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چکیده
کاشی کاری،  که از نظر معماری و تزیینات معماری خصوصًا  مدرسه خان شیراز یکی از مهم ترین مدارس دوره صفوی است 
کاشی کاری این بنا، وجود نقوش متفاوت با سبک های مختلف است.  حائز اهمیت است. یکی از خصوصیات بارز در تزیینات 
کاشی کاری آن، این سوال  با توجه به تاریخ ساخت بنای این مدرسه و تنوع در نقوش و رنگ های استفاده شده در تزیینات 
الحاق شده اند؟ همچنین  بنا  به  بعد  یا در دوره های  و  به دوره صفوی هستند  تزیینات مربوط  این  آیا  که  ح می شود  مطر
کدام بناها هم خوانی دارد؟ هدف اصلی این پژوهش، معرفی،  کاشی کاری این بنا با  گی های نقوش موجود در تزیینات  ویژ
کاشی کاری مدرسه خان شیراز است. رویکرد این پژوهش، توصیفی- تطبیقی  طبقه بندی و بررسی نقوش واقع در تزیینات 
گردآوری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد بیشترین حجم از  کتابخانه ای  است و اطالعات به شیوه میدانی و 
گیاهی، حیوانی، هندسی  کاشی های هفت رنگ قاجاری و معاصر با نقوش  تزیینات معماری مدرسه خان شیراز، متشکل از 
که به مرور زمان جایگزین تزیینات دوره صفوی در این بنا شده اند. حجم اندک تزیینات باقی مانده از دوره  کتیبه  است  و 
اصفهان،  امام  و مسجد  بنا های مهمی چون مسجد شیخ لطف اهلل  با  به دلیل هم زمانی ساخت مدرسه خان  نیز  صفوی 

تأثیراتی را از این بناها، خصوصًا مسجد شیخ لطف اهلل پذیرفته است.  
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مقدمه
در دروه صفوی با توجه به رســــــمیت یافتن مذهب تشــــــیع، و در 
پــــــی آن نیاز به فضا های آموزشــــــی برای ترویج این مذهب، ســــــنت 
کرد. مدارس این  مدرسه ســــــازی بیش از دوره های دیگر رواج پیــــــدا 
دوره از دیــــــدگاه معماری، تحوالت مثبتی را از نظر طراحی، نقشــــــه، 
ابعاد و تزیینات نشــــــان می دهند. به مرور زمــــــان، توجه به تزیینات 
معماری در فضــــــای درونی و بیرونی مدارس، اهمیت ویژه ای یافت. 
کاشی یکی  در میان موضوعات مربوط به تزیینات معماری، بی تردید 
از مهم ترین آنها است. حجم استفاده از تزیینات مذکور در دوره های 

مختلف، متفاوت بوده است.
یکی از مهم ترین مدارس ســــــاخته شــــــده در این دوره، مدرسه 
کامل ترین مدارس  گفته اســــــتاد پیرنیا، از  که به  خان شــــــیراز است 
ایران از لحاظ پالن و تزیینات معماری اســــــت. این مدرسه با الگوی 
چهار ایوانــــــی، حجره هایی در دو طبقه، ســــــردری بلنــــــد و تزیینات 
کاشــــــی کاری، معــــــرق و هفت رنگ با  متنوع از جمله مقرنس کاری، 
نقوش و رنگ های متمایز، دارای جلوه ای خاص اســــــت. متأسفانه 
گذشــــــت زمان، جنگ های داخلی، عوامل طبیعی، استفاده مکرر 
از بنــــــا در دوره های مختلــــــف و در پی آن مرمت هــــــای غیر اصولی 
کم بر این بنا ، باعث شــــــده اســــــت تا  و همچنین شــــــرایط خاص حا
شواهد اندکی از تزیینات دوره صفوی در این مدرسه باقی بماند. بر 
اساس تاریخ های موجود در بنا و همچنین سبک متفاوت تزیینات 

معماری آن نســــــبت به تزیینات معمــــــاری بنا های دوره صفویه، به 
گفت حجم وســــــیعی از تزیینــــــات موجود در این بنا  جرأت می توان 

مربوط به دوره قاجار است. 
کوتاه مدرسه خان  با وجود ارائه مطالبی اندک در رابطه با معرفی 
کامل و  کنــــــون، پژوهش  کتاب های معماری مختلف، تا  شــــــیراز در 
که به بررسی همه جانبه تزیینات معماری این بنا پرداخته  جامعی 
باشد، انجام نگرفته است. با توجه به اعمال تغییرات وسیع در پالن، 
کاربری و بازســــــازی ویرانی های ناشی از عوامل طبیعی  جهت تغییر 
گرفته در تزیینات  و غیرطبیعی و همچنین تغییرات وســــــیع صورت 
معماری این مدرسه، ضرورت بررسی و مطالعه ویژگی های تزیینات 

معماری در این بنا احساس می شود. 
که در وهله اول با استفاده  گردیده اســــــت  در این پژوهش تالش 
کاشی کاری بنا ارائه  از تحقیقات میدانی، توصیفی جامع از تزیینات 
شود. سپس با یاری جستن از تاریخ های موجود در تزیینات، منابع 
تاریخی و همچنین اسناد به جا مانده از دوره های مختلف، به تحلیل 
کاشی کاری  بنا و مطالعه تطبیقی این تزیینات  و طبقه بندی نقوش 
کاشــــــی کاری مســــــجد شــــــیخ لطف اهلل اصفهان، مسجد  با تزیینات 
وکیل و مســــــجد نصیرالملک شیراز، به دلیل شباهت های موجود در 
کاشی کاری آنها پرداخته شده و در نهایت سیر تحول تزیینات  نقوش 

کاشی کاری بنا از دوره صفوی تا دوره معاصر شناسایی شده است.

پیشینهپژوهش

که در زمینه تاریخ و معماری ایران  کتاب های متعددی  در میان 
به رشته تحریر درآمده است، فقط تعداد معدودی از آنها به صورت 
کرده اند. حقایق نــــــگار خورموجی  گذرا از مدرســــــه خان شــــــیراز یاد 
)۱۳80( در »ِنزهُت االخبار«، حســــــینی فسائی )۱۳۹۲( در »فارسنامه 
ناصری«، فرصت الدوله )۱۳6۲( در »آثــــــار العجم«، دیوالفوا )۱۳6۱( 
کریمی )۱۳44( در  کلــــــده«،  در »ســــــفرنامه مادام دیوالفوا، ایران و 
»راهنمای آثار تاریخی شیراز«، افسر )۱۳5۳( در »تاریخ بافت قدیمی 
شــــــیراز«، مصطفوی )۱۳8۲( در »اقلیم پارس«، مشــــــکوتی )۱۳4۹( 
کیانی  کن باســــــتانی ایــــــران«،  در »فهرســــــت بناهای تاریخی و اما
)۱۳۷4( در »تاریخ هنر و معماری ایران در دوره اســــــالمی«، حاجی 
قاســــــمی )۱۳۷۹( در »گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسالمی ایران، 
دفتر پنجم: مدارس«، اســــــتاد پیرنیا )۱۳84( در »ســــــبک شناسی 
معماری ایران« و )۱۳۹0( در »آشــــــنایی با معماری اســــــالمی ایران: 
گی های  ساختمان های درون شهری و برون شهری« به توصیف ویژ

کلی این بنا می پردازند. 
کتاب »معماری ایرانی« و مالزاده )۱۳8۱(  استاد پیرنیا )۱۳8۷( در 
کتــــــاب »دایرة المعارف: دایرة المعارف بناهــــــای تاریخی در دوره  در 

اســــــالمی 5: مدارس و بناهای مذهبی«، بیش از دیگر منابع به ذکر 
گی های این مدرسه پرداخته اند. با این وجود، شناخت جامعی  ویژ

گی های این تزیینات حاصل نمی شود.  از تزیینات و ویژ
که با  وجه تمایز مقاله حاضر با منابع ذکر شــــــده در این اســــــت 
گی های  رویکردی جدید، سعی در بررسی و شناسایی جزییات و ویژ
کاشــــــی کاری مدرســــــه خان شــــــیراز،  نقوش موجــــــود در تزیینات 
تاریخ گذاری نسبی این تزیینات و همچنین تطبیق آنها با تزیینات 
کاشی کاری مسجد شــــــیخ لطف اهلل اصفهان، مسجد وکیل و مسجد 

نصیرالملک شیراز شده است.  

