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چكيده
هنر- صنعت قواره بري چوب از جمله هنرهاي کاربردي و تزييني است که شکوه و زيبايي خاصي به بناهاي 
) بخشيده است و شايد بتوان آن را يکي از بارزترين تزيينات معماري اين  دورة قاجار(١٣٤٣- ١٢٠٩ 
دوران به واسطة کاربرد گسترده و تنوع نقوش و طرح هاي اجراشده  در ساخت و زينت بخشيدن به انواع درها، 
پنجره ها و ُارسي ها دانست. در اين مقاله قصد داريم تا با رويکرد زيباشناسي بصري، به بررسي ويژگي هاي 
هنري خاص، در «خورشيدي»  درهاي تزيين يافته با هنر قواره بري در چهار مجموعه بناي سلطنتي قاجاري 
در تهران (کاخ گلستان، کاخ نياوران، باغ فردوس و عمارت مسعوديه)، بپردازيم. روش اين پژوهش توصيفي- 
تحليلي و گردآوري مطالب به شيوة اسنادي (کتابخانه اي) و بر پاية  پژوهشي ميداني (شامل تهيه تصاوير از 
آثار قواره بري در بناهاي مذکور و تجزيه و تحليل خطي نمونه ها) استوار است. نتايج اين مطالعه حاکي از 
آن است که عالوه بر ساختار کلي بيشتر خورشيدي ها که به به صورت نيم دايره با تقسيم بندي هاي شعاعي 
و نقشــمايه هاي هندسي، گياهي يا تلفيقي است، تناسبات و نقوش خاصي نيز اعم از ساختار بيضي شکل 
خورشيدي ها با محور تکثير موازي و نقوش گياهي ُپرکار يا ساده نيز وجود دارد که بررسي ويژگي هاي 
آن ها مي تواند گامي در جهت آشنايي بيشتر با ويژگي هاي زيبايي شناسي هنر قواره بري دورة قاجار و در 

نتيجه نزديک شدن به تعريف سبک خورشيدي  سازي دورة مذکور تلقي گردد.
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مقدمه
) با اينکه از نظر کيفي  هنر عصر قاجار (۱۳۴۳- ۱۲۰۹
در سطح پايين تر از هنر ادوار پيشين قرار داشت و از حيث 
شکوه و عظمت نيز قابل مقايسه با آن ها نبود ويژگي و 
هويت کامًال مستقل و ويژه اي را به نمايش گذاشت. هنر 
دورة قاجار شامل معماري و تزيينات ديواري، نقاشي و 
نگارگري، جلدسازي و قلمدان سازي، قاليبافي و... است. هنر 
اين دوره نشـانگر سه مشـخصه و ويژگي بنيادي بود: ۱. 
تأثيرپذيري از معماري اصيل و سنـتي ايران به خصوص 
دورة صفـويه که اين تأثيـرپذيري را مي توان در خانه هاي 
ابنيه مذهبي مشاهده کرد، ۲. ورود گستردة  مسکوني و 
عناصر هنر مردمي و عاميانه، ۳. وابستگي روزافزون به 

تأثيرات هنر غربي. 
دورة قاجار عصر پيدايش نوآوري ها و اجراي اصولي 
نوين در ساخت ابنيه به خصوص کاخ هاست. در اين دوران 
به پشتوانة قوانين ساختمان سازي دوره هاي پيشين و نيز 
نفوذ هنر غربي به هنر اصيل ايراني، اصول، قواعد، قوانين و 
ابداعاتي در زمينة معماري به دست آمد که تزيينات معماري 
نيز از اين نوآوري ها بي بهره نبود. تزيينات معماري عصر 
نظير:  است  منحصربه فردي  ويژگي هاي  داراي  قاجار 
ازدحام بيش از حد نقش در کادر، تنوع باالي رنگ و اهميت 
به آن بيش از ساختار اصلي طرح، تجمل گرايي و استفاده 
از نقوش و تزيينات غربي همچون دورة روکوکو و باروک 
(به خصوص در اواخر دورة ناصري)، استفاده از عناصر 
طبيعي همچون پرندگان و گل ها در نقوش و غيرهندسي 

اجرا کردن طرح ها.
در اين عصر تحولي در شکل درها و پنجره ها و به ويژه 
روزن هاي باالي درها پديد آمد. بسياري از روزن هايي را 
نيز که در گذشته بيشتر به شکل مربع يا مستطيل يا با قوس 
جناغي مي ساختند به شکل دايره و بيضي ساختند. همچنين 
براي ساختن پنجره هاي ُارسي۱ استفاده از قواره بري بيش 
از گره سازي مورد توجه قرار گرفت. مطالعه و بررسي 
ويژگي هاي ساختاري درها و پنجره ها و نيز خورشيدي هاي 
آن ها بيانگر آن است که در اين دوره قوانين خاصي در 
ساخت آثار چوبي وابسته به معماري به کار برده مي شود 
که بررسي آن ها مي تواند به شناخت هرچه بيشتر و بهتر 
معماري دورة قاجار و تزيينات وابسته به آن کمک شاياني 

کند.
مقالة حاضر به منظور پاسخگويي به سؤاالتي است که 
در رابطه با ويژگي هاي بصري قواره بري نظير ساختار، 
اين  با  آثار ساخته شده  از  بخشي  در  نقوش  و  تناسبات 
روش يعني «خورشيدي» درها وجود دارد. پس مي توان 
پژوهش  اين  در  مطالعه  مورد  سؤال  اصلي ترين  گفت 
درها،  ويژگي هاي بصري «خورشيدي»  از:  است  عبارت 
که با تکنيک قواربري در بناهاي سلطنتي قاجاري تهران به 
اجرا درآمده اند چيست؟ تنوع گونه هاي «خورشيدي»، در 

بناهاي مذکور چگونه است؟ لذا هدف اين پژوهش بررسي 
ويژگي هاي بصري «خورشيدي درها»، به منظور آشنايي 
بيشتر با سبک قواره بري قاجاري، است که نبود اطالعات 
الزم در اين زمينه با توجه به پيشينة تحقيق بر اهميت و 

لزوم انجام اين پژوهش تأکيد مي کند. 
در اين پژوهش، ضمن تعريف هنر قواره بري چوب، 
ابنية سلطنتي تهران در دورة قاجار که داراي درهايي با 
و  شده  معرفي  هستند  قواره بري شده  «خورشيدي» هاي 
سپس در جداولي، ويژگي هاي بصري آن ها اعم از ساختار 
کلي، تناسبات، واگيره، شيوه هاي تکرار، نقش مايه ها، رنگ 
و هنرهاي تلفيقي با قواره بري در اين نمونه هاي مطالعاتي 

مورد بررسي قرار مي گيرد. 

