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بررسي نوآوري و تحوالت 
تزئينات و نقوش کاشي کاري 
 مسجد – مدرسه هاي دوره قاجار* 

دكتر محمد رضا بمانيان ** کورش مومني *** دكتر حسين سلطان زاده ****

چكيده
دوره قاجار را مي توان دوره نوآوري و شــروع تحوالت جديد در هنر و معماري ايران دانست. از جمله اين 
تحوالت، رابطه فزاينده و مراودات مختلف با غرب است که به دنبال ورود دانش ها و علوم جديد به ايران،شاهد 
تاثيرات ويژه اين امر بر هنر و معماري و به ويژه بر تزئينات بناها در دوره قاجار هستيم. از جمله مهم ترين اين 
تحوالت و دانش هاي جديد مي توان به اختراع و ورود فن عکاسي و کاربرد فراوان تمبر در مراسالت پستي و 
کارت پستال هاي اروپايي اشاره نمود. در اين مقاله از روش تحقيق توصيفي - تحليلي و مطالعات کتابخانه اي در 
مورد معماري مسجد - مدرسه ها و همچنين مطالعات ميداني به صورت حضور در مکان و مشاهده مستقيم، 
استفاده شده است و تاثير اين تحوالت بر تزئينات مسجد - مدرسه هاي دوره قاجار مورد بررسي و ارزيابي 
قرار گرفته است.  بر اساس بررسي و مطالعات صورت گرفته، قسمت عمده اي از تزئينات و نقوش کاشي 
کاري مسجد - مدرسه هاي دوره قاجار از عکس ها، تمبر ها و کارت پستال هاي آن دوران الگو گرفته شده  و 
تصاويري از آثار تاريخي، مناظر طبيعي و معماري، پرندگان، انگور، تاج، انسان و فرشته بال دار، انسان با لباس 
اروپايي، طرح گل و گلدان و کاسه بشقاب سازي همراه با دسته گل هاي مختلف به ويژه گل سرخ و زنبق در 

نقوش و تزئينات کاشي کاري و حجاري اين بناها به چشم مي خورد.

واژگان كليدي 
نقوش کاشي کاري، تزئينات، مسجد- مدرسه، تحوالت فرهنگي دوره قاجار.

   اين مقاله برگرفته از بخشي از رساله دکتري نگارنده کورش مومني با عنوان بازشناسي مفهوم هويت فرهنگي در معماري مسجد- 
مدرسه هاي ايران، مورد مطالعه: دوره قاجار با راهنمايي جناب آقاي دکتر محمد رضا بمانيان و مشاوره جناب آقايان دکتر حسين 

سلطان زاده و دکتر رحمت اله صديق سروستاني در گروه معماري دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس مي باشد.
  دانشيار گروه معماري دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، شهر تهران، استان تهران

Email:Bemanian@modares.ac.ir
   دانشجوي دکتري معماري دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، شهر تهران، استان تهران

Email:K_momeni@modares.ac.ir
 استاديارگروه معماري دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد  اسالمي واحد تهران مرکزي ، شهر تهران، استان تهران

Email:H72soltanzadeh@gmail.com

تاريخ دريافت مقاله :   ٨٩/١٢/١٥
تاريخ پذيرش مقاله :   ٩٠/٣/١٢ 
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مقدمه
تقابل  آغاز  دليل  به  توان  مي  را  قاجار  دوره  اهميت 
اين دوره تحوالت  دانست. در  ايران  سنت و مدرنيته در 
طبع  به  و  ايرانيان  زندگي  شئون  كليه  در  اساسي 
معماري روي داد . منابع تاريخي عوامل متعددي را به عنوان
ريشه هاي اين تحول مورد توجه قرار مي دهند که از مهم ترين 

آن ها مي توان به دو مورد زير اشاره کرد:
دوره  ابتداي  در  جديد  علوم  به  توجه  الف-عدم 
ديني  علوم  و  مذهب  به  توجه  انحصار  نتيجه  در  قاجار: 
در دوره صفوي و عدم توجه به علوم طبيعي، رياضي و 
صنايع جديد و وجود حائل(يعني مملکت عثماني) بين ايران 
با  ادواتي مجهز و  با آالت و  اروپاي غربي، کشور ما  و 
علومي آشنا بود که آن را در مقابل حمالت روسيه با فنون 
جنگي جديد و اسلحه تازه توانايي مقاومت و مبارزه طوالني 
نبود لذا در کشمکش و رقابت مذکور جز شکست چيزي 
عايد نشد.«در اثر ضربه هاي شديدي که طي جنگ هاي 
ايران و روسيه و دو شکست ايران که در پي آن سرزمين هاي 
مهم ايران از آن جدا شدند، ناگهان ايران از خواب بيدار 
شد. عده اي از اولياي دولت متوجه و متنبه شدند که ديگر 
با اعالن جهاد، قشون چريک، ساز و برگ قديم، اسلحه و 
مهمات پيش و طرق جنگي سابقنمي توان در مقابل سپاه 
منظم دشمن کاري از پيش برد و بايد با اخذ تمدن و فرهنگ 
جديد مانند اروپاييان سرباز را تربيت کرد. مجهز به سالح 
جديد و آشنا به فنون تازه نمود. از اين نظر، ورود ايران 
به مدرنيته را مي توان پس از شکست غم انگيز ايران از 
سپاه روس و امضاي دو معاهده تحقير آميز گلستان و 

ترکمنچاي بدانيم. (افشارمهاجر، ١٣٨٤، ٥٧)
ب- ارتباط فزاينده ايران و غرب:  دردوران قاجار 
ارتباط فزاينده اي ميان ايران و غرب شکل گرفت که مي 

که  دانست  مشخص  مجراي  سه  از  را  ارتباط  اين  توان 
داراي برخي ويژگي هاي سازنده نيز بود. اين روابط از 
نيازهاي علمي، فني و آموزشي کشور سرچشمه مي گرفت 
و تاثيرات ژرف اجتماعي و فرهنگي برجا  گذاشت و مقاصد 
متنوع تري را شامل گرديد. کانال اول، فرستادگان نظامي از 
کشورهاي اتريش، ايتاليا، فرانسه، آلمان و روسيه که براي 

