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 چکیده اطالعات مقاله

 پژوهشیمقالۀ 
 شمرده اهمیتکم و ناچیز تاریخی هایدوره از برخی در که است بوده ایران معماری از ریناپذجدایی جزئی همیشه تزیینات

و  غرب با دوره این ارتباط ۀواسطبه قاجار ۀدور در معماری تزیینات. است شده افراط شدتبه آن از استفاده در گاهی و شده
 سفر غربی هایکشور و اروپا به دوره این در زیادی معماران و است داشته زیادی تغییرات غربی هنر از یریرپذیتأث و تقلید با

 معماری درمی آرابه دوره این در غربی معماری و هنر. دانندمی ایران در مدرنیته سرآغاز را قاجار ۀدور دلیلبدین. کنندمی
 عناصر و تزیینات شناخت تحقیق این از هدف. شودمی بیشتر تأثیرپذیری این رفتهرفته و کندمی رخنه قاجار ۀدور میاسال

 هاداده گردآوری روش و توصیفی و تحلیلی صورتبه پژوهش این در تحقیق روش. است ایرانمی اسال معماری به الحاقی
 در ستون شیروانی، سقف چون عناصری دوره این در دهدمی نشان حاصل نتایج. است بوده ایکتابخانه و اسنادی صورتبه

 سعی کاریکاشی در همچنین، .است شده اضافه قاجار ۀدورمی اسال معماری به کاریآینه پیچیده و هایبریورودی، گچ
 هایدوره در مقایسه با دوره این در تزیینات. است نارنجی و زرد دوره این غالب رنگ و شود استفاده بیشتری هایرنگ از شده
 مشاهده هم کنار در تزیینات نوع همه دوره، این هایبنا اکثر در و، است شده نزول دچار صفوی ۀدور ژهیوبه خود از قبل
 .شودمی
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 مقدمه

 پرنقش و فاخر بسیار هادوره از برخی در که است بوده سرزمین این معماری از ریناپذجدایی جزئی همیشه ایرانمی اسال تاریخ طول در تزیینات
 معماری بر حاکم هایاندیشه و امکانات به توجه با دوره هر در تزیینات. است شده کاسته آن به پرداختن اهمیت از هادوره برخی در و شده کار
 ترینساده در معماری عناصر ترینجزئی شامل تزیینات این. است کرده پیشرفت سازنده و معمار هایو تکنیک خالقیت همچنین و زمان آن

 است.گوناگون  هایروش با زیبا انتزاعی یا هندسی هایشکل درگوناگون  مصالح با شبستان و گنبد مانند معماری اصلی عناصر تا ممکن شکل
گوناگون  هایشکل به معماری تزیینات .دارد بستگی آن تزیینی هنرهای و تزیینات به اسالم، ورود از پس ویژهبه ایران، معماری شکوه و زیبایی

 تزیینات» بنابراین، کند.می بیان معماری اجزای و عناصر با ارتباط در و داخلی فضاهای در دیرباز از شاخص طور به و هاورودی نما، در را خود
 . کرد دریافت آن از را فرهنگی هایارزش و اجتماعی هویت تاریخی، هاینشانه توانمی زیرا کرد؛ جدا معماری از تواننمی را

 امنیت، فقدان و ثباتعدم و درپیپی هایجنگ و موجود هایآشفتگی علتبه شاه،ناصرالدین سلطنت اواسط تا صفویه دورۀ اواخر از
 انحطاط به ملی، نابسامانی دورۀ این طی بود، کرده پیدا زیاد تنوع و وسعت صفویه دوران در که ایران ساختمانی تزیینات و معماری هنرهای

 البته که شودمی برپا شیراز در وکیل بناهای مجموعه همچون منفرد بناهای برخی و خانکریم ارگ زند، خانکریم کوتاه دورۀ در فقط. گرایید
 بناها این هرچند. برسانند ثبت به ایران سرزمینی پهنۀ سراسر در صفوی دوران بناهای ریتأث گستردگی به را خود ریتأث نتوانستند بناها این گاههیچ

 ابتدا در گرچهاند. هبود صفوی ۀدور معماران رودنباله قاجار دورۀ و دوره این معماران شدند،می ساخته اصفهان سبک اصول مبنای بر همچنان نیز
 چشم به هاساختمان و هابخشمی تما در اروپایی معماری آثار قاجار، دوران اواخر در جیتدربه شد،می دیده هاقصر و هاکاخ در غربی معماری

 در .گرددمیبر قاجار معماری درونگرایی ویژگی به که و مشهود است برجسته بسیار قاجار معماری در پیچیده هایبریگچ و تزیینات. خوردمی
 شدند،می جدا بیرون از گرفتمی شکل درونشان در که پیچیده بسیار تزیینات با هاساختمان و شدمی توجه بسیار بنا درون به قاجار، معماری

 مصالح و مواد از و کرد تغییر شدنداستفاده می وسازهاساخت در که مصالحی و مواد طرف یک از چراکه کرد؛ تغییر رفتهرفته خصلت این اما
 کوتاه دیوارها شد، تبدیل برونگرایی به پهلوی دوران اوایل و قاجار دوران اواخر در درونگرایی دیگر طرف از و شد استفاده بناها ساخت در جدید
 شده ایران ريمعما در لتحو و گرگونيد ديجاا موجب نچهآ .شد شکسته ناصری حصار کالم یک در و شد بیشتر توجه بیرونی نماهای و به شدند

