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چکیده:
هنر ایرانی در زمان قاجار به واسطهی ارتباط این دوره با غرب پیشررفت چشرم گیرری داشرته و هنرمنراان
زیادی در این دوران به اروپا و کشورهای غربی سفر کردنا ،تاریخ قاجاریه و از جمله سفرنامههای ایرانیران بره
فرنگ به عنوان منبع مهم متنی در هنرِ معماری قاجار مطرحها باشا .در این زمینه ،تزئین مهمتررین عنصرری
است که تاکنون در هنرهای مختلف ایرانی نقش پررنگ داشته اسرت .تزئینرات معمراری کره بره شرل های
مختلف ،خود را در نما ،ورودیها و فضاهای داخلی بیانها کننا ،هویت و ارزش خود را در مسیر تحول زیبرایی
شناسانه بیانها دارنا .تزئینات را نمی توان از معماری جاا کرد ،اما به مراتب ،نسبت به معماری ،بیشترها توان
نشانههای تاریخی ،هویت اجتماعی و ارزشهای فرهنگی را از آن دریافت کرد .لذا با توجه به اهمیت بناهرایی
با عمللرد کاخ در پایتخت ،آنچه در این تحقیق به آن پرداخته شاه اسرت بررسری زیبرایی شناسری ترزئین در
معماری کاخهای اواخر قاجارها باشا .این بررسیها خواها با روش تحلیر محتروای مترون تراریخی قاجاریره
(اواخر قاجار) ،به عبارتی تحلی مضمونی و ساختاری معماری این دوران ،به این پرسرش بپرردازد کره زیبرایی
شناسی هنر اواخر قاجار بر اص تزئین استوار است یا خیر؟ زیبایی شناسی تزئین در هنر قاجار در چره عرواملی
ریشه دارد؟ این تحقیق بازنمایی روشنی از سهم تزئین در معماری کاخهای سلطنتی قاجار خواها داشت.
کلید واژه ها :تزئین ،قاجاریه ،معماری ،زیبایی شناسی ،تزئینات کاخ

