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چکید ه
موضوع مطالعاتی پژوهش حاضر، تزیينات گچ  بری منزل ميرميران واقع د ر شهر ورزنه اصفهان است. این خانه 

یک نمونه  ی بارز از د یوارنگاری منازل د ر د وره صفوی است. هد ف از پژوهش بررسی تکنيکی، موضوعی و سبکی 

پرسش  مهم ترین  است.  مقایسه  ای  بصورت  پيشنهاد ی  گاه نگاری  ارائه  و  ميرميران  منزل  نقاشی گچی  تزیينات 

مطرح شد ه تاریخ ساخت آن برپایه تزیينات و نقاشی  های آن و این که نقاشی  های طرح شد ه با چه هد ف و انگيزه 

انجام و موضوع یا موضوعات موجود  د ر آن چه بود ه است؟ توصيف منزل، شرح تزیينات و نگاره  های آن، شيوه  ی 

اجرای این تزیينات، تحليل نقوش و مقایسه  ی آن با نمونه های مشابه، گاه نگاری پيشنهاد ی، بحث و استد الل 

موضوعی نقوش و د ليل انتساب آن به د وره صفویه د رمقاله حاضر آمد ه است. همچنين، شباهت نقوش نامبرد ه 

با تزئينات منزل پيرنيا د ر نائين انکارناپذیر بود ه است. مقالة پيش رو د ربرگيرند ه  ی مقایسه  ی تطبيقی و ریشه  یابی 

این شباهت نيز هست. روش تحقيقِ مقاله  ی   حاضر تاریخی و توصيفی- تطبيقی است. مهم ترین نتایج بد ست آمد ه 

تأثير نقاشی  های گچی منزل ميرميران از سبک نگارگری اصفهان و رضا عباسی و شاگرد انش بود ه و نقش غيرقابل 

انکار آن د ر مقایسه با خانه پيرنيا د ر نایين است. مطالعه انجام شد ه تاریخ نسبی آن را به نيمه  ی د وم قرن یازد ه 

قابل انتساب می  د اند .
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مقد مه
مد ارک باستان  شناسی و متون اسناد ی نشان می  د هد  که احتماالً 
شکوه  با  بناهای  تزیينات  صفوی  پاد شاهان  عالقمه ند ی  های  از  یکی 
است  شد ه  باعث  اسالمی  سنت  د ر  زیستی  ساد ه  عنصر  است.  بود ه 
د ر  مگر  د ر ظاهر،  ميانی حد اقل  قرون  تا  ویژه  به  مسلمان   تا حکام 
استثنائاتی، به آن پای بند  باشند  و با گرایش به د رون گرایی،  که یکی 
از خصوصيات معماری اسالمی ایرانی است، د ر خفا از آن عبور کرد ه 
بناهای  حکومتی  باشکوهی د ر  تزیينات  به نظارت و اجرا  و مباد رت 
به  نزد یک  به ویژه طبقات  این شيوه د ر زند گی روزمره مرد م  نمایند . 
د رون گرایی  عنصر  گفت  بتوان  شاید   است.  بود ه  متد اول  هم  پاد شاه 
که  مسأله ای  است،  بود ه  متد اول  نيز  عوام  خانه  های  د ر  همچنان 
نمونه ی مطالعاتی  تایيد  می  کند .  را  باستان  شناسی هم آن  یافته  های 
پژوهش حاضر، منزل ميرميران واقع د ر شهر ورزنه اصفهان است. این 
است  صفوی  د وران  د ر  منازل  د یوارنگاری  از  بارز  نمونه  ی  یک  خانه 

اد بی  از د استان  های محبوب عوام، مضامين  برگرفته  با مضامينی  که 
یافته است.  زینت  با موضوع حکومتی  و د ر یک مورد   اسطوره  ای؟  و 
د ر این نگاره  ها گوشه  هایی از شيوه  ی زند گی روزانه  ی مرد م نيز نقش 
شد ه است، هد ف از این پژوهش بررسی تکنيکی، موضوعی و سبکی 
تزیينات نقاشی گچی منزل ميرميران است. مهم ترین پرسش مطرح 
پایه  بر  آن  تاریخ ساخت  کم تر شناخته شد ه،  بنای  این  د رباره  شد ه 
تزیينات و نقاشی  های آن و همچنين این پرسش که نقاشی  های طرح 
بود ه است؟  انجام شد ه و موضوع آن چه  انگيزه  و  با چه هد ف  شد ه 
این  اجرای  شيوه  ی  آن،  نگاره های  و  تزیينات  شرح  و  منزل  توصيف 
تزیينات ، تحليل نقوش و مقایسه  ی آن با نمونه  های مشابه، گاه نگاری 
پيشنهاد ی و بحث و استد الل موضوعی نقوش و د ليل انتساب آن به 
د وره صفویه د ر مقاله حاضر گفته خواهد  شد . روش تحقيق تاریخی و 

توصيفی- تطبيقی است.

روش شناسی تحقیق

و  نوشتاری(  اسناد ی   )متون  مطالعه  روش  د و  از  حاضر  پژوهش 
ميد انی بهره گرفته شد ه است. د ر روش ميد انی کار بررسی با برد اشت 
نقوش و ثبت و مستندسازی آنها بصورت قاب به قاب از طریق عکاسی و 
طراحی انجام گرفت. سپس با ارزیابی منابع اسناد ی و باستان  شناختی 
و تطبيق آنها با نگاره های مشابه و منابع اد بياتی، استد الل نهایی بيان 

شد ه است. روش مطالعه نيز توصيفی، تطبيقی و تحليلی است. 

