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چكيده
معماری1دوره1قاجار1به1سبب1ارتباطات1با1كشورهای1ديگر،1دچار1تغييراتی1می11شود.1معماری1مساجد1شيراز1نيز1
از1قاعده1مستثنی1نبوده11است.1مساجد1مشيرالملك1و1نصيرالملك،1از1بناهای1دوره1قاجار1بوده1كه1به1دليل1قرارگيری1
در1اين1تحوالت1و1تحت1تأثير1پيشينۀ1معماری1شيراز،1دارای1ويژگی11های1خاص1تزئينی1در1كاشی1كاری1و1تحوالتی1در1
كالبد1و1فضاهای1معماری1هستند1كه1بيشتر1از1نظر1هنری1مورد1توجه1پژوهشگران1بوده1اند.1از1اين1رو،1هدف1اين1مقاله1
ضمن1بررسی1روند1تاريخی1اين1دو1بنا،1بازخوانی1ويژگی1های1به1وجودآمده1در1عناصر1تشکيل1دهنده1اين111مساجد1و1
بررسی1عملکرد1نيايشی-1آموزشی1آنها1است.1به1عبارت1ديگر،1مهم1ترين1پرسش11های1پژوهش1اين1است1كه1عملکردهای1
مساجد1مشيرالملك1و1نصيرالملك1چه1بوده1و1ويژگی11های1معمارانه1كمتر1پرداخته1شده1اين1دو1بنا1چه1هستند؟1در1
فرآيند1پژوهش1كنونی1و1به11منظور1دست1يابی1به1سؤاالت1و1اهداف1تحقيق،1از1بررسی11های1ميدانی1و1از1راهبرد1تركيبی1
شامل1موردپژوهی1و1تفسيری-1تاريخی1برای1معرفی،1دسته1بندی1و1يافتن1ارتباط11های1تطبيقی1استفاده11شده1است.1
نتايج1حاصل1از1اين1پژوهش1نشان1می11دهند1كه1مساجد1نصيرالملك1و1مشيرالملك،1دارای1تناسبات1دقيقی1در1اجزای1
معماری1خود1نظير؛1حياط،1حوض1و1نما1هستند.1از1سويی1ديگر،1اين1دو1بنا1عملکردی1نيايشی-1آموزشی1داشته1و1نسبت1
به1بناهای1دوران1گذشته1در1عناصر1كالبدی1خويش1دچار1تغيير1و1دگرگونی11هايی1شده11اند.1اين1ويژگی11ها1به1طور1عمده1

در1عناصری1همچون؛1مهتابی،1ايوان1چليپايی،1برج1ساعت1و1نماهای1بنا1به1چشم1می11خورند.1

كليدواژه ها: مسجد1مشيرالملك،1مسجد1نصيرالملك،1عملکرد1نيايشی-1آموزشی،1قاجار،1شيراز

بازخوانی ویژگی  های معماری و عملکردی مساجد نصیرالملک 

و مشیرالملک شیراز 

هانی زارعی* علی اسدپور** كورش مؤمنی***

1 hzarei@jsu.ac.ir111111111111111111111111111111111111111111111111.)1مربی،1گروه1مرمت1بناهای1تاريخی،1دانشگاه1صنعتی1جندی1شاپور1دزفول1)نويسنده1مسئول*
**1استاديار،1گروه1معماری1داخلی،1دانشگاه1هنر1شيراز.1

***1دانشيار،1دانشکده1معماری1و1شهرسازی،1دانشگاه1صنعتی1جندی1شاپور1دزفول.
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مقدمه 

