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 مساجد قاجاریسنگی های  ستونمطالعه و شناخت حجاری 

مس  جد ح  اب ش  نبازخان و  ولت   ا   ر  :م  ور ی ة)مطالع  

 کرمان ا (

 3نا ر شایگان فر، 2فرید احمدزا   ،1سید هاشم حسینی
 .، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایرانشناسی باستانگروه  استادیار .1

 .ایراناصفهان، اسالمی، دانشگاه هنر اصفهان، دورۀ یش شناسی گرا باستانارشد  کارشناسی .2

 .شناسی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران باستانگروه  استادیار .3

 (22/3/95، تاریخ پذیرش نهایی: 13/10/94)تاریخ دریافت مقاله: 

 چکید 
و همچدون بدومی بد ر      رمنددان بدوده  هن ةخالصانای خاص تجلیگاه ذوق و مهارت  گونه مساجد همواره طی دوران اسالمی به

 از پیدروی  بده  دوره اید   کاران آرایهقاجاریه،  ةسلسل آغاز گذاشته است. با نمایش می بهای از هنرهای رایج هر عصر را  مجموعه

 دوره اید   بناهدای  معمداری  سنگی در از ت یینات گیری بهره به آشکاری گرایش معماری، آثار اصلی بانیان و دهندگان سفارش

کرمانشداه   شهبازخان و دولتشداه در  در مساجد قاجاری حاج است کههای پرشماری  سنگی نمونههای  ستونحجاری . اند شتهدا

قاجدار و   ۀدوردر شاخص در شهر شدیراز، سدنندج و اصدفهان    های  نمونههر یک با  ةمقایسشود. بررسی، مطالعه و  مشاهده می

بدر   زمینده،  اید   در موجود نسبی خأل به توجه با حاضر ای  اساس، پژوهش د. برربازشناسی هویت فرهنگی را در پی دازندیه 

تطبیقدی بده    مطالعدات  و تحلیلی -های توصیفی گیری از روش سپس با بهره ،ای کتابخانه مطالعات و میدانی های بررسی مبنای

حجداری  دهدد،   تحقیق نشان مدی های  یافته .پردازد میقاجار  ۀدورهای مساجد در  ستون حجاری ت یینات بی  چگونگی ارتباط

اصدلی   ةریشد د. داردوره در شیراز و اصفهان از نظر سبک و محتوا ارتباط ن دیکی  همهای  نمونهمساجد مورد نظر با های  ستون

 هخامنشی است. ۀدورسازی  ستون خصوص هباستان ب ایران گونه ت یی  در هنر ای 

 

 کلیدی گانواژ
 .قاجاریه، شهر کرمانشاه ۀدور، سنگی مساجدهای  ستونت یینات حجاری، 

 
 که بده   «مطالعه و شناخت ت یینات معماری مساجد شاخص قاجاری درشهر کرمانشاه» عنوان است، بادوم  ۀارشد نگارند کارشناسی ةنام ای  مقاله برگرفته از پایان

 انجام رسیده است. دانشگاه هنر اصفهان به سوم در ۀنگارند ۀاول و مشاور ۀراهنمایی نگارند
 083-46220036، نمابر: 09186795845مسئول: تلف :  ۀنویسند ،E-mail:farid.bastan123@gmail.com. 
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  ____________________________________________________ مقدمه
هنرهای وابسته به سنگ در ایران از دیربداز تداکنون تندو     
باالیی داشته و مواردی همچون معمداری سدنگی، سداخت    

سازی، ساخت احجدام و   برجسته اب ار و وسایل سنگی، نقش
سددازی، سددنگ  ، مهرسددازی، قددا سددنگی هددای   مجسددمه

کداری، تدراش    ک، مرصد  م ارسازی، معرق سنگی یا موزایی
سدازی،    قیمتی، تسبیح  های قیمتی و نیمه جواهرات و سنگ
 شده است. را شامل می ج  آنچاپ سنگی و 

صورت دیگری خدود   سنگی بههای  آرایه ،در دوران اسالمی
پایدة  را نمایان ساخت. ای  نقوش عمدتاً اختصاص بده سداخت   
های  ستون در برخی مساجد، نورگیرهای مشبک سنگی و پایه

عبارت دیگر، از ای  دوره به بعد آنچه اهمیت  ت یینی داشت. به
هدای سدنگی، کده     یافت، نه تأکید بدر شدکوه و عظمدت آرایده    

سنگی بدود.  های  ساختهتأکیدی بر جنسیت، دوام و ماندگاری 
هدای   آرایده دوران اسدالمی کمتدر بده    هدای   آرایده در  ،رو از ای 
 یینی آن غالب بدر  که وجه تخوریم  برمیاز سنگ شده  ساخته

حاجی  )موسوی ویژه وجه کاربردی آن، باشد اش، به دیگر وجوه
 (.114 ،1393 بر، و نیک
تری  آثار اسالمی که امروز در اختیار مدا قدراردارد    مهم
معمداران و   و اسدت  و امداک  مقدسده  هدا   مدرسهها، مسجد

و  اند  دیگر هنرمندان با هنر خود ای  بناها را زینت بخشیده
 ،1384 )پروید ی،  اند هایران را به اوج کمال رساند معماری

گام  ( حجاری ستونی هنری است که امروزه همراه و هم72
جهدانی دارد و هندوز در شدهرهای     ۀآوازبا معمداری ندام و   

پرازدحددام و گمشددده در زیددر آوار سددنگ و خددا  و در     
آن تدوان   می و نظایر آنها، مساجد  های قدیمی، حمام خانه

قاجار در هنر حجاری انجدام   ۀدورچه هنرمندان را یافت. آن
تدری  آمدال و    بخشیدن بده بخشدی از عدالی    اند، تجسم داده
 -های رفیعی است کده فرهندگ و سدنت واالی ایراندی     ایده

اسالمی به آن اعتبار و غندای بیشدتر داده اسدت تدا بددی       
طریق، میراث گرانبهای نیاکان خداجو و هوشدمند خدود را   

 ریخ جاودان سازند.برای همیشه در تا
قاجاریده، هندر معمداری ایراندی بدا هندر        ةسلسلبا آغاز 

 ةفاصددلهددای پددیش از آن  درخشددان دوران صددفوی و دوره
عصدر  کداران   آرایده زیادی گرفته بود. به تحقیق، معماران و 

قاجدار بدده پیددروی از فرمددان شدداهان، دولتمددردان و رجددال  

هدای   ازهسو بانیان اصلی دهندگان  سفارشعنوان  بهسیاسی 
از گیددری  بهددرهمعمدداری ایدد  دوره، گددرایش آشددکاری بدده 

