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چكيده

مدرسة خان از معدود بناهاي موجود از دوران صفويه در شيراز است. اين مدرسه، که به همت اهللا وردي خان و 
براي فراهم ساختن زمينة تدريس مالصدرا بنا شده بود، از زمان ساخت تاکنون بارها و به علل مختلف آسيب 
ديده و در نوبت هاي متوالي نوسازي و مرمت شده است. اقدامات حاج ميرزا علي اکبرخان قوام الملک در فاصلة 
تاريخي ١٢٧٦-١٢٧٩ق ازجمله مهم ترين تعميرات اين مدرسه در دورة قاجار بوده است و کتيبة سردر غربي 
به نوعي گزارش آن محسوب مي شود. در اين مقاله، ضمن معرفي کامل کتيبة مذکور، جنبه هاي تاريخي و هنري 
آن بر مبناي گردآوري کتابخانه اي و مشاهدات ميداني، و با روش تحقيق تاريخي - توصيفي بررسي شده 

است.
کتيبة سردر مدرسة خان با قلم ثلث و شيوة کاشي هفت رنگ اجرا شده است. ايجاد فضاي بصري نسبتًا 
متقارن با استفاده از «ال»هاي متوالي و مکرر نيز ويژگي خاص ترکيب خط اين کتيبه به شمار مي رود. در عين 
حال، شيوة آرايش و رنگ گذاري بر اين کتيبه يکي از بديع ترين نمونه هاي کتيبه نگاري در معماري اسالمي را 
نشان مي دهد. اين شيوه در اين مقاله با عنوان «کتيبه نگاري الوان» معرفي شده است و مشخصة اصلي آن 

استفادة نامتعارف اما سنجيده از لکه ها و سايه هاي رنگي در سطوح کتيبه است. 

واژگان كليدي 
مدرسة خان، کتيبة سردر، کتيبه نگاري الوان، شيراز، دورة قاجار. 

Email:abolqasemi.s@gmail.com         استاديار دانشکدة هنر و معماري دانشگاه شيراز، شهر شيراز، استان فارس  
                                                 

تاريخ دريافت مقاله:٩٣/٤/٥  
تاريخ پذيرش مقاله : ٩٣/١٢/١٥  



مقدمه
ايران  مدرسه هاي  تاريخي ترين  شمار  در  خان  مدرسة 
محسوب مي شود و از زمان تأسيس مهم ترين مدرسة علمية 
شيراز بوده است. شهرت مدرسة خان پيش از هرچيز در گرو 
باني و مدرس و نحوة تدريس در آن بوده است. اين مدرسه 
در دوران صفوي ساخته شده است و اهللا وردي خان، مباشر 
فارس(حک:  والي  و  صفوي  شاه عباس  دربار  سرشناس 
١٠٠٤-١٠٢١ق)، سنگ بناي آن را گذاشته است. با اين حال، 
مطابق کتيبة زير سقف هشتي ورودي، تکميل ساختمان 
مدرسه دست کم تا ١٠٢٤ق - دوران بيگلربيگي امام قلي خان، 
فرزند اهللا وردي خان، بر فارس - ادامه يافته است. مدرسة 
خان براي فراخواندن مالصدرا به شيراز ساخته شده است 
و نام آن به اهللا وردي خان موسوم و اصطالحًا به «خان» 

مشهور است. 
مدرسة خان در محلة اسحاق بيگ، سمت چپ خيابان 
لطفعلي خان زند - در کوچه اي که به سمت شمال امتداد دارد 
- قرار گرفته است. مساحت مدرسه ٥٠٠٣ و زيربناي آن 
٧٦٨٦ متر مربع است. حياط مدرسة خان به چندين باغچه 
و حوضي هشت وجهي آراسته است و ساختمان آن نيز در 
چهارسوي اين حياط در دو طبقه افراشته شده است. از صد 
حجره در اين مدرسه ياد شده، اما اکنون هر طبقه ٣٢ حجرة 
مجزا دارد که عمدتًا براي اسکان طالب استفاده مي شود. 
مدرسة خان چهارايواني است. ايوان هايش رفيع است و تا 
شانزده متر ارتفاع دارد. متأسفانه باغ هاي چهارگانة اطراف 
مدرسه اکنون کوچه و بازار و خيابان شده است و تنها 
بخشي از باغچة شمالي همچنان جزو حريم مدرسه باقي 

مانده است.
ورودي اصلي مدرسة خان از جانب غربي است که با يک 
هشتي و دو راهرو جانبي به حياط متصل شده است. در 
طبقة فوقاني هشتي نيز نشيمن گاه معروف مدرسه يا همان 
شاه نشين مالصدرا قرار گرفته است. اين اتاق از يک سو به 
صحن و از سوي ديگر با پنجره اي هفت دريچه اي به کوچه 
قطور و  از چوب  ورودي  درهاي  همچنين  است.  مشرف 
دولنگه ساخته شده و بدون تزئين است. ديوار بيروني سردر 
مدرسه نيز تقريبًا تا ارتفاع شش متر با ازارة سنگي پوشانده 
شده و بقية سطح آن از کاشي هفت رنگ است. تمام تزئينات 
کاشي سردر مدرسه مربوط به دورة قاجار و مرمت هاي بعد 
از آن است. مبناي اين تزئينات کاشي هاي خشتي هفت رنگ 
نقش هاي  و  غالبًا طرح  و  است  بيست سانتي متر  ابعاد  با 
گل وبوته اي را شامل مي شود. دو کتيبه نيز در پيشاني رفيع 
و کمرکش اين سردر کار گذاشته شده است. کتيبة پيشاني، 
که از نوع کتيبه هاي مذهبي است، به سوره هاي «والضحي» 
و  است  مزين  پيامبر(ص)  خاندان  بر  درود  و  «کوثر»  و 
کتيبة ديگر گزارش و گواهي تعميرات اساسي مدرسه در 
نيمة دوم قرن سيزدهم هجري قمري است. متن کتيبة اخير 
مهم ترين سند تعمير و تجديد بناي مدرسة خان در دورة 