روشپژوهش

پژوهش حاضر بر اســــــاس روش توصیفی - تحلیلی انجام شده 
گردیده است.  و مطالب آن از میان منابع معتبر موجود اســــــتخراج 
کتابخانه ای است. نقوش تزیینات  یافته اندوزی از طریق میدانی و 
کاشی کاری پس از شناســــــایی، مطالعه و تحلیل شده و سپس برای 

ایجاد دیدی بهتر با برنامه های راینو و فوتوشاپ اجرا شده است.  
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معرفیمدرسهخانشیراز

مدرســــــه خان شــــــیراز یکی از مهم ترین مــــــدارس دوره صفوی 
که توسط اهلل وردی خان و پســــــرش امامقلی خان، در سال  اســــــت 
کبیر در  ۱0۲4 هجری قمری، یعنی در دوران ســــــلطنت شــــــاه عباس 
شیراز ساخته شد )حسینی، بی تا، 4۹5(، )حسینی فسایی، ۱۳۹۲، 
۱۲۲۱(. این بنا در محله اسحاق بیگ و در خیابان لطفعلی خان زند 

گرفته، واقع است. که در ضلع جنوبی مدرسه شکل 
این مدرســــــه با توجه به نقشــــــه، وســــــعت، شــــــیوه معماری و 
تزیینات، یکی از باشــــــکوه ترین مدارس علمیه ایران در دوره صفویه 
که متأســــــفانه در طول زمــــــان، بخش های قابــــــل توجهی از  بوده 
آن بر اثر زلزله های متعدد و ســــــایر عوامل مخرب و شــــــاید سســــــتی 
شالوده و ســــــاختار بنا، از بین رفته اســــــت. بنای مدرسه در زمینی 
ح  به مســــــاحت تقریبی ۷0 در 80 متر، با نقشه مستطیل شکل و طر
چهار ایوانی، در دو طبقه ســــــاخته شده و مشتمل بر سردر ورودی 
گوشه نمای اصلی )غربی(، هشتی، صحن  باشکوه، دو مناره در دو 
وسیع و مستطیل شــــــکل، ایوان های چهارگانه و مرتفع، َمدرس ها، 
کاشــــــی کاری،  بیش از هفتاد حجره در دو طبقه و تزیینات مختلف 
کتیبه نگاری، معقلی، آجر کاری و حجاری  کاربنــــــدی،  مقرنس کاری، 
می باشد )مالزاده و دیگران، ۱۳8۱، ۱۳۳(، )مصطفوی، ۱۳8۲، 6۱ و 

6۲(، )سامی، ۱۳6۳، 58۷(، )تصویر ۱(.
که قسمت های مختلف بنای مدرسه خان در طول  از آن جایی 
زمان به علت حوادث طبیعی و غیرطبیعی دســــــتخوش آسیب های 
فراوان شــــــده، بار ها و در زمان های مختلف و به دســــــت ارگان ها و 
که به  گون، مرمت و یا بازســــــازی شده اســــــت. مسأله ای  گونا افراد 
گرفت، عدم وجود  هنگام بررسی تزیینات مدرسه خان باید در نظر 
کثر تزیینات موجــــــود در این بنا و عدم  تاریخ گــــــذاری دقیق بــــــرای ا
امکان آزمایشــــــات دقیق بر روی سایر تزیینات به جای مانده است؛ 

بنابراین، با توجه به شــــــواهد و قرائن موجود درباره زمان تعمیر و یا 
بازســــــازی قسمت هایی از بنا در مرکز اســــــناد شهر شیراز و همچنین 
کدام  که هر  کار رفته در این تزیینات  بررسی نقوش و تکنیک های به 
گرفته  مختص دوره ای خاص اســــــت، تاریخ نسبی برای آنها در نظر 

شده است. 
این بنا در تاریخ  ۱۲4۹ هجری قمری توسط حاجی لطفعلی تاجر 
شــــــیرازی، در تاریخ های ۱۲۷۳ و ۱۲۷4 هجری قمری توسط حاجی 
کبر قوام الملک شــــــیرازی )همــــــان، ۱۲۲۱( در تاریخ های  میرزا علی ا
۱۲۷6، ۱۲۷8 و ۱۲۷۹ هجری قمری، در ســــــال های  ۱۲۳6، ۱۲۳۷، 
اداره  توســــــط  شمســــــی،  هجــــــری   ۱۳45 و   ۱۳44  ،۱۲۳۹  ،۱۲۳8
گردیده است )سامی، ۱۳6۳،  باستان شناسی فارس تعمیر و مرمت 
588(. در بررسی پرونده های مرمتی موجود در مرکز اسناد سازمان 
میراث فرهنگی استان فارس، از سال ۱۳5۹ هجری شمسی تا سال 
۱۳۹۲ هجری شمســــــی، مرمت های پی در پی در سال های ۱۳5۹، 
 ،۱۳۷0 ،۱۳6۹ ،۱۳68 ،۱۳6۷ ،۱۳66 ،۱۳65 ،۱۳64 ،۱۳6۲ ،۱۳6۱
۱۳۷۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷4، ۱۳۷6، ۱۳۷۷، ۱۳۷8، ۱۳85، ۱۳۹0، ۱۳۹۱ و 

گرفته است. ۱۳۹۲ در تمام قسمت های بنا صورت 

کاشیکاریبنا تزیینات

کاشی  در میان موضوعات مربوط به تزیینات معماری، بی تردید 
یکــــــی از مهم ترین آنها اســــــت )ویلبــــــر، ۱۳8۹، ۹(. بخش عظیمی از 
کاشی کاری تشکیل می دهد. هنر  تزیینات مدرســــــه خان را تزیینات 
کاشــــــی کاری در قرن پنجم هجری قمری یعنی در دوره ســــــلجوقی 
گســــــترش یافت )همان، ۱5( و در دوره  به صورت یک عنصر تزیینی 
کاشــــــی در  گیری ادامه یافت. اســــــتفاده از  ایلخانیان به صورت فرا
تزیین بنا هــــــا در دوره تیموری به اوج خود رســــــید و تا دوره صفوی 

کرد )کیانی، ۱۳6۲، ۱۳۲ و ۱۳۳(. ادامه پیدا 

تصویر1-نمایسهبعدیمدرسهخانشیراز.
ماخذ:)حاجیقاسمی،133،13۷9(
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کاشی کاری مدرسه خان شــــــیراز، پیشانی طاقنما های  تزیینات 
گوشه  ج های واقع در دو  ضلع غربی در بخش خارجی بنا، ســــــردر، بر
ضلع غربی، قســــــمت هایی از فضای درونی چهار ایوان مدرســــــه و 
همچنین سرتاســــــر دیواره های درونی بنا را پوشش داده است. در 
کاشی کاری این بنا، شاهد اســــــتفاده از چهار نوع تکنیک  تزیینات 
گره کشی هستیم.  کاشی تک رنگ و  کاشی  هفت رنگ،  کاشی  معرق، 
گفته های منابع تاریخی چون رستم التواریخ )آصف،  با توجه به 
۱۳5۲، ۲۲8( و سفرنامه جهانگردانی چون تونو ، تزیینات کاشی کاری 
کاشی هایی به رنگ آبی  سرتاسر مدرســــــه خان با تکنیک معرق و با 
الجوردی و آبی فیرزوه ای اجرا شــــــده بود )خوب نظر، ۱۳80، ۹۲6 و 
۹۲8(. اما پس از ویرانی های حاصلــــــه از نزاع های داخلی در دوران 
صفوی، افشــــــار، زند و قاجار و همچنین زلزله ســــــال ۱۲۳۹ و ۱۲6۹ 
هجری قمری )حسینی فســــــایی، ۱۳۹۲( و مرمت های صورت گرفته 
کلی دگرگون شد. به طوری  در بنا، تزیینات و حتی پالن اولیه بنا به 
کاشــــــی کاری این بنا  که در حال حاضر، حجم وســــــیعی از تزیینات 