پیشینه تحقیق

فرهنگی  ميراث  باستان  شناسی  اد اره  توسط  بنا  این  نخستين بار   
استان اصفهان مورد  شناسایی و مستند نگاری قرار گرفت. پس از آن 
سبا    )ریگ  شهر  شناسایی  و  بررسی  برنامه  اول  فصل  انجام  د ر حين 
یاد شد ه،  هيأت  معاون  جاوری،  محسن  پيشنهاد   به  ورزنه  سرای( 
انجام  آن  باستان شناختی  مستند نگاری  و  آمد ه  بعمل  بازد ید   آن  از 
گرفت   )اسماعيلی جلود ار، ۱۳86(. سپس به جهت تکميل اطالعات، 
د وباره  بازبينی  و  مطالعه  مورد   مقاله  نگارند گان  توسط  بنا  مجد د اً 
از  نوروزی  مهران  که  یافتيم  اطالع  کار،  انجام  حين  د ر  گرفت.  قرار 
د انشجویان کارشناسی ارشد  د انشگاه اصفهان، رساله کارشناسی ارشد  
و  ورزنه  ميرميران  خانه  گچی  تزیينات  ویژگی های  پيرامون  را  خود  
مطالعه تطبيقی آن با خانه پيرنيا د ر نایين به راهنمایی د کتر صالحی 
ایشان  که  د اد   انجام خواهند   ميترا شاطری  د کتر  و مشاوره  کاخکی 

مد تی بعد  فارغ التحصيل شد ند ۱  )نوروزی، ۱۳۹2(.

بستر جغرافیایی خانه میرمیران د ر شهر ورزنه

است.  اصفهان  استان  توابع  از  رود   بن  بخش  مرکز  ورزنه  شهر 
کيلومتری   20 و  اصفهان  شرق  جنوب  کيلومتری  د ر۱۱0  شهر  این 
بهمن  د ر  د ارد .  قرار  خشک  و  گرم  آب وهوای  با  گاوخونی  باتالق 

سرای(  )ریگ  سبا  شهر  محد ود ه ی  باستان شناختی  ۱۳84بررسی 
آثار سطحی  پراکند گی  تعيين حد ود   با هد ف  ورزنه،  د ر شمال شهر 
به  پی برد ن  و  آن  امروز  کویری  اند از  چشم  د ر  باستانی  محوطه های 
توالی فرهنگی این چشم اند از براساس یافته ها، به سرپرستی محمد  
اسمعيل   اسماعيلی   جلود ار   انجام    )اسماعيلی جلود ار،  ۱۳86،   5( و نزد یک 
د وران  از  آنها  قد مت  که  شد   شناسایی  باستانی  محوطه  ی  یکصد   به 
و  )اسماعيلی جلود ار،  ۱۳۹۱  بود   اسالمی  د وران  تا  سنگی  فراپارینه 
نک؛ حاجی محمد  عليان و    منتظر ظهوری،  ۱۳۹۱،   ۳7(. این شهر بر راه 
اصفهان ند وشن و منطقه ی یزد  قرار گرفته و احتماال به عنوان محلی 
برای عبور و استراحت مسافران بود ه است. وجود  کاروانسرا، رباط  ها و 
و گرد شگری  فرهنگی  ميراث  )سازمان  مد عاست  این  بر  گواهی  قلعه 

استان اصفهان، ۱۳86، 5(.  
منزل تاریخی ميرميران د ر خيابان د کتر بهشتی، کوچه ی شهيد  
عليزاد ه، کوچه  ی امام زاد ه )گاره د ر(، پالک20۱ شهر ورزنه قرار د ارد . 
این بنا د ر تملک خانواد ه ميرميران بود ه و اکنون د ر تصرف فرزند ان 
و وارثان آنهاست. این خانه تاریخی د ر سال ۱۳86 توسط کارشناسان 
این  از  موجود   شجره نامه ی  د ر  است.  شد ه  ثبت  و  شناسایی  ميراث 
حضرت  به  خاند ان  این  فرهنگی،  ميراث  ثبتی  گزارش  د ر  خاند ان 
علی)ع( منسوب شد ه  اند )سازمان ميراث فرهنگی و گرد شگری استان 
از  ابن خرد اد به د ر قرن سوم به رستاق رود شت  اصفهان، ۱۳86،  7(. 
توابع اصفهان اشاره کرد ه و ذکر می کند  که  بيشه  ی زرند  رود   )زایند ه 
از جمله منابع  رود ( را د ربرمی گيرد    )ابن خرد اد به، ۱۳7۱، 25-24(. 
مهم نوشتاری که د ر آن به این ناحيه اشاره د اشته، حمد اهلل مستوفی 
د ر قرن 8 هجری است. وی  د ر این  باره می  نویسد ؛ »منطقه  ی رود شت 
اسکران  ورزنه،  )قورطان(،  قولطان  آنها  از  بين  که  د اشته  د ه  پاره   60
)اشکهران( و کمند ان معظم، قرای آن بود ه  اند «   )مستوفی، ۱۳62، 5۱(. 
قد یمی  پل  زین العابد ین،  شاه  امامزاد ه  ورزنه،  جامع  تيموری  مسجد  
ورزنه، رباط شاه عباسی، تعد اد  زیاد ی آب انبار، برج کبوترخانه و بنای 
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ميرميران )ورزنه ، اصفهان(

منزل ميرميران که موضوع مقاله حاضر است، مهم ترین آثار تاریخی آن 
و مربوط به قرون ميانی اسالمی تا قرون متأخر هستند . 

توصیف معماری )تصویر1(

که  است  مترمربع   ۳6۱0 تقریبی  مساحت  با  ميرميران  مجموعه 
امروزه شامل 2 خانه و یک برج د ید ه بانی است. بنایی که د ر قسمت 
شد ه  ساخته  اند رونی  بيرونی-  مجموعه  بصورت  گرفته،  قرار  شمالی 
است. ورود ی بنا د ر قسمت شمال شرقی و اتاق  ها و فضاهای آن د ر 
اتاق  های ضلع غربی  قرار د ارد .  ضلع های شمالی، جنوبی و غربی آن 
ابعاد ی وسيع و غير منظم د ارد    )سازمان ميراث فرهنگی و گرد شگری 
 20×۱0×5 ابعاد   به  آجرهایی  از  بنا  این   .)4 اصفهان،  ۱۳86،  استان 
و  کاهگل  اند ود   از  نمای خارجی خانه  است.  سانتی  متر ساخته شد ه 
تاقچه  هایی  اتاق  ها،  همه  ی  د ر  است.  شد ه  پوشيد ه  گچ  با  آن  د اخل 
د ر د یوارها تعبيه شد ه است که جنبه  ی کاربرد ی آن از نظر  سازه ای 
احتماال به سبک شد ن بنا نيز کمک می  کند  که باتوجه  به د و طبقه 