قاجار محسوب مي شود و تاکنون به طور کامل خوانده نشده 
است، حتي تاريخ آن نيز در منابع اشتباه ضبط و تکرار شده 
است. با اين همه، نکتة شايان توجه در کتيبة کمرکش سردر 
مدرسة خان شيوة نگارش و آرايش آن است. اين کتيبه يکي 
از بديع ترين نمونه هاي کتيبه نگاري در معماري اسالمي را 
نشان مي دهد. با اين حساب، بررسي ويژگي هاي تاريخي 
و هنري کتيبة کمرکش سردر مدرسة خان موضوع اصلي 

مقالة پيش روست و پرسش هاي آن به ترتيب زير است:
-متن کتيبة سردر مدرسة خان چيست و ويژگي هاي کلي 

آن چگونه است؟
-شيوة نگارش و آرايش در کتيبة سردر مدرسة خان چگونه 

است و امتياز آن در چيست؟

روش تحقيق
در اين پژوهش ويژگي هاي تاريخي و هنري کتيبة سردر 
مدرسة خان بر مبناي گردآوري کتابخانه اي و مشاهدات 
ميداني با روش تاريخي ـ توصيفي نوشته شده است. همچنين 
مستندات  مطابق  خان  مدرسة  مرمت هاي  اصلي  دوران 
فرهنگي  ميراث  سازمان  منتشرنشدة  اسناد  و  تاريخي 

طبقه بندي و ارائه شده است.

پيشينة  تحقيق
چون مدرسة خان از مدارس مهم و مشهور شيراز در دوران 
فارس  معماري  تاريخ  منابع  در  مي رود،  به شمار  صفوي 
مکرراً از وضع کلي و شرح تاريخي آن ياد شده است. اين 
تحقيقات - ضمن بازخواني تحوالت تاريخي مدرسة خان در 
متون و منابع دست اول تاريخي - عمدتًا متوجه ويژگي هاي 
کلي معماري و احيانًا تزئينات معماري اين مدرسه بوده 
است. همچنين مي توان از روي آنها مستنداتي کوتاه اما مفيد 
از سابقة تعميرات مدرسة خان در دوران معاصر به دست 
 :١٣٤٩ بهروزي،  ٥٢-٥٤؛   :١٣٤٤ کريمي،  نک:  آورد(مثًال 
١٤٩؛   :١٣٤٠ امداد،  ١٢٥-١٢٦؛   :١٣٥٣ افسر،  ٢٢٦-٢٣٠؛ 
سامي، ١٣٦٣: ٥٨٦-٥٨٨). با اين همه، اوصاف کتيبة سردر 
اين مدرسه تقريبًا در غالب منابع مذکور ناديده انگاشته شده 

يا چنان که بايد بدان پرداخته نشده است(تصوير١). 
به نظر مي رسد شهرت کتيبة احداثية مدرسه ـ که گرداگرد 
دهليز ورودي نوشته شده استـ  ضرورت و اهميت پرداختن 
به کتيبة سردر را تحت الشعاع قرار داده باشد. از همين رو، 
در اين منابع صحبت از اين کتيبه در ساية تزئينات و آرايش 
سردر مدرسة خان بسيار مختصر شده است. از محتواي متن 
اين کتيبه نيز صرفًا به نام باني و تاريخ کتابت آن اشاره شده 
است، که آن هم خالي از اشتباه نبوده است. براي نمونه در 
کتاب شيراز شهر گل و بلبل تاريخ کتيبه «جمادي اآلخر سنه 
١٢٩٥ق» نوشته شده(محمدي، ١٣٧٨: ٢٨٠) و در دانشنامة 
آثار تاريخي فارس نيز تکرار شده است(کمالي سروستاني، 
١٣٨٤: ٣٥٤). همين طور دربارة ويژگي هاي ظاهري و ترکيب 
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خوشنويسي اين کتيبه آمده است «طوري منظم نوشته شده 
که تمام اول و آخِر الم الف الم ها به هم پيوسته و منظره اي 
بس بديع بدان داده است»(امداد، ١٣٤٠: ١٤٩). «کتيبه نگاري 
الوان» نيز اصطالح و تعريفي است که پيش از اين در معرفي 
ويژگي هاي ظاهري کتيبة امامزاده زيد بازار تهران به کار رفته 
است(مکي نژاد، ١٣٨٥: ٥٠-٥٣.). اين کتيبه ظاهراً تنها نمونة 
معرفي شده از کتيبه نگاري الوان تا پيش از اين مقاله بوده 

است. 

