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 کرمانشاه و مسجد سپهساالرتهران( تطبیقی نقوش کاشیکاری دو مسجد قاجاری )عمادالدولهبررسی

 
 سید هاشم حسینی

 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده مرمت و حفاظت

Hashemhoseyny@gmail.com 

 

 فرید احمدزاده 

 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده مرمت و حفاظت

Farid.bastan321@gmail.com 

  
 

 چکیده:

ازعوامل موثر در شکوه و زیبایی معماری ایران به ویژه در دوران اسالمی به تزئین و آرایش بنا ها میی تیوان اشیاره کیرد  در ایین      

میان، مسجد عمادالدوله در شهر کرمانشاه یکی از شاهکارهای معماری دوره قاجاری و مسجد سپهسیارر یکیی از شیاتر تیرین     

درشهرتهران ساتته شده، از لحاظ تزئینیا  و بیه تصیوق ن یوش کاشییکاری حیائز اهمییت        بناهای قاجاری که در پایتخت آنها 

هستند  بررسی، مطالعه و م ایسه در ن وش کاشیکاری این دو بنا می تواند باعث بازشناسی هویت فرهنگی ایین دو بنیا شیود  بیا     

رمانشاه بخصوق در بحیث تزئینیا ، پیژوهش    تح ی اتی در رابطه با معماری مساجد تاریخی شهر ک –توجه به تالء نسبی علمی 

توصیفی و انجام تح ی ا  کتابخانه ای در عرصه آرایه های معماری این دو بنا و  –حاضر برآن است تا با استفاده از روش تحلیلی 

و تهیران   تح ی ا  میدانی به ارزیابی و م ایسه تطبی ی ن وش کاشیکاری دو بنای شاتر معماری دوران قاجار در شهر کرمانشاه

بپردازد  بنابرمهم ترین یافته های تح یق نشان می دهد که بیشتر تزئینا  کاشیکاری مسجد عمادالدوله ن وش هندسی و گیاهی 

به صور  انتزاعی و تجریدی است که استحکام ساده و روانی دارد وبیشتربرگرفته از تزئینا  معماری دوره صفویه و زندیه اسیت   

ار رفته در مسجد سپهسارر تنوع بیشتری دارد که تحت تأثیر هنرهای تزئینی غرب به صور  طبیعت گرا، اما عناصر تزئینی به ک

غیرانتزاعی و ت لیدی می باشد؛ ن وشی همچون منظره سازی، تصاویر میوه همچون انگور، گل وگلدان، کاسه بش ابی، کتیبه ها به 

  تط نستعلیق و موارد مشابه آن نیز به چشم می تورد

 

 

  ن وش کاشیکاری، مسجد عمادالدوله کرمانشاه، مسجد سپهسارر تهران، قاجار کلیدواژگان:
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 مقدمه:
در برگرفتیه   اگر برای معماری کالبد و روحی قائل باشیم، بی گمان در معماری ایرانی، تزئینا  همانند روحی تواهد بودکه کالبد سازه های را به تمامی

هیت نخستین سازه های معماری در فال  مرکزی ایران، به مثابه سکونت گاه ها و نیایشیگاه هیا ی متعلیق بیه انسیان یی        است  باور این پندار با به ما

ییژه بناهیای   جانشین و برتورداری از آرایه های ساده چندان دشوار نخواهد بود  در واقع هنرمندان ایرانی همواره در ن ش پردازی و تیزئین بناهیا، بیه و   

هیا همچیون نمادهیای    ها و شیکل یم فرهنگی و باورهای دینی مردمان عصر تود را در نظر داشته اند  ازاین رو، این هنرمندان از ن شمذهبی، بیان مفاه

ر ن یش ورای  تصویری استفاده می کردند و با کاربرد آن ها آرمان های جمعی و جهان بینی تاق ایرانیان را بیان می نمودند  در واقع در هنر ایرانی، هی 

رمنیدان  ارزش صوری تود، دارای ارزشی برگرفته از فرهنگ و بیان گر آرمان تداوم یافته مردم جامعه در نسل های پیاپی است  به عبار  دیگر هدف هن

  در ایرانی، از ی  سو، تبیین نگرش تاق ایرانیان نسبت به هستی و از سوی دیگر تداوم بخشیدن به دست آوردهای هنری پیشیینیان تود بوده اسیت 

فیت  این میان آرایه های تزئینی همانند بیانیه های استواری در راستای تعیین چهیارچوب هیای بیینش زیبیایی شناسیانه ایرانییان بیوده اسیت  بایید گ         

دو  گرفته انید  بخشیدن به دست آوردهای هنری پیشینیان هرگز در چرته تکرار و ت لید قرار ن« تداوم»هنرمندان ایرانی و به ویژه تزئین کاران در روند 

هنگیی،  بنای مسجد سپهساررتهران و مسجد عمادالدوله کرمانشاه متعلق به دوره قاجارهستند و هرکدام ویژگی های تاق تزئیناتی ناشی از تحور  فر

 اجتماعی زمانه تود را دارند و می توان ادعا کرد که هردوبنا از شاهکارهای نعز و هنرمندانه زمانه تود هستند 

یکی از شاتصه های معماری، تزئینا  و ن وش مذهبی در دوره قاجارمی باشد  این مسجد درضلع شرقی میدان بهارستان و در تیابیان  ساررمسجد سپه

باز می گردد به طوری که کتیبه هشتی ورودی آن تیاریخ  6921-6921به سال مصطفی تمینی قرار دارد  تاریخ ساتت مسجد با یکی دو سال اتتالف 

