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چکیده
مسجدد برسسته تری بنای مذهبی اسمم است و گرچه مهمتری اارارد ن ،،عبادی است ،اما در
عرصجه هنر نیز سلوهای خاص دارد و بنای ن ،،افتخاری برای نظامات سجیاسی تلیی میشود .در دوره
قاسار ،مسجددسازی به دو صورت مرمت مساسد سام و یا ساخت مساسد نوی با ااربری چندگانه ،به
ویژه در شججهر تهرا ،صججورت پذیرفت .روندی اه با تاذیرپذیری از ورود ایرا ،به عصججر مدرنیسججم ،در
معماری و تزئینات و اارارد مساسد ای عصر سلوه پیدا ارده است.
پژوهش حاضجر با شیوه تحییق توصیفی-تحلیلی ،ضم اشاره به روند مسددسازی در تهراِ ،دوره
قاسار ،میاوشجد تا شجرای و میتیجیات اذرگذار بر مسددسازی و تحو ت بعدی ن ،را بررسی نماید.
نتایج ای تحییق حاای از ن ،اسججت اه در عهد قاسار ،ضججم پیروی از هنر عهد صججفوی ،در سججاخت
بناهای مذهبی و به ویژه مساسد ،از سبکهای متناسب با دوره گذار نیز استفاده شده است .از ن ،سا اه
مساسد نیش اصلی در بافت شهری داشته و با توسه به رشد سمعیت و توسعه شهرنشینی ،ایداد محی
عبادی از اهمیت ویژهای برخوردار بود ،.در نتیده ،با حمایت شجاها ،و رسال ن ،دوره از احداث مساسد
بجا ااربری چندگانه ،زمینه تلفیق هنر با معماری و قرار گرفت مسجججدد به عنوا ،یا سای اه نئینی و
نموزشی در صدر نمادهای فرهن ی فراهم شد.
کلید واژهها :مسدد ،معماری ،تهرا ،،قاسار ،بناهای تاریخی

 - 8دانشدوی داتری تاریخ ،واحد مشهد ،دانش اه نزاداسممی،مشهد ،ایراrazavi.zamzam@gmail.com،
 -2استادیار ،استادیار پژوهش اه علوم و فرهنگ اسممی) نویسنده مسئول( m.baghestani@isca.ac.ir
 -9استادیارگروه تاریخ ،واحد شاهرود ،دانش اه نزاداسممی،شاهرود ،ایراmohsen1967@gmail.com .،
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مقدمه
معماری اسممی نمونهای از رابطه میا ،هنر و دی به دست میدهد اه در تاریخ هنر دینی یا هنر
به طور الی ی انه اسجت و قادر است در حرات بشریت به معنویت مطلوب اسمم ،راهنما یا محرک و
بلکه رسجاننده باشجد .بدو ،شا در میا ،سایر نذار هنر معماری اسممی ،مساسد سای اه ویژهای دارند.
برای دریافت صحیح از نیش مساسد در معماری اسممی ،باید به طبیه بندی بناهای اسممی و ااربرد
ننها اشججاره شججود .میدانیم اه بناهای دوره اسججممی در دو گروه اصججلی بناهای مذهبی و بناهای غیر
مذهبی دسجته بندی و تعری میشجوند و مهمتری نمود بناهای مذهبی مسدد است .معماری مساسد
به عنوا ،ذروت تمد ،و فرهنگ مسجلمی زمینهای برای معرفی توسجعه هنرهای اسججممی نیز هست.
یکی از د ئل چنی سای اهی دیرین ی سجججاخت مسجججدد اسجججت اه از زما ،پیامبر اعظم(ص) و در
نخستی سال هدری ،نغاز و با برپائی مساسدی در بصره ،اوفه و مصر و به شکلی ساده و حتی بدو،
محراب و گلدسججته رو به توسججعه نهاد .از ن،سا اه مسججدد محل استماع بوده ،به تدریج ،بنای مسججاسد
متعجدد و با وواهر و تزییناتِ گاه برگرفته از معماری مذهبی تمد،های دی ر رائج شجججد و اهبته با بهره
گیری از خ ن اری قرننی و تزئینات شکلی اسممی ،تمایز مسددها با بناهای دی ر هحاظ گردید .هم
بخشهجای داخلی و هم بخشهای خارسی مسجججاسد از نظر هنری مورد توسه قرار گرفت و ای گونه،
نهیجت مسددسازی توس فرمانروایا ،و مردما ،و یاتِ سها ،اسمم پا گرفت .به طور الی ،مساسد
دارای عناصجر مشترای هستند اه ننها را از سایر بناها متمایز میسازد .عناصر مشترای چو :،صح ،
ایوا ،،رواق ،مناره ،گنبد ،شجبسجتا ،،و محراب .الیه عناصجر مذاور ،به نوعی ،ام و بیش در ساختما،
مساسد اسممی به اار گرفته شدهاند.
شجاها ،قاسار با پشتیبانی از هنرمندا ،و معمارا ،،باعث و بانی احداث مساسدی فاخر و باشکوه در
ایرا ،شجدند .در سجبا مسدد سازی در دوره قاسار ،هنر و معماری دوره صفوی تا اندازهای حفظ شده
است .هرچند در دوره ناصری ،به دهیل حیور معمارا ،و هنرورزا ِ،زبردست ،توسه بیشتری به معماری
و تزیینات مساسد نسبت به دورههای قبل شده؛ اما اه و و فرم تزیینات با دورههای قبل تفاوت چندانی
ندارد .گنبدهای مسجججاسد دوره قاساری را میتوا ،با ارزشتری نماد مسجججدد در ای دوره دانسجججت.
هنرمندا ِ،باذوق ایرانی ،شججاهکارهایی در منارهها ،شججبسججتا،ها ،سلوخا،ها ،با تزیینات ااشججیکاری
هندسججی ،حداریها ،نورگیرها و گچبریها ،خلق اردهاند .سججاخته شججد ،مدار

در انار مسججاسد و یا

استفاده از هما ،مسدد به عنوا ،مدرسه و استفاده همزما ،طمب از مسدد و مدرسه ،نشا ،از اهمیت
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ای دو بنا در ای دوره تاریخی دارد .با بررسی هنر و معماری مساسد دوره قاسار ،میتوا ،ای موقعیت
را فراهم ارد تا از تک نیکهای مسجدد سازی ن ،دوره استفاده ارد ،گرچه باید گفت هر دوره با توسه به
هنر زما ،،مصججاهح فیزیکی ،فیججای ااربردی و اقتیججای مکانی ،تکنیا خود را میطلبد .به هر حال،
ان یزههای اصلی بانیا ،مساسد ،در وهله اول ،رف نیازهای روز افزو ،مذهبی به دهیل رشد شهرنشینی
و افزایش سمعیت پایتخت و در وهله دوم ان یزههائی چو :،اعتمی هنر اسججممی ،تمنیات شججخصججی
شجاها ،با هدف باشکوه سلوه داد ،سلطنت یا زنده ماند ،نام و در نهایت باقیات اهصاهحات بوده است.
بررسجیهای به عمل نمده نشجا ،میدهد اه در حوزه سجاخت مسدد ،مطاهعات متنوعی صورت گرفته
اسجت ،هیک به ندرت میتوا ،رویکرد تطبییی را در ننها مشاهده ارد .از ای