کدار رفتده در هندر ایدران      بده و عناصر ت ییندی  ها  مایه نقش
. بازتا  ای  تمایل در ت یینات وابسدته بده   اند داشتهباستان 

معماری بناهای شداخص عصدر قاجدار در سراسدر ایدران از      
 شهبازخان کرمانشاه، مسجد مشیرالملک جمله مسجد حاج

شیراز، نصیرالملک شدیراز و مسدجد داراالحسدان سدنندج     
در کندار  گیدری   جهدت مشداهده اسدت. اید      قابلروشنی  به

هندری اید    هدای   گونهدیگر در سایر های  گرایشو ها  رویه
وجدود   بده پیشی  خدود را  های  دورهدوران، هنری متمای  با 

؛ هنری درآمیخته با صفات و ویژگی متنداق  و  است آورده
، نگداهی اسدت   آید میمند. آنچه در پی  ال ارزشدر عی  ح

شهبازخان و  مسجد حاجهای  ستونبر آن بخش از حجاری 
ثیر هندر اصدیل ایراندی    أصر قاجار که تحت تد ع دردولتشاه 
 در اید  دالیل گد ینش اید  دو بندا     ۀدربار اند. گرفتهشکل 

 کنیم. میپژوهش به موارد زیر اشاره 
درخددور توجدده  هددای ویژگددیآنکدده پددرداخت  بدده نخسددت 

دلیدل   بده  ،شدده  ت یینات وابسته به معمداری دو بندای بررسدی   
ها در مطالعات معماری عصر قاجار ضدروری   ماندن آن ناشناخته
زمدان  تدری    حسداس دیگر اینکه بناهای مورد اشداره در   است.

کده  ای  دوره ،یعندی شکل گرفتده اسدت؛    حیات هنری قاجاریه
 .توسدعه پیددا کدرد   غربدی( رشدد و    -معماری تلفیقی )ایراندی 

همانندد  هدا   سدتون حجداری  های  ویژگیهمی  دلیل بررسی  به
 قاجار است.دورۀ ت یینی حجاری های  ویژگیبررسی 
 :تحقیق ای  استهای  پرسشتری   اصلی
شدامل چده مدواردی و    ها  های ستون حجارینقوش . 1
  ؟استهایی  ویژگیچه 
 یک مقایسه با کدام ها قابل های ستون حجارینقوش . 2

  ؟استاز مساجد قاجاری ایران 
 چه بوده است؟ ها  حجارینقوش بخش  الهاممنب  . 3

مطالعه و گ ارشدی  گونه  هیچالزم به ذکر است، تاکنون 
در خصوص حجاری ستونی مساجد قاجاری شهر کرمانشاه 
منتشر نشده است. با ای  حال، پدژوهش حاضدر نخسدتی     

جداری  ت ییندات ح معرفدی و شناسدایی    درکده  ست ا گامی
 .  پذیرد میقاجار صورت  ۀدور سنگیهای  ستون

  

 

 قاجاریهای  نمونهمساجد قاجاری کرمان ا  و مقایسه با  یگر های  ستونحجاری 
هدای   نمونده  با ،دو مسجد قاجاری کرمانشاههای  ستون نخست،
شدیراز، اصدفهان و    مساجد شداخص شدهر  های  ستون حجاری

ادامه برای ارزیدابی و   در، و کنیم می مطالعه و بررسیرا سنندج 
مقایسدة  ت یینی بده تحلیدل و    ةگون گستردۀ ای شناسایی رواج 
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زندیده در دو بندای مسدجد    هدای دورۀ   سدتون ها با حجاری  آن

 .  پردازیم میکرمانشاه و مسجد وکیل شیراز  جام 

مس اجد  های  ستونتزیینات  و ساختار

 کرمان ا  قاجاری 
ندوبی و در داخدل   در ضل  ج شنباز. مسجد حاب .1ة نمون

ستون سنگی یکپارچه استوار است. ای   دوازدهشبستان آن 
هدا   سرسدتون  اسدت.  حجاری شده« پیچی»ها به فرم  ستون

کده در   اسدت  ای تراشیده شدده  صورت پله هنی  از سنگ و ب
دهد؛ بیست گنبد در  ها را تشکیل می پاکار توی ه ةواق  نقط

های ستون  پایه .است ها استوار داخل شبستان بر ای  ستون
هدا در جدایی    . در بی  ستونداردگلدانی خاصی  ةت یی  پای

ای شدرو    که انتهای قسمت مارپیچی تمدام و قسدمت پلده   
شود، سنگی محکم و ثابت بدرای حفدت تعدادل سدتون      می

ای از آنجا که ستون بداربر اسدت    چنی  شیوه است. گذاشته
هدای   تونکند. س ستون را تقویت و در واق  بار را تقسیم می

نید   کاربرد ت ییندی   ،ای کاربرد سازه بر عالوه ،مسجد مذکور
 (.1 )تصویر دارد

های سنگی  ای  مسجد ستون مسجد  ولت ا . .2نمونة 
بسددیار زیبددا و متنددو  در قسددمت شبسددتان و محددرا  دارد.   

های سنگی آن دارای شدکل و فدرم متفداوتی اسدت.      سرستون
را دو چندان کدرده   ها زیبایی مسجد تنو  شکلی ای  سرستون

مسدتطیل یدا    صورت مکعب های محرا  به است. فرم سرستون
هدای منحندی    هایی بدا قدوس   مرب  با اشکال هندسی و مقرنس

های شبستان در هر چهار گوشه کدامالً   ت یینی است. سرستون
شدکلی آن بدا ندواری     کداری زیبدای زنبدوری    فرورفته و مقرنس

لوۀ خاصی بده داخدل   گیاهی در انتهای ستون ترکیب شده و ج
ها کدامالً مشدابه، و    مسجد داده است. قسمت پایه و بدنة ستون

صدورت   هاسدت کده بده    در حجم و اندازۀ ستون  تنها تفاوت آن
ت یی  پایدة گلددانی و مدارپیچی حجداری شدده اسدت. آنچده        

ت ییندی   -ای ها کاربرد سدازه  مشخص است ای  است که ستون
 (.2در مسجد دارد )تصویر 

 ةهدای قاجداری و مقایسد    بدا حجداری سدتون    در رابطه
ای از مسداجد قاجداری    هدا، نمونده   نمونده  ةتطبیقی بدا بقید  

و  ایم کرده شاخص شهر شیراز، اصفهان و سنندج را انتخا 
 پردازیم. ها می های سنگی آن به مطالعه و بررسی ستون

 های مس اجد  ساختار و تزیینات ستون

 شیراز، اصفنان و سنندب
ای  بنا یکی از آثار   یرالملک شیراز.مسجد م .3 ةنمون
 1265هدای   که در میان سالاست قاجاریه  ۀمند دور ارزش
والدی    ،خدان مشدیرالممالک   میرزا ابوالحسد   ..قه 1275تا 

