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مژگانآقاییمیبدی،1سعیدخاقانی،2
عرفانامیریآذر،3سحرمصاحبیمحمدی4

کالبدوتزییناتمعماری
مقبرۀسرقبرآقا
)مقبرۀامامجمعۀتهراندردورۀقاجار(

مقدمه
در سده های نخست تا سوم پس از اسالم، تالش می شد 
جای گورها پس از چندی فراموش شود و حتی سنگی 
بر گور نمی گذاشتند. پس از این زمان بود که گذاشتن 
سنگ بر گور رواج یافت. نخستین بار، در زمان آل بویه 
باب شد که روی گوْر یک ساختمان ساخته شود. تا پیش 
از آن، حتی بزرگان دینی می کوشیدند جای گورشان نیز 
ناشناخته بماند، چه رسد به اینکه ساختمانی بر سر آن 
بسازند.5 مقبره شامل اتاق های کوچک و بزرگ مختلفی 
بود که داخل قبرستان ها افراد برای خویش یا بازماندگان 
جهت درگذشتگان خود می ساختند و مرغوب ترینشان 
مقبره هایی بود که در گورستان ها یا صحن های امامان و 
امامزاده ها ساخته می  شد.6 معماری مقابر و آرامگاه ها 
در طول تاریِخ معماری ایران از اهمیت بسیاری برخوردار 
بوده  است و این بناها با توجه به موقعیت مکانی و شرایط 
اجتماعی و سیاسی زمان ساخِتشان دارای ویژگی های 

متفاوتی هستند.
سر قبر آقا مدفن سید ابوالقاسم، پسر سیدمحسن، 
است که بین سال های 1263 تا 1270ق امام جمعٔه تهران 
بود. مقبرٔه مجلل او که دارای آینه کاری و کاشی کاری های 
سید  پسرش  سوی  از  ناصرالدین شاه  به روزگار  زیباست 
سمت  نیز  او  که  ظهیر االسالم،  به  مشهور  زین العابدین 
امامت جمعٔه تهران را داشت، بر سر قبر او بنا گردید و 
خود او نیز در همانجا مدفون شد.7 این مقبرٔه خانوادگی، 
که پس از سید ابوالقاسم ظهیراالسالم مدفن بانی بنا و سایر 
خاندان وی شد، آرامگاه کسانی چون سیدمهدی امامی، 
ناظم االطبا و سعید نفیسی نیز هست. استاد محمد و استاد 
قاسم سازندگان این بنا هستند که رقم آنها به ترتیب در کتیبٔه 
گنبد و ستون ایوان آمده است. تغییرات بعدی در این بنا 
بر  همچنین،  است.8  داده  صورت  معمارلرزاده  استاد  را 
اساس خاطرات میرزا بهاءالدوله، در سال 1271ق استاد 
ساخت  برای  خان،  خسرو  سوی  از  معمار،  عبدالرزاق 

مقبرٔه امام جمعه گمارده شد.9
مقبرٔه سر قبر آقا، که پیش از توسعٔه تهران خارج 
از حصار شاه تهماسبی قرار داشت، پس از توسعٔه شهر، 
در داخل حصار جدید قرار گرفت و اطراف آن محله ای 
به نام محلٔه سر قبر آقا ساخته شد.10 شهری در جلد اول 

عماری
م

مقبرٔه سر قبر آقا در قرن سیزدهم همزمان با حکومت ناصرالدین  شاه 
 قاجار در محل قبرستانی قدیمی واقع  در نزدیکی دروازٔه شاه عبدالعظیم  ، 
برای خاکسپاری سید  ابوالقاسم  ظهیراالسالم، امام  جمعٔه تهران، بنا نهاده 
 شد. مقبرٔه چهار ایوانی سر قبر آقا، با گنبد مرتفع دوپوش و سایر تزئینات 
متنوع و نفیس در تلفیق با سنتوری   مثلثی ایوان  اصلی و سر  ستون های  
کرنتی و سایر تزئینات فرنگی، که اقتباسی از معماری اروپایی در دوران 
ایران  آرامگاهی  معماری  منحصربه فرد  نمونه های  از  است،  ناصری 
است. پژوهش حاضر با هدف مطالعٔه کالبد و تزیینات معماری مقبرٔه 
سر قبر آقا و تحلیل الگوهای تزئینی آن است. در این پژوهش، با تکیه 
بر اسناد تاریخی و پرونده های ثبتی و بررسی های میدانی و مستند نگاری 
مقبره از طریق تهیٔه نقشه و عکس برداری به معرفی معماری و تزئینات 
مقبره پرداخته  شد و تاریخچٔه بنا و عوامل تاریخی مؤثر بر ورود عناصر 
معماری فرنگی به معماری مقبرٔه سر قبر آقا مورد بررسی قرار گرفت. 
با توجه به الگوبرداری معماری مقبرٔه سر قبر آقا از مقابر امامزاده های 
و  معماری  که  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج  قاجار،  دوران  در  تهران 
تزیینات نفیس مقبره و بهره گیری از عناصر معماری اروپایی در جهت 
تحکیم جایگاه معنوی و قدرت امام جمعه تهران و خاندان وی و نمودی 

از تجدد در معماری این دوران است.
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کتاب تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم در توصیف 
السلطان  امین  »میدان  می نویسد:  آقا  قبر  سر  مقبرٔه 
امام  مدفن  بقعه ای  آقا(  قبر  )سر  گنبد  و  باغ  نمای  با 
صورت  کم کم  که  ]است[  ناصرالدین شاه  زمان  جمعٔه 
امامزادٔه واجب التعظیم معجزنما گرفته در آن مردم شمع 
و چراغ روشن کرده برایش نذورات می بردند، تا زمان 
رضاشاه که وسایلش جمع و درش بسته شده معتقدان 
در  مقبره  این  قاجار،  دوران  در  گردیدند.«11  پراکنده 
قبرستانی قدیمی قرار داشت که وضع نامناسبی داشت 
و سرانجام در دورٔه پهلوی با توجه به روند شهرسازی 
اطراف  بخش های  از  بسیاری  تهران  شهر  توسعٔه  و 
به  باغی عمومی  گورستان تخریب و در زمین های آن 
نام باغ فردوس برای تفریح اهالی ساخته شد. بقعٔه سر 
قبر آقا درون محوطه ای حدود 30هزار متر مربع قرار 
گرفته است. بقه دارای آیینه کاری ها، مقرنس کاری ها، 
بسیار  گچ بری های  و  آجرکاری ها  کاشی کاری ها، 
شکیل و نفیسی است و از لحاظ آرایه های معماری و 
تکنیک ساخت در دوران قاجار در شمار بناهای مهم 

تهران قرار دارد. 
مقبرٔه خانوادگی سر قبر آقا در مرداد ماه 1351 
با شمارٔه ثبت تاریخی 927 در فهرست آثار ملی ایران 
چهارایوانی،  قاجاری  مقبرٔه  این  است.  گردیده  ثبت 
طولی  امتداد  در  مکعب مستطیل  یک  به صورت  که 
متر  یک  تقریبی  به ارتفاع  سکویی  روی  ـ غربی  شرقی 
تنها  است،  گرفته  قرار  خود  مجاور  محوطٔه  سطح  از 
دارای  که  است  تهران  در  قاجاری  باقی ماندٔه  مقبرٔه 
و  مثلثی  سنتوری  همچون  فرنگی  معماری  عناصر 
از  تلفیقی  با  مقبره  این  است.  کرنتی12  سر ستون های 
و  گنبدخانه  همچون  ایران  آرامگاهی  معماری  عناصر 
نمونه های  از  نفیس  تزئینات معماری متنوع و  ایوان و 
ناصری  دوران  در  آرامگاهی  معماری  منحصر به فرد 
این  مورد  در  متقنی  تاریخی  مدارک  هرچند  است. 
گنبدهایی  به  مقبره  گنبد  شباهت  نمی شود،  یافت  بنا 
پاریس حدس هایی  مقدس«  کلیسای »قلب  همچون 
گنبد  شکل  برای  غربی  الگوهایی  داشتن  بر  مبتنی 

همچون تزئینات را قوی می کند. 

