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Abstract
In addition to beauty, Islamic architectural decorations imply concepts 
such as order and existential unity that are represented in the form of 
geometric and abstract motifs such as Slymians, pure and glittering 
golden colors, and calligraphy and epigraphy of the Quranic verses. 
Architectural decorations in Islamic art are one of the most important 
and most effective unifying elements. Decoration in Islamic archi-
tecture and art, especially in schools, has a special role. This article 
aims at studying the adaptive decorations in Hosseiniyeh-schools and 
traditional schools of Shiraz during the Qajar period by using a de-
scriptive-analytical method, library and field studies )direct observa-
tion(. For this purpose, Moshir and Qavam Hosseinieh-Schools and 
Moghimiyeh and Nezamieh Schools have been analyzed. The im-
portance of addressing this issue arises from the fact that traditional 
schools and Husseinyeh-Schools as an academic places, compared to 
other buildings have less been analyzed. Therefore, exploration in this 
field can introduce the cultural affairs of this historical period and pro-
vide a step forward for further research in this field and will be effec-
tive in preserving these works and in identifying and understanding the 
lost buildings. The findings of the research show that the decorations 
used in Qajar Hosseinieh-Schools are more than features such as the 
importance of the whole component in individual designs, the intro-
duction of natural elements )birds, animals, flowers( and human faces, 
the overcrowding of motifs and elements, the variety of motifs and 
elements, color variation; as these features are rare in the decorations 
of Qajar schools in Shiraz.
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چکیده
آرایه ها در معماری اسالمی عالوه بر زیبایی، مفاهیمی چون نظم و وحدت وجودی را 
القا می کنند که در قالب نقوش هندسی و انتزاعی مانند اسلیمی ها، رنگ های خالص 
و درخشان طالیی و خوش نویسی و کتیبه نگاری آیات قرآنی دیده می شود. آرایه های 
به  و مؤثرترین مؤلفه های وحدت بخش  اصلی ترین  از  معماری در هنر اسالمی، یکی 
ویژه ای  نقش  مدارس،  در  به ویژه  اسالمی  هنر  و  معماری  در  تزیین  می رود.  شمار 
با  با روش توصیفی ـ تحلیلی و  این مقاله سعی دارد  را به خود اختصاص داده است. 
مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی به صورت حضور در مکان و مشاهدۀ مستقیم 
دورۀ  در  مدارس سنتی شیراز  و  ـ مدرسه  در حسینیه  تزیینات  تطبیقی  بررسی  به 
و  مقیمیه  مدرسۀ  و  قوام  و  مشیر  مدرسۀ  ـ  منظور حسینیه  بدین  بپردازد.  قاجاریه 
می شود  ناشی  آنجا  از  موضوع  این  به  پرداختن  اهمیت  است.  شده  تحلیل  نظامیه 
در  علوم،  یادگیری  برای  مکانی  به عنوان  حسینیه  ـ  مدرسه ها  و  سنتی  مدارس  که 
این  و کنکاش در  بررسی  بنابراین  تجزیه وتحلیل شده اند.  بناها کمتر  با دیگر  قیاس 
حوزه می تواند داشته های فرهنگی این برهۀ تاریخی را معرفی کند و گامی به منظور 
پیشبرد پژوهش های بعدی در این زمینه بردارد و در روند حفظ این آثار و شناسایی و 
درک بناهای ازبین رفته مؤثر باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد تزیینات به کاررفته 
بر کل  اهمیت جزء  مانند  ویژگی هایی  از  بیشتر  قاجاریه،  ـ مدرسه های  در حسینیه 
)پرندگان، حیوانات، گل ها( و چهره های  واردکردن عناصر طبیعی  نقوش منفرد،  در 
انسانی، ازدحام بیش ازحد نقوش و عناصر، تنوع نقوش و عناصر و تنوع رنگی برخوردار 

است که این نوع ویژگی ها در تزیینات مدارس قاجاریۀ شیراز به ندرت دیده می شود.

واژه های کلیدی: آرایه های معماری، حسینیه ـ مدرسه، دورۀ قاجار، شیراز
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مقدمه
گویای  و  دارند  را  زبان خاص خود  معماری  آرایه های 
پرتو  در  آن  ادراک  که  هستند  اسرارآمیزی  حقایق 
شناخت معماری میسر است و هنرمند اسالمی به خوبی 
از عهدۀ این کار برمی آید. »با آشنایی به زبان آرایه های 
معماری، می توان نقش و نگار را همچون شعری خواند، 
یا می توان با دنبال کردن پیچ های زیرکانۀ نقش ها، خود 
تزیینی  و  ساختاری  شکل های  این  کرد.«  فراموش  را 
دارای شاخصی آسمانی است )پاپا دوپولو،1368: 68(. 
در زمان حکومت طوالنی ناصرالدین شاه قاجار، تغییر 
بناهای  معماری  آرایه های  و  معماری  در  تحوالتی  و 
باارزشی مانند مدارس ایجاد شد. در این دوره به سبب 
نفوذ هنر باختری، هنر معماری و صنایع ظریفی مانند 
دورۀ  در  یافت.  رونق  وکاشی کاری  آینه کاری  گچ بری، 
و  معماری  در  که  شدیدی  ضعف  علی رغم  قاجاریه، 
فعالیت های علمی به وجود آمده بود، مدارس باشکوهی 
قاجاریه  دورۀ  اواخر  در  تازه ای  پدیدۀ  و  شد  ساخته 
از  یکی  شیراز  کرد.  ظهور  مدرسه سازی  روند  در  و 
مهم ترین مراکز گردشگری و توریستی ایران است که 
با جاذبه های تاریخی فراوان برای گردشگران داخلی و 
تمام  در  این شهر  است.  آشنا  و  شناخته شده  خارجی 
دوره های تاریخی دستخوش تغییرات و پیشرفت هایی 
سیاست های  به دلیل  قاجاریه  دورۀ  در  اما  است؛  بوده 
پادشاهان آن دوران، کمتر در کانون توجه قرار گرفته 
و بناهای اندکی نسبت به تهران )پایتخت قاجاریه( در 
زمان  گذشت  متأسفانه  است.  شده  ساخته  شهر  این 
موجب شده همین تعداد بناهای اندک از دورۀ قاجاریه 
در شیراز به مرور زمان تخریب و نابود شوند و در آینده 
این پژوهش سعی  انجام  با  به فراموشی سپرده شوند. 
معماری  آرایه های  ویژگی های  امکان،  حد  تا  شده 
و  مدارس  ازجمله  دوره  این  باارزش  بناهای  از  بعضی 
تعلیم  و  آموزش  مرکز  به عنوان  مدرسه ها،  ـ  حسینیه 
توجه  با  به صورت مکتوب گردآوری شود.  متخصصان، 
به اینکه در دورۀ قاجاریه، مسجد ـ مدرسه در شیراز 
داشت  وجود  مدرسه  ـ  حسینیه  فقط  و  نشد  ساخته 
انجام این پژوهش،  از  )سلطان زاده،1369: 53(، هدف 
بیان ویژگی های آرایه های معماری حسینیهـ  مدرسه ها 
و مدارس قاجاریۀ شیراز و مقایسۀ آنها با یکدیگر است.

روش تحقیق
ـ  توصیفی  تحقیق  از روش  استفاده  با  پژوهش حاضر 
تحلیلی و با مطالعات میدانی به صورت مشاهده و حضور 
خود نگارندگان در بناها و مطالعات کتابخانه ای انجام 
منابع  از  کتابخانه ای  مطالعات  بخش  در  است.  شده 
مختلفی برای جمع آوری اطالعات الزم مربوط به بناهای 
مختلف استفاده شده است. این منابع عبارت  است از: 
منابع موجود در کتابخانۀ ملی، کتابخانۀ دانشگاه شیراز، 
اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری فارس شامل آرشیو عکس سازمان.

