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     چکیده

که در برخوردار است ایاهمیت ویژهبناهای قاجاری ازاسالمی مطرح است. تزئینات در های مهم هنرتزئین به عنوان یکی از پایه

سازند. های گوناگون و هماهنگ با بنا آشکار میبا توجه به تحوالت اجتماعی و فرهنگی، خود را به صورتهای مختلف ودوره

یی ریشه شناسا ز دست داد. هدف ویژه این پژوهشنقوش تزئینی در این دوره با نفوذ هنر غرب دگرگون شد و وحدت خود را ا

دیدگی بسیاری ازنقوش  بیآس های موجود نیز کمبود مطالب مستند و علمی،خالءباشد. میبنا  کاشیکاریو منبع اصلی نقوش 

 این ؟است چه نقوشی شامل مسعودیه عمارت کاریکاشیخصوصیات تزئینات  که. پرسش اصلی این استباشدیمتزئینی 

کاشی دمیده در جان  های تنیده وپژوهش بر پایۀ مستندات تاریخی و توصیفی نگاهی تحلیلی به فهم عقالنیت حاکم بر نقش مایه

 ارتباط در بیشتر مجموعه این تزئیناتتوان گفت می .باشدنگر میگذشتهو  عمارت مسعودیه با الهام از هنر قاجاریه داردکاری 

گری شده بودند که ضمن هنرمندان قاجار، صاحب سنتی تکامل یافته در صنعت کاشی. باشد ساختمان خارج و داخل تزئینات با

 اشتغال، اجرای برنامه های ساختمانی حکام توسعه و کاربرد بیشتر یافت. 

 

، هنر قاجارعمارت مسعودیه هنر تزئینی، ،کاری کاشیکلید واژگان:   

  

 

 



                                                                                                                               مقدمه

که هم بر زیبایی  استدر هنر ایرانی و اسالمی بسیار رایج است. این واژه مترادف با زیبایی و آزاستن  اصطالح تزئینات معماری

نطر جایگاه و کاربرد تزئین در فرهنگ ایرانی و اسالمی بسیار قابل توجه از این دارد. و هم بر آراستن ظاهر و هم باطن داللت

  (.6، 1389نژاد و دیگران، )علویاست

ورت ظاهری که خود بسیار های فیزیکی وصعالوه بر جنبه اسالمی-در فرهنگ ایران معماریبا واژه تزئین و تزئینات در ترکیب 

 .(8، 1389نژاد و دیگران، )علویهای معنوی و روحی معماری اشاره داشته باشدبر صورت باطنی و جنبهتواند متنوع است، می

ای برمحتوای تزئینات بناهای هنر ایرانی در دوره قاجار به واسطه ارتباط آن با غرب دستخوش تغییراتی شد و نقش موثر و ویژه

توان این دوره همین خاطر می کنند. بهقاجار گذاشت. در این دوره هنرمندان بسیاری به اروپا و کشورهای غربی سفر میدوره 

است. از  عمارتهای آن حاکی از این امر-را سرآغاز تقابل سنت و مدرنیته دانست. عناصر تزئینی معماری دوره قاجار در باغ

ی کاملتری برخوردار است، بنابراین در این پژوهش به عنوان نمونه موردی، عناصر اسناد جمله باغ عمارت مسعودیه از مدارک

یکی از  عمارت مسعودیه شود.های مجموعه مسعودیه مطالعه میساختمان در و هنر باستان برگرفته از غرب کاریکاشی تزئینی

بررسی، مطالعه و مقایسه  .استی این عمارت کارموضوع پژوهش تزئینات کاشییست، مربوط به دوره قاجار مهم های تاریخیبنا

های تحقیق نشان تواند باعث بازشناسی هویت فرهنگی معماری این دوره شود. یافته دوره قاجاریه میکاری در در نقوش کاشی

تنوع بیشتری دارد که تحت تأثیر هنرهای  ،مربوط به دوره قاجار معماریکاری به کار رفته در دهد که بیشتر تزئینات کاشیمی

، شناخت اندک جامعه بازکه از دیر میابییمبا مراجعه به تاریخ در .گرا، غیرانتزاعی و تقلیدی هستتزئینی غرب به صورت طبیعت

 اجمال اهدافبه طور  یی در قلب پایتخت، نیاز پرداختن به آن را الزم و با اهمیت کرده است.هابناو مردم از وجود چنین 

هایی  پرسش .است هاهیماریشه و منبع اصلی نقش نوع نقوش، یی شناساو  کاریکاشینقوش  شناسایی وضع موجودپژوهش 

 مطرح است:که 

 چیست؟                                                                 شامل مسعودیه کاری عمارتکاشیخصوصیات تزئینات  -1

 بوده است؟  از کجااین مجموعه  کاریکاشینقوش و نوع  منشاطورکلی به  -1

ی بسیاری در هاناگفتهعمارت مسعودیه  ،استقاجاریه افزایش آگاهی درراستای هنر  و هاپرسش این به درپی پاسخ مقاله نیا

 شودیم، زیرا جزء بناهای مهم و کارآمد در تاریخ معاصر محسوب استقاجاریه را در قلب خود گنجانده  کاریکاشیباب هنر

 و پیشینه پژوهش عمارت مسعودیه به شرح ذیل است:

ی طرح باز زنده سازی عمارت مسعودیه و طراحی کاربری جدید ارهایمع"خانم پریسا سادات باشتنی پایان نامه ای تحت عنوان

 "پایان نامه ای با عنوان مؤذن انیسه خانم 1392انجام داده اند، در سال 1391در سال  "به عنوان مرکز رویدادهای مهم هنری

را نگارش نموده که در آن به بحث زلزله  "ی تاالر اصلی عمارت مسعودیه و استحکام بخشی آنالرزهبررسی آسیب پذیری 

پیشگیرانه و  حفاظت"ای با عنوانمقاله موذن درویی نیا رضا نیز ولی بیگ، سراج،1393نگاری بنا پرداخته شده است، در سال 

