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 (عمارت ناظم التجار یزدبا کاربری بنا در تزیینی ها و آرایه های دیوارنگاره رابطه )
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  علی اکبر شریفی مهرجردی

  استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
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 چکیده 

بنا  از جزییبخشی از گنجینه هنرهای تصویری ایران به شمار می آیند. این نقوش بنا،  ها و آرایه های تزیینیه دیوارنگار

بنایی با عمارت ناظم یا حسینیه ناظم التجار کند. تبعیت میآن  وند و در بیشتر موارد در فرم و مضمون ازشمحسوب می

نقوش و تزیینات  عمارت این ارهایبر دیو. قرار داردشهر یزد گازرگاه محله  درکاربری مذهبی از دوره قاجار است که 

فرنگی سازی با امضای دو هنرمند دوره قاجار،  شیوهو نقاشی هایی به امل کتیبه ها، آرایه های تزیینی گل و بوته متنوعی ش

در این پژوهش با بررسی ویژگی های بصری نقوش و عناصر تزیینی موجود . و میرزا مهدی نقاش اجرا شده استفرخ خان 

تزیینات آن مورد مطالعه قرار گرفته است. روش این پژوهش توصیفی دیوارنگاره ها و رابطه کاربری بنا با  عمارت،در این 

نشان می دهد  و دیوارنگاره های این بنا نقوشتحلیلی است و با تکیه بر مطالعات میدانی انجام شده است. نتایج بررسی 

ارتباط با  ،کتیبه های موجود متفاوتی را داشته است. به صورتی که دربرخورد دوگانه و  آثارهنرمند در انتخاب مضامین 

انتخاب با  برای هنرنمایی نداشته ومحدودیتی گویا هنرمند بنا،  بخش های دیگراست اما در کامال رعایت شده  بنا کاربری

ری آن به عنوان یک بنای مذهبی کامال بی ارتباط با کاربنی همچون دورنمای مناظر طبیعی و پیکره انسان، تابلوهایی مضامی

می تواند نتیجه تحوالت  آثاراین و شیوه اجرای در انتخاب مضامین گانه هنرمند یا هنرمندان برخورد دو ترسیم کرده است.

 اجتماعی این دوره باشد.
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 مقدمه  

و تزیین بنا با نقش و رنگ، به دوران اولیه زندگی بشر می رسد. از همان روزگار که انسان در غارها  قدمت دیوارنگاری      

تاریخ  ،های متنوع آراست با نقش ها و رنگ -گوناگوناهداف با دالیل و –گاه خویش را  ساکن شد و اولین سکونت

ر هر دوره به شیوه های متفاوت و متنوعی بروز کرده ددر ایران هنر دیوارنگاری و تزیینات بنا شود.  دیوارنگاری آغاز می

این نقوش با کاربری مضامین است. صرف نظر از بعد زیبا شناختی این نقش ها که در هر دوره جلوه ای متفاوت دارد، رابطه 

جد و مکان های در مسا، اغلب بنا نیز همواره مورد توجه بوده است. به عنوان مثال نقوشی که بر دیوار کاخ ها دیده می شود

مذهبی جایی نداشته است. همچنین وجود برخی از تصاویر و نقشمایه ها می تواند نوع کاربری اصلی بناهایی که در طول 

 زمان تغییر کاربری داشته مشخص کند. 

ای متفاوت و حسینیه ناظم التجار بنایی موقوفه در محله گازرگاه شهر یزد و نمونه ای از یک بنا مذهبی با نقش و نگاره    

های فرخ خان و میرزا مهدی  در دوره قاجار و به قلم دو هنرمند به نام بنا به امضای موجود،تزیینات دیواری متعددی است که 

از واقفان بنام  حاج محمد صادق ناظم التجار تهرانیبه همت وقف نامه موجود، نقاش ترسیم شده است. این حسینیه بر اساس 

ه دیوارنگاربا بررسی و مطالعه در این پژوهش عهد قاجار، جهت عزاداری امام حسین )ع( و امور عام المنفعه وقف شده است. 