 فوق تحقیق. ديسر اوج به اول يپهلو صخصوبه و رقاجا دوران در و زاـغآ فويهـص دورۀ از هـك تـسا نيايرا جامعۀ فرهنگي و يفكر گرگونيد
 با. است است انجام شده شده الحاق ایرانی سنتی معماری به دوره این در که تزییناتی و قاجار معماری هایویژگی با بیشتر آشنایی درخصوص

 بسیاری که مانده جا به نیز دوره این از زیادی باارزش آثار کرد، تجربه دورۀ قاجار معماری که فرازوفرودی و دوره این در تحوالت و تغییر وجود
 دوره این معماری تزیینات و هاویژگی بیشتر شناخت، این براساس. دارندگوناگون  هایدوره در مرمت و بازسازی یا نگهداری به نیاز هاآن از

 دهیم تشخیص هاآن در کاررفتهبه تزیینات وقدیمی  بناهای دیدن با تا دهدمی ما به را امکان این همچنین، باشد. دهندهیاری امر این در تواندمی
 .است ایدوره چه به مربوط موردنظر بنای که

 پژوهش ۀنیشیپ

 در کاررفتهبه تزییني الگوهاي ،«قاجار عصر در اصفهان روستایی منازل تزیینات شناسیگونه»با عنوان  ایمقاله ، در(1396)احمدی  و کریمیان
 و مطالعه»مقالۀ  در( 1398)همکاران  سلیمی و. اندهکرد مطالعهاند هشد شناسایي اصفهان حاشیة روستاهاي در که قاجار را عهد هايخانه

 ادوار مسکونی بناهای در کاررفتهبه تزیینات انواع و هاویژگی به «مهاباد شهر پهلوی ۀدور و قاجار عصر اواخر مسکونی معماری تزیینات تحلیل
: موردي مطالعۀ) درها خورشیدي فرم در بريقواره تزئینات شناسيگونه»مقالۀ  در( 1394)همکاران  و کیانمهر. اندپرداخته مهاباد شهر در مزبور

 یافتهتزیین درهاي «خورشیدي» در خاص هنري هايویژگي بررسي به بصري، زیباشناسي رویکرد با ،«(تهران قاجار ۀدور سلطنتي بناهاي درهاي
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 ارمغان. اندپرداخته( مسعودیه عمارت و فردوس باغ نیاوران، کاخ گلستان، کاخ) تهران در قاجاري سلطنتي بناي مجموعه چهار در بريقواره هنر با
، «قاجار ۀدور در تهران اعیانی هایخانه ساختار و نقاشی تزیینات بر آن ریتأث و خانواده در زن نقش بازتعریف»مقالۀ  در ،(1394)همکاران  و

همکاران  و احمدزاده. اندهکرد بررسی قاجار دورة تهران در زن نقش بازتعریف براساسرا  ساختار خانه و نقاشی تزیینات کالبد، تغییر چگونگی
کید با اصفهان عتیق جامع مسجد حجاري تزیینات تحلیل و شناسيگونه» مقالۀ در نیز( 1398)  شناسایي، به «قاجار و صفویه دورة آثار بر تأ

 .اندپرداخته اصفهان عتیق مسجد بناي در نقوش نوع براساس حجاري تزیینات تحلیل و بنديطبقه
 :شود داده پاسخ ذیل سؤاالت به تا شودمی تالش فوق، تحقیق در
 شد؟ افزوده قاجار ۀدور معماری به تزییناتی عناصر و چه -1

 شود؟ آن جایگزین جدید تزیینات و شود گرفته فاصله قبل هایدوره فاخر تزیینات از تا شد باعث عواملی چه -2

 شناسیروش

 دالیل ابتدا. شودمی پرداخته اطالعات بررسی و یآورجمع به ایکتابخانه منابع از استفاده با که است تحلیلی ـ توصیفی نوع از حاضر پژوهش
 تزیینات و عناصر آخر در بررسی و موردی نمونۀ چند سپس، خواهند شد. بررسی دوره این معماری هایویژگی و وجودآمدهبه تحوالت و تغییر

 .شوندمی یبنددسته دوره این معماری به شدهالحاق

 هاافتهی

 غرب مدرن معماری

 تبیین هم آن هدف. شد مطرح نوزایي عصر در که است فرهنگ متفاوت هايجنبه به رویکردي و دارد غربی خاستگاهي مکانی، نظر از مدرنیته،
تغییر و  که بود صنعتي انقالب ظهور شاهد هجدهم قرن فکری، فضای این در. است جامعه و خود بر عقالني صرفا   تسلط و انسان توانایي

 رشد و جدید عصر تحوالت درحقیقت،. شد موجب خود ماهیت بر بناای را ت اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و فیزیکي عظیم و گستردهالتحو
 معماری در مدرنیته رشد که گفت توانمی ایران، در موجود واقعیت با بحث این انطباق با. انجامید جدید شهرسازي گیريشکل به صنعتي انقالب

