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چکیده
بش��ر اولیه دیواره های غارها را با توجه به حس زیبایی شناس��ی خود؛ برای برآوردن نیاز ش��کار و تأمین غذا نقاشی کرد. 
به تدریج رنگ آمیزی و تزیینات، جزیی از فضای داخلی خانه ش��د و البته به محل س��کونت پادش��اهان نیز وارد شد. تزیینات 
داخلی کاخ ها با توجه به فرهنگ، هنر و آداب و رسوم هر تمدن متفاوت است. با روابط سیاسی بین کشورها تغییرات بیشتری 
در فضای داخلی کاخ ها دیده می ش��ود. مولفه های بس��یاری مانند ترکیب بندی داخلی، گچبری، نقاشی، آیینه کاری، تزیینات 
س��نگی و چوبی در کاخ صاحبقرانیه وجود دارد که قابل مقایس��ه با تزیینات داخلی معماری روسیه است. هدف این پژوهش 
یافتن شباهت ها و تفاوت های هنرهای تزیینی معماری داخلی روسیه با هنرهای تزیینی داخل کاخ صاحبقرانیه تهران است. 
ش��یوه تحلیلی، توصیفی با اس��تفاده از جمع آوری اطالعات و تحقیق میدانی از کاخ صاحبقرانیه؛ انجام ش��د که با توجه به 
مدارک و اس��ناد موجود تاکنون پژوهش��ی در این زمینه صورت نگرفته و تنها اش��اره های کوتاهی به کاخ صاحبقرانیه ش��ده 
 اس��ت. هنرهای  تزیینی معماری داخلی روس��یه تحت تأثیر کشورهای اروپایی قرار داشت. معمار ایرانی با ذوق و سلیقه خود 
و الهاماتی که از نقاش��ی و ترکیب بندی کاخ های اروپایی و روس��ی گرفته بود، صاحبقرانیه را بازسازی کرد. بنابراین تأثیر هنر 

روسی در کنار هنرهای اروپایی در این کاخ را نمی توان نادیده گرفت.
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بش��ر اولیه درون غارها خانه داشت و دیواره های آن را با توجه 
به حس زیبایی شناس��ی خود؛ برای برآوردن نیاز ش��کار و تأمین 
غذا نقاش��ی می ک��رد. با ایجاد تمدن، نقاش��ی و تزیینات جزیی از 
فضای داخلی خانه ها ش��د. این تزیین��ات به مکان های دیگری نیز 
که مرکز توجه بیش��تر اف��راد اجتماع بود؛ از جمل��ه عبادتگاه ها و 
کاخ ها، اختصاص داده ش��د. بنابراین محلی که قدرتمندترین فرد 
اجتماع در آن س��کونت داشت خالی از تزیینات نبود. حس زیبایی 
و برتری در سراس��ر فضای داخلی این کاخ ها موج می زد. در طول 
تاریخ؛ پادش��اهان، س��عی خود را کردند تا هرآنچه که می دانند و 
می توانن��د قدرت خود را در قالب زیبایی داخلی محل زندگی خود 
به همگان نش��ان دهند. ناصرالدین ش��اه قاجار و تزارهای روس از 
جمله پادشاهانی بودند که س��عی در نمایش اقتدار حکومت خود 
را داش��تند. کاخ صاحبقرانیه در تهران متعل��ق به دوران قاجار در 
ابتدای قرن 19 و مجموعه کاخ ها در ش��هرهای روس��یه از جمله 
مسکو متعلق به تزارهای روس؛ نمونه هایی با ارزش از نمایش اقتدار 
حکومت پادشاهان است. البته در این مورد که معماری ایران دوره 
ناصری بس��یاری از تأثیرات خود را از کش��ورهای اروپایی پذیرفته 
است شکی وجود ندارد اما به دلیل نزدیکی روسیه به ایران و تعامل 
شاه قاجار با این کشور در این پژوهش به بررسی تأثیرات احتمالی 
هنر روسی قرن18و19میالدی بر معماری داخلی کاخ صاحبقرانیه 

می پردازیم.

ش��ناخت مولفه ه��ای تزیینات داخل��ی کاخ صاحبقرانیه دوره 
قاجار در مقایسه با مولفه های هنرهای تزیینی معماری داخلی در 
روسیه از جمله گچبری، آیینه کاری و نقاشی دیواری؛ مسئله اصلی 

این پژوهش است: 
1. هنره��ای تزیینی معماری داخلی روس��یه تحت تأثیر چه 

مکتبی با چه ویژگی هایی بود؟
2. معماری داخلی روسیه چه تأثیراتی بر کاخ صاحبقرانیه دوره 

قاجار داشت؟
ه��دف این پژوه��ش یافتن ش��باهت ها و تفاوت های هنرهای 
تزیین��ی معماری داخلی روس��یه با هنرهای تزیین��ی داخل کاخ 
صاحبقرانیه تهران دوره قاجار اس��ت. فرض بر این است که عالوه 
بر تأثیرپذیری ایران از اروپا هنرهای تزیینی داخلی روس��یه تحت 
تأثیر مس��تقیم هنر باروک با ویژگی های روسی در قالب یک هنر 
اشرافی به کاخ صاحبقرانیه تهران منتقل شده است و در این کاخ 
نی��ز هنرهای تزیینی ب��ه کار رفته تحت تأثیر ای��ن هنر قدرتمند 
به ویژگی های ایرانی خود رس��یده اس��ت. شیوه تحلیلی، توصیفی 
ب��ا اس��تفاده از جمع آوری اطالع��ات از طریق کتاب ه��ا، مقاله ها، 
پایان نامه ها، اس��ناد و تحقیق میدان��ی از کاخ صاحبقرانیه؛ در این 
پژوهش انجام ش��د که با توجه به مدارک و اسناد موجود تا کنون 
پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته و تنها اشاره های کوتاهی به 

کاخ صاحبقرانیه شده است. 

1. مختص�ری از معم�اری و روابط سیاس�ی 
روسیه و ایران

روس��یه در قرن های 18و19 میالدی س��بک های متفاوتی را در 
معماری دنبال کرد که اکثر آنها از باروک اروپای مرکزی، فرانس��ه و 
آلمان تأثیر پذیرفتند؛ ولی در عین حال ویژگی های بومی روس��ی را 
حفظ کردند. الگوی معماری روسیه در آغاز قرن 17 از ترکیب بندی 
نامتقارن به متقارن تغییرکرد. از دیگر تحوالت مهم معماری روسیه، 
تغییر تزیینات نمای س��اختمان، اس��تفاده بیش��تر از ترکیب بندی 
افقی به جای عمودی، افزایش تعداد برج ها و س��قف های س��ایبانی 
ب��ود)Aleksandrov,1984,16(. در اواخ��ر ق��رن17، این تحوالت 
مجموعه کرملین مس��کو را به سوی سبک شاهانه باروک سوق داد. 
س��بکی که تزیینات تجملی س��نگین را به شدت با یکدیگر ترکیب 
کرد و در مرکزیت کار قرار داد تا یک پیوند عمیق در آثار هنری آن 
دوره به وجود آید)Ibid(. تأکید خط های مستقیم، تقسیم بندی واضح 
نمای ساختمان به قسمت های مختلف، ترکیب بندی متقارن و ارائه 
س��اختمان به عنوان یک بنای مستقل؛ از نکات قابل توجه معماری 
نیمه اول قرن 18روس��یه بود. اما در نیمه دوم قرن 18 به تصاویر و 
فرم های معماری کهن روی آورد که از این دوره به بعد رواج س��بک 