روش تحقيق
روش اين پژوهش توصيفي- تحليلي و گردآوري مطالب 
به شيوه اسنادي (کتابخانه اي) و بر پايه  پژوهشي ميداني 
(شامل تهية تصاوير از آثار قواره بري در بناهاي مذکور و 
تجزيه و تحليل خطي نمونه ها) استوار است. جامعة آماري 
درهاي  از  «خورشيدي»  نمونة   ۲۴ شامل  مطالعه شده 
چهار مجموعه بناي سلطنتي است به نحوي که ۶ نمونه از 
عمارت هاي بادگير، تخت مرمر و کاخ ابيض (از مجموعه 
کاخ  گلستان)، ۷ نمونه متعلق به صاحبقرانيه و حوضخانه 
(از مجموعه کاخ نياوران)، ۲ نمونه از عمارت باغ فردوس و 
نيز ۹ نمونه مربوط به عمارت هاي ديوان خانه، سيدجوادي، 
مشيرالملکي و حياط خلوت (از مجموعه بناهاي مسعوديه) 

است. 

پيشينة  پژوهش
در خصوص معماري و تزيينات وابسته به آن در دورة 
قاجار کتاب ها و مقاالتي نوشته شده است از جمله آيينة 
تاريخچة ساختمان هاي  و  گودرزي(۱۳۸۸)  نوشتة  خيال 
يحيي  اثر  گلستان  کاخ  راهنماي  و  تهران  سلطنتي  ارگ 
ذکاء(۱۳۴۹) که در آن ها به شرح معماري دورة قاجار و 
در کنار آن به اختصار دربارة درها، پنجره ها و به خصوص 
ُارسي ها آمده است. کتاب ُارسي، پنجره اي روبه نور اثر 
بررسي  به  اختصاصي  به طور  نيز  امرايي(۱۳۸۳)  مهدي 
و  «خورشيدي ها»  دربارة  اما  است،  پرداخته  ُارسي ها 
نقوش خاص آن ها تاکنون کتاب و مقاله اي نگاشته نشده 
است. از آنجا که اين بخش از آثار چوبي بخش عمده اي 
با  اين پژوهش  بنا را تشکيل مي دهند،  از تزيينات چوبي 
توجه به نوشته هاي موجود در اين زمينه، به مطالعه دربارة 
خورشيدي هاي ساخته شده با تکنيک قواره بري باالي درها 

(خورشيدي) پرداخته است. 

هنر قواره بري و جايگاه آن در معماري دورة قاجار
از جمله نوآوري ها در تزيينات معماري ساخت و تزيين انواع 

عمودي  که  در  قسمي  ُارسي:   .١
که  اتاق  از  دري  مي شود.  باز 
و  باشد  صحن  به  رو  آن  درگاه 
اين«در»  که  بود  چارچوبي  داراي 
و  باال  کرده  حرکت  آن  جوف  در 
قيومي  و  (بهشتي  مي رود  پايين 

بيدهندي،١٣٨٨: ٣٢).

گونه شناسي تزئينات قواره بري  در
فرم خورشيدي درها (مطالعه  موردي:

درهاي بناهاي سلطنتي دوره قاجار 
تهران)
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پنجره به شيوة قواره بري چوب است، که عالوه بر تزيين 
بنا، از لحاظ فني نيز داراي خصوصيات و شاخصه هايي 
منحصربه فرد است. قواره بري در فرهنگ معماري سنتي 
ايران به معناي برش اشکال منحني از چوب و آجر است. بر 
اساس مشاهدة نمونه هاي موجود اين گونه استنباط مي شود 
که اولين آثار در دورة زنديه ساخته شده اند و بيشتر شامل 
اما  بوده اند.  چوب  گره چيني  اجراي  براي  قاب بندي هايي 
به تدريج در دورة قاجار از هنري حاشيه اي تبديل به هنري 
مستقل گشته و به طور آزاد در درها، پنجره ها و به خصوص 
در ُارسي ها ديده مي شود. هنر قواره بري به دليل اصالت 
طرح و نقش و تنوع و زيبايي نقوش، خصوصيات فني آن 
در  که  نورپردازي خاصي  نيز  و  دوام  و  استحکام  مانند 
ابنيه ايجاد مي کند، در بسياري از بناهاي اواخر زنديه و 
قاجار مورد استفاده قرار گرفته است و به اين آثار زيبايي 

و عظمت خاصي مي بخشيده است. قواره بري چوب هنري 
است تکامل يافته از هنر زيباي گره چيني است و همانند آن 
از کنار هم قرار گرفتن قطعات بريده شده از چوب به نام 
آلت۱ و اتصال ميان آن ها ساخته مي شود. در قواره بري 
نيز مانند گره چيني، اتصاالت به به صورت فاق و زبانه است 
که به  علت وجود انحنا در آالت چوبي دقت و ظرافت کار 
زيادي را مي طلبد. در گره چيني چوب از نقوش هندسي و 
در قواره بري، از نقوشي با خطوط گردان و منحني استفاده 
مي گردد. از ديگر وجوه تمايز ميان گره چيني و قواره بري 
اين است که گره چيني گاه به به صورت پوک و بدون لقط۲ 
است  لقط  داراي  همواره  قواره بري  اما  مي شود؛  ساخته 
که معموًال از جنس شيشه و يا با کمک ساير هنرها مانند 

پارچه بري۳ چوب اين لقط را مي سازند. 
يک  تکرار  از  به طور معمول  قواره بري  آثار  در  طرح 
واحد اصلي به نام «واگيره» است. نقش مايه ها بيشتر شامل 
نقوش اسليمي، ُبته، قاب قابي، َبندي، گلداني و حيواني مانند 
انواع پرندگان است و در برخي موارد به خصوص در آثار 
اواخر دوره قاجار، نقوش از نقش مايه هاي هندسي نظير 
واگيره ها،  اين  کادر  مي گردند.  استخراج  بيضي  و  دايره 
واگيره  اي شعاعي  که  يا مستطيل است  و  شعاعي، مربع 
نسبتي مشخص از دايره است. اين واگيره ها به به صورت 
انعکاسي و گاه انتقالي تکرار مي شوند و نقش اصلي را در 
متن و يا حاشية کار رقم مي زنند. همان طور که ذکر شد، 
از جمله کاربردهاي قواره بري ها در پنجره ها، ُارسي ها و 
درهاست که عالوه بر زيبايي، داراي تنوع و گونه گوني بوده 
و به بهترين وجه ممکن شيوه هاي قواره بري دورة قاجار را 
به نمايش مي گذارد. به استناد شواهد تاريخي، شايد بتوان 
کهن ترين مدارک و نمونه هاي در و پنجره در معماري ايران 
را در نگاره دژهاي مادي يافت. در همه آن ها دروازه هايي 
وجود دارد که داراي در دولته اي است که به گمان فراوان 
از چوب ساخته شده و روي آن آهنکوب بوده است. روي 
جام هاي ساساني نيز نگارة چند ساختمان که برخي از آن ها 
به نيايشگاه و برخي ديگر به دژ مي ماند(همانند دروازه هاي 
مادي) ديده مي شوند. با اين تفاوت که لنگه هاي آن تبديل به 
مستطيل شده و هاللي و نالي باالي آن با نگارة «خورشيد» 
ُپر شده است. اين بخش هاللي شکل، کمابيش استمرار خود 
را حفظ کرده است، به نحوي که امروزه نيز به هاللي باالي 
در و پنجره «خورشيدي»۴  اطالق مي گردد(معماريان،۱۳۹۰: 
۵۵۸). در ذيل به معرفي بناهاي سلطنتي تهران در دورة 
قاجار که درهاي آن ها داراي «خورشيدي» هستند پرداخته 
خواهد شد و ويژگي هاي اين نمونه ها مورد مطالعه قرار 