 -9دانشجوی دکتری تخصصی معماری ،واحا کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایرانar.fariba_amini@yahoo.com ،
 -2دانشیار دانشلاه معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران(،نویسناه مسئول) ایرانmotalebi@ut.ac.ir.
 -9استادیار گروه معماری ،واحا کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایرانs.dabbaghchi@kiau.ac.ir.
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارناه اول با عنوان« اصول زیبایی شناسی فرمی و ساختار هناسی بناهای مارن در معماری معاصر ایران براساس نظریه گشتالت
در روانشناسی» است که با راهنمایی نگارناه دوم و مشاوره نگارناه سوم در دانشگاه آزاد اسالمی واحا کرج انجام گرفته است.
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مقدمه
اص «زیبایی» به اعتقاد بسیاری از نظریه پردازان «جوهر هنر» بوده و از این روست که پرداختن
به موضوع زیبایی و تعریف و تحلی آن الزمۀ شناخت هنرها باشا .از دشرواریهای تحقیرق در حروزه
هایی همچون تاریخ هنر معاصر بیگانگی با زیبایی شناسی مسلط در آن روزگار است .البتره منظرور از
زیبایی همان زیبایی نسبی است که در میان اقوام و مل مختلف با ویژگیهای مختلف و صرورتهای
گوناگون ظاهرها شود .یلی از حوزههای تحقیق دربارۀ زیبایی شناسی تحقیق در آراء و اقوال زیبرایی
شناسی فیلسوفان مسلمان و ایرانی است .این کار هم از حیث کشف و فهم انایشرههای زیبرایی آن
متفلران اهمیت دارد و هم در پرداختن نظریههای جایا زیبایی با اقتباس از انایشههای ایشران بره
کارها آیا .اما اگر محقق در پی آن باشا که چیزی از زیبایی شناسی مسلط در دورهای از تاریخ ایرانی
را کشف کنا ،مراجعه به آراء فیلسوفان راه مناسبی نیست و فلسفه انعلاسی در محیط اجتماعی مرا و
خالقیتهای فرهنگی و هنری ایرانیان نااشته است .هنرمناان در هرر روزگرار ،هنرر خرود را مطرابق
دستگاهی از معیارهاها آفریننا که در آن روزگار دستگاه مورد توجره بروده اسرت و معیرار آنهرا بررای
تحسین زیبایی در اثر هنری براساس همان معیارها بود .دستگاههای متفاوت به زیبایی در هرر دوره از
تاریخ فرهنگ ایران را نمی توان به یلباره شناخت .تحقیق را بایا از واحاهای معنادار آغراز کررد بری
آنله به کلیت آن دیاگاه آسیبی وارد شود .یک دسته از این واحاهای معنادار مفاهیم اصرلی در حروزه
هنر هستنا (بیاهنای ،پیشوایی« .)8 :9912 ،تزئین» در زمرهی این مفاهیم است .اما معانی و مفاهیم
متفاوتی در ورای تزئینات نهفته است که معموالً ریشه در گرایشهای حلومتی و تاثیر متقاب سیاست
و هنر آن زمان دارنا (علیزاده بیرجنای و اکرم .)77 :9919 ،با شروع جای برنامره عظریم معمراری و
ساختمانی کاخ سازی دوره قاجار که مقارن با دوران اعتماد به نفس ملی و رفراه نسربی در کشرور ،در
فاصله بین دو جنگ ایران و روس بود ،در دوره ناصری ،به واسطه عام وجرود درگیریهرای خرارجی،
معماری ایران تا حاودی از رکود خارج شا و ناصرالاین شاه به بزرگترین کاخ ساز تاریخ قاجار تبرای
شا .سفرهای سه گانه ناصرالاین شاه به اروپا انگیزه و روح ساختمان سازی و احراا کاخهرای دارای
سبک و سیاق اروپایی را در وی برانگیخته بود (فرهمنا .)249 :9989 ،به طوری که تزئینرات بناهرای
قاجار به صورت تلفیقی از تزئینات ایرانی (سنتی) و تزئینات غربی (مارن) مانا سایر عناصر معماری ترا
حا بسیار زیادی از علسها و بناهای غرب الهام گرفته انا (نظربلنا .)91 :9919 ،در پرژوهش حاضرر
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موضوع مورد بحث نقش اصلی و اساسی تزئین در تاریخ معماری قاجار است با این فرضیه که زیبرایی
شناسی تزئینات کاخهای سلطنتی اواخرِ قاجار بر اص تزئین استوار است.
مفاهیم نظری پژوهش
جایگاه تزئین در هنر و تاریخ معماری ایران
توجه به تزئین را در آثار هنری اقوام کهن در شرق و غرب عالم شراها هسرتیم .هنرهرا غالبراً برا
تزئینات ظریفتری آمیخته انا .درک و شناخت زیبایی در میان اقوام باستان براساس توجه به طبیعت و
تقلیا از آن به شل ارائه تزئینی بوده است .با رجوع به تعاریف و تعرابیری کره از زیبرایی شراه غالبراً
زیبایی را با تزئین عجین و آمیختهها بینیم .فلسفه تزئین در هنر ایران آفررینش زیبرایی و بهرره وری
است .بهره وری به معنای سودمنا بودن است .البته این سودمنای گاه جنبه مرادی دارد و گراه جنبره
معنوی (جوادی" .)92 :9984 ،واژه زیبا به معنای زیبناه بودن و تناسب داشرتن اسرت و نره قشرنگی
(جمال) پیرنیا در باب پرهیز از بیهودگی در معماری ایرانها گویا" :این اص (پرهیرز از بیهرودگی) در
معماری قب از اسالم بوده و بعا از اسالم نیز مورد تأکیا و استفاده قرار گرفته اسرت( ".پیرنیرا:9991 ،
 .)99در آیه سوم سوره مومنونها خوانیم" :و الذین هم عن اللغو معرضون ،یعنی آنان که از بیهرودگی
روی گرداننا .به طور مثال استفاده از کاشی نه فقط جهت زیبایی ،بلله جهت استحلام بخشی به بنرا
نیز بوده است( ".همان) .ابهت و جنبه روحانی هنر باستان ایران به سربب آن اسرت کره کمرال آن در
تزئین مطلق است (پوپ .)82 :9980 ،سبکهای فنی ایران که در دوره اسالمی به وجود آماه و رونق
گرفته است ،قب از هر چیز زیبا و باشلوه است و از این حیرث بیشرتر شربیه کلیره سربکهای ایرران
باستان است .تعادل و تناسب نقوش و رسوم و به کار بردن ذوق سلیم که ایرانیان در تزئین ابنیه خرود
به کاربرده و معماران آنها باان آشنا بوده انا ،عظمت و ابهت بی نظیری به این داده است  ...به طوری
که شخص در ابنیه ایرانی به هر طرف که نظر اناازد ،منظره جایای مشاهاهها کنرا و از دیران آنهرا
ماننا سایر ابنیه غیرایرانی دل گرفته نمی شود( ".زکی.)49 :9977 ،
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خوانشی تاریخی از زیبایی و تزئین در معماری عصر قاجاریه
چگونگی نگرش ما به زیبایی به گونهای سر راست و روشن در آفرینش اثر هنری و معماری ترأثیر
گذار است .هنر ،آفرینش زیبایی است و شایا بتوان گفت ارجمناترین شأن اثر هنرری معمراری ،وجره
هنری آن است .از این رو بایا پذیرفت نیاز به روشن کردن شئون زیبایی برای ارزیابی دیاگاهها و نیرز
بررسی و تحلی آثار معماری امری آشلار است .بایا توجه داشت که زیبایی شناسی نمودار و برآماه از
ارزشهای فرهنگی و نشان گر سمت و سوی دگرگونیهای فرهنگی و اجتمراعی اسرت و برا مطالعره
آنها توان سیر فرهنگی جامعه را ارزیابی کرد (نقره کار.)41 :9981 ،
شروع تحوالت هنر در دوره قاجار قب از معماری در زمینه تغییر در فرهنگ زیبایی نمود پیاا کرد،
به طوری که در یک برش کوتاه تاریخی ،الگویی از زیبایی مثرالی ،بره الگرویی متفراوت تغییرر کررد
چرخشی از یک نظام هنجار زیبایی ،به اسطورهی زیبایی مارن غربی .اسرطورهی زیبرایی قجرری برا
الگویی متعال و افسونگر جایگزینها شود که صورتی از یک اسرطورهی مرارن اسرت .ایرن چررخش،
درست در فاصلهی زمانی گذار از پایان قاجار به عصر پهلوی رخ داد .به عبارتیها توان تاریخی نسربتاً
دقیق برای آن ردیابی کرد در فاصلهی حاود ده سال :در سالهای دهههای  9900و 9990ش ،.یعنی
