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همسعودی عمارت  –غرب در باغ معماری برگرفته از  تزئینات یلیتحل یبررس  

 

 زهرا اعظمی، فاطمه امیریان،سارا سوهانگیر
 

 z_azami@yahoo.com ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی کارشناسی ارشددانشجو 

 Fat.amirian@iauctbac.ir ،دانشجو دکتری معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

 sar.sohangir.art@iauctb.ac.ir،دانشجو دکتری معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

 

 

 چكیده 
 نوعت این. است شهری معماری هایشیوه و هاگرایش در تنوع و معمارانه هایاندیشه و هاارزش در تضاد دوره قاجار، دوره

 هایعمارت ماریمع حوزه در همه از بیش است، تجدد و سنّت مختلف رویكردهای و گوناگون عوامل از متأثر که تضاد و

 این در زیرا. است برخوردار ایویژه اهمیت از قاجار دوران تهران، معماری هنر تاریخ در. است کرده پیدا نمود مسكونی

 تهران معماری هایسبک دوار هاآن متعدد ایهشاخصه همراه به غربی معماری هایشیوه بار، نخستین برای که بود دوره

 ایجاد شهر این عماریم سیر در را تحولی مجموع، در و گرفت قرار آن از مجزا گاه و سنّتی معماری با تلفیق در گاه و شد

 که است تهران هایعمارت باغ در شده استفاده هایسبک در موجود تغییرات جریان این بارز نمودهای از یكی .کرد

 اغمیان ب از. اندفضاسازی و معماری هایسبک در هاییگوناگونی از برخوردار تاریخی، دوره یک به تعلق وجود با گیهم

سبت به سایر باغ عمارت تری نمناسب حاضر دارای وضعیت حال مسعودیه در عمارت- تهران باغ در شاخص هایعمارت

 هایالیه تحلیلی سیبرر و زمینه این در بیشتر پژوهش لزوم واست  تریجامع تاریخی اسناد و مدارک حاوی و ها بوده

 در غرب از رفتهبرگ متشكله عناصر بیشتر هرچه شناخت بررسی، این از هدف .شودمی احساس بنا این معماری مختلف

 کیفی نوع زا استفاده وردم تحقیق روش. است اروپایی مشابه هاینمونه با آن تطبیقی مقایسه و بررسی و تاریخی بنای این

 ،ی)اعم از آجرکار مارتع-این باغ ناتید تزئعمل آمده در موربه یهای. آنچه پس از بررسباشدمی تاریخی–توصیفی و

 یخیتار یهاه در عمارتک استامر  نیا نی( حاصل شده است، مبرهیو غ یکارنهییآ ،یکارچوب ،یکاریکاش ،یکارگچ

 یبرخ نیچنهم و یاسالم یاز الگوها ،ییاروپا کینئوکالس یا استفاده از الگوهاهمگام ب هیجا مانده در مجموعه مسعودبه

 .استفاده شده است زیباستان ن رانیا یهاهیمانقش

 

 الگوهای غربیسالمی، ا-الگوهای ایرانیقاجار،  عمارت مسعودیه، تزئینات، های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
ای بر ژهوثر و ویمنقش دستخوش تغییراتی شد و آن با غرب به واسطه ارتباط ار ایرانی در دوره قاج و معماری هنر

به  کنند.می ربی سفرغدر این دوره هنرمندان بسیاری به اروپا و کشورهای گذاشت. محتوای تزئینات بناهای دوره قاجار 

  توان این دوره را سرآغاز تقابل سنت و مدرنیته دانست.همین خاطر می

خلی زئینات داتبا  ودخ های با شكوهاند تا قدرت خود را در قالب عمارتخ پادشاهان تالش خود را کردهدر طول تاری

حاکی از این امر  آن هایمارتع-باغ در تهران قاجار دوره معماری تزئینی عناصربه نمایش بگذارند. نفیس خارجی  و

، آبادلطنتسودیه، باغ و عمارت مسعذیل اشاره داشت:  درتوان به مواهای شاخص در تهران میباغ عمارت است. از جمله

-ین عمارتاعماری در این مورد که م الدوله.خان معیرالممالک، اتابک و امینحصار، فردوس، دوستعلیتپه، سرخهدوشان

ارک ز مداه عمارت مسعودی-های مذکور باغدر میان عمارتها از معماری غرب تاثیر پذیرفته است، شكی وجود ندارد. 

