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  چكيده
 يختار در آن نفيس نگاريكاشي قاب همچنين و و ساختار معماري پالن بودن شاخص دليل به مشير حسينية

ق است  1293مشير سال  تاريخ اتمام ساخت حسينيه. به ثبت رسيد ملي آثار در فهرست  910 شمارة به 28/1/1351
 سرپوشيده، داالن يا راهرو هشتي، ورودي، ورودي، سردر چون اجزايي داراي خود رونق زمان رسد درو به نظر مي

 صفة حياط، صحن مطبخ، خانه، سفره طبقه، ا در دوه اتاق نشين، شاه يا تاالر ايوان، گوشواره، اتاق كن، كفش
چوب  روي نقاشي، حجاري كاشيكاري، آجركاري، مانند معماري به وابسته تزيينات.  بود زيرزمين و شكل اي دايره

براي ثبت  بنا اين انتخاب دليل ترين مهم. است شده اجرا در آن كاري آينه و گچبري، بري، قواره و ارسي ،)(مرجوك
كه به احتمال زياد متعلق به سال  آن ساخت تاريخ به توجه با كه است آن ارزشمند نگارة ت آثار ملي، كاشيدر فهرس

 ترويج و محلي نقاشان الهام منبع بعد هاي دوره در كه است هاي ديواري نقاشي  اولين رديف ق است و در1310
 نگارة كاشي. بوده است بزرگ هاي شهرستان از برخي و تهران در آن مشابه هنري هاي گرايش و اي خانه قهوه نقاشي
 زميني و آن دنيوي موضوعات كه پاييني رديف بود. اجرا شده رديف دو در كه است نُه مجلس مشير شامل حسينية
 تغيير و مشير فوت از اشاره دارد. بعد  مرگ از پس موضوعات بااليي به رديف و عاشوراست روز به مربوط است

 از بعد بود. شده بنا داده در اين خصوص به عمارت اين در تغييراتي ق 1306 سال در رسهمد به حسينيه كاربري
 با ولي شد استفاده دبيرستان عنوان به آن از و گرفت قرار فارس استان پرورش و آموزش اختيار در بنا اين تعميرات

حادثة  بر اثر ش1366 الس در آنكه تا. شد مي اجرا آن در مراسم تعزيه همچنان خاص مراسم در وجود اين
 تا است حفاظت و مرمت نيازمند بنا اين. شد تخريب حياط و شمالي، ايوان، غربي هاي اتاق بنا، اين در سوزي آتش
  .شود حفظ مانده جا بر مجموعه اين از كه آنچه

  هاي كليدي واژه
  .سازي حسينية مشير، معماري قاجاري، مشيرالملك، قاب كاشي هاللي، نقاشي خيالي
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مقدمه
 براي اختصاصى كاركرد با مذهبى بناهايي ها حسينيه
نيز به  گاهي و هستند خوانى روضه و عزادارى برگزارى
آييني  مراسم برگزارى براي، ديني هاي تماشاخانه عنوان

هاي برجامانده  حسينيه گيرند. برخى مورد استفاده قرار مي
شاخص  بيرونى و داخلى تزيينات لحاظ از دورة قاجار از

هستند كه حسينية مشير يكي از آنهاست.  اين بنا در دورة 
حيات مشيرالملك ساخته شد. او بهترين اساتيد شهر شيراز 
را براي اجراي تزيينات در حسينه دعوت به همكاري كرد، 

هاي خوشنويسي و نقاشي گواهي بر اين مطلب  كه نمونه
ز ساير بناهاي هستند. اين بنا چند ويژگي دارد كه آن را ا

كند. نخست  دورة خود در شيراز دورة قاجار متمايز مي هم
نگارة بزرگ آن بود كه سبك نقاشي آن با ظهور  قاب كاشي
سازي همزماني دارد.  اي و به عبارتي خيالي خانه نقاشي قهوه

ق در اين بنا 1293از سوي ديگر از زمان تكميل خانه يعني 
نظر نيز جزو نخستين  شده است و از اين تعزيه اجرا مي

فضاهاي موسوم به تماشاخانة ديني است.  با فوت مشير 
تخريب و بازسازي در بنا شروع شد و اين تغييرات در بنا 

هاي جدي در معماري  و كاربري جديد آن به ايجاد لطمه
  خصوص تزيينات آن منجر شد.  بنا و به
 توان اين بنا را در وضعيت نسبتاً ترين منبعي كه مي مهم

نوشتة  حسينية مشيرخوب در آن مشاهده كرد، كتاب 
صادق همايوني است كه تصاوير دقيق آن از بنا  را عباس 

ها كه به رجال و  بهمني تهيه كرده است. در ديگر كتاب
بناهاي تاريخي  فارس پرداخته اند، جسته گريخته از اين 

، شاهانه تاالر در ساير كتب  بنا سخن به ميان آمده است.
ملوكانه و همچنين قاب كاشي بزرگ ايوان  غرف و زلمنا

نگارة  شمالي آن ستوده شده است. تاريخ اجراي كاشي
اي  خانه هاي قهوه تر از نقاشي حسينية مشير بسيار قديم

تهران است و اغلب نقاشاني كه در تهران به كار كشيدن 
رنگ روي  نگاري و نقاشي هفت هاي نقاشي خيالي پرده

هاي بسياري در  ند، شيرازي بودند. خانهكاشي اقدام كرد
رنگ تزيين شده است ولي  هاي هفت شيراز با نقاشي

كدام به موضوعات حسينة مشير نپرداخته و اين وسعت  هيچ
دارد كه دربارة  اجرا نشده است. و اين نكته ما را بر اين مي

  تر تأمل كنيم.  سبك و سياق آن بيش

  تاريخچة حسينية مشير
 و واقع است شيراز سياه سنگ محلة در مشير حسينية

 سمت در قاآني خيابان اواسط از مشير كه دربند از توان مي
 يك از عبور از بعد مستقيم طور به شود مي منشعب شرقي

 دبيرستان كاشي با زيبا، سقاخانة يك از و گذر چهارراه
 .شد رو روبه است، نصب سردر آن باالي كه بر سلطاني
 خان ابوالحسن ميرزا حاجي مشير، ةحسيني باني )1(نقشة 
 ميرزا فرزند »ثاني الملك مشير« به ملقب سيوندي

 از مشيرالملك. است) اول مشيرالملك( سيوندي محمدعلي
 عهده بر را فارس حاكم منصب  ق1293 تا 1262 سال
 تاريخ با مصادف حسينيه بناي اتمام تاريخ. است داشته
 از يكي او وتف از بعد. است ق1293 سال يعني او عزل

 به را حسينيه [ش] كاربري 1306 سال در اش نوادگان
 و ناميد  »مدرسة سلطاني« را آن و داد تغيير مدرسه

 به سال همان مهرماه از مدرسه. كرد تعيين بر آن موقوفاتي
 اصلي بناي از هايي بخش.  يافت گشايش رسمي طور

 مشير حسينية .شد دگرگون تغييرات اين جريان در حسينيه
 عمارت چه شد، احداث مشيرالملك خانة سمت شمال در

 و  وسيع بسيار باغي در بزرگي ساختمان مشير ديواني
 امور به رسيدگي براي بود كه »فين« نام به زيبا و پردرخت

 جنوبي قسمت در فين. داشت كاربرد مراجعان پذيرايي و
 و باغ آن از و شده اكنون ويران كه قرار داشت حسينيه
. است مانده برجا نارنجستان از كوچكي قسمت فقط خانه
 مشير باغ به جنوب سوي از كه بوده چنان حسينيه وضع
 و خانه مطبخ طريق از و مشير خانة راه از و شد مي مربوط
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 به بود حسينيه و خانه شرق سمت در كه اي بازارگونه
 مشير مرحوم كه نحوي به يافت؛ مي ارتباط مشير مسجد

 مسجد يا حسينيه به خانه داخل از سهولت به توانست مي
 به) كتاب نگارش تاريخ 1354 سال( اكنون هم. برود

 آن و تقسيم افراز و مشير خانة و ايوان بناي تخريب واسطة
 افراد به آن فروش و مايملك شدن تفكيك و ورثه ميان

 فين و باغ از اثري جديد، هاي ساختمان احداث و مختلف
تغييرات  اثر در نيز حسينيه با مسجد ارتباط و نيست خانه
 همان با حسينيه است ولي شده قطع ها ساختمان همين
همايوني، ( دارد وجود جزئي تغييرات با سابق وضع و حال

  ).13 ـ11 :1355

هاي تاريخي شيراز مربوط به سازمان جلب سياحان  . نقشة محله1نقشة 
ص شده مشخ 15)، حسينيه و مسجد مشير با عدد 1353(قبل از سال 

  1است.