 .)Ibid, 17(کالسیسیزم را در روسیه شاهد هستیم
آخرین اجراهای سبک باروک در سن پترزبورگ)لنینگراد( اواخر 
قرن 18 در خانه آپاکس�ین1 و خانه پوش�کو2 )اکنون بخش��ی از 
کتابخانه لنین اس��ت( دیده می ش��ود. نیمه اول قرن 19 امپراطوری 
روس��یه باعث رشد کالسیسیزم در معماری ش��د. استفاده فراوان از 
آرایه های3 معماری گذش��ته در این دوره بسیار دیده می شود. بعد از 
جن��گ با ناپلئون در س��ال 1812 میالدی نم��اد و تمثیل ارتش در 
تزیینات معماری غالب شد)Aleksandrov,1984,18(. سال 1848 
میالدی4 برای کش��ورهایی مثل فرانس��ه و آلمان سال بحرانی و پر 
آش��وب بود و تنها روس��یه و انگلیس در وضع با ثباتی قرار داشتند. 
آنها به این نتیجه رس��یدند که از بحران داخلی دیگر کشورها تا حد 
امکان استفاده کنند. نیکالی اول دوران پر قدرت خود را می گذرانید و 
اختالل در وضع اروپا موجب اقتدار بیشتر او شد)بیگدلی،1387-88، 
62(. برای روس��یه تزاری، ایران می توانست زمینه هایی مناسب برای 
توس��عه روابط همه جانبه ارائه کند )اسدی کیا،342،1389(. در این 
دوره، روسیه فرض کرد که به عنوان یک رسالت تاریخی وظیفه دارد 
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سبک های به کار رفته در آن وجود دارد که در این پژوهش تا همین 
اندازه به آن اکتفا می کنیم.

  ناصرالدین شاه در ماه مه 101873 میالدی عازم سفر اروپا شد 
و در س��ن پترزبورگ استقبال شایانی از پادشاه ایران به عمل آمد. در 
س��ال 1878 برای بار دوم به اروپا س��فر کرد و در روس��یه نیز توقف 
کوتاهی داش��ت)باباجانی،50،1390(. 1881 میالدی با سی سالگی 
سلطنت ناصرالدین شاه و تحول اساسی کاخ صاحبقرانیه مصادف بود. 
سیاست شرق گرایی روسیه و مورد هدف بودن ایران به عنوان طعمه 
سیاس��ی به اوج خود رسیده بود و روس ها خواهان دخالت بیشتر در 
امور داخلی ایران بودند. از طرفی در این زمان به س��بک خاص خود 
در معماری نیز رس��یده بودند. طبق شواهد تاریخی ما هیچ سندی 
مبنی بر تأثیر مس��تقیم صاحبقرانیه از معم��اری روس نداریم؛ اما از 
روی ن��وع تزیینات معماری و تصاوی��ر و اطالعات مربوط به آن دوره 
فرض می کنیم که بنای صاحبقرانیه با توجه به دخالت روس در امور 
ایران و تمایل ناصرالدین شاه به تلفیق سبک های غربی از یک منبع 
الهام قوی همچون سبک رایج در معماری روسیه بهره گرفته است. 
البته به هیچ وجه تأثیرات احتمالی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه 
و انگلی��س را در بنای صاحبقرانیه ان��کار نمی کنیم. در این پژوهش 
می خواهیم طبق فرضیه ای که تعیین کردیم؛ شباهت ها و تفاوت های 
بن��ای صاحبقرانیه با معماری روس را بیابیم. ش��اید بتوانیم احتمال 
دهیم که معماری روسیه نیز در بنای صاحبقرانیه تأثیراتی را داشته 
است، برای مقایسه بهتر، یکی از بناهای روسیه قرن18و19میالدی 

در نظر گرفته می شود.

2. کرملین

کرملین مرکز تاریخ روسیه؛ در سال1340میالدی شکل گرفت. 
البته اکثر شهرهای روس��یه دارای کرملین هستند؛ اما در مجموعه 
کاخ های کرملین مسکو از زمان س��اخت آن در قرن14، سبک های 
مختلفی حضور داش��ت ک��ه توانایی کامل نمایش ق��درت تزارهای 
روسیه را دربرداش��ت. یوری الکساندروف، نویسنده روسی، در کتاب 
خود مس��کو در گذشته و حال؛ کرملین را این طور توصیف می کند: 
»کرملین؛ کار، تالش و استعدادهای نسل گذشته روسیه را به نمایش 
گذاش��ته و ی��ک مجموعه بی همت��ا از معماری، نقاش��ی و هنرهای 
تزیینی، کاربردی به کار رفته در بناهای تاریخی اس��ت. نمونه هایی 
از مهارت و استادی نقاشان و صنعتگران دستی روسیه در کلیساهای 
جامع، موزه ها و کاخ های کرملین به خوبی نمایش داده شده است« 

.)Aleksandrov,1984,25(
عم��ده تغییرات معماری روس��یه ک��ه از قرن 17 آغاز ش��د؛ بر 
روی کرملین تأثیر مس��تقیم داش��ت. مجموعه های کرملین سرشار 
از تزیینات به همراه اس��تفاده از ویژگی های بومی روس��ی س��بکی 
خ��اص را پدید آورد که در نوع خود کم نظیر اس��ت. اولین تغییر در 
نما و نقش��ه س��اختمان ها و کشیدگی آنها به ش��کل افقی بود. اکثر 
س��اختمان های کرملین در سطح افقی کش��یده شده اند. ردیف های 
پنجره ها در نمای ساختمان صرفاً نشان دهنده تعداد طبقات نیست 
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کشورهای شرقی و به خصوص ایران را به عرصه تمدن نزدیک کند.5 
س��رانجام اواخر نیمه دوم قرن 19 یعنی در سال های1870-1890 
س��بک روس��ی پدید آمد و در روسیه س��اختمان های زیادی به این 
سبک ساخته شدند. این سبک ترکیبی بود از معماری کهن روسیه 
و تأثیراتی که سبک های بیزانس، گوتیک، رنسانس،باروک و روکوکو 
در آن ایجاد کرده بود. البته ش��رایط محیطی از جمله سیاست روی 
گردانی از غرب نیز در این میان بی تأثیر نبود. ساختمان های شورای 

شهر و موزه تاریخ سن پترزبورگ به سبک روسی ساخته شده اند. 
از ابت��دای دوره قاجار تا زمانی که میرزا آقاخان نوری صدراعظم 
ایران بود، روابط ایران و روس��یه چندان مساعد نبود. در اواسط دوره 
ناصری توجه سیاستمداران به کشورهای اروپایی و همچنین روسیه 
جلب شد و در دوره ناصری بود که معماری ایران تا حدودی از رکود 
خارج شد و ناصرالدین شاه به بزرگترین کاخ ساز تاریخ قاجار تبدیل 
ش��د.6 طبق گفته مادام کارال سرنا "حفظ حرمت قصرهای تاریخی 
پدران از سوی سالطین گویا جزء آداب و رسوم این سرزمین نیست 
چون اولین اقدام فرزند بعد از تملک قصرهای گذش��تگان این است 
که میزهای نفیس آن را برداشته و به سلیقه خود تصرفات و تزیینات 
زیادی در آن انجام می دهد")س��رنا،197،1362(. اما ناصرالدین شاه 
به دلیل عالقه به هنر از این امر مستثنی بود. »او ضمن تعمیر قصور 
قبلی، کاخ ها و قصرهای جدیدی ساخت«)فرهمند،246،1385(. در 
آغاز نیمه دوم قرن 19 ناصرالدین شاه به تعامل با دولت روسیه تمایل 
نشان داد7 درحالی که این کشور در همین زمان با عثمانی، فرانسه و 
انگلیس وارد جنگ شده بوده و روسیه شکست خورد و به کشورهای 