نسبت و رابطه این نقوش با کاربری بنا مورد توجه قرار خواهد گرفت. این پژوهش در پی  ها و آرایه های تزیینی این بنا،

چه رابطه ای میان نقوش مورد استفاده در این بنا و کاربری آن به عنوان یک بنای مذهبی وجود  :ت کهپاسخ به این سوال اس

 دارد؟ 

  روش تحقیق

نگاره ها تمامی در این پژوهش است. در مطالعات میدانی  نگارندگانتحلیلی با استفاده از دریافت های -توصیفی تحقیقروش 

  مورد بررسی و تحلیل موضوعی و ساختاری قرار گرفته است. تدر این عمار موجودتزیینی و آرایه های 

 پیشینه تحقیق 

گزارش پیشنهاد  یکیعی که اشاره ای مستقیمی به این بنا دارند مناب، بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط نگارندگان   

به  1378در سال  میراث فرهنگی شهر یزدمعاونت پژوهشی  درجالل توکلی توسط است که  در فهرست آثار ملی ثبت بنا

را این گزارش . عکاسی شده استبه همراه تصاویر متعددی از آن درج آن ویژگی های  کلی این بنا  دررسیده است و انجام 

توسط معاونت حفظ و احیای بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی دیگری وعه ممج ی نایب حسینی بر عهده داشته است.عل

سیده که تعدادی از تصاویر مربوط به تزیینات این بنا را در خود جای داده است. لیکن بنا به چاپ ر 87و گردشگری در سال 

 ،است نشده انجامنگاره های موجود در آن  مستقلی بر روی این بنا یایا پژوهش ن مطالعه تا کنوبر بررسی های صورت گرفته، 

 یا در صورت انجام از دید نگارندگان پنهان مانده است. 
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 در دوره قاجاردیوارنگاری قاشی و ن

تحوالت اجتماعی دوره قاجار در هنر این دوران بی تاثیر نبود و موجب بروز تنوع و گوناگونی در شکل و مضمون آثار     

ترکیبی از سبک های مختلف فرانسوی روسی و انگلیسی است که البته کمی هم رنگ و در این دوره هنر ایران هنری شد. 

به اعتقاد برخی از محققان نمی توان هنر این دوره را از منظر تعالی هنری در قیاس با هنر صفوی قرار دارد. بوی ایرانی با خود 

با اینکه این هنر از نظر کیفی در سطح پایین تر از هنر ادوار پیشین قرار داشت و از حیث شکوه و  (186:1385داد.) کمالی،

تاثیرات  (35:1384)اسکارچیا،مالً مستقل و پالوده ای را به نمایش گذاشت. عظمت قابل مقایسه با آن نبود، ویژگی و هویت کا

، موجب ه بوداز زمان صفوی آغاز شده و به فرنگی سازی شهرت یافتالبته به بیان درست تر هنر اروپا در هنر این دوره که 

تاثیرات فرهنگ بیگانه از یک سو  (44و  43، 138۲جاللی جعفری  )درک متفاوتی از زیبایی در میان هنرمندان این دوره شد. 

و نیاز به تداوم سنت ها از سوی دیگر موجب بروز تنوع در فرم، شیوه و مضامین آثار هنری شد. آثار هنری با  شیوه های 

از این تحوالت دور متنوع بر روی سطوح مختلف از قاب آینه و جلد قلمدان گرفته تا دیوارهای بنا اجرا شد. دیوارنگاری نیز 

( عالوه بر تنوع در شیوه 41:1385های متعدد و مضامین متنوع پیدا کرد. )آژند،جلوههای نقاشی، نماند و همچون سایر شاخه

ها با نقش و رنگ و تزیینات چشم نوازی که به مضامین آثار نیز از تنوع و گوناگونی بیشتری برخوردار شد. دیوارنگاره ،اجرا

 کرد. بخشید آن را از یک بنای کاربردی صرف فراتر برده و به جادویی از نقش و رنگ بدل میبنای معماری 

 یزددر شهر دیوارنگاری 

که  یهنرمندان مختلفدور نماند.  اجتماعی دوره قاجار تحوالتاز  همچون سایر شهرهای ایران یزد نیزدیوارنگاری نقاشی و     

منی برای هنرنمایی این شهر کویری را محل و مأاز سایر شهرها بودند که  انیگاه از همین دیار برخاسته بودند و گاه مهاجر

ش و فرم های چشم نقو خانه ها و بناهای مختلف شهر را به، با نقش ها و رنگهای چشم نواز دیوارهای خویش یافته بودند

 با نقوش متنوع و مضامین مختلفی تزیین شد.  ن شهری ایدیوار بناهانواز مزین کردند و 

با جلوه ای کم و بیش ها و بوته ها  گل نقوش تزیینی مانند ،در اغلب بناهای به جای مانده از دوره قاجار در شهر یزد    

متفاوتی و شیوه امین مضبا در بناهای مذهبی و غیر مذهبی غیر تزیینی دیوارنگاره ها و نقاشی های به چشم می خورد. مشابه 

بر دیوار کاخ ها و خانه های اعیانی اغلب تصاویر نوازندگان و رامشگران و در بناهای مذهبی و حسینیه ها  اجرا شده اند.