تربيت و تجهيز سپاه ايران به کشور آمده بودند. 
اين ارتباطات که ابتدا نظامي بود، کم کم در زمينه هاي 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي و هنري ايران نيز تاثير گذاشت. 
«طي اين ارتباط ها طبيعي بود که سران اروپايي هدايايي 
آثار  ها  آن  بين  در  که  آوردند  مي  شـــاه  دربار  به  را 
هنري زيادي نيز وجود داشت. با اين روند به نوعي شاه 
و درباريان با سبک هاي هنر غربي آشنا شدند. از طرف 
ديگر گروه هايي از تجار نيز وارد ايران شدند که با خود 

تصوير١- رابطه هنر و معماري دوره قاجار با تحوالت و دانش هاي 
جديد 

دور نماي گنبد و ايوان صحن نو حضرت معصومه(ع) در سال 
١٣٠٨ه.ق، عکاس: عبداهللا قاجار، ماخذ:  حسامي، ١٣٨٨، ٤ 

ن خ س ت  وزي ر ع ي ن  ال دول ه(۱٣٠٦-۱٢٢٣ه.ق)،  ع ب دال م ج ي د م ي رزا 
ش م ش ي ر  ح م اي ل ،  ن ش ان ،  ل ب اس م ل ي ل ه دوزي ،  ب ا  م ظف ر ال دي ن ش اه ، 
بر  نشسته  راس ت ،  دس ت   در  دس ت ک ش س ف ي د  و  ک اله   م رص ع ، 

(www.Nlai.ir )روي ص ن دل ي ، ماخذ: کتابخانه ملي

جدول١-عکس هاي دوره قاجار

بررسي نوآوري و تحـــوالت 
تزئينـات و نقوش کاشي کاري 
مسجد- مدرسه هاي دوره قاجار
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محصوالت اروپايي همچون پرده هاي نقاشي، باسمه ها و 
کتاب هاي چاپي را به بازارهاي ايران وارد کردند که اين 
 ,Brend).«امر باعث آشنا شدن مردم عادي با اين آثار شد
٢٠٠١, ١٥٣)  مجراي دوم، مستشرقين و مبلغان مذهبي که 
به دليل آشفتگي اوضاع سياسي و اجتماعي ايران پس از 
عصر صفوي از سفر به ايران خودداري نمودند، ولي از 
اواسط حکومت قاجاريان بار ديگر فرصت ديدار از ايران را 
يافتند. به اين ترتيب ايشان به ساختن کليساهايي در ايران 

مشغول شدند. 
همچنين از ديگر عوامل نفوذ هنر غربي در هنر و معماري 
ايران، ورود هنرمندان اروپايي به ايران و مشغول به کار 
است.(ساالري،  مختلف  بناهاي  تزئين  براي  ها  آن  شدن 
١٣٨٩، ١٠٤-١٠٥) راه سوم ارتباط با غرب اعزام محصل 
بود. اين افراد پس از بازگشت عالوه بر بهره گيري از دانش 
جديد، نخستين دريچه ها به سوي زندگي و فرهنگ غربي 
را براي جامعه سنتي ايران گشودند. اين افراد در پست هاي 
حساس سياسي، اجتماعي و فرهنگي گمارده شدند و از اين 
راه وسيله اي براي اشاعه گرايش ها و الگوهاي غربي در 

کشور شدند. 

تصوير٢- تمبر احمد شاه قاجار(تاريخ انتشار: ١٣٣١ه.ق مصادف 
با ١٢٨٩ش)، تمبر سبز - آبي دروازه قزوين تهران و تمبر قرمز 
- آبي مسجد گوهرشاد مشهد، (تاريخ انتشار: ١٣٣٥ه.ق مصادف 
www.Mana stamp-ghajar.blogfa.com :با ١٢٩٣ش)، ماخذ

جدول٢- کارت پستال هاي دوره قاجار

کارت پستال با طرح دختر ارمني و تمبر ناصرالدين شاه از محله 
قديمي و ارمني نشين جلفاي اصفهان،(تاريخ چاپ: ١٢٧٥ه.ق)، 

www.Fouman.com :ماخذ

تصويري از کارت پستال طبع رسيده در  نمايشگاه پاريس 
١٣١٨ه.ق، ماخذ: افشار، ١٣٨٩، ١٦٧

کارت پستال ارسالي دکتر امامي از بروکسل به مشهد(احتماال منزل مسعود تاش) و سپس دوباره از مشهد توسط تقي زند به
www.Qajarwoman.org :اعظم السلطنه در تهران(تاريخ چاپ: ١٣٥٦ه.ق مصادف ١٣١٤ش و ١٩٣٥م)، ماخذ 
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بررسي نوآوري و تحـــوالت 
تزئينـات و نقوش کاشي کاري 
مسجد- مدرسه هاي دوره قاجار

جدول ۴- مقايسه تطبيقي نقش مناظر معماري مسجد - مدرسه هاي قاجار با عکس ها ، تمبر ها و کارت پستال ها

نقشتمبر،  عکس و کارت پستال

تمبر مسجد اياصوفيه،(تاريخ انتشار: اواخر دوره قاجار ۱۳۳۵ه.ق
www.Colnect.com :مصادف با ۱۹۱۴م)، ماخذ

تمبر مسجد اياصوفيه،(تاريخ انتشار: اواخر دوره قاجار۱۳۳۴ه.ق
www.Shutterstock.com:مصادف با ۱۹۱۳م)،ماخذ

مسجد - مدرسه سپهساالر (شهيد مطهري)
ماخذ: نگارندگان، ۱۳۸۹

کارت پستال با تصوير شاه چراغ شيراز،(اواخر دوره قاجار حدود 
www.Ayandenews.com :۱۳۲۵ه.ق مصادف با ۱۲۸۳ش)،ماخذ

مسجد-مدرسه سيد اصفهان،
ماخذ: نگارندگان، ۱۳۸۹
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کاشاناصفهانقزوينتهران
۱-مسجد-مدرسه حاج قنـــــــبرعلي خان 

(سعديه)
۲-مسجد-مدرسه خازن الملک

۳-مسجد-مدرسه سپهساالر جديد (شهيد 
مطهري)

(شهيد  قديم  سپهساالر  ۴-مسجد-مدرسه 
بهشتي)

۵- مسجد-مدرسه شيخ عبدالحسين
۶-مسجد-مدرسه فيلسوف الدوله

۷-مسجد-مدرسه معمار باشي
۸-مسجد-مدرسه ميرزا موسي (عبداهللا خان)

