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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۵۳

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

 بازتاب هنر ايران باستان در تزئينات
 وابسته به معماري خانه امام جمعه 
و خانه منسوب به امير کبير  
 
 کامران سخن پرداز * دكترمحسن مراثي**  

چكيده
با آغاز سلسله قاجاريه و گزينش تهران به عنوان پايتخت، آرايه کاران اين دوره به پيروي از سفارش 
دهندگان و بانيان اصلي آثار معماري، گرايش آشکاري به بهره گيري از مضامين و عناصر تزئيني هنر 
ايران باستان در تزئينات وابسته به معماري بناهاي اين دوره داشته اند. در اين مقاله با انجام مقايسه اي 
تطبيقي ميان تزئينات وابســته به معماري دو بناي مربوط به دوره قاجار با عنوان خانه امام جمعه و 
خانه منسوب به امير کبير و عناصر تزئيني ايران باستان، به شناسايي و معرفي آن بخش از تزئينات 
وابسته به معماري اين دو بنا که تحت تاثير هنر ايران باستان طراحي و اجرا گرديده، توجه شده است. 
عمده تزئينات اين دو بنا که تحت تاثير هنر ايران باستان شکل گرفته است، شامل بازسازي نقشمايه ها 

و مضمون هاي رايج در دوران ساساني است.  
                                     

واژگان كليدي 
تزئينات معماري، قاجار، خانه امام جمعه، خانه اميرکبير، گچ بري، نقش برجسته، کاشي کاري.

Email:artreasercher@gmail.com          کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر شاهد، استان تهران، شهرتهران  
               Email:marasy@shahed.ac.ir       استاد يار وعضو هيئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد، استان تهران، شهرتهران   

تاريخ دريافت مقاله :   ٨٨/٦/٢٦
تاريخ پذيرش مقاله :    ٨٨/١٢/٢٠
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بازتـاب هـنر ايـران بـاستان در
تزئينات وابسته به معماري خانه

امـام  جمـعه و خـانه منسوب به 
مقدمهامير کبير

معماري ايران در دوران چند هزار ساله تاريخ خود، 
فراز و نشيب هاي بسيار داشته و در پيکر بندي آن عواملي 
چون رويدادهاي تاريخي، ويژگي هاي فرهنگي، پشتوانه هاي 
اقتصادي و شرايط اقليمي تاثير فراوان داشته است. تداوم 
اجتماعي  موقعيت  به خواست،  وابسته  و  بومي  معماري 
و توان اقتصادي طبقه عامه، که در آن بيش تر کاربري 
مسکوني مورد نظر بوده، در دوره هاي مختلف تاريخ ايران، 

با دگرگوني هاي کم و بيش ناچيز، تداوم داشته است. 
در حالي که در معماري وابسته به طبقه حاکم، به تناسب 
قدرت سياسي و توان اقتصادي دولتمردان در دوره هاي 
گوناگون تاريخي، با گونه اي از آثار معماري رو به رو 
هستيم که بيش تر، آن ها را با نام هايي چون کاخ، قصر، 
کوشک، تخت، عمارت و واژگاني از اين دست مي شناسيم. 
آورد هاي هنري  از دست  برخورداري  بناها ضمن  اين 
از  اعم  گونه هاي معماري  تمامي  در  پيشين  دوره هاي 
با کاربري  يا  المنفعه و  معماري شاهانه و عاميانه، عام 
و  نظر ساختار  از  هايي  ويژگي  بردارنده  در  انحصاري 
آرايه مي باشند که متمايز از ساير سازه هاي معماري در 

دوره خود و دوره هاي پيشين جلوه مي کند. 
در هنگام به حکومت رسيدن آغا محمدخان قاجار و 
آغاز سلسله قاجاريه و گزينش تهران به عنوان پايتخت، هنر 
معماري ايراني با هنر درخشان دوران صفوي و دوره هاي 
پيش از آن فاصله زيادي گرفته بود. به تحقيق، معماران 
فرمان شاهان،  از  پيروي  به  قاجار  کاران عصر  آرايه  و 
به عنوان سفارش دهندگان  دولتمردان و رجال سياسي 
گرايش  دوره،  اين  معماري  هاي  سازه  اصلي  بانيان  و 
آشکاري به بهره گيري از نقشمايه ها و عناصر تزئيني به 
کار رفته در هنر ايران باستان داشته اند. بازتاب اين تمايل 

تصوير١- الف: نمايي از خانه امام جمعه ، مأخذ: نويسنده 

دو  از  يکي  ب:  تصوير١- 
از  متشکل  سنگي  ستون 
چهار مجسمه با سر انسان-

امام  خانه  در  دوش  بر  ديو 
جمعه ، مأخذ: نويسنده  

تصوير٢- الف: نقش برجسته شماره (١) خانه امام جمعه ، مأخذ: 
نويسنده. 