ز غرب در رگرفته اب عناصر تزئینی ،عنوان نمونه موردیبه تری برخوردار است، بنابراین در این پژوهش اسنادی کامل

های الیه جامعرود پس از بررسی و شناخت در پایان انتظار می .شودمی های مجموعه مسعودیه مطالعهساختمان

ظر از منه و خراج شدرگرفته از چند نمونه غربی مقارن با آن استمسعودیه، الگوهای ب عمارت –باغ  زئینی و ساختاریت

 د.نقرار گیرتطبیقی مورد بررسی ها نساختاری آهای دهنده، تزئینات و الیهشناخت عناصر تشكیل

 

 روش تحقیق
ر ز غرب درفته اعناصر متشكله برگ است. بر این اساس یختاری-یفیو توص یفیمورد استفاده از نوع ک قیروش تحق

 است. شده  سهیو مقا یبررس ییمشابه اروپا یهابا نمونهعمارت مسعودیه -باغ

 

 معرفی
ملّت واقع  -تان اکبا ابانیبهارستان تهران و در تقاطع خ دانیدر م هیباغ عمارت مسعود یفرهنگ یخیمجموعه تار

 1295، در ناصرالدین شاه ، فرزندباغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب به ظل السلطان شده است. 

مرکب  مترمربع و 4000( در زمینی به وسعت حدود خان )ملقب به سراج الملک، و به سرکاری رضا قلییقمر یهجر

 عمارت باغ نعنوا تحت امروز که چهآن .(1)شكلنا شده است( و اندرونی و دیگر ملحقات باز بیرونی )دیوان خانه

 . [1] هكتار مساحت است 5/1بالغ بر  ، یعنی زمینیمشتمل بر نیمه غربی مجموعهدر واقع مانده،  باقی مسعودیه

 

 
 (1394،)ماخذ:نگارندگان موقعیت عمارت مسعودیه -1شكل

 

: محوطه (2)شكل توان براساس وضع موجود به دو بخش مشخص تقسیم نمودرا می ماندهیباق یخیتار یبناها

خانه بوده و محوطه غربی که توسط ردر کالسكه رو و عمارت دیوانشرقی که شامل باغ، حیاط مرکزی، عمارت س
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 دیواری مشبک از بخش شرقی مجزا شده است. این محوطه به ترتیب شامل عمارت سردر اصلی )پیاده(، حیاط خلوت و

  .[2]عمارت و حیاط سید جوادی، عمارت سفره خانه و آبدارخانه بوده است عمارت مشیرالملكی و حیاط مشیری،

 

 
 )ماخذ:نگارندگان( ناهای باقی مانده از مجموعه عمارت مسعودیهب -2شكل

 

 وصیات تزئینات کل مجموعه مسعودیهخص
 تقلید و سلطنت به لطانالس ظل زیاد توان به این نكته اشاره کرد که عالقةاین بنا می معماری در رابطه با تزیینات

 را به سعودیهم مجموعة تا گردیده سبب خویش، مقام عظمت و دادن نشان برای پادشاهی، مقام از کارها و در امور

 شكوه تا ه استشد سعی ایرانی معماری تزیینات ساخت در کند. حتی پا بر گلستان کاخ مجموعه برای جانشینی عنوان

 .[3] دهد قرار الگو را مرمر تخت یا بادگیر و عمارت همچون بناهایی عظمت و

 

 تن بهره جسآنا از توان برای معرفی معماری این ببه جامانده از قاجار که می معماری و تزئینات منحصر به فرد