اغلب نقوش مربوط به زندگی پیامبر اسالم)ص( و حضرت علی)ع( و یا داستان های مذهبی و قاب هایی با مضامین ادعیه و 

ست. از جمله بناهای مذهبی شهر یزد که در این دوره با نقوش مختلف مزین شده است حسینیه آیات قرآن زینت بخش بنا ا

 ناظم التجار است که در این نوشتار به مطالعه نقوش آن و بررسی رابطه آن با کاربری بنا می پردازیم. 
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 حسینیه ناظم التجار 

 معرفی مکان

از شرق با باغ ناظم   . این بناشهر یزد قرار دارد در محله گازرگاهبنایی مذهبی است که عمارت ناظم یا حسینیه ناظم التجار     

در گذشته شامل خانه و حسینیه بوده که امروز فقط  .(1تصویر در ارتباط است. )خانه ناظم  باو حمام گلشن و از غرب 

است که بر اساس وقفنامه موجود آن را  «تهرانیحاج محمد صادق ناظم التجار »این عمارت  حسینیه آن باقی مانده است. بانی

بر دیوار بیرونی آن برای عزاداری ایام محرم و اطعام فقرا کرده است. تابلوی معرفی بنا که توسط میراث فرهنگی شهر یزد 

 1معرفی می کند.  ه.ق 1۲99تا  1۲90نصب شده قدمت آن را بین سالهای 

دیوارنگاره هایی که بخش های ، نقوش تزیینی و نیز اجرا شده اندرنگ طالیی  زمینه ای بهبر  با خط نستعلیق کهی های کتیبه    

دو طبقه شامل یک دارای  ناظم التجار حسینیه .از ویژگی های بارز این بنا به شمار می آید است،مختلف بنا را تزیین کرده 

 ۲ (۲،3،4)تصاویر  یزد به شمار می آید. طبقه شهر صحن مرکزی با سقفی بلند و یک پارچه است و تنها حسینیه دو

 

 

 

حسینیه ناظم التجار در نقشه محل: پالن شهری و موقعیت 1تصویر   

ماخذ: نقشه جامع شهر یزد )بخشی از تصویر(   
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، واقف بنا، ماخذ نگارندگانتهرانی محمد صادق ناظم التجار -2تصویر   

 

 

تابلوی شناسنامه و ثبت ملی بنا -3تصویر   
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 دیوارنگاره ها و آرایه های تزیینی حسینیه ناظم التجار 

 به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد: را می توانتزیینات حسینیه ناظم التجار 

 (اشعار و جمالت دیگر ها)شامل ادعیه،کتیبه  -1

 نقاشی ها و تزیینات تصویری غیر نوشتاری -۲

 کتیبه ها

کتیبه های مورد استفاده در بنا شامل اشعاری در رثای شهیدان کربال، مدح ائمه، جمالت دعایی و نیز آیات قرآن است که     

له نواری در بخش باالیی دیوارها، منبر، دیوارها و از جم عمارتبه خط نستعلیق و بر زمینه طالیی و در بخش های مختلف 

و نیز اشعاری  4و صباحی بیدگلی3طاقچه ها اجرا شده است. اشعار کتیبه ها با مضامینی مرتبط با واقعه کربال از محتشم کاشانی

حل قرارگیری مشخص کتیبه های بنا از نظر مضمون و محتوا و نیز م 1 شماره است. در جدول 5در مدح امام رضا)ع( از  قاآنی

 یمیانبخش رنگ طالیی و قرمز مزین شده است.  و برگ بهنقش گل با شده اند. حاشیه اشعار در زمینه ای به رنگ آبی تیره  

حاشیه هایی که در پایین و باالی نوشته ها قرار دارد، با نقوش تزیینی )شامل گل و برگ( که در طاق نماها و دیگر نیز ابیات و 

ز تکرار می شود، پر شده است. احتمال می رود که رنگ طالیی استفاده شده در بنا از ورق اندازی طال باشد. اجزای بنا نی

 نوشته ها از رنگ سیاه خالص نبوده بلکه بیشتر از رنگ سرمه استفاده شده است.  