مرمت هاي مدرسة خان
ديده  آسيب  بارها  تاکنون  ساخت  زمان  از  خان  مدرسة 
است. نخستين سلسله از اين آسيب ها را ژان تونو، سياح 
تاريخ  از  بعد  سال  پنجاه  حدود  فاصله اي  در  فرانسوي، 
ساخت مدرسة خان گزارش کرده است. او، که در دوران 
سلطنت شاه عباس دوم شيراز را ديده، از ويراني مناره هاي 
مدرسه و بازار اطراف آن به واسطة آتش سوزي هاي پياپي 
سخن گفته است(خوب نظر، ١٣٨٠: ٩٢٩).١ غير از گذر ايام و 
فرسودگي تدريجي بنا، دو زلزلة ويرانگر شيراز در سال هاي 
١٢٣٩ و ١٢٦٩ق نيز از مهم ترين علل خرابي مدرسه در دورة 
قاجار بوده است. همچنين، چون اين مدرسه همراه با عمارت 
ديوان خانه، ارگ کريم خاني و مسجد وکيل در تهاجم ها و 
آشوب ها و درگيري هاي شهري جزو اصلي ترين سنگرهاي 
واردشدن  است،  مي شده  محسوب  نزاع  طرفين  دفاعي 

آسيب هاي جزئي و کلي به آن در اين موارد امري بديهي بوده 
است. مناره ها و سردر مدرسة خان معموًال در اين حادثه ها 
تخريب مي شده است، زيرا هميشه جبهة رويارويي بوده 
از مهم ترين  است(تصوير٢).٢ در هر صورت، مختصري 
تعميرات مدرسة خان در دورة قاجار و پس از آن به شرح 

زير است:
١.مرمت هاي پس از زلزلة ١٢٣٩ق. که به اهتمام لطفعلي خان 
پذيرفته است(حسيني  تاجر شيرازي در ١٢٤٩ق صورت 
فسايي، ١٣٨٢، ٢: ١٢٢١). بر نماي غربي مدرسه از جانب 
حياط اين تاريخ نوشته شده است. همچنين بر کتيبه هاي 
قاب بندي تزئيني سردر نيز تاريخ اين مرمت ها ديده مي شود.٣ 
کاتب کتيبه هاي اين دوره از تعميرات شخصي موسوم به 

«محمدحسين اآلتشي» بوده است(تصوير٣).
٢.مرمت هاي پس از زلزلة ١٢٦٩ق. باني اين مرمت ها حاج 
ميرزا علي اکبرخان قوام الملک شيرازي است، اما براي آن 
تاريخ هايي متعدد عنوان کرده اند؛ ازجمله صاحب فارسنامه 
ناصري مرمت مدرسة خان را پس از دومين زلزلة ويرانگر 
شيراز در سال هاي ١٢٧٣ و ١٢٧٤ق(حسيني فسايي، ١٣٨٢، 
٢: ١٢٢١) و فرصت الدوله آن را حدود ١٢٨٠ق ذکر کرده 
تاريخي  آثار  در   .(٢: ٨١٧ شيرازي، ١٣٧٧،  است(فرصت 
شيراز و دانشنامة آثار تاريخي فارس نيز اين تعميرات در 
است(کريمي،  شده  عنوان  سال هاي١٢٧٣تا ١٢٨٥ق  خالل 

١٣٤٤: ٥٣؛ کمالي سروستاني، ١٣٨٤: ٣٤٦). 

 ١. ظاهرًا شاردن نيز به اين آسيب ها 
است(خوب نظر،١٣٨٠:  کرده  توجه 

.(٩٣٤
٢.صاحب کتاب رستم  التواريخ درباره 
ويراني مدرسة خان به دست اهللا يار 
خان ازبک آورده است: «از آن جمله 
مدرسة بهشت آساي دلگشاي امام  
موزوني  و  خوبي  به  که  قلي خاني 
نيست،  نمودار  آن در هفت کشور 
بي آب وتاب  و  خراب  را  سردرش 
از  که  را  آن  منارة  دو  و  نموده 
آن  پاية  تا  سر  و  فلک سا  رفعت 
اسماءاهللا  به  معرق  کاشي هاي  از 
همت دونان  چون  مي بود،  مزين 
تباه،  نيمه و کوتاه و کاروان سرا و 
قيصرية روحبخش دلنشين بي نظير 
زبر  و  زير  ستم  تيشة  از  را  آن 
مرمت پذيرنبوده» چنان که  نموده؛ 

(رستم الحکما، ١٣٥٢: ٣٣٥).درگيري 
محمدحسن خان قاجار و کريم خان 
افزوده  ويراني مدرسه  به  نيز  زند 
است. هرچند اين بخش از مدرسه 
کريم خان  امر  به  زمان  همان  در 
تعمير  زند  صادق خان  اقدام  و 
اشراف  علت  به  مناره ها  مي شود، 
بر ارگ کريم خاني بار ديگر خراب 
اهللا وردي آقا  شورش  است.  شده 
و سنگربندي او از مدرسة خان يا 
عليه  سال١٢٥٥ق  تاريخي  وقايع 
حادثه هاي  ديگر  از  فريدون ميرزا 
مربوط به آسيب هاي مدرسة خان 
است(نک: حسيني فسايي، ١٣٨٢، ١: 

٥٨٣و٧٧٨).
٣.چهار قاب کتيبه دار در ميان آرايش 
گرفته  جاي  خان  مدرسة  سردر 
است و بر دو قاب آن تاريخ ١٢٤٩ق 

نقش بسته است.