پیشینۀ تحقیق
دورۀ  با  مرتبط  و  صورت گرفته  پژوهش های  میان  از 
با  که  برد  نام  را  بسیاری  پژوهش های  می توان  قاجار 
محوریت موضوع معماری یا تحّوالت دورۀ قاجار انجام 
شده اند؛ ولی پژوهش های اندکی با موضوع مدرسه در 
دورۀ قاجار صورت گرفته است؛ از آن جمله می توان به 

این موارد اشاره کرد:
سلطان زاده در سال 1379، مدرسه های تهران را در 
کالبدی  لحاظ  به  و  است  کرده  مطالعه  قاجاریه  دورۀ 
به یک تقسیم بندی کلی رسیده است. در جای دیگر 
مدارس  تاریخ  نام  به  کتابی  در   )1364( سلطان زاده 
بررسی  به  دارالفنون  تأسیس  تا  باستان  عهد  از  ایران 
تاریخی مدارس تا دورۀ قاجاریه  می پردازد. زرین چیان 
در مقاله ای با عنوان »ارتباط مسجد و مدرسه« در سال 
1377 به بررسی ویژگی ها و کارکردهای هر یک از این 
دو فضا، به لحاظ معنایی پرداخته است. وحیده رمضانی 
در سال 1384 در مقاله ای با عنوان »بررسی وضعیت 
بناها«  بر مفهوم و کاربری  تأکید  با  ایران  معماری در 
پس  و  اسالم  از  پیش  مدارس  ویژگی های  بررسی  به 
تاریخ  علیرضا سمیع آذر در کتاب  اسالم می پردازد.  از 
تحوالت مدارس در ایران در سال 1376 فرایند تاریخی 
تحوالت  بیان  به  و  کرده  بررسی  را  ایران  در  مدارس 
تکاپوی  بر  آنها  تأثیرات  و  کشور  اجتماعی  و  فرهنگی 
تعلیم و تربیت در مدرسه می پردازد. ابوطالب سلطانیان 
جنگ  تا  قاجاریه  دورۀ  از  را  آموزشی  نظام   )2011(
برای  مفید  و  قوی  بسیار  را  آن  و  کرد  بررسی  جهانی 
در   .)1364 )سلطان زاده،  می دانست  ایران  پیشرفت 
کتاب مدارس و بناهای مذهبی )مالزاده، 1381(، همۀ 
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دایره المعارف  به صورت  ایران،  در  موجود  مدرسه های 
گردآوری شده اند؛ اما این موارد فقط دربارۀ مدرسه بوده 
و به چگونگی ارتباط فضای آموزشی با فضای نیایشی 
در بناهای اسالمی ایران پرداخته نشده است. فقط در 
مقاله ای با عنوان »دو فضای آموزشی و نیایشی«، یک 
نمونۀ موردی بررسی شده است. سلطان زاده )1378( 
نیز در مقاله ای با عنوان »مسجد ـ مدرسه های تهران« 
به معرفی این بناها در تهران می پردازد. همچنین حسن 
امداد )1385( در کتاب »آموزش وپرورش در فارس«، 
»مدارس جدید  کتاب  در   )1377( پویا  قاسمی  اقبال 
حامدی  زهرا  و  پیشروان«  و  بانیان  قاجاریه،  دورۀ  در 
)1389( در کتاب »مدارس جدید و پیامدهای آموزش 
نوین در فارس« مدارس قاجاریه را در شیراز و فارس به 

لحاظ تاریخی بررسی می کنند.

مبانی نظری
آرایه های معماری در دورة قاجار

در دورۀ قاجار شیوه های جدیدی در معماری ایجاد شد 
و معماران این دوره نیز دنباله رو معماران صفوی بودند. 
هنر معماری این زمان در مقایسه با دورۀ صفوی بسیار 
در  فقط   .)86 )کیانی،1376:  می شود  شمرده  ضعیف 
به سبب  قاجار،  شاه  ناصرالدین  طوالنی  حکومت  زمان 
ظریفی  صنایع  و  معماری  هنر  باختری،  هنر  نفوذ 
یافت  رونق  وکاشی کاری  آینه کاری  گچ بری،  مانند 

)قندی،1382: 68(.

معماری  و  هنر  تزیینی  نقوش  ویژگی های 

دورة قاجار
رنگ و فرم در نقوش تزیینی دورۀ قاجار ویژگی هایی 
بناهای  با در نظر گرفتن  دارد که در یک معدل کلی 

شاخص این دوران، به صورت زیر خالصه می شود:
اهمیت جزء بر کل در نقوش منفرد، بی توجهی 	 

به ترکیب بندی و آهنگ رنگ و فرم. به زبان 
دیگر گویی هر جزء و قطعه ای را یک نفر اجرا 
او  اختیار  در  که  بخشی  در  هنرمند،  و  کرده 
در  و  کرده  عمل  خود  ابتکار  و  ذوق  با  بوده 
این راستا به ترکیب بندی کلی یا حتی نقوش 
دوگانگی  است.  داشته  توجه  کمتر  مجاور 
به  بی توجهی  و  مفهوم  و  فرم  با  برخورد  در 
بنایی.  کوفی  در خطوط  موضوعات  و  مفاهیم 

در مواردی خطوط کوفی بنایی به دلیل »فرم« 
به کار گرفته شده اند و فرم بر معنا غلبه دارد؛ 
به طوری که گاهی مثاًل کلمۀ »علی« یا »اهلل« 
که براساس باور هنرمند یا حامی او در بنا به 
به صورت  تصویری  ضرورت  به دلیل  رفته،  کار 
اینجا کلمات  استفاده شده است. در  معکوس 
داشتند،  کالمی  و  مفهومی  کارکرد  قباًل  که 
کلمات  نیز  گاهی  یافته اند.  تصویری  کارکرد 
شده اند؛  استفاده   مفهومی  قید  با  جمالت  و 
یک  درون  ترکیب بندی  و  فرم  که  به طوری 
کادر عماًل ناموفق جلوه می کند، اما هنرمند با 
امانت داری سعی بر ارائۀ مفهوم کامل آن دارد 

)بانی مسعود،1388: 105(.
بدون 	  آنها  اجرای  و  بنایی  ساده سازی خطوط 

خطوط  درواقع  تزیینی.  آرایه های  و  ویژگی ها 
آنکه  بدون  زاویه دار  و  ساده  فرم های  با  بنایی 
از  بهره گیری  با  آن  کلمات  انتهای  یا  زاویه ها 
تنوع اشکال و افزودن عناصر تزیینی همچون 
بدهند،  از دست  را  بته ها سادگی خود  و  گل 
هماهنگ با چیدمان آجرهای بنا به کار گرفته 

شده اند )نجیب اغلو،1374: 76(.
اگرچه 	  رنگ ها،  و  اشکال  ترکیب بندی  در 

اما  داشته اند؛  سنت  به  نیم نگاهی  هنرمندان 
تصویری  به سنت های  توجه جدی  درمجموع 
خود نکرده اند. در عوض کوشش برای نوآوری، 
بیشتر از عالقه به سنت یا رعایت آن به چشم 

می خورد )کیانی،1379: 16(.
اجرای 	  و  بصری  عناصر  انتخاب  در  هنرمندان 

آنها، کوتاه ترین راه ممکن را برگزیده اند و در 
یا  و  فرم  اصالح  به  پرداختن  برای  راستا  این 
حساسیت های الزم برای رسیدن به فرم هایی 
نگاه  زاویۀ  و  برتری  سنجیده،  حالت  روی  که 
جدید و فاخر آنها کار ویژه ای انجام داده باشند، 
همۀ  شامل  قضیه  این  البته  نکرده اند.  تالشی 
آثار، به ویژه برخی از آثار نقاشی دورۀ قاجار که 
شده اند،  اجرا  دقت  با  و  ناتورالیستی  شیوۀ  به 
تقاضا  و  اجرا  در  سرعت  اینکه  ضمن  نیست. 
موارد  همۀ  به  نیز  زمان  کردن  فشرده  برای 
فوق افزوده شده و آثار و نقوش را حال وهوایی 
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گفت  می توان  منظر  این  از  داده اند.  پریمیتیو 
در  به ویژه   – محدود  آثاری  از  صرف نظر  که 
همچون  قاجار،  توده ای  هنر   – نقاشی  عرصۀ 
به  زیبایی شناسانه  منشی  توده ای،  سیاست 
همگانی  کاالیی  به  اگرچه  و  می گیرد  خود 
درون  به  توده ای  فرهنگ  اما  نمی شود  تبدیل 
آن راه پیدا می کند؛ به طوری که موافق با طبع 

میان مایگی است )انصاری،1381: 63(.
مجموعۀ 	  یک  در  و  گرم  رنگ های  غلبۀ 

کوچک تر، بهادادن به نوعی رنگ زردـ  نارنجی؛ 
هرچند در بناهایی مانند مسجد وکیل شیراز، 
متمایل  صورتی  نوعی  به  نارنجی  ـ  زرد  این 

می شود )اسکارچیا،1376: 56(.
و 	  غیرآبستره  انسانی،  چهره های  بروز 

نقوش  میان  در  که  به طوری  غیرانتفاعی؛ 
نقاشی های  با  برجسته ها  نقش  غیرفیگوراتیو، 
و  فرشتگان  همچون  موضوعاتی  با  پیکره، 
رسمی  مراسم  انجام  مشغول  که  انسان هایی 