رو ،پژوهشِ حاضر ،روند

مسجددسازی را در دوره قاسار ،تا عصر مظفری تحلیل و علل پیشرفت یا پسرفت ن ،را از نظر هنری
و تکنیا معماری مورد مداقه قرار خواهد داد.
پیشینه و روش تحقیق
از میا ،پژوهشهای اندام شججده و مرتب با دوره قاسار ،میتوا ،چندی پژوهش را نام برد اه با
محوریت موضججوع معماری مسججاسد یا تحو ت دوره قاسار به اندام رسججیدهاند .اما با موضججوع روند
مسجددسجازی در دوره قاسار ،پژوهشهای اندای صورت گرفته است .در رابطه با موضوع مورد بحث،
یا دسجججته از مناب  ،مربوط به هنر و معماری و دسجججته دی ر مربوط به تاریخ تهرا ،و مسجججاسد ن،

میباشجند .از ن ،سمله :غممرضجا میصجودی( )8916در :سیر تحول معماری مساسد و مصمها از صدر
اسجمم تا انو ،،به پیشجینه و اهمیت نماز سمعه ،تاریخچه فیاهای تدم شهری ،تغییرات مساسد از
زما ،پیامبر(ص) ،تاذیر بناهای ایرانی بر معماری مسجاسد ،توصجی انواع مساسد مانند یا ایوانی و دو

ایوانی و نیز تحلیل عناصجر ااهبدی مسجاسد پرداخته اسجت .هم چنی  ،سرج میشل در ،معماری سها،
اسججمم ،مسججاسد و مدار

و میابر .یا رده بندی اصججوهی در باره مواد مورد مطاهعه اندام داده ،یعنی

بناهای مذهبی را با معیار نیایشی طییه بندی ارده است.
روش تحییق ای پژوهش اسججتفاده از راهکارهای ترایبی اسججت اه برای اندام ن ،از روشججهای
توصجیفی و تحلیلی و بعیجا میدانی اسجتفاده شجده است .یعنی ،روش سم نوری اطمعات ،مراسعه به
مناب مکتوب و اتابخانهای ،همزما ،با مطاهعه میدانی و مشاهده نمونههای موردی است.
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 - 1مسجد سازی در اسالم
به طور قط  ،مسجدد برسسججته تری بنای مذهبی اسجمم اسججت اه از بی ااراردهای متعدد ن،،
اارارد عبادی ن ،متمایزتر است .مسدد نوعا یا چهار دیواری است اه محراب ن ،به دقت در سهت
قبله قرار میگیرد .مسجدد میتواند با سجی یا بدو ،سی باشد ،اما مهم ای است اه برای امر اقامه
نماز احداث شده باشد .یکی از ویژگیهای مسدد ،عاری بود ،ن ،از فیاهای سنبی و اضافی است اه
نوعا در سجازههای دی ر مشجاهده نمیشجود .ساده تری شکل مسدد عبارت از حیاطی است اه رواق
هایی دور تا دور ن ،قرار دارند و متصجل به یا سجرسرای سرپوشیده است .در واق  ،مسدد یا نمود
معماری از بهتری سجازه اسجممی میباشجد .نیت اصلی ساخت مسدد هم ،باقیات اهصّاهحات است اه
بانی یا مباشجر از ساخت ن ،،رضایت حق را میطلبد .دورههای اوهیه اسمم را باید عصر استمرار مسدد
سجازی نامید .بنای مسجدد بود اه صجحنه نخسجتی تدارب اعراب در زمینه معماری شد و به واسطه
مسدد بود اه مسلمانا ،با میراث معماری پیشااسمم ارتباط برقرار

اردند8.

در باره ااراردهای مسجدد باید گفت :مسجاسد به عنوا ،مهمتری بنا در هر شهر و روستا ،همواره
نیشهای متعددی در زندگی اقشجججار مردم داشجججتهاند .تا قر ،انونی ،ای بناها چو ،بزرگ تری
سججاختمانهای هر شججهر و روسججتایی بودند؛ نیازی به داشججت نشججانی ویژه نداشججتند ،اما با گسججترش
تکنیاهای سدید شجهرسجازی و سجاختما ،سازی ،ای ضرورت احسا

شد اه مسددها با گنبدهای

بلندتر و با منارههای رفی تر مردم را به عبادت اه راهنمائی انند .پژوهشهای اندام شججده ذابت میاند
اه بنای مسدد از هما ،دورههای اوهیه ،سلوهگاه هنر و ذوق بشری بوده است .بدو ،شا تاذیر مسدد
در گسجترش شهر و اقتصاد شهری امری استناب ناپذیر بوده است .اهمیت مسدد از نیطه نظرهای زیر
نیز ،میتواند قابل توسه باشد :
 -8مراز ارشاد و تبلیغ اسممی و اانو ،فراگیری معارف اسممی.
 -2مراز خاص باورمندا ،برای عبادت.
 -9محل استماع باورمندا ،برای ارائه نیطه نظرهای سیاسی و استماعی.
 -4سای اه حیور قاضی و صدور احکام قیائی در دورههائی خاص.
 -6سای اه اطمع رسانی مردمی و حاامیتی و محلی برای طرح نیازمندیهای عموم
 -5محل حل اختمفات خانوادگی ،قومی و شغلی.
 -6بعیا با داشت اتابخانه محلی برای مطاهعه و پژوهش.
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 -1در دورههای اخیر و دربی سمعیتهای شیعه محلی برای اقامه عزاداری به مناسبت شهادت ائمه.
 -3محلی برای نموزش و قرائت قرا.،
 -87بعیا محلی برای طرح نیازمندیهای عمومی.
 -2مسجد و اجزای کالبدی آن
گرچه ،در روسججتاها نوعا یا مسججدد وسود داشججته ،اما در شججهرها اه معمو نماز سمعه برگزار
میشجده اسجت ،عموه بر مساسد متعدد ،یا مسدد سام نیز وسود داشت اه دارای صحنی بزرگتر و
شجبستانی وسیعتر بود .اگرچه ااربرد مسدد سام را نوعا برای برگزاری نماز سمعه تعری

اردهاند؛ اما

در هما ،مسجدد سام نیز ،نمازهای یومیه برگزار میشجده اسجت؛ م ر ای اه در نزدیکی ن ،،مسدد
دی ری وسود داشته باشد .هر دو نوع مسدد دارای محراب بودهاند ،اما مسدد سام دارای منبری بوده
اه خطیب سمعه ،خطبه نماز سمعه را از با ی ن ،ایراد میارده است.
یکی از ویژگیهای مسجاسد اسجممی تنوع معماری ن ،و امکانات تعبیه شده در ن ،میباشد .ترسیم
نیشه ااهبدی مساسد با ام و بیش اختمف بدی گونه است:
 -8هشجتی :هشجتی به هحاظ عملکرد بایسجتی دایره شکل باشد زیرا چنی شکلی در محی تمراز
ایداد خواهد ارد وهی به دهیل ای اه دایره نمی تواند سواب وی سجایر نیازهای طراحی از قبیل اضمع
تعری شجده و مشخ

برای انشعاب سایر عملکردها مانند :ورودی ،راه پله ،دا  ،و ...باشد ،بنابر ای

شکل ن ،باید چند ضلعی باشد و چند ضلعی در بهتری نمونه خود هشت ضلعی است .هشتی به نحوی
طراحی می شجود اه هر یا از اضمع ن ،دارای شخصیتی تعری شده باشند و در ضم امکاناتی هم
برای برخوردهای معمارانه ی طراح فراهم

اند4 .