 در فارس پرورش و آموزش را ساختمان اين اكنون
 مشير موقوفة تاريخي، ساختمان اين متولي. دارد دست
 نظارت آن بر استان اوقاف كل ادارة نوعي به و است
 نيز فارس گردشگري و فرهنگي ميراث سازمان. كند مي
 عمومي بودجة 23 تبصرة) ب( بند قالب در را خود حق

  . داند مي محفوظ ساختمان اين در كشور
ها و  دبيرستان، كالس شدن حسينيه به تبديل از پس 

جمله  از هايي را در اطراف حياط مهيا شده بود. آزمايشگاه
 اختصاص يافته بود علوم آزمايشگاه ايوان شمالي كه به

 دانش آموزان (كودكان از گروهي بازديد در ظاهراً
 گزند از ها ستون شد و فقط سوزي آتش دچار پرورشگاهي)

 سلطاني مدرسة مقام در بنا .ماندند پابرجا و مصون حوادث
 اين از پس اما بوده است استفاده مورد هم ش1360 سال تا

 به ابتدا از اساس بر بنا از آنجا كه. شد  تعطيل مدرسه تاريخ
  گذاشته شده و بنيان مشيرالملك توسط حسينيه عنوان
 خود موقوفات جزء را ملك اين اوقاف سازمان شد،  موقوفه

 بناي اين كه از از آنجا كه پس ديگر سوي از داند. مي
 داشتن نگه زنده براي مشيرالملك وراث سوي از يادشده

 پرورش و شود، آموزش مي مدرسه تبديل به وي همسر نام
 خواند. اين مي قاجار دورة ساختمان اين متولي را خود هم

 برپايي براي را بنا اين مشيرالملك كه ست در حالي
ساخته بود و تا قبل از  تعزيه ويژه به مذهبي هاي آيين
شده و  هاي آييني در آن اجرا مي سوزي  نيز اين نمايش آتش

هاي فرهنگي قرار گيرد  از همين رو بايد در اختيار سازمان
تا براي انجام عمليات بازسازي و احياي كاربري حقيقي آن 

-  3398 شمارة خهاقدام كنند (خبرگزاري مهر: نس
09/11/1392.(  

   ساختماني هاي روش
به . است شده استفاده مختلفي مصالح از حسينيه ساخت در

 اين ديوارها و سقف اجزاي شدن هويدا و بنا تخريب سبب
 ديوارها ساخت مصالح. است رويت قابل خوبي به  مصالح
 و زيرزمين هاي پوشش براي و بوده سنگ و خشت
 و آجر و خشت از آن بودن سبب طاقي هب معموالً ها هشتي

 چوب از آن ديگر طبقات و همكف طبقة هاي پوشش در
 تاالرها، چوبي و سنگي هاي ستون. است شده استفاده
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 اي سازه باربر عناصر ديگر از ها نشين شاه داخل و ها ايوان
 هاي مكان در آنها شكل و ها ستون اين تعداد. هستند
 ،)سپيدار( سفيدار جنس زا ها چوب. است متفاوت مختلف
 به توجه با آنها هر كدام از و است نارون و صنوبر
. است شده استفاده مختلف هاي مكان در خود هاي ويژگي

 نزديك فواصل با تير چوبي تعدادي ها، سقف ساخت در
 چوبي باربر هاي پل موارد برخي در شده و داده قرار هم به

 باربر، قسمت اين زير گاهي و اند برده كار به قطور
 و چوبي تيرچة چندين از متشكل چوبي كاذب هاي سقف
 بر عالوه روش اين با. است شده اجرا آن روي كاري توفال
 شده ايجاد) عايق( پنام نوع يك اتاق داخل دادن جلوه زيبا
 تخته چند يا يك با را باربر چوبي هاي تيرچه روي. است
 مالي غلتك شرو از بام كاري عايق براي و كرده فرش بوريا

  .اند جسته سود كاهگل هاي اليه

  فضايي حسينية مشير هاي ويژگي
  چون اجزايي داراي خود رونق زمان مشير در حسينيه
 سرپوشيده، داالن يا راهرو هشتي، ورودي، ورودي، سردر
ها در  اتاق نشين، شاه يا تاالر ايوان، گوشواره، اتاق كن، كفش
 صفة حياط، صحن مطبخ، خانه، سفره طبقه، دو

 معماري به وابسته تزيينات.  بود زيرزمين و شكل اي دايره
چوب  روي نقاشي، حجاري كاشيكاري، آجركاري، مانند

 در آن كاري آينه و گچبري، بري، قواره و ارسي ،)(مرجوك
  .)2(نقشة  است شده اجرا

 ).30 ةارشم ،معمار مجله در بهپور باوند مقاله (مأخذ: مشير حسينية . پالن2نقشة 
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  ورودي در سر
 كه است خانه ورودي يكي از اجزاي معماري سنتي ايران

 نقطه خانه سردر. شود مي تشكيل داالن و هشتي، سردر، از
 كوچة يا و معبر مسير در كه است خاصي نشانة و عطف

 محسوب گرا برون نماي تنها گيرد و مي قرار سرپوشيده
 مياني محورهاي در ها ميخ گل با دولنگه چوبي درِ شود. مي
 نفوذ و آفتاب تابش از جلوگيري منظور به و شده واقع

 با و طاقنما داخل در چوبي درِ بارندگي، اثر در رطوبت
 ورودي سردر. گيرد مي قرار خارجي لبة از مطلوبي فاصلة

 شده مزين دار هاي تاريخ كتيبه آجركاري و، كاشيكاري با بنا
 و سردر ينطرف جرزهاي كاشيكاري از است. بخشي

 حسينيه (به اصلي بناي به مربوط آن، باالي هاي لچكي
كاشي  هاي كتيبه از ديگر بخشي است و ق)1293تاريخ 

ست كه بنا تبديل به مدرسه شده و تاريخ  مربوط به زماني
 با سردر باالي عرقچين نيمه. ش است1308و  1306آن 
 و كاشي آجر از تلفيق كه كند و تند هاي ترنج طرح
 شده  استفاده آن تزيين و ساخت در الجوردي و اي هفيروز
 حسينية رسد مي نظر است. به آورده پديد خاصي فضاي
 بوده ورودي سه داراي تكميل و ساخت زمان در مشير

 در دو ورودي دو و خانه اندروني به ورودي يك است كه
 مسدود حاضر حال در قرار داشته كه حياط انتهاي سوي
اي است كه با كنار هم  چوبي دولتهدر ورودي، دري  .است

هاي چوبي و اتصال آنها با قطعات چوبي  قرار دادن تيرك
هاي فلزي برجسته با نقش گل  در پشت و الصاق تسمه

پر در روي در هنوز پابرجاست. اين  هاي هشت نيلوفر و گل
تزيينات بر روي چارچوب و دماغة در اجرا شده است. 

طي روي در نصب شده كه كروي و مخرو  هايي نيم ميخ گل
هاي شاخص اين فن است و در بسياري از بناهاي  از نمونه

  .)2و  1(تصاوير  شود دورة قاجار در شيراز مشاهده مي

در  ورودي اسپر دو و آجركاري برجامانده روي كاشيكاري .1 تصوير
  سمنگويي). فرشته (مأخذ:  1391سال 

در  كتيبة دبيرستان سلطاني قديمي در باالي هاي لچكي كاشي. 2تصوير 
  سمنگويي). فرشته (مأخذ: 1391سال 

 پوشش و دارد وجود سكو چوبي دو درِ طرفين در
 و بندي رسمي مختلف هاي روش به كاشيكاري و آجركاري

در  ورودي مدخل باالي در .شده است تزيين بندي طاق
 ثلث با تاريخ خط به اي كتيبه، حسينيه غربي جنوب سمت
 بسيار بزرگي كاري منبت درِ بود. همچنين ق نصب1290

درازي قرار داشت  داالن آن پشت در كه داشت هم وجود
 آن و خورد مي چشم به آن در شده ويران هاي اتاقك آثار كه
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همايوني، ( است داشته مشير دربند كوچة به دري نيز
شده و درِ خروجي  كاري ). بين در بزرگ منبت10: 1371

خوانان وسايل  ي بوده كه تعزيهكوچة دربند مشير اطاق
صحنه مانند علم و كتل و اسب و شتر را از اين در بزرگ 
وارد كرده و از آن به عنوان پشت صحنه استفاده كرده در 

كردند. اين اطاق  خواني آماده مي آن و خود را براي تعزيه
خوانان مانند زره،  بهاي تعزيه براي نگهداري وسايل گران

طبل و شيپور، علم، و پرچم  نيز خود، سپر، شمشير، 
  ).27: 1355(همايوني،  2شد استفاده مي

  هشتي
 تزيين كاشي و آجر با كه گنبدداري هشتي ورودي، از پس
 شيراز هاي خانه هشتيِ هاي ويژگي از .دارد وجود شده

 هشتي. در آنهاست كاربندي متنوع پوشش و آجر كاربرد
 ساخته وشگ هشت و چهارگوش شكل به تر بيش ها خانه
آن  ديوار گرداگرد و هشتي مشير آجري كف شدند. مي

 ثلث خط به همچنين. است سنگي ازارة و طاقنما داراي
 اي فيروزه رنگ به »حنان يا«، و  »منان يا« ،»جبار يا« عبارات

 و غربي اضالع در درهايي. است شده نقش سياه زمينة بر
، اهرور كن، كفش به شرقي درِ كه دارد وجود هشتي شرقي
 باالي اتاق به غربي درِ و گوشواره هاي اتاق تاالرو، حياط
 شش با از طريق پلكاني. كند مي پيدا راه بام پشت  و هشتي

 توان مي قرار دارد ورودي در روي روبه و در هشتي كه پله
  كرد.  پيدا دسترسي باال طبقة اتاق به

  هشتي باالي اتاق
 منظور به خوانان يهتعز براي اتاقي، ورودي هشتي باالي در

 گرفته نظر در تمرين و لباس، تعويض، وسايل دادن قرار
در اجراي  باارزش وسايل) 24: 1371، همايوني( بودند

 از بخشي كه بعدها شد مي نگهداري محل اين تعزيه در
 وسايل از قسمتي و رفت سرقت به وسايل و ها ظرف

 بن احمد آستانه موزة به مشير ورثه طرف از برجامانده
    .)30 همان،( 3شد اهدا چراغ) (شاه موسي

   راهرو سرپوشيده 
 داده شـكل  را خانـه  ارتباطي هاي شريان حياط، راهرو كنار

 گونـاگون  هـاي  شكل به نيز حياط به مسير رسيدن و 4است
 داخـل  و هـا  اتـاق  نظر انـداختن بـه   كه امكان شده طراحي
را به  ينراهرو اين عمارت، وارد. باشد وجود نداشته حياط

رسـاند. در   ها و حياط مي نشين غربي، اتاق تاالر شمالي، شاه
محل تالقي راهرو با حياط دو سـتون چـوبي بـا سرسـتون     

اي (چندوجهي) قرار دارد كه وزن بام،  مقرنس و بدنة خياره
كنـد و هنـوز    شيرواني، و سايبان اين قسمت را تحمـل مـي  

 ارشـيبد  فلـزي  صفحات چوبي »5شيرسر« روي پابرجاست.
 بازسـازي  زمـان  در هـا  شـيرواني  ايـن . دارد وجود شيرواني
  .)3(تصوير  ساخته شد مدرسه تبديل به براي ساختمان

ارتباط راهرو با حياط و شاه نشيني كه در مجاورت آن قرار . 3تصوير 
  .(مأخذ: نگارنده)دارد 