تصوير١. بخشي از نماي سردر مدرسة خان . عکس از افشين آريافر، ١٣٩٣.



با توجه به شواهد تاريخي، طهماسب ميرزا مؤيدالدوله در 
دو نوبت به حکمراني فارس رسيده است. نخستين دورة 
حکومت او در فاصلة ميان ١٢٦٩ تا ١٢٧٥ق بوده است و بر 
طبق گزارش ميرزا حسن حسيني فسايي مرمت هاي مدرسة 
خان - پس از دومين زلزلة ويرانگر فارس در ١٢٦٩ق - 
استناد  با  اما،  است.  پذيرفته  دوره صورت  اين  اواخر  در 
به کتيبه هاي مربوط، تعميرات مدرسه در اين دوره ميان 
سال هاي ١٢٧٦تا١٢٧٩ق انجام شده و گفتة فرصت الدوله 
دراين  باره صحيح تر است. اين دوره مصادف با دومين نوبت 
حکومت مؤيدالدوله بر فارس بوده است و احتماًال اشتباه 
صاحب فارسنامة ناصري هم از اختالط نوبت هاي متوالي 

حکومت مؤيدالدوله بر فارس پيش آمده است.١ 
به هر صورت، کتيبه هاي تاريخ دار و موجود اين سلسله از 

تعميرات عبارت است از:
الف. کتيبة ايوان شمالي: ١٢٧٦ق. 

ب. کتيبة ايوان شرقي: ١٢٧٨ق. 
پ. کتيبة ايوان جنوبي: ١٢٧٨ق. 

ت. کتيبه پيشاني سردر: ١٢٧٨ق. 
ج.کتيبة کمرکش سردر: ١٢٧٩ق. 

سامي،  علي  مرحوم  شمسي.   ١٣٣٧-١٣٣٩ ٣.مرمت هاي 
اين  عهده دار  شخصًا  باستان شناسي،  ادارة  وقت  مسئول 

مرمت ها بوده است.٢
٤.مرمت هاي ١٣٤٤-١٣٤٥ شمسي. اين مرمت ها را نيز ادارة 
باستان شناسي در ادامة اقدامات مرمتي خود نظارت کرده 

است(سامي، ١٣٦٣: ٥٨٨).
از نماي سردر مدرسة خان در دورة قاجار.  تصوير٢. بخشي 

عکاس نامعلوم، مأخذ: نگارنده

تصوير٣. يکي از کتيبه هاي قاب بندي سردر مدرسة خان با رقم «حرره محمدحسين اآلتشي، ١٢٤٩(ق)».  عکس از نگارنده، ١٣٨٨.

١ . دومين نوبت حکمراني مؤيدالدوله 
اواخر  اوايل١٢٧٧تا  از  فارس  در 
او  است.  يافته  ادامه  شوال١٢٧٩ق 
کمتر از پنج ماه پس از تاريخ مندرج 
از  خان  مدرسة  سردر  کتيبة  بر 
حکمراني فارس عزل شده است(نک: 
-٨٢٣  :١  ،١٣٨٢ فسايي،  حسيني 

 .(٨٢٥
٢ . او در اين باره آورده است: «در 
سال ١٣٣٦ که ادارة باستان شناسي 
در شيراز تأسيس شد ... برنامه اي 
و  مدرسه  اساسي  تعميرات  جهت 
کاشي کاري آن تنظيم و به موقع اجرا 
-١٣٣٧ سال هاي  در  شد.  گذارده 

بودجة محدودي  تناسب  به   ١٣٣٩
که در اختيار داشت نسبت به ترميم 
کاشي کاري نماهاي غربي و نيمي 
و جنوبي مدرسه  نماي شمالي  از 
و تعمير اتاق هاي فوقاني و کاشتن 
معمول  اقداماتي  نارنج  درخت هاي 
عالمة  ارزندة  کمک  با  و  داشت، 
استاد  محالتي،  صدرالدين  فقيد 
علوم  و  ادبيات  دانشکدة  پيشين 
دانشگاه شيراز، کتيبه هاي پيشاني 
بين  از  به کلي  که  مدرسه  نماهاي 
رفته بود، تهيه و به وسيلة خطاط 
نسابه  بزرگ  شادروان  زبردست 
نوشته شد و در کارگاه کاشي ساز 
زبردست و بصير شادروان کريم 
نصب  و  تهيه  آن  کاشي  فغفوري 

گرديد»(سامي، ١٣٦٣: ٥٨٨).

کتيبه نگاري الوان: ويژگي هاي تاريخي 
و هنري کتيبة سردر مدرسة خان
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٥.مرمت هاي ١٣٥٤ شمسي. در پايان کتيبة پيشاني طراز 
بااليي ضلع شرقي مدرسة خان تاريخ ١٣٥٤ شمسي و١٣٩٦ 

قمري را درج کرده اند.
٦.مرمت هاي ١٣٦٧-١٣٦٩ شمسي زير نظر سازمان ميراث 

فرهنگي استان فارس.
٧.مرمت هاي ١٣٧٧-١٣٧٨ شمسي. کتيبه اي با تاريخ ١٣٧٨ 
شمسي و ١٤٢٠ قمري با رقم محمد نعمتي و کاشي سازي 
از  بخش  اين  مؤيد  مدرسه  شرقي  ضلع  در  تيرانداز 

مرمت هاست.
 