فرمیان بنیای مسیجد را در    6921بیه سیال   « میرزا حسین تان سپهسارر»ن می دهد اما در هر صور  چنانچه از منابع تاریخی بر می آیدرا نشا 6921

آغیاز شیده بیود بعید از فیو  سپهسیارر ادامیه پییدا کیرد و بیرادر وی           6921قسمت جنوبی باغ شخصی تود صادر کرد  ساتتمان مسجد که در سیال  

ه ق بیه پاییان رسیید  سیاتتمان مسیجد       6039  این بنای ارزشمند در حیدود سیال   اصرالدین شاه قاجارمامور اتمام این بنا شدهمشیرالدوله به فرمان ن

ن ها، سپهسارر مشتمل بر صحن وسیع، ایوان های چهارگانه،شبستان های متعدد، مناره های هشت گانه، جلو تان و سردر، گنبد رفیع،حجره ها و بالک

 ه شاتر تر و غنی تر، تزئینا  کاشی کاری است  کتابخانه و از هم

واقع گردیده و از آثیار دوره قاجیار   مسجد عمادالدوله از نظر موقعیت جغرافیای در شهرستان کرمانشاه، در ضلع غربی تیابان مدرس و جوار بازار زرگرها

به صور  مسجد و مدرسه بنا گردیده ومشتمل بر سیردر،   –ن والی غرب وسرحدار عراقی –ه ق توسط امام لی میرزا عمادالدوله 6911است که در سال 

متر، در اطراف دارای ایوان ها، حجره هیا و دهنیه هیای    92در 03صحن، ایوان، شبستان ستوندارو حجره های متعدد است، صحن مسجد به ابعاد ت ریبی

سه ایوان دیگر مرتفع تر ودارایی تزئینا  غنیی تیر اسیت     است  ایوان جنوبی صحن که به عنوان ورودی شبستان اصلی صحن نیز محسوب می شود، از 

، بخش های باری ازاره کاشی کاری است  بر کاشی کاری ایوان، کتیبه ی مشیتمل  ازاره و کف این ایوان در دوره اتیر، با سنگ مرمر پوشیده شده است

ثبت شده است در ضلع تلفی ایوان، درگاهی قرار دارد که از طرییق آن   ه ق6911بر قصیده ای در ذکر نام پادشاه وقت ناصرالدین شاه، نام بانی و تاریخ 

در میان و دیوارهای آجری جامدی قرار گرفتیه   پوشش طاق و گنبد این شبستان، به روی چهارده ستون آهنی وارد شبستان مستطیل شکل می شوند 

ابیی  است  دیوارها وسطوح پوشش بنا، آجرکاری ساده و به غیر از پوشش گنبد جانبی محراب، فاقد تزئین تالی است  درمیان ضلع جنوبی شبستان محر

سانتیمتر هستند  که با بریدن گوشه هیای آن در  13در13با تزئینا  کاشی کاری تعبیه گردیده است  ستونهای شبستان دارایی م طع های مربع به ابعاد

ضلعی جلوه گر شده اند  کف و ازاره بنا با سنگ مرمر پوشیده شده است  روشنایی شبستان از طریق روزنه هیای کیه در راس پوشیش    1ساقه به صور  

ضلع غرب و شرق آن، دو اییوان بیر قرینیه یکیدیگر قیرار       در ضلع شمالی صحن مسجد، ایوان کوتا با برج ساعتی برباری آن و درشده ، تأمین می شود  

یان صیحن،  گرفته اند  در اطراف ایوانها حجره های متعدد تعبیه شده است  نمای رو به صحن ایوانها و حجره ها با تزئینا  کاشی مزین شده است  در م

بی ساتته اند  ورودی اصلی مسجد از طریق ایوان شرقی است، که حوز جدید ساز ودر زیر آن زیرزمینی واقع است  وروی ایوان شرقی صحن، اتاقکی چو

ل با در چوبی بزرگی به راسته ی زرگرها مرتبط می شود  بر اساس روایت های موجود، در چوبی مزبور، از حرم حضر  علی )ع( بیه ایین مسیجد منت ی    

 ویه است از آثار دوره صفشده است؛ وبدین جهت، به ب اء شاه نجف مشهور گردیده وظاهراً 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش                                 

 

 

3 

ن وش تزئیناتی هنر ایران به تصوق کاشیکاری را به پنج بخش می توان ت سیم کرد: ن وش گیاهی، ن وش جانوری، ن وش انسیانی، ن یوش هندسیی و    

تطوط تزئینی در این پژوهش سیعی شیده اسیت بیا مطالعیا  کتابخانیه ای و مییدانی بیه شییوه مشیاهده، ن یوش کاشیی کیاری دو مسیجد قاجیاری                

رتهران و عمادالدوله کرمانشاه مورد ارزیابی و م ایسه قرار گیرند و ویژگی های ن وش هر بخش تجزییه و تحلییل و در نهاییت در جیداولی بیا      سسپهسار

 یکدیگر م ایسه شوند  رزم به ذکر است که به فراتور هر بحث، در بخش های مرتبط نمونه هایی از تصاویر ن وش کاشی کاری آورده شده است 

تحلیلی و با مطالعا  میدانی بصور  مشاهده مست یم و حضور نگارنده در هردو بنیا و بیا مطالعیا      –حاضر با استفاده از روش تح یق توصیفی پژوهش 

ری کتابخانه ای در عرصه تزئینا  و آرایه های معماری هر دو بنا انجام شده است  در بخش مطالعیا  کتابخانیه ای از منیابع مختلفیی جهیت جمیع آو      