بود ن بنا، امری ضروری به نظر می  آید . 
همچنين برای گرمایش بنا، د ر هر اتاق، بخاری د یواری وجود  د ارد . 
د ر یک مورد  بخاری د یواری با رنگ آبی و نقش ماه و ستاره ای باالی 
آن به چشم می  خورد . سيستم سرمایش نيز متشکل از پنجره  هایی با 
طاق جناغی است که باعث به جریان افتاد ن هوا د ر بناست. به غير از 
اتاق منقوش، د ر مابقی فضاهای منزل، جهت تزیين، به گچ بری های 
بسند ه  کنج  ها  د ر  ساد ه  مقرنس های  و  د رسقف  شکل  ترنجی  ساد ه 

شد ه است.
بخش د یگری از این خانه که اتاق منقوش مورد  مطالعه د ر این مقاله 
د ر آن واقع شد ه، د ر قسمت شمالی مجموعه قرار د ارد . به احتمال زیاد  
بود ه  ارتباط  د ر  با قسمت  های جنوبی مجموعه  د ر گذشته  این خانه 
به  که  ورود ی  هایی  و  راهروها  نگارند گان،  بازد ید   زمان  د ر  ولی  است 
د ر  بود ند .  شد ه  مسد ود   می  شد ند ،  متصل  مجموعه  د یگر  بخش  های 
اتاق مانند  قرار د ارد ؛  این مجموعه، سه فضای  قسمت جنوبی حياط 
فضای اول از سمت شرقی حياط تخریب شد ه و تنها د و د یوار شرقی 

از گچ سفيد پوشيد ه  با الی ه ایی  باقی ماند ه و د یوارها  و جنوبی آن 
شد ه است. د ر د یواره جنوبی د و رد یف چهارتایی تاقچه وجود  د ارد ؛ 
باالیی که د رست  تاقچه  ها مستطيلی شکل د ر رد یف پایين و رد یف 
تاق  نماهای جناغی  به صورت  قرار گرفته،  تاقچه  های مستطيل  باالی 
د ر  را  تزیينات  نيز همين  د یواره شرقی  د ر  است.  شکل ساخته شد ه  
سه رد یف د اریم. بعد  از این فضا، یک راهرو وجود  د ارد  که انتهای آن 
مسد ود  ولی یک ورود ی به اتاق مجاورش د ارد . پوشش د یوار های این 

راهرو کاه  گلی است.
فضای بعد ی اتاقی است تقریباً سالم با سقفی مسطح که با گچ بری 
د یواری  بخاری  یک  اتاق  این  جنوبی  قسمت  د ر  است.  شد ه  تزیين 
روبروی  د ارد .  قرار  تزیين شد ه،  و ستاره  ماه  نقش  و  آبی  رنگ  با  که 
است.  شد ه  حفر  متر   ۱/5 تقریبی  عمق  به  قاچاق  چاله  یک  بخاری، 
تمامی د یوارهای این اتاق، هم مانند  فضای قبلی د اری تاقچه و پوشش 
د یوارها، کاه گلی است. د ر اینجا، برخالف فضای قسمت شرقی، تمامی 
باالی  ماند ه د ر  باقی  آثار  به  با توجه  تاقچه  ها مستطيلی شکل است. 
قسمت  د ر  است.  بود ه  طبقه  د و  بنا  این  زیاد   احتمال  به  اتاق،  این 
جنوب  غربی حياط، اتاق د یگری قرار د ارد ؛ د ر جلوی این اتاق، فضای 
ایوان مانند ی وجود  د ارد . بعد  از این فضا، اتاقی با سقف گنبد ی قرار 
گرفته است؛ تزئينات مورد  بحث پژوهش حاضر، همگی د ر این اطاق 
قرار گرفته لذا، از این اتاق به عنوان اتاق منقوش نام برد ه خواهد  شد . 
تقریباً  بيش  اتاق، بخاری د یواری د ید ه می  شود  که  د ر بخش غربی 
از نيمی از آن از بين رفته است. قسمت جنوبی اتاق، به اتاق د یگری 
آن، گوشه  تزیين  تنها  و  د ارای سقف گنبد ی  نيز  اتاق  این  د ارد .  راه 

سازی  های زیر گنبد  آن است.
مخروبه ی  فضای  منقوش،  اتاق  روی  روبه  حياط  شمالی  د ر ضلع 
د یگری قرار گرفته است. د ر ضلع شمالی این فضا نيز بخاری د یواری 
بد ون تزیين قرار د ارد . پوشش د یوارهای این فضا گچی است. د ر پشت 
این فضا، اتاق د یگری وجود  د ارد . د ر ضلع غربی حياط، فضایی آجری 
با پوشش کاهگل وجود  د ارد  که ورود ی اصلی آن بصورت طاق جناغی 
شکلی است که مسد ود  شد ه و د ر د وطرف این طاق د و ورود ی راهرو 
را به فضای د یگری که حياط  بازد ید  کنند ه  مانند  قرار گرفته که 
است، هد ایت می  کند . د ر ضلع جنوبی این حياط، فضایی شبيه به 
اتاق جنوب شرقی، با این تفاوت که پوشش این اتاق کاه گلی است، 

ساخته شد ه است.
د و  شامل  امروزه  ميرميران  مجموعه  ی  شد ،  گفته  بنابرآنچه 
جنوبی  خانه  ی  از  بخش  هایی  که  است  همجوار  تاریخی  خانه  ی 
اتاق منقوش  باقی ماند ه و به مجموعه  ی اصلی متصل شد ه است. 
با  است.  گرفته  قرار  قسمت  همين  د ر  نيز  است  مقاله  موضوع  که 
توجه به تمرکز تزئينات د ر این اتاق، به خصوص، با عنایت به این 
نکته که تزئينات مذکور د ر یک ضلع آن بيشتر تمرکز یافته است، 
بد ین  معنی که تزئينات گچی د ر این قسمت پرکارتر است، این گونه 
بود ه  نشين  شاه  اطاق  می  توانسته  اتاق،  این  که  می  شود   استنباط 
باشد  و اهميت باالیی د ر خانه د اشته است. د رک د رست بنا به نظر 
نياز به کاوش  های باستان  شناختی د اشته تا پالن کامل بنا بد ست 

آید .
تصویر 1- موقعیت اتاق منقوش به رنگ قرمز د ر پالن مجموعه میرمیران.