پیشینٔهپژوهش
مقبرٔه سر قبر آقا تاکنون مورد پژوهش دقیق قرار نگرفته 
و منابع موجود آن پرونده  ثبت میراث در سال  1351 و 
کتب تاریخی و منابع دست اول است. در سال 1351، 
به منظور ثبت بنا در فهرست آثار ملی ایران، گزارشی از 
آن  معماری  ویژگی های  از  توصیفی  و  آن  موجود  وضع 
ادارٔه کل  توسط  مقبره  از  و تصاویری  نقشه ها  با  همراه 
حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی تهیه شد13 و در 
مرداد ماه 1351 با شماره ثبت تاریخی 927 در فهرست 
آثار ملی ایران ثبت شد. همچنین جعفر شهری در جلد 
به  سیزدهم  قرن  در  تهران  اجتماعی  تاریخ  کتاب  اول 
توصیف مختصری از وضعیت قبرستان و مقبرٔه سر قبر 
گنجنامه  تاریخ تحول آن می پردازد. در دفتر سوم  آقا و 
مذهبی  بناهای  ایران،  اسالمی  معماری  آثار  فرهنگ 
است.  شده  پرداخته  بنا  این  اجمالی  بررسی  به  تهران 
همچنین در دیگر کتب مربوط به تاریخ تهران همچون 
گزیدٔه تاریخ تهران اثر حجت حسینی بالغی، تهران در 
تصویر نوشتٔه یحیی ذکا و محمدحسن سمسار و کتاب 
نیز اشاره های  ناصر نجمی  نوشتٔه  ناصری  طهران عهد 
مختصری به این بنا شده است. این مقبره در حال حاضر 
در تملک سازمان اوقاف ایران است و دسترسی و ورود 
بازدیدکنندگان و پژوهشگران به داخل محوطٔه آن بدون 
مجوزهای الزم امکان پذیر نیست. در پژوهش پیش  رو، 
ضمن معرفی معماری و تزئینات بنا و سیر تحول تاریخی 
آن به بررسی عناصر التقاتی معماری اروپایی در معماری 
مقبرٔه امام جمعه تهران در دوران ناصرالدین شاه قاجار 

پرداخته شده است.

بانیمقبره
بانی مقبرٔه سر قبر آقا، سید زین العابدین ظهیراالسالم 
دوران  در  شاه  مسجد  سرپرست  و  تهران  امام جمعٔه 
ناصری از خاندان امامی داماد دوستعلی خان نظام الدوله 
معیرالممالک و همسر ضیاء السلطنه دختر ناصرالدین شاه 
میرزا  بهمن  خاطرات  روزنامٔه  اساس  بر  است.14 
ظهیراالسالم(  )سیدابوالقاسم  آقا  وصیت  بهاءالدوله، 
این بود که در بیرون دروازٔه شاهزاده عبدالعظیم  وی را 
مسند  بر  دوران صفویه  از  امامی  خاندان  کنند.15  دفن 
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و  داشته  حضور  ایران  مختلف  شهرهای  امام جمعگی 
سال ها  تا  نیز  ظهیراالسالم  زین العابدین  سید  از  پس 
فرزندان و نوادگان او ِسمت امام جمعٔه تهران را بر عهده 
را  مقبره  این  ظهیراالسالم  زین العابدین  سید  داشتند. 
میرزا سید ابوالقاسم ظهیراالسالم،  پدرش حاج  مزار  بر 
امام جمعٔه تهران، در دوران محمدشاه و ناصرالدین شاه 

قاجار ساخته است.

موقعیتقرارگیریبنا
ضلع  در  تهران  قدیمی  بافت  داخل  آقا  قبر  سر  بقعٔه 
انتهای خیابان شهید مصطفی  جنوبی چهارراه مولوی 
قرار  قدیمی  باغی  میان  در  سابق(  )سیروس  خمینی 
دارد. راه ورود به این بنا از یک در آهنی واقع در خیابان 
بزرگ  نسبتًا  حیاطی  بنا،  جلوی  است.  صاحب جمع 

میان  در  مستطیل شکل  سنگی  حوض  یک  با  همراه 
آن قرار دارد و بنای اصلی در ضلع شمالی حیاط برپا 

گردیده است.

بافتپیرامونمقبره
1.قبرستان

نزدیکی  در  و  تهماسبی  حصار  از  خارج  قبرستان  این 
تهران قرار  از دروازه های جنوبی  دروازٔه شاه عبدالعظیم  
پاالن  بازار  و  چاله سیالبی  به  موسوم  نقاط  تا  و  داشته 
میرزا  حاج  فوت  از  پس  است.  داشته  امتداد  دوزها 
ابوالقاسم، امام جمعٔه تهران، و دفن وی در این قبرستان 
سر  به  قبرستان  این  فرزندش،  توسط  مقبره  ساخت  و 
قبر آقا شهرت یافت.16 این قبرستان یکی از بدنام ترین 
مکان های تهران بود، چنان که در وصف آن آمده است: 
»یکی از قبرستان های عمومی تهران تا قبل از سنوات 
هزاروسیصدوچهار و پنج، قبرستان )سر قبر آقا( بود، 
واقع در شرق میدان امین السلطان و )قبر آقا(، خرابه ای 
مزبله دان، محل تخلیٔه زباله ها و خاک و خاکروبه های 
شهر، در تل های مرتفعی از کثافات مختلف که روستائیان 
آن ها را سرند کرده نرمه هایشان را برده کود و رشؤه زراعت 
ساخته و زبره هایشان را از سنگ و کلوخ و کاغذ و کهنه 
و پوست میوه و اجساد جانوران به جا گذاشته که از آن ها 
تپٔه تل ها به وجود آمده بود، در خاک و غبار و عفونتی 
و  گور  در  می آمد،  مزاحم  و  متصاعد  آن  از  همواره  که 
گودال های دهشتناک که نبش و ویران شده کفن های 
مردگان و آجر نظامی17های لحدهایشان به سرقت رفته، 
مرده ها در عمقشان دیده می شدند؛ محل الوات و اوباش 
و قماربازها و کفن دزدها و دزدان و آدم لخت کن ها، در 
جسارت های روز و شب که به مردم می آویختند و زنان و 
جوانان تن فروش که گورهای آن اتاق کارشان و همچنین 
مکان اختفای اموال مسروقه و آدم کشی و سر به نیست 
کردن افراد و مکان دفع و تخلیٔه اهالی محل که مستراح 
و گودال ها و گورهای آن خالیشان بود.«18 پشت بقعٔه 
و  غسالخانه  و  گورستان  قدیم  زمان  در  آقا  قبر  سر 
تابوت کش خانه بود و در کنار این اماکْن میدانی وسیع بود 
که شب های جمعه مارگیرها و شعبده بازها و درویش ها 