دهههای  9120و  .9190به عبارتی «فرهنگ زیبایی غربی ،»9کره در دهرههای  9120و  9190م .در
ابعاد گسترده به دیگر نقاط جهان صادر شا ،خود در دهههای آغازین ساهی بیستم در حال نشو و نمرا
به صورتی نوین و مارن بود .این فرهنگ نوین هم زمان ،به واسطهی نظام تصویر غرب ،به سرتاسرر
جهان صادر شا تصویرسازی ،علاسی و سینما ،رسانه هایی تصویری بوده انا که الگوهایی اسطورهای
شاه از زیبایی غربی را به ما نشان دادنا ،ماهیت این رسانههای تصویری ،انتشار در ابعاد کالن بود در
عصری که والتر بنیامین آن را «عصر تلثیر ملانیلی»هرا نامرا (بنیرامین .)209 :9191 ،ظهرور ایراه
آلهای مارن زیبایی در فرهنگ ایرانی ،ارتباط مستقیم داشت با واردات تصویر انسان غربری بره ایرن
فرهنگ ،و موازی بود با تصویرسازی عمومی از زنان و مردان مارن ،به واسطهی کارت پستال هرایی
از زنان و مردان خوش لباس و خوش ظاهر اروپایی ،ورود انواع مجالت مصور مُا اروپایی ،و همچنرین
تصویرسازی از زنان و مردان مارن در مطبوعات ایرانی .مهمترین این رسرانههای تصرویری ،علرس
بود .در دهههای  9280و  9210ش ،.ایرانیانی که به خارج سفرها کردنرا ،بررای دوسرتان و نزدیلران
شان علس هایی در قالب کارت پستالها فرستادنا ،و مردم در مراسالت و نامره نگراری برا ایرران از
کارت پستال بهرهها بردنا .در آگهیهای روزنامههای این دورهها خوانیم که مردمها توانستنا از مغرازه
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هایی مث «مطبعهی فاروس»« ،مغازه نوبهار» ،و «مغازه گلسرتان»( ،صرافی )49 :9998 ،در خیابران
الله زار ،و مغازه هایی در بازار ،این کارت پستالها را به قیمت کمی بخرنا و بررای تبریلرات مرسروم
یادداشتی پشت آن نوشته و به هم هایه دهنا .در زمینه هنری نیز همچون دیگر موارد ،نسیم تغییرات
شروع به وزیان کرد .تا این زمان هنر ترسیم و تذهیب در ایران ،یک هنر انتزاعری و آن جهرانی برود.
حتی نقاشیهای مینیاتور نیز نقاشی واقع گرا نبود زیرا در آن پرسپلتیو ،آناتومی ،چهره پردازی و سرایه
روشن وجود نااشت .جریانی که در هنر و نقاشی دو قرن سیزدهم و چهاردهم قمری ایران آغراز شراه
بود ریشه در قرنهای پپیش تر داشت .عالقه به نقاشی رنگ و روغن اروپرایی از آغراز قررن یرازدهم
چنان اوج گرفت که روش سنتی و عالی مینیاتورهای صفوی را در ماتی کمتر از یک قررن از میراان
خارج کرد و سبلی تازه ترکیب شاه از نقاشی اروپایی و ایرانی را به وجود آورد که بعاها به ملتب زنا
و قاجار مشهور شا (ملتب کمال الملک .)1 :9994 ،از نیمه عصر صفویه و باالخص در عصر زنایره و
ابتاای قاجاریه ،به تاریج نقاشی متأثر از غرب به صورت واقع گرایی با اسرتفاده از رنرگ روغرن و برر
روی بوم ایران متااول گردیا (همان)« .کارگاه همایونی» که نام آن در کتابهای تاریخ نقاشی عصرر
قاجار زیاد تلرار شاه ،یلی از مح های رونق هنر در دربار قاجاریه است .در واقع برخی از آثار هنرری
استادان بزرگ نقاش در این کارگاه همایونی ،شرل ها گرفرت (فلرور و دیگرران .)1 :9989 ،سریاحان
خارجی نیز در سفرنامه هایشان درباره کارگاههای نقاشی و نقاشخانه مطالبی نگاشته انا (سیاح:9989 ،
 .)910نظارت بر کار نقاشی و نقاشان در این دوره بر عهاۀ نقاشباشی برود (یوسرفی .)79 :9914 ،ایرن
نلته از فرمانی که محماشاه به نام عبااهلل خان معمار صادر کرده ،دریافتها شود .با صاور این فرمان
عبااهلل خان معمرار در صرار گروههرای مختلرف هنرمنراان از جملره نقاشران ،معمراران ،مهناسران،
میناکاران ،نجاران ،حجاران ،فخاران ،سفالگران سرای داران ،باغبانان ،مقنیان ،شماعان (شرمع سرازان)
قرار گرفت (فلور و دیگران .)90 :9919 ،همانطور که در زمینه زیبایی گفته شا کره مترأثر از چررخش
فرهنگیها باشا .در ارتباط با تزئینات نیزها توان گفت که ،ارزشهای هنری تزئینات و آرایش بناهرا را
از جنبهای خاصها توان در تعام و تعاطی فرهنگها و اقوام مختلف دانست .این موضروع در ایرران،
شایا بیش از هر عصر و تمان تاریخی اتفاق افتراد« .برا آغراز عصرر اسرالمی در تراریخ آرایشهرای
معماری و رابطهی ساختمان با آرایش و تزیین آن فص تازهای آغاز شا .در سنت طرح و رنگ که بره
آرامی به حا رشاها رسیا و در مقام بخشی اساسی از هنر ساختمان ،مایههای قرایمی دوبراره پایراار
گشت ،مایه هایی که از تماسهای قایم با هنا ،چرین و غررب هلنری پیراا کررده برود .کشرف و بره
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کارگیری مصالح و فنون تازه درهیچ جای دیگر با یک چنین ذوق آگاهی همراه نبود( ».پروپ:9979 ،
 .)929تزئینات را نمی توان از معماری جاا کرد ،امرا بره مراترب نسربت بره معمراری ،بیشرترها تروان
نشانههای تاریخی ،هویت اجتماعی در سرزمین ایران ،و ارزشهرای فرهنگری را از آن دریافرت کررد.
تزئینات معماری ،در تمامی دورههای تاریخی اش چه در عصر باستان و چره در دورهی اسرالمی اش،
بیانگر انایشه و ذوق مردمانی است که معیارهای هنر و زیبایی قرار گرفته انا (کیانی و بهجرو:9914 ،
 .)99در این میان هنر نقاشی ،مجسمه سازی و تزئینات قب از هنر ساختمان سازی تحرت نفروذ هنرر
غرب قرار گرفت و سابقهی آن به دورهی صفویه برمی گردد (قبادیان .)48 :9910 ،این امرر در زمینره
هنر معماری منجر به نمود معماری کارت پستالی شاه است ارسال کارت پستال و علسها از سروی
سفرنامه نویسان به عنوان هایه و سوغات عاملی مهم در شل گیری نوعی معمراری تقلیرای تحرت
عنوان معماری کارت پستالی است .به نظرها رسا شباهت قصر فیروزه با تروکادرو از این دست مروارد
باشا« -9:یک کارت پستال در بادکوبه به منشی باشی نوشتم( »...معتما دزفولی )9094 :9919 ،و -2
« خریا کارت پستال از ایف بعنوان سوغات ( »....همان.)9092 :
عموماً موضوع تزئینات در ایران معاصر راها توان به چهار قسمت تقسیم نمود -9 :واقع گرایری در
تصاویر گیاهی -2 ،واقع گرایی در تصاویر انسان و حیوان -9 ،استفاده از خطوط هناسی ایرران و روم
باستان و  -4نصب مجسمه روی بنا (قبادیان .)298 :9989 ،این تزئینرات در عناصرر تشرلی دهنراه
ساختمان همچون بام شیباار ،سنتوری ،باللن ،ستونها و سرستونهای یونان ،قوسهای رومی و نرده
به شل صراحی نمود پیااها کننا .به طروری کره شراها تلفیرق نماهرای سرنتی ایرانری برا نماهرای
نئوکالسیک اروپا و یا تقلیا کام از نماهای نئوکالسیک فرنگی بر روی ک نما هسرتیم (همران) .در
تمام این شاخهها تعادل ،توازن ،و در نتیجه آرامش و وحات مشاهاهها شود .البته برای اثبات این ادعا
راهی جزء آشنایی با معماری عصر قاجاریه و تزئینات آنها براساس متون متنی آنها نرااریم .همرانطور
که گفته شا به جهت اهمیت بناهایی با عمللرد کاخ در آن دوران پژوهش بر روی معماری و تزئینات
کاخهای انجامها شود.
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تصویر شماره  -9واقع گرایی در تصاویر گیاهی ،کاخ شرمس تصویر شماره -2واقع گرایی در تصاویر انسان و حیوان،
العماره تهران( ،مأخذ)www.google.com :
کاخ گلستان( ،مأخذ :پنجه باشی و فربا)924 :9919 ،