خواهد گرفت.

معرفي بناهاي سلطنتي مورد مطالعه و درهاي داراي 
خورشيدي در آن ها

کاخ ها همواره چشمگيرترين مکان ها براي نشان دادن هنر 

تصوير ١. در ورودی  عمارت بادگير، مأخذ: نگارندگان.  

ساختن  در  که  چوب هايي  ١.آلت: 
از قطعاتي  مي روند.  به کار  پنجره 

چوب که با طرح و شکل مشخص 
پنجرة  ساخت  در  و  شده  تراشيده 
مشبک به کار مي روند(عبدي فر،١٣٩٢: 

.(١٧
٢.  لقط: اشکال هندسي محصور در 
آلت هاي تزيينات گره چيني (فالح فر، 
اين  ١٣٨٨: ٢٤٢) که در قواره بري 
اشکال، بر حسب نوع نقش مايه ايجاد 
شده توسط آلت ها به شکل هايي با 

خطوط منحني تبديل مي گردد.
٣. پارچه بري: از شيوه هاي تزييني 
در  براي  با چوب  مشبک سازي  و 
و پنجره ها از صفحات تکه چوبي 

(همان: ٥١).
٤.قواره بري باالي درها و پنجره هاي 
گويند  «خورشيدي»  را  دولته اي 

(امرايي،١٣٨٣: ١٨٨).



دست هنرمندان در هر دوران است و همواره بهترين و 
چيره دست ترين هنرمندان هر عصر در ساخت و پرداخت 
بناهاي سلطنتي دوران مشارکت داشته اند. در دورة قاجار 
نيز کاخ هاي زيادي در نقاط مختلف ايران به دست زبده ترين 
بين چهار مجموعه  اين  در  که  هنرمندان ساخته شده اند 
بناي گلستان، نياوران، باغ فردوس و مسعوديه (که به طور 
مستقيم و غيرمستقيم به خاندان سلطنتي منتسب هستند)، 
به دليل قرارگيري در پايتخت قاجار، مناسب ترين محل براي 
هنرنمايي معماران و هنرمندان بوده اند و در آنها مي توان 
تزيينات  و  معماري  آثار  منحصر به فردترين  و  زيباترين 
وابسته به معماري اين دورة تاريخي، به خصوص تزيينات 
چوبي شامل در و پنجره هاي ساخته شده با تکنيک گره چيني 
و قواره بري را در سطحي وسيع مشاهده کرد. همچنين، از 
آنجا که اين بناها در طول ساليان مختلف از حکومت قاجار 
ساخته و تزيين شده اند، با تحقيق و پژوهش بر روي آن ها 
مي توان تنوع و گوناگوني نقوش و نيز تغييرات اعمال شده 

بر تزيينات قواره بري در طول حکومت قاجار دست يافت.

مجموعة کاخ گلستان
شاه  فتحعلي  زمان  در  بادگير  عمارت  بادگير:  عمارت 
) در ضلع جنوبي مجموعه کاخ گلستان   ۱۲۱۲ -۱۲۵۰)
ساخته شده است، اما در زمان ناصرالدين شاه (۱۳۱۳-

) توسط حاج علي خان حاجب الدوله تغييرات قابل  ۱۲۶۴
توجهي در آن انجام گرفت (گودرزي،۱۳۸۸: ۱۹۹). عمارت 
ُارسي،  که  دارد  بزرگ  تاالري  و  کوچک  حياطي  بادگير 
ستون ها و ديواره و سقف آن تمامًا با نقاشي، آيـينه کاري، 
گچ بري، منـبت کاري و مرمر پوشـيـده شده است و از اين 
نظر يکي از تاالرهاي پرکار و جالب عمارات سـلطنتي در 
دورة قاجاريه به شمار مي رود (معـيرالممالک،۱۳۴۱: ۴۲؛ 
گودرزي،۱۳۸۸: ۱۹۹). ساختـمان داراي يک زيرزمـين نيـز 
هسـت که در دوره هاي بعـد، چهار راهرو و چهار بادگـير 
به آن افزوده شـده است و به هميـن دليل آن را «عمارت 
بادگيـر» ناميـده اند(معماريان،۱۳۹۰: ۴۱۳). در اين بنا، سه 
نمونه از خورشـيدي ها در قسمت باالي درها وجود دارد 
که به علت تناسبات و نقـش مايه هاي خاص خود و همچنين 
تلفيق قواره بري با گره چيني در دو نمونه از خورشيدي ها، 
از  چشمگير و منحصربه فرد هستند. در تصوير ۱، يکي 
درهاي داراي خورشيدي نشان داده شده که در دو سمت 
شرقي و غربي عمارت بادگير به صورت قرينه قرار دارد. 
خصوصيت قابل توجه خورشيدي اين نمونه در فرم کلي 
خورشيدي است که از نيم دايره بزرگ تر شده و در قسمت 
مرکزي دايرة کامل ديده مي شود. قابل ذکر است که اين 
مي کنند.  متصل  جانبي  به فضاهاي  را  اصلي  تاالر  درها 
تصاوير ۲ و ۳ درهاي خورشيدي داري هستند که در سمت 
جنوبي تاالر و مقابل به ارسي نه دري کار گذاشته شده اند. 
تکنيک خاص به کار رفته در اين درها و ترکيب قواره بري 

با گره چيني اين دو اثر را به آثاري منحصربه فرد تبديل 
کرده است. نمونة ديگر اين نقش و تکنيک را مي توان در 
خورشيدي ارسي هاي خانه اميني هاي قزوين مشاهده کرد. 
واگيرة اين دو نمونه خورشيدي شبيه به هم و به صورت 

شعاعي و َترک هاي  دايره هستند.
ايوان تخت مرمر (ديوان خانه): بناي ايوان تخت مرمر 
يکي از بناهاي کهن و تاريخي شهر تهران است که عمر و 
سابقة تاريخي برخي از بخش هاي آن از همه قسمت هاي 
ارگ سلطنتي تهران بيشتر است. در تاريخچة شهر تهران 
گفته شده است که در تابستان سال ۱۱۷۳هجري قمري 
تصفيه  براي   ( ۱۱۱۹-۱۱۹۳) وکيل الرعايا  هنگامي که 
کار آذربايجان به طرف چمن سلطانيه حرکت کرد دستور 
داد يک دست عمارت خاصه و ديوان خانة بزرگ به سبک 

تصوير ٢. در روبه روی ارسی عمارت بادگير، مأخذ: همان.

