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Islamic Principles and Quranic Verses in Safavid Dynasty and 
Qajar Dynasty Masterpieces (Case Studies: Chahar-Bagh 
School-Mosque and Shah-Abdol-Azim Tomb)

[1] A review of spiritual identity and sacred suppositions in the architecture of Shi’i mosques 
[2] Islamic art in challenge with contemporary concepts and new horizons [3]Manifestation 
of Dhikr in Islamic-Iranian architectural space through gospel and warning; A case study of 
Mosques of Islamic-Iranian architecture [4] Philosophy of Islamic art [5] Mosque design
patterns in contemporary architecture [6] Philosophy of Islamic architecture, investigation 
of spiritual deep-structures of Islamic architecture [7] Architecture in context-inspiration
of contextualism in designs [8] Dilemma of prosperity and technology in contemporary
architecture of developing countries [9] Search for identity in contemporary architecture of 
Saudi Arabia [10] Comparative investigation of patterns of Tile work of two mosques-
Chaharbagh school and Seyyed Isfahan [11] Investigation of innovations and developments 
of ornaments and patterns of tile work of mosques (schools) of Qajar era [12] Investigation 
of archaeology of architecture and urbanism of Malayer City in Qajar era [13] History of
Iranian art in Islamic era- Islamic ornaments [14] Contemporary architecture of Iran
(challenge of tradition and modernity) [15] The comparative study of Chaharbagh school of 
Esfahan tile inscriptions and the beliefs in Safavid era [16] Tile-work’s evolution transition 
in architectural works [17] Comparison of paint and tile in Safavid and Qajar eras
(Chaharbagh school and Mosque and Seminary of shahid Motahri) [18] Knowing Koleyni’s
sources in codifying Al-Kafi 

Aims This paper was carried out to show Islamic principles and Quranic verses in Safavid 
Dynasty and Qajar Dynasty masterpieces, especially in the case of studies (Chahar-Bagh School-
Mosque and Shah Abdol-Azim Tomb). Chahar-Bagh School-Mosque is one of the masterpieces 
of Safavid Dynasty, and Shah Abdol-Azim Tomb is one of the most important buildings of 
Tehran. The centerpiece of its tiling ornament has accomplished in Qajar Dynasty.
Instruments & Methods Comparative analysis of tiling in these two buildings can help in 
recognition of them. This study compares these two buildings with analytical-descriptive, and 
survey study methods.
Findings The Findings of the present study indicate that the main difference between these 
two buildings’ tiling is in pattern and color. In the Safavid Dynasty, azure and turquoise colors 
are dominant, but in Qajar yellow, orange, pink and brown are seen the most. In Chahar-
Bagh complex, Suls and Kufi-ye-Bannai typefaces are used to inscribe Quranic and religious 
anecdotes. In Shah Abdol-Azim Tomb Nastaliq typeface is used to inscribe anecdotes, holy 
names, craftsmen’s signatures, and describing date of building construction. Geometric and 
arabesque patterns in tiling decoration of the Safavid Dynasty are simple and separate; in the 
Qajar Dynasty, complex shapes made of geometric and patterns with elaborate and complicated 
details can be seen.
Conclusion A review of the two case studies studied, the Chahar-Bagh School-Mosque and 
Shah Abdol-Azim Tomb, shows that the verses of the Holy Quran can be considered as the 
source of the artist’s idea of understanding the Safavid and Qajar works.
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مدرسه چهارباغ  -و قاجار (مطالعات موردی: مسجد

	)(ع)میعبدالعظ شاهو آستان 

PhD *یرضا منصور 

  رانیا الم،یا الم،یدانشگاه ا ،یمهندس یدانشكده فن ،یگروه معمار 
PhD طاهره نصر
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  چکيده
ر موضوعی بسیا قاجار و هیصفو دوره آثار در یقرآن و یاسالم میمفاه یتجل اهداف:

مهم در درک معماری اسالمی ایرانی است. هدف از مطالعه حاضر، نمایش تاثیر 
  بود. قاجار و هیصفو هایدوره آثاردهی قرآن مجید در شکل

توصیفی و تحقیقات  -این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی ها:ابزار و روش
  کاری دو بنای مهم از این ادوار پرداخت.به مقایسه تطبیقی نقوش کاشی میدانی
کاری ی غالب کاشیهارنگها نشان دادند که در دوره صفوی یافته ها:یافته

ی و در دوره قاجار زرد و نارنجی بوده است. خط غالب در اروزهیفالجوردی و 
 (ع)عبدالعظیم شاهبنایی و در آستان حضرت  -مجموعه چهارباغ ثلث و کوفی

رت صونستعلیق بود. در کاشی دوره صفوی نقوش هندسی و گیاهی هر کدام به
مجزا و ساده به کار رفته بودند، ولی در دوره قاجار، استفاده تلفیقی از نقوش 
گیاهی و هندسی با جزییات فراوان مشاهده شد. همچنین مشخص شد که با 

قوش آن از حالت روحانی خارج شده است توجه به تاثیر هنر غرب بر هنر قاجار، ن
 هاوهیمو  هاگلگرا مانند نقوش انسانی، جانوری، و استفاده از نقوش طبیعت

کاری معماری ایران به وجود آمدند. همچنین تحت تاثیر هنر غربی در هنر کاشی
  قرآن مجید منبع الهام هنرمندان و طراحان آثار دوران اسالمی بوده است.

 و چهارباغ مدرسه -مسجدشده، مروری بر دو نمونه موردی مطالعه گیری:نتیجه
ا توان منشدهنده آن است که آیات قرآن مجید را مینشان (ع)معبدالعظی شاه آستان
  دانست. قاجار و هیصفو دوره آثارپردازی هنرمند در درک ایده

چهارباغ، دوره قاجار، مدرسه  -، مسجدمیعبدالعظشاهقرآن مجید، آستان حضرت ها: کلیدواژه
  دوره صفویه
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مقدمه
هنر، ترسیم جمال و گریز از گفتمان عینی و محسوس و نیز 

ای است انسانی که چنین هنر پدیدهضرباهنگی متناسب است. هم
بستر تجلی، عظمت، زیبایی و جمال با ترجمان پویا و معنوی، 

مختلف  هایویژگی. هنر اسالمی، شامل [1]کندخداوند را فراهم می
گرایانه ها نگاهی تقلیلهای گوناگون است. اغلب تعریفو جنبه

شوند و به برخی ها میدارند، از این رو موجب حذف برخی ویژگی
 در رانیا ازاندچشم. این موضوع در درک [2]بخشنددیگر محوریت می

انداز آینده از اهمیت و ضرورت و معماری و ترسیم چشم هنر حوزه
  .[3]ای برخوردار استویژه

همتای ایران با بناها و آثار مختلف از ویژگی طرح، اجرا معماری بی
های ی بدیع برخوردار است. وجود نماسازیهاینماساز خصوص و به

ه به معماری، مخصوصًا داخلی و خارجی و استفاده از هنرهای وابست
کاری، موجب شهرت ایران در جهان شده است. مانند کاشیهنر بی