ت 1. سمت راست 
تصویر سید زین العابدین 
ظهیراالسالم بر باالی در 
ایوان ورودی مقبره، سمت 
چپ تصویر نقاشی شدٔه 
یکی از خاندان امامی در 
داخل مقبره )احتمااًل 
سید زین العابدین 
ظهیراالسالم(. مأخذ: 
نگارندگان.
ت 2. موقعیت کنونی مقبرٔه 
سر قبر آقا در بافت شهری 
و همجواری های آن. رنگ 
زرد: محوطٔه محصور مقبرٔه 
سر قبر آقا؛ رنگ طوسی: 
مقبرٔه سر قبر آقا و حوض 
سنگی مستطیل شکل 
روبه روی مقبره؛ رنگ 
قرمز بافت اطراف محوطٔه 
 Google :مقبره. مأخذ
Earth  )بازترسیم از 
نگارندگان(.
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بی خطر  میدان  این  از  معرکه می گرفتند. شب ها، عبور 
در مجاورت  که  و چاپاردارها،  قاطرچی ها  نبود، چون 
همین میدان سکونت داشتند، مرتب مست می کردند و 

سر راه بر مردم می گرفتند.19

2.میدانامینالسلطان
ابراهیم خان  تأسیسات  از  امین السلطان  میدان 
امین السلطان پدر میرزا علی اصغرخان اتابک است که 
بنا کرده  نزدیک دروازٔه قدیم حضرت عبدالعظیم آن را 
بارهای  بارانداز  مخصوص  بزرگ  میدان  این  است. 
بعدًا  را  میدان  این  بود.  و سبزی  میوه فروشی  و  عالفی 
تا مدتی تمام بارهای  امین السلطان دوم گسترش داد و 
خواربار و زغال و هیزم تهران منحصرًا در میدان مزبور 
فرستاده  شهر  محالت  به  آن گاه  و  می گردید  تخلیه 
بیشتر  و  داشت  وسیع  مرکزیتی  میدان  این  می شد.20 
خشکبار تهران را تأمین می کرد. همچنین، در آن انواع 
علوفه و گندم و جو و خواربار و میوه و سبزیجات توزیع 

می شد. نیمه شب، قافله های شتر بدان وارد می شدند و 
تا ظهر روز بعد آورده هایشان به فروش می رسید.21

3.محلٔهسرقبرآقا
تأسیس میدان  کنار گورستان،  از ساخت مقبره در  پس 
بزرگ تره بار )امین اسلطان( و توسعٔه کوره های آجرپزی و 
غیره، محلٔه جدیدی به نام محلٔه سر قبر آقا شکل گرفت 
که، به دلیل شرایط نامساعد کالبدی و اجتماعی خود، در 
دوره های بعد، آن نیز به یکی از بافت های نامطلوب بدل 
گردید.22 محلٔه سر قبر آقا از محله های خشک، بی آب، 
کثیف و نا امن تهران به شمار می رفت، زیرا قاطرچیان در 
اقامت  آن  اطراف  کاروانسراهای  و  مزبور  دروازٔه  اطراف 
دوران  در  می شدند.  زحمت  اسباب  شب ها  و  داشتند 
رضاشاه، که تهران بیشتر توسعه یافت، آنچه از گورستان 
را  آن  و  تبدیل شد  باغ عمومی  به  بود  مانده  باقی  کهنه 
باغ فردوس نامیدند و گردشگاه سکنٔه آن حدود گردید 
و خیابانی در شمال آن به نام خیابان مولوی و در شرق آن 
خیابان دیگری به نام خیابان صاحب جمع احداث گردید.23

معرفیبنا
از نظر ریخت شناسی، شکل مقابر را به دو نوع اساسی 
گنبددار  و  مربع  نقشٔه  با  مقابر  کرد:  تقسیم  می توان 
و  کاشی کاری  آجرکاری،  با  که  برجی شکل  مقابر  و 
آیینه کاری تزئین شده اند.24 مقبرٔه سر قبر آقا را می توان 
داد  قرار  گنبددار  مقابر  زمرٔه  در  ریخت شناسی  نظر  از 
که، با وجود عناصر معماری فرنگی، همچون سنتوری 
پیشین  دوره های  مقبره های  از  کرنتی،  و سرستون های 

متمایز است.

ت 3. سر قبر آقا، عکاس 
علی خادم. مأخذ: ذکا و 

سمسار، تهران در تصویر، 
.339 -340

ت 4. میدان )میوه و 
تره بار( امین السلطان و 
دورنمای بقعٔه سر قبر 

آقا. عکس از واهان 
تراپانجیان. مأخذ: 

شیرازیان، اطلس تهران 
قدیم، 208 و 209.
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به سال 1314ش است  بنا مورخ  گنبد  کتیبٔه دور 
و در کتیبٔه دیگر واقع در پایٔه ستون ایوان شرقی، تاریخ 
اضافه  بنا  عمدٔه  تغییرات  از  می شود.  دیده  1319ش 
شدن ایوانی در جهت شرقی آن است. همچنین، دیوار 
راه  و  برداشته  سر  باال  مسجد  و  گنبدخانه  فضای  بین 
ارتباطی این دو فضا عریض تر گشته است. در سال های 
ایجاد مستحدثاث  ادامٔه خیابان سیروس و  اثر  بر  بعد، 
مختلف، از وسعت محوطٔه باز اطراف بقعه کاسته شده 
ُنه بخشی  صفٔه  چهار  به صورت  بنا  کلی  طرح  است.25 
دارای چهار ایوان و گنبدخانه  با پالن کلی شش ضلعی 
نامنتظم است. کشیدگی بنا به صورت شرقی غربی است 
به ارتفاع یک متر احداث  و کلیت مقبره روی سکویی 
خارجی  پوشش  که  مقبره،  دوپوش  گنبد  است.  شده 
میانی  بخش  برفراز  است،  هلوچین  و  مرتفع  بسیار  آن 
است و سطح  استوار شده  بنا  پایه های  و  روی جرزها 
آبی کبود پوشش شده  به رنگ  نره  با کاشی  خارجی آن 
این گنبد کشیده و مرتفع در نوع خود بی سابقه  است. 
است و تاحدی یادآور گنبدهای معماری تیموری است. 
»قلب  نوساز  کلیسای  که  گفت  می توان  همچنین، 
مقدس« پاریس، که ظاهرًا بسیار دیده و تحسین شده26 و 
آواز شهرت آن تا تهران هم رسیده، در شکل ساخت این 

گنبد بی تأثیر نبوده است. مقبره در دو طبقه احداث شده 
و ورود به بنا از هر چهار ایوان ممکن است، اما ورودی 
اصلی بنا جبهٔه شرقی آن است که ایوان آن با سنتوری 
و  کرنتی  سر ستون های  با  ستون هایی  و  مثلثی شکل 
تزئینات کاشی کاری، حجاری، منبت کاری و آیینه کاری 
مزین شده است. در مقابل نمای شرقی یا جبهٔه اصلی 
بنا، حوض مستطیل شکل بزرگ سنگی احداث شده و 

اطراف بنا محوطه سازی و باغچه بندی شده است. 