 هایگچبریری، کاری، خطاطی، حجاکاری، آینههای چوبی، کاشی، ارسیساختمان از خارج هایآجرچینعبارتند از: 

مان آماده به خدمت و مالزهای هفت رنگ با طرح غالمان کاشیکاری، ها، مقرنسو نقاشی هاایوان داخل در شده انجام

باید گفت  جموعهم خصوص تزئینات داخلی در .[4] و فلزکاری های سنگیهایی با گل و بته آمیخته و ازارهدر حاشیه

عنی ها یرحشناسی در طزیبا باشد که از اصل مهمهای نیم برجسته میبیشترین نوع تزئین در این بخش، گچبری

  استفاده شده است. 1/1تناسب 

و است انی های گیاهی، هندسی، حیوهای نقوش تزئینات در این مجموعه تقارن و تكرار در متیفز ویژگیا 

 همچنین مفاد تزئینات در قاب زمینه با رنگ مشخص است.

 

 گچبری 

ر یرون دبدر  شود.تزئینات گچبری در کل این مجموعه هم در فضاهای داخلی و هم خارجی به وفور یافت می

های تاب یچ ورح پطها )گچبری با همچون ایوان ها در برخی نقاط سطوح گستردهها و حاشیهوه بر قابساختن نما عال

خصوص در ه ب)ها قفسطوح گسترده بعضی از س ،هانیز عالوه بر سطح گلوییدر درون فضاها  .پوشاندرا هم می (اسلیمی

نگری برگ ک حیی با طرهاستوناین مجموعه سر باشد. گونه دیگری از گچبری درگچبری می (زیرزمین مشیر الملكی

  .[5]شودها دیده میدر گچبری نماهای خارجی و فضاها تنوع رنگ فقط در زمینه قاب است.

 

 بچو

ها در طبقات به صورت تزئینات وابسته به معماری، بیشتر نمایان است. سطوح گسترده سقفچوب در این مجموعه 

تزئینات چوبی در گلویی زیرزمین عمارت  شتر در تزئینات داخل نمایان است.که بیاول عمدتاًٌ  پوشیده از چوب است 
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ها در این تزئینات ارسیدر ساخت  اند.ا چوب تبریزی قاب گرفته شدهسید جوادی از چوب چنار بوده که این تزئینات ب

ها های رنگی ارسیار شیشهمجموعه از چوب چنار استفاده شده است. بیشترین کاربری چوب در کل این مجموعه در کن

که همزمان  است هاهای دوره قاجار یعنی دو دری، سه دری و پنج دریوجود آورنده یكی از شاخصه بوده که ب

  .[5]فضاهای بیرونی و درونی را زینت می بخشیده است

 

 کاشی کاری

ان و و مالزم ها گل و بتهدر نماهای بیرونی عمدتاٌ معرق با نقوش هندسی و در درون فضاکاری کاشیهای طرح

-هرهی را در چتور ایرانسازی و مینیاهای اروپایی در حاشیهای از سبکتوان آمیزهباشد. در این تابلوها میغالمان می

ست، را اسالمی اهای زرد و قرمز که مشخصه معماری ایرانی و سازی تابلوها مشاهده کرد. همچنین استفاده از رنگ

ن در اده و تقارسهای فتا از تكرار موتی شدهشیه تابلوها و هم در فرم قرار گرفتن تابلوها سعی ندارد، زیرا هم در حا

ی، ا، فیروزهفش، سبز، قزمز، بنهای الجورد. در تزئینات کاشی این مجموعه از رنگشودگرفتن تابلو استفاده محل قرار

  .[5]استفاده شده است غیره اکلیلی و ،زرد، سیاه، بادمجانی

  

 نگس

 .اهده کردمش سید جوادین ساختمان های ازاره ایواسنگهای بناها به خصوص کاربرد سنگ را می تون در ازاره

 

 پنجره مشبک

ختمان ست وارد ساقرار ا بوده و براساس میزان نوری کهدر و پنجره های نورگیری ترین روشز ابتداییاپنجره مشبک 