در1ميان1اندام11های1درونی1هر شهر و روستا، نيايشگاه هميشه 
جای ويژه خود را داشته1و دارد1و1از اندام11های ديگر،1نمايان1تر و 
چشمگيرتر است1)پيرنيا،371:13931(.1بافت1تاريخی1شيراز1با1
دارا1بودن1تعداد1زيادی1از1مساجد1تاريخی1دوره1های1مختلف،1
ه1بخش1بسياری1از1آن1را1مساجد1دوره1قاجاريه1تشکيل1 ك
می1دهند،1اهميت1به1سزايی1دارد.1از1آنجايی1كه1رجوع به اين 
ثار و شناخت ويژگی11های1فکری و عملی معماران1آنها  آ
شناخت ما را از1ويژگی11های1كمتر1پرداخته1شده1اين1مساجد1
تاريخی ارتقا خواهد داد،1لذا1شناخت1جنبه11های1مختلف1اين1
بناها1چه1از1نظر1درك1معماری1بنا1و1در1نتيجه1معرفی1بهتر1آن1
به1گردشگران،1و1چه1از1منظر1به1كارگيری1اين1دست1يافته1ها،1در1
بهبود1امر1مرمت1يك1بنا1بسيار1حائز1اهميت1است.1اما1تا1كنون1
مساجد1نصيرالملك1و1مشيرالملك،1از1مساجد1باارزش1دوره1
قاجار1از1منظر1كالبد1و1عملکرد1مورد1بررسی1قرار1نگرفته1اند.1
در1روزگار1قاجاريان1)1304-11170ه.ق.(،1با1رويدادهای1
گوناگونی1مواجه1هستيم1كه1از1آن1جمله1می11توان1به1حکومت1
شاهزادگان1متعدد1قاجاری،1تشکيل1گروهی1دوگانه1از1ايل1
قشقايی1و1قبيله1های1هم1پيمان،1افزايش1نقش1علمای1دينی1
در1سياست،1ورود1عمده11تر1كاالهای1غربی،1همچنين1ادامه1
خودمختاری1محلی1خان1ها1و1زمين1داران1بانفوذ1و1استقالل1
نسبی1بزرگان1شهری1اشاره1كرد1كه1اين1مهم1باعث1شد1شيراز1
در1اين1دوره،1فراز1و1نشيب11های1زيادی1را1در1بخش11های1متعدد1
داشته111باشد1)زارعی1و1همکاران،2261:13961(.1سه1خانواده1
شاخص1عهد1قاجار1در1شيراز1عبارت1بودند1از؛1قوام،1مشير1
و1ايل1بيگی1عشاير1قشقايی.1مساجد1مشيرالملك1)11265تا1
11274ه.ق.(1و1نصيرالملك1)11294تا113051ه.ق.(1با1تزئينات1و1
كاشی11كاری11های1زيبای1خود،1جزء1بناهای1باارزش1اين1خاندان1
محسوب1می11شوند1)افسر،2791:13741(.1با1توجه1به1اهميت1دو1
نمونه1ذكرشده1و1توالی1تاريخی1و1تأثيرپذيری1آنها1از1يکديگر،1
همچنين1عملکرد1محلی1و1شهری1نمونه1ها1با1توجه1به1حاكمی1
و1اعيانی1بودن1و1وجود1شباهت1هايی1در1فضاها1و1عملکرد1آنها،1
در1اين1پژوهش1در1كنار1هم1مورد1مطالعه1و1تجزيه11و1تحليل1

قرار1گرفته1اند.1
مساجد1شيراز1توسط1برخی1پژوهشگران1از1منظر1كالبد1و1
تزئينات1مورد1بررسی1و1تحليل1قرار1گرفته1اند؛1اما1از1آنجايی11
كه1به1مطالعه1و1بررسی1دقيق1كالبدی1و1عملکردی1مساجد1
نصيرالملك1و1مشيرالملك1به1طور1خاص1پرداخته1نشده،1بنابراين 
هدف اين پژوهش، بازخوانی1اين1موارد1است.1در1اين1راستا،1
ويژگی11های1طراحی1و1عملکردی1در1معماری1اين1دو1بنای1

شاخص1تحليل1و1معرفی1می11شوند.1چنين1تلقی1از1كاركرد1
اين1دو1بنا1می11تواند1تصوير1پيشين1از1مسجد1بودن1صرف1را1با1
چالش1و1با1ترديد1مواجه1نمايد.1اين1امر،1موضوعی1كمابيش1
ناشناخته1بوده1و1كمتر1به1آن1پرداخته1شده1است1كه1در1اين1