1.فضاهایمقبرٔهسرقبرآقا
چهار  شامل  طبقه  دو  در  آقا  قبر  سر  مقبرٔه  فضاهای 
جانبی  فضاهای  نمازخانه،  اتاق  آرامگاه،  اتاق  ایوان، 
اتاق نمازخانه، اتاق های شاه نشین، اتاق های جنب ایوان 
جنوبی و شمالی، اتاق های گوشوار و شاه نشین فوقانی و 

حجره های جنب ایوان جنوبی و شمالی است.

الف.ایوانشرقی
این ایوان مشرف بر حیاط اصلی و دارای دو ردیف پلٔه 
سنگی است که در طرفین ایوان قرار گرفته و هر ردیف 
قبل  ورودی،  پلکان های  از  پس  است.  پله  پنج  شامل 
با طول و عرض  دارد  اتاق وجود  ایوان، دو  به  از ورود 
2/5 در 2/5 متر، با کاربری کفش کن و دارای دو در 
فلزی مشبک از سمت پلکان و دو در چوبی قاجاری از 
سمت ایوان. این سازمان فضایی الگوی آشنای ورودی 
و  اتاق ها  این  مشابه  است.  قاجاری  متأخر  مقبره های 
در  عبدالعظیم   حضرت  متبرکٔه  بقاع  در  مقبره  ورودی 
شهرری، حضرت معصومه ع در شهر قم و نیز امامزاده 
و  شرقی  ایوان  بام  دارد.  وجود  قزوین  سلطان حسین 

ت 5. پالن طبقٔه اول 
مقبرٔه سر قبر آقا: 1. 
ایوان، 2. اتاق آرامگاه، 
3. نمازخانه، 4. 
راهروی ورود به طبقٔه 
باال، 5. راهروی ورود 
به اتاق های گوشوار و 
شاه نشین فوقانی، 6. 
پلکان ورودی به بام، 7. 
اتاق جانبی نمازخانه، 
8. حجرٔه جنب ایوان 
جنوبی و شمالی. مأخذ: 
پروندٔه ثبتی میراث 
فرهنگی، بازترسیم 
نگارندگان.

ت 6. پالن طبقٔه دوم 
مقبرٔه سر قبر آقا: 1. 
ایوان، 2. اتاق آرامگاه، 
3. نمازخانه، 4. اتاق 
جانبی نمازخانه، 5. 
اتاق های گوشوار و 
شاه نشین، 6. پلکان 
ورودی به بام، 7. حجرٔه 
جنب ایوان جنوبی و 
شمالی. مأخذ: پروندٔه 
ثبتی میراث فرهنگی، 
بازترسیم نگارندگان.

ت 7. مقاطع مقبره؛ 
 .A-A راست: مقطع
 .B-B چپ: مقطع
مأخذ: آرشیو میراث 
فرهنگی، بازترسیم 
نگارنگان.
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بنا  قسمت های  سایر  از  متفاوت  آن  مجاور  اتاق های 
به صورت شیروانی و فرم نمای آن سنتوری مثلثی است. 
سقف این ایوان به صورت مسطح است که با منبت کاری 

و آیینه کاری تزئین شده است.
این ایوان داری دو کتیبٔه مشابه، با کاشی هفت رنگ 
و به صورت متقارن در دو سوی ایوان ورودی، است، با 
ابن  تبارک وتعالی عز وجل والیة علي  الله  متن »قال 
ابی طالب علیه  السالم حصنی فمن دخل حصنی امن 
من عذابي، 1322« و »نصر من الله وفتح قریب«. این 
کتیبه ها فاقد نام کاتب اند. در قسمت باالیی هریک از 
این کتیبه ها، سه پنجره با شیشه های کوچک الوان وجود 
با قاب چوبی جایگزین  پنجره های  با  اکنون  داشته که 
شده  است. این پنجره ها متعلق به دو اتاقک قرارگرفته 

برروی اتاق های کفش کن است.
در  رواق  دو  بقعه،  به  از ورود  قبل  ایوان،  از  پس 
طرفین راست و چپ در ورودی بقعه وجود دارد که با 
یک در چوبی مربوط به همان زمان بقعه را از ایوان جدا 
می گرداند. در داخل رواق، سمت شرق، قبر شیخ جعفر 
سلطان العلما به تاریخ اول اربعین 1336ق قرار دارد. روی 

هریک از این رواق ها دو رواق دیگر در طرفین در بقعه 
قرار دارد که به اصطالح رواق های فوقانی اند. هریک از 
رواق های فوقانی دارای چهار ستون کوچک است که از 
هر چهار ستون دو ستون آن به بدنٔه دیوار داخل وصل 
است. سردر رواق های فوقانی قوسی شکل است و روی 
تاق  دارند که متکی است.  ستون های کوتاه سابق  قرار 
جلوی در بقعٔه جناقی است و اقتباسی از سبک رومی 
است. بقعه با یک در چوبی مربوط به همان زمان از ایوان 
جدا می گردد.27 کتیبٔه دور گنبد قسمتی از آیٔه 35 سورٔه 
نور است که نام استاد محمد در آن آمده است. به گفتٔه 

برخی، وی پدر استاد معمارلرزاده بوده است.

ب.گنبدخانه
داخل بقعه، عالوه بر ضریح چوبی منبت کاری شده، چند 
آرامگاه متعلق به خاندان امام جمعٔه تهران  قرار دارد. در 
در سمت شمال ضریح چوبی، چهار  فاصلٔه سه متری 
فشار  که  گردیده  مستقر  قطور  و  کوتاه  سنگی  ستون 
سقف های طرفین گنبد را تحمل می کند. چهار ستون 
بین  ما  دارد و حدفاصل  قرار  در طرفین شرق و غرب 
هریک از دو ستون از دو ستون طرف مقابل در حدود 
همین  از  باالتر  متر  یک  فاصلٔه  به  می باشد.  متر  دو 
ستون ها در سمت شرق و غرب داخل بقعه دو شاه نشین 
قرار گرفته که دِر ورود به آن ها از ایوان شمالی و ایوان 
مرمر  سنگ  از  مقبره  داخل  ازاره های  است.  غربی 
از  تمامًا  بنا  داخلی  بدنٔه  تزئینات  پوشیده شده است.28 

ت 8. نمای ورودی 
مقبرٔه سر قبر آقا 

)ایوان شرقی(. مأخذ: 
نگارندگان.

ت 9. کتیبه های سمت 
راست و چپ ایوان 

ورودی مقبره. مأخذ: 
نگارندگان.