 لحدا   ده اسدت. بندای اید  مسدجد کده بده      کدر بندا   ،فارس
 مشتملاست، های معماری از بهتری  مساجد شیراز  ویژگی

 
 شنبازخان  ر کرمان ا  حابجد مسهای  ستون ازای  . نمونه1 تصویر

   
 ها ج( پایة ستون  ( سرستون شبستان الف( سرستون محرا 

 ، مسجد  ولت ا  کرمان ا ب(، ب، )الف محرابشبستان و های  ستون ازای  . نمونه2تصویر 
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بر سردر ورودی، صح ، سده ایدوان، سده شبسدتان و      است
در رابطده بدا    دیندی.  سکونت طال  علدوم  برایهایی  حجره

 ةفارسنامزیبایی و استواری ساختمان ای  مسجد در کتا  
پس از مسجد جام  وکیدل بدر حسدب    »آمده است:  ناصری

استحکام و ترتیدب و دریاچده )حدوو( و سدتون سدنگی و      
شبسددتان و سددنگ ازاره، همانندددش مسددجدی در شددیراز  

 (.1218 ،1378)فسایی،  «نیست
هدای   سدتون مربوط به  های شبستان غربی مسجد حجاری

ارتفاعی حدود سه متدر دارد و  ها  ستونای  شبستان است. ای  
آن دارای ت یینات حجاری اسدت. ت ییندات   های  قسمتتمامی 
شدکل اریدب و    ، نقدوش شدیاری  هدا  سدتون ستون و شدال  پایة 

گیداهی و  شددۀ   حجداری شدامل نقدوش   هدا   سرستونت یینات 
ه است؛ نقدوش  اسلیمی است که در سه ردیف مطبق ایجاد شد

نقوش ردیدف دوم و سدوم، بده     و ردیف اول، اسلیمی و ختایی،
دقیقداً شدبیه   هدا   سدتون شکل درخت سرو است. حجاری اید   

مسجد نصیرالملک است؛ با ای  تفاوت کده  های  ستونحجاری 
شبسدتان مسدجد نصدیرالملک دارای    هدای   پایة ستونقسمت 

کده   لیدر حدا ، کرمانشاه اسدت های  ستوننقوش گلدانی مانند 
شدکل   شدیاری مشدیر نقدوش    شبستان مسجدهای  پایة ستون

 .(3 )تصویردارد 

 
 سنگی مسجد م یرالملک شیرازهای  ستون ازای  نمونه .3 تصویر

اید  بندا در    .اص فنان  المل ک  مسجد رکن .4نمونة 
شمال گورستان تخت فوالد و در مجاورت خیابان فدی ، در  

ق  شده اسدت. اید    ای وا جعفر آباده محمد حاجتکیة ن دیکی 
خان شدیرازی ملقدب    میرزا سلیمان مسجد از یادگارهای حاج

و از  ،السلطان حاکم اصفهان ظل ةالحکوم نایب ،الملک به رک 
بناهای ابتدای قرن چهاردهم هجری قمری و دوران سلطنت 

            .(71 ،1383قاسمی، حاجی)است شاه قاجار  مظفرالدی 
د بر چهار ستون سنگی در شبستان جنوبی مسجد، گنب

قطور مشابه هم تکیه دارد که بدا نقدوش متندوعی پوشدیده     
های چهارگانه بده خد     اند. بر قسمت فوقانی سرستون شده

در زیدر اید     .اسدت  صدورت گرفتده  نستعلیق سیاه حجاری 

قدش  ن ترتیب عناصری چون نوار افقی ت یینی از به ها کتیبه
نقطده در   خ  و گیاهی انت اعی مشابه گل الله، تکرار نقش

پدر را در   ای پدنج  تو که نقش ستارهمحوری افقی، دوایر تودر
میان دارد، گل مشابه لوتوس بدا دو ردیدف گلبدر ، نقدش     
حل ونی برجسدته بدا ردیفدی از نقدش مرواریددی روی آن،      
نقش انت اعی گیاهی برگرفتده از اندار و چندد ندوار محدد       

یاهی عرو در قسمت سرستون و نواری از نقش گ افقی کم
هدای مدارپیچ،    برگرفته از بر  کنگری، پیچ ت یینی یا تَر 

 ةبدنتکرار نوار بر  کنگر، نقوش گلدانی به هم چسبیده با 
سدتون   ةقلمد مسطح و ندوار محدد  بالشدتکی در قسدمت     

صدورت   بده های یادشده کده   ستونپایة  شود. بر مشاهده می
، چهار گلدانی برجسدته در زوایدا حجداری    استچهارضلعی 

 شدده  و روی هر یک از اضال ، قابی چهار ضلعی حک شده
سدپس دایدره    ،شدکل  بیضدی  کده درون آن کادرهدایی   است

ای، نقش گلی مشابه لوتوس با دو  قراردارد. درون قا  دایره
ردیف گلبر  در میانه و دو ردیف بر  گرداگدرد آن حدک   

هدای کدادر چهدار     شده است. ای  نگاره همچنی  در لچکی
فدت، اجدرا شدده اسدت. در نهایدت، در      گوشه که ذکر آن ر

نقدش انت اعدی    نوار ت ییندی از ستون  ة پایتری  بخش  پایی 
 .(4 )تصویر گیاهی مشابه گل الله تکرار شده است

اید  مسدجد در    مسجد  اراالحسان سنندب. .5نمونة 
خمیندی و در بافدت قددیم سدنندج      ضل  شمالی خیابدان امدام  
بندای مسدجد در سدال     های موجدود،  قراردارد. بر اساس کتیبه

شدداه قاجددار و توسدد  والددی    .ق. در زمددان فتحعلددی ه 1227

خدان اردالن، سداخته شدده اسدت. اید  بندا        اهلل کردستان، امان
شامل دو ایوان، صدح  مرکد ی، گلدسدته، حجدره، شبسدتان      

 دار و معقلی است. دار و ت یینات کاشی و آجرکاری لعا  ستون
تعدداد   در قسمت شبستان مسدجد  آن حجاری ستونی

پایده، بدنده و    ای طور استادانه هکه ب است ستون سنگی 24
های آن حجاری شده و از اید  حیدب بدا مسداجد      سرستون

هدا   پایده  یمقایسده اسدت. روی تمدام    قاجاری کرمانشاه قابل
هدای برجسدته حجداری شدده اسدت.       صورت گدل  به یطرح

کداری تدو م بدا خد  و      ها شامل کاشدی  ستون ةت یینات بدن
 ای گوندده بددههددا  قرآنددی اسددت و سرسددتون  آیددات مقدددس