هستند نیز حضور دارند.
و 	  پرندگان  همچون  طبیعی  عناصر  واردکردن 

حیوانات، طبیعی یا افسانه ای، میوه ها و گل ها 
نیز همچون اکثر نقوش و تزیینات، به دالیلی 
الزم  توانایی های  و  مهارت  نداشتن  ازجمله 
دیگری همچون  موارد  یا  و  مجری  هنرمندان 
که  اجرا  سرعت  ضرورت  و  اقتصادی  تأثیرات 
یافته اند  پریمیتیو  بیانی  شد،  اشاره  آنها  به 

)گودرزی،1388: 306(.
بهره گیری از برخی حرکت ها و زیرساخت های 	 

و  سطحی  به صورت  سنتی  تصویری 
جایگزین کردن اشکال و عناصر طبیعی به جای 
آنها از دیگر ویژگی های هنر دورۀ قاجار، به ویژه 
تزیینات معماری است. به عنوان مثال، حرکت ها 
و ترکیب آثار ظاهراً اسلیمی ها، ختایی ها و... را 
تداعی می کنند؛ اما ناظر با کمی دقت و حتی 
که  می یابد  در  اثر،  از  فیزیکی  فاصلۀ  کاستن 
شده اند.  نشانده  طبیعی  عناصر  آنها  به جای 
قاجار  دورۀ  هنرمندان  گفت  بتوان  شاید 
همچون برخی از هنرمندان معاصر، نیم نگاهی 
کنجکاوانه و حتی نوستالژیک اما بی عزم حفظ 

به  نوستالژیک،  نگهداری کنجکاوانه و حتی  و 
سنت های تصویری ایرانی داشته اند و در هنگام 
تأثیر  از گذشتۀ خود  آثارشان همان قدر  خلق 
گرفته اند که فردی برخورد توریست مآبانه ای با 
یک پدیدۀ هنری کند )بورکهات،1365: 107(.

و 	  مادی  ملموس  و  تجملی  فضای  از  تأثیر 
مذهبی  بناهای  تزیینات  در  آنها  به کارگیری 
دوره  این  هنرمندان  گفت  می توان  عمومی. 
تفکیک دو ساخت و  تمنای  یا  امکان  به نوعی 
همواره  و  نداشتند  را  معنوی  و  مادی  فضای 
میان برزخ ماده و عالم غیرمادی و معنوی در 
نوسان بودند. اتفاقی نیست که این هنرمندان 
در تزیین و آرایش بناها و آثار عمومی مذهبی 
در  که  می کردند  استفاده  را  نقوشی  همان 
کاخ ها و خانه های اشراف از آنها بهره می بردند. 
بسیاری  تزیینات  و  نقوش  مطلب،  این  شاهد 
در  و  رفته   کار  به  گلستان  کاخ  در  که  است 

مسجد سپهساالر نیز تکرار شده اند.
اشرافی 	  تزیینات  و  معماری  فضاهای  تأثیر 

روکوکو  دورۀ  آثار  همچون  غربی  آرایه های  و 
این  اتریش.  و  فرانسه  آلمان،  ایتالیا،  باروک  و 
در  غربی  و  ایرانی  سنت های  تلفیق  و  تأثیر 
بسیاری از موارد آن چنان به نرمی و آهستگی 
می توان  مشکل  که  است  گرفته  صورت 
تمام  کجا  از  ایران  آثار  این  در  داد  تشخیص 
آغاز می گردد. هرچند  از کجا  اروپا  و  می شود 
جهت گیری  با  غرب  از  رو به افزایش  تأثیر  این 
کلی  معدل  است.  سازگارتر  روسیه  به طرف 
نشاط انگیز  روحیه ای  که  آثار  فضای  تصویری 
و درعین حال شلوغ تر و پر گفت وگو و باتحرک 
دارد، تداعی کنندۀ نزدیکی به فضاهای باروک 

و روکوکو برای ناظرین است.
این 	  گویی  عناصر.  و  نقوش  بیش ازحد  ازدحام 

ازدحام و پرگویی اثر در یک کادر، به عنوان یک 
امتیاز مطرح بوده و هنرمند همواره نگران بوده 

است که چیزی از قلم نیفتد.
شتاب زدگی در اجرا و نمایش غیرماهرانۀ طرح 	 

و رنگ و در بسیاری از موارد ارائۀ پریمیتیو و 
توسعه نیافتۀ آنها.
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بی توجهی به سابقۀ تصویری سنتی با پرداخت 	 
سطحی به آن در تزیینات معماری و نقاشی ها. 
گویی آرشیو تصویری ذهنی هنرمند به هنگام 
ایران  غنی  سنتی  نقوش  از  کلی  به طور  کار، 

تهی یا فقیر بوده است )گودرزی، 1388(.
تنوع بیش ازاندازه در رنگ و به ویژه در اشکال 	 

آثار  بصری  وحدت  موارد  از  بسیاری  در  که 
می دانیم  که  همان گونه  است.  خدشه دار شده 
و  اشکال  از  بهره گیری  و  بصری  تنوع  ایجاد 
رنگ های متنوع در یک اثر می تواند یک امتیاز 
به شمار رود؛ اما حفظ وحدت و آهنگ کلی اثر 

باید رعایت شود )خلیلی،1383: 63(. 
اجرای 	  در  راحتی  نوعی  و  و شجاعت  شهامت 

خاص،  مبانی  و  اصول  از  آگاهی  معموالً  آثار. 
اگر  که  می دهد  قرار  فضایی  در  را  هنرمند 
به دلیل تسلط بر آن اصول فنی امکان اجرای 
اما  تأمل می آفریند؛  اثری درخور  بیابد  را  آنها 
اگر هنرمند به این اصول آگاهی داشته باشد و 
به دلیل نداشتن مهارت نتواند آنها را در خلق 
اثر خود اجرا کند، نگرانی و نبود اعتمادبه نفس 
سوم  حالت  در  می کند.  خودنمایی  او  اثر  در 
توانایی  مبانی خاصی  و  اصول  بر  هنرمند  اگر 
هنری  مهارت  دارای  و  باشد  نداشته  تسلط  و 
ناتوانی  این  به  درضمن  و  نباشد  نیز  ویژه 
خویش هم آگاهی نداشته باشد؛ در اجرای اثر، 
شهامت و راحتی خواهد داشت. اگرچه حاصل 
کار معموالً اثری پریمیتیو و بدون ویژگی های 
عوض  در  اما  است  هنری  کمال یافتۀ  و  فاخر 
اثری بدون تکلف و تصنع و صمیمانه خواهد 

بود )صارمی،1376: 552(.
آثار 	  در  فرم،  از  بیش  رنگ  به  اهمیت دادن 

هنری دورۀ قاجار به ویژه در نقوش و تزیینات 
معماری رنگ، بیش از فرم اهمیت می یابد و به 
عالقه  آثار  این  خالق  هنرمندان  می رسد  نظر 
داشته اند هرچه سریع تر از فرم به رنگ برسند 
همچنین  و  هنرنمایی  به  رنگ  فضای  در  و 
خالقیت بپردازند. به همین دلیل در این آثار 
رنگ همواره موفق تر از فرم خود را نشان داده 

است )ستاری ساربانقلی،1385: 90(.

بر 	  سنتی  اصراری  قاجار،  دورۀ  هنری  آثار  در 
حفظ و تعادل وجود دارد. این نوع اصرار حتی 
در تقسیم فرم ها و تزیین فضای داخلی منازل 
وجود  مختلف  به صورت های  نیز  ایرانی  سنتی 
زوج های  از  بهره گیری  که  به طوری  داشت؛ 
تعادل  ایجاد  برای  فرم ها  و  رنگ ها  مختلف 
هنرمندان  که  بود  روش هایی  بدیهی ترین  از 
می گرفتند.  پیش  عادی  شهروندان  حتی  و 
»قرینه سازی«  روش  از  نیز  قاجار  هنرمندان 
کرده اند  استفاده  بسیار  تعادل  ایجاد  برای 

)قبادیان،1382: 208(.
در آثار و نقوش و تزیینات دورۀ قاجار، با توجه 	 

به اصرار بر ارائۀ جلوه های طبیعی و زیبایی های 
فضایی  فرم ها  و  رنگ ها  کلی  معدل  دنیوی، 
غیرمعنوی و زمینی آفریده اند. این مسئله حتی 
زیادی  حدود  تا  نیز  دوره  این  مساجد  دربارۀ 
اشرافیت  و  تجمل گرایی  نوعی  می کند؛  صدق 
پنهان و کنش مند و گاه آشکار. این مسئله را 
می توان در افراط در به کارگیری رنگ های زرد 
و نارنجی و فام گونه و همچنین تزیینات گل و 
برگ به سبک غربی و استفاده از مناظری که 
را  اروپایی  و ساختمان های  مناظر  دورنماهای 
به  پیشرفته  و  متمدن  زندگی  مظاهر  و  دارند 
شمار می رفتند، مشاهده کرد )کاشانی،1389: 