ت 10. ایوان و تاق 
ورودی مقبرٔه سر قبر 

آقا. مأخذ: نگارندگان.
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آیینه کاری و گچ کاری است و سقف گنبد مقرنس کاری 
و روی آن آیینه کاری شده است. سنگ مزارهای داخل 
مقبره با کتیبه نگاری های نستعلیق فاخر مزین شده اند 
که پر کارترین و مهم ترین آنها مربوط به بانی بنا، سید 
ضیاءالسلطنه  همسرش  و  ظهیراالسالم  زین العابدین 
)دختر ناصرالدین شاه( است. به گفتٔه برخی، این کتیبه 
است.  نوشته  طهرانی(  )محمدابراهیم  میرزاعمو  را 
ضریح مقبره، که با گره چینی چوبی نفیسی ساخته شده 
است، با الهام از امامزاده ها و مقابر معصومین، به منظور 
پایگاه  تحکیم  و  زیارتی  فضای  ایجاد  و  تقدس بخشی 
حکومتی  دستگاه  و  مردم  میان  در  معنویت  و  قدرت 
به صورت  این مکان  تا سال ها  که  به طوری  بوده است، 
برای  مردم  که  بود  درآمده  واجب التعظیم  امامزاده ای 

زیارت آن می رفتند.

ج.ایوانشمالی
یک  به  منتهی  که  است  پلکان  ایوان  این  به  ورود  راه 
راهروی  یک  از  گذشتن  از  پس  و  می گردد  چوبی  در 
به اصطالح کوتاه داخل ایوان می شود. در قسمت جنوب 
مقرنس کاری  به  شبیه  ساده  سردر  یک  شمالی  ایوان 
مشاهده می شود که در همین فضای نسبتًا کوچک یک 
در چوبی و یک پنجرٔه چوبی قرار دارد که به اتاقک های 
حیاط  به  رو  آن  چشم انداز  که  می گردد  منتهی  فوقانی 
شمالی است. در اینجا هم به منظور روشنایی بر باالی 
در ورودی یک پنجرٔه آهنی قرار گرفته است.29 بدنٔه این 
ایوان آجرکاری است و فاقد کاشی کاری است. مدخل 
ایوان شمالی تمامًا با گچبری تزئین شده است و سردر و 
تاق این ایوان مقرنس کاری است که همچون سه ایوان 
در  باالی  بر  گنبدخانه  داخل  نور  تامین  به منظور  دیگر 

ورود یک پنجره  قرار گرفته است.

د.ایوانغربی
ایوان غربی دارای تاق جناقی است. جلوی آن، سکوی 
آجری قرار دارد که سه پله با سطح حیاط اختالف دارد. 
در سمت راست ایوان غربی، یک در چوبی دیده می شود 
که آن هم به یکی از حجرات منتهی می شود. در اصلی 
ایوان غربی متعلق به عهد قاجاریه است که زائران را به 

مدخل بقعه هدایت می کند.30

ه.ایوانجنوبی
جزئیات.  همان  با  است  شمالی  ایوان  قرینٔه  ایوان  این 
در سمت  که  است  این  ایوان شمالی  با  آن  تفاوت  تنها 
چپ ایوان در چوبی دیده می شود که راه ورود به طبقات 
قسمت  جز  بحث،  مورد  بنای  کلی،  به طور  باالست. 
نمانده  باقی  سالم  بقعه،  و  ایوان  داخل  و  جنوبی  ایوان 
و به ویژه ایوان غربی و شمالی و شرقی آن آسیب دیده 
واقع  در  نظر  مورد  بنای  که  گفت  باید  ضمنًا  است. 
است  تقلیدی  گفت  می توان  تقریبًا  و  بوده  شش گوش 
از سبک معماری زمان سلجوقی.31 نماهای شمالی و 
جنوبی که تقریبًا قرینه ساخته شده اند هرکدام مشتمل 
بر ایوانی با تاق هایی در بخش میانی است که تاق نمای 
میانی عریض تر از دو تاق نمای جانبی است. یک راهرو 

ت 12. فضای داخلی 
مقبرٔه سر قبر آقا. مأخذ: 
نگارندگان.

ت 11. فضای داخلی 
مقبرٔه سر قبر آقا، عکس 
از کتاب ایران پرس 
جدید، نوشته اکسل ون 
گرافه، چاپ 1937 م. 
مأخذ: ذکا و سمسار، 
تهران در تصویر، 338.
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تصویرجانماییتزئیناتمکان

ایوان شرقی

باالی ایوانسنتوری

جلوی ایوانسرستون های کرنتی

جلوی ایوانپایه ستون های حجاری شده
ازارٔه اتاق های کفش کنکاشی کاری هفت رنگ از دورٔه قاجار

ازارٔه ایوانحجاری 
بعضی قسمت های ازارٔه ایوانحجاری با نقش گل و بوته

نمای خارجی از ازاره به باالکاشی کاری هفت رنگ گل و بوته

گچ بری با فرم گل و بوته
و  باال  به  ازاره  از  داخلی  نمای 

رواق های طرفین در هر دوطبقه آینه کاری

ترنج گچ بری شده با آینه کاری

سقف فرشته  چهار  نقش  رنگی  دیوانگاری 
به صورت قرینه پیرامون ترنج روی گچ

باالی در ورودی ایوان به گنبدخانهحجاری )سنگ مرمر( با نقش دو فرشته

نمای خارجیکتیبه
نمای خارجیترنج و کتیبه با کاشی هفت رنگ

رواق های طبقٔه باالمقرنس

پنجره هاشیشٔه الوان

ایوان غربی
بدنهآجرکاری

ازاره نماحجاری 

ایوان جنوبی

بدنهآجرکاری



ازارهحجاری 
قسمت داخلی ایوانگچ بری
سردر اصلی، تاق ایوان، سردر جنوبیمقرنس

ج. 1. تزئینات مقبرٔه سر قبر آقا. مأخذ: نگارندگان.
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یا راه پله با یک گوشوارٔه دوطبقه فضای شرق ایوان های 
مزبور را می سازد. تفاوت در نمای فوق تنها در تزئینات 

غنی گچبری و حجاری در ایوان جنوبی است که ایوان 
شمالی فاقد آن است. نمای جبهٔه غربی در بخش میانی 
ایوان با تاق هاللی که تاق نمای نسبتًا عمیق در دو سوی 
خود دارد. زوایای بنا در کنج های جنوب غربی و شمال 
غربی به صورت پخ درآمده است و روی آن در قسمت 
پایین نما ایوانچه ای با تاق نیم گنبد ایجاد و زیر تاق آن 

کاربندی شده است.

2.تزئینات
نفیس  و  متنوع  تزئینات  مقبره  این  بارز  ویژگی های  از 

است که در جدول 1 ارائه شده است. 

3.مصالح
مصالح اصلی بنا آجر است و از مصالح دیگر در راستای 
تزئینات و آجرکاری استفاده شده است. در جدول 2، 

جانمایی دیگر مصالح مشخص شده است.

ت 13. ایوان جنوبی 
مقبره. مأخذ: 
نگارندگان.