نوشتار1بدان1اشاره1می11شود.1
بدين1اعتبار،1فرضيه1پژوهش1عبارت1است1از1اينکه1مساجد1
نصيرالملك1و1مشيرالملك1از1جمله1بناهای1دوره1قاجار1شيراز1
محسوب1می11شوند1كه1نسبت1به1بناهای1دوران1گذشته1در1عناصر1
كالبدی1خويش1دچار1تغيير1و1دگرگونی11هايی1شده11اند.1همچنين1
در1دوره11ای1تاريخی،1دارای1عملکردی1نيايشی-1آموزشی1بوده11اند.1
از1سويی1ديگر،1در1عناصر1اصلی1خود1نظير؛1حوض،1حياط1و1اجزای1
حياط،1دارای1تناسبات1دقيقی1هستند.1پرسش11های1تحقيق1
پيش1رو1دو1بخش1اساسی1را1در1بر1می1گيرند1كه1مقاله1حاضر1
در1پی1پاسخ1به1آنها1است؛1.11عملکردهای1مساجد1مشيرالملك1
1نصيرالملك1چه1بوده1اند1و1.21ويژگی1های1معمارانه1كمتر1 و
پرداخته1شده1اين1دو1بنا1چه1هستند؟1كه1به11منظور1دست1يابی1به1
پاسخ1سؤاالت1مطرح1شده،1نخست1به1بررسی1تاريخی1نمونه11ها1از1
منظر1كالبد1و1عملکرد1پرداخته1شده،1سپس1با1توجه1به1عملکرد1
آموزشی1نمونه11ها1به1تجزيه1و1تحليل1داده11های1به1دست1آمده1
از1مطالعات1كتابخانه11ای1و1ميدانی1در1خصوص1مدارس1شيراز1
و1چند1نمونه1خارج1از1فارس1پرداخته1شده1و1در1انتها1بررسی1
نمونه11ها1شامل1بررسی1هندسه1و1تحليل1فضايی1در1قالب1اشکال1
و1جداول1انجام1و1سپس1نتيجه11گيری1نهايی1ارائه11شده1است.1

پيشينه پژوهش 

نوشته11های1تاريخی1درباره1مساجد1نصيرالملك1و1مشيرالملك1
مختصر1هستند.1برخی1از1سياحان1و1صاحب1منصبان1و1محققانی1
كه1به11قصد1ديدن1ايران1به1شيراز1نيز1وارد1شدند،1اين1مساجد1
را1به1عنوان1يکی1از1جذابيت11های1شهر1ديده1يا1ذكری1از1آنها1به1
ميان1آورده11اند.1افسر1)1374(1در1كتاب1"تاريخ1بافت1قديمی1
شيراز"،1به1مجموعه1های1نصيرالملك1و1مشيرالملك1و1بناهای1هر1
مجموعه1اشاره1مختصری1می11كند.1فرصت1شيرازی1)1377(1در1
كتاب1"آثار1عجم"،1شرح1مشاهدات1خويش1را1از1اين1دو1مسجد1
در1اين1كتاب1آورده1و1توصيف1خوبی1از1بانی1و1كاربری1و1كالبد1
بنا1ارائه1داده1است.1حسينی1فسايی1)1382(1در1كتاب1"تاريخ1
فارسنامه1ناصری"1نيز1شرح1دقيقی1از1دو1بنا1مطرح1كرده1است.1
در1خصوص1بناهای1با1كاربری1نيايشی-1مذهبی1نيز1پژوهش11هايی1
انجام11شده1كه1از1آن1جمله؛1محمد1مهدی1هوشياری1و1همکاران1
)1392(1مسجد-1مدرسه1را1از1لحاظ1فضای1آموزشی-1نيايشی1
در1مقاله11ای1با1عنوان1"گونه1شناسی مسجد مدرسه در معماری 
اسالمی ايران-1بررسی چگونگی ارتباط ميان فضای آموزشی و 
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نيايشی"1مورد1بررسی1قرار1داده1اند.1بمانيان1و1همکاران1)1387(1
در1مقاله1"بررسی1سير1تحول1عناصر1كالبدی1در1مسجد-1مدرسه1
شهيد1مطهری"1و1سجادزاده1و1همکاران1)1396(1در1مقاله1"تعامل 
الگوی فضايی مسجد-1مدرسه1های دوره1 قاجار با1معماری وارداتی 
غرب1)نمونه1 موردی مسجد-1مدرسه1 سپهساالر تهران("1نيز1به1
بررسی1تحوالت1كالبدی1و1نوآوری1های1فضايی1مسجد-1مدرسه1
شهيد1مطهری1تهران1پرداخته11اند.1مهدوی1نژاد1و1همکاران1)1392(1
در1مقاله1ای1با1عنوان1"گونه1شناسی1مسجد-1مدرسه11های1دوره1
قاجار"،1اين1مسجد-1مدرسه1ها1را1مورد1ارزيابی1و1گونه1شناسی1