۱۰-مسجد-مدرسه ۹-  مسجد - مدرسه سردار
سيد 

۱۱-مســـــجد  -مدرسه  
آقابزرگ

جدول ۳- بناهاي مورد بررسي دوره قاجار

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.sid.ir


شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۳۹

فصلنامه علمي- پژوهشي

١- رابطه تحوالت فرهنگي و دانش هاي جديد با هنر و 
معماري قاجار

در اثر اين روابط، تحوالت فرهنگي و دانش هاي جديدي 
در ايران شکل گرفت که تاثير مستقيمي بر هنر و معماري 
دوره قاجار گذاشت که از مهم تــــــــرين آن ها مي توان به
١-اختراع و ورود فن عکاسي ٢-ورود و کاربرد فراوان 
هاي  پستال  کارت  ورود   -٣ پستي  مراسالت  در  تمبر 

اروپايي به ايران اشاره نمود. (تصوير١)
١-١- تاثير فن عکاسي برهنر و معماري قاجار

عکاسي را مي توان يکي از اعجاب آورترين پديده هاي 

هاي  آرايه  بر  شگفتي  تاثيرات  که  دانست  نوزدهم  سده 
بناهاي دوره قاجار بر جا گذاشته است. «يکي از تحوالت 
دوره قاجار فن عکاسي است که در١٢٦٦ه.ق وارد ايران 
شد. اين دانش جديد به دليل ويژگي هاي منحصربه فردش 
که در آن زمان آرزوي بشر بود، بسيار مورد توجه همه 
به ويژه شاه و درباريان قرار گرفت. اين فن درنگاره هاي 
ايران تاثير فراوان داشت. چنان که در نگاره کاشي هاي اين 
عصر طرح هــايي مي بينيم که مانند پرتره عکاسي شده از 
شخصيت هاي مهم مملکت و يا بناهاي ساختماني و برخي 
مناظر طبيعي و تصاويري از حيوانات است. (جدول١)چنان 

ادامه جدول ۴

نقشتمبر

تمبر با طرح تاج محل هندوستان، (تاريخ انتشار: اواخر دوره 
قاجار و اوايل دوره پهلوي حدود ۱۳۷۰ه.ق مصادف با ۱۹۴۹م)

تمبر با طرح تاج محل هندوستان، (تاريخ انتشار: اواخر دوره 
قاجار و اوايل دوره پهلوي حدود ۱۳۵۶ه.ق مصادف با ۱۹۳۵م)

Philatelyhobby.blogspot.com :ماخذ
مسجد - مدرسه سپهساالر جديد(شهيد مطهري)،

ماخذ:  نظريان، ۱۳۸۸، ۸۹۳

دورنماي ايوان و گنبد جناب مسلم بن عقيل در سال ۱۳۱۹ه.ق
عکاس: محمد جعفر ميرزا قاجار، ماخذ: حسامي، ۱۳۸۸، ۷

مسجد - مدرسه سيد اصفهان
ماخذ: نگارندگان، ۱۳۸۹
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چه پيش از اين براي تزئين بناها از تصاوير ابنيه و منظره هايي 
از طبيعت و حيوانات استفاده نمي شد. همين طور در قاب 
قرار گرفتن اين تصاوير نيز خود حاکي از اين تاثيرپذيري 
است. چون همواره در تزئينات پيش از عصر قاجار، نقوش 
در حال گسترش مانند شاخ و برگ اسليمي که در سطح 
گسترش پيدا مي کردند، استفاده مي شد و تصاوير قاب 
شده از اين دوران به بعد رواج پيدا کرد و از طرف ديگر 
نگاره ها داراي حالت واقع گرا شدند و اصول عمق ميـــــدان 
( پرسپکتيو )و سايه روشن در بسياري از آن ديده مي شود. 
همچنين سياه وسفيد بودن برخي نگاره ها، دليلي ديگر است 
که نشـــان مي دهد بسياري از کاشي نگاره ها از عکس هاي 

آن دوره الگو برداشته اند». (ذکاء، ١٣٧٦، ٤-١٤)

٢-١- تاثير تمبر بر هنر و معماري قاجار
آشنايي ايرانيان با تمبر، به عنوان يکي از مظاهر پست 
جديد از طريق کشورهاي همسايه صورت گرفت. اولين 
کشوري که در آسيا به چاپ و نشر تمبر مبادرت ورزيد، 
دولت ترکيه بود که تمبر را با نشان طغرايي عثماني نقش 
داد و پس از آن ايران دومين کشور آسيايي بود. «تا پيش از 
سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، نامه ها به وسيله مامورين 
مخصوص که چاپار خوانده مي شدند بين شهرهاي داخلي 
حمل مي شد ولي از اين دوره به بعد استفاده از تمبر براي 
پرداخت هزينه پست مطرح شد، به اين ترتيب که در زمان 
سلطنت ناصرالدين شاه قاجار(١٨٦٥م)، گروهي از تهران 

براي تهيه و سفارش تمبر عازم پاريس شدند تا مقدمات 
تهيه نمونه هايي براي تمبر ايران را فراهم آورند».(نوين 
به  ايران  فرح بخش، ١٣٧٩، ٧)سرانجام در سال ١٨٧٧م 
عضويت اتحاديه پستي جهاني درآمد.«اولين نمونه هاي 
تمبر ايران با طرح شير و خورشيد که عالمت رسمي ايران 
بود، توسط «آلبرت بار» طراح فرانسوي تهيه شد و در 
آن از نقش شير و خورشيد شمشير به دست که در يک 
قاب دايره در چهار رنگ متفاوت که بيان گر بهاي هر کدام 
بود، استفاده شد».(همان، ٩)«به مرور زمان تصوير روي 
تمبرها تغيير کرد و تصوير ناصرالدين شاه را بر روي 
تمبر طراحي کردند و بعد تصويرچهره (پرتره) صورت 
مظفرالدين شاه، محمد علي شاه و به اين ترتيب تمبرهاي 
گوناگون با تصاوير شاهان قاجار طراحي شد، به مرور 
زمان تصاويري از ابنيه وارد تمبرها شد چنان چه عکسي 
از دروازه تهران در روي تمبرهاي دوران احمد شاه ديده 
مي شود».(همان، ١٠٦)با بررسي و مقايسه طرح تمبرها 
متوجه مي شويم که برخي از نقوش نگاره هاي دوره قاجار 
برگرفته از طرح تمبرها مي باشد که خود آن ها از روي 

نمونه هاي اروپايي اقتباس شده اند. 