متعلق به دوره قاجار و با تکنیک هفت رنگ اجرا شده است. 
کاشــــــی کاری مدرســــــه خان شامل نقوش  کار رفته در  نقوش به 
گیاهی  نقــــــوش  کتیبه ها می شــــــود.  گیاهی، هندســــــی، حیوانی و 
در قالــــــب شــــــاخه هایی چون اســــــلیمی و ختایــــــی، نقش درخت، 
غ  گل و مر گل و بوته و  گلــــــدان،  گل و  گیاهی، نقش  حاشــــــیه های 
طبقه بندی و بررسی شده اســــــت. قابل ذکر است، نقوش هندسی 
گیاهی  کاربــــــرد را دارند و نقوش  کمترین  در تزیینات مدرســــــه خان 

کتیبه ها دارای بیشترین حضور در این تزیینات هستند.  و سپس 
گیاهــــــی: اولیــــــن موضــــــوع تزیینــــــی مهم در  الــــــف-نقــــــوش
که حجم زیادی از نقوش موجود در  کاشی کاری های مدرسه خان 
گیاهی است.  این تزیینات را دربرگرفته اســــــت، نقوش و یا عناصر 
گیاهی در برخی از قســــــمت ها به صــــــورت انتزاعی و تغییر  نقــــــوش 
گون  گونا که تحت عنوان اقسام  شکل یافته از فرم طبیعی اســــــت 
اســــــلیمی شناسایی شده اســــــت و در بعضی از قســــــمت ها با فرم 

طبیعی ظاهر می شوند. 

1-نقوشاســــــلیمیوختایی: به طور معمول در ترکیبات نقوش 
که از  کار را نقوش اســــــلیمی تشکیل می دهد  گیاهی، اســــــکلت بندی 
لحاظ بصری استوار تر، قوی تر و ضخیم ترند و گل و برگ های ختایی در 
ال به الی نقش های اسلیمی قرار می گیرند )کونل و دیگران، ۱۳64، ۷۷(. 
قدیمی ترین نقــــــوش اســــــلیمی و ختایی موجــــــود در تزیینات 
کاشی کاری مدرســــــه خان، متعلق به تزیینات معرق سقف هشتی، 
کتیبه  پیشانی غرفه های هشــــــتی، نورگیرهای مشبک ضلع غربی و 
مربع شــــــکل واقع در جرز ایوان جنوبی بنا اســــــت. تمامی تزیینات 
این قســــــمت ها متعلق به دوره صفوی اســــــت. در واقع قالب اصلی 
گردش هــــــای منظم و ســــــنجیده بند های  ح هــــــا بر مبنای  این طر
که اســــــلیمی خود دارای انواع مختلفی  اسلیمی است. از آن جایی 
ح های اسلیمی  اســــــت، با توجه به شــــــکل و نوع آن نیز می توان طر
ح آن، اســــــلیمی دهن اژدری  که معروف ترین طر کرد  را طبقه بندی 

است و در تزیینات مذکور، از آن به وفور استفاده شده است. 
نقوش اســــــلیمی و ختایی واقع در تزیینات سقف هشتی شامل 
گل های  گل های شــــــاه عباســــــی در اندازه های متفاوت، انواع  انواع 
کنگره ای، برگ های ســــــاده، برگ های  پنج َپــــــر، غنچه ها، برگ های 
گره ها و قاب های ترنجی  قلبی، ساقه های اســــــلیمی، چنگ، انواع 

و... هستند )تصویر ۲(.
نحوه اجرای نقوش اسلیمی واقع در تزیینات سقف هشتی بدین 
که نقوش اسلیمی و ختایی در ترنج هایی اجرا شده اند  صورت است 
که هر چه به مرکز سقف نزدیک تر می شوند، از اندازه ترنج ها و نقوش 
کاسته می شود. نوع اجرا و چیدمان تزیینات این نقطه  واقع در آنها 
کثرت در تزیینات ســــــقف مســــــجد  از بنا، یادآور آفرینش وحدت در 
که تزیینات  کثر افرادی  شــــــیخ لطف اهلل اصفهان اســــــت. در واقع ا
گنبد مسجد شــــــیخ لطف اهلل را قبل از تزیینات سقف هشتی  سقف 
مدرســــــه خان، دیده باشــــــند، در نگاه اول متوجه شباهت تزیینات 

سقف این دو بنا می شوند )تصاویر ۳ و 4(.
که بخواهد اندیشــــــه وحدت وجود را پدیدار ســــــازد، از  هنرمندی 
که وحدت را در نظم فضایی  سه وسیله اســــــتفاده می کند. هندسه، 

کاشیکاریسقفهشتیمدرسهخان. تصویر۲-نقوشاسلیمیوختاییدر



5۷

که به صورت غیر مســــــتقیم در وحدت فضایی و  تصویر می کند؛ وزن، 
که عیان کننده و بیان کننده صفات  نظم دنیوی دخالت دارد و نــــــور، 
جزء به جزء یک اثر است )بورکهارت، ۱۳65، 8۷( و هنرمندان سازنده 
مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان و مدرسه خان شیراز، این سه وسیله 
کار برده اند.  را در نهایت مهارت و ژرف اندیشی در آثار بی نظیر خود به 

در تزیینات پیشانی غرفه های هشتی نیز نقوش اسلیمی و ختایی 
گل های پنج َپر، برگ های ساده  گل های شاه عباسی، انواع  شامل: 
گره و قاب های  کنگره ای، اســــــلیمی های خرطومی و دهن اژدری،  و 

اسلیمی و همچنین نقش طاووس می باشد.
در نورگیر های واقع در مابین حجره های تحتانی ضلع غربی بنا، 
نگاره های اســــــلیمی و ختایی با زیبایی هرچه تمام تر اجرا شده اند. 
کنگره ای،  گل های پنج َپر، انواع برگ های ساده،  گل  شاه عباســــــی، 
گره و ساقه های اسلیمی، اســــــلیمی دهن اژدری، ترنج و قاب های 
اســــــلیمی در تزیینات اســــــلیمی و ختایی این قســــــمت مشــــــاهده 

می شود. این نورگیر های مشــــــبک نیز مشابه نمونه های موجود در 
مسجد شیخ لطف اهلل هستند )تصویر 5 تا ۷(.

نقوش اســــــلیمی حاشــــــیه قاب مربع شــــــکل واقع در جرز ایوان 
جنوبی نیز شــــــامل ترنج ها و یا قاب های اسلیمی به همراه برگ ها و 
گیره، دور تا دور قاب  که به صورت وا اسلیمی های دهن اژدری است 
کتیبه های هشــــــتی بنا نیز شاهد چرخش  کتیبه تکرار شــــــده اند. در 

کتیبه هستیم. ساقه های اسلیمی در سرتاسر متن 
کاشــــــی های قاجاری ایــــــن بنا، نقوش اســــــلیمی و ختایی با  در 
گذشــــــت زمان و تحت تأثیر جریان غرب گرایی، به ســــــوی فرم های 
که  گام بر داشــــــته اند. نقوش اسلیمی  طبیعی یا نزدیک به واقعیت 
در قسمت های پیشــــــانی طاقنما ها و ایوان ها، طاقنما های واقع در 
جرز های ســــــردر و ایوان  های چهار گانه، حاشیه قاب های تزیینی، 
کتیبه ها  کثر  پیشانی ایوانچه حجره ها طبقه تحتانی و فوقانی و در ا
اجرا شده اند، شامل: اســــــلیمی های دهن اژدری و خرطومی است 

گنبدمسجدشیخلطفاهلل. تصویر4-تزییناتزیر تصویر3-تزییناتسقفهشتیمدرسهخان.

تصویر۷-پنجرهمشبکمسجدشیخلطفاهللاصفهان. تصویر6-پنجرهمشبکمسجداماماصفهان. تصویر5-پنجرهمشبکمدرسهخان.