تصویر شماره  -9کاربرد خطوط هناسری روم باسرتان ،کراخ تصویر شماره  -4کاربرد مجسمه در عمارت تخت مرمر
ملیجک( ،مأخذ)www.google.com :

کاخ گلستان( ،مأخذ :قبادیان)922 :9989 ،

خوانشی تاریخی از معماری قاجاریه متأثر از مدرن
معماری درباری دوران نخست قاجار تجلی میرا عظیم گذشتههای تمان ایرانی اسرت .در عصرر
قاجار نیز به نوعی بازسازی عظمت شاهی و دستگاه قارت به تقلیا از ایران باستان نمایان شرا .براین
منظور الهام گیری از ایران باستان دورۀ هخامنشی و ساسانیان مرورد توجره قررار گرفرت .اسرتفاده از
الگوی طراحی کاخهای ساسانی در برخری از کاخهرای ایرن دوره مشرهود اسرت .از سرویی دیگرر در
خانههای اشرافی نیز تزیینات باشلوه معماری باستان ،اعم از حجاری و نقاشی به چشمها خورد (افشار
اص و خسروی .)9978:999 ،از سوی دیگر تأثیر هنر محلی را ،به ویژه در عناصر تزیینی و نقوش در
معماری دوران قاجارها توان دیا .نقاشی صحنههای شلار ،اجررای سرمب شریر و خورشریا و اشرلال
فیگوراتیو و کاربرد رنگهای زرد و قرمز کاشیلاریها و عناصر تزیینی از مصادیقی است که تأثیر هنر
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ایران باستان را در معماری دوران قاجار آشلارها سازد (درودگر .)94 :9982 ،در این دوره شاها نروعی
بازگشت به گذشتۀ پرشلوه هخامنشیان و ساسانیان هستیم ،به عنوان مثال تاالر بزرگ کاخ گلسرتان،
در طرح و نقشۀ کلی هماننا کاخ ساسانی دامغان است .این امر نیز گواه بر تااوم سرنتهای معمراری
ایران باستان است (آیت اللهی .)902-904 :9980 ،در واقع معماری دوران قاجار را بایا در دو قسرمت
مجزا مورد بررسی قرارداد .بخشی که از ابتاا تا دوران ناصرالاین شاه است کره ادامره معمراری زنرا و
صفوی تنها با اناک تغییراتی در بنا و تزیینات است .در این دوران عناصر ایرانری برر معمراری مسرلط
بوده و نفوذ بیگانه در اوای پادشاهی ناصری بسیار ناچیز است .بخش دوم معماری که از اواخرر عهرا
ناصری آغاز شاه و تلفیقی موفق از معماری ایرانی باختر زمین اسرت (آیتری .)900 :9980 ،هنرر دورۀ
قاجار نشانگر سه مشخصه و ویژگی بنیادی بود .جراایی روز افرزون فرهنرگ ایرانری از سرنت عظریم
اسالمی در نتیجۀ پیروزی تشیع و رقابت با امپراتوری عثمانی ،ورود دم افزون عناصرر هنرر مردمری و
عامیانه ،وابستگی رشا یابناه به تأثیرات هنر غربی .هنر این دوره با اینله از نظر کیفی در سطح پایین
تر از هنر ادوار پیشین قرار داشت ،اما ویژگی و هویت کامالً مستق و پالودهای را به نمرایش گذاشرت
(اسلارچا .)99 :9984 ،به طور کلی دوره سلطنت ناصرالاین شاه از بسیاری جهات شراخص ترر اسرت.
پادشاهی درازمات وی بر خالف دوران آقامحماخان ،فتحعلی شراه و محماشراه -کره برا جنگهرای
داخلی و خارجی همراه بود -به یک آرامش نسبی دست یافت و هنر معماری و دیگر هنرهای وابسرته
به آن نظیر کاشیلاری ،گچ بری ،آیینه کاری ،حجاری و نقاشی رونق پیاا کررد (قبادیران.)81 :9989 ،
در این عصر یک تحول اساسی در معماری پایتخت کشور صورت گرفت و نفوذ گونرهای معمراری در
این دوره ظاهر شا که سابقه در معماری سرزمین ما نااشت .کاخها و بناها مهم حلومتی کره در ایرن
دوره ساخته شانا از نظر منبع الهام ،شل کالبای و نوع تزیینات تلفیقی از معماری سنتی و اروپایی و
متفاوت از ساختمانهای دورههای قب اسرت .در واقرع از شریوه معمراری اواخرر قاجرار -شراخهای از
معماری این دوره را که در آن تلفیقی از معماری سنتی ایران با معماری التقاطی اروپا به عمر آمراه-
تحت عنوان شیوه معماری اواخر قاجار یاد شاه است که نمونه هایی از این شیوه معماری راها توان در
بسیاری از بناهای ساخته شاه توسط ناصرالاین شاه مشاهاه کرد.
می توان گفت که معماری اواخر قاجار تحت تأثیر معماری مارن در آغاز قرن بیستم مریالدی ،در
زمینه معماری و شهرسرازی ،مهناسری و شهرسرازی ،بروده اسرت .در ایرن دوران حضرور تعراادی از
مارسان اروپایی از جمله کرشیش و پوالک در دارالفنون ،و مهناسان درباری ،ماننا گاستیگر و برولر و
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سایر مهناسان وابسته به اداره تلگراف کشورهای هنا و اروپایی در شناخت و جرذب ایراههای جایرا
تأثیر داشته است .از میان شاهان قاجاریه تأثیر ناصرالاین شاه در حوزه معماری و شهرسرازی بریش از
دیگران است .ناصرالاین شاه تحت تأثیر سبکهای اروپایی بود (کامر نیرا .)224 :9919 ،ناصررالاین
شاه از میان تمامی شاهان قاجار بیشتر به به معماری و ساختمان سازی عالقه نشران داده چنران کره
اکثر بناهای ادوار قب به امر وی خراب و به سلیقه زمان وی اصرالح شرا (مسرتوفی )407 :9979 ،و
سراهای سلطانی را هر چه باشلوه تر بنا کرد (سرپهر .)9992 :9977 ،قبر از ایرن تحروالت در ایرن
دوران شاها مقاومت معماری و فرهنگ ایران در برابر انواع تهاجمهای فرهنگی برودیم ،کره علیررغم
پذیرفته شان تغییرات و پیشرفت ها ،معماری خاص خود را عرضه داشتنا .امرا در دورهی قاجرار ایرن
تغییر منبع فلری ،به سبب عقب مانان از تلنولوژی و علم روز دنیرا در قررن  91و همینطرور شررایط
نابسامان اقتصادی و زیستی مردم ،اثری متفاوت داشت (معماریان .)14 :9919 ،در آن دوران ،ایراه آل
آسمانی معماری ایرانی کم کم مصااق زمینی خود را در پاریس و دیگرر شرهرهای اروپرا پیرااها کنرا
(حسررین زاده و حسررنی .)290 :9984 ،در ایررن دوران دورهی معمرراری فرنگرری تاثیرپررذیری بیشررتر از
معماری نئوکالسیک اروپا است (قبادیان .)19 :9912 ،در این دوره شاها ساخت فضاهایی نظیر پرارک
امین الاوله و اتابک و بناهایی با کارکرد جایا هستیم که بی شک مهمترین آنهرا سراختمان مجلرس
شورای ملی ست (ریاضی .)999 :9981 ،معماری خیابرانی تغییرر دیگرری اسرت کره در ایرن دوره در
معماری ایران به چشمها خورد .منظور از این نوع معماری احاا خانهها و مغازهها در اطرراف خیابران
است .علت این پایاه ورود اتومبی به خیابان هایی ست که جنبهی عمللردی داشتنا .این بناها در دو
یا سه طبقه رو به خیابان ساختهها شانا و بازشوهایی به سمت خیابان داشتنا .پیاده روهرا ،جویهرا و
ردیفهای درخت و باغچه از دیگر عناصری هستنا که به خیابانها افزودههرا شرونا (کمرالی:9981 ،
 .)47-94نمودهای معماری فرنگی را توان باین صورت تعریف کرد :نمادهای نئوکالسیک نظیر کاله
فرنگی و ساعت ،تقارن در پالن و نماهای اصلی ،بام شیباار و سنتوری ،قوسهای کمانی و نیم دایره،
گلاان و مجسمه در بنا ،نردههای فلزی ،باللن ،پلهها در محور اصلی ،تزیینات کالسیک و واقع گررا و
ستونهای دوریک ،ایونیک و کورنتی (قبادیان.)14 :9912 ،
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روند تاریخی احداث کاخ و تزئینات آن در ایران با تأکید بر اواخر قاجار
احاا کاخ در ایران به گذشتههای بسیار دور بازها گردد .مفهوم امروزی کاخ با مفهوم این کلمره
در گذشته متفاوت است .در گذشته به بناهایی منفرد ،که با نوعی معماری برتر از دیگر بناها احراا ها
شانا و کاربردهای متفاوتی داشتنا ،کاخ اطالقهرا گردیرا (کیرانی .)74 :9918 ،ایرن بناهرای منفررد
مملن بود که زمانی به عنوان کاخ مسلونی به کار رفته باشا و زمانی در نقش یک معبا ظاهرها شرا
(کالیس .)99879 ،به طور کلی ،فرهنگ ایران پیش از اسالم بر محوریرت فررامین وآراء پادشراهان و
حاکمان ساکن کاخها استوار بود به همین سبب سبک معماری کاخها الگوی غالب بناهرای آن دوران
بود ( .)Valiankoh, 1998: 125با گرویان ایرانیان به اسالم و ظهور شهر اسالمی از اهمیت ایرن
بناهای غیرمذهبی کاسته شا و از آنها به تاریج برای سلونت و امور حلومتی استفاده شا .بره همرین
سبب از صار اسالم کاخ یا بنای باشلوهی ،که در مقیاس بزرگ ساخته شاه باشرا ،برر جرای نمانراه
است .در دوره صفوی بود که کاخهای حلومتی اهمیت دوبارهای پیاا کرد و در کنار مسجا و بازار بره
یلی از عناصر اصلی میادین شهری مبال شا (حبیبی .)942 :9979 ،بنا به تعبیر زکی محماحسرن در
مورد حال و هوای منظر معماری و باغ ایرانی در چه ستون و هشرت بهشرت و عرالی قراپو "اینجرا
(باغها و کاخهای صفوی) دلگشا و روح انگیز است( ".زکی .)98 :9977 ،کاخهای قاجاریان نیز هماننا
صفویان عالقه زیادی به احاطه کردن محیط پیرامون خود برا منراظر زیبرا بره ویرژه کاخهرا داشرتنا
( .)Fatullayev, 2013: 96در واقع کاخها به عنوان شاخصترین بقایای معماری و مهمترین کرار
معماران دوران پیش از اسالم ایران با داشتن چیامان منظم و متقرارن و عنصرر مسرلط ایروان بعراها
الگوی کاخها و خانههای اربابیها شود و در دوره قاجار با جایت تااوم پیااها کنا (محمای و دیگران،
.)82 :9910
اولین سفر ناصرالاین شاه به اروپا  29رمضان  9210ه.ق .واقع شا که  9ماه به طول انجامیرا .در
این سفر شاه ایران را صار اعظم و گروهی از شاهزادگان و رجال عالی رتبه همراهی کردنرا .در ایرن
سفر شاه از روسیه به بلژیک ،انگلستان ،فرانسه ،سوئیس ،ایتالیا ،اتریش و عثمانی بازدیا کررد و مرورد
استقبال سران و سالطین این کشورها قررار گرفرت (موسروی بجنروردی .)241 :9919 ،در سرفر اول
ناصرالاین شاه به فرنگ به کاخ بوکینگهام این چنین آماه است« :مث قلعه چهار برجی بنظرهرا آمرا
نزدیک رسیاه پیاده شاه سوار کالسله اسبی شایم جمع ملتزمین ما هم بودنا» (ناصرالاین شاه قاجار،
.)994 :9949ها توان گفت قلعه چهار برجی اشاره دارد به ورودیهای نئوکالسیک ،همران گونره کره
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حاج محما علی محالتی از نوعی ورودی نئوکالسیک در معماری کاخها و منازل مسلونی یادها کنرا
که در کاخهای تهرانی و دیگر عمارات به وفور استفادهها شود« .جمیع دربهای خانههای لنران را دو
ستون یا چهار ستون سنگی مث سایه بان درستها کننا که درب خانه کهها ایستیا از باران محفرو
باشنا» (سیاح .)918 :9989 ،این امر باعث ایجاد تناسبات در طرح اصلی نمرای سراختمانها شرا ،بره
طوری که ورودی قصر یاقوت باین صورت توسط دو ستون دو تایی (برا ترزئین گچری سرفیا رنرگ)
تعریفها شود ،به صورتی که باعث ایجاد تناسباتی از اعااد ساده مث 9:2ها شا که از لحا بصری به
صورت مستطی هایی ایستا و پایاار و در عین حال زیبا درکها شونا( 2.تصویر )9