٣-١- تاثير کارت پستال بر هنر و معماري قاجار
يکي ديگر از عوامل موثر در تغييرات ايجاد شده در 
نگاره هاي ايران ورود کارت پستال هاي اروپايي به ايران 
است. در لغت نامه دهخدا کارت پستال اين گونه تعريف 

بررسي نوآوري و تحـــوالت 
تزئينـات و نقوش کاشي کاري 
مسجد- مدرسه هاي دوره قاجار

تصوير٣- تمبر با طرح پرندگان(تاريخ انتشار: اواخر دوره قاجار 
www.Christies.حدود ١٩٠٠-١٩٣٥م)،  ماخذ: عکس راست

 www.Thescrapbookcompany.co.ukعکس وسط ،com
www.Shutterstock.com  و عکس چپ

تصوير٤-کارت پستال با طرح پرنده(تاريخ انتشار:اواخر دوره 
www.Ebay.co.uk:قاجار)،ماخذ

تصوير٥- نقش گل و مرغ مسجد-مدرسه آقابزرگ کاشان، ماخذ: 
نگارندگان، ١٣٨٩

تصوير٦- نقش انواع پرندگان در نقوش کاشي کاري مدرسه خان 
شيراز، ماخذ: نگارندگان، ١٣٩٠
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فصلنامه علمي- پژوهشي

تصوير٧- نقش طاووس بر باالي اسم شاه سلطان حسين بر بدنه بيروني سردر ورودي اصلي مدرسه چهارباغ اصفهان(راست) 
و نقش طاووس سردر اصلي مسجد - مدرسه سيد اصفهان ماخذ: تصوير١راست: لوح فشرده اداره کل ميراث فرهنگي استان 

اصفهان و تصوير چپ: نگارندگان، ١٣٨٩

تصوير٨- تمبر و کارت پستال با نقش انگور،تاريخ انتشار:حدود اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي) ماخذ: تصوير راست و 
www.Mnartists.orgو چپwww.Shutterstock.com وسط

شده است: «مأخوذ از فرانسه، به ورقه پستي يا برگ مقوايي 
گفته مي شود که روي آن چيزهايي مي نويسند و به مقصد 
مي فرستند».«کارت پستال با اندکي تاخير در اواسط سده 
١٣ه.ق وارد ايران شد که تاثير بسياري در نقوش کاشي 
از  البته  مهاجر، ١٣٨٤، ٧٦)  است».(افشار  گذاشته  کاري 
تاريخ دقيق ورود کارت پستال به ايران هيچ اطالع دقيقي 
در دست نيست اما به طور يقين رواج آن در ايـران مقـارن 
با دوران رواج اين گـونه مراسـالت پسـتي در خارج است، 
به ويژه کارت پستال هايي از ايرانياني، که در نيمه دوم 
سده ١٣ه.ق به خارج سفر کرده بودند در دست است که 
براي دوستان خود در ايران مي فرستادند و حتي برخي 
رجال قاجار نيز مراسالت خود را از اروپا بر روي کارت 
پستال مي نوشتند. (جدول ٢)«پيشرفت فن عکاسي موجب 
شد تصاوير متنوع تري از مناظر و آثار هنري بر روي 
کارت ها اجرا شود». (صافي، ١٣٦٨ ،١٧)در تصاويري که 

بر روي اين کارت ها چاپ مي شد تصاويري از رجال و 
بزرگان، آثار تاريخي، مناظر شهري، مناظر طبيعي و حتي 
آثار نقاشي اروپايي به چشم مي خورد(جدول ٢) که به نظر 
مي رسد تصاوير اين کارت ها الهام بخش برخي از نقوش 

تزئينات بناهاي دوره قاجار است.

٢-بررسي نمونه ها
تحقيق  روش  با  است  آن  بر  سعي  پژوهش  اين  در 
توصيفي- تحليلي و با مطالعات کتابخانه اي در عرصه 
معماري مسجد - مدرسه ها و همچنين در زمينه تحوالت و 
دانش هاي جديد دوره قاجار و با مطالعات ميداني به صورت 
مشاهده مستقيم تزئينات و نقوش مسجد - مدرسه هاي دوره 
قاجار، تاثير سه تحول مهم دوره قاجـــــــــــــــــــــار:
و  تزئينات  بر  پستال  ٣-کارت  تمبر   -٢ عکاسـي  ١-فن 
نقوش مسجد -مدرسه هاي دوره  قاجار مورد ارزيابي 
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بررسي نوآوري و تحـــوالت 
تزئينـات و نقوش کاشي کاري 
مسجد- مدرسه هاي دوره قاجار

و بررسي قرار گرفته و در پايان به صورت جداولي مورد  
تجزيه و تحليل قرار گيرند. در اين راستا، يک جامعه آماري 
متشکل از مهم ترين مسجد - مدرسه هاي دوره قاجار از 
نظر  محتوي تزئينات بر اساس معيارهايي همچون با ارزش 
و شاخص بودن، كامل و سالم بودن و امكان دسترسي 

محقق انتخاب شدند.(جدول ٣)
در اين بررسي با نقوش کاشي کاري و تزئينات حجاري 
مواجه مي شويم که شباهت بسيار زيادي با تصاوير تمبرها، 
کارت پستال ها و عکس هاي دوره قاجار دارد.تصاوير اين 
تزئينات اغلب مناظر معماري، پرندگان، انگور، تاج، انسان و 
فرشته بال دار، انسان با لباس اروپايي وطرح گل و گلدان و 
کاسه بشقاب سازي همراه با انواع گل به ويژه گل سرخ و 
زنبق است؛ که معموال در لچکي باالي ايوان ورودي، مدرس 
و حجره هاي گرداگرد صحن مرکزي مسجد - مدرسه ها، 
پاستون و ازاره رواق و ايوانچه جلوي حجره ها و بدنه 

گلدسته ها ديده مي شود. 