.)43
تعبیری 	  به  و  هندسی  قیود  به  بی تعهدی 

و  نقوش  اغلب  در  اجراکردن  غیرهندسی 
تزیینات. این مسئله به ویژه در مقایسه با آثار 
نظام  مانند دورۀ صفویه که  دوره های پیش تر 
واضح تر  و  مشهودتر  دارند،  دقیقی  محاسباتی 
است. البته رعایت نکردن محاسبات هندسی نه 
به معنای فقدان قطعی آنها؛ که نوعی برخورد 

سطحی در طراحی و اجرای آنها است.
در این تزیینات اگرچه تنوع فراوان رنگ و فرم 	 

آنجا که هنرمند در  از  اما  به چشم می خورد، 
را  آثار خود  آن،  به  یا متمایل  مادی،  ساحتی 
ناسوتی بودن  به  تمایل  بنابراین  می کند؛  ارائه 
در البه الی فرم و رنگ متجلی است. پس چون 
در  »تنوع  رنگ ها  و  نقوش  نمایش  در  تنوع 
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ماده« است، بیشتر »تعدد« و »کثرت« را باز 
معماری  تزیینات  در  که  حالی  در  می نمایاند. 
ایران تا قبل از قرن دهم، به ویژه همین عصر، 
تنوع در عین داشتن وحدت متجلی شده است؛ 
آن  ارائۀ  در  هنرمندان  وجودی  ساحت  زیرا 
آثار، هرچند ظاهراً متفاوت است، اما وحدت و 
انسجامی کاماًل مشهود دارد )گودرزی،1388: 

.)94

مدارس در دورة اسالمی
نخستین مراکز آموزشی اسالمی مساجد بودند که در 
درواقع،  می شد.  ترویج  دینی  آموزه های  و  معارف  آن 
به  غیردینی  آموزه های  ورود  از  مانع  مسجد  محیط 
موضوع های  پیدایش  با  و  به تدریج  می شد.  مکان  آن 
دیگر اعم از مباحث علمی و فنی، نیاز به ایجاد مراکز 
مراکز  اولین  احساس شد.  از مسجد  مستقل  آموزشی 
مستقل، مدارس بودند که به منظور توسعه و گسترش 
معارف دینی در قرون دوم و سوم هجری تأسیس شد. 
و  مساجد  الگوی  همانند  سلجوقی،  مدارس  »معماری 
داخلی  حیاط  یک  از  بود  عبارت  آن،  کاروان سراهای 
به وسیله  و  کرده  تأکید  بنا  درون گرای  وجه  بر  که 
حجره هایی با پوشش قوس دار احاطه می شدند. الگوی 
با  را  بنا  عملکردی  شخصیت  مدارس  این  چهارایوانی 
پیوند زده« )مالزاده  هویت وحدت گرا و هماهنگ آن 
سازگاری  طریق  این  از  و   )241 محمدی،1381:  و 
نمایش  به  را  ایران  معماری  کالبد  در  اسالمی  روح 
به  تظاهر  وجود  با  قاجاریه،  حکومت  می گذاشتند. 

به  نتوانست  علما،  با  کردن  برقرار  ارتباط  و  دینداری 
حکومت خود جنبۀ مذهبی ببخشد. مدارس دینی در 
این دوره، نسبت به دورۀ صفوی، رونق کمتری داشت. 
با گسترش روابط اقتصادیـ  سیاسی ایران با کشورهای 
اسالمی در این دوره، زمینۀ آشنایی با تمدن و فرهنگ 
اروپایی فراهم شد. »تأسیس مدرسۀ دارالفنون و انتشار 
است.  قاجاریه  حکومت  دورۀ  مهم  اقدامات  از  نشریه 
مدرسۀ فوق، نخستین تالش فرهنگی دولت در راستای 
تأسیس مدرسه ای برای تعلیم و تربیت متخصصان به 

شمار می آمد« )گولیک،1304: 131(.

معرفی بناهای مطالعه شده
مدرسۀ مقیمیه

در سال 1059 ه.ق خواجه محمد مقیم کاشانی االصل 
معروف به قاضی بن امین محمد، متولد شیراز، مدرسه ای 
در جنوب مسجد بنا کرد. این مدرسه )مدرسۀ مقیمیه( 
ده  قبیل  از  امالکی  داشت.  مسجد  یک  و  حجره   26
باب دکان جنب حمام نقشک، دو ثلث ابراهیم آباد، 6 
دانگ حسن آباد کربال و 6 دانگ طاق میان کربال، سه 
دانگ قصر خواجه و چهار دانگ شوراب خبریز و شش 
دانگ نیز فشار وقف آن کرد. بر اثر زلزلۀ سال 1269 
ه.ق مدرسه ویران گشت؛ ولی چندی بعد بازسازی شد. 
قبلۀ  جهت  در  و  مرغ  بازار  محلۀ  در  مقیمیه  مدرسۀ 
مسجد عتیق و در ضلع غربی مسجد طاهریه در اواسط 
خیابان بین الحرمین قرار گرفته است )ادارۀ کل میراث 
فارس،  استان  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 

معاونت حفظ و احیا، 1395(.

تصویر 1. پالن و تصاویر مدرسۀ مقیمیه      
)مأخذ: نگارندگان، 1397(
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مدرسه ـ حسینیۀ مشیر
دوم  مشیرالملک  خان  ابوالحسن  میرزا  را  مدرسه  این 
در سال 1279 ه.ق بنا کرده و مدت ها محل دبیرستان 
الحاجیه  سلطان  نام  از  دبیرستان  نام  و  بوده  سلطانی 
دختر مشیرالملک گرفته شده است. در 19 مهر 1307 

شادروان  همت  به  سلطانی  دبیرستان  خورشیدی، 
حسام زاده  بهاالدین  مدیریت  به  مشیری  کرامت اهلل 
فرهنگی،  میراث  کل  )ادارۀ  شد  تأسیس  پازارگاد، 
صنایع دستی و گردشگری استان فارس معاونت حفظ 

.)1395 احیا،  و 

تصویر 2. پالن و تصاویر مدرسه ـ حسینیه مشیر )مأخذ: نگارندگان، 1397(

مدرسۀ نظامیه )محمودیه(
و  یا مدرسۀ سیدعالءالدین حسین)ع(  نظامیه  مدرسۀ 
نزدیکی  در  و  باالکفت  محلۀ  در  محمودیه،  مدرسۀ  یا 
قرار  حسین)ع(  سیدعالءالدین  بقعۀ  غربی  صحن 
این مدرسه در سال 1075 ه.ق به فرمان میرزا  دارد. 
فارس  وزیر  جابری،  بیگ  حسین  فرزند  نظام الملک 
ساخته شد. پس از تخریب در اثر زلزله، در سال 1294 

شخصی به نام محمودخان مرودشتی به دستور فرهاد 
به  پس  آن  از  و  کرد  تعمیر  را  آن  معتمدالدوله  میرزا 
مرحوم  که  است  مشهور  یافت.  شهرت  »محمودیه« 
اقامت  این مدرسه  اردبیلی )متوفای 993( در  مقدس 
داشته و درس خوانده است )ادارۀ کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان فارس معاونت حفظ 

و احیا، 1395(.

تصویر 3. پالن و تصاویر مدرسۀ نظامیه )محمودیه( )مأخذ: نگارندگان، 1397(

مدرسۀ حسینیۀ قوام
میرزا علی اکبر قوام الملک اول به سال 1270 ه.ق این 
مدرسه را با کیفیت بسیار باشکوهی در محله باالکفت 
امالکی  و  گذاشت  بنیان  روزبهان  شیخ  مقبرۀ  نزدیک 

را وقف آن کرد. این مدرسه تا امروز آباد بوده و محل 
درس و زندگی طالب است )ادارۀ کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان فارس معاونت حفظ 

و احیا، 1395(.
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تصویر 4. پالن و تصاویر مدرسه ـ حسینیۀ قوام  )مأخذ: نگارندگان، 1397(

آرایه های معماری بناهای مطالعه شده
کتیبه نگاری

معماری اسالمی در طول تاریخ، همیشه از ارزش و توجه 
خاصی برخوردار بوده و دربرگیرندۀ تمام خالقیت های 
اسالمی،  معماری  باز  فضای  است.  هنرمندان مسلمان 
رنگ های  و  کتیبه ها  نقش ها،  نظم،  و  هماهنگی  با 
از  می آورد.  پدید  معنوی  خلوص  با  همراه  باعظمتی 
خصایص بارز و بااهمیت معماری اسالمی، وجود کتیبه  
در هر بنایی است. کتیبه های بناهای اسالمی، معموالً 
از آجر، کاشی، سنگ، گچ و چوب ساخته شده اند. متن 
عبارات کتیبه، معموالً اسمای مبارک حق تعالی، آیات 

و سوره های قرآن، نام های مبارک حضرت رسول)ص( 
نام  مذهبی،  شعارهای  مناجات،  دعاها،  اطهار،  ائمۀ  و 
سفارش دهندۀ اثر، نام حاکم یا سلطان وقت، نام سازندۀ 
اثر، نام کاتب و خطاط، تاریخ ساخت اثر، اشعار فارسی 
و عربی، گفته های بزرگان و حکما، فرامین پادشاهان و 

عهدنامه و پند و اندرز را شامل می شود.