   (حياط) صحن
 فضاهاست و دهنده تشكيل عنصر ترين اصلي خانه، حياط

 مهم عنصر. دارد آنها ارتباط و سازماندهي در مينقش مه
. مركزي است فضاي حسينيه نيز حياط سازماندهي در

 شيوة به تقريباً آن ابعاد به نسبت حياط، داخلي هاي قسمت
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 هاي بخش از باغچه و حوض و شده طراحي محلي رايج
 بر دو اين طولي محور معموالً است كه بوده حياط اصلي
 محور راستاي در دري پنج يا ارسي اتاق. است عمود هم

 گرفت مي قرار  ها اتاق اين جلوي در حوض و خانه اصلي
حوض  و ها اتاق ساكنان بين مستقيم بصري رابطة نوعي و

 .آورد مي وجود به شد، كه براي اجراي تعزيه نيز استفاده مي
 اند گرفته بر مي در را حياط فضاها، كلية شيراز هاي خانه در
 و بصري ارتباط هشتي، از غير به فضاها ناي تر بيش و

 بين ارتباط عامل حياط. ندارند بيروني مسيرهاي با فيزيكي
 و نشين تابستان فضاهاي ساماندهي و مختلف فضاهاي
 مستطيلي حياطي، حسينيه صحن. است بوده نشين زمستان
هاي شرقي و غربي رو به  هاي اتاق و تمام پنجره است

 5/0 ارتفاع به سكويي گرد صحن شود. ميان حياط باز مي
،  تعزيه مانند آييني و سنتي هاي نمايش اجراي براي متر

 داشته وجود عزاداري مراسم ساير و نقالي،، خواني روضه
  6.است
 اجراي هنگام به شود گاه مي ديده تصوير در كه طور همان
 صحن فراز بر را » پوش« به موسوم قلمكاري چادر تعزيه
 جاي بر پوش هاي تيرك روي چادر اين.  كشيدند مي حياط
اي قلمكار  شد و ديوارها با طومارهاي پارچه مي محكم خود

كه با اشعار محتشم كاشاني در رثاي امام حسين (ع) مزين 
  .)5و  4(تصاوير  پوشاندند شده بود، مي

 ).1381ويلم، (مأخذ:  مشير حسينيه . 4 تصوير

 ابعاد در هشد حجاري نقوش حياط با سنگي هاي زارها
 نقوش. پوشاند مي را ايوان زير تحتاني ديوار، مختلف
شده با نقشماية اسليمي و در قالب طرح لچك و  حجاري

 عمودي و افقي صورت به مستطيلي هاي قاب درون ترنج
 ازارة .است شده محاط اي ساده قاب و با شده حجاري
 نقوش با مرمر 7سنگ الواح با اغلب، حياط صحن بيروني
 نورگير كه جايي در  سنگ ازاره. يافته است پوشش هبرجست

 سبب ها شبكه اين. است ساخته شده است مشبك زيرزمين
 زيرزمين فضاي و جريان پيدا كند خوبي به هوا تا شد مي
  .)7و  6و  5(تصاوير  باشد خنك بسيار تابستان در

 ).1355همايوني،مشير (مأخذ:  عمارت صحن. 5تصوير 

هاي سنگي حجاري شده حياط تصوير از مهندس  رهاازا. 6تصوير 
  فرشته سمنگويي

هاي اسليمي  نورگير زيرزمين با  صفحة مشبك سنگي با طرح. 7تصوير 
.)1355همايوني، و ختايي در ضلع شرقي بنا (مأخذ: 
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  ههاي گوشوار و اتاق شرقيتاالر 
هاي  در جنب ايوان، تاالر بزرگي وجود دارد كه داراي اتاق

ره در طرفين است و ورود به آن از راهرو صورت گوشوا
 وجود شرقي تاالر در دو طرف گوشواره اتاق دو گيرد. مي
در (رنگي  هاي شيشه و شده بري قواره هاي ارسي با كه دارد
 با امروزه و شد مي تفكيك هم از) كشويي پنجره و

 آن سالم قطعات از عمارت، برخي بخش اين بازسازي
  .)8(تصوير  اند مانده

 ).1355همايوني،هاي گوشوار (مأخذ:  ارسي بين تاالر و اتاق. 8تصوير 

 و شربت و چاي تهية و براي بوده آبدارخانه ها اتاق اين 
 اصلي تاالر با و گرفت مي قرار استفاده مورد مهمانان قليان
. است تزيينات فاقد تاالر شمالي گوشوارة اتاق. دارد ارتباط
 و تعميرات در شايد كه است معتقد  همايوني صادق

 اتاق كه چرا .است شده سفيدكاري ديوارها، ها بازسازي
 و گچبري و كاري آينه داراي تزيينات جنوبي گوشوارة
 كه در زماني. است بوده گچ روي روغن و رنگ نقاشي

 ثلث خط به اي كتيبه كرده بازديد عمارت اين از همايوني
 قاب و در شده يم الرحيم آغاز الرحمن اهللا با بسم كه

 داده احتمال است و كرده مشاهده بوده، محفوظ اي شيشه
همايوني، (بوده است  چرم يا پارچه آهاردار آن جنس كه

1355 :24(.  
چوبي است كه با نقاشي رنگ و روغن  ،سقف تاالر

طرح «تزيين بوده و اكنون تنها بخشي از ان موجود است. 

نر و ماده  آن يك جفت طاووس» اي سرهم سوار واگيره
هاي روندة نسترن نشسته اند.  است كه بر شاخه

هاي اين طرح و نحوة به تصوير كشيدن  پردازي طبيعت
هاي غربي است كه ابتدا در هند  پرندگان آن متأثر از شيوه

مرسوم شد و بعدها در دورة قاجار به ايران راه يافت. در 
تي واقع اين نقاشي تلفيقي از نقاشي اروپايي و نقاشي سن
هاي  ايران است؛ چرا كه گردش بندها برگرفته از طرح

  .)9(تصوير  8ختايي است

همايوني، (مأخذ: ي سقف تاالر غرب رنگ و روغن نقاشي. 9تصوير 
1355.(  

كاري يكي ديگر از تزيينات اين تاالر بوده كه تنها  آينه
هاي  بخش ناچيزي از آن برجا مانده است. در قسمت

اي شامل مرثية محتشم كاشاني براي امام  فوقاني ديوار كتيبه
به خط سفيد بر زمينه الجوردي اجرا شده است.  (ع)حسين

در » اكبر استاد علي«پسر » استاد مهدي«نام خوشنويس كتيبه 
  ).22: 1355حاشيه رقم خورده است (همايوني، 

  ساختمان دوطبقه در ضلع شرقي
داراي دو  تر است،  اين ساختمان كه از ساختمان غربي قديم

اتاق در قسمت فوقاني و سه اتاق در طبقة پايين و يك 
زيرزمين است كه با پلكان و راهرويي در وسط به هم 
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شوند و فاقد تزيينات هنري است. تنها در  مربوط مي
شده متداول دورة قاجار كه به  هاي سنگي حجاري ازاره

صورت پنجره در حد فاصل حياط و زيرزمين در ديوار 
شوند.  ه، تزيينات اين قسمت محسوب ميتعبيه شد

هاي چوبي  هاي اين ساختمان مستطيلي بوده و پنجره پنجره
  هاي حصيري روي آن نصب شده است. لته و و پرده سه

  ساختمان دوطبقة غربي
بعد از فوت مشير و اتخاذ تصميم براي تغيير كاربري 

[ش]، تغييراتي در اين  1306حسينيه به مدرسه در سال 
خصوص اين بنا داده شده بود. قبل از ساخت  به عمارت

هاي سراي مشير شبيه بوده و از  اين بنا، شكل آن به حجره
ها براي كالس درس مناسب نبود  آن جا كه اين حجره

تخريب شد و بنايي تقريباً مشابه ساختمان شرقي ولي 
تر از آن ساخته شد. اين گسترش بنا موجب  وسيع

شد؛  غربي شمال تي در گوشةناهماهنگي و بروز تغييرا
ها و حتي پوشاندن قسمتي از كتيبة  سطح نبودن بام هم

ها از اين  كاشيِ  پيشانيِ نماي شمالي و نماسازي پنجره
  .)10(تصوير  )14: 1355جمله است (همايوني، 

 ).1371همايوني، نماي ساختمان دو طبقه غربي (مأخذ: . 10تصوير 

  زيرزمين
 براي زيرزميني عمارت، غربي شبخ ساختمانِ زير در

 و خوراكي مواد يا و استفاده بي وسايل و ابزار نگهداري

وجود  تابستان در آن خنك فضاي از استفاده همچنين
كه ميان  هاي مشبك هلوح نور زيرزمين از طريق .داشت

ديوار تحتاني حياط و بخش فوقاني ديوار زيرزمين نصب 
 شد مي ها سبب مشبك اين همچنين .شد شده بود، تأمين مي

 در زيرزمين فضاي و جريان پيدا كند خوبي به هوا تا
  .باشد خنك بسيار تابستان

  فين
در ضلع جنوبي حسينية مشير عمارت چهارگوشي به نام 

) كه محل سكونت 212: 1339فين قرار داشت (امداد، 
پرداخت. گويا  مشير بود و او در آن به رتق و فتق امور مي

آن وجود  سقف وسط بادبزن قديمي دردر گذشته نوعي 
شاخة آن به حرم حضرت  24هاي  داشته و يكي از چلچراغ

احمد بن موسي تقديم و در آن جا نصب شده است. در 
اين ضلع  آثار تزيينات وابسته به معماري چون كاشيكاري 

: 1355شده وجود داشت (همايوني،  هاي حجاري و ازاره
28.(  

  ايوان شمالي
 طبيعت تماشاخانة و نظرگاه ايران سنتي كنمس در ايوان
 طاقي با آن روي كه حياط از باالتر پله چند اي صفه. است

معماري را  عنصر ترين اصيل و ترين بديع تا شد مي پوشيده
 ايوان. آورد پديد است ـ جهان براي ايرانيان ارمغان كه ـ

 حظ و طبيعت جوار در عصرگاه استراحت براي جنوبي
 آفتاب از استفاده براي شمالي ايوان و حياط، منظر از بردن

 جملة از مسكن در ايوان. است زمستان ساخته شده
 در تبلور را اصلي نقش اغلب كه است عناصر ترين مهم