گونه شناسي تزئينات قواره بري  در
فرم خورشيدي درها (مطالعه  موردي:

درهاي بناهاي سلطنتي دوره قاجار 
تهران)
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پنجره هاي  با  اتاق ها  اين  دارد.  قرار  پذيرايي  و  تشريفات 
خاتم و نقاشي تزيين شده اند و شيشه هاي رنگارنگ دارند. 
درهاي خورشيدي دار اين عمارت در دو طرف ايوان و در 
محل ورودي به فضاي اصلي تخت مرمر است و اين درها 
از تزيينات خاتم مربع  به دليل تزيينات ظريف و استفاده 
قابل توجه و  روي آالت قواره بري در خورشيدي درها، 
چشم نوازند (تصوير ۴). نمونة ديگر از اين درها مربوط به 
اتاق هاي پذيرايي در دو طرف ديوانخانه است که نور مورد 
نياز به اين اتاق ها را از طرف محوطة اصلي باغ گلستان 
درها  اين  قواره بري  طرح  که  است  گفتني  مي کند.  تأمين 
به نسبت درهاي تاالر اصلي بسيار ساده تر است (تصوير ۵). 

-۱۳۱۳) شاه  ناصرالدين  سلطنت  اواخر  در  ابيض:  کاخ 
) سلطان عبدالحميد پادشاه عثماني مقداري اثاثية   ۱۲۶۴
عالي و گران بها براي شاه ايران هديه فرستاد. چون در آن 
هنگام تقريبًا همة کاخ ها و تاالرهاي سلطنتي از تابلوها و 
اثاثيه متعدد پر و آراسته شده بودند و جايي براي نهادن 
و نصب هداياي سلطان عثماني باقي نمانده بود، از اين رو 
ناصرالدين شاه تصميم گرفت که در گوشه جنوب غربي 
يا برج  از آن محل کاله فرنگي  محوطة گلستان، که پيش 
آقامحمدخاني بود، کاخ جديدي بنا کند و هداياي سلطان را 
در آن جاي دهد (ذکاء،۱۳۴۹: ۳۱۶). از اين رو کاخ ابيـض در 
ضلع جنوب غربي کاخ گلسـتان در سال ۱۳۰۶ هجري قمري 
ساخته شد (نجمي،۱۳۷۰: ۸۳). برخالف ساير ساختمان هاي 
کاخ گلستان که در زمان ناصرالدين شاه به سبک تلفيقي 
ساخته مي شدند، دوساختمان عمارت خوابگاه و کاخ ابيض 
در زمان وي به سبک معماري نئوکالسيک اروپا بنا شدند 
(قباديان،۱۳۸۳: ۱۳۴). به هر حال به علت سفيدي رنگ نماي 
ساختمان که به شيوة بناهاي قرن ۱۸ ميالدي اروپا گچ بري 
و نماسازي شـده و پله ها و ازاره هاي سرسراي کاخ نيز از 
مرمر سفيد رگه دار بود بناي جديد «كاخ ابيض» ناميده شد 

(ذکاء،۱۳۴۹: ۳۱۹). 
بناها  بنا متـعلق به دوره اي است که  اين  از آنجا که 
و تزيينات آن ها به سبک نئوکالسيک اروپا بودند، به طور 
چشمگيري از تزيينات اصيل ايراني مورد مشاهده در ديگر 
بناهاي مجموعة گلستان، در اين کاخ کاسته مي شود و يا تا 
حد امکان به سادگي اجرا شـده اند. درهاي خورشـيدي دار 
اين بنا تنها داراي يک نقش سادة شـعاعي هستـند که در 
تمامي اين آثار تکرار شده اند. اين درها به تعداد زياد و در 
سـمت غربي کاخ ابيـض در نماي طبقه دوم و به عنـوان 
در_ پنجره ديده مي شوند. تزيينات ايراني در اين عمارت 

اهميت خود را تا حدي از دست داده اند (تصوير ۶). 

مجموعة نياوران
جهان نماي  ذکر  در  مرآت البلدان  در  صاحبقرانيه:  کاخ 
نياوران ذکر گرديده، که در ابتدا به امر فتحعلي شاه (۱۲۵۰-

ساساني و باغي در جنب آن بنا کنند. بنابراين بنياد ايوان 
تخت مرمر يا چنان که سابقًا گفته اند «ديوان خانه يا ايوان 
دارالعماره» از عمارات کريم خاني و از بناهاي عهد زنديه 
شمار  به  سلطنتي  ارگ  داخل  در   (  ۱۱۶۳  -۱۲۰۹)

مي رود (ذکاء،۱۳۴۹: ۴۱). 
ساختمان ديوان خانة کريم خاني به دست آقامحمدخان 
) تغيير يافت که در دوره هاي بعدي نيز   ۱۲۱۰-۱۲۱۲)
هم دگرگوني هاي ديگري ديده شده است، به نحوي که بارها 
ُارسي هاي آن تغيير يافته و به در و پنجره تبديل شده است. 
شکل در و پنجره ها هم تغيير کرده اند ولي نگارگري هاي 
آن هنوز برجا مانده است (معماريان،۱۳۹۰: ۴۱۶). تاالري 
که تخت در آن نصب شده است به سه قسمت تقسيم شده 
است. در وسط ايوان شاهي و در طرفين آن دو اتاق براي 

تصوير ٣. در روبه روی ارسی  عمارت بادگير، مأخذ: همان.



تصوير٥. در عمارت های جانبی تخت مرمر. مأخذ: همان.تصوير ٤. در ورودی ايوان تخت مرمر، مأخذ: همان.

تصوير ٧. در ورودی محوطة کاخ صاحبقرانيه، مأخذ: همان.تصوير ٦. در _ پنجرة کاخ ابيض.  مأخذ: همان.

گونه شناسي تزئينات قواره بري  در
فرم خورشيدي درها (مطالعه  موردي:

درهاي بناهاي سلطنتي دوره قاجار 
تهران)
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) در محلي که اکنون کاخ نياوران است، عمارتي   ۱۲۱۲
مختصر بنا شد و در فصول گرم سال شاه در آنجا اقامت 
) نيز مقداري بر آن  مي کرد. محمدشاه (۱۲۵۰-۱۲۶۴ 
) آن بنا را  بنا بيفزود. ناصرالدين شاه (۱۲۶۴-۱۳۱۳ 
خراب کرد و به کمک حاجي علي خان اعتمادالسلطنه قصر و 
عمارتي زيبا بنا کرد. شرح آن در المآثر و اآلثار نيز ذکر 
گرديده که چون پس از قرن نخستين پادشاهي ناصرالدين 
شاه عمارت تجديد بناي کلي يافته بدين سبب صاحبقرانيه 
بر  چون  بنا  اين   .(۲۰۶ است(کريمان،۱۳۵۵:  شده  ناميده 
تمام پهنة جنوبي دامنة توچال اشراف داشت و همه جا ديده 
مي شد، آن را جهان نماي نياوران خواندند (همان،۱۳۵۶: 
۵۵۳). از اين تاريخ به بعد از نام عمارت جهان نما در متون 
تاريخي اثري نيست. معلوم نيست کاخ صاحبقرانيه جايگزين 
عمارت جهان نما گرديده است يا اين هر دو هم زمان وجود 
داشته اند و محل عمارت نياوران در باغ در جاي ديگري 

بوده است (مختاري طالقاني،۱۳۸۵).۱
اين بناي دوطبقه حدود ۴۰۰۰ مترمربع مساحت دارد. 
در مرکز هر طبقه تاالري مرکزي با شاه نشين قرار دارد 

و در دو طرف آن راهروهايي ديده مي شود. حوضخانه 
قرار  در طبقة هم کف  تزيينات گچ بري  و  با چهار ستون 
دارد (بهزادفر،۱۳۸۷: ۲۵۰). در داخل بنا مجموعه متنوعي 
از هنرهاي وابسته به معماري مانند گچ بري، آينـه کاري، 
قسمت هاي  در  آلت چيني  و  قاب بندي  نقاشي،  حجاري، 
مختلف بنا به کار رفته اند. مشخص نيست که کداميک از 

تصوير٨. در ورودی تاالر آيينه کاخ صاحبقرانيه. مأخذ: همان.

شکل٩. در ورودی حوضخانه، مأخذ: همان.

١. در حال حاضر مجموعة نياوران 
با مساحت ٨١ هکتار شامل سه کاخ 
کوشک  صاحبقرانيه،  نام هاي  به 
احمد شاهي و نياوران است که از 
سال ۱۳۶۵ به عنوان «کاخ موزه» در 
(بهزادفر،  است  عموم  ديد  معرض 

.(۱۳۸۷:۲۴۷



تزيينات و آرايه هاي موجود در فضاهاي مختلف عمارت 
صاحبقرانيه که در وضعيت حاضر وجود دارند، اصلي و 
کداميک الحاقي است (مختاري طالقاني،۱۳۸۵). قدمت باالي 
عمارت صاحبقرانيه و بازسازي هاي انجام شده بر روي آن 
در طي سال هاي مختلف از دورة قاجار، به خصوص مرمت 
کلي که در زمان ناصرالدين شاه و به سال ۱۲۶۸ هجري قمري 
به صورت گرفت، سبب گرديده که تزيينات ديواري موجود 
در آن نيز بر حسب زمان و با سليقه معماران دوره هاي 
به  نيز  کاخ  اين  قواره بري  آثار  بازسازي شوند.  مختلف 
همين دليل داراي تنوع زيادي در طرح و نقش هسـتند به 
طوري که در اين عمارت و حوضـخانه مربوط به آن طيف 
و  گردان  نقوش  شامل  قواره بري،  نقوش  از  گسترده اي 
اسليمي هاي پيچيده (تصاوير ۹ و ۱۰)، طرح هاي قاب قابي 
ايجاد شده با نقوش بندي و نيز طرح هاي هندسي ساده با 

نقوش دوکي شکل (تصاوير ۷ و ۸) وجود دارد. اين درها 
با نقـوش متنـوع در ورودي اتاق ها، سالن ها و نيز به عنوان 

نورگير و پنـجره ساخته شده اند.

 ۱۲۵۰-۱۲۶۴) محمدشاه  هنگامي که  فردوس:  باغ  عمارت 
کاخي  در شميران  تا  رسيد، خواست  پادشاهي  به   (
بنا کند. بدين منظور زمين هاي باير واقع در سمت شمال 
غربي جاده قديم اوين را برگزيد و قلعة محمديه را بنا نهاد. 
حسينعلي خان معيرالممالک که از نزديکان شاه بود، تصميم 
گرفت تا در نزديکي قلعة محمديه محلي مناسب براي خود 
بسازد. به همين خاطر خانه ها و زمين هاي واقع در سمت 
جنـوبي قلعه را خريداري کرد و عمارتي نه چندان بزرگ 
به سبک آن دوران که «فيل گوش» ناميده مي شد، بنا کرد 
و باغي پهناور و زيبا گرداگرد آن ايجاد کرد و آن را «باغ 

تصوير ١١. در  شرقی عمارت باغ فردوس، مأخذ: همان.شکل ١٠. در_ پنجره حوضخانه، مأخذ: همان.

گونه شناسي تزئينات قواره بري  در
فرم خورشيدي درها (مطالعه  موردي:

درهاي بناهاي سلطنتي دوره قاجار 
تهران)
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فردوس» نام نهاد. باغ و عمارت اندروني در ضلع جنوب 
بيروني  باغ فردوس واقع بود و به خاطر دستگاه  غربي 
«رشک بهشت» نام گرفته بود که اکنون نشاني از آن نمانده 
است (معيري، ۱۳۷۶). عمارت باغ فردوس يکي از بناهايي 
است که با شروع دوران تجدد در معماري ايران، با الهام 
از ساختمان هاي اروپايي، احداث شد. اين باغ و عمارت که 
يکي از نمونه هاي بسيار زيباي معماري و باغ سازي دوران 
قاجار است۱ از بسياري جهات با باغ ها و ساختمان هاي آن 

دوران قابل مقايسه است (قادر،۱۳۸۰). 
 يکي از عوامل تزييني اين بنا در و پنجره و ُارسي هاي 
زيباي آن است که با شيشه هاي رنگين مزين شده اند و 
هنگام روز به واسطة تابش خورشيد منظره زيبا و دلفريبي 
را ايجاد مي کنند. درها و پنجره ها همه از چوب و شيشه 
رنگين و هالل فوقاني پنجره ها از آينه و چوب منبت کاري 
شده، ساخته شده اند. در تاالر اول و شاه نشين جنوبي آن 
ُارسي هاي بزرگي با منبت کاري و شيشه هاي رنگي و آينه 

قرار دارد ( روزي طلب،۱۳۸۹: ۱۷۴).