 ايریشه عوامل به کهآن از پیش معماری، و مدرنیته توسعۀ. است بوده فرهنگي و فکري اقتصادی، اجتماعي، بسترهاي و هازمینه از عاري ما کشور
 هویت داراي نه معماری وضعیتي، چنین با که است بدیهي. است یافته تجلی فیزیکي و کالبدي هایجنبه در بیشتر باشد، معطوف محتوایي و

 است. غربي معناي در مدرنیسم حاوي غربي، هايتکنیك و هاروش از استفاده رغمبه نه، و است محلي و ملي

 (قاجار دوران)ایران  به مدرن معماری ورود

 مراودات و فزاینده رابطۀ تحوالت، این از جملۀ. دانست ایران معماري و هنر در جدید تحوالت شــروع و نوآوري دورۀ توانمي را قاجار دورۀ
 علوم و هادانش ورود درپی قاجار ۀویژه تزئینات بناها در دورر هنر و معماري و بهداین امر ۀ شاهد تأثیرات ویژ که است غرب و متعدد باگوناگون 

 مراسالت در تمبر فراوان کاربرد و عکاسي فن ورود و اختراع به توانمي جدید هايدانش و تحوالت این ترینمهم ازجمله. هستیم ایران به جدید
 دوره، این در. دانست ایران در مدرنیته و سنت قابلدلیل آغاز تبه توانقاجار را مي دورۀ اهمیت کرد. اشاره اروپایي هايپستالکارت و پستي

 که گرفت شکل غرب و ایران میان ايفزاینده ارتباط قاجار در دوران. داد روي معماري تبعبه و ایرانیان زندگي شئون کلیۀ در اساسي تحوالت
 تربیت براي که روسیه و آلمان فرانسه، ایتالیا، اتریش، کشورهاي از نظامي فرستادگان اول،: دانست مشخص مجراي سه از را ارتباط این توانمي

 نیز ایران هنري و فرهنگي سیاسي، اجتماعي، هايزمینه در کمکم بود، نظامي ابتدا که ارتباطات، این. بودند آمده کشور به ایران سپاه تجهیز و
 وجود نیز زیادي هنري آثار هاآن بین در که آوردندمي شـــاه دربار به را هدایایي اروپایي سران که بود طبیعي هاارتباط این طي» .گذاشت تأثیر
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 خود با که شدند ایران وارد نیز تجار از هایيگروه دیگر، طرف از. شدند آشنا غربي هنر هايسبک با درباریان و شاه نوعيبه روند این با. داشت
 مذهبي، مبلغان و مستشرقین دوم،. «شد آثار این با عادي مردم شدن آشنا باعث امر این که کردند وارد ایران بازارهاي به را اروپایي محصوالت

 دیگر بار قاجاریان حکومت اواسط از کردند، خودداري ایران به سفر از صفوي عصر از پس ایران اجتماعي و سیاسي اوضاع آشفتگي دلیلبه که
 ارتباط است. سوم،گوناگون  بناهاي تزئین براي هاآن شدن کار به مشغول و اروپایي هنرمندان ورود عوامل، دیگر از. یافتند را ایران از دیدار فرصت

 را غربي فرهنگ و زندگي سويبه هادریچه نخستین جدید، دانش از گیريبهره بر عالوه بازگشت، از پس افراد این. بود محصل اعزام غرب و با
 .گشودند ایران سنتي جامعۀ براي

 در کسوت و سپس گرفت شکل غرب در مذهبی علوم خصوصبه انسانی علوم بستر در ابتدا مکاتب و هاسبک دیگر همچون مدرنیته
 معماری در شد سبب ایرانی و غربی فرهنگ سازیهماهنگ برای تجددطلبان اقدامات بین، این در. ظاهر شد یفّناور و گسترش صنعتی انقالب

 از حاصل تغییرات و هانوآوری دنبالبه ،درواقع. سو شوندهم طراحی غرب وارداتی عناصر و ایرانی هایسنت با قاجار ۀدور هاینیز ساختمان
 قاجاریه عصر ایران در تجددطلبی به کار گرفتند. پیشگامان خود کارهای در و پذیرفتند را تازه سلیقۀ ایاندازه تا نیز محلی معماران تجددطلبی،

 ایجاد و غربی پیشرفتۀ جوامع در اقتصاد و صنایع فرهنگ، فنون، و علوم ترقی و پیشرفت به که فراوانی دلبستگی رغمبه غرب، به خود رویکرد در
 نه درواقع و یابند راه ترقی و هاپیشرفت آن سازندۀ فکری هایکانون به بسنده ایشیوه به اندنتوانسته اند،هداد نشان ایران جامعۀ در هاپیشرفت آن
 سیاسی اقتصادی، فرهنگی، مصنوعات و محصوالت مصرف به کننده،مصرف جایگاه در گرفتن قرار با بلکه ترقی، و تجدد تولیدکنندۀ موضع از
 فرصت هرگونه قاجاریه عصر ایران در تجددطلبی پیشگامان غالب شیفتگی در افراط شدند. درنتیجه، محدود غربی تجدد و غرب اجتماعی و