 

 

ر: نمای داخلی حسینیه ناظم التجا4تصویر   

1378 زدمیراث فرهنگی یپیشنهاد ثبت حسنیه ناظم التجار در آثار ملی، گزارش ماخذ:    
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 نوع کتیبه)شعر، ادعیه و عبارات دیگر...( محل قرارگیری متن کتیبه

 جمله دعایی تزیینات گنبدی طاقچه نما  یا اباعبداهلل الحسین ادرکنی -ادرکنییا محمد یا علی 

 جمله باالی طاقچه ها هو اهلل تعالی

 معرفی مکان باالی طاقچه ها تعزیه خانه جناب سیدالشهدا ارواحناله الفدا

 سوره صف  13آیه  منبر  نصرمن اهلل وفتح قریب

 آهاین شاه کم  سپاه که با  خیل اشک  و 

 خرگاه این جهان زده بیرون حسین توست

 این خشک لب فتاده دور از لب فرات

 کز خون او زمین شده جیحون حسین توست

 شعر از محتشم کاشانی منبر 

 معرفی بنا  باالی طاقچه ها تعزیه خانه موال الکوه عبداهلل الحسین له الفدا......

                                  آن در که جبرییل امین بود خادمش

 اهل ستم به پهلوی خیرالنسا زدند

 باز این چه شورش است که در خلق آدم است                   

 باز این چه نوحه و چه عزا وچه ماتم است

 شعر محتشم کاشانی حاشیه طاق

 این سربریده از ستم ،زال روزگار

 کز یاد برده ماتم یحیی حسین توست

 فته سر به نیزه اعدا حسین توست    این ر

 وین مانده بر زمین تن تنها حسین توست

 شعر از صباحی بیدگلی حاشیه طاق

 

 تو دانایی حقایق را تو بینایی دقایق را

 اصمّتو رویانی شقایق را ز ناف صخره 

 شعر از قاآنی در مدح امام رضا)ع( حاشیه تزیینات

 از گردون که پوشد بر تن هامون خروشد هردم

 ز سنبل کسوت اکسون ز الله خلعت دیبا

 فشاند بر چمن ژاله دماند از دمن الله

 چنان از دل کشد ناله که سعد از فرقت اسما

 کنون از فیض او بستان نماید از گل و ریحان

 به رنگ چهره غلمان به بوی طره حورا

 شعر از قاآنی در مدح امام رضا)ع( منبر 

 جمالت دعایی نوار باالی دیوارها یا اباعبداهلل الحسین ادرکنی، یا محمد و یا علی ادرکانی یا صاحب الزمان ادرکنی

 آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد

 کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد

 شعر از محتشم کاشانی  نوار باالی دیوارها 

 ذکر  طاقچه هاباالی  الحول وال قوه اال باهلل العلی العظیم

 مشخصات کتیبه های حسینیه ناظم التجار ، ماخذ: نگارندگان -1جدول 
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محل اجرای نقاشی های زیر قوس با امضای فرخ خان و مهدی نقاش،  -5تصویر   

1378 گزارش پیشنهاد ثبت حسنیه ناظم التجار در آثار ملی، میراث فرهنگی یزدماخذ: سمت راست باال ماخذ:   

 نگارندگان  سمت راست پایین، وسط و سمت چپ: 

 آرایه های غیر نوشتاری حسینیه ناظم التجار 

 تزیینات زیر قوس 

و لچکی  ترنج وسطزیر قوس با نقوشی شبیه به طرح فرش با تغیراتی در نقش میانی ترنج ها اجرا شده است. در  تزیینات    

 شامل دورنماسازی از مناظر ،کامال بی ارتباط با کاربری بنا با مضامینیهایی  نقاشیدر قاب هایی دایره ای شکل، های کناره، 

. اطراف قاب ها با جرا شده استبه شیوه فرنگی سازی ا که لباس اروپایی دارد، تصویر یک کشتی بخار با خدمه ای طبیعی و

عمل فرخ "انتهای ترنج ها دو امضای  ( در دو طرف5تزیینات گل و بوته با رنگ طالیی بر زمینه سبز پر شده است. )تصویر 

 دیده می شود.  " 1۲99مل میرزا مهدی نقاش، سنه  ع"و دیگری "  1۲99خان سنه 
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 طاقچه نماها  

طاقچه نماها تزییناتی هستند که به صورت طرح یک گنبد و دو مناره با حاشیه های مزین به گل و برگ اجرا شده اند. بر    

 دیده می شود. مختلف ایی با مضامین روی بخش گنبدی شکل، کتیبه ه

 تزیینات منبر

، سبز آبیگل های اسلیمی به رنگ های شامل  نقش و نگار متنوعرنگ غالب طالیی با با قرار دارد و منبر در طبقه پایین بنا،     

از همان نقش گل و گرفته بر. نقش ها مایه و کتیبه هایی شامل اشعار، جمالت دعایی و آیات قرآن تزیین شده است و قرمز