تصویر شماره  -9سردر ورودی قصر یاقوت (مأخذ)www.google.com :

در دوران انتهایی دوران قاجار استفاده از بامهای مونسارت که در قرن  97میالدی به بعا برر روی
کاخهای پاریسی توسط معمار فرانسوی فرانسیس منسارت استفادهها شرا .سرنتوری شلسرته (سربک
مانریسم) پوشانان نما با گچ برای شباهت با بناهای فرنگی همگی در بناهایی ماننا عمرارت ملیجرک
به وضوح یافتها شود .ناصر الاین شاه در سفر اولش به فرنگ در این زمینه چنین نق کررده اسرت:
"عمارت تویلری که بهترین عمارات خوب دنیا بوده است حاال بالمره خراب شاه اسرت( ".ناصررالاین
شاه قاجار .)994 :9949 ،قامت ساخت سنتورى در معمارى ،به  700ق.م در معمارى معابا یونانى مرى
رسا استفاده از سنتورى قب از دورهی قاجار در معمارى ایران معمول نبوده است و در دوره ى قاجرار
به علت روابط با غرب از معمارى کالسیک اروپا به معمارى ایران راه یافته است.
پنج سال بعا ،در سال  9219ه .ق .سفر دیگر ناصرالاین شاه به اروپا صرورت گرفرت کره ظراهراً
دلی این سفر بازدیا از نمایشگاهی اعالم شا که در پاریس برگزارها شا .این سفر رسمی نبود و چنین
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اعالم کردنا که چون در سفر پیشین شاه به سبب دیاارهای رسمی با روسرای دول فرصرت بازدیرا از
صنایع فرنگ را نااشت ،این بار برای جبران آن به سفرها رود (عرال .)220-229 :9979 ،در دو دهره
واپسین دوره ناصری ،یعنی پرس از سرفر دوم ناصررالاین شراه بره اروپرا در سرال  9219ه.ق (9878
میالدی) ،شیفتگی و گرایش به هنر و معماری غرب به اوج خود رسیاه بود به طوری کره در طراحری
کاخها و بناهای حلومتی مستقیماً از بناهای اروپایی الگوبرداریها شا .یحیری ذکری دربراره عمرارت:
خوابگاهها نویسا« :این کاخ برخالف عمارات دیگر ساختمانی بود کامالً به سبک اروپرایی کره از روی
ساختمان «دولمه باغچه» سلطان عثمانی ساخته شاه و تزیین یافته بود .)Zoka, 1970( ».همچنرین
در روزنامه شرف سال  9909ه.ق 9.نوشته شاه ..." :هنوز باین وضع مخصوص بنای قصری در امارت
مبارکه سلطنتی نشاه بود به انواع زینتها بنائی و حجاری و محجرهای مزین فلزی کار قورخانه ایرران
زمین است و به انواع بساطها و مب های نفیس گرانبها آراسته" (تصویر  .)9در اینجا زینت هایی بنایی
و حجاریهای مزین به گچ بریهای با طرح اسرلیمی – 4روکوکرویی 9برر براالی پنجرههرا و مرابین
طبقات و بر روی لبه بام عمارت خوابگاه اشاره دارد ،که نشان از نفوذ هنر اروپایی در هنر ایرانی دارد.
از دیگر کاخ هایی که به سبک سنتی و اروپایی ساخته شاه انا ،کاخ صاحبقرانیهها باشا .در سرال
 9217ه.ق .ناصرالاین شاه به مناسبت سی و یلمین سال حلومتش خود را صاحب قران نامیا 9و بره
یحیی خان مشیرالاوله دستور تحول کلی در عمارت جهان نما را داد .ساختمان جایا در دو طبقره بنرا
شا که این مجموعه را صاحبقرانیه نامیانا .طبق تصویری که اعتماد السلطنه در کتاب مررآت البلراان
ناصری از تعمیر اولیه کاخ صاحبقرانیه آورده طبقات بره شرل ایروان هرایی کره در دوره اول قاجرار
مرسوم بوده ساخته شاه است و اثری از دیوار و سقف شیباار نیست .ستونها نقش اساسی را در نمای
ساختمان دارنا (صنیع الاوله :9297 ،ص « .)982این کاخ ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و اروپایی و
دارای تاالری بزرگ و حوضخانهای زیبا با تزیینات آیینه کاری و درهایی با شیشههای رنگرین اسرت»
(ذکا و سمسار .)299 :9991 ،آیینه کاری از جمله تزئینات و هنرهای مرتبط با معمراری سرنتی ایرران
است .تاالر جهان نما یلی دیگر از زیباترین آثار آیینه کاریهای دوره قاجرار را بره نمایشهرا گرذارد.
ویژگی سیالی خطوط و حرکت آرایهها در اینجا نیز به نحو چشمگیری دیاهها شود .هنرمنرا ایرانری ،هنرر
خود را در ارائه اثری زیبا به کار گرفته است (محمای حاجی آبادی دیگران( .)94 :9912 ،تصویر ) 9

در تاالر اصلی صاحبقرانیه که به جهان نمرا معرروف اسرت گچبریهرا برا آیینره کراری بره نحرو
هنرمناانهای آمیخته شاه است .همچنین در اتاق کرسی خانه و سرقف اتراق مجراور آن کره در کنرار
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نقاشی الکی الحاقی از شیراز قرار گرفته ترکیبی از رنگ و گچ بری با هرم کرار شراه اسرت.ها تروان
گفت تزئینات گچ بری در کاخهای قاجاریه در قالب ستونها و سر ستونهای گچبرری شراه کره بره
سبک کرنتی با برگهای کنگری تزیین شاه انا و یا در ترکیب با سایر عناصر تزئینی از جمله نقاشی،
آیینه کاری در تزئینات فضاهای داخلی کاخها نمود پیااها کنا .ایرن عناصرر تزئینری (گچبرری ،آیینره
کاری و نقاشی) به صورتی هماهنگ و سازماناهی شاه در کنار هم باعث یک ایجاد ک منسجم شاه
و از لحا بصری باعث ایجاد ترکیبی زیبا و خوشایناها شونا( 7.تصویر)7
همچنین از اواسط دوره قاجار پنجرهها تحت تأثیر معماری اروپرا بره شرل چفراهای نریم دایرره
ساخته شا و در آن به سبک ارسیها از شیشههای رنگی استفادهها کردنا که با ارسریهای مسرتطی
شل تفاوت بسیاری داشت .شیوه کار به این صورت بود که «از شیشه به رنگهای قرمز ،آبری ،سربز
زمردی و زرد در نوارهای توخالی چوبی بررای پنجرره هرایی نریم گررد کوچرک و پنجرههرای ارسری
استفادهها شا» (بختیاری و افهمی .)94 :9910 ،در صاحبقرانیه تمامی پنجرههای نمای سراختمان بره
این شیوه اجرا شاه است.

تصویر شماره  -9مرکز سرقف تراالر جهران نمرا ،تصویر شماره -7گچبرری و آیینره کراری تراالر جهران نمرا،
(مأخذ :محمای حاجی آبادی دیگران.)90 :9912 ،