قرار1داده1اند.
پژوهش11هايی1در1خصوص1مساجد1و1مدارس1تاريخی1شيراز1
تا1كنون1منتشر1شده1كه1از1آن1جمله؛1آزادی1و1تقی11پور1)1396(1
در1مقاله1"مقايسه11 ساختار فضايی-1عملکردی مسجد امام 
اصفهان و مسجد وكيل1شيراز"،1ساختار فضايی- عملکردی 
اين1دو1مسجد1را1مقايسه1كرده1و1در1آن1به1بررسی1ارتباط1مسجد1
و1مدرسه1در1اين1دو1بنا1اشاره1می11كنند.1همچنين،1محمدی1و1
همکاران1)1396(1در1مقاله1"بررسی1كالبدی1مدارس1قاجاريه1
شيراز"،1به1بررسی1فضاهای1برخی1مدارس1و1عناصر1فضايی1
مرتبط1با1آنها1و1نيز1ارتباط1آنها1با1مساجد1می11پردازند.1اما1در1
خصوص1مساجد1نصيرالملك1و1مشيرالملك،1پژوهش1های1
كمتری1انجام1شده1اند.1در1كتاب1"ديوارنگاری1در1ايران1زند1و1
قاجار1در1شيراز"،1ويژگی11های1معماری1و1تزئينات1و1ذكر1سازنده1
و1معماران1مساجد1مشيرالملك1و1نصيرالملك1ارائه1شده1اند1
)شريف11زاده،13811(.1توكليان1و1بهمنی1كازرونی1)1394(1نيز1
در1مقاله1"بررسی چگونگی انتظام شبستان در1مساجد1تاريخی1
شيراز"،1به1بررسی1چگونگی1قرارگيری1شبستان1مساجد1شيراز1
پرداخته1كه1مساجد1مشيرالملك1و1نصيرالملك1هر1كدام1در1
دو1گونه1متفاوت1از1اين1انتظام1شبستان1قرار1گرفته1اند،1اما1
به1ويژگی11های1هندسی1و1آموزشی1اين1بناها1پرداخته1نشده1
است.1همچنين،1ذاكری1و1همکاران1)1397(1در1مقاله1ای1با1نام1
"بررسی1آرايه11های1پيشگاه1ورودی1)مفصل1اتصال1بنا1با1شهر(1
در1مساجد1تاريخی1شيراز"1صرفا1ًمضمون1و1جايگاه1كتيبه11های1
ورودی1اين1دو1مسجد1را1در1كنار1مساجد1ديگر1شيراز1مورد1
بررسی1قرار1داده1اند.1صادقی1و1همکاران1)1397(1در1مقاله11ای1
با1عنوان1"بازشناخت مؤلفه11های مؤثر بر شکل11گيری مکان 
در شهر ايرانی1اسالمی؛ موردپژوهی:1مسجد نصيرالملك و 
مسجد جامع عتيق شيراز"،1به1شناسايی1اين1مؤلفه1ها1بر1
شکل1گيری1مکان1در1شهر1اسالمی1در1اين1مساجد1پرداخته1اند.1
زارعی1و1رازانی1)1399(1در1مقاله1"همخوانی1محتوای1كتيبه11
با1محل1قرارگيری1آن1در1معماری1اسالمی1)مقايسه تطبيقی1
مدرسه 1خان،1مساجد1مشيرالملك1و1نصيرالملك1شيراز("،1به1