مییرا    عا  مورد لزوم مربوط به بناهای مختلف استفاده شده است  این منابع عبارتند از: منابع موجود در کتابخانه ملی، اسیناد و میدارا سیازمان   اطال

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورشامل آرشیو عکس سازمان، اطالعا  موجیود در سیایت سیازمان مییرا  فرهنگیی؛ تعیدادی از سیایت هیای         

 تی معتبر همچون دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر و منابع مشابه دیگر اینترن

 

 تزئینات در معماری اسالمی

(  تزئینیا  در تمیامی ادوار اسیالمی رواج    2،60،1شکوه و زیبایی معماری ایران به ویژه در دوران اسالمی، به تزئین و آرایش آن بستگی دارد ) کییانی،  

امکانا  آن روزگاران پیشرفت کرده است  این تزئینا  جزء رینف  و بخیش عمیده ای از معمیاری اسیالمی را تشیکیل میی       داشته و در هر دوره ای با 

و دهند  تزئینا  می تواند شامل کوچ  ترین اجزای معماری در ساده ترین شکل ممکن تا کلی ترین و عمده ترین بخش های معماری ماننید گنبیدها   

 ( ،21،601مصالح در پیچیده ترین شکل های مختلف هندسی و انتزاعی با روش های گوناگون باشد) مکی نژاد، شبستان ها با انواع و اقسام

هنرمند اسالمی با تأسی به مبانی دینی و اعت ادی تیالش نمیوده بیا کمی  ایین تزئینیا  فضیایی آرام بخیش، روحیانی و معنیوی ایجیاد میی نمایید )              

مواد و مصالح و حکومت ها ن ش عمده ای در تحور  تزئینا  معماری اسالمی دارند  ن ش افراد زبیده و دارای  (  نیروی ماهر انسانی، 1،60،1،رهنورد،

ا  هوش، استعداد علمی، هنری و مسلط در حرفه های هنری مختلف بسیار موثر و تعیین کننده است  عمده ترین مواد و مصیالح بکیار رفتیه در تزئینی    

گچ، سنگ، کاشی که تصوصیا  و کاربردهای متفاو  هر ی  تأثیر مست یمی در طرح و اجرای ن وش تزئینی داشیته  معماری اسالمی عبارتند از آجر، 

ش ها بخیوبی  است  شیشه و چوب نیز از دیگر عوامل تزئینا  معماری می باشند که برای تزئین درها و پنجره ها و آینه کاری بنا مورد استفاده و نوع ن 

 ( ،632،601گر هر طرح و ن شی ماده تاق تود را می طلبد )مکی نژاد،نمایان است  به عبار  دی

د  تزئین یکی از عوامل مهم در معماری ایران است که نمای ساتتمان را از حالت تش  و بیروح تارج می کند و به آن هویت و ویژگی تاصی می دهی 

کیه ایین    کردبناهای آل مظفر در منط ه میبد و یزد دارای ویژگی های تزئیناتی ناشی از تحور  فرهنگی، اجتماعی زمانه تود را دارند و می توان ادعا 

 بناها از شاهکار های نغز و هنرمندانه زمانه تود هستند   

 تزیین از نگاه واژه

)فرهنگ عربیی بیه   «  تزیین:]ع[ از زین، زان است به معنای: زینت داد، زیبایی داد»ریشه این واژه عربی است و در فرهنگ عربی به فارسی چنین آمده: 

آراستن به معنی »معین( و نیز « ) زینت دادن، زیور کردن، آراسته نمودن»دهخدا(، « ) آراستن، آرایش»ا فارسی( و در زبان فارسی مترادف و هم معنا ب

ل نظیم  زینت دادن با افزایش ) افزودن چیزی بر چیزی( در م ابل پیراستن )کم کردن از چیزی( آمده است  البته برای آراستن معنیای بسییاری از قبیی   

(  بنابراین از آن جا که این واژه مترادف با زیبایی و آراستن اسیت، هیم بیر    10،6016انصاری، « ) رپاکردن و    آورده اند دادن، آماده کردن، آباد کردن، ب

 اسالمی بسیار وسیع و قابل توجه است  –در فرهنگ ایران « تزیین»زیبایی و کاربرد 

 نقاشی و کاشی کاری در دوره قاجاریه

متأثر از هنر نگارگری زمان تود و جهان بینی و آگاهی هنرمندان از علوم مختلف بیوده اسیت  در عصیر قاجیار     طرح و ن وش روی کاشی ها در هر دوره 

ت ریبیاً   هنر ن اشی و نگارگری ایران تحت تأثیر ن اشی اروپایی واقع شده و به همین جهت ن اشی روی کاشی هم متأثر از ن اشی اروپایی گردییده اسیت   

(  به طیور کلیی   6023:699کیانی،رای نگارگری این عصر روی می داد با کمی تأتیر در انتظار کاشی کاری هم بوده است)می توان گفت هر اتفاقی که ب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش                                 

 

 

4 

سیان  علل و عوامل شاتر و موثر در تغییر مبانی تصویری ن اشی قاجاری را می توان در مواردی مانند ورود تفکر حجیم گرایانیه بیه میوازا  نگیرش ان     

مایال  شبیه سازی، استفاده از پرسپکتیو غربی و فضاسازی سه بعدی در اثر، استفاده از دورنماسازی در پس زمینه، بهره گییری  مدارانه و به دنبال آن ت

( کیه بیشیتر   19:6011تهرانی،از عناصر تزئینی و غلبه بافت تزئینی به جای عنصر تط و در نهایت استفاده از اشیاء زندگی معاصر در اثر دانست)افراطی 