بررسی کتیبه های مدرسۀ مقیمیه
مدرسۀ مقیمیه دو کتیبه در ورودی مدرسه دارد؛ یکی 
در دو طرف ورودی و دیگری باالی سردر ورودی. در 
جداول زیر مشخصات کتیبه های این بنا بررسی شده 

است:

جدول 1. بررسی مشخصات کتیبۀ ورودی مدرسۀ مقیمیه )مأخذ: نگارندگان، 1395(

مشخصات کتیبۀ ورودی مدرسۀ مقیمیه

کتیبۀ غیرمنقول
مالکیت 
کتیبه: 
دولتی

محل کتیبه در 
ابنیه و آثار: دو 

طرف ورودی
عنوان کتیبه: آیۀ قرآن

شرح موضوع 
کتیبه: کل نفس 

ذائقه الموت

زبان کتیبه: 
عربی

شیوۀ کتابت: 
تعداد سطر کتیبه: 2کوفی بنایی
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در باالی سردِر ورودی بنا کتیبه ای دیگر نصب شده 
که مضمون آن بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمداهلل الموفق للخیر و الصلوه علی اکمل البریات 
ایزدی  بتوفیق  بعد  و  الحیات  افضل  و عترته  واله  علی 
مقیمیه که سالها  مبارکه  بتجدید مدرسۀ  موفق شدم 
ویرانه افتاده بود بموجب وقفنامۀ سابقه آن وقف صحیح 
شرعی نمودم بر طالب محصلۀ علوم دینیه اثنی عشریه 
بموجب  داشته  مقرر  اول  واقف  که  قیودی  و  بشرایط 

وقفنامه در نزد جناب مستطاب آقای آقا میرزا ابوطالب 
ساکنین  طالب  اینکه  و  مدرسه  فعلی  متولی  بهشتی 
و هر ساله  باشند  ترقی  مقام تحصیل  در  باید  مدرسه 
انعقاد مجلسی که از علما می شود امتحان شوند و زیاده 
از ده سال احدی حق توقف در حجرات مدرسه نداشته 
باشد و غالب شبها را بیتوته در مدرس شریکی جهته 
میرزا  الحاج  نماند.  خالی  مدرسه  که  دهد  قرار  بیتوته 

علی محمد شیرازی فی سنه 1325.

جدول 2. بررسی مشخصات کتیبۀ ورودی مدرسۀ مقیمیه )مأخذ: نگارندگان، 1395(

مشخصات کتیبه ورودی مدرسه مقیمیه

کتیبۀ غیرمنقول
مالکیت کتیبه: 

دولتی

محل کتیبه در ابنیه و آثار: 

باالی سردِر ورودی بنا

عنوان کتیبه: 

کتیبۀ خبری

 شرح موضوع کتیبه:
 وقف مدرسه و شرایط

 وقف و تحصیل و
استفاده از مدرسه

زبان کتیبه: 

فارسی

شیوۀ کتابت:

 نستعلیق

تعداد سطر کتیبه: 

7 سطر

کتیبۀ نظامیه )محمودیه(
با  که  دارد  زیبایی  بسیار  معقلی های  ورودی  سردِر 
بسیار  لوزی های  به صورت  مربع شکل،  کاشی  قطعات 
بر  جای  بنا،  قدیمی  دِر چوبی  است.  تزیین شده  زیبا 
کتیبه ای  ورودی،  پیشانِی سردِر  بر  و  است  باقی  خود 
نوشته شده  نقلی  نستعلیق  به خط  بر سنگ سرخ فام 
است. ابتدا در وسط کتیبه، بسم اهلل الرحمن الرحیم و 
در طرفین آن کلمۀ هو اهلل تعالی شأنه نوشته شده و 

سپس چنین خوانده می شود: 
واال  امجد  اقدس  ارفع  اشرف  نواب  سرکار  زمان  در 

حاجی معتمد الدوله روحی فداه حکمران مملکت فارس 
العظام محمود  الخواتین  نتیجۀ  عالیجاه محدب همراه 
مرودشتی  ربیع خان  پناه. محمد  خان خلف مرحمت 
به  متعلق  مدرسه  آبادی  و  احداث  بنای  ثراه  طاب 
امامزاده واجب التعظیم و التکریم سیدعالءالدین حسین 
بن موسی کاظم علیه السالم را گذارده آباد و تمام نمود 
استدعا چنان است که هر کس داخل مدرسه محمودیه 
بشود طلب مغفرتی بجهت بانی با والدین بانی بنماید 
فی شهر رمضان سنۀ سبعه و تسعون و ماتان بعد الف 

1297 العبد محمدرضا.

جدول 3. بررسی مشخصات کتیبۀ ورودی مدرسۀ نظامیه )مأخذ: نگارندگان، 1395(

مشخصات کتیبۀ ورودی مدرسۀ نظامیه )محمودیه(

کتیبۀ غیرمنقول
مالکیت کتیبه: 

دولتی
محل کتیبه در ابنیه و آثار: 

باالی سردر ورودی بنا
 عنوان کتیبه: 
کتیبۀ خبری

شرح موضوع کتیبه: 
طلب مغفرت برای 

بانی مدرسه

زبان کتیبه: 
فارسی

شیوۀ کتابت:
 نستعلیق

تعداد سطر کتیبه: 
7 سطر
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 کتیبه های حسینیه ـ مدرسۀ قوام
مدرسۀ حسینیۀ قوام، دارای 8 کتیبه در سردِر ورودی 
)موجود نیست(، دِر کوچک ورودی، دِر اصلی ورودی، 

باالی دِر ورودی، دورتادور صحن و درون ایوان جنوبی، 
درون مقرنس ورودی و باالی سردر ورودی است که در 

جدول زیر به بیان مشخصات و متن آنها می پردازیم.

جدول 4. بررسی مشخصات کتیبۀ حسینیه ـ مدرسۀ قوام )مأخذ: نگارندگان، 1395(

12345678شمارۀ کتیبه

ثلثثلثثلثنستعلیقنستعلیقثلث+نستعلیقثلث+نستعلیقنستعلیقخط به کاررفته

				ه.ق 1269ه.ش 1377ه.ش 1378	تاریخ نگارش کتیبه

	1350		ه.ق 1271			تاریخ نصب کتیبه

سردر ورودی محل کتیبه
)موجود نیست(

 دِر کوچک
ورودی

 دِر اصلی
ورودی

 باالی دِر
ورودی

 دورتادور
 صحن و درون
ایوان جنوبی

 باالی دِر
ورودی

 درون
 مقرنس
ورودی

 باالی
 سردر
ورودی

متن کتیبه های حسینیه ـ مدرسۀ قوام
جدول 5. متن کتیبه های حسینیۀ قوام )مأخذ: نگارندگان، 1395(

 شمارۀ
متنکتیبه

در عصر فرخندۀ سلطنت پرمیمنت اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران انجام پذیرفت )این کتیبه 1
دیگر موجود نیست(

السالم علیک یا ابا عبداهلل الحسین/ حسینیۀ حاج قوام ـ تعمیرات سال 1378 ه.ش2

3
       بسم اهلل الرحمن الرحیم »صدق اهلل العلی العظیم« "ادارۀ اوقاف و امور خیریه/ تعمیرات سال  1377 هجری شمسی

 آیات 1	31 سوره انسان تا کلمه "اعدلهم" + صدق اهلل العلی العظیم / اداره اوقاف و امور خیریه تعمیرات سال 1377    
 هجری شمسی                 دربارۀ انسان ،بهشت ،نماز شب

4

بسم اهلل الرحمن الرحیم
کشور شیراز را داد از دو تن یزدان نظام              وان دو تن را هم به یکدیگر موافق بود تام

هر دو را حاجی قوام الملک در گیتی لقب          هر دو در مردی وحید و هر دو در چونی تمام
... .

5
باز این چه شورش است که در خلق عالم است    باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است  

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین          بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است  
... .