تزیین در هنر اسالمی برای بیان فضای قدسی است. زینت که 
شده، های تصویری هنر اسالمی ارزیابی عنوان یکی از پایهبه

بخشیدن به ماده شامل سطح، رنگ، خط، ای برای شرافتوسیله
ی برتر اعتال هاافقگچ، کاشی و غیره است تا به حجم، آجر، گل، 

یابند و رنگ و هویت معنایی و نهایتًا شخصیت فوق طبیعی 
 یالگوها. در فرهنگ اسالمی ایرانی مبانی طراحی، ساخت و [4]بیابند
. این [5]ای برخوردار هستنداز اهمیت و ضرورت ویژه مسجد یطراح

در هندسه فرهنگ موضوع جایگاه بسیار مهم مطالعه حاضر را 
  دهد.اسالمی ایرانی نشان می
 الَّ إِ  یْعلَُمها ال اْلَغیِب  َمفاِتحُ  ِعْنَدهُ  وَ فرماید: "خداوند در قرآن کریم می

 ال وَ  یْعلَُمها ِإالَّ  َوَرَقةٍ  ِمنْ  َتْسُقُط  ما وَ  اْلَبْحرِ  وَ  اْلَبرِّ  ِفی ما یْعلَمُ  وَ  ُهوَ 
ةٍ   و ؛ُمبینٍ  ِكتاٍب  فی ِإالَّ  یاِبٍس  ال وَ  َرْطٍب  ال وَ  اْألَْرِض  ُظُلماتِ  یف َحبَّ
 و ستین آگاه آن بر او جز یکس اوست، نزد بیغ خزائن یدهایکل
 درخت از یبرگ چیه و داندیم را همه ستا ایدر و یخشک در آنچه زین
 یهایکیتار ریز در یادانه چیه نه و است آگاه او آنکه مگر افتدینم
."ستا مسطور نیمب یکتاب در آنکه جز ،یخشک و تر چیه نه و نیزم

  چارچوب نظری
قرآن مجید منبعی کلیدی برای درک و تفسیر آثار معماری اسالمی 

توان یکی از از این رو فرهنگ اسالمی ایرانی را می .[6]ایرانی است
 .[7]های اساسی در بازتعریف آثار معماری اسالمی ایرانی دانستریشه

های از سوی دیگر معماری اسالمی ایرانی ارتباطی تنگاتنگ با ریشه
موضوع در تحلیل این  .[8]نظری و عملی فرهنگ اسالمی ایرانی دارد

هویت اسالمی  .[9]ای برخوردار استآثار دوران اسالمی از جایگاه ویژه
ای ایرانی آثار باقیمانده از معماری و شهرسازی اسالمی و ایرانی نمونه

  ای و مبانی طراحی معماری است.زشمند از تعامل نظام اندیشهار
َما"فرماید: خداوند در قرآن کریم می  هِ ِباللّ  آَمنَ  َمنْ  الّلهِ  َمَساِجدَ  ْعُمرُ یَ  ِإنَّ

الَةَ  َوَأَقامَ  اآلِخرِ  ْومِ یَ َوالْ  َكاةَ  َوآَتى الصَّ  َک ئِ ُأْولَ  َفَعَسى الّلهَ  ِإالَّ  ْخَش یَ  َولَمْ  الزَّ
 به هک کنندیم آباد یکسان تنها را خدا مساجد ؛نَ یاْلُمْهَتدِ  ِمنَ  ُكوُنواْ یَ  َأن
 و دهندیم زکات و کنندیم برپا نماز و دارند مانیا امتیق روز و خدا
  ."باشند افتگانیتیهدا از آنان است دیام. انددهینترس خدا از جز

مدرنیته در دلیل آغاز تقابل سنت و توان بهاهمیت دوران قاجار را می
ایران دانست. در این دوره تحوالت اساسی در کلیه شئون زندگی 

دار عنوان پرچمدوران صفویه به. .[10]طبع معماری روی دادایرانیان و به
دلیل وجود فضاهای مذهبی معماری اسالمی در ایران است و به

 باقیمانده از آن دوران تا به حال، حوزه مطالعه در این دوران انتخاب
مدرسه چهارباغ از نظر موقعیت جغرافیایی در خیابان  -شد. مسجد

حسین صفوی، آخرین سلطان  چهارباغ واقع و در زمان سلطنت شاه
ه.ق آغاز  ١١١٦پادشاه صفوی ساخته شده است. ساخت این بنا در سال 

  ه.ق به طول انجامید. ١١٢٦شد و تا سال 
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شود، درشاه نیز گفته میمدرسه چهارباغ که به آن مدرسه سلطانی یا ما
مترمربع و مساحت حیاط آن نیز ٨٥٥٠دارای مساحت کلی حدود 

مترمربع است. در قسمت شمالی این مدرسه بازارچه بلند و در ٣٩٠٠
ه، دستسرای عباسی قرار دارد. گنبد، مناره، گلقسمت شرقی آن مهمان
ان کهمگی گواه بر مسجدبودن این م هاوانیامحراب، منبر، شبستان و 

در دو طبقه، کتابخانه، سالن مطالعه و غیره  هاوانیاو حجرات اطراف 
آستان مقدس حضرت  بنای دیگر .[11]بودن این بنا استبیانگر مدرسه
های بزرگ و معتبر در همانند دیگر زیارتگاه است که (ع)عبدالعظیم

آغاز امر، شامل بنای حرم یعنی قسمت اصلی و مركزی آن بود و 
 ههای مختلف بناها و متعلقات دیگر متصل بر طول سدهتدریج دبه
در صورت مجموعه بزرگ كنونی هن و پیرامون آن احداث شد و بآ

بنای اصلی و نخستین این آستان یعنی حرم آن در نیمه قرن آمد. 
صورت اساسی بهمحمد پسر زید داعی علوی  سوم هجری توسط

و درگاه اصلی ورودی آن كه در سمت شمال واقع است،  شدتعمیر 
 کنخست به فرمان پادشاهان آل بویه و سپس به همت مجدالمل

ه ین بیبنای حرم در قسمت پاپیدا کرد. و آذین  شدقمی تكمیل 
و با گنبد پوشش متر است ٨شكل چهارضلعی و اندازه هر ضلع حدود 

های ا و احداث قسمتتوسعه بن از چگونگی تغییر یاداده شده است. 
مختلف در فاصله زمانی دوران سلجوقی (سده پنجم هجری) تا زمان 

هجری) اطالع درستی در دست  ٩٨٤تا  ٩٣٠( شاه طهماسب صفوی
هجری به فرمان شاه طهماسب اول  ٩٤٤در ماه محرم سال . نیست

بنا نهاده شد و در دوران شاهان  (ع)ایوان آستان حضرت عبدالعظیم
، صحن اصلی و مسجد شمالی همان صحن و رواق و صفوی بعد او

مغرب و مشرق حرم  ،مسجد باالسر و مسجد زنانه در جوانب شمال
هجری) ضریح  ١٢٥٠تا  ١٢١١( شاه قاجارعلیدر دوران فتحشد. احداث 