 پرداختند... "ی بنا نمونه موردی: ساختمان دیوان خانه عمارت مسعودیهالرزهمداخالت حداقل با بهره گیری از شناخت رفتار 
 خوبی به مستقل تحقیق منجاا ورتضر سساا ینابر. کنندیپژوهش م اند وقدم نهاده باب عمارت مسعودیهکسانی که در بسیارند

 را رفع کرد. ین زمینهدر ا تحقیقاتی ءخال انبتو ستا میدو ا ستا دمشهو

 روش تحقیق 

با هدف، شامل مجموعه روشهایی  تحلیلی-توصیفی-تاریخی قیاست. تحق تحلیلی-توصیفی-انجام تحقیق حاضر تاریخیروش 

ی و تحلیل بررس ودر نهایت به مطالعه، مورد بررسی است که در طول تاریخ رخ داده است یهادهیکردن شرایط یا پدتوصیف

در بخش .  صرفاً برای شناخت بیشتر تاریخ یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد تواندیاین تحقیق م یاجرا .پردازدیمآن 



روش گردآوری  نیها و تزئینات بنا را توصیف خواهد کرد. همچنبدست آمده شرایط مورد بررسی از تمام نقش یهاداده، توصیفی

 شودیها و منابع علمی معتبر استفاده ماز کتاب، ادراکاتو  برای کشف آرا یااست؛ در تحقیق کتابخانه یامشاهدهآن اسنادی و 

لذا این  .ردیگیمشاهده و حضور در مکان جغرافیایی مورد نظر صورت و درتحقیق میدانی جمع آوری اطالعات از طریق م

                                                                                                                                   است.  نگارش شده در عمارت مسعودیهکاری  کاشیمطالطه نقوش تزئینی این تعاریف برای  برتحقیق با عنایت 

                                                                                                            قاجاریه عصرهنر 

شاید بتوان گفت تاثیرگذارترین عامل برآن  شود.درجامعه ایران شناخته می تـغییرات مهم و اساسی عصر عنوان عصر قاجار به

اندکی  موافقت با چنین تـاثیراتی با هنر قاجار به ایران آمدند. 19که در قرنمسافران و مامورینی باشد ها،غـربی نظرات تکنولوژی،

هنر قاجار به جای پرداختن به  با آن آشنا بود، های ماکه چشم مـقایسه با استانداردهای دوران اولیه هنر ایران،در روشد.روبـه

ایران ریـشه دارد و از سوی دیگر بیان  از سویی هنر قاجار در تمدن شد. روانهغربی پر زرق و برق  به سوی هنری شیوه خود،

هر دوره به طور عام . دهدن مینشا را طوری که تحقیق در مورد آن این دوگانگیداده است به19تجسمی دقیقی به ایران قرن 

 ودرک مشترک زیبایی شناختی حاکم است.روشی مشترک و سبکی، است که بر اجرای آثار هنری آن مقطع زمانی با اصول واحد

اند. نامیده «سبک قاجار » را دوره این هنری آثار. نیست منفک قاعده این از هم قاجار آثار نقاشی، و به طور کلی آثار هنری دوره

 را زیبایی این از بخشی قاجار هنرمند. است بوده دوره آن در زیبایی از درک میزان اساس بر قاجاردر حقیقت تکوین آثار دوره 

 ایران در صفویه زمان از شیوه این .است آنان یویت آثار اروپاییان درک کرد، و همین امر دلیل خلق برخی آثار به شیوهر با

 (.43، 1388 ،گودرزی)گرفت نام «سازی فرنگی» و شد مرسوم

در این دوران به  هاست.ها و عمارتها و اجرای اصول نوین در ساخت ابنیه به خصوص کاخنوآوری پیدایشعصر این دوره 

نیز نفوذ هنر غربی به هنر اصیل ایرانی، اصول، قواعد، قوانین و ابداعاتی در  های پیشین وقوانین ساختمان سازی دوره هپشتوان

های تزئینات معماری عهد قاجار دارای ویژگی ها بی بهره نبود.زمینه معماری به دست آمد که تزئینات معماری نیز از این نوآوری

بیش ازحد نقوش در کادر، تنوع باالی رنگ و اهمیت به آن بیش ازساختار اصلی طرح،  ر ازدحامیمنحصربه فردی است نظ

استفاده از ، روکوکو و باروک)به خصوص در اواخر دوره ناصری( هدور ننات غربی همچوگرایی، استفاده از نقوش و تزئیتجمل

  (.86، 1394)کیانمهر و دیگران، غیر هندسی اجرا کردن طرح ها عناصر طبیعی و
 عهد قاجاریه کاری کاشیتزیینات 

گری سرزمین سلیقه و هنرمندی کاشی های ارزشمند وابسته به تزئینات بنا است که ذوق،کاری از آرایهگری و کاشیهنر کاشی

تزئینی است که هم  هایکاری یکی از روشکاشیای از رشد رسانده که تحسین بینندگان را برانگیخته است. ما، آن را به درجه

مختلف های طی دورهها در ایران درکاشی شود.بناها استفاده می نمای داخلی و هم در قسمت های مختلف در نمای بیرونی هم و

لحاظ رنگ و موضوع  . در این دوره تحولی ازی ساخت و چه از نظر شکل و شمایل دچار تغیرات بسیار شدتاریخی چه ار نحوه

                                                                                             (islamicrtz,1389).آمد کاری پدیدکاشی

های ساختمانی گری شده بودند که ضمن اشتغال، اجرای برنامهار، صاحب سنتی تکامل یافته در صنعت کاشیهنرمندان قاج

شاه در تهران، شامل حرکتی انقالبی در نوسازی پایتخت های ساختمانی ناصرالدینحکام توسعه و کاربرد بیشتر یافت. فعالیت

آوری فنی با مضامین تصویری بر کاری با نودنیوی مزین به انواع کاشیهای دینی و گردید و ثمرات خود را در عرصه ساختمان

 .(290، 1374، )فریهجا گذاشت

 کند. ای دارد که کامال با دوره قبل و بعد خودش فرق میزندیه است، اما مشخصه ویژهو کاری قاجار ادامه کاشی صفویه کاشی

