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درباره ی این شماره

به نام خدا

آنچه در پیش روی عالقه مندان به معماری بومی ایران است، نخستین ویژه نامه یکی از کارگروه های کمیته علمی معماری بومی ایران است.

در نزدیک به یک سال پیگیری و تالش دبیر محترم و همکاران این کارگروه و ستاد کمیته و با مشکالت ناشی از بیماری کرونا که بسیاری از 

این کارگروه سرکار خانم دکتر مریم  این تالش را که توسط دبیر گرامی  اعضا را درگیر کرد، مایه خوشبختی است چون سرانجام می توانیم ثمره 

اختیاری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شیراز و همکاران و دانشجویان گرامی سامان یافته، به محضر شما تقدیم داریم.

کمیته علمی معماری بومی، اکنون از تعدادی کارگروه که در موضوع یا موضع ویژه ای مرتبط با بوم ایران فعالیت می نمایند، تشکیل شده است 

از جمعی  را سخت تر می کند،  رایگان  و  داوطلبانه  انجام کارهای  از دشوار ترین شرایطی که  یکی  یافته که در  را  این  از چندی، بخت  امروز پس  و 

برخوردار گردد که بی مزد و منت و دستگاه های عریض و طویل موجود، هدفشان را در آگاهی بخشی درزمینه ی معماری بومی ایران، پی می گیرند.

قالب  یا  بومی  مفاهیم معماری  از  از مطالب  برخی  است  پافشاری کرده ایم. ممکن  گاهنامه  الزامات درج مطالب در  به  ویژه نامه کمتر  این  در  ما 

است،  گرفته  صورت  آن  دهندگان  انجام  توسط  که  تالشی  شیرینی  برابر  در  آن ها  همه  اما  باشند؛  گرفته  فاصله  متن  و  تصویر  ویرایش  متداول 

بود. خواهد  قابل چشم پوشی 

بومی  معماری  به  به سوی همه عالقه مندان  یاری  از همه مهم تر دست  و  تداوم دهند  را  کار  این  بتوانند  نیز  کارگروه ها  عزیزان  داریم سایر  امید 

ایران دراز می کنیم که کمیته به لطف و حمایت آن ها وابسته و امیدوار است و سرزمین ایران را فرزندانش باید بر پای و سرافراز دارند.

ایران ایکوموس   کمیته علمی معماری بومی 
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مقــدمه

زبان محمل گفتار و نشان بسیاری از ادراک ، حس ها، شناخت  و رفتارهای انسانی است. هر بومی دارای یک نوع گویش و بیان خاص 

است. بیانی که به نوِع بود در هر بوم و سرزمینی رهنمون است. به همین دلیل است که زیبایي مناطق بومي با لهجه و کلمات ویژه 

منطقه  و  بوم  آن  فرهنگ  از  نشان  بلکه  نیستند،  شیرین  آوایي  تنها  محلی،   لهجه های  و  گویش ها  مي شود.  کامل  که  است  منطقه  آن 

دارند، این گویش ها گاهی از بطن رفتاري عمیق در گذشته میآید و بار معنایي وسیعي برای آیندگان دارد، باری که گاهی هیچ موجود 

دیگری نتوانسته به دوش بکشد و تا امروز به  سالمت برساند. به طورکلی گویش ها و لهجه های بومي نوع بیانی است که مختص منطقه 

و یا اقلیم خاصي است که توسط مردم آن منطقه درک شده و درونی شده است. گویش محلی، کیفیت تعامل با سرزمین را از طریق 

درک ساکنان در ادای واژگان نمود می دهد، واژگانی که از اقلیم و فرهنگ آن منطقه زنده شده اند و در آیینه ي تمام نماي فرهنگ و 

نوع زندگي مردم آن بوم رخ نمودند.

در این شماره ویژه نامه کارگروه بوم جنوب فالت مرکزی ایران )فارس( به سرپرستي خانم دکتر مریم اختیاري به بررسي و معرفي 

بسترهاي روستاهاي بومي و اقلیم و معماري بناهاي قدسي و مذهبي پرداخته شده است. در ضمن از جناب آقای استاد علي حسام پور 

که فرصتي را در اختیار ما گذاشتند تا از تجارب ایشان بهره ببریم، سپاسگزاریم. در این شماره سعی شده است به بیان های مختلف، به 

فهم واژه ی بومی در منطقه فارس توجه شود. در این راستا کارگروه بوم فارس، بیش تر به ارتقای خود در فهم این سرزمین دست یافته 

است. امید که برداشت های این گروه برای دیگر دوستان کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران نیز یاری رسان باشد.

این شماره را به همه کساني که در راه شناخت و حفظ معماري بومي این سرزمین به ویژه بوم فارس تالش کرده و مي کنند، اهدا 

تا  باشند  آینه ای  تا  نمودند  و سعی  گماردند  این سرزمین همت  به شناخت  ما  از  پیش  که  آنان  قدردانی می کنیم.  آنان  از  و  مي کنیم 

خویش را در آن ببینیم. آنان که ردپای شناختشان بر برگ ها و نوشته ها و راه ها مشهود است و همواری طی مسیرمان را مدیونشان 

هستیم. 

کارگروه بوم جنوب فالت مرکزی ایران )فارس( کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران
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سخننخست

مأنوس  و  گرفته  خو  بدان  آن،  در  زیستن  طریق  از  انسان  که  است  موجودیتی  بوم، 

می شود. در ادبیات منطقه فارس و استان های همجوار واژه ای وجود دارد به نام »آُمخته 

او  با  بدان عادت می کنی،  یعنی  آُمخته ی جایی می شوی  زمانی که  پهنه  این  شدن«. در 

عادت  کمیت  از  بیش  واژه چیزی  این  می گردی.  آن  دلبسته  و  وابسته  می شوی،  مأنوس 

کردن به جایی است و مألوف بودِن با محیط را متذکر می گردد. 

در این واژه که برخاسته از ادبیات این خطه است، شخص می داند که دست آموز چیزی 

است که آُمخته اش کرده است و از آن دست می روید که پرورده شده است. این کلمه در 

اندازه ای  به  سرزمین  یک  در  نور  میزان  اگر  بالتبع  است.  دارا  را  بسیاری  مفاهیم  خود 

اثر  نور  کردن  طلب  طبع  تا  چهره  رنگ  در  نور  حد  آن  با  شدن  مألوف  باشد،  خاص 

می گذارد. 

اگر منطقه دارای آبی باشد که در دل زمین خفته است، طبیعت، همانند مناطق جنوبی 

با دیدن خاری بر سطح زمین، در دل، به دام می کشد و  فارس طبع طلب کردن آب را 

هدایت  فارس،  جنوبی  مناطق  شوره زار  همچون  رسیده،  آسمان  از  باشد  برکتی  آب،  اگر 

این دیار مکانی  بر بستر خاکی و نمکین خود طالب است. آب انبارها و برکه ها در  آب را 

است آُمخته شده از محیط برای مطالبه گری. 

در این دیار اگر در سیاه چادرهای گسترده بر دامنه کوه زیستن را تجربه کرده باشید، 

می دانید که نقش امنیت را چشمان مترصد مرِد خانه تأمین می کند که در کنار سیاه چادر، 

چهار چشمی حواسش به خانه است تا خرسی یا غارتگری، زیست را دچار اختالل نکند. 

بنابراین رفتار آُمخته شده در این دیار، چشمانی مسلط بر ایمنی زندگی است. رفتاری 

که شاید در دیاری دیگر چندان هم معنایی نداشته باشد.

مریـــماختیـــاري
عضو هیئت علمي دانشکده هنر و معماري، 

دانشگاه شیراز
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دارد.  نیز  را  زمان  گذر  تجربه  و  زمان  گذر  خود،  در  حتی  آُمختگی 

است  آُمختگی  کند،  زخمی  و  رنجور  جایی  در  را  زیست  حادثه ای،  اگر 

به آن حادثه را در گوش زندگی زمزمه می کند و  از رسیدن  که پرهیز 

انسان ها  بر گلوی  واقعه ای  از  و هلهله ای  اگر شادی  و  فریاد می زند  گاه 

نشسته باشد، آُمختگی است که تکرار آن را با چیدمان دوباره تمهیدات 

و امکانات خواهان است.

و  می زند  رقم  را  درخت  سبزی  و  باروری  محیط،  گرمای  که  دم  آن 

است که در دل مکان،  واژه  این  میوه می دهند،  محصوالت کشت شده 

صبح  نسیم  در  همچنین   .  ... و  بنشینی  که  است  وقت  می کند  زمزمه 

پیوند  آُمختگی مکان  به  را  پرندگان هم آوا شدن  نوای  با  است که دمی 

این  در  می کند.  زمزمه  گوش  در  را  روز  هوای  صبح،  دل  از  و  می زند 

یادت  نجوایی  به  که  اوست  و  دارد  معنی  آن  و  دم  شناختن  واژه حتی 

این  می آورد که دم را غنیمت شمردن یعنی چه و متذکر می گردد که 

برنخواهد گشت. دم هیچگاه 

معانی  از  دنیایی  دارد.  را در خود  معانی  از  دنیایی  واژه  این  بنابراین 

که ثابت می کند هر کالبدی، رفتاری و یا اثری را باید در بستر کالبدی 

و معنایی خودش شناخت و قضاوت کرد. 

دوختنی  چشم  هر  نمی توان  که  می آموزد  درستی  به  معنی  این  لذا 

آبی  کردن  جمع  هر  سنجید،  مناطق  دیگر  هنجارهای  چارچوب  با  را 

دیگر  دیاری  شیرین  آب های  چارچوب  با  نمی توان  را،  خاک  شوری  در 

دانایی پیشینه  را نمی توان بدون  نگـرانی  احتیاط و  یا هر  و  قیاس کرد 

و سنجید.  شناخـت  محیطی اش 

لذا، این واژه آُمختگی است که رقِم بود است و شدن را رهوار می کند 

موطن  به  را  مکان  و  فرامی خواند  محیط  به  پیوستن  به  را  درون  و 

مألوف بدل می نماید. این واژه است که نمود کلمه به کلمه پیوستن به 

سرزمین را در تمام لحظات گذر کردن از راه  ها و نشیب و فرازها و فراز 

و فرودهای زندگی متبلور می نماید. این واژه نمود یگانگی هایی است که 

در قالب تنوع ها در دیاری زیست شده بروز کرده است.

بوم  یک  در  که  حکایت ها  این  تنوع  با  است  دیاری  فارس  و  شیراز 

گرد آمده اند. 

که  است  خـاک  در  رفته  انسان های  همه  حکایـت  بوم  این  خاِک 

دیار  این  لب های  بر  زمانی  عجب،  آموخته اند.  ما  به  را  آُمختگـی  رسـم 

یاری  رساندن  به جای  آُمختگـی،  این  از  باقیمانـده  اثرهای  که  می ماند 

به دانایــی زیستی ما، َگردی باشد بر فراموشی بوم و دیار. لذا جای آن 

رمـزهایـش  و  کنیـم  گوش  خوب  بوم،  از  مانده  قصـه های  به  که  دارد 

بیابیم. را 

فصاحت  و  بیانش  صراحت  که  است  رمزهایی  خاک  این  درون 

پیکره  بر  را  تمام عیار همه چیز  به شفافیتـی  و  گفتارش، مشهود است 

جوارش  در  که  می طلبد  را  ما  خوانش  دیار  این  بسته است.  نقش  خود 

و  می گوید  که  همچنان  که  زبانی  بشنویم.  زبانش  از  و  یابیم  حضور 

اینجا  می کند.  عرض  مهمانانش  همه  به  نیز  را  خود  برکت  می خواند، 

این  را در  اثری  آینده چه  برای مهمانـان  این است که  مهم ترین سوال 

برجای خواهیم گذاشت؟  گفتگوی 
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حرکت خورشید و حضور نور در طول روز جلوه های متفاوتی را از خود در خانه ایرانی بر 

جای می گذاشته است. توالی این نور و مسیر هدایت شده حرکت آن توسط معمار به شیوه های 

متفاوتی از جمله:

• انعکاس نور خورشید در آب حوض در حیاط     
• شکست در شیشه رنگی     

• انعکاس در آینه  
• انعکاس نور آینه در فضای اتاق

• حرکت خورشید در شبانه روز و انعکاس هایش در جای جای خانه
که  دارد  وجود  نصیرالملک  خانه  در  نور  انعکاس  این  بی نظیر  نمونه های  از  یکی  بوده است. 

انعکاس نور بر آینه طرح های هندسی دیوار بر زمین نقشی از نوشته و خط را پدید می آورد. 

این خود اعجازی است از انعکاس نور در خانه های شیراز که توسط هنرمندان شیرازی رقم 

خورده است.

باشد.  مختلفش  ابعاد  در  نور  حضور  برای  جایگاهی  تا  بوده  ایرانی  خانه  افتخارات  این ها 

سخن در مورد نور، کیفیت و کمیت حضورش خود بحثی مفصل است اما در این متن سعی 

می نماییم با اندک صحبتی در مورد هنر آینه کاری از زبان استاد حسام پور به عنوان مرمت گر 

این هنر در شیراز، این هنر و شاخصه هایش را در بناهای شیراز و فارس بیشتر درک کنیم و 

هنر برجای مانده از آن را از زبان یک اهل فن در این زمینه بررسی نماییم.

گفتوگو

بـــازی نــــور با 
ی  ر یینــه کــــا آ
در خانــــــه هـا

علــیحســامپور
استادکار مرمت آیینه

 دانشــــــگاه تهران

مصاحبهکننده:مریمخنشا
کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شیراز

تصویر شماره 1: انعکاس بی نظیر نور آینه کاری بر رور زمین بصورت حروف. مأخذ: علی حسام پور، 1396.
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علی حسام پور متولد سال 1349 در شیراز است. ایشان در سال 1365 مدت 

کوتاهی شاگرد مرحوم استاد محمدحسن ظریف صنایعی در هنر آینه کاری 

در بقاء متبرکه بوده است. از سال 1369 در کارگاه تخصصی حفظ و احیاء 

و مرمت آینه کاری میراث فرهنگی شیراز و نزد استاد جواد جاللی مشغول 

بکار بوده اند. به مدت 30 سال در بناها و اماکن آسیب دیده ی شاخص تاریخی 

ازجمله منزل نصیرالملک، مسجد نصیرالملک، منزل زینت الملک، نارنجستان 

قوام، منزل محتشم، ارگ کریمخان زند و ... در جهت حفظ اصالت و احیا 

آثار ارزشمند هنرمندان شهر شیراز جهت به یادگار و امانت ماندن این هنر 

برای آیندگان تالش مجدانه انجام داده اند. لذا به جهت تقدیر از ایشان، سعی 

نمودیم با حضور در کنار ایشان در جلسات متعدد توسط گروه کمیته علمی 

معماری بومی، بخشی از تالش های ایشان را در دفتر حال به یادگار بگذاریم.

طرحها

به  آیینه کاری  هنر  در  مورداستفاده  استاد حسام پور، طرح های  بیان  به 

دیگر  با  زیادی  اشترکات  دارای  اسامی  و  آرایه ها  و  شکل  و  طرح  لحاظ 

هنرهاست که در ادامه به معرفی تعدادی از آن ها پرداخته می شود. 

طرح ها از جهت هندسه می توانند دو حالت داشته باشند:

• طرحهندسي: شامل گره چینی و نقوش هندسی که به صورت تخت 
یا برجسته کار می شود. برخی از این طرح ها مانند ستاره و خشتی هستند 

که طرح ستاره ای زمانی که در مرکز قرار بگیرد به صورت برجسته به کار 

برده می شده است. در این روش اشکال هندسی مانند مربع، مثلث و لوزی، 

سری بری می شوند. 

• طرحغیرهندسي: در این حالت طرح هایی شامل گل، گل و مرغ، 
برده می شود. در  به کار  برخی موارد میوه ها  و در  پرندگان  اسلیمی،  طرح 

شیراز، طرح انگوری و بته جقه زیاد به کار رفته است.

و خورشیدی طرح به می توان  دسته  دو  هر  در  طرح هایی  نمونه   از 

کاسهای در آسمانه خانه نارنجستان قوام اشاره کرد. از دیگر روش ها، روش 

قاب بندی است. طرحلچکوترنج نیز طرح دیگری است که عمدتا در 

بیشتر  سقف ها  در  آینه کاری  کار  شیراز  در  برده می شود.  کار  به  سقف ها 

بصورت لچک و ترنج کار شده مثال در تاالر منزل زینت الملک و نارنجستان 

قوام لچک و ترنج به کار رفته است. در بناها بستگی به نوع معماری و کاربری 

و نوع تزئینات و سلیقه کارفرما و استاد کار طرح های لچک و ترنج گونا گون 

پدیدار شده است. 

از دیگر نمونه ها، طرحالماسه است که یک چندضلعی )کاسه برجسته 

به  الماسه ها  با طرح های شمسه در کنار هم قرار گرفته است.  یا فرورفته( 

پخش کردن نور در فضا کمک می نمودند. 

از دیگر طرح هایی که در آینه کاری نیز به کار رفته است، طرحبازوبندی 

است. این طرح در قسمت های مختلف چون طرح روی چوب ارسی به کار 

و  اسلیمی  طرح های  می شود.  برده  کار  به  هم  آینه کاری  در  و  شده  برده 

ختایی و گل نیز در کار آینه کاربرد دارد.

.www.irancrafts.me :تصویر شماره 2: طرح ستاره ای. مأخذ

تصویر شماره 3: اجرا مرمت طرح بازو بندی در منزل زینت الملک. مأخذ:
 علی حسام پور،1391.

تصویر شماره 4:کار لچک ترنج )ترنج در مرکز و دو شمسه( 
ترکیب آینه کاری با زمینه نقاشی بر روی چوب. مأخذ: علی حسام پور،1391.

تصویر شماره 5: نوع کار قاب بندی، )آینه کاری( در منزل زینت الملک. مأخذ: 
علی حسام پور،1391.



علـمی کمـیته 
10کارگروه جنوب فالت مرکزی                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

فنونمتفاوتدرآینه: در خانه های قدیمی، آینه ها با فن های متفاوتی 

شیراز  سنتی  بناهای  در  آینه کاران  فنون  موارد  برخی  در  شده اند.  کار 

بسیار خالقانه بوده است که استاد حسام پور، مرمت کار این هنر ابتدا سعی 

می نمودند فن کار را بشناسند و سپس با توجه به همان فن، کار را مرمت 

نمایند. به گفته ایشان، بیشتر نوع آینه کاری در بقاء متبرکه بصورت پُرکار 

شده است.

در توضیحاتی که ایشان دادند می توان این چند دسته فن را بیان نمود:

یک  گچ  زیر  ابتدا  طرح  این  در  معموال  آینهمسطح:  و طرحگچ  •
اندود کشیده شده است بعد استاد آینه کار طرح را روی دیوار پیاده کرده و 

سپس آینه ها را قرار داده است. بدان سبب که گچ و آینه باید هم سطح باشد 

و وقتی رویش دست می کشند برجستگی یا فرورفتگی حس نشود، پس از 

آینه کاری گچ روی آن می کشند تا آینه و گچ، هم تراز شوند. 

نمود طرح آینه در کنار گچ باعث شده تا اصولی یا خالقیت های متفاوتی 

در برخی فضاها ایجاد گردد.

با  بزرگ  سطوح  پوشاندن  عدم  استادکار،  برای  مهم  اصول  جمله  از   -

چون  نقش هایی  و  طرح ها  اساس،  این  بر  بوده است.  آینه  بزرگ  قطعات 

ساقه بندی و گل و مرغ کار می شده تا در هم حل شوند.

- در برخی فضاها، زمینه گچی را رنگی می کنند و دیگر هم سطح نمی نمایند.

- گاهی روی حاشیه و لبه های طرح ها را آب طال کاری  کرده اند. در این 

حالت قاب آینه بزرگ به صورت حاشیه بندی با گچ پوشانیده شده و رویش 

را اکلیل طالیی می داده اند. 

• طرحآینهرويآینه:در این حالت در زیر، یک آینه قرار دارد و روی 
آن طرح آینه کاری اجرا می شود. اینگونه طرح ها به علت قرارگیری دو آینه 

روی هم نیاز داشته تا جهت شاخص کردن طرح ها تمهیداتی در نظر گرفته 

شود. 

این تمهیدات شامل:

تصویر شماره 6: اکلیل طالئی بر روی آینه، خانه نصیرالملک. 
مأخذ: علی حسام پور،1396.

تصویر شماره 7: منزل نصیرالملک و کتیبه کار آینه روی آینه. مأخذ: علی حسام پور،1396.

تصویر شماره 8: منزل زینت الملک 1-گچ و آینه،2-آینه روی آینه، 3-ویترای پشت آینه و 4-سطح پوششی طالئی رنگ دور قاب آینه. مأخذ: علی حسام پور،1398.
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دور تا دور طرح  که  آینه  تسمه های  به  اصطالحاً  طرححمیلکاری:   -

چرخیده باشد، تا جلوه بیشتری پیدا کند، حمیل گفته می شود. 

قابل  و  شاخص شدن  جهت  موارد  بعضی  در  آیینه:  و گچ طرح  -

تشخیص شدن طرح، دور آینه را گچ کشته می کشیدند. 

- طرحهایخالقانه: گاهی خالقیت های متفاوتی جهت شاخص شدن 

و نمود طرح آینه روی آینه به خرج داده شده، مثال در خانه زینت الملک و 

نارنجستان قوام از شیشه رنگی در کار استفاده شده است. به گونه ای که ابتدا 

یک آینه یکدست در زیر قرار گرفته و سپس روی آن، یک شیشه یکدست 

رنگی قرار دادند، پس آنگاه قطعات برش خورده طرح آینه را کار کرده اند. 

استفاده از زمینه رنگی به صورت گچ رنگی یا شیشه رنگی یا آینه رنگی در 

نمود آینه روی کار نقش شایانی داشته و از آن برای شاخص کردن و نمود 

آینه استفاده می شده است. 

نمونه توضیح داده شده در باال یک نمونه از انواع خالقیت هایی است که در 

این راستا به خرج داده شده است.

• طرحعکسدرآینه: جاهایی که آینه ساده است پشت آینه تصویر 
می اندازند. در این موارد جیوه آینه برداشته شده و زیر آینه تصویری گذاشته 

بین  آنکه  برای  آن  از  زیر شیشه کشیده شده است. پس  یا تصویری  شده 

تصویر و دیوار عایق یا حایلی باشد و رطوبت به تصویر آسیب نزند، معموال 

کاغذ یا رنگ یا پوشش دیگری کشیده شده است. بیشتر آینه های مرکزی را 

تصویر می کردند و بیشتر این تصاویر، تصاویر بانوان فرنگی بوده است. البته 

در مرمت اگر تصویر قبلی پاک شود و تصویری از آن وجود نداشته باشد، 

به جای آن آینه ساده را قرار می دهند. در این حالت معموال نقاشی هایی 

که پاک شده را دیگر نمی کشند و با ایجاد کادری یا تفاوت رنگی، مرمتی 

بودنش را نشان می دهند. 

تصویر شماره 8: نمونه کار بازوبندی با روش آینه روی آینه و گچ کشی دور آینه روی آینه. مأخذ: علی حسام پور،1398.

تصویر شماره 9: آینه کاری بر روی شیشه های رنگی در منزل زینت الملک. مأخذ: علی حسام پور،1391.
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نحوههاياجرا

را  کار  زیر  گچ  اول  کار  گچ  استاد  زمینه:  روی کار اجرای نحوه -

می کشد. بعد طرح به صورت یک هشتم یا یک چهارم یا یک ششم بسته به 

شکل الگو سوزن کاری می شود و آنرا روی کار می کشد. 

در مرحله بعدگرته زنی روی گچ انجام می گردد و طرح به وسیله گرته زغال 

یا پودر رنگ روی گچ منتقل می گردد. سپس الگو را برمی دارند روی آیینه ها 

می گذارند و طبق الگو برش می دهند. پس از آن آیینه های برش داده شده را 

روی سطح کار به وسیله گچ وچسب چوب می چسبانند. در نهایت به وسیله 

گچکاری، دوباره سطوح گچی را با سطوح آینه کاری  هم تراز می کنند.

ایرانی  شیشه های  ویترای:  شیشه با آیینهکاری عکس طرح  •
رنگ های  دارای  شده،  استفاده  کریم خانی  ارگ  در  و  زند  دوره  در  که 

گیاهی و مالیم تری بوده است. در دوره قاجاری با ورود شیشه های اروپایی 

رنگ های متفاوت و پررنگ و شیشه های ویترایی وارد خانه ها می شود. لذا 

رنگ آمیزی شیشه و آینه به صورت ویترای از این دوره در خانه های شیراز 

دیده می شود. 

به طور مثال در ارسی منزل زینت الملک آینه کاری بر روی شیشه های 

رنگی انجام شده است.

تصویر شماره 11: کار مشبک و شمسه با شیشه های رنگی ، باغ دلگشا. مأخذ: علی حسام پور،1391.تصویر شماره 10: طرح گچ و آینه، منزل زینت الملک. مأخذ: علی حسام پور،1391.

تصویر شماره 12: عکس برگردان )گذاشتن عکس( پشت آینه، نصیرالملک. مأخذ: علی حسام پور،1396.
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 قطعه ها براساس اندازه و خیز منحنی شکل می گیرد.

ابزارهایآیینهکاری

 • ابزاراصلی:
این ابزارها شامل اره مویی، اره کمونی، روغن جال، ضدموریانه، سنگ آهن، 

بوم خار یا سیم گچ بری، الماس، کاغذ الگو یا کاغذ کالک طراحی، خط کش و 

پرگار، نقاله و گونیا، روان نویس نوک نمدی، مواد گرته مثل گرد ذغال، گرد 

سنگ است. الماس به عنوان یک ابزار کلیدی دارای انواعی است:

- الماس نیشی دندونه که شیشه انداز )3 میلی متر و 4 میلی متر( دارد و 

در هنگام برش جدا کننده شیشه اضافی هست.

- الماس ریلی )شیشه بری(. 

• ابزارجانبی:
چسب  انواع  استامبولی،  فرغون،  لیسه،  کاردک،  شامل  جانبی  ابزار 

مانند سریشم با منبع حیوانی، سریشم منبع گیاهی، ترکیب چسب چوب 

برخورد  از  جلوگیری  جهت  ایمنی،  عینک  همچنین  و  گچ  و  سریش  و 

آیینه های ریز با چشم هستند.

مکانآیینهکاری

هنر  اجرای  معمول  مکان های  رف،  و  طاقچه  سقف،  و  آسمانه  ازاره ها، 

آیینه کاری در خانه بوده است.

برخياصولاجرایي

لچکی ها، سرترنج ها، پایین صندوقی ها یا بخش های بزرگ بر اساس یک 

سری اصول در کنار هم و تقسیم بندی هندسه های بزرگ به هندسه ها و 

طرح های کوچکتر شکل می گرفتند.

تصویر شماره 15: ابزارهای آینه کاری. مأخذ: علی حسام پور،1400 .

تصویر شماره 13: کار گره 10 هندسی با شیشه های رنگی، شبستان اصلی مسجد نصیرالملک. 
مأخذ: علی حسام پور، 1395.

تصویر شماره 14: کار لچک ترنج تو پُر با زمینه گره کاری آینه ساده و رنگی، سقف شاه نشین 
نارنجستان قوام. مأخذ: علی حسام پور،1383.

در فضای یک اتاق، آینه کاری ها در طاقچه ی اتاق ها قرینه هستند اما در 

جزئیات ممکن است تغییرات کوچکی در هر کدام وجود داشته باشد مثال 

اضالع برعکس یا چپ و راست چیده شده باشند. جاهایی که منحنی ها شیب 

خیلی کمی دارد می توان آینه را یک تکه کار کرد )در این حالت معموال 

استفاده از آینه های آلمانی بخاطر بافت نرم ترشان، مناسب تر است( جاهایی 

تقسیم بندی- معموال  کار شود.  تکه  تکه  آینه  باید  است  زیاد  منحنی  که 
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بناهایمذهبیوفرهنگی]بخشسوم[:

مقدمه

این بخش، بخش سوم از مطالعات کارگروه بوم جنوب فالت مرکزی ایران )فارس( است 

نوشتار  این  تبیین شده است.  مطالعات جمع بندی شده،  و  میدانی  بازدیدهای  اساس  بر  که 

می کوشد تا مطالعات اولیه ای در مورد بناهای مذهبی و نقش آن در ساختار معماری ایران را 

تبیین و بررسی کند.

در گزارشات و مطالب ارائه شده در شماره های پیشین، بستر اقلیمی و حوزه ی جغرافیایی 

هر بنا که از مؤلفه های تأثیرگذار در چیستی و چگونگی معماری بناست، تبیین گردیده است. 

از این رو و با توجه به اشتراکات مؤلفه های اقلیمی در بسیاری از بناها، این پژوهش می کوشد 

تا بناهای فارس را از جنبه های دیگری نیز مورد بررسی قرار دهد.

بخشاول:

بررسي و نحوه تأثیر عوامل اقلیمی شیراز

معماری مساجد و دیگر بناهای شیراز متأثر از عوامل مختلف اقلیمی، تاریخی، اقتصادی و 

فرهنگی است. می توان با تحلیل و مقایسه ی عناصر کالبدی معماری مساجد/ بناهای مذهبی 

مانند گنبد، ایوان، صحن، حیاط و کاربرد هندسه در بناها و ایجاد فضای خلوت در کنار عوامل 

اقلیمی مؤثر در شهر شیراز به درک بهتری از بناها دست یافت. این مطالعه می تواند کمک 

نماید تا بدین سوال پاسخ دهیم که آیا عوامل اقلیمی با عناصر کالبدی و صفات فضایی بناهای 

مذهبی و یا دیگر بناها رابطه دارند یا خیر؟

شهر شیراز در تقسیم بندی کوپن جزء اقلیم گرم و خشک ایران است. این منطقه بر اساس 

تقسیم بندی اولگی دارای زمستان های معتدل و خشک و تابستان های گرم و خشک است. 

در تقسیم بندی جهانی، شیراز در گروه آب وهوایی گرم و خشک کوهپایه ای قرار می گیرد. از 

مشخصات این اقلیم که معموال در بین 15 تا 32 درجه شمالی و جنوبی قرار دارند، اختالف 

حداقل و حداکثر دمای روزانه بین 15 تا 25 درجه سانتی گراد است )کسمایی، 1384(. از 

مشکالت این اقلیم تابستان های بسیار گرم و زمستان های سرد است. میزان بارش باران در 

نیمی از سال اندک، همچنین تابش و بازتاب بسیار شدید است.

درآمدیبرشناخت

مریــــمخنشا
کارشناسی ارشـد معمـــاری، 

دانشگاه شیراز

سارانصریکیانآبادی
کارشناسی ارشـــد معمــــاری، 

دانشگاه شیراز

رضوانیادگارتیرانی
کارشناسی ارشـد معمـــاری، 

دانشگاه شیراز

محـمدپرهیـــزگار
کارشناسی ارشـد معمـــاری، 

دانشگاه شیراز

اختیــاری مریـــم
دانشکده  علمی  هیئت  عضو 

هنر و معماری، دانشگاه شیراز

اقلیــم و بنـاهاي مقدس 
معمـــاری بومی استان 
سوم( )بخش  فـــارس 
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هویِت کلی اقلیمی شیراز و در کل در سرزمین ایران موجب می گردد نور 

آفتاب دارای ویژگی خاصی باشد و چهار فصل دقیق را ایجاد نماید که دو 

اعتدال بهاری و پاییزی در آن ظهور می یابد. این دو اعتدال، کیفیت نور را 

در شاخصه ای خاص برای این سرزمین رقم می زند و به همین دلیل دارای 

آیین نامه ای طبیعی است و همزمان آیین فرهنگی مردم این سرزمین و این 

فرهنگ را رقم می زند.

نوروز و روز اول بهار بر اساس شاخصه ی زمین و اقلیم طبیعی ایران و 

شیراز، شخصیتی ویژه از نور ایجاد می نماید که موجب می گردد روزی با 

دو سهم دقیق شب و روز پدید آید و این کیفیت طبیعی در سال های سال 

توانسته است نقطه شروع سال را گوشزد کند که یادآور اعتدال حضور نور 

و تاریکی است. لذا فهم این مهم، ایرانی ها و مردم فارس را به شکرگزاری 

و ستایش پروردگاری برمی انگیزد که جهان را چنان استوار نهاده که بعد 

به گونه ای می یابد و  را  اعتدال هستی خود  باز هم  از چرخش های بسیار 

می داند. به دلیل شخصیت نور و یادآوری های طبیعی آن در سرزمین ایران 

و در فارس، نور برای مردم این سرزمین معنای خاصی دارد. معنایی که 

سازنده ی روزها و روزگارانشان بوده و حاکی از حقیقتی است که بر واقعیت 

برای  اقلیم  لذا  نگاشته است.  دقیق  تصویری  و  عمیق  نقشی  آن ها  زندگی 

انسان و مردم فقط یک سری کمیت و عدد و رقم علمی نیست، بلکه در 

آن ادراک می کنند، آن را احساس می کنند و از ورایش مفاهیم را بیرون 

می کشند و به جهانیان عرضه می کنند. در مورد شروع فصل پاییز نیز این 

اعتدال نقش دیگری است از مفهوم تابیدن نور بر زمین و سرزمینی به نام 

ایران. این مفاهیم در اقلیم و فهم آن ها در محیط زندگی طبیعی موجب 

شده تا انسان ایرانی نقشی از فهم خویش را بر پیکره زندگی خود تقلید 

کند، یا الهام گیرد و یا خالقیت حضورش را بر بستر ساخته شده خودش 

نیز طالب گردد. 

به  کمیت  از  مختلف  دالیل  به  سرزمین  این  مردم  برای  نور  بنابراین 

کیفیت بدل شده است و تنها کمیت دما نیست بلکه کیفیت ادراک را شامل 

است و محیط را از ادراک صرف فیزیولوژیک به ادراک مفهوم بدل می نماید 

و نقش روانشناسانه ی محیط بر قامت فضا می بندد. این نقش چنان است 

که حضور انسان و ادراک او را در تعابیر کیفی معنا می دهد و انسان را از 

یک اپراتور صرف برای ثبت اعداد و رقم فراتر می برد. اغلب بناهای مقدس، 

محلی برای این مفهوم بوده اند و در چهارتاقی های بسیاری اعتدال بهاری و 

پاییزی و انقالب تابستانی و زمستانی بر پیکره بنا نقش بسته است و بدین 

شکل کیفیت روزها بر پیکره بنا ساعت بندی می شده و زمان از حضور نور 

فهم می شده است. پس از حضور ساعت نیز به گونه ای ناخودآگاه این عنصر 

بر  برج ساعت ها  اغلِب  و  بناهای مقدس و مذهبی نقشی خاص داشته  بر 

بلندای دیواره مساجد نقش بسته اند. در بخش های دیگر این نوشتار سعی 

می گردد تا مفهومی ادراکی از این دست بیان گردد و تحلیل شود.

عالوه بر نور، مفهوم سایه نیز در ساختار زیستی این سرزمین جای گرفته 

ادبیات  در  ادراکات  این  گذارده است.  جای  بر  بارزی  نقش های  خود  از  و 

این سرزمین به خوبی خودنمایی می کند و مفاهیم شناختی فرهنگی این 

از  از آن جمله می توان شعر زیر  لغات نقش می زند.  بر دامنه  را  سرزمین 

حافظ را بیان نمود:

» از ســـایه به خورشـــید اگرت هست امان
خورشــید رخی طلب کن و ســـــایه ی گل«.

لذا اقلیم در نگاه فرهنگی-تاریخی این سرزمین چیزی فراتر از اندازه ی 

دما و سرعت باد است و کیفیت زندگی ادراک شده و فهم  شده را در خود 

نمود می دهد. در زمینه باد نیز می توان به بادهای محلی و بومی اشاره کرد 

و فقط  را سامان می داده  به طور معمول هوای محیط و حال محیط  که 

بر  باد  لمس  بلکه  نبوده  حرارتی  آسایش  و  شدن  خنک  برای  موجودیتی 

پیکره انسان، درک لطافت او را به همراه داشته یا شالق سهمگینی خود 

را به رخ کشیده است. در منطقه فارس از هر دو نوع ادراک برای باد وجود 

دارد و در اشعار بزرگان نیز کم وبیش در مورد باد و ویژگی های مختلف آن 

صحبت شده است. مثال باد صبا به عنوان باد لطافت بخش صبح که حال و 

احوال صبح را با خود دارد، موجودیتی ادراک شده توسط ادبیات این مرز 

و بوم است.

باد صبـــا دایــــه ی گــــل باغ چو شد  در 
بربســـت مشاطـــــه وار پیرایــــه ی گــــل

و یا

کنون که شـــاهد گل را به جلــوه گاه چمن
جانی همدم  نیست  صبا  نسیــــــــم  جز  به 
شقــــایق از پی سلطـــان گـــــل سپارد باز
نعمانی کله هـــــای  صبا  بادبــــــــــان  به 
بهار باد  نسیــــــم  سعی  ز  رسیــــد  بدان 
حیوانی روح  لـــطف  از  می زنـــــد  الف  که 
سحرگهــم چه خوش آمـــد که بلبلــی گلبانگ
به غنچـــــه می زد و می گفــت در سخنرانی
که تنگـــدل چه نشینـــــی ز پرده بیرون آی
که در خم است شرابــــــی چو لعــــل رمان

نشانگر نقش باد صبا در ایجاد حال و هوای کیفی محیط است که توسط 

انسان ادراک شده و به کار بسته شده  است. از این نمونه در ادبیات بسیار 

اقلیم در  است که جای پژوهش و بررسی دقیق دارد. لذا بر اساس نقش 

محیط و میزان ادراک کیفیت آن، بنای معماری تحت تأثیر قرار گرفته است. 

این تأثیرات امروزه بر اساس گفتارهای زیر بیان می گردد که در کتاب های 

معماری اقلیمی بدان اشاره می گردد.
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اثنا، نقش کمیت ها بر شکل گیری ساختار فضایی کامال تبیین  این  در 

شده و بیان گردیده  است. 

به طور مثال، براساس جدول بیوکلماتیک، شمال استان فارس و موقعیت 

شهر شیراز در گروه اقلیمی 5 قرار گرفته است. 

سازماندهی  ساختمان،  استقرار  جهت  اقلیمی،  ویژگی های  عمده ترین 

در  سایبان ها  و  ساختمانی  مصالح  پنجره ها،  اندازه ی  ساختمان،  پالن 

محیط های مسکونی در نقشه ی پهنه بندی اقلیمی ایران )کسمائی، 1370( 

طبق شکل زیر بیان شده است. 

حیاط  اقلیم،  این  بناهای  در  عنصر  بارزترین  امروزی،  علمی  بیان  در 

مرکزی است که کاربران را از محیط گرم و خشک این منطقه محافظت 

می کند. 

عمده ترین مصالح استفاده شده، آجر و خشت و سنگ است و با این مواد 

و افزایش ضخامت دیوار، موجب افزایش جرم و ظرفیت حرارتی جداره ها 

می شدند. همچنین این ویژگی ها، نقش عایق حرارتی را ایفا می کنند. 

شرایط  بر  اقلیم  این  در  شکل  گنبدی  سقف های  با  شبستان ها  ارتفاع 

آسایش حرارتی تأثیر بسزایی دارد. بناهای مذهبی معموالً جزء مرتفع ترین 

بناهای شهری محسوب می شوند. 

فصول  در  تا  می شدند  ساخته  بنا  چندگوشه ی  در  شبستان ها  معموالً 

مختلف و براساس نیاز سرمایش و گرمایش استفاده گردند.

در این اقلیم برای افزایش آسایش محیطی و کیفیت محیط از عنصر آب 

و درختان بصورت ویژه ای استفاده شده که عالوه بر بهبود آسایش حرارتی 

موجب بهبود آسایش بصری هم می شده است.

تصویر شماره 1: نقشه ی پهنه بندی اقلیمی ایران- ساختمان های آموزشی. مأخذ: کسمائی،1370.

تمامی تعاریفی که در باال بیان شده، اثر و نقش اقلیم بر پیکره ی بناها 

را ذکر کرده، اما موضوع این است که نقش اقلیم بر بنا تا این حد محدود 

و اندک نیست و این نقش در واقعیت و حقیقت بیش از این است. عالوه 

 بر نقش کمیات اقلیمی بر بنا، کیفیت های اقلیمی که توسط انسان ادراک 

شده نیز بر پیکره ی بنا به عنوان ظرفی برای حضور انسان، نقش بسته است. 

اما بدان سبب که نقطه ی دید انسان در مطالعات امروزی تنها علم آسایش

است، این مهم مغفول مانده است. اما نباید چنین فرض کنیم که نحوه ی 

استقرار بنا بر اساس اقلیم در زمان های گذشته همچون همانی است که 

از  فراتر  بس  چیزی  اقلیم  با  بنا  همراهی  نحوه  می کنیم.  تصور  ما  امروزه 

نقش کمیت های اقلیمی بر پیکره ی بنا بوده است. در واقع این رویکرد در 

شکل گیری و ساخت بناها، به نوعی تفسیر و بازتاب جهان طبیعی بی کران 

در محدوده و دامنه ی بنا بوده است.
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در انتهای این بخش با توجه به هویت بناهای مذهبی و اهمیت آن ها 

در شکل گیری کیفیت های فضایی، سعی می گردد بخش اندکی از فرضیات 

نویسندگان درباره ی نقش اقلیم بر بنا بیان گردد.

بعالوه، به نظر می رسد اغلب بناهای مقدس و مذهبی همچون مساجد 

و  حکمرانان  معمول  طور  به  و  نشده  ساخته  مردم  توسط  حسینیه ها،  و 

فرمانروایان آن را ساخته اند. این موضوع موجب می شود تا معماری مساجد 

به معنایی از تعاریف، جزو معماری بومی به شمار نیایند. با اینحال هر بنای 

مقدس یا مذهبی، در هویت خود، کارکردی بومی و در خدمت مردم دارد. 

مردم  و  بوم  در خدمت  معماری  بناها  اینگونه  تعبیر  بدین  شاید  لذا  و 

محسوب گردند. چنانکه تغییر دین و آیین، موجب نشده تا حفاظت از بنای 

مسجد سنگی ایج

مذهبی توسط مردم بومی  متوقف گردد و به اشکال مختلف از جمله تغییر 

از حال و هوای مقدس  بهره گیری  یا  و  نیاز قدسی روز  اساس  بر  کاربری 

همچنان بر قامت مردم مشهود است.

معماری  در  مذهبی  بناهای  از  تعدادی  کنکاش  و  بررسی  به  ادامه،  در 

فالت  جنوب  بوم  کارگروه  که  است  امید  می پردازیم.  فارس  استان  بومی 

بتواند  ایران  ایکوموس  بومی  )فارس( کمیته علمی معماری  ایران  مرکزی 

ایران داشته باشد و عالوه  ارتقاء معماری بومی  نقش بیشتری در زمینه ی 

بر غنابخشی بر کنکاش های خود در این زمینه، در گسترش اطالع رسانی 

فزون تر به جامعه نیز نقش مؤثری را ایفا کند. در این راستا راهنمایی، نقد و 

مشاوره دیگر کارگروه ها موجب خرسندی این گروه خواهد بود.

تصویر شماره 1 : موقعیت بنا. 
مأخذ: دشتی، 1397

 Google Earth :تصویر شماره 3 : نقشه توپوگرافی مسجد سنگی. مأخذ

تصویر شماره 2 : عکس هوایی مسجد سنگی ایج.
مأخذ: سیدمحمد سیدی، بازدید آبان 1398

 https://www.isna.ir :تصویر شماره 4 : مسجد سنگی و چهارتاقی ایج. مأخذ

بخشدوم:

بناهای مذهبی و فرهنگی

به آن می نگریم  پایین  از  و  ایوان می ایستیم  بنای  پای  هنگامی که در 

حسی از شکوهمندی متواضعانه همراه با دعوتگری به درون را به آدمی القا 

می کند: شکوهمند، چرا که در بلندا ایستاده و انسان بایستی سرفراز آورد و 

متواضعانه بنگرد، چون این بلندی نیز به قد آدمی و وسعت دید او احترام 

گذاشته است. گویا به پیمانه نیاز مردم منطقه قد برافراشته و نه بیشتر.

از این روست که می توان چنین گفت:  هم واالتبار است و هم صمیمی.

خود  درون  به  که  می خواهد  و  است  خلوت  طالب  ایوان  درون  در  آدمی 

بازگردد. یک مأمن است، کنجی دنج و دیگر هیچ.  که فضای درون ایوان، 

با  از یک سو  ایوان  پیوند  با  بلکه  نکرده  به درون خـود  را محـدود  آدمی 

آسـمان و  طبیعت و درختان مقابل خود و همچنین با چشم اندازی وسیع 

و وسعت  از حس گستردگی  را سرشار  زائر  پیرامونش،  به محیط طبیعی 

می کند. مسجد سنگی ایج، عبادتگاهی ایده آل است با چشم اندازی به درون 

و برون و در معنایی دیگر تعامل تضادین که نتیجه اش تکامل است و آزادی 

و شادی.

ایوان با هندسه طاقی گرچه یک بنای منحصر به فرد در مکان خود است 

بلکه به لحاظ فرم -که  از محیط خود متمایز نکرده  او را  انحصار  این  اما 

هندسه منحنی است- ، ساختار -که در دل کوه است- و مصالح -که همان 

کوه است- به هماهنگی و یکپارچگی با محیط طبیعی خود رسیده است و 

گویی که از ابتدا در همانجا قرارداشته است.
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تصویر شماره 11: مسجد سنگی ایج. مأخذ: رضوان یادگار تیرانی، بازدید آبان 1398

تصویر شماره 5: آسیاب
)مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، بازدید آبان 1398(.

بافت  با  بیرون  نمای  : هماهنگی خط آسمان  تصویر شماره 6 
همسایگی )مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، بازدید آبان 1398(.

تصویر شماره 7 : تصویر از مسجد سنگی و چهارتاقی
.)http://koubeh.com :مأخذ( 

تصویر شماره 8: پله های ورودی آتشکده. 
مأخذ: سپهر داراب نژادی، بازدید آبان 1398

تصویر شماره 10: محراب مسجد سنگی. 
مأخذ: سپهر داراب نژادی، بازدید آبان 1398

تصویر شماره 9: نمای بیرونی مسجد سنگی.
 مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی،  بازدید آبان 1398
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جدول شماره 1: مشخصات بنای مسجد سنگی ایج.

توضیحات جدولشماره1:مشخصاتبنا

شماره ثبت 957 مسجد سنگی ایج نام بنا

پرستشگاه  و  اسالم  از  آثار پیش  از  استهبان  مسجد سنگی 

در  را  آن  که  است  صخره ای  ایوانی  مسجد،  این  بوده است. 

جانب چپ -جنوب غربی - چهار طاقی معروف استهبان، در 

دل کوه تراشیده اند. با تعبیه محرابی در دیوار جنوبی، ایوان 

را مسجد کرده اند )ابوالقاسمی، 1387(.

قبل از ورود اسالم به ایران آتشکده بوده است، لذا پس 

از آن مسجد نامیده شد و به دلیل مصالح ساخت آن، 

پسوند توصیفی سنگی گرفت. وجه تسمیه بنا

محل نگهداری آتش پیش از ورود اسالم  و پس از آن 

با اضافه شدن محراب، به عبادتگاه تبدیل شد.
کاربری بنا

معمار آن مشخص نیست. سازنده بنا

دوره ی ساسانیان. تاریخ ساخت بنا

)تصویر شماره 1(. ایج، 5  شهرستان استهبان، بخش مرکزی، دهستان 

کیلومتری شهر ایج )به عرض جغرافیایی 29.0167 

درجۀ شمالی و طول جغرافیایی 54.23 درجۀ شرقی(

محل بنا

منطقه ای مقیاس بنا

حدود 30 متر مربع )بازدید میدانی آبان 1398(. مساحت بنا

1 طبقه )تصویر شماره 2( تعداد طبقات

در اواخر حکومت آل بویه در فارس و همزمان با قدرت گیری 

فضلویه، گروه بندی جدیدی در میان کردان فارس با عنوان 

شبانکاره شکل می گیرد. فارسنامه ابن بلخی که در حدود 

قدیمی ترین  از  شده  نگاشته  قمری  هجری   510 سال 

و  کرده است  اشاره  شبانکاران  به  که  است  تاریخی  منابع 

برمی گردد  بویه  آل  عصر  اواخر  به  آنها   شکل گیری  زمان 

)رضاییان، 1388(.

پیش از اسالم به دستور پادشاهان ساسانی به صورت 

به  حکومت  دست  به  اسالم  از  پس  و  بوده  آتشکده 

مسجد تبدیل شد )فرصت شیرازی،  1377(.

به دست شبانکاره ها پس از آن بدستور امیر آن زمان 

به مسجد تبدیل شد )633 ه.ق(.

مالک )کارفرما( در طول زمان

اقشار مختلف جامعه استفاده کنندگان در طول زمان

اصناف مختلف جامعه
شغل استفاده کنندگان

بومی و مهاجر استفاده کنندگان )بومی-مهاجر(

مشارکت مردمی
نحوه 

ساخت
به احتمال زیاد، ساخت این بنا به صورت غیرمشارکتی 

بوده است )فرضیه پژوهشگران(.
موارد دیگر

- اضافه شدن محراب به ایوان تغییرات کالبدی در طول زمان

معبدی بوده ایوان مانند ... که بعدها آن را مسجد قرار داده و 

محرابی بر آن افزودند و خطوطی در آن منقور است )فرصت 

 /... الحاجب  االمیر  بسعی   « کتیبه:  متن  شیرازی، 1377(. 

بلویه سنه ثلث ثلثین ستمایه«

-تبدیل شدن ایوان به مسجد

تغییرات غیرکالبدی در طول 

زمان
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جدول شماره 2: عوامل اقلیمی بنای مسجد سنگی ایج.

جدولشماره2:عواملاقلیمیمنطقه

- به دلیل وجود کوه های بلند در منطقه، موقعیت قرارگیری بنا از امنیت باالیی برخوردار است. همچنین به دلیل وجود آب و 

مهمتر از آن، امکان نگهداری و ذخیره سازی آب، توان مقابله با خشک سالی نیز وجود داشته است )بازدید میدانی آبان 1398(.

- وجود جاذبه های تاریخی و در نتیجه امکان جذب گردشگر.

- هوای در کمال اعتدال دارد که میوه های گرمسیری  مانند گوجه و نارنج و سردسیری مانند شلیل و گیالس را به نیکویی 

می پروراندند. انار ایج نه تنها از تمام انارهای فارس بلکه از انارهای ممالک ایران بهتر است )فسایی، 1313(.

توان های محلی

گرم و خشک )تصویر شماره 3(. نوع اقلیم کلی منطقه

از آثار منطقه ده خیر در مسیر داراب به جنت شهر )ده خیر پیشین در نزدیکی روستای  - چهارطاقی ماه فرخان )تاریخی(: 

خیرآباد قرار دارد( چهارطاقی ماه فرخان است. این بنا که متعلق به دوره ساسانیان است، در میان بناهای سرسبز و بسیار زیبای 

منطقه قرارگرفته است. این چهارطاقی که از سنگ و ساروج ساخته شده است تقریباً سالم مانده است. 

- چشمه بدره )طبیعی(: چشمه بدره در دره سرسبز و بسیارخوش آب وهوایی در منطقه ایج در مسیر استهبان به نیریز قرار 

دارد. در کنار سرچشمه آن یک چهار طاقی از دوره ساسانی باقی است. آب این چشمه بسیارگوارا است. 

دارد.  قرار  ایج(  )قلعه  ایج  باستانی تنگ مصفای  آثار  پایین دست  و در  ایج  ایج )طبیعی(: در دو کیلومتری روستای  - تنگ 

ترکیب جاذبه های طبیعی از قبیل چشمه هوای لطیف کوهستانی و درخت زار مکان یاد شده را به چشم اندازی خیره کننده بدل 

.)/https://farschto.ir/ahban( کرده است. تنگ ایج گردشگاهی ممتاز به شمار می رود

جاذبه های 

گردشگری

مسجد ساده )شماره ثبت:280(، مسجد سنگی و چهارطاقی ایج )957(، آسیاب تنوره بلند )7220(، اشکفت سیاه )14243( 

و اشکفت ایج )14234(، تل ایج )15610(، تپه های کشه محله )23442( و آسیاب های علی ناز پیری )23398(، داراالمان1 

)23460( و داراالمان2 )23399(، پیام )23435(، بدره )24192(، انجیری )23385(، گلشن )24725(، محمد علیشاه )24727(.

بناهای شاخص 

منطقه

باغات انجیر و مرکبات. طبیعی
دید و منظر

چهارتاقی. مصنوع

حداکثر بارش در یک ماه حداکثر 455 میلی متر می باشد )دشتی، 1397(. سیل بیشترین باران در 

حجم مخزن برای ذخیره ی حداکثر بارش در یک ماه )حداکثر 455 میلیمتر( در منطقه باشد )دشتی، 1397(.طی 15 سال اخیر نحوه تاب آوری

بوده و متوسط  بارندگی طی بیست سال گذشته 122 میلی متر و حداکثر آن 740 میلی متر  حداقل 

بارندگی مفید حدود 350 میلی متر در سال می باشد )رهبر و همکاران، 1392(.
خشکسالی

کمترین باران در 

برای تاب آوری آبی الزم است آب مورد نیاز مجموعه برای 6 ماه گرم سال در دوره ی بارش های زمستانه طی 15 سال اخیر

ذخیره شود )دشتی، 1397(.
نحوه تاب آوری

در دامنه کوه )تصویر شماره 3(. شیب مثبت
وضعیت توپوگرافی

شیب 47 درجه در جهت شمال شرق )تصویر شماره 8(. شیب منفی

کانال کشی )بازدید میدانی آبان 1398(. دفع آب های سطحی

از نظر خصوصیت زمین، جنس کوه های جنوب فارس اغلب سنگ های آهکی )کلسیم کربنات( می باشد. درز و شکاف های فراوان 

در این سنگ ها باعث تشکیل سفره های آب زیرزمینی شده اند. در این کوه ها انواع و اشکال فرسایش آهکی )کارستیک( که بر 

اثر انحالل رسوب گذاری شکل گرفته اند دیده می شود )دشتی، 1397(.

جنس خاک

نورگیری در این محل به دلیل قرار گیری در دره کم است.
نور با توجه به 

عوارض محیطی

چشمه و قنات. منابع آب

شامل درخت های انجیر، انار، نخل، کاج سیاه، در برخی مناطق زیتون، اقاقیا و بوته های گون می باشد )دشتی، 1397(.  
پوشش گیاهی

 غالب منطقه
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جدول شماره 3 : وضعیت زمین و محیط اطراف بنای مسجد سنگی ایج.

جدول شماره 4 : خصوصیات کالبد شهری مؤثر بر کالبد بنای مسجد سنگی ایج.

جدول شماره 5 : خصوصیات کلی کالبدی بنای مسجد سنگی ایج.

جدولشماره3:زمینومحیطاطراف

ایوان کنده شده در دل کوه )تصویر شماره 4(. شکل زمین

عوارض طبیعی در زمین

کوه و صخره )به علت قرارگیری بنا در کوهستان(. عوارض طبیعی اطراف زمین

منظر طبیعی درون زمین

پوشش گیاهی درون زمین

جدولشماره4:خصوصیاتکالبدشهریمؤثربرکالبدبنا

فاصله داشتن بافت از بنا. تراکم بافت

ارتفاع و تعداد طبقات بافت

چهار طاقی )یک طبقه و در حدود 6 متر(، آسیاب )تصاویر شماره 4 و 5(. ارتفاع و تعداد طبقات همسایگی ها

شطرنجی نوع مسیرهای 

حرکت در میان عوامل طبیعی.ارتباطی درون شهری پیچازی

از دامنه کوه. نوع و تعداد دسترسی های شهری

آسیاب و عبادتگاه. همجواری های بنا از لحاظ کاربری

چهارتاقی. همجواری های بنا از لحاظ فرم

دید به بنا وجو دارد. همجواری های بنا از لحاظ امکان دید به بنا

هماهنگی دارد )به دلیل اینکه از کوه تراشیده شده است(. هماهنگی نمای بیرونی بنا با بافت همسایگی

هماهنگی ندارد )تصویر شماره 6(. هماهنگی خط آسمان نمای بیرونی بنا با بافت همسایگی

هم تراز نیست. خط زمین و نوع هماهنگی با بافت همسایگی )هم ترازی(

متصل )در دل کوه کنده شده است(. نحوه اتصال به همسایگی ها

جدولشماره5:خصوصیاتکلیکالبدیبنا

1 طبقه و حدود 7 متر )تصویر شماره 6(. ارتفاع و ابعاد نسبت به کوچه و بناهای اطراف

1 تعداد بازشوهای بیرونی

1 تعداد ورودی

ساده و کم. میزان تزیینات )کم یا زیاد-ساده  یا پیچیده(

ویژگی خاص در ورودی

شرقی - غربی. جهت گیری کلی بنا

شکل خاص تاق آهنگ بصورت مازه ای در دوره پارتی در آن بکار رفته، احتمال 

جهت گیری خاص بنا.

استاندارد یا الگوی کلی بنا
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جدول شماره 6 : نام و مشخصات اجزا بنای مسجد سنگی ایج.

جدولشماره6:نامومشخصاتاجزا

توضیحات مبلمان 
فضا

زمان 
استفاده

فعالیت ها و 
آداب وسنن

مصالح 
فعلی 

)الحاقات(

مصالح 
اولیه

تزیینات 
فضا تعداد

)تصویر شماره 8(. ورود به بنا سنگ سنگ 8 پله ورودی

- کنده شده در دل کوه
- تعدادی تاقچه و نغول در ایوان کنده-کاری شده بود )بازدید 

میدانی آبان 1398(
- ایوان، درب ورودی داشته که هم اکنون وجود ندارد )بازدید 

میدانی آبان 1398(
)تصاویر شماره 7، 9 و 13(.

عبادت سنگ سنگ کتیبه 
سنگی

1 ایوان

- محراب دارای کتیبه سنگی است )تصاویر شماره 7، 10 و 12(. سنگ سنگ سنگ 1 محراب

تصویر شماره 12: کتیبه مسجد سنگی. مأخذ: سپهر داراب نژادی، بازدید آبان 1398

تصویر شماره 13:نمای بیرونی مسجد سنگی. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی بازدید آبان 1398
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تصویر شماره 14: نمای نزدیک از مسجد سنگی ایج. مأخذ: رضوان یادگار تیرانی، بازدید آبان 1398
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تصویر شماره 15: نمایی از داخل چهارتاقی ایج. مأخذ: رضوان یادگار تیرانی، بازدید آبان 1398

تصویر شماره 17: دید به فضای داخل چهارتاقی ایج. مأخذ: رضوان یادگار تیرانی، بازدید آبان 1398

تصویر شماره 16: تناسبات مسجد سنگی ایج. مأخذ: رضوان یادگار تیرانی، بازدید آبان 1398

تصویر شماره 18: نمایی از چهارتاقی از داخل مسجد سنگی. مأخذ: رضوان یادگار تیرانی، بازدید آبان 1398
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جدول شماره 7: سازه و مصالح بنای مسجد سنگی ایج.

جدولشماره7:سازهومصالح

ساده
تزیینات فضا

بلی پیچیده

تراش سنگ جهت ایجاد کتیبه بر دیواره بنا، تکنیک اصلی تزئینات در این بناست. تکنیک ساخت

مشخص نیست. تکنیک ها و ابزارهای محلی

سنگ. بومی
مصالح زیرکار

غیر بومی

سنگ. بومی
مصالح روکار

غیر بومی

بلی اجرا در محل

جدول شماره 8: جزئیات مصالح هر نمای بنای مسجد سنگی ایج.

جدولشماره8:جزئیاتمصالحهرنما

تعداد طبقات و ارتفاع لبه بام یا سقف بدنه ازاره

1طبقه و ارتفاع حدود 7 متر )تصاویر شماره 7، 9 و 13(. سنگ سنگ سنگ نمای بیرونی/سردر

نمای جنوبی

نمای شرقی

نمای شمالی

نمای غربی

مسجد مشیر

بنای مسجد مشیر در فرم و هندسه دنباله رو سبک مساجد صفوی و 

شیراز  شهر  معماری  بومی  ویژگی های  با  البته  که  است  اصفهانی  شیوه 

میان  در  مساجد،  دیگر  همچون  ورودی  سردر  دارد.  آمیختگی هایی  در 

بافت محله قدکشیده است و خود را به عنوان یک المان محله ای ممتاز 

از  دید  حریم  نگاهداری  است  بارز  ورود  هنگام  در  آن چه  کرده است. 

بیرون و مرحله بندی ورود به صحن مسجد با تغییر محور حرکت است. 

مردمی  هنرمندانه ی  باشد  مذهبی  شکوهمندانه ی  آن که  از  بیش  بنا 

است. 

گویی یک مسجد محلی و بومی متعالی شده است که اگرچه کارفرمای 

با  که  همچنان  بنا  است.  بومی  ساختش  ایده  و  اما جنس  داشته  اشرافی 

متانت و تعادل در مکان خود مستقر شده است، آدمی را سرشار از حس 

از جنس  بازیگوشی و کنجکاوی می کند. رنگ ها و نقش ها که  کودکانه ی 

بدنه  بر  شادمانه ای  هویت  است  منطقه  این  طبیعت  از  برگرفته  و  محیط 

درونی خود پاشیده است.

احجام  و  فرم ها  مساجد،  دیگر  مانند  اما  دارد  ساخت  سو  چهار  در  بنا 

از  یکی  قراردارد.  در محور عرضی  قبله  نمی کند.  قبله سنگینی  در جبهه 

ایوان ها- که همان ایوان قبله است- عمیق تر شده و ترکیبی نو از ایوان و 

گنبدخانه را عرضه می کند. گویی حجم کلی مسجد وارونه گشته است. در 

سمت قبله حجم ها و فرم ها سبک تر گردیده اما این سبکی از اهمیت آن 

به عنوان جبهه ی قبله نکاسته بلکه سنگینی احجام در سه جبهه ی دیگر 

را پررنگ  قبله  بر  تاکید  توانسته  با حجم منفی حیاط  در ترکیب ماهرانه 

نگه دارد.
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تصویر شماره 1: محل قرارگیری مسجد مشیرالملک. مأخذ: گنجنامه، 1383

تصویر شماره 2: شبستان غربی مسجد مشیرالملک و الحاق درب و پنجره های فلزی. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26

تصویر شماره 3: برق کشی، نصب تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، ایجاد حایل پارچه ای و نصب 
تجهیزات صوتی در شبستان غربی مسجد مشیرالملک. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26
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جدول شماره 2: عوامل اقلیمی منطقه مسجد مشیر.

جدول شماره 3: زمین و محیط اطراف بنای مسجد مشیر.

جدول شماره 1: مشخصات بنای مسجد مشیر.

توضیحات جدولشماره1:مشخصاتبنا

شماره ثبت 911. مسجد مشیر نام بنا

فارس  مملکت  وزیر  مشیرالملک  ابوالحسن خان  میرزا  حاج  مسجد  بانی 

بوده است )متوفی به سال 1303( )حسینی فسائی، 1367(.

وجه تسمیه بنا

مسجد. کاربری بنا

به دستور حاج میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک سازنده بنا

شده است  ثبت  قمری  هجری   1275 تاریخ  تا   1265 مسجد  بنای  تاریخ 
)بهروزی، 1354( )مصطفوی، 1343(.

تاریخ ساخت بنا

محله سنگ  سیاه )تصویر شماره 1(. محل بنا

شهری یا محله ای. مقیاس بنا

2400 )به طور تقریبی(. مساحت بنا

2 طبقه )شبستان جنوبی 1 طبقه(. تعداد طبقات

پهلوی  حکومت  زمان  در  بنا  مالک 

مشخص نیست.

در دوره قاجار متعلق به مشیر الملک بوده و در حال حاضر متعلق به سازمان 
اوقاف است.

مالک )کارفرما( در طول زمان

همه اقشار جامعه. استفاده کنندگان در طول زمان

تمامی اصناف. شغل استفاده کنندگان

بومی. استفاده کنندگان )بومی-مهاجر(

مشارکت مردمی نحوه 

غیر ساخت ساخت،  نحوه  زیاد  احتمال  به  بوده  حکومتی  کارفرما  اینکه  علت  به 
مشارکتی بوده است )فرضیه نویسندگان(.

موارد دیگر

در  آن،  مأذنه های  جمله  از  مشیرالملک،  مشیر  مسجد  مختلف  قسمت های 
بدل  موزائیک  به  آجر  از  صحن  کف  فرش  و  گشته  تعمیر  اخیر  دهه های 
شده است. در این اقدامات در و پنجره های فلزی نامتناسبی در نما های حیاط 

مسجد کار گذاشته اند. )تصاویر شماره 2 و 3( )گنجنامه1383(.

تغییرات کالبدی در طول زمان

تغییرات غیرکالبدی در طول زمان

جدولشماره2:عواملاقلیمیمنطقه

آرامگاه بی بی دخترون )422(، کلیسای ارامنه )759(، خانه فروغ الملک قوامی )2040(، بقعه سیبویه )3067(. جاذبه های گردشگری

آرامگاه بی بی دخترون )422(، کلیسای ارامنه )759(، خانه فروغ الملک قوامی )2040(، بقعه سیبویه )3067(. بناهای شاخص منطقه

وجود برخی درختان در حیاط مسجد و برخی مناظر مصنوع در اطراف بنا طبیعی دید و 

به علت اینکه کارفرما حکومتی بوده به احتمال زیاد نحوه ساخت، غیر مشارکتی بوده است )فرضیه نویسندگان(.منظر مصنوعی

جدولشماره3:عواملزمینومحیطاطراف

هندسی - مستطیل افزوده )تصویر شمار4(. شکل زمین

عوارض طبیعی در زمین

عوارض طبیعی اطراف زمین

حوض آب )تصویر شماره 5(. منظر طبیعی درون زمین

درخت نارنج )تصویر شماره 6(. پوشش گیاهی درون زمین
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تصویر شماره 5: حیاط مسجد مشیرالملک. مأخذ: ایمان واعظی، 1398/3/26

تصویر شماره 6: حیاط مسجد مشیرالملک. مأخذ: ایمان واعظی، 1398/3/26

تصویر شماره 4: پالن مسجد مشیر. مأخذ: گنجنامه، 1383
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جدول شماره 4: خصوصیات کالبد شهری مؤثر بر کالبد بنای مسجد مشیر.

جدول شماره 5: خصوصیات کلی کالبدی بنای مسجد مشیر.

جدولشماره4:خصوصیاتکالبدشهریمؤثربرکالبدبنا

متراکم. تراکم بافت

1 تا 2 طبقه )3 تا 6 متر(. ارتفاع و تعداد طبقات بافت

1 تا 2 طبقه )3 تا 6 متر(. ارتفاع و تعداد طبقات همسایگی ها

شطرنجی نوع مسیرهای ارتباطی 

بلی )تصویر شماره 7(.درون شهری پیچازی

2 ) از سمت ورودی های اصلی شرقی و غربی(. نوع و تعداد دسترسی های شهری

کلیسا، بافت مسکونی، واحدهای تجاری. همجواری های بنا از لحاظ کاربری

حیاط مرکزی )خانه های مسکونی(، کوشکی )آرامگاه بی بی دخترون و کلیسای مریم مقدس(. همجواری های بنا از لحاظ فرم

دید به ورودی ها وجود دارد اما به درون بنا دید وجود ندارد. همچنین جلوخان مسجد 

امکان دیده شدن ورودی اصلی بنا را از فاصله دورتر امکان پذیر ساخته است.

همجواری های بنا از لحاظ امکان دید به بنا

بلی )فرم متفاوت سردر اصلی(. هماهنگی نمای بیرونی بنا با بافت همسایگی

هماهنگی خط آسمان نمای بیرونی بنا با بافت همسایگی

هم تراز. خط زمین و نوع هماهنگی با بافت همسایگی )هم ترازی(

از دو جهت متصل )تصویر شماره 7(. نحوه اتصال به همسایگی ها

جدولشماره5:خصوصیاتکلیکالبدیبنا

6 تا 8 متر. ارتفاع و ابعاد نسبت به کوچه و بناهای اطراف

2 تعداد ورودی

زیاد و پیچیده )تصویر شماره 8(. میزان تزیینات )کم یا 

زیاد-ساده  یا پیچیده(

فرم شاخص ورودی اصلی )ورود به شکل مستقیم امکان پذیر نبوده و از دوطرف با چرخش وارد صحن می شوند(. ویژگی خاص در ورودی

شمال غربی-جنوب شرقی )تصویر شماره 1 و 7(. جهت گیری کلی بنا

مساجد قاجاری شیراز دارای ایوان بوده .  شبستان و چرخش به سمت قبله، نمود قبله در حیاط به گونه خاص استاندارد یا الگوی کلی بنا

مسجد مشیرالملک

دربند مشیر

حسینیه مشیر

آرامگاه بی بی دخترون
کلیسای مریم مقدس

 Google Earth :تصویر شماره 7: همجواری های بنای مسجد مشیر. مأخذ
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جدول شماره 6: نام و مشخصات اجزا بنای مسجد مشیر.

جدولشماره6:نامومشخصاتاجزا

توضیحات مبلمان 
فضا

زمان 
استفاده

فعالیت ها و 
آداب وسنن

مصالح فعلی 
)الحاقات(

مصالح 
اولیه تزیینات فضا تعداد

تزیین  دارای  شمال-غربی  ورودی 
خاصی نیست )تصویر شماره 8(

پیر نشین محل ورود به 
مسجد

سنگ، آجر، 
کاشی و چوب

کاشی کاری، 
مقرنس، کتیبه و 

معقلی

2 ورودی
/ سردر

نمودن  مسدود  ضمن  آجری  شباک 
دید  داشتن  صحن،  به  مستقیم  ورود 
است  نموده  امکان پذیر  را  حیاط  به 

)تصویر شماره 9(.

ایجاد فضای 
حایل و انتظار 
بین درون و 

بیرون بنا

سنگ، آجر، 
کاشی و چوب

معقلی و شباک 
آجری

1 هشتی

)تصویر شماره 19( کاربری 
حجره های 
رواق های 

طرفین 
جلوخان، 

تجاری است.

سنگ، آجر، 
کاشی و چوب. 
درب های فلزی 

واحدهای 
تجاری

کاشی کاری، معقلی، 
شباک آجری 
و کاربندی )در 
رواق های طرفین(

1 جلو خان

سقف تاق از نوع ضربی تخت )تصویر 
شماره 9 و 11(

سنگ، آجر، 
کاشی و چوب

معقلی در سقف و 
جداره ها

1 داالن

دارای گوشواره در طرفین ایوان 
)تصویر شماره 13(

سنگ، آجر، 
کاشی و چوب

کاشی کاری، مقرنس، 
تاسه بندی، کتیبه، 

ازاره سنگی حجاری 
شده و شباک 

سنگی

1 ایوان 
شمالی

)تصویر شماره 2( محل برگزاری 
نماز جماعت

سنگ، آجر، 
کاشی و چوب

کاشی، شباک 
آجری، ازاره سنگی 

حجاری شده

1 ضلع 
جنوبی

سقف به صورت تاق و تویزه، 
دارای گوشواره در طرفین ایوان 

)تصویرشماره 16(

سنگ مدرس سنگ، آجر، 
کاشی و چوب، 
درب و پنجره 

فلزی

معقلی، شباک 
آجری، ازاره سنگی 

حجاری شده و 
کتیبه

1 ایوان 
شرقی

گوشواره در طرفین ایوان، ساعت 
ارزشمند با ارقام فارسی در باالی 
ایوان )تصاویر شماره 12 و 17(. 

محل برپایی 
نماز جماعت

سنگ، آجر، 
کاشی و چوب، 
در وپنجره فلزی

کاشی کاری، کتیبه، 
ازاره سنگی حجاری 

شده و کاربندی

1 ایوان 
غربي

)تصویر شماره 13( محل اذان 
گفتن

آجر، کاشی، 
ورق فلزی

معقلی، مقرنس 1 مأذنه

نصب تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و 
صوتی، نصب حایل پارچه ای، برق کشی 

)تصویر شماره 3(

محل برپایی 
نماز جماعت

کاربندی، معقلی، 
ستون های سنگی

2 شبستان

حوض آب و 
درختان نارنج

کف سنگی، 
پلکان فلزی 

الحاقی

انواع تزیینات در 
جداره ها

1 حیاط /
میانسرا

1 وضوخانه

بنر و تصاویر نصب شده بر دیوار، 
فضا را مخدوش نموده است )تصویر 

شماره 14(

محل 
قرارگیری امام 

جماعت

آجر، سنگ و 
کاشی

مقرنس، 
کاشی کاری، کتیبه 

سنگی و پیلک

1 محراب
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جدول شماره 7: سازه و مصالح بنای مسجد مشیر.

جدولشماره7:سازهومصالح

تزئینات ساده همچون شباک آجری در این بنا از طریق آجرچینی و مالت تنظیم شده که البته نوع 
مالت به دقت مشخص نیست. ساده

تزیینات فضا
تزئینات مقرنس احتماال از طریق طرح ریزی نقشه مقرنس با گچ و کاشی کاری بر روی آن انجام 

شده. دیگر تزئینات چندان مشخص نیستند. پیچیده

تاق و تویزه، کاربندی، تاسه سازی، مقرنس. تکنیک ساخت

مشخص نیست. تکنیک های محلی

مشخص نیست. ابزارهای محلی

آجر، سنگ، چوب و ساروج. بومی
مصالح زیرکار

غیر بومی

آجر، کاشی و سنگ. بومی
مصالح روکار

غیر بومی

مشخص نیست. اجرا در محل

جدول شماره 6: نام و مشخصات اجزا بنای مسجد مشیر.

ادامهجدولشماره6:نامومشخصاتاجزا

توضیحات مبلمان 
فضا

زمان 
استفاده

فعالیت ها و 
آداب وسنن

مصالح فعلی 
)الحاقات(

مصالح 
اولیه تزیینات فضا تعداد

ایوان شرقی 1 مدرس

)تصویر شماره 12(. استفاده از آب 
حوض جهت 
شست و شو و 
وضو گرفتن

سنگ 1 حوض

کتیبه های تاریخ دار بنا: تاریخ بنای مسجد 
1265ثبت شده است. بر کتیبه ایوان غربی 
شده است  ثبت   1266 تاریخ  مسجد، 
ایوان  پیشانی  در   .)1343 )مصطفوی، 
شمالی، کتیبه ای به تاریخ 1270 )بهروزی، 
کتیبه ای  شرقی  پیشانی  در   .)1354
محراب  کتیبه  بر  دارد.  وجود   1275
جناب  الفرمایش  حسب  عبارت«  نیز 
مشیرالملک مملکت فارس کتیبه العبد 
الجانی علی عسکر االرسنجانی 1289« 
.)18 شماره  )تصویر  بسته است  نقش 

به خط نسخ و  ثلث 1 کتیبه

تصویر شماره 8: سردر مسجد مشیرالملک.
 مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26

تصویر شماره 9: داالن مسجد مشیرالملک.
 مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26

تصویر شماره 10: شباک آجری هشتی مسجد مشیرالملک.
 مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26
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تصویر شماره 13: ایوان شمالی مسجد مشیرالملک.
 مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26

تصویر شماره 11: سقف داالن مسجد مشیرالملک.
 مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26

تصویر شماره 14: محراب داالن مسجد مشیرالملک.
 مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26

تصویر شماره 12: ایوان غربی مسجد مشیرالملک.
 مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26

تصویر شماره 15: سقف شبستان مسجد مشیرالملک.
 مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26
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تصویر شماره 17: ساعت  داالن مسجد مشیرالملک.
 مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26

تصویر شماره 18: کتیبه محراب مسجد مشیرالملک. 
مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26

تصویر شماره 16: ایوان شرقي مسجد مشیرالملک.
 مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26

تصویر شماره 20: اجرای یک طرح مشخص بر روی مصالح مختلف. مأخذ: بهپور، 1385

تصویر شماره 19: جلوخان مسجد مشیرالملک. 
مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/3/26
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جدول شماره 8: جزئیات مصالح هر نمای بنای مسجد مشیر.

جدولشماره8:جزئیاتمصالحهرنما

تعداد طبقات و ارتفاع لبه بام یا سقف بدنه ازاره

6 متر آجر سنگ، کاشی، آجر سنگ نمای بیرونی/سردر

4 متر آجر سنگ، کاشی، آجر سنگ حجاری شده نمای جنوبی

6 متر آجر سنگ، کاشی، آجر سنگ حجاری شده نمای شرقی

8 تا 10 متر آجر سنگ، کاشی، آجر سنگ حجاری شده نمای شمالی

8 تا 10 متر آجر سنگ، کاشی، آجر سنگ حجاری شده نمای غربی

تصویر شماره 21: همانندی طرح ها از لحاظ شکلی و هندسه. مأخذ: بهپور، 1385

تصویر شماره 22: ارتفاع ضلع جنوبی نسبت به سایر اضالع. مأخذ: گنجنامه، 1383
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تصویر شماره 23 : طومار میرزا اکبر و نمونه ی طرح آن در مسجد مشیر. مأخذ: بهپور1385

تصویر شماره 24 : طومار معماران شیرازی. مأخذ: خانلری: دهه 1350 به نقل از نجیب اوغلو 1379
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پیوست:

بر  از طومار حاوی نقش هندسی، کتیبه و پالن ترسیم شده  قطعاتی 

شبکه شطرنجی، از مجموعه نقشه ای که زمانی به میرزا اکبر، معمار دربار 

سیزدهم  قرن  یا  هجدهم  دوازدهم/  قرن  اواخر  داشته است،  تعلق  قاجار، 

بخش  آلبرت،  و  ویکتوریا  موزه  لندن،  کاغذ.  روی  مرکب  نوزدهم،   /

 )1385 )بهپور،   25 شماره  خطی  نسخه  شرقی،  جنوب  آسیای  و  هند 

از طومار خانلری، و )تصویر23(  )تصویرشماره 23(. )تصویر22( قسمتی 

اجرا  تصویر  کنار هریک،  و در  نشان می دهد  را  توپقاپی  از طومار  نقشی 

شده ی همان طرح ها آورده شده است.

تصویر شماره 25: طومار توپقاپی. مأخذ: بهپور، 1385
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تصویر شماره 1 : محل قرارگیری مسجد مشیرالملک )مأخذ: گنجنامه، 1383(.

تصویر شماره 3: تبدیل شدن شبستان غربی به آتلیه عکاسی مسجد نصیرالملک.
 مأخذ: ایمان واعظی، 1398/11/10

تصویر شماره 4: پالن مسجد نصیرالملک. مأخذ: گنجنامه، 1383

تصویر شماره 5: حوض آب مسجد نصیرالملک. مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10

تصویر شماره 2: شبستان شرقی مسجد نصیرالملک مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10.تصویر شماره 1: موقعیت مسجد نصیرالملک. مأخذ: گنجنامه، 1383

مسجد نصیرالملک
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جدول شماره 2: عوامل اقلیمی منطقه مسجد  نصیرالملک.

جدول شماره 3 : زمین و محیط اطراف بنای مسجد  نصیرالملک.

جدول شماره 1: مشخصات بنای مسجد نصیرالملک.

توضیحات جدولشماره1:مشخصاتبنا

تاریخ ثبت آن  بنا 396 و  شماره ثبت 
30 خرداد 1358 است.

مسجد نصیرالملک. نام بنا

نام  این  به  به همین خاطر  بوده  نصیرالملک  بنا حاج حسن علی خان  سازنده 
شناخته می شود )حسینی فسایی، 1367(.

وجه تسمیه بنا

در حال حاضر بیشتر جنبه گردشگری 
دارد )بازدید میدانی آذر 1398(.

مسجد. کاربری بنا

نام محمدحسن معمار، به عنوان سازنده بنا )مصطفوی، 1343(، محمدحسین 
نقاش شیرازی به عنوان طراح کاشی های مسجد )بهبود، 1362( و محمدرضا 

کاشی پز شیرازی )بهروزی، 1354( در کتیبه های مسجد دیده می شود.

سازنده بنا

1293 تا 1305 هجری قمری )مصطفوی، 1343(. تاریخ ساخت بنا

شیراز، خیابان لطف علی خان زند، کوچه نصیرالملک )تصویر شماره 1(. محل بنا

شهری. مقیاس بنا

http://archive.( بنا 2890 و زیربنای آن 2216 متر مربع است  مساحت 
.)asremardom.ir/1395/09/17/8.pdf

مساحت بنا

شبستان ها 1 طبقه و حدود 4 متر و ایوان ها 2 طبقه و حدود 8 متر. تعداد طبقات

در دوره زندیه و قاجاریه خاندان قوام و در حال حاضر اداره اوقاف و امورخیریه. مالک )کارفرما( در طول زمان

اقشار مختلف جامعه. استفاده کنندگان در طول زمان

اصناف مختلف جامعه. شغل استفاده کنندگان

بومی و مهاجر. استفاده کنندگان )بومی-مهاجر(

مشارکت مردمی نحوه 

چون کارفرما حکومتی بوده است، به احتمال زیاد نحوه ساخت بنا غیرمشارکتی ساخت
بوده است )فرضیه پژوهشگران(.

موارد دیگر

تغییرات کالبدی در طول زمان

- تغییر کاربری شبستان شرقی به موزه اوقاف
- تغییر کاربری مسجد به جاذبه ی گردشگری و محلی برای عکاسی

تغییرات غیرکالبدی در طول زمان

جدولشماره2:عواملاقلیمیمنطقه

نارنجستان قوام، خانه زینت الملک، مدرسه خان، مسجد جامع عتیق، بازار وکیل، شاه چراغ جاذبه های گردشگری

نارنجستان قوام، خانه زینت الملک، مدرسه خان، مسجد جامع عتیق، بازار وکیل، شاه چراغ بناهای شاخص منطقه

طبیعی دید و منظر

کوچه هاي اطراف بنا. مصنوعی

جدولشماره3:عواملزمینومحیطاطراف

مستطیل افزوده )تصویر شماره 4(. شکل زمین

عوارض طبیعی در زمین

عوارض طبیعی اطراف زمین

حوض آب به طول 16/5 متر و عرض 4/5 متر )تصویر شماره 5(. منظر طبیعی درون زمین

در حیاطی که امام زاده دارد، پوشش گیاهی و درخت وجود دارد. پوشش گیاهی درون زمین
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جدول شماره 4 : خصوصیات کالبد شهری مؤثر بر کالبد بنای مسجد نصیرالملک.

جدولشماره4:خصوصیاتکالبدشهریمؤثربرکالبدبنا

متراکم )تصویر شماره 6(. تراکم بافت

1 تا 2 طبقه )بین 4 تا 8 متر(. ارتفاع و تعداد طبقات بافت

1 تا 2 طبقه )بین 4 تا 8 متر(. ارتفاع و تعداد طبقات همسایگی ها

شطرنجی نوع مسیرهای ارتباطی 

بلي )تصویر شماره 6(.درون شهری پیچازی

متعدد  پیاده ی  دسترسی های  و  زند  لطف علی خان  خیابان  سمت  از  سواره  دسترسی   1
)تصویر شماره 1 و 6(.

نوع و تعداد دسترسی های شهری

بافت مسکونی - تجاری همجواری های بنا از لحاظ کاربری

حیاط مرکزی )خانه های مسکونی(. همجواری های بنا از لحاظ فرم

امکان دید به سردر بنا وجود دارد اما دید به داخل بنا وجود ندارد. همجواری های بنا از لحاظ امکان دید به بنا

خیر )سردر متفاوت(. هماهنگی نمای بیرونی بنا با بافت همسایگی

بلي )در یک خط ارتفاع هستند(. هماهنگی خط آسمان نمای بیرونی بنا با بافت همسایگی

مسجد حدود 50 سانتی متر پایین تر است. خط زمین و نوع هماهنگی با بافت همسایگی )هم ترازی(

متصل نیست. نحوه اتصال به همسایگی ها

مسجد نصیرالملک

خانه نصیرالملک

نارنجستان قوام

خانه زینت الملک
مدرسه خان

مسجد جامع عتیق

شاه چراغ

.) Google Earth :تصویر شماره 6 : همجواری های بنای مسجد نصیرالملک  )مأخذ
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جدول شماره 5 : خصوصیات کلی کالبدی بنای مسجد نصیرالملک.

جدولشماره5:خصوصیاتکلیکالبدیبنا

سردر بنا حدود 8 متر ارتفاع دارد )تصویر شماره 7(. ارتفاع و ابعاد نسبت به کوچه و بناهای اطراف

8 تعداد بازشوهای بیرونی

2 )ورودی اصلی و ورودی امامزاده( )تصاویر شماره 4، 7 و 8(. تعداد ورودی

زیاد و پیچیده میزان تزیینات )کم یا 

زیاد-ساده  یا پیچیده(

تزیینات زیاد ویژگی خاص در ورودی

شمال شرقی  -جنوب غربی )تصویر شماره 6( جهت گیری کلی بنا

مسجد دو ایوانه استاندارد یا الگوی کلی بنا

جدول شماره 6: نام و مشخصات اجزا بنای مسجد نصیرالملک.

جدولشماره6:نامومشخصاتاجزا

توضیحات مبلمان 
فضا

زمان 
استفاده

فعالیت ها و 
آداب وسنن

مصالح فعلی 
)الحاقات(

مصالح 
اولیه تزیینات فضا تعداد

و  معقلی  دارای  امامزاده  ورودی 
تاق نما است )تصاویر شماره 7 و 8(.

پیر نشین محل ورود 
به بنا

آجر، سنگ، 
کاشی و چوب

مقرنس، کتیبه، 
کاشی کاری

2 ورودی /
سردر

ایجاد فضای 
حایل بین 

دورن و بیرون 
بنا

کاشی، آجر و 
سنگ

کاشی کاری 2 هشتی

مقرنس،  دارای  مسجد  ورودی 
است سنگی  تزئینات  و  کاشی کاری 

1 جلو خان

آجر و سنگ 1 داالن

)تصویر شماره 9(. آجر، کاشی و 
سنگ و چوب

کاربندی، معقلی، 
شباک

1 رواق

آجرها  البه الی  در  از چوب  استفاده   
چوب کشسانی  خاصیت  دلیل  به 

آجر، کاشی، 
سنگ، چوب

مقرنس، کتیبه، 
کاشی کاری، 
کاسه سازی، 

کاربندی، سنگ 
حجاری شده

1 ایوان شمالی

دو گوشواره در طرفین ایوان آجر، کاشی، 
سنگ، چوب

مقرنس، کتیبه، کاشی 
کاری، سنگ حجاری 

شده، تاق نما

1 ایوان جنوبی

)تصویر شماره 10(. محل گفتن 
اذان

آجر، کاشی 
و فلز

معقلی 2 مأذنه

محل  و  اوقاف  موزه  حاضر  حال  در 
است.  گردشگری  کاالی  فروش 
به  که  است  ایوانچه های  دارای 
می شده است.  استفاده  مدرس  عنوان 
.)15 و   13 شماره  )تصاویر 

قفسه، 
تابلو، میز و 

صندلی

محل برپایی 
نماز

آجر، کاشی، 
چوب و سنگ

کاربندی، معقلی، 
شباک

1 شبستان 
شرقی

است  عکاسی  آتلیه  حاضر  حال  در 
.)16 و   14  ،3 شماره  )تصاویر 

فرش، 
وسایل 

سرمایش 
وگرمایش

محل برپایی 
نماز

آجر، کاشی، 
چوب و سنگ

ارسی، کاربندی، 
معقلی، ستون 

سنگی حجاری شده 
و کاشی کاری

1 شبستان 
غربی
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جدول شماره 6: نام و مشخصات اجزا بنای مسجد نصیرالملک.

ادامهجدولشماره6:نامومشخصاتاجزا

توضیحات مبلمان 
فضا

زمان 
استفاده

فعالیت ها و 
آداب وسنن

مصالح فعلی 
)الحاقات(

مصالح 
اولیه تزیینات فضا تعداد

)تصویر شماره 17(. حوض 1 حیاط /
میانسرا

)تصویر شماره 18(. آجر، کاشی و 
آلومینیوم

معقلی 1 وضوخانه

)تصویر شماره 19(. کاشی، آجر و 
سنگ

مقرنس، کاشی-
کاری

1 محراب

شبستان شرقی به عنوان مدرس هم 
استفاده می شده است )تصویر شماره 20(.

کاشی، آجر، 
چوب و سنگ

معقلی و کاربندی 1 مدرس

)تصویر شماره 17(. سنگ 1 حوض

- - - - - - - - صفه

- - - - - - - - ایوان 
شرقی

- - - - - - - - ایوان 
غربی

- - - - - - - - گنبدخانه

- - - - - - - - مناره

تصویر شماره 7: سردر مسجد نصیرالملک. 
مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10 

تصویر شماره 8: درب ورودی امامزاده مسجد نصیرالملک.
 مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10
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جدول شماره 7: سازه و مصالح بنای مسجد نصیرالملک.

جدولشماره7:سازهومصالح

تکنیک تزئینات ساده آجرکاری در این بنا چندان بر ما مشهود نیست. ساده
در تزئینات آینه کاری، تکنیک گذاشتن عکس پشت آینه، اکلیل طالیی روی آینه به کار برده شده تزیینات فضا

دیگر تکنیک های سازه ای در تزئینات مشخص نیست. پیچیده

کاربندی، مقرنس، کاسه سازی. تکنیک ساخت

مشخص نیست. تکنیک های محلی

مشخص نیست. ابزارهای محلی

بلي بومی
مصالح زیرکار

- غیر بومی

بلي بومی
مصالح روکار

- غیر بومی

مشخص نیست. اجرا در محل

واعظی،  ایمان  مأخذ:  نصیرالملک،  مسجد  رواق    :9 شماره  تصویر 
.1398/11/10

تصویر شماره 11: ایوان شمالی  مسجد نصیرالملک، مأخذ: ایمان واعظی، 1398/11/10.

تصویر شماره 12: ایوان جنوبی مسجد نصیرالملک ، مأخذ: ایمان واعظی، 1398/11/10. تصویر شماره 10: مأذنه مسجد نصیرالملک، مأخذ: مهدی مرادآباد، 
.1398/11/10
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تصویر شماره 13: شبستان شرقی مسجد نصیرالملک. 
مأخذ: ایمان واعظی، 1398/11/10

تصویر شماره 14: شبستان غربی مسجد نصیرالملک. 
مأخذ: ایمان واعظی، 1398/11/10

تصویر شماره 16: شبستان غربی مسجد نصیرالملک. 
مأخذ: ایمان واعظی، 1398/11/10

تصویر شماره 18: وضوخانه مسجد نصیرالملک. مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10 تصویر شماره 17: حوض و میانسرا مسجد نصیرالملک. مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10

تصویر شماره 15: شبستان شرقی مسجد نصیرالملک. 
مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10
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تصویر شماره 19: محراب مسجد نصیرالملک. 
مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10

تصویر شماره 22: جبهه شرقی امامزاده زنجیری واقع در
 مسجد نصیرالملک. مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10

تصویر شماره 20: مدرس  مسجد نصیرالملک. 
مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10

تصویر شماره 23: گنبدخانه امامزاده زنجیری واقع در 
مسجد نصیرالملک. مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10

تصویر شماره 21: جبهه غربی امامزاده زنجیری واقع در 
 مسجد نصیرالملک. مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10

تصویر شماره 24:گاوچاه مسجد نصیرالملک. 
مأخذ: ایمان واعظی، 1398/11/10

تصویر شماره 25: گاوچاه  مسجد نصیرالملک. 
مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10

تصویر شماره 26: گاوچاه مسجد نصیرالملک. 
مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10

تصویر شماره 27: سقف شبستان غربی مسجد 
نصیرالملک. مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10
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جدول شماره 8: جزئیات مصالح هر نمای بنای مسجد نصیرالملک.

جدولشماره8:جزئیاتمصالحهرنما

تعداد طبقات و ارتفاع لبه بام یا سقف بدنه ازاره

1 طبقه و حدود 8 متر آجر کاشی، آجر و چوب سنگ نمای بیرونی/سردر

1 طبقه و حدود 8 متر آجر کاشی، آجر و چوب سنگ حجاری شده نمای جنوبی

1 طبقه و حدود 4 متر آجر کاشی، آجر و چوب سنگ حجاری شده نمای شرقی

1 طبقه و حدود 8 متر آجر کاشی، آجر و چوب سنگ حجاری شده نمای شمالی

1 طبقه و حدود 4 متر آجر کاشی، آجر و چوب سنگ حجاری شده نمای غربی

تصویر شماره 28: سقف شبستان غربی مسجد نصیرالملک.  مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10

تصویر شماره 29: سقف رواق مسجد نصیرالملک. 
مأخذ: ایمان واعظی، 1398/11/10

تصویر شماره 30: محور منتهی به محراب در شبستان غربی مسجد نصیرالملک.
 مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10
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تصویر شماره 31: یکی از ارسی های شبستان غربی مسجد نصیرالملک. مأخذ: مهدی مرادآباد، 1398/11/10
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جدول شماره 1: مشخصات بنای حسینیه قوام.

توضیحات جدولشماره1:مشخصاتبنا

حسینیه قوام. نام بنا

به دلیل نام سازنده بنا که قوام السلطنه بوده است. وجه تسمیه بنا
در حال حاضر حوزه ی علمیه و حسینیه ی قوام می باشد. حسینیه. کاربری بنا

به دستور قوام السلطنه. معمار آن مشخص نیست. سازنده بنا

از بناهای دوره قاجار است. 1271 هجری قمری )تصویر شماره 1(. تاریخ ساخت بنا

خیابان لطفعلی خان زند، نرسیده به نارنجستان قوام )تصویر شماره 5(. محل بنا

شهری. مقیاس بنا

1500 مترمربع )به طور تقریبی(. مساحت بنا

بصورت کلی یک طبقه )در طرفین ایوانها، بنا دو طبقه است(. تعداد طبقات

در زمان پهلوی مالک آن مشخص نیست. قوام السلطنه  علی اکبر  میرزا  حاج  کارفرما،  و  مالک  قاجاریه  دوره  در 
بوده است. اکنون در اختیار حوزه ی علمیه است )تصویر شماره 1(.

مالک )کارفرما( در طول زمان

تصویر شماره 1: ورودی حسینیه قوام. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 3: محصور کردن ایوان جنوبی و قرار دادن درب های شیشه ای 
در دو طرف آن. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 4: نقاشی کاشی کاری ها، جداره ها و سقف های چوبی ایوان جنوبی. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 2: تزیینات ورودی حسینیه قوام . مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

بناهایوابستهبهمساجد

حسینیه قوام
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جدول شماره 2: عوامل اقلیمی منطقه مسجد  حسینیه قوام.

جدولشماره2:عواملاقلیمیمنطقه

نارنجستان قوام، خانه زینت الملک، دربند قوام جاذبه های گردشگری

نارنجستان قوام، خانه زینت الملک بناهای شاخص منطقه

طبیعی دید و منظر

بافت تجاری-مسکونی، خیابان و پیاده رو. مصنوعی

جدول شماره 1: مشخصات بنای حسینیه قوام.

حسینیه قوام

خانه زینت الملک

نارنجستان قوام

دربند قوام

 Google Earth :تصویر شماره 5: همجواری های بنای حسینیه قوام. مأخذ

 

توضیحات ادامهجدولشماره1:مشخصاتبنا
)تصویر  است  علمیه  حوزه ی  اختیار  در  اکنون 

شماره 1(.
همه اقشار جامعه. استفاده کنندگان در طول زمان

اکنون مورد استفاده ی طالب و حوزویان است. تمامی اصناف. شغل استفاده کنندگان

بومی. استفاده کنندگان )بومی-مهاجر(

مشارکت مردمی نحوه 

به احتمال قوی به علت اینکه کارفرما حکومتی بوده است، نحوه ساخت ساخت
غیر مشارکتی بوده است ولی به خاطر اینکه این بنا حسینیه بوده است، 

احتمال دارد مشارکتی نیز بوده باشد )فرضیه پژوهشگران(.

موارد دیگر

- مرمت شده در سال 1377 هجری شمسی )تصویر شماره 2(
- محصور کردن ایوان جنوبی با شیشه و اضافه کردن درهای شیشه ای در 

ورودی های ایوان جنوبی )تصویر شماره 3(. 
-نقاشی کاشی کاری ها، جداره ها و سقف های چوبی ایوان جنوبی )تصویر 

شماره 4(.

تغییرات کالبدی در طول زمان
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جدول شماره 3: زمین و محیط اطراف بنای مسجد  حسینیه قوام.

جدولشماره3:عواملزمینومحیطاطراف

مستطیل افزوده )تصویر شماره 5(. شکل زمین

عوارض طبیعی در زمین

عوارض طبیعی اطراف زمین

حوض و 2 باغچه )تصویر شماره 6 و 7(. منظر طبیعی درون زمین

درخت نارنج )تصویر شماره 6(. پوشش گیاهی درون زمین

جدول شماره 4: خصوصیات کالبد شهری مؤثر بر کالبد بنای مسجد نصیرالملک.

جدولشماره4:خصوصیاتکالبدشهریمؤثربرکالبدبنا

متراکم )تصویر شماره 5(. تراکم بافت

2 طبقه، 6 متر. ارتفاع و تعداد طبقات بافت

2 طبقه. ارتفاع و تعداد طبقات همسایگی ها

شطرنجی نوع مسیرهای ارتباطی 

بليدرون شهری پیچازی

1 )از سمت خیابان لطفعلی خان زند( )تصویر شماره 5(. نوع و تعداد دسترسی های شهری

بافت مسکونی-تجاری، نارنجستان قوام، خانه زینت الملک. همجواری های بنا از لحاظ کاربری

حیاط مرکزی )خانه های سمت شمالی بنا که مربوط به دوره های قبل از پهلوی است(، خانه های 
یک طرف ساخت )خانه های سمت جنوبی بنا که مربوط به دوره ی پهلوی است(.

همجواری های بنا از لحاظ فرم

امکان دید به سردر وجود دارد اما امکان دید به داخل و میانسرا وجود ندارد. همجواری های بنا از لحاظ امکان دید به بنا

خیر )فرم متفاوت سردر با واحدهای تجاری اطراف( )تصویر شماره 8(. هماهنگی نمای بیرونی بنا با بافت همسایگی

هماهنگی خط آسمان نمای بیرونی بنا با بافت همسایگی

هم تراز. خط زمین و نوع هماهنگی با بافت همسایگی )هم ترازی(

متصل )از 3 جبهه(. نحوه اتصال به همسایگی ها

تصویر شماره 6: باغچه های موجود در حیاط حسینیه 
قوام. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 7: حوض موجود در حیاط حسینیه 
قوام. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 8: ورودی و سردر حسینیه قوام. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17
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جدول شماره 5: خصوصیات کلی کالبدی بنای حسینیه قوام.

جدولشماره5:خصوصیاتکلیکالبدیبنا

سردر 6 متری. ارتفاع و ابعاد نسبت به کوچه و بناهای اطراف

1 )تصویر شماره 1 و 8(. تعداد ورودی

پیچیده با تزیینات زیاد )تصویر شماره 8(. میزان تزیینات )کم یا 

زیاد-ساده  یا پیچیده(

فرم شاخص ورودی-تزیینات مختلف )تصویر شماره 8(. ویژگی خاص در ورودی

شمال شرقی-جنوب غربی )تصویر شماره 5(. جهت گیری کلی بنا

الگوی حیاط مرکزی و دارای ایوان در دو سو استاندارد یا الگوی کلی بنا

جدول شماره 6: نام و مشخصات اجزا بنای حسینیه قوام.

جدولشماره6:نامومشخصاتاجزا

توضیحات مبلمان 
فضا

زمان 
استفاده

فعالیت ها و 
آداب وسنن

مصالح فعلی 
)الحاقات(

مصالح 
اولیه تزیینات فضا تعداد

دارای شباک آجری )تصاویر شماره  
8 و 9(.

محل ورود 
به بنا

آجر، کاشی و 
سنگ

یزدی بندی، معقلی، 
حجاری سنگی، 

کاشی کاری، پیلک 
سنگی

1 ورودی /
سردر

)تصویر شماره 10(. ایجاد فضای 
حایل و انتظار 
بین درون و 

بیرون بنا

آجر و سنگ کاربندی و معقلی  1 هشتی

در محراب شبستان و سردر ورودی و 
دور تا دور حیاط )تصویر شماره 12(.

کاشی اشعار به خط 
نستعلیق و آیات 
قرآن به خط ثلث

1 کتیبه

1 جلو خان

تخت  ضربی  نوع  از  داالن  سقف 
است )تصویر شماره 11(.

ایجاد فضای 
حایل بین 

درون و بیرون 
بنا

آجر و سنگ گره چینی، معقلی  1 داالن

)20 شماره  )تصویر  حجره ها  بین  1 رواق

)تصویر شماره 13(. آجر، کاشی و 
سنگ

معقلی، کاشی هفت 
رنگ، کتیبه

1 ایوان شمالی

دارای اتاق ارسی و ستون سنگی و 
سقف دارای شیرسر چوبی. دارای دو 
گوشواره و ارسی چوبی در طرفین 
.)20 و   14 شماره  )تصاویر  ایوان 

صندلی، 
میز، تخته 

سفید، 
فرش

هم اکنون به 
عنوان مدرس 

استفاده 
می شود.

شیشه  با  ایوان 
بسته شده.  درهای 
در  شیشه ای 
ی  ی ها د و ر و
ایوان  اطراف 
شده.  کار  جنوبی 
 ، ری ها کاشی کا
و  جداره ها 
چوبی  سقف های 
شده است. نقاشی 

زیر  مقرنس  دارای 
چوبی  سقف  رف، 
معقلی،  نقاشی شده، 
رنگ،   هفت  کاشی 
نقاشی شده،   گچ بری 
لوزی  کاشی کاری 
ازاره  سفید  و  آبی 
داخلی، سنگ حجاری 
بیرونی  ازاره  شده 

1 ایوان جنوبی

دارای هورنو و ستون سنگی حجاری 
شده )تصویر شماره 15(.

صندلی محل برگزاری 
نماز

آجر و سنگ کاربندی 1 شبستان
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جدول شماره 6: نام و مشخصات اجزا بنای حسینیه قوام.

ادامهجدولشماره6:نامومشخصاتاجزا

توضیحات مبلمان 
فضا

زمان 
استفاده

فعالیت ها و 
آداب وسنن

مصالح فعلی 
)الحاقات(

مصالح 
اولیه تزیینات فضا تعداد

و  نارنج  درختان  با  باغچه   2 دارای 
حوض آب.

1 حیاط /
میانسرا

باالی ورودی دارای شباک کاشی کاری 
شده

محل وضو 
گرفتن

آجر، کاشی و  
سنگ

وضوخانه

)تصویر شماره 16( منبر محل 
قرارگیری امام 

جماعت

کاشی کاری هفت 
رنگ، کتیبه قرآنی 

با خط ثلث و 
مقرنس 

1 محراب

)تصویر شماره 17( فرش، میز، 
صندلی

محل تدریس سقف چوبی نقاشی 
شده، معقلی،  
گچ بری نقاشی 

شده،  کاشی کاری 
لوزی آبی و سفید 

ازاره داخلی 

1 مدرس

باالی  ایوانچه و شباک آجری )هم  دارای 
آتشدان  و  اتاق(  درون  در  هم  و  ورودی 
)19 و   18 شماره  )تصاویر  داخل  در 

فرش، 
رختخواب

محل 
استراحت 

طالب

آجر، کاشی 
و گچ

معقلی، کاربندی، 
کاشی هفت رنگ، 
دارای ازاره داخلی 

کاشی کاری لوزی آب 
و سفید ازاره داخلی

1 حجره

به شکل مستطیل در نیمه جنوبی حیاط 
)تصویر شماره 7(.

1 حوض

- - - - - - - - مأذنه

- - - - - - - - ایوان 
شرقی

- - - - - - - - ایوان 
غربی

- - - - - - - - گنبد خانه

- - - - - - - - مناره

تصویر شماره 10: هشتی حسینیه قوام.
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 9: ورودی و سردر حسینیه قوام.
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 11: داالن حسینیه قوام.
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17
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جدول شماره 7: سازه و مصالح بنای حسینیه قوام.

جدولشماره7:سازهومصالح

تکنیک تزئینات ساده چون گچکاری و آجرچینی احتماال به روش معمول بوده اما نمی توان دقیق این 
امر را ذکر کرد. ساده

تزیینات فضا
تزئینات کاشی هفت رنگ، قطاربندی، مقرنس و غیره هم در این بنا به طور خاص، همچنان مشخص 

نیست. پیچیده

استفاده از تاق، استفاده از کاربندی. تکنیک ساخت

مشخص نیست. تکنیک ها و ابزارهای محلی

آجر و ساروج و سنگ. بومی
مصالح زیرکار

ندارد. غیر بومی

آجر، سنگ، کاشی، چوب، گچ و ساروج. بومی
مصالح روکار

ندارد. غیر بومی

مشخص نیست. اجرا در محل

تصویر شماره 14:ایوان جنوبی حسینیه قوام. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17تصویر شماره 13: ایوان شمالی حسینیه قوام. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 12: نمونه ای از کتیبه ی کار شده در حیاط حسینیه قوام . مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17(.



کارگروه جنوب فالت مرکزیزمستان 1400  53

جدول شماره 8: جزئیات مصالح هر نمای بنای حسینیه قوام.

جدولشماره8:جزئیاتمصالحهرنما

تعداد طبقات و ارتفاع لبه بام یا سقف آجر، سنگ و کاشی ازاره

6 متر دارای رخ بام آجری آجر، چوب و کاشی، شیشه سنگ گندمک 
تیشه ای

نمای بیرونی/سردر

فضاهای  و  متر   6 ارتفاع  به  طبقه  یک  ایوان 
اطراف ایوان دو طبقه و به ارتفاع 3 متر

شیرسر چوبی آجر و کاشی سنگ گندمک تیشه ای 
حجاری شده

نمای جنوبی

4 متر دارای رخ بام آجری آجر و کاشی سنگ گندمک 
تیشه ای

نمای شرقی

ایوان یک طبقه به ارتفاع 6 متر و فضاهای اطراف 
ایوان دو طبقه و به ارتفاع 3 متر

دارای رخ بام آجری آجر و کاشی سنگ گندمک 
تیشه ای

نمای شمالی

4 متر دارای رخ بام آجری کاشی، آجر و چوب سنگ گندمک 
تیشه ای

نمای غربی

تصویر شماره 16: محراب حسینیه قوام. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 17:مدرس حسینیه قوام. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 15: شبستان حسینیه قوام. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 18: فضای درونی حجره در حسینیه قوام. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 19: فضای بیرونی حجره در حسینیه قوام. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 20: ضلع شرقی حسینیه و ایوانچه و رواق های جلوی 
حجره ها حسینیه قوام. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17
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مدرسه خان

تصویر شماره 1: ایوان شرقی مدرسه خان. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 3: ایوان شمالی مدرسه خان. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 2: ایوان شرقی مدرسه خان. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17
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جدول شماره 1: مشخصات بنای مدرسه خان.

توضیحات جدولشماره1:مشخصاتبنا
شماره ثبت بنا 75 می باشد. مدرسه خان نام بنا

وجه تسمیه بنا

مدرسه کاربری بنا
حسین شماع )شیرازی( سازنده بنا

در زمان شاه عباس اول )اهلل وردی خان، والی فارس 
و  )حسینی  شده  انجام  بوده است(  دوره  آن  در 

همکاران، 1397(.

دوره صفویه بین سال های 1022 تا 1041 هجری قمری )حمزوی، 
طغیانی و نقی زاده، 1396(، )حسینی و همکاران ، 1397(.

تاریخ ساخت بنا

در محله اسحاق بیگ در خیابان لطفعلی خان زند واقع است )تصویر 
شماره 4(.

محل بنا

شهری. مقیاس بنا
مترمربع   7686 آن  بنای  زیر  و  مترمربع   5003 زمین  مساحت 

)حمزوی، طغیانی و نقی زاده، 1396(. 
مساحت بنا

2 طبقه )6 تا 8 متر(. تعداد طبقات
مالک بنا در ادوار مختلف احتماال متفاوت بوده که 

اطالعاتی در این باره نیست.
توسط اهلل وردی خان و پسـرش امامقلی خان، در سال 1024 ه. ق. در دوران 
سلطنت شـاه عباس کبیر در شیراز ساخته شد )حسینی فسایی، 1392(.

مالک )کارفرما( در طول زمان

طالب و حوزویان. استفاده کنندگان در طول زمان
روحانی. شغل استفاده کنندگان

بومی و مهاجر. استفاده کنندگان )بومی-مهاجر(
مشارکت مردمی نحوه 

به علت اینکه کارفرما حکومتی بوده، به احتمال زیاد نحوه ساخت ساخت
غیر مشارکتی بوده است )فرضیه پژوهشگران(.

موارد دیگر

بنای مدرسه  از آن جایی که قسمت های مختلف 
و  طبیعی  حوادث  علت  به  زمان  طول  در  خان 
غیرطبیعی دستخوش آسیب های فراوان شده، بارها 
و در زمان های مختلف و به دست ارگان ها و افراد 
گوناگون، مرمت و یا بازسازی شده است. مرمت های 
غیر اصولی و همچنین شرایط خاص حاکم بر این 
تزیینات  از  اندکی  شواهد  تا  شده است  باعث  بنا 
اساس  بر  بماند.  باقی  این مدرسه  دوره صفوی در 
تاریخ های موجود در بنا و همچنین سبک متفاوت 
معماری  تزیینات  به  نسبت  آن  معماری  تزیینات 
بناهای دوره صفویه، به جرأت می توان گفت حجم 
وسیعی از تزیینات موجود در این بنا مربوط به دوره 

قاجار است )حسینی و همکاران، 1397(.

- محصور شدن ایوان شرقی با شیشه )تصاویر شماره 1 و 2(.
-مرمت بنا در ادوار مختلف )این بنا در تاریخ 1249 هجری قمری 
توسط حاجی لطفعلی تاجر شیرازی، در تاریخ های 1273 و 1274 
هجری قمری توسط حاجی میرزا علی اکبر قوام الملک شیرازی، در 
سال های  در  و  قمری  هجری   1279 و   1278  ،1276 تاریخ های 
توسط  شمسی  هجری   1345 و   1344 سال  و   1239 تا   1236
اداره باستان شناسی فارس تعمیر و مرمت گردیده است. در بررسی 
پرونده های مرمتی موجود در مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی 
تا سال1392 هجری  از سال 1359هجری شمسی  استان فارس، 
شمسی، مرمت های پی در پی در سال های 1359 ،1361 ، 1362، 
1364 تا 1371، 1373، 1374، 1376 تا 1378، 1385 و 1390 
و  )حسینی  گرفته است  صورت  بنا  قسمت های  تمام  در   1392 تا 

همکاران، 1397(.

تغییرات کالبدی در طول زمان

- تبدیل شدن ایوان شرقی به مدرس طالب  )تصاویر شماره 1 و 2(.

- تبدیل شدن ایوان شمالی به کارگاه نجاری و مرمت )تصویر شماره 3(.
تغییرات غیرکالبدی در طول زمان

 

 Google Earth :تصویر شماره 4: همجواری های بنای مدرسه خان. مأخذ
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تصویر شماره 6: حیاط مدرسه خان. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17 تصویر شماره 5: حیاط مدرسه خان. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

جدول شماره 2: عوامل اقلیمی منطقه مدرسه خان.

جدولشماره2:عواملاقلیمیمنطقه
مسجد نصیرالملک، بازار وکیل، شاه چراغ، سرای مشیر، مسجد عتیق، مسجد نصیرالملک، حمام وکیل، آب انبار وکیل، مسجد وکیل. جاذبه های گردشگری
مسجد نصیرالملک، بازار وکیل، شاه چراغ، سرای مشیر، مسجد عتیق، مسجد نصیرالملک، حمام وکیل، آب انبار وکیل، مسجد وکیل. بناهای شاخص منطقه

طبیعی دید و منظر
کوچه ها اطراف بنا. مصنوعی

مدرسه خان

بازار وکیل

شاه چراغ

سرای مشیر

مسجد وکیل

حمام و آب انبار وکیل

مسجد نصیرالملک

.Google Earth :تصویر شماره 7: همجواری های بنای مدرسه خان. مأخذ
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تصویر شماره 8: فضای باز حرکتی در اطراف مدرسه خان. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

جدول شماره 4: خصوصیات کالبد شهری مؤثر بر کالبد بنای مدرسه خان.

جدولشماره4:خصوصیاتکالبدشهریمؤثربرکالبدبنا
متراکم )تصاویر شماره 4 و 7(. تراکم بافت

دو طبقه )6 متر(. ارتفاع و تعداد طبقات بافت

دو طبقه )6 متر(. ارتفاع و تعداد طبقات همسایگی ها
شطرنجی نوع مسیرهای ارتباطی 

بلی )تصاویر شماره 4 و 7(.درون شهری پیچازی

1 )از خیابان لطفعلی خان زند( )تصاویر شماره 4 و 7(. نوع و تعداد دسترسی های شهری
بافت مسکونی، بافت تجاری، بناهای مذهبی، بناهای عمومی. همجواری های بنا از لحاظ کاربری

حیاط مرکزی )خانه های مسکونی، سرای مشیر، شاه چراغ، مسجد عتیق، مسجد نصیرالملک(، 
سرپوشیده )بازار وکیل، بازار کنار مدرسه خان( )تصاویر شماره 4 و 7(.

همجواری های بنا از لحاظ فرم

دید به بیرون بنا وجود دارد اما به درون بنا وجود ندارد )تصویر شماره 8(. همجواری های بنا از لحاظ امکان دید به بنا
هماهنگی نمای بیرونی بنا با بافت همسایگی

هماهنگی خط آسمان نمای بیرونی بنا با بافت همسایگی
تراز مدرسه حدود 70 سانتی متر پایین تر از تراز سطح ورودی است. خط زمین و نوع هماهنگی با بافت همسایگی )هم ترازی(

از سه جبهه متصل نیست )در جبهه جنوبی به مغازه های کنار خیابان لطفعلی خان زند 
متصل است. سه سمت دیگر آن فضای آزاد حرکتی برای دسترسی به بازار است( )تصویر 

شماره 4، 7 و 8(. 
در زمان ساخت بنا، موقعیت قرارگیری آن در پیرامون باغ بوده است )حمزوی و همکاران، 1396(.

نحوه اتصال به همسایگی ها

جدول شماره 3: زمین و محیط اطراف بنای مدرسه خان.

جدولشماره3:عواملزمینومحیطاطراف
هندسی )مستطیل( )تصاویر شماره 4، 7، 14 و 15(. شکل زمین

عوارض طبیعی در زمین

عوارض طبیعی اطراف زمین
پوشش گیاهی و حوض آب )تصاویر شماره 5 و 6(. منظر طبیعی درون زمین

نخل و نارنج )تصاویر شماره 5 و 6(. پوشش گیاهی درون زمین
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جدول شماره 5: خصوصیات کلی کالبدی بنای حسینیه قوام.

جدولشماره5:خصوصیاتکلیکالبدیبنا
2 طبقه )ارتفاع آن حدوداً 6 تا 8 متر و سردر آن 12 است(. ارتفاع و ابعاد نسبت به کوچه و بناهای اطراف

تمام حجره های طبقه پایین، بازشو به سمت حیاط دارند و حجره-های شمالی طبقه باالیی هم به 
بیرون مجموعه بازشو دارند.

تعداد بازشوهای بیرونی

1 تعداد ورودی

زیاد - پیچیده )تصاویر شماره 9 تا 12(. میزان تزیینات )کم یا 

زیاد-ساده  یا پیچیده(
ارتفاع کم درب ورودی. ویژگی خاص در ورودی

جنوب شرقی - شمال غربی )تصاویر شماره 4 و 7(. جهت گیری کلی بنا
الگوی بنا 4 ایوانی و درونگرا می باشد. استاندارد یا الگوی کلی بنا

جدول شماره 6: نام و مشخصات اجزا بنای مدرسه خان.

جدولشماره6:نامومشخصاتاجزا

توضیحات مبلمان 
فضا

زمان 
استفاده

فعالیت ها و 
آداب وسنن

مصالح فعلی 
)الحاقات(

مصالح 
اولیه تزیینات فضا تعداد

ورودی در جبهه غربی قرار 
گرفته است )تصاویر شماره 9 تا 

)13

پیرنشین محل ورود 
به بنا

سنگ، کاشی، 
چوب و آجر

مقرنس، کاشی کاری، 
سنگ حجاری شده، 

معقلی، کتیبه

1 ورودی /
سردر

)تصاویر شماره 14 و 16( فضای  ایجاد 
بین  حایل 
هشتی و حیاط

آجر، گچ و 
سنگ

1 داالن

)تصاویر شماره 14 و 17( فضای  ایجاد 
انتظار  و  حایل 
و  درون  بین 

بیرون بنا

کاشی، آجر، 
سنگ

کاشی کاری، شباک، 
کتیبه

1 هشتی

)تصویر شماره 8( 1 جلو خان

راهروهایی کنار حجره های شمالی 1 نخت  گاه

)تصاویر شماره 13، 14، 15 و 
.)18

آجر، کاشی، 
سنگ و چوب

کاشی کاری، کتیبه، 
شباک، معقلی

1 ایوان شمالی

)تصاویر شماره 13، 14، 15 و 21(. آجر، کاشی، 
سنگ و چوب

کاشی کاری، کتیبه، 
شباک،  معقلی 

1 ایوان جنوبی

)تصاویر شماره 1، 2، 13، 14، 15 
و 20(.

کاشی،  آجر، 
و  شیشه  سنگ، 

چوب

کاشی کاری، کتیبه، 
شباک، معقلی

1 ایوان شرقی

)تصاویر شماره 13، 14، 15، 19 و 24(. صندلی آجر، کاشی، سنگ 
و چوب

کاشی کاری، کتیبه، 
شباک، معقلی

1 ایوان غربی

- - - - - - - - گنبد خانه

استفاده از ایوان جنوبی به عنوان محل 
برگزاری نماز )تصویر شماره 21(.

- - - - - - - شبستان

طول صحن 51 متر و عرض آن 
45 متر )تصاویر شماره 5، 6 و 

22()حمزوی و همکاران، 1396(.

سنگ 1 حیاط /
میانسرا

در ایوان جنوبی قرار گرفته است 
)تصویر شماره 21(.

1 محراب
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جدول شماره 6: نام و مشخصات اجزا بنای مدرسه خان.

ادامهجدولشماره6:نامومشخصاتاجزا

توضیحات مبلمان 
فضا

زمان 
استفاده

فعالیت ها و 
آداب وسنن

مصالح فعلی 
)الحاقات(

مصالح 
اولیه تزیینات فضا تعداد

است  تن  پنج  مقدس  عدد  نیت  به 
متعلق  مدرس ها  این  از  یکی  که 
دیگر  مدرس  چهار  و  مالصدرا  به 
و  )حمزوی  بوده است  سایرین  برای 
شماره 24(. )تصویر  همکاران، 1396( 

5 مدرس

حجره ها در طبقه اول مختص متأهل ها و در 
طبقه دوم برای مجردها است. اندازه حجره ها 
3/30 در 3/62 متر بوده بدلیل آنکه راحت 
باغی  پیرامون آن  گرم شوند؛ چرا که در 
بزرگ قرار داشته است )پیرنیا، 1387(. تصویر 
25 در هر حجره یک آتشدان )بخاری( در 
دیوار درآورده شده که هم در آن پخت و 
پز می شده و هم اتاق را گرم می کرده است. 
درست  دیوارها  در  فراوانی  فرورفتگی های 
مانند  می خورند  درد  به  همه  که  شده 
جارختی، پستوها، دو اشکوبه )دو نیم اشکوب 
نسبت به بخش نشیمن حجره( هستند 
)تصاویر شماره 14، 15، 23 و 25 تا 28(.

رخت 
خواب، 
وسایل 

شخصی و 
کتاب 

در تمام 
زمان روز 

و شب

اسکان طالب آجر، گچ، سنگ 
و موزاییک

92 حجره

یک حوض هشت گوش در مرکز حیاط 
)تصاویر شماره 5، 6، 13 و 22(.

سنگ 1 حوض

معماری  تزیینات  از  حجم  بیشترین 
مدرسه خان شیراز متشکل از کاشی های 
نقوش  با  معاصر  و  قاجاری  هفت رنگ 
گیاهی، حیوانی، هندسی و کتیبه  است 
که به مرور زمان جایگزین تزیینات دوره 
اندک  بنا شده اند. حجم  این  در  صفوی 
تزیینات باقی مانده از دوره صفوی نیز به 
با  خان  مدرسه  ساخت  هم زمانی  دلیل 
بنا های مهمی چون مسجد شیخ لطف اهلل 
و مسجد امام اصفهان، تأثیراتی را از این 
لطف اهلل  شیخ  مسجد  خصوصاً  بناها، 
پذیرفته است )تصاویر شماره 25 و 28(.

32 ایوانچه

در دو گوشه نمای غربی 2 مناره 
)پیلکي(

تصویر شماره 9: سردر مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 10: سردر مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 11: سردر مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17
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تصویر شماره 12: سردر مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 16: داالن ورودی مدرسه خان.
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 14:پالن همکف مدرسه خان.
 مأخذ: پیرنیا، 1387

تصویر شماره 17: هشتی مدرسه خان.
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/3/12

تصویر شماره 13: نمای سه بعدی مدرسه خان .مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 15: پالن طبقه اول مدرسه خان.
 مأخذ: پیرنیا، 1387

تصویر شماره 18: ایوان شمالی مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/3/12
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تصویر شماره 19: ایوان غربی مدرسه خان. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 22: حیاط مدرسه خان. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 20: ایوان شرقی مدرسه خان. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/3/12

تصویر شماره 23: حجره طبقه همکف مدرسه خان. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/3/12 تصویر شماره 21: ایوان جنوبی مدرسه خان. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/3/12
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تصویر شماره 24: مدرس مالصدرا در مدرسه خان. راست: دید مدرس مالصدرا به حیاط، چپ: دید مدرس مالصدرا به بیرون مدرسه. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17

تصویر شماره 26:راهروهای بین حجره های طبقه اول مدرسه خان )سمت راست حجره های جنوبی و سمت 
چپ، حجره های شمالی که دارای بازشو به محیط بیرونی است(. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398(.

تصویر شماره 25: حجره طبقه همکف مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/3/12

تصویر شماره 27: راهروی منتهی به حجره های شمالی مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی،1398

تصویر شماره 28: حجره های طبقه همکف و اول مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398
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جدول شماره 7: سازه و مصالح بنای مدرسه خان.

جدولشماره7:سازهومصالح
شباک های آجری و گچکاری ها احتماال با تکنیک های معمول اجرا شده اما احتمال این هم وجود 

دارد که تکنیک خاصی در بنا در این مورد وجود داشته باشد. ساده
تزیینات فضا

تکنیک اجرای کاشی هفت رنگ و کاربندی ها در این بنا به طور خاص مشخص نیست. و نیاز به 
صحبت با مرمت گران این بنا وجود دارد. پیچیده

استفاده از تاق و تویزه، استفاده از کاربندی. تکنیک ساخت
مشخص نیست. تکنیک های محلی
مشخص نیست. ابزارهای محلی

بلي بومی
ندارد.مصالح زیرکار غیر بومی

بلي بومی
ندارد.مصالح روکار غیر بومی

مشخص نیست. اجرا در محل

جدول شماره 8: جزئیات مصالح هر نمای بنای مدرسه خان.

جدولشماره8:جزئیاتمصالحهرنما
تعداد طبقات و ارتفاع لبه بام یا سقف آجر، سنگ و کاشی ازاره

2 طبقه، 10 تا 12 متر آجر کاشی، آجر و چوب سنگ گندمک تیشه ای نمای بیرونی/سردر

2 طبقه، 6 تا 8 متر آجر کاشی، آجر و چوب سنگ گندمک تیشه ای نمای جنوبی

2 طبقه، 6 تا 8 متر آجر کاشی، آجر و چوب سنگ گندمک تیشه ای نمای شرقی
2 طبقه، 6 تا 8 متر آجر کاشی، آجر و چوب سنگ گندمک تیشه ای نمای شمالی

2 طبقه، 6 تا 8 متر آجر کاشی، آجر و چوب سنگ گندمک تیشه ای نمای غربی

تصویر شماره 29: شباک آجری هشتی ورودی مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/3/12

تصویر شماره 30: شباک آجری هشتی ورودی مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/3/12
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تصویر شماره 32: تزیینات مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/3/12

تصویر شماره 33: تزیینات مدرسه خان. مأخذ: حسینی و همکاران، 1397

تصویر شماره 31: داالن منتهی به میانسرای مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/3/12

تصویر شماره 34: سقف هشتی مدرسه خان. مأخذ: حسینی و همکاران، 1397
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تصویر شماره 35: شباک  مدرسه خان. 
مأخذ: حسینی و همکاران، 1397

تصویر شماره 36: شباک مدرسه خان. 
مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/3/12

استنتاجهایمربوطبهبناهایمذهبی:

تحقیق  نیازمند  مذهبی  بناهای  مورد  در  واحد  فرضیه  یک  به  رسیدن 

و تفحص بیشتری است و به علت گستردگی و گونه گونی این کاربری و 

حضور مؤلفه های گوناگون و پیچیده علی الخصوص مذهبی و فرهنگی در 

شکل گیری کالبد آن در حال حاضر به همین حد می توان بیان کرد که 

بناهای مذهبی اغلب یک گره رفتاری و خدماتی در میان مردم بودند، به 

طور مثال عالوه بر مسجد یا مدرسه بودن، گذر شهری نیز بوده اند. البته 

این با تعاریف و تفسیرهای بسیار که در مورد بناهای مذهبی گفته شده 

منافات دارد، چرا که بسیاری چنین بیان نموده اند این بناها به علت مقدس 

بودن همواره محافظت ویژه می شدند اما واقعیت بناها چیز دیگری را نمود 

می دهد و به نظر می رسد حفاظت از این بنا یک محافظت مردمی و قلبی 

اینحال به علت کثرت اطالعات و سخن ها در مورد مساجد،  با  بوده است. 

کارگروه بوم جنوب فالت مرکزی ایران )فارس( کمیته علمی معماری بومی 

ایکوموس ایران هنوز نیاز به تأمل بیشتر در این باره دارد. این بناها به طور 

معمول در گذرگاه حرکت انسان ها شکل می گرفته، چنانکه مسجد سنگی 

ایج در میان راه مسافران بوده است و همین امر موجب شده تا پس از تغییر 

کاربری از آتشکده به مسجد، همچنان بتواند به حیات خود ادامه دهد. 

گره  و  گذرگاه  نیز  نصیرالملک  مسجد  و  مشیر  مسجد  خان،  مدرسه 

حرکتی بین محله ای را به عنوان یک خاصیت مهم دارا هستند. این خاصیت 

موجبات این امر را فراهم می آورده تا موجودیتی چون یک بنای مذهبی 

در کنار مردم قرار بگیرد و خود را از اجتماع جدا نکند. این درهم تنیدگی با 

مردم بسیار اهمیت داشته تا بتواند حیات بناها را مستدام کند.

البته در مورد بناهای مذهبی مواردی نیز وجود دارد که شاید بهترین 

نمونه آن در مسجد سنگی و چهارطاقی ایج دیده شد و فضاها حاوی کیفیتی 

خاص و مطلوب بودند، چنانکه آدمی خواستار تأمل و درنگ بیشتری در 

بناها  برخی  در  اما  می باشد  قدیمی  بناهای  خاصیت  این  البته  است.  آن 

ایج  سنگی  مسجد  و  خان  مدرسه  مشیر،  مسجد  که  است  مشهود  بیشتر 

چنین بودند.

شاید بتوان چنین گفت که در بناهای مذهبی، اشتراک صفات فضایی، 

فرای نوع کاربرد بنا، دلخواه معمار یا مجری بنا بوده است. به طور معمول 

امکانات زمان خود ساخته  نهایت هنرمندی و  با  آیینی  بناهای مذهبی و 

شده اند. این بناها به طور معمول دارای نهایت تزئینات بوده و از تاریخ خود 

به شدت متأثر شده اند. به طوری که یک مسجد دوره صفویه با یک بنای 

مذهبی دوره ساسانی به شدت خود را از هم متمایز می نمایند. این تمایز 

شاید در بناهایی چون خانه چندان مشهود نباشد اما در مورد بناهای مذهبی 

احتماال به دلیل حساسیت ذهنی بسیار مشهود است. لذا هنرمند سازنده ی 

بنا، نهایت تالش خود را در بروز کلیه هنرهای زمان در بنا داشته  است؛ اما 

فرای این صورت فاخر و پرنمود، چیزی که میان این بناها به عنوان ُدرد بنا 

مشهود است، اشتراک صفات فضایی این بناهاست. فرای نقش یا کاربرد و یا 

حتی فرای دین و آیینی که در بنا نقش بسته، به نظر می رسد. 
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اهمیت  مقدس،  فضای  یک  جانمایه ی  عنوان  به  فضایی  کیفیت های 

آیینی،  و  مذهبی  بناهای  مطلوب  که  می رسد  نظر  به  چنین  داشته است. 

بر  را  فضا  این  مقدس  نقش  بتواند  که  بوده  کیفی  جانمایه ای  به  رسیدن 

آن حک کند. به همین دلیل است که یک آتشکده به علت جانمایه خود 

می توانسته به بنای مذهبی دوره ی بعد، یعنی مسجد بدل گردد.

وحدت،  صفات  می توان  بیشتر  مذهبی  بناهای  در  مثال  طور  به 

یکپارچه  ایجاد ساختاری  را درک کرد. سعی در  تواضع  و  متانت  اعتدال، 

و وحدت بخش چنان که این بنا و عقاید پشت این بناها سعی در یافتنش 

داشته اند، کامال مشهود است. این صفات به شکل های مختلف در بنا نقش 

بسته، گاهی در جانمایه مفهومی تزئینات بنا نقش بسته و گاهی در حکایت 

نویسندگان  فرضیه ی  حالت  هر  در  یافته است.  شهود  بنا  فضایی  روایت  و 

دنبال  به  است  الزم  بیشتر  بناها  این  در  که  است  آن  بر  پژوهش  این  در 

جانمایه ی کیفی فضا گشت تا بتوان با آن مفهوم این بناها را بیشتر آموخت. 

در مورد اعتدال به طور مثال می توان نقش اقلیم بر پیکره بناهای مذهبی 

باال از جمله مسجد سنگی ایج، مسجد نصیرالملک و مسجد مشیر را دید. 

درکل، یک سری از مشخصه های خاص کالبدی در مساجد از قبیل استقرار 

در جهت رو به قبله معنا دارد. قرار گرفتن مسجد به سمت قبله به عنوان 

مرکز توجه و اغلب بر روی محور اصلی مسجد، با وجود تقارن در پالن و 

مقطع و مجزا بودن فضای داخل مسجد از محیط اطراف، خصوصا از لحاظ 

منظر، شاخصه ی این بناهاست. مساجد جامع از نظر هویت شهری، قومی و 

یا سیاسی غالبا جزء بلندترین و زیباترین و در مواردی وسیع ترین ساختمان 

شهر محسوب می شدند )قبادیان، 208-254:1382(.

طور  به  ساختمان ها  سایر  مانند  نمی توانست  اقلیمی  شرایط  بنابراین   

اساسی و تعیین کننده در شکل و نحوه ی استقرار مساجد تاثیر داشته باشد. 

بسیاری عوامل دیگر که عمدتا مذهبی و برخی سیاسی و تاریخی بودند، در 

طراحی ساختمان مسجد اهمیت بیشتری از شرایط اقلیمی داشته اند. البته 

شایان ذکر است که در چارچوب همین ضوابط مذهبی و گاهی سیاسی نیز 

در چهار اقلیم مختلف ایران، کالبد مسجد با اقلیم هر منطقه تا حد ممکن 

تطبیق داده شده تا نیازهای آسایشی انسان در داخل مسجد فراهم گردد 

)قبادیان، 254:1382-208(. به همین خاطر یک سری عناصر جهت تأمین 

اقلیم در معنای  اما به دلیل آنکه نقش  آسایش حرارتی به کار بسته شده 

جهت گیری براساس آسایش حرارتی و تبعیت صرف از فیزیک اقلیم چندان 

برای بناهای مذهبی معنادار نبوده و عوامل کیفی و معنایی دیگری در آن 

نقش داشته، همگامی با اقلیم در آن به صورت دیگری مشهود شده است. 

این همسازی چنان است که زمانی که به بنای مسجد سنگی ایج یا مسجد 

نصیرالملک یا مسجد مشیر می رویم، گویا خود را در یک اعتدال اقلیمی 

شیرین می یابیم، هوایی که در بیشتر مواقع لطیف است و نوری و تابش 

این ها موجب  تابیده شده است. همه ی  بر فضا  تعدیل معنایی  با  نوری که 

شده تا چیزی تحت عنوان اعتدال آب و هوایی در بناهای مذکور پدید آید. 

این اعتدال موجب شده که با وجود عدم هماهنگی مطلق با علم اقلیم، باز 

هم چیزی در بنا، ارتباط میان اقلیم و بنا را به هم بسته است. 

بنا  در  کالبدی  عناصر  چه  که  دارد  اهمیت  بسیار  موضوع  این  شناخت 

توانسته است این حال و هوای لطیف را در بنا ایجاد نماید. فرضیه ی ما بر 

این است که میزان نورگیری، نحوه تشعشع نور، میزان حرکت باد در فضا، 

باشد  بناها به کاربسته شده  این  باید به گونه ای در   ... میزان حضور آب و 

که آن اقلیم و آن نقطه از زمین و سرزمین برای پایداری بودش بدان نیاز 

داشته است. 

به هر حال نقش اقلیم بر بناهای مذهبی نقش خاصی است و بیان مطالب 

نیست. همانطور  اقلیم  با  بناها  اینگونه  میان  معنای عدم همسازی  به  باال 

که بیان شده، معماری مساجد ریشه در معماری آتشکده داشته است. در 

آتشکده ها مفهوم جانمایی و کالبدی با مفاهیم طبیعی و فصول و اعتدالین 

و نقش آفتاب بر پیکره ی بنا جهت فهم زمان و درک مفهوم نور مطالعه 

گردیده است. در معماری آتشکده از این قبیل ارتباط های تنگاتنگ وجود 

این  که  است  باور  این  بر  )فارس(  مرکزی  کارگروه جنوب فالت  و  داشته 

دانش و بصیرت در شکل دهی به بناهای مذهبی پس از آن یعنی مساجد 

و حسینیه ها نیز مؤثر بوده است. لذا از این طریق یک فرضیه بیان می گردد 

و تیم پژوهشی به دنبال یک نتیجه قابل بررسی و شواهد کالبدی مشابه 

بیشتر در راستای اثبات آن است.
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فرهنگ ایران.

- ابواقاسمی. )1387(،کتیبه های یادمانی فارس، فرهنگستان هنر.

- بازدید میدانی کارگروه  معماری بومی دانشگاه شیراز در تاریخ 1398/3/12.

- بازدید میدانی کارگروه کمیته معماری بومی دانشگاه شیراز در تاریخ 1398/4/17.

- بازدید میدانی درس معماری اسالمی دانشگاه شیراز، آبان 1398.

- بازدید میدانی کارگروه معماری بومی دانشگاه شیراز در تاریخ 1398/11/10.

استفاده در طراحی معماری و  الگوهای مورد  باوند. )1385(.  بهپور،   -

تزئینات در دوره ی قاجار، مجله ی معمار، شماره 30.

- بهروزی، علی نقی. )راهنمای مسجد نصیرالملک(، مجله هفت، هنر و 

معماری، سال8، ش37 و38 )آذر و اسفند 1354(، ص 121.

- پیرنیا، م. )1387(. معماری ایرانی، مولف: غالمحسین معماریان، نشر 

سروش دانش، چاپ اول، تهران.



کارگروه جنوب فالت مرکزیزمستان 1400  67

- حسینی، ه.، قرائتی، الف و پورنادری، ح. )1397(. جلوه های هنری در 

تزیینات کاشی کاری مدرسه خان شیراز. هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، 

دوره 23 ، شماره 3، ص 53 تا 64.

به  ناصری  فارسنامه ی   .)1367( میرزاحسن.  حاج  فسایی،  حسینی   -

تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسائی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

واسط علوم  م. )1396(. نقش  زاده،  نقی  و  ر.، طغیانی، ش.  -حمزوی، 

رفتاری بر انتقال فرهنگ در فضاهای آموزشی با رویکرد تحلیلی توصیفی 

به باغ مدرسه ها در دوره صفویه، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال 

هشتم، شماره سی و یکم، ص 207 تا 224.

در  گردشگری  اقامتی-  مجموعه  طراحی   .)1397( سهیل.  دشتی،   -

کارشناسی-ارشد.  پایان نامه  تاب آور.  طراحی  رویکرد  با  آب  کم  مناطق 

دانشگاه شیراز.

شکل گیری  زمینه های  و  فارس  کردهای   .)1388( علی  رضاییان.   -

دانشگاه  انسانی  علوم  پژوهشی   - علمی  فصلنامه  شبانکاره.  ملوک  سلسله 

الزهرا، شماره 1.

- سازمان هواشناسی استان فارس.

)www.farsmet.ir/ReportAmar.aspx( 

- شایان، سیاوش، زارع، غالمرضا. )1393(. پهنه بندي زمین لرزه هاي رخ 

داده در استان فارس طی سال هاي1900 تا 2010 میالدي و مقایسه آن 

با دیگر یافته هاي پژوهشی. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 29، شماره 

1 )شماره پیاپی 112(.

و تحشیه منصور  العجم، تصحیح  آثار  الدوله شیرازی، 1379،  -فرصت 

رستگار فسایی،  انتشارات امیرکبیر.

- فسایی. حسن )1313(. فارسنامه ناصری، گفتار دوم.

- مصطفوی، سیدمحمدتقی. )1373(. اقلیم پارس )آثار تاریخی و اماکن 

باستانی فارسی(، تهران: انجمن ملی.

- مظفر، ف. و میرمرادی، س. )1393(. بررسی الگوهای رایج چیدمانی 

مدارس ایرانی با توجه به اصول ارتباط میان کالس درس و فضاهای بیرونی. 

معماری و شهرسازی آرمان شهر. ش 13،  ص 93 تا 105.

- معمار، محمدحسن. )1396(. معماران ایران، نوشته زهره بزرگ نیا.

اسالمی  معماری  در  تزیین  و  هندسه   .)1379( گلرو.  اوغلو،  نجیب   -

)طومار توپقاپی(. برگردان مهرداد قیومی بید هندی. تهران: انتشارات روزنه.

- وب سایت اداره کل میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس
)www.farschto.ir/ahban( 

 Google Earth
https://www.isna.ir

 https://weatherspark.com
www.googlemap.com
http://koubeh.com

www.amar.org.ir
https://farschto.ir/ masgd- Miras

http://archive.asremardom.ir/1395/09/17/8.pdfG
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روستای قالت، روستایی سردسیر و ییالقی، از روستاهای هدف گردشگری استان فارس و 

شکل گرفته در دامنه کوه سرخ، روستایی تاریخی در 35 کیلومتری شمال غرب شیراز است. 

در جاده شیراز به سپیدان )اردکان(، بعد از 25 کیلومتر تابلوی روستای قالت و زیرگذر آن 

دیده می شود. قالت همان کالت بوده که به معنی آبادی است و در نزدیکی کوه قالت قرار 

گرفته است. این کوه به شکل دیواره ای از جهات جنوب، شرق و غرب روستا را در برگرفته و 

فقط از قسمت شمال روستای قدیم قابل دسترسی است. 

قالت به ظاهر یک روستا و در حقیقت تکه ای از بهشت است که روی زمین جا مانده، در 

ارتفاع 2 هزار و 65 متری از سطح دریا، هفت هزار نفر از مردم ایران را در خود جای داده و 

آب و هوای دل انگیز و مسحور کننده اش، چشمه های پرآب و چنارهای بر افراشته و آبشارهای 

سرازیر شده از دامن کوه که سرچشمه اش، چشمه هایی است در قله، درختانی چند هزارساله 

کوهستانی،  خیره کننده  کالبدی  بافت  سال،  ایام  گرم ترین  در  آن  خنکای  و  عمیق  دره ای  و 

و  گردشگر  هر  است ،  جاری  آن ها  میان  در  نیز  زاللی  جویبارهای  که  پرپیچ و خم  کوچه های 

طبیعت دوستی را جذب خود می کند.

گرفته است  روستای قالت شکل  و حاشیه  کوه سرخ شیراز  دامنه  در  بزرگ  آبشار   سه 

از  می توانند  نیز  عادی  گردشگران  و  است  راحت تر  آبشار  دو  به  میان دسترسی  آن  از  که 

قالت  قدیمی  بافت  کیلومتری   2 از  کمتر  فاصله  در  قالت  کوچک  آبشار  کنند.  بازدید  آن 

واقع شده است. 

باغ های سرسبز و وسیع میوه در داخل و اطراف روستا، به ویژه در بهار و تابستان فضای 

تابستان های  پر برف،  و  زمستان های سرد  قالت  می آورد.  وجود  به  گردشگری  برای  دلپذیری 

خنک و سرسبز، پاییز رنگارنگ و بهار مطبوعی دارد. حجم برف گاهی به حدی است که مردم 

را چندین روز در روستا گرفتار می کند. در اطراف رودخانه های شب شتری و چشمه انجیری 

این روستا نیز گل های وحشی و گیاهان دارویی بومادران، ختمی، آویشن، پونه و مرزه، رنگ و 

بوی متفاوتی به این منطقه بخشیده و عامل جذب گردشگران شده است.  

سمیراناموراصل
آزاد  دانشگاه  معماري،  ارشد  کارشناس 

اسالمی واحد تفت

سیدرضاسیادتنژادقالتی
کارشناس معماري، دانشگاه شیراز

قــالت روستـــاي 

درآمدیبرشناخت
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پاچنار از چهار درخت چنار کنار هم شکل گرفته است که در روزهای 

نذری  آش  و  کرده  برپا  آتش  آن ها  میان  در  مردم  عاشورا  و  تاسوعا 

آتش  برپایی  همان  آن  دلیل  که  است  سوخته  درخت ها  تنه  می پزند. 

هم چنان  درخت ها  اینکه  است  عجیب  که  چه  آن  ولی  است  آن  درون 

آدامس های  چنارها،  این  از  یکی  تنه  روی  بر  هستند!  سبز  و  پابرجا 

می شود!  افزوده  آن ها  تعداد  بر  ساله  هر  که  شده  چسبانده  رنگارنگی 

هرچند علت شکل گیری آن مشخص نیست.

براساس نتایج سرشماری سال 1375، جمعیت روستای قالت 2072 

نفر بوده است که در سال 1385، به 7000 نفر افزایش یافته است. مردم 

قالت گویش خاص خود را دارند که با لهجه شیرازی ها متفاوت و خاص 

این منطقه است. 

صنایع  و  فعالیت های خدماتی  و  باغداری  دامداری،  مردم  اکثر  شغل 

سبز  گوجه  و  آلو  زردآلو،  انار،  انجیر،  انگور،  بادام،  گردو،  است.  دستی 

و کشک  کره  پنیر،  شیر،  مانند  لبنی  فرآورده های  و  باغی  از محصوالت 

آب  و  انار  رب  انگور،  شیره  روستاست.  این  دامی  محصوالت  از  نیز 

گیوه،  قبیل  از  محصوالتی  روستا،  غذایی  فرآورده های  دیگر  از  غوره 

خنک  برای  که  مشک(  )دولک،  شده  بافته  )ظرف  گره  دستباف،  سبد 

از جمله تولیدات صنایع  نگه داشتن آب به کار می رود( و وسایل چوبی 

نوروز،  مثل  از سال  ویژه ای  ایام  در  روستا  مردم  روستاست.  این  دستی 

سیزده به در و چهارشنبه سوری به جشن و شادی می پردازند. 

سوگ  به  عاشورا،  و  تاسوعا  روزهای  در  ویژه  به  عزاداری  ایام  در 

می نشینند و در مکان های مذهبی به عزاداری و احسان می پردازند. آن ها 

از پوشاک عشایر  به ویژه در عروسی ها  غالباً در مراسم جشن و سرور و 

قالت،  روستای  مردم  عالقه  مورد  موسیقی  می کنند.  استفاده  قشقایی 

همان موسیقی رایج در نواحی روستایی استان فارس است. واشنگ نوعی 

اجرا می شود. ضرب،  زنان روستا در عروسی ها  هم آوایی است که توسط 

ویلون، دهل و سرنا از سازهای متداول روستا است. 

شش خانه و سنگ بازی که در لهجه قالتی لنج بنجک نامیده می شود، 

که  چوب بازی  است.  قالت  روستای  کودکان  عالقه  مورد  بازی های  از 

ترکه بازی هم خوانده می شود از بازی هایی است که در مراسم عروسی 

و  روستاست  متـداول  بازی های  دیگر  از  نیز  بازی  ترنه  می شود.  اجرا 

اغلب مردان در فصل بهار به آن می پردازند. 

غذاهای  از  رشته  و آش  پاچه  کله  پیاز، کشک گردو، عدسی،  کشک 

محلـی رایج در این روستاست )سیادت نژاد، 1399(.

و  است  ساله  چندهزار  قدمتی  و صاحب  است  تاریخی  روستایی  قالت 

در این روستا بناهایی وجود دارد که ارزش حفظ را داشته یا دارند اما در 

سایه بی توجهی ها در آستانه تخریب و نابودی قرار گرفته اند. از آن جمله 

کلیسای تجلیل در دامنه کوه و در میان درختان، آسیاب قدیمی و قلعه 

تصویر شماره 1: حمام معروف به خزینه ای روستای قالت. مأخذ: محمد بزرگ، 1380.

تصویر شماره 2: راه معروف به پس برجی روستای قالت. مأخذ: محمد بزرگ، 1380.
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تصویر شماره 3: جداره ای از بنایی قدیمی از روستای قالت. مأخذ: سمیرا نامور اصل، 1397.

قزل ارسالن هستند.

برخی منابع نوشته اند: در ارتفاعات کوه قالت آثار به جا مانده از گچ و 

از قلعه های  از تمدنی قدیمی دارد که در واقع یکی  سنگ و ساروج نشان 

قدیمی است که قدمت آن به دوره هخامنشیان و اشکانیان برمی گردد و چون 

در دوره سلجوقیان برج و باروهای آن بازسازی و مورد استفاده مجدد قرار 

گرفته به قلعه قزل ارسالن معروف شده است. سعدی درباره این قلعه گفته 

الوند بر می فراشت.  است: قزل ارسالن قلعه ای سخت داشت؛ که گردن به 

)نعمت الهی، 1394(

میان  در  دارد،  توجهی  جالب  و  سنگی  معماری  که  تجلیل  کلیسای 

درختان بلند کوچه های آرام روستا به جا مانده است و در گذشته عبادتگاه 

مسیحیان ساکن در روستا بوده است و اینک به دلیل مهاجرت آنان رو به 

دوم  و  است  اول  پهلوی  دوره  به  مربوط  کلیسا  این  گذاشته است.  تخریب 

آبان 1382 با شماره ثبت 10497 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 

بسر  مناسبی  وضعیت  در  میراثی ها  بی توجهی  در  اکنون  اما  رسیده است 

نمی برد.

قدیمی  ارمنی(  )معموال  مسیحی  جمعیت  ایران  روستاهای  از  بعضی 

سابقی  مسلمانان  مسیحیانش  و  نیست  روستاها  این  جزو  قالت  دارند. 

هستند که در همین قرن خورشیدی به مسیحیت گرویده اند.

نام  به  بوده است  روستا  بزرگان  از  یکی  هم  دین  تغییر  بانی  و  باعث 

»عبدالمسیح«. وی قبال مسلمان بوده و »عبدالعلـی« نام داشته و بعدها 

)احتمال بعد از ازدواج با همـسر مسیحی اش( به مسیحیت گرویده است.

دیگر  از  قالت  نو(  )پیر  پینو  آقام  امام زاده  و  قالت  پاچنار  همچنین 

مکان های مقدس برای مردم قالت به حساب می آیند که از گذشته های 

دور به یادگار مانده اند. آسیاب های آبی، گورستان قالت و نوع حجاری 

و حکاکی سنگ های آن در زمره ثروت های طبیعی و تاریخی روستا به 

می روند.  شمار 

که  است  قدیمی  حمامی  روستا  این  دیگر  جامانده  به   آثار  دیگر  از 

پیرمردان قدیمی روستا ادعا می کنند سعدی در آن استحمام کرده است. 

بدون توجه به ادعای پیرمردان این روستا، این حمام قدیمی در آستانه 

تخریب نیازمند توجه برای ماندگاری بیشتر و جذب گردشگر است.

بافت مسکونی متمرکز آن که در گذشته روستاییان را در خود جای 

می داده، خانه هایی پلکانی دارد که در دامنه کوه به سمت ارتفاع کشیده 

شده اند. خانه ها را درختان بلندی در بر گرفته است به طوری که از فاصله 

بیش از یک کیلومتری، خانه ها به خوبی مشخص نیست، خانه هایی که با 

سنگ، خشت، گل، گچ و چوب ساخته شده و سقف آن ها مسطح بوده و 

بعضی یک طبقه و بعضی دو طبقه احداث شده است )سیادت نژاد، 1399(.

موقعیت تفرجگاهی روستا بدان رونق امروزی داده، به طوری که در 

و  شده  ساخته  روستا  این  در  مدرنی  خانه های  و  بناها  اخیر  سال های 

سیمای قدیمی روستا را دگرگون کرده است. امروز بسیاری از خانه های 

قدیمی قالت به سفره خانه و کافی شاپ و ... تبدیل شده و در کنار آن ها 

موزه مردم شناسی هم قرار دارد. 

و خارجی  داخلی  گردشگران  برای جذب  بی بدیل  که ظرفیتی  قالت 

از  زیادی  شمار  پذیرای  روز  هر  سال،  گرم  ایام  در  می شود،  محسوب 

نشدن  پیش بینی  زیرساختی،  امکانات  کمبود  اما  است،  هموطنان 
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تصویر شماره 4: خرابه های قلعه قزل ارسالن روستای قالت. 
مأخذ: محمد بزرگ، 1375.

تصویر شماره 5: چشم انداز بافت قدیمی روستای قالت از دید برج شرقی. مأخذ: محمد بزرگ، 1375.

تصویر شماره 7: کلیسای روستای قالت. مأخذ: محمد بزرگ، 1375تصویر شماره 6: کلیسای روستای قالت. مأخذ: محمد بزرگ، 1375.

بر  نظارت ها  بودن  کمرنگ  دهیاری،  برای  درآمد  کسب  ظرفیت های 

وضعیت بهداشت و نبود برنامه های کاربردی و تاثیرگذار برای جلوگیری 

به  آن  مشکالت  جمله  از  گردشگران،  توسط  زیست  محیط  تخریب  از 

شمار می رود.

کم مهری گردشگران و متولیان روستا و کم مهری مسئوالن گردشگری 

دست  چندساله،  خشکسالی های  و  امر  متولیان  دیگر  و  مسکن  بنیاد  و 

بود،  قبل  دهه  یک  از  کمتر  آنچه  با  امروز  قالت  تا  داده  هم  دست  به 

تفاوت های بسیار داشته باشد )سیادت نژاد، 1399(.
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تصویر شماره 7: روستای قالت قدیمی قبل از تخریب. مأخذ: نقاشی از وحید داور.

تصویر شماره 9: بافت جدید روستای قالت. مأخذ: محمد بزرگ، 1387.

منابع:

- نعمت الهی، مجید، 1394، امکان سنجی گردشگری روستایی، راهکاری 

شیراز(،  قالت  روستای  مطالعه:  مورد  )منطقه  توسعه  به  رسیدن  برای 

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ارشد،  کارشناسی  مدرک  اخذ  جهت  پایان نامه 

فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری

- سیادت نژاد قالتی، رضا، 1399، پادکست مصاحبه با اهالی قالت، دانشکده 

هنر و معماری، دانشگاه شیراز
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طرحهاییازشیراز

اسکیس ها خطوطی از ادراک ذهنی من از فضاهاست آنچنان که از عکس فراتر می رود و نه تنها ابعاد و مقیاس فضا را 

نشان می دهد، که هرآنچه در این فضاها جاری است و حواس آدمی را به بازی می گیرد، نشان داده شده است؛ نور، سایه، 

رنگ، طراوت، زیبایی...

Sketches are lines of my mental perception of spaces as they go beyond the 

photograph and show not only the dimensions and scale of space, but everything that 

is going on in these spaces and that captures the human senses; Light, shadow, color, 

freshness, beauty ...

سانـــازحائـــــری
عضو هیئت علمـی دانشکده هنر و معماری، 

دانشگاه شیراز
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سخنآخر

با تأمل در سبک زندگی و معماری گذشتگان، درمی یابیم که آدمی بر طبیعت و بالعکس، 

طبیعت بر انسان چه اثر ژرف و عمیقی گذاشته است، قطعا تأثیر انسان بر طبیعت و محیط 

پیرامونش افزون تر بوده است

اجداد و نیاکان ما همان قدر که فرا گرفته بودند از چه طریقی طبیعت را برای رفاه بیشتر 

خود رام کنند، به همان اندازه هم احترام به طبیعت را آموخته بودند. به قدر نیاز خود شکار 

می کردند، دست به ساخت و ساز می زدند، برای هر دانه ای، هر درختی هر جویباری روحی 

قائل بودند و مورد تقدس قرار می دادند.

انسان  به  طبیعت  محافظ  انسان  و  داشته  نزولی  سیر  طبیعت  به  احترام  و  نگرش  این 

نابودگری مبدل شده است، این تغییر را شاید بتوان هم دوره انقالب صنعتی یا کمی قبل تر 

از آن دانست، زمانی که بشر دست به ساخت کارخانه های بزرگ صنعتی زد و برای گذراندن 

زندگی خود و آسایش بیشتر نیاز کمتری به طبیعت احساس می کرد، دیگر برای آرد کردن 

گندم و گرداندن آسیاب ها و آسبادها نیازی به نیروی آب و باد موجود در طبیعت نداشت، 

کولر ها جایگزین باد و بادگیرهایی شدند که هوای داخلی خانه را برایش مطبوع می کرد و 

وسیله حمل و نقلش از چهارپایان به ماشین های چهار چرخ تغییر حالت داد.

همین حس قدرت به همراه جاه طلبی باعث و بانی آن شد که بشر خود را برتر از طبیعت 

بداند و خویش را حاکم بر آن بیابد و بدون در نظر گرفتن وابستگی ابدیش به طبیعت دست 

به تخریب آن بزند، غافل از آنکه انسان خود بخشی از چرخه طبیعت است نه جدای از آن. 

روستاها تخریب شدند، شهرها گسترش یافتند، برج ها جای درختان سبز قامت را گرفتند، 

جوی آب از کوچه ها و خیابان ها محو شدند و خانه ها کوچک و کوچک تر شدند.

روح  بر  نتواند  بشر  و  نیابد  خاتمه  زودتر  چه  هر  طبیعت  و  انسان  بین  جنگ  این  اگر 

بوم ها  زیست  در  گسترده ای  و  وسیع  نابودی های  شاهد  به زودی  کند  غلبه  خود  سرکش 

و  خشکسالی ها  پرتکرار،  آتش سوزی های  در  می توان  را  نمونه هایش  که  بود  خواهیم 

کم آبی های اخیر، بارندگی های بد موقع و سیل آسا مشاهده کرد.

از  را  آن  از  درست  بهره جستن  و  آن  به  احترام  و  طبیعت  با  آشتی  بتوان  کاش  ای 

خواهیم  قطعا  که  دهیم  قرار  استفاده  مورد  ممکن  شکل  بهترین  به  و  بیاموزیم  نیاکان  

میراثی  و  نماییم  ایجاد  خودمان  حال  زندگی  در  را  و خوش آیندی  مثبت  تأثیر  توانست 

که از خود برای آیندگانمان به جای می گذاریم، به شکلی واالتر، مورد قبول تر و مؤثرتر  

خواهد بود.

انســـان، طبیــعت و معمـــاری

سمیـراناموراصـل
کارشناسي ارشد، معماري، دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تفت
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