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بررسي کتيبه هاي سردر ورودي 
منازل تهران از دوره قاجار تا کنون 

 رضا محمدي  *محمد علي رجبي**  

چكيده
کتيبه هاي ســردر منازل ريشــه در اعتقادات و باورهاي ديني و مذهبي دارند و بازگوکننده هويت و 
شخصيت سازندگان و صاحبان منازل است. بيش تر منازل به جا مانده از دوره قاجار و پهلوي اول 
در تهران داراي سردرهاي تزيين شده هستند كه در آن ها کتيبه اي وجود دارد. اين کتيبه ها از زيبايي 
خاصي برخوردارند و برخي از آن ها در عين سادگي داراي جذابيت خاصي هستند. کتيبه ها عالوه بر 
آن که در زيباسازي محيط شهري نقش دارند پاسخ گوي نيازهاي معنوي انسان ها هم هستند و اين 
مساله اهميت کتيبه ها دو چندان مي كند. امروزه کتيبه هاي  سردر منازل بسيار ساده هستند و داراي 
ارزش زيباشناختي کم تري نسبت به کتيبه هاي دوره قبل هستند. در دوره پهلوي  اول با گرايش زياد به 
سبك باستاني درمعماري و برانگيختن حس ملي گرايانه، نمادها و نشانه هاي ايران باستان به وضوح 
بر سردر منازل نقش بسته است. با به کارگيري معماري غربي در دوره پهلوي  دوم و به دليل ويژگي هايي 
که اين نوع معماري دارا بود، تزيينات نماي ورودي ها رو به ســادگي رفت و جاي آن را ســنگ هاي 
تزييني، سيمان، مواد و مصالح جديد گرفته و عامل حذف تزيينات در اين نوع معماري سبب از بين رفتن 
كتيبه ها در اغلب ورودي هاي منازل گرديده که در دوره انقالب اسالمي سعي در احياي اين هنر شده 
و در برخي موارد نمونه هاي بسيار عالي ديده مي شود. اين مقاله با روش تحقيق توصيفي- تحليلي و 

شيوه گردآوري اطالعات آن ميداني بوده است.
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مقدمه
هنر و معماري از پيشينه  طوالني برخوردار بوده و با زندگي 
مردم پيوند نزديكي داشته است. معماري از بارزترين جلوه هاي 
فرهنگ هر قوم و دوره تاريخي و نمايش گر محيط زيست 
آدمي است. در طول تاريخ و با رشد هنر معماري، ساختمان 
سازي عالوه بر تامين سر پناه در جهت آسايش و شرايط 
مطلوب زندگي، نيازهاي رواني را نيز پاسخ گو بوده است. 

يكي از عناصر اصلي منازل مسكــــــوني، ورودي ها 
است. سردر ورودي نسبت به ساير محيط و اجزاء ديگر از 
ويژگي ها و امتيازات خاصي برخوردار بوده است. زيرا 
عالوه بر اين كه به عنوان يك عنصر رابط بين برون و درون 
خانه محسوب مي شده، از لحاظ زيبايي بصري نيز شاخصي 
ساختمــان بوده  براي تشخيص ارزش هويت و معماري  هر  
است. يكي از مكان هايي كه نشان دهنده اعتقادات، باورها و 
سنت هاي   گــــذشته مردم بوده، ســـــردر منازل است و 
كتيبه ها در پيشاني سردرها قرار مي گرفتند. كتيبه ها عالوه 
بر آن كه در زيبا سازي محيط شهري نقش عمده اي داشته  اند، 
نيازهاي رواني و روحي ساكنان و رهگذران را نيز برآورده 

مي كردند. 
  كتيبه هاي سردر منازل قديمي تهران مطابق با شرايط 
زيستي جامعه و منعكس كننده روابط و الگوهاي رفتاري و 
اجتماعي آن دوره هستند. صاحبان خانه عموما با كتيبه ها ي 
سردر منازل خود ارتباط معنوي برقرار مي كردند، به همين 
دليل كتيبه ها مي توانند بعضي از خصوصيات فرهنگي، 

متاسفانه  دهند.  نشان  را  فردي  رفتارهاي  و  عقايد  افكار، 
امروزه اين ارتباط معنوي با كتيبه ها و سردر ورودي ها 
كاهش يافته است، ورودي ها بسيار ساده و بدون تزيين 
هستند و اگر كتيبه اي هم بر سردر منازل امروزي وجود 
دارد قطعه سنگ نوشته، يا تكه اي فلز و يا يك قطعه كاشي 
صنعتي است كه آيه اي بر روي آن چاپ شده و بيش تر 
جنبه اعتقادي آن مد نظر استفاده كنندگان و سازندگان بوده 