 شد روروبه بحران با مثبت ماهیتا   رویکرد   این ترتیب، این به کرد. سلب زیادی حدود تا را هاسنت نیز و غربی تجدد غرب، از آنان نقادانۀ شناخت
 .(1393و همکاران،  سجادی)شد  سلب ایران فرهنگ با غربی متجدد تمدن فرهنگی متفاوت هایجنبه بررسی امکان و

 قاجار دورۀ معماری

 :کرد تقسیم دوره سه به توانمی را دورۀ قاجار معماری

 (اصفهانی شیوۀ)ناصری  از پیش . دورۀ1

 نمكاا هشافتحعلي ۀدور در صخصوبه و هشد ساخته ريايبس يبناها دوره، ينا در. ستا نديهز ريمعما ادامۀ يناصر دورۀ از شيپ ريمعما
 ينا هایگیيژو ترينمهم از يكي. مدآ دجوو به ريمعما ايبر يجديد هایراه و شد كشف زهتا يهاادستعدا ن،ماز يندر ا مد.آ دجوو به آورينو

 در. ستا يجرآ ريمعما ترـبس در يـنگر ياـفض ندـش ترغني ۀدور دوره ينا. ستا صفويه ۀدور زيمآاقغرا هایکاریشیكا از نشد دور دوره
 .(1398و همکاران،  غالمیان)است  آن رساندن کمال به و اصفهانی سبک مبنای بر و درونزا نگاهی همچنان معماری بر حاکم نگاه دوره، این

 (نئوکالسیک سبک و اصفهانی شیوۀ تلفیق)ناصری  . دورۀ2

 شدر انيرا دقتصاا و يافت شگستر ان،يردر ا اسييس تثبا ليلدبه با کشورهای دیگر،ستد دادو لسا هپنجا كه ستا يناصر ۀدور دوم دورۀ
 نياربادر و هشا يسفرها و پاارو با فرهنگي عيسو دلتبا علتپايي بهري اروني با معماايرري امعماط ختالمنظور اي بهجدهای کتحر نيلاو و کرد

 به تنهانه هاریمعما ينا. هستند طختالا ينا از يباييز رايبس يهانمونه شاه خود خصوصبه و درباریان شاهزادگان، هایکاخ. شد زغاآ پاارو به
 نگاه دوره، این در. هستند ريمعما ينا ايبر خوبي يهانمونه جكيمل خكا و رهلعمااشمس مانند ريثاآ بلكه ،دينجامين منحط ريمعما ديجاا

 .(1398و همکاران،  غالمیان) است غربی معماری ومی بو معماری از التقاطی معماری بر حاکم
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 (است غرب نئوکالسیک ریتأثتحت کامالا )ناصری  دورۀ از . پس3

 يلگوهاا حتي و عناصر و هاتیفمو و شودمي انجام عييسو يهازساوساخت دوره، ينا در. ستا طمپرتال رايبس موس دورۀ ريمعما
 دشومي ويريپ انيرا سنتي ريمعما از زاربا و مسجد مانند بناها برخي در گرچه، كندمي زبا را دخو يجا معمولي يهاخانه در اييـپارو ريمعما

 .(1398و همکاران،  غالمیان)
 اقتباس یا تقلید به ثروتمندان وبرقپرزرق هایکاخ و ویالها همگی. بود روسی و غربی معماری از ترکیبی حکومتی و اعیانی هایساختمان

 بر داروبتهگل تزیینی هایبریگچ سنگ، بر شدهکنده پیچیدۀ هاینقش .آوردند پدید را ایرانی باروک سبک و شدند بنا باروک سبک هایطرح از
 دریایی هایپری شیرها، زدن، نقش کاری،آینه با همراه بودند ردفمنحصربه تنهاییبه کیهر که هاطرح گوناگونی و تنوع مجلل، مختلط هایستون

 بناهای از گیریسرمشق با ازبیشبیش ثروتمندان خانۀ دوره، این است. در دوره این در ثروتمندان اقامتگاه برجستۀ هایویژگی از گچی هایتاج و
 گرفته ریتأث مغرب از مستقیما   که شدند پدیدار اغنیا هایکاخ و ویالها در ونگارپرنقش و شدهتزیین عظیم هایستون. شدمی ساخته اروپایی

 اصلی جوهرۀ بر ظاهری تصنع که نمایشی هاییستون بودند؛ باروک سبک به متعلق پرداخت، در اساس، در نه اگرچه هاستون این اغلب. بودند
 .(1398و همکاران،  غالمیان) داشت تقدم هاآن

 معماری در تزیینات

 دارد را وظیفه این معماری فرهنگ از جزئی منزلۀبه بنایی هر و پذیردمی نقش آن فرهنگ از بومی هر در آن با پیوسته تزیینات و معماری ،درواقع
 کهن هايارزش تا است رسالتي واجد معماري که دارد لتالد این بر نکته این بخشد. عینیت تزییناتش و ظاهری فرم طریق از را ایاندیشه که