قسمت داخلی ایوانگچ بریایوان شمالی
ازارٔه نماحجاری 

زیر تاقکاربندی

گنبدخانه

سطح خارجی گنبدکاشی نره به رنگ آبی کبود
باالی گنبدطوق طالیی همراه با خورشیدی

ضریحگره چینی چوبی
دور گنبدکتیبه )سورٔه نور: آیٔه 35(

سردر گنبدخانه، سقفمقرنس

سردر گنبدخانه، قسمت باالی آیینه کاری
ازاره ها، سقف، شاه نشین

پنجره هاشیشٔه الوان
کفکاشی قاجری آبی

گچ بری با فرم گل و بوته

شاه نشین

کتیبه نگاری با آیینه 

نقاشی روی آیینه
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الگوشناسیتزئیناتمقبرٔهسرقبرآقاج. 2. مصالح مقبرٔه سر قبر آقا. مأخذ: نگارندگان.
در دورٔه قاجار، در پی سفرهای متقابل مذهبی، سیاسی، 
ساختار  ایران  به  عثمانی  و  روسی  اروپایی،  اقتصادی 
معماری ایرانی به تقلید از سرزمین های اروپایی تغییر کرد 
و همراه با تحوالت اجتماعی در ایران تقلید از معماری 
آغاز  ملموس  کاماًل  به شکلی  دوران  این  در  اروپایی 
شد.32 در این دوره، عناصر و تزیینات فرنگی بیشتر وارد 
معماری به ویژه معماری مسکونی و کاخ ها شده و هم در 
فضاهای خارجی و هم داخلی بناها به چشم می خورند. 
سامان دهی فضاها هنوز مطابق با الگوهای ایرانی است، 
ستوندار،  ایوان  شیب دار،  بام  جمله  از  عناصری  ولی 
نیم دایره  قوس های  ایونیک،  و  کرنتی  سرستونهای
نقاشی های  تاالرها و  آیینه کاری  پنجره ها،  در فرم در و 
واقع گرا از معماری غرب وارد معماری ایرانی شدند.33 
در تحلیل این دوره، دو دسته عوامل را می توان بررسی 
کرد: نخستین دسته از عوامل تأثیرگذار، عوامل درونی و 
برگرفته از معماری سنتی ایران به خصوص معماری عصر 
صفویه است. آثار این سبک را می توان در بناهای مذهبی 
و خانه های مسکونی به خوبی مشاهده کرد. نخستین آثار 
نفوذ هنر غربی در این دوره نیز در تزیینات و نقاشی های 
و  فاقدمجسمه  سنتوریهای شیبدار،  بام  واقع گرا، 
جناغی  قوس  به جای  نیم دایره  قوس های  و  تزیینات 
دورٔه  از  تقریبًا  ایران  در  متجدد  معماری  می شود.  دیده 
از یک طرف دورۀ  زیرا  »ناصرالدین شاه« شروع شد؛ 
سلطنت پنجاه سالٔه او بیش از یک سوم دورٔه قاجاریه را 
تشکیل می دهد و در این دوره نسبت به دوره های قبلی، 
که دوران محمدشاه و فتحعلی شاه است، آرامش تقریبی 
حاصل می شود. در نتیجه، زمینٔه مساعدتری برای بروز 
دوران  این  معماری  می آید.  به وجود  عمرانی  و  آبادانی 
نئوکالسیک  ایران و معماری  از معماری سنتی  تلفیقی 

غرب است.34

1.عناصرمعماریفرنگیدرتلفیقبامعماری
مقبرٔهسرقبرآقا

سر  بنای  در  به وضوح  که  فرنگی  معماری  عناصر 
در  مثلثی  سنتوری  شامل  می شود  مشاهده  آقا  قبر 
ایوان  ستون های  کرنتی  سرستون های  ورودی،  ایوان 

جانماییمصالحمکان

ایوان شرقی

پله ها، ستون هاسنگ
ازارهسنگ مرمر

ازاره، نمای خارجیکاشی
دیواره ها و مقرنس هاگچ
شیروانی بامفلز

پنجره ها، در هاچوب
درفلز

پنجره هاشیشٔه الوان
کفموزاییک

سقف، دیوارآینه

ایوان غربی
پوشش بامکاه گل
ازارهسنگ
درچوب

ایوان شمالی

پوشش بامکاه گل
ازارهسنگ

قسمت داخلیگچ
پنجرهفلز

در، پنجرهچوب

ایوان جنوبی
پوشش بامکاه گل
درچوب

مقرنس کاریگچ

گنبدخانه

پوشش خارجی، کفکاشی
ضریح، درها، پنجره هاچوب

اطراف در ورودی، ازاره های سنگ مرمر
داخلی

سردر، شاه نشینگچ

سردر، باالی ازاره ها، آینه
شاه نشین، سقف

پنجرهفلز
پنجره هاشیشٔه الوان

ستون هاسنگ
حوضسنگحیاط
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بالدار،  فرشته های  نقوش  شرقی(،  )ایوان  بنا  ورودی 
نقاشی های  و  گیاهی  حجاری های  در  واقع گرایی 
دیواری و استفاده از مصالح مدرن فلزی همچون آهن 
نظر  در  باید  همچنین،  بناست.  سنتوری  ساخت  در 
دوران  بناهای  در  فرنگی  معماری  عناصر  که  داشت 
قاجار تنها در معماری بناهای اشراف و افراد فرادست 
امام جمعه  مکرر  سفرهای  می کرد.  پیدا  ظهور  جامعه 
به اروپا35 و جایگاه قدرتمند وی در دستگاه حکومت 
معماری  تأثیرپذیری  بر  گواهی  قاجار،  ناصرالدین شاه 

مقبره از عناصر معماری اروپایی است.
سنتوری که نمادی کاماًل فرنگی است و از عصر 
یونان باستان تا معماری نئوکالسیک قرن نوزدهم اروپا 
نمای  در  قاجار  دورٔه  در  بار  اولین  بوده  استفاده  مورد 
عکس های  قدیمی ترین  رفت.36  به کار  ساختمان ها 
به جامانده از بناهایی با سنتوری مثلثی در تهران مربوط 
به بنای سفارت بریتانیا و روسیه است. در بناهایی چون 
عمارت کاخ بادگیر در مجموعٔه کاخ گلستان نیز پوشش 

در  سنتوری  که  بود  شده  اجرا  حلب  عایق  با  شیروانی 
ایوان  بام  بر  سنتوری  وجود  می شود.37  دیده  آن  نمای 
رفیع  گنبدی  با  همراه  آقا،  قبر  سر  مقبرٔه  بنای  ورودی 
غیرایرانی  معماری  عناصر  ورود  بیانگر  مقبره،  فراز  بر 
معماری  عناصر  با  آن  تلفیق  و  اروپایی(  )نئوکالسیک 
ایران است. اگرچه این تنها سنتوری بر فراز ایوان ورودی 
بناهای مذهبی دورٔه قاجار در تهران نبوده است و اغلب 
فضاهای مذهبی همچون مقبرٔه شاه عبدالعظیم در ری 
ایوان  در  سنتوری  دارای  تجریش  در  صالح  امامزاده  و 
ورودی بوده اند، اما طی تاریخ بسیاری از این سنتوری های 
مثلثی شکل به الگوی دایره ای یا تخت تبدیل شده اند و 
می توان مقبرٔه سر قبر آقا را تنها مقبرٔه قاجاری باقی مانده 
با سنتوری مثلثی دانست. پالن، کالبد و تزئینات بنا نیز 
قاجار  دوران  در  تهران  امامزاده های  مقابر  شبیه  بسیار 
همچون حرم حضرت عبدالعظیم است و می توان گفت 
در ساخت این مقبره از بنای امامزاده ها الگوبرداری شده 
است. مقبرٔه سر قبر آقا با ایوان وسیع ورودی خود همراه 
با سنتوری، آیینه کاری های نفیس داخل گنبد خانه، گچ 
مقبرٔه  نفیس  چوبی  ضریح  و  کاشی کاری ها  بری ها، 
با الهام از مقابر امامزاده ها در دوران  امام جمعٔه تهران، 