تصوير١- ج: ستون سنگي 
متشکل از چهار مجسمه با 
دوش  بر  انسان-ديو  سر 
چهلستون  کاخ  حياط  در 

اصفهان ، مأخذ: نويسنده 

در تزئينات وابسته به معماري بناهاي شاخص عصر قاجار 
در سراسر ايران از جمله عمارت مفخم در بجنورد، عمارت 
نارنجستان قوام در شيراز، تکيه معاون الملک در کرمانشاه، 
عمارت ذوالفقاري در زنجان، عمارت مسعوديه در تهران 
و غيره به روشني قابل مشاهده است. اين جهت گيري در 
کنار رويه ها و گرايش هاي ديگر در ساير گونه هاي هنري 
اين دوران، هنري متمايز با دوره هاي پيشين خود را به 
وجود آورده؛ هنري در آميخته با صفات و ويژگي متناقض 
و در عين حال ارزشمند. هر چند نظريه پردازان دوره بعد 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۵۵

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

مسعوديه ،  عمارت  از  اي  برجسته  نقش  نمونه  ب:  تصوير٢- 
مأخذ: نويسنده 

تصوير٢- ج: نمونه نقش برجسته اي از مجموعه کاخ گلستان ، 
مأخذ: نويسنده  

مدرسه  مسجد-  از  اي  برجسته  نقش  نمونه  د:  تصوير٢- 
سپهساالر (مدرسه عالي شهيد مطهري)  ، مأخذ: نويسنده  

مدرسه  مسجد-  از  اي  برجسته  نقش  نمونه  ر:  تصوير٢- 
سپهساالر (مدرسه عالي شهيد مطهري)  ، مأخذ: نويسنده  

باالي  بخش سنتوري  تزئيني  نقش  تصوير٣- طرح حجاري 
مقبره کوروش در  پاسارگاد، مأخذ: استروناخ،١٣٧٩، ١١٣ 

نويسنده   مأخذ:  هخامنشي  ،  دوره  از  طاليي  ظرفي  تصوير٤- 
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بازتـاب هـنر ايـران بـاستان در
تزئينات وابسته به معماري خانه

امـام  جمـعه و خـانه منسوب به 
امير کبير

تصوير ١٠- نقش برجسته شماره ٣ خانه امام جمعه ، مأخذ: نويسنده  تصوير٩- قاب گچبري مکشوف از بناي جنوبي کاخ تيسفون ، مأخذ: 
 Pope,2003,170

نويسنده  مأخذ:  هخامنشي  ،  دوره  از  مفرغي  ظرفي  تصوير٨- نقش برجسته شماره ٢ خانه امام جمعه  ، مأخذ: نويسندهتصوير٧- 

 Pope,2003,118 :تصوير٦-پالكي نقره اي از دوره هخامنشي ، مأخذ  Pope,2003,120 :تصوير٥-ظرفي نقره اي از دوره هخامنشي ، مأخذ
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۵۷

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

که به طور هم زمان تربيت يافته مکتب قاجار و آموزش 
ديده مکتب غرب بودند، به داليل کامال سياسي سعي در بي 
ارزش جلوه دادن هنر اين دوره داشتند. آن چه در پي مي آيد، 
نگاهي است بر آن بخش از تزئينات وابسته به معماري 
خانه امير کبير و خانه امام جمعه به عنوان دو بناي مربوط 
به عصر قاجار که تحت تاثير هنر ايران باستان شکل گرفته 
اند. در اين جا منظور از هنر ايران باستان، هنر ايران پيش 

از ورود اسالم است. 
به عنوان موضوع  بنا  اين دو  باره داليل گزينش  در 

پژوهش مي توان به موارد زير اشاره نمود:
ابتدا   آن که پرداختن به ويژگي هاي در خور توجه تزيينات 
وابسته به معماري دو بناي بررسي شده به دليل ناشناخته 
ماندن آن ها در مطالعات معماري عصر قاجار ضروري 
مي نمود،  ديگر اين که بناهاي مورد اشاره در حساس ترين 
زمان حيات هنري قاجاريه، يعني دوره اي که در آن تهران 
عنوان «دارالخالفه» گرفت و ساخت ساختمان هاي جديد با 
معماري تلفيقي رشد و توسعه پيدا كرد،شكل گرفتند و به 
همين دليل بررسي ويژگي هاي تزئيني آن ها همانند بررسي 

پاسارگاد، مأخذ:  از  تصوير ١٢- طرح درپوش ظرفي مکشوف 
استروناخ،١٣٧٩، ١٣٥

تصوير ١١- نقش برجسته شماره ٤ خانه امام جمعه  ، مأخذ: نويسنده

تصوير ١٣- نمونه کاشي کاري شماره ١ خانه امام جمعه با نقش 
شاپور يکم  ، مأخذ: نويسنده

تصوير ١٤- نمونه کاشي کاري شماره ٢ خانه امام جمعه با نقش 
شاپور دوم   ، مأخذ: نويسنده 
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بازتـاب هـنر ايـران بـاستان در
تزئينات وابسته به معماري خانه

امـام  جمـعه و خـانه منسوب به 
امير کبير

ويژگي هاي تزئيني عصر قاجار است.
همچنين دو بناي خانه امام جمعه و خانه منسوب به 
از هنر  قابل توجه بهره مندي  امير کبير داراي مصاديق 
ايران باستان هستند و در نتيجه متناسب با هدف محوري 
اين تحقيق؛ يعني بازشناسي عناصر تزئيني متاثر از ايران 
باستان در تزئينات وابسته به معماري بناهاي عصر قاجار 
در تهران مي باشند. به همين علت نيز پرداختن به تزئينات 
خانه منسوب به امير کبير که محدود به عناصر تزئيني 
موجود در سردر بناي مذکور است در راستاي رسيدن 
به هدف محوري اين تحقيق كافي به نظر مي رسد. بنابراين 
انتخاب اين دو بناي خاص در ادامه ارائه چشم اندازي از 

هنر تزئيني دوره اي مهم از عصر قاجار بوده است.
اصلي  ترين پرسش تحقيق اين است آيا تزئين کاران 
به  متعلق  هاي  طرح  گزينش  در  بررسي  مورد  بناي  دو 
دوران باستان، بنا را بر اساس خالقيت گذاشته اند؟ فرضيه 
مطرح شده نيزاين است که هنرمند در کاربرد طرح هاي 
تزئيني متعلق به عصر قاجار تا حد بسيار زيادي مطابق با 
سنن تزئيني رايج دوران قاجار عمل کرده و در عين حال 