اید  بندای   بده  توجده خداص    کده  اسدت  کاری شده مقرنس
صورت  ها به دهد. حجاری روی سرستون باشکوه را نشان می

 ةشدکل و پاید   صدورت مدارپیچی   سرستون به ةمقرنس و بدن
حضدور   ةهدای طبیعدی و نشدان    ها هم ترکیبی از گدل  ستون

رارگیددری هنرمندددان حجدداری محلددی اسددت. ترکیددب و ق 
ها و ت یینات حجاری آن به شبستان مسجد شکوه و  ستون

 (. 5 زیبایی خاصی بخشیده است )تصویر
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 ) ( )الف(

  
 )د( )ج(

 الملک اصفنان رکن، مسجد  (، ب، ب، )الف سنگیهای  ستونحجاری  ازای  . نمونه4 تصویر

           
  اراالحسان سنندب مسجد ،سنگیهای  ستون ازای  نمونه .5 تصویر

 زندیه ة ورمساجد های  ستونحجاری 
از آثار  مسجد وکیل شیراز .مسجد وکیل شیراز .6نمونة 
بناهدای  تدری    هنرمندانده  وزند و ج خان  کریم ۀدورمشهور 

. ای  مسجد در حدد فاصدل   شود میتاریخی شیراز محسو  
نظدر مصدالح    پارس و بازار وکیل واقد  شدده اسدت. از    ۀموز

نی از سده عنصدر آجدر، کاشدی و سدنگ بیشدتری        ساختما
حجاری سدتونی در مسدجد وکیدل، در     استفاده شده است.

اجدرا   بده ستون سنگی  48 روی قسمت شبستان جنوبی آن
همانندد مسداجد قاجداری شدهر     ها  ستوندرآمده است. ای  

ت یینی و های  سرستونطرز بسیار جالبی با پایه و  بهشیراز، 
 کپارچه تراشدیده و حجداری شدده   صورت ی همارپیچ، ب ةساق
نفاسدت و   در نهایدت  هدا   سدتون . نقوش حجداری اید    است

سدنگی مسدجد   هدای   ستونظرافت ایجاد شده است. ارتفا  
و زیبدایی خداص خدود را بده شبسدتان و       اسدت  وکیل بلند

 .الف( 6)تصویر شکل داده است ای های گهواره طاق
اید  بندا در شدهر     .مسجد جامع کرمان ا  .7ة نمون

رمانشاه، در کنار خیابان مدرس نرسیده به خیابدان ندوا    ک
زندیه است کده در   ۀدورتوجه اواخر  قابلاز آثار  شده وواق  
خدان زنگنده، از نوادگدان     علدی  حداج توس   ..قه1196سال 
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است. آنچه از ده شخان زنگنه حاکم کرمانشاه، بنا  علی شیخ
ودی، از هشدتی ور هدایی   بخشزندیه باقی مانده،  ۀدوربنای 

های  ستونحجاری  و ایوان جنوبی است.دار  ستونشبستان 
صدورت   بده مسجد جام  کرمانشاه، در قسدمت شبسدتان و   

 16که پوشش طاق و گنبد آن در وسد  روی  است مربعی 
تدایی قرارگرفتده اسدت.    چهارردیف سدتون   چهارستون در 

پوشدش گنبددی    25سنگی و دیوارهای کناری، های  ستون
. پایه و سرستون دارای کند میرا حمل از نو  چهار بخشی 

 اسدت.  حجاری شدده  ضلعی شکل ششستون  ةبدنت یی  و 
هدای   سدتون بیشدتری  نقدش را در تد یی      ،نقوش هندسی

 -ای سدازه کداربرد  هدا   سدتون  ،مسجد جدام  دارد. بندابرای   
 . ( 6 )تصویر داردت یینی در مسجد 

                    
 مسجد جامع کرمانشاه (ب                                                  مسجد وکیل شیراز   (الف                      

 زندیه ورة سنگی های  ستون ازای  . نمونه6 تصویر

        بحث و تحلیل
کداربرد فراواندی    و ای بدرای نگهدداری سدقف    ستون وسیله

تناسب فضای داخلی بنا را ها  ستون ،همچنی  است. داشته
آن  یستون و اج ا .(13 ،1374)میرداودی، کند  میثبیت ت

، اسدت  بیش از هر عنصر معماری دیگدر دوام و بقدا داشدته   
تدری    مهدم ، هدا  کدا  از سداخت  هدا   سدده ه با گذشت کچنان

 استستون  ،و اغلب سالم ماندهآید  میچشم  بهعنصری که 
 (.89 ،1390)مبینی و دادور، 

 ،ادمدانی از هندر  ی ،جمشید و پاسدارگاد  تختهای  ستون
 و در معمداری هخامنشدی  هدا   ستونهمچنی  کثرت تعداد 

، که ستاز نوعی هماهنگی و استحکام در ساخت بنا ینشان
کندد   مدی قدرت و عظمت پادشداهی هخامنشدی را تدداعی    

 ای  احتمدال وجدود دارد   ،بنابرای  .(72 ،1386 )محمدپناه،
 زندیده  ۀدورچنی  مفهومی هم در ذه  شاهان و رجال  که

سدنگی در معمداری بناهدای    های  ستونو قاجار برای ایجاد 
  مذهبی و غیرمذهبی بوده است.

در نگداهی کلدی،    .قاج ار  ورة جایگا  هنر حجاری  ر 
ای  رویده قاجار دوران پایانی حیات هنر ایرانی بدا  دورۀ هنرهای 

سدو بده دربدار     اسالمی است. هنر قاجار در درون خدود از یدک  
بروز هنری را فراهم کرد کده  زمینة یگر وابسته بود و از سوی د
خاست و خاستگاهش باورهای مردم عدادی   از میان مردم برمی

شدداهان  ،(. در ایدد  دوره53 ،1390، بختیدداری و افهمددیبددود )
ها بیشدتر از ساسدانیان تدأثیر     برجسته قاجاری در طراحی نقش

 ،عاریده گرفتندد. البتده    بده پذیرفته و موضوعات هندری آندان را   
وجه به آثار ساسانیان و تأثیرپذیری از آن، محددود بده   ت ةلئمس

شدود.   و در ادوار مختلف اسالمی مشاهده مینیست قاجار دورۀ 
ای  تأثیرپدذیری و بازگشدت بده دوران باسدتان، بیشدتر از هدر       

و دلیدل آن را بایدد در    شود قاجار مشاهده میدورۀ ای در  دوره
بیشدتر   شرای  اجتماعی و سیاسدی اید  دوره جسدتجو کدرد.    