قاجار ساخته شده است.
یکی دیگر از عناصر معماری اروپایی در تلفیق با 
معماری مقبرٔه سر قبر آقا نقش فرشتگان بالدار است. 
فرشتگان در دوران قاجار در موضوعات متنوعی حضور 
ـ خدای  کودک  کوپید،  یادآور  فرشتگان  این  می یابند. 
بنابراین، در دورٔه قاجار  باستان، است.  یونانیان  عشق 
هم مانند رنسانس، فرشته ها از جایگاه آسمانی خود به 
زمین نزول کردند.38 در کتاب فرهنگ نگاره ای نمادها 
است:  آمده  چنین  فرشته  مورد  در  غرب  و  شرق  در 
»فرشتگان پیام آوران بال دار هستند که میان خدایان و 
بشر ارتباط برقرار می کنند.« از آنجا که فرشته را رابط 

ت 14. تصویر 
ایزومتریک مقبرٔه سر 
قبر آقا. مأخذ: آرشیو 
میراث فرهنگی.

ت 15. نقش فرشته های 
قاجاری در ایوان ورودی 
مقبرٔه سر قبر آقا. مأخذ: 
نگارندگان.
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آسمان و زمین می دانند، طراحان بنا خواسته اند با ترسیم 
آن نوعی تقدس و حالتی روحانی به بنا بدهند.39 قرار 
تأکیدی  کاشی ها  کادر  باالی  در  مجزا  فضاهای  دادن 
قرینگی  اصل  به  توجه  آن هاست.  اهمیت  و  ارزش  بر 
ایرانی و  با تفکرات  و ترسیم فرشتگان به صورت جفت 
عالقٔه آن ها به ترسیم فرم های قرینه هماهنگی و تشابه 
دیوارنگاره های  در  بالدار  فرشته های  تصویر  دارد.40 
ایوان ورودی و حجاری باالی در ورودی مقبرٔه سر قبر 
دورٔه  فرشتگان  از  الهام  با  قرینه  و  به صورت جفت  آقا 
رنسانس است که در کاشی کاری ها و تصویرسازی های 
چاپ سنگی دورٔه قاجار نیز بسیار استفاده شده است. 
هرچند این نگاره های عریان در مقبرٔه سر قبر آقا متأثر 
از هنر نقاشی غرب به ویژه دورٔه رنسانس اند، اما گیسوان 
باز  قرینه  به صورت  پیشانی  فرق  وسط  از  که  مشکی 
شده اند و ابروان پیوسته و چشم ها تصویری از چهرٔه زن 

شرقی و قاجاری را تداعی می کند.

نتیجه
بنای سر قبر آقا مقبره ا ی چهارایوانی است، که به صورت 
ـ غربی روی  یک مکعب مستطیل در امتداد طولی شرقی 
محوطٔه  سطح  از  متر  یک  تقریبی  به ارتفاع  سکویی 
مجاور خود قرار گرفته است و عناصر معماری ایرانی آن 
همچون گنبد دوپوش کشیده کاشی کاری همراه با سایر 
با سنتوری مثلثی  تلفیق  بنا در  تزئینات متنوع و نفیس 
ایوان اصلی و سرستون های کرنتی و سایر تزئینات فرنگی 
که اقتباسی از معماری اروپایی در دوران ناصری است، 

در نوع خود بی سابقه است.
اروپایی،  معماری  از  به تقلید  قاجار  دوران  در 
سردر  باالی  سرستون های  نقوش  همچون  عناصری 
و  در  فرم  در  نیم دایره  قوس های  سنتوری،  ورودی، 
از  واقع گرا  نقاشی های  و  تاالرها  آیینه کاری  پنجره ها، 
بررسی  با  شدند.  ایرانی  معماری  وارد  غرب  معماری 
التقاط  که  دریافتیم  آقا  قبر  سر  مقبرٔه  مستندنگاری  و 
معماری ایرانی و فرنگی در این بنا در بسیاری از جهات 
آینه کاری  سنتوری،  کرنتی،  سرستون های  همچون 
ملهم  اصول  و  عناصر  از  بنا  تزئینات  از  دیگر  برخی  و 
است.  فرنگی  معماری  و  اروپا  نئوکالسیک  سبک  از 

سفرهای سید زین العابدین، امام جمعٔه تهران در دوران 
بر  شاهدی  خود  اروپایی  شهرهای  به  ناصرالدین شاه، 
اروپایی  معماری  عناصر  از  مقبره  معماری  تأثیرپذیری 
است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ساخت مقبرٔه 
سر قبر آقا در دوران ناصرالدین شاه قاجار با این شکوه و 
بهره گیری از عناصر معماری اروپایی در تلفیق با معماری 
مقابر ایران، آن هم زمانی که این عناصر التقاتی بیشتر 
می رفت،  کار  به  اعیانی  بناهای  و  کاخ ها  معماری  در 
قدرت  و  معنوی  جایگاه  تثبیت  و  تحکیم  جهت  در 
حکومت  دستگاه  در  وی  خاندان  و  تهران  امام جمعٔه 
این  تا سال ها  به طوری که  بوده است،  میان مردم  و در 
مکان به صورت امامزاده ای واجب التعظیم درآمده بود که 
مردم برای زیارت به آن می رفتند. الگوبرداری معماری 
مقبرٔه سر قبر آقا از مقابر امامزاده های تهران در دوران 
ری  در  واقع  عبدالعظیم   حضرت  بقعٔه  همچون  قاجار 
به صورت بخش کفش کن مقبره و نیز ضریح گره چینی 
کالبد  و  گنبدخانه  و  تزئینات  سایر  و  آن  نفیس  چوبی 
حجاری های  در  واقع گرایی  شد.  نتیجه گیری  معماری 
گیاهی، فرشته های بالدار، سرستون های کرنتی )یونانی( 
ایران  سنتی  مقبرٔه  نمای  )تلفیق  سنتوری  تزئینات،  در 
با نمای نئوکالسیک اروپا( و استفاده از مصالح مدرن 
فلزی همچون آهن در ساخت سنتوری مثلثی از جمله 
عناصر معماری اروپایی در تلفیق با معماری مقبرٔه سر 

قبر آقا در دوران قاجار است. 

پینوشتها
دانشکدٔه  ایران،  معماری  مطالعات  ارشد  کارشناسی  1. دانش آموختٔه 

معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. نویسندٔه مسئول.
Email: mozhgan.aghaei.meybodi@gmail.com

زیبا،  پردیس هنرهای  2. استادیار گروه معماری، دانشکدٔه معماری، 
دانشگاه تهران. 

Email: khaghanisaeid@gmail.com

دانشکدٔه  ایران،  معماری  مطالعات  کارشناسی ارشد  . دانش آموختٔه  3
معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

Email: Amiriazar@ut.ac.ir 
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4. دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی، دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران جنوب. 

Email: sahar.mosahebi@gmail.com 

5. معماریان و پیرنیا، آشنایی با معماری اسالمی ایران، 184.

6. شهری، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، زندگی، کسب و کار 
و غیره، ج 1، 432.

7. ذکا و سمسار، تهران در تصویر، ج 2، 337.