به صور تزئيني متعلق به دوران باستان به مثابه الگوهاي 
زمان    آن  معماري  تزئينات  دهندگان  سفارش  خوشايند 

نگريسته است. 
روش انجام اين پژوهش توصيفي-تحليلي است. از آن 
جا که شيوه «مطالعه تطبيقي» به عنوان روشي پايه اي در 
اغلب  مطالعات وابسته به عوامل تاريخي مورد بهره برداري 
قرار مي گيرد، در پژوهش پيش رو تحليل ها با استفاده از اين 
شيوه به رشته تحرير در آمده است. با كاربرد  اين روش 
تزئينات متعلق به معماري خانه امام جمعه و خانه منسوب 
به امير کبير در قياس با الگوها و شاخصه هاي تزئيني 
مورد استفاده در آثار منقول و غير منقول در ايران باستان 
اين جا هدف محوري،  اند. در  مورد بررسي قرار گرفته 
آشنايي با آن دسته از عناصر تزئيني مورد استفاده در دو 
بناي ياد شده است که از نظر نقش، طرح و گاه شيوه اجرا 
از هنر ايران درسده هاي پيش از اسالم به طور مستقيم يا 

غير مستقيم تاثير گرفته است. 
در اين پژوهش، از روش تركيبي (ميداني و كتابخانه اي) 
ابزار گرد آوري  در جمع آوري داده ها استفاده شده و 
اطالعات نيز شامل شناسه برداري و عكسبرداري مي باشد. 
ارزيابي داده ها نيز به روش کيفي بود و تحليل کيفي ناظر 
به اقتباس ها و تاثير پذيري هايي است که از هنر ايران 

باستان در نمونه هاي منتخب انجام شده است.

معرفي خانه امام جمعه 
اين بنا در محدوده بافت قديم شهر تهران، در خيابان 
است.   شده  واقع  جمعه  امام  کوچه  انتهاي  ناصرخسرو، 
(تصوير ١-الف)  همان گونه که از نام اين بنا برمي آيد، اين 
خانه متعلق به يکي از امام جمعه هاي تهران در دوره قاجار 
بوده و تاريخ بناي آن به اواسط دوران سلطنت ناصرالدين شاه 
يعني سال هاي ١٢٨٠ تا ١٣٠٠ هـجري قمري باز مي گردد». 

تصوير ١٥-نمونه کاشي کاري شماره ٣ خانه امام جمعه با نقش 
شاپور سوم   ، مأخذ: نويسنده 

تصوير١٦- تصوير تاج هاي شاپور يکم بر روي سکه هاي اين 
  Pope, 2003, 2234 :پادشاه ساساني    ، مأخذ

تصوير١٧- تصوير تاج هاي شاپور دوم بر روي سکه هاي اين 
  Pope, 2003, 2234 :پادشاه ساساني    ، مأخذ

تصوير١٨- تصوير تاج هاي شاپور سوم بر روي سکه هاي اين 
  Pope, 2003, 2235 :پادشاه ساساني    ، مأخذ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۵۹

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

( بي نام، ١٣٨٥، بدون شماره صفحه)  
مدخل ورودي اين بنا توسط راهروي باريکي به حياط 
نسبتا بزرگي متصل مي شود. وسط حياط حوض سنگي 
مستطيل شكلي قرار گرفته و در دو طرف آن دو ستون 
سنگي متشکل از چهار مجسمه پشت به هم داده قرار دارد 
بر دوش سمت راست  را  انسان-ديوي  که هر کدام سر 
خود گرفته است. (تصوير ١- ب)  نمونه هاي مشابهي از 
ستون هاي ياد شده در حياط بناي چهل ستون اصفهان 
نيز وجود دارد. (تصوير ١- ج) اين بناي دو اشکوبه داراي 
بخش اندروني، بيروني، شاه نشين و تاالر زمستاني است. 
تزئينات شاخص اين بنا کاشي کاري، گچ بري، آيينه کاري، 
حجاري، مقرنس کاري (مقرنس گچي) و نقاشي ديواري 

مي باشد. 
بررسي تزئينات نقش برجسته خانه امام جمعه 

حجاري هاي خانه تاريخي امام جمعه که در اين جا چند 

مورد شاخص آن ها را مورد بررسي قرار مي گيرد، داراي 
موضوعات هندسي و گياهي مي باشند. اين نقوش موضوع 
حجاري بسياري از بناهاي دوره قاجاريه از جمله عمارت 
گلستان  باغ  و  کاخ  مجموعه  ب)   -٢ (تصوير  مسعوديه 
(تصوير ٢- ب)، مسجد و مدرسه سپهساالر (تصاوير ٢- د 
و ٢- ر)، و غيره قرار گرفته اند  و در مواردي نيز، بخش 
فوقاني ورودي هاي اصلي و فرعي بناهاي اين دوره را 
زينت داده است و نشانه هايي از تاثير پذيري از هنر دوران 

باستان در اين آثار مشاهده مي شود.
طرح نمونه نقش برجسته شماره ١ خانه امام جمعه 
(تصوير ٢-الف)، طرحي به طور کامل اقتباس شده از دوره 
هخامنشي است. نمونه مشابه باستاني اين نقش برجسته 
را مي توان بر باالي قسمت سنتوري مقبره کوروش در 
پاسارگاد از دوره هخامنشي (تصوير٣) مشاهده نمود، هر 
چند اکنون تا حدود زيادي فرسايش يافته است، اما طرح 

تصوير ١٩- نمونه کاشي کاري شماره ٤ خانه امام جمعه با نقش 
بهرام يکم، مأخذ: نويسنده 