در اين بنا نيز همچون ديگر بناهاي سبک نئوکالسيک 
اواخر عصر قاجار سعي شده است تا تزيينات ايراني را 
و  درها  گيرند.  کار  به  قبل  دوره هاي  از  ساده تر  بسيار 
ُارسي هاي قواره بري شده عمارت به خصوص خورشيدي ها 
نيز مانند ديگر آرايه هاي معماري، بيشتر با نقوش ساده و 
تکراري ولي در تعداد زياد، در جاي جاي بنا ديده مي شوند 
و تنها در يکي از ُارسي ها مي توان طرح هاي پيچيده تر و 
پرکارتر را مشاهده کرد. اما بايد خاطر نشان کرد همين 
سادگي در نقوش هم خواني زيادي با بنا و تزيينات ديگر آن 
دارد و به زيبايي عمارت افزوده است (تصاوير ۱۱ و ۱۲). 

جلوخان  جنوب  در  که  نظاميه  باغ  مسعوديه:  مجموعة 
داشت  قرار  ايرواني  سردار  باغ  غرب  و  نگارستان  باغ 
همان باغي است که باغ مسعودية باقي مانده از آن مورد 
قمري  ۱۲۷۰هجري  سال  در  نظاميه  باغ  است.  مطالعه 
مصادف با ۱۲۳۳شمسي توسط ميرزا آقاخان نوري براي 
پسرش نظام الملک شروع به ساخت کرد و در سال ۱۲۷۳ 

بنا  اين  دوم،  پهلوی  دوران  در   .١
جشن های  برنامه ريزی  دفتر  به  
۲۵۰۰ساله اختصاص يافت و پس 
از پيروزی انقالب اسالمی در اختيار 
صداوسيما و بعد از آن با هماهنگی 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
بنياد سينمايی فارابی، سازمان ميراث 
فرهنگی کشور و شهرداری تهران 
برای محل دائمی «موزة سينما» در 
نظر گرفته شد و موزة سينما در ۲۸ 
شهريور ۱۳۸۱ شمسي رسمًا افتتاح 

شد.

تصوير ١٣: در- پنجرة عمارت مشيرالملکی، مأخذ: همانتصوير ١٢. در ورودی جنوبی عمارت باغ فردوس. مأخذ: همان.



هجري قمري به اتمام رسيد. مسعودميرزا- ظل السلطان- 
) پسر چهارم ناصرالدين شاه، که مرتب  ۱۲۶۶ -۱۳۳۶)
به باغ نظاميه جهت سکونت رفت و آمد مي کرد، در سال 
۱۲۹۰هجري قمري اين محل (باغ-عمارت نظاميه) را از نظام 
الملک پسر ميرزا آقا خان خريداري کرد و در آن عمارات 
ِسراج  به  (ملقب  خان  رضاقلي  سرکاري  به  را  مفصلي 
الُملک) تا سال ۱۲۹۵هجري قمري بر پا کرد، که از آن پس 
به مسعوديه شهرت يافت. ظل السلطان که داعيه وليعهدي 
و سلطنت داشت، اين باغ و عمارت را چنان بنا کرده بود که 
روزي قصر سلطنتي ايران شود (نوربخش،۱۳۸۱: ۱۲۰۷). 
بناهاي موجود، که تاريخ ۱۲۹۵هجري قمري را بر خود 
دارند، تنها بخشي از عمارتي هستند که ظل السلطان طي 
سنوات توانمندي خود از ۱۲۹۰هجري قمري به بعد در اين 
محل برپا کرده است. بناهاي معروف به مشيريه و سيد 
جوادي، واقع در بخش شرقي مجموعه، با تقدم بر بناهاي 
ديوانخانه و سفره خانه پس از عمارت ديوان خانه و عمارت 
سر در اصلي (پياده) پيش از ساختمان جنوبي آن (واقع در 
شمال حيات خلوت) ايجاد شده است و تا کنون مشخص 
نشده است که فاصلة زماني ايجاد اين عمارت ها چقدر 

بوده است. 
شايد عالقة زياد ظل السلطان به سلطنت و تقليد در 
امور و کارها از مقام پادشاهي، براي نشان دادن عظمت 
را  مجموعة مسعوديه  تا  گرديده  مقام خويش، سبب  و 
به عنوان جانشيني براي مجموعه کاخ گلستان بر پا کند 

شده  ايراني سعي  معماري  تزيينات  در ساخت  حتي  و 
است تا شکوه و عظمت بناهايي همچون عمارت بادگير 
قواره بري  آثار  در  دهد.  قرار  الگو  را  مرمر  تخت  يا  و 
با وجود آنکه در زماني ساخته مي شوند که  ابنيه،  اين 
بناها آرايه ها و نقوش قواره بري رو به ساده  در ديگر 
شدن دارند، سعي شده است تا در کنار نقوش هندسي 
ساده، با کمک نقوش بندي و خطوط اسليمي نه چندان 
پيچيده، طرح هاي زيبا و بي بديلي به خصوص در ساخت 
ُارسي ها به وجود آورند. اين نقوش زيبا و منحصربه فرد 
در خورشيدي درها نيز به نحوي قابل توجه نشان داده 
عمارت ها  قرارگيري   .(۱۵ و   ۱۴  ،۱۳ (تصاوير  شده اند 
و  سبز  فضاي  از  که  است  نحوي  به  مجموعه  اين  در 
نور، بيشترين استفاده را مي کنند. درهاي خورشيدي دار 
عمارت هاي سيدجوادي، مشيرالملکي و حياط خلوت به 
در  و  در-پنجره  به عنوان  يکسان  نقش  با  و  زياد  تعداد 
نماي ساختمان ها ديده مي شوند و شايد خود اين تکرار 
درهاي  است.  گشته  بناها  بيشتر  هرچه  زيبايي  باعث 
خورشيدي دار اين مجموعه عمارت، در گذر زمان بارها 
حد  تا  است  شده  سعي  و  گشته اند  بازسازي  و  مرمت 

امکان از اصالت بنا کاسته نشود.