 واسطة به معموالً امر اين. گيرد مي عهده بر خانه فضايي
 از گيري بهره و ايوان پوشش طراحي در معمار هنرنمايي

گيرد  مي صورت حياط جاورتم در رفيع هاي ستون
 هاي اطاق ايران، سنتي معماري . در)6 :1389 منصوري،(
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 رو به و شمالي جبهة در بيروني همچنين و اندروني اصلي
 ساختمان، شمالي جبهة در گاهي. دارند قرار آفتاب

 بقية بناي به نسبت قسمت اين و دارد وجود زيرزمين
 اضالع در گرا حتي و دارد قرار باالتري سطح در اضالع
 ساختمان كف هم باز باشد، شده احداث زيرزمين هم ديگر
 در كه ايواني. است تر جاها مرتفع بقيه از اصلي جبهة
 از حدودي تا داشت قرار ساختمان اصلي جبهة جلوي

 نصب و زني پرده و بارندگي و آفتاب تابش مانند مشكالتي
ي بخش بام پشت لبة در گرچه. كاست مي سنگين هاي ارسي
 تابش ولي شد، مي ساخته بان و شيرسر آمده مانند سايه پيش
 و زده آسيب ايوان تزييني عناصر به  بارندگي و آفتاب

همين روي  از. كرد مي وارد آنها به زيادي خسارت
 ورود از جلوگيري براي بود تا شده نصب هايي بر آن قرقره

 بياويزند. نصب آن مقابل در بزرگي پردة، جوي نزوالت
 حركت پايين و باال به طناب با كه سفيد كرباسي هاي  هپرد
 اين و بوده ايوان از حفاظتي وسيلة يگانه شود، مي داده
 از. شد مي تعويض يا شسته، مرمت بايد ساله هر ها پرده
 ارتباط بر عالوه كه است آن بنا اين هاي ويژگي ديگر
از  مختلف هاي كاربري براي طراحي يكديگر، با فضاها
  .است بوده ممكن نياز مورد هاي نسبت و ابعاد رد فضا

مشير رو به  ةحسيني ايوان شمالي و داخلي اصلي نماي
كه از سه طرف  اصلي ايوان بزرگ يك ؛ جنوب است

شود و باالتر از  محدود و از يك طرف رو به حياط باز مي
 از متري يك ارتفاع ايوان در كف .است واقع شده سطح آن

هاي دو  . ورود به آن از طريق اتاقدارد قرار حياط سطح
گرفت. ديوارهاي جانبي ايوان  طرف ايوان صورت مي

هاي  ها و ورودي هايي به اتاق داراي طاقچه، طاقنما، و پنجره
 نقوش با سنگي بلند ستون دو ايوان جلوي مجاور است. در

 كه داشت ستون با كاشيكاري معقلي قرار و دو نيم برجسته
  .)13تا  11وير (تصا پابرجاست هنوز

 ها تيركوبي، شيرسر  از بخشي، مشير ايوان شمالي حسينية. 11تصوير 
   ديوار ستون با نماي كاشي معقلي در و نيم كاشي كتيبة و

  ).1342 مصطفوي، (مأخذ:

 )1355(مأخذ: همايوني، 1355 سال در شمالي پيشاني . 12تصوير 

كه سر  1391 سال رد شمالي پيشاني ديوار در همان نما. 13تصوير 
 فرشته :خذأم( بخشي از كتيبه ها تخريب شده است ستون مقرنس و

  .)سمنگويي
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درباره اهميت بناي تك ايواني حسينيه مشير بايد به 
مواردي چند اشاره داشت. ايوان بلندتر از ساير اجزاي 

نگاره آشكارا نظر بيننده  بناست و به دليل داشتن قاب كاشي
ند و در ميان اجزاي عمارت خاص كرا به خود جلب مي

و رو به  چشم خانهاست. فضاي ايوان متعين، محصور، و 
ترين تزيينات و نقاشي و  سوي حياط است كه بيش

طور كه از  حجاري در اين بخش اجرا شده بود. همان
عكس و پالن ايوان شمالي مشخص است  فضاي داخلي 

دو  اين ايوان در گذشته با ديوارك جداكننده چوبي به
قسمت تقسيم شده بود كه به پلكان غربي دسترسي داشت. 

» حسينيه«به بخش جلويي كه مخصوص جلوس آقايان بود 
گفتند. مي» زينبيه«و به فضاي پشت ديوارك هاي چوبي 

اين ايوان به لحاظ كاربري، تاالر هم بود چرا كه اتاق بزرگ 
و تشريفاتي خانه بود و براي پذيرايي از مهمانان مورد 

 داخلي ايوان شمالي فضاي به گرفت. وروداستفاده قرار مي
طرفين  در كه ورودي دو طريق از جانبي آن هاياطاق و

 هرگز و گيرد مي انجام دارد، قرار مركزي تاالر ايوان يا
 ساختمان محور يا و مياني دهانة روي ورودي را

  . ساختند نمي
 حتي يا ارديو نداشتن  اين نكته را بايد در نظر گرفت كه  

 به آن هايكاربري از يكي از برخاسته ضلع، اين در ارسي
 سوي هر در مهمانان. است ديني تماشاخانة يك  عنوان
آييني  و مراسم نمايش به تماشاي قادر نشستندمي كه اتاق

سقف  بودند. شد ـمي انجام بلند سكويي روي تعزيه ـ كه
و بزرگ هاي كوچك چوبي ايوان شمالي با تيرها و تخته

هاي رنگ و روغن ساخته شده بود و روي آن را با نقاشي
تزيين كرده بودند. نقوش حاشية اول دور تا دور سقف 
-طرح ترنج بازوبندي بود كه با نقوش گياهي خلوت و كم

كار تزيين شده بود. بعد حاشية هراتي (گل و دو برگ 
هايي با نوار خميده متقابل) بر زمينة سبز بود و حاشيه

باف يا مارپيچي آن را قاب شده با نقش گيسبي منبتچو

كرده بودند. طرح اصل سقف ترنج بزرگي است كه داخل 
آن با نقوش گل و مرغ بر زمينة سفيد و بيرون طرح نقوش 

 ).37: 1355گياهي در زمينة الكي اجرا شده بود (همايوني، 
 منظم و تخته تير بر و زيبايي كه طرح خوش هاينقاشي

» مرجوك« اجرا شده را شيراز قديمي ابنيه بعضي يهاسقف
اين هنر  شيرازي نامند. ديوارنگارانمي) مردمك وزن (بر

و ديگر عمارات مهم در تهران  سلطنتي ابنية ظريفه را در
ديواري  نقاشي. شد اين هنر متداول تدريجاجرا كردند و به
 با است كامالً هنر غرب تحت تأثير ترقاجاري كه بيش

 زنديه دورة متفاوت است. در دورة زنديه ديواري ينقاش
 شد يا روي تزيينات مقرنسنقاشي مي عموماً بناها سقف

-نقاشي مي هاي گچي طاقچه وگچبري سقف و ديوارها يا

 تأثير تحت عمدتاً كه قاجار دورة نقاشي كه حالي در شد،
چوبي  هايي با تيرهاي در سقف است غرب نقاشي شديد
 )275: 1365 پور، شود (آريانه ميگرفت كار به تخت

  .)14(تصوير 

بخشي از نقاشي سقف ايوان شمالي . 14تصوير 
  .)1355همايوني، (مأخذ: 

شده كه شايد در اين دو ستون يكپارچة سنگي حجاري
فرد باشد، تا ميان آثار حجاري دورة قاجار منحصربه

ش  هنوز پا بر جا بوده است. نقش حجاري روي 1392سال
تنة چهار مردي است هاي مكعبي، صورت و نيمستونسر

دار برتن دارند و  كه باالپوشي به شكل كت با دامن چين
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اي زير آن پوشيده و كاله چندترك بر سر گذاشته جليقه
اند. حالت تعظيم  اين چهار نفر در چار جهت در حالي كه  
شاخه گلي در هر دست دارند و آن را جلوي سينه و به 

رام نگهداشته اند گوياي اين نكته است كه آنها حالت احت
هايي شبيه خدمتگزاران اين مكان هستند. در ميان آنها گل

نيلوفر اجرا شده است. همين نقش در حاشية پاييني در 
ها به تبعيت تر وجود دارد. اين نقش برجستهاندازة كوچك
هاي اروپايي متداول در دورة قاجار حجاري از سرستون

  .)16و  15(تصاوير  شده اند

 1392 سال آسيب هاي وارده بر ايوان شمالي در. 15تصوير 
  .سمنگويي) فرشته مأخذ:(

 قاجاري ستون و سرستون برجستة. 16تصوير 
  ).1355 همايوني،(مأخذ: 

 ةحسينيدر چاپ اول كتاب  اين عمارتتصوير ديگري از 
آهني اي هش وجود دارد كه شبك1355مربوط به سال  مشير

- شده است. همانشيشه در جلوي تاالر نصب [پوشيده با] 

طور كه در تصاوير قابل مشاهده است در بخشي از اين 
شبكه دري تعبيه شده و در برابر آن سه پله ساخته اند كه 

ساخته است. با ايجاد اين دسترسي به حياط را ميسر مي
نشين و فضاي شاهسنگي  ةبرجستنقش هايشبكه ستون

در پشت آن پنهان شد. براي نگهداري تيرهاي  شمالي
هاي چوبي باربر با مقطع گرد يا از ستونچوبي سقف 

پشت بام، سطح  ت ازفظاحمشد و براي  چهارتراش استفاده
  9آن را شيرواني كردند.