مرمت کتيبة سردر مدرسة خان
همان طور که پيش از اين نيز آمد، کتيبة سردر مدرسة خان 
گزارش اقدامات ساختماني و مرمتي حاج ميرزا علي اکبرخان 
قوام الملک در دوران ايالت طهماسب ميرزا مؤيدالدوله بر اين 
بناست. اين مرمت ها را مي توان بنيادي ترين تعميرات مدرسه 
در دورة قاجار، حتي پس از آن، دانست. با اين حال، همين 
کتيبه در سال ١٣٦٧ شمسي ضمن اقدامات مرمتي سازمان 
ميراث فرهنگي فارس بار ديگر زيرسازي و ترميم شده است. 
بر اساس پروندة مدرسه در مرکز اسناد سازمان ميراث 
فرهنگي فارس اقدامات مرمتي کتيبة سردر در اين سال به 

شرح زير بوده است:
١.تهيه و برداشت طرح از وضع موجود کاشي ها؛

٢.برداشتن کاشي هاي طبله کرده و در حال ريزش؛
٣.ساختن کاشي هاي کسري برابر طرح اصلي؛

٤.جازني پشت کار تا دستيابي به سطح مقاوم ديوار و اجراي 
سفت کاري؛

٥.نصب مجدد کاشي ها در محل اصلي خود با استفاده از تور 
فلزي و سيمان زبره به مساحت ده متر مربع(تصوير٤).١ 

اين گزارش و تصاوير آن برمي آيد،  از متن  آنچه  مطابق 
برداشت اصلي کاشي هاي طبله کرده و مقاوم سازي ديوار 
زيرين کتيبة سردر مختص ضلع مياني يا بخش دوم کتيبه 

مي دهد  نشان  عيني  مشاهدات  و  گزارش  اين  است.  بوده 
که کسري کاشي ها نيز بيشتر از رديف کاشي حاشيه در 
طرفين کتيبه بوده است. از اين نظر در بافت کلي و رنگارنگ 
محدودة نوشتار و خصوصًا متن کتيبه - جز در بازسازي و 
بازنويسي چند کاشي مختصر- اقدام مرمتي چنداني صورت 
نپذيرفته و اصل مرمت ها به برداشتن کاشي ها و مقاوم سازي 

سطح زيرين آن معطوف شده است. 
طرح کاشي هاي جايگزين در حاشيه از نظر نقش با نمونة 
اصلي مشابه است، اما در رنگ بندي زمينه تا اندازه اي متفاوت 
شده است. چيدمان مجدد اين کاشي ها را نيز با درآميزي 
کاشي هاي قديمي و جديد پياده کرده اند. نقش و رنگ زمينة 
کاشي هاي مرمتي در محدودة نوشتار نيز تااندازه اي نسبت 
به اصل آن متفاوت است، همان طور که عيار قلم در بازنويسي 
مختصر عبارات افتادة اين کتيبه چنين است. در اين تعميرات 
تا پانزده کاشي از محدودة نوشتار تعويض و  تقريبًا ده 
بازنويسي شده که بخش اصلي آن شامل عبارت «االعتساف 
الرکن الرکين» مي شود. همچنين در تعويض يک کاشي ديگر 
حرف «م» از واژة «ُحکام» به «ر» تغيير يافته است. وضع 
کلي کتيبه در حال حاضر - جز پريدگي و شکستگي مختصر 

لبة چند کاشي - سالم به نظر مي رسد. 

متن کتيبة سردر مدرسة خان
الحمد هللا الذي منه االبتدا و اليه االنتها، و السلم و 

علي خاتم االنبيا محمد المصطفي و آله االصفيا، سيما علي 
العامل  وليه  و  االکرم  الکامل  وصيه  و  وزيره/  المرتضي، 
االعلم و زوج بنته الناصر العالم االقدم و باب مدارس حقايقه 
االعظم، ثاني اصحاب الکسا. اما بعد، قد وفق لالمر الجزيل في 
زمن السلطان الجليل، صاحب مجد العز و السرير و االکليل، 
السلطان بن السلطان االجل، ناصرالدين شاه قاجارـ  ادام اهللا له 
االقبال و ابقاه باالعزاز و االجاللـ  حين  اعدل الحکام نار 

االحکام، طهماسب ميرزا الملقب بمؤيد الدوله، بتجديد 
، الناشر الصحايف العدل و    و بناء االبنيه 

تصوير٤. برداشتن قسمتي از کاشي هاي کتيبة سردر مدرسة خان در سال ١٣٦٧ و نصب مجدد آنها پس از جازني و زيرسازي با استفاده 
از تورفلزي و سيمان زبره، مأخذ: کمالي پور، ١٣٦٧.  