 -2دا  :،باید دانسججت اه از داخل هشججتی نمی توا ،مسججتییما به صججح راه یافت ،بلکه ابتدا از
روزنهای در میابل یا تصجویر الی از محی پشجت ن( ،صح ) به ناور ارائه میشود و سپس او را از
طریق یا یا دو دا  ،به سجمت صح هدایت میاند .بدی خاطر ،در معماری مسدد اه باید یا رابطه
متیابل بی انسجا ،و فیجا برقرار باشد ،بعد از ارائه یا منزل با دیدی از صح  ،دسترسی مستییم عابر به
صح تا حدی پیچیده شده و او به وسیله دا  ،هایی در دو طرف ،به سمت صح هدایت

میشود6.

 -9صح  :صح  ،امکا ،نمایش ویژگی معماری را پدید مینورد .در وس ن ،منب نبی برای وضو
وسود دارد اه گاهی به شجکل حو

دیده میشود  .در سلوی حو

پا سن ی قرار میگیرد تا مومنا،

بتوانند خود را از ناپاایهای زمی حفظ انند 5.سججپس با گذر از رواق پا به حیاط میگذاریم ،سایی اه
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قاعدتا درخت وسود ندارد و ااشجت درخت در حیاط مسدد اراهت دارد .طراحی و معماری ای فیا و
اصو تمام قسمتهای مسدد باید سواب وی خواستههای فوق باشد.
 -4حو

6

یا نب نما :هن امی اه وارد صجح میشویم ،عموه بر همه عناصر معماری اطراف ن،

در وسججج و نیطه عط  ،حو

یا نب نما قرار دارد ،باید دانسجججت عبارت نب نما یا حو

تنها برای

اندام یا عمل فیزیکی نیست ،بلکه به تعبیری ،وسیلهای برای تددید خاطره و پیوند با اعتیادات ناب
و ز ل میباشجد .بد ی سهت در وسج حیاط تفتیده از نفتاب و گرمای سجوزنده و عطش ناشی از ن،،
حو

و نب معنا پیدا

میانند1.

 -6پیشجانی مسجدد :بعد از وضو و تطهیر ،نمازگزار در ادامه مسیر به شبستا ،رفته تا نماز ب ذارد.
اینا اه وضجو گرفته و از پلیدی پاک شجده است ،در نستانه صراط یا هما ،پیشانی مسدد یا بزرگراه
نفرینش و در برایر خدا میایسججتد .بنابر ای  ،معمار مسججلما ،و هنرمند ،ااهبدی را برای تدلی در سلوه
صجراط و هیااا برگزیده اسجت اه یکی پیشجانی مسدد یا ایوا ،اصلی سمت قبله و دی ری گنبدخانه
مرب شجججکلی اسجججت اه گویی خانه اعبه را به عنوا ،اه وی خود انتخاب ارده ،هما ،گونه اه اعبه
مظهر هیاا ا در زمی تعری شده

است3.

-5گنبدخانه :مکانی برای راز و نیاز با خداوند و امید به هط اوسجججت  .در ای سا اه و ،خانه اعبه
اسجت :یا مکعب ،و ای اه چرا اعبه و بیت اهمعمور چهار گوشه است بر اسا

روایتی از امام صادق

(ع) است اه « :چو ،مسلمانی بر چهار المه سازما ،داده است :سبحا ،ا و اهحمد
وا

و اهه ا ا

اابر87

-6گنبد :سجابیه گنبد به بناهای ایرا ،باسجتا ،بازمی گردد و واهرا ،معمارا ،مسلما ،ایرانی بودند
اه نسجمانه یا گنبدی شبیه به نسما ،بر فراز محل نماز ابداع اردند .نخستی
میتوا ،مربوط به سجال  936ه ق و در گنبد قابو

دید88.

گنبد پس از اسمم را

ساخت گنبد در عهد سلدوقی به نهایت

پیشرفت رسید و در عصر صفویه قدرت را با زیبایی قری ساخت .شبستا ،اامل یا گنبد خانه با سیفی
صجاف و گنبدی دوار پوشجانده میشود؛ هما ،طور اه در نماز سماعت وحدت وسود دارد و حتی ستو،
مسدد نیز ،نمی تواند مان سماعت باشد ،سی و پوشش نهایی شبستا ،نیز باید شکلی داشته باشد اه
به وحدت و امال نرمی محی اما اند .پس ،گنبد برای پاسجخ ویی به ای نیاز و خواسججت ،شججکل
مناسبی میتواند داشته

باشد82 .
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مسجدد و اصجلی تری عنصجر شبستا ،است در طرح ن ،باید

سذابیت و معنویت اارهای هنری مد نظر باشججد .محراب از بکارگیری هنرهای ااش جیااری و میرنس
سجازی ایداد شجده و نمازگاه پیشنماز در شکلی مطلوب میباشد .نیز ،تعیی اننده سهت قبله و سدده
گاه است .در محراب ،استفاده از مصاهح متنوعی مانند :ااشی ،سنگ ،گچ و چوب بممان است .در ای
مکا ،،امام سماعت باید پایی تر یا حدااثر در سطحی مساوی با سایری قرار گیرد؛ زیرا در ای صحنه
حرب ،او باید پیش ام سنگ با شیطا،

باشد89.

-3ایوا :،ایوا ،از زما ،اشججکانیا ،مورد اسججتفاده قرار گرفته و سججاخت ن ،تاانو ،به شججیوههای
گوناگونی ادامه یافته است .ایوا ،اه معمو از یا طاق تشکیل میشود ،از سه طرف بسته و به طرف
میا ،سجرا (صجح ) باز میشجود .ایوا،ها به صجورت فیاهای ورودی و خروسی ساخته میشوند و در
حجاهی اجه برای سریجا ،یافت هوا باز هسجججتند ،از تابش نفتاب سلوگیری میانند و به عنوا ،یکی از
اسزای تشکیل دهنده اهمیت فوق اهعادهای

دارند84.

-87اتیبه :نخسجتی بار خوشنویسی به نام خاهد ب ابوسیاح به امر خلیفه اموی وهید ب عبداهملا
بر دیوار سنوبی مسجدداهنبی با اسجتفاده از طم سجوره اهیحی را نوشت .بعدها اتیبه نویسی به منظور
تزیی انتزاعی به قسججمتهای مختل مسججاسد راه یافت و هچکیها ،سججاقه گنبد ،گلدسججتهها و محرابها،
نیات زیبای اههی را در نغوش

گرفتند86.

-88مناره :مآذنه یا مناره یا گلدسجته ،نخسجت مانند دیوار بلندی ،محی بر مسدد بوده و به تدریج
دور محل موذ ،،نرده اشجی و دیواراشجی شده است .بعدها ،سایبانی در محل نصب شد و در نهایت
چراغی در هن ام مغرب در ماذنه روش اردند.

85

-82شجبسجتا :،قلب مسدد و تدلی گاه وحدت مسلمی و در مراز مسدد واق شده و وسعت ن،
هر چی بیشجتر باشججد ،بهتر میتواند سواب وی نیازهای رو به رشججد مسججلمی باشججد .پس ،از سججتونهای
امتری در ن ،اسججتفاده میشججود تا امام و ماموم و خطیب و مخاطب بتوانند به راحتی با هم در ارتباط
باشجند .در صورت طراحی شبستا ،زنانه در باهک  ،باید ارتفاع شبستا ،اصلی بلندتر طرح شود ،تا بتوا،
دو طبیه را در ن ،سای داد .در طرح شججبسججتا ،چو ،مسججئله نور و تهویه اهمیت دارد ،باید از طریق
پندرهها و سجی  ،ای مسجئله را حل ارد .شبستا ،اصلی تری سزا مسدد است ،به شکل مستطیل و
به گونهای اه عر

ن ،با محور قبله موازی باشججد .وسود حداقل یا ورودی و افش داری به عنوا،

صافی نیز در ای سا ضرورت دارد .
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-89شجبسجتا ،اضطراری :ای قسمت در وسعتی اوچکتر و در انار شبستا ،اصلی قرار دارد .وقتی
در شجبسجتا ،اصجلی مراسم و سخنرانی برگزار میشود ،افراد میتوانند برای برگزاری نماز خود به ای
قسجمت مراسعه انند .گاه ،ازدحام سمعیت در شجبسجتا ،اضجطراری امتیاز ویژهای به حساب مینید .به
ویژه اه از ای شجبسجتا،های فرعی به عنوا :،ام

در  ،قرائت خانه ،اندام مراسجم خصوصی و...