است. 
بايد سئوال کرد چه عواملي باعث گرديده تا کتيبه ها 
که داراي اهميت خاصي نزد مردم بودند دچار روند نزولي 
شده و ديگر از کتيبه هاي زيباي قديمي نشاني بر سردر 
منازل امروزي ديده نمي شود؟ و چه راه کاري مي تواند در 
احياي محتواي کتيبه هاي قديمي مؤثر باشد؟ در اين مقاله 
تالش شده نمونه هايي از کتيبه هاي دوره قاجار، پهلوي و 
انقالب اســــالمي  بررسي شده و داليل تغيير در نحوه  
استفاده از کتيبه ها مشخص گردد. همچنين از ميان شيوه هاي 
اجرايي کتيبه  ها، راهکارهايي جهت احياي اين هنر از ياد 

رفته انتخاب شود.
 کتيبه هاي سردر منازل

حبيب اهللا فضايلي در تعليم خط نوشته است: «كتيبه در 
اصطالح هنري عبارت است از خطوط درشت و جلي كه 
از روي كاغذ از دست كاتب به صفحات كاشي منتقل و بر 
سردرها، ديوارها، محراب هاي مساجد و مكان هاي مقدس 

و بناهاي مهم ديگر استقرار مي يابد».

بررسي کتيبــــــه هاي سردر 
دوره  از  تهران  منازل  ورودي 

قاجار تا اکنون 

تصوير١- تهران، خيابان پامنار، كوچه شهيد محمد طه اعلمي، بن بست اول، ماخذ تصوير:رضا محمدي، بهار ٨٦
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فصلنامه علمي- پژوهشی

   در لغت نامه دهخدا نيز چنين آمده است :«آن چه 
به خط جلي نسخ يا نستعليق و يا به خط طغرا و يا به خط 
کوفي بر دوره ديوار مساجد و يا مقابر و اماکن متبرکه و يا 
سردر دروازه امرا و بزرگان نويسند و يا نقش کنند، قسمت 
زينت کرده  نقوش  يا  يا سنگ  آجر  با  که  ديواري  زبرين 
باشند، آن چه بر سنگي و يا کوهي حجاري شده باشد». 

(دهخدا،١٣٣٨ج٣٧) 
«نوشته اي که بر سردر و روي ديوار ابنيه (کاخ ها، 
مساجد، اماکن متبرکه و غيره) يا بر بدنه کوه به خطوط 
مختلف نويسند». (معين، ج٣ ،٢٩٠٨) به آن چه در اين منابع 
اشاره شد تعريفي از ظاهر كتيبه است كه براي همه قابل 
مشاهده است، اما در وراي آن مي توان به تعريف محتوايي 
كتيبه نيز اشاره كرد: كتيبه كالم الهي، عرفاني و معنوي است 
كه منشا آن قرآن و احاديث است. كتيبه نماد و نشانه است، 
نماد درخواست هدايت گري بنده از خداست، كتيبه نشان 
دهنده صراط مستقيم است و ياري كننده و محكم كننده دل 
مومن به سوي خداست. كتيبه ذكر است و نمود عالي زيبايي 

در فرهنگ و هنر اسالمي است. 
دوره قاجار

كتيبه  هاي سردر منازل در دوره  قاجار از اهميت ويژه اي 
نزد مردم برخوردار بود و مي توان سير و تحول ديگر 
هنرها را نيز در آن ها ديد. در اين دوره كتيبه هاي سردر 
منازل از تنوع زيادي برخوردار بودند و محتواي بسياري از 
كتيبـه ها بر اساس روايات و احاديث شيعه تعيين مي گرديد.
در اين دوره  محتواي اغلب كتيبه هاشامل اسماء الهي، آيات 

و سوره هاي قرآن، احاديث و اسماء متبرکه بوده است.
در دوره قاجار سردر ورودي منازل دولتمردان و اعيان 
و اشراف هماهنگ با رفتارهاي جديد اجتماعي آنان ساخته و 
پرداخته شده است. آن ها براي نشان دادن موقعيت اجتماعي 
و حفظ جايگاه و اعتبار خود، در تزيين ورودي ها وسواس 
و سليقه خاصي به کار برده و از مواد و مصالح مرغوب و 
نقش و نگار بيش تري استفاده مي کردند. سردر ورودي 
اکثر منازل دوره قاجار، تنها مکان آراسته شده اي بوده که 

زيبايي آن از هر جا مشاهده مي شد.
 جنس کتيبه هاي به کار رفته در دوره قاجار از گچ، آجر، 
کاشي و چوب است و عمده تزيينات سردرها به صورت گچ 
بري، آجرکاري و کاشي کاري اجرا شده است. در ميان  
نقوش گچ بري شده مي توان  نقش هايي همچون شاخ و 
برگ درخت مو، خوشه هاي انگور، برگ کنگر، گلدان، بوته ها 
و برگ هاي مدور، برگ نخل، ميوه کاج، امرود، انار و برخي 
نقوش حيواني را ديد. تصوير١، نمونه يکي از ورودي هايي 
است که کتيبه سردر آن به شيوه گچ بري انجام گرفته است. 
در اين تصوير سردر با نقوش هندسي «گره چيني» تزيين 
شده و بر باالي آن عبارت «ال يعلم الغيب اال هو» نوشته 
شده است. در زيرآن دو تبرزين و يک کشکول و تسبيح، با 
گچ ساخته شده و در دو طرف آن گل و پيچک آمده است. 