 و فرهنگ همگوني التزام اگر. شود شمرده فرهنگي ساختار به بخشهویت عنصري اساس، بر این و، دارد پاس خویش ذات درون در را فرهنگي
 باشد، داشته آن تزیینات در پراهمیتی نقش تواندمی هویت مفهوم خاورمیانه، معماری در شود.مي مشاهده نیز جهان معماري آثار در معماري

 آن معماری تزیینات از توانست کوتاهی مقطع تا تنها نیز اسالم ورود و است منطقه این معماری با پیوسته و جدانشدنی عنصری تزیینات زیرا
 به توجه با نیز، ایران سنتي و تاریخي شهرهاي. دارد آن در کاررفتهبه تزیینات با نزدیکی ارتباط دنیا از منطقه این معماری هویت واقع،به. بکاهد

 تبیین و امروز فرهنگي شاکلۀ دهندۀشکل که هستند سرزمین این نیاکان روحیۀ واجد شود،می دیده هاآن تاریخی بناهای در هنوز که تزییناتی
 و تعامل در توانمی خاص ایجنبه از را بناها آرایش و تزیینات هنری هایارزش (.19 همان، ص) رودمي شمار به امروزین هویتي هايشاخصه

 . افتاد اتفاق تاریخی تمدن و عصر هر از بیش شاید ایران در موضوع این. دانستگوناگون  اقوام و هافرهنگ تعاطی
 معمـاری اجـزای و عناصـر در مشخصا   و داخلـی فضاهـای ها،ورودی نمـا، در را خـودگوناگون  هایشـکل بـه کـه معمـاری، تزیینـات

 از تـواننمی را تزیینات. نمایانـدمی اششناسـانهزیبایـی تحـول مسـیر در معمـاری خـود هماننـد را خـود ارزش و هویـت کنـد،می بیـان
 هایارزش و ایـران سـرزمین در اجتماعـی هویـت تاریخـی، هاینشـانه تـوانمی معمـاری بیشتر از مراتـببـه امـا کـرد، جـدا معمـاری
 چوبی هایارائه از استفاده کاری،کاشی و بریگچ داخلی نمای رنگارنگ، هایلعاب و رنگهفت کاریکاشی. کـرد دریافـت آن از را فرهنگـی

 منقوش کاشی از استفاده کاری،آینه تزیینات از استفاده قاجار، دورۀ مخصوص تراش و قالبی تزیینی آجر از استفاده رنگی، هایشیشه تزیینات، در
 تزیینات ازجمله کاربندی و بندیرسمی مذهبی، هایمکان تزیینات در آجرتراش قوارۀ از استفاده ،(درباری و کهن اساطیری نقوش) دارنقش و

 قبال   که طورهمان که، هستند( مدرن) غربی تزیینات و( سنتی) ایرانی تزیینات از تلفیقی صورتبه معموال   قاجار بناهای تزیینات. هستند قاجاری
  اند.گرفته الهام غرب بناهای و هاعکس از زیادی بسیار حد تا معماری عناصر سایر مانند شد، اشاره

 روابط آغاز با اصفهانی، شیوۀ دوم دورۀ در. کنندمی گذارینام اصفهانی شیوۀ دوم دورۀ را آن و دانندمی اصفهانی شیوۀ ادامۀ را ناصری ۀدور
 زدند،می دامن پدیده این به کسانی هم ایران در چون و، شدند خودباختگی دچار غربی تمدن و فرهنگ برابر در ایرانیان غرب، با ایران فرهنگی
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 تحوالتی و تغییر ایجاد باعث غرب باگوناگون  مراودات و فزاینده رابطۀ لذا،. نبود مستثنی قاعده این از نیز تزیینات و معماری گرفت شتاب آن روند
  .شد قاجار دورۀ در بناها تزیینات ژهیوبه معماری و هنر در

 نسبی تحول موضوعات، تنوع و از نظر رنگ البته،. گیردمی قرار غرب ریتأثتحت خود فراخور به هازمینه سایر مانند دوره این تزیینات اکثر
 ومرغ،از گل پر هایگلدان ها،شکارگاه و مناظر فرنگی، گل خطایی، اسلیمی و انتزاعی، اشکال شامل قاجار عمدۀ تزیینی نقوش. آیدمی پدید

 هاینگاره و نقش گراییتجمل حالت و گرایانهطبیعت هایجنبه. است فرشتگان و خورشید و شیر نقش شاهزادگان، و درباریان و شاهان تصاویر
 اوایل در. شودمی کم معنوی و روحانی حالت آن و کندمی ایجاد قبل هایدوره با متفاوت و دنیوی کامال   فضایی تند، هایرنگ با همراه دوره این

 عبور بااستفاده از تزیینات پیچیده در فضاسازی داخلی  اما است، مشهود بناها داخلی نماهای در کاریکاشی و بریگچ از استفاده قاجار، دوران
 افزایش به توجه با بنا داخلی تزیینات بردن کار به میزان در تغییر. کندمی پیدا کاهش پهلوی دوران به ورود با و قاجار اواخر ژهیوبه دوره این از

 شد هاساختمان خارجی نمای متوجه تزیینات بیشتر و آمد وجود به بناها احداث در جدید مصالح و مواد از استفاده و وسازساخت سرعت
 .(1393و همکاران،  سجادی)