هاي شبكة آهني موجود با شبكة در تصاوير جديد قاب
 رسد اين شبكه برايآهني قبلي متفاوت است. به نظر مي

شده و نفيس ايوان نصب شده هاي حجاريحفاظت ستون
هاي نگهبان  براي محكم كردن آن و از هر دو سو سازه

  .)18و  17(تصاوير  نصب شده است

 ).1355 همايوني، تصوير نماي ايوان شمالي (ماخذ: . 17تصوير 

بخشي از نماي ايوان شمالي و ايجاد سازه نگهبان در . 18تصوير 
  (مأخذ: فرشته سمنگويي). 1391سال جلوي آن در
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وجود داشت هاي زيبايي  هاللي شمالي، در باالي تاالر
زنديه  ةكاشيكاري دور ةرنگ به شيوهاي هفتبا كاشي كه

شاخصي در   به طورها اين كاشي و قاجاريه اجرا شده بود.
پيشاني نماي شمالي صحن حياط و همچنين به شكل قاب 

كار رفته بود. نقاشي روي كاشي هاللي در ايوان شمالي به 
در حقيقت يك تابلو نقاشي  مشير ةپيشاني ايوان حسيني

اي بزرگ بود كه روي كاشي اجرا شده بود.خانهقهوه
-همايوني در كتاب خود در باره اين قاب كاشي مي 

از شاهكارهاي هنري اين حسينيه كه در خور «...گويد: 
هاي كاريبحث و گفتگو و تجزيه و تحليل است كاشي

رنگي است بر قوسي شبيه طلوع خورشيد و شامل سه هفت
نشين  شمالي است و اوج هاللي كه بر باالي ايوان شاه

دهد. اين اثر تكامل هنر كاشيكاري دوران قاجار را نشان مي
هنر ارزندة اسالمي بنا به عقيدة جناب آقاي شايسته استاد و 

يون تومان هنرمند نقاش معروف معاصر در حدود يك ميل
اش از سطح بام ارزش دارد و طول آن هشت متر و ارتفاع

متر و از نقاشي معروف به نام آقا ميرزا سه متر و سي سانتي
).  39: 1355(همايوني، » است در دورة مشيرالملك 10بزرگ

شده شخصي به نام آقا ميرزا بزرگ با توجه به نقل قول ارائه
آقا «ديگري به نام  يافت نشد. الزم به ذكر است كه نقاش

 كه از آثار دارد وجود در فهرست نقاشان شيرازي 11»بزرگ
 فعاليت دوران كه آيد برمي چنين وي دار تاريخ و رقم نقاشي
ق بوده 1285ـ 1260 ميان سال، 25 به نزديك او هنري

 1310است كه از نظر تاريخي با تاريخ ساخت كاشي يعني 
گرايي  به طبيعت تمايل گآقا بزر تطابق ندارد. در آثار استاد

-شود. او آثار زيادي به صورت نقاشي الكي بهديده مي

كه اغلب با  ها بر جا گذاشتهخصوص بر روي قلمدان
 چاكر«يا » شيرازي نقاش بزرگ آقا درگاه بندة عمل« امضاي
دو  مشخص شده است. در فاصلة ميان »بزرگ آقا درگاه

ديفي از رديف مجالس قاب كاشي بزرگ ايوان شمالي ر
اشعار  شده وجود دارد كه در انتهايكاشي خوشنويسي

شده، امضايي ناخوانا وجود دارد كه كلماتي خوشنويسي
در آن وجود دارد. از آنجا كه خوشنويسي » مال«چون 

و » اكبر ارسنجانيمال علي«ها توسط استاد برخي از كتيبه
پسرش مهدي صورت گرفته، احتمال دارد كه كاتب اشعار، 

مبرده باشد. مگر آنكه بتوان مستنداتي دال بر نقاش بودن نا
  استاد علي اكبر نيز يافت.

از سوي  قاجار دورة در نستعليق خط كه است ذكر به الزم
 اشاعه شد و از همين رو بسياردربار به شدت حمايت مي

اي با كاررفته در كاشي هاي كتيبهخط نستعليق به .يافت
هاي عمارت قاجار مانند كتيبه هاي بناهاي دوربهترين كتيبه

  .)19(تصوير  12كندمسعوديه و كاخ گلستان همسري مي

 نگارة ايوان شماليامضاي روي كتيبة كاشي. 19تصوير 
  .(مأخذ: فرشته سمنگويي)

 شمالي ايوان نگارةكاشي تصويرقاب. 20تصوير 
  .)6258 :اسالم جهان دانشنامة اول (مأخذ: جلد

 كه است آن ارزشمند نگارةكاشي بنا اين مشخصة ترينمهم
 نخستين تصاوير رديف در آن ساخت تاريخ به توجه با

عاشوراست. نحوة  به  واقعة موضوع با ايخانهقهوه نقاشي
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-هاي روز عاشورا در قابترين صحنهتصوير كشيدن مهم

م توان منبع الهاهاي متعدد در كنار يكديگر در اين بنا را مي
هاي اي و گرايشخانهنقاشان محلي و ظهور نقاشي قهوه

الزم ) 20(تصوير  13هاي بعد دانست. هنري مشابه در دوره
نگاري يك پيشه به ذكر است كه در اين دوره كاشي

الدوله فرصت آثار العجمكه در كتاب شد چنانمحسوب مي
ها ونگار كردن فضاهاي معماري جزو پيشهشيرازي، نقش

آميزي سقف و جدارها شده است. او نه تنها رنگبرشمرده 
بلكه عمل نقاشان و مذهبان را  ،كندرا از كار نقاش جدا مي

كند كند و هر گروه را جداگانه ذكر مينيز از هم متمايز مي
 با كاشي قاب دور اين تا ). دور546: 1362(شيرازي، 

 بود شده كادربندي هراتي طرح با كاشي از باريكي حاشية
شد به جز ر مجلس با نوار زردي از ديگري تفكيك ميو ه

دو قسمت (ابتدا و انتهاي بخش بااليي) كه با دو طرح 
 ستون گلداني) منفك شده است. درستون (با پايه

 ريزش از تا بود شده نصب ميخيگل ها،كاشي چهارگوشة
 بي كاشي قاب امروزه. كند جلوگيري هااحتمالي كاشي

جود ندارد و با جستجو در اخبار و شمالي ايوان  نظير
 شده نابود سوزيدر آتش اثر ها معلوم شده كه اينرسانه

     14است و ساختمان نيز در وضع نامناسبي قرار دارد.
دربارة اين قاب كاشي آمده  نقاشي روي كاشيدر كتاب    

هاي  از كاشي هشت متري حسينية مشيرتابلوي «...است:  
تي از قبيل روز قيامت، بهشت هفت رنگ زيبا و با موضوعا

عاشورا و اشعاري چند، به تصوير كشيده  ةو جهنم، واقع
-مشير مي ةنگار وقتي به حسينيشده بود. سيدهاشم كاشي

با ديدن اين مجالس باور مي كنم كه ديگر  گفترفت مي
جايي براي ابراز ذوق و سليقه و اداي دين ما باقي نمانده 

يم يك مقلد باقي خواهيم همت به خرج ده است. ما خيلي
روز خبردار شديم كه گفتند كاشي ها سوخت و  يك ماند.

.  )36: 1376(سيف،  »از بين رفت، چراي آن را ندانستيم

 شـمالي  ايـوان  پيشـاني  هـاي نگارهكاشي مقايسة تطبيقي
  ابراهيم امامزاده بقعة و مشير حسينية

 انخـ محمـدزكي  كـه  داشـت  سرايي و امامزاده ابراهيم بقعه
 و خراب را آن) ق1240 سال در فارس حاكم( سردار نوري
: 1362 الدولـه،  فرصـت (كـرد   بنا وسيع و اي مستحكمبقعه
 ميـرزا  ق مرحـوم 1296سـال  در زلزلـه  حادثة از . بعد)455
 تجديـد  نوري خانزكي مرحوم پسر باشي،لشكرنويس نعيم

 ايـن  و اسـت  برقـرار  آبـادي  به كنون تا و نمود اشعمارت
 دروازة بـه  قريـب  شـيراز  حصار نزديكي در عمارت و مزار
 حسـيني ( اسـت ) دارالسـلم  گورسـتان  نزديـك ( سلم درب

  .)1192: 1367فسايي، 
 سـمت  در .دارد جنـوبي  و شـمالي  حيـاط  دو بقعه اين
 آنها جلو كه است نماهاييطاق جنوبي حياط غرب و شرق
 درآمده خصوصي هايآرامگاه يا و اطاق شكل به گذشته در

 نياپيشـ  در و نماهـا طـاق  هايلچكي و هارخبام زير. است
 كه است تاالري قبله به پشت 15.دارد معرق كاشيكاري حرم

 و راهـرو  آن طـرفين  و اسـت  آن جلو بلند سنگي دو ستون
 كاشـي  مختصـر  آن جرزهـاي . هاسـت و گوشـواره  هااطاق
شمالي تمام موضوعات قـاب   در پيشاني حياط. دارد معرق

 رنگكاشي به روش نقاشي هفت روي كاشي حسينية مشير
اي بـه خـط   در زير اين قاب كاشـي كتيبـه   اجرا شده است.

نستعليق به رنگ الجـوردي روي زمينـة سـفيد اجـرا شـده      
است. اين قاب كاشي سفارش حاج سيدشريف بوده كه بـر  

ق 1355اساس كتيبة آن توسط محمـدباقر نقـاش در سـال    
  .)21(تصوير نگاري شده است كاشي
نگارة حسينية مشير شامل نه مجلس بود كـه در  كاشي  

دو رديف اجراشده بـود. موضـوع مجـالس رديـف زيـرين      
بـود و موضـوع    ادنيوي و زميني و مربوط بـه روز عاشـور  
اي تقريبـاً  نگـاره رديف باال دنياي پس از مرگ است. كاشي

 ابـراهيم  امامزاده بقعة در مشير حسينية نگارةكاشي با مشابه
 »محمدباقر نقاش حاج«آن  نگاركاشي كه اردد وجود شيراز
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. قاب كاشيكاري پيشاني حياط شمالي بقعه امامزاده ابراهيم 21تصوير 
  .(مأخذ: فرشته سمنگويي)

. بــا )107: 1385بهپــور، (اســت  ق1354 آن تــاريخ اســت.
-ها به نظـر مـي  نگارههاي كاشيمقايسة تاريخ ساخت كتيبه

اند و در از هم نقاشي شده سال 45رسد كه با فاصلة حدود 
آن زمان هنوز قاب كاشي حسنيه مشير بر جاي خود استوار 
بوده است. تفاوت اصـلي در ايـن دو قـاب كاشـي، تمايـل      

پردازي نسبت به آقا ميرزا بزرگ محمدباقر نقاش به طبيعت
پردازي سـبب شـده تـا چهـره و بـدن      است. همين طبيعت