 ١.  . از گزارش شمارة ١٣/٢١/١٨٢٥ 
سازمان ميراث فرهنگی فارس زير 

نظر محمدرحيم کمالی پور



االنصاف و الکاسر  الجور و االعتساف، الرکن الرکين 
االعظم، مقرب الخاقان، االمير تومان االفخم، الحاج االکرم، 
الحاج قوام الملکـ  ال زال دوام عزته و قوام شوکتهـ  في شهر 

جمادي االخر من  ١٢٧٩.
، عبداهللا، غفر له.١ کتبه الداعي  

ويژگي هاي ظاهري کتيبة سردر مدرسة خان
کتيبة سردر مدرسة خان ١٢٠ سانتي متر پهنا دارد و شامل 
نوار جوک کشي، حاشية تزئيني و محدودة نوشتار است. 
جوک کشي با ضخامت تقريبي پنج سانتي متر و ترتيب متناوب 
آجرهاي لعاب دار زرد و الجورد، همراه با حاشيه اي تزئيني 
به ضلع ٢٠ سانتي متر هريک از طرفين باال و پايين کتيبه را 
پوشانده است. حاشية باال با يک نيم کاشي و رنگ آميزي نيمي 

از کاشي نخست محدودة نوشتار کتيبه و حاشية پايين با يک 
کاشي کامل تأمين شده است. عرض محدودة اصلي نوشتار 
نيز ٧٠ سانتي متر است. کتيبة سردر مدرسة خان سه بخشي 
است و مجموعًا ١٨/٧٠ متر درازا دارد (بخش اول(جبهة 
جنوبي): ٣/١٠ متر، بخش مياني(جبهة شرقي): ١٢/٤٠ متر، 
بخش سوم(جبهة شمالي): ٣/٢٠ متر). محل نصب کتيبه نيز 

- با احتساب عرض کتيبه - ٧/٢٠ متر از کف ارتفاع دارد.
سراسر زمينة کتيبة سردر مدرسة خان را بندي طوماري 
و پيچان با گل هاي ختايي ريز پوشانده است. گل ها سفيد و 
قرمز نقاشي شده اند، اما برگ ها و ساقه ها زرد رنگ است. 
عبارت کتيبه با قلم ثلث سفيد بر زمينة الجورد و روي نقش 
پياده شده است. اعراب و اعالم و نقطه گذاري ها نيز جملگي 
اخرايي رنگ است. دو کشيدة معکوس سراسري کرسي هاي 

تصوير٥. بخش مياني کتيبة سردر مدرسة خان. نام ناصرالدين شاه قاجار با رنگي متفاوت در درون شمسه متمايز شده است. عکس از 
نگارنده، ١٣٨٨. 

تصوير٦.بخشي از صدر فرمان رستم بيگ آق قويونلو بر سندي دربارة واگذاري بخشي از اراضي اصفهان، اراک و فيروزآباد به صورت 
اقطاع،با عبارت «هو السلطان له الحمد و عليه التکا»؛ تاريخ سند ٩٠٢ق، ماخذ:  سازمان اسناد و کتابخانة ملي(بخش اسناد). 

خان  مدرسة  سردر  کتيبة  ١.متن 
برای نخستين بار است که خوانده 
کتيبه  متن  بازخوانی  در  می شود. 
شيخ   عمادالدين  آقای  همکاری  از 
الحکمايی بهرمند بوده ام و از ايشان 

سپاسگزارم. 
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ترکيب را مشخص مي کند. اين کشيده ها از واژگان پاياني 
«علي» و «مرتضي» و «جمادي» و «ثاني» امتداد يافته و 
گاه بر هم لغزيده و همسو شده است. قلم ثلث کتيبة سردر 
مدرسة خان متابع شيوة مرسوم ثلث نويسي در کتيبه نگاري 
در دورة قاجار است. خط و ترکيب آن نيز شايان توجه است، 
اما آنچه اين نگارش را ممتاز مي کند سليقة خوشنويس در 
استفاده از «ال»هاي عبارت نوشتار و تدوين متوالي و نسبتًا 
متقارن آنها در سراسر ترکيب است. در جاي جاي کتيبه 
«ال»هاي ملفوف يا مورب از طره به يکديگر نزديک شده است 
و متصل به هم در نظر مي آيد؛ البته گاه  «الف»هاي ساير 
کلمات نيز در اين حسن ترکيب نقش پذيرفته اند. چنين شکلي 
از نوشتار ضرب آهنگي متوالي را در ترکيب پديد آورده 
است. مجموعًا از ٢٣ «ال» در اين تدوين استفاده شده، هرچند 
در مواردي نيز - از جمله بخش آغازين کتيبه - نظم آن به هم 
خورده است. درست در ميانة کتيبه شمسه اي هشت وجهي 
با زمينة فيروزه اي و دورگيري سرخ قرار گرفته است که 
نام ناصرالدين شاه در آن افتاده است. اين بخش از کتيبه با 
رنگي متمايل به زرد از ديگر نوشتار متمايز و مشخص شده 

است(تصوير٥).
 