استفاده زیاد از رنگ های گرم و شاد  شد.روی آن انواع نقوش نقاشی میدر دوره قاجار، کاشی به مثابه یک بوم نقاشی بود که 

کاری معرق و هفت رنگ ، برای های مختلف کاشیدر میان تکنیک کاری این دوره است.مانند زرد و قرمز از دیگر ویژگی کاشی



به  شود.اخت و بزرگ مشاهده نمیسهای خوشای به اندازه قاجار، کاشیدر هیچ دوره تر بود.نقاشی به وسیله لعاب مناسب

آید و ابعاد واندازه کاشی قاجار جز در مواردی زمره ممتازترین نمونه این هنر حساب میهای قاجار درکاشی لحاظ فنی، بعضی از

رنگارنگ و  هنر قاجار که هنردر  ،ترین و پر محتوا ترین بعد هنر استمعدود در طول تاریخ تکرار نشده است. رنگ مهم

ر تاریخ ایران کامالً متمایز های گرم دکاری قاجار به لحاظ استفاده از رنگای دارند.کاشیها اهمیت ویژهوناگون است، رنگگ

 (.71، 1388)زمرشیدی:است

، گلدانی، گل و گلدان، کاسه های خطاییهای اسلیمی و گلپیچک نقوش گیاهی مانند: ،کاری قاجاراز نقوش بکار رفته در کاشی

کاری نقوش انسانی شامل تصاویر: فرشته همچنین نقوش دیگر استفاده شده در کاشی توان اشاره کرد.بشقابی، تاک و انگور، می

کاری این دوره بسیار طبیعی و نقوش هندسی در کاشیو... است. مناظر های مختلفهای بالدار، تصاویر مرد و زن در حالت

 .(9-6، 1390)بمانیان، مومنی، سلطان زاده، کاری را داریمبکار رفته شده در کاشیاستفاده شده و در آخر خطوط تزئینی 

                                                                          عمارت مسعودیه

 . باغ عمارتداشت( قرار و بهارستان کنونی  های واقع در محله دولت )تهران ناصریعمارت مسعودیه در میان باغ عمارت

و به سرکاری رضا قلی خان )ملقب  ه.ق 129۵، در ، فرزند ناصرالدین شاهالسلطانمسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب به ظل

( و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده خانهمترمربع و مرکب از بیرونی )دیوان 4000( در زمینی به وسعت حدود به سراج الملک

سال در تملک وزارت آموزش و پرورش  7۵ از بیش و مانده باقی مسعودیه عمارت باغ عنوان تحت امروز که چهآن  .است

 هایسال از محل این .هکتار مساحت است ۵/1، یعنی زمینی بالغ بر ( بود در واقع مشتمل بر نیمه غربی مجموعه)فرهنگ سابق

میرزا خریداری و در آن عمارات مفصلی ساخته شد، به مسعودیه شهرت به بعد، که باغ عمارت نظامیه توسط مسعود ه.ق1290

 (.16، 1391 ،)پارسییافت

شرقی که شامل باغ، حیاط  محوطه بخش مشخص تقسیم نمود:توان براساس وضع موجود به دو مانده را میبناهای تاریخی باقی

رو و عمارت دیوانخانه بوده و محوطه غربی که توسط دیواری مشبک از بخش شرقی مجزا شده مرکزی، عمارت سردر کالسکه

ت و خلوت و عمارت مشیرالملکی و حیاط مشیری، عماراست. این محوطه به ترتیب شامل عمارت سردر اصلی )پیاده(، حیاط

جوادی نیز دچار تغییراتی شده عمارت مشیریه و عمارت سید خانه و آبدارخانه بوده است.جوادی، عمارت سفرهحیاط سید

  (.۵، 1382، )آیت اهلل زاده شیرازیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1391مهندسین مشاور عمارت خورشید) ماخذ: -( عمارت مسعودیه در بافت شهری1شکل)  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرقی که شامل باغ، حیاط  محوطه توان براساس وضع موجود به دو بخش مشخص تقسیم نمود:مانده را میبناهای تاریخی باقی

رو و عمارت دیوانخانه بوده و محوطه غربی که توسط دیواری مشبک از بخش شرقی مجزا شده مرکزی، عمارت سردر کالسکه

مشیرالملکی و حیاط مشیری، عمارت و خلوت و عمارت است. این محوطه به ترتیب شامل عمارت سردر اصلی )پیاده(، حیاط

جوادی نیز دچار تغییراتی شده عمارت مشیریه و عمارت سید خانه و آبدارخانه بوده است.جوادی، عمارت سفرهحیاط سید

 (.۵، 1382، )آیت اهلل زاده شیرازیاست

جریان جنبش مشروطه با توجه در  های عمر خود شاهد حوادث و وقایع بسیار مهمی بوده است.عمارت مسعودیه در طول سال

های مشروطه الدین شاه و فرزند او، یکی از پایگاهالسلطالن با برادرش مظفربه  نزدیکی آن به میدان بهارستان و اختالف ظل

ساز زیر کالسکه محمد علی شاه ه.ق در نزدیکی این عمارت بمبی دست 1329علی شاه بود. در سال خواهان و مخالفان محمد

د که بهانه الزم رابرای به توپ بستن مجلس دست او داد. پس از واقعه بهارستان، عمارت مسعودیه نیز به همراه ظهیر منفجر ش

 های فرهنگی کشور در این عمارت گذاشته شد.الدوله و سایر مشروطه خواهان به رگبار بسته شد. بنای بسیاری از ساختمان

ه.ق انجمن معارف با 134۵در حدود سال های  گوشه این عمارت بر پا شدند.نخستین کتابخانه و موزه ملی ایران جایی در 

استفاده از یکی از اتاق های آن نخستین کتابخانه رسمی کشور را که پایه اصلی و اولیه کتابخانه ملی بود را گذاشت. چند سال 

دست آمده بود اختصاص یافت و در حقیقت های باستانی که از گوشه و کنار ایران به های آن به عتیقهبعد نیز یکی از اتاق

 (.                                                                      22، 1391 ،)پارسیه.ق به موزه ملی منتقل شد 13۵9گذاری شد. اشیای عتیقه همین جا در سال نخستین موزه ایران در آن پایه