هـاي  يي شخصـيت نمـا تر باشد و بزرگها  واقعيشخصيت
معصومين به نسبت ساير سپاهيان رعايت نشـود. همچنـين   

نگـاره  ها و صـحنة اطـراف تنـوع رنگـي كاشـي     رنگ لباس
حسينة مشير را نداشته و در مجموع حس نقاشي مـذهبي و  

اي در آن كمرنگ شده اسـت. در  خانهتمايل به نقاشي قهوه
نگارة حسينة مشـير  اين قسمت ضمن معرفي مجالس كاشي

  پردازيم.نگاره ميه مقايسه اين دو كاشيب

  عاشوراييتصويري مجالس الف) 
  به صحنه نبرد (ع)علي اصغرحضرت ردن ب. 1

پيچي قنداق پرچم و نوزاد، ذوالجناح بر سوار (ع)حسين امام
دارد. در تمامي  آغوش در چپ دست با اصغر) را(علي
د ها ائمه معصومين داراي هاله نور بر گرد سر خوقاب

چهار بچه در تصوير حضور  و زن روبنددار پنج. هستند
دارند كه دو بچه در نزديكي اسب امام در حال خواهش 

هستند و اندازة آنها به نسبت اسب بسيار كردن از ايشان 
 راست سمت در زيادي هايغير عادي است. خيمه

-مي ديده هاي سفيد، آبي، سبز، و نيليتصوير به رنگ

لدار با موهاي مشكي در اطراف سر هفت فرشتة با .شود
امام، دست خود را به سوي او دراز كرده و به او نگاه 

-ها در اين تابلو به صورت سهكنند.  اغلب شخصيتمي

رخ نقاشي شده اند و هيچ حالتي از غم، شادي يا تأسف 
 اسب كه است حالي در شود و اينها ديده نميدر چهره

حالت سر و پاي  و شده نقش رخنيم صورت به امام
اسب نشان از هيجان دارد. اسب در حال شيهه كشيدن و 
كوفتن سم بر زمين است. شيوة اجراي دست چپ مبهم 

به  و شده كشيده اسب راست طرف است چرا كه از
 زنان به چيزي دادن حال در كه نيست معلوم درستي
اين قاب با يك  .است گرفته را اسب افسار يا است

شود. در سمت ها جدا مياز بقيه قاب گلدانيستون پايه
راست چهرة حضرت خال سياهي كشيده شده است. 

ها لحاظ شده است. ها در تمامي قاباغلب اين ويژگي
تر مستطيل ناقص است شكل قاب در حسينة مشير بيش

در صورتي كه در بقعة امامزاده ابراهيم يك مربع ناقص 
نمونة پيشين  تر ازاست و سواركار و اسب را بلند قامت

  .)23و  22(تصاوير  به تصوير كشيده است

 اي حسينية مشيره در كاشي اصغرصحنة بردن علي. 22تصوير  
 .)1355همايوني، (مأخذ: 
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 ابراهيم بقعة امامزاده هايكاشي. 23تصوير 
  .)33 :1378مأخذ: صادقي، (

  (ع)در آغوش امام حسين (ع)علي اكبرحضرت شهادت . 2
 را خود جوان فرزند گارة حسينية مشير، امام سرندر كاشي

 است در روان آن از خون فرق او شكافته و حالي كه در
اي با ويژگي قاجاري دارد: اكبر چهرهآغوش دارد. علي

پيشاني فراخ، ابروهاي به هم پيوسته، چشمان بادامي، و 
  اكبر زرد است. اي. كمربند و يراق لباس عليهاي غنچهلب

 .)33: 1378صادقي، :مأخذ( ابراهيم امامزاده بقعة هايكاشي. 25 تصوير

دو اسب در سمت راست و چپ قاب نقش شده اند يكي 
با دهان باز در حال شيهه كشيدن و ديگري در حالي كه 
دست راست را بلند كرده كه نشاني از سم كوفتن اسب 

زمينه ديده است. شمشيري در جلو و سپري در پس
رسد كه تنها موضوع و جهت نشستن ر ميشود. به نظ مي

گونه نگاره مشترك است و همانها در دو كاشيشخصيت
نگارة بقعة امامزاده كه در تصاوير مشخص است  در كاشي

 پردازي تمايل داشته استنگار به طبيعتابراهيم، كاشي
  .)25و  24(تصاوير 

 هاي حسينية مشير در كاشياكبر شهادت علي. 24تصوير 
  ).1355، همايوني :مأخذ(

عمو(ع) در مقابل ديدگان قاسم  . بريدن سر حضرت 3 
در حالي كه در آغوش  صحنه ميانه در را نوجوان قاسم

 به اشقيا از تن دو كند.حضرت قرار دارد به او نگاه مي
 با يك دست موي آنها از يكي و آورده يورش آنها سمت

ن قاسم را دارد و با دست ديگر گريبا چنگ در را او
گرفته در حالي كه نفر ديگر شمشيري از نيام به قصد 
بريدن سر او بركشيده است. پيراهن حضرت آثاري حاكي 

هاي فراوان دارد. خون از پيشاني حضرت از جراحت
روان است. در سمت راست اين قاب هفت جسد بدون 
سر در يك رديف نقش شده اند كه در تصوير ذيل ديده 

  .)27و  26 (تصاوير شودنمي
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 ابراهيم امامزاده بقعة هاي كاشي. 26تصوير 
  .)33: 1378صادقي،  :مأخذ(

 هاي حسينية مشير در كاشي قاسمحضرت شهادت . 27تصوير 
  ).1355، همايوني :(مأخذ

   براي مصالحه(ع)  مذاكره با امام. 4
 شخصيت ترينبزرگ، دست در اينيزه و اسب بر سوار امام
باالپوش حضرت و سر و سينة اسب پر  .است مجلس اين

از تيرهايي است كه به سوي ايشان پرتاب شده است. تكيه 
دادن سر به نيزه حالتي را پديد آورده كه نشان از تعمقي 

 بر سوار عربي پوشش با كوتاه و تنهايي ايشان است. مردي
طوماري  و چپ دست در اي تركه كه در حالي شتر

 پايين در .شودمي ديده رد،اي در دست راست داپيچيده
 لباس بلند، موهاي با اسب، درويشي سر نزديكي در صحنه
و افسار اسب  شده ترسيم رخنيم دست بر و كشكولي آبي

 در اش باز دارد.حضرت را گرفته تا او را از ادامة رسالت
 هايتاج شخصيت با لباس قاجاري و چهار، درويش پشت

 هم سر پشت دست، زرين، دست به سينه اما شمشير به
برهنه با در پشت حضرت ده نفر نيمه .اند كشيده صف

تايي ايستاده اند هاي بلند در رديف سهچشمان گرد و نيزه
رسد كه در حالي كه نفر جلويي داراي تاج است. به نظر مي

اينان افراد سپاه جنيان هستند. شش فرشته در دو رديف در 
ه در هر دست دو سوي حضرت ايستاده اند در حالي ك

كنند. رعايت پرسپكتيو چيزي شبيه پرنده را به او تقديم مي
- نمايي شخصيت معصومين در كاشيو عدم رعايت بزرگ

هاي اساسي اين دو اثر نگارة امامزاده ابراهيم از تفاوت
  .)29و  28(تصاوير  است

 ابراهيم بقعة امامزاده هايكاشي. 28تصوير 
  .)33: 1378صادقي،  :مأخذ(
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 هاي حسينية مشير ذاكره در كاشيصحنة م. 29تصوير 
  ).1355 ،همايوني :(مأخذ

  (ع)لفضل العباساحضرت ابو . رشادت5
 ترينبزرگ، اسب بر سوار و رزم لباس با )ع(عباس حضرت
  قدسي هالة حضرت سر پشت. است مجلس اين شخصيت

 بدن و گرفته چپ دست با را شمشير ايشان .دارد وجود
 اين. است كرده دو نيم به سر فرق از را  اشقيا از سواركاري
 و آويخته و بلند هايسبيل، دريده چشمان سواركار
اي زير بدن حضرت محدوده .دارد سپر و زره و كالهخود

اي از به رنگ نيلي و چند ماهي نقاشي شده است كه نشانه
محل اين رويداد در كنار رود فرات است. حركت پرش 

روي رود، به خوبي و قوت تصوير شده اسب خالخالي از 
ها روي زمين قرار ندارد. كدام از سماي كه هيچبه گونه

-تعدادي جسد و سرهاي بدون بدن در پايين قاب ديده مي

شود. كرنانوازان دشمن در حال تهيج سپاهيان هستند. از 
ها هايي برآمده است. همة اين نشانهپشت سر آنان نيزه

دشمن  در برابر حضرت ابوالفضل  حاكي از تعداد زياد 
  .)31و  30(تصوير  است

 هاي حسينية مشير در كاشي رشادت حضرت عباس. 30تصوير 
  ).1355، همايوني :(ماخذ

 ابراهيم امامزاده بقعة هايكاشي. 31تصوير 
  .)33: 1378صادقي، :مأخذ(

  ناظران كارزار. 6
 چپ سمت در دارنيزه سواركار پانزده مجلس اين در

 توانمي را  اسب  هفت فقط حالي كه هستند، در تصوير
 اسبي بر سوار، سفيدريش سرداري آنان پيشاپيش در. ديد
 دست در كوچكي چتر و درباري كاله و لباس با، ايقهوه
صادق همايوني  به خوبي در قاب جاي گرفته اند.، چپ

تواند يكي از سه گزينة دهد كه اين شخصيت مياحتمال مي
ياحي، عمر سعد يا سنان بن انس باشد كه براي مقابله حر ر
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شوند (همايوني، به ميدان كارزار نزديك مي (ع)با حسين
  .)33و  32(تصاوير  )48: 1355

 هاي حسينية مشير در كاشي ناظران كارزار. 32تصوير 
  ).1355، همايوني: (مأخذ

 ابراهيم امامزاده بقعة هايكاشي. 33تصوير 
  ).33: 1378ادقي،ص :مأخذ(

  ب) مجالس اخروي
  روز رستاخيز   .1

 (ص)فوقاني اين قاب پيامبر اسالم ةدايردر باالترين بخش نيم
 در حالي كه پيامبراند ي شده نگارخيالي (ع)و حضرت علي