منظره معماري
مناظر معماري جزو طرح هايي هستند که در دوره 
قاجار به بسيار مورد استفاده قرار گرفته اند. منظره معماري 
در نقوش کاشي کاري سه مسجد - مدرسه سپهساالر 
جديد(شهيد مطهري)، معمار باشي وسيد اصفهان به کار 
رفته است که نمونه هاي شبيه همان منظره ها بر روي 
تمبر ها، عکس ها و کارت پستال ها مشاهده مي شود. 

(جدول٤).
نقش پرندگان

نقوش حيواني کم و بيش در آثار هنري به کار رفته 
است، اما نقش عمده اي که نسبت به نقش هاي ديگر حيواني 
حضور بيش تري دارد نقش انواع پرندگان است که در کنار 
نقوش گياهي، ترکيبي دل پسندي را به وجودآورده است.
نقش پرندگان اغلب نقشمايه تمبر و کارت پستال بسياري از 
کشور ها و همچنين با اختراع فن عکاسي موضوع بسياري 
از عکاسان بوده است. (تصاوير٣و٤) نقش انواع پرندگان 
در نقوش مسجد – مدرسه آقابزرگ کاشان از يازده مسجد 
- مدرسه مورد بررسي، به کار رفته و در نقوش گچ بري و 
کاشي کاري سردر اصلي بنا و همچنين ازاره ايوان منتهي 
به گنبدخانه اصلي مسجد - مدرسه آقابزرگ کاشان نيز 
اين  مورد استفاده قرار گرفته است. (تصوير٥)عالوه بر 
نقش دو طاووس در سردر ورودي اصلي مسجد - مدرسه 

سيد اصفهان نيز به چشم مي خورد. (تصوير٧)
به نظر مي رسد اين تصاوير بيش تر متاثر از آثار گل 
و مرغ هستند که  پيشينه آن ها به اواخر عهد صفوي، زند و 
نيمه نخست قاجار مي رسد.  مشابه اين نقوش در تعدادي 
از مدارس دوره صفويه همچون مدرسه چهارباغ اصفهان و 
مدرسه خان شيراز  نيز مشاهده مي شود.در نقوش کاشي 
کاري مدرسه چهارباغ اصفهان، نقش طاووسي باالي اسم 

تصوير٩- مسجد- مدرسه ميرزاموسي(راست) و مسجد  مدرسه 
قنبرعلي خان(چپ)، ماخذ: نگارندگان، ١٣٨٩

مسجد- و  معمارباشي(راست)  مسجد-مدرسه  تصوير١٠- 
مدرسه سيد اصفهان(چپ)، ماخذ: نگارندگان، ١٣٨٩

محمد  قاجار(١٢٦٩-١٣٢٤ه.ق)و  شاه  مظفرالدين  تصوير١١- 
علي شاه قاجار(تاريخ انتشار: ١٣٢٧ه.ق مصادف با ١٢٨٥ش)،

ماخذ: تصوير راست سايت کتابخانه مليwww.Nlai.ir و چپ 
www.Allcollection.net

تصوير١٢-  مسجد- مدرسه خازن الملک، ماخذ: نگارندگان، ١٣٨٩

شاه سلطان حسين بر بدنه بيروني سردر ورودي اصلي 
مدرسه به کاررفته است. همچنين نقش انواع پرندگان به 
خان  مدرسه  کاري  کاشي  نقوش  در  گسترده  صورت 
شيراز به ويژه در نقوش کاشي کاري نماي حجره ها و 
مدرس هاي گرداگرد حياط مرکزي تحت تاثير مکتب گل و 

مرغ شيراز به کاررفته است. (تصاوير٦و٧)
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 نقش انگور
در  ديرين  اي  پيشينه  گرا  واقع  طور  به  انگور  نقش 
هنرهاي تصويري دارد و از هنر مصر باستان تا مکتب هاي 
عهد بيزانس نيز مورد استفاده گرفته است.با ورود اسالم 

تصوير١٣- نقش الهه عشق(کوپيد) در نقوش حجاري مسجد 
– مدرسه خازن الملک، ماخذ: نگارندگان، ١٣٨٩

تصوير١٤- نقش الهه عشق(کوپيد) در نقوش حجاري مسجد 
– مدرسه خازن الملک(راست)، ماخذ: نگارندگان، ١٣٨٩ و نقش 
فرشته بال دار(مظهر رب النوع فتح و پيروزي) در گوشه سمت 

راست باالي طاق بستان(چپ)، ماخذ: (حاتم،١٣٨١، ١٠١)

تصوير١٥- نقش تمبر با نقش فرشته بال دار، (تاريخ انتشار:
www. :حدود اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي)  ماخذ

Germanpostalhistory.com

تصوير١٦- نقش کارت پستال با نقش فرشته بال دار، (تاريخ 
عکس  ماخذ:  ١٩٠٠م)  با  مصادف  ١٣٢١ه.ق  درحدود  انتشار: 
www.و عکس چپwww.Jayrewcraftshop.co.uk راست

(barbspics.com

به ايران و نفي شمايل نگاري و گرايش نقوش تزئيني بناها 
به نوعي به سوي نقوش گياهي و هندسي، نقشمايه هاي 
گياهي متنوع و زيبايي مطرح شد که معموال به صورت 
نقوش پيچان بودند که در سطح گسترش پيدا مي کردند. از 
جمله گياهان پيچک تاک است. در باور ايران باستان تاک 
نماد خاندان سلطنت است. «تاک در بخش اعظم نمادگرايي 
با  و  است  انگور  با  رابطه  در  ديرنوسوسي  و  عيسوي 
يکديگر اشتراک دارند. توماري از برگ تاک، جنبه اي از 
معابد باکوسي است و اين نقشمايه، همراه با پرستش او به 
آسيا نفوذ کرد، ولي نمادگرايي آن از ميان رفت. در هنر و 
معماري عيسوي و در نظر عيسويان کهن تاک مظهر مسيح 
به شمار مي رفت...». (هال، ١٣٨٠، ٢٧٦) نقش تاک و انگور 
در نقوش کاشي کاري مساجد يا مدارس دوره هاي قبل 
همچون دوره صفويه به صورت نقوش پيچان اسليمي به 
کار رفته و کم تر از نقش انگور به صورت واقع گرا استفاده 