   شکل کالبدی عمارت مسعودیه

شود. ایوانی ساختمان در طبقات پایین به صورت ایرانی است یعنی پالن تنها از یک سمت، رو به حیاط مرکزی باز میپالن 

بزرگ رو به حیاط در وسط طبقه همکف قرار دارد. جهت دسترسی به طبقات فوقانی پله ها همانند اکثر بناهای مسکونی در 

اند. نظام گردشی ساختمان نیز ایرانی است. یعنی ارتباط از طریق اتاق به های اصلی قرار گرفتهایران در پستوهای پشت اطاق

 های فرنگی است. ای بزرگ رو به حیاط وجود داشته که ملهم از ساختمانگیرد. بر روی محور ایوان هم کف پلهاتاق صورت می

 (1391) مهندسین مشاورعمارت خورشیدماخذ: حوه استقرار بناها در عمارت مسعودیهن( 2شکل)

 عمارت مشیری -6      حیاط مشیری-۵     جوادیعمارت سید- 4     جوادیحیاط سید-3     خانهخانه و حوضسفره -2     دیوانخانه -1

 عمارت دیوانخانه -12     باغ دیوانخانه-11      ه روعمارت درکالسک-10     پیاده روعمارت در -9     خلوتعمارت حیاط -8     حیاط خلوت-7

 زمینطبقه با زیربنای یک -13

 



  

نما در النها در طبقات فوقانی حالت برونگرا دارند در هر چهار سمت ساختمان بازشوهایی به بیرون وجود دارد. وجه غالبپ

 شود.کند. در مقطع ساختمان نیز التقاط معماری ایرانی و فرنگی دیده میطبقات فوقانی به معماری فرنگی شباهت پیدا می

های تخت آجری در مقابل خرپا و سطوح شیبدار بام تقابل و تلفیق این دو شیوه معماری ضخیم باربر آجری و طاقدیوارهای 

                                                                            (.37، 1391)پارسی، دهدرا نشان می
 تزئینات عمارت مسعودیه

گوناگون دوره قاجار بسیار پرفراز و نشیب بوده و نظرات متعدد و متناقضی درباره آن دوره و تحوالت  فرهنگ ، هنر و تحوالت

 لهنری حا وها ، باورها و رفتارهای فرهنگی گروهی معتقدند که حضور بسیاری از نگرش فرهنگی و هنری آن وجود دارد.

با سفر ناصرالدین شاه به اروپا تمایل به تجددگرایی و . اندحاضر کشور متاثر از فضایی است که قاجارها برای آن فراهم ساخته

ویالهای اروپایی مانند عمارت معیرالممالک و بنای  و ساز فرهنگ غرب به نحو چشمگیری رواج یافت. سبک ساخت تقلید از

در این میان خانه ثروتمندان بیش از پیش منطبق و همسو با بناهای اروپایی  دهد.نشان می العماره بخوبی این گرایشات راشمس

های باروک حل السلطان ، مظفرالدین شاه همگی ویالهای پرزرق و برق خود را به تقلید از طرضصدراعظم نوری ،  .ساخته شد

. (18، 1391 ،)پارساییستبناهاآن عمارت مسعودیه نیز یکی از؛ ام باروک ایرانی پدید آوردندبنایران و سبک جدیدی در بنا کردند  

ی تاریخی مسعودیه تهران یکی از بناهای زیبای مجموعه و به عبارتی نیز از زیباترین بناهای سردر در عمارت سردر مجموعه

نمای رو به شمال این شود. فضاهای داخلی عمارت مخصوصاً در طبقه اول تغییرات زیادی یافته است، اما تهران محسوب می

ترین نماهای مجموعه است که تا حد بسیار زیادی وضعیت تاریخی خود را حفظ کرده است. بررسی عمارت یکی از پرتزئین

توان در دو کند. این تفاوت شیوه را به وضوح میی متفاوت مرمتی را نمایان میها و شیوهتزئینات این نما در چند دوره، سبک

بری است. طبق مطالعات تاریخی کاری و در طبقه اول گچمتمایز کرد. تزئینات غالب در طبقه همکف کاشی طبقه همکف و اول

شود و این های پس از دوره طبقه همکف مربوط میتوان چنین نتیجه گرفت که طبقه اول و تزئینات آن به دورهانجام گرفته می

عمارت دیوان خانه و سفره خانه  ( 4شکل)

(1395، نگارندهعکس از )  

( عمارت حیاط خلوت7شکل)  

(1395، نگارندهعکس از )    

( وضعیت کنونی سر در پیاده رو  3شکل)

(1395، نگارندهعکس از )  

  رور کالسکه ( تصویر کلی سر د6شکل)

(1395، نگارندهعکس از )  

( عمارت سید جوادی8)شکل  

(1395 نگارنده،عکس از )  

( عمارت مشیری 5شکل)  

(1395، نگارندهعکس از )   