تصوير ٢٠- نمونه کاشي کاري شماره ٥ خانه امام جمعه با نقش 
يزدگرد دوم ، مأخذ: نويسنده 

تصوير٢١- تصوير تاج هاي شاپور سوم بر روي سکه هاي اين 
  Pope, 2003, 2235 :پادشاه ساساني    ، مأخذ

تصوير٢٢- تصوير تاج هاي شاپور سوم بر روي سکه هاي اين 
  Pope, 2003, 2235 :پادشاه ساساني    ، مأخذ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

بازتـاب هـنر ايـران بـاستان در
تزئينات وابسته به معماري خانه

امـام  جمـعه و خـانه منسوب به 
امير کبير

بازسازي شده اين نقش برجسته در کتاب پاسارگاد آمده 
است. (استروناخ، ١٣٧٩، ١١٣)

طراحي هاي مشابهي نيز از عناصر تزئيني موجود در 
نقش برجسته شماره ١ در برخي ديگر از آثار به دست 
آمده از دوره هخامنشي و دوره هاي پيشين و به ويژه 
در آثار فلزي مشاهده مي شود که گوياي استفاده زياد از 
اين گونه عناصر تزئيني در آن عصر است. (تصويرهاي 

٤ تا ٧) 
جمعه  امام  خانه   ٢ شماره  برجسته  نقش  کلي  طرح 
(تصوير ٨) که نمونه هاي مشابهي از آن در ديگر بناهاي 
دوره قاجار در تهران هم چون عمارت مسعوديه و کاخ 
گلستان نيز ديده مي شود تا حد زيادي مشابه طرح يک 
قاب گچ بري مکشوف از بناي جنوبي کاخ تيسفون از دوره 
ساساني (تصوير ٩) است. تاييد اين تشابه با چشم پوشي 
از دگرگوني برخي عناصر تزئيني در قاب گچ بري مورد 
اشاره ، کاستن برخي جزئيات تزئيني از آن و اضافه نمودن 

جزئيات تزئيني ديگر به آن ميسر خواهد بود.
 ٣ شماره  هاي  نمونه  در  شده  گرفته  كار  به  نقوش 
(تصوير١٠) و ٤ خانه امام جمعه (تصوير ١١)، برگرفته از 
نقشمايه هاي دوران هخامنشي است. با دقت در جزئيات اين 
دو نمونه و مقايسه آن ها با طرح درپوش ظرفي مکشوف 
از محوطه پاسارگاد (تصوير١٢) مي توان به شباهت هاي 
موجود در دو نمونه دوره هخامنشي و قاجار پي برد. به 
اين معني که بخشي از جزئيات تزئيني درپوش ظرف كشف 
شده از محوطه پاسارگاد در نقش برجسته شماره ٣ و 

بخش ديگري از آن در نمونه شماره ٤ بازتاب يافته است.
بررسي تزئينات کاشي کاري خانه امام جمعه 

بخش زيادي از تزئينات وابسته به معماري خانه امام 
جمعه را کاشي کاري و آيينه کاري تشکيل مي دهد. 

کاشي کاري هاي خانه امام جمعه که بيان گر توجه 
سازنده يا سفارش دهنده آن به مضامين و موضوعات 
مرتبط با ايران باستان است، به روش کاشي هايي از همين 
دست در مجموعه کاخ گلستان ساخته شده است. موضوع 
اين کاشي ها را تصاوير طراحي شده  و مضمون غالب 
اي از شاهان ساساني و در برخي موارد، شخصيت هاي 
حماسي و اسطوره اي تشکيل مي دهند. هنرمند اسامي اين 

اشخاص را در مواردي به صورت جابه جا و گاه همراه 
با غلط هاي اماليي ثبت نموده است. در نگاه نخست شايد 
چنين به نظر آيد که کاشي هاي مذکور تنها از نظر موضوع 
متاثر از هنر ايران باستان اند و به لحاظ تصويري نشان 
در  دقت  اندکي  با  اما  نيستند،  باستان  ايران  هنر  دهنده 
جزئيات تصويري اين آثار به روشني مي توان دريافت که 
سازنده آن ها، با تاثيرپذيري از الگوهاي باستاني دست 
به طراحي و ساخت اين آثار زده است. به اين معني که 
اگرچه شاکله بصري اين آثار تا حد بسيار زيادي مطابق با 
صور رايج در نقاشي دوران قاجار، به ويژه شبيه کشي اين 
دوران است، اما از نظر جزئيات تصويري متاثر از الگوهاي 

باستاني مي باشد. 
شاهان  عنوان  به  که  هايي  شخصيت  تاج  که  چنان 
ساساني بر روي اين کاشي ها تصوير شده، تا حدود زيادي 
بر روي سکه هاي دوران ساساني  افراد  اين  تاج  مشابه 
است. وجود اين تشابه، از اين جهت تامل برانگيز است که 
شناسايي چهره هايي که بر روي سکه هاي ساساني نقش 
شده ، به واسطه خواندن نوشته هاي آن ها ( خط پهلوي) 
امکان پذير است. با توجه به اين که رمز خط پارسي ميانه 
توسط زبان شناسان غربي كشف شد و از طرفي در آن 
زمان کار تخصصي زيادي در راستاي ترجمه نوشته هاي 
پهلوي به فارسي دوران جديد صورت نپذيرفته بود، چگونه 
هنرمند آن روزگار توانسته به شناخت چهره ها دست يافته 
و سپس نام ايشان را در کنار تصاوير ثبت كند؟ هر چند 
تصوير شخصيت هاي حماسي را يا به كمك ذهن خالق 
خود نقش زده و يا منبع الهام و الگوي ديگري در اختيار 