مأخذ: )نوروزی، 1392، 50(
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اتاق منقوش

اتاق منقوش، مربع شکل و د ر ابعاد  4,۳0 ×4,۳0 متر د ر جنوب شرق 
بنا واقع شد ه است. سقف آن گنبد ی با فيلگوش است که یزد ی  بند ی 
زیبا و منحصر به فرد ی روی آن اجرا شد ه است و د ر وسط گنبد  یک 
شمسه  ی شانزد ه ضلعی قرار د ارد  )تصویر2، الف(. یزد ی بند ی این اتاق، 
به این صورت است که اول پالن چهارگوش اتاق با کمک فيلگوش به 
گنبد  تبد یل شد ه و بعد  با تزیين رسمی بند ی، سقف کاذبی روی آن 
چهار  زمينه  ی  د ر  شانزد ه  شکل  به  رسمی  بند ی  است.  شد ه  ساخته  
شاقولی د وپا است. برای ساخت این نوع تزئينات، از پایين  ترین نقطه 
د ر  و  می  کرد ند   آالت  ساخت  به  شروع  چهارگوش،  اتاق  روی  گنبد ، 
نهایت به شمسه  ی شانزد ه ختم می  شد ند . یزد ی بند ی از خرد  شد ن 
آالت رسمی بند ی به ۱,4 و ۱,2 به وجود  می  آید  و تفاوت آن با مقرنس 
د ر همين است چرا که مقرنس قانون خاصی ند ارد  )زمرشيد ی، ۱۳8۹، 
2۳4(. آلت  هایی که این یزد ی  بند ی را تشکيل د اد ه، شامل سوسنی  ها 
برگ  و  ترنج  ها، شاپرک ها، سينه فخری  پاباریک  ها،  نيم سوسنی  ها،  و 
چناری  ها است که هر کد ام قاب جد اگانه  ای را برای نقاشی  های گچی 
به وجود  آورد ه  است. تعد اد  این آالت د ر نهایت به ۳0 عد د می  رسد 2 

)تصویر 2، ب(.

تکنیک اجرای نقاشی روی گچ 

وارد ه  آسيب  های  بقایای  مشاهد ه  و  اطاق  این  ميد انی  بررسی  با   
به آن می  توان تکنيک اجرای نقاشی را تا حد ود ی بازسازی  کرد . د ر 
از د یوار که د چار آسيب شد ه است، مراحل کار  این  بخش، قسمتی 
گنبد   ساخت  از  پس  احتماالً  می  د هد .  نشان  را  تزئينات  آماد ه سازی 
د ر  این  است.  آغاز شد ه  یزد ی بند ی  اجرای  عمليات  و مالت،  آجر  با 
 بخش، الیه  ای از کاهگل به ضخامت ۳ سانتی متر و سپس برروی  آن، 
آستر گچی از گچ کشته به همان ضخامت کشيد ه  اند . سپس برروی 
این آستر، گچ سفيد  و بر روی گچ سفيد ، گچ رنگی، جهت تصویرگری 
کشيد ه شد ه است. البته استفاد ه از مفصل  بند ی چوبی د ر پشت نقش  
با توجه به شواهد  برجای ماند ه چند ان د ور از ذهن نمی  باشد  )تصویر  ۳(.

برای به د ست آورد ن گچ رنگی الیه  ی خارجی، می  توان احتمال د اد  از 

اخرای قرمز استفاد ه شد ه باشد ؛ همانطور که د ر د یوارنگاره  های رنگ 
می  بينيم،  اصفهان  عالی قاپوی  طبقه ششم  د ر  آنچه  جمله  از  روغنی 
گاه برای به د ست آورد ن بوم رنگی، مقد اری اخرای قرمز به محلول 
بوم کنند ه اضافه می  کرد ند   )بابایی،۱۳86، ۱28(؛ البته اظهارنظر د رست 
طرح  اند ازی  برای  د ارد .  نياز  عنصری  تجزیه  آزمایشات  به  د ر این  باره، 
نقوش اتاق از روش کشته  بری استفاد ه شد ه است. د ر این روش ابتد ا 
گرته  برد اری کرد ه؛ یعنی نقش را روی کاغذ کشيد ه، سپس با سوزن 
با  و  کرد ه  ایجاد   خطوط  روی  و  نقوش  د ور  تا  د ور  ریزی  حفره  های 
استفاد ه از گرد ه  ی سياه، اثر این حفره  ها، که همان نقش است را برروی 
د یوار می  کشيد ند  و سپس طرح ایجاد شد ه روی د یوار را بار د یگر با قلم 
ترسيم می  کرد ند  تا وضوح یابد ؛ بد ین معنا که به وسيله  ی رنگ مشکی 
خيلی رقيق و قلم مویی، طرح نقطه چين شد ه را به هم وصل می  کرد ند  
تا به اصطالح قرص شود  )آقاجانی، ۱۳85، ۱74(. د ر مورد  ابزار و قلمی 
که با آن کار شد ه اطالع د قيقی د ر د ست نيست، شریف زاد ه د ر مورد  
قلم  های کتاب آرایی به مد اد ، گچ رنگی و قلم فلزی اشاره می  کند  اما د ر 
هيچ یک از بناها و یا فنون مختلف نقاشی و د یوارنگاری صفویه به این 
روش اشاره نشد ه است  )شریف  زاد ه، ۱۳75،  ۱57(؛  شاید  بتوان گفت 
قلم گچ بری}د ر نمونه ی مشابه این کار د ر منزل پيرنيا واقع د ر شهر 
نایين{ قلمی ظریف بود ه که فقط وظيفه  ی خط اند ازی   ها را بر عهد ه 

د اشته است )خود د اری نایينی،  ۱۳88، ۳5(.