خی آن نسبت توان به ویژگی دوره تاریی تزئینی را میتفاوت شیوه

                              . (41، 1391 ،)مهندسین مشاور عمارت خورشیدداد

ارتباط با تزئینات داخل و خارج  در تزئینات این مجموعه بیشتر

همچنین برای تنوع بخشیدن به تزئینات خارج  .باشدساختمان می

های هفت رنگ با طرح غالمان ساختمان و بیان تشریفات، از کاشی

هایی با گل و بته آمیخته گشته و مالزمان آماده به خدمت در حاشیه

گذر زمان  تا تابلوهایی از کاشی را با حس و حال استاد نقاش در

های لعابدار نقش نقوش گلدانها و سفالینهدر خصوص . نشان دهد

توان گفت تاثیر اروپائیان نقش ها میبرجسته در طرحهای کاشی

اجارعالقه قبسزایی داشته است. در این مجموعه نیز مثل سایر بناهای 

پردازی و سبکهای شهرسازی و نیز عناصر خاص معماری به منظره

های شیبدار و بعضی از عناصر ها، بامتزئین پنجرهکه شاخص آن 

های تزئینی مجموعه را از نظر اگر طرح .شودنئوکالسیک دیده می

بینیم که به جزء تزئینات سنگهای های ترسیمی بررسی کنیم میطرح

های نمای ازاره نمای شمالی دیوانخانه و طرحهای کاشی و مقرنس

ن طرحهای اسلیمی نسبت به ، میزااسترو که هندسی سردر پیاده

های اجراء خانه نقشدر نمای ایوان سفره. نقوش دیگر برتری دارد

طرحهای کارت پستالهای غربی است که نشانگر تغییر در  اًشده اکثر

قاجار است که گویای موج  مردماننوع آراستن چهره و پوشش 

                                                .(18، 1361، مصطفویاست)تاثیرات فرهنگی در زندگی ایرانیان 

 عمارت مسعودیه  کاریکاشی

های به تصویر کشیده و نقشمسعودیه عمارتی های مجموعهکاشی

ها بخشی از تزئینات معماری متعلق به این دوره هستند شده بر آن

مسعودیه در مجموعه  .اندشکل گرفته گوناگون که تحت تأثیر عوامل

 در این میان، که بود ئینات گوناگون و متنوعیتوان شاهد تزمی

ای را به خـود اخـتصاص داده و کاری بخش قابل مالحظهکاشی

. ها تبدیل کرده استها و رنگای از نقشبه مجموعه را ایـن مکان

تزئینات کاشی در این مجموعه عالوه بر قابهای کوچک و بزرگ 

شود که طرح این کف فرشها بصورت تکرار یک نقش در کل سطح کف ا دیده میمستقل در نماها بصورت کفپوش فرش ایوانه

معرق با نقوش هندسی و در درون فضاها گل و بته و مالزمان و  طرحهای زمینه کاشی در زمینه در نماهای بیرونی عمدتاً. است

سازی و مینیاتور ایرانی ای اروپایی در حاشیهتوان نوآوری استاد فن را که آمیزه ای از سبکهغالمان می باشد. در این تابلوها می

مشخصه معماری ایرانی و اسالمی است، را  سازی تابلوها مشاهده کرد. همچنین استفاده از رنگهای زرد و قرمز کهرا در چهره

تقارن در محل قرار های ساده و ندارد، زیرا هم در حاشیه تابلوها و هم در فرم قرار گرفتن تابلوها سعی کرده تا از تکرار موتیف

( تزئینات گچبری و کاشی کاری سردر پیاده رو10شکل)  

(1395)عکس از نگارنده،   

( نمونه ای از تزئینات کاشی کاری و مقرنس کاری 9شکل)

(1395، نگارندهعکس از )  

سردرکالسکه رو  و مقرنس ( تزئینات کاشی کاری11شکل)  

(1391مهندسین مشاور عمارت خورشید)ماخذ:    



های الجورد  گرفتن تابلو استفاده کند. در تزئینات کاشی این مجموعه از رنگ

ماهر )است شده استفاده…و اکلیلی و ی، زرد، سیاه، قزمز، بنفش، سبز، فیروزه ا

                                                                             (.3۵ ،1361 ،النقش

تن های مورد استفاده در این دوره اغلب از خطوط نستعلیق برای نوشکتیبه

ها استفاده شده است و به جای آیات قرآن جمالتی در مدح و تمجید کتیبه

نقوش هندسی و گیاهی با هم . شاهان قاجار یا اشعاری از شاعران نوشته است

پیچ و خم دیده کاریها، خیلی شلوغ و پربه صورت تلفیقی با جزئیات و ریزه

و جزئیات ، بیشتر نقوش با توجه به تاثیر هنر غرب بر روی هنر قاجار. شوندمی

آن یادآور دوره روکوکو و تزئینات در این دوره از حالت سادگی و روحانی 

توان گفت به طور کل می .استخارج شده و خیلی شلوغ و با جزئیات فراوان 

گیاهی ویژه هنرهای تزئینی ایرانی تقلیل  در این دوره استفاده از نقوش هندسی

بیعی، منظره سازی، طبیعت بی جان و طرحهای گیری از نقوش طیافته و بهره

 (.۵4، 1391 ،)پارسیاستکاری دوره قاجار رواج یافتهتزئینی اروپایی در کاشی

توان می های این مجموعه،های کاشیدر بررسی عـوامل تـأثیرگذار بر نقش 

گسترش روزافـزون ارتـباط بـا دنیای غرب و  که بردبه این موضوع پی

آن روز که حامیان هنر نیز  یجامعه از غربگرایی بیش از پیش طبقات خاصی

های شیوه نظر از چه از نظر موضوعی و چه ها،گیری نقشبـر شکل اند،بوده

الدین ناصر به خصوص شاهان قاجار،. تأثیر به سزایی داشته است ها،اجرایی آن

های بـا سلیقه ی قاجار،دوره اش درشاه با توجه به مدت طوالنی زمامداری

را به سمت و سویی سوق  تصویر آن روزگار دنیای های خودشخصی و عالقه

 ،همچنین. اش فاصله گرفتهای سنتیایران از ویژگی نقاشی دادند که به تدریج

و  های هنری افرادی چون فرصت الدوله شـیرازیو فعالیت هادیدگاه ،نظرات

ها طرح ... کهو صنیع الملک نظیر کمال الملک، دهندگان هنر آن دوره،آموزش

از عوامل  ی قاجار،های دورهتر شدن تصویرها و نقشهرچه غربی سوی حرکت به برای هنرمندان دیگر در بود الگویی و آثارشان

 (.110، 1390 ،کیانی)روندمی مهم به شمار

به خصوص  ان،می این را به روشنی دید و در اروپایـی توان تأثیرات آثار نـقاشانمی های این مجموعههای کاشیدر بررسی نقش 

 آورده شده بودند اروپا از نظیر صنیع الملک و کمال الملک ،هدور نآثار نقاشان رنسانس و باروک اروپا که توسط بزرگان هنر آ

های کاشی از عوامل تأثیرگذار برتصویرها و نقش شدندهنرجویان آن زمان محسوب می بـه بودند برای آموزش نقاشان و منبعی

