيابان
 44و  42سر نبش پ  جنوبي مولوي

- آجر نماي ساختمان نامعلوم  6شماره  6

 10كوچه مستشاري پ - خانه حسن زاده -سراب ياروزهيف آجر نماي ساختمان پهلوي  7شماره  7
 49پ -ساسان كوچه- 3 آزادي-اكبرزاده قديمي خانه ياروزهيف آجر سردر قاجار  8شماره  8

 است شدهاستفادهقالبي  از آجردر شش محله بزرگ  الجورد آجر نماي-سردر
 ساختمان

قاجار و
 پهلوي

 9  9شماره 

 است شدهاستفادهقالبي  از آجردر شش محله بزرگ  - گچ/ آجر نماي-سردر
  ساختمان

قاجار و
 پهلوي

 10  10شماره 

 است شدهاستفادهقالبي  از آجردر شش محله بزرگ  - گچ/آجر نماي-سردر
  ساختمان

قاجار و
 پهلوي

 11  11شماره 

 است شدهاستفادهقالبي  از آجربزرگ  در شش محله - آجر/ كاشي نماي-سردر
  ساختمان

قاجار و
 پهلوي

 12  12شماره 

1396 ،خذ: نگارندگانمأ  

  ي مسكوني شهرستان مشهد عصر قاجار و پهلويهاخانههندسي سردر و نماي ساختمان . تزيينات 8 ريتصو
1395 ،: نگارندگانمأخذ



 15 |...قاجارتاريخي دوران  يهاخانهمطالعه تزيينات نما و سردر 

 
ي عصر قاجار و پهلويهاخانهو نما بر هندسي سردر  تزيينات .9جدول   

 موقعيت مكاني  ساختار نام گره قالب دوره مجموعه 
 )3تصويري (

رديف
 جنس بدنه  تركيب رنگي

  
در هفت محله 

با  هاخانهبزرگ، 
-تزيينات هندسي 

اندك اختالف در 
 -رنگ و قالب و...

 مزين شده است.

 -زرد -ياروزهيف -الجورد
 - سفيد-مشكي

كاشيآجر/ -مستطيل-مربع
 -سنتوري

- قاجار و
 پهلوي

)1(  1

 -صورتي-فيروزه اي-الجورد
 سفيد-مشكي- زرد

كاشي -مستطيل-مربع
 - دايره -بيضي

 ستاره -سنتوري

ده طبل دار قاجار و
 پهلوي

)2(  2

-زرد -فيروزه اي-الجورد
 سفيد-مشكي

كاشي -مستطيل-مربع
 - دايره -بيضي

 ستاره -سنتوري

دوازده تند قاجار و
 پهلوي

)3(  3

-زرد -فيروزه اي-الجورد
 مشكي

كاشي مستطيل - قاجار و
 پهلوي

)4(  4

- زرد -سبز-فيروزه اي-الجورد
 مشكي

كاشي -مستطيل-مربع
 سنتوري

پيلي قاجار و
 پهلوي

)5(  5

 مشكي-زرد - صورتي -الجورد كاشي مستطيل-مربع
 -سنتوري -بيضي

 ستاره

ده و پنج قاجار و
 پهلوي

)6(  6

-زرد -فيروزه اي-الجورد
 مشكي

كاشي -مستطيل-مربع
 سنتوري

- قاجار و
 پهلوي

)7(  7

-زرد-ياروزهيف-الجورد
 سفيد-مشكي

كاشي - قاجار و
 پهلوي

)8(  8

 -صورتي-فيروزه اي-الجورد
 عنابي- سفيد-مشكي- زرد

كاشي -مستطيل-مربع
 سنتوري -بيضي

ده و پنج قاجار و
 پهلوي

)9(  9 

-زرد -فيروزه اي-وردالج
 مشكي

كاشي مستطيل-مربع - قاجار و
 پهلوي

)10(  10 

 -عنابي -فيروزه اي-الجورد
 سفيد-مشكي- زرد

كاشي -مستطيل-مربع
 - دايره -بيضي

 ستاره -سنتوري

ده طبل دار قاجار و
 پهلوي

)11(  11 

-زرد -  -فيروزه اي-الجورد
 مشكي

كاشي -مستطيل-مربع
 سنتوري

چهارلنگه ر وقاجا
 پهلوي

)12(  12 

- زرد -فيروزه اي -الجورد
 مشكي

كاشي -مستطيل-مربع
 سنتوري

- قاجار و
 پهلوي

)13(  13 

 -صورتي-فيروزه اي-الجورد
 عنابي- سفيد-مشكي- زرد

كاشي -مستطيل-مربع
 سنتوري

- قاجار و
 پهلوي

)14(  14 

1396 ،نگارندگان :مأخذ

و گچ نماي  كه با كاشي، آجر اندياهيگدو ديگر عناصر 
در اندرون  عمدتاً. در آذين گياهي كه اندآوردهبناها را به جلوه 

مقتضيات سياسي و  بنا برشده ردپاي هنر فرنگ به كار گرفته
ي شايد بتوان يادآوري كرد كه از نوعبه .شوديماجتماعي ديده 

پس ياد خدا، آرامش و حالوت را بر شاهدان ارزاني داشته است. 