تزیینات نگاهی به  و هنری آثار خلق در طرف یك از چراکه بود؛ گرفته خود به متفاوت بیان نوعی قاجار، دورۀ در ساختمانی، هنر
 و پیوندها که حاضر، عصر و مدرن دنیای با ارتباط جدید تحول دیگر طرف از و دارد یاسالم ـ ایرانی تاریخی و گذشته غنی هایمجموعه

  است. شده هنر این در تازه هایپدیده بروز باعث آن فرهنگ و غرب با ارتباط ژهیوبه کرده، ایجاد را تریسهل هایارتباط

 (سنتی) ایرانی تزیینات

 نقش بناها تزیین در بریسنگ و کاریمنبت. شودمی محسوب بنا سازۀ اصلی جزء که است آجر معموال   بناها تزیینی اصلی عناصر یا تزیینات
 خود هاگوشواره و هامقرنس. داشتند ایرانی هنر وبویرنگ وهمههمه گچی هایتاج و دریایی هایپری شیرها، زدن، نقش کاری،آینه. است داشته

 دورۀ در. بود ابتکار و خالقیت محصول که شد پدیدار هابریگچ ظاهر در تغییراتی قمری، هجری پنجم قرن در. هستند خالی احجام از بخشی
. شدمی استفاده الکی هاینقاشی و کاری تذهیب از بیشتری میزان هاآن در و بود اصلی نقش دارای غیرمذهبی بناهای در چوبی تزیینات صفوی،

است.  بوده دوره در این خاصی هنر خود هاسقف و درها در ژهیوبه خراطی و کاریکنده. بود نزدیکی رابطۀ دارای مینیاتور هنر با هاآن هایطرح
 رواج ایلخانیان و سلجوقیان ۀدور بناهای از که ایران، در اسالم از پس بریگچ هنر پرجاذبۀ و درخشان شاهکارهای همچنین و کاریکاشی هنر

 نظیر دنیا یجاچیه در ،اندهشد آرایش کاریکاشی نوع این با که صفوی، ۀدور بناهای. رسید و تکامل زیبایی حد آخرین به صفویه دورۀ در یافت،
 عنصری و بزک صورتبه گاههیچ و بوده بنا از جزئی تزیینات که است این ایران سنتی بناهای خارجی و داخلی تزیینات در توجهقابل ندارند. نکتۀ

 .(1398دبدبه،  و وایقان شاطری)شد می اجرا زمانهم تزیینات و کاریسفت ای،دوره در حتی، است نبوده اضافی

 (مدرن)غربی  تزیینات

 آن در زیرا نبود؛ گراواقع نوعی نقاشی نیز مینیاتور هاینقاشی حتی. بود جهانی و انتزاعی هنری ایران در تذهیب و ترسیم هنر قاجار، زمان تا
 صفویه دوران در ریشه قاجاریه نقاشی هنر در نوگرایی و تحوالت که شد متذکر باید. نداشت وجود روشنسایه و پردازیچهرهمی آناتو پرسپکتیو،

 هنر نفوذ تحت سازیساختمان هنر از قبل تزیینات و سازیمجسمه نقاشی، هنر کند ومی وزیدن به شروع تغییرات نسیم قاجار دوران در اما دارد،
 عمارت ،(گلشن) آبادعفیف باغ عمارت نصیرالملک، خانۀ قوام، نارنجستان توان بهمی تزیینات نوع این شاخص هاینمونه از. می گیرد قرار غرب
 عمارت یاقوت، قصر سپهساالر، مدرسۀ العماره، مسجدشمس دارالفنون، وثوق، مدرسۀ بادگیر، خانۀ عمارت خروجی، عمارت خانه،دیوان

 به اختصاربه که کرد اشاره غیره و بلدیه ساختمان شاهی، بانک زرتشتیان، معبد احمدشاهی، کوشک قزاقخانه، عمارت ابیض، کاخ خوابگاه،
 .پردازیممی هاآن از نمونه پنج بررسی
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 یقیتلف ناتییتز  با قاجار ۀدور  یبناها از یمورد ۀنمون پنج: 1 جدول

 تصاویر تزیینات سبک بناها

عمارت باغ 
 آبادعفیف

 اروپایی
 )نئوکالسیک(

سقف و تصاویر اروپایی، کاغذ دیواری، نقاشی 
کرنتین، کاشی با نقوش ستون و سرستون شبه

  بریکاری و گچاروپایی، سنتوری، آینه

 ۀخان
 نصیرالملک

 تلفیقی

کاری و مقرنس، معرق، آجرکاری، کاشی
بری، نقاشی سقف و تصاویر کاری و گچآینه

با  کرنتین، کاشیاروپایی، ستون و سرستون شبه
  نقوش اروپایی، سنتوری

نارنجستان 
 قوام

 تلفیقی

کاری و مقرنس، معرق، آجرکاری، کاشی
بری، نقاشی سقف و تصاویر کاری و گچآینه

اروپایی، کاغذ دیواری، ستون و سرستون 
 کرنتین، کاشی با نقوش اروپایی، سنتوریشبه

 