 (.111، 1390 ،کیانی)هستند

های گیری نقشسزایی در شکلتمدن غرب، نظیر صنعت چاپ سنگی و فن عکاسی نیز تأثیرات به ورود دستاوردهای جدید 

 ی او به عکس گرفتن از اشخاص و اماکن گوناگون،الدین شاه به امر عکاسی و عالقهتوجه بسیار ناصر اند.داشته مجموعه این

امـر  به های مستندی از اماکن و بناها کهعکس .دیگری بوده اسـت تأثیرگذار عامل اطرافیانش، ه تـوسطچه توسط خود او و چ

 اندالگوهایی بوده گردید،و یا توسط حاکمان والیات تهیه و برای او ارسال می شدالدین شاه در سفرهای بزرگش گرفته میناصر

ها و یا آثار به های تأثیرگرفته از نقشهای این مجموعه دارای نقشاز کاشی گروهی هاها روی کاشیگونه نقشایجاد این برای

هزاده قاجار بر روی کاشیکاری ( تصویر شا21شکل)

(1395)عکس از نگارنده، دیوار عمارت سید جوادی  

( کتیبه با خط نستعلیق مربوط به عهد 13شکل)

)مهندسین مشاورعمارت ماخذ:  -پهلوی  

(1391خورشید  



ورود  .در آن دوره دانست گراییملی توان ایجاد نوعی حسمی را ی باستان ایران هستند که علت این تقلیدجا مانده از دوره

 .(11،1381 ،پورطهماسب)های مجموعه استهای کاشیر بر نقشو تـقلید ازآداب و رسوم غرب نیز از عوامل تأثیرگذا غربی لوازم

به عبارت  ها شده است.های این مجموعه باعث ایجاد نوعی دوگانگی درآنکاشی هاینقش در های غربینفوذ شیوه طور کلی،به 

های سنتی درکنارشیوه گرایی،طبیعتنمایی و حجم کاری،همچون سایه روشن غربی،نقاشیهای کارگیری شیوهبه دیگر،

به  کارگیری اصول نقاشی غرببه از طرف دیگر، ت.ده اسوارد باعث ایجاد ناهمگونی در آثار شم اکثر در تصویرسازی ایرانی

اطالع  اطالع بوده و یابی اصول نگارگر از این موارد، دهد که در اکثرصورت ناقص و غیر اصولی صورت گرفته است و نشان می

ها ایرانی هستند؛ در اکثر موارد این مضون توان گفت،های این مجموعه میهای کاشیدر بررسی مضمون نقش. کافی نداشته است

ها و موضوعات شاهد ظهور مضمون حال،اما در عین اند.های پیشین نیز کاربرد داشتهکه در دوره هایییعنی موضوعات و مضمون

سیار در تنوع ب .جانهایی از طبیعت بینقش نگاری)به شکل یک موضوع مستقل(،منظره ؛اتی مانندموضوع دید نیز هستیم؛ج

اندکه م باعث شدههای سنتی و غربی هستند و هشیوه در اکثر موارد حاصل تلفیق اجرای کار، هایشیوه ها و حتیمضمون ها،نقش

تلفیق  به عبارت دیگر، .شودن دهدی کاری این مکاندرکاشی های پیشین،کاری دورههای کاشییکپارچگی و یکدستی نقش

 (. 81، 1368 ،روناسی)با اصول نقاشی غرب، باعث ایجاد نوعی تضاد و دوگانگی در آثار شده است ایرانینقاشی هایویژگی

 یی تجربه و مرحلهدوره آن زمان در یک هنرمندان مشخص است که .هستند های گرم و زمینیرنگ ها در اکثر موارد،رنگ 

های های کاشیی ترازو در نقشاند که این دو کفهقرار داشته نتیس هاییوهو ش های جدید هنری متأثر از غرب،شیوه بین کشاکش

 (.۵4، 1384، افشارمهاجر)بوده است نوسان در های سنتیویژگی سمت های غربی و گاهی بهژگیسمت وی به گاهی این مجموعه،

 :                                                                                         گونه برشمردتوان اینهای این مجموعه را میهای کـاشینـقش بـر موارد تأثیرگذار طور کلی،به

 .                                                                 و تصویرهای وارداتی غرب آثار تأثیر گرفتن و الگوبرداری از -

       .                                                                                                                            توسعه روابط با کشورهای غربی و تاثیر پذیری هنر ایران از آنها -

                                                                                                          .های ادبـیگرایش به مـضمون -

. گرایش و شیفتگی شدید پادشاهان و دولتمردان قاجار به هنر و فرهنگ غرب -  

.و تزئینات آن از معماری اروپا تاثیر پذیری معماری ایران -                        

  طبقه بندی نقوش به کار رفته در قشر تزئینی کاشی

                                                             نقوش هندسی -

  نقوش گیاهی -

                                                                             نقوش طبیعی -

                                                                                                                 هاخط نوشته بر روی قشر تزئینی کاشی -

                                                                                   نقوش هندسی

 آیند.چینی است که با کنار هم قرار دادن دوایر و ترسیم قطرها و وترهای آن، این اشکال بدست میرت گرهنقوش هندسی به صو

کاری عمارت مسعودیه استفاده شده است ولی در تزئینات نمای عمارت حاج سید از نقوش هندسی به وفور در تزئینات کاشی

                                                                                       .                                                   :نقوش هندسی خود به سه گروه تقسیم می شوند .جوادی دیده نمی شود

                                                                    الف: نقوش هندسی ساده

                                                                       ب: نقوش هندسی مرکب و گاه پیچیده

                                                             ج: نقوش هندسی ترکیب شده با سایر عناصر تزئینی دیگر مثل اشکال نباتی و خطوط



                                                                                                        .               .                             .                      .                  .                                  هیگیا نقوش 

 ستهاای از اشکال مختلف درختان، شاخ و برگ آنها، گیاهان، گلها و پیچکنقوش گیاهی به کار برده شده خالصه شده غالباً

که نظم و تناسب یافته اند و در واقع هنرمند تاثیر پذیر از اشکال موجود در طبیعت و محیط اطراف خود بوده و آنها را در بیشتر 