ي گلداني، ترنجي، هاقالبي در اگستردهر سطوح اين تزيينات د
بر سر  اگرچه و لچكي را پر نموده است. دارزهيتو  دارمازهقوس 
 كرده استي گرجلوهاندك نيز  صورتبه هاهيحاشو يا  هاستون

  ).11، 10جداول  و 10، 9 ( تصاوير



 پژوهشي پژوهشنامه خراسان بزرگ-فصلنامه علمي |16

 
  جار و پهلويي مسكوني شهرستان مشهد عصر قاهاخانهگياهي . تزيينات 9 ريتصو 

  1395 ،: نگارندگانمأخذ

  ي عصر قاجار و پهلويهاخانهگياهي نقش بسته بر  . تزيينات10جدول 
 موقعيت مكاني  ساختار سبك قالب

ساختار 
 نقش

محل دوره مجموعه 
تصويري 

)2( 

رديف
 جنس بدنه  تركيب رنگي

 وحدت-سيدان نوغان، خانه
 8. پ 1 ي. صفار شاهرود21

-  آجر/گچ تونسرس فرنگي نماي
 ساختمان

قاجار  1شماره  1

 ديالمه- خيابان سرشور، نماي
2 

ي/ زرد/ اروزهيفالجورد/ 
 ي/ صورتي/ سبز/اقهوه

كاشي گلداني ايراني
 اسالمي

نماي
 ساختمان

نامعلو
 م

 2شماره  2

نبش  23 ينيخمسراب امام 
 591پ جنت 

-  گچ يابهيكت فرنگي نماي
 ساختمان

   3شماره  3

 ، خانه داروغهابانيخنييپا ي/ اروزهيفالجورد/
 ياقهوهصورتي/ 

گچ شمسه ايراني
 اسالمي

نماي
 ساختمان

قاجار  4شماره  4

و  21 طبرسي نوغان، بين
 حكيم مسجد روبروي-23

-  گچ نماي
 باالخانه

فرنگي سردر نامعلو
 م

 5شماره  5

 10و  8 چمران سراب، بين -  گچ مستطيل فرنگي سردر نامعلو
 م

 6شماره  6

 باغ ك-19 نوغان، وحدت
 دوالب

-  گچ مستطيل فرنگي سردر نامعلو
 م

 7شماره  7

 12اندرزگو سرشور داخل خ   ياروزهيف گچ/ كاشي سرستون فرنگي سردر    8شماره  8
 -18 قايمي 6 نوغان، نوغان
 80پ 

ي اروزهيفالجورد/ 
 /مشكي

كاشي مربع ايراني
 اسالمي

سردر نامعلو
 م

 9  9شماره 

  1396 ،ارندگان: نگمأخذ
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  ي مسكوني شهرستان مشهد عصر قاجار و پهلويهاخانه. تزيينات گياهي 10 ريتصو 

  1395 ،: نگارندگانمأخذ

  ي عصر قاجار و پهلويهاخانهگياهي نقش بسته بر  . تزيينات11جدول   
 موقعيت مكاني  ساختار سبك قالب

ساختار 
 نقش

محل  دوره مجموعه 
تصويري 

)2( 

رديف
جنس  نگيتركيب ر

  بدنه
-قديم ثبت ، ادارهابانيباالخ

 19 شيرازي

-  آجر/ گچ مستطيل فرنگي سردر  نامعلوم  1شماره  1

 ، حسينيه رحيميانابانيخنييپا الجورد/ 
 ي/مشكياروزهيف

آجر/
 كاشي

گلداني تلفيقي نماي
 ساختمان

 نامعلوم  2شماره  2

 هايسبزوار قديمي نوغان، خانه
 1بهجت - آزادي خ-

-  گچ مستطيل فرنگي نماي
 ساختمان

 قاجار  3شماره  3

 ملك ، خانهابانيخنييپا
 ك خان عباسقلي. ك جعفريان

 27پ  دربند ك محمديه

 زرد/ كرم/ آجري گچ/ آجر مستطيل فرنگي نماي
 ساختمان

 نامعلوم  4شماره  4

-توكلي يخانه، ابانيخنييپا
 7 نواب

ي/ اروزهيفزرد/الجورد/
 صورتي/سبز

كاشي مستطيل ايراني
 اسالمي

نماي
 ساختمان

 قاجار  5شماره  5

 خانه يا كمالي انبار سراب، نماي
 - )زبان گوهرشاد مدرسه( يقند
 امام تقاطع-11 يسعد نبش سر