کاشی کاری مدرسه خان شیراز جلوه های هنری در تزیینات 



58
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۳، شماره  ۳، پاییز ۱۳۹۷

که بسیار متفاوت از اسلیمی های دوره صفویه است. مابقی نقوش 
بسیار واقع گرایانه ترسیم شده اند. 

در این تزیینات، برای پرکردن فضاهای خالی بین اسلیمی های 
گل های پنج َپر  گل رز و انواع  گل های واقع گرایانه ماننــــــد  مذکــــــور، از 
گرفته شــــــده است. در ســــــاقه برخی از  گل زنبق بهره  و شــــــش َپر و 
گل های ریز دیده می شــــــود. در تزیینات  اســــــلیمی ها نیز ردیفی از 
گیاهان با فرم های  کاشی کاری سایر قســــــمت های بنا، اسلیمی ها و 

تقریبا واقع گرایانه درهم آمیخته اند.  
که انتهای برخی از ساقه های اسلیمی  نکته قابل توجه این است 
به سر پرنده ای شبیه به طاووس ختم شده است. با توجه به عدم 
تاریخ گــــــذاری و همچنین عدم رعایت اصول مرمتی در بازســــــازی و 
یا مرمت بخش های آسیب دیده، مشــــــخص کردن زمان دقیق این 
که این نوع اسلیمی فقط در  تزیینات غیرممکن است. اما از آن جایی 
یکی از طاقنما های واقع در جرز سردر دیده می شود، احتمااًل مربوط 
که در بررسی های نگارندگان در  به مرمت های دوره اخیر است. چرا  
تزیینات سایر قسمت های بنا، این نقش مشاهده نشد. همچنین 
که نقش اســــــلیمی  کاشــــــی هایی  تفاوت چند درجه ای رنگ زمینه 
کاشــــــی های هم جوار،  با ســــــر پرنده در آن ترســــــیم شــــــده است، با 
کاشــــــی ها در دوره های بعد اســــــت.   کــــــی از جایگزین کردن این  حا
با نگاهی گذرا به تزیینات الحاقی مربوط به دوره قاجار و پس از آن، 
می توان دریافت که به تدریج، نقوش اسلیمی و ختایی در کاشی های 
قاجاری بنا، اهمیت خود را از دســــــت داده انــــــد و به جای آنها، موج 
که ناشی از فرهنگ غربی است، در نقوش و حتی در  شدید واقع گرایی 

کاشی های هفت رنگ پدیدار شده است. رنگ آمیزی 
تزیینات مربوط به دوره قاجار در مدرســــــه خان، در بســــــیاری از 
کاشــــــی کاری مسجد  قســــــمت ها، از لحاظ نقش و رنگ، با تزیینات 
وکیل و تا حدودی مســــــجد نصیر الملک شــــــیراز یکسان هستند. در 

کاشــــــی های هفت رنگ این  واقع این شــــــباهت ها بیشتر در نقوش 
که رنگ غالب در تزیینات مسجد  ســــــه بنا به چشــــــم می خورد. چرا 
که ما  وکیل سفید و در مســــــجد نصیرالملک صورتی است. در حالی 
کاشی کاری مدرسه خان شــــــاهد طیف وسیعی از انواع  در تزیینات 
که برخی از پنل ها و یا  رنگ ها هســــــتیم. ذکر این نکته ضروری است 
کاشی هفت رنگ واقع در مدرسه خان، دقیقًا  طاقنما های مزین به 

برابر با این نمونه ها در مسجد وکیل است.
با توجه به تاریخ های موجود در تزیینات قاجاری مدرســــــه خان 
و مسجد وکیل )مدرســــــه خان ۱۲4۹ هجری قمری و مسجد وکیل 
۱۲4۳ و ۱۲44 هجری قمری( و همزمان بودن تقریبی بازســــــازی یا 
مرمت تزیینات آنها، احتمااًل تزیینات این دو بنا با اختالف پنج سال 

گشته است.  نسبت به یکدیگر، در این دوره اضافه 
کاشــــــی کاری بنــــــا، با دو نوع نقش  ۲-نقشدرخت:در تزیینات 
کلیت طرح، مشابه یکدیگر هستند.  که در  درخت  مواجه می شــــــویم 
گل ها  گل های رز، زنبق، داوودی و دیگر  این درخت های پر گل با انواع 
با طیف رنگی صورتی، قرمز، آبی، بنفش و زرد در تزیینات طاقنما های 
واقع در جرز های ســــــردر و ایوان های غربی، جنوبی و شمالی بنا، قرار 
دارند. این طاقنما های تزیینی با نقش درخت های ُپرگل، در تزیینات 
کرات و در اندازه های مختلف اجرا شده اند.  مسجد وکیل شیراز نیز به 
در تزیینات کاشی کاری مسجد نصیر الملک شیراز نیز شاهد استفاده از 

این نوع درخت های ُپرگل هستیم )تصاویر 8 تا ۱0(.
کار رفته در تزیینات  گیاهی:حاشــــــیه های به  3-حاشیههای
گیاهی بسیار متنوع  کاشــــــی کاری مدرسه خان، متشــــــکل از نقوش 
گیاهی و ختایی و تا حدودی انتزاعی  که عمدتًا شامل نقوش  است 
است. در واقع حاشــــــیه تزیینات مربوط به دوره صفوی، همگی از 
که به  که شامل ترنج ها و برگ هایی است  ح پیروی می کنند  یک طر
گرفته است. در  کتیبه را در بر  ح و یا  صورت زنجیره وار، دور تا دور طر

گلدرتزییناتمدرسهخانشیراز. گلدرتزییناتمسجدوکیلشیراز.تصویر8-نقشبوته تصویر9-نقشبوته
تزیینــــــاتمســــــجد در گل بوتــــــه نقــــــش تصویــــــر10-

نصیرالملکشیراز.
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حاشیه نورگیر های مشبک مربوط به دوره صفوی نیز نقوش شامل: 
کنگره دار و ترنج هایی است  گل های شاه عباسی، برگ های ساده و 

گیره تکرار شده اند. که به صورت وا
کاشی های قاجاری بنا، با وجود تنوع در نقوش حاشیه، تنها  در 
گیاهی برای حاشیه قاب های تزیینی استفاده شده است.  از نقوش 
گل های ترسیم شده واقع گرا تر از دوره قبل ترسیم  که  با این تفاوت 
گســــــترده تر شده است. نقوش  شــــــده اند. طیف رنگی حاشیه ها نیز 
گاهی با استفاده از عناصر  کار رفته در حاشــــــیه  تزیینات قاجاری،  به 
گاهی با تقلیدی  گل های رز و قاب های بیضی شکل و  قاجاری مانند 

از عناصر دوره صفوی اجرا شده اند.
گلدانی: با اینکه در برخــــــی از منابع به وجود  گلو 4-نقــــــوش
گلدانی به صورت ساده در تزیینات بنا های دوره صفوی  ح های  طر
اشــــــاره شده اســــــت )بمانیان و دیگران، ۱۳۹0، 4(، اما این نقش در 

تزیینات مربوط به دوره صفوی در مدرسه خان یافت نشد.
گلدانی، یکی از  گل و  ح  بــــــا توجه به بررســــــی های نگارنده، طــــــر
کاخ ها و  که به وفور در تزیینات مساجد، مدارس،  عناصری اســــــت 
دیگر بنا های دوره قاجار مشــــــاهده می شود. این نوع نقوش نسبت 
به نمونه های مربوط به اواخر دوره صفــــــوی، طبیعی تر و امروزی تر 

نمایش داده شده اند.   
گلدان  گل و  در تزیینات الحاقی دوره قاجــــــار و پس از آن، نقش 
در نقاطی چون پیشانی ایوانچه حجره های طبقه تحتانی و فوقانی 
بنا، پیشانی سردر ورودی، طاقنماهای اول واقع در جرز های ایوان 
جنوبی و شــــــمالی، طاقنما های اول و دوم جرز های ایوان شــــــرقی 
و همچنین در قاب هــــــای تزیینی مرکز ایوان غربــــــی و طاقنماهای 
گلدان ها و  کار رفته اســــــت. شــــــکل و رنگ این  دوم جرز های آن، به 
همچنین نقوش روی آنها متنوع و متفاوت اســــــت. به نظر می رسد 
گلدان های واقع در پیشانی حجره ها، ناشی از  تنوع در نقش و رنگ 

مرمت های پی در پی در تزیینات این قسمت ها است.
گل های رز، زنبق،  گلدان ها شــــــامل انواع  گل های موجود در این 
که با رنگ های قرمز، صورتی، آبی، بنفش  چند َپر، داوودی و ... است 
و زرد اجرا شده اند و در اطراف آن پرندگان مختلف بر روی شاخ و برگ 
کاشــــــی کاری  گل هــــــا در حرکتند. نمونه این نوع از نقوش در تزیینات 
پیشانی رواق ها و شبستان مسجد وکیل، مسجد نصیر الملک و حتی 

غرفه های بازار مشیر شیراز نیز اجرا شده است )تصاویر ۱۱ تا ۱۳(.