ی و گیاهی مثل درختان، گیاهان و برگها در شرایط معمولی بدون شکل منظم )هندسی( موارد دگرگون کرده است و نقوش طبیع

هستند، اما هنرمند در مواردی در ایجاد آنها از فرمهای هندسی کمک گرفته و با استفاده از آنها یک انتظام منطقی و خوشایندی 

تابهای منظم و حرکت  ها هستند که با پیچ وها ، ختاییرا پدید آورده است. در بین نقوش گیاهی منظم از همه شناخته تر اسلیمی

کنند که نمایانگر نمایی میو گردش به دور خود در تمامی ابنیه مذهبی و غیر مذهبی با موارد گوناگون از قبیل کاشیها خود

با کاشیهای الوان در  حرکت تداومی طبیعت بوده، حالتی پویا و متحرک دارند. در عمارت حاج سید جوادی از این نمونه نقوش

                                                      :نقوش گیاهی خود به چهار گروه قابل تفکیک هستند .بخشهای متفاوت نمای جنوبی استفاده شده است

                                                                                                             هاگل و بوته و غنچهالف: 

(                                        اسلیمی دهن اژدری -ج  اسلیمی ماری. -ب  اسلیمی گیاهی. -الف )هااسلیمیب:   

                                                                                                     هاختاییج: 

                                                                                                                                                       پیچکهاد: 

                                                                                     .                                                                                              نقوش طبیعی

 .نقوش طبیعی در کاشیهای نمای جنوبی عمارت حاج سید جوادی با نقوش گل و گلدان ساده دیده می شود

برخورداراند که در نوع خود خاص این دوره اند. که گلدان با طرح ساده: گلدانها از خالصگی و استالیزاسیون هنری خاصی 

، اًخود نوعی بازگشت به گذشته محسوب می شود و خالصه شدن در فرم دیده می شود که شامل چند شاخه اسلیمی و نهایت

گ همچنین برای تنوع بخشیدن به تزئینات خارج ساختمان و بیان تشریفات، از کاشی های هفت رن. رسیدن به یک شکوفه است

 .                                                 (74، 1390،)زمرشیدیبا طرح غالمان و مالزمان آماده به خدمت در حاشیه هایی با گل و بته آمیخته گشته استفاده شده است

                                                                         .                                      .                                                           خط نوشته بر روی قشر تزئینی کاشی ها

کاربرد خط به عنوان یک عنصر تزئینی با رواج اسالم در اکثر بناهای دوران اسالمی گذشته ایران و از جمله دوران صفویه 

سیاسی، هنر و مذهبی استفاده جنبه تزئینی خط، از آن برای رساندن پیامهای تاریخیگسترش بیشتر داشته است، صرف نظر از 

در دوره قاجاریه، احادیث از ائمه یا بزرگان و اشعار شاعران و حتی آیات قرآنی به خط نستعلیق نوشته . شایانی شده است

رفت. در این موارد از طرحهای کتیبه بکار می شد، و خط با رنگ سفید در زمینه آبی همراه با اشکال گل و غنچه در حاشیهمی

                                                                   (. 60، 1391 ،)پارساییشداسلیمی فیروزه ای با گلهای زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، سفید در متن مستطیل آبی پررنگ استفاده می

کاشیینی رنگهای به کار رفته در قشر تزئ  

های توان در دورهشود با اندک تغییری از نظر تعداد رنگ، آنها را نیز میهای دوره قاجاریه دیده میدر کاشی رنگهایی که اکثراً

مختلف از هخامنشیان تا صفویان یافت، در اکثر آنها از رنگ زرد استفاده شده است. اینکه چرا رنگ زرد در دوره قاجار در سطح 

 1200کاربردهای اجتماعی و تحوالتی که در سطح اجتماعی زمان قاجار از سال می شود، شاید بتوان به نقش آن دروسیعی یافت 

                                                          (. 61، 1391 ،)پارساییهجری قمری یعنی در حدود یک قرن و نیم صورت گرفته دانست 1343تا سال 

که در حقیقت همان شیوه نگاه  است،ر دوره صفویه وجود دارد، معموالٌ رنگهای فیروزه ای، سبز، آبی الجوردی رنگهایی که د

شود، رنگ باید به انسان آرامش داده و انسان را از یک دنیای جا که رنگ دیده می، یعنی هراستبه طبیعت و پیرامون خودش 

های مبانی، رنگهای آبی، سبز و رنگهایی هستند که در حقیقت در بحث رساند.مادی و معنا بمادی جدا کرده و به یک دنیای غیر



گذارد، در دوره قاجاریه رنگ دیگر آن آرامش را ندارد از لحاظ روحی به انسان آرامش داده و بر شرایط روحی انسان تاثیر می

این تاثیر تفکری است که روی نقش و  شوند. در حقیقتشود که این رنگها عوض میو متناسب با فرهنگ این دوره دیده می

تر و های دوره صفویه کاسته شده و به رنگهای شادتر و زندهگذارد. در رنگها آن آرامش و روحانیت رنگهای کاشیرنگ اثر می

یافته  سازیهای دوره قاجار تغییرها و منظرهها، نقشمادی تر تبدیل گشته و بیشتر رنگهای زرد و صورتی دیده می شود و طراحی

بینیم. در دوره قاجاریه حاکمیت رنگی با آورد که ما تاثیراتش را در همه شئون زندگی میو مجموعه این آثار تحولی را پدید می

 (.۵3، 1391، )صدیقیاناسترنگهای زرد، قهوه ای، صورتی و قرمز 

کرد که تمامی نقوش کاشی کاری)گیاهی، کاری عمارت مسعودیه را می توان در قسمت سردر کالسکه رو مشاهده کاملترین کاشی

 حیوانی، انسانی، مناطر طبیعی و خطوط تزئینی( را شامل می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

  عمارت مسعودیه                                                کاشیکاری  عوامل فرسایش تزئینات

  .کلی نزوالت آسمانیبطور، آلودگی هوا، باران عوامل جوی: دمای کم، دمای زیاد، رطوبت، نور زیاد و کم، -1

                                                               بالیای طبیعی: سیل، زلزله، طوفان، آتشفشان و آتش سوزی و .... -2

بناها و تعریق یا رطوبت ناشی عوامل گیاهی: رویش گیاه در اطراف یا در درون جرزها، وجود ریشه های گیاهان در اطراف  -3

                                                                                                                                              از وجود یا نزدیکی گیاهان.