شده  است. 
اما در نقوش تزئينات تعدادي از مسجد- مدرسه هاي 
دوره قاجار عالوه بر شکل اسليمي آن، تحت تاثير غرب 
به صورت واقع گرا نيز کار شده و اصوال اين دسته از 
نقوش در دوره قاجار فزوني يافته است. نقش خوشه هاي 
انگور به صورت ترکيبي با نقش هاي ديگر به ويژه انواع 
گل سرخ و زنبق، منظره هاي معماري، گل و گلدان همانند 
نقش هايي که در تمبر ها، عکس ها و کارت پستال هاي 
وارداتي ديده مي شود. (تصوير٨)همچنين در نقوش کاشي 
کاري مسجد – مدرسه هاي سپهساالر جديد(شهيد مطهري)، 
قنبرعلي خان، ميرزا موسي(عبداهللا خان)، معمار باشي و 
سيد اصفهان هلي به کار رفته است. (تصاوير٩و١٠)هر چند 
در هنر تصويري ايران درخت مو و انگور بر روي ظروف 
و يا در حجاري هاي قبل از اسالم و در دوره اسالمي نيز 
از اين نقوش بهره گرفته شده، اما به نظر مي رسد، شيوه 
طراحي درخت مو، برگ هاي آن و انگور در اين بناها از 
نمونه هاي تصويري غرب است و تصاوير تمبرها و کارت 

پستال ها نيزبه همين دليل آمده است.

نقش تاج
«نقش تاج از تصاويري است که در تزئينات معماري 
تا اواسط دوره صفويه چندان مورد استفاده نبوده اما از 
اين دوره به بعد در اغلب کاخ ها و معدود اماکن مذهبي 
ديـده مي شود. در برخي از نگاره هاي کاشي کاري وگچ 
بري، تاج در دست فرشته ها قرار دارد و اين موضوع به 
نوعي نمادي براي بهادادن و ارزش نهادن به مقام شاه و يا 

سلطنت بوده است».( زنگنه، ١٣٨٨ ،٢٣٨)
نقش تاج در کنار نقش فرشته بال دار در نقوش حجاري 
ازاره و پاستون مسجد - مدرسه خازن الملک به کار رفته 
است و نيز بسياري از عکس هاو تمبر شاهان قاجار همراه 
با تاج شاهي بوده است که مي توان گفت يکي از داليل 
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١-رجوع شود به  فرهنگ نگاره اي 
نمادها در شرق و غرب جيمز 
بهزادي،  رقيه  ترجمه  هال، 
انتشارات فرهنگ معاصر تهران، 

 ٢٩-٣٠
٢-رجوع شود به  تــــــــــاثير 
هنر غرب بر نگاره هاي ايران در 
دوره قاجار (در هنر کاشي کاري 
و گچ بري)، آناهيتا  اعظم زنگنه، 
به راهنمايي حسين سلطان زاده 
و مشاوره مهيار خراباتي، پايان 
نامه کارشناسي ارشد پژوهش 
معماري،  و  هنر  دانشکده  هنر، 
واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه 

تهران مرکزي،٢٧١-٢٧٤ 

بررسي نوآوري و تحـــوالت 
تزئينـات و نقوش کاشي کاري 
مسجد- مدرسه هاي دوره قاجار

تصوير١٧-نقش انسان بال دار تاج به سر همراه با تسبيح و رحل 
قرآن در مقابل آن در قاب حجاري شده  دو طرف کتيبه پيش 
طاق مسجد - مدرسه سردار قزوين، ماخذ: نگارندگان، ١٣٨٩

قاجار مظفرالـــــــــدين شاه 
(۱٣٢٤-۱٢٦٩ه.ق ) و مـــيرزا

 علـــي اصغر خان صدراعظم 
(۱۲۷۵-  ۱۳۲۵ه.ق)، مــــاخذ: 
سايت کـــتابخانه مـــــــــــلي

www.Nlai.ir

مسجد - مدرسه خازن الملک، 
ماخذ: نگارندگان، ١٣٨٩

جدول٥- مقايسه تطبيقي نقش انسان با لباس در مسجد - مدرسه هاي 
دوره قاجار با عکس هاي دوره قاجار

استفاده از نقش تاج در تزئينات بناهاي دوره قاجار، تاثير 
باشد.  قاجار مي  تمبر هاي دوره  از  عکس ها و  پذيري 

(تصاوير ١١و١٢)
نقش فرشته 

١- کوپيد
الملک  که در مسجد- مدرسه خازن  نقوشي  از  يکي 
وجود دارد،تصوير فرشته يا الهه عشق است که به صورت 
زن و کودکي بال دار(کوپيد) در ازاره بنا به صورت يک 
جفت و هم قرينه به کار رفته است. (تصاوير١٣و١٤) در 
کتاب فرهنگ نگاره اي نمادها در شرق و غرب در مورد 
فرشته چنين آمده: «فرشتگان پيام آوران بال دار هستند 
که ميان خدايان و بشر ارتباط برقرار مي کنند » فرشته را 

از آن جا که رابط آسمان و زمين مي دانند، خواسته اند با 
ترسيم آن نوعي تقدس و حالتي روحاني به بناها بدهند١. 
اجراي يک جفت و هم قرينه در مقابل اجراي بي قرينه نقش 
فرشته اروپايي ريشه در تفکرات ايراني دارد که اشکال را 
به صورت قرينه و با يک نظم رياضي اجرا مي کردند٢. 
اين کوپيدها ريشه در هنر رومي (روم باستان) دارندو در 
طاق نصرت هاي رومي به صورت قرينه هم آمده اند. حتي 
در نقاشي هاي ديواري پمپي نيز مي توان اين نقش را به 
وفور ديد. از نمونه هاي اقتباسي خوب تصوير اين کوپيدها 
در طاق بستان است که به دوره ساساني بر مي گردد. 