کتيبه نگاري  الوان
تزئينات  در  کاشي  کتيبه هاي  از  گسترده  استفاده  سابقة 
معماري اسالمي به اوايل سدة هشتم هجري مي رسد. اين 
نوع از کتيبه ها، که به شيوة معرق ساخته شده اند، از نظر 
بصري بخشي از پوشش گستردة تزئينات رنگي رايج در 
دوران  تا  تدريجًا  و  مي شوند  محسوب  ايلخاني  بناهاي 
تيموري قوام و قاعده يافته اند. در اين کتيبه ها معموًال از چند 
رنگ محدود براي تمايز زمينه و خط و احيانًا نقش مايه هاي 
تزئيني استفاده شده است؛ مثًال ممکن است، در تهية يک کتيبه 
براي  از رنگ سفيد  براي پوشش زمينه  از رنگ الجورد، 
کتابت متن و از رنگ اخرايي براي ترسيم نقوش استفاده شده 
باشد. فارغ از فن و شيوة اجرا، همين مسئله در کتيبه هاي 

کاشي هفت رنگ نيز تااندازه اي منظور شده است. اين قاعده 
تنوع و جزئيات بسياري دارد که ازجملة آنها پرکردن فضاي 
بستة چشمة برخي حروف مانند «ص» با رنگي متمايز از 
رنگ زمينة کتيبه بوده است. اين نکته الاقل از دوران تيموري 
در برخي کتيبه هاي کاشي معرق اعمال شده است و ظاهرًا 
اقتباسي از شيوة کتاب آرايي در نسخه هاي خطي، خصوصًا 
مصاحف، بوده است(تصوير٦). مطابق نمونه هاي موجود 
پوشش چشمة حروف در اين کتيبه ها صرفًا به يک رنگ 
محدود شده است، اما در نمونه هاي مشابه با شيوة هفت رنگ 
ممکن است اين فواصل در يک کتيبه با دو يا سه رنگ متنوع 
پوشيده شده باشد. اين موضوع عمومًا در کتيبه نگاري دوران 

قاجار قابل مشاهده است.
در کتيبة سردر مدرسة خان به طور متناوب از رنگ هاي 
الجوردي، اخرايي، آبي فيروزه اي، زرد، سبز و قرمز استفاده 
شده است. کاربرد اين رنگ ها در کتيبه هاي کاشي هفت رنگ 
بسيار معمول و متداول است، منتها شيوة استفاده از آنها 
در اين کتيبه نمونه اي بديع از کتيبه نگاري در دوران قاجار 
را پديد آورده است، به طوري که غير از فضاي بستة چشمة 
حروف متعارف مانند «ص»، «و»، و «ق» فضاهاي تهي 
حاصل از تقاطع حروف، همين طور سطوح فرضي پيش آمده 
رنگ  نيز  کتيبه،  زمينة  نقوش  و خطوط  تالقي حروف  از 
شده است و حتي براي سطوح جانبي برخي حروف مانند 
«ال»هاي مورب و متوالي ترکيب از سايه هاي رنگي استفاده 

شده است(تصويرهاي٥ و٧).
اين اوصاف در سراسر اين کتيبه قابل مشاهده است، اما 
نسبت آن يکنواخت نيست. به نظر مي رسد موفق ترين قسمت 
از ترکيب رنگي و الوان نگاري در قسمت جنوبي اين کتيبه 
اجرا شده است. ترکيب منسجم و نسبتًا خلوت نوشتار همراه 
با پراکندگي سنجيدة لکه هاي رنگي از علل اصلي اين موضوع 
در اين بخش از کتيبه بوده است. ضلع جنوبي بخش آغازين 
کتيبة سردر مدرسة خان است و احتماًال در اجراي آن دقت 
و حوصلة بيشتري صرف شده است. با اين حال، ادامة کتيبه، 

تصوير٧. قسمت آغازين(جبهة جنوبی) کتيبة الوان سردر مدرسة خان. عکس از نگارنده، ١٣٨٨.



نتيجه
محتوا و تاريخ کتيبة سردر مدرسة خان نشان مي دهد که مهم ترين سلسله از تعميرات اين مدرسه در 
دورة قاجار در دومين نوبت حکومت طهماسب ميرزا مؤيدالدوله بر فارس و به همت ميرزا علي اکبرخان 
قوام الملک انجام پذيرفته است. با توجه به شواهد موجود، اين تعميرات تقريبًا تمام محوطة مدرسه را 
شامل شده است و دست کم از ١٢٧٦ تا ١٢٧٩ق طول کشيده است؛ از همين رو، در اين کتيبه از اين 
تعميرات با عنوان «تجديد مدرسه» ياد شده است. به احتمال قوي، ويراني مدرسة خان در زلزلة سال 

١٢٦٩ق علت اصلي سطح گستردة اين دوره از تعميرات بوده است.
کتيبة سردر مدرسة خان با قلم ثلث بر سطحي به طول ١٨/٧٠ متر نوشته شده است. تکنيک اجراي 
اين کتيبه کاشي هفت رنگ بوده است و در آن از رنگ هاي الجوردي، اخرايي، آبي فيروزهاي، زرد، سبز 
و قرمز استفاده شده است. ويژگي خاص کتيبة سردر مدرسة خان شيوة نامتعارف استفاده از رنگ در 
سطوح مختلف کتيبه است و علت آن با امکانات فني کاشي هفت رنگ، تفنن هاي رايج در هنر دورة قاجار، 
و جسارت و خالقيت و آزمون وخطاي هنرمند قابل توجيه است. در اين شيوهـ  برخالف معمول آداب 