که در  گل و بوته، جزء نقش هایی اســــــت  گلوبوتــــــه: نقش  -5
کاشــــــی کاری بنا های مختلف، خصوصًا مساجد و مدارس،  تزیینات 
در تمام دوره های تاریخ نقشــــــی اساسی داشــــــته و به وفور استفاده 
گیاهی فرنگی ترکیب  شــــــده است. این نقش در دوره قاجار با عناصر 
گونه ای  گرفت. به  گسترده ای تزیینات این دوره را در بر  شد و به طور 
که از خصوصیــــــات دیوار نگاره های دوره قاجار اســــــتفاده فراوان از 

گل و بوته است.  غ و  گل و مر نقوش 
در تزیینــــــات پنل هــــــا و طاقنما های بیرونــــــی، تزیینات مقرنس 
ســــــردر، برخی از طاقنما هــــــای واقع در جرز های ســــــردر و ایوان ها، 
گل و بوته استفاده  گسترده از نقش  پیشانی سردر و ایوان ها به طور 
گل و بوته بر روی زمینه ای ساده،  شده اســــــت. اســــــتفاده از نقش 
کــــــه به صورت عمودی و افقی  گلدان ها و یا در میان ترنج هایی  در 
گل و بوته در  گرفته اند، به چشــــــم می خورد. نقش  کادر قرار  در یک 
این تزیینات واقع گرایانه ترســــــیم شــــــده و حتی رنگ آمیزی برخی از 
گل و بوته  قسمت ها با تکنیک سایه روشن اجرا شده است. نقوش 
کامل  در تزیینات قاجاری بنا، در برخی از قسمت ها، در هماهنگی 

کار رفته است. با اسلیمی، ختایی و ترنج ها به 
غ«،  کاشــــــی هایی با نقش »گل و مر غ:اســــــتفاده از  گلومر -6
تقریبًا موضــــــوع غالب تزیینات قاجاری مدرســــــه خان اســــــت. در 
کاشــــــی کاری سراســــــر پنل های تزیینی، طاقنما های واقع  تزیینات 
در جرز های ایوان ها و سردر، پیشــــــانی ایوانچه حجره ها، دیواره ما 
بیــــــن حجره ها و قاب های تزیینی ایوان غربــــــی به وفور از این نقش 

استفاده شده است.
گل های رز، زنبق، بنفشــــــه، چند َپر، داوودی  انواع غنچه هــــــا و 
و... و پرندگانــــــی چون بلبل، طاووس، هدهــــــد، طوطی، پرنده ای 
کبوتر و ... در سرتاسر تصویر، در فضای زمینه و یا  کبک یا  شــــــبیه به 
که به صورت چند ردیف عمودی و  کادر های ترنجی شــــــکلی  درون 
گرفته اند، اجرا شــــــده اند. رنگ های مورد استفاده در این  افقی  قرار 
تزیینات، طیف وســــــیعی از رنگ ها را در بر می گیرد. استفاده از رنگ 
که درصد باالیی از آنها  گل هایی  کثر  قرمز و صورتی برای رنگ آمیزی ا
گل های رز تشکیل می دهند و همچنین استفاده از رنگ زرد،  را انواع 
سفید و یا سبز چمنی برای رنگ آمیزی زمینه تصویر، جلوه خاصی را 

به تزیینات این بنا بخشیده است. 
ب-نقوشهندســــــی: موضوع دوم تزیین به طور واضح نقوش 

تصویر1۲-تزییناتپیشانیطاقنماهایمسجدوکیلتصویر11-تزییناتپیشانیطاقنماهایمدرسهخانشیراز.
شیراز.

تصویر13-تزییناتپیشــــــانیطاقنمایمسجدنصیرالملک
شیراز.

کاشی کاری مدرسه خان شیراز جلوه های هنری در تزیینات 
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کاشــــــیکاریمدرسهخانشیرازباذکرموقعیتمکانیوزمانی. گیاهیواقعدرتزیینات جدول1-طراحینقوش

گیاهی گیهاموقعیتمکانینقوش دورهزمانیویژ

نقوشاسلیمیوختاییباتزییناتسقفهشتی
دورهصفویکتیبهایدرترنجمیانی

پیشانیغرفههایواقعدر
هشتی

نقوشاسلیمیوختاییبانقش
دورهصفوییکطاووسدرترنجمیانی

قسمتیازتزییناتسقف
هشتی

نقوشاسلیمیوختاییواقع
کهازاطرافبه درترنجهایی

مرکزمنتشرمیشوند.
دورهصفوی

کاشیکاریسردرو تزیینات
جرزهایایوانها

کهدرتزیینات غ گلومر نقش
قاجاریبنابهوفوراستفاده

شدهاست.
دورهقاجار

کاشیکاریسردر، تزیینات
جرزهایایوانهاومابین

حجرهها

کهبهصورت گیاهی نقوش
کشیده گرایانهبهتصویر واقع

شدهاند.
دورهقاجار
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کاربرد  گره در اغلب بنا های اسالمی  هندسی است. استفاده از انواع 
گره چینی در دوره  فراوانی داشته است. هر چند استفاده از تکنیک 
صفویــــــه و قبل از آن در برخــــــی از بنا ها قابل رؤیت اســــــت، اما این 
تکنیک در دوره قاجار در مقیاس وســــــیعی برای آرایش قسمت های 
مختلفی از بنا ها اســــــتفاده شــــــد. در تزیینات مدرســــــه خان از این 

تکنیک به ندرت استفاده شده است.
گره، در قالب کاشی  معرق در بخش های  نقوش هندسی به شکل 
قوس سردر، در پنل های باریکی مابین طاقنما های طرفین َمدرس 
مالصدرا، و همچنین در قسمت هایی از مقرنس کاری زیر طاق سردر 
کار رفته اند. در تزیینات معرق هشــــــتی از نقوش لوزی و ترنج و در  به 
تزیینات حجاری جرز های مدخل ورودی نیز از نقوش هندسی چون 
گرفته شده است. شمســــــه ده پر، نیم شمسه، مستطیل و ... بهره 
گره چینی بنا شامل: شمسه ده  کار رفته در تزیینات  گره های به 
ُکند )پنج ضلعی منتظم(، ترنج  ُتند، نیم شمســــــه، ربع شمسه، پنج 
ُکند، سرمه دان، شش پری )شمسه شش(، شمسه ده،  ُکند، طبل 
ُکند، شش ضلعی منتظم، شش  شمســــــه هفت، چهار لنگه، طبل 
ُکند ُشل، ترنج ُتند،  ُتند، شمسه هشت و تیز، ِســــــلی، ُتّکه، سکرون 

ترقه یا سه پری، ستاره پا پنج پری ُتند و ُتّکه است.
در قســــــمت هایی از تزیینات مسجد وکیل و مسجد نصیرالملک 
که هــــــر دو متعلق به دوره های بعــــــد از صفویه هســــــتند، تزیینات 
که تقریبًا مشابه با  گرفته شده  کار  گره چینی به صورت وســــــیعی به 
گفته های منابع  این تزیینات در مدرسه خان اســــــت. با استناد به 
کتیبه سردر، همچنین اشاره  تاریخی و نام ناصرالدین شاه قاجار در 
منابع به بازسازی و مرمت سردر در دوره های مختلف، از جمله دوره 