 دون بر هماظر بیرون بیت منوجریان هوا و ر ،دادن نور معموال برای پنجره .شوندمی ساخته مختلف هایگردد، در اندازه

ج و ین نور خارمشبک تعادلی ب هایاست، در و پنجره نور خورشید شدید در مناطقی که است.زدن خلوت فضای درونی 

 در ارسی چهار ،خانهواندیدر عمارت  ارسی پانزده شامل، ارسی، ٢٥ عمارت این بناهای کل در .[6] کنندداخل ایجاد می

رت حیاط عما در ارسی یکو  عمارت مشیر الملكی در ارسی چهار و عمارت سید جوادی ارسی یک ،عمارت حوضخانه

ه در ساخت شود کهای مشبكی دیده میحاج سید جوادی پنجره نمای جنوبی عمارت در .[7]است رفته کار بهخلوت 

 .ه شده استاستفاد ایها از آجرهای لعابدار فیروزهآن

 

 بیهای مشابه غربا نمونه هیوعه مسعودجا مانده در مجمبه یخیتار یهاعمارتمقایسه تزئینات 
 

 عمارت سردر )پیاده(

ن و در جلوخا اریککاشیهندسی و گل و بوته اسلیمی درهای طرح توان بهدر  میترین تزئینات عمارت سربرجستهاز  

 (.1شاره کرد )جدولهای ورودی اصلی بنا ااالی درها و پنجرهبهای و مقرنسهای باالی سردر کتیبه
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 (1394بررسی تزئینات عمارت سردر )ماخذ: نگارندگان، -1جدول 

ر(
رد
 س
ت
مار

)ع
ه 
دی
عو
مس
ت 
مار

 ع
اغ
ت ب

ینا
تزئ
ی 
رس
 بر

انواع 

 تزئینات

مصالح 

مورداستفاده 

 در تزئینات

کارگیری چگونگی به

 تزئینات
های موجود در عمارتنمونه  

های مشابه اروپایی نمونه

 )غریی(

ی
رج
خا
ی 
ما
ت ن

ینا
تزئ

 

 آجرکاری

های کاذب ستونک

زده از نما در بیرون

دو سمت ورودی بنا 

های محدب و حاشیه

کاررفته در دو به

سمت شرقی و غربی 

 نما

  

 
)ساختمان قدیمی موزه لوور 

 پاریس(

کاریگچ  

کاری در مقرنس

های باالی پنجره

رودی اصلی پایینی، و

آمده بنا و دیواره پیش

 دو سمت ورودی

)برگرفته از تزئینات 

 معماری اسالمی(

 

----- 

 

----- 

تزئینات برگ کنگر بر 

روی سرستون دو 

سمت ایوان+ طرح 

سرانسان و تاج در 

های دو باالی پنجره

سمت ایوان طبقه 

کاری دوم + مقرنس

کوچک در حاشیه دو 

 سمت نما

 

   

 
سرستونهای 

کرنتینی 

 رومی

 

 
طرح سر انسان 

هتل آلبرتا در 

سبک  ریگا)

(آرت نوو   

هایی در باالی کتیبه

های نما با پنجره

های استفاده از رنگ

کدر و ماتِ زرد و آبی 

 و سبز

 

  

  

 

های معماری باستان و سنتوری

های پس از آن مانند دوره

 رنسانس و نئوکالسیک

های فرشته جسمهم

در دوسمت هاللی 

 باالی نما

  
 

 قصر لیندرهورف فرانسه
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تزئینات گیاهی و 

هندسی بر روی 

سرتاسر سطح ایوان و 

  دیوارهای جانبی آن

----- 

کاریچوب  

همراه مصالح چوب به

هایی بر باالی کتیبه

ورودی اصلی،  درآن 

سه پنجره ایوان 

طبقه دوم و 

های دو طرف پنجره

   ایوان

----- 

کاریکاشی  

های خطی کتیبه

کاری شده با کاشی

های گیاهی )گل طرح

و بوته و اسلیمی، 

ها( ختایی و پیچک

های در پایین پنجره

دو طرف ایوان + 

شده خطاطی کتیبه

های بر روی کاشی

شكل در باالی مربعی 

 ورودی اصلی بنا

 