استفاده میشود.
-84منبر :منابر چوبی یکی از مهم تری صجنای اسممی است اه خمقیت و نونوری و زیباییهای
هنرمنجدانجه ی اجار با چوب را به نمایش میگذارد .صجججنعت را ،مسجججلما ،در تمامی زمینهها تمش
میاردند تا با پیروی از شیوه زندگی پیغمبر به نفرینش نذار بپردازند ،چنانچه خانه پیغمبر اه ویی برای
معمارا ،در ساخت مساسد

شد86.

 -3هنر معماری در دوره قاجار
حکومت قاسار مانند حکومتهای پیش از خود ریشجه قبیلهای و ایلیاتی داشججت ،اما چندی ن ذشت
اه شججهر برای ننا ،نیز به مثابه یا پای اه قدرت محسججوب شججد و دوهتمردا ،قاساری به دهیل تمراز
اراا ،سجیاسجی و اقتصادی در شهرها ،به ناچار ،پای اه قدرت و سای اه اداری نظام خود را در شهر قرار
دادند .هر چند ،تا اوایل سججده  84ه .ق ،هنوز بیشججتر سمعیت ایرا ،در روسججتاها قرار داشججتند ،اما ای
شججهروندا ،بودند اه اشججور را مدیریت میاردند .شججهر در دوره قاسار متشججکل از سججه قدرت عمده
همیشج ی با سجه سای اه مکانی در شهر بود :ارگ ،محل زندگی و استیرار شاه به مثابه پای اه سیاسی؛
مسجدد بزرگ شهر به نامهای سام یا سمعه و نیز مساسد و مدار

در حکم پای اه دینی و نموزشی و

سجوم :بازار اه سجتو ،فیرات و سجاختار استماعی و اقتصجادی شهر را شکل میداد 81.هرچند ،معماری
دوره اوهیجه حکومت قاسار ،اه وبرداری و برگرفته از هنر صجججفویه بود ،اما نه به قدرت و اندازه معماری
صجفویه .در دوره قاسار ،شجیوه سدیدی در معماری ایداد شجد؛ وهی در ال ،دنباهه روی معماری صفوی
بود ،و در ال ،هنر معماری در میایسججه با دوره صججفویه ضججعی شججمرده میشججد .در زما ،حکومت
ناصراهدی شاه( ،)8989-8255به دهیل نفوذ هنر غربی ،هنر معماری به همراه صنای وریفه مانند :گچ
بری ،نیینه ااری و ااشججیکاری رونق یافت و معمارا ،ایرانی از هنر اروپایی تیلید اردند .ارتباط بیشججتر
ایرا ،با غرب ،معمارا ،ایرانی را بر ن ،داشت تا عوامل مشخ

معماری ایرا ،را با روش بینی و توسه

خاصی ،با عوامل معماری غرب درنمیزند و نذاری پدید نورند اه از نظر هنری دهپسند باشد .از سمله ،در
قسجمت معماری سجرسرای ورودی با پلکا ،هایی اه از وس ای سرسرا نغاز میشد ،و از پاگرد به دو
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شجاخه در سهت میابل یکدی ر به با ادامه مییافت ،معماری روسی از اواس سلطنت ناصراهدی شاه
به بعد رواج یافت .معماری خارسی با طرحهای تزیینی ایرانی از قبیل ااشججیکاری،نیینه ااری ،گچ بری
و ازاره بندی از ااشجی ،توام شجد .ایداد زیرزمی ها با طرحهای زیبا و پوشجشهای ضربی نسری ،تعبیه
حوضخانهها ،رواج بادگیر برای خنا ارد ،فیاها و احداث تا رهای بزرگ با شاه نشی ها وغرفهها و
گوشوارهها ،همه و همه به صورت دهپسندتری در

نمد83.

دوره زمامداری قاسارا ،،مصادف با انیمب صنعتی غرب در قر83 ،م است اه عامل اصلی تحول
در معماری و شججهرسججازی امریکا و اروپا و شججکل دهنده موذر معماری مدر ،اسججت27 .در ای دورا،،
خصججوصججا عهد ناصججری ،سججاختما،های بزرگ دوهتی و عمومی با نمایش پر شججکوه ننها برگرفته از
سججباهای زندگی سدید سججرمایه داری اروپا به وسود نمدند .بناهائی اه مصججارف و عملکردهای سدید
زندگی نظیر :رسجججتورا،ها ،هتلها ،تماشجججاخانهها ،فروشججج اههای بزرگ و نمایشججج اهها ،و همچنی
خیابا،های شجلو و رن ارنگ را نشجا ،میدادند .در واق  ،شجهر اروپایی ،شهر فرن ی شد اه در ایرا،
میبوهیت خاص و عام پیدا ارد28.بناهای مسکونی دوره قاسار به سز ااخهای سلطنتی ،با طرحی شامل:
اتجاق مرازی ،ایوا ،بجا دو سجججتو ،در برابر ن ،و اتجاقهای اوچکتر واق در اطراف اتاق مرازی ،به
صجورتهای سجاده یا مفصجل ،همه به شجیوه معماری اصیل ایرا ،در ادوار قدیم ،با ابتکارات سدیدتر به
صجورتی دهچسجب و نیکو تکمیل شجدند .ااشیهای منیوش دوره قاساریه ،اغلب ناچیز و از نظر هنری
فییرند و تنها تیلیدی ناق

از اارهای گذشجته هستند ،با ن ،اه ناصراهدی شاه عدهای نیاش را برای

تحصیل به موزههای رم و پاریس فرستاد و ای نیاشا ،در هنر خود پیشرفت اردند ،اما اارگرا ،ساده
ااشی ساز نتوانستند به خوبی از نذار ننها استفاده انند.
یکی دی ر از هنرهای عهد قاسار ،نیاشجیهای بزرگ بر دیوارهاست .اگر چه اغلب در ای نیاشیها،
تاذیر هنر اروپایی دیده میشجججود؛ اما در ال ،قابل توسه اند .در زما ،قاسار ،نیاشجججی رنگ روغ سای
مینیاتور را گرفت و علی رغم اوشجش اسجتاداارا ،برای حفظ هنرهای میراذی ،توفییی چندا ،،نصیب
صجنعت را ،فلزاار نشجد .از صجنای دی ر ،قاهی بافی بود اه ایرا ،در ای صنعت همیشه در دنیا پیشرو
بود .امجا قاهیبافی تا نغاز قر 83 ،م ،طبق سجججبا و روش اصجججیل و قدیم اندام میگرفت و مهارت
اارگرا ،،همپایه زما ،قدیم بود .ااشججیکاری ،گچ بری ،سججنگ ااری ،نیاشججی روی گچ ،نیینه ااری و
نیاشجی روی چوب ،عمده تزیینات دوره قاسارند اه مانندِ سایر زمینهها به فراخور خود تحت تاذیر غرب
قرار گرفتند ،با ای همه ،به سهت رنگ و تنوع موضوعات ،تحول نسبی پدید نمد  .نیوش تزیینی دوره
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قاسا ر شجامل اشکال انتزاعی ،اسلیمی ،ختایی ،گل فرن ی ،منازل و شکارگاه ،گلدا،های پر گل و مر ،
تصجاویر شجاها ،و درباریا ،و شجاهزادگا ،،نیش شجیر و خورشجید و فرشت ا ،است .سنبههای طبیعت
گرایانه بیشتر بود و حاهت معنوی در نذار ای دوره ام رنگ بود .نینه ااری به شیوههای مختل رواج
بیشجتری پیدا ارد و بخشهای عمدهای از قصرها و خانههای اشراف با نینه و شیشههای رن ی تزیی
شدند؛ و گچ بریهای درو ،بنا و نیاشی روی ننها در معماری ای عهد نیز ،شاخ