 ١٣٢٠تا  ١٢٩٩های شد. در سال قرار داده (ع)نقره حضرت عبدالعظیم
تهیه و  ،كاریكاری و آینهینات كاشییتز ،هجری یعنی دوره قاجار

 هایاحداث مناره، تعمیر ضریح ،نصب درهای نقاشی، منبت و خاتم 
های دیگر مجموعه آستان بلند و نماسازی صحن اصلی و صحن

های با خشت (ع)همچنین پوشش گنبد حضرت عبدالعظیم شد.انجام 
انجام هجری  ١٢٧٠مسی زرین و احداث دو مناره بلند آن در سال 

 ،ترین اثری كه در بنای فعلی آستان مقدس وجود داردمیقدیشد. 
مربوط به حدودًا قمی  کسردر آجری دوران سلجوقی از آثار مجدالمل

های سردر دوران هجری است. از ویژگی ٤٩٨تا  ٤٩٥های سال
ر از قرن تقدیمی یتوان نتیجه گرفت كه بنای بقعه حتسلجوقی می

توان بنای فعلی را مربوط به قرن پنجم هجری است و احتماالً می
کاری توان گفت که کاشیطور خالصه میبهچهارم هجری دانست. 

در عهد چنگیز و دوره تیموریان به کمال رسیده بود و در عهد صفویه 
کاری به منتهای عظمت خود رسید. بعد از دوره صفویه، در کاشی

آمد که ایران تغییرات بسیاری از نظر نقش، رنگ و فن به وجود 
های کارگیری این پدیده در دوران قاجار و دورهمنجر به رکود در به

با توجه به اینکه در مدارک و منابع موجود صرفًا  .[12]پس از آن شد
ها اشاره شده است و و تغییرات نقش و رنگ در کاشی هاتفاوتبه 

خالء انجام مطالعات تطبیقی و دالیل تغییرات در این حوزه احساس 
صیفی، تو -، مطالعه حاضر، با استفاده از روش تحقیق تحلیلیودشیم

صورت مشاهده مستقیم و مطالعات از طریق مطالعات میدانی به
مدرسه چهارباغ و آستان  -کاری مسجدای، نقوش کاشیکتابخانه

ی هادورهکه دو نمونه مهم از بناهای  (ع)حضرت شاه عبدالعظیم
 بندی نقوش و تزییناتبه دستهصفویه و قاجار هستند را با توجه 

  ).١کاری ایران مورد ارزیابی و مقایسه قرار داد (جدول هنر کاشی
این مطالعه با توجه به این مساله که در مدارک و منابع موجود 

ها اشاره شده و تغییرات نقش و رنگ در کاشی هاتفاوتصرفًا به 
زه این حو است و خالء انجام مطالعات تطبیقی و دالیل تغییرات در

سعی بر آن دارد تا با استفاده از روش تحقیق  شودیماحساس 
م صورت مشاهده مستقیتوصیفی و با مطالعات میدانی به -تحلیلی

مدرسه چهارباغ  -کاری مسجدای، نقوش کاشیو مطالعات کتابخانه
که دو نمونه مهم از بناهای  (ع)و آستان حضرت شاه عبدالعظیم

بندی نقوش و ار هستند را با توجه به دستهی صفویه و قاجهادوره
کاری ایران مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهد تزیینات هنر کاشی

  ).١(جدول 

  
عماری ی مهایکار یکاشکاررفته در ی کلی نقوش تزیینی بهبندمیتقس )۱جدول 

  اسالمی ایران
    کارینقوش تزیینی در کاشی

  هندسی
  ساده

  مرکب و پیچیده
  با عناصر تزیینی دیگرترکیب 

  خطاطی

  ثلث
  نستعلیق
  کوفی
  بنایی -کوفی

  طبیعی
  انسانی (انسان، فرشته، تاج و غیره)

  جانوری (گل و مرغ، گنجشک، اردک و غیره
  پردازیمنظره

  گیاهی

  ختایی -اسلیمی
  نقوش گلدانی
  گل و گلدان
  کاسه بشقابی
  تاک و انگور

  
  هاابزار و روش

کاررفته در بندی کلی نقوش تزیین بهتوجه به تقسیمبا 
شده از عکس تهیه ۸۴های معماری اسالمی ایران، کاریکاشی

کاررفته در هر دو بنا تحلیل و نتایج آن گزارش شد جزییات نقوش به
ته رفکارنقوش تزیینی بهچنین برای هم ).۲و  ۱های و شکل ۱ (جدول

های مورد منبع عکس جام گرفت.ان در هر دو بنا مقایسه تطبیقی
آرشیو عکس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین ، بررسی
  ).۲و  ۱ هایشکلهای میدانی نگارندگان است (برداشت
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  (ع)میعبدالعظ شاهشده از بنای آستان حضرت ی تهیههاعکستحلیل نقوش تزیینی  )۱شکل 

  

	
  مدرسه چهارباغ -شده از بنای مسجدی تهیههاعکستحلیل نقوش تزیینی  )۲شکل 
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	هایافته
  نقوش هندسی

ی مختلف، نقوش هندسی به سه گروه هاوهیشبا توجه به کاربرد 
شامل نقوش هندسی ساده، نقوش هندسی مرکب و پیچیده و نقوش 

شده با سایر عناصر تزیینی مثل اشکال نباتی و هندسی ترکیب
چنین میزان ). هم۲و  ۱های (شکل شوندیمخطوط تقسیم 

مدرسه چهارباغ  -سجدکارگیری هر یک از انواع نقوش هندسی در مبه
طور ). به۲و  ۱تحلیل شدند (نمودارهای  (ع)و آستان شاه عبدالعظیم

تان کاری آسکلی نقوش هندسی سهم کمتری از کل تزیینات کاشی
و از ظرافت کمتری نسبت به  کارترکمداشتند و  (ع)شاه عبدالعظیم

برخوردار بودند. همچنین در  چهارباغنقوش هندسی مجموعه 
هارباغ بیشتر تمایل به استفاده از نقوش هندسی خالص مجموعه چ

و پرهیز از ترکیب آن با دیگر عناصر تزیینی بود. اما استفاده از نقوش 
 وفور دیده شد و گاه چنان اینبه (ع)شاه عبدالعظیمترکیبی در آستان 

شد. در ترکیب قوی بود که موجب عدم درک نقوش می
پرداختن به  (ع)دالعظیمشاه عبی هندسی آستان هایکار یکاش
ی معین هاچارچوبی هندسی مختلف که از نظر فرم کلی در هاطرح

، برخالف درا تشکیل دا هافرمبیشترین  ردیگیممربع و مستطیل قرار 
پرها، در انواع شش هاشمسهمجموعه چهارباغ که استفاده از 

 ها نقشپرهای هندسی این نوع کاشیپرها و دوازدهپرها، هشتهفت
شاه کاری آستان غالب را داشت. در نقوش هندسی کاشی

پر نه به روش شمسه بلکه به روش ی هشتهاستاره (ع)عبدالعظیم
چنان ی متصل به آبی پررنگ آنهاهیحاشتکرار در زمینه زرد و 