----- 

 

هایی از مناظر طرح

های + طرح طبیعی

گیاهی + طرح نزاع 

شیر و گاو در وسط 

آنها در باالی 

های دو جلوخان

 سمت ورودی

  

 
طرح جنگ شیر و گاو، 

)نقشمایه ایرانی( جمشیدتخت  

تزئینات هندسی 

کاری شده بر کاشی

روی باالی 

های دو جلوخان

سمت ورودی اصلی 

 بنا

)برگرفته از تزئینات 

 معماری اسالمی(

  

-----  

تزئینات هندسی 

شده در کاریکاشی

دو سمت حاشیه 

  باالی نمای ساختمان

----- 
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)برگرفته از تزئینات 

 معماری اسالمی(

 فلزکاری

های فرعی دو درب

سمت ورودی اصلی 

بنا با فلزکاری توسط 

ای فوالد با رنگ قهوه

 سوخته

کاررفته )تزئینات به

به سبک 

   نئوکالسیک(
ندسی تزئینات ه

رومانتیک بر روی 

های ایواننرده  

کاررفته )تزئینات به

 به سبک آرت نوو(
  

کاریآیینه  

طرح شمسه با مصالح 

آیینه در وسط دو 

فرشته بالدار 

شده در کاریگچ

باالی سنتوری هاللی 

 شكل باالی نما

  

 
نمای کلیسایی رنسانسی در 

 نتردام پاریس

 

 عمارت مشیریه

 به صورت یریهعمارت مشدر نمای ایوان  کنگریبرگ های اسلیمی و های گچبری و پیچ و تابن فرمزیباترییكی از 

 .(2)جدولشاهكار نمایان است

 
 (1394ن،)ماخذ: نگارندگا هیریعمارت مشبررسی تزئینات  -2جدول 

ت 
مار

)ع
ه 
دی
عو
مس
ت 
مار

 ع
اغ
ت ب

ینا
تزئ
ی 
رس
بر

ه(
ری
شی
م

 

انواع 

 تزئینات

مصالح 

مورداستفاده 

 ئیناتدر تز

کارگیری چگونگی به

 تزئینات
 مارتعهای موجود در نمونه

های مشابه نمونه

 اروپایی )غریی(

تزئینات 

نمای 

 خارجی

 ----- ----- ----- آجرکاری

 کاریگچ

هایی با سرستون

های گیاهی موتیف

و  )برگ کنگر و گل(

هایی ستونپایه

شكل نظام به

 های یونانیستون
 

 
 

 

 

های سرستون 

 کرنتینی رومی
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طرح شمسه به 

صورت مجزا و گاهی 

در ترکیب با سایر 

    نقوش گیاهی
کاتدرال سانتاماریا 

 نول 

های کاذب ستونک

زده از نما در بیرون

دو سمت ورودی بنا 

های محدب و حاشیه

کاررفته در دو به

 ورودی سمت

   
ساختمان قدیمی 

 موزه لوور پاریس

ان و نقش غالم

مالزمان و سربازان 

صورت ترکیبی از به

های مینیاتور چهره

ایرانی و 

  سازی اروپاییحاشیه

----- 

 کاریچوب

های دو دری و ارسی

سه دری با 

های هاللی و پنجره

رنگی )قرمز، آبی، 

 ها(زرد و سایر رنگ
 

----- 

 کاریکاشی

هایی از مناظر طرح

های گیاهی + طرح

و گاو  طرح نزاع شیر

در وسط آنها + طرح 

   غالمان و مالزمان

نزاع شیر و گاو در 

 تخت جمشید

 )نقشمایه ایرانی(

ها با حاشیه مشربیه

کاری شده کاشی

منظور عبور نور و به

تهویه هوا در طبقه 

  زیرزمین
 

----- 

 