سیلی ه شخصیی و عالییق     دورنماسازی دوره رنسانس تا روکوکو در اروپا می باشد تا اینکه یادآور مناظر مناظر کوهسیتانی مکتیت تبرییز باشیند     یادآور 

ن دوره شاهان قاجاری و به ویژه ناصرالدین شاه به همراه دیدگاه ها و فعالیت های هنری افرادی چون فرصت الدوله شیرازی و آموزش دهنیدگان هنیر آ  

 نظیر کمال المل  و صنیع المل  که طرح و آثارشان الگویی بود برای هنرمندان دیگر، در حرکت به سوی هرچه بیشتر غربیی شیدن تصیویرها و ن یش    

های دوره قاجار، از جمله عوامل مهم به شمار می روند  همچنین ورود فن عکاسی و صنعت چاپ در تغییرا  ایجاد شده در سینت کاشیی کیاری عصیر     

 ( 6011:19کریمی،موثر بودند) قاجار

زابلی به طور کلی فرهنگ هنری این دوره را می تیوان در فاصیله گیرفتن از بییان انتزاعیی و تجرییدی و حرکیت بیه سیوی طبیعیت پیردازی دانسیت)            

مابین فضای دو بعیدی و سیه   (  از دیگر ویژگی های برجسته در ن اشی این دوره می توان به ساده سازی عناصر و فرم ها و تلق فضایی 619:،601نژاد،

مظیاهر اجتمیاعی و فرهنگیی     بعدی اشاره نمود که علی رغم تازه بودن فرم و مواد آن، حضور روح ایرانی در آن مشاهده می شود  این ویژگی مانند تمام

اینکه ن اشی قاجاری دارای مضامین سه گانه (  با 6011:11حسینی مطلق،است) این زمان نه کامالً ایرانی و نه کامالً اروپایی است، بلکه پدیده ای دورگه

بزمیی )افسیانه ای و تیاریخی( و     -( است کاشی کاری این دوره در مضامین مذهبی، رزمیی 11همان،شهوانی و مذهبی ) –سیاسی، احساسی  –حماسی 

چمنی و صورتی که از دوره صفویه و زندییه  از نظر رنگ بندی، رنگ های زرد، سبز  ( 1،:6011آژند،تزئینی )گل و مرغ ودورنماسازی( محدود می شوند)

 به کاشی های ایرانی نفوذ کرده بود، کاشی های این دوره را تسخیر کرده است 

 

 نقوش گیاهی
 پیچک های اسلیمی و گل ختائی

از بهشت میورد نظیر بیوده     وارو پویای اسلیمی و گل های شاداب تتائی در تزئین ابنیه مذهبی ن ش اساسی دارد و به تعبیری تمثیلیحرکت های دایره

ن ش غالت در مسجد عمادالدوله ن وش هندسی هستند و ن وش اسلیمی و تتائی در سطح بنا، برتی لچکی های ایوان، محراب و غییره اسیتفاده    است 

اجرا شده اند  به طیور معمیول،   ای و رجوردی شده اند؛ بیشتر شاته ها بسیار نازا و ن ش گل ها انتزاعی و تجریدی است که اغلت بر بستر آبی فیروزه

تیر و ضیخیم ترنید و گیل وبیر  هیای       در ترکیبا  ن وش گیاهی اسکلت بندی کار را ن وش اسلیمی تشکیل می دهد که از لحاظ بصری استوارتر، قوی

یعت گرایانه ای چیون انیواع مییوه    تتائی در ربه ری ن ش های اسلیمی قرار می گیرند؛ اما در دوره قاجار ن ش مایه های گلدانی با محوریت عناصر طب

(  در مسجد سپهسارر ن ش غالت با ن یوش اسیلیمی و تتیائی اسیت نیه ن یوش       ،16:601)مکی نژاد،ها، گل ها یا حیوانا  و پرندگان ترکیت اصلی اند

به صور  طبیعت گیرا همیراه بیا    هندسی و عموماً با چرتش های بزر  با شاته هایی نسبتاً ضخیم در زمینه پرگل با گل هایی چون گل سرخ و زنبق 

در بستری از رنگ های زرد، سبز و آبیی   -که ت لیدی از تزئینا  اروپائی به شمار می رود _طرح های مختلف منظره سازی، تصاویر میوه و موارد مشابه 

ن شلوغی ن ش و رنگ، هویتی مست ل به نیام  اجرا شده اند  گل های تتائی به دلیل قرار گیری در کنار گل های طبیعی تود را از دست داده اند و در آ

 اسلیمی و تتائی دیده نمی شود 
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   ن وش اسلیمی و تتائی مسجد عماد الدوله، )مآتذ: نگارندگان( 6تصویر

                                   
 گان(   ن وش اسلیمی تتائی مسجد سپهسارر، )مآتذ نگارند9تصویر

 گلدان

کاری و هم حجاری به کار رفته است و بررسی ن وش گلدان حجاری نیز قابل توجه و با اهمیت است  ن ش های حجیاری  ن ش گلدان در تزئینا  کاشی

بسییارظریفی  شده روی سنگ مرمر در مسجد عمادالدوله به صور  ساده است اما در ن وش گلدانی مسجد سپهسارر تعدادی از آنها طرح های حجاری 

ن شیمایه هیای گییاهی در آن ن یش بسیته      به شکل ساده وجود داشته و تزئینا  اندکی از وزندیه دارند  به طور کلی، طرح های گلدانی در دوره صفوی

 است 

دیده می شود که  عالوه برکاربرد ن ش گلدانی در حجاری، در مسجد سپهساررنوع دیگری از ن وش گلدانی به صور  گلدان های پرگل روی کاشی وگج