گسترده شده بودند که باید تمامی طرح را از جز به کل تعقیب کرد 
های کلی آن دست پیدا کرد و در صورت حرکت از کل به تا به فرم

و  ۳های پذیر بود (شکلسختی امکانی جزیی بههافرمجز، دیدن 
۴.(  

  

  
  ر مجموعه چهارباغکارگیری انواع نقوش هندسی دمیزان به )۱نمودار 

  
  (ع)میعبدالعظ شاهکارگیری انواع نقوش هندسی در آستان میزان به )۲نمودار 

  

  
	)۱۳۹۳(منبع: نویسندگان؛  (ع)نقوش هندسی آستان شاه عبدالعظیم )۳شکل 

  

  
  نقوش هندسی مجموعه چهارباغ (منبع: اداره کل میراث فرهنگی) )۴شکل 

  
  نقوش گیاهی

ای از اشکال طبیعی شدهشده خالصهکاربردهغالبًا نقوش گیاهی به
است که نظم  هاچکیپو  هاگلدرختان، شاخ و برگ آنها، گیاهان، 

و درواقع هنرمند تاثیرپذیر از اشکال موجود در  اندافتهو تناسب ی
طبیعت و محیط اطراف خود بوده و آنها را در بیشتر موارد دگرگون 

طور معمول در ترکیبات نقوش گیاهی اسکلت . به[13]کرده است
آورند. این نقوش ظاهری اصلی کار را نقوش اسلیمی به وجود می
ی هاگلالی نقوش اسلیمی استوار، قوی و ضخیم دارند. در البه

شوند. و موجب پویایی و لطافت کلی نقش می رندیگیمختایی جای 
قوش ختایی، ن -لیمیاسشده به پنج گروه کارگرفتهنقوش گیاهی به

0/32

0/59

0/09

ساده پیچیده ترکیب با دیگر عناصر

0/62

0/08

0/31

ساده پیچیده ترکیب با دیگر عناصر
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ندی بگلدانی، گل و گلدان، کاسه بشقابی و تاک و انگور تقسیم
). میزان استفاده هر یک از موارد یادشده در تزیینات ١شوند (شکل می

تحلیل شد (نمودارهای  (ع)مجموعه چهارباغ و آستان شاه عبدالعظیم
  ).٤و  ٣
  

	
  کارگیری انواع نقوش گیاهی در مجموعه چهارباغمیزان به )۳نمودار 

  

  
  (ع)میعبدالعظ شاهکارگیری انواع نقوش گیاهی در آستان میزان به )۴نمودار 

  
مدرسه چهارباغ نقوش هندسی است  -نقش تزیینی غالب در مسجد

و استفاده از نقوش گیاهی نقش تزیینی فرعی را دارد. بین نقوش 
ختایی بیشترین استفاده را در این  -سلیمیگیاهی نیز نقوش ا

ختایی  -مدرسه چهارباغ نقوش اسلیمی -مجموعه دارند. در مسجد
صورت انتزاعی و تجردید هویت مستقل و واضحی دارند و بیشتر به

 های ریز ختاییهای نازک اسلیمی و گلاند. شاخهبه کار گرفته شده
ی این مجموعه ایجاد کرده هایکاشنقوش ظریف و زیبایی را روی 

است که به ایجاد فضای معنوی کمک شایانی کرده است. این در 

ی ختای -نقوش اسلیمی (ع)حالی است که در آستان شاه عبدالعظیم
نقش تزیینی غالب را دارد و برخالف مجموعه چهارباغ، خیلی شلوغ 

 عیصورت طبیها بهاند و از سوی دیگر گلو مبهم به کار گرفته شده
اند که به معنویت فضا های نسبتًا ضخیم استفاده شدهو شاخه

  ).۶و  ۵ی هاشکلخدشه وارد کرده است (
نقوش گلدانی از دیگر نقوش گیاهی در هر دو بنا است که هم در 

های مرمر در شده روی سنگصورت حجاریکاری و هم بهکاشی
 دهدیمبه کار گرفته شده است و نوعی از نقش را تشکیل  هایورود

گردد. این امر دارای یک دیدگاه که ریشه آن به قبل از اسالم بر می
. نقوش دانداشتهسمبولیک است که ایرانیان قدیم نسبت به گیاهان 

ی اند، ولصورت ساده به کار رفتهمدرسه چهارباغ به -گلدانی مسجد
نقوش گلدانی ظریف و پرکارتر و  (ع)در بنای آستان شاه عبدالعظیم

ی رکوکو هستند و در کنار بعضی از این هانقشگرفته از الهام
شود که یادآور ی لوتوس دیده میهاگلی از طرح انمونه هاگلدان
مدرسه چهارباغ  -ی ساسانی است. از سوی دیگر در مسجدهانقش

صورت انتزاعی هستند، اما در نقوش گلدانی کارشده روی کاشی، به
شی نگاه ناتورالیستی غالب و کا (ع)نقوش گلدانی بنای شاه عبدالعظیم

 اندازی هنرمند بوده و تالشبه مثابه بوم نقاشی است که عرصه نقش
 یهاگلعین دارد. از این رو بهصورت عینبرای انعکاس واقعیات به

طبیعی مانند رز، زنبق، تاک و میوه در اجرای این نقوش به چشم 
  ).۸و  ۷ی هاشکلخورد (می

  

  
  ختایی مجموعه چهارباغ (منبع: اداره کل میراث فرهنگی) -نقوش اسلیمی )۵شکل 

  

  
(منبع: نویسندگان؛  (ع)ختایی آستان شاه عبدالعظیم -نقوش اسلیمی )۶شکل 
۱۳۹۳(  

  

  
مدرسه چهارباغ (منبع: اداره کل میراث  -نقوش گلدانی مجموعه مسجد )۷شکل 

  فرهنگی)

  

0/06 0/09

0/09

00

تاک و انگور کاسه بشقابی گل و گلدان گلدانی اسلیمی و ختائی

0/06 0/11

0/83

تاک و انگور کاسه بشقابی گل و گلدان

گلدانی اسلیمی و ختائی
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  )۱۳۹۳(منبع: نویسندگان؛  (ع)نقوش گلدانی آستان شاه عبدالعظیم )۸شکل 

  
شود که هنرمندان آن دوره به روال با تامل بر هنر قاجار مشخص می

اند که فرهنگ بیرونی را در خود گونه عمل کردهفرهنگ ایرانی این
مستحیل سازند، نه خویشتن را در آن و این یکی از ارزشمندترین 

توان عصر نوآوری . دوره قاجار را می[14]اجار استرویکردهای هنر ق
و تحوالت در زمینه هنر و معماری دانست. در این دوره اتفاقاتی 

ای بر محتوای تزیینات بناهای اساسی رخ داد که نقش موثر و ویژه
توان به تاثیرپذیری مستقیم هنر دوره قاجار داشتند که از جمله می

ی جدیدی که در ایران اهدانشو معماری ایران از تحوالت فرهنگی و 
شکل گرفت، نام برد که اختراع و ورود فن عکاسی، کاربرد فراوان 