قاجار، احتمااًل این تزیینات در این دوره به بنا اضافه شده اند. 
در تزیینات سایر قســــــمت های بنا، به دلیل واقع گرایی نقوش، 
استفاده از نقوش هندسی محدود تر شده است. با این حال در این 
کادر نقوش اســــــلیمی و  تزیینات از انواع ترنج ها برای قاب بندی و یا 

کتیبه ها استفاده شده است. غ و  گل و مر گل و بوته،  ختایی، 
ج-نقــــــوشحیوانی: نقش انــــــواع مختلف پرنــــــدگان از جمله 
که در تزیینات معماری ایران به وفور استفاده شده  نقوشی اســــــت 
گیاهان  کاماًل مستقل و یا در میان  گاهی به صورت  است. این نقش 
گل ها، نقش  گاهی در ترکیب با انواع  و ســــــایر نقوش ظاهر می شود و 
کاشــــــی کاری معرق، هفت  غ را پدیــــــد می آورد. در تزیینات  گل و مر
رنگ و همچنین حجاری مدرســــــه خان، پرنــــــدگان مختلفی چون 
کبوتــــــر و دیگر پرندگان  غ، بلبل، طوطی، هدهد،  طاووس، ســــــیمر
دیده می شوند. نحوه ترســــــیم و حاالت این پرندگان، بسیار متنوع 

است و رنگ های مورد استفاده در رنگ آمیزی آنها طیف وسیعی از 
رنگ های قرمز، آبی تیره، آبی روشن، بنفش، سفید و زرد است.

یکی از نکات جالب توجه در تزیینات هشتی بنا، وجود دو پرنده 
که به  طاووس در تزیینات پیشــــــانی یکی از غرفه های هشتی است 
کنون در هیچ منبعی به  گرفته اند و تا  صورت قرینه رو در روی هم قرار 
آن اشاره نشده است. نقش طاووس در تزیینات چند بنای شاخص 
کار رفته اســــــت. این بنا ها عبارتند از مسجد امام  دوره صفویه نیز به 
کاخ هشت  اصفهان، امامزاده هارونیه و مدرسه چهار باغ اصفهان، 
بهشت و ســــــردر بعضی از بنا های واقع در خیابان هارونیه اصفهان 

)خزائی، ۱۳86، ۲6( )تصویر ۱4 تا ۱8(.
نقش طاووس همراه با درخــــــت زندگی، جایگاه مهمی را در هنر 
ایران به خود اختصاص داده اســــــت. این نقــــــش اغلب با مفاهیم 
مذهبی همراه است. نقش طاووس نه تنها به عنوان نقشی نمادین 
گرفته شــــــده، بلکه این پرنده در  کار  در آثار هنری دوره اســــــالمی به 
غ مقدس مورد توجه  دوران باستان در آیین زرتشــــــت به عنوان مر
بوده اســــــت. در بســــــیاری از آثار دوره ساســــــانی، نقش طاووس در 
گرفته اســــــت. نقش  تزیینــــــات و یا در دو طــــــرف درخت زندگی قرار 
کن  که در تزیینات مساجد و اما طاووس از جمله نقوشــــــی اســــــت 
مذهبی از دوره صفویه حضوری چشمگیر دارد. نقش دو طاووس به 
که درخت زندگی از درون  کوزه آب حیات  صورت قرینه در دو طرف 
که در تزیینات سردر ایوان  آن روییده شــــــده، از جمله نقوشی است 

کار شده است )همان، ۲5 و ۲6(. ورودی مسجد امام اصفهان 
علل حضور این نقش بر پیشــــــانی ایوان ورودی مساجد، مدارس 
دینی و امام زاده ها در عصر صفویه به ویژه در شــــــهر اصفهان، عالوه بر 
غ بهشتی می دانند، شاید همان طوری که در  این که طاووس را یک مر
اشعار عطار هم اشاره شده، به عنوان دربان و راهنمای مردم به مسجد 
باشــــــد. طبق نظر عامه، نقش طاووس بر فراز درب ورودی مساجد، 
هم زمان شــــــیطان را دفع و مؤمنین را استقبال می کند )همان، ۲6(.
بنابراین وجود نقش طاووس در قسمت ورودی بنا های شاخص 
دوره صفویــــــه، اهمیت این پرنــــــده را در این دوره از تاریخ نشــــــان 
که در این دوره نمادی از بهشت است، در  می دهد. پرنده طاووس 
ســــــردر و در قسمت ورودی بناهای مذکور ظاهرشده و پذیرای افراد 
در هنگام ورود به این مکا ن های مقدس اســــــت. با توجه به تاریخ 
موجود در هشــــــتی بنا )۱0۲4 هجری قمری( و عدم اعمال تغییرات 
جدی در تزیینات این قسمت، به نظر می رسد نقش طاووس های 

مذکور، مربوط به دوره صفویه باشد. 
کتیبه:کتیبه ها از جمله عناصر تزیینی با ارزشــــــی هســــــتند  د-

طــــــاووسدر نقــــــش تصویــــــر14-
تزییناتهشتیمدرسهخانشیراز.

در طــــــاووس نقــــــش تصویــــــر15-
تزییناتسردرمسجداماماصفهان.

تصویر16-نقشطاووسدرتزیینات
اصفهان. هارونیه امامــــــزاده ایوان

تصویر1۷-نقشطاووسدرتزیینات
سردرمدرســــــهچهارباغاصفهان.

تصویر18-نقشطاووسدرتزیینات
کاخهشــــــتبهشــــــتاصفهــــــان.

کاشی کاری مدرسه خان شیراز جلوه های هنری در تزیینات 
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کثر بنا هــــــای مذهبی و غیرمذهبی، نقش  کــــــه در تمام دوره ها و در ا
کتیبه ها در  شناسنامه ای جامع را برای آثار، ایفا می کنند. محتوای 
آثار مختلف، متفاوت است؛ در برخی از آثار نام سازنده، بانی و تاریخ 
کار،  ســــــاخت، در بعضی دیگر نام معمار، خطاط و تاریخ آغاز و پایان 
گروهی احادیث و آیه ها و یا ســــــوره هایی از قرآن، اسماء متبرکه،  در 
گرفته در بنا و در عده ای از بنا ها به تمامی  کار های صورت  ذکر بانی و 

و یا ترکیبی از این موارد پرداخته شده است.  
کتیبه ها نیز بســــــتگی به ماهیــــــت اثر دارد. چنانچه  محل نصب 
کثر قســــــمت های بنا شــــــاهد استفاده از  در مســــــاجد و مدارس در ا
کتیبه های قرآنی و دعایی هســــــتیم و در حمام ها یا بنا های دیگری 
کتیبه ها به اندازه مســــــاجد مورد اهمیت  کاربرد  که  مانند آب انبار ها 

کاشــــــیکاریمدرســــــهخــــــانشــــــیرازبــــــاذکــــــرموقعیــــــتمکانــــــیوزمانــــــی. جــــــدول۲-طراحــــــینقــــــوشحیوانــــــیواقــــــعدرتزیینــــــات

کتیبه ها رو به رو می شویم.  نبوده است، فقط در قسمت سردر با 
که دارای تعداد زیادی  مدرســــــه خان، از جمله بنا هایی اســــــت 
کتیبه قرآنی در فضای بیرونی و درونی بنا است. این بنا دارای شش 
کتیبه سرتاسری در  ج های بنا، یک  کتیبه در بر کتیبه در ســــــردر، دو 
کوچک در سقف هشتی، شش  کتیبه در ترنج های  هشتی، هشــــــت 
کتیبه در  کتیبــــــه در ضلع جنوبی، چهار  کتیبه در ضلع غربی، چهار 
کتیبه سرتاسری  کتیبه در ضلع شرقی و دو ردیف  ضلع شمالی، سه 
که در مجموع عدد ۲8 به دست می آید. در چهار ضلع صحن است 

کتیبه ها شــــــامل ســــــوره هایی از قرآن، احادیثی از  محتوای این 
حضرت محمد، ابیاتی از مناجات نامه حضرت علی، صفات خداوند 
و صلوات بر چهارده معصوم، تاریخ های ســــــاخت بنا و تزیینات، نام 
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که بازسازی سردر  معمار و خطاط و در نهایت نام پادشاه قاجار است 
و قسمت هایی از بنا را بر عهده داشته است. 