بررسی1دقيق1كتيبه11های1مساجد1نصيرالملك1و1مشيرالملك1
و1انطباق1آنها1با1كالبد1بنا1پرداخته11اند.1به1طور1كلی1بايد1گفت1
در1آثار1پژوهشگران1پيشين،1هيچ1بررسی1دقيقی1در1خصوص1
مساجد1مشيرالملك1و1نصيرالملك1به1طور1خاص1كه1به1تجزيه11و1
تحليل1ساختار1فضايی1نيايشی-1آموزشی1و1عناصر1نوآورانه1در1
طراحی1كالبدی1آنها1بپردازد،1انجام1نشده1است1و1تنها1احتشامی1
و1سلطانی1نژاد1(2019)1در1مقاله1"درآمدی1بر1معماری1مسجد1
صيرالملك"،1به1بررسی1چگونگی1سامان1دهی1قسمت1های1 ن
مختلف1مسجد1نصيرالملك1پرداخته1و1بخش1های1اصلی1بنا1
از1قبيل1ورودی،1حياط1و1شبستان11ها1و1ايوان1را1از1نظر1شکل1
و1ساختار1مورد1بررسی1قرار1داده1اند.1لذا1پژوهش1پيش1رو،1
نخستين1نمونه1از1مطالعه1اين11گونۀ1معماری1در1شهر1شيراز1
است1كه1به1دو1مسجد1اعيانی1شهر1و1وجه1آموزشی11آنها1با1بررسی1
ويژگي1های1فضايی1و1عناصر1معماری1و1هندسی1و1تدقيق1در1

عنوان1عملکرد1اصلی1آنها1پرداخته1است.1

روش و فرآيند پژوهش

اين1پژوهش،1از1راهبرد1تركيبی1شامل1روش1"موردپژوهی"1
و1"تفسيری-1تاريخی"1)گروت1و1وانگ،13851(1بهره1می1برد.1
اوليه1در1گام1نخست1به11وسيله1 ه1همين1سبب،1داده1های1 ب
مطالعات1كتابخانه11ای1و1اسنادی1از1آنچه1پيش1تر1در1رابطه1با1
محتويات1كلی1موضوع1در1متون،1اسناد،1تصاوير،1پرونده11های1
بتی،1مقاالت1و1طرح11های1پژوهشی1انجام11گرفته1بود،1گرد1 ث
آمده1اند.1در1گام1دوم،1با1مستند1نگاری1و1مطالعات1ميدانی،1
اطالعات1مورد1نياز1در1خصوص1ويژگی1های1كالبدی1مساجد1
مورد1مطالعه1تهيه1شده1و1در1گام1سوم1با1تحليل1و1بررسی1ديگر1
نمونه11های1موردی1مشابه1در1بستر1تاريخی1مورد1نظر1اين1تحقيق،1
امکان1قياس1تطبيقی1و1تفسير1داده1های1ميدانی1فراهم1آمده1
است.1در1گام1نهايی1با1رويکرد1استنتاجی1و1مبتنی1بر1استدالل1
منطقی1و1شواهد1و1مدارك1تهيه1شده،1به1ارائه1استدالل1های1
الزم1جهت1رد1يا1تأييد1فرضيه1پژوهش1و1يافتن1پرسش1های1

آن1اقدام1شده1است.

پيشينه تاريخی و خصوصيات كالبدی نمونه  ها 

در1اين1بخش،1به1بررسی1ويژگی11های1كالبدی1و1عملکردی1
مساجد1نصيرالملك1و1مشيرالملك1بر1اساس1متون1تاريخی1و1
منابع1منتشر1شده1در1اين1خصوص1پرداخته1می11شود1و1مواردی1كه1
در1اين1منابع1به1تاريخچه1اين1دو1بنا1اشاره1كرده1،1ذكر1می11شوند.1

مسجد مشيرالملک

مسجد1مشيرالملك1به1دستور1ميرزا1ابوالحسن1خان1مشيرالملك1
وزير1فارس1در1سال112651ه.ق.1)دوره1محمدشاه1قاجار(1آغاز1
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به1ساخت1شده1و1در1سال112741ه.ق.1)در1زمان1ناصرالدين1شاه1
قاجار(1به1اتمام1رسيده1و1از1زيباترين1و1ارزنده1ترين1بناهای1دوره1
قاجاريه1محسوب1می1شود1)زارعی1و1رازانی،11681:13991و1
181(.1اين مسجد در محله سنگ سياه، در جوار خانه حاجی 
مشيرالملك است1)حسينی1فسايی،12171:13821(.1بر1روی1
كتيبه1كاشی1كاری1محراب1شبستان1غربی1مسجد،1نام1"علی1
عسگر1ارسنجانی"1به1عنوان1كاشی1كار1بر1اساس1فرمايش1جناب1
"مشيرالملك"1وجود1دارد1و1تاريخ112891ه.ق.1ذكر1شده1است.1
در1زير1كتيبه1شبستان1شمالی1نيز1تاريخ112791ه.ق.1و1نام1كