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 چكیده

. هدف از این ایم پرداختهرسه خان شیراز و عهد صفوی ددر مقاله حاضر، به بررسی تطبیفی ویژگی های کاشیکاری در م

خصوصیات سبکی مورد  شناخت هنر کاشیکاری به عنوان عنصر زیبایی بخش فضا و همچنین جایگاه به دستیابیپژوهش، 

ده از پژوهش حاضر با استفامی باشد. جهت نیل به این هدف، استفاده در بنای مذکور، باالخص با تکیه بر تزئینات کاشیکاری، 

تحلیلی و با مطالعات میدانی به صورت مشاهده مستقیم و حضور نگارنده در بنا و مطالعات کتابخانه ای  -روش تحقیق توصیفی

هنر ها به محض ورود به شیراز،  درمی یابیم که از رهیافت این پژوهشدر عرصه تزئینات معماری مورد بحث انجام شده است. 

های بومی، دارای سبک می شوند و جلوه ای متفاوت با دیگر هنرهای مشابه و همزمان خود تحت تأثیر مکتب شیراز و خاصیت 

 در دیگر نقاط می یابند. از این رو مدرسه خان دارای ویژگی هایی است که در کمتر اثر دوره صفوی مشاهده می شود.

 

 عهد صفوی، مدرسه خان، کاشیکاری معماری،واژگان كلیدي : 
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 مقدمه

نما به معماری یک بنا هویت می بخشد و باعث تداوم یک مسئله فرهنگی در جامعه است. مدرسه خان شیراز نشان پررنگی از 

بوده که عملکرد ها  "عزالدین حسین شماع شیرازی"معماری اسالمی است و کامل ترین مدرسه ایرانی می باشد. معمار این بنا 

را با نشانه ها و نمادها آمیخته و برای تمام دوران مدرسه ای بی نظیر را به وجود آورده را خیلی خوب می شناخته و آن ها 

 است.

زینت که به عنوان یکی از پایه های تصویری هنر اسالمی ارزیابی شده  تزئین در هنر اسالمی برای بیان فضای قدسی است.» 

سطح، رنگ، خط، حجم، آجر، گل، گچ، کاشی و ... تا به افق :  "ماده"وسیله یا بیانی تصویری است برای شرافت بخشیدن به 

(. تزئین 7831)رهنورد، «  برتر اعتال یابند و رنگ و هویت معنایی و نهایتاً شخصیت فوق طبیعی بیابند و معنوی الوهی شوند

به آن هویت و  یکی از عوامل مهم در معماری ایران است که نمای ساختمان را از حالت خشک و بی روح خارج می کند و

ویژگی خاصی می دهد. بنای مدرسه خان متعلق به دوره صفویه است که در شیراز واقع گشته و تزئیناتی ناشی از تحوالت 

 فرهنگی و اجتماعی زمانه خود را که با خصوصیات ویژه بومی فارس تخلیط گشته، دارد و از آثار شاخص این دوره می باشد.

به معماری و بنا، کاشیکاری است که این پدیده با شگرفی، قواعد، اصول و هنر در معماری  یکی از هنرهای تزئینی وابسته

 کشورمان استفاده شده است و ایران را با شکوه و زیبائی اش، شهره عالم ساخته است.

بصری و  نقوش تزئیناتی هنر ایران به خصوص کاشیکاری را می توان به دسته بندی های متفاوتی به لحاظ فرمی، ساختار

صوری و همچنین به لحاظ کیفی و اجرایی تقسیم نمود. در این پژوهش سعی شده است با مطالعات کتابخانه ای و میدانی به 

شیوه مشاهده، نقوش کاشیکاری این بنا با خصوصیات ویژه اش با اصول کلی و حاکم تزئینی در عهد صفویه مقایسه گردد و 

یل و در نهایت در جداولی با یکدیگر مقایسه شوند. الزم به ذکر است به فراخور هر ویژگی های نقوش هر بخش تجزیه و تحل

 بحث، نمونه های تصویری به بخش مربوطه الحاق گردیده است.

دوره صفوی را باید یکی از ادوار برجسته تاریخ فکری و مذهبی ایران اسالمی برشمرد. صفویان تنها سلسله حکومتی فراگیر در 

مذهبی بودند. صفویان تصوف و  –ستند که پیروزی خود را مدیون تکامل یک جریان فکری و ایدئولوژی سیاسی تاریخ ایران ه

تشیع را در جریان فعالیت های خود تا مرحله کسب حکومت به هم درآمیختند و این تحول، موضوعی بود که در بستر جامعه 

که آن را از دیگر دولت های اسالمی آن دوره متمایز می  . همچنین دولت صفوی خصوصیتی داشت(7831)آرام،  جریان داشت

اسالم ساخت، و آن شیعه بودن این دولت بود. با به قدرت رسیدن صفویه، شیعه اثنی عشری برای نخستین بار پس از ظهور 

ه شمار (. در چنین جامعه ای که تشیع مذهب رسمی کشور ب7831لی به دست آورد )هولود، توانسته بود قدرت سیاسی کام

می رفت، ویژگی ها و عناصر خاصی که مبین فکر و فرهنگ شیعی است قابل مشاهده بود که جنبه های آشکار آن را در هنر 

، پرمحتوا ترین تزئینات عصر صفوی می توان مالحظه کرد. وجود هنرهای متعدد با مفاهیم دینی و اعتقادی و در کنار آن ها

بای گیاهی)اسلیمی و ختایی( و هندسی)گره(، نشان از به کارگیری هنر در خدمت دین معماری اسالمی با طرح های بسیار زی

مدرسه خان شیراز، به عنوان یکی از بناهای عصر صفوی، جلوه گاهی از هنر  و دنیایی از طرح ها و  اسالم و مذهب تشیع است.

مفاهیم ومعانی معنوی را در پی دارد. عمده نقوش متنوع و زیبایی است که هر یک در پی زیبایی ظاهریشان، مجموعه ای از 

کاشیکاری های بی نظیری است که حجم عظیمی از مدرسه را به خود اختصاص داده و نیز با تزئینات به کار رفته در این بنا، 

ی مضامین اعتقادی، مذهبی و صوفیانه ارتباط تنگاتنگ دارد. این تحقیق نخست به بررسی خصوصیات کلی معماری و تزئینات

 مدرسه خان تطبیق داده شده است.عهد صفوی پرداخته، سپس این خصوصیات با کشیکاری های 

 

 معماري دوره صفوي

م سرکش ازبک سرکوب شدند، یاغیان گرجی و ارامنه یه و پیر عثمانی برقرار شد و اقواآنجایی که صلح بین دولت جوان صفو

جلفای تبریز به ترتیب، به سمرون و حومه اصفهان که بعداً به جلفای اصفهان مشهور شد، کوچ داده شد و آرامش کامل بر 

شاغل کشور حاکم شد. از درایت و توجه بزرگان، حکام و شاهان صفوی، کشاورزی رونق فراوان گرفت. حرفه های گوناگون و م

معنوی کشور بی نهایت زیادی به وجود آمد. اقتصاد قوت گرفت. قوای نظامی نیرومند شد. در این دوره، به فرهنگ و تعالی 

توجه می شد. علم و دانش در رشته های گوناگون به حد باالیی از کمال رسید. رقابت های فرهنگی، خصوصاً عمرانی و 
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ج خود رسید؛ در نتیجه،  معماری کشور وارد مرحله ای از نبوغ و خالقیت و نوآوری معماری، بین ایران  و کشور عثمانی به او

، مانند نتیجه این رقابت ها به وجود آمدن شهرسازی  سنتی با فرهنگ غنی ایرانی، اما مدرن و متحول از زمان خود است شد.

دومین میدان با میراث جهانی است  ساختن میدان نقش جهان، که در آن زمان بزرگ ترین میدان جهان بوده و امروزه

 (7837)زمرشیدی، 

و مکان های وابسته به  در آن برهه از زمان خیابان کشی ها با زیبایی خاصی انجام شد و برای شهرهای بزرگ، بازارهای متعدد

نبض حیاتی بازار که  آن ها همچون ضرابخانه ها، برای تهیه پول و نقدینگی و ایجاد صرافی ها، داروغه خانه ها، برای حفظ نظم

(؛ نواخانه ها، یتیم خانه ها، آب انبارها، سقاخانه ها، قهوه خانه ها، مساجد و مدارس و .... ساخته می 7831شهر بود)زمرشیدی،

ن آثاری جه شاهان صفوی و ذوق هنرمندااست که تا کنون پایدار است. از تو« مدرسه خان شیراز » نمونه ای از آن  شده است.

و شالوده عمیقی از طرح، اجرا و خصوصاً نماسازی های بی همتایی با کاربرد کاشی برای ایران  د که هر یک شاخصآفریده ش

 شد.

 

 كاشیكاري دوره صفوي

کاشیکاری ها آثاری بودند اشی سازی بر همه پیشی جستند. سفالگران صفویه در رشته عمده دیگری از هنر سفالگری یعنی ک

ست به ایران شدند. خصوصاً قوانین دست و پاگیر در مرزها به حکم شاه عباس لغو شد و نتیجه که موجب جذب و ترغیب توری

فراوان به کشور نیز بوده است. به طور خالصه، به هنر، در شئون مختلف، توجهات فراوان « نقدینگی و ارز » آن، سرازیر شدن 

هنرهای وابسته به معماری، شد و رشد بسیار کرد. به  شد و مکاتب گوناگون هنری به وجود آمد. معماری، بی نهایت متحول

خصوصاً کاشیکاری توجه بسیار فراوان شد تا جایی که این هنر به درجه ای از شوکت، عظمت، فلسفه، اصول، خالقیت، 

های داخلی، حکمت، ابداع و ارزش های بی پایان نایل آمد. اصول و قاعده بنیادی از این دوره تا امروز در تمام شئون نماسازی 

 مذهبی و غیره حاکم شد.خصوصا خارجی بناهای 

که برای پوشش دیوارهای مساجد، مدارس و  (7)هفت رنگکاشی ها به طور عمده دو نوع بودند: کاشی های کامل و رنگارنگ 

تکه های مجزایی طرح با زحمت بسیار و از کنار هم نهادن که در آن  (2کاشی های موزائیک )معرقسایر بناها به کار می رفت، 

درست می شد که از کاشی های کامل با رنگ مورد لزوم و به شکل مورد نظر بریده شده بود. کاشی های معرق به ویژه در 

تزئین خوشنویسی ها، داخل گنبدها و غیره به کار می رفت. این کاشی ها اغلب به شکل ستاره بودند و میان آن ها گاهی 

ه در نقوشی که برای تزئین مسجدها به کار می رفته تنها نقش های انتزاعی و معمول بود  .8چلیپای فیروزه ای قرار داشت

است. تنوعی که در طرح ها دیده می شود اغلب مایه ی حیرت است. در بیشتر این نقش ها قرینه وجود دارد، اما بعضی از آن 

د داشت که در آن ها برای مسجد، دعا و برای قصر، دور کاشی ها حاشیه پهنی وجو ها نیز به کلی از قرینه سازی دور بودند.

شعر می نوشتند و در فضای میان این حاشیه ها، تصویر همان شعرها را می کشیدند. در بعضی از این نوشته ها نیز تاریخی 

 (7831)صفاکیش،وجود دارد که زمان ساخت این اثر را نشان می دهد.

                                                 
کاشی هفت رنگ یا مینایی)زراندود(: کاشی هفت رنگ به ابعاد مورد نظر و اغلب به شکل مربع ساخته می شود. منظور از کاشی هفت رنگ این  -7 

کار رفته باشد. البته ممکن است در صورت لزوم جهت تنظیم و هماهنگی با نقوش کاشی های نیست که همیشه هفت رنگ بر روی سک قطعه کاشی به 

رنگ استفاده کرد. منظور از کاشی هفت رنگ  1اطراف در یک قطعه از کاشی از رنگ متفاوت استفاده شود، ولی این بدان معنا نیست که حتما باید از 

سانتی متر است. متداول  71 ×71یا  21×21رنگ آمیزی آن استفاده کرد. اندازه تقریبی آن ها رنگ متفاوت برای  1کاشی است که که می توان از 

 (7831ترین های این رنگ ها شامل سفید، سیاه، الجوردی، فیروزه ای، قرمز، چمتی و زرد قناری یا حنایی می باشد.)کیانی، 

میالدی پدیدار  72حت عنوان معرق کاری، نخستین بار در مراغه در سده ی استفاده از قطعات کوچک کاشی تراشیده ت»طبق نوشته آقای پوپ:  -2 

معرق کاری عبارت است از کنار هم قرار دادن قطعات کوچک و ظریف کاشی بریده شده به رنگ ها و شکل های مختلف بر اساس یک طرح از « شد.

صب می شوند. صبیعی است که به وجودآوردن یک صفحه بزرگ به این روی نقوش مختلف، که در نتیجه به شکل قطعه های بزرگ درآمده و روی کار ن

 ( معرق کاری شهرت یافته است.)همان شیوه تا آماده ساختن آن برای نصب، مستلزم زحمت و عرق ریزی فراوان است که این شیوه به نام

اوایل دوران اسالمی  به عنوان صنعت سفال سازی مشهور واژه فارسی برای خشت لعابدار کاشی است که از نام شهر کاشان اقتباس شده که از  -8 

  (ود.)سیوری، راجر، ایران عصر صفویب
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برخوردار بودند که بعد از قرن ها تابش آفتاب تند ایران، هنوز رنگ آن ها محو رنگ کاشی های ایرانی از چنان کیفیت باالیی 

نیز به دلیل نشده است و این هم تا حدی به دلیل مهارت به کار رفته در جریان لعاب دادن و پخت آن ها می باشد و تا حدی 

های ها کمرنگ بوده و از رنگکاشیدر این دوره نمای رنگی  (.7831)صفاکیش،فاده ی صرف از رنگ های معدنی است است

ها رنگ آبی داشته است. در زمان حکومت شاه شده و به طور کلی جلوه عمومی کاشیسبز، سیاه و قرمز خیلی کم استفاده می

ند. گردین میئهای زیبا به وسیله هنرمندان تز با کاشی ندمذهبی که پوششی از تزئینات کاشی نداشت های عباس کلیه ابنیه

هایی از انسان، گلها و خطوط موزون سرمشقی برای نقاشی بر دیوارها و زمان با نقشآن ترین هنرمند بزرگ "عباسیرضا "

ساختند های مربع شکل مجموعه کاملی از تصاویر میها بر جای گذاشته است. گفتنی است، در آن دوره به کمک کاشیکاشی

های مستطیل در اواخر دوره هم استفاده از کاشی کردند.استفاده میهای جنگ های اسلیمی و طرح میدانو بیشتر از طرح

استفاده از   " شاه عباس "های ظریف برای طرح تصاویر مختلف رواج پیدا کرد. بعد از شکل کوچک به صورت برجسته با لعاب

بیشتر مورد عمل قرار گرفت و  رنگهای قرمز، زرد و نارنجی " شاه سلیمان "به طوری که در زمان، نوع رنگها تغییر پیدا کرد

 .نقوش شاخ و برگ جای خود را به اشکال هندسی داد

 

 اصول كاشیكاري دوره صفویه

 به نکاتی از اصول کاشیکاری دوره صفویه اشاره می شود.