شرقی به خصوص ایران معطوف شد.
ع��ده ای از پژوهش��گران، دوره قاجار را به س��بک های متفاوتی 
تقسیم کرده اند. از جمله خانم ها رمضان جماعت8 و صفی صمغ آبادی9 
در پایان نامه های خود معماری قاجار را به چهار دوره سنتی، التقاطی، 
فرنگی س��ازی و انتقال تقس��یم کرده اند. در این تقس��یم بندی دوره 
ناصری از ابتدای س��بک التقاطی تا آغاز س��بک انتقال ادامه دارد. ما 
از درس��تی این تقس��یم بندی اطمینان کامل نداریم و آن را صراحتاً 
تأیید نمی کنیم؛ اما اگر ویژگی های تزیینات داخلی را در این دوره ها 
مورد بررس��ی قرار دهیم به این نکته می رس��یم که در ابتدای دوره 
ناصری، با ورود موج سبک های روسی و اروپایی، هنرمندان به تلفیق 
س��نت های ایرانی با این س��بک ها پرداختند. کم کم بسیاری از این 
س��نت ها را دگرگون کردند و به ش��یوه ای متفاوت ارائه دادند. از این 
زاویه، شاید نام گذاری این دگرگونی ها به چهار سبکی که نام برده شد، 
مناس��ب به نظر برسد. اما محمدکریم پیرنیا در کتاب سبک شناسی 
معم��اری ایرانی، دوره ناصری را ادامه ش��یوه اصفهانی می داند و آن 
را دوره دوم ش��یوه اصفهانی نام گذاری می کند. در دوره دوم ش��یوه 
اصفهانی با آغاز روابط فرهنگی ایران با غرب، ایرانیان در برابر فرهنگ 
و تمدن غربی دچار خودباختگی شدند و چون در ایران هم کسانی به 
این پدیده دامن می زدند، روند آن شتاب گرفت)پیرنیا،343،1383(. 
گودرزی دیباج نیز در کتاب خود)آیینه خیال( ویژگی های بسیاری را 
در تأثیرپذی��ری معماری قاجار از هنر غرب معرفی می کند)گودرزی 
دیباج،31،1388(. البته نظرات بسیار دیگری در زمینه معمار قاجار و 
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و ممکن اس��ت طبقه ای دارای دو ردیف پنجره باش��د. ویژگی مهم 
دیگر، س��قف سایبانی ساختمان ها اس��ت.»در دهه 20 قرن هفدهم 
یک سقف سایبانی برای برج های کرملین از جمله اسپاکایا11 ساخته 
ش��د که معماران آن باژن اوگورسو12 و کریستوفرگلووی13 بودند 
)Aleksandrov,1984,16(.کاخ زمس��تانی در می��ان دیوار جنوبی 
مجموعه کرملین قرار دارد و در فاصله سال های 1838-1849 توسط 
یک تیم معماری به سرپرستی konstantinton  ساخته شده است 
ک��ه در آن زمان به عن��وان محل زندگی در اختیار ت��زار روس بوده 
است)Ibid,46(. اما عده ای عقیده دارند سبک غالب در کاخ زمستانی 

رکوکو است.

3. کاخ صاحبقرانیه

از حدود نیمه دوم حکومت ناصرالدین شاه، رواج مسافرت به غرب 
موج جدیدی از هنر، تمدن و فرهنگ به سوی هنرمندان معمار ایرانی 
سرازیر کرد که تاکنون برای آنها چندان شناخته شده نبود. »معماران 
ایرانی هیچ ش��ناختی از سبک های هنری غربی نداشتند. عکس ها، 
کارت های پستی و توضیحات افراد خارج رفته در این زمینه نخستین 
منبع الهام آنها در طراحی ساختمان بود«)رمضان جماعت،99،1388(. 
صاحبقرانیه نیز از بناهایی است که بعد از مسافرت های ناصرالدین شاه 
به فرنگ تکمیل ش��د.14 این کاخ در ابتدا برای فتحعلیشاه به منظور 
یک محل برای اقامت ییالقی بنا ش��د که به »نی آوران15« و بعد از 
آن به »نیاوران16« مش��هور شد. ناصرالدین شاه در سال 1267 ه.ق17 
دستور ساخت عمارتی را به علی خان حاجب الدوله به جای عمارت 

قدیمی داد. این عمارت به جهان نما معروف شد. 
در س��ال 1297 ه.ق18 ناصرالدین شاه به مناسبت سی و یکمین 
سال حکومتش خود را صاحب قران نامید19 و به یحیی خان مشیرالدوله 
دس��تور تحول کلی در عمارت جهان نما را داد. س��اختمان جدید در 
دو طبقه بنا ش��د که این مجموعه را صاحبقرانیه نامیدند. »این کاخ 
ترکیبی از معماری س��نتی ایرانی و اروپای��ی و دارای تاالری بزرگ و 
حوضخانه ای زیبا با تزیینات آیینه کاری و درهایی با شیشه های رنگین 
است«)ذکا،253،1369(. طبق تصویری که اعتمادالسلطنه در کتاب 
مرآت البلدان ناصری از تعمیر اولیه کاخ صاحبقرانیه آورده؛ طبقات به 
شکل ایوان هایی که در دوره اول قاجار مرسوم بوده ساخته شده است و 
اثری از دیوار و سقف شیب دار نیست. ستون ها نقش اساسی را در نمای 
ساختمان دارند)صنیع الدوله،115،1257(. اما در تصویری که یحیی 
ذکا در کتاب خود چاپ کرده؛ نمای کاخ پس از سی سال به کلی تغییر 
کرده است و دیگر اثری از ایوان و ستون نیست. شکل پنجره ها به همان 
صورت باقی مانده و یک ردیف دیگر پنجره به ش��کل دایره به همراه 
س��قف شیبدار به نما اضافه شده است. اما از این ردیف دوم پنجره در 
ساختمان کنونی اثری نیست)ذکا،259،1369(. البته در دوره پهلوی 
اول و دوم نیز تغییراتی در کاخ ایجاد شد؛ با این وجود اشیایی همچون 
مبلمان، انواع بافته های قاجاری، آثار الکی- از جمله جعبه ها، جارها و 
قلمدان ها- آثار خوشنویسی، نگارگری و سوخت اثر هنرمندان ایرانی در 

کاخ باقی مانده که در جاهای مختلف پراکنده شده اند. 

4. مقایسه 

در معماری روس��یه و قاج��ار فضا ها و اتاق ه��ا در عین حال 
ک��ه تع��داد قابل توجهی دارد اما پر از تزیینات اس��ت و از تنوعی 
چش��مگیر برخوردار است. برای بررسی این تنوع الزم است به هر 
یک از هنرهای اس��تفاده شده در فضاهای مذکور نگاهی اجمالی 
داشته باشیم و جهت مقایس��ه بهتر هر یک از مولفه های تزیینی 

آنها را جداگانه در معرض قیاس قرار دهیم.