ایران...،  اسالمی  معماری  آثار  فرهنگ  گنجنامٔه  . حاجی قاسمی،  8
.172

9. بیانی و عبدامین، روزنامٔه خاطرات بهمن میرزا بهاءالدوله، 110.

10. ذکا و سمسار، همان، 337.

11. شهری، همان، 221.

این  طرح  که  است  این  ویتروویوس  از  به نقل  هنر  مورخان  گفتٔه   .12
آتنی به نام کالیماخوس است.  سرستون متعلق به مجسمه سازی 
سرستون کرنتی دارای تزئینات گیاهی است. این تزئینات نمایی از 
برگ های استیلیزٔه یک گیاه مدیترانه ای به نام کنگر است که به دور 
حجم گلدانی شکلی جمع شده اند )بانی مسعود، معماری غرب، 

.)46

13. ایمانی، پروندٔه 927 ثبت ملی بقعٔه سِر قبِر آقا.

14. معیرالممالک، رجال عصر ناصری، 565-575.

15. بیانی و عبدامین، روزنامٔه خاطرات بهمن میرزا بهاءالدوله، 97.

16. حسینی بالغی، گزیدٔه تاریخ تهران.

17. خشت پخته ای در مربع نیم ذرع که با آن کف حمام و کف حیاط 
را فرش می کردند و به جای سنگ لحد مردگان مورد استفاده قرار 

می گرفت.

18. شهری، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، زندگی، کسب وکار 
و غیره، ج ۱، جغرافیا و اماکن، 442- 443.

19. نجمی، طهران عهد ناصری، 241.

20. همان، 240.

21. شهری، همان، 221.

22. مهدی زاده، شهر و تاریخ...، 19.

23. حسینی بالغی، همان.

24. هیلن براند، معماری اسالمی، 315.

25. حاجی قاسمی، گنجنامٔه فرهنگ آثار معماری اسالمی ایران، 172.

دیگر  و رجال  ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه  26. نک: سفرنامه های 
عصر ناصری از پاریس.

27. ایمانی، پروندٔه 927 ثبت ملی بقعٔه سِر قبِر آقا.

28. همان.

29. همان.

30. همان.

31. همان.

32. سجادی و دیگران، »ریشه های تاریخی چالش سنت و تجدد در 
معماری معاصر قاجاریه«، 89.

33. بانی مسعود، معماری معاصر ایران.

34. قبادیان، سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران، 
.123 -18

35. معیرالممالک، رجال عصر ناصری، 565-575. 

36. نعیما، سیر تحول معماری ایران، از دورٔه تیموری تا دورٔه معاصر، 
ج 2، 416.

37. کلهر، »سنتوری هاللی )خورشیدی( در معماری ایران...«، 26.

در  فرشتگان  تصویر  تطبیقی  »مقایسٔه  دیگران،  و  صفرزاده   .38
کتاب آرایی رنسانس با آثار چاپ سنگی قاجار«، 95.

39. بمانیان و دیگران، »بررسی نوآوری و تحوالت تزئینات و نقوش 
کاشی کاری مسجدـ مدرسه های دورٔه قاجار«، 44.

40. پنجه باشی و فرهد، »خورشید و فرشته، نمادی از زن در کاشی های 
کاخ گلستان«، 524-523. 

کتابنامه
ایمانی، منوچهر. پرونده 927 ثبت ملی بقعه سِر قبِر آقا. تهران: وزارت 
فرهنگ و هنر، اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی، 1351.

بانی مسعود، امیر. معماری معاصر ایران. تهران: نشر هنر معماری قرن، 
.1391

بانی مسعود، امیر. معماری غرب: ریشه ها و مفاهیم. تهران: نشر هنر 
معماری قرن، 1392.

بمانیان، محمدرضا، مومنی، کوروش و سلطانزاده، حسین. »بررسی 
ـ مدرسه های  تزئینات و نقوش کاشی کاری مسجد  نوآوری و تحوالت 

دورٔه قاجار«، نگره، ش 18 )1390(: 47-35. 

بیانی، بهمن و عبدامین، مجید. روزنامٔه خاطرات بهمن میرزا بهاءالدوله. 
تهران: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری سخن، 1399.
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پنجه باشی، الهه و فرهد، فرنیا، »خورشید و فرشته، نمادی از زن در 
کاشی های کاخ گلستان«، زن در فرهنگ و هنر، د 9، ش 4 )1396(: 

 .528 -511

گنجنامه فرهنگ آثار معماری اسالمی ایران،  حاجی قاسمی، کامبیز. 
دفتر سوم: بناهای مذهبی تهران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 

.1377

حسینی بالغی، حجت. گزیدٔه تاریخ تهران. تهران: مازیار، 1386.

تهران:   .2 ج  تصویر،  در  تهران  محمدحسن.  سمسار،  و  یحیی  ذکا، 
سروش، 1376.

»ریشه های  ثریا.  رستمی،  و  محسن،  رستمی،  فریبرز،  سجادی، 
قاجاریه )1785- معاصر  معماری  در  تجدد  و  تاریخی چالش سنت 

1925 میالدی(«، نقش جهان، س 4، ش 2 )1393(: 85- 94.

شیرازیان، رضا. اطلس تهران قدیم. تهران: دستان، 1394.

شهری، جعفر. تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، زندگی، کسب 
و کار و غیره، ج ۱: جغرافیا و اماکن. تهران: مؤسسٔه خدمات فرهنگی 

رسا، 1369.

تطبیقی  »مقایسٔه  بهرام.  احمدی،  و  نادر،  فاطمی،  نغمه،  صفرزاده، 
تصویر فرشتگان در کتاب آرایی رنسانس با آثار چاپ سنگی قاجار«، 

نگره، ش 36 )1394(: 105-93.

قبادیان، وحید. سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران. 
تهران: علم معمار، 1392.

کلهر، فریده. »سنتوری هاللی )خورشیدی( در معماری ایران؛ بررسی 
کالبد و معنا، نمونٔه موردی: دارالخالفٔه ناصری«، پایان نامٔه کارشناسی 
دانشگاه  زیبا،  هنرهای  پردیس  ایران،  معماری  مطالعات  رشتٔه  ارشد 

تهران، تهران، 1397.

و  ادبیات  یغما،  ناصری«،  عصر  »رجال  دوستعلی.  معیرالممالک، 
زبان ها، ش 140 )1338(: 565- 576.

تهران  گیری  تکوین و شکل  دوره  تاریخ:  و  مهدی زاده، جواد. »شهر 
قدیم )بخش نخست( )نظری به روند تاریخی توسعه کالبدی فضایی 
شهر تهران(«، هنر و معماری، جستارهای شهرسازی، ش 2 )1381(: 

.22 – 13

معماریان، غالمحسین و پیرنیا، محمدکریم. آشنایی با معماری اسالمی 
ایران. تهران: نغمٔه نواندیش، 1392.

نجمی، ناصر. طهران عهد ناصری. تهران: عطار، 1370.

دورٔه  تا  تیموری  دورٔه  از  ایران،  معماری  تحول  سیر  نعیما، غالمرضا. 
معاصر، ج 2. تهران: سروش دانش، 1395.

تهران:  اعتصام.  ایرج  ترجمٔه  اسالمی.  معماری  رابرت.  براند،  هیلن 
شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، 1377.