 تلفیقی قصر یاقوت

ورودی طبقۀ ایونیک و در سمت های شبهسرستون
کورنتین استفاده شده، های شبهاول از سرستون
های فرنگستان طرفه همانند کاخپلکان عریض سه

در داخل ساختمان، سقف شیبدار با شیروانی، 
  دایره و کمانیهای نیمقوس

عمارت 
 تلفیقی قزاقخانه

های نیم هشت که به تناوب در نمای متقارن، برج
اند، سقف شیبدار، گرفتهها قرار میان پنجره

های های سنگی در طبقۀ همکف، ستونستون
  گچی کرنتی در طبقات فوقانی

 هاافتهی لیتحل

 فضایی هایخالقیت دوره این معماری در چراکه است، قبل هایدوره هایاز معماری ترییافتهتکامل و برتر جایگاه در یادشده دیدگاه از دوره این
قدیمی  الگوهای و رسندمی بیشتری سبکی و گشایش به فضاها شوند،می خلق نوینی فضاهای شود،می بیشتر فضایی تنوع یابد،می افزایش

 سبکی و شفافیت گشایش، نظر از را قاجار معماری توانمی خالصه، طوربه. یابندمی تکامل فضا گسترش و گشودگی جهت در ایرانی معماری
در  کنیم، نگاه تزیینات و هاشکل تناسبات، ها،اندازه نظر از قاجاری معماری کهیزماناما  بدانیم. ایرانی معماری یافتۀتکامل صورت فضاها،

 و سطحی عموما   که اندهشد معماری این وارد جدید هایشکل و ندارند را قبل استواری هاشکل. دارد قرار قبل هایدوره از ترینازل وضعیت
 و سلجوقی هایدوره وسواس با تزیینات جایگزین ومرجهرج و بندوباریبی و کنندمی سقوط ابتذال حد تا گاه معماری تزیینات. هستند تفنني

 یبنددسته شکل این به زیر جدول در توانمی یافت راه میاسال ـ ایرانی سنتی معماری به دورۀ قاجار در را که تزییناتی و عناصر. شوندمی صفوی
 :کرد
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  قاجار ۀدور  یماسال ـ یرانیا یمعمار  بهیافته راه یفرنگ یمعمار  ناتییتز  و عناصر: 2 جدول

 تصاویر تزیینات و عناصر

 دایره از کمانی و دایرهنیم هایقوس

 

 نئوکالسیک نماد دارای هاساختمان

 

 بنا کالبد روی همجسم و گلدان

 

 اصلی نمای و هاپالن در تقارن

 

 نما در سنتوری و دارشیب بام

 

 ورودی سردر باالی بالکن

 

 ساختمان اصلی محور روی پله
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 صراحی شکل به هانرده

 

 سنگی ظاهربه یا سنگی نماهای کالسیک، هایستون

 

 گراواقع تصاویر کالسیک، تزیینات

 

 هااستخر کنار و هاباغ داخل در مجسمه از استفاده

 

 ظروف و دیوار بوم، روی نقاشی
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 کاشی و نقاشی در اروپایی مناظر تصاویر

 

 کاشی روی زنان و مردان نقاشی

 

 نما در ساعت شدن اضافه

 

 کاغذدیواری

 

 یر یگجهینت

. است شده بیان صرف شناسیزیبایی از فراترمفاهیمی  آن ۀلیوسبه همواره که است میاسال دوران از پس ایران معماری ازمهمی  بخش تزیینات
 معماری در تزیینات نظرانصاحب برخی ۀعقید به ،رونیازا. دارند سیاسی و تاریخی هویتی، مذهبی، هایریشه خود در که فرهنگیمفاهیمی 

 .اندداشته عهده به هویتی نقش و بوده متفاوت میاسال  ـ ایرانی

 

های مؤثر در شکل گیری معماری با هویتمؤلفه

ضوابط هنر بومی آداب و رسوم مذهب فرهنگ بستر مکانی بستر زمانی
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 شکل آن به مکانی و زمانی بستر و فرهنگ که ،سرزمین هنر ریتأثتحت معماری در ینیتز ،قتیدرحق. شودمی تعریف هنر ۀدست ذیل در تزیینات
 به توجه بوده، غربی هایسبک از ترکیبی که ایران التقاطی معاصر معماری در. دهدمی تشکیل را معماری بخشهویت مجموعه از بخشی داده،

 از برخی در تنها. دارد توجه نئوکالسیک و غربی تزیینات به بیشتر ایران معاصر معماری تزیینات به توجه. است اندک بسیار هویتمند تزیینات
 کهن تزیینات از عینی و تقلیدی سطحی، برداشتی نیز آن که کرد مشاهده را یاسالم ـ ایرانی تزیینات به توجه توانمی دولتی معماری انواع

 درپي قاجاري هنرمند. باشند داشته معاصر معماری هویتی رد سازیجریان ریتأث توانندمی ایران معماری تزیینات کهدرحالی .شودمی محسوب
 متفکران سایر همانند نیز او. شد آثار آن محتوایي و صوري معیارهاي و عناصر مجذوب ناچاربه اروپایي تمدن و فرهنگ مظاهر با آساسیل مواجهة

 تطبیقعدم و بینيجهان تغییر با. وانهد کليبههاي سنتي پیشین را ارزش توانستمي نه و خواستمي نه ایران روز آن جامعة روشنفکران و
 نابساماني دستخوش شدیدا   ایران فرهنگي و اجتماعي سیاسي، نظام. ریخت همه ب فکري بنیادهاي عمال   پیشین، سنتي فلسفة با جدید هاياندیشه

 توجه با غربی تزیینات و عناصر مفاهیم،. بود پدیدار جاهمه در تناقضات دامنة و نداشت وجود روشني الگوي ايحوزه هیچ در بود، سردرگمي و
 معمولی هایخانه در تیدرنها و داد نشان را خود اعیانی هایویال و هاکاخ در ابتدا مدرنیته پذیرش برای آمادگی و قاجار ۀدور نابسامان شرایط به

 به شدندمی استفاده بناها در اساس و پایهبی و تقلیدی کامال   که تزییناتی و عناصر. هستیم سنتی تزیینات کنار در غربی تزیینات شاهد نیز
 و سلجوقی مانند قبل هایدوره در که دارد اصیلی و باشکوه تزیینات باتفاوت بسیار فاحشی  که شدمنجر  تلفیقی یا تقلیدی معماری گیریشکل

 .بودیم آن شاهد صفوی

 منابع
 عتیق جامع مسجد حجاري تزیینات تحلیل و شناسيگونه(. 1398)شواکندی، مهدیه  و اصغرمرضیه، سلحشور، علیاحمدزاده، فرید، طالبی، 

کید با اصفهان  .17-5(، 49)14، نگرهفصلنامۀ علمی  .قاجار و صفویه دورة آثار بر تأ
 یهاخانه ساختار و ینقاش تزیینات بر آن ریثأت و خانواده در زن نقش فیبازتعر (.1394)ما ه ،یبهبهان یرانیا و سینح زاده،سلطان ریم،م ارمغان،

 .24-11(، 34)12، نظر باغ .قاجار ۀدور در تهران یانیاع
-1785) هیقاجار معاصر یمعمار در تجدد و سنت چالش یخیتار یهاشهیر (.1393)ریا ث ،یرستم و محسن ،یرستم ریبرز،ف ،یسجاد
 .85-76(، 2)4، جهان نقش(. 1925

 یپهلو ۀدور و قاجار عصر اواخر یمسکون یمعمار ناتییتز لیتحل و مطالعه(. 1398)سن ح ان،یمیکر و میلهج جو،صلحسماعیل، ا ،یمیسل
 .40-17(، 18)6، یاسالم هنر ۀنینگار .مهابادشهر 

 .164-149(، 46)5، شباک .ایران؛ دورۀ قاجار تاریخی یهاخانه معماری ساختار (.1398)دبدبه، محمد  و وایقان، امید شاطری
ی رانیا ـ یاسالم یمعمار در نهفته مشترک یهارساختیز بر یافتیره (.1398)سعید  ،یملک انینوروز و سیدعباس زدانفر،یآقا هشید،م ان،یغالم

 .24-3(، 25)7، یاسالم یمعمار یهاپژوهش (.قاجار ۀدور یمعمار ینماها از یشواهد بر یمبتن)
(، 41)12، نگرهقاجار. فصلنامۀ علمی  عصر در اصفهان روستایي منازل تزیینات شناسيگونه(. 1396)و احمدی، عباسعلی  کریمیان، حسن

67-79 . 
 درهاي :موردي ۀمطالع) درها خورشیدي فرم در بريقواره یناتیتز شناسيگونه(. 1394)دیقه ص ان،یرصالحیم و هارهب نژاد،یتقوباد، ق انمهر،یک

 .101-85(، 34)10، نگرهفصلنامۀ علمی  (.تهران قاجار ۀدور سلطنتي بناهاي
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Decorations and Additional Elements to Islamic Architecture of the Qajar 

Period 
Salahedin Molanai1, Mohsen Soleymany2 

 

Abstract 

Decorations have always been an integral part of Iranian architecture, which in some historical periods 

has been considered insignificant and sometimes very extreme in its use. Architectural decorations in 

the Qajar period have changed a lot due to the connection of this period with the West and imitation and 

influence of Western art, and many architects travel to Europe and Western countries in this period. For 

this reason, the Qajar period is considered the beginning of modernity in Iran. Western art and 

architecture in this period is slowly penetrating into the Islamic architecture of the Qajar period and this 

influence is gradually increasing. The purpose of this study is to identify the ornaments and additional 

elements to the Islamic architecture of Iran. The research method in this research was analytical and 

descriptive and the data collection method was documentary and library. The results show that in this 

period, elements such as gable roof, columns at the entrance, intricate bedding, mirror work, etc. have 

been added to the Islamic architecture of the Qajar period. The period is yellow and orange. The 

decorations in this period have decreased compared to the previous periods, especially the Safavid 

period, and in most of the buildings of this period, all types of decorations can be seen together. 
Keywords: Decorations, Imitation, Western architecture, Modernity, Qajar islamic architecture 
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