دورتا دور کتيبه با آجرهاي پيش بر و با نقش برگ کنگري 
تزيين شده است.

ازديگر سردرها که درآن گچ بري ديده مي شود خانه اي 
واقع در خيابان کارگرجنوبي است.(تصوير٢) در اين سردر 
نيز نقوش سنتي در کنار نقش هاي اروپايي قرار گرفته و 
بيش تر مربوط به دوره رنسانس است. اين نقوش شامل گل 
وگلدان، گل و پيچ، شاخ در کاکل سردر، کبوتر و عقاب بوده 
که در انتهاي پيچک ها آمده است. سهم نقوش ايراني در اين 
سردر، قوس سردر است که يادآور قوس هاي ساسانيان 
مي باشد، کاشي هفت  رنگي که حديث «حصن» بر روي آن 
نوشته شده و با رنگ هايي چون سفيد، الجورد، فيروزه اي، 
قرمز و سياه خود نمايي مي کند و به محوطه ورودي حالتي 
معنوي بخشده است. در حاشيه دور کتيبه از برگ و ميوه 
مو استفاده شده که به ظاهر تقليدي از هنر اروپاست ولي 
اين نقش در دوره ساسانيان نيز وجود داشته است. تاريخ 

تصوير٢- تهران، خيابان كارگر جنوبي،  چهارراه لشگر، ابتداي 
خيابان كمالي، ماخذ تصوير: همان، بهار ٨٦
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ساخت اين کتيبه ١٣٢٤هجري شمسي است.           
يکي از ويژگي هاي کاشي هاي دوره قاجار، برجسته 
اهللا  «بسم  به  مزين شده  کتيبه  است.  ها  آن  نقوش  بودن 
الرحمن الرحيم»، زينــت بخش سردر منازل قاجار بوده 
و به روش برجسته اجرا گرديده است. حاشيه اي از گره 
اسليمي که در دور اين کتيبه  آمده، در بسياري از کتيبه هاي 
سردر منازل دوره قاجار وجود دارد و مي توان گفت يکي 
از ويژگي هاي کتيبه هاي اين دوره است. در يکي از آن ها 
فرشته ها در چهار گوشه کتيبه ديده مي شود. (تصوير٣) 

نحوه  مخاطب،  روح  در  تاثيرگذار  عوامل  از  يكي 
خوشنويسي كتيبه است، در واقع يكي از عناصر تشكيل 
دهنده زيبايي ظاهري كتيبه  و نيز آشكار كننده باطن آن  
خوشنويسي است و هر اندازه زيبايي آن در زمان ساخت 
کتيبه بيش تر رعايت شود، تاثير آن بر بيننده افــــــزوده 
مي گردد. كتيبه داراي باطن و ظاهري است. ظاهر آن را 
كلمات نوشته شده و باطن آن را روح و مفهومي كه در نهان 
كلمه نهفته است در بر مي گيرد و هر چه خط نوشته شده 
داراي صفا و شان بيش تري باشد، در القاي معناي باطني 
كلمه موثرتر است و از آن جا كه كتيبه نشان گر سبك و 
شكوه، عظمت و ابتكار هنري هر دوره اي محسوب مي شود، 

لذا كتيبه نگاران بايد از دانش و آگاهي كافي در زمينه مساله 
هنري برخوردار باشند و كتيبه نويسي را امري مقدس و 
واال بشمارند. در دوره قاجار سازندگان كتيبه در مواردي 
خود، خوشنويس بوده و در اجراي خطوط نهايت دقت را به 
عمل مي آوردند و يا متن و كلمه مورد نظر را از خوشنويس 

تهيه مي كرده و بر روي زمينه مورد نظر انتقال مي دادند. 
ساختار و تركيب بندي كتيبه ها از نظر خوشنويسي، 
اغلب ساده هستند تا براي همه مردم قابل خواندن باشد اما 
در عين سادگي از جذابيت خاصي هم برخوردارند كه اين 
مساله تاثير كالم را افزون  كرده و باعث زيبايي و استحكام 
بخشي از كتيبه مي گرديد، در نتيجه بيننده را به تفكر و 
تعمق وا مي داشت. بسياري از كتيبه هاي دوره قاجار از نظر 

خوشنويسي داراي كيفيت عالي هستند.(تصوير٤)
آثار  از  موزه  يك  مثابه  به  منازل  سردر  هاي  كتيبه 
خوشنويسي است، موزه اي كه آثار چند دوره را به نمايش 
گذاشته است. در اين موزه آثاري از دوره قاجار، پهلوي و 
انقالب اسالمي ديده  مي شود. در اين ميان«بسم اهللا الرحمن 
الرحيم» بيش ترين تعداد را در برمي گيرد. اين موزه تجلي 
گاه اسماء و صفات خداوند است كه در قالب هاي گوناگون 

و با شيوه هاي مختلف اجرا شده است.