6
 ان الحسن مصباح الهدی و سفینه النجاه )مکرر(/ و اما الحسین فانه منی و هو ابنی و ولدی و خیر الخلق بعد اخیه و هو امام

 للمسلمین و مولی المؤمنین و خلیفه رب العالمین و غیاث المستغیثین و کهف المستجیرین و حجه اهلل علی خلقه اجمعین و
هو سید شباب اهل الجنه و باب نجاه االمه امره امری و طاعه طاعتی من تبعه فانه منی و من عصا فلیس منی

یا قاضی الحاجات 71350

 ان الحسین منی و انا من الحسین/ اکتسبوا العلم یکتسبکم الحیوه/ بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل ... و ال اهلل اال اهلل 8
لوحدانیه و صلی علی محمد سید بریته و من االصفیا عترته

9

 بلغ العلی بکماله	 کشف الدجی بجماله؟ حسنت جمیع خصاله_صلو )1( علیه وآله ؟ یا دیان ـ یا برهان ـ یا سلطان ـ یا
 رحمن ـ یا حنان ـ یا منان/یا ارحم الراحمین ـ یارب العالمین ـ امان الخائفین/ یا ماهی السیات ـ یا غافرالخطئات ـ یا ولی
 الحسنات ـ یا حائر؟ مستجیرین ـ یا دلیل المتحرین/ یا ذوالمن االحسن/ یا ذوالعز السلطان/ یا خالق السموات و االرضین

)طبقۀ اول( یا ستار ـ یاغفار ـ یا جبار ـ یا صبار/ حسین منی و انا من الحسین/ یا ابوالفضل العباس/ یا ماه بنی هاشم
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کتیبه های حسینیۀ مشیر
کتیبه ها به عنوان عناصر معنایی و تزیینی در معماری 
عقاید  گسترش  راستای  در  مهم  ابزارهای  از  اسالمی 
شمار  به  مردم  بر  حکومت ها  مذهبی  سیاست های  و 

می روند و به لحاظ ماهیت مکتوب خود، بیانگر ایده ها 
و اندیشه های هر عصرند. در حسینیه ـ مدرسۀ مشیر 9 
کتیبه در قسمت های مختلف بنا واقع شده است که در 

جدول زیر مشخصات و متن آنها بیان می شود.

جدول 6. کتیبه های مدرسۀ سلطانیه )مأخذ: نگارندگان، 1395(

123456شمارۀ کتیبه

 مال علی اکبر_____خطاط کتیبه
ارسنجانی

حافظ_محتشم کاشانی___شاعر متن کتیبه

 مهدی بن استاد___کاشی کار کتیبه
علی اکبر

__

نستعلیق_نستعلیقثلثثلثنستعلیقخط به کاررفته

 تاریخ نگارش
_____1308کتیبه

_ه.ق 1290__ه.ق 1293ه.ش 1324تاریخ نصب کتیبه

 دیوار شاه نشینسقف داالن حسینیهباالی سردر ورودیباالی ورودیمحل کتیبه
شرقی

 دِر خروجی در
داخل شاه نشینکوچۀ دربند

789شمارۀ کتیبه

_غالمرضا_خطاط کتیبه

وصال شیرازیوصال شیرازیخواجه نصیرالدین طوسیشاعر متن کتیبه

نستعلیقنستعلیقثلثخط به کاررفته

 تاریخ نگارش
کتیبه

_ه.ق 1310_

 دو سمتباالی ایوان شاه نشینباالی ایوان شاه نشینمحل کتیبه
شاه نشین

متن کتیبۀ حسینیه ـ مدرسۀ مشیر
جدول 7. متن کتیبه های مدرسۀ سلطانیه )مأخذ: نگارندگان، 1395(

 شمارۀ
متنکتیبه

توانا بود هرکه دانا بود/ دبیرستان سلطانیه/شادروان سلطان الحاجیه/تأسیس 1308/ مهرماه 11324

2
یسم اهلل الرحمن الرحیم »قل هواهلل احد*اهلل الصمد*لم یلد و لم یولد*ولم یکن له کفوا احد*فاهلل خیر حافظا 

و هو الرحم الراحمین« )قسمت آخر آیۀ 64 سورۀ یوسف: »خداوند بهترین نگهبان است، و هم مهربان ترین 
مهربانان است.«(

یا جبار، یا منان، یا حنان3

4
چون خون خلق تشنۀ او بر زمین رسید               جوش از زمین به ذروۀ عرش برین رسید      

نزدیک شد که خانه ایمان شود خراب                  از بس شکست ها که به ارکان دین رسید       
...................................        
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بسم اهلل الرحمن الرحیم *فاهلل خیر حافظا و هو الرحمن الرحیم )قسمت آخر آیۀ 64 سورۀ یوسف(5

6
روضۀ خلد برین خلوت درویشانست              مایۀ محتشمی خدمت درویشانست

کنج عزلت که طلم است عجایب دارد             فتح آن در نظر رحمت درویشانست
.................................

7

بنی عربی و رسول مدنی              و اخیه اسداهلل المسمی بعلی
و بزهراء بتول و بام ولدتها              و بسبطیه و شبلیه هما نجل زکی

و بسجاد و بالباقر و الصادق حقا              و بموسی و علی و تقی و نقی
و بذی العسکر و الحجه القائم بالحق              الذی یضرب بالسیف بحکم ازالی

و علیهم صلواتی و سالمی بالوف              بنهار و لیال و غدو و عشی

8

شنیده اید حسینی به کربالیی بود              شنیده اید که از خون محاسنش آلود
ندیده اید که چندین هزار زخم چه کرد              ندیده اید که چندین هزار درد چه بود

شنیده اید علمدار اوفتاد ز پای              ندیده اید که پشت که شکست حسود
همه اذیت پیغمبر است بلکه خدای              "و من اذانی" از آن روی مصطفی فرمود     

کتیبۀ غالمرضا 1310

9

کافردالن که سبط نبی را زکین کشند              دعوی دین کنند و خداوند دین کشند
بگذشته از حسین که محبوب عالمی است              گری بخصم تو را گر چنین کشند

این حیرتم کشد که سلیمان عهد را              این دیو سیرتان پی تاج و نگین کشند
قرآن کنند حفظ و به طه کشند تیغ              یس کنند حرز و امام مبین کشند

 شمارۀ
متنکتیبه

تزیینات حسینیه ـ مدرسۀ مشیر
بیش از 90درصد تزیینات حسینیۀ مشیر از مصالحی 

مثل کاشی، سنگ و چوب ساخته شده و آجر به ندرت 
در این حسینیه به  کار رفته است. 

تزیینات حسینیه ـ مدرسۀ مشیر

نمای شرقی مدرسۀ سلطانیهنمای غربی مدرسۀ سلطانیه

نمای شمالی مدرسۀ سلطانیه

جدول 8. تزیینات حسینیه ـ مدرسۀ مشیر )مأخذ: نگارندگان، 1395(
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تزیینات مدرسۀ مقیمیه
رنگ های  به  کاشی کاری  مدرسه،  این  تزیینات  عمدۀ 
سفید، سیاه، زرد و آبی فیروزه ای است. کاشی کاری های 
گره در قسمت لچکی های باالی قوس های تزیینی کار 
به صورت  نیز  بنا  داخل  کاشی کاری های  است.  شده 
طاق ها  تیزۀ  و  طاق ها  باالی  لچکی های  در  محدود 
به صورت  کاشی ها  رفته اند.  کار  به  آجر  با  ترکیب  در 
گره  آجرکاری  تزیینات  با  ترکیب  در   5*5 مربع های 
غربی  ضلع  در  وسط  حجره های  لچکی های  باالی  در 

طاق ها  باالی  لچکی های  در  است.  شده  کار  شرقی  و 
یک طرفه  راستۀ  و  خفته  به صورت  آجرکاری  از 
رخبام  باالی  آجرکاری  همچنین  است؛  شده  استفاده 
نیز به صورت هّره کار شده است. در لچکی های باالی 
طاق نماهای حجره های وسط ضلع های شرقی و غربی 
نیز آجرکاری به صورت گره در ترکیب با کاشی به کار 
رفته است. در دو قوس راهروی ورودی نیز آجرکاری 
پنج  گل  دوم(  )یک   1/2 راسته  نیمه خفتۀ  به صورت 

رجی از یک طرف کار شده است.