جداول تحليل فرم و نقوش خورشيدي  درهاي بناهاي 
مورد مطالعه

در راستاي بررسي انواع خورشيدي هاي قواره بري درها، 

تصوير ١٥. در ورودی  عمارت حياط خلوت، مأخذ: همانتصوير ١٤. در ورودی عمارت سيدجوادی، مأخذ: همان

گونه شناسي تزئينات قواره بري  در
فرم خورشيدي درها (مطالعه  موردي:

درهاي بناهاي سلطنتي دوره قاجار 
تهران)
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ويژگي هاي بصري موجود در اين آثار با توجه به طرح 
تحليل  و  تجزيه  مورد  در جداولي  هر خورشيدي،  خطي 
قرار گرفتند. تناسبات در فرم کلي خورشيدي ها و نسبت 
ابعاد آن با درها، ويژگي واگيره ها از قبيل شيوه تکرار، 
مانند گياهي،  انواع نقش مايه ها   ،... و  تناسبات، زيرنقش 
هندسي و همچنين محل کاربرد آن ها در طرح کلي، دو 
مشخصة فني از هر خورشيدي، يعني شيوه هاي هنري 
تنوع  نيز  و  آثار  تزيين  براي  قواره بري  با  شده  تلفيق 
جمله  از  لقط ها  در  شده  استفاده  شيشه هاي  در  رنگ 

ويژگي هايي است که در اين جدول ها ارائه شده است.
فرم کلي خورشيدي ها، با توجه به طرح هاي خطي و 
با قوس هاي  اکثر موارد  انجام شده، در  تجزيه و تحليل 
نيم دايره است و قوس و هالل آن ها برخالف دوره هاي 
پيش از قاجار، که از قوس هايي با طراحي پيچيده نظير 
«پنج او هفت» يا «شبدري» استفاده مي شده است، رو به 
ُپرکاربردترين قوس هاي  از  نيم دايره  سادگي گذاشته و 
مورد توجه در اين دوره است که در مواردي خاص و 
محدود اين نيم دايره داراي پايه هايي شده و به صورت 
کشيده طراحي شده اند و بخشي از يک بيضي را تداعي 
عمارت  حوضخانة  خورشيدي هاي  (نظير  مي کنند 
طول  به  عرض  نسبت   .(۱۰ و   ۹ تصاوير  صاحبقرانيه، 

خورشيدي در اين موارد بيش از  است.
بررسي تناسبات در فرم کلي درهاي داراي خورشيدي 
نشانگر آن است که در اين آثار ارتفاع خورشيدي در حدود 
تا  از  ارتفاع در ساخته مي شده اند و به جز موارد نادري 
صاحبقرانيه  عمارت  حوضخانه  خورشيدي هاي  مانند 

تناسب ميان  نياوران (تصاوير ۹ و ۱۰)، رعايت  در کاخ 
خورشيدي و درها يکي ديگر از اصول طراحي اين آثار به 

شمار مي رود.
واگيره هاي  و  نقوش  روي  بر  انجام شده  تحليل 
خورشيدي ها نشان داد که ساختار واگيره ها و زيرنقش ها 
بيشتر به صورت َترک هايي از دايره، يا طرح هاي شعاعي با 
نسبت هايي چون ،  ،  ،  ،  ،  و  است و پس 
از آن ساختار هايي نظير   بيضي مانند «در» حوضخانه 
کاخ صاحبقرانيه در زيرنقش ها ديده مي شود. روش تکثير 
در تمامي نمونه هاي مورد بررسي روش انعکاسي است که 
جز در نقش خاصي که به گفتة برخي استادان کهنه کار «تاج 
داراي  آن ها  درويشي» خوانده مي شود (شکل ۲) همگي 
خطوط تکثير شعاعي هستند. در نقش تاج درويشي نيز که 
از انعکاس خطوط منحني به وجود آمده است خطوط تکثير 

موازي هستند.
در رابطه با نسبت عرض به طول در واگيره ها مي توان 
گفت که هرچه تعداد ترک ها در هر خورشيدي بيشتر باشد 
و اين ترک ها نسبت کوچک تري از دايره را داشته باشند 

نسبت عرض به طول واگيره نيز کوچک تر مي شود.
از اولين نمونه هاي هنر چشمگير و کاربردي قواره بري 
کاخ  بادگير  عمارت  و  مرمر  تخت  ايوان  در  موجود  آثار 
گلستان است که داراي نقوش پيچيده و به صورت ترکيبي 
با هنرهاي ديگر نظير خاتم و گره چيني هستند. اما در اواخر 
دورة ناصري که به نظر مي رسد آخرين سال هاي شکوه 
نيز است، نقوش  قاجار  ايران در دورة  و رونق معماري 
قواره بري رو به سوي ساده شدن دارد تبديل به خطوط 
ساده منحني (دوکي شکل) با پاية هندسي دارند. اين نقوش 
ساده و در عين حال متنوع از لحاظ اجرا پرکاربردترين 
نقوش در ساخت خورشيدي درها هستند و بيشترين سهم 
اما در چند  را در بين نقوش به خود اختصاص داده اند. 
نمونه از خورشيدي درهاي عمارت مسعوديه نيز نقوش 
گياهي با طرح َبندي وجود دارد که داراي پيچيدگي خاصي 

نيستند. 
در ساخت و تزيين لقط هاي «خورشيدي»  درها از 
شيشه به خصوص شيشه هاي رنگي استفاده شده است. 
ابتداي  در  که  مي دهد  نشان  رنگ ها  همنشيني  جدول 
قواره بري،  هنر  نمونه هاي  نخستين  و  قاجار  دوران 
و شيشه  زرد  تيره، سبز،  آبي  قرمز،  رنگ  پنج  از  تنها 
به  رسيدن  با  زمان  به مرور  اما  شده،  استفاده  شفاف 
اواخر دورة قاجار رنگ هايي چون سبز و آبي روشن، 
طور  به  شده اند.  اضافه  نيز  بنفش  و  نارنجي  قهوه اي، 
قرمز، زرد  معمول، در هر خورشيدي رنگ هاي اصلي 
و آبي در کنار هم قرار گرفته اند و يا هم نشيني رنگ ها 
بر اساس رنگ هاي مکمل است. يعني رنگ سبز و قرمز 
در کنار هم و يا رنگ آبي در کنار رنگ نارنجي ديده 

مي شود.

شکل ١. خطوط تکثير شعاعی (خورشيدی عمارت تخت مرمر). 
مأخذ: نگارندگان.

شکل٢. خطوط تکثير موازی (خورشيدی عمارت باغ فردوس). 
مأخذ:  همان.