 

 طراحی نقوش

 «جفت تورمه های تو،» پیچک های افشان)افشون( رفت و برگشت،  ،«رو، وارو» در این شیوه از اسلیمی، ختایی در هم تنیده

جفت چپ و راست گل بوته جقه ای، گالبتون های چپ و راست، گل های دهن اژدر، گل های شاه عباسی تخمکدار خرد و 

 7هفت رنگی کاشیو  معرقکالن و بسیاری دیگر به تکامل رسید و در نماسازی های داخلی و خارجی آثار معماری از  کاشی 

 ( 7837)زمرشیدی، استفاده شد. 

 

 هفت قلم خط

، خوشنویس و خطاطی، مورد بازنگری و تجدید نظر عمیق قرار گرفت و اصطالحات و ابداعات جدید نیز با ذوق، در این دوره

سلیقه  و خالقیت از طرف خطاطان بزرگ برای خط های کوفی، اولین خط فرهنگ اسالمی و شاخه های آن و بسیاری دیگر، 

آمد. همچنین از سر پنجه خوشنویسان نامی زمان، که آن ها را از جهت استادی تمام تحول وتنوع های گسترده ای به وجود 

( خطوط دیگر چون اقالم سته و شاخه های دیگری از آن ها به سر حد کمال مطلوب 7811هفت قلمی می نامیدند )هراتی، 

د استفاده قرار گرفت که اکثراً آن ، آن هم با ساخت کاشی معرق یا کاشی هفت رنگی موررسید و در کتیبه های آثار معماری

(. تزئینات خط بنایی که به علت شیوه 7812کتیبه ها تا امروز عامل جاودانه بناهای اسالمی کشور شده است )کیانی و کریمی، 

خاص نگارش آن، به خط معقلی نیز شهرت یافته است. زیباترین شکل ترکیب آجر و کاشی را به روی بناها نمایش می دهد. 

 (7811)قوچانی،  تعددی گردیده استشیوه به خصوص نقش آفرین سطوح بناهای مذهبی ماین 
 

 تهیه كاشی هاي خشتی نوباب

با رنگ های متنوع، شفاف، پر جال و بیشتر از انواع الوان دوره تیموری برای ساخت « گلی و جسمی»در این زمان، تهیه کشی 

)زمرشیدی،  2و نره 7كوَ، ج7َدوال(. قطعات و عناصر کاشی چون 7817،د )ماهرالنقشکاشی معرق تهیه شد و به تعالی رسی

 ( در رنگ های جذاب برای کاربری های مختلف ساخته شد و در کارهای ارزشمند کاشی کاری مورد استفاده قرار گرفت.7811

                                                 
عنصری کاشی که از سه طرف لعاب دارد و با به کاربری برجسته از راستا و انحنای دو زمینه همجوار سبب تفکیک سطوح کاشی کاری می شود.  -7 

متر است، اما ابعدی خرد تر از آن نیز وجود دارد. از این کاشی برای به وجود آوردن اختالف سطح  سانتی 1سانتی متر و ضخامت آن  71 ×8اندازه آن 

 بین دو کار استفاده می شود. پس از قالب گیری خشت کاشی دوال، ابتدا دو طرف آن را صاف و پرداخت می کنند و سپس به دو سطحی که روی کار
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 كاشی پیچ )زغره(

شده است. در دوره صفویه، پیچ بیشتر با رنگ مشهور فتیله پیچ  این عنصر کاشی از رنگ های جذاب تهیه شده، و بیشتر به

 فیروزه ای در بناها و آثار اسالمی به کار رفته است.

 

 خلق نقش گره

تحول و تکامل هر چه بیشتر با کارهای گره به نام هندسه نقوش برای کاشیکاری و سایر هنرهای وابسته به معماری، که از 

که از فلسفه علم  هندسه گرهبی کران و در تعداد فراوان افکار متعالی بنایان، معماران، کاشی گران، کاشی کاران، ارزش های 

 شی کاری آن دوران آفریده می شد.هندسه سخن می گوید، هر روز برای کا

 

 پنجره معرق كاشی

برای نوررسانی و تهویه هوا به قسمت های داخلی آثار معماری، خصوصاً در گردونه و ساقه گنبدها، پنجره کاشی پدید 

 ارزشمندی بود که به وجود آمد.

 

 كاشی هفت رنگ

دلیل اقتصادی، مقرون به صرفه نبود، کاشی کاری نوع هفت از آنجا که ادامه شیوه کاشیکاری معرق از قرن یازدهم هجری به 

(. یکی از دالیل توسعه این نوع کاشی، آن بود که آرایه و تزئین مسجد جامع عباسی 7811رنگ مرسوم و متداول شد )کیانی، 

ل با استفاده از مترمربع را شامل می شد، به شیوه معرق ممکن نبود، به همین دلی 11111اصفهان با کاشی که مساحتی حدود 

قوش کاشی ها بود. کاشی هفت رنگ در تزئین این بنا تسریع نمودند. اما پدیده جالب در این دوره، استفاده از رنگ زرد در ن

 (7837)زمرشیدی، 

 

 هنر معقلی سازي

کشور با رنگ های  از گلچین، گره و خط در انواع بسیار متنوع زیبا و با قاعده و اصول ابداع شد و در جای جای آثار معماری

  ( 7831الولن کاشی مورد بهره مندی قرار گرفت. )زمرشیدی، 

 

 كاشی زیر نقشی

با خلق کاشی های خشتی هندسی با نقوش بسیار بدیع و اصطالحاً قلم گیری های بسیار ظریف و با به کار بردن لعاب های پر 

جال با رنگ های معدنی، اکسیدها، فلزات، خصوصاً طال و در نتیجه به وجودآمدن نوعی کاشی های اصطالحاً کاشی زرین برای 

اره های بقعه خواجه ربیع و مکان های دیگر به وجود آمد. کاشی زیرنقشی از اشکال بارگاه مقدس رضوی و نوعی دیگر برای از

                                                                                                                                                        
سانتی متر است.  1تا  8و در مواردی  2تا  7سانتی متر و ضخامت آن اغلب بین  21تا  71برند. طول دوال قرار می گیرد، لعاب می دهند و به کوره می 

 (7831رنگ کاشی دوال بیشتر مشکی، زرد و یا فیروزه ای است و در موارد نادری در رنگ های دیگر پخته می شود.)کیانی، 

ده شده و با توجه به متضاد بودن هر جفت به دلیل رنگ سبب تفکیک دو زمینه همجوار عنصری کاشی برجسته که به شکل لوز تند از کاشی تراشی -1 

ز نوعی با برجستگی تند در ناحیه میانی می شود. برای پوشش گنبدها به ندرت کاشی هفت رنگ یا معرق را به کار می گیرند. در پوشش گنبدها اغلب ا

 7/1شی معمولی با کاشی نره ای در ضخامت گل پشت لعاب کاشی است. ضخامت کاشی معمولی کاشی به نام کاشی نره ای استفاده می شود. تفاوت کا

 (است.)همانسانتی متر و گاهی حتی بیشتر  1تا  1سانتی متر است، در صورتی که ضخامت کاشی نره ای  2تا 

لب گیری می شود و با رنگ های جذاب تهیه و در سانتی متر که به شکل سر و ته قا 1سانتی متر و به ضخامت  21 ×1عنصر کاشی، به ابعاد  -1 

ز آن کارهای کاشیکاری معقلی سازی استفاده می گردد. رنگ فیروزه ای آن برای پوشش خُود )همان فرم کاله خود جنگی است که دور انحنایی گنبد ا

کاشی است که به عنوان قاب برای سطوح کاشی به کار  گرفته شده و به همین نام نیز مشهور شده است.(، گنبدها به کار می رود. در واقع جوك نوعی

وك دو می رود. این کاشی به اشکال مختلف و از جمله یک نوع آن برای کادر نبش دیوارها که دو طرف آن لعاب داده شده، ساخته می شود که به آن ج

 (دوال.)همانته می شود مانند کاشی نبش می گویند. نوع دیگر برای مابین دو سطح متفاوت کاشی ساخ
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هندسی و بیشتر شمسه هشت )ستاره هشت پر(، الت هشت)هشت ضلعی( و الت اصطالحاً طبل تشکیل شده، همچنین در 

 (7837رشیدی، )زممتن کاشی های هندسی از نقوش ریز و با قاعده و حرکات ختایی و اسلیمی استفاده شده است.

 

 كاشی پیش بر

این کاشی کاری فقط از نقوش هندسی همچون گره تشکیل شده و فاقد حرکات از نقوش دیگر معمول در کاشیکاری است. در 

کاشی کاری گره هندسی، قطعات مورد نظر از کاشی های رنگی تراشیده شده و با استقرار قطعات، که االت گفته می شود، 

 گ از گره کاشی به وجود می آید.زمینه ای کوچک یا بزر

 

 نقاشی روي كاشی

 (.7811است)ر.ك:سیف، یکی از پدیده های بسیار ارزشمند هنر کاشی گری در دوره صفویه، هنر نقاشی بر روی کاشی بوده 

 

 عناصر تزئینی طاقی

رسمی بندی ها، کاربندی ها، یزدی عناصر بسیار با قاعده از هندسه و با فلسفه از محاسبه از افکار خالقان آن است که برای 

بندی ها، گونه سازی ها، اختربندی ها، طاسه سازی ها، قطاربندی ها، مقرنس سازی های آونگ و آویزدار، مقرنس سازی های 

اوان به وجود طاس و نیم طاس دار تخته به تخته با کاربری از مصالح گوناگون، خصوصاً کاشی کاری های معرق با خالقیت فر

 (7837مرشیدی، آمد.)ز

به طور کلی پدیده کاشی کاری دوره صفویه با عناصر و جزئیات فراوان، متنوع و بسیار ارزشمند، پدیده ای بود که توجه دنیای 

معماری را در جهان به خود جلب کرد و اصول و قاعده آن انگیزه کاشی کاری، در ادوار بعد و تا امروز اصول و قاعده ای برای 

 غیره در ایران گردید؛ اصولی که هر روز بارورتر می شود.  بناهای مذهبی و

 

 خان مدرسه
 مدرسه

 بعد از مسجد، مهم ترین بنای عمومی از ساختمان های درون شهری مدرسه است. 

 به طور کلی فضاهای آموزشی در ایران در واقع شامل دو نوع بوده است.

باال خانه، سر کوچه یا درخانه مال بوده و مقدمات الفبا، قرآن و خواندن را مکتب خانه : مکان خاصی نداشته و معموال در خانه، 

 در آن فرا می گرفتند.

مدرسه : در دو سطح بوده است. یکی سطح مقدمات، شامل صرف و نحو، ادبیات فارسی و علوم فقهی که در واقع این مقطع 

ه در بنای مدرسه برای آن مکان خاصی در حکم مدرسه متوسطه را داشته است. دیگری درس خارج )درس تخصصی( ک

نظرگرفته می شد. درس خارج منحصر به مباحث مذهبی نبوده و درسهایی مثل ریاضیات، موسیقی و... نیز در آنجا تدریس می 

 شده است. افرادی مثل بوعلی سینا، زکریای رازی، مالصدرا و صدها دانشمند بزرگ اسالمی از این مدارس بیرون آمده اند.
 

 عاریف مكانها در مدرسهت

مدرسه به دلیل شرایط کسانی که در آنجا به تحصیل می پرداختند فضاهای مختلفی داشته است، بنابراین ترکیب فضای 

 مدارس به این صورت بوده است : 

 است.حیاط : به طور کلی یک حیاط درونگرا در مدرسه وجود دارد که حجره ها و ایوان هایی دور آن قرار    می گرفته 

گاهی اوقات  حجره : حجره یا اتاق طلبه ها معموال دارای یک ایوانچه و یک پستو بوده که شکل های گوناگونی داشته است.

پستوها دو طبقه )به اصطالح کمرپوش( بوده اند. قسمت پایین آن به صورت آشپزخانه و برای اثاث های اضافی و طبقه باالی 

حجره ها معموال برای یک نفر و سه نفر . برای مطالعه و هم برای نور گرفتن بوده استآن محل دنجی هم برای استراحت، هم 
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حجره های طبقه اول برای طلبه های درس خارج که  بوده و هیچکدام از آنها رو به بیرون مدرسه ساخته نمی شده است.

 بوده و اجاقچه ای نیز در بیرون داشته اند. تهیه غذا معموال از بیرون ارتباط کمتری با طلبه های دیگر داشته اند بوده است.

 سرویس بهداشتی : در بیرون یا گوشه ای از مدرسه سرویس های بهداشتی، جوی آب و... قرار داشته است و 

 لباسها بیرون از مدرسه شسته می شدند. در مدارس خیلی خوب تاسیسات را بیرون می گذاشتند. 

مدارس یکی می باشد. استاد در این محل درس می داده است. بعضی از مدارس مدرس : فضای درس مدرسه است و در اغلب 

و چهار عدد دیگر برای دیگران بوده است. غیر از این هر  "مالصدرا  "مثل مدرسه خان پنج مدرس داشته که یکی متعلق به 

در مدرس گنجه ای برای نگهداری مدرسه ، یک مسجد ، نمازخانه و یا کتابخانه ای داشته که در بعضی ها به جای کتابخانه 

 کتاب در نظر گرفته می شده است.

 

 قدیمی ترین مدرسه ها

 "سبزوار "در شهر شیعه نشین  "فخریه سبزوار  "قدیمی ترین مدرسه که تا به حال چند بار بازسازی شده است مدرسه 

بازسازی شده است ولی همچنان شکل کلی  است و تا به حال چندین بار "فخرالدین دیلیمی  "می باشد. اصل مدرسه از زمان 

 اولیه را دارد.

است که زمان ساخت آن بین سالهای  "غیائیه خرگرد  "مدارس زیبای متعددی در ایران بجای مانده است. یکی از آنها مدرسه 

 "او پسرش  و بعد "قوام الدین شیرازی  "است. این کار توسط  "خاف و جام  "هجری بوده است. خرگرد بین  311تا  312

ساخته شده است. در میان مدارس ایران در دقت و تنوع در کار و پالن کاملترین نمونه است. این مدرسه پالن  "غیاث الدین 

 فرو رفتگیها و برجستگیهای زیبایی دارد و از لحاظ نوع کاربندیها و مقرنس یک اثر فوق العاده است.

حاکم  "اهلل وردی خان  "پسر  "امامقلی خان  "است. این مدرسه را  "خان شیراز  "یکی دیگر از مدارس زیبا و کامل مدرسه 

 دانشمند بزرگ شیعه ساخته است.  "مالصدرا  "برای   "صفویه  "شیراز در زمان 

ار بوده اند و این سرزمین علم و ادب از مدارس علمیه زیادی در استان فارس وجود داشته اند که از اهمیت فراوانی برخورد

دیرباز پذیرای دانشمندان، طالب، دانشجویان و مدرسین و استادان ممتاز اسالمی و ایرانی بوده است. شیراز مرکز این استان 

 211که از گذشته های دور به دارالعلم معروف بوده دارای مدارس علمی زیادی بوده است. در کتب و اسناد تاریخی بیش از 

نام برده  "قاجار  "انتخاب می شود تا اواخر حکومت  "دیلمیان  "ه.ق که این شهر به عنوان پایتخت سلطنت  1مدرسه از سده 

شده است که هم اکنون اندکی از آن مدارس باقی مانده اند. اکثر حاکمان و بزرگان فارس در ساخت مدارس علمیه شهر شیراز 

یز هر کدام از آنها مدرسه ای را به نام خود احداث می نموده است. متاسفانه برخی از این و سایر شهرها دخیل بوده اند و ن

مدارس در طول زمان به خاطر بی توجهی از بین رفته اند و تنها نامشان به یادگار مانده است. در معماری ساختمان مدارس 

ه، حکمت و عرفان اسالمی است به کار رفته و مدارس بازمانده، اکثرا هنرهای زیبای مذهبی که برگرفته از علوم فقه، فلسف

 علمیه فارس پایگاه های مهم تبیین و ترویج حکمت، فلسفه و فقه و سایر علوم عقلی و نقلی در فارس و جهان اسالم بوده اند. 

 

 مدرسه خان

اری هر بنا همچون ادبیات و تجلی بخش بسیار مهمی از فرهنگ و اندیشه و سبک معم ،معماری با پیشینه ای به درازای تاریخ

فلسفه و .... ، بازنمودی از تفکر حاکم بر هر دوره است. در ربع اول قرن یازدهم هجری، شهر شیراز شاهد به وجود آمدن آخرین 

اهلل وردی خان والی این اثر کم نظیر، مدرسه خان بود که به همت  در نهایت کمال خود شد. 7«سبک شیراز»پدیده معماری 

. اگرچه در این دوره تعدادی بنای با (131ق: 7812)فرصت شیرازی، شینش امام قلی خان بنیان گردیدفرزند و جانفارس و 

در شهرهای مختلف، خارج از اقلیم فارس به شیوه ای دیگر به وجود آمد که بیانگر شیوه جدیدی بود که آن را ششمین شکوه 

                                                 
خاستگاه آن )شیوه  مکتبی که به نام مکتب شیراز معروف است. در ابتدا با ایجاد رصدخانه مراغه به تدبیر خواجه نصیر طوسی در آذربایجان شکل گرفت و به نام -7 

غیاث الدین شیرازی، مکتب شیراز  آذری( خوانده شد.با شروع حکومت تیمور و پایتختی سمرقند و حضور فضالیی همچون قوام الدین شیرازی، زین العابدین شیرازی و

  ی شگرف در معماری ادوار بعد گذاشت.تأثیرآغاز شد که به واسطه ابتکارات جدید در خلق آثار گستره وسیعی از ایران را فراگرفت و 
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اتی که جدا از آثار تأثیر(؛ ولی در پدید آمدن این اثر با ویژگی خاص و 7813انده اند)پیرنیا، و آخرین سبک معماری ایرانی خو

 همدوره خود از دستاوردهای معماران بزرگ این خطه به جا مانده در بالد دیگر، گرفته، حقیقتی است که به سادگی از آن نمی

بنای مدرسه خان در واقع نمود تبدیل اندیشه به فضا و تقارن موجود در آن نشان دهنده ذهن متعادل شرقی و  توان گذشت.

ایرانی و دگردیسی تفکر توحیدی به شکل مکان است. هر چند این یادگار شریف طی زمان دستخوش وقایع ناگوار، هجوم، 

ار گرفت و آنگونه که باید از آن به عنوان مرکزی علمی و فرهنگی استیالی بیگانگان، طوفان، فقر، زلزله، بی توجهی و ....قر

ساخت این پردیس مجسم به  استفاده نشد و حتی برای دیر زمانی به اشغال نظامی درآمد اما هیچگاه از اذهان فراموش نشد.

داد و ستد دنیوی و یا دژی این امید انجام پذیرفت که به ملجایی برای دانش پژوهان و دانشمندان تبدیل شود و مکانی برای 

دفاعی در مقابل نبردهای ناگهانی در نظر نیاید.از این رو طراحی نو و فرازمان مدرسه به شیوه ای صورت پذیرفت که نشان 

دهنده سریان تشیع در تمامی ابعاد حیات اجتماعی اسالمی و گذار از دوره ماجراجویی و سلطه به دوران سکینه و آرامش 

ه.ق به طول انجامید و در واقع به پیشنهاد میرداماد فقیه و فیلسوف عصر،  7117تا  7121ت بنای مدرسه از فکری باشد. ساخ

م ولمالصدرا صورت پذیرفت. با عملی شدن این این تصمیم و مرکزیت یافتن این مدرسه به عنوان مکانی برای تدریس کلیه ع

 (7818تلخیص، محالتی شیرازی،  زمان تبدیل شد.) عقلی و نقلی، در اندك زمانی شهر شیراز به به دارالعلم

با مشاهده این بنا، فضای مدرسه به ناگهان و با تفاوت تنها یک دیوار از فضای بیرونی جداکرده و روحتان را در سراسیمگی 

ن فضایی چنی تأثیرتحت  با طراوتی روبه رو می نماید که چون جنس وجودی آدمی اصیل و با قدمت است. نگار رنگ و نقش و

ویژگی های خاص  است که همه کس به ارتباط مستقیم محیط آموزشی بر خالقیت فرد تفطن یافته، معترف می شوند.

خیل کردن آموزه های دینی و مذهبی در خشت خشت معماری در این مکان نظیر نور، رنگ، ترکیب بندی فضا و همچنین د

و استدالل و حتی در پشت ناچیزترین اجزاء مکانی است که اختصاص بنا نمودی از دغدغه های اصیل شرقی برای وجود منطق 

بر هویت ایرانی و اسالمی باشد. روح کلی مدرسه تمنای  همه چیز بر این است که تذکاری به یادگیری فلسفه دارد. گویی تالش

رکانه ای است بر امر مدامی است برای دل کندن از کثرت و آغوش واشده ای است برای تن سپردن به وحدت، که تفسیر زی

 قدسی.)همان(

 

  طراحی مدرسه

هنگامی که از بازار وکیل، داخل بازار مشیر شوند، پس از گذشتن از آن، پس از اردو بازار، در انتهای کوچه باریکی بنای با 

راه احمدی، زند، پس از گذشتن از سه شکوه مدرسه خان در عرصه تنگ نمایان است. از جانب دیگر در خیابان لطفعلی خان 

جنب بازار حاجی، در کنار کوچه باریک و تنگی، تندیس مرجانی ساختمانی و بزرگ و خوش طرح مدرسه خان دیده می 

 (7881ی، شود.)تلخیص، مصطفو

در مورد ویژگی های ساخت مدرسه ابتدا باید گفت : این بنا نشان از خصوصیات خلقی و ابتکارات علمی ویژه معمار با ذوق آن 

که علم را با هنر همچنان عجین کرده که هر بیننده به طور طبیعی پذیرای آن است و مقتضیات فرهنگ بومی را چنان  داردرا 

با نیاز زمان پیوند زده که طوفان های حوادث و تنگ نظری غوغا ساالران هم نتوانسته است از اهمیت آن بکاهد. اگرچه در این 

شهر جایگاه خود را  بنای علمی سنتی اسالمی ا و استوار هنوز هم به منزله بزرگترینمدرسه لطماتی دیده اما پا برج رگیر و دا

(. تا آن جا که تاریخ یاری می کند و اسناد گواه آن است و آثار به جا مانده نشان می دهد، 7811حفظ کرده است)سیفی، 

ز کرده یبنا شده ممتا آناز یش و پس بنای مدرسه خان به شکلی است که آن را از مدارس علمی سراسر جهان اسالم که پ

است و همانگونه که گفته شد این امتیازات نشأت گرفته از جوهره اندیشه ناب اسالمی معمار آن است که با خمیر مایه فرهنگ 

یی بومی عجین شده و از آن در بنای مدرسه بهره ای در حد کمال برده تا توانسته است، برابری و بهره وری را از فضا و زیبا

های آن برای همگان در هر حال فراهم نماید و جویندگان دانش و پویندگان علم با فراغت در مدرسه به درس و بحث و 

ساخت این مدرسه دارای زیبایی و کمال و در عین حال پیچیدگی پرجاذبه ای است که ویژه اندیشه ژرف  تحقیق بپردازد. 

مانده و یا آن را کتمان کرده اند. باید توجه داشت این شیوه اندیشیدن در  زمان خود می باشد و تا کنون از دیده ها پنهان

 ()تلخیص، همان پیروی از جوهره نحله فکری ویژه در عمل هیچ مغایرتی با سیره  تک نگاری معماری در جهان اسالم ندارد.
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ساخته شده که نمود آن در بنای ورودی ساختمان مدرسه فارغ از تقلید از بناهای دیگر، تنها با الگو گیری از بنای کعبه 

مدرسه با ابعاد ده، دوازده و شانزده متر هویداست. این معیار و یا به عبارتی اندازه طالیی در جای جای مدرسه رعایت شده و 

 1131زیر بنای مدرسه  این بنا درونگراست و در نتیجه بنا را به نحوی موزون، متناسب و خوش ترکیب جلوه گر می سازد.

مترمربع عرض دارد. گرداگرد حیاط پیش تر صد  11مترمربع طول و  17مترمربع است. صحن  1118مترمربع و مساحت بنا 

حجره وجود داشته که اکنون از این تعداد هفتاد حجره باقی است. حجره های طبقه باال به طالب متأهل و حجره های طبقه 

(. در گذشته مدرسه یک صحن مشجر مرکزی در داخل و چهار 11 مان،ه اند)تلخیص،پایین به طالب مجرد اختصاص داشته 

( و حجره ها هم از دو جانب درون و بیرون به 7811احاطه می کرد، داشت)حسینی، باغ یا فضای سبز که دور تا دور آن را 

ندای درختان طرز دلپسندی مشرف به آن ها بودند. در حال حاضر حوضی هشت هشت گوشه در مرکز حیاط وجود دارد و بل

 نارنج و نخل موجود در چهار باغچه صحن، گویای روزگار بلند سپری شده بر مدرسه است.

 

 نماي ورودي بیرونی

سر در بسیار بلند و عریض مدرسه با نسبتی نزدیک به مربع دارای طاقنمایی واقع در ورودی درگاه است که خردی درگاه را در 

این نمای ورودی در جبهه غربی مدرسه قرار دارد و خود بخشی از . جذاب کرده استبرابر عظمت سردر با کرشمه ای دلنشین 

. ازاره ها و (7811تلخیص، سیفی،  )اط را با نمای سطوح مجاور داراست نمای جبهه بیرونی مدرسه است که بیشترین ارتب

امشی مطبوع می دهد و دید او را به طاقنماهای سنگی جلوخان مدرسه هم در نهایت ظرافت و سادگی بنا شده و به بیننده آر

راحتی به کتیبه کمرپوش سردر که مزین به آیات کریمه است، می کشاند و از آن جا به مقرنس کم نظیر طاق در گستره ای 

در انبوهی گل و بوته، نظم عالی و دقیق طبیعت را درك و به آسمان رایش هندسی به وجود آمده آوسیع می برد و ناظر از 

 وج می کند و بی اختیار زبان به ستایش می گشاید.حقیقت عر

 

 هشتی مدرسه

دیدگان بیننده به طرف درگاه، شگفتی دیگری را از سرپنجه هنرمندان با موسیقار رنگ مشاهده می کند که در عرقچین  

هشتی مدرسه طرح صور زمانی و مکانی کیهان را به شیوه ای نو با ترنج فانوسی، که نماد مشکات نور است به هم آمیخته و به 

این نقش ابتکاری با حالت دادن به بافت هندسی تصویر حرکات افالك و عالم در  طرزی بدیع بر کاشی معرق نقش شده است.

علوی، پیچیده ترین ترکیب هنری به صورتی بدیع و خیال انگیز و با طبیعتی مأنوس جلوه گر شده و با رؤیت آن بیننده تا 

قوله های زمان و مکان باز یافته، در ژرفای کیهان سیر می کند، زیرا این پدیده تجسد یافته که ژرف ترین معنای خود را در م

ذهن فرد زمینه ای برای کشف و شهود و درون بینی مهیا می سازد و این تجسم بخشیدن در شکلی نمادین نماینده تغییر 

ی اساسی در فلسفه علوم دارد. بدین جهت این عرقچین تأثیر، که عمیق در معنی و نقش علوم ریاضی در توضیح طبیعت است

ای هنر معماری است و از آن در ساخت مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان تقلید گردیده است و کاربرد آن در اثر هنری از شاهکاره

ماندگار دوره صفوی، خود گواه توجه و اقبال اهل فن و ذوق در آن عصر بدان می باشد. گفتنی است هنر ترکیب رنگ، زیبایی 

ل آن را با ظرافت یک کاسه چینی، واژگون و معلق، یک پارچه مدرسه که در اصبی نظیر و ساخت عرقچین معرق هشتی 

ع خود اثری منحصر و ویژه می ریخته اند و  این مسئله که این امر در معماری به ندرت صورت پذیرفته است،  از این رو در نو

ی برای رفتن به طبقه به بیانی ساده تر سقف ورودی هشتی دارای طاق بندی مزین و گنبدی است و از هشتی راهروهای .باشد

 دوم وجود دارد و در نهایت به صحن مدرسه می رسند.

 

 ایوان مدرسه

مدرسه دارای حیاطی مرکزی است و در وسط حیاط، حوضی هشت ضلعی را در بر دارد و دور حوض چهار باغ وجود دارد که 

سیار زیبا را به وجود آورده اند. ایوانی در حیاط درختان لیمو، نارنج، پرتقال و نخل گرداگرد آن را فرا گرفته اند و منظره ای ب

وجود دارد که خطوط اسلیمی و گل و بته و ترنج در آن بر روی کاشی به گونه ای به کار رفته که نه تنها جنبه تزئین داشته، 

 بلکه در به تصویر کشیدن عالم غیر ملموس ملکوت هم کاربرد دارند.
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ه خط ثلث و کاشیکاری آبی الجوردی است وارد صحن دلگشای حیاط می شویم. در پس از عبور از داالن مدرسه که مزین ب

جانب شرقی عمارت ایوانی خودنمایی می کند که پیشتر برای گاه شناسی مورد استفاده قرار گرفته است. این ایوان به شکل 

متمایز گردیده است. در قسمت نیمه منشوری نیمه قائم بنا شده و با سه ردیف دریچه موازی از سایر قسمت های عمارت 

کاشیکاری آجری این قسمت در گذر زمان  باالیی ایوان نیمه عرقچینی که گنبد مرکزی ایوان به آن متکی است، وجود دارد.

جال و طراوت خود را از دست داده ولی با وجود بازسازی همچنان اصالت خود را حفظ کرده است. گویا گنبد در گذشته دارای 

از دیگر ویژگی های این  وده است که پس از فرو ریختن در اثر زلزله، در بازسازی های بعدی منظور نشده است.وزنه هایی ب

مدرسه، سیستم تهویه آن است که در هیچ مکان دیگری مکرر نشده است. راهروهای هر اشکوبه با سقف سراسری کمرپوش به 

بر زلزله مقاوم شود و هم از طریق دریچه هایی که به هر حجره دو طبقه جدا از هم تقسیم شده، تا هم سقف کمرپوش در برا

 ()تلخیص، همتراه دارد، کار تهویه هوا به راحتی انجام پذیرد.

به هم پیوسته است. در وسط طاق  "الم، الف، الم"در کاشیکاری ایوان آیات قرآنی نوشته شده است که تمام اول و آخر حروف 

اید در تناسب آیه و بنا نوشته شده است که ب "7213شأنه ان المتقین فی جنات و عیون، سنه قل اهلل تبارك و تعالی "آینه 

 دقت نمود.

همان طور که قبال گفته شد، در این بنا حجره هایی برای طالب وجود داشته که دارای یک ایوانچه و دارای فضایی متناسب 

متر  8312×8381انه و .... می باشد. اندازه حجره ها چیزی در حدود برای یک نفر همراه با یک پستو است که دارای انبار، کتابخ

متر در چهار  71چهار طاق غربی، شرقی، جنوبی و شمالی نیز با ارتفاع  است و هر حجره از پشت به یک راهرو متصل می شود.

گین پوشیده شده و در میان طرف مدرسه وجود دارد که پیشانی کلیه این حجره ها، این طاق نماها و جرزها از کاشی های رن

آن ها نیز ترنج هایی وجود دارد که با تصاویر گل و بته و تزئین شده بر روی آن ها اسامی خداوند نگاشته شده است. کاربندی 

. انواع کاربندی های نیم کار و طاق کجاوه در پوشش های مختلف بخصوص در کریاس آن از نوع اختری و خیلی خوابیده است

 اهده می شود.حجره ها مش

هایى به خط ثلث و نسخ وجود داشته که ها، کتیبهها، وسط جرزها و باالى طاقهمچنین در چهار طرف مدرسه و در زیر رخ بام

و در پایان این کتیبه  هم اینک قسمتى از آن ویران شده است. گرداگرد داالن نیز، آیات قرآنى به خط ثلث نگاشته شده است

 نگاشته شده است. " ق .ه7121ساعى عزّدین حسین شماعى کمترین خالق " عبارت 

کمرپوش به دو طبقه جدا از هم تقسیم می شود و از این کار دو هدف را دنبال ر راهروهای هر طبقه مدرسه با سقف سراس

یکی اینکه سقف کمرپوش در سوانح مختلف از جمله زلزله سبب مقاومت بیشتری برای دیوارهای بلند بنا می شود  : نموده اند

به بلندی و عرض و  یو دیگر اینکه در قسمت فوقانی راهرو از طریق دریچه هایی که به درون هر یک از حجره ها راه دارد، کانال

جانبی غرفه های اطراف صحن مدرسه است از داخل،  بها که باالی سر درههای حجراندازه راهرو تعبیه شده است و پنجره

روبروی هر یک از این دریچه ها قرار دارد، این عمل موجب کوران و جریان بهتر هوا و مطبوعی و لطافت بیشتر آن در حجره 

 ها می گردد.

چهارتای آن برای سایرین بوده است. مدرس در مجموع پنج مدرس در این فضا وجود دارد که یکی از آنها مدرس مالصدرا و 

اصلی از همه بزرگتر است و پنجره های بسیاری جهت نورگیری بیشتر در آن تعبیه شده است. کاشیکاری های درون این 

 مدرس بسیار زیبا و چشم انگیز است.

 رد.های بهداشتی در شمال و جنوب و شرق بنا و خارج از صحن مدرسه قرار داسرویس

 

 هندسی و عدديتناسب 

تناسب هندسی و عددی مدرسه سنت شاعرانگی بنا با تدبیر نمادین تمامی عناصر به اوج خود می رسد. تناسب هندسی به کار 

رفته در مدرسه که ترکیبی از اندازه طالیی، اعداد مقدس و جابری است القا کننده احساس نظم  در عین وحدت بوده و 

ید. در بنای ورودی سر در مدرسه و بدون احتساب دهلیزها اعداد ده، دوازده و شانزده متر همچنین بر تقدس بنا نیز می افزا

رعایت شده که این اندازه ها با اندازه کعبه برابری می کند. تعداد پنجره ها نیز نود و دو پنجره است که با نام مبارك حضرت 

راهروها، پلکان ها و مناره ها عدد نود و دو به شکل مکرر  پیامبر)ص( همخوانی دارد. همچنین از مجموع حجره ها، ایوان ها،
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قابل احتساب است. با جمع تعدادغرفه ها، مدرس ها، ایوان ها، راهروها و پلکان ها به عدد صد و ده می رسیم که البته جلوه 

ت در، تذکاری بر پیوند ای از مقام والیت و رمزی از نام امیرالمؤمنین)ع( است. مدرس صدرا با برخورداری از دو ارسی هف

شیعیان با مقام چهارده معصوم است. به همین ترتیب هفتاد و دو غرفه، دوازده راهرو، پنج مدرس، چهار ایوان و یک مسجد 

 مدرسه هر کدام به نحوی بر ارزش های این مکتب تأکید می ورزند.

 

 مناره و كاشیكاري

کاری های متفاوت از کاشیکاری های صفوی وجود داشته که گفته می تا عصر زندیه در جانب غربی مدرسه دو مناره با کاشی

شود بعد ها به خاطر تسلط بر ارگ کریمخانی و در روایتی دیگر به دلیل بازنمود گرایشهای شیعی تخریب شده اند. این دو 

مارپیچی بوده که یکی برای صعود و دیگری برای نزول در نظر گرفته شده بودند. استفاده از عناصری مناره دارای پله های 

نظیر گنبد و مناره در شباهت یافتن این محیط آموزشی به اماکن مقدسه ای همچون مسجد افزوده است و معنویت مستتر در 

 (2و7 شماره ویرا)تصآموزشی گره زده و یادآور می شود. فضای عبادی را با تقدس فضای 

 

                                                                          
 . نمونه هایی از کاشی کاری مدرسه خان. )مأخذ : نگارنده( 2و7ویراتص

 
 مدرسه خاننقوش در كاشیكاري 

 پیچك هاي اسلیمی و گل هاگیاهی : 

های شاداب در تزئین ابنیه مذهبی نقش اساسی دارد و به تعبیری تمثیلی از بهشت حرکت دایره وار و پویای اسلیمی و گل 

مورد تظر بوده است. نقوش غالب در در این بنا هندسی نیست و نقوش اسلیمی در لچکی های ایوان و غیره استفاده گردیده 

ه ها ضخیم و نقش گل ها همچون دوره بیشتر شاخ است که البته نسبت به نقوش و طرح های دیگر، کاربردی اندك داشته اند.

 (8شماره  )تصویرو یا زرد رنگ اجرا گردیده است. ، الجوردیقاجار به گونه ای طبیعت گرایانه است که اغلب بر بستری سفید

به طور معمول در ترکیبات نقوش گیاهی اسکلت بندی کار را نقوش اسلیمی تشکیل می دهد که از لحاظ بصری استوار تر، »

ر و قوی ترند و گل و برگ های ختایی در البه الی نقش های اسلیمی قرار می گیرند؛ اما در دوره قاجار نقش مایه ضخیم ت
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)مکی « کیب اصلی است.های گلدانی با محوریت عناصر طبیعت گرایانه ای چون انواع میوه ها، گل ها یا حیوانات و پرندگان تر

 (7831نژاد، 

 
 . )مأخذ : نگارنده(گل های به کار رفته در لچکی ایوان های بنای مدرسه خان . اسلیمی ها و8تصویر شماره  

 

و عموما میبینیم که این حرکت ها با  در مدرسه خان نقش غالب نه با نقوش اسلیمی و ختایی است و نه با نقوش هندسی

عت گرایانه هستند و با چرخش های متنوع با شاخه های نسبتا ضخیم گل هایی چون گل زنبق و سرخ که تا حدودی طبی

نمایان می گردد.به دلیل شلوغی طرح و رنگ،  -که تاحدودی تقلیدی اروپایی است-تصاویری از حیوانات نیز آورده شده اند

 دیگر هویتی مستقل از اسلیمی یا گل های ختایی را نمی بینیم.

 

 حیوانی : طاووس و پرندگان

ل قبولی برای درك مفاهیم نمادین بعضی از نقوش تزئینی در هنر اسالمی دست با مراجعه به منابع موجود، می توان شواهد قاب

یافت. نقوش طاووس و سیمرغ هم از جمله این دسته از نقوش نمادین در هنر ایران هستند که به طرز بسیار زیبا و استادانه ای 

 در تزئینات بیساری از اماکن دوره صفوی کار شده اند.

است که در تزئینات مساجد و اماکن استفاده شده و عالوه بر آن که طاووس را یک مرغ بهشتی  نقش طاووس از جمله نقوشی

می دانستند، همان طور که در اشعار عطار هم آمده است؛ به عنوان دربان و راهنمای مردم به مسجد نیز استفاده می شده 

زمان شیطان را دفع و مؤمنان را استقبال می است. همچنین طبق نظر عامه، نقش طاووس بر فراز درب ورودی مساجد، هم 

 (1کند.)تصویر شماره 

 

 
 . استفاده از نقوش طاووس در حاشیه های ورودی 1تصویر شماره 

 )مأخذ : نگارنده(
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 خطوط تزئینی
 كوفی بنایی

وجود اساتید خط.ط تزئینی دوره صفویه عموماً خط کوفی بنایی و ثلث است که به دلیل جنبه روحانی و مذهبی و همچنین 

این خطوط مورد توجه گرفت. در حالی که در دوره های بعدی با پیشرفت خط نستعلیق بیشتر کتیبه ها به این خط نوشته می 

 شد.

یکی از ویژگی های خطوط کوفی بنایی دوره صفیه، توجه تاکید بر نقش مایه های هندسی لوزی و مربع هم به عنوان کادر و 

 ( دیده می شود.1و  1در ترکیب بندی است که به خوبی در نمونه های آورده شده )تصویر هم به عنوان تک نقش هندسی

 

 
 . استفاده از مربع و لوزی به عنوان نقوش هندسی در مدرسه خان.)مأخذ : نگارنده( 1تصویر شماره 

 

 
 در نمای بیرونی مدرسه خان در قالب های لوزی و مربع.)مأخذ : نگارنده( بنایی . استفاده از خطوط کوفی 1تصویر شماره 

 

یکی از نکات مهمی که در تطبیق تصاویر خطوط کوفی بنایی در دوره صفویه و دیگر ادوار باید بیان کرد این است که خطوط »

در دوره قاجار، نقطه به عنوان عنصر پر  در کتیبه های دوره صفویه عموماً بدون نقطه اجرا شده اند. در صورتی که به طور مثال

  (7831)صراف زادگان، «کننده فضا استفاده شده است.
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 ثلث

خط ثلثل در بنا برای حاشیه ها در دور ایوان ها، پشت و بغل ها، سردرورودی ها و موارد مشابه استفاده گردیده است. خط ثلث 

ا حدودی خواندن را آسان تر می کند. زمینه خطوط از نقوش دارای کشیدگی بیساری است و حالتی متفاوت یافته است و ت

سوره ها تزئینی ریز گل های ختایی و گاهاً اسلیمی استفاده شده. خطوط اغلب با رنگ سفید و بر زمینه الجوردی پیاده شده و 

 (1ویر ا)تصو مضامین قرآنی را نمایان می سازد.

 

 
 استفاده شده در حاشیه بنا، با تزئینات در زمینه ،. خطوط ثلث کشیده 1تصویر شماره 

 )مأخذ : نگارنده(

 

 نتیجه گیري

 برپایه بررسی های به عمل آمده ساختار بصری و نقوش کاشیکاری این بنا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اتی گوناگونی نمایان تأثیردر مدرسه خان هر چند که این بنا متعلق به دوران صفوی است، گاهی مرز ها را از بین رفته اند و 

می گردد. این بنا در مشخصات کلی پیرو شرایط حاکم بر این عهد است ولی در خصوص کاشیکاری آن، شاهد تغییرات 

 شگرفی هستیم که ما را متعجب می سازد.

اشیکاری قالب را بیشتر گل ها و پرندگان تشکیل می دهند. در نقوش استفاده شده در زمینه گل های ختایی و تا نقوش ک

حدودی اسلیمی ها را مشاهده می کنیم که استفاده از اسلیمی ها و نقوش هندسی بسیار اندك و محدود اند. همچنین خطوط 

به گونه های متفاوتی که ذکر شد، د صفوی را داراست و هم ثلث و کوفی به کار رفته به صورت نسبی هم خصوصیات عه

 همچون کشیدگی، بی نقطه بودن و فضا سازی شاخص گشته است.

در این جا جدولی جهت مقایسه کلیات موجود در این بنا و تطبیق آن با عهد صفوی آورده می شود تا تغییرات را به صورت 

 جزئی بهتر بشناسیم.
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 مقایسه تطبیقی ساختار بصری در کاشیکاری مدرسه خان و عهد صفوی. 7جدول شماره

  ساختار بصري                    كاشیكاري عهد صفوي            كاشیكاري مدرسه خان شیراز     

 نقوش تزئینی فرعی و استفاده کم و استفاده زیاد              نقوش تزئینی غالب     

 شاخه ها بسیار نازك                         ضخیم شاخه ها نسبتاً          

 اسلیمی و ختایی                 گل ها انتزاعی و تجریدی                     گل ها نسبتاً طبیعت گرا           

 ساده و معنوی                          شلوغ ولی با مفاهیم معنوی       

 هویت مستقل و واضح         هویت وابسته به نقوش و طرح اصلی            

 کاربرد کم   ا                          گل ها متنوع و نسبتاً طبیعت گر  

 گل        تحت نفوذ تأثیر دین و مذهب               هنگ غرب                      تحت تأثیر فر      

 نقش غالب و استفاده فراوان  نه هندسی                  است نقش غالب گیاهی  

 نقوش هندسی بسیار ساده و اندك در قالب                پیچیده، پرکار و ظریف

 هندسی                                                                        لوزی و مربع                 

 استفاده از نقش گل به صورت تجریدی                 اصالً از نقوش گل استفاده نشده  

 استفاده فراوان به همراه خط ثلث                      استفاده به صورت مجزا         

 بنایی کوفی              تأکید بر نقش مایه های هندسی    مایه های هندسی                تأکید بر نقش  

 لوزی و مربع                                لوزی و مربع                 

 اجرای بدون نقطه  قطه                            اجرای بدون ن           

 استفاده فراوان به همراه خط کوفی     مجزا                      استفاده             

 دارای کشیدگی و ارتفاع                ارتفاع                    و دارای کشیدگی        

 ثلث                                                                        در الف ها  و الم ها           

 دشواری در خواندن  ن                             سهولت در خواند          

 زرد در زمینه الجوردی                رنگ سفید یا زرد در زمینه الجوردیرنگ سفید یا 

 عاری از تزئینات     راوان                      به همراه تزئینات ظریف و ف   

 حیوانی                  کمتر به چشم بیاید    ندگان و طاووس                 گنجشگ، گونه ای از پر  

 

دو عامل و علت اصلی را می توان برای وقوع این تحول، قائل شد: اول اینکه هنر به ویژه معماری و هنرهای وابسته و دخیل در 

آن، به علت اینکه در آن زمان معماران و هنرمندان شاخص شیرازی بر روی کار بودند، به محض به کار گیری، خصوصیات 

ذاری هنرمندان مکتب شیراز، تحولی عظیم را در هنر تزئینی کاشیکاری به وجود گ تأثیرسبکی به خود می گرفتند. همچنین 

در کل می توان این چنین عنوان نمود که هنر،  آورد که این هنر را نسبت به خودش در دیگر ادروار بسیار شاخص ساخت.

فتن، به آن خصوصیات سبکی می باالخص کاشیکاری با ورود به شهر شیراز و در دست هنرمندان و معماران شیرازی قرار گر

 بخشید که خاص این خطه و اقلیم بوده است.

پذیری اندك از هنر اروپایی و غربی است که نمود تکامل یافته آن را در عهد زند و قاجار خواهیم دید. هر چند  تأثیرعامل دوم 

هفت رنگ استفاده شده کاشیکاری های در مکان هایی از مدرسه کامال رنگ و بوی آن دوران احساس می گردد. به طور مثال 

در زیر طاق ورودی کامال شبیه به کاشیکاری های مسجد نصیرالملک شیراز است که در دوران قاجار بنا شده و این حاکی از 

 ات غربی است.تأثیر
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