روي پله اول  (ع) منبر چهارپله و امامپلة فرازين روي  (ص)
رند. در پشت سر خود دا يدو هاله قدس نشسته و هرآن 

-هاي سهروهگ جوان در پشت منبر در دوازده مرد از پير و

تايي ايستاده اند كه دكتر همايوني آنها را دوازده پيامبر 
 خانم خورشيد .)48 :1371 (همايوني، كندمعرفي مي

دارد و به  قرار ) ص(محمدحضرت  چهرة رويروبه قاجاري
 هاي گل را به خدمتدور هالل قدسي او نه فرشته دسته

سر با روي پيامبر، چهار تن بيكنند. روبهايشان هديه مي
شده و دو نفر كه سر خود را به دست هاي تيربارانبدن

دارند، ايستاده اند. زنان و دختران خاندان حسين پوشيده 
در چادرهاي سياه با روبندهاي سفيد در پشت سر مردان 

سر حضور دارند. يكي سر مردي را در دست دارد يكي بي
اي را بلند نوزادي را در آغوش گرفته و ديگري دست بريده

. شودمي ديده اموات هايچهره آنان پاي زير كرده است. در
 برخي و سبيل برخي ـ كه موبي سر با هاچهره تعداد اين

 را خود اعمال نامة و است نفر هشت و چهل دارند ـ ريش
ت كه اي از آن اسعرياني نشانهاين نيمه .دارند دست در

شان با خود به سراي ديگر نخواهند اموات چيزي جز اعمال
برد. در گوشة پايين سمت چپ اين قاب (و در حقييقت 

نگاره بزرگ)، فرشتة مرگ يا عزرائيل با دو در مركز كاشي
فرشته سنجش اعمال كه در دو سمت او قرار گرفته اند، 

  .)35و  34(تصاوير  حضور دارد

 هاي حسينية مشير در كاشي يزروز رستاخ. 34تصوير 
  ).1355، همايوني(مأخذ: 
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 ابراهيم امامزاده بقعة هايكاشي. 35تصوير 
  .)33: 1378صادقي،  :مأخذ(

  جهنم ةصحن  .2
جهنم است كه در  ةبخش اعظم قاب صحن اين مجلسدر 

خالي در حال بلعيدن به رنگ آبي خاليي وسط آن اژدها
 سمت باالي در شيبدار صورت به صراط پل ست.بدكاران ا
 رنگآبي در زمينة كه حالي در، نقش شده است قاب راست

 و افتان برخي و عبور حال در سواره و پياده هاانسان آن
دار بودن صحنة جهنم از نظر بصري بر زاويه. هستند خيزان

احساس تحت فشار بودن و بسته بودن هر راهي از اين 
ي حسينة مشير صحنة وادي، تأكيد كرده است. در قاب كاش

-بهشت و جهنم كامالً از هم مجزا هستند ولي در اثر كپي

  .)36(تصوير  شده، اين دو مجلس به هم مرتبط شده اند

  ).1355، همايوني :(مأخذ هاي حسينية مشير در كاشي صحنة جهنم. 36تصوير 

  بهشت ةصحن .3
تري تشكيل هاي كوچكقاب مجلس بهشت خود از قاب

وع آن پانزده تكچهره از زنان و مردان نيكوكار شده كه موض
نشيني پيامبر با حضرت است و تصوير قاب بزرگ مياني هم

دهد كه شامل يك علي در كنار حوض كوثر را نشان مي
قاب مربع شكل با نه كاشي است. در صحنة بهشت امامزاده 

ها كاسته شده و حتي تصوير دو ابراهيم از تعداد تكچهره
شود. در گوشة چپ ر گوشة راست باال ديده مينفره  نيز د

اي تور شده و بانويي ها همانند پنجرهپايين، يكي از قاب
تا كمر خم شده تا به بهشتيان براي گذشتن از پل صراط 

  .)38و  37(تصوير  كمك كند

 هاي حسينية مشير در كاشي صحنة بهشت. 37تصوير 
  ).  1355، همايوني :(مأخذ

  كتيبه هاي كاشي  ج)
در  هاي روز قيامتميان مجالس عاشورا و صحنه ةفاصل

مقاتل «، اشعاري از وصال شيرازي  به صورت حسينية مشير
ا رنگ سفيد ب خط نستعليقهاي كاشي به درون قاب »منظوم

 همايوني،( خوشنويسي شده است روي زمينة مشكي
 خط قوت و بنديكرسي لحاظ به . خوشنويسي)48 :1371
در قاب كاشي امامزاده ابراهيم فقط در قسمت  است. ممتاز

اي به خط نستعليق به رنگ نگاره كتيبهزيرين كاشي
  .)39(تصوير  16الجوردي بر زمينة سفيد نگاشته شده است
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 ).33: 1378صادقي، :مأخذهاي بقعة امامزاده ابراهيم (كاشي. 38تصوير 

 ).43و 42 :1371،مايونيه :(مأخذ در حسينية مشير كاشي كتيبه. 39تصوير 

   گيري نتيجه
 شاخص دليلبه  قاجاريه دورة اواخر به بناي مربوط اين

 نگارة كاشي قاب همچنين و  و ساختار معماري پالن بودن
 آثار ثبت به  910 شمارة به 28/1/1351 تاريخ در آن نفيس
 ارزشمند نگاره كاشي بنا اين شاخصة ترين مهم. رسيد ملي
 زياد احتمال به كه آن ساخت تاريخ به وجهت با كه است آن

 ديواري هاي نخستين نقاشي رديف در است، ق1310 سال
 نقاشان براي الهام منبع بعد نه تنها هاي دوره در كه است
 هنري هاي گرايش و اي خانه قهوه نقاشي ترويج و محلي

 قرار بزرگ هاي شهرستان از برخي و تهران در آن مشابه
. واقع شدنگاران نيز  قليد ديگر كاشيگرفت، بلكه مورد ت

تعزية فارس در كتاب  پژوهشگر همايوني، صادق ياد زنده
 و زادگاه اين بنا را (با كمي اغماض) نخستين حسينية مشير

معرفي كرده  شيراز ويژه به ايران در تعزيه هنر خاستگاه
   است.

نگارة بزرگ كه در پيشاني تاالر شمالي حسينه  قاب كاشي
بود و بهاي گزافي نيز براي اجراي آن پرداخته نصب شده 

بودند (و همچنين تزيينات نقاشي سقف)  بر بستر ناامني 
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 با تيرچوبي تعدادي ها، سقف ساخت براي .استوار شده بود
 كار به قطور چوبي باربر هاي پل و هم به نزديك فواصل

 چوبي كاذب هاي سقف باربر، قسمت اين زير در و اند برده
 و شده اجرا كاري توفال و چوبي تيرچة چندين از متشكل

 تخته چند يا يك با را باربر چوبي هاي تيرچه روي
 براي كاهگل مالي غلتك روش از و كرده فرش بوريا

بام استفاده شده بود. اين نوع سقفهاي چوبي  عايقكاري
عالوه بر آن كه به مرور زمان مستهلك شده و مستعد 

. وقتي اين بنا  مدرسه حوادثي چون آتش سوزي هستند
شد نيز به همين روش آن را تعمير كردند و از همه 
ناگوارتر اينكه تاالر شمالي با آن تزيينات مفصل را براي 

انگاري آزمايشگاه در نظر گرفتند. به هر تقدير بر اثر سهل
هاي مختلف اين بناي ارزشمند دورة قاجار كه  قسمت

رهاي نمايش سنتي و عالوه بر كاربري مذهبي در تداوم هن
آييني ايران نيز تأثير مهمي داشته، سوخت و از ميان رفت. 

ها و  هاي ازاره ها و حجاري هايي از كاشي با اين حال بخش
پيشاني بنا  برجا مانده كه بايد  شناسايي، حفاظت، و مرمت 

 توسط ابتدا از مستندات مكتوب، اين بنا اساس شود. بر
ساخته شد تا عالوه بر  نيهحسي يك عنوان به مشيرالملك

مراسم عزاداري در ايام محرم، هر پانزده روز در آنجا تعزيه 
 اين اوقاف سازمان سو يك از اجرا شود. در حال حاضر

 ديگر سوي از و داند مي خود موقوفات جزء در را ملك
 دوره ساختمان اين متولي را خود هم پرورش و آموزش
ين بنا يكي از آثار ثبت كند. از ديگر سو ا مي معرفي قاجار

و متعلق به تمامي مردم است تا  ،شده در فهرست آثار ملي
تواند در اختيار  مياين بنا بتوانند از امكانات فرهنگي كه 

گذارد نهايت استفاده را ببرند.آنها ب

  ها نوشت پي
 يا داخله وزارت در 1314 سال در سياحان جلب . سازمان 1

 سازمان اين الحاق با 1353سال در شد و تأسيس كشور وزارت
 خارج كشور يا داخله وزارت نظر زير از اطالعات وزارت در

.داد نام تغيير جهانگردي و اطالعات وزارت به شده

 به را شيراز او خان كه دورة كريم در كه است ذكر به . الزم 2
 پديدار شد، و اقتصاد وآبادي آرامش در اين شهر برگزيد پايتختي
 بومي صنايع، ساختماني كارهاي بر عالوه و گرفت رونق شيراز
 انواع ساخت مانند گرم و سرد اسلحه ساختن مانند شيراز

 از يكي. يافت رواج زنبورك ريختن توپ و و خنجر، شمشير
 مرغوب شمشيرهاي سازندگان به وكيل بازار هاي راسته

).214 :1374 افسر،( بود يافته اختصاص
مشيرالملك كه توسط دختر او  . در كف همة ظروف حسينية 3

سلطان الحاجيه بر آن وقف شده بود و در موزة شاهچراغ 
داري نمود سلطان الحاجيه  وقف تعزيه«شود عبارت  نگهداري مي

).146: 1378نوشته شده است (محمدي، » 1322
 و متوسط باريك، عرضي كلي طرح گرفتن نظر در با راهروها. 4