(تصوير١٤چپ)
دو  تصـــــــــــــوير  طاق  باالي  هاي  گوشه  «در 
فرشته بال دار، مظـــــهر رب النوع فتح و پيروزي، مشاهده 
نوار چين  به  تاجي مزين  مي شود که در دست هر يک 
دار قرار دارد. اين دو الهه پيروزي(نيکه) به سبک يوناني 
حجاري شده و هر يک از تاج افتخاري با نوارهاي مواج 
به جانب ديگري دراز کرده اند. اين تاج ها پر از مرواريد 
مي باشند؛ دو الهه يا فرشته هاي بال دار، روپوشي فراخ 
در تن دارد، موهاي سر را حلقه وار با نواري بسته اند، 
آرايش و حالت اين تصاوير شباهتي تام با پهلوانان يونان 

دارد».(حاتم، ١٣٨١، ١٠١)
نقش کوپيد در دوره قاجار بر روي تمبر، عکس و کارت 
پستال هاي وارداتي از اروپا نيز ديده مي شود که مي توان 
گفت احتماال بر کاربرد آن در تزئينات بناهاي دوره قاجار 
تاثير گذار بوده است. (تصاوير١٥و١٦) «اغلب هنرمندان 
دوره قاجار، به طور خودآموخته و اکثريت از راه تصاوير با 
معماري غرب آشنا و آن را درک و هضم کرده بودند». (باني 
مسعود، ١٣٨٩، ٧٤) اگر چه در ادوار پيشين سابقه فرشتگان 
بال دار وجود داشته ولي آن چه مسلم است نقش کوپيد، 
نقش وارداتي است که از نمونه هاي تصويري غرب مي باشد 
و تا قبل از دوره صفويه نمونه اي از آن ديده نشده است.

٢- نقش فرشته در قاب حجاري شده با رحل قرآن
عالوه بر مسجد - مدرسه خازن الملک، در قاب حجاري 
شده دو طرف کتيبه پيش طاق مسجد - مدرسه سردار 

سپهساالر  مسجد-مدرسه  گلدان  و  گل  نقش  تصوير١٨- 
رکوکوي  دوره  آثار  از  يکي  در  گلدان  نقش  و  قديم(راست) 
: چپ  و  نگارندگـــــان  راست:  تصوير   ماخذ  اسپانيا(چپ)، 

گودرزي،١٣٨٨ ،١٩٣
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شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۴۵

فصلنامه علمي- پژوهشي

شيخ  مسجد-مدرسه  سازي  بشقاب  کاسه  نقش  تصوير١٩- 
عبدالحسين(راست) و نقش گلدان در يکي از آثار دوره روکوکوي 
چپ:  و   ١٣٨٩ نگارندگان،  راست:  تصوير  ماخذ:  اسپانيا(چپ)، 

(گودرزي، ١٣٨٨، ١٩٢)

قزوين، نقشي به صورت انساني بال دار تاج به سر همراه 
با تسبيح و در مقابل آن رحلي وجود دارد که بر روي آن 
کتابي که به نظر قرآن است، ديده مي شود که نشان مي دهد 
اين الگو بيش تر رنگ و بوي ايراني دارد و از آن براي 

اهداف و اعتقادات خود بهره جسته اند.(تصوير١٧)

پيكره سالطين و رجال دوره قاجار 
عکس هاي بسياري از شاهان قاجار همچون ناصرالدين 
شاه، مظفرالدين شاه، محمد شاه و احمد شاه به صورت 
ايستاده و يا نشسته همراه با عصا و شمشير، نقشمايه 
تزئينات بناهاي معماري نيز قرار گرفته اند.از ميان مسجد - 
مدرسه هاي دوره قاجار، نقش حجاري از نقش يک انساني 
عصادار با لباسي بلند در مسجد - مدرسه خازن الملک 
اجرا شده است. اين نقش درون يک قاب بيضي شکل همراه 
با دو گلدان گل در دو طرف، نقش پرده و دو فرشته بال دار 
به صورت قرينه در باال و پايين قرار گرفته است. (جدول٥)

نقش گل و گلدان ، کاسه بشقاب سازي همراه با انواع گل 
به ويژه گل سرخ و زنبق

طرح هاي گلداني در دوره صفوي به شکل ساده وجود 
داشته و تزئينات اندکي از نقش مايه هاي گياهي در آن 
نقش بسته است. اما در دوره قاجار، گرايش هنرمندان کامال 
طبيعت گرايانه بودو با تاثيرپذيري از غــــرب و طبيــعت، 
کاشي هاي گلداني با جزئيات و ريزه کاري هاي بيش تر 
را در تزئينات نشان مي دهد.«با نگرشي دقيق تر معلوم 
مي شود که نقشمايه هايي به صورت کوزه هايي پر از 
از  اقتباس شده  يا منظره هاي طبيعي  گل سرخ و زنبق، 
کارت هاي پستي تازه وارد از اروپا، و گاه جايگزين درون 
قابي بيضي شکل از شاخ و برگ زرد رنگ، همه مضامين 
تصويري بي سابقه اي در کاشي کاري بوده اند». (فريه، 

(١٣٧٤، ٢٩١
نقش گل و گلدان در تمامي ١١ مسجد- مدرسه مورد 
گلدان،  و  نقش گل  بر  است. عالوه  رفته  کار  به  بررسي، 
تحت تاثير هنر غرب و به ويژه هنر روکوکوي غرب خاصه 
تزئينات آن هنر که در پرده ها، مبلمان، گچ بري بازنمود 
يافته و همچنين مکتب گل ومرغ شيراز نقشي به نام کاسه 
بشقاب سازي به وجود آمد. به اين صورت که يک دسته 
گل در درون کاسه بشقاب با نقوش بسيار ريز و تزئيني 
قرارمي گرفت که در نقوش کاشي کاري مسجد - مدرسه هاي 
جديد(شهيد  سپهساالر  مطهري)،  قديم(شهيد  سپهساالر 
، شيخ عبدالحسين، معمار باشي  بهشتي)، سيد اصفهان 
ديده مي شود. (تصاوير ١٨و١٩)اين نقوش با محدوديت 
عناصر طبيعت گرايانه چون انواع گل ها به ويژه گل رز، 

زنبق، تاک، ميوه به چشم مي خورد.