 

 

تصویر 2- ب- طرح یزد ی بند ی گنبد . مأخذ: )طرح از زینب هاد ی(

تصویر 2- الف- عکس گنبد  اتاق منقوش. مأخذ: )نوروزی، 1392، 58(

 

تصویر 3- عکس از فروریختگی د یوار اطاق منقوش که زیرکار و روکار و  روش  نقش اند ازی 
د ر آن مشخص است.
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نتیجه  گیری تطبیقی

د ر  نگارگری  آثار  و  د یوارنگاره  ها  د وره  ای  هر  د ر  نظر  به   
پيشتر  که  همان طور  حتی  د ارند .  یکد یگر شباهت   زیاد ی  به  کتاب  ها 
صفویه  د وره ی  د یوارنگاری های  د ر  نيز  نگارگر  هنرمند ان  گفته  شد ، 
جمله  اند   آن  از  آقا   ميرک  و  مصور  مير  مظفر،  شاه  نقش د اشته  اند ؛ 
)نک؛ تحویليان،   ۱۳8۱،     ۳5(.   مضامين    د یوار نگاری  های   منزل   ميرميران، 
برگرفته از اد بيات ایران است و چند ین بار د یگر د ر هنر نگارگری ایران 
نگاره  ی  و  بر شيرین  نظاره ی خسرو  نگاره  ی  مانند   تکرار شد ه است، 
شاید   د یوارنگاره  ها،  طالیی  رنگ  سليمان.  حضرت  د ست  به  د یوساز 
اولين چيزی باشد  که نگاه بينند ه را به خود  جلب می  کند ؛ استفاد ه  ی 
از  خرد لی،  و  اخرایی  و  طالیی  رنگ  خصوص  به  رنگ  ها،  از  محد ود  
ویژگی  ها ی مکتب اصفهان و مکتب بخارا است، تنوع رنگی د ر مکتب 
فضای  روشن  کرم  و  استخوانی  رنگ  و  می  رسد   حد اقل  به  اصفهان 
نقاشی را پر می  کند ؛ د و رنگی که مورد  استفاد ه  ی خوش نویسان نيز 
بود ه است و احساس فروتنی و خاکی بود ن را نمود  می  د هد  )همان(. 
مانند  بسياری از پرتره  های رضا عباسی و شاگرد ان وی. استفاد ه  ی زیاد  
از رنگ طالیی، از ویژگی  های د یگر استاد  عصر صفوی، شاه مظفر نيز 
بود ه است   )خزائی، ۱۳86، 2۳(. توماس هربرت نيز د ر سفرنامه  ی خود ، 
نقوشی زرافشان را د ر کوشک امين آباد  و خانه  های اعيان جلفا مانند  
نازاریان، ميناس،  نقاش منزل  نازاریان )نظر( تشریح می  کند ؛  خواجه 
نقاش قرن هفد ه د ر جلفای اصفهان بود ه است )Herbert, 1928(. این 
تمایل به استفاد ه  ی محد ود  از رنگ  ها که با پرتره  های رضا عباسی به 
اوج می  رسد ، ریشه د ر مکتب بخارا د ارد . د ر حقيقت تأثير استاد  بهزاد  
د ر آثار هنرمند ان سبک بخارا و ثابت بود ن رنگ  ها، د و ویژگی بارز این 
مکتب است )خزائی، ۱۳86، 2۱(. بازل گری نيز رنگ آميزی محد ود  
می  د اند  )گری،  بخارا  نقاشی  از خصوصيات  را  اصلی  پرتوان  رنگ  به 
۱۳84،۱۳0(. عالوه بر آن کمپوزویسون نگاره  ها نيز د ر مکتب اصفهان 
جایگاه ویژه می  یابد . پيکره  ها د ر مقياس کوچک  تر و واقع  گرایانه  تری 
خبری  مغولی  کشيد ه  ی  چشم  های  و  کوتاه  قد های  از  د یگر  و  بود ه 
نيست؛ اند ام  ها کشيد ه و کمرها باریک تر شد ه  اند . صخره های لبه نرم 
و د رختانی که به سبک رضا عباسی د ر منزل ميرميران نقش  شد ه  اند ، 

نقوش ریز و ظریف گياهی که سطح را پوشاند ه  اند ، همگی یاد آور سبک 
اصفهان است. اما د ر تحليل نقاشی  های ميرميران، خانه پيرنيا به جهت 

شباهت بسيار نزد یک راه گشاست؛

نایین )نک؛  پیرنیا  با  نقاشی  های میرمیران ورزنه  مقایسه 
تصاویر 13 و 14(

نمونه  ی قابل مقایسه با نقوش منزل ميرميران را می  توان د ر خانه  ی 
نایين د ر ۱25 کيلومتری شرق  یافت. شهر  نایين  پيرنيا، د ر  تاریخی 
اصفهان و با فاصله تقریبی یک صد  کيلومتری ورزنه قرار د ارد . ویژگی 
آب وهوایی آن شبيه ورزنه است. د ر این شهر، محوطه  ای باستانی به نام 
نارین قلعه وجود  د ارد  که با توجه به آثار سفالی یافت شد ه، د وران های 
اشکانی و ساسانی را برای آن د ر نظر می  گيرند . خانه  ی تاریخی پيرنيا 
بافت  که  گرفته  قرار  شهر  شمال  د ر  واقع  باب المسجد ،  محله  ی  د ر 
تاریخی شهر محسوب و د ر نزد یکی مسجد  جامع، حسينيه و آب انبار 

آن است.
به  متعلق  و  کویر  مرد م شناسی  موزه  ی  اکنون  هم  پيرنيا  منزل   
اد اره ی ميراث فرهنگی، صنایع د ستی و گرد شگری شهر نایين است. 
پيشتر این خانه به ميرزا احمد  خانی تعلق د اشته که از وارثان خاند ان 
پيرنيا بود ه است. خاند ان پيرنيا از نواد گان حاج ميرزا عبد الوهاب  نایينی 
هستند  که از پيرهای عرفان و تصوف بود ه و د ر بقعه  ی مصلی مد فون 
اول  مشيرالد وله  ی  به  می  توان  خاند ان  این  آشنای  نام ه ای  از  است. 
نخست،  مشيرالد وله  ی  فرزند   پيرنيا،  و حسن  ایران  سياسی  رجال  از 
نایينی،  کرد  )خود د اری  اشاره  باستان  ایران  تاریخ  کتاب  نویسند ه  ی 
د ارای معماری خاص صفوی د ر منطقه  ی  پيرنيا  ۱۳88، 2۳(. منزل 
کویر است. این خانه از فضاهای گود ال باغچه، صفه، کرسی  خانه، اتاق 
باالخانه، هشتی، د االن، اتاق زمستانی و باغ پشتی تشکيل شد ه است. 
تزیينات مشابه منزل ميرميران، د ر سه فضای کرسی  خانه، صفه و اتاق 
باالخانه قابل مشاهد ه است. تکنيک پرد ازش تزیينات و رنگ آن د ر هر 
د و خانه یکسان است با این تفاوت که د ر منزل پيرنيا، سطح رویين گچ 
سفيد  است و با برد اشتن الیه  ی سفيد  رویين و ظاهرشد ن گچ کشته 
و خرد لی رنگ زیرین، نقش به وجود  می  آید . د ر منزل پيرنيا نقش  ها 
به د و حالت مثبت و منفی اجرا شد ه است؛ یعنی اینکه گاهی با برید ن 
د اخل نقش، نقش به رنگ خرد لی و زمينه به رنگ سفيد  د ر آمد ه است 
و گاهی هم با برید ن زمينه، نقش به رنگ سفيد  و کمی برجسته بر 
زمينه  ی خرد لی باقی ماند ه است. د ر منزل ميرميران نقش  ها تنها به 