تصوير ٢٣-نمونه گچبري شماره ١ خانه امام جمعه (ايوان طبقه 
دوم)   ، مأخذ: نويسنده 

تصوير٢٤- نمونه گچبري شماره ٢ خانه امام جمعه  ، مأخذ: نويسنده 
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۶۱

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

داشته است. 
هاي  شخصيت  و  پادشاهان  تصاوير  به  مراجعه  با 
الدوله  فرصت  مرحوم  توسط  که  باستان  ايران  حماسي 
شيرازي در کتاب درياي کبير نقاشي شده و او نيز اين 
تصاوير را از کتاب نامه خسروان اقتباس نموده  دو احتمال 

مي توان مطرح نمود:
يا کتاب درياي  نامه خسروان و  تاليف کتاب  اگر   -١
کبير داراي تاريخي مقدم بر تاريخ ساخت کاشي هاي خانه 
امام جمعه باشند، در نتيجه هنرمند کاشي کار با توجه به 
تصاوير موجود در کتاب هاي مذکوراقدام به طراحي و 
ساخت کاشي هاي موجود در خانه امام جمعه كرده است.

٢- چنان چه ساخت کاشي هاي خانه امام جمعه داراي 
تاريخي مقدم بر تاريخ تاليف کتاب نامه خسروان و يا کتاب 
درياي کبير باشد، با توجه به اين که نمونه هايي مشابه با 
کاشي هاي موجود در خانه امام جمعه در برخي ديگر از 
بناهاي دوران قاجار نيز وجود دارند، در نتيجه مي توان گفت 
منبع تصاوير موجود در کتاب نامه خسروان و نيز کتاب 
درياي کبير، کاشي هاي موجود در خانه امام جمعه  بوده 
است. اثبات اين موضوع خود پژوهش مستقلي را مي طلبد. 
(براي مطالعه بيش تر ر.ک به: رستگار فسايي، ١٣٧٤، ٧ تا 
٢٦٥)در ادامه چندين نمونه از اين کاشي ها مورد بررسي 

قرار مي گيرد.
کاشي شماره ١ خانه امام جمعه (تصوير ١٣) داراي 
زانو  دو  حالت  به  شاپور  است.  ساساني  شاپور  نقش 
نشسته و برسمي در دست دارد. اين تصوير مانند ساير 
نمونه کاشي هاي ديگر توسط قابي احاطه شده دور تا دور 
آن را اسليمي ها و نقوش موسوم به دهن اژدري فراگرفته 
است. با مقايسه تاج شاپور در اين تصوير با تاج پادشاهان 
ساساني با نام شاپور، مي توان گفت که نقش مذکور، نقش 
شاپور يکم يا دوم ساساني است. (تصاوير ١٦، ١٧ و ١٨)

الزم به ذکر است توجه ويژه  به تاج شخصيت تصوير 
شده در اين آثار، به دليل شباهت تاج اين افراد، با نمونه هاي 
موجود در سکه هاي مربوط به اين پادشاهان است. (براي 
 Pope, به:  ر.ک  ساساني  شاهان  تاج  تصوير  مشاهده 
Vol.V,  PP.2234-2235 ,2003) کاشي ساز سعي داشته  
لباس شاپور را مشابه پوشش مرسوم پادشاهان ساساني 
در نقش برجسته هاي به جا مانده از ايشان تصوير نمايد. 
رسم در دست گرفتن برسم يا چوبدستي توسط شاه نيز 
که در اين نمونه و نمونه هاي مشابه وجود دارد، در ميان 
آثار باقي مانده از هنر ايران باستان، بسيار ديده مي شود. 
نمونه کاشي شماره (٢) خانه امام جمعه (تصوير ١٤) 
نمونه  داراي نقش شاپور دوم ساساني است که همانند 
پيش در حالت نشسته وبرسم در دست تصوير شده است. 
چنان که پيش تر نيز گفته شد، با مقايسه تاج شاپور دوم 
در اين  کاشي با تاج شاپور دوم بر روي سکه هاي اين 
پادشاه ساساني (تصوير ١٧) مي توان پي به شباهت آن ها  

با يکديگر يا به عبارت ديگر الگو برداري نمونه هاي قاجاري 
از آثار باستاني برد.

نمونه کاشي شماره ٣  خانه امام جمعه (تصوير ١٥) 
که طبق نوشته روي آن، تصوير شاپور سوم ساساني را 
نمايش مي دهد، مانند نمونه هاي پيشين شاه ساساني را 
در حال نشسته، اما اين بار با سپري در يکي از دستانش 
به تصوير کشيده است. با مقايسه تاج هاي شاپور سوم بر 
روي سکه هاي اين پادشاه (تصوير ١٨) و تاج تصوير شده 
در اين کاشي، مي توان گفت که احتماال سازنده اين کاشي، 
نمونه هاي باستاني مربوط به شاپور يکم و دوم (سکه هاي

اين پادشاهان و يا ديگر آثار در دسترس) را براي  تصوير 
کردن شاپور سوم ساساني الگوي خود قرار داده است. 
نمونه هايي از اين قبيل که در آن کاشي ساز در انتساب يک 
تصوير به يکي از شاهان ساساني با توجه به عدم انطباق 
تصوير تاج آن ها با كار مستند موجود (مانند سکه هاي 
ايشان)، اگر نگوييم که به خطا رفته، مي توان گفت که دقت 
الزم را نداشته است. اين احتمال نيز وجود دارد که کاشي 
ساز آثار ديگري را جهت الگو برداري در اختيار داشته که 