تصوير٥- تهران، خيابان جمهوري، خيابان سي تير، ماخذ تصوير: 
همان، بهار ١٣٨٦

بررسي کتيبــــــه هاي سردر 
دوره  از  تهران  منازل  ورودي 

قاجار تا اکنون 

 تصوير٣ – تهران، خيابان وحدت اسالمی، بازارچه ترخوانی(قوام 
الدوله)، کوچه طاهری، ماخذ تصوير: همان

تصوير٤- تهران، محله سرچشمه، خيابان شهيد جاويدي، بن بست 
آقا عزيز، ماخذ تصوير: همان، بهار١٣٨٧

تصوير ٦- تهران، خيابان وحدت اسالمي، كوچه شهيد غفاري، 
ماخذ تصوير: همان،  پاييز ١٣٨٦
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دوره پهلوي اول 
با روي كار آمدن رضا خان در سال ١٣٠٠ شمسي، 
شهرسازي و معماري دچار تحوالت چشمگيري شد. در اين 
دوره با اتكا به بيگانگان سبك معماري و شهرسازي نوين 
سده نوزدهم اروپا با ترکيبي ظاهري از آثار هخامنشيان و 
ساسانيان اجرا شد. «حضور مستشرقان، ايران شناسان و 
باستان شناسان خارجي در ايران نظير گدار، پوپ، هرتسفلد، 
بروان و غيره و سفرهاي رضاخان به مناطق باستاني و 
تاثيرات  توانست  گذشتگان  آثار  و  ها  حفاري  از  بازديد 
فراواني در معماري دوره بيست ساله بگذارد و رابطه بين 
ادبيات و معماري که در ايران و غرب برقرار شده بود و 
پرداختن به افسانه هاي باستاني اساطيري و شاهنامه، که 
حاصل آن به معماري باستاني انجاميد».(کياني،١٣٨٣ ،٦٥) 
در دوره پهلوي اول چند سبك معماري وجود داشته 
كه در نحوه استفاده از کتيبه ها بر سردر منازل موثر بوده 

است اين سبک ها عبارتند از: 
سبك معماري باستاني

 عناصر معماري باستاني در شكل و اندازه هاي كامال 
اين  گرفت  قرار  استفاده  مورد  شده  بازسازي  و  تقليدي 
عناصر ابتدا در ساختمان هاي دولتي و سپس توسط  مردم 
در منازل مسكوني به كار گرفته شد. از عناصر معماري كه 
تحت تاثير باستان گرايي در ورودي ها به كار گرفته شد، 
ستون ها، سرستون ها، پايه ستون ها، پلكان ورودي ها و
 قوس ها را مي توان نام برد اين عناصر را مي توان در 
ساختمان هايي چون بانك ملي، كتابخانه ملي و باغ ملي 
بر  گرايي  باستان  تاثير  كه تحت  نقوشي  مشاهده كرد.از 
سردر منازل ديده مي شود نقش فرشته است، هر چند اين 
نقش در دوره قاجار نيز وجود داشته و باستان گرايي از 
اين دوره شروع شده است. نقش نيلوفر كه متاثر از هنر 
هخامنشيان است در باالي كتيبه اين سردر وجود دارد. در 
مركز نوشته اي به زبان پهلوي و خط نستعليق به معني 
«با خشنودي اهورمزدا» وجود دارد. دو فرشته  نيز در دو 
طرف اين کتيبه قرار گرفته اند. اين فرشته ها شباهت به 
فرشتگان عمارت مسعوديه در دوره قاجار دارند. لبه فوقاني 

تصوير٧- تهران، ميدان بهارستان، خيابان مجاهدين اسالم، ماخذ 
تصوير: همان، پاييز ١٣٨٦

تصوير٨- تهران، خيابان ولي عصر، باالتر از تقاطع امام خميني(ره)، 
فرهنگستان هنر، ماخذ تصوير: همان، پاييز ١٣٨٦

آرايش شده  تزيين و  قالبي  با برگ هاي كنگري  ورودي 
است. (تصوير٥). 

در تصوير٦، نقش َفرَوهر به صورت كاشي معرق اجرا 
شده و در قسمت پايين كاشي هفت رنگ و در مركز نقش يك 
لوزي ديده مي شود که با روش گره چيني اجرا شده است. 
اين کتيبه در ورودي داخلي ساختمان  طراحي شده و شکل 
كاله فرنگي در باالي سردر آن ساخته شده و تاريخ ساخت 
١٣٥٧ قمري مطابق با ١٣١٧ شمسي است. اين کتيبه تلفيقي 
از نقوش باستاني و سنتي است و مجموع تعداد شمسه هايي 

كه در داخل لوزي قرار دارد ١٢عدد مي باشد.
 سبك معماري اسالمي 

جمعي از آثار دوره پهلوي اول متاثر از معماري اسالمي 
ساخته شده  است. در معماري اسالمي تاثيرات هنر قاجاري 
در گچ بري ،كاشي كاري و آجرکاري هاي ورودي ها ديده 
قابل رويت  ها  در ورودي  و قوس هاي سنتي  مي شود 
هستند. نقوش اسليمي كه به صورت برجسته و به شيوه 
آجربري وجود دارد را نيز مي توان بر سردر منازل دوره 
پهلوي  اول ديد. کتيبه هاي کاشي کاري شده از کيفيت کمي 
برخوردارند و از اين دوره به بعد اين گونه کتيبه ها با يك 