صورت منفی اجرا شد ه  اند .
 این شباهت د ر نقوش گياهی نيز به چشم می  خورد ؛ نقوش ختایی 
با گل  های شاه عباسی و شکوفه  های پنج برگ د ر زمينه، نقوش پهن 
اسليمی که نقوش ختایی ظریف د رون آن د ید ه می  شود  و د رخت  های 
کبود ه و سپيد ارهای د ر هم تنيد ه، د ر هر د و مورد  کاماًل یکسان ترسيم 

شد ه  اند . 
از  نقوش حيوانی هم وجود  شباهت بين نقاشی  های د و خانه هم 
هرد و  د ر  عيناً  که  می  د هد   نشان  ترسيم  شيوه  ی  هم  و  موضوع  نظر 
گرفت وگير  صحنه  های  گرفت وگير،  صحنه  های  است.  شد ه  تکرار  بنا 

 

تصویر 12 الف-   د یو سازنواز یا مره خرف د ر اطاق  منقوش.  تصویر 12 ب- د یوسازنواز یا مره 
بن خزف د ر نسخه خطی د وره قاجار قزوینی. مأخذ: )قزوینی،1283، 228(
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پرند گان، د یوی که به باالی د رخت پناه برد ه است، طاووس و غازهای 
د ر حال پرواز و حيواناتی چون شير و پلنگ. تزیينات ختایی و گل شاه 
عباسی و گل و مرغی د رون ترنج و پاباریک  ها د ر هر د و مورد  کاماًل 
یکسان است. بعضی از نقوش موضوع مشابه ی را به تصویر کشيد ه  اند ، 
اما به شيوه  های ترسيم گوناگون؛ اژد ها و نقوش گل  ومرغی د ر هر د و 
تمام  با چهره ی  متفاوت. طاووس  به شکل  های  اما  د ید ه می  شود   بنا 
رخ از روبه رو د ر هر د و بنا تصویر شد ه است، اما د ر نایين عالوه بر آن، 

نقوشی از طاووس به صورت نيم رخ هم موجود  است.
بسيار  و  نيز کاماًل مشابه  انسانی  نقوش  به تصویرکشيد ن  شيوه  ی 
شبيه به آثار مکتب اصفهان است. قاب  های روایی منزل پيرنيا بيشتر 
از ميرميران است و با توجه به این که د ر منزل پيرنيا، سه فضا د ارای 
تنها یک فضا )گنبد  خانه(،  تزیينات است و د ر منزل ميرميران  این 
اساطير  از  برگرفته  نيز  پيرنيا  قاب  های  موضوع  است.  منطقی  کامالً 
ایرانی و صحنه  های زند گی روزانه  ی مرد م د ر د وران صفویه است، مانند  
حاضرشد ن شيرین بر بالين فرهاد ، مراسم ترنج  بری زليخا، صحنه  هایی 

از گلگشت مرد م و سرگرمی  هایی چون خرس رقصانی )آژند ، ۱۳85، 
ارتش جانوران هوشنگ، هيچ  با  به غير مبارزه  ی د یو ها   .)275-272

روایتی بين د و بنا مشترک نيست. 
کتيبه  ی  برخالف  است.  نستعليق  خط  به  بنا  د و  هر  کتيبه های 
و  و   کتيبه  های کرسی  خانه  کتيبه  ی صفه  ميرميران،  بنای  د ر  موجود  
د و  از  بيش  که  آنجایی  از  است.  ماند ه  سالم  پيرنيا  منزل  باالخانه  ی 
کلمه از کتيبه  ی موجود  د ر ورزنه باقی نماند ه است، مقایسه  ی تکنيکی 
خط این د و بنا  د شوار است و تنها می  توان گفت که هر د و به خط 
د و  هر  د ر  برگ  پنج  گل  د و  با  مستطيلی  قاب های  است.  نستعليق 
انتها که هر کد ام مصرعی را د ر برگرفته  اند ، د ر هرد و بنا کاماًلً شبيه 
یکد یگر  از  را  ها  یکد یگرند . همچنين گل  های هشت برگی که مصرع 
جد ا می  ساخت، نيز یکسان هستند  )تصاویر ۱۳، الف تا د  و ۱4، الف 

تا د (.
به طور کلی،   تزیينات    کاخـ واره  ی     نایين     )غالباً   به  ایـن  نـام  نـاميده

 

تصاویر:                     13 الف              13 ب                                    13 ج                           13 د

 

تصویر 14 الف- کتیبه با خط نستعلیق.                                                 تصویر14 ب- نقش گرفت وگیر.                   تصویر 14 ج- نقش طاووس و گلشگت د ر د و  طرف خانه پیرنیا.
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 می  شود ( فاخرتر از منزل ميرميران است و تعد اد  بيشتری نگاره د ارد . 
به هم پيوسته   خانه های  مجموعه  است  ممکن  پيرنيا،  منزل  از  غير  به 
نزد یک این بنا نيز د ارای تزیيناتی بود ه باشند . خود د اری نایينی اشاره 
از  پيرنيا،  می  کند  که د ر برخی بخش  های جنوبی و خانه های مجاور 
تا ۱۳56 هجری شمسی،  بنا د ر سال  های ۱۳48  فعاليت  های مرمتی 

تزیيناتی مشابه به د ست آمد ه است )خود د اری نایينی، ۱۳88، ۹5(. 
به  پيرنيا  و  ميرميران  بناهای  گچی  تزیينات  بی  اند ازه  ی  شباهت 
د و  این  با  رابطه  د ر  را  فرضيه  سه  مسافت،  بعد   کم بود ن  و  یکد یگر 