اينک براي ما شناخته شده نيستند.
  کاشي  شماره ٤  خانه امام جمعه (تصوير١٩)، بهرام 
يکم ساساني را که به حالت نشسته بر سکو، در حالي که 
شمشيري به کمر آويخته، نشان مي دهد . تاج ترسيم شده 
در اين نمونه با تاج بهرام يکم در سکه هاي اين پادشاه 
ساساني شباهت زيادي دارد. (تصوير ٢١) البته تاج اين 
پادشاه آن گونه که بر روي سکه ها نشان داده شده داراي 
قسمتي کاکل مانند در بخش فوقاني نيز هست که در کاشي 

مورد نظر در خانه امام جمعه تصوير نشده است.
کاشي   شماره  ٥  خانه امام جمعه (تصوير ٢٠)، يزدگرد 
ايستاده، يک دست بر کمر و  دوم ساساني که به حالت 
دست ديگر را بر سکويي گذاشته، نمايش داده است، چون 
موارد پيشين تاج اين شاه ساساني (يزدگرد دوم) هم، داراي 
مشابهت هاي بسيار با نمونه هاي موجود در سکه هاي 

مربوط به پادشاه است. (تصوير ٢٢)
بررسي تزئينات گچبري خانه امام جمعه

گچبري هاي خانه امام جمعه که ترکيبي از نقوش و 
طرح هاي گياهي و هندسي مي باشد، در سطوح داخلي و 
خارجي بنا به وضوح قابل مشاهده بوده و از نظر کمي، 
درصد قابل توجهي از تزئينات وابسته به معماري اين بنا 
را در مي گيرد. دو نمونه منتخب از گچبري هاي خانه امام 
جمعه (تصاوير ٢٣ و ٢٤) داراي طرح هاي گياهي با نقش 
غالب برگ پنجه اي هستند که مطابق سنت تزئيني رايج در 
ايران باستان، زنجيره وار به هم متصل شده و در  هنر 
نواري افقي گسترش يافته است. نمونه هايي از اين گونه 
تزئين گچبري را مي توان در آثار به جاي مانده از دوره 
و  نمود.  مشاهده  (تصوير٢٥)  بستان  طاق  در  ساساني 
همچنين طرح هاي مشابه اين تزئينات  را مي توان در آثار 
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بازتـاب هـنر ايـران بـاستان در
تزئينات وابسته به معماري خانه

امـام  جمـعه و خـانه منسوب به 
امير کبير

تصوير ٢٧- نمونه نقش برجسته شماره ١ خانه منسوب به امير کبير  ، مأخذ: نويسنده 

تصوير ٢٦- ورودي خانه منسوب به امير کبير  ، مأخذ: نويسنده 

تصوير ٢٥- طرحي از بخشي از حجاري هاي طاق بستان  (طاق بزرگتر)   ، مأخذ: نويسنده 
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فصلنامه تحليلي- پژوهشی

تصوير ٢٨- جزئيات تزئيني نمونه نقش برجسته شماره ١  ، مأخذ: 
نويسنده 

تصوير ٢٩- نقش تزئيني گل از دوره ساساني ( حجاري هاي تاق 
بستان در  کرمانشاه)   ، مأخذ: رياضي،١٣٨٢، ١١٧ 

تصوير ٣٠-جزئيات تزئيني نمونه نقش برجسته شماره ١ خانه 
منسوب به امير  کبير، مأخذ: نويسنده  

متعلق به دوره هخامنشي نيز يافت. (تصاوير ٤٧ و ٤٨)

معرفي  و بررسي تزئينات خانه منسوب به امير کبير
خانه منسوب به اميرکبير که اينک پايگاه هفتم پليس 
آگاهي تهران بزرگ است، در ضلع جنوبي مجموعه کاخ 
گلستان و با فاصله چند ساختمان اداري (ساختمان هاي 
قرار  آن  از  انتظامي)  نيروي  و  دادگستري  اداري وزارت 
دارد، از ابنيه تاريخي دوران قاجار است. همان گونه که 
ترين  به محبوب  اين خانه منسوب  آيد،  برمي  بنا  نام  از 
شخصيت تاريخ دوره قاجار، ميرزا تقي خان اميرکبير بوده 
است. از آن جا که ورود به بناي ياد شده و عکسبرداري از 
آن به داليل امنيتي ممنوع مي باشد، تنها عکس برداري از 
نماي ورودي اين بنا (ضلع شرقي بنا) و آن هم به دشواري 

امکان پذير شد. (تصوير  ٢٦) 
بر سه سوي دو ستون تزئيني موجود در دو طرف 
ورودي اين بنا نقوش برجسته اي الهام گرفته از طرح هاي 
با  البته  و  تکراري  صورت  به  هخامنشي  دوران  تزئيني 
چينش مختلف نقر شده است. متاسفانه در چند سال اخير 
بر اثر بي توجهي بر روي نقش برجسته هاي مذکور اليه اي 
از رنگ روغن زده شده که اين امر از نظر موازين حفاظتي 
و مرمتي نادرست است. همچنين مرمت قسمت هاي ياد شده 
تاريخي  ارزش  به  توجه  عدم  و  سيمان  پودر  وسيله  به 
را شتاب  ياد شده  آثار  تخريب  روند  آثار،  اين  و هنري 
مورد  نقوش  پوشش سطحي  که  اي  گونه  به   ، بخشيده 
نظر دچار فرسايش و خوردگي شده است. به کار گيري 
پودر سيمان براي مرمت سطوح سنگي، رشد سريع عامل 
مخرب  گلسنگ را به دنبال دارد. به دليل آن که بخشي از 
تزئيناتي که عکس برداري از آن ها ميسر شد در زير عنوان 
«تزئينات نقش برجسته» قرار گرفته است، در نتيجه دسته 
بندي انواع تزيينات وابسته به معماري – آن چنان که در 
مبحث خانه امام جمعه ديده مي شود-  امکان پذير نيست. 
در ادامه  چند نمونه از نقوش برجسته موجود در نماي 