روند نزولي ساخته شده است.(تصوير ٧)
 برخي از ورودي هاي منازل اين دوره به صورت تلفيقي 
كار شده اند و مي توان در آن ها عالوه بر معماري سنتي 
تاثيرات مدرن و جديد را مشاهده كرد. به عنوان مثال خانه 
پروفسور عدل، داراي نماي روسي اما تزيينات ايراني است، 
در واقع اين ساختمان تلفيقي از معماري ايراني و روسي 
معماري  در  بناها  ورودي  آن شبيه  ورودي  قوس  است. 
شمال آفريقا مي باشد. اين قوس، تركيبي از قوس بيزگلويي دار 
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و قوس بيز دايره است.
 در باالي در ورودي ُاُرسي با شيشه هاي رنگي وجود 
دارد. ورودي اين ساختمان با گچ بري بسيار عالي تزيين 
شده و نقوش اسليمي در دو طرف ستون ها و كتيبه «بسم 
اهللا الرحمن الرحيم» در سردر ورودي و آيه «يعمرالعدل و 
االحسان» در سردر بيروني به شيوه گچ بري نمايان است. 
(تصوير٨) اصوال معماران اسالمي در تزيينات و ساخت 
نماهاي ورودي بيش تر از خود، خالقيت نشان داده اند تا 
طراحي نماها و كاشي كاران نيز تالش  خود را در اين راستا 

دريغ نكرده اند. 
سبك معماري مدرن

دولتي  بناهاي  از  بسياري  و  تهران  هاي  خانه  اغلب 
سبك  به  بعد  به  اول  پهلوي  دوره  اواخر  از  داراي،  و 
ها،  ورودي  نماي  در  تقارن  عدم  شدند.  ساخته  مدرن 
سادگي همراه با عظمت، بلندي ارتفاع و حذف تزيينات از 
اين  نظرات  اساس  بر  بود.  مدرن  معماري  هاي  ويژگي 
معماران بايد ساختمان هايي ساخته شده مي شد که همانند 
نقاشي داراي هماهنگي، تعــــــادل و زيبايي شناسي باشد. 
«جنبه هاي منطق گرايي و عملكرد گرايي در آن از اهميت 
بسياري برخوردار مي باشند، تاريخ گرايي در معماري و 
هر آن چه با آن مرتبط بود به كنارگذاشته شده و استفاده 
از مصالح جديد به ويژه سيمان، اسكلت، بتن و آرمه، رعايت 
تهويه و  از  نظير برخورداري ساختمان  بهداشتي  اصول 
نور مناسب، افزايش سطح شيشه در بنا، استفاده از احجام 
هندسي، حذف تزيينات، به كارگيري اصول جديد زيبايي 
نقاشي و هنرهاي تجسمي اشاعه يافت».  شناسي، كه در 
(پاكدامن،١٣٧٦،ج٥، ٦٢٤ ) به دليل سرعت در ساخت و ساز 
و برون گرايي شدن منازل، نماهاي ورودي نتوانستند خود 
را هم گام با تغييرات جديد تطبيق دهند و معماران سنتي نيز 
نتوانستند خود را با اين پديده همراه كنند. هر چند نمي توان 
نقش هنرمندان و معماران سنتي را ناديده گرفت زيرا آن ها 
با استفاده از نقوش اروپايي و ايراني سردرهاي ارزنده اي به 
جا گذاشته اند. معماري مدرن در دوره پهلوي اول با عناصر 
معماري سنتي و عناصر اروپايي كه ابتدا در دوره قاجار، در 
ورودي ها به کار رفته بودند ،تلفيق گرديد و اين آميختگي 
بيش تر در نماي ورودي هاي خانه ها مورد استفاده قرار 

گرفت.
معماري پهلوي دوم 

«معماري مدرن كه در اواخر دوره رضا شاه به ايران 
تهران  در  مدرنيسم  بود سبب گسترش جنبش  يافته  راه 
گرديد و معماران از فرنگ برگشته نقش مهمي در اجراي 
معماري مدرن در سال هاي ١٣٢٠ و بعد از آن داشتند و 
تا ١٣٤٠ بسياري از ساختمان هاي اداري و مسكوني با اين 
سبك ساخته شدند».(همان) با افزايش جمعيت و مهاجرت 
از روستا به شهر و با پيشرفت تاسيسات صنعتي، شهرها 
مواجه  و ساكنان جديد  مهاجرين  براي  بحران مسکن  با 
شدند. معماري سنتي نتوانست پاسخ گوي رشد جمعيتي 
و اقتصادي باشد، در نتيجه معماران و طراحان به سوي 
معماري مدرن و معماري بين المللي گرايش پيدا كردند. از 
١٣٤٠ شمسي به بعد جمعيت تهران رشد بيش تري داشته 
و اين روند همراه با رواج معماري سبك بين المللي بود. 
كه  بيستم  معماري سده  از  اي  المللي شاخه  بين  «سبك 
از ١٩٢٠ در اروپاي غربي پا گرفته و با ويژگي هاي يك 
دست و بدون توجه به شيوه هاي محلي و ملي و يا مصالح 
كـــــار در اقليم هاي مختلف رواج بين المللي يافته است. از 
خصوصيات بارز آن نظم وتعادل علمي، پاكي و سرراستي 
سطوح و شكل بندي هاي مكعبي و راست خط و عاري از 