و اغلدب  اسدت   آثدار ساسدانی نقدش شدده    محددودۀ  نقوش در 
 ,Baussaniشدود )  مدی هدا دیدده    میدان آن  یمضامی  مشدترک 

دورۀ در هدا   سدتون (. با ای  حال، توجه به حجداری  259 ,1992
خصوص قاجاریه، نوعی بازگشت به معمداری سدتونی    هب ،زندیه

ندی و  دوران هخامنشی در بناهای مذهبی در قالب کاربرد ت یی
را نشددان سداختاری در مسدداجد شددهرهای شدیراز و کرمانشدداه   

دورۀ که از لحا  بعد مسافتی هم ن دیک آثار باسدتانی  دهد  می
. اف ون بر ای  آثار، در دیگدر هنرهدا   استهخامنشی و ساسانی 

توجه بسیار آندان  دهندۀ  نشانوانی وجود دارد که افرهای  نمونه
در گرایی  های باستان شگرایپیش از اسالم است. های  سنتبه 

قاجدددار و سدددرآغاز آن در زمدددان   دورۀ دوران اسدددالمی، در 
 است.شاه  فتحعلی

بددا اینکدده از نظددر کیفددی در سددطح  ،هنرهددای ایدد  دوره
و از جهدت شدکوه و    رداز هنر دوران پیشی  قرارداتری  پایی 

ویژگدی و هویدت مسدتقل و     نیسدت، سنگ بدا آن   ب رگی هم
( کده  35 ،1376)اسدکارچیا،  گدذارد   مینمایش  بهرا ای  پالوده

تدوان سدبک    می ،. در عی  حالدارداسالمی  -سرشتی ایرانی
همراه موضدوعات ساسدانی و هخامنشدی     بهدرباری اروپایی را 
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(. دیبدا  Lerner, 1992, 33در هنر اید  دوره مشداهده کدرد )   

معتقددد اسددت رقددابتی کدده میددان شدداه ادگان قاجددار بددرای  
شدد  سبب  ،نظر گرفته شده بود قدرت و لیاقت دردادن  نشان

در شیراز و کرمانشاه و دیگر نقداط ایدران خلدق    هایی  حجاری
منظور اف ایش تأثیرگدذاری بدر اذهدان، اغلدب اید        بهکنند و 
شده که در معرو دید باشدد و یدا    ایجاد یدر جاهایها  نقش
 ,Diba) باشدند  لحا  مذهبی یدا تداریخی اهمیدت داشدته     به

دیگر تأثیرپذیری هنر قاجار از هندر  های  نشانه(. از 40 ,1999
دوران باستان، کاربرد نقدش گدل لوتدوس، شدیر، گداو، قدو ،       

تنها در نگارگری بلکده در   نهماهی، برسم و خورشید است که 
کداری بناهدا،    . در کاشدی اسدت  کدار رفتده   ههنر حجاری نی  ب

حماسی چدون نبدرد رسدتم و سدهرا ، پهلواندان      های  صحنه
و یوسددف و زلیخددا،  ،بدد م شددیری  و فرهددادایددران، ای  افسددانه

کدار   بده وندوش درباریدان    عیشسربازان در حال رژه و مراسم 
گدل و  توان به نگارۀ  میگرفته شده است. در کنار ای  نقوش 

مددر ، گددل و گلدددان و گددل لندددنی )فرنگددی( اشدداره کددرد    
تکیدة  در هدا   صدحنه تمدامی اید    . (187 ،1387 ندژاد،  زابلی)

کدار   هقاجاری در شهر کرمانشاه بدورۀ ه متعلق بالملک  معاون
بسدتان   طاققاجاری در  ةبرجست نقش، حتی وجود است رفته

خوانی  منطقده بدا آثدار     کرمانشاه، دلیلی برای آشنایی بیشتر
 ایران باستان و تأثیرپذیری مستقیم هنرمند از قاجاری و هنر

 مساجد است.های  ستونها در هنر حجاری  نقوش آن
کده اغلدب   سدازد   مدی گرفتده مشدخص    مهای انجا بررسی

از ت ییندات، نقدوش    ،مساجد قاجاری مورد مطالعههای  ستون
هدا در   آنهمدة   ،. لدذا اسدت  و فرم معماری یکسانی برخوردار

زندیه در یدک گدروه   دورۀ های مساجد  ستونمقام مقایسه، با 
مساجد در یک گروه های  ستوندر ای  بررسی،  گیرد. قرارمی

. اسدت  ر قالب گروهی دیگر گنجاندده شدده  د ها آنو ت یینات 
عناصدر معمداری    شدود:  تقسیم مدی  دستهبه دو نخست گروه 
 -ای سدازه ی کارکرد دارا و عناصرای  سازهفق  کارکرد  دارای

 شدود:  را شدامی مدی   ت یینی. گروه دوم نی  دو دسته ت یینات
)حجدداری و گیددرد  مددیت ییندداتی کدده بددا سددنگ انجددام    

شدود   مدی کده روی سدنگ انجدام    ( و ت یینداتی  کاری مقرنس
(. حجداری روی  کداری  کتیبده و کداری   کاشدی ، کاری مقرنس)

هندسدی،  هدای   گدره هدای گیداهی،    طدر   ۀسنگ دربرگیرندد 
 اسلیمی و ختایی است.  های  طر 

، کداربرد ت ییندات در   الملدک  رک مسجد های  ستوندر 
( اغلدب بدا رندگ    ها پایه)سرستون و  ها ستون ةدوگانجوانب 
با گل  شده وآمی ی  ای رنگ قهوه  مایل به ستری و سبخاک
هدای   سداقه کده بدا   ت یی  شده است عباسی  های شاه بوتهو 

. داخدل هدر یدک از اید      اند شدهبه همدیگر متصل دار  بر 

نید  نقدوش رنگارندگ گیداهی در مقیداس      هدا   طر و ها  گل
هدای بد ر  و نید      تدرنج شده است. داخدل  اجرا  تر کوچک
پدر،   هدای هشدت   گلارن را نی  با متقتر  های کوچک ترنجسر
گل و گیاهان اسدلیمی نقدش   و عباسی،  شاه ةهای شکفت گل
بدر اید  اسداس برتدری خاصدی نسدبت بده سدایر          .اند کرده
 از حیب ت یینات حجاری دارد.ها  ستون

بدا اسدتفاده از   را مساجد قاجاری کرمانشداه  های  ستون
تکنیددک حجدداری )نقددوش گلدددانی، گیدداهی و اشددکال      

 ،شناسدی  زیبدایی . از حیدب  اندد  آوردهوجود  به( یکار مقرنس
شیراز، اصدفهان و  های  نمونهمساجد کرمانشاه با های  ستون

های مسدجد   ها و پایه در سرستون. دارد یهای سنندج تفاوت
بدر نقدوش    عدالوه  ،الملک داراالحسان سنندج و مسجد رک 

موضوعات خوشنویسدی در قالدب    ،گیاهی و اشکال هندسی
بسم اهلل الدرحم   »نظیر  -و جمالت کوتاهها  عبارتکلمات، 
بددا خدد   -، آیددات قرآنددی و تدداریخ احددداث«اهلل»، «الددرحیم

. مد ی  شدده اسدت   نستعلیق با استفاده از تکنیک حجاری 
مسدجد  هدای   سدتون )گیاهی و هندسدی( در   تنو  ت یینات

مورد مطالعده بیشدتر   های  نمونهاصفهان از سایر الملک  رک 
قاجاری کرمانشاه در قسمت پایده  مساجد های  ستون است.