(مأخذ :محمای حاجی آبادی دیگران.)90 :9912 ،

می توان گفت که طرح کاخهای قاجار متأثر از کاخهای انگلیسی بروده اسرت .ممرتحن الاولره از
اولین معمار ایرانی تحصی کرده در فرنگ درباره شیوه طرح و اجرای عمارات قاجاری به تقلیرا اشراره
دارد که خود مستتر در شیوه آموزش معماری در دوره نئوکالسیک دارد .او در مرورد طراحری و نقشره
قصر فیروزهها نویسا« :چنا اطاق به عرض و طول معین و حوضخانه فرمایش رفت و مرن یادداشرت
کرده از حضور کناره گرفته ،در روی کاغذ کروکی نقشه و نما را طرح نمودم مختصر تصرفی خواسرتنا
در بنا بفرماینا با دلی و برهان رد کردم( ».خان شقاقی.)999-999 :9999 ،
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« ....در شهر پاریس سقف درگاه و درهای عمارات هاللی اسرت و همره سرقف درگاههرا صراف و
مسطح است مگر برخی طاقهای بزرگ و ایوانهای جلو بازارها کره آنهرا را هاللری سرقف زده انرا»
(سیاح .)919-914 :9989 ،این امر در قصر یاقوت با استفاده از تلرار ستونها و قوسهرای رومری در
اطراف کوشک هماهنگی منحصر به فردی در ظاهر و نمای بنا ایجاد کررده اسرت .در نمرای اصرلی،
ردیف پنجرههای طبقات ،ریتم متقارنی را تشلی ها دها که نگاه ناظر را از دو طرف به سمت دهانهی
اصلی ورودی هاایتها کننا و در نقطهی مرکزی با هم یلیها شونا .این امرر اشراره بره ریرتم تراق
نماهای ستون های کالسیک در نما و توصیف شلوه و عظمت سبکهای کالسیک و ستونها و سرر
ستونهای رومی دارد« :در آنجا تماشاخانه سرباز کوچلی ساخته انا و داخ دریاچره جزیرره کروچلی
است ستون هایش به سبک رومنهای قایم است( ».ناصرالاین شاه قاجار.)999 :9971 ،
باین ترتیبها توان گفت زیبایی مخلوق نظم ،تعادل ،تقارن ،توازن ،آراستگی ،ریتم ،حرکت ،سرلون و
ارتباط قانونمنای بین این اجزاست و تأثیر مستقیم بر سالمت ذهنی ایجادها کنرا (مرتضروی:9979 ،
 .)4از طرفی نقاشی دیواری نیز یلی از هنرهای محیطی محسوب می شود که ترأثیر زیرادی برر روان
جامعه دارد (الزیو.)90 :9980 ،
در دوره قاجار نیز تک چهرهها مهمترین عرواملی بودنرا کره هنرر نقاشری ایرران را تحرت تراثیر
قراردادنا« .نفوذ سبک اروپایی در نقاشی ایران به قاری زیادها شود که هنرمناان ایران برا اسرتفاده از
گراورهای رنگی و نسخه برداری از آثار استادان نقاشی رنسانس اصالت نقاشی ایران را از اوایر قررن
 91تا  20میالدیها گیرنا» (حراتم.)99 :9989 ،ها تروان گفرت کره هراف از بلرارگیری نقاشریهای
دیواری  -زیباسازی از طریق به کارگیری اصول فرم ،طررح و همراهنگی آنهرا برا یلرایگر و محریط
پیرامون خود ،ایجاد نظم در محیط و ایجاد جاذبه های بصری برای ارایۀ محیطی دلپرذیر و زیبرا بروده
است .موضوعات نقاشیهای دیواری در معماری قاجاریه کاربرد تک چهرها و نقاشی الکی بوده اسرت.
تک چهرهها معروفترین نقاشیهای دوره قاجار هستنا که بر روی پردههای بزرگ نقاشی شراه و در
جاهای مناسب بر دیواره کاخهای قاجاری نصب شاه است .تعاادی از این پردهها در کاخ صراحبقرانیه
نیز مشاهاهها شود .سبک ایستادن و نمایش ابزار مورد عالقره در دسرت افرراد از ویژگیهرای سربک
نقاشی باروک است که به طور مشترک در تک چهرههای روس و ایران قرن  98و  91مریالدی قابر
مشاهاه است .از طرفی در نقاشی دیواری تااوم رنگی ،همجواری و مشابهت به دلی وجود رنگ آبری
در لباس تک چهره و پس زمینه آن زیاد است .همچنین از هماهنگی متشابه و مسرلط نیرز برخروردار
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است( .تصویر )8با وجود اینله هیچ کاام از تصاویر دقیقاً ماننا یلایگر نیستنا ،امرا در کر مجموعرۀ
منسجمی را به وجود آورده انا ،به طوری که ذهن انسان شلاف بین طرحها را پرها کنا.

تصویرشماره  -8تک چهرههای تاالر حوضخانه صاحبقرانیه( ،مأخذ :محمای حاجی آبادی و دیگران.)90 :9912 ،

یلی دیگر از سبکهای نقاشی که در دوره قاجار به یلی از زیبراترین شریوهها جهرت ارائره آثرار
نفیس تبای شا نقاشی الکی بود .طبق اظهار نظر فرستادگان و جهرانگردان متعرادی کره در نیمره
نخست ساه نوزدهم به ایران سفر کردنا ،ایران در آن زمان بیش از هر دوره دیگری سرزمین نقاشری
بود به طوری که «در ساه نوزدهم قمری شهر شیراز به کارهای نقاشری در جهران نرام آورهرا شرود.
قلماان ها ،جعبههای آرایش و جلاهایی با نقش گ های سرخ را با کاغرذ روغنیهرا سراختنا (حراتم،
 .)24 :9989در کاخ صاحبقرانیه نقاشی الکی بر روی درها و اشریایی کره از دوره قاجرار براقی مانراه
دیاهها شود .که در آن هماهنگی بسیار خوبی به دلی وجود رنگهای سبز ،آبی ،زرد و قرمز در طرح و
محیط دیاهها شود .نقاشی سقفی نیز یلی دیگر از نمونههای نقاشی الکری موجرود در کاخهرا اسرت.
صاقیانی ( )9981در پایان نامه خود یلی از این سقفها را این طور توصیف کرده است « :از نظر هنر
نقاشی عمارت سقف اتاق بار با تیرهای چوبی و تختههای منظم پوشیاه شراه اسرت .در ایرن نقاشری
نقوش گ و مرغ ،چهره زنان فرنگی و تصاویری از قصرهای اروپایی نشران داده شراه کره آن را بره
زبان محلی مرجوکها نامنا و در دوره قاجاریه در شهر شیراز رواج داشته اسرت .تصراویر چراپی زنران
اروپایی نیز به صورت چسبانه درون قابهای تزیینی محلم شاه و توسط الیه ورنری کره در آن دوره
غالباً روغن کمان غلیظ بود پوشش داده شاه است ».در نقاشی فوق نیز تاا وم شللی در تلرار شرل
بیضی و قرارگیری چهرههای زنان فرنگی حول آن ،همجواری چهرهها با نقوش گیاهی در کنرار هرم،
مشابهت در نقوش گ و مرغها و تقارن محوری از طریق طراحی نقوش و چهرههای مشرابه دیراهها
شود .و به نوعی همۀ این موارد در کنار هم باعث ایجاد شل خوش و زیبا بر روی سقف شاه انا.
جاول شماره  -9معیار زیباشناسانه انواع تزئینات کاربردی در فضاهای داخلی و نمای بیرونی
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فضای داخلی

کاخ

آیینه

شیشه

کاری

رنگی

نقاشی

نمای بیرونی
گچبری

گچبری

ورودی

طاق و قوس رومی

نئوکالسیک

تزئینات

آیینه

اجرای

نقاشی

گچبری

گچبری

تعریف دو

اجرای پنجرها با

کاری در

شیشه به

تک

در

سرستونها با

ستون دو

طرح طاق و قوس

ترکیب با

رنگهای

چهره.

ترکیب

طرح کورینتین.

تایی (با

رومی.

گچ بری

قرمز ،آبی،

نقاشی

با رنگ

گچبری اسلیمی

تزئین گچی

اجرای درگاهها و

سبز

الکی.

– روکوکویی

سفیا

پنجرها با طرح

زمردی و

بر باالی

رنگ).

طاق و قوس رومی.

زرد

پنجرهها و زیر

تعبیه پله در

لبه بام.

محور وسط

پوشانان نما با

ورودی.

گچ.