4-1 نقشه و ترکیب بندی 
گستردگی کاخ صاحبقرانیه به شکل افقی است. »صاحبقرانیه 
به صورت مس��تطیلی بلند رو به سمت جنوب با 76 متر طول در 
راستای ش��رقی به غربی و 17/5متر عرض در راستای شمالی به 
جنوبی احداث شده که نس��بت طول به عرض آن بیش از 4برابر 
است«)حکمت،113،1387(. ترکیب اتاق ها و تقسیم بندی فضای 
داخلی صاحبقرانیه به کاخ های روس��ی شبیه است. در طبقه اول 
صاحبقرانیه س��الن بزرگ و بس��یار مرتفع تاالر جهان نما با دهانه 
وسیعی معادل دوازده متر جای دارد. پنجره های بلند و ارسی های 
تزیین شده آن در جوانب شمالی و جنوبی کاخ گسترده شده است. 
آنچه در نظر اول در ترکیب بندی جلب توجه می کند، تاالر اصلی 
و راهرو های طرفین آن اس��ت. در دو طرف این س��الن بزرگ، دو 
راهروی طوالنی در امتداد ش��رقی و غربی کاخ گسترده شده و در 
آن اتاق هایی با کاربردهای گوناگون تعبیه شده است. البته با توجه 
ب��ه تغییرات کاخ، کاربرد اتاق ها در هر دوره متفاوت بوده اس��ت. 
همان گونه که در تصویر1 مش��خص اس��ت در این طبقه آرایش 
نم��ای داخلی ب��ه غیر از تاالر آیینه کاری اصل��ی که به جهان نما 

معروف است؛ با گچبری های ساده تزیین شده است. 
تاالر اصلی کاخ زمستانی کرملین نیز به تاالر اندروف، الکساندروف، 
گئورگ و تاالرهای کاترین متصل شده است. در میان این اتاق ها و 
تاالرهای باشکوه؛ تاالر گئورگ جایی که انسان از شاهکار و زیبایی 
و تزیینات آن میخکوب می ش��ود، به دوران پیروزی ارتش روس��یه 
تعلق دارد. بازگش��ت مجدد به جزیی��ات در تزیینات داخلی را در 
این تاالر مشاهده می کنیم)Aleksandrov,1984,46( . تصویر2، 
نقشه کرملین را نشان می دهد که قسمت  میانی آن مربوط به کاخ 
زمس��تانی اس��ت و مکان هر یک از تاالرها در آن مشخص است.در 
ترکیب این کاخ شکل مستطیلی تاالرها که شبیه راهروهای بزرگ 
است جلب توجه می کند و هر یک از تاالرها به اتاق های مجاور ختم 
می شود. البته شاید از نظر تعداد تاالرها صاحبقرانیه را نمی توان به 
کرملین شبیه دانس��ت ولی شکل مستطیل کشیده هر دو عمارت 

کاماًل به یکدیگر شبیه است.
فض��ای حوضخانه صاحبقرانیه تکرار معم��اری تاالر جهان نما 
را به همراه تزیینات قاجاری  بیش��تری دارد.20 اتاق های راهروهای 
کن��اری حوضخانه نیز س��بک قاجاری خود را ت��ا حدودی حفظ 
کرده ان��د و اکن��ون در قس��مت راه��روی غربی به ترتی��ب اتاق 
کرس��ی خانه، ات��اق آثار چوب��ی و الکی و اتاق منس��وجات قاجار 
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نام گذاری ش��ده اند. اتاق های اختصاصی تزار و ملکه روس��یه نیز 
در طبقه باالی کاخ بزرگ کرملین قرار دارد که اکنون برای امور 
اداری استفاده می ش��ود. این اتاق ها از تزیینات زیبا و هنرمندانه 
اس��ت. »مجموعه ای از اتاق های تش��ریفاتی کرملی��ن، با درهای 
ساخته ش��ده از چوب های مختلف و بدون اس��تفاده از چسب و 
میخ در غربی ترین نقطه کاخ که به عنوان بخش مهمانی های ویژه 
 .)Aleksandrov,1984,46(»نامیده می ش��ود قرار گرفته است

در ترکیب بن��دی خروجی تاالر جهان نما پلکان دو طرفه ای دیده 
می ش��ود که نمون��ه آن را در کاخ زمس��تانی مجموع��ه کرملین 
س��ن پترزبورگ می بینیم. تصویرهای 3-1و3-2 این دو پلکان را 
نمایش می دهند. نباید فراموش کرد که پلکان دو طرفه نخستین 
بار در تخت جمش��ید دیده شد اما در ایران دوره اسالمی کاربرد 
آن را نمی بینی��م ت��ا اینک��ه در دوره قاجار تح��ت تأثیر معماری 

اروپایی وارد معماری ایران می شود.

4-2 گچبری 
گچب��ری از اج��زای مه��م تزیین��ات معماری ایران اس��ت و 
قدیمی تری��ن نمونه بعد از دوره ساس��انی، گچبری گنبد علویان 

همدان است. در س��بک باروک، تزیینات پر اغراق سراسر فضای 
داخلی بنا را پر می کند. این تزیینات به شکل های گوناگون نمود 
پیدا می کند. ما اطالعی از پیش��ینه گچبری در روس��یه نداریم و 
بررس��ی ورود آن در تزیینات روس��یه نیز از ح��وزه این پژوهش 
خارج اس��ت. اما آنچه اهمیت دارد؛ در معماری داخلی روس��یه، 
گچبری های زیبا و ظریف سراسر فضای داخلی کاخ را پر می کند 
و به زیبایی در کنار سایر تزیینات خودنمایی می کند. همان گونه 
که در تصویر4 مش��اهده می کنیم گچبری های زیبا و هنرمندانه 
تاالر الکس��اندروف فضایی برای خودنمایی سایرتزیینات را فراهم 
کرده است. همان گچبری ها در کاخ صاحبقرانیه به شکل ظریفی 
نمود پیدا می کند و با هنرهای سنتی ایرانی آمیخته می شود. در 
تاالر اصلی صاحبقرانیه که به جهان نما معروف اس��ت گچبری ها 
با آیینه کاری به نحو هنرمندانه ای آمیخته شده اس��ت)تصویر5(. 
ش��باهتی که بین تصاویر4و5 دیده می شود تقسیم بندی منظم 
فضای هر دو تاالر با گچبری به خصوص در س��قف تاالر اس��ت و 
تفاوت آنها در آمیخته ش��دن سایر تزیینات است. سقف جهان نما 
مانند سقف تاالر الکساندروف به فضاهای مربع شکل تقسیم شده 
اس��ت با این تفاوت که هیچ آرای��ه ای در این مربع ها وجود ندارد 

تصویر1- راه�روی غربی صاحبقرانیه که به 
تاالرآیینه منتهی می شود.

تصویر2- نقشه کرملین)کاخ زمستانی(.
ماخذ: )سایت ماشین زمان کاخ الکساندر،1391(

تصویر3-1- ورودی کاخ زمستانی کرملین. 
 )2012,eemohI( :ماخذ

تصویر3-2- خروجی تاالر جهان نمای 
صاحبقرانیه.