 متصل حياط به را هشتي الًمعمو عرض كم راهرو. دارند پهن
 و دري سه كوچك هاي اتاق بين متوسط راهروهاي ساخته، مي
 ها نشين شاه كنار در راهروهاي پهن طراحي شده و قرار دري پنج

 گوشوار اتاق راهروها، اين باالي در معموالً. است واقع بوده
.شد مي ساخته

 بار لانتقا در كه آزاد درخت جنس از چوبي قطعاتي: شيرسر . 5
  شوند. نقش مهمي دارد و پلكاني ساخته مي ها سرستون به سقف

ش در حين برگزاري جشن هنر شيراز، 1355. در سال  6
اي با هفت مجلس در طي چندين شب در حسينية مشير  تعزيه

 The life and times ofشيراز اجرا شد (غالمرضا افخمي، 

the Shah استاد » حاج علي اعظمي«). در اين تعزيه 417، ص
» خوان علي شمر مخالف«خوان ملقب به  پيشكسوت مخالف

حضور داشته و درهفت مجلس تعزيه حسينية مشير نقش شمر 
 30خواني كرده است (سايت تعزيه سيرجان، جمعه  را شبيه

  ).1392فروردين 
 هاي شيراز خانه ساخت در مهم مصالح از ديگر يكي . سنگ7

 داشته و از معادن تزئيني جنبة تر بيش آن كارگيري به و بوده
 نوع ترين شد. متداول استخراج مي شيراز اطراف سنگ) ها رِخنه(
 آن سختي و مقاومت سبب گندمكي است كه به سنگ آن
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. رفت مي كار به حوض هاي لبه و ها ازاره براي )بودن بديراق(
اتابكي  رودري، خاقاني، هاي ميخكي، نام به ها سنگ ديگر انواع

منظر و «يت نظر: منصوري، سيدامير، مقالة است (سا بوده
»).مسكن

. گفتگو با اردشير ميرمنگره كارشناس ارشد پژوهش و امور  8
هنري پژوهشكدة هنرهاي سنتي پژوهشگاه سازمان ميراث 

  فرهنگي.
  نويسي استاد مهندس محبعلي بر اين مقاله. . برگرفته از حاشيه 9

 نگارگر) ق13 سدة(شيرازي  . از شرح زندگي آقا بزرگ10
ناميدند، اطالعات  نيز مي »سركاري باشي نقاش« را او كه ايراني

 شاه  ناصرالدين و محمدشاه در دورة وي .نيست دست در چنداني
كرد. آقا  مي كار شيراز در قاجار شاهزادگان حكومتي دستگاه در

 و كرده سفر مشهد و تبريز و قزوين و تهران شهرهاي به بزرگ
بازمانده، سبك كار او  هايي نمونه كه از روي آورده پديد آثاري

 چنين وي دار تاريخ و رقم نقاشي كارهاي از. مشخص شده است
 ميان سال، 25 به نزديك او هنري فعاليت دوران كه آيد برمي

گرا  طبيعت آقا بزرگ. است بوده م1868ـ 1844 /ق1285ـ 1260
 و داشت فراوان دلبستگي پردازي  چهره و سازي  صورت به بود و
 كارهاي نخستين از برخي. است آشكار او نمونة كارهاي از اين
 و است قاجاريان و زنديان دورة هاي نگاره ميان حد فاصل وي
 اين كار شيوة. شود مي ديده آنها در شيراز نگارگري مكتب نفوذ

 و هندسه مناظر اجراي و كالبدشناسي،، طراحي ديدگاه از هنرمند
 و گذاري از لحاظ  دقت در رنگ ار اوليكن آث نارساست، مرايا
  ).1363زاده،   است(كريم سرآمد و استادانه كاري از ريزه
 محقق، استاد نويسنده، سامي جالب است بدانيد كه علي . 11

 تخت باستانشناسي مؤسسة رييس شناس، باستان دانشگاه،
 سال (در كورش آرامگاه مرمت و سرپرست گروه جمشيد

  است (سايت تابناك). گبزر آقا فرزند )،1350
منگره. مير اردشير . مصاحبه با 12
  . همان منبع  13
 محل اكنون مشير حسينية شيراز، گزارش اين اساس . بر 14

 يك! دارند مي نگه مرغ آنجا در كه است خانواده چند اسكان
: گويد مي نيز فارس استان در فرهنگي ميراث سازمان كارشناس

 و دارد دست در فارس پرورش و شآموز را ساختمان اين اكنون

. كنند مي زندگي سازمان آنجا اين كاركنان از خانواده چهار
.)10 ص، 15/12/86 ،600 شمارة ،ملي اعتماد (روزنامة

. دارد نشين شاه چهار و شده ساخته صليب شكل به . حرم15
 كاشي نوع هيچ خارج در كه است گنبدي وسط قسمت روي
 دارد زيادي ارتفاع كه گنبد زير در حرم داخل در ولي ندارد
 ني قلم با قرآني آيات گنبد ساقة در و شده مقرنس و كاري آئينه

 در امامزاده مرقد. است شده گچبري عالي ثلث خط و درشت
. دارد شده كاري منبت چوبي محجري و است جنوبي نشين شاه
.)171: 1354بهروزي، (است شده كاري آيينه نشين شاه اين
 آبي نستعليق خط به سفيد كاشي روي بر ها نقاشي زير . در16

 بالتحقيق حبذا. الرحيم الرحمن اهللا بسم: است شده نوشته چنين
 سيدي، باني گشت مسجد اين بناي در، يزداني فيض و فضل

 ساخت عمراني، نژاد از و  القدر، جليل كاملي االسم، شريف
 گاه هقبل كروبي، گاه سجده كĤمد، نو از كعبه ابراهيم، همچو
 روح مطاف هم نعيم، رياض صفا در كليم، دربهاچه انساني،
 دو جمال از اتمامش، بسال وچ سبحاني، حريم هم القدس،
 عروج بل بين، شريفي مسجد نوراني، مهر چو اين، تاريخ

 فرمايش ،1215ثاني  كعبه ابب ابراهيم، مقابل در ،1255روحاني 
 1355 باقرنقاش محمد حاج عمل شريف، سيد حاج آقاي

.)170: 1378محمدي، (

  كتابنامه
 ) هاي  پژوهشي در شناخت باغ«)، 1365آريان پور، عليرضا

تاريخ فرهنگ ايران ،  نشرية »هاي تاريخي شيراز ايران و باغ
زمين.

 تهران: تاريخ بافت قديمي شيراز)، 1353اهللا ( افسر، كرامت ،
انجمن آثار ملي.

 ) شيراز: چاپ حال شيراز در گذشته و)، 1339امداد، حسن ،
اتحاديه مطبوعاتي فارس.

  هاي متنفذ شيراز و ساخت  خانواده«، )1384(بهپور، باوند
.48و  47شمارة  گزارش، مجلة ،»ها مجموعه

 ) مجله »نگاري در دوران قاجار كتيبه«)، 1384بهپور، باوند ،
.22، شمارة هنرهاي زيبا
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  طراحي و  الگوهاي مورد استفاده در«، )1385(بهپور، باوند
 .30 شماره، معمار مجلة ،»معماري و تزيينات در دوره قاجار

 بناهاي تاريخي و آثار هنري )، 1354نقي ( بهروزي، علي
، شيراز: انتشارات ادارة كل فرهنگ و هنر اسان جلگه شيراز

 فارس، (چاپ دوم).

 1362. (الدوله شيرازي) (فرصت حسيني، سيدمحمدنصير( ،
   يساولي. انتشارات  تهران: دهباشى، يعل نظر زير ،العجم آثار

  فارسنامه ناصري، )1388(حسيني فسايي، حاج ميرزا حسن ،
به تصحيح و تحشية منصور رستگار فسايي، تهران: انتشارات 

 اميركبير، (چاپ چهارم).

 )المعارف  ةدائر، »آقا بزرگ شيرازي«)، 1367ذكاء، يحيي
 .بزرگ اسالمي

 ) ز: انتشارات موسوي (چاپ ، شيراشيراز)، 1342سامي، علي
 دوم).

 مراكز و شهر گيري شكل روند)، 1362زاده، حسين ( سلطان 
  تهران. ،ايران در مذهبي

 انتشارات  :تهران ،نقاشي روي كاشي، )1376( سيف، هادي
 سروش.

 ،پژوهشي در تعزيه و  ،)1380اهللا ( عنايت شهيدي
 دفتر :تهران، قاجار ةآغاز تا پايان دور خواني از تعزيه

 .هاي فرهنگي پژوهش

 ) شيراز و )، 1378صادقي فسايي، محمد و كريم امامي
، تهران: انتشارات زرين و سيمين اندازهاي پيرامون آن چشم

 و نشر نارستان.

 ) مشير ةحسيني« )،1366صدر حاج سيدجوادي، احمد«، 

 .تشيع دايرة المعارف

 ) 1381فلور، ويلم، و پيتر چلكوفسكي و مريم اختيار ،(
، تهران: انتشارات تخت و نقاشان دورة قاجار نقاشي

 جمشيد.

 قديمي نقاشان آثار و احوال )،1363محمدعلي ( زاده، كريم 
 .ايران

 ) شيراز: شيراز شهر گل و بلبل)، 1378محمدي، علي ،
 انتشارات تخت جمشيد.

 ) سيري در مباني نظري )، 1384معماريان، غالمحسين
 كاري نشر معمار.، تهران: نشر سروش دانش با هممعماري

  بازيابي «)، 1378نعمت طاوسي، مريم (پاييز و زمستان
، مجله »كاربري محل اجراي نمايش ديني پيشينة بناي تكيه با

 نامة هنرهاي سنتي). (ويژه 25و  24، شمارة نامة پژوهشگاه

 عباس از عكس ،مشير حسينية ،)1355( صادق، همايوني 
ران: راديو تلويزيون شيرازي، ته نگار چهره منوچهر و بهمني

 .)اول چاپ(ملي ايران 

 ،عباس از ، عكسمشير حسينية ،)1371(صادق  همايوني 
 انتشارات تهران: شيرازي، نگار چهره منوچهر و بهمني

 دوم). سروش (چاپ

 ) ...............1381 ،(»شمارة  »ها در دهة ماه محرم تزيين تكيه ،
18 . 

  
  
  
  
  
  
  
  

90