، با کمی دخل و تصرف است. تزیینات و نقوش به همراه نوشته هایی شامل ادعیه و موجود در اغلب بناهای یزدتزیینی  برگ

 (7و  6اشعار بر تمام وجوه منبر که به شکل مکعب ساخته شده به چشم می خورد. )تصویر

    

 

      

 

 مجموعه آرایه ها و نقوش تزیینی بنا و محل قرارگیری آن مشخص شده است.  ۲جدول شماره  در

ان ینات منبرحسینیه، ماخذ نگارندگ: تزی6تصویر  

نگارندگان  ماخذ:  : اشعار منقوش بر روی منبر7تصویر  
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 نوع نقش تنوع طراحی نقوش در فضای داخلی حسینیه ناظم التجار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوشنویسی 

 باالی دیوارها

 

 
 

 

 

  نماهاطاقچه 

 

   

 

 

 سر طاقچه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 تزیینات منبر
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ات نقوش و تزیین

 سقف

 

 

 نتیجه گیری 

حسینیه ناظم التجار از بناهای مذهبی شهر یزد، واقع در محله گازرگاه این شهر است که به دوره قاجار و سالهای بین     

تعلق دارد. در این حسینیه نقوش و تزیینات متعددی دیده می شود که بنا به دو رقم موجود در بخشی ه.ق  1۲99و ه.ق  1۲90

ه.ق اجرا شده است. تزیینات بنا به دو بخش  1۲99در سال  ن و میزرا مهدی نقاشاز آثار، توسط دو هنرمند این دوره فرخ خا

 رنگ طالیی و به شیوه ای تزیینی بر زمینه ای بهمربوط به کتیبه هاست که از تزیینات کامال متفاوت قابل تقسیم است. بخشی 

 اشعاری از محتشم کاشانی،ه ها شامل این کتیباجرا شده است و کامال با کاربری بنا هماهنگ است.  با نقش گل و برگ

بخشی نیز مربوط به ادعیه و آیات مدح ائمه و و سین)ع( و واقعه عاشورا شهادت امام ح با مضمون و قاآنی صباحی بیدگلی

به شیوه فرنگی است که با مضامینی بدون ارتباط با کاربری بنا و  دیوارنگاره ها و نقاشی هایی قرآن است. بخش دوم مربوط به

امور عام که بر اساس وقفنامه برای عزاداری محرم ساخته و -با کاربری بنا به عنوان یک بنای مذهبی  و سازی اجرا شده است

در بنایی کامال مذهبی که در طول زمان تغییر کاربری هم نداشته  این نقاشی هادر تضاد است. وجود  -وقف شده استالمنفعه 

کتیبه های حسینیه ارتباط و هماهنگی با  به صورتی که درتزیینات این بنا می باشد. از نکات قابل توجه در مطالعه  ،است

کاربری کامال رعایت شده اما در نقاشی های دیوارها هنرمند محدودیتی برای هنرنمایی نداشته و تابلوهایی کامال بی ارتباط با 

برخورد دوگانه هنرمند یا هنرمندان این آثار در انتخاب مضامین  کاربری بنا به عنوان یک بنای مذهبی ترسیم کرده است.

 تزیینات و نقشمایه ها می تواند نتیجه تغییرات و تحوالت اجتماعی و تاثیر روزافزون هنر غرب در این دوره باشد. 

نگارندگان: ماخذ زیینات و نقوش گیاهی و فضا سازی عمارت ناطم التجار،ت -2جدول شماره   
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 پی نوشت ها:

                                                           
واقف بنا ناظم التجار تهرانی که از واقفان بنام آن دوره محسوب می شود وقفنامه بنا را تنظیم  1274بر اساس وقف نامه موجود، در سال -1 

این وقفنامه در حال وآن را برای استفاده در امور عام المنفعه اطعام فقرا و نیز تعزیه داری و ذکر مصیبت امام حسین )ع( وقف نموده است. 
 ر در محل حسینیه قرار دارد.حاض

شده و بخش هایی از نقوش آن مورد تخریب جدی قرار گرفته و مرمت علمی بازسازی غیرنادرست و ا در سالهای اخیر به روش های این بن2 
 است.

 شاعر نامی قرن دوازهم -3 

سبک ادبی بازگشت که اشعاری را بر وزن ترکیب بند معروف محتشم کاشانی در رثای امام  شاعر نامی قرن دوازدهم و از پیشراون-4 

 حسین)ع( سروده است. 

 شاعر قرن دوازهم 5 
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