که  خطوط ثلــــــث، بنایی و نســــــخ، از جمله خطوطی هســــــتند 
کار رفته اند و شــــــیوه اجرای آنها، اغلب به  کتیبه های این بنا به  در 
کتیبه  واقع  شکل خط ســــــفید بر زمینه آبی الجوردی اســــــت. تنها 
که با خطوط سفید بر روی زمینه  در ترنج های سقف هشــــــتی است 

کتیبه ها، نقوش اسلیمی  ســــــیاه اجرا شده اســــــت. در متن برخی از 
کتیبه، به فضای بی روح آن  و ختایی با چرخش در سراســــــر زمینه 
کتیبه ها، سبک  جان بخشیده اند. بر اساس تاریخ های متفاوت در 
کتیبه ها، مرمت ها و بازسازی های  و نحوه اجرای آنها و ســــــیر توالی 

گرفته در تزیینات بنا در جدول ۳ آمده است. انجام 

کتیبههازمان گیهایرنگبندیمضموننوعخطمکانقرارگیری نقوشزمینهویژ

سال  ۱0۲4 
هجری قمری

کتیبــه هشــتی، ترنج هــای واقع در هشــتی، 
ثلثکتیبه مربعی جرز سمت راست ایوان جنوبی

آیات قرآنی، ذکر خداوند، 
ابیاتی از منظومه حضرت علی

زمینه: آبی الجوردی و سیاه، 
کر خط: سفید، نقطه ها و عالئم: ُا

پیچک های اسلیمی و 
نقوش ختایی

سال ۱۲4۹ 
هجری قمری

کتیبه مربعی جرز سمت راست سردر در 
کتیبه مربعی جرز سمت چپ سردر  پایین، 
کتیبه کمربند میانی ایوان غربی،  پایین، 

ثلثکتیبه واقع در ترنج میانی ایوان غربی
ابیاتی از منظومه حضرت 

علی، آیات قرآنی
زمینه: آبی الجوردی، خط: 

سفید

کتیبه های مربع شکل: 
کتیبه های ایوان  ساده، 
گیاهی با  غربی: نقوش 

گل  های ریز

سال ۱۲۷6 
پیچک های اسلیمی با زمینه:  الجوردی، خط: سفیدآیات قرآنیثلثکتیبه درونی ایوان شمالیهجری قمری

گل های ریز

سال ۱۲۷8 
هجری قمری

کتیبه درونی ایوان  کتیبه پیشانی سردر، 
پیچک های اسلیمی به زمینه: الجوردی، خط: سفیدآیات قرآنیثلث و نسخشرقی

رنگ آبی

سال ۱۲۷۹ 
زمینه: الجوردی، خط: سفید و  مدح و ثنای ناصرالدین شاهثلث تزیینیکتیبه میانی سردرهجری قمری

کر زرد، نقطه ها و عالئم: اُ
گل های  گیاهی با  نقوش 

ریز

سال ۱۳44 
هجری شمسی

کتیبه پیشانی  کتیبه سرتاسری صحن، 
زمینه: الجوردی و سفید، خط: آیاتی از قرآن و احادیث پیامبرثلث و نسخایوان غربی

سفید و الجوردی

پیشانی ایوان غربی: 
ساده، صحن: نقوش 

گیاهی

سال ۱۳54 
زمینه: الجوردی و سفید، خط: آیاتی از قرآن و احادیث پیامبرثلث و نسخکتیبه سرتاسری صحنهجری شمسی

سفید و الجوردی
گل های  گیاهی با  نقوش 

ریز

سال ۱۳8۷ 
هجری شمسی

کتیبه  کتیبه پیشانی ایوان شرقی، 
پیشانی ایوان شرقی: ساده، زمینه: الجوردی، خط: سفیدآیاتی از قرآن و احادیث پیامبرثلث و نسخسرتاسری صحن

گیاهــی نقــوش  صحــن: 

نتیجه

یکی از مهم ترین تزیینات در بنا های دوره صفوی، کاشی کاری است 
که بیشترین حجم از تزیینات معماری مدرسه خان شیراز را تشکیل 
کاشــــــی کاری در بنای فوق، با تکنیک های معرق،  می دهد. تزیینات 
گره چینی اجرا شده اند. نقوش موجود در این  هفت رنگ و تک رنگ و 
کتیبه ها است.  گیاهی، حیوانی و  تزیینات شامل نقوش هندســــــی، 
گره چینی  گره و در قالب تکنیک  نقوش هندسی بیشــــــتر به شکل 
گیاهی خود به  کار رفته است. نقوش  در بخش های اندکی از سردر به 
شاخه های جزیی تری چون نقوش اسلیمی و ختایی، نقش درخت، گل 
غ و حاشیه های گیاهی قابل تقسیم هستند.  و گلدانی، گل و بوته، گل و مر
کاشــــــی کاری دوره صفوی، بیشتر از  به نظر می رســــــد در تزیینات 
گل و برگ های ختایی بسیار  کاشــــــی های معرق با نقش اســــــلیمی و 
ظریف استفاده شده اســــــت. ساقه های اســــــلیمی، اسلیمی دهن 
گل های شــــــاه عباســــــی در اندازه های متفاوت،  اژدری و خرطومی، 
کنگره ای، ســــــاده و قلبی، انواع  گل های چند پر، برگ های  غنچه ها، 
گره ها و قاب های ترنجی از جمله عناصر موجود در تزیینات اسلیمی 

و ختایی این بنا هستند. 
شباهت در نقوش استفاده شــــــده در تزیینات سقف و غرفه های 
هشــــــتی و همچنین برخی از نورگیر های مدرسه خان با این عناصر در 
مسجد شیخ لطف اهلل ناشی از ســــــاخته شدن این دو بنا در یک بازه 
زمانی تقریبا نزدیک اســــــت. با توجه به این که ساخت مسجد شیخ 
لطف اهلل تقریبًا پنج سال قبل از مدرسه خان به اتمام رسید، احتمااًل 
تزیینات این بنا الگویی برای تزیینات مدرسه خان شیراز بوده است. 
شــــــباهت عجیب تزیینات بینظیر سقف هشــــــتی این بنا با تزیینات 
گنبد مسجد شیخ لطف اهلل و ســــــایر عناصر ذکر شده، رفت و آمد  زیر 
امامقلی خان بانی مدرسه خان به اصفهان و در پی آن به مسجد شیخ 
لطف اهلل و در نهایت همجواری عمارت امامقلی خان با مسجد شیخ 
که این نظریه را تقویت می کنند.  لطف اهلل، همگی از عواملی هستند 
کاهش یافته  کاربرد نقوش اسلیمی و ختایی  بعد از عصر صفوی، 
و نقوش مذکور بدون ظرافت ترســــــیم شده اند. این تغییرات در دوره 
قاجار به اوج خود می رســــــد، چنانچه در این دوره، موجی از عناصر و 

کاشی کاری مدرسه خان شیراز جلوه های هنری در تزیینات 
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ملی، تهران.
کوروش مومنی و حســین سلطان زاده )۱۳۹0(، بررسی  بمانیان، محمد رضا؛ 
کاشــی کاری مسجد-مدرســه های دوره  نــوآوری و تحــوالت تزیینــات و نقــوش 

قاجار، مجله نگره، شماره ۱8، صص ۳5-4۷.
بورکهــارت، تیتــوس )۱۳65(، هنــر اســالمی )زبــان و بیان(، مترجم: مســعود 

رجب نیا، انتشارات سروش، تهران.
تدویــن:  ایــران،  معمــاری  سبک شناســی   ،)۱۳84( محمد کریــم  پیرنیــا، 