خانه  ی تاریخی به وجود  می آورد :
۱- تزئينات گچی بنای پيرنيا که د ارای تزیينات شکيل  تر و پرکارتر 
است، ابتد ا ساخته شد ه و بعد  د ر ورزنه به تقليد  از آن، تزئينات منزل 
ساخته  ميرميران  منزل  ابتد ا  بالعکس،  ویا  است  اجرا شد ه  ميرميران 
شد ه و بعد  هنرمند  د یگری با استاد ی هرچه تمام  تر، کاخ نایين را با 

شکوه  تر تزیين کرد ه است.
2- د و بنا با توجه به خط یکسان د ر کتيبه  های شعری و تزیينات 
بنا را  بتوان تزیينات هر د و  به نظر می  رسند ؛ شاید   مشابه، هم عصر 
کار د ست یک هنرمند  د انست و یا شاید  بتوان حد اقل طراح نقش  ها 

را یکسان د انست.
۳- ممکن است از طرح بزرگان نگارگری استفاد ه شد ه باشد  و با 
نيز  اروپا  د ر  باشند .  کرد ه  کپی  بارها  آنها  روی  از  گرد ه  برد اری  روش 
می  شد ه  استفاد ه  گرد ه  برد اری  د ر  ميکل آنژ  استاد کارانی چون  کار  از 
برای  بود ه است که مستقيم  ارزش  با  این طرح  ها چنان  است؛ حتی 
گرد ه برد اری استفاد ه نمی  شد ه است بلکه د ر ابتد ا نقش با سوزن به کاغذ 

د یگری منتقل می  شد  و از کپی آن برای گرد ه  برد اری استفاد ه می  شد ه 
است. د ر ایران نيز صاد قی بيگ د ر کتاب قانون صور از مطلوب بود ن 
نسخه  برد اری از استاد ان قد یم د ر طراحی می  گوید  و اعالم می  کند  که 
تتبع هنری الزم است و می  نویسد : "به  آیين تتبع راه پيمایی" )کنبی، 
۱۳85، ۱26-۱27 و صاد ق بيگ افشار، ۱۹6۳، 44(. یعقوب آژند  نيز 
د ر رابطه با نگاره  های خانه  ی پيرنيا، می  گوید  طرح اصلی این نگاره  ها 
از قرار معلوم از روی طرح هنرمند ان برجسته  ی مکتب تبریز یا قزوین 
با  نام هنرمند ان آن د ر جایی د رج نشد ه است.  اجرا شد ه است ولی 
مظفر  نقاش،  محمد   سلطان  نگاره  های  پای  جای  می  توان  حال  این 
علی، آقاميرک و مير  سيد   علی را د ر آن ها مشاهد ه کرد  )آژند ، ۱۳85، 
272(. تفاوت  های جزیی د ر نحوه  ی اجرای نقوش مشابه د ر د و خانه با 
یکد یگر نيز با توجه به تعد د  و تکرار کپی  برد اری  ها قابل توجيه است. 
شاید  همانطور که د ر فعاليت  های مرمتی سال 48 تا 56 آثار مشابهی از 
خانه  های مجاور پيرنيا به د ست آمد ، باز هم از این د ست نقوش د یواری 
د ر خانه  هایی که د رب آنها هنوز به روی باستان شناسان و متختصصان 
هنر نقاشی بسته است وجود  د اشته باشد  و یا د ر خانه  های ویران شد ه 

وجود  د اشته و اکنون تخریب شد ه است. 
هر د وی این نگاره  ها، به آنچه از تحتانی  ترین الیه  ی تزیينات کاخ 
نحوه  ی کشيد ن  د ارند .  شباهت  است،  ماند ه  باقی  قزوین  چهلستون 
د رخت  ها د ر تابلوها، نقوش ختایی ظریف و پيچان و شکوفه  های پنج 
برگ که تمام سطح نقوش را پر کرد ه  اند  و همچنين نقوش اسليمی 

پهن از نقاط اشتراک آنهاست )تصاویر: ۱5 الف، ب و ج(

 

تصویر 15 الف، ب و ج- نقوش گیاهی برجای ماند ه از کاخ چهلستون قزوین.  مأخذ: )د رخت، ختایی، شکوفه های پنج برگ(

نتیجه

گاه نگاری نسبی

با این که هيچ کد ام از این د و بنا کتيبه  ی بنایی که تاریخ ساخت 
آنها را نشان د هد ، ند ارند ، با توجه به سبک معماری و تزیينات د یواری، 
نيمه  ی قرن د هم یعنی زمان پاد شاهی شاه طهماسب اول تاریخ گذاری 
شد ه  اند . معماری صفوی د ر منطقه، شامل فضاهای صفه، گود ال باغچه 
و باغی د ر پشت خانه، د ر جهت مخالف د ر ورود ی بنا می  شود . آب 

د ر این منطه د ر عمق زمين جاری است و وجود  گود ال باغچه نيز به 
خاطر بهره برد اری از آب قنات و خاک آن برای تهيه ی خشت مورد  نياز 
ساخت خانه بود ، البته عمق این باغچه  ی ميان سرا بستگی به عمقی 
که آب د ر آن جاری بود  د اشت، د ر جاهای که آب قنات نزد یک به 
سطح زمين و یا برسطح زمين جاری بود ، باغچه همسطح زمين ساخته 
این فضاها  می  شد    )اسفنجاری کناری، ذاکر عاملی، ۱۳85، 8۱-72(. 
همگی د ر منزل پيرنيا وجود  د ارند . از طرفی قد یمی ترین نمونه  ی هنر 
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به قرن د هم  تا به حال شناسایی شد ه است، مربوط  یزد ی  بند ی که 
د ر  را  یزد ی بند ی  هنر  زمرشيد ی، ۱۳8۹،  2۳4(،  )نک؛  است  هجری 
کاخ  و  بهشت  کاخ هشت  مانند   زمان صفوی  از  باقی ماند ه  آثار  د یگر 
عالی قاپو نيز می بينيم. همچنين خط کتيبه  های شعرِی باقی ماند ه د ر 
هر د و بنا نيز، نستعليق است که خود ، سند ی بر تاریخ گذاری بنا به 