ترین آنها هستند. ی اروپایی به ایران از مهمهاپستالکارت  تمبر و
این تحوالت سبب الگوبرداری و تاثیرپذیری تزیینات بناها از 

 صورتهایی بهمایهها شد و نقشها، تمبرها و کارت پستالعکس
کاری معماری ایران به وجود آمد. از جمله طبیعی در تزیینات کاشی

نقوشی که تحت تاثیر مستقیم این تحوالت در آستان شاه 
اند، نقوش کاسه بشقابی و تاک و انگور قرار گرفته (ع)عبدالعظیم

کار  به عینبهگرایانه و بازنمایی عینهستند که با رویکردی طبیعت
  .)۹اند (شکل شدهگرفته 

  

  
: (منبع (ع)نقوش کاسه بشقابی و تاک و انگور آستان شاه عبدالعظیم )۹شکل 

  )۱۳۹۳نویسندگان؛ 

  
  نقوش طبیعی

های زند و تاثیر هنر غرب در ایران از زمان صفویه آغاز شد و در دوره
قاجار رونق بیشتری گرفت و شئون مختلف فرهنگ و هنر از جمله 
معماری را تحت تاثیر قرار داد. با نفوذ غرب خصوصًا در دربار، شاه 

وجود  کاری ایرانو اطرافیان با نوعی تزیینات آشنا شدند که در کاشی
راساس غریزه حب نفس، آنها عالقمند بودند که تصاویر نداشت. ب

ی هایکاشهای ظاهری آنها ترسیم شود و روی طبیعی و صورت
ایران  کاریبناها شاخص باقی بماند. به این ترتیب تزیینات کاشی

تحت تاثیر قرار گرفت و طبیعت و تقلید از آن اهمیت یافت و گاه 
ند پردازانه مانیات طبیعتو خصوص پرداختندبه کپی از آثار غربی 

اری به نگپردازی و طبیعتاستفاده از پرسپکتیو، سایه روشن، چهره
 کاری قاجارکاری ایران راه یافت. از سوی دیگر هنر کاشیهنر کاشی

تحت تاثیر مکتب گل و مرغ دوره زندیه نیز قرار دارد که در آن 
 یهاگلرنگ منقوش به گل و مرغ و گل و بوته با ی هفتهایکاش

ی هانمونهشود که گزاران استفاده میزنبق و نقش سربازان و خدمت
. در این مطالعه [15]شودیمصورت فراوان دیده آن در این دوره به

ی یا پرداز منظرهنقوش طبیعی به سه دسته جانوری، انسانی و 
  ی تقسیم شدند.کار یلندن

نقوش جانوری محدود به استفاده از  (ع)عبدالعظیم در آستان شاه
اند که منجر به ایجاد ترکیب پرندگان در کنار نقوش گیاهی شده

 کارتر، تمب مایهنقش اغلب پرندگان نقشنوازی شده است. چشم

 موضوع عکاسی فن اختراع با همچنین و کشورها از بسیاری پستال

 بیشتر تصاویر این رسدمی نظر به. است بوده عکاسان بسیاری از

 صفوی، عهد اواخر به آنها پیشینه که هستند مرغ گل و آثار از متاثر

 تعدادی از در نقوش این مشابه رسد.می قاجار نخست و نیمه زند

 .شودچهارباغ به وضوح دیده می مدرسه همچون صفویه دوره مدارس
 باالی طاووسی نقش اصفهان، چهارباغ مدرسه کاریکاشی نقوش در

حسین بر بدنه بیرونی سردر ورودی اصلی مدرسه  سلطان اسم شاه
 ص)(به کار رفته است که آن را بیانی نمادین از پیامبر اسالم محمد

  ).١١و  ١٠های کلدانند (شمی
  

  
  )۱۳۹۳(منبع: نویسندگان؛  (ع)نقوش جانوری آستان شاه عبدالعظیم )۱۰شکل 

  

	
 ؛ندگانمدرسه چهارباغ (منبع: نویس -نقوش جانوری مجموعه  مسجد )۱۱شکل 
۱۳۹۳(  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانی رضا منصور  ۱۹۸

   ۱۳۹۸، پاییز ۳، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                                 پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

یکی دیگر از انواع نقوش طبیعی، نقوش انسانی هستند که از وجوه 
طور مشخص آیند. بهکاری دوره قاجار به حساب میاصلی هنر کاشی
 وسیله چند ی تصویرگری نقوش انسان بههایژگیودر دوران قاجار، 

عصر  ی تصویری آنالگوهااند که منبع تصویری تبیین و ترویج شده
ی سایر اقالم و اشیا از آنها بهره گرفته رگر یتصواند و در را شکل داده

، صورتگری، هالیشمای نقاشی (مجالس و هاپردهشده و شامل 
کاری و نقاشی دیواری)، (کاشی نگارهاوارهیدپردازی درباری)، منظره
تصویرگری  ی چاپ سنگی وهانسخهی، اخانهقهوهی نقالی هاپرده

کاری دوره قاجار معموالً این تصاویر . در هنر کاشی[16]کتب است
صورت نشسته و ایستاده، ی مختلف مانند مرد و زن بههاحالتدر 

رفته دار به کار گهای بالهای انسانی و جانوری و فرشتهترکیب پیکره
و  هاکاخ. در دروان صفویه این نوع نقوش تنها در شدندیم

و در بناهای مذهبی استفاده از  شدندیمدولتی استفاده  یهاعمارت
مدرسه  -این نقوش ممنوع بود. به همین دلیل در مجموعه مسجد

شود، اما در بنای آستان شاه چهارباغ نیز این نوع نقوش دیده نمی
توان یک نمونه از این نقوش را روی کاشی می (ع)عبدالعظیم

شده روی سنگ حجاری صورترنگ و نمونه دیگر آن را بههفت
  ).۱۲ شکلمشاهده کرد (

کاری از دیگر نقوشی است که تحت تاثیر پردازی یا لندنیمنظره
کاری دوره به ایران در هنر کاشی هاپستالعکاسی و ورود کارت 

کردن قاجار پدید آمد. این نوع نقوش معموالً در پی منعکس
ر بنای آستان بود ود هاکاخهای شهری، کلیساها، مساجد و منظره

هایی از آن را مشاهده کرد. این در توان نمونهمی (ع)شاه عبدالعظیم
مدرسه چهارباغ هیچ  -حالی است که در بنای مجموعه مسجد

  ).۱۳ای از این نقوش مشاهده نشده است (شکل نمونه
  

  
  )۱۳۹۳(منبع: نویسندگان؛  (ع)نقوش انسانی آستان شاه عبدالعظیم )۱۲شکل 

  

  
 (منبع: (ع)کاری در بنای آستان شاه عبدالعظیمپردازی یا لندنیمنظره )۱۳شکل 

  )۱۳۹۳نویسندگان؛ 

  خطوط تزیینی
عنوان یک عنصر تزیینی با رواج اسالم در اکثر بناهای کاربرد خط به

دوران اسالمی گذشته ایران از جمله دوران صفویه گسترش بیشتری 
داشته است. صرف نظر از جنبه تزیینی خط، از آن برای رساندن 