بررسی تطبیقی هنرهای تزیینی داخل کاخ صاحبقرانیه و بناهای روسیه 
قرن18و19میالدی
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و فقط در مرکز س��قف به صورت ی��ک نقطه مرکزی در کل فضا 
تلفیق زیبای گچبری با آیینه کاری دیده می ش��ود. تصاویر6-1 
و2-6 نمونه ای از مرکز س��قف هر دو تاالر را نمایش می دهد. در 
هر دو این تاالرها آرایه هایی دیده می شود که در سراسر تاالرهای 

تصویر5- تاالر جهان نما. شاه نشین جنوبی.

تصویر6-1- مرکزسقف تاالر جهان نما.  

تصویر6-2- مرکزسقف تاالر الکساندروف. 
)A.S.F,2012( :ماخذ

تصویر7- گچبری های رنگ آمیزی شده گلویی، سقف و دیوار کرسی خانه.

تصویر8- یکی از اتاق های تزار در کاخ بزرگ کرملین. 
)A.S.F,2012( :ماخذ

تصویر9- اتاق کرسی خانه تاالر حوضخانه.

تصویر10- شاه نشین شمالی تاالر حوضخانه.
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دیگر نیز تکرار ش��ده که در تصاویر4و5 با کادرهای مربع نمایش 
داده شده اس��ت. در جهان نما آرایه گلدانی تاج شاهی)دقیق تر در 

تصویر20( و در الکساندروف نمادهای ارتشی است.
در صاحبقرانی��ه رنگ آمی��زی در بی��ن گچبری ه��ا فقط در 
ات��اق کرس��ی خانه )تصویر7و9( و س��قف اتاق مج��اور آن که در 
کنار نقاش��ی الکی الحاقی از ش��یراز قرار گرفته؛ دیده می ش��ود. 
ب��ه نظر می رس��د در اتاق مجاور)اتاق آثار الک��ی و چوبی( بعد از 
الحاق س��قف این گچبری ها به سبک اتاق کرسی خانه ساخته و 
رنگ آمیزی ش��ده اس��ت؛ به دلیل اینکه گچبری های حاشیه دور 
اتاق ساده و بدون رنگ است. در کاخ بزرگ کرملین نمونه تلفیق 
گچبری و نقاش��ی به شیوه اتاق کرس��ی خانه در یکی از اتاق های 
تزار دیده می شود)تصویر8(. با مقایسه سه تصویر7،8و9 که نمای 
کامل کرس��ی خانه را نمایش می دهد، می ت��وان این طور نتیجه 
گرفت که س��ه رنگ س��بز، قرمز و طالیی در هر دو وجود دارد. 
در اتاق تزار این رنگ ها با ش��دت بیشتری دیده می شود و تقریباً 
تمام دیوارهای اتاق از نقاش��ی پر ش��ده و گچبری ها برجس��ته تر 
کار ش��ده است. رنگ طالیی روس��ی نیز همچنان حکمفرماست. 
اما در کرس��ی خانه طالیی با سبز آمیخته شده و به تنهایی دیده 
نمی شود. فقط در گچبری های حاشیه اتاق این رنگ آمیزی دیده 
می ش��ود و فضای اس��تراحت در بین تزیینات وجود دارد. اما در 

اتاق تزار سراسر زمینه رنگ آمیزی شده است.
 عنص��ر تزیینی دیگ��ری که در کرملی��ن خودنمایی می کند 
نقش برجس��ته هایی اس��ت که به صورت مجس��مه در چند تاالر 

کرملین دیده می شود. در تاالرگئورگ گچبری با مجسمه سازی 
مخلوط می ش��ود اما در صاحبقرانیه به این ش��کل مجسمه سازی 
نداریم و فقط در حوضخانه س��تون های گچبری شده وجود دارد 
که سرس��تون ها به س��بک کورنتی با برگ ه��ای کنگری تزیین 
ش��ده اند. البت��ه گ��ودرزی  دیباج در کت��اب آیینه خی��ال معتقد 
اس��ت که »گچبری ه��ای تاالر حوضخانه به دس��تور فرح پهلوی 
انجام گرفته اس��ت«)گودرزی دیباج،233،1388(. همان طور که 
در تصوی��ر 10 می بینیم با اس��تفاده از آرایه های س��نتی ایرانی 
سراس��ر س��تون های این تاالر تزیین شده است و شباهتی غیر از 
گچبری ها نمی توان با کرملین در آن دید و به دلیل اینکه س��ند 
دیگ��ری مبنی بر اینک��ه گچبری های این ت��االر در دوره پهلوی 
کار ش��ده اند نداریم به دلیل ش��باهت آنها با آرایه های قاجاری و 
تاالر جهان نما؛ متعلق به دوره قاجار می دانیم. البته اگر بخواهیم 
به بررس��ی دقیق تر در طراح��ی گچبری ها بپردازیم، بهتر اس��ت 
نمونه آرایه های گچبری صاحبقرانیه را با کرملین مقایس��ه کنیم. 
با مقایس��ه تصاویر13،12،11 و 14 به این نتیجه می رس��یم که 
آرایه های گچبری روسیه هندسی تر است و نقوش حیوانی نیز در 
آن دیده می شود؛ اما در صاحبقرانیه نقوش تماماً گیاهی و بیشتر 
از طرح های گلدانی اس��تفاده شده اس��ت. طرح های صاحبقرانیه 
پیچیدگی بیشتری دارد و کاماًل برگرفته از طراحی سنتی ایرانی 
است. نقوش روسی نیز برگرفته از طرح های رایج در ارتش روسیه 

و نقوش مورد عالقه تزارهای روس است.
قس��مت  باالیی سرس��تونی که در تصویر11 مشاهده کردیم 

تصویر12- گچبری های تاالر و اتاق های حوضخانه.تصویر11- گچبری های تاالر حوضخانه.

تصویر13- نمونه هایی از آرایه های گچبری در روسیه.   
)ПЛАСТТИКА,1991,61( :ماخذ

تصویر14- نمونه هایی از آرایه های گچبری در روسیه.
)ПЛАСТТИКА,1991,61( :ماخذ

بررسی تطبیقی هنرهای تزیینی داخل کاخ صاحبقرانیه و بناهای روسیه 
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یکی دیگر از س��بک های نقاش��ی ک��ه در دوره قاجار به یکی 
از زیباترین ش��یوه ها جهت ارائه آثار نفیس تبدیل ش��د؛ نقاش��ی 
الکی بود. طبق اظهار نظر فرستادگان و جهانگردان متعددی که 
در نیمه نخس��ت س��ده نوزدهم به ایران سفر کردند، ایران در آن 
زمان بیش از هر دوره دیگری س��رزمین نقاشی بود به طوری که 
»در سده نوزدهم هجری شهر شیراز به کارهای نقاشی در جهان 
نام آور می ش��ود. قلمدان ها، جعبه های آرایش  و جلدهایی با نقش 
گل های س��رخ را با کاغذ روغنی می ساختند«)حاتم،26،1382(. 
در کاخ صاحبقرانیه نقاش��ی الکی بر روی در ها و اش��یایی که از 
دوره قاجار باقی مانده دیده می شود. دِرالکی تصویر17 متعلق به 
یکی از اتاق های کنار تاالر حوضخانه اس��ت. همان طور که گفته 
شد؛ این تاالر سرشار از تزیینات قاجاری است، به طوری که تمام 
در های اتاق های این طبقه از س��اختمان - برخالف طبقه باال که 
س��فید و با ویژگی های روسی اس��ت)تصویر1( -  به سبک الکی 
نقاش��ی ش��ده اس��ت. در تمام در های تاالر مرکزی، غیر از دو در 
ورودی های ش��رقی و غربی، از همین طرح ها استفاده شده است. 
همان طور که پیش تر اش��اره کردیم دره��ای تعدادی از اتاق های 
مخصوص کرملین از جنس چوب و بدون چس��ب و میخ ساخته 
ش��ده است که ش��اید دِر تاالر الکس��اندروف نیز مانند آنها باشد. 
در تصوی��ر4 می بینیم ک��ه دِر تاالر ممکن اس��ت منبت یا حتی 
گچبری باشد و طبق سایر تزیینات، رنگ آمیزی شده است؛ اما با 
تکنیک نقاشی الکی نیست. بنابراین نقاشی الکی بر روی درهای 