ت، النه کردن و وجود حیوانات موذی مانند موریانه در های ناشی از زندگی حیوانات، عبور حیوانا عوامل حیوانی: تخریب -4

                                                                                                         ساختمان.

ث تخریب و فرسایش نا شود. برخورد نادرست با بنا که باععوامل انسانی: استفاده بیش از حد از بنا باعث فرسایش بنا می -۵

  (.84، 1391 ،)پارساییلمانهای موجود در بنااِشود، تعمیر نادرست، جنگ و آتش افروزی، استفاده نادرست از آگاهانه آن می

 

 (1391ماخذ: )مهندسین مشاورعمارت خورشید-زئینات سر در کالسکه رو( ت14لشک)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1397)نگارنده، تزئینات کاشیکاری عمارت مسعودیه  مقایسه تطبیقی( 1)جدول

 (1397)نگارنده، تزئینات کاشیکاری عمارت مسعودیه  مقایسه تطبیقی( 2)جدول



 

 

 

 (1397)نگارنده، تزئینات کاشیکاری عمارت مسعودیه  مقایسه تطبیقی( 3)جدول 



 تجزیه و تحلیل تزئینات عمارت مسعودیه

و  های معماری شهری است. این تنوعها و شیوههای معمارانه و تنوع در گرایشدوره قاجار، دوره تضاد در ارزشها و اندیشه

های مسکونی تجدد است، بیش از همه در حوزه معماری عمارتتضاد که متأثر از عوامل گوناگون و رویکردهای مختلف سنّت و 

توان به بررسی و مطالعه روی بناهای قاجاریه و تزئینات وابسته به آن با تجزیه تحلیل هنر قاجار می .نمود پیدا کرده است

مانده در مجموعه مسعودیه جا  به در عمارتهای تاریخی .استپرداخت. بنای مورد نظر در این پژوهش مجموعه عمارت مسعودیه 

های ایران باستان نیز استفاده  همگام با استفاده از الگوهای نئوکالسیک اروپایی، از الگوهای اسالمی و همچنین برخی نقشمایه

در  السلطان به سلطنت و تقلیدتوان به این نکته اشاره کرد که عالقۀ زیاد ظلدر رابطه با تزیینات معماری این بنا می. شده است

عنوان جانشینی  مسعودیه را به هامور و کارها از مقام پادشاهی، برای نشان دادن عظمت و مقام خویش، سبب گردیده تا مجموع

و عظمت بناهایی همچون  گلستان بر پا کند. حتی در ساخت تزیینات معماری ایرانی سعی شده است تا شکوهبرای مجموعه کاخ

                                                                                                      ( 104، 1391 ،)پارساییگو قرار دهدعمارت بادگیر و یا تخت مرمر را ال

 نتیجه گیری

ای که سنت و مدرنیته در ابتدا به هم پیوند خورده و هنر این  های حساس تاریخ ایران است. دورهعصر قاجار از جمله دوره

ها شکل .شودمعماری این دوره به عنوان مرحله تکامل معماری قدیم ایران مطرح می. کندپیوند نزدیکی با سیاست پیدا می دوره

نقوش در در این میان . اندشوند که سطحی و تفننیهای جدیدی وارد معماری میاستواری و صالبت قبلی را ندارند و شکل

ویژه دوره اسالم و بهاز عناصری بهره گرفته شده که ریشه در هنر ایران پیش از مسعودیهعمارت وابسته به معماری تزئینی 

های های موجود در هنر ایران باستان دارای شباهتاند که با نمونهطراحی و اجرا شدهای این تزئینات به گونه دارد. هخامنشی

توان گفت اند و به یک عبارت میدوران قاجار شکل گرفته های تصویری و تجسمی خاصبسیارند و در عین حال متاثر از شیوه

معماری این بنا، از نظر ماهیت  ها بازیافتنی است. آن چه این تزئینات را از سایر موارد وابسته بهکه روح هنر دوران قاجار در آن

های معماری در نقوش و شیوه باستانکند، تاثیرپذیری طراحان و سازندگان این آثار از الگوهای دوران و شیوه اجرا متمایز می

کاری از آرایه های ارزشمند وابسته به تزئینات بنا است که ذوق، سلیقه و هنرمندی کاشیگری سرزمین هنر کاشی .است اروپایی

با توجه به تاثیر هنر غرب بر روی هنر قاجار، بیشتر . تحسین بینندگان را برانگیخته استما، آن را به درجه ای از رشد رسانده که 

از حالت سادگی و روحانی خارج شده و خیلی شلوغ و با جزئیات  ئیناتتز است.نقوش و جزئیات آن یادآور دوره روکوکو 

تقلیل یافته و گیاهی ویژه هنرهای تزئینی ایرانی توان گفت در این دوره استفاده از نقوش هندسیبه طور کل می است.فراوان 

. کاری دوره قاجار رواج یافته استجان و طرحهای تزئینی اروپایی در کاشیگیری از نقوش طبیعی، منظره سازی، طبیعت بیبهره

کاری بنای مسعودیه از تمامی نقوش)گیاهی، انسانی، حیوانی، هندسی، مناظر طبیعی دهد که درکاشییافته های تحقیق نشان می

رو است و تمامی نقوش رو و کالسکهدر پیادهکاری مربوط به عمارت سرستفاده شده است که بیشترین کاشیو خطوط تزئینی( ا

خورد و بر اساس نتایج تحقیقات که به چشم می (شودرنگ زرد در دوره قاجار در سطح وسیعی یافت میها)در آن با انبوهی از رنگ

جوادی، مشیرالملکی( ر چهار عمارت)سردرپیاده رو، سردر کالسکه رو، سیدکاری تنها ددر جدول تطبیقی آورده شد: هنر کاشی

  وجود دارد.
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