بودند 22گرایش به

نیش پردازیهای طبیعت گرایانه در ااشججی ااری قاسار د یل مختل دارد .اهمیت نیاشججی و تمایل
نیاشجا ،به نیاشجی روی ااشی ،ن اه الی حاام و سلییه شاها ،و اشراف زادگا ،قاساری اه حامیا ،و
سججفارش دهندگا ،اارهای هنری بودند ،از عوامل تاذیرگذار در ای زمینه بوده اسججت .ن اه ای طی ،
مبتنی بر هنر غربی ،طبیعت گرایانه و انعکا

واقعی

بود29.

از ویژگیهای برسسجته معماری دورا ،قاسار ،نظم ،تناسجب و تیار ،است اه در معماری خیابانی و
شججهری حیججور اامل را ابراز میدارد .نیز ،نظم ااهبدی و ارتفاع سججاختمانها غاهبا به دهیل تکنوهو ی
سجاخت ،اه تیر چوبی و شجیروانی و در دو طبیه بودند ،اقتبا

از اروپا بوده است 24.اهبته ،تا ای زما،،

معمجاری درون رای دوره قاسار ،گرچه تاذیرات نه چندا ،سزئی و نه ریشجججهای از غرب گرفته بود و به
صورتی خاص تغییر شکل یافته بود ،اما هنوز میراذی ازگذشته طو نی محسوب میشد .به گونهای اه
مشخصه درون رای ن ،حفظ شده و چندا ،تغییری در فیای شهری ن ذاشته بود  .اندازه گذرگاهها ام
عر

بود و به سهت تردد انسجا ،یا چهارپایا ،درخت وسود نداشجت .سادگی دیوارهای بیرونی اه با

مصجاهح پسجت نازک ااری شده بود ،نشا ،از تفکیا و تفاوت حساب شده بی داخل و خارج داشت،
تفاوتی اه ناشی از شرای فرهن ی و استماعی

بود26.

گنبجدهجای ای دوره دارای روزنه هایی در هر چهار قو

و تزئیناتی هم چو :،ترنج بر بدنه و نیز

زمینه ااشجی ااری سجفید بر سجطح گنبد هسجتند؛ م سمله :گنبد مساسد سپهسا ر و معیر اهمماها.
شجبسجتا،های مسجدد و مدرسجههای دوره ناصجری اغلب دارای هر دو شجبستا ،تابستانی و زمستانی
هسججتند ،نیز دارای سججتو ،و طاقی بوده اه با حداری و گچبری ،رسججمی بندی و میرنس شججده اند،
همچنی شبستا،ها با یزدی بندی ،رسمی بندی ،طرحهای متنوع و اتیبهها و ااشی هعابدار فیروزهای
تزئی گردیده اند اه تفاوت زیادی نسجبت به دوره قبل خود داشت .در ای دوره ،مسدد -مدرسهها به
گونههای مختل چهار ایوانی ،سججه ایوانی ،دو ایوانی ،یا ایوانی و بدو ،ایوا ،سججاخته شججده اند اه
دارای تزئینات ااشجیکاری است .در سی ننها ااسه و یزدی بندی اسرا شده و ازاره به مثابه محافظی
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زیبا بر دیوار ،حداری شجججده اند .حدرهها دارای ازاره ااشجججیکاری هسجججتند ،در سلوی برخی حدرهها
سکوهایی به ارتفاع سی سانتیمتر وسود دارد و حدرهها دارای اتابخانه نیز میباشند .بعیی از حدرهها
دارای قو

ورودی الیل(قو

ام خیز و سه قسمتی) میباشند .منارههای دوره ناصری از نوع حدیم

و سجن ی هسجتند ،و از دو قسجمت تشجکیل شجده و دارای طاق نما هستند ،محرابها با میرنسهای
گچی ،تزئینات گچبری و مرمری نمیخته هسجتند و گاهی در دو طرف محراب اصلی ،دو محراب اه نیز
سجاخته میشده است ،اه ای دو محراب دی ر ،با تزئینات گچبری و رسمی بندی نمیخته میشدند .به
طور الی معماری و هنر از شججروع دوره مظفراهدی شججاه تا پایا ،حکومت قاسار رو به زوال و ضججع
حرات میارد ،اه دهیل ن ،،بی افایتی حااما ،قاسار و از دست داد ،سررشته امور اشور بود ،و عدم
توسه به فرهنگ و هنر باعث شجد تا معماری دوره مظفری بیشجتر اه و برداری از دورههای قبلی باشد.
هر چند ابداعات سدید بسیار امی نیز پدید نمد .در دوره مظفری اذری چو ،مسدد -مدرسه سپهسا ر
یا مسججدد شججاه به وسود نیامد .در ای عهد ،ایوا،ها اغلب مسججی بودند و گاه یا ایوا ،،مثم ایوا،
سنوبی از شجججمجاهی بزرگتر بود ،حدرههجا دارای اتیبههای مختل و تزئینات سدیدی نظیر حداری بر
روی سجاقههای حدره بوده و ااشیکاری حدرههای حیاط از نوع معیلی خوشه ان وری بودند .حدرهها
برای سججکونت طمب یا امام سماعت مسججدد بودند .نیز ،گاهی در حیاط مسججدد و مدار  ،میبره فرد
بانی و خانواده اش مشاهده میشود ،نظیر :مدرسه فیلسوف اهدوهه .حیاطها به شکل مرب و با نورگیری
هایی شبیه به شبستا ِ،مسدد -مدرسه سپهسا ر بودند .ای شبستانها دارای محراب و تزئینات ااشی
ااری بودند ،اه دیوارها و سجی ننها با گچبری رن ی تزئی شجده و گاه ،شبستا ،دارای درب مشبا
چوبی زیبایی بود ،همچو ،مسجدد مُعزاهدوهه .گرچه ،پوشجش شبستا،های عهد ناصری از نوع طاق و
گنبد بود ،اما در دوره مظفری به بعد ،چشجمه نیز به ای پوشجش اضجافه گردید ،مانندِ مسجدد-مدرسه
محمودیه .نوع اسرایی طاقها به روش رومی بود و به دهیل داشت سادگی و ابعاد و فیاهای ام حدم
دارای ارزش معماری وا یی بودند.
در مدموع ،معماری دوره قاسار دچار دوگان ی بوده اسججت .از طرفی ،میخواهد پای بند سججنتهای
ایرا ،مجاقبل خود باشجججد و از طرف دی ر ،تحت تاذیر نفوذ معماری مغرب زمی قرار دارد .هر چند اه
معماری اماا مذهبی مورد توسه شجاها ،قاسار بود .مسجدد بزرگ شهر و دی ر مساسد و مدار