سیاسی، هنر و مذهبی استفاده شایانی شده است.  -ی تاریخیهاامیپ
کاری به چهار اده از خطوط تزیینی در کاشیدر این مطالعه، استف

تفاده بنایی تقسیم و میزان اس -دسته ثلث، نستعلیق، کوفی و کوفی
و  ۵هر یک از آنها در هر دو مجموعه نیز مشخص شد (نمودارهای 

۶.(  

  

  
  کارگیری انواع خطوط تزیینی در مجموعه چهارباغمیزان به )۵نمودار 

  
). خط ۵مدرسه چهارباغ خط غالب خط ثلث بود (نمودار  -در مسجد
 شناسی دارای اهمیتی دوره صفوی از لحاظ زیباییهابهیکتثلث در 

خاصی است. در این خط، زمینه الجوردی نشانه آسمان الجوردی 
ها به رنگ سفید هستند که پاکی و نورانیت را نشان است، نوشته

 طرف بهی بلندشده هادستکه  دهند و حروف عمودی کشیدهمی
. همچنین حروف دنکنیمای تداعی آسمان را به ذهن هر بیننده

شود که باعث می هانوشتهعمودی الف و دیگر حروف بلند در این 
شود و خوشنویس بتواند حروف بیشتری از  ترپهن هابهیکتعرض 

بیاورد.  استواری و قوت این خط در کنار  هابهیکتآیات را در 
. در مجموعه دهدیمی اسلیمی و ختایی چشم را نوازش هانقش

ها و مضامین قرآنی را به چهارباغ خط ثلث مضمون آیات، سوره
کند، اما ی خالی را پر میفضاهاگذاری آورد و با اعرابتصویر در می

دلیل کشیدگی و تراکم مشکل اصلی این خط دشواری خواندن آن به
نیز  ع)(در بنای آستان شاه عبدالعظیم زیاد بین حروف است. خط ثلث

استفاده شده است و تفاوت اصلی  هابغلو پشت  هاوانیادر حاشیه 
مدرسه چهارباغ ارتفاع  -کاررفته در مسجداین نوع خط با خط ثلث به

دن خوان شودیمتر بین حروف است که موجب کمتر و تراکم پایین

کوفی بنائی کوفی نستعلیق ثلث

53%
42%

5%
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ها جمالت آسان شود، اما از سوی دیگر در بعضی از کتیبه
شدن کارگرفتن نقوش اسلیمی موجب شلوغی و نامفهومبه

  ).۱۵و  ۱۴های ی کتیبه شده است (شکلهانوشته
خط  (ع)شاه عبدالعظیمخط غالب مورد استفاده در مجموعه آستان 

 ینستعلیق است که محور و نمادی از وحدت و نشانه فرهنگ ایران
خط  (ع)های آستان شاه عبدالعظیم). در کتیبه۶است (نمودار 

دن کاربر نستعلیق به رنگ سفید و در زمینه الجوردی است، اما به
ده از کتیبه استفاده ش نهیزمعنوان نقوش اسلیمی به رنگ زرد که به

 هابهیکتکنتراست بین خط نوشته و زمینه الجوردی کاسته است و 
 -، اما در مجموعه مسجددنرسیمو شلوغ به نظر از فاصله دور خوانا 
ی خطی که نقش اسلیمی کار شده هابهیکت نهیزممدرسه چهارباغ در 

و همین مساله  اندکردهی کار اروزهیفاست زمینه را رنگ الجوردی یا 
 یهابهیکتشدن جمالت شده است. خط اکثر خوانده ترآسانموجب 

دوره این خط نوعی نوآوری به دوره قاجار نستعلیق بود که در آن 
آمد. علت دیگر ناخوانایی خطوط نستعلیق از فاصله دور، شمار می

دور و پایین، کوتاهی  فاصلهقرارداشتن آنها در ارتفاع است که از 
ی موجود در هاظرافتحروف عمودی در شیوه خط نستعلیق و 

ث و باع رسندیمبه نظر  ترپهنارتفاع و بندی این خط کمترکیب
که فضای مثبت و منفی خط به هم بخورد. یکی دیگر از  شودیم

کارگیری خط نستعلیق در دوره قاجار و مجموعه آستان شاه دالیل به
نویسان آن دوره بوده توجه و کاربرد این خط بین خوش (ع)عبدالعظیم

است. در دوره صفویه نیز خط نستعلیق وجود داشت و توسط 
شود شخصیتی چون میرعماد به اوج کمال رسید، اما مشاهده می

که در این دوره بیشتر این خط برای بیان اشعار و تمجید از 
ثر بار در اکرای اولینپادشاهان به کار رفته است. ولی در دوره قاجار ب

ی خطی مسجد بدعتی نهاده شد که این خط برای نوشتن هابهیکت
  ).۱۷و  ۱۶ی هاشکلآیات قرآنی و احادیث نیز استفاده شود (

  

  
نبع: (م (ع)بنایی در بنای آستان شاه عبدالعظیم -هایی از خط کوفینمونه )۱۴شکل 

  )۱۳۹۳نویسندگان؛ 

  

  
 مدرسه سپهساالر (منبع: -بنایی در بنای مسجد -هایی از خط کوفینمونه )۱۵شکل 

  )۱۳۹۳نویسندگان؛ 

  
  (ع)میعبدالعظ شاهکارگیری انواع خطوط تزیینی در آستان میزان به )۶نمودار 

  

	
مدرسه چهارباغ (منبع:  -هایی از خط نستعلیق در مسجدنمونه )۱۶شکل 

  )۱۳۹۳نویسندگان؛ 

  

  
: (منبع (ع)هایی از خط نستعلیق در بنای آستان شاه عبدالعظیمنمونه )۱۷شکل 

  )۱۳۹۳نویسندگان؛ 

  
بنایی یکی دیگر از انواع خط تزیینی است که از آن به  -خط کوفی

مدرسه چهارباغ استفاده فراوانی شده  -همراه خط ثلث در مسجد
است که  خوشنویسی اسالمیخطوط  یکی از انواع این خط است.
رود و از ترسیم اشکال هندسی شمار می دار بهاویهز  خط کوفی نوعی

مانند مربع، لوزی، مستطیل و خطوط موازی و متقاطع حاصل 
نشده و هندسی خط کوفی است که شود. خط بنایی نوع تزیینمی

بنایی  -اساس کوفی. شودهای شطرنجی طراحی میبراساس خانه
دی و گردش خط با ضخامتی یکنواخت در امتدادهای افقی و عمو

ای که تمام سطوح هندسی گونهبه ،راستای افقی یا عمودی است
 . در مقایسه بینشودهای افقی و عمودی پر میشکل با این نوشته

مدرسه چهارباغ و آستان  -کاررفته در مسجدبنایی به -خطوط کوفی
چهارباغ  های مجموعهگفت در کتیبه توانیم (ع)شاه عبدالعظیم
ورت صاند و بهبنایی اغلب بدون کاربرد نقطه اجرا شده -خطوط کوفی