اسیت و  در تزئینا  مسجد عمادالدوله دیده نمی شود  در دوره قاجار کاشی به مثابه ی  بوم ن اشی است که عرصه ن ش اندازی هنرمندان قیرار گرفتیه   
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و در نتیجیه ظرافیت و    ( ،19:601روی آن انواع ن وش طبیعی ن اشی می شد و در آنها از انواع ن ش و نگارهای طبیعی استفاده شده اسیت)مکی نیژاد،  

شم می جزئیا  بیشتری دارد  ن وش گلدانی در دوره قاجار با محدودیت عناصر طبیعت گرایانه چون انواع گل ها بخصوق گل رز،زنبق، تاا، میوه به چ

میت ویژه ای داشت  اکثر تزئینا  این ناتورالیستی اجرا شده است  به طور کلی تزئینا  در دوره قاجار اهتورد  در این دوره ن ش گلدان با نگاهی کامالً 

و انعکیاس   دوره همچون سایر زمینه ها به فراتور تود تحت تاثیر غرب قرار می گیرد  نگاه هنرمند در دوره قاجار مبتنی بر هنر غربی، طبیعیت گرایانیه  

ا  و ریزه کاری هیای بیشیتر در تزئینیا  تیداعی کیرده      ( و با تأثیر پذیری از آن، کاشی های گلدانی را با جزئی21واقعی و عین به عین است)مکی نژاد،

 است 

                                                 
   ن وش گلدانی مسجد عمادالدوله، )مآتذ: نگارندگان( 0تصویر

                                                 
 رندگان(   ن وشش گلدانی مسجد سپهسارر، )مآتذ: نگا2تصویر

 کاسه بشقابی
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ر  هنر وبیه  تاریخ مدرن ایران، تاریخ تسلط تمدن جدید غرب است برفرهنگ کهن ایران، تواه آن را سازنده بنامیم یا ویرانگر؛ در نگاه ما نسبت به تحو

معماری دوره قاجار دچار دوگانگی اسیت از طرفیی میی تواهید پایبنید      (  0:6012،تصوق معماری دوران قاجار چندان تفاوتی نمی کند)بانی مسعود،

 (  ،21:601سنت های ایرانی ماقبل تود باشد و از طرفی تحت تأثیر نفوذ معماری مغرب زمین قرار می گیرد)مکی نژاد،

که فرهنگ بیرونی را در تود مسیتحیل سیازند،    اندبا تأمل بر هنر قاجار در می یابیم که هنرمندان آن دوره به روال فرهنگ ایرانی این گونه عمل نموده

(  با نگرشی دقیق تر معلوم می شیود کیه ن یش    2:6012،نه تویشتن را در آن، و این یکی از ارزشمندترین رویکرد های هنر قاجاری است)بانی مسعود،

ار  های پستی تیازه وارد از اروپیا و گیاه جیایگزین درون     مایه هایی به صور  کوزه هایی پر از گل سرخ و زنبق یا منظره های طبیعی اقتباس شده از ک

 ( 926:60،2از شاخ و بر  زرد رنگ، همه مضامین تصویری بی ساب ه ای در کاشی کاری بوده اند)فریه، قابی بیضی شکل

ست، ن شی به نیام کاسیه بشی ابی    عالوه بر ن ش گل وگلدان، یکی از ن وشی را که می توان تحت تاثیر هنر غرب و همچنین مکتت گل و مرغ شیراز دان

 است  بدین صور  که ی  دسته گل درون کاسه بش اب با ن وش بسیار ریز و تزئینی قرار می گرفت کیه چنیدین نمونیه از آن را میی تیوان در هیر دو      

 مسجد به وضوح دید 

                                                
 رر، )مآتذ: نگارندگان(   ن وش کاسه بش اب مسجد سپهسا1تصویر

 تاک و انگور

هی متنیوع  ن وش تزئینی بناها با ورود اسالم به ایران و نفی شمایل نگاری به نوعی به سوی ن وش گیاهی و هندسی تمایل پیدا کرد و ن شمایه های گیا

جمله گیاهان پیچی  تیاا اسیت  در بیاور اییران       ازو زیبایی مطرح شد که معمورً به صور  ن وش پیچان بودند که در سطح گسترش پیدا می کردند  

تاا در بخش اعظم نمادگرایی عیسوی و دیونوسوسی در رابطه با انگور است و با یکدیگر اشتراا دارنید    باستان تاا نماد تاندان سلطنت بوده است )(

آسیا نفوذ کرد، ولی نمادگرایی آن از مییان رفیت  در هنیر و    توماری از بر  تاا جنبه ای از معابد باکوسی است و این ن ش مایه همراه با پرستش او به 

 ( 9،1:6013معماری عیسوی و در نظر عیسویان کهن تاا مظهر مسیح به شمار می رفت )هال،

مشیابه   های مختلف بنا همچون گنبد، ایوان، محراب و مواردن ش تاا و انگور در مسجد عمادالدوله به صور  ن وش پیچان اسلیمی در تزئینا  قسمت

جد مشاهده می شود  اما در ن وش تزئینا  مسجد سپهسارر عالوه بر فرم اسلیمی آن، به صور  طبیعت گرا نیز مشاهده می شود کیه در تزئینیا  مسی   

 عمادالدوله دیده نمی شود 

ن وش کاشی کاری مسجد سپهسیارر   ن وش توشه های انگور همانند ن ش هایی که در تمبرها، عکس ها و کار  پستال های وارداتی دیده می شود در

 به کار رفته است که جنبه تزئینی دارد و نشانه ای از تأثیر فرهنگ و هنر غرب به شمار می رود 
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   ن وش تاا و انگور مسجد عمادالدوله، )مآتذ نگارندگان( 1تصویر