صاحبقرانیه ارتباطی با تزیینات معماری روسی ندارد.
نقاشی سقفی نیز یکی دیگر از نمونه های نقاشی الکی موجود 
در کاخ ها اس��ت. در صاحبقرانیه طبق گفت��ه کارمندان کاخ این 
سقف ها به دستور فرح پهلوی از شیراز به عمارت منتقل شده است. 
صدقیانی در پایان نامه خود یکی از این سقف ها را این طور توصیف 
کرده اس��ت: »از نظر هنر نقاشی عمارت سقف اتاق بار با تیرهای 
چوبی و تخته های منظم پوشیده شده است. در این نقاشی نقوش 
گل و م��رغ، چه��ره زنان فرنگی و تصاوی��ری از قصرهای اروپایی 
نش��ان داده شده که آن را به زبان محلی مرجوک می نامند و در 
دوره قاجاریه در شهر شیراز رواج داشته است. تصاویر چاپی زنان 
اروپای��ی نیز به صورت چس��بانه21 درون قاب های تزیینی محکم 
ش��ده و توسط الیه ورنی که در آن دوره غالباً روغن کمان غلیظ 
بود؛ پوشش داده شده اس��ت«)صدقیانی،9،1389(.22 تصویر18، 
س��قف موزه جهان نمای فعلی را نمایش می دهد. نقاشی سقف در 
کاخ ها و عمارت های روس��یه به شکلی دیگر ترسیم شده است. با 
مقایسه تصاویر، داس��تان های روایی را بر روی دیوارها و سقف ها 
تش��خیص می دهیم. در تصویر19، نمای یک��ی از تاالرهای کاخ 
کاترین را در سن پترزبورگ مشاهده می کنیم که سقف آن به طور 
کامل بر روی آس��تر گچی نقاشی ش��ده است. زاویه عکسبرداری 
به گونه ای اس��ت که کل تصویر س��قف برای ما مشخص نیست. 
آنچه که از ظاهر عکس دیده می ش��ود؛ روایت یک داستان است. 
ات��اق دیگری نی��ز در کاخ کاترین وجود دارد که غیر از س��قف، 
دیوارهای آن نیز کاماًل با نقاش��ی پوش��انده ش��ده و منظره ای از 

در تصویر12دیده می ش��ود. همان طور که مشخص است بر خالف 
ش��کل های آزاد و پر پیچ و خم برگ های کنگری؛ از نقوش کاماًل 
هندسی تشکیل ش��ده است. نقوشی که در تصویر17 نمونه هایی 
از آن را به خوبی می بینیم. شکی وجود ندارد که در بحث طراحی 
س��نتی، معماری ایران پیشینه ای طوالنی دارد. نمونه آرایه سمت 
راس��ت تصویر13 بدون در نظر گرفتن نقوش حیوانی آن؛ ش��یوه 
طراحی س��نتی ایرانی اما به ش��کلی متف��اوت را تداعی می کند. 
ش��اید این تف��اوت را با توجه به تصویر6-2)گچبری س��قف تاالر 
الکساندروف( بیش��تر درک کنیم. در این تصویر نیز می بینیم که 
آرایه ها با حرکت س��یال و نرم آرایه های ایرانی تفاوت دارند. آنچه 
مش��خص اس��ت روح حاکم بر آرایه های گچبری روس��یه از یک 
الگوی هندس��ی پی��روی می کند، چیزی که در طراحی س��نتی 
ایرانی با حرکات نرم پوش��یده می شود و حرکت چشم در کل کار 
جریان دارد. به بیانی دیگر این رنگ آمیزی اس��ت که در گچبری 
روسیه چشم را به حرکت درمی آورد؛ در حالی که گچبری ایرانی 
نی��ازی به رنگ آمی��زی ندارد و طراحی آن به گون��ه ای آرایه ها را 
کنار هم می چیند که حرکت ایجاد می کند. بنابراین شباهت بین 
طراحی گچبری ایرانی و روس��ی فق��ط در تکرار آرایه هایی مانند 
تاج ش��اهی و نقوش گلدانی مورد عالقه ناصرالدین ش��اه است که 
در گچبری روس��ی به ش��کل آرایه های نظامی و کاماًل هندس��ی 

خودنمایی می کند.

4-3 نقاشی
 تک چهره ه��ا در دوره قاج��ار مهم تری��ن عوامل��ی بودند که هنر 
نقاش��ی ای��ران را تح��ت  تاثیر قراردادن��د.» نفوذ س��بک اروپایی 
در نقاش��ی ایران به قدری زیاد می ش��ود که هنرمن��دان ایران با 
استفاده از گراورهای رنگی و نسخه برداری از آثار استادان نقاشی 
رنس��انس اصالت نقاش��ی ایران را از اوایل قرن 19 تا 20 میالدی 
می گیرند«)حاتم،33،1382(. نقاشی تک چهره ها در کرملین، در 
قسمتی از فضای داخلی، مکانی اختصاصی برای آنها در نظر گرفته 
می ش��د. در تصویر4 ک��ه نمایی از تاالر الکس��اندروف را مالحظه 
کردیم سه پرده نقاشی متعلق به تزار و خانواده او در باالی درب 
اصلی، مکانی مخصوص به خودش، نصب ش��ده است. نمونه  های 
واضح تری از این تک چهره های روس��ی را در تصویر15 مش��اهده 
می کنیم. تک چهره ها معروف ترین نقاشی های دوره قاجار هستند 
که بر روی پرده های بزرگ نقاش��ی ش��ده و در جاهای مناسب بر 
دیواره کاخ های قاجاری نصب شده است. تعدادی از این پرده ها به 
شیوه ای که در تاالر الکساندر مشاهده کردیم در کاخ صاحبقرانیه 
نیز مشاهده می ش��ود. در تصویر16 مالحظه می کنیم که ممکن 
است محل تابلوها مانند تاالر الکساندر تزیین نشده باشد؛ اما این 
تک چهره ها به همان س��بک اجرا ش��ده است. تنها تفاوت آنها در 
نحوه لباس پوشیدن است اما سبک ایستادن و نمایش ابزار مورد 
عالقه در دس��ت افراد از ویژگی های س��بک نقاشی باروک است 
که به طور مش��ترک در تک چهره های روس و ایران قرن18و19 

میالدی قابل مشاهده است.
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قرن18و19میالدی.  روس�ی  تصویر15-تک چهره ه�ای 
)Karl Brullov,2012( :ماخذ

تصویر16- تک چهره های ت�االر حوضخانه 
صاحبقرانیه. 

تصویر18- سقف نقاشی الکی موزه جهان نمای فعلی که 
در دوره پهلوی از شیراز منتقل شده است.

تصویر17- طرح دِرالکی 
تاالرحوضخانه.