توان آنها را مشاهده کرد و تاکید بر رنگ و خوانا میتک
ی معقلی هابهیکتهای هندسی، لوزی و مربع است، اما در مایهنقش

عنوان پرکننده صفحه به کار رفته نقطه به (ع)آستان شاه عبدالعظیم
که در آن از نقاط استفاده  خوردیممواردی نیز به چشم  است. هرچند

ند جز چبه (ع)های معقلی آستان شاه عبدالعظیمنشده است. کتیبه

%26

%5

%37
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%32
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کتیبه پرکار نیستند و تنها در موراد معدوی استواری کتیبه و خط 
و معموالً چندین رنگ در یک کتیبه اجرا شده که  خوردیمبه چشم 

ست. کرده ا باعث غلبه فرم بر مفهوم شده و گاهی کتیبه را نامفهوم
ی ریز هابنایی مجموعه چهارباغ با استفاده از مربع -ی کوفیهابهیکت

اند که در آنها از دو ردیف مربع درجه اجرا شده۴۵مورب با زاویه 
ای در وسط استفاده شده است فیروزه و یک ردیف هالبهمشکی در 
 -اند. این تکنیک در مسجدها در یک زمینه زرد نگارش شدهو نوشته

دسته و راهروهای در ورودی ی گلهابهیکتمدرسه چهارباغ روی 
شود که در آن رنگ زمینه (زرد) و نوشته مدرسه نیز دیده می

وره یی در دبنا -اند. روش کوفیای) با یکدیگر تعویض شده(فیروزه
طوری که بسیاری از فضاهای صفوی کاربرد عام یافته است، به

دسته گرفته تا راهروهای ورودی و حتی مدرسه چهارباغ از پایه گل
صورت های طالب را بهی حجرههاوانیای باالی بعضی از هایلچک
ی محصور پوشانده است. این روش اجرا در دوره بعد و در هابهیکت

 -صورت کلی خطوط کوفیشود. بهدیده نمی (ع)العظیمآستان شاه عبد
ی حمیل به هایکاشمدرسه چهارباغ با استفاده از  -بنایی مسجد

اند، ولی ی و مشکی زیباتر کار شدهاروزهیفی سفید، آبی هارنگ
است  تردرشتتناسب و بی (ع)اجرای طرح آستان شاه عبدالعظیم

  ).۱۹و  ۱۸های (شکل
  

  
مدرسه چهارباغ (منبع: اداره  -بنایی در مسجد -هایی از خط کوفینمونه) ۱۸شکل 

  کل میراث فرهنگی)

  
نبع: (م (ع)بنایی در بنای آستان شاه عبدالعظیم -هایی از خط کوفینمونه) ۱۹شکل 

	)۱۳۹۳نویسندگان؛ 
  

  رنگ
 -کاری مسجدی مختلف در نقوش کاشیهارنگکارگیری میزان به

ی اصورت مقایسهبه (ع)آستان شاه عبدالعظیممدرسه چهارباغ و 
 -کاررفته در دوران صفوی و مسجدی بههارنگ). ۷بررسی شد (نمودار 

ی و سبز اروزهیفی آبی الجوردی، آبی هارنگمدرسه چهارباغ معموالً 
هستند که درحقیقت همان شیوه نگاه به طبیعت و پیرامون خودش 

باید به انسان آرامش دهد  شودیماست، یعنی هر جا که رنگ دیده 
و انسان را از یک دنیای مادی جدا کند و به یک دنیای غیرمادی و 

 ... اهللا ترأن ألمفرماید: ". خداوند در قرآن کریم می[17]معنا برساند
 و مختلف یهارنگ یحاو سال فصول ب؛اااللب یالول یلذکر 
  ".است خردمندان یبرا ییهانشانه اهانیگ در مختلف یهارنگ
شناسی به انسان آرامش یی مانند آبی و سبز از نظر روانهارنگ
 . این در حالی استدنگذار یمدهند و بر شرایط روحی انسان تاثیر می

شد و بیشتر کاسته  هارنگکه در دوره قاجار از آرامش و روحانیت 
ی هارنگو حاکمیت با  شدپرداخته  تریمادی شادتر و هارنگبه 

و  هانقش، هایطراحو صورتی بود. از سوی دیگر  یاقهوهزرد، 
ی این دروه تغییر یافت و مجموعه این آثار تحولی را هایساز منظره

شود که تاثیر آن در همه شئونات زندگی مشاهده می آوردبه وجود 
  ).۷(نمودار 

مدرسه چهارباغ و آستان حضرت شاه  -کاری مسجدنقوش کاشی
  ).۲صورت تطبیقی مقایسه شدند (جدول به (ع)عبدالعظیم

  

  
  (همه اعداد بر حسب درصد هستند.) (ع)مدرسه چهارباغ و آستان شاه عبدالعظیم -کاری مسجدی مختلف در نقوش کاشیهارنگکارگیری میزان به )۷نمودار 
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  (ع)میعبدالعظ شاهمدرسه چهارباغ و آستان حضرت  -کاری مسجدتطبیقی نقوش کاشی سهیمقا )۲جدول 
  (ع)آستان شاه عبدالعظیم  مدرسه چهارباغ -مسجد  نقوش
      هندسی

  ساده
صورت انتزاعی، استفاده کمتر نسبت به استفاده از نقش گل به

  نقوش پیچیده، خطوط ظریف
انتزاعی، استفاده بیشتر نسبت به صورت استفاده از نقش گل به

  مجموعه چهارباغ، خطوط ضخیم

  پیچیده
صورت انتزاعی، نقش تزیینی غالب، استفاده از نقش گل به

  خطوط ظریف
صورت انتزاعی، استفاده کمتر نسبت به استفاده از نقش گل به

  مجموعه چهارباغ، خطوط ضخیم

  ترکیبی
و  تزیینی، واضح استفاده کم، ترکیب با نقوش اسلیمی و خطوط
  نقوش مکمل همدیگر

استفاده فراوان ، ترکیب با نقوش اسلیمی و خطوط تزیینی، مبهم و 
  شلوغ

      خطاطی

  استفاده کمتر نسبت به مجموعه چهارباغ، کشیدگی کمتر، خواناتر  خط غالب، کشیدگی زیاد، دشواری در خواندن  ثلث

  خط غالب  استفاده اندک  نستعلیق

  استفاده اندک  وجود ندارد  کوفی

  هاعنوان پرکننده، تنوع رنگی در کتیبهاستفاده اندک، ساده، نقطه به  استفاده فراوان، بدون نقطه، ترکیب یک یا دورنگ  بنائی -کوفی

      طبیعی

  وجود ندارد  انسانی
نقش حجاری روی سنگ و کاشی، استفاده کم و تحت تاثیر هنر 

  هاپستالغرب و کارت 

  استفاده فراوان و تحت تاثیر مکتب گل و مرغ شیراز و هنر غرب  (فقط یک مورد)استفاده کم   جانوری