تزیینات مدرسۀ مقیمیه

نمای جنوبی مقیمیهنمای شمالی مقیمیه

نمای شرقی مقیمیهنمای غربی مقیمیه

جدول 9. تزیینات مدرسۀ مقیمیه )مأخذ: نگارندگان، 1395(

تزیینات مدرسۀ نظامیه )محمودیه(
و  مربع  کاشی  قطعات  با  زیبایی  بسیار  معقلی های 
دور  و  ترنج ها  و  سقف  نمای  تمام   مستطیل شکل 
است.  کرده  تزیین  را  جنوبی  و  شمالی  طاق نمای 

همچنین تمام نمای حجره ها و ایوان های این مدرسه 
و کتیبه های  رنگی کاشی کاری شده  با قطعات کاشی 
بنایی نصب  با خط  نمای کاشی کاری  تمام  زیبایی در 
شده و ورودی های مدرسه با کاشی کاری معلق و معرق 

آراسته شده است.
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جدول10. تزیینات مدرسۀ نظامیه )محمودیه( )مأخذ: نگارندگان، 1395(

تزیینات مدرسۀ نظامیه

نمای غربی نظامیهنمای جنوبی نظامیهنمای شمالی نظامیه

نمای شرقی نظامیه

تزیینات بنای قوام
این بنا تزیینات بسیار زیادی در نما و دیوارها و سقف ها 

دارد )جدول 11(. این تزیینات عبارت  است از:
ب: حجاری الف: کاشی کاری  

د: کار با چوب ج: آجرکاری 

معماری  آرایه های  ویژگی های  بررسی 
حسینیه ـ مدرسه مشیر، حسینیه ـ مدرسۀ 

قوام، مدرسۀ مقیمیه، مدرسۀ نظامیه
در این تقسیم بندی که براساس مصالح و نوع تزیینات و 
رنگ غالب در آنها صورت گرفته است، تزیینات به چهار 
دستۀ اصلی، آجری، سنگی، گچ کاری و کاشی کاری و 
شده اند  تقسیم بندی  نقاشی  و  چوب  فرعی:  دستۀ   دو 

نقوش  نوع  و  استفاده  محل  نیز  تکنیک  براساس   .
به کاررفته در هرکدام دارای دسته بندی های جزئی تری 
است. در رابطه با نقوش نیز در این بناها شاهد تلفیق 
نقوش سنتی و اصیل ایرانی با نقوش و تزیینات برگرفته 
بیانی  به  منجر  )سنتوری ها( هستیم که خود  از غرب 
تازه و بدیع از تزیینات شده است. همچنین با توجه به 
گسترش فزایندۀ ارتباط با غرب، بسیاری از ویژگی های 
تأثیر  آنها مانند رئالیسم و واقع گرایی،  معماری و هنر 
خود را در تزیینات این دوره گذاشته است و ما شاهد 
کل نگر  برگ  و  فرشته  و  انسان  گلدان،  و  گل  نقوش 
هستیم  طبیعت گرایانه  و  واقعی  به صورت  گیاهان   و 

)جدول 12 و 13(.
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 جدول 12. بررسی ویژگی های آرایه های معماری حسینیه ـ مدرسۀ مشیر، حسینیه ـ مدرسه قوام، مدرسۀ مقیمیه، مدرسۀ نظامیه
 )مأخذ: نگارندگان، 1395(

 مصالح استفاده شده دررنگ غالبمحل تزییناتعنوان
طرح و نوع تزییناتتزیینات

 حسینیه ـ
مدرسۀ مشیر

 باالی پنجره های مدرس
طرح تزیینات: سنتوریآجر و سنگکرم ـ قهوه ایغربی

داخل تاالر شرقی
 قرمز، سبز، آبی

 فیروزه ای، الجوردی،
مشکی، قهوه ای، زرد

نوع تزیینات: کاشی کاری معرقکاشی کاری
طرح تزیینات: گل و بوته اسلیمی

طرح تزیینات: شمسهچوبقهوه اینماهای خارجی

 مشکی، آبی فیروزه ای،نیم ستون های شاه نشین
طرح تزیینات: چلیپاکاشیزرد، سفید

نوع تزیینات: کاشی کاری معلق

نوع تزیینات: حجاریسنگکرمازاره شاه نشین
طرح تزیینات: اسلیمی و ختایی

سنتوری شاه نشین
 سیاه، سفید،

 الجوردی، فیروزه ای،
قرمز، زرد

کاشی
 طرح تزیینات: داستان قیامت، معراج

پیامبر، کربال، قیامت
نوع تزیینات: کاشی هفت رنگ نگاره

ورودی مدرسه
 سیاه، سفید،

 الجوردی، فیروزه ای،
قرمز، زرد

طرح تزیینات: طبیعت، خانه، ویال، آبشارکاشی
نوع تزیینات: کاشی هفت رنگ

تزیینات مدرسۀ قوام

نمای جنوبی مدرسۀ قوامنمای شمالی مدرسۀ قوام

نمای شرقی مدرسۀ قوامنمای غربی مدرسۀ قوام

جدول11. تزیینات مدرسه ـ حسینیۀ قوام )مأخذ: نگارندگان، 1395(
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مدرسۀ مقیمیه

سفید، سیاه، زرد، آبی ورودی
 طرح تزیینات: شمسهکاشی و آجرفیروزه ای

 باالی طاق حجره های 
مرکزی ضلع غربی و 

شرقی

آبی فیروزه ای؛ کرم ـ 
نوع تزیینات: آجرکاری گل انداز مرکبآجر و کاشیقهوه ای

 باالی طاق حجره ها، 
نوع تزیینات: آجرکاری نیمه خفتۀ راستهآجرکرم ـ قهوه ایراهرو و مدرسۀ جنوبی

در تمام بدنۀ مدرسه و 
نوع تزیینات: خفتۀ راستهآجرکرم ـ قهوه ایمدرس شمالی

باالی راهروهای چهار 
طرح تزیینات: چلیپاآجرکرم ـ قهوه ایطرف صحن مدرسه

نوع تزیینات: آجرکاری گل انداز مرکب

مدرسۀ نظامیه 
)محمودیه(

سفید، سیاه، زرد، آبی ورودی مدرسه
نوع تزیینات: کاشی کاری معلقیکاشیفیروزه ای، الجوردی

سفید، سیاه، زرد، آبی ورودی مدرسه
نوع تزیینات: کاشی کاری معرقکاشیفیروزه ای، الجوردی

سفید، سیاه، زرد، آبی طاق حجره ها
نوع تزیینات: کاشی کاری معرقکاشیفیروزه ای، الجوردی

سفید، سیاه، زرد، آبی باالی طاق های حجره ها
نوع تزیینات: کاشی کاری معلقیکاشیفیروزه ای، الجوردی

نوع تزیینات: گل اندازهای مرکـبآجرکرم ـ قهوه ایتزیینات طاق های گنبد

 حسینیه ـ
مدرسۀ قوام

ایوان شمالی
سفید، الجوردی، 

فیروزه ای، قرمز، زرد، 
سبز

کاشی
نوع تزیینات: کاشی معرق و کاشی 

هفت رنگ
طرح تزیینات: گل و بوتۀ اسلیمی

طرح تزیینات شمسهچوبقهوه ایایوان جنوبی

سقف ایوان جنوبی
 آبی فیروزه ای، سبز، 
سبز یشمی، قهوه ای، 
قرمز، طالیی، سفید

طرح تزیینات گل و بوتۀ اسلیمینقاشی

سقف ایوان جنوبی
آبی فیروزه ای، سبز، 
سبز یشمی، قهوه ای، 
قرمز، طالیی، مشکی

طرح تزیینات گل و بوتۀ اسلیمینقاشی

 مصالح استفاده شده دررنگ غالبمحل تزییناتعنوان
طرح و نوع تزییناتتزیینات
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تزیینات  تمام  در  مشترک  ویژگی های 
حسینیه ـ مدرسۀ مشیر، حسینیه ـ مدرسۀ 

قوام، مدرسۀ مقیمیه، مدرسۀ نظامیه
ویژگی های  به  مطالعه،  مورد  نمونه های  بررسی  در 
بناها  تمام  بین  معماری  آرایه های  زمینۀ  در  مشترکی 

می رسیم. این ویژگی ها عبارت اند از:
استحکام، استفاده از فضای مثبت و منفی، زیبایی، 
قرینه سازی، بی زمانی، توازن، سکون و آرامش، تناسب و 
ترکیب، استفادۀ بسیار از رنگ های گرم، ایجاد بافت های 

در  انعطاف پذیری  و  تنوع  گوناگون،  مصالح  با  مختلف 
رنگ ها، استفاده از نقوش هندسی و گیاهی، استفاده از 
مفاهیم مذهبی در کتیبه ها، هماهنگی و هم نسخ بودن 

کاشی با آجر، گستردگی نقوش در تزیینات.
معرفی آرایه های معماری نمونه ها

به کاررفته  معماری  آرایه های  معرفی  به  زیر  جدول  در 
کاشی کاری  معقل،  کاشی کاری  معرق،  )کاشی کاری 
هفت رنگ، آجرکاری گل اندازهای مرکـب، آجرکاری خفته 

ـ راسته،  نقاشی( در نمونه های موردمطالعه می پردازیم.

 مضمون هایمحل کاربردنام تزیینات
توضیحاتتزیینات

کاشی کاری معرق

 باالی طاق های
 حجره ها،
 مدرس ها،
ورودی ها

									

کاشی کاری معرق عبارت است از قطعه های بریده شدۀ کاشی که نقوش 
مختلف را از رنگ های متفاوت تراشیده و در کنار یکدیگر قرار می دهند. 