معیار زیباشناسانه

 +کاربرد رنگهای اصلی سبز و زرد و آبی

 +حرکت

 +تقارن

 +رعایت تناسب

 +رعایت تقارن در طراحی گچ بریها

متناوب و ریتم

محوری

 2:9در نمای کاخ

 +هماهنگی در ترکیب عناصر تزئینی (گچبری ،آیینه

دار خطوط

عمودی در

 +تلرار و ریتم در

کاری و نقاشی)

منحنی گیاهی

نما

پنجرههای با طرح

 +تلرار و ریتم

 +تنوع

طاق و قوس رومی

در پنجرههای

ریتم در

با طرح طاق و

تلرار

قوس رومی

پنجرها
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نتیجه گیری
در معماری دورهی قاجار نیز ماننا دورههای پیش تزئینات یلی از اجزای معماری به شمارها رفرت و تمرام
بناها به ویژه خانههای اعیان و اشراف دارای تزئینات بوده است .تزئینات برای هنرمنا معمار از اهمیت براالیی
برخوردار بوده است .دورهی قاجار راها توان عصر نوآوری و تحوالت در زمینه هنر و معماری دانسرت .در ایرن
دوره اتفاقات مهم و اساسی رخ داد که نقش مؤثر و ویژهای بر محتروای تزئینرات بناهرای دوره قاجرار داشرت.
ارتباطات و مراودات فزایناه با غرب که موجب آشنایی و تاثیر پذیری هنر ایران از مغررب زمرین داشرت تراثیر
مستقیم بر تمام زوایای هنر و معماری این دوره داشت .در تزئینات بناها اگرچه هنوز از مصالح سنتی استفادهها
شاه است ،ولی قسمت زیادی از تزئینات با الهام از علسها و کارت پستالهای اروپایی ساختهها شراه اسرت.
بنابراین سبلی در معماری و تزئینات بوجود آما که تلفیقی از سنتی و مارن بوده اسرت .در ایرن پرژوهش بره
بررسی تزئینات در کاخهای سلطنتی اواخر قاجار بر مبنای تأثیر پذیریشان از فرهنگ غرب پرداخته شاه اسرت.
در این راستا معیارهای زیبایی شناسی مرتبط با هر گونه تزئین با مؤلفههای ادراکی زیباشناسرانه 8تطبیرق داده
شانا که عبارتنا از نظم ،تعادل ،تقارن ،تروازن ،آراسرتگی ،ریرتم ،حرکرت ،سرلون ،تأکیرا ،وحرات ،سرادگی،
شفافیت ،وضوح ،فضای مثبت و منفی و ارتباط قانونمنای بین اجزا که با تأثیر مستقیم بر سالمت ذهنی باعث
ادراک خوشاینا زیباییها شونا .پسها توان گفت که زیبایی شناسی بناهای قاجار بر اص تزئین اسرتوار اسرت
که از طریق کاربرد حرکت متناوب و ریتم دار خطوط منحنی گیاهی بر روی دیوارهای نما  ،تلررار و ریرتم در
پنجرههای با طرح طاق و قوس رومی ،تنوع ریتم در تلرار پنجرها ،ایجاد هماهنگی بین نوع تزئینرات و رنرگ
آنها ،مشابهت شل سرستونهای تزئینی در هر بنا از نظر شل و رنگ و اناازه ،وحات بین عناصر تزئینری و
نوع جانمایی و طراحی آنها بر روی نماها ،نزدیلی و در ارتباط بودن عناصر تزئینی در کنار هم و رعایت تقارن
محوری عمودی در کاربرد ستونها و سرستونها در نماها نمود یافته است و باعث ادراک خوشاینا جزء به جزء
تزئینات در ارتباط با ک مجموعه شاه است .عالوه بر این امر در نتیجه رابطه متقاب بین سیاسرت و هنرر آن
زمان در زمینه ساختمان سازی و تزئینات کاربردی آن در کنار توجه به سنت و هویرت معمراری ایرانری ادراک
زیبایی تزئینات را برای مخاطبین بیشتر کرده و به نوعیها توان گفت که نقش عامر حفرظ سرنت و هویرت
معماری ایرانی نسبت به تأثیرپذیری از معماری مارن در ادراک زیبایی تزئینرات غرالبتر بروده اسرت .چررا کره
تزئینات اواخر قاجار به نوعی در ادامۀ تزئینات دوران صفوی البته با رویلردی مارن بوده است.

98

پژوهشنامه تاریخ -سال پانزدهم -تابستان  - 11شماره 91

یادداشتها
 9این اصطاح (  )Beauty Cultureاز کامرون میش امین وام گرفتره شراه اسرت ببینیراMichael ( :
)Amin, 2004: 1
2مراجعه شود به مبحث نظم ادراکی و طرحوارههای مناسب از کتاب «آفرینش نظریههای معماری» اثر
جان لنگ ،ترجمه محمارضا عینی فر ( ،)9988انتشارات دانشگاه تهران.
 92919شمسی.
4اِسلیمی نقش تزیینی به شل گیاه است با ساقههای مارپیچی که در پیچ و خمی بی انتها اول و آخر آن بره
هم متص میشود و در حرکتی دائمی منقوش میگردد .از اولین اص های اصول تزئین گرا در هنر ایرانی بره
حساب میآیا (شاد قزوینی :9919 ،ص .)48
9دوره روکوکو یلی از دورههای هنری تزئین گرا دنیای غرب است که نقوش و تزئینات غیر اروپرایی در آثرار
آن دوران به وفور دیاه میشود .در این میان نقوش اسلیمی با صورتهای متنوع درتابلوهرای نقاشری ،نقروش
پارچه ها ،کناه کاریهای مبلمان و تزئینات معماری داخلی در دربار فرانسه کاربردی وافر یافت (جرونز:9988 ،
.)92
9در دوره قاجار هر  30سال یک قرن نامیاه میشا.
7از زبان پاکباز در کتاب "دایره المعارف هنر" هماهنگی (کمپوزیسیون یا ترکیرب بنرای) ،عمر سرازماناهی
همه عناصر یک اثر هنری است منظور ایجاد یک ک منسجم و حاوی بیان هنری .املان دارد هرر عنصرر برا
ویژگیهای ذاتی اش جلوه نمایا ولی بایا به طریقی عم کنا که ک مهم تر از اجزا باشا.
8مؤلفههای ادراکی زیبایی شناسی براساس رویلرد گشتالتی از ادبیات پژوهش استخراج شاه انرا ،کره جهرت
مطالعه بیشتر میتوان به متن اصلی پژوهش فوق مراجعه کرد.

بازشناسی معماری معاصر ایران بر مبنای ابعاد زیبایی شناسی بناهای تاریخیِ قاجاریه ...

91

کتابنامه:
اسلارچا ،جان روبرتو ( ،)9984هنر صفوی ،زنا ،قاجار ،ترجمۀ یعقوب آژنا ،تهران :مولی.
افشار اص  ،مهای و محما باقر خسروی (« ، )9978معماری ایران در دورۀ قاجار» ،فصلنامه هنر ،شمارۀ
 ،99ص .920-997
آیت الهی ،حبیب (، )9980کتاب ایران ،تاریخ هنر ،تهران :انتشارات بین المللی الهای.
آیتی ،حبیب اهلل (، )9980تاریخ هنر ،تهران :انتشارات بین المللی الهای.
بختیاری ،پردیس و رضا افهمی (« ،)9910هنر ایران عصر قاجار (ترجمهای از کلیات هنر عصر قاجار که در
دایرۀ المعارف ایرانیلا منتشرشاه است)» ،کتاب ماه هنر ،شماره  ، 992ص .94
بنیامین ،والتر ( ،)9191اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی .در اکران انایشه :فص هایی در فلسفهی
سینما ( ،)9987ترجمۀ :پیام یزدانجو،تهران  :نشرمرکز.
پنجه باشی ،الهه و فرها ،فرنیا ( )9919خورشیا و فرشته« ،نمادی از زن در کاشیهای کاخ گلستان»،
فصلنامه زن در فرهنگ و هنر ،دورۀ ، 1شمارۀ  ، 4ص 999ر.928
پوپ ،آ،)9980(.شاهکارهای هنر ایران ،ترجمۀ:پروویز نات خانلری ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.
پوپ ،آ ،) 9979( .معماری ایران ،ترجمۀ :غالمحسین صاری افشار ،تهران :فرهنگان ،چاپ سوم.
پیرنیا ،محماکریم ( ،)9991شیوههای معماری ایران ،تهران :چاپ و نشر بنیاد.
جوادی ،شهره ("« )9984تزئین" عنصر اصلی در زیبایی شناسی هنر ایران» ،فصلنامه باغ نظر ،شماره
سوم ،ص .99-97
حاتم ،جمشیا (،)9989تک چهرههای قاجار ،دانشلاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی ،کارشناسی ارشا
پژوهش هنر ،غالمعلی حاتم ،فرهاد فخریان ،ص .99
حبیبی ،سیا محسن ( « ،)9979نخستین پژواک ،مارنیته در ایران» ،گفتگو.992-998 ،)9( 2 ،
حسین زاده دلیر ،کریم و هوشیار ،حسنی (« ،)9984مارنیسم و تاثیر آن بر معماری و شهرسازی ایران»،
جغرافیا و برنامه ریزی ،شمارهی  ،91ص .207-222
خان شقاقی ،میرزامحماخان ( )9999خاطرات ممتحن الدوله ،بلوشش حسینقلی خانشقاقی ،تهران :نشر
امیرکبیر ،ص .999-999
درودگر ،قاسم (« ،)9982بررسی ارزشهای هنری معماری دوران قاجار» ،معماری و شهرسازی- 79( ،
.) 70
ذکا ،یحیی و محما حسن سمسار ( )9991تهران در تصویر ،جلا  9و  ،2تهران :سروش.