نتيجه
دوره قاجار را مي توان عصر نوآوري و تحوالت در زمينه هنر و معماري دانست. در اين دوره اتفاقات اساسي 
رخ داد که نقش موثر و ويژه اي بر محتواي تزئينات بناهاي دوره قاجار داشت.آشنايي و آگاهي از علوم و فنون 
جديد که منجر به ورود ايران به مدرنيته پس از شکست غم انگيز ايران از سپاه روس و امضاي دو معاهده 
تحقير آميز گلستان و ترکمنچاي شد. ارتباطات و مراودات فزاينده با غرب که موجب آشنايي و تاثير پذيري هنر 
ايران از مغرب زمين گشت. تاثير پذيري مستقيم هنر و معماري ايران از تحوالت فرهنگي و دانش هاي جديدي 
که در ايران شکل گرفت و از مهم ترين آن ها مي توان به اختراع و ورود فن عکاسي، کاربرد فراوان تمبر در 
مراسالت پستي و کارت پستال هاي اروپايي به ايران اشاره نمود. اين تحوالت سبب الگوبرداري و تاثيرپذيري 
تزئينات مسجد - مدرسه هاي دوره قاجار از عکس ها، تمبر ها و کارت پستال هاي آن دوران گشت؛ به طوري 
که تصاويري از آثار تاريخي، مناظر طبيعي و معماري، پرندگان، انگور، تاج، انسان و فرشته بال دار، انسان با 
لباس اروپايي، طرح گل و گلدان و کاسه بشقاب سازي همراه با دسته گل هاي مختلف به ويژه  گل سرخ و زنبق 

در نقوش و تزئينات کاشي کاري و حجاري در اين بناها به کار رفته است. (جدول ٧)
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بررسي نوآوري و تحـــوالت 
تزئينـات و نقوش کاشي کاري 
جدول۷- انواع نقوش به کار رفته در مسجد – مدرسه هاي دوره قاجار متاثر از تمبر، عکس و کارت پستالمسجد- مدرسه هاي دوره قاجار

منابع و ماخذ
اعتضاد السلطنه، عليقلي ميرزا، اکسير التواريخ، تاريخ قاجاريه از آغاز تا ١٢٥٩ هجري قمري، به اهتمام 

جمشيد کيان فر،تهران،موسسه انتشارات ويسمن،١٣٧٠.
اعظم زنگنه، آناهيتا، تاثير هنر غرب بر نگاره هاي ايران در دوره قاجار (در هنر کاشي کاري و گچ بري)، 
استاد راهنما: دكتر حسين سلطان زاده، استاد مشاور: مهيار خراباتي، پايان نامه کارشناسي ارشد 

پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي، ١٣٨٨. 
افشار مهاجر، کامران، هنرمند ايراني و مدرنيسم، تهران، دانشگاه هنر، ١٣٨٤.

باني مسعود، امير، معماري معاصر ايران(در تکاپوي بين سنت و مدرنيته)، چ٣، تهران، نشر هنر معماري سده، ١٣٨٩.
بوسورث، کايفورد ادموند،سلسله هاي اسالمي، ترجمه فريدون بدره اي، تهران، موسسه مطالعات و 

تحقيقات فرهنگي (پژوهشگاه)،١٣٧١.
تالبوت رايس، ديويد، هنر اسالمي، ترجمه ماه ملک بهار، تهران، نشر علمي و فرهنگي، ١٣٧٥.

حاتم، غالمعلي، طاق بستان، جلوگاه هنر، فصلنامه تحليلي- پژوهشي مدرس هنر، تهران ،دانشکده هنر 
دانشگاه تربيت مدرس، ١٣٨١، ص١٢١-١٩١.

حسامي، مهدي، تصويرگران زيارتگاه هاي اسالمي در دوره قاجار، نشريه الکترونيکي سازمان کتابخانه ها 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي، دوره ١، ش٥، بهمن و اسفند ١٣٨٨.

          نقوش

شاخص ترين مسجد – مدرسه هاي دوره قاجار

ن)
خا

هللا 
دا

(عب
ي 

وس
ا م

رز
مي

ي
اش

ارب
عم

م

وله
لد

ف ا
سو

فيل

ان
فه

اص
د 

سي

ن
زوي

ر ق
دا

سر

ن
سي

لح
دا

 عب
خ

شي

ي)
شت

 به
يد

شه
م (

دي
ر ق

اال
هس

سپ

د 
شهي

د (
دي

 ج
الر

سا
سپه

ي)
هر

مط

ک
مل

ن ال
خاز

ان
 خ

ي
رعل

قنب
ج 

حا

-- --- - -منظره معماري

 - --- -  انگور

------ ---پرندگان

- --- ----تاج

انسان و فرشته 
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          گل سرخ و زنبق

گل و گلدان

-----کاسه بشقاب سازي
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شــماره۱۸     تابســتان۹۰
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فصلنامه علمي- پژوهشي

ذکاء، يحيي، تاريخ عکاسي، عکاسان پيشگام در ايران، سيرتحول عکاسي در دوران قاجاريه، تهران، 
انتشارات علمي فرهنگي، ١٣٧٦.

ساالري طالقاني، معصومه، بررسي تطبيقي نقوش کاشي کاري عصر صفويه و قاجار، استاد راهنما: 
حسين سلطان زاده و استاد مشاور اسکندر مختاري،پايان نامه کارشناسي ارشد پژوهش هنر، دانشکده 

هنر ومعماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي، بهار ١٣٨٩.
سپهر، محمد تقي لسان الملک، ناسخ التواريخ، سالطين قاجار، ج١، تهران، کتابفروشي اسالميه، ١٣٤٤.

شرواني، حاج زين العابدين، حدائق السياحه، تهران، سازمان چاپ دانشگاه، ١٣٤٨.
صافي، قاسم، کارت پستال هاي تاريخي ايران، تهران، موسسه فرهنگي گسترش نور، تابستان ١٣٦٨.

عضد قاجار، ابونصر، بازنگري در تاريخ قاجاريه و روزگار آن، تهران، دنياي کتاب، ١٣٧٦.
فريه، ر.دبليو، ، هنرهاي ايران، مترجم: پرويز مرزبان، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، ١٣٧٤.

کمپر ، انگلبرگ ، سفرنامه کمپر ، ترجمه کيکاوس جهانداري ، چ٢ ، تهران، انتشارات خوارزمي، ١٣٦٠.
گودرزي، مرتضي، آيينه خيال: بررسي و تحليل تزئينات معماري دوره قاجار، تهران، انتشارات سوره 

مهر، ١٣٨٨.
نظريان، داود، معرفي بنا، آرايه ها و نقوش مسجد و مدرسه شهيد مطهري(سپهساالر)، مجله پيام 

مهندس، س١، ش٤، تابستان١٣٨٨،ص٨٨٧-٩٠٠.
نوين فرح بخش، فريدون، تمبرهاي اوليه ايران، تهران، نشر فرح بخش، ١٣٧٩.

هاجري، ضياءالدين، تمبر جام جهان نما، تهران، انتشارات آواي نور، ١٣٧٥.
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