ستون و  ةپای)طر  گلدانی  لحا  فرم نقوش بهو بدنه کامالً 
هدای   سدتون و از ای  لحدا  بدا    استمارپیچی( مشابه  ةبدن

مشیرالملک و مسجد وکیل شیراز متعلق به  ةقاجاریمسجد 
 زندیه شباهت دارد.  ۀدور

از جمله عناصر معماری دیگری که نمای داخلی مسدجد  
 -ای سدازه و کارکرد  کند ستون را بسیار زیبا و چشمگیر میو 

. اید   اسدت مسداجد  هدای   سرستون ،بخشد میت یینی به آن 
مسدجد   دارد.سنگی ت یینات حجاری زیبدایی  های  سرستون

. در برخدی  اندد  دسدته از اید   الملک  رک دولتشاه کرمانشاه و 
شدهبازخان و   حداج قاجداری   مانندد مسدجد   دیگر ها سرستون
نقدوش یدا تد یی  خاصدی     گونده   هیچ ،جام  کرمانشاهمسجد 
. الزم به ذکر است از لحا  تکنیک حجاری شود نمیمشاهده 

بدی  مسداجد قاجداری    ها  شباهتبیشتری   ،و ساختار نقوش
هدای   روشچنانچده بدی     .شدود  مدی کرمانشاه و شیراز دیدده  

هخامنشی و قاجاریه در مسداجد کرمانشداه   سازی دورۀ  ستون
تخدت  هدای   سدتون وجدود دارد، در  هدایی   فاوتتو ها  شباهت

را هددا  پایددة سددتونرا شددیاردار و هددا  سدداقة سددتونجمشددید 
ای  درحالی اسدت کده در مسداجد    ساختند.  میشکل  گلدانی

هددا  آنبدنددة گلدددانی و هددا  پایددة سددتون ،قاجدداری کرمانشدداه
کنگرماننددد  بددر شددکل اسددت. از گددل لوتددوس و   مددارپیچی
هدای   سدتون یراز در تد یی   اصفهان و شد های قاجاریة  ستون
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هدا   سدتون  ،هدر حدال   بده  شدده اسدت.  تخت جمشید استفاده 

  هنرمندان ایرانی بوده است.زاییدۀ اندیشة نمادی از قدرت و 
در مسداجد قاجداری کرمانشداه شدکل و فدرم      ها  سرستون

، زیبدایی مسداجد را   هدا  سرستونمتفاوتی دارد. تنو  شکل ای  
هدایی   هدا سرسدتون   فدرم ید   از ا ای دوچندان کرده است. نمونه

بدا  هدایی   مقدرنس مستطیل یا مرب  با  مکعبصورت  بهاست که 
از نددو  هددا  قددوسبیشددتر ایدد   .قددوس منحنددی ت یینددی اسددت

که در مسجد قاجاری دولتشاه کرمانشداه   است «دارخطی تی ه»
. گداهی نید  بدرای سداخت      شدود  مدی مشاهده ها  سرستوندر 

تطیلی بده  حجمدی، حرکدت روی سدطح از مسد    های  سرستون
اسدت کده   هایی  سرستونانجام گرفته است. نو  دیگر، ای  دایره

یدا  است بلند سوار بر همدیگر استفاده شده های  باریکهاز تخته 
اید  ترتیدب، حجدم بیشدتری را      بده  است.طبقه  طبقهبه نوعی 

 دهد.   تحت پوشش هم قرارمی
نقددوش موجددود در حجدداری تددوان  مددیطددور کلددی  هبدد
چهدار  به را قاجاری مورد مطالعه  سنگی مساجدهای  ستون

 کرد:دسته تقسیم 
معمدوالً از   ،در ای  دسته از نقدوش  .نقوش هندسی. 1

و هدا   پایده خطوط مستقیم و شکسته در حاالت مختلف در 
نقوش هندسی شود.  میاستفاده شده  های حجاری سرستون

چیندی دارد. نقدش مربد ،     گرهکمتر اشکال کثیراالضال  یا 
اسدت. بیشدتر    شدده قا  یا کادر استفاده  طیل یا دایرهتمس

تلفیقات بی  اشکال هندسی و گیداهی انجدام شدده اسدت.     
مسدداجد هددای  سددتونینددات نموندده ینقددوش هندسددی در ت 

 قاجاری نسدبت بده نقدوش گیداهی بسدیار محددود اسدت.       
مسداجد  هدای   ستوندر توان  میهایی از ای  نقوش را  نمونه

 4 و 2 در تصداویر  اصدفهان الملک  رک و دولتشاه کرمانشاه 
ز ا ،و دولتشداه الملدک   رک جد امسهای  ستونمشاهده کرد. 

از نظر کاربرد عناصدر هندسدی در تکنیدک    ها  نمونهبهتری  
 . ستزیباهای  مقرنسحجاری در قالب 

کداربرد   ،در دوران اسدالمی  .نویس ی  کتیبهخط و . 2
 ،خصوص در بناهای مدذهبی  هب ،آیات قرآنی به انوا  خطوط

ت و در دوران متفاوت به روند خدود ادامده داد. در   رواج یاف
بدود و  کداری   کاشدی کتیبده  هدای   نمونهبهتری   ،قاجار ۀدور

با تکنیک حجاری نی  با تندو  خطدی و اجدرای    های  کتیبه
سنگی نمونه مسداجد  های  ستون. در شد میمطلوبی دنبال 

محدودی وجود دارد که معموالً بده   ۀشد های حجاری کتیبه
مدورد مطالعده،   هدای   نمونده . در میدان  اسدت  خ  نستعلیق

الملددک  رکدد مسددجد داراالحسددان سددنندج و هددای  سددتون
 (. 4 )تصویر ستها سرستوندر هایی  کتیبهاصفهان دارای 