قرينه سازي است». (مرزبان،١٣٧٧، ١٦٥) 

تصوير١٠- تهران، خيابان  اميرکبير، كوچه شهيد جاويدي، كوچه 
شهيد نيك پور(بي دل)، کوچه تقوی،  عكس: همان

تصوير١١- تهران، خيابان وحدت اسالمي، خيابان شهيد جعفر 
اسدي منش، مآخذ تصوير: همان، بهار ٨٦

بررسي کتيبــــــه هاي سردر 
دوره  از  تهران  منازل  ورودي 

قاجار تا اکنون 

تصوير٩- تهران، خيابان، اميرکبير، كوچه شهيد جاويدي، كوچه 
شهيد نيك پور(بي دل)مآخذ عكس: همان
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شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۲۵

فصلنامه علمي- پژوهشی

بسياري از ساختمان ها و منازل مسكوني و آپارتمان ها 
با قوانين و ويژگي هاي اين سبك و در ابعاد وسيع ساخته 
و اجرايي ضعيف داشتند و از آن جا كه هدف سازندگان 
درآمد بيش تر بود به بعد زيبايي شناختي و نيازهاي رواني 
مصرف كنندگان توجه كم تري شده است. تزيينات نماي 
منازل كه ريشه در فرهنگ و سنت ايران داشت بر اساس 
قوانين معماري جديد صورت مي گرفت و جاي خود را به 
سنگ هاي تراورتن و نمونه هاي ديگر داد. كتيبه هاي برخي 
منازل از انواع سنگ ها ساخته شده که اين نوع كتيبه ها 

امروزه نيز ساخته مي شود.(تصوير٩)
اغلب ورودي هاي ساخته شده در دوره پهلوي دوم فاقد 
تزيينات است و كتيبه ها جايگاه خود را از دست داده اند، با 
اين وجود كتيبه ها ريشه در اعتقادات مذهبي مردم دارند. در 
يکي از اين سردرها كتيبه «انا مدينه العلم و علي بابها»  نقش 
بسته که تاريخ ساخت آن ١٣٣٣ شمسي است، نحوه تزيين 
و خط نوشتاري كتيبه نشان از آن دارد كه اعتقادات مردم 
هرگز و در هيچ شرايطي از بين نمي رود و خود را حتي با 

كم ترين كيفيت نشان مي دهد.(تصوير١٠)
دوره انقالب اسالمي 

در دهه هاي اول انقالب اسالمي روند نزولي ساخت 
كتيبه هاي سردر منازل كه از دوره پهلوي آغاز شده بود، 
از  قديمي  هاي  ادامه يافت و بسيــــاري از محتواي كتيبه 
بين رفته يا به فراموشي سپرده شد. از عواملي که در اين 
روند نقش موثري داشته  مي توان به موارد زير اشاره 
کرد: الف- با ورود معماري غربي در دوره قبـــــــــل و   

ويژگي هاي خاص اين نوع معماري تقريبا در بافت جديد 
شهري نشاني از عناصر ملي و سنتي وجود نداشت و كتيبه هاي 
سردر منازل در بافت جديد از بين رفته و تعداد اندكي كه 
وجود داشت بسيار ساده و ابتدايي بودند. ب- با شروع 
جنگ تحميلي، شهرهاي بزرگ با مهاجرت آوارگان و جنگ زد گان 
مواجه شدند و دراين زمان جمعيت شهرها و به ويژه تهران 
رو به افزايش نهاد و اين ازدياد جمعيت سبب ساخت  و 
ساز بيش تر و توسعه محيط هاي شهري گرديد و اغلب 
ساخت و سازها به دست استادان بّنا ١ و معمارنماها افتاد 
و آنان از ارزش عناصر معماري سنتي آگاهي نداشته و 
نتوانستند از آن ها استفاده كنند در نتيجه بيش تر نماهاي اين 
گونه منازل بسيار ساده و بدون تزيين هستند و متاسفانه 
كتيبه هايي كه بر سردر اين منازل ديده مي شوند از ارزش 
هنري و زيبايي شناسي کم تري نسبت به کتيبه هاي دوره هاي 
قبل برخوردارند و بيش تر از بعد اعتقادي داراي ارزش 
هستند. ج- وضعيت اقتصادي مردم از عوامل ديگري است 
كه سبب كم رنگ شدن كتيبه ها شده است. گراني مصالح 
ساختماني مانند كاشي هاي سنتي (هفت رنگ، معرق وگره 
چيني)، انواع سنگ هاي تزييني، آهن و آجرهاي زينتي از يك 
طرف و هزينه زياد ساخت و ساز و نصب آن ها از طرف 
ديگر باعث شده عامه مردم به كتيبه هاي ساده اكتفا كرده 
و برخي از آن ها حتي نماي منازل خود را نيز تزيين نكنند 
و به آويز كردن يك تابلوي چوبي و حلبي بر سردر منزل 
خود اکتفا كنند. در اين بين نبايد از عدم آگاهي سازندگان 
و استادان بّنا غافل بود آن ها از پيشينه تاريخي كتيبه ها و 

١- منظور  بّناهايی هستند که 
از اصول معماری اطالع چندانی 
ندارند و فقط در ديوار چينی و 
اوليه ساختمان  ساخت و ساز 

مهارت دارند.