 خميني

ياروزهيف ينهيزم آجر/ گچ گنبدي و
 سرستون

فرنگي نماي
 ساختمان

 پهلوي  6شماره  6

 1 غربي سراب، دانش  سفيد/آبي/زرد/قرمز جر/ گچآ فرنگي صنوبري سردر  نامعلوم  7شماره  7
 102پ  3 رازي سراب، روبروي

 )رازي-31 خميني امام(
-  آجر/ گچ مستطيل/لچكي فرنگي سردر  نامعلوم  8شماره  8

 مخابرات ك-5 ييرجا شهيد
 17پ  راست سمت

-  گچآجر/ يابهيكت فرنگي نماي
 ساختمان

 نامعلوم  9  9شماره 

1396 ،: نگارندگانمأخذ
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ي مشهد عصر قاجار و هاخانهسه ديگر تزيينات تلفيقي 
پهلوي است. نقوشي كه يادآور عهد باستان ايران مثل تاج و 

گچ و كاشي، ديوارها را مزين نموده و چون تك  لهيوسبهفرشته 
 اگرچه. اندشدهزدهي ستون نقش هاهيپاعناصر تصويري كه بر 

مثل دو دلداده در هنرمندان از عناصر تصويري دوره اسالمي 
. اندنكردهي پوشچشم هافرشتهفضاي آرام و آسوده باغ و يا 

تلفيق عناصر گياهي و برخي عناصر يوناني مثل كله  حالنيدرع
ي فرنگي را نبايد ناديده انگاشت كه هاچكيپشير و كله گاو و 

مستقيم عناصر اروپايي و رسوخ آن در فرهنگ و  ريتأثدر آن 
تزيينات وابسته به آن از  بالطبعو  هويت فضاي معماري

 و 11 تصوير ( ي تجدد و مدرنيسم به ايران استآوردهاره
  ).12جدول 

 
  ي مسكوني شهرستان مشهد عصر قاجار و پهلويهاخانهتزيينات تلفيقي  .11 ريتصو 

  1395 ،: نگارندگانمأخذ

  يي عصر قاجار و پهلوهاخانهنقش بسته بر  . تزيينات تلفيقي12جدول 
 موقعيت مكاني  ساختار سبك ساختار قالب

 نقش

محل مجموعه 
 )1تصويري (

رديف
 جنس بدنه  تركيب رنگي

 يا جواهري دكتر سراب خانه
-رباني ساعت فروشگاه نماي
پ جنت نبش  23 خميني امام

591 

-  آجر/ گچ يابهيكت نماي فرنگي
 ساختمان

 1شماره  1

 4نواب صفوي  - پايي خيابان   / سبز/ اكرآبي/زرد آجر/ گچ/
 كاشي

بيضي/
 دايره

باستاني نماي
 ساختمان

 2شماره  2

 ملك خانه - ابانيخنييپا
 ك خان عباسقلي. ك جعفريان

 27پ  دربند ك محمديه

 زرد/ كرم/ آجري آجر/ گچ مستطيل فرنگي نماي
 ساختمان

 3شماره  3

-23و  21 طبرسي بين - نوغان 
 حكيم مسجد روبروي

-  آجر/ گچ عيچندضل باستاني سردر  4شماره  4

 23نوغان پ  - نوغان زرد/سبز/آبي/صورتي/ 
 ياقهوه

كاشي مستطيل تلفيقي سردر  5شماره  5

 2 ديالمه-خيابان نماي - سرشور الجورد/سبز/زرد/ 
 ياقهوهي/ اروزهيف

كاشي گلداني ايراني اسالمي نماي
 ساختمان

 6شماره  6

- هاشمي بني خانه -سراب
 29و  28پ  15 دانشگاه

-  آجر/ گچ مستطيل تلفيقي نماي
 ساختمان

 7شماره  7

 ك محمديه ك - ابانيخنييپا
 منزل حلب غالمرضا حاج

 يآبادمشك

الجورد/سبز/زرد/آبي/بنفش
 ياقهوه/ 

كاشي مستطيل تلفيقي نماي
 ساختمان

 8شماره  8

 حسينيه رحيميان - ابانيخنييپا  ي/ مشكياروزهيفالجورد/ كاشي گلداني اني اسالمياير نماي
 ساختمان