اید  نقدوش از دوران اسدالمی در     .نقوش انتزاعی. 3
 ۀدوراسدت. در  شدده   مدی ایراندی و اسدالمی مشداهده     ةابنی
و هدا   طدر  بدا ورود   ،خصوص در بناهدای مدذهبی   هب ،قاجار
، کاربرد اید   گرایانه طبیعتفرنگی و نی  تمایالت های  نقش

نقدوش   ،ها ستوننقوش کمتر شده است. اما بر سطح نمونه 
 و هندسدی تلفیدق شدده   گرایانده   طبیعدت انت اعی با نقوش 

نقدوش   ،مسداجد هدای   سدتون چنانچه در اکثر نمونه  است،
در قالدب   ر آنو نظدای  صورت گل لوتوس، نیلدوفر  بهانت اعی 

 کار رفته است. هاسلیمی و ختایی ب
، بدر   هدا  پیچدک انوا  شکل  نقوشی به .نقوش گیاهی. 4

زنبق، الله و نرگس و برخدی  های  گلانگور، بر  نخل و کنگر، 
و  اسدت  کنگر بسدیار قددیمی   بر پیچک و  ،نقوش مانند انگور

هخامنشدی  دورۀ در ت یینات حجاری ایرانی از ای  سابقة دیرینه
ولدی بهتدری    دارد، نقدوش گیداهی   هدا   همة نمونهارد. تقریباً د

جد اسدنگی مسد  هدای   سدتون در تدوان   میای  نقوش را نمونة 
   اصفهان مشاهده کرد.الملک  رک مشیرالملک شیراز و 

سددنگی مسدداجد از هددای  سددتوندر سدداخت و تدد یی  
عناصری بهره گرفته شده که ریشه در هنر ایدران پدیش از   

ای  گونه بهدارد. ای  ت یینات  ،هخامنشی ۀوردویژه  به ،اسالم
موجدود در هندر   هدای   نمونهکه با  است طراحی و اجرا شده
ثر از أدر عی  حال مت دارد، های بسیار ایران باستان شباهت

ت یینی خاص دوران قاجدار شدکل گرفتده و رو     های  شیوه
هنرمندد   ،هنر دوران قاجار در آن بازیافتنی اسدت. در واقد   

سدداختاری و ت یینددی  هددای  طددر اسددتفاده از حجددار در 
مساجد قاجاری تا حد بسیار زیدادی مطدابق بدا    های  ستون

و در عدی    کندد  مدی سن  ت یینی رایج دوران زندیه عمدل  
های ت یینی متعلدق بده دوران باسدتان مانندد      شکلحال به 

آن های  ستونحجاری دهندگان  سفارشالگوهای خوشایند 
مسداجد  هدای   سدتون اری زمان نگریسته است. آنچده حجد  

قاجداری را از سدایر   هدای   نمونده قاجاری کرمانشاه و دیگدر  
اجرا متمای   ۀشیوموارد وابسته به معماری از نظر ماهیت و 

ثیرپددذیری طراحددان و سددازندگان ایدد  آثددار از أ، تکنددد مددی
 الگوهای دوران باستان است.

الگدوبرداری و  هدای   نشانه ،باید گفت، در تمامی آثار مذکور
زندیده و  دورۀ انندسازی با آثار حجاری سدتونی متعلدق بده    هم

 ،که ای  آثدار رسد  مینظر  بهمشهود است و چنی   ایران باستان
زندیده  دورۀ سنگی مساجد های  ستونحجاری فرم کلی ویژه  به

هخامنشدی سداخته شدده    دورۀ تحت تأثیر آثار هنری  ،و قاجار
گفدت  توان  میبنابر شواهد موجود به جر ت  ،. در حقیقتاست

عالقده و توجده    ،و در زمدان شداهان قاجداری    19که در قدرن  
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وافری بده ایدران باسدتان و آثدار باقیماندده از آن دوران وجدود       

 ظهور رسیده است.مرحلة داشته و به 
معمداری و ت ییندات    شاهان قاجاری با استفاده از هندر 

مند و رم آلود  متفاوت، قدرتای  چهره ةارائحجاری درصدد 
خصدوص   هبد  ،هدای پیشدی    حکومتنسبت به دیگر  از خود
در قلمرو خویش برآمدند تدا بددی  طریدق بدر      ،زندیه ۀدور
 ،د؛ بندابرای  نمردم بیف ای ةعامنفوذ و قدرت در میان  ةدامن

قددرت و  دادن  نشدان بدرای  هدا   مکانمسجد یکی از بهتری  
هدای   سدتون در قالدب  ردم م ةعامبه  برتری ظاهری قاجارها

 است. اسالمی -ایرانی ۀشیو بهسنگی 
عندوان ولیعهدد    بده  ،شداه  فتحعلدی اقامدت  ، بنابر نظر لوفدت 

و آشدنایی وی بدا آثدار     ،آغامحمدخان و والی فدارس در شدیراز  

پیش از اسالم در تخت جمشید، نقش رسدتم و پاسدارگاد نید     
در جلب نظر وی به ای  دوره از تداریخ ایدران تأثیرگدذار بدوده     

قه و توجه سیاحان اروپدایی عصدر   عال .(Luft, 2001, 40است )
قاجار همچون سرجان مالکوم و سدر رابدرت کرپدورتر بده آثدار      

شاه نید  در   فتحعلیها با  خصوصی آنهای  مالقاتهخامنشی و 
گرایش ای  شاه قاجداری بده فرهندگ و تمددن ایدران باسدتان       

مطالعدة  توجهی مؤثر بوده است. چنانچه با بررسی و  قابلطور  به
زندیه متوجه شدیم، پایده و  های دورۀ  ستونری حجاهای  نمونه

و  شدد  زندیه شرو دورۀ اساس حجاری ستونی در مساجد، در 
گسدترش و رشدد    در دوران قاجاریه در اکثدر شدهرهای ایدران   

کرمانشداه و شدیراز کده از لحدا      در ، از جمله فراگیری داشت
 .رندتوجهی دا قابلتاریخی اهمیت 

 ر  مطالعه  ر پژوهشموهای  نمونه ةمقایس .1 جدول 

 ها ستون تصاویر م خصات تزیینی کاربر  بخش  ور  بنا

مسجد 
شهبازخان  حاج

 کرمانشاه
 قاجاریه

ستون سنگی 
 شبستان

 -ای سازهکاربرد 
 ت یینی

بدنة ت یینات گلدانی، 
شکل و سرستون  مارپیچی

 شکلای  پلهمطبق و 
 

مسجد دولتشاه 
 کرمانشاه

 قاجاریه
ستون سنگی 
 شبستان

 -ای سازهربرد کا
 ت یینی

بدنة ت یی  گلدانی، 
کاری  مقرنسشکل،  مارپیچی

 و نقوش گیاهی
 

مسجد 
 مشیرالملک شیراز

 قاجاریه
ستون سنگی 
 شبستان

 -ای سازهکاربرد 
 ت یینی

بدنة نقوش شیاری و اریب، 
مارپیچی، نقوش گیاهی و 
اسلیمی و سرستون مطبق و 

 شکل سروی
 

الملک  رک مسجد 
 اصفهان

 ریهقاجا
ستون سنگی 
 شبستان

 -ای سازهکاربرد 
 ت یینی

بدنة نقوش گلدانی، 
ستارۀ شکل، نقوش  مارپیچی

پر، گل لوتوس در پایه و  پنج
 ای کتیبهنقوش 

 