در

حکم پای اه دینی حاامیت مورد نظر قاسارا ،قرار گرفت .بهتری نمونه معماری قاسار اه نشا ،دهنده
سجیاست دینی و رویکرد مذهبی قاسارهاست ،معماری صح نو در بارگاه امام رضا (ع) در مشهد است
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اه بنا و ااشججیکاری ن ،در زما ،فتحعلی شججاه و ایوا ،طمی سججمت غرب ،در زما ،ناصججراهدی شججاه
ساخته شد .در ااشیکاریهای صح نو ،رن های مختل نبی بیش از رنگ صورتی ،اه در ااشیکاریهای
تهرا ،اواخر قاسار دیده میشود ،استعمال شده

اند25

 -4مساجد در تهران دوره قاجار
از اواس سده  89ق ،روند شهرنشینی و شهرسازی به ویژه در تهرا ،به علت پایتخت بود ،اامم
تحت تأذیر تحو ت استماعی ،اقتصججادی ،سججیاسججی و فرهن ی اشججور قرار گرفت .در ای دوره ،اه
مصجادف با قر ،نوزدهم میمدی اسجت ،سها ،تحت تأذیر انیمب صنعتی و توسعه استعمار ،دستخوش
تحو ت سججاختاری و بنیادی شججد .ایرا ،نیز در معر

یا رشججته عوامل داخلی و خارسی قرار گرفته،

سجاختار استماعی و سجیاسی و سیستم اقتصادی ن ،به تدریج تا پایا ،قر ،دگرگو ،شد .ای تحو ت،
شجهر تهرا ،را از یا شجهر سجنتی بسته ،به یا شهر نیمه مدر ،تبدیل نمود .اصو  ،در دوره قاسار،
شکل گیری و رشد و توسعه تهرا ،دو مرحله دارد:
 :-8رشد نرام دورۀ نقامحمدخا ،،فتحعلیشاه و محمدشاه.
 -2رشد سری در پنداه سال پادشاهی ناصراهدی شاه تا انیمب مشروطه.
در مرحله اول ،تهرا ،شهر اوچکی بود .پادشاهی اوتاه مدت نقامحمدخا ،بیشتر به سنگ و ستیز
گذشت و در زما ،او دگرگونی مهمی در شهر تهرا ،پدید نیامد .در زما ،پادشاهی فتحعلی شاه ،تهرا،
رو به گسترش نهاد و بناهای تازهای در ن ،ایداد شد اه عبارت بوداند از :قصر قاسار ،مسدد سلطانی،
ن ارسججتا ،،قصججر هه زار و بناهای دی ر .در زما ،محمدشججاه ،توسججعه تهرا ،ادامه یافت و محمت
سدیدی پدید نمد .در زما ،ا ی شاه ،نهری از ارج به تهرا ،اشیده شد و بناهای تازه در تهرا ،احداث
گردید .ام ،در مرحله اول به علت انتیال ذروت از مناطق مختل اشور به دربار و پایتخت ،ساختمانها،
مسجاسد ،تکیهها ،بازارچهها و محلههای نو ایداد و نذار قبلی مرمت شد .بسیاری از ایرانیا ،ذروتمند به
تهرا ،اوچ اردند و حیور ننا ،به شهر رونق بیشتری داد.
مرحله دوم ،یعنی از نیمه دوم سدۀ سیزدهم هدری ،دوره توسعه و گسترش شهر تهرا ،چه از نظر
افزایش سمعیت و چه از نظر گسجترش شهر به شمار میرود .با وسود ن ،اه فتحعلیشاه و محمدشاه و
رسال دربار در نبادی تهرا ،و بنای قصرها و عمارات و مساسد و بازارها اوشیدند ،اما مهم تری گام در
پیشجرفت تهرا ،در عهد سلطنت  67ساهه ناصراهدی شاه برداشته شد .بر مبنای یا ضرورت تاریخی

63

بررسی نااامیِ سمهوری خواهی و اامیابی سلطنت مطلیه در ساخت واقعیت ...

در مسیر رشد و تکامل اوهیه سرمایه داری در ایرا ،،زمینه تغییرات قابل توسه در ساختار سامعه شهری
به خصوص در عرصه نوگرایی و اه وبرداری از سوام اشورهای صنعتی اروپا فراهم شد.

سجفرنامه نویسا ،اروپائی ،گزارشهای چندی در مورد اماا مذهبی و غیرمذهبی تهرا ،نوشته اند،
اما چو ،در ای دوره ،ورود افراد غیرمسججلما ،به داخل مسججاسد را افر میدانسججتند؛ هذا سججیاحا ،غربی
گزارشجی از درو ،مساسد ندارند .سیاح امریکائی ویلیام سکس تهرا ،را چنی توصی ارده اه عموه
بر مغازههای تهرا ،اه پر از اا های خارسی ،مهمانخانهها ،واگو ،اسججبی زن دار اه نشججا ،از تمد،
غرب دارد ،بییه چیزها ،مسجاسد و گلدستهها ،مدار  ،شترها ،ااروانسراها ،بازارهای پر از مردا ،و زنا،
روبنده دار ،تهرا ،را یا پایتخت شرقی تصویر میاند 26.شرق شنا

نامدار ان لیسی ادوارد براو ،هم

سه عمارت مهم تهرا ،را برسسته نموده :عمارت شمس اهعماره ،بنای داراهفنو ،و عمارت تل رافخانه و
در ادامه مینورد اه مسدد سپهسا ر یکی از مساسد بزرگ تهرا ،است اه بانی ن ،میرزا حسی خا،
سجپهسا ر بود ،مسدد بزرگ دی ر ،مسدد شاه است اه بانی ن ،فتحعلیشاه بوده و گرچه بزرگ است،
اما شکوه مسدد سپهسا ر بیشتر

است21.

در تهرا ،و اطراف ن ،،چند نمونه مهم دی ر از معماری مذهبی عهد قاسار دیده میشود:
 .8میبره عبجداهعظیم در شجججهر ری اجه بنای میبره وگنبد طمی ن ،قابل توسه بود ،مدموعه ای
مکا ،مید

دارای سجردر و ایوا ،نیینه ااری رفی و چندی صجح و گنبد طمیی و دو مناره ااشی

ااری و رواق و ضریح و مسدد است.
 .2مسدد امام یا مسدد شاه یا سلطانی
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 .9مسدد سپهسا ر اه ساختما ،ن ،شامل :سلوخا ،وسی  ،سردر و منارههای ااشیکاری ،هشتی،
صجح  ،حدرات دو طبیه با سجتو،های سجن ی زیبا و شبستا ،است .با ای اه اغلب ااشی ااریهای
ای مسججدد ،از ااشججی هفت رنگ اسججت ،وهی بعیججی نمونههای ااشججیکاری معرق هم در ن ،دیده
میشجوند23.در عهد قاسار ،با امکانات نسجبی برای امنیت خانهها ،سادهها و شجهرها حفاوت مشهود در
طراحی خانهها و ابنیه عمومی بیشتر متوسه حرمت استماعی و فرهن ی بود تا

امنیت97.