تصوير١٢- تهران، ميدان بهارستان، ابتداي خيابان مجاهدين اسالم ماخذ تصوير: همان

 تصوير١٣- تهران، خيابان كارگر جنوبي، چهارراه لشگر، خيابان 
كمالي، كوچه غفاري، کوچه ماليری ماخذ تصوير: همان

   تصوير١٣- تهران، خيابان كارگر جنوبي، کوچه ژيان پناه، کوچه 
صداقت، زمستان ٨٧ ماخذ تصوير: همان 
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نقش موثر آن ها در زندگي آگاهي نداشته و به سادگي از 
كنار آن مي گذرند و اين عدم شناخت و غفلت، پوشش هاي 
نمادين ورودي ها را به فراموشي سپرده و برخي از آن ها 
كامال از بين رفته اند. در دوره انقالب اسالمي كتيبه ها با چند 
شيوه شاخته شده كه عبارتند از کتيبه هاي کاشي کاري، 

سنگي، آجري و سند بالست.
کتيبه هاي کاشي کاري

 از هنر كاشي كاري در سردر منازل دوره قاجار به 
خوبي استفاده شده و در دوره پهلوي اول نيز هم چنان 
مورد توجه بود اما در دوره پهلوي  دوم اين هنر روبه زوال 
نهاد و در نماهاي منازل اين دوره به ندرت و با كيفيت هنري 
بسيار پايين ديده مي شود. در بعد از انقالب اسالمي تالش 
زيادي درجهت استفاده مجدد از كاشي در نماهاي منازل 
شد به طوري كه برخي منازل نماي بيروني آن ها كامال به 
صورت كاشي كاري درآمد. كاشي هايي كه بعد از انقالب 
در سردرمنازل مورد استفاده قرار گرفته به دو صورت 
تهيه مي شدند: نخست به روش سنتي و دست ساز بوده و 
در كارگاه هاي كاشي سازي ساخته مي شدند و در آن ها 

ويژگي هاي  كاشي هاي سنتي ديده مي شود.
 اين كتيبه ها شامل آيه هاي قرآني»(تصوير١١)، أسماء 
متبركه مانند: اسامي پنج تن، است. در دهه هاي اخير بر 
ساده  اي  شيوه  به  خشتي  هاي  كاشي  از  منازل  سردر 
لعاب  داراي  و  اند  شده  نوشته  كوفي  خط  با  كه  وجذاب 
هستند، استفاده شده و زمينه آن ها رنگ قرمزآجري دارد. 
اين گونه كتيبه ها داراي ارزش هنري و زيبايي شناسي اند 
و با سطوح مجاور خود هماهنگي دارند.(تصوير١٢) دوم آن 
که با توليد روز افزون کاشي هاي صنعتي توسط كارخانه ها، 
برخي به ساخت كاشي هايي پرداختند كه آيات، احاديث و 

أسماء متبركه بر روي آن ها چاپ مي شدند.(تصوير١٣)
کتيبه هاي سنگي

 استفاده از كتيبه هاي سنگي در دوره پهلوي اول و دوم 
رواج يافته و بعد از انقالب با استقبال زيادي روبه رو شد. 
اين کتيبه ها به لحاظ سادگي در ساخت و پايين بودن هزينه 
آن مورد توجه سنگ تراشان و صاحبان منازل قرارگرفته  

و فقط داراي ارزش اعتقادي اند، با اين وجود تنوع زيادي 
امروزي  هم دارند. در ميان كتيبه هاي سردرهاي منازل 
آيه «و ان يكاد» بيش ترين آمار را به خود اختصاص داده 
است. ترکيب بندي و شکل نوشتاري اين آيه به صورت 
خطي، دايره و نيم دايره است. تصوير١٣، كتيبه اي را نشان 
مي دهد كه شکل نوشتاري آيه به صورت دايره و كتيبه نيز 
به صورت لوزي در سردر نصب گرديده است. محتواي 
کتيبه هاي سنگي به كار رفته در سردر منازل اين دوره آيات 
«نصرمن اهللا وفتح قريب»، «آيت الكرسي»، «انا فتحنالك فتحًا 
مبينا»، «افوض امري الي اهللا» و حديث حصن است و در 
ميان كتيبه هاي أسماء متبركه : صلوات، ياعلي، يا ابوالفضل، 
يا حجه بن الحسن عسكري، اميري حسين و نعم االمير، 