تصوی�ر19- تاالر بزرگ کاخ کاترین در س�ن پترزبورگ.  
ماخذ: )ویکی-پدیا،1391(

طبیعت را در فضای اتاق وارد کرده اس��ت. سقف اتاق نیز در کنار 
گچبری، ظریف رنگ آمیزی شده است. نکته مهم دیگر در تفاوت 
نقاشی س��قف کاخ صاحبقرانیه و کاخ های روسیه عالوه بر شیوه 
اجرا و مواد به کاررفته؛ موضوع تصاویر اس��ت. نقاش��ی سقف اتاق 

حوضخانه با وجود اینکه بعداً نصب ش��ده اما در دوره قاجار اجرا 
ش��ده و همان گون��ه که در تصوی��ر18 مش��اهده کردیم؛ موضوع 
واحدی را نمایش نمی دهد و مجموعه ای از تصاویر کنار همدیگر 
است. اما در روس��یه، نقاشی سقف و دیوار طبق نمونه تصویر19 

بررسی تطبیقی هنرهای تزیینی داخل کاخ صاحبقرانیه و بناهای روسیه 
قرن18و19میالدی
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موضوع تقریباً خاصی را نمایش می دهد. آرایه های طراحی سنتی 
ایرانی و هنر ایران در نقاش��ی سقف و درهای کاخ صاحبقرانیه با 
وجود ترکیب با ویژگی های غربی)از جمله تصاویر زنان و تصاویر 
کاخ ها( هنوز هم روح س��نتی خود را حفظ کرده اند و مجموعه ای 
ایرانی را به نمایش می گذارند. نمونه ای دیگر از نقاشی را در تاالر 
حوضخانه داریم که بر روی مرمرهای سرتاسر دیوار تاالر کشیده 
شده است)بر روی حوض وس��ط، تصویر10( این نقاشی ها شامل 
آرایه ه��ای گل و بوته اس��ت که به ظرافت بر روی مرمر ترس��یم 
شده اس��ت. این نمون��ه در تصاویر موجود کاخ های روس��یه یافت 
نش��د ولی در سایر کاخ های قاجاری از جمله شمس العماره که با 

ویژگی های کاماًل اروپایی ساخته شده است وجود دارد. 

4-4 آیینه کاری
آیین��ه کاری از جمله تزیین��ات و هنرهای مرتبط با معماری 
س��نتی ایران اس��ت. تاالر جهان نما یکی دیگ��ر از زیباترین آثار 
آیین��ه کاری ه��ای دوره قاجار را به نمای��ش می گذارد)تصویر5(. 
آنچه مس��لم است در معماری روس��یه تزیینات آیینه کاری مانند 
بناهای باروک دیده نمی شود و بیشتر گچبری ها با نقاشی تزیین 
شده اس��ت. تصویر20، نمونه های��ی از آرایه  ه��ای آیینه کاری در 
تاالر جهان نم��ا را نمایش می دهد که می توان آنها را با آرایه های 
گچب��ری در صاحبقرانیه و بناهای روس��یه )تصاویر11 الی 14( 
مقایس��ه کرد. همان ویژگی س��یالی خطوط و حرکت آرایه ها در 
اینجا نیز به نحو چش��مگیری دیده می ش��ود. هنرمند ایرانی، هنر 
خود را در ارائه اثری زیبا به کار گرفته اس��ت. آنچه بیش از همه 
جلب توجه می کن��د تفاوت با نقوش آیین��ه کاری پیش از قاجار 
است. به خصوص در دوره صفویه که طرح های آیینه کاری اغلب 
هندس��ی و یا نقوش گیاهی بود. در سمت راست تصویر20، آرایه 
تاج شاهی که در بحث گچبری نیز صحبت کردیم دیده می شود. 
استفاده از نقوش مورد عالقه شاهان و مربوط به سلطنت و نظام؛ 
همان چیزی اس��ت ک��ه در تاالرهای کرملین ب��ه خصوص تاالر 
گئورگ فراوان از آن اس��تفاده شده اس��ت. آرایه های دیگری نیز 
در تاالر حوضخانه)تصویر21( وجود دارد که از طرح گلدانی رایج 
در دوره صفویه الهام گرفته ش��ده است. در تاالر حوضخانه آیینه 
کاری به گونه ای متفاوت تر از تاالر جهان نما اجرا ش��ده که تقریباً 

می توان آنها را مکمل یکدیگر دانست. 

4-5 سایر تزیینات)شیشه های رنگی،تزیینات سنگی(

از اواس��ط دوره قاج��ار پنجره ها تحت تأثیر معم��اری اروپا به 
ش��کل چفدهای نیم دایره ساخته  شد و در آن به سبک ارسی ها از 
شیشه های رنگی استفاده می کردند که با ارسی های مستطیل شکل 
تفاوت بسیاری داشت. ش��یوه کار به این صورت بود که»از شیشه 
ب��ه رنگ های قرمز، آبی، س��بز زم��ردی و زرد در نوارهای توخالی 
چوب��ی ب��رای پنجره هایی نیم گ��رد کوچک و پنجره های ارس��ی 
اس��تفاده می ش��د« )بختیاری،54،1390(. در صاحبقرانیه تمامی 
پنجره های نمای س��اختمان به این ش��یوه اجرا ش��ده اس��ت که 
نمونه ای از آن را درتصویر10مش��اهده کردیم. در بناهای روس��یه 
از پنجره به ش��کل محرابی به وفور در نمای س��اختمان اس��تفاده 
شده است؛ اما در منابع موجود؛ نمونه ای که مانند ارسی های ایرانی 
از شیشه های رنگی در آن استفاده شده باشد را نداریم. پنجره های 
تاالر کاترین)تصویر19( نمونه ای از استفاده این شکل پنجره را به 
نمایش می گذارد. همچنین در تصویر8 که یکی از اتاق های تزار در 
کاخ بزرگ کرملین را نمایش می دهد، برخی از تکه های پنجره های 
داخل��ی اتاق به رنگ قرمز دیده  می ش��ود و احتمال می رود که به 

خاطر هماهنگی با فضای اتاق رنگ شده باشد. 
س��نگ در تزیینات معماری نیز نس��بتاً کاربرد داش��ته مانند 
قطعه های��ی از س��نگ آهن گندمی رنگ یا س��نگ مرمر متمایل 
به س��بز ک��ه از کوه های اطراف ش��یراز و ی��ا از آذربایجان و یزد 
تهیه می شده اس��ت)بختیاری،54،1390(. در صاحبقرانیه از این 
نمونه در تاالر حوضخانه استفاده شده است. قسمت پایین سکوی 
شاه نش��ین شمالی تاالر، بر روی سنگ تصویر دو گروه حک شده 
که در مقابل هم قرار دارند و قرینه نیستند. در تصویر22 نیمی از 
آنها را می بینیم که لباس قاجاری بر تن دارند و گرز، شیپور و پرچم 
در دستان آنها دیده می شود. »در کاخ زمستانی کرملین در تاالر 
گئورگ نیز بر روی پالک هایی از جنس مرمر نام ارتش ش��وروی 
و اس��م افسرانی که از فرمانده گئورگ پاداش گرفته اند حک شده 
است«)Aleksandrov,1984,46(. پیش تر نیز اشاره کردیم که 
در این تاالر مجسمه س��ازی با گچبری ترکیب شده است. البته از 
پالک هایی که در آن قرار دارد تصویر واضحی در دس��ت نداریم؛ 
اما در باالی جایگاه پادشاه نقش برجسته سواری بر اسب مشخص 
اس��ت که شاید مانند س��ایر پالک های تاالر از جنس مرمر باشد.