 9  9شماره 

 خانه ساختيانچي -سراب  ي/اكر/الجورد/زرد/اروزهيف كاشي گلداني ايراني اسالمي نماي  10  10شماره 
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 موقعيت مكاني  ساختار سبك ساختار قالب محل مجموعه  رديف
 سبز/ صورتي/عنابي ساختمان

نوقان آزادي خانه ساالري نبش 
 35پ كوچه خوراكيان 

-  سنگ مستطيل باستاني پاي ستون
نماي 
 ورودي

 11  11شماره 

كوچه  زادهحسنخانه  سراب
پ شاهين فر كوچه مستشاري 

10 

-  سنگ مستطيل تلفيقي پاي ستون
نماي 
 ورودي

 12  12شماره 

خانه داوودي بين  باالخيابان
  6و  4توحيد 

-  سنگ مستطيل باستاني پاي ستون
نماي 
 ورودي

 13  13شماره 

باالخيابان خانه داوودي بين 
 6و  4 ديتوح

-  سنگ مستطيل تلفيقي ستونپاي
نماي 
 ورودي

 14  14شماره 

1396 ،: نگارندگانمأخذ

آنچه به بيان آمد سرگذشت فرهنگي شهر مشهد در عصر 
ي مسكوني برجاي مانده. هاخانهقاجار و پهلوي بود از منازل و 

عوامل مختلف كه  لهيوسبهآشنايي و نفوذ فرنگي مĤبي  اگرچه
مي را ايفا ) رفته است در ايران نقش مه1شرح آن در نمودار (

كرده، اما هنرمند و مخاطب اين شهر، هنوز ريشه را به 
  .انددهيازفراموشي نسپرده و در حفظ آن دست ي

  يريگجهينت
معماري ايراني عرصه تجلي اعتقادات و افكار ساكنان اين 

هاي است. آنچه گذشت تزيينات سردر و نماي خانه مرزوبوم
شهد بود. در اين راستا مانده از دوره قاجار و پهلوي در مبجاي
معماري  ازنظرها خانه عكاسي و مطالعه شدند. خانه 166تعداد 

ها در سه شيوه سنتي، فرنگي و تلفيقي جاي گرفتند. كتيبه خانه
در هفت گروه قرآني، حديث، دعا و ثنا، شعر، اسامي ائمه اطهار، 

با خط زيباي ثلث و  عمدتاًبندي و شهادتين و تاريخي تقسيم
دهد آيات قرآن بيشترين . آمار نشان مياندشدهنوشتهيق نستعل
 اهللابسم نيبنيازاها بوده كه در خانه موردتوجههاي كتيبه

الرحمن الرحيم، پرتعدادترين است و حاوي اميد، آغاز و پايان 
سوره  52بخشد. سپس آيه را آرامش مي هادلكار؛ كه ياد او 

 دور داشتنش را در باور به قلم خودنمايي نموده و اعتقاد ساكنان
 ژهيوبهديني  مسائلاهل خانه از چشم بد عيان ساخته. دوديگر 

جستن به ايشان را نشان اعتقاد به ائمه معصوم و تمسك
  .اندخبررسانهاي تاريخي و دهد و سه ديگر كتيبهمي

اند در سه هاي مشهد، نقوش تزيينيدسته دوم تزيينات خانه
تلفيقي. اين نقوش، قاب باالي پنجره،  قالب: هندسي، گياهي و

اند و در ها آراستهها تا سنتوريسردر يا تاج ساختمان را از لچكي
 ركابها ها و حاشيههاي مختلف از متن تزييني تا كتيبهقاب

هاي هاي مشهد اينكه از گرهدر خانه توجهقابل. نكته اندرفته
مين اعتقادي بهره برده كه حاوي مضا 12و  10، 8ملون رنگي 

تشيع است. تزيينات ايراني و فرنگي گياهي در  ژهيوبهو 
، گلدان، قاب مستطيل و يا ترنجي سرستونهايي مثل بخش

با حواشي منقش هندسي خانه را آذين  عمدتاًتزيين نما  عنوانبه
اند؛ موضوعي كه با بخشيده و سومين قالب نقوش تلفيقي

در عصر پهلوي با اقبال  و ايران باستان انهيگرايملعناصر 
ي مĤبتوان بيان داشت گرچه فرنگي مي درمجموعمواجه گرديد. 

در دوره قاجار و پهلوي رو به فزوني نهاده اما هنرمندان كار گل 
اعتقادي و ملي خود  مسائلمشهدي كمتر بدان وقعي نهاده، به 
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