جدول١. تجزيه و تحليل ويژگي هاي بصري خورشيدي  درهاي  عمارت بادگير مجموعة  گلستان، مأخذ: نگارندگان

گونه شناسي تزئينات قواره بري  در
فرم خورشيدي درها (مطالعه  موردي:

درهاي بناهاي سلطنتي دوره قاجار 
تهران)

جدول٢. تجزيه و تحليل ويژگي هاي بصري خورشيدي درهاي تخت مرمر و کاخ ابيض، مأخذ: همان
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جدول٣. تجزيه و تحليل ويژگي هاي بصري خورشيدي درهاي صاحبقرانية مجموعة نياوران، مأخذ: همان

جدول٤. تجزيه و تحليل ويژگي هاي بصري خورشيدي درهاي صاحبقرانيه و حوضخانه، مأخذ: همان



گونه شناسي تزئينات قواره بري  در
فرم خورشيدي درها (مطالعه  موردي:

درهاي بناهاي سلطنتي دوره قاجار 
تهران)

جدول٥. تجزيه و تحليل ويژگي هاي بصري خورشيدي درهاي حوضخانة مجموعة نياوران و باغ فردوس ، مأخذ: همان

جدول٦. تجزيه و تحليل ويژگي هاي بصري خورشيدي درهاي عمارت ديوانخانة  مجموعة مسعوديه، مأخذ: همان
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جدول٧. تجزيه و تحليل ويژگي هاي بصري خورشيدي درهاي ديوانخانه و عمارت سيدجوادي ، مأخذ: همان

جدول٨. تجزيه و تحليل ويژگي هاي بصري خورشيدي درهاي عمارت هاي مشيرالملکي و حياط خلوت، مأخذ: همان



نتيجه
قواره بري چوب رايج ترين شيوه در ساخت و تزيين درها، پنجره ها و ُارسي ها در دورة قاجار است که 
طي سال ها از اين دوره همزمان با دگرگوني ها و تغيير سبک معماري، به شيوه هاي مختلف اجرا شده 
است و در بناهاي مختلف با توجه به زمان ساخت داراي نقوش متفاوت است. اين شيوه ساخت در 
خورشيدي و هاللي باالي درها نيز به کار مي رفته است. در ساخت اين خورشيدي ها قوانين و ويژگي هاي 
خاصي به طور معمول وجود داشته اند که در اکثر موارد- به جز موارد محدود و به خصوصي، که شايد 
نمايانگر ذوق و سليقه و نوآوري سازندة آن ها بوده است-رعايت شده اند. اين ويژگي ها بيشتر شامل 
فرم کلي خورشيدي و ارتباط ابعاد آن با ارتفاع در، تناسبات موجود در واگيره ها و نوع زيرنقش هاي 
مورد استفاده است. استفاده از قوس نيم دايره در طراحي فرم کلي خورشيدي ها، ساخت خورشيدي ها با 
ارتفاعي بين حدود   تا   ارتفاع درها و نيز طراحي واگيره ها با ابعاد خاصي از دايره از خصوصياتي 
است که در طول سال ها از دوران قاجار و ساخت خورشيدي هاي قواره بري شده همواره مورد توجه 
بوده اند. در استفاده از شيشه هاي رنگي، هرچه به اواخر عصر قاجار نزديک مي شويم، محدوديت 

استفاده از شيشه ها با رنگ هاي مختلف کم شده و تنوع رنگ بيشتر ديده مي شود. 
اما برخي ويژگي ها نظير؛ نقوش به کاررفته در اين آرايه معماري، برحسب زمان و با تغيير سبک 
ساختمان سازي تغييراتي داشته است. به طور کلي، در بناهاي اوايل دوره قاجار، طرح ها پيچيده تر 
و در بناهاي جديدتر که به سبک معماري غربي نزديک تر هستند، طرح ها ساده تر شده اند. با توجه به 
نتايج به دست آمده از مطالعة فرم خورشيدي هاي قواره بري شده در بناهاي سلطنتي مورد نظر مي توان 
«خورشيدي» درها را، از لحاظ تنوع فرم، به دو دستة کلي تقسيم کرد: ١. فرم نيم دايره، با تنوع فراوان در 
طرح و نقش و کاربري بيشتر، ٢. فرم هاي بزرگ تر از نيم دايره (با نسبت هاي  و  که به فرم نيم بيضي 
نزديک مي شوند)، با محدوديت نقش و استفاده در برخي مکان هاي خاص (نظير حوضخانة صاحبقرانيه 
يا عمارت بادگير مجموعة کاخ گلستان). اين گونه از خورشيدي ها، به دليل طراحي هاي خاص و نقوش 
پيچيده تر، از زيباترين آثار قواره بري به شمار مي روند. فرم نيم دايره به عنوان ُپرکاربردترين نمونه از 
«خورشيدي ها»، عرصة خوبي براي کاربرد نقوش مختلف است و تنوع نقش مايه هاي بيشتري در آن 

نمودار ٣. جدول تنوع نقش مايه هاي به کاررفته در انواع خورشيدي ها، مأخذ: همان

نمودار ٢. بررسي فراواني نقوش در خورشيدي ها، مأخذ: هماننمودار ١. بررسي تناسبات در فرم كلي خورشيدي ها، مأخذ: نگارندگان

گونه شناسي تزئينات قواره بري  در
فرم خورشيدي درها (مطالعه  موردي :

درهاي بناهاي سلطنتي دوره قاجار 
تهران)
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وجود دارد، به طوري که در اين فرم، انواع نقش مايه هاي گياهي (اسليمي و َبندي)، نقش مايه هاي هندسي 
و نيز نقوش تلفيقي (گياهي- هندسي)ديده مي شود. اما در ديگر فرم هاي موجود، يعني فرم هاي بزرگ تر 
از نيم دايره(نيم بيضي و ...)، تنوع نقوش کمتر بوده و تنها از نقش مايه هاي گياهي(اسليمي) و هندسي 
استفاده شده است. اميد است اين ويژگي هاي بصري و نتايج به دست آمده بتواند مقدمه اي بر سبک 

شناسي تزيينات قواره بري، در بناهاي سلطنتي قاجاري تهران تلقي گردد.
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The art of cutting curved pieces of wood, Qavarebori, is an old subdivision of carpentry industry 
regarding decorative arts. This art is outstanding in the Qajar era buildings with its magnificent 
and splendid manner. This is one of the most significant architectural decorative items of this 
period, worked mainly on windows and doors in a variety of designs and natural wood colors.  
In this article, the researcher,through a visual aesthetic approach, tries to investigate certain 
artistic features of the semi-circular upper portions of doors decorated by Qavarebori in the royal 
buildings of the Qajar period in Tehran: the Golestan Palace, the Niavaran Palace, the Ferdows 
Garden and the Masoudieh Mansion Complex. This research follows the descriptive-analytical 
method. The data here are collected from library sources and field research, including gathering 
the images of Qavarebori samples in the mentioned buildings and analyzing them in a linear 
manner. Most of the sun-like structures consist of semi-circular portions with radial segments and 
geometric shapes, vegetal or integrated designs. Certain designs in the semi-circular parts include 
oval structures with parallel reproduction axis, detailed or simple vegetal designs. Studying these 
features would contribute to the aesthetics of Qavarebori in the Qajar era which leads to a closer 
description of the sun-like style of windows and doors in that era. 

Keywords:Qajar Royal Buildings, Qavarebori, Doors, Sun-like Structures, Proportions, Designs.
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