 نقوش انسانی  

قاجار است  این تصاویر و ن وش شامل تصاویر فرشته های بالدار، تصاویر مرد ن وش انسانی از ن ش های متداول و یکی از وجوه تاق کاشی کاری دوره 

وش وزن در حالت های مختلف همچون ایستاده، نشسته، پیکره های انسان با بدن جانوران، پیکره های نیمیه عرییان و مضیامین از ایین قبییل بیود  ن ی       

روبرو بوده اند  با این حال از دوران صفویه به بعد در ن اشی های دیواری در کاخ ها  ر درآمدن با محدودیت هاییانسانی در دوران اسالمی جهت به تصوی

ه هیای  و تانه های اشراف و عمار  های دولتی دیده شده است، منتها در دوره صفویه ابنیه های مذهبی با منع تصویری روبیرو بیوده انید  البتیه پیکیر     

یا و س اتانه ها دوره قاجار موسوم به ن اشی قهوه تانه ای به صور  تصاویری از ائمه و امامان شییعه  انسانی در تصاویر مذهبی و دینی حسینیه ها و تکا

اجیاری  ای از قبیل تمثال حضر  ابوالفضل، رزم حضر  علی اکبر، صحنه عروج پیامبر و موارد مشابه بکار رفته اند  منتهیا در کاشیی کیاری دو بنیای ق    

 کرمانشاه؛ ن وش انسانی بکار نرفته است مسجد سپهساررتهران و عمادالدوله 

 منظره های معماری

گچ بری( منظره های معماری از جمله ن وشی است که در پی اتتراع عکاسی و ورود کار  پستال های اروپایی به ایران، وارد نگاره های )کاشی کاری و 

ان گسترده استفاده شدند و این مطلت در تزئینا  کاشی کیاری هیر دو   ایران شد  منظره های معماری جزء طرح هایی هستند که در عصر قاجار به میز

ی آنهیا از  مسجد به توبی نمایان است  گاهی برتی از این منظره ها حالت سه بعدی و سایه روشن را آن چنان به تصویر کشیده اند که بیانگر تأثیرپذیر

ری یسیا، کیاخ و قلعیه، مسیجد، کارتانیه، تیمیه )سیار       هیای شیهری، کل   عکاسی اسیت  منظیره هیای معمیاری انیواع مختلفیی دارنید، ماننید: منظیره         

 ( 602:6012طال انی،

                                                   
   ن وش منظرمعماری، مسجد عمادالدوله، )مآتذ: نگارندگان( ،تصویر
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 ن وش منظر معماری، مسجد سپهسارر، )مآتذ: نگارندگان(   1تصویر

 نقوش هندسی

رییدی  مسجد عمادالدوله مجموعه ای از انواع ن وش هندسی، گره کشی ها و به تعبیری دیگر، دایره المعارف مصوری از اشکال و فرم های هندسی و تج

کار شده است و غالت ن وش هندسی به کیار رفتیه در مسیجد عمادالدولیه      با تنوع زیاد است که در غالت سطوح داتلی و تارجی به روش های مختلف

ر بسیار پرکارتر و ظریف تر هستند  در م ابل، ن وش هندسی مسجد سپهسارر سهم کمتری از کل تزئینیا  را  نسبت به ن وش هندسی مسجد سپهسار

 ر  انتزاعی و تجریدی به کار رفته است تشکیل داده است  همچنین، در بعضی ن وش هندسی هر دو بنا ن ش گل ها به صو

                                                          
   ن وش هندسی،مسجد عمادالدوله،)مآتذ: نگارندگان( 2تصویر

                                              
   ن وش هندسی، مسجد سپهسارر، )مآتذ: نگارندگان( 63تصویر
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 خطوط تزئینی
 کوفی بنائی

تطوط تزئینی دوره های پیش از حکومت قاجار، تصوصاً صفویه عموماً تط کوفی بنائی و ثلث است که به دلیل جنبه روحیانی و میذهبی و همچنیین    

 این تط نوشته می شدند وجود اساتید این تطوط مورد توجه قرار گرفت  در حالی که در دوره قاجار با پیشرفت تط نستعلیق بیشتر کتیبه ها با 

ن یش   یکی از ویژگی های تطوط کوفی بنائی دوره صفویه، توجه و تأکید بر ن ش مایه های هندسی لوزی و مربع هم به عنوان کادر و هم به عنوان ت 

تصیاویر تطیوط کیوفی     هندسی در ترکیت بندی است که به توبی در تزئینا  هر دو مسجد قاجاری نمایان است  یکی از نکا  مهمی کیه در تطبییق  

الیت کتیبیه   بنائی در دوره صفویه و قاجار باید بیان کرد این است که این تطوط در کتیبه های دوره صفویه عموماً بدون ن طه اجرا شده است  امیا در غ 

وفی بنائی به کار رفتیه درهیر   (  اکثر تطوط ک602:6013های دوره قاجار ن طه به عنوان عنصر پرکننده صفحه به کار گرفته شده است )صراف زادگان،

کوفی بنائی با رنگ های مختلف همچیون سیفید و زرد و در قیاب هیای تزئینیی زرد و      دو مسجد قاجاری عموماً تلفی ی از چندین نمونه اجرای تطوط 

 مشکی با لچکی هایی با تزئین اسلیمی و هندسی می باشند و آجرهای نرهای زمینه دارای رنگ یکسانی نمی باشند 

                                        
   ن ش تط بنائی، مسجد عمادالدوله، )مآتذ: نگارندگان( 66تصویر

                                          
   ن ش تط بنائی، مسجد سپهسارر، )مآتذ: نگارندگان( 69تصویر

 