ورودي اين بنا بررسي مي شود.
نقش برجسته شماره (١) خانه امير کبير (تصوير  ٢٧) 
با موضوع معروف فروهر يا نقش نمادين اهورامزدا است. 
«در آيين زرتشتي فروهر نيرويي است که اهورامزدا براي 
نگاهداري آفريدگان نيک ايزدي از آسمان فرو فرستاده و 
آن نيرويي است که سراسر آفرينش نيک از پرتو آن پايدار 

است». (رياضي، ١٣٧٥، ١٤٩).
اين نقش برجسته، تقليد بي کم و کاستي است از نقش 
هخامنشي.  دوره  از  جمشيد  تخت  در  مزدا  اهورا  نمادين 
طرح هاي بسياري از موضوع مذکور با حالت هاي کم و 
بيش مشابه از دوره هاي هخامنشي و ساساني بر جاي 

مانده است. 
در چهارگوشه نقش برجسته مذکور، نقش چهار گل 
تزئيني وجود دارد که دو به دو مشابه اند. (تصاوير ٢٨ 

و ٣٠) از اين دو مورد نقش نخست (تصوير ٢٨) با نقش 
گل تزئيني موجود در حجاري هاي تاق بستان از دوره 
ساساني در کرمانشاه (تصوير ٢٩) مشابه است و نقش 
دوم (تصوير ٣٠) نقش آشناي گل نيلوفر aآبي (رزت) است 
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که با تعداد گلبرگ هاي مختلف در آثار دوره هاي مختلف 
ديده مي شود. به عنوان مثال نقش گل نيلوفر آبي دوازده 
گلبرگي از چغازنبيل مربوط به دوره ايالم (تصوير ٣١)، نقش 
شانزده گلبرگي اين گل در کاخ شوش از دوره هخامنشي 
(تصوير٣٢)، نقش هفده گلبرگي آن در آثار فلزي هزاره 
اول پيش از ميالد از املش (تصوير ٣٣) و غيره به دست 

آمده است.
نقش برجسته شماره (٢) خانه امير کبير (تصوير  ٣٤) 
داراي دو عنصر قابل مالحظه است، يکي نقشمايه حمله 
شير به گاو در مرکز قاب و ديگري نقشمايه موسوم به 
گل اناري در چهارگوشه اين نقش برجسته است. مشهور 
ترين نمونه باستاني نقشمايه حمله شير به گاو را مي توان 
(تصوير   جمشيد  تخت  در  آپادانا  کاخ  شرقي  پلکان  بر 
٣٥) مشاهده نمود. در بسياري از ديگر آثار هنري عصر 
هخامنشيان نيز (از جمله در آثار فلزي) طرح مذکور به 

کار رفته است. نقشمايه مذکور در ادوار بعدي و به ويژه 
نوع  در  از جمله   ) تغييراتي  با  گاه  و  اسالمي  دوران  در 
حيوانات نزاع کننده) به کرات در بسياري از هنرهاي ايراني 
از جمله در فرش ايراني، آثار نگارگري و غيره  بازتوليد 
شده، اما ظهور آن در تزئينات وابسته به معماري در دوره 
قاجار، يادآور تجلي تصوير ي نقشمايه مذکور در تزئينات 
وابسته به معماري دوران هخامنشيان است. اين نقشمايه را 
دوران  بناهاي  معماري  به  وابسته  تزئينات  در  توان  مي 
اسالمي در کشورهاي هم جوار نيز مشاهده نمود. به عنوان 

تصوير ٣٥-حمله شير به گاو، پلکان شرقي کاخ آپاداناي تخت 
جمشيد ، مأخذ: نويسنده 

تصوير ٣١- کاشي لعابدار با نقش گل نيلوفر آبي، چغازنبيل، ايالم 
مياني، مأخذ: نويسنده 

تصوير ٣٢- نقش گل نيلوفر آبي، کاخ شوش، دوره هخامنشي  ، 
مأخذ: نويسنده 

تصوير ٣٣- بخشي از جام مکشوف از املش (هزاره اول پيش از 
ميالد)   ، مأخذ: نويسنده 

تصوير ٣٤- نمونه نقش برجسته شماره ٢ خانه منسوب به امير 
کبير  ، مأخذ: نويسنده 

تصوير ٣٦-بخشي از نقش برجسته شماره ٢ خانه منسوب به 
امير کبير با نقش  گل اناري ، مأخذ: نويسنده 
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مثال نمونه اي از اين نقشمايه در حجاري هاي مسجد کبير 
آناتولي سده ٦ هـجري قمري مشاهده مي شود. (ر.ک : 

گرابر و هيل، ١٣٨٦، ١١٠) 
(تصوير ٣٦)  اناري  گل  به  موسوم  نقشمايه  پيشينه 
خانه   (٢) شماره  برجسته  نقش  چهارگوشه  در  که  نيز 
منسوب به امير کبير مشاهده مي شود به مفرغينه هاي 

مکشوف از لرستان باز مي گردد. (تصوير  ٣٧) طرح هاي 
به نسبت جديدتر اين نقشمايه در گچ بري هاي مکشوف 
از کاخ تيسفون مربوط به دوره ساساني (تصوير ٣٨)، در 
آثار فلزي (تصوير ٣٩) و در پارچه هاي ابريشمي همين 
دوره (تصوير ٤٠) بازتاب گسترده اي يافته است. همچنين 
بري، در مسجد جامع  قاب گچ  نقشمايه مذکور   دريك 

با  لرستان  از  مکشوف  هاي  مفرغينه  از  يکي  تصوير ٣٧-طرح 
 Pope,2003,2285 :نقشمايه گل اناري   ، مأخذ

کاخ  در  ساساني  دوره  از  گچبري  قاب  از  تصوير ٣٨-طرحي 
 Pope,2003,2285 :تيسفون    ، مأخذ

تصوير ٣٩- طرح يک تشت فلزي از دوره ساساني با نقشمايه گل 
 Pope,2003,2285 : اناري    ، مأخذ

تصوير ٤٠-طرح يک پارچه ابريشمي دوره ساساني با نقشمايه 
 Pope,2003,2285  : گل اناري    ، مأخذ

تصوير ٤١- طرح قاب گچبري از مسجد جامع اصفهان با نقشمايه 
 Pope,2003,2285 :گل اناري    ، مأخذ

تصوير ٤٢- نمونه نقش برجسته شماره ٣ خانه منسوب به امير 
کبير  ، مأخذ: نويسنده 

تصوير ٤٣- جزئيات نمونه نقش برجسته شماره ٣ خانه منسوب 
به امير کبير  ، مأخذ: نويسنده 

تصوير ٤٤- جزئيات نمونه نقش برجسته شماره ٣ خانه منسوب 
به امير کبير  ، مأخذ: نويسنده 
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ر.ک:  است.(  شده  شناسايي  نيز   (٤١ (تصوير   اصفهان 
Pope, 2003 , P.2685) نمونه نقش برجسته شماره (٣) 
خانه منسوب به امير کبير (تصوير  ٤٢) داراي دو عنصر 
تزئيني قابل توجه است. عنصر تزئيني نخست (تصوير  ٤٣ 
) در آثار دوره هخامنشي به ويژه در تزئينات وابسته به 
معماري کاخ شوش و در حجاري هاي تخت جمشيد وجود 

دارد. (تصاوير ٤٤ و ٤٥) عنصر تزئيني دوم (تصوير  ٤٦) 
نيز به وفور در آثار دوره هخامنشي (در تزئينات وابسته 
به معماري کاخ شوش و در حجاري هاي تخت جمشيد و 
در آثار فلزي اين دوره)   ديده مي شود. (تصوير هاي ٤٧ 
و ٤٨) منشا اين عنصر تزئيني که در زبان مصر دوران 
باستان، سشن (Seshen) ناميده مي شود، در آثار هنري، به 
ويژه در ديوارنگاري ها و حجاري هاي مقابر سلطنتي مصر 
 (Wilkinson,1992, p.121) .باستان قابل پي گيري است
دوران  مصر  زبان  در  که  سشن  است  توضيح  به  الزم 
باستان کلمه خاص محسوب مي شود به معناي «زنبق دره» 
است. عنصر تزئيني شاخص نقش برجسته شماره ٤ خانه 
منسوب به امير کبير (تصوير ٤٩) نيز مشابه عنصر تزئيني 
دوم نمونه نقش برجسته شماره ٣ (تصوير ٤٦) است که در 
ترکيبي متفاوت با اين نقش برجسته طرح ريزي و اجرا شده 
است. بنابراين ارجاع به نمونه هاي باستاني نقشمايه موجود 

در نقش برجسته شماره ٤ همانند مورد پيش است.

بازتـاب هـنر ايـران بـاستان در
تزئينات وابسته به معماري خانه

امـام  جمـعه و خـانه منسوب به 
امير کبير

تخت  تزئيني  برجسته  نقوش  از  يکي  از  بخشي  تصوير ٤٥- 
جمشيد  ، مأخذ: اميريگانه،١٣٨١، ١٩٨ 

  تصوير ٤٦- جزئيات نمونه نقش برجسته شماره ٣ خانه منسوب 
به امير کبير  ، مأخذ: نويسنده 

تصوير ٤٧- طرح يک کاشي رنگي مکشوف از کاخ شوش، دوره 
هخامنشي  ، مأخذ: نويسنده 

تصوير ٤٨- بخشي از تزئينات ظرف نقره اي، دوره هخامنشي ، 
مأخذ: نويسنده 

تصوير ٤٩- نمونه نقش برجسته شماره ٤ خانه منسوب به امير 
کبير  ، مأخذ: نويسنده 
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نتيجه 
در تزئينات وابسته به معماري دو بناي خانه منسوب به امير کبير و خانه امام جمعه از عناصري بهره 
گرفته شده که ريشه در هنر ايران پيش از اسالم و به ويژه دوره ساساني دارد. اين تزئينات به گونه اي 
طراحي و اجرا شده اند که با نمونه هاي موجود در هنر ايران باستان داراي شباهت هاي بسيارند و در 
عين حال متاثر از شيوه هاي تصويري و تجسمي خاص دوران قاجار شکل گرفته اند و به يک عبارت 
مي توان گفت که روح هنر دوران قاجار در آن ها بازيافتني است. در واقع هنرمند تزيين کار، در استفاده 
از طرح هاي تزئيني متعلق به عصر قاجار تا حد بسيار زيادي مطابق با سنن تزئيني رايج دوران قاجار 
عمل کرده و در عين حال به شكل هاي تزئيني متعلق به دوران باستان مانند الگوهاي خوشايند سفارش 
دهندگان تزئينات معماري آن زمان نگريسته است.   آن چه اين تزئينات را از ساير موارد وابسته به 
معماري اين دو بنا، از نظر ماهيت و شيوه اجرا متمايز مي كند ، تاثيرپذيري طراحان و سازندگان اين 

آثار از الگوهاي دوران باستان است.
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