با آنکه ظاهري منظم يافته، ساختار ترکيبي فشرده تري دارد 
و، هرچند پردازش رنگي آن را دامنه داده اند، کمتر جلوه اي 

چون آغاز کتيبه پيدا کرده است. 
زيد  امامزاده  در  الوان  کتيبه نگاري  از  ديگري  نمونة 
بازار تهران نيز ديده شده است. کتيبة الوان امام زاده زيد 
- همانند کتيبة سردر مدرسة خان - به قلم ثلث سفيد بر 
زمينة الجورد نوشته شده است، منتها در چهار سوي اتاق 
زير گنبد قرار گرفته است(تصوير٨). گنبدخانة اين امامزاده 
از ابنية منتسب به فتحعلي شاه است، اما صحن و حجره ها 
را در دوران ناصرالدين شاه ميان سال هاي ١٢٩٧-١٣٠١ق 
ساخته اند(حاجي قاسمي، ١٣٧٧: ١٤٠). هرچند در پايان اين 
کتيبه بر نام فتحعلي شاه و آصف الدوله و تاريخ ١٢٤٥ق تأکيد 
کرده اند، احتمالي نيز وجود دارد که کتيبة الوان اين گنبدخانه 
از جمله اقدامات عهد ناصرالدين شاه باشد.١ به هر حال، قدمت 

اين کتيبه هرچه باشد، چه پيش از کتيبة الوان سردر مدرسة 
خان و چه همزمان آن، مي توان نکاتي را از مطابقت ظاهري 
اين دو کتيبه تشخيص داد: اول اينکه خط و ترکيب کتيبة 
امامزاده  گنبدخانه  کتيبة  به  نسبت  خان  مدرسة  سردر 
برخوردار  بيشتر  بيشتري  انسجام  و  استحکام  از  زيد 
است؛ دوم اينکه تنوع و پراکندگي لکه هاي رنگي، دقت در 
کتيبه  اين  در  رنگي  محدوده هاي  انتخاب  و  رنگ گذاري، 
نسبت به ديگري بسيار سنجيده استفاده شده است. با اين 
حساب، کتيبة سردر مدرسة خان نمونة شاخص تري از 
کتيبه نگاري الوان با تعاريف باال خواهد بود. قطعًا معرفي 
ديگر نمونه هاي احتمالي از اين نوع کتيبه نگاري مي تواند 
اين حال،  با  دهد.  را گسترش  دراين باره  تحقيقات  دامنة 
استقبال  با  قاجار  دوران  در  ابداع  اين  نمي رسد  به نظر 

چنداني مواجه شده باشد. 

تصوير٨.بخشی از کتيبة الوان امام زاده زيد در بازار تهران.  مأخذ: مکی نژاد، ١٣٨٥: ٥١.

١ . براي آگاهي بيشتر از اوصاف 
اين کتيبه نک: مکي نژاد، ١٣٨٥: ٥٠-

.٥٣

کتيبه نگاري الوان: ويژگي هاي تاريخي 
و هنري کتيبة سردر مدرسة خان



شماره۳۲  زمستان۹۳
۶۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

کتيبه نگاري ـ براي تزئين برخي حروف از سايه هاي رنگي استفاده شده است و بخشي از فضاهاي 
حاصل از تقاطع حروف و نقوش رنگ شده است.

اين کتيبه را خوشنويسي ناشناخته با نام «عبداهللا» رقم زده است. شايد ديگر کتيبه هاي اين دوره از 
تعميرات مدرسه را نيز همو نوشته باشد. او در کتيبه نگاري قلمي نسبتًا خوش داشته و سليقه اش در 
ترکيب ستودني است. با اين حال، شيوة نقاشي و آرايش کتيبة سردر مدرسة خان را احتماًال کاشي ساز 

کتيبه بر عهده داشته است؛ و البته محتمل است خوشنويس و کاشي ساز اين کتيبه غير از هم نباشند.
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Madrasa-e Khan (or Khan Theological School) is one of the few remaining Safavid buildings 
in Shiraz. Commissioned by ‘Allah-Verdi Khan’ in order to provide a place for Molla Sadra’s 
teachings, it has been time and again destroyed due to various causes and consequently 
renovated and restored on consecutive occasions. Haj Mirza Ali Akbar Khan Ghavam al-
Molk’s attempts during 1276-1279 A.H. are considered the most important restorations the 
building has gone through during the Qajar period; its details has been documented in the 
building’s west entrance inscription. Introducing the inscription thoroughly, this study aims 
at investigating its historical as well as artistic aspects. It was conducted using historical-
descriptive method of research based on library sources and field observations.   
The entrance inscription of Madrasa-e Khan is written inThuluth script oncuerda seca tiles. 
Its calligraphic composition is characterised by development of a relatively symmetrical  
visual atmosphere, using repetitive and successive hastae of “la” word letters. At the same 
time, decorating and colouring style of the inscription can be regarded as one of the most 
innovative examples of epigraphies used in Islamic architecture. Characterized by an 
unfamiliar yet deliberate use of coloured spots and shades, this style has been referred to as 
“colourful epigraphy” throughout this study. 
 
Keywords: Madrasa-e Khan, Entrance Inscription, Colourful Epigraphy, Shiraz, Qajar 
Period
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