مسجد 
داراالحسان 
 سنندج

 قاجاریه
ستون سنگی 
 شبستان

 -ای سازهکاربرد 
 ت یینی

ت یی  هندسی و گیاهی در 
شکل،  بدنة مارپیچیسرستون، 
قرنس و نقوش ت یی  م

 ای کتیبه
 

مسجد وکیل 
 شیراز

 زندیه
ستون سنگی 
 شبستان

 -ای سازهکاربرد 
 ت یینی

نقوش گیاهی سرو در 
شکل  شیاریسرستون، نقوش 

 مارپیچیبدنة و 
 

مسجد جام  
 کرمانشاه

 زندیه
ستون سنگی 
 شبستان

 -ای سازهکاربرد 
 ت یینی

ت یی  هندسی و گیاهی در 
سرستون و پایه و بدنه 

 ضلعی صورت شش هب
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   ____________________________________________________ نتیجه
حجاری، معماری و ت یینات وابسته بده آن، در کندار یکددیگر،    

. شاید یکی از زیبداتری   کرده استهنر ایرانی را تفسیری دیگر 
 .پیوند نقوش ت یینی در حجاری تبلدور یافتده اسدت   های  جلوه

اسدالمی پیوندد    -حجاری سنگی از دیربداز بدا معمداری ایراندی    
شدده  و همی  پیوندد باعدب خلدق آثداری زیبدا       دارد یتنگاتنگ
 دارند. یآثاری که بر تار  هنر ایران درخششی خاص؛ است

در عصر قاجار شاهد توجه به فرهنگ و تاریخ ایدران پدیش   
از اسددالم و همانندسددازی و الگددوبرداری شدداهان قاجدداری از   

اید    ةواسدط  بده . باسدتانیم ایدران   معماری بناهدای موجدود در  
شدده  ر هنری و فرهنگی پیش از اسالم توجده  عناصبه  ،گرایش
نحوی که تأثیرپذیری و الگوبرداری از فرهنگ و تمدن  به، است

خددوبی  بددهقاجدداری دورۀ پددیش از اسددالم در آثددار هنددری   
سدنگی  هدای   ستونسنت حجاری  یاست. احیا پذیر تشخیص

در داخل بناهای مدذهبی و غیرمدذهبی در شدهرهای تداریخی     
شداه، اصدفهان و   شدیراز، کرمان در ملده  از ج مشهود است، ایران
رید ی   پایده . ایدران باسدتان  بر اساس معماری ستونی  وندج سن

اسدالمی  دورۀ استفاده از حجاری ستونی در بناهای مذهبی در 
در داخدل  ستون  نیمصورت  هولی تماماً ب ،استتیموری دورۀ از 

ی چون مسدجد  یزندیه در بناهادورۀ از  ،رو همی از . دیوار بناها
حجاری ستونی ثابت با کداربرد   ،کیل و مسجد جام  کرمانشاهو

طور گسدترده   بهقاجار دورۀ است و در  مشهودت یینی  -ای سازه
حجدداری مسدداجد  اسددت. شدددهدر بناهددای مددذهبی اسددتفاده 

قاجداری  دورۀ هنر تری   برجستهو تری   توان مهم میقاجاریه را 
 دارد.  ای  ویژهدانست که در ای  مساجد جایگاه 

چهدار  مساجد را بده  های  ستونکار رفته در  هب های حجاری
هندسدی، گیداهی، انت اعدی و    های  طر  شود: میدسته تقسیم 
، سرسدتون و  هدا  بخدش پایده   زینتارزنده های  طر کتیبه. ای  

در حجدداری  ،دسددته چهددارایدد  همددة . هاسددت بدنددة سددتون
. نقدوش انت اعدی و کتیبده    است کار نرفته هقاجاری بهای  ستون
در را تری  و نقدوش گیداهی و هندسدی بیشدتری  کداربرد      کم

بدر ت ییندات گونداگون،     عالوه. داردمساجد های  ستونحجاری 
هر مسجد ویژگدی شاخصدی دارد. ترکیدب کتیبده،     های  ستون

مسددجد هددای  سددتوننقددوش هندسددی و گیدداهی در حجدداری 
کتیبددة ( و کدداری مقددرنس) ، ترکیددب حجدداری الملددک رکدد 
مسددجد داراالحسددان سددنندج، هددای  سددتوندر کدداری  کاشددی
مسددجد دولتشدداه هددای  سرسددتون درهددا  طددر بددودن  متفدداوت

ک و لمسددجد مشددیرالم هددای  سددتونکرمانشدداه و کثددرت  
 ند.تر شاخصداراالحسان 

دورۀ تأثیراتی که هنرمندان قاجاری از هنر ایران باسدتان و  
هدای   سدتون باعدب ایجداد تمایدل سداخت      ،زندیه گرفته بودند

 ی همدراه بدا نقدوش اصدیل ایدران در     سنگی با تکنیک حجدار 
که میان ای  مقایسهدر  ،بناهای مذهبی ای  دوران شد. بنابرای 

هدای   نمونده بدا دیگدر    ،کرمانشداه  قاجداری های  ستونحجاری 
مواردی از همانندسازی هندری  ، زندیه صورت گرفت قاجاری و

از نظددر سدداختار و  .خص اسددتقاجدداری مشددهددای  سددتوندر 
سنگی مسداجد قاجدار کرمانشداه،    ای ه ستونمضامی  ت یینی، 
مسجد مشیرالملک شدیراز و  های  ستونبا  را بیشتری  شباهت

قاجدار بدا   دورۀ اید  مضدامی  در    .ستداراالحسان سنندج دارا
و نقوش با ظرافدت و زیبدایی   اسالمی ترکیب شده  -هنر ایرانی

وجدود آورده اسدت.    بهسنگی مساجد های  ستونرا در حجاری 
هدای   ستونمهم گفته شود که در حجاری نکتة باید ای   ،البته

قاجار خبری از مضدامی  فرنگدی و هندر    دورۀ مورد مطالعه در 
 ۀکده تدأثیرات فراواندی در دور   نیست، ای  در حالی است غربی 

 .داشته استقاجار بر هنر و معماری ایران 
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