20

پژوهشنامه تاریخ -سال پانزدهم -تابستان  - 11شماره 91

ریاضی ،سیا ابوالحسین (« ،)9981تاثیر تجاد بر سازمان فضایی شهر تهران در اواخر دورهی قاجار»،
تحقیقات فرهنگی ،شمارهی  ، 99ص .921-948
زکی ،محما حسن ( ،)9977هنر ایران ،ترجمۀ :ابراهیم اقلیای ،تهران :صاای معاصر.
سپهر ،محماتقی ( ،)9977ناسخ التواریخ ،به اهتمام جمشیا کیانفر ،تهران :اساطیر.
سعادتی خمسه ،مهای(«،)9919ارزیابی انتقادی گرایش به معماری غرب در اواخر دوره قاجار» ،فصلنامه
مدیریت شهری ،شماره  ،49بهار  ،19ص .980-917
صافی ،قاسم (،)9998کارت پستالهای تاریخی ایران ،تهران :مؤسسه فرهنگی گسترش هنر.
صاقیانی ،مارال ( ،)9981حفاظت و مرمت نقاشیهای روی چوب سقف قوس دار کاخ
صاحبقرانیه ،دانشلاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی ،کارشناسی ارشا مرمت اشیای تاریخی و
فرهنگی ،عباالرسول وطن دوست ،حمیا فرهمنا بروجنی.
صنیع الاوله ،محماحسن خان]اعتمادالسلطنه [ ( ،)9297مرآت البلدان ناصری ،بی نا (دارالطباعه مبارکه
دولتی) ،تهران.
عال ،شهریار(،) 9979اورکاد ،برنا ،تهران پایتخت دویست ساله ،تهران :اول ،انتشارات علمی فرهنگی.
علیزاده بیرجنای ،زهرا و ناصری ،اکرم (« ،)9919پیوناهای هنر و سیاست در عصر قاجار و پیاماهای آن»،
فصلنامه باغ نظر ،سال سیزدهم ،شماره  ،42آذر .9919
فرهمنا ،جالل (« ،) 9989قصور قاجار» ،فصلنامه تاریخ معاصر ایران ،)97( 90 ،ص .249-270
فلو ،ویلم و دیگران ( )9989نقاشی و نقاشان دوره قاجار ،ترجمۀ :یعقوب آژنا ،تهران :ای شاهسون
بغاادی.
قبادیان ،وحیا ( ،)9912سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران ،چاپ دوم ،تهران:
انتشارات علم معمار.
 ،)9910( --------مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب ،چاپ هجاهم ،تهران :دفترپژوهشهای فرهنگی.
 ، )9989( --------معماری در دارالخالفه ناصری ،تهران :پشوتن. ،)9989( --------معماری در دارلخالفه ناصری ،سنت و تجدد در معماری معاصر ،تهران:نشر پشوتن.
قیومی بیاهنای ،مهرداد و پیشوایی ،حمیا رضا (« ،)9912نقش و فراتر از نقش ،درآمای بر جمال شناسی
صناعت نقاشی در مثنوی معنوی» ،فصلنامه کیمیای هنر ،سال دوم ،شماره  ،1زمستان .9912

بازشناسی معماری معاصر ایران بر مبنای ابعاد زیبایی شناسی بناهای تاریخیِ قاجاریه ...

29

کام نیا ،حاما ( ،)9919آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب ،تهران :انتشارات علم معمار.
کالیس ،ولفرام (« ،)9987کاخهای صفوی» ،ترجمۀ احسان طهماسبی ،گلستان هنر ،شمارۀ  ،99صص -79
.98
کمالی ،محما رضا(« ،)9981بررسی معماری دورهی قاجار» ،دو فصلنامهی تخصصی دانش مرمت و
میراث فرهنگی ،سال پنجم ،شمارهی  ،4ص .47-94
کیانی ،محما یوسف ( )9918معماری ایران دوره اسالمی ،تهران :انتشارات سمت.
کیانی ،مصطفی ،بهجو ،اشلان( ،)9914تااوم فضایی در معماری معاصر ایران «بررسی میزان تاثیر پذیری
معماری معاصر ایران از معماری غرب و معماری ایرانی » ،فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان،
شماره .9-9
الزیو ،پ ( ،)9980تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان ،ترجمۀ سعیا آقایی و محمود مانی ،تهران:
هنر و معماری.
محمای حاجی آبادی ،فائزه و دیگران (« ،)9912بررسی تطبیقی هنرهای تزیینی داخ کاخ صاحبقرانیه و
بناهای روسیه قرن  98و  91میالدی» ،نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی ،دوره  ،98شماره ،9
بهار  ،9912ص .94
محمای ،مریم نیستانی ،جواد موسوی کوهپر، ،سیا مهای هژبری نوبری ،علیرضا (« ،)9910مطالعهی گونه
شناسی ،عناصر و اجزای معماری ایران در دوره ساسانی» ،نامه باستانشناسی.904-89 ،)9( 9 ،
مرتضوی ،شهرناز ( ،)9979فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط ،تهران :انتشارات دانشگاه
شهیا بهشتی.
مستوفی ،عبااهلل ( ،)9979شرح زندگانی من ،تهران :زوار.
معماریان ،غالمحسین ( ،)9919مبنای طراحی معماری ،تهران :انتشارات نغمه نو انایش.
معتما دزفولی ،فرامرز ( ،)9919تاریخ اندیشه جدید ایرانی ،تهران :نشر شیراز.
مکتب کمال الملک ( ،)9994تهران :نشر آبگینه وابسته به مرکز نشر فرهنگی رجاء.
موسوی بجنوردی ،کاظم ( ، )9919تاریخ جامع ایران ،تهران :مرکز پژوهشهای ایرانی اسالمی.
ناصرالاین شاه قاجار ( ،)9971روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر دوم فرنگستان ،فاطمه
قاضیها ،تهران :سازمان اسناد ملی ایران ،پژوهشلاه اسناد.
ناصرالاین شاه قاجار ( ،)9949سفرنامه ناصرالدین شاه قاجار ،به کوشش عبااهلل مستوفی ،تهران:
انتشارات انایشه.

91  شماره- 11  تابستان- سال پانزدهم-پژوهشنامه تاریخ

22

.19  شماره، مجله گزارش،» «نو گرایی در تزئینات خانههای قاجار شهر شیراز،)9919(  نازیال،نظر بلنا
. دانشگاه پیام نور، نشر تهران، مبانی نظری معماری،)9981(  عباالحمیا،نقره کار
. انتشارات سوره مهر،)تاریخ نقاشی قزوین (از دوران صفویه تا اواخر قاجار، )9914(  حسین،یوسفی
Diba, L. S. (1999), Images of Power and the Power of Images, Iran Nameh, 17(3),
423-452.
Fatullayev, S. (2013), Qacarlar Dövründ İranda Şhrsalma v Memarlığın İnkişafı,
Baku: Sharq-Qarb
Kateb-e Valiankoh, F. (1998), Iran Domestic Architecture: During Qajar Period,
Unpublished doctoral dissertation, University of Central England in Birmingham,
Birmingham.
Zoka, Y. (1970), History of the Buildings at the Arg, Tehran, Tehran: Anjoman-e
Asar-e Melli.