 ثلث

ها، سردر ورودی ها و موارد مشابه استفاده شده است  منتها تط ثلث به کار رفته در مسجد  تط ثلث در هر دو بنا برای حاشیه دور ایوان ها، پشت بغل

عمادالدوله کشیدگی و ارتفاع زیادی دارد که فشردگی زیاد آن با عث دشواری در تواندن آن شده است  ولی در مسیجد سیید کتیبیه هیای تیط ثلیث       

 است تراکم و کشیدگی کمتری دارند و تواندن آنها آسان تر 

بیا اعیراب   زمینه تطوط ثلث در هردو بنا عموماً عاری از تزئینا  است و تط به تنهایی به صور  تالر و ناب به کارگرفته شده است  فضیاهای تیالی   

تطیوط  گذاری پر شده است ودر پاره ای از موارد در زمینه کتیبه ها از حرکت های ن وش گیاهی با رنگ های مالیم اسیتفاده شیده اسیت  همچنیین،     

امین قرآنی بیه  کتیبه های هر دو بنا با رنگ سفید یا زرد در زمینه رجوردی اجرا شده اند  تط ثلث در هر دو بنا برای اسماء الهی، آیا ، سوره ها و مض

 کار رفته است 
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 سمت چپ مسجد سپهسارر، )مآتذ: نگارندگان(  ن ش تط ثلث، سمت راست مسجد عماد الدوله؛ .31تصویر

 

 نستعلیق

سیت  بیا   تط نستعلیق که تطی کامالً ایرانی است، محور و نمادی از وحد  و نشانه هویت فرهنگی ایرانیان در م ابل نفوذ هنیر غربیی در دوره قاجیار ا   

این دوران دیده می شود  اما در هر دو مسجد قاجاری استفاده فرآوانیی از  ویه ابتدای رواج این تط بود، تنها در موارد اندکی روی بناهای اینکه دوره صف

این تط شده است، بخصوق در باری حجره های مسجد سپهسارر از این تط درون قاب های تزئینی استفاده شده است؛ از ایین تیط در هیر دو بنیا     

 ت نیز استفاده شده است برای حدیث، اسامی متبرکه ، امضای استاد کاران، شرح ساتت و تاریخ سات

                                
 مسجد سپهسارر، )مآتذ: نگارندگان(  –  ن وش تط نستعلیق 61تصویر
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 جدول مقایسه تطبیقی نقوش کاشی کاری دو مسجد قاجاری سپهساالر تهران و عمادالدوله کرمانشاه:

 مسجد عمادالدوله            مسجد سپهساالر            انواع نقوش                 
         

 گیاهی )اسلیمی ختائی(        

ن وش تزئینی غالت و استفاده فراوان؛شاته هیا  

نسبتاً ضیخیم، گیل هیا طبیعیت گیرا، شیلوغ و       

 دنیوی هویت مبهم و وابسته 

ن ش تزئینی فرعی و اسیتفاده کیم، شیاته هیا     

ضییخیم و نییازا و درهییم، گییل هییای انتزاعییی 

و معنییوی، هویییت واضییع و  وتجریییدی، سییاده 

 مست ل 

ن ش های روی سنگ و کاشیی ، ظرییف و پیر     گیاهی )گلدانی(        

 تزئین با ریزه کاری و جزئیا  بسیار 

 ن ش روی کاشی، ساده و کم تزئین

گلدان های پرگل روی کاشی و گچ، تحت تأثیر  گیاهی )گل وگلدان(        

 فرهنگ غرب )کار  پستال های وارداتی( 

 کاربرد کم، تحت تأ ثیر فرهنگ پیش از تود 

       

 گیاهی )کاسه بشقاب(      

کاربرد فراوان بیه صیور  نسیبتاً طبیعیت گیرا،      

تحت تأثیر فرهنگ و هنیر غیرب ومکتیت گیل     

 ومرغ شیراز 

کاربرد کم، بر گرفته از طبیعت اطراف و سلی ه 

 طراح ن ش 

گیرا،دارای جنبیه تزئینیی تحیت     نسبتاً طبیعت  گیاهی )تاک وانگور(       

 تأثیر فرهنگ وهنر غرب 

انتزاعی و تجریدی )ن یوش اسیلیمی پیچیان( ،    

 عدم تأثیر فرهنگ غربی 

کاربرد فراوان و گسترده )تحت تأثیر فرهنیگ و   منظر معماری         

 هنر غرب و هنر ناب ایرانی( 

 بسیار محدود و کاربرد کم

 دیده نشده دیده نشده انسانی        

         

 هندسی        

ن ش غالت و استفاده فراوان، پیچیده و پرکارتر 

و ظریییف تییر، اسییتفاده ن ییش گییل بییه صییور  

 انتزاعی و تجریدی 

ن ش تزئینی فرعی و استفاده کم، سیاده و کیم   

تزئین، استفاده از ن ش گل به صور  انتزاعی و 

 تجریدی 

ن ییش مایییه هییای اسییتفاده انییدا، تاکییید بییر  کوفی بنائیخط           

هندسی لوزی و مربع، اجرای چندین رنگ هیم  

 چون زرد و سفیددر ی  کتیبه 

استفاده انیدا، سیاده سیازی و غلبیه فیرم بیر       

 مفهوم، اجرای ت  رنگ در زمینه رجوردی 

 