تصویر21- طرح تصویر20- آرایه های آیینه کاری تاالر جهان نما.
گلدانی تاالرحوضخانه.

تصویر22- حجاری بر روی سنگ شاه نشین شمالی حوضخانه)نگارنده،1391(
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سال ها معماری و هنر روسیه تحت تأثیر غرب بود. از آغاز مسیحیت 
تا نیمه دوم قرن 19 سبک های هنری غرب از جمله بیزانس، گوتیک، 
رنسانس، باروک و روکوکو روی هنرمندان روسی نفوذ داشتند و سرانجام 
روسیه در اواخر این نیمه با بهره گیری از سبک های غربی و ویژگی های 
هنر بومی خود به س��بک روسی دست یافت. در پاسخ به پرسش دوم؛ 
روابط سیاس��ی و سپس هر یک از مولفه های تزیینات داخلی رایج در 
معماری صاحبقرانیه و روسیه -نقشه و ترکیب بندی، گچبری، نقاشی، 
آیینه کاری، تزیینات سنگی و شیشه های رنگی- بررسی شد. البته در 
اس��ناد به جای مانده از دوره قاجار هیچ اش��اره ای به کمک گرفتن از 
معماران روسی در ساخت بنای صاحبقرانیه نشده است؛ اما با توجه به 
مولفه هایی که بررسی کردیم شباهت ها و تفاوت ها را در جدول1 می بینیم.

هدف این پژوهش یافتن شباهت ها و تفاوت های هنرهای تزیینی 
معماری داخلی روسیه با هنرهای تزیینی داخل کاخ صاحبقرانیه بود که 
در جدول مالحظه کردیم. بنابراین فرضیه پژوهش پس از دستیابی به 
هدف این طور اثبات می شود: هنرهای تزیینی به کار رفته در معماری 
داخلی روسیه تحت تأثیر هنرهایی که از دوره مسیحیت از کشورهای 
اروپایی در روسیه نفوذ کرد قرار داشت. با توجه به شباهت های مولفه هایی 
که بحث شد معمار ایرانی با به کارگیری ذوق و سلیقه خود و الهاماتی که 
از نقاشی و ترکیب بندی کاخ های اروپایی و روسی گرفته بود، صاحبقرانیه 
را بازسازی کرد. بنابراین تلفیق هنرهای سنتی ایرانی با ایده های نو و تفکر 
خالق معماران و هنرمندان صاحبقرانیه را پدیدآورد و تأثیر هنر روسی در 

کنار هنرهای اروپایی بر این کاخ را نمی توان نادیده گرفت.

پی نوشت ها

1 Apaksin House.
2 Pashkov House.
3 Motifs.

4 1264هجری.
5 البته این کار روس��یه بخش مهمی از مأموریت مبارزه علیه بریتانیا بود 

و در این میان ایران از نظر سیاسی نقش مهمی را ایفا می کرد.
بهناز اس��دی کیا ، »معرفی و نقد کتاب: ایران و روس��یه در بازی بزرگ، 
سفرنامه ها و شرق شناسی« ، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم 

سیاسی ، د40 ، ش2 ، )1389(، 352.
 6 آقا محمدخان به دلیل درگیری های فراوان نتوانست به جز تخت مرمر 
اثر قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد و به همان بناهای دوره صفویه و زندیه 
قناعت کرد. فتحعلی ش��اه که به امور تفننی بیشتر عالقه داشت ارگ سلطنتی 
اولیه را توسعه داد، نگارستان و قصر آن را پایه گذاری کرد و قصر معروف قاجار 

را بنا نهاد. 
جالل فرهمن��د، »قصور قاجار«، فصلنامه تاری��خ معاصر ایران، س دهم، 

ش37، )1385(، 245.
 7 روابط ایران با روس��یه از دوران صفویان جنبه رسمی یافت و با کشور 
گش��ایی های پتر کبیر در دوره نادرشاه و پس از آن آقا محمدخان بیشتر شد. 

اما پس از آقا محمدخان تصرف خاک ایران برای روس ها آسان شد.
 8 مینا رمضان جماعت، 1388، » نگرشی بر شیوه های خانه سازی تهران 

عهد قاجار با تأکید بر فضاهای ورودی «، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت 
مدرس، کارشناسی ارشد باستان شناسی گرایش اسالمی، 96.

9 مهناز صفی صمغ آبادی، 1388، » مروری بر تزیینات معماری مسکونی 
ایران)قاجار و اوایل پهلوی(«، دانش��کده هنر دانشگاه الزهرا، کارشناسی ارشد 

صنایع دستی، 72.
10 1290هجری.

11 Spasskaya.
12 Bazhn Ogurtsov.
13 Kristofor Golovei.

14 اکثر کاخ ها با سلیقه شخصی ناصرالدین شاه طراحی می شد.
15 Ney Avaran.
16 Niyavaran.

17 1850 میالدی.
18 1259 شمسی.

19 در دوره قاجار هر 30 سال یک قرن نامیده می شد.
20 تزییناتی شامل گچبری، آیینه کاری، مشبک، ارسی های رنگی، تراش 
سنگ، نقاش��ی و نقاشی الکی بر روی اش��یای موجود؛ همگی آنها با الله های 
رنگی لوسترها در دوره قاجار جزو جدایی ناپذیر چیدمان و معماری داخلی بود.

21 کالژ.
22 به دلیل بسته بودن در ِ بسیاری از اتاق ها امکان تشخیص دقیق اتاق 

تفاوتهاشباهتهامولفهها
نقشه و 

ترکیب بندی
نقشه و تاالرهای مستطیل شکل 

– پلکان دو طرفه – اتاق های 
فراوان در کنار تاالرها – 

ترکیب بندی و فضاسازی راهروها

گستردگی مجموعه 
کرملین و تعداد تاالرهای 
آن نسبت به صاحبقرانیه 

بیشتر است
تقسیم بندی فضای تاالرها – گچبری

تکرار آرایه ها با موضوعات یکسان 
– رنگ آمیزی

هندسی بودن آرایه های 
گچبری های روسی در 

مقایسه گچبری تاالرهای 
صاحبقرانیه – یکسان 

نبودن منشأ طراحی
تکچهره ها – رنگ آمیزی نقاشی

گچبری ها – نقاشی سقف ها
آرایه های تک چهره ها – 
موضوعات نقاشی دیواری

آیینه کاری به شیوه -آیینه کاری
صاحبقرانیه در بناهای 

روسی وجود ندارد
تزیینات 
سنگی و 
شیشه ها

شکل پنجره ها – مولفه های 
سنگی با آرایه های حکومتی

شیشه های رنگی پنجره ها 
– کاربرد کمتر تزیینات 
سنگی در صاحبقرانیه 

نسبت به بناهای روسیه

ج�دول1- ش�باهت ها و تفاوت های مولفه ه�ای کاخ صاحبقرانیه و بناهای روس�یه 
قرن18و19میالدی.

بررسی تطبیقی هنرهای تزیینی داخل کاخ صاحبقرانیه و بناهای روسیه 
قرن18و19میالدی
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بار وجود نداش��ت. اما سقف موزه جهان نما نیز شامل این توصیفات می شود و 
می توان حدس زد که س��قف اتاق آثارچوبی و الکی در تاالر حوضخانه نیز به 

همین شیوه مرجوک کار شده است.
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