  استفاده فراوان و تحت تاثیر فن عکاسی و هنر غرب  وجود ندارد  منظره پردازی

      گیاهی

  گراطبیعتنقش غالب در تزیینات، ضخیم، شلوغ و مبهم،   نقش فرعی در تزیینات، ظریف، ساده و خوانا،انتزاعی  ختائی-اسلیمی

  نقوش گلدانی
ساده، انتزاعی و تحت تاثیر مذهب، نقش حجاری روی سنگ و 

  کاشی
گرا و تحت تاثیر هنر غرب، نقش حجاری روی سنگ شلوغ، طبیعت

  و کاشی

  گرا و تحت تاثیر هنر غربشلوغ، طبیعت  ساده، انتزاعی و تحت تاثیر مذهب  گل و گلدان

  مکتب گل و مرغ شیراز و هنر غرببرگرفته از   وجود ندارد  کاسه بشقابی

  عین و تحت تاثیر هنر غرببهبازنمایی عین  وجود ندارد  تاک و انگور

  

  یر یگجهینتبحث و 
توان قرآن مجید و فرهنگ اسالمی مطالعه حاضر نشان داد که می
گیری آثار شاخص در معماری اسالمی ایرانی را ریشه اصلی شکل

ای ایرانی دانست. این مهم در تزیینات از اهمیت و ضرورت ویژه
 اسالمی فرهنگبرخوردار است. اهمیت به "زیبایی" بخشی مهم از 

و آداب طراحی و ساخت آثار ارزشمند معماری اسالمی ایرانی  ایرانی
 بُّ حِ یُ  لٌ یجم اهللا إنفرمایند: "می (ع)، حضرت علینیمنورالمیاماست. 
 است لیجم خداوند؛ َعْبِده یعل الِنعمة اََثر یر یَ  اَنْ  ِحبُّ یُ  و الجمال،

 اثر که دارد دوست نیچنهم و دارد دوست را ییبایز و جمال و
  .[18]کند"  مشاهده مردم در را خود یهانعمت

ویژه در دوران اسالمی، به تزیین و شکوه و زیبایی معماری ایران به
 کاری درآرایش آن بستگی دارد. هنرهای واالی اسالمی مانند کاشی

ی با امکانات آن ادورهتمامی ادوار اسالمی رواج داشته و در هر 
است. در دوره قاجار روزگار پیشرفت و در بعضی موارد افول کرده 

نر مردان به هعواملی مانند گرایش و شیفتگی شدید شاهان و دولت
ی معماری ایران و تزیینات آن از معماری ر یرپذیتاثو فرهنگ غرب، 

ی وابسته به معماری ایران و هنرهااروپایی، افول کمی و کیفی 
 از عناصر هنر غربی و تغییرات در نقش، رنگ، هنرهای این ر یرپذیتاث

کاری که متاثر از ورود تکنولوژی و آثار خوشنویسی و غیره در کاشی
غربی در ایران بود، باعث افول کیفیت و خوانایی نقوش تزیینی 

 -کاری مسجدمعماری اسالمی ایران شد. با بررسی نقوش کاشی
 ی نقشهاتفاوتتوان می (ع)مدرسه چهارباغ و آستان شاه عبدالعظیم

ی مورد استفاده هارنگو رنگ کاشی را مشاهده کرد. در دوره صفوی 
ی و غیره هستند، اروزهیفی الجوردی، هارنگکاری بیشتر در کاشی

ی زرد، هارنگ (ع)اما در دوره قاجار و بنای حضرت شاه عبدالعظیم
  کاری غالب هستند. خط ی و غیره در کاشیاقهوهنارنجی، صورتی، 

 

بنایی است  -موعه چهارباغ خط ثلث به همراه خط کوفیغالب در مج
 ، ولیانددهآم درکه مضامین قرآنی و احادیث با آن به رشته تحریر 

خط غالب خط نستعلیق است  (ع)شاه عبدالعظیمدر آستان حضرت 
 و استادکارانمنظور نوشتن احادیث، اسامی متبرکه، امضای که به

  است. نقوش هندسی و گیاهی  رفته کار بهشرح و تاریخ ساخت بنا 
 

طور مجزا و خیلی ساده در تزیینات کاشی دوره صفویه هر کدام به
، ولی در دوره قاجار استفاده تلفیقی از دو نقش گیاهی شودیمدیده 

ه وخم دیدخیلی شلوغ و پر پیچ هایکار زهیرو هندسی با جزییات و 
. با توجه به تاثیر هنر غرب بر هنر قاجار، بیشتر نقوش و شودیم

جزییات آن یادآور دوره رکوکو هستند و تزیینات از آن حالت سادگی 
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گرا و روحانی دوره صفوی خارج شده است. استفاده از نقوش طبیعت
مانند تصاویر صورت انسان، نقوش جانوری، استفاده از نقوش 

با نگاه ناتورالیستی تحت تاثیر هنر غربی،  هاوهیمو  هاگلطبیعی 
اری کی، دوربین عکاسی و غیره در هنر کاشیوارداتی هاپستالکارت 

از معماری ایران  قرن چهاردهمعماری ایران به وجود آمدند. گذشت 
ی مانده، همگی یادآور جا برکاری در ایران و آنچه تاکنون در کاشی

رانی است که هنر خود را با الهام ذوق و ابتکار هنرمندان و استادکا
 شکل به آن ارزش نیباتریزاند و به گرفتهاز عقاید مذهبی به کار 

کاری یکی از تزیینات معماری دوره اند. کاشیی بخشیدهاجاودانه
ی از تاریخ عوامل مختلف طبیعی، ادورهاسالمی است که در هر 

ی کرده و سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشته و راه خود را ط
آفریده است. ولی در قرن اخیر با آغاز عصر  هاییبایزنمایشی از 

ی کورکورانه از غرب، دهایتقلی جدید و هنرهاماشین، توسعه 
هنرهای تزیینی معماری ایران به دست فراموشی سپرده شده است. 
امید است معماران و پژوهشگران با مطالعات خود در شناسایی این 

ی روز از آن آور فنردارند تا براساس نیازها و هنر ارزشمند گام ب
  استفاده شود.

  
با سپاس از تمامی کسانی که در انجام این مطالعه ما را  تشکر و قدردانی:

  یاری کردند.
 شوند که این مقاله تاکنوننویسندگان مقاله متعهد می تاییدیه اخالقی:
ای منتشر نشده است و تمامی حقوق و منافع آن به در هیچ نشریه

  شود.پژوهشی نقش جهان منتقل می -نامه علمیفصل
گونه تعارض منافعی وجود دارند هیچنویسندگان اعالم می تعارض منافع:

  ندارد.
سنده اول)، نگارنده مقاله/ پژوهشگر رضا منصوری (نوی سهم نویسندگان:

)، محمد ۲۵)، طاهره نصر (نویسنده دوم)، پژوهشگر اصلی (%۵۰اصلی (%
  ).۲۵پور (نویسنده سوم)، پژوهشگر اصلی (%هادیان

های مرتبط گونه حمایت مالی از سوی نهادها و سازمانهیچ منافع مالی:
	وجود نداشته است.
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