سپس به شکل قطعات بزرگ درآورده و روی دیوار نصب می کنند تا 
زینت بخش بنا باشد. این نقوش گاهی از نقش های گره کشی و گاهی از 

نقش های مختلف مانند گل و بوته سازی اسلیمی ها است که هرکدام جداگانه 
می تواند بنایی را زینت بخشد. ساختن یا نصب کاشی ها را به این طریق معرق 

می گویند.

جدول 13. بررسی ویژگی های تزیینات حسینیه ـ مدرسۀ مشیر، حسینیه ـ مدرسۀ قوام، مدرسۀ مقیمیه، مدرسۀ نظامیه  
  )مأخذ: نگارندگان، 1395(

حسینیه ـ مدرسۀ مشیرحسینیه ـ مدرسۀ قواممدرسۀ نظامیهمدرسۀ مقیمیهویژگی تزیینات

***----اهمیت جزء بر کل در نقوش منفرد

***_____ترکیب بندی اشکال و رنگ ها

توجه به نوآوری و بی توجهی به تصاویر 
سنتی

_____________________*

***_______غلبۀ رنگ گرم بر سرد

*_____________________استفاده از چهره های انسانی

واردکردن عناصر طبیعی )پرندگان، 
حیوانات، گل ها(

______________**

**______________ازدحام بیش ازحد نقوش و عناصر

****تعامل در رنگ ها

****تقارن در اشکال

*_____________________استفاده از تزیینات فاقد هندسه

*_____________________استفاده از تصاویر مفهومی

****استفاده از نقوش هندسی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
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جدول 14. تحلیل تزیینات نمونه های بررسی شده )مأخذ: نگارندگان، 1395(

 مضمون هایمحل کاربردنام تزیینات
توضیحاتتزیینات

 کتیبه ها، باالیکاشی کاری َمعقل
طاق حجره

 اسمای
 الهی و ائمۀ
معصومین

نوعی کاشی کاری است که با ساخت و تهیۀ کاشی با ابعاد بسیار کوچک و 
پهلوی هم قرار گرفتن این کاشی های کوچک کار َمعِقلی صورت می گیرد.

 کاشی کاری
هفت رنگ

 ورودی ها، باالی 
 طاق حجره ها و

مدرس ها
بهشت

سبکی از کاشی کاری است که در آن از کاشی هایی با شکل و ابعاد منتظم، 
بنا به سلیقۀ استادکار و ویژگی های محل اجرای اثر و اصوال به شکل های 

مربع، مستطیل، شش ضلعی و یا اشکال دیگر و در اندازه های متداول 15×15 
و 20×20 سانتی متر و برای مناره و گنبد در ابعاد 15×7٫5 یا 20×10 
سانتی متر به صورت خشت با رنگ زمینۀ غالبا سفید تهیه شده، در کنار 

هم چیده و طرح یا خط مدنظر روی کاغذ به وسیلۀ سمبه سوراخ می شود. 
سپس طرح اولیه به کمک گردۀ زغال روی کاشی کپی می شود و پس از 

آن به وسیلۀ اکسید منگنز، قلم گیری شده و بعد با رنگ های مختلف اما پایۀ 
حرارتی پایین تر از رنگ اول کاشی رنگ آمیزی شده و دوباره به کوره رفته و 

آمادۀ نصب می شود.

 آجرکاری
 گل اندازهای

مرکـب

 باالی طاق 
 حجره ها و
 راهروهای

چهارجهت صحن

							
در شیوۀ آجرکاری گل انداز، هنگام رگ چین کردن، آجر را چنان می چینند 

که از ترکیب آنها گل های مختلف هفت رجی، پنج رجی و سه رجی به دست 
می آید. برای جلوۀ گلچین با سله گذاری )پیش دادن آجر( گل به دست آمده را 

از متن آجر جدا ساخته و یا با آجرهای رنگی آن را متمایز می کنند.

 آجرکاری خفته ـ
راسته

 نماهای خارجی و
از تکنیک آجرچینی خفته ـ راسته )پتکین( برای برجسته کردن نقوش، 							 داخلی

به ویژه در ارتفاعات مانند تزیینات مناره ها استفاده کرده اند.

 آجرکاری نیمه
خفته ـ راسته

 باالی طاق
 حجره ها و
 راهروهای

چهارجهت صحن

طرح در این نوع آجرچینی زوایای قائمه دارد. این شیوه نیز از طرح های 								
معمول آجرکاری سلجوقی است.

												اسمای الهیسقف مدارسنقاشی

جدول 15. تجزیه وتحلیل کتیبه ها در مدارس و حسینیه ـ مدرسه های قاجار )مأخذ: نگارندگان، 1395(

 تعدادنام مدرسه
مصالح کتیبه هارنگ های کتیبهزبان کتیبهمضمون های کتیبهمحل کتیبهکتیبه

سردِر ورودی2مدرسۀ مقیمیه 
1. وقف مدرسه و شرایط وقف و 

تحصیل و استفاده از مدرسه
2. معاد )هر انسانی مرگ را 

می چشد(

 عربی و
فارسی

آبی، سفید، مشکی، 
سنگ و کاشیزرد، قهوه ای

 حسینیه	مدرسۀ
9مشیر

 سردِر ورودی،
 حسینیه، شاه نشین،

درخروجی

1. صفات خداوند
2. داستان کربال

3. داستان معراج پیامبر
4. ارزش علم

 عربی و
فارسی

الجوردی، مشکی، 
آبی، قهوه ای، سفید، 

صورتی، زرد

 سنگ، کاشی و
چوب

مدرسۀ نظامیه 
سنگقهوه ایفارسیطلب مغفرت برای بانی مدرسهسردر ورودی1)محمودیه(

 حسینیه ـ
8مدرسۀ قوام

 دورتادور صحن،
 ورودی، ایوان

جنوبی، مقرنس

1. داستان امام حسین
2. بیان خصوصیات شیراز
3. بیان فرامین شاه وقت

 عربی و
فارسی

مشکی، آبی، 
الجوردی، صورتی، 
طالیی، قهوه ای، 

سفید

سنگ و کاشی

تجزیه وتحلیل کتیبه ها در مدارس و حسینیه ـ مدرسه های قاجار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87
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نتیجه گیری
اسالمی،  ـ  ایرانی  هنر  و  فرهنگ  در  تزیینی  نقوش 
جایگاهی فراتر از زیبایی ظاهری دارد. اگرچه زیبا جلوه 
دادن آثار هنری یکی از شاخصه های مهم هنر اسالمی 
برخوردار  واالتری  ارزش های  از  هنر  این  ولی  است، 
است. هر نقش فقط رنگ و شکل نیست بلکه معنایی 
هم دارد. درحقیقت ظاهر هر نقش در هنر اسالمی در 
است.  باطنی  و  نادیدنی  معنایی  دیدن  حکم  در  آغاز، 
مطالعه و پژوهش در این بُعد از هنر اسالمی، مطمئناً 
اسالمی  هنر  نمادین  مفاهیم  از  بسیاری  درک  و  احیا 
تحلیل های  و  بررسی ها  با  داشت.  خواهد  پی  در  را 
انجام شده از مدارس و حسینیه ـ مدرسه های قاجاریۀ 
بیشتر  آنها،  کتیبه های  که  برد  پی  می توان  شیراز 
آیات  الهی،  )اسمای  ادبی  و   مذهبی  مضمون های 
قرآنی، وقایع کربال( دارد؛ اما کتیبه های مدارس بیشتر 
حاوی مضمون هایی شامل وقف مدرسه ، شرایط وقف 
آنها کمتر  در  و  است  مدرسه  از  استفاده  و  تحصیل  و 
نوع  دربارۀ  است.  شده  استفاده  مذهبی  مضامین  از 
تزیینات مدارس و حسینیه – مدرسه ها می توان گفت 
در حسینیه – مدرسه های قاجاریه بیشتر از تزییناتی با 
ویژگی هایی چون اهمیت جزء بر کل در نقوش منفرد، 
واردکردن عناصر طبیعی )پرندگان، حیوانات، گل ها( و 
عناصر،  و  نقوش  بیش ازحد  ازدحام  انسانی،  چهره های 
بیش ازاندازه  تنوع  و  عناصر  و  نقوش  بیش ازحد  تنوع 
در  ویژگی ها  نوع  این  است که  استفاده شده  رنگ  در 
تزیینات مدارس قاجاریه شیراز به ندرت دیده می شود.

سپاسگزاری
 از تمام عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری 

قدردانی می کنیم. و  تشکر  کردند، 

تعارض منافع
بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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