 عمارت سید جوادی

های باالی با نقوش گیاهی، گل و گلدان، در کتیبه تزئینات برجسته نمای بیرونی عمارت سید جوادی شامل گچبری

کاری در درها و های گیاهی و غالمان و مالزمان و چوبکاری با طرحها، کاشیهای کنگر در سرستونها، برگپنجره
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-ها میهای کاشیهای لعابدار نقش برجسته در طرحها و سفالینهدر خصوص نقوش گلدان.  (3)جدول ها استپنجره

پردازی منظرهبسزایی داشته است. در این مجموعه نیز مثل سایر بناهای قاجار عالقه به  گفت تاثیر اروپائیان نقشتوان 

های شیبدار و بعضی از عناصر ها، بامهای شهرسازی و نیز عناصر خاص معماری که شاخص آن تزئین پنجرهو سبک

 [5]نئوکالسیک دیده می شود

 
 (1394گان،ی )ماخذ: نگارندجواد دیس عمارت بررسی تزئینات -3جدول 

ی(
واد
دج

سی
ت 
مار

)ع
ه 
دی
عو
مس
ت 
مار

 ع
اغ
ت ب

ینا
تزئ
ی 
رس
بر

 

انواع 

 تزئینات

مصالح 

مورداستفاده 

 در تزئینات

چگونگی 

کارگیری به

 تزئینات

 ارتهای موجود در عمنمونه
های مشابه نمونه

 اروپایی )غریی(

تزئینات 

نمای 

 خارجی

 ----- ----- ----- آجرکاری

 کاریگچ

هایی در کتیبه

های باالی پنجره

باالیی نما و با 

استفاده از 

های کدر و رنگ

آبی و ،ماتِ زرد 

 سبز

 

 

 
های معماری سنتوری

رنسانس و ، باستان

 نئوکالسیک

نقوش تكرارشونده 

زنجیری در 

 سقفحاشیه 

 

 
معابد یونان باستان، در 

  زیر سنتوری

 های رویبریگچ

ها نما و پایه ستون

صورت نقوش به

ها گیاهی و گلدان

    و طرح غالمان

----- 

هایی با سرستون

های گیاهی موتیف

)برگ کنگر و گل( 

شكل نظام به

  های یونانیستون

 
های کرنتین سرستون

 رومی

 کاریچوب

بازشوهای عمودی 

شكل با مستطیل

شكل های بهکتیبه

سنتوری بر باالی 

  هانآ

----- 
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 کاریکاشی

هایی از طرح

های مناظر طرح

گیاهی + طرح 

نزاع شیر و گاو در 

وسط آنها + طرح 

 غالمان و مالزمان
  

----- 
ها با مشربیه

حاشیه 

کاری شده کاشی

منظور عبور نور به

و تهویه هوا در 

   طبقه زیرزمین

 فلزکاری

های بیرون زده لبه

از سقف بام با 

صالح حلبی سبز م

رنگ با طرح گل 

  هلندی بر روی آن

----- 

 

 عمارت دیوانخانه

ه همراه ی چوبی بکنار ارسی هادر ها )برگ کنگر و گلدان( گچبری روی نما، پایه و سر ستوننقوش  و زیبایی گویایی

 .(4)جدول در نمای ورودی دیوانخانه نیز به وضوح دیده می شودهای رنگی شیشه

 
 (1394)ماخذ: نگارندگان، وانخانهیعمارت د سی تزئیناتبرر -4جدول

ان
یو
 د
ت
مار

)ع
ه 
دی
عو
مس
ت 
مار

 ع
اغ
ت ب

ینا
تزئ
ی 
رس
بر

ه(
خان

 