 ثلثخط         

دارای گشیدگی و تراکم کمتر استفاده فیراوان،  

دشواری در تواندن، مضمون آیا ، سوره هیا و  

مضامین قرآنی، اسماء الهی، نیام ال اب عیاری از   

گ سیفید ییا زرد در زمینیه    تزئینا ، اجرا با رنی 

 رجوردی 

دارای گشیدگی و ارتفاع کم اسفاده بسیار کیم،  

اجیرا  تواندن سهل و آسان، عیاری از تزئینیا ،   

با رنیگ سیفید و زرد در زمینیه رجیوردی بیه      

 صور  ساده 

  

 نستعلیقخط        

اوان تیط غالیت، محیور و نمیادی از     استفاده فر

 وحد  و نشانه هویت فرهنگی ایران

اسییتفاده انییدا ولییی زیبییا و ظریییف، محییور و  

نمادی از وحید  و نشیانه هوییت فرهنگیی در     

 سراسر سرزمین ایران 
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 نتیجه گیری

مسجد عمادالدوله کرمانشاه می توان بیه میوارد زییر     برپایه بررسی های به عمل آماده در ن وش کاشی کاری دو بنای قاجاری مسجد سپهسارر تهران و

 اشاره کرد:

 در مسجد عمادالدوله ن وش گیاهی و هندسی هر کدام به صور  مجزا و مشخر و در حالتی از سادگی روحانی در تزئینا  کاشی دیده می شیوند ولیی  

ها و ن ش ها بدون هدفی مشخر با جزئیا  و رییزه کیاری هیای     در بنای مسجد سپهسارر تهران تلفی ی از ن وش مختلف و به صور  انبوهی از رنگ

ر میان بسیار بر سطوح دیوار ن ش شده اند؛ در مسجد سپهسارر استفاده از ن وش هندسی و گیاهی متداول هنرهای ایرانی کاهش یافته و به جای آن د

، تصاویر طبیعت گرای میوه همچون انگور، ن یوش فرنگیی گیل و    منظره های معماری بازوهای اسلیمی، از ن وش طبیعت گرا همچون گل های طبیعی،

گلدان و کاسه بش ابی تحت تأثیر فرهنگ وهنر غرب ن ش بسته است  اما ن وش مسیجد عمادالدولیه بیشیتر متیأثر از هنیر تزئینیی دوره هیای پیشیین         

مطالعه تط نستعلیق که در دوره قاجیاری پیشیرفت قابیل    صفویه و بومی منط ه بوده است  تط غالت کتیبه های مساجد مورد بخصوق دوره زندیه و 

 مالحضه ای داشت که جهت ترجمه ادعیه، احادیث، اسامی متبرکه، امضای استادکاران، شرح ساتت و تاریخ ساتت بنا به کار رفته است 

 

 منابع و مآخذ:

 ( 2(  ن اشان دوره قاجار، فصلنامه گلستان هنر، )6011آژند، یع وب  )-

(  تأثیر هنر غرب بر نگاره های ایران در دوره قاجار) در هنیر کاشییکاری و گیچ بیری(  اسیتاد راهنمیا: حسیین سیلطانزاده          6011نه، آناهیتا )اعظم زنگ-

 استادمشاور: مهیار تراباتی  پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر، هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تهران مرکز 

 (  تزیین در معماری و هنر ایران  مدرس هنر، دوره اول، ش اول، تهران 6016انصاری، مجتبی  )-

 (  معماری معاصر ایران )در تکاپوی بین سنت و مدرنیته(  تهران: نشر هنر معماری قرن 6012بانی مسعود، امیر )-

اد راهنما: حسین سلطان زاده و استاد مشاور اسیکندر  (  بررسی تطبی ی ن وش کاشی کاری عصر صفویه و قاجار  است6012سارری طال انی، معصومه  )-

 مختاری  پایان نامه کارشناسی ارشدپژوهش هنر  دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس 

بیی  مدرسه سپهسیارر و چهیار بیاغ اصیفهان(  اسیتاد راهنمیا: مجت       –(  م ایسه رنگ و کاشی صفوی و قاجار )مسجد 6013صراف زادگان، عبدارمیر  )-

 انصاری  استاد مشاور: مهناز شایسته فر  پایان نانه کارشناسی ارشد ن اشی  دانکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس 

 (  حکمت هنر اسالمی  تهران: انتشارا  سمت ،601رهنورد، زهرا  )-

 (  هنرهای ایران  ترجمه پرویز مرزبان  تهران: نشر فرزان روز 60،2فریه، ر  دبلیو  )-

 (  بررسی مواد و مصالح در ن اشی قاجار  پایان نامه کارشناسی ن اشی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس ،،60کیانی، محسن  )-

 (  تزیینا  وابسته به معماری ایران دوره اسالمی  سازمان میرا  فرهنگی کشور، تهران 60،1کیانی، محمد یوسف  )

 ( 610ی بر هنر کاشی کاری ایران، کتاب ماه هنر، )(  درآمد6023کیانی، فاطمه  )-

 ( 2(  بررسی ن ش کاشی کاری مجموعه کاخ گلستان  فصلنامه رشد آموزش )6011کریمی، اعظم  )-

 ( 609(  بازشناسی مبانی تصویری در ن اشی قاجاری  کتاب ماه هنر،)6011تهرانی، رضا  )-

 ( 1،جاری  فصلنامه هنر، )(  بررسی ن وش اصیل قا،601زابلی نژاد، هدی  )-

 ( 601(  رایج ترین شیوه ن اشی در عهد قاجار  کتاب ماه هنر)6011حسینی مطلق، ملیحه  )-

 تزئینا  معماری، تهران: مرکز تح یق و توسعه علوم انسانی  –(  تاریخ هنر ایران در دوره اسالمی ،601مکی نژاد، مهدی  )-
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