د وران صفویه است. 
محمد ،  سلطان  همچون  قزوین،  د ربار  نگارگری  بزرگان  پای  رد  
مظفر علی، آقا ميرک و مير سيد  علی )آژند،  ۱۳85، 272( د ر د یوار 
نگاری  های هر د و بنا و چنانچه پيشتر گفته شد ، احتمال نسخه  برد اری 
این نقوش از کارهای بزرگان وجود  د اشته است، باز هم بر صفوی بود ن 
این آثار صحه می  گذارد . انتساب این آثار به زمان شاه طهماسب اول 
به د ليل شباهت آنها به کاخ چهلستون قزوین است اما جزئياتی نيز 
وجود  د ارد  که این نقوش را به مکتب اصفهان پيوند  می  زند ؛ مورد  اول، 
نقاشان سبک  از ویژگی  های  از یک رنگ خرد لی-  کرمی که  استفاد ه 
اصفهان به خصوص رضا عباسی است. مورد  د وم، ترسيم د رخت  های 
بومی اصفهان که د ر آثار رضا عباسی و د یگر هنرمند ان پایتخت شاه 
عباس هم د ید ه می  شود ، است. د یگر اینکه نقطه اتصال این نگاره  ها به 

سبک اصفهان است. مورد  سوم، کمپزسيون است که اند ازه  ی انسان ها 
را نسبت به طبيعت واقع گرایانه  تر نقش کرد ه است. این واقع گرایی د ر 
مورد  چهارم، یعنی پرسپکتيو هم د ید ه می  شود ؛ پرسپکتيو تا حد ود ی 
و البته نه کاماًلً از حالت مقامی د ر این نقوش خارج شد ه است. هرچند  
واقع گرایی د ر آثار مکتب قزوین و به طور کلی پس از بهزاد  د ر نگارگری 
ایران د ید ه می  شود ؛ اما از زمان شاه عباس اول به بعد ، با تقویت ارتباط 
هنرمند ان ایرانی و فرنگی بيشتر می  شود . مورد  پنجم تابلوی مشکوک 
چالد ران  جنگ  عنوان  به  را  تابلو  این  اگر  است.  چالد ران  جنگ  به 
بپذیریم، باید  مد ت زمانی بيشتر از یک نيمه قرن برای یاد مانی شد ن و 
برد یوار نقش بستن برای آن د ر نظر بگيریم. همچنين اگر آن را جنگ 
چالد ران د ر نظر نگيریم، با توجه به نقش تفنگ، باید  تاریخی پس از 
د اشت. با  نظر  د ر  را  یازد ه هجری  قرن  د ر  تفنگ  با  ایرانيان  آشنایی 
توجه به موارد  ذکرشد ه، نگارند گان نقاشی  های گچی منزل ميرميران 
شاگرد انش  و  عباسی  رضا  و  اصفهان  نگارگری  سبک  تأثير  تحت  را 
تاریخ گذاری  یازد ه  قرن  د وم  نيمه  ی  د ر  را  آن  طبع،  به  و  می  د انند  
نقاشی  های گچی  اجرای  تاریخ  است که  به ذکر  البته الزم  می کنند . 

لزوما نمی  بایست با تاریخ ساخت خانه هم زمان باشد .

پی نوشت ها

۱. از آقای مهران نوروزی که اجازه انتشار بخشی از طراحی ها و عکس های 
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2. برای مطالعه ی آالت حاصل از یزد ی بند ی ر.ک شعرباف، اصغر، گره و 

کاربند ی )تهران، ۱۳72، انتشارات سازمان ميراث فرهنگی(.
۳  ر.ک. به غزل۱۱0 ازد یوان حافظ تصحيح پرویز ناتل خانلری، ۱۳5۹، 
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he safavid Era is one of the most important Islamic 
dynasties in Iran and Islamic Worlds. The historic 

houses of this period, along with their magnificent deco-
rations, are one of the House of Mirmiran is located in 
the town of Varzaneh in Isfahan province. The house is 
3610 square meters and determined as a national heri-
tage in 2008. Architecture of the house is comparable 
with the typical architecture of the center of Iran with 
central yard, in two floors and some decorations includ-
ing wall painting and stucco decorations. The decora-
tions are more rich in a single room at the north of the 
house; this room is called shah neshin means place of 
the king or royal place which is a name usually given to 
the most glamorous part of any house or room. Walls of 
the namely room are fully covered with wall painting. 
Illustrations are inspired by Persian literature and Iranian 
legends including tales of Shahnameh, fairy tales and in 
one case, authors believe a war scene is illustrated. Fur-
thermore, a hemistich of an Iranian well-known poet, 
Hafez of Shiraz, can be recognized in Nastealigh cal-
ligraphy. Technic of the paintings is something between 
wall painting and stucco decoration, which is known as 
Koshte- bori. The calligraphy is carved with the same 
technic as the illustrations. The decoration of the House 
of Mirmiran`s shah neshin is similar, both conceptually 
and technically, to the interior decoration of the house of 
Pirnia located in Naein, also in southeast of Isfahan. Il-
lustrations of the House of Pirnia are also, related to the 
Iranian fairy tales, Shahnameh and Panj Ganj of Nezami 
of Ganje who is another well-known poet of Iran. More-
over, some poems belonging to the other Iranian famous 
poets can be, seen all over the rooms in nastealigh cal-
ligraphy. As mentioned before, same calligraphy is used 
in the house of Mirmiran. The only technical difference, 
in Mirmiran motifs are all illustrated negative while in 

Pirnia motifs are both negative and positive.Current arti-
cle aims to at first, interpret the illustrated scenes. Then, 
technic of the wall paintings will be discussed and subse-
quently, according to the interpretations of the illustrated 
scenes and school of the paintings, a relative dating will 
be presented; it is noteworthy that Mirmiran house is be-
lieved to be dated back to early Safavid dynasty )15th 
century AD( but according to the elements mentioned 
above, authors believe wall paintings are more recent. 
Finally, as pointed out above, interior decorations of the 
house of Pirnia is comparable with those of shah neshin 
room of the house of Mirmiran; the relation to the house 
of Pirnia in Naein will be discussed.The most important 
results are the effect of the paintings of the Mirmiran’s 
house on the Isfahan paintings style and Reza Abbasi 
and his students, and its undeniable role in comparison 
with the House of Pirnia in Nayin. The study carried out 
in this article gives the relative history of these decora-
tions to the second half of the 11th century A.H.

Keywords
Safavid, Wall Paintings, House of Mirmiran, Varzaneh, 
Isfahan.
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