انواع 

 تزئینات

مصالح 

مورداستفاده 

 در تزئینات

کارگیری تزئیناتچگونگی به های موجود در عمارتنمونه   
های مشابه نمونه

 اروپایی )غریی(

تزئینات 

نمای 

 خارجی

----- آجرکاری  ----- ----- 

کاریگچ  

های روی نما و پایه بریگچ

صورت نقوش گیاهی  ها بهستون

ها و طرح غالمانو گلدان  
 

----- 

های هایی با موتیفسرستون

گیاهی )برگ کنگر و گل( 

های یونانیشكل نظام ستونبه  
 

سرستون های  

 کرنتین رومی

های روی نما و پایه بریگچ

صورت نقوش گیاهی ها بهستون

ها و طرح غالمانو گلدان  

  

----- 
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 موزه لوور پاریس

کاریچوب  

دری، با  5ارسی بسیار بزرگ 

، ای، زردهای رنگی سرمهشیشه

سبزقرمز و   

 

----- 

درنظرگرفتن مصالح چوبی برای 

هاسقف ایوان  

 

----- 

کاریآیینه  

طرح شمسه با مصالح آیینه در 

وسط دو فرشته بالدار 

شده در باالی سنتوری کاریگچ

 هاللی شكل باالی نما

  

 
نمای کلیسایی 

رنسانسی در نتردام 

 پاریس

 

 

 )سفره خانه( وضخانهعمارت ح

ر نوع ر تغییر دهای غربی است که نشانگهای کارت پستالنقش های اجراء شده اکثراٌ طرححوضخانه در نمای ایوان 

 شد.مان می باآن ز آراستن چهره و پوشش زنان و مردان قاجار است که گویای موج تاثیرات فرهنگی در زندگی ایرانیان

ته این زئینات برجستاز دیگر خانه سفره درها های اسلیمی و کنگریری و پیچ و تابگچب زیبای هایفرمعالوه بر این 

 (.5)جدول بنا است

 
 (1394ن،)ماخذ: نگارندگا عمارت حوضخانه بررسی تزئینات -5جدول 

ی 
رس
بر

غ 
 با
ت
ینا
تزئ

ت 
مار

ع

یه
ود
سع
  م

ت 
مار

)ع ض
حو

ه(
خان

 

انواع 

 تزئینات

مصالح 

مورداستفاده 

 در تزئینات

کارگیری چگونگی به

 تزئینات
عمارت های موجود درنمونه  

های مشابه نمونه

 اروپایی )غریی(
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تزئینات 

نمای 

 خارجی

 آجرکاری

های کاذب ستونک

زده از نما در دو بیرون

سمت ورودی بنا و 

های محدب حاشیه

کاررفته در دو سمت به

  شرقی و غربی نما
ساختمان قدیمی موزه 

 لوور پاریس

کاریگچ  

در  ر جفت ستونچها

نمای بنای اصلی 

خانه و حوض

خانهسفره ویالیی به سبک   

 نئوکالسیک در آمریكا

های باالی بریگچ

ها و بر روی نما پنجره

با الهام از طرح فروهر 

زرتشت )انتزاعی از 

 طرح اصلی(

  

 
 

های نامتشابه بریگچ

در باالی هاللی 

های واقع در پنجره

خانه و اول حوضطبقه

خانهسفره    

----- 

های فرشته مجسمه

در دوسمت هاللی 

 باالی نما
 

 ندرهورفیقصر ل 

 فرانسه

کاریچوب  

درب ورودی اصلی 

خانه و عمارت حوض

های همجوار آن با اتاق

چوب درخت بلوط و با 

های متفاوترنگ    

----- 

نورگیر و بادگیر باالی 

مارت با تاالرمرکزی ع

مصالح چوب و 

های رنگی بر شیشه

 روی بدنه آن
 

----- 
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کاریکاشی  ----- ----- ----- 

 فلزکاری

سقف حلبی شیبدار با 

سنتوری هاللی در 

های باالی آن و کنگره

زده از آنبیرون   

 