تصوير ائمه(امام رضا (ع) ويا قائم آل محمد وجود دارد. 
کتيبه هاي آجري

كه  تزييني  آجرهاي   از  استفاده  با  اخير  دهه  دو  در 
کار  به  مسكوني  ومنازل  اداري  هاي  نماي ساختمان  در 
گرفته شده، محيط شهري و نماي منازل از زيبايي خاصي 
برخوردار شده و سازندگان و استادان اين فن توانسته اند 
جان تازه اي به چهره شهري ببخشند. هر چند در اوايل 
مهارت كافي نداشتند و آن ها را به صورت ساده نصب 
مي كردند اما در سال هاي اخير تنوع زيادي در نحوه تزيين 
نماها و كتيبه هاي سردر منازل ديده مي شود. طول اين 

تصوير١٤- تهران، روبه روي  خيابان اكباتان شرقي، زمستان 
٨٧ ،  ماخذ تصوير: همان

بررسي کتيبــــــه هاي سردر 
دوره  از  تهران  منازل  ورودي 

قاجار تا اکنون 

تصوير١٥- تهران، خيابان پانزده خرداد، كوچه شهيد اكبرنژاد، 
بهار ١٣٨٧،  ماخذ تصوير: همان

كوچه  مستوفي،  گذر  محله  خيام،  خيابان  تهران،  تصوير١٦- 
مستوفي، بهار ١٣٨٦،  ماخذ تصوير: همان
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شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۲۷

فصلنامه علمي- پژوهشی

نتيجه 
در معماري دوره قاجار سردر و كتيبه يکي از اجزاي اصلي ورودي ها به شمار مي رفت و تمام خانه ها به 
ويژه خانه هاي اعيان و اشراف داراي سردر مجلل بودند و خانه هاي عامه مردم نيز سردرهاي ساده 
داشته كه در آن ها انواع كتيبه قرار مي گرفت. كتيبه براي هنرمند معمار و مردم از اهميت و قداست 
خاصي برخوردار بوده به طوري كه در ساخت آن تمام توان خود را صرف مي كردند تا كتيبه اي  زيبا، 
دلنشين و جذاب خلق كنند و هر بيننده اي را تحت تاثير خود قرار دهد. در دوره پهلوي  اول و دوم با 
ورود معماري مدرن و بين المللي، تزيينات نماي ورودي ها رو به سادگي رفت و اين امر سبب از بين 
رفتن كتيبه ها در برخي از ورودي هاي منازل گرديد. وجود سنگ در نماي ساختمان ها سبب شده 
برخي از كتيبه ها به صورت بسيار ساده و از جنس سنگ هاي نماي ساختمان ساخته شود. وضعيت 
اقتصادي و گراني مصالح و هزينه زياد ساخت سردرها و كتيبه ها نيز از ديگر عواملي است که در اين 
روند نزولي نقش داشته است. در دوره انقالب اسالمي کتيبه هايي وجود دارد كه نشان دهنده تالش و 
زحمات هنرمندان اين عرصه است. توجه به ساخت اين كتيبه ها مي تواند در احياي کتيبه ها بر سردر 
منازل امروزي تاثيرگذار باشد و در اين بين سازمان هاي اجرايي مانند شهرداري ها نقش موثري 
مي توانند ايفا کنند. در اين زمينه مي توان به کتيبه هايي که با كاشي هاي خشتي و نيز آجرهاي تزييني 

با رنگ هايي متنوع و كتيبه هايي که به روش سند بالست ساخته مي شوند، اشاره کرد.
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آجرها ٢٠ سانتي متر و ارتفاع ٣ و قطر آن در حدود ١/٥ 
سانتي متر مي باشد و رنگ هايي چون زرد، قرمز، سبز، 
دارد.(تصوير١٤)   سياه  و  الجورد  اي،  فيروزه  اي،  قهوه 
کتيبه آجري با خط معقلي اجرا و بر باالي سردر نصب شده 
و در عين سادگي جلوه خاصي به ورودي داده است. توجه 
به اين گونه كتيبه ها نيز زمينه مناسبي براي خلق كتيبه هاي 

ماندگار به وجود مي آورد.

  ( sandblast) کتيبه هاي سند بالست
يکي ديگر از شيوه هاي اجرايي که در دهه اخير رواج 
خوبي داشته، سند بالست است. در اين شيوه سطح کاشي 
را با استفاده از فشار باد و ماسه هاي ريز مي خراشند و 
طرح مورد نظر را بر روي آن به جا مي گذارند، يا نوشته را 
مي تراشند و زمينه باقي مي ماند. اين روش مي تواند يکي از 

روش هاي نوين اجراي کتيبه ها باشد.(تصوير١٥ و ١٦)

Archive of SIDArchive of SIDArchive of SIDArchive of SIDArchive of SIDArchive of SIDArchive of SID

www.SID.ir



قــرمز  سفـالي  ابريــق هـاي 
بـا پوسته  درخشان در تركيب 
گاو، مكشوفه از مارليك، درازا 
٣٥ سانتي متر،هزاره  اول قبل از 

ميالد، موزه  ملي ايران
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