 -5چند مسجد تهران عهد قاجار
 1-5مسجدشاه
مسجدد شجاه یا سلطانی یا امام خمینی امروزی ،دومی مسدد سام بزرگ شهر تهرا ،و از بناهای
دوره فتحعلی شجاه قاسار اسجت ،بنای ن ،در سجال  8247ه .ق به پایا ،رسیده است .نام فتحعلیشاه در
پیشجانی ایوا ،بزرگ قسجمت قبله به خ نستعلیق نوشته شده و نام ناصراهدی شاه اه در سال 8236
ه.ق ،تعمیراتی به فرما ،وی در مسجدد اندام یافت ،در سجردر سلوخا ،شماهی دیده میشود98.منارهها
طی تغییر و تعمیرهایی اه ناصراهدی شاه در بنای مسدد شاه صورت داد ،در دو سوی گلدسته ساخته
شدند .واهرا تاریخ اهحاق منارهها در بنا سال 8976هججج.ق است؛ اما تاریخ 8235هججج.ق دقیقتر به نظر
میرسجد .سجاعت نیز در سال  8922-29هجججج.ق ،در محلی از مسدد نصب شده است92.ای مسدد از
هحاظ وسعت صح و دارا بود ،شبستا،های زیبا و گنبد عظیم ااشیکاری و طاقنما و غرفهها و سردر
باشججکوه ساهب توسه اسججت و نمونههای ااشججیکاری بدیعی در ن ،دیده میشججود .طرح سججاختما ،گنبد
اصججلی ن ،،در نتیده ی تعمیرات اخیر ،به صججورت سناغی درنمده اسججت .در دا  ،بزرگ اتیبهای از
ااشی است اه متیم قصیدهای از یا شاعر در وص ای بنای عظیم است99.مسدد دارای ورودی
و سجردرهائی در اضجمع شجماهی ،شجرقی و غربی است اه در پشت ایوا،های مساسد قرار گرفته اند.
سجردر شجماهی دارای فیجای سلوخا ،وسجی مسجتطیلی شجکلی است اه  86پلهی سن ی ،پایی تر از
خیابا ،واق شده

است94.

18
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مسجدد شجاه دارای صجحنی بزرگ و شبستانی عظیم با پوششی گنبدی در محل قبله است .صح
وسی مسدد به شکل مرب با سطح سنگ فرش و در میانه دارای حو

بزرگی میباشد .در وس هر

چهار سبهه صججح  ،ایوانی بلند سججاخته شججده اسججت .نمای داخلی ایوا،های صججح نیز ،شججامل
ااشیکاریهای خشتی و تزئینات نسر و ااشی هایی از نوع معروف به معیلی

میباشد96.

میصججوره و ایوا ،اه در طرف سنوبی اسججت ،به طور ممتاز سججاخته شججده و قطعات بسججیار بزرگ
سنگهای مرمر در ازاره میصوره به اار رفته و شکیات نماز در طرف با ی سنگ به خ ملا اهُکتاب
نقامهدی خوشنویس ،ااتب فتحعلیشاه نیر شده است .نظم و صحت وضعیت میصوره و گنبد طمااری
شده ساهب توسه است .صفههای دوطرف میصوره و ایوا ،هر یا بر روی دوازده ستو ،معتبر بنا شده
اند و در طرف مشرق و مغرب مسدد ،صفههای عاهی ساخته شده اند .در طرف شمال شرقی شبستانی
اسجت اه بر روی دوازده سجتو ،بنا شجده است 95.در پشت ایوا ،سنوبی ،گنبدخانه قرار دارد اه فیای
مربعی دارد و در با با گوشه سازی به اثیرا ضمع تبدیل گشته و گنبدی بر با ی ن ،قرار دارد .گنبد
بزرگ ااشی و گنبد طمی اوچا از اختصاصات ای بنا به شمار میرود 96.در گنبدخانه مسدد منبری
اسجت بدی و ممتاز از سنگ مرمر دارای سیزده پله اه در میصوره مسدد نصب شده و نیز سن ابی در
دا  ،شماهی اه سای اه تطهیر مسدد از سمت غرب دا  ،شماهی است .ایوا ،شماهی مسدد از دی ر
ایوانهای مسجدد بزرگتر می باشجد و از فیای ن ،به عنوا ،شبستا ،تابستانی ،مورد استفاده نمازگزارا،
میباشد .در هر یا از شبستا،ها ،دو محراب قرار دارد.
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 2-5مسجد -مدرسهی سپهساالر قدیم

زما ،احداث بنای مدرسجه و مسجدد سجپهسا ر به ساههای  8266-8219ه .ق .بازمی گردد .طی
سجلطنت ناصجراهدی شاه بناهایی در تهرا ،احداث شد اه تا امروز برسای مانده اند .مدرسه سپهسا ر
یکی از ای بناهای مذهبی ای دوره اسججت .بنا توسجج میرزا محمدخا ،سججپهسججا ر و به همت میرزا
نصجرا سجاخته شده است93.مسدد -مدرسه سپهسا ر در یا طبیه ساخته شده و شامل :برسلو خا،
وسجی  ،سرد ،با دو مناره ااشیاار شده و هشتی گنبددار ،دو شبستا ،ستو ،دار ،صحنی خوش طرح با
رواقهای سجتو،دار در ضجل های شجرقی و غربی ،تعدادی حدره در ضل های شرقی ،غربی ،شماهی و
سنوبی و حدرههایی اه در دوره سدیدتر افزوده شده ،میباشد.
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مدموعه ورودی اصجلی سجپهسجا ر از اسزاا و عناصری چو :،سلوخا ،،پیش طاق ،درگاه هشتی،
دا  ،ایوا ،،و مناره تشججکیل شججده و در نتیده دارای تمام ویژگیهای اصججلی یا مدموعه فیججای
ورودی است .از نکات ساهب توسه ای بنا میتوا ،به وسود دو ورودی در مدموعه فیای ورودی اصلی
اشاره ارد اه نمونه مشابه ن ،در هیچ یا از مساسد ن ،زما ،دیده نمیشود .به ای ترتیب اه ورودی
نخسجت هم سجطح با معبر اطراف ،سلوخا ،فیای ورودی ای مدموعه را از بناها و خانههای پیرامو،
سدا میاند .وسود دو هشجتی در مدموعه فیجای ورودی سپهسا ر از ویژگیهای شاخ

ای بناست

اه در هیچ یا از دی ر مسجددجججج مدرسجههای دوره قاسار در تهرا ،دیده نمی شود .مدموعه فیای
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ورودی ای مسدد ج مدرسه پیچیدگی بسیار داراست اه سبب میشود ای بنا به شکل اامل از محی
بیرو ،سدا شجود .یکی دی ر از اسزای مسجدد سجپهسا ر مناره است و ساخت مناره در اناره فیاهای
ورودی بر عظمت و شجججکوه ن ،افزوده اسجججت .ترایب زوج منارهها با پیش طاق ورودی را میتوا ،از
خصجوصیات بارز در معماری ایرا ،دانست48 .حدرهها یکی از شاخ

تری عناصر فیایی یا مدرسه

اسجججت اه مهمتری نیش را در تکوی شجججکل نهایی فیجججای ااهبدی ن ،برعهده دارد42 .مسجججدد-
مدرسججههای شججهر تهرا ِ،دوره قاسار مانند بناهای مشججابه ،دارای حدرههای بسججیاری گرداگرد حیاط
مرازی خودند و ای حدرههای فراوا ،در طبیات مختل مسدد ج مدرسه قرار

دارند49.

ساخت رواق در میابل حدرهها را میتوا ،یا نوع نونوری به حساب نورد .زیر تا قبل از ن ،،میابل
حدرهها ایوانچه هایی تعبیه میشججد اه سدااننده فیججای میابل هر حدره از دی ر حدرهها بود .وسود
رواق در مدار

دوره قاسار برای نخسجتی بار در مسجدد مدرسجه سپهسا ر به وسود نمد .اهبته ،نوعی

تنوع و دگرگونی ساهب توسه در تعداد ایوا،های اصجلی مدار
به ای ترتیب اه برخی از مدار

تهرا ،در دوره قاسار مشاهده میشود؛

چهار ایوانی ،بعیجی سجه ایوانی ،شماری از ننها دو ایوانی و تعدادی

یا ایوانی و بعیجی بدو ،ایوا ،در میانه اضمع خود هستند .مدرسه-مسدد سپهسا ر هم فاقد ایوا،
است44 .در ای بنا دو شبستا ،دیده میشود :شبستا ،سنوبی یا زمستانی اه به مسدد اختصاص دارد و
شبستا ،شماهی یا تابستانی اه مَدرَ

مدرسه بشمار مینید.

 3-5مسجد ـ مدرسه معزالدوله
مسجدد معزاهدوهه واق در سجه راه امی حیور تهرا ،،اه امروزه به مسدد حیرت سیداهشهداا(ع)
معروف است ،از بناهای خیریه صحمد اسماعیل میرزا معزاهدوهه نوه عبا

میرزا ب فتحعلی شاه قاسار

اسجت .بر پایه وقفنامه سجن ی داخل مسجدد به وسیله همسر او حاسیه فرخ هیا خانم در سال  8986ق
سجاخته شجده است .از زندگانی معزاهدوهه ،چندا ،نمی دانیم سز ن ،اه مدتی حاام ااشا ،و مدتی هم
مباشر واهی بروسرد بوده است.
مسجدد معزاهدوهه در ضل سنوب شرقی با سردار ،متعلق به حس خا ،ساری اصم(،م )8268:و
بر اسجا

نیشه حاسی ندم اهدوهه مهند

داراهفنو ،ساخته شده است .در باره ویژگی معمارانه بنا باید

گفت اه :در ورودی و اصججلی مسججدد بدو ،هیچ تغییری در بافت قدیم ن ،در قسججمت شججمال غربی
مسجدد قرار دارد و به یا هشجتی بسجیار زیبا اه با پیچشی خود را به حیاط مسچد میرساند ،متصل
اسجت .در بخش شرقی با شماهی مسدد ،سیاخانه و پنج مغازه ی وق شده بر مسدد سای گرفته اند.
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ضل ستوبی حیاط با ایوانی مسی  ،به وسیله سه در اه تغییرات عمدهای بر روی ننها اندام شده ،وارد
شجبستا ،میشود .شبستا ،یا محراب با تزیینات ااشی دارد .شمال و غرب حیاط دارای حدرههای
متعددی اسجت اه برای سکونت طمب یا امام سماعت مسدد .در نظر گرفته شده اند .شبستا ،دارای
درب مشجبا چوبی زیبایی بوده اه توسج نقاشیخ هادی ،برادر معزاهدوهه ساخته شد .دیوارها و سی
شجبسجتا ،با گچبریهای رن ی و گچی تزئی شده اند 45.نیز ،در سمت چپِ هشتی ،اتاقی است اه در
گذشجته به مَدر

معروف بوده و اانر ،اتابخانه مسجدد است .شمال و غرب حیاط دارای حدرههای

متعددی است اه برای سکونت طمب یا احتما امام سماعت مسدد در نظر گرفته شده است..

مسدد معزاهدوهه دارای یا وقفنامه سن ی است اه متصدی توهیت مسدد و درنمد اوقاف را مشخ
ارده است.
نتیجه
ن ،گونه اه از مستندات پژوهش بر مینید ،ویژگی معماری مسدد و مدرسههای قاسار در هر یا
از سجه دوره حکومتی ویژگیهای خاص خود را داشجته است .در دوره اوهیه ،به گونهای بوده است اه بر
سجر در ورودی مسجدد و مدرسجهها سجنگ مرمر یا اتیبهای ااشی ااری شده نصب میشد اه شامل
موقوفات بنا یا سجورهای منیوش بود .مساسد ای دورا ،دارای صح وسی و مترا یا هزار متر مرب
بوده اند؛ همچو ،مسججدد ،مدرسججه حکیم باشججی ،پامنار و ...گنبدخانههای ای دوره هم ،اغلب دارای
فیجایی مرب شجکل میباشند ،گنبدهایی اه بر سطوح چهارگوش بر پا شده اند و از نظر معماری حائز
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اهمیتند .مانند مسدد حکیم باشی .ویژگی گنبد ای دوره ،طوقه یا گنبد اوچکتر با روزنه هایی در ساقه
ن ،اسجت ،اه ن ،را بر رأ

گنبد اصجلی بنا میسجاختند .مانند مسجدد شاه .صح مسدد -مدرسهها

مسجتطیل یا مرب بوده و شججبسججتا،های مسججاسد دو طبیه و با پوشجش گنبد و طاق بوده اند .به همراه
شجبسجتا،های زیر زمینی نظیر :مسدد سیدعزیزا  .ایوا،های اصلی و اوچکتر هم ،در صح و نیاط
دی ر مسجدد-مدرسهها وسود داشتند .تزئینات ای ایوا،ها ،ااشیکاری خشتی ،نسر ،ااشیهای معیلی
و ..بوده و تزئینات صجح نیز ،دارای ااشیهای هفت رنگ ،ترسیمهای هندسی بوده اند .از منارههای
به سا مانده از ای دورا ،میتوا ،به مناره زیبا وااشیکاری شده مسدد و مدرسه پامنار اشاره ارد.
به طور الی معماری دوره میانه قاسار ،اوج شجکوفایی و قدرت معماری عصر قاسار میباشد .چه در
زمینه مسججدد -مدرسججه و چه در زمینه با ها ،ااخها ،نیاشججی و ....زیرا از دوره حکومت پنداه سججاهه
ناصجراهدی شجاه ،امنیت و تواز ،در داخل اشور ،شرای مناسبی برای رشد هنر و معماری فراهم ارد.
نیز ،به دهیل رفت و نمد ایرانیا ،و سججفر شججاه به فرنگ و اه وبرداری از بناهای اروپا ،سججبا معماری
غربی وارد اشور شد.
در ال ،روند مسججددسججازی در دوره قاسار بسججیار فعا نه اندام گرفته اسججت و در معماری ن ،از
سنبههای مختل هنری و تلفیق هردو معماری سجنتی و فرن ی اسجتفاده شده و زمینه برای هنرنمائی
فراهم بوده است .هنر معماری در ای دوره رشد ارد و در اماا مذهبی و غیرمذهبی خود را به نمایش
گذاشت .عموه بر زمینه مناسب و پشتکار هنرمندا ،،اه تاذیر چشم یری در ایداد و گسترش و امال
معماری داشجته است ،عوامل بسیار دی ری نیز در روند شکوفائی معماری دوره قاسار تاذیر گذار بودند.
از سمله ،نیش نیروی انسجانی ،مواد و مصجاهح ،هزینه پردازی حکومتها ،رشجد دی و مذهب و توسعه
مرااز علمی ،فرهن ی و هنری مانند :اتابخانه و مدرسججهها حائز اهمیت بوده اسججت ،اما تاذیرپذیری از
مدرنیسم ،از دوره قاسار شروع شد و بیشتری نیش را در ای انتیال یا اقتبا  ،تحو ت هنر معماری و
هنرهای وابسته به ن ،داشت.
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