غالمحسین معماریان، انتشارات سروش دانش، تهران.
پیرنیا، محمد کریم )۱۳8۷(، معماری ایرانی، تالیف: غالمحسین معماریان، 

انتشارات سروش دانش، تهران.
بــــــا معمــــــاری اســــــالمی ایران:  پیرنیــــــا، محمد کریــــــم )۱۳۹0(، آشــــــنایی 
»ساختمان های درون شهری و برون شهری«، تدوین: غالمحسین معماریان، 

انتشارات سروش دانش، تهران.
کامبیــز )۱۳۷۹(، گنجنامــه فرهنــگ آثــار معماری اســالمی  حاجــی قاســمی، 
ایــران، دفتــر پنجــم )مدارس(، انتشــارات دانشــگاه شــهید بهشــتی و ســازمان 

میراث فرهنگی، تهران.
کوشــش علی  حســینی، محمد نصیــر )فرصت الدولــه( )بی تا(، آثار العجم، به 

دهباشی. 
حســینی فســایی، حاج میرزا حسن )۱۳۹۲(، فارســنامه ناصری )جلد اول و 

دوم(، تصحیح: منصور رستگار فسایی، انتشارات امیرکبیر، تهران.
حقایــق نــگار خورموجی، میرزا جعفرخــان )۱۳80(، ُنزهت االخبار، تصحیح: 

ســید علی آل داود، انتشارات ســازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، تهران.

غ در بنا های  خزایی، محمد )۱۳86(، تأویل نقوش نمادین طاووس و سیمر
عصر صفوی، مجله فرهنگ و هنر )هنر های تجسمی(، شماره ۲6، صص ۲4-۲۷.
کریم خان  خوب نظر، حســن )۱۳80(، تاریخ شــیراز از آغاز تا ابتدای سلطنت 

کوشش: جعفر موید شیرازی، انتشارات سخن، تهران. زند، به 
کلــده«،  دیوالفــوا، مــادام ژان )۱۳6۱(، ســفرنامه مــادام دیوالفــوا »ایــران و 

کتاب فروشی خیام، تهران. مترجم: همایون سابق، انتشارات 
سامی، علی )۱۳6۳(، شیراز شهر جاویدان، انتشارات لوکس )نوید(، شیراز.

کریمی، بهمن )۱۳44(، راهنمای آثار تاریخی شیراز، انتشارات اقبال، تهران. 
کونل، ارنســت؛ شــهریار مالکی و هادی اقدســیه )۱۳64(، اســلیمی و ختایی، 
گل های شاه عباسی )نگرشی بر سوابق تاریخی سر نگاره تزیینی(، فرهنگسرا، تهران.
کریمی و عبداهلل قوچانی )۱۳6۲(، مقدمه ای  کیانی، محمد یوسف؛  فاطمه 

کاشیگری ایران، انتشارات موزه رضا عباسی، تهران. بر هنر 
کیانــی، محمدیوســف )۱۳۷4(، تاریــخ هنر معماری ایران در دوره اســالمی، 

انتشارات سمت، تهران.
کن باســتانی  مشــکوتی، نصــرت اهلل )۱۳4۹(، فهرســت بنا هــای تاریخی و اما

ایران، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، تهران.
مصطفوی، ســید محمد تقی )۱۳8۲(، اقلیم پارس، انتشــارات انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی، تهران.
کاظــم و محمــدی، مریــم )۱۳8۱(، دایره المعــارف بناهــای تاریخی  مــالزاده، 
ایران در دوره اســالمی 5: مدارس و بناهای مذهبی )تکیه، حســینیه، خانقاه، 

قدمگاه، مدرسه و مصلی(، انتشارات سوره مهر، تهران.
کاشــی کاری در معمــاری ایــران )دوره  ویلبــر، دونالــد )۱۳8۹(، ســیر تحــول 

اسالمی(، ترجمه ربابه خاتون پیله فروش، انتشارات چهار طاق، تهران.

نقوش موجود در فرهنگ غرب، در هنر ایران ریشه دوانید و فرهنگ 
و هنر ایران را شــــــدیدًا تحت تأثیر خود قرار داد. این مســــــئله در آثار و 

تزیینات دوره قاجار به وضوح قابل رؤیت است. 
غ، نقش درخت و  گل و مــــــر گل و بوته،  گلدانــــــی،  گل و  نقــــــوش 
کاشــــــی کاری مدرسه خان  گیاهی موجود در تزیینات  حاشــــــیه های 
همگی مربوط به دوره قاجار هســــــتند. نحــــــوه طراحی و رنگ آمیزی 
کاشــــــی های قاجاری و یــــــا معاصر بنا در بیشــــــتر نقاط، با  نقوش در 
که رنگ آمیزی نقوش از  بی دقتی تمام اجرا شــــــده اســــــت، به طوری 
محــــــدوده طراحی بیرون زدگی دارد و در برخی نقاط، نقوش بســــــیار 
کاشی های این دوره، در  محو و درهم هســــــتند. خطوط محیطی در 
کم رنگ و در قســــــمت هایی پر رنگ تر است. استفاده  برخی از نقاط 
کاشــــــی های این دوره  از تکنیک سایه روشــــــن در رنگ آمیزی نقوش 
که ناشی از ســــــبک واقع گرایانه این دوره است. وجود  مشهود است 
گل های سرخ و  گل ها، اختالف در شــــــیوه ترســــــیم  انواع متفاوتی از 
کار  گرم، تفاوت در رنگ های به  پرندگان، استفاده از رنگ های شاد و 
رفتــــــه به خصوص برای پرندگان و تفاوت در میزان واقع گرایی نقوش 
کاشی کاری این بنا هستند.  از ویژگی های نقوش قاجاری در تزیینات 
کاشی کاری نیز شامل پرندگانی  نقوش حیوانی موجود در تزیینات 
چون طاووس، بلبل، طوطی، هدهد، کبوتر یا پرنده ای شبیه به کبک 
اســــــت. نقش طاووس به عنوان دربان بهشــــــت، در سردر یا قسمت 

کثر بنا های مذهبی دوره صفوی نشان دهنده اهمیت این  ورودی ا
پرنده در این دوره اســــــت. با توجه به تاریخ  موجود در هشــــــتی بنا، 
عدم آســــــیب های جدی و در پی آن عدم تغییرات قابل مالحظه  در 
تزیینات، یکسان بودن نقوش تزیینات معرق این قسمت با بنا های 
گیر بودن نقش این پرنده در این دوره،  دوره صفــــــوی و همچنین فرا

به نظر می رسد این تصویر مربوط به دوره صفوی است. 
کتیبه های قرآنی در مدرسه خان دارای نقشی مهم و اساسی بوده 
کتیبه ها  گرفته اند. این  و قسمت های وسیعی از تزیینات بنا را در بر 
با خطوط بنایی، ثلث و نســــــخ نگاشــــــته شده  و شــــــامل خط ثلث، 
کمی خط بنایی هستند. در برخی  ســــــپس خط نســــــخ و به مقیاس 
کتیبه ها، ترکیبی از خط ثلث و نســــــخ دیده می شــــــود، اما اسلوب  از 
کتیبه ها به ترتیب شامل  غالب بر پایه خط نسخ است. مضامین این 
آیات قرآنی، احادیثــــــی از حضرت محمد، ابیاتی از منظومه مناجات 
نامه حضرت علــــــی، صفات خداوند، صلوات بر چهارده معصوم، نام 
معمار، خطاط و همچنین احیا کننده بنا )ناصرالدین شــــــاه( است. 
کتیبه ها با خط سفید بر زمینه آبی الجوردی نگاشته  تقریبًا همه این 
گل های  شده اند و در میان آنها شاخ و برگ های اسلیمی و ختایی با 
کتیبه ها، تاریخ  ظریف چند َپر، در گردش هستند. در انتهای برخی از 
که این خود در شناسایی زمان مرمت ها  نگارش آنها ذکر شده است 

گذشته بسیار راهگشاست.  و بازسازی های 