کاریآیینه  

طرح شمسه با مصالح 

آیینه در وسط دو 

فرشته بالدار 

شده در باالی کاریگچ

سنتوری هاللی شكل 

  باالی نما

نمای کلیسایی 

رنسانسی در نتردام 

 پاریس

تزئینات 

فضای 

 داخلی

 ----- ----- ----- آجرکاری

کاریگچ  

محل قرارگیری شمع 

های باالی اتاق در کنج

صورت ها بهو سالن

های کاری با رنگگچ

   کدر و مات

----- 

استفاده از نقوش 

مناظر گیاهی و نقاشی 

طبیعی در باالی 

ها و حاشیه سقف

های باالی سالن دیواره

 اصلی

  

----- 

کاریچوب  

هایی با طرح کتیبه

چوب + خوشنویسی بر 

روی چوب + کمدهای 

دیواری چوبی و 

های داخلی چوبی درب

های رنگی بر با شیشه

 باالی قوس باالی آن

  ----- 
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های بزرگ با ارسی

های رنگی یشهطرح ش

سبز کدر، قرمز و زرد 

منظور و آبی به

جلوگیری از ورود 

 حشرات در گذشته
 

----- 

 فلزکاری

طرح شمسه با مصالح 

های رنگی و شیشه

قاب فلزی در باالی 

دیوار داخلی عمارت 

خانهحوض  

)نمای کلیسایی 

رنسانسی در نتردام 

 پاریس(

  

تزئینات هندسی 

رومانتیک بر روی 

های ایواندهنر  

کاررفته به )تزئینات به

 سبک آرت نوو(
 

----- 

کاریآیینه  

ها بر روی کاریآیینه

های سقف یكی از اتاق

خانهعمارت حوض  

 

----- 

های تراش سرستون

خررده توسط آیینه یا 

)قلع( در چهار سمت 

نورگیر باالی سالن 

نشینشاه  
 

استفاده از پارچه 

یواری با جای کاغذدبه

الهام از طرح سایر 

تزئینات و نقوش 

کاررفتهبه   
 

 گیرینتیجه
ها( به آن یدر صورت امكان دسترس ؛یداخل یفضا ناتیو تزئ یخارج ینما ناتیتزئ ئتی)در ه ناتیتزئ ،یبررس نیدر ا

 خانه،وانید ،یدجوادیس ه،یریجا مانده )عمارت سردر، مشبه یخیرفته در پنج عمارت تار کاربه یساختار یو الگوها

 به زیها در غرب نمشابه آن یالگوها نات،یو در مورد تزئ تهقرار گرف یمورد بررس کیخانه( به تفكخانه و سفرهحوض
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 ناتیعمل آمده در مورد تزئ به یهایاند. آنچه پس از بررساستخراج شده، قرار گرفته یهادر کنار نمونه یقیصورت تطب

که در  استامر  نیا نی( حاصل شده است، مبرهیو غ یکارنهییآ ،یکارچوب ،یکاریکاش ،یکارگچ ،ی)اعم از آجرکار

 یاز الگوها ،ییاروپا کینئوکالس یهمگام با استفاده از الگوها هیجا مانده در مجموعه مسعودبه یخیتار یهاعمارت

و کاری شده و...(، تزئینات هندسی کاشیورودی، ارسی های چوبی به شیشه های رنگی،  کاری در باالیمقرنس) یاسالم

الگوهای نئوکالسیک به کار رفته استفاده شده است.  زین )نزاع شیر و گاو( باستان رانیا یهاهیمانقش یبرخ نیچنهم

زده از های کاذب بیرونها، ستونکگچبری برگ کنگری بر روی سرستون ت سنتوری، تزئینادر این عمارت عبارتند از: 

ها و سمت ورودی بنا، مجسمه های فرشته، فلزکاری به سبک آرت نوو،  تزئینات هندسی رومانتیک بر روی نردهنما در د

در کاشی  ها و طرح غالمان و مالزمانهای بالدار کنار آن، نقوش گیاهی و گلدان)سبک آرت نوو(، طرح شمسه با فرشته

 .در نما ها و ازاره های سنگی، چهار جفت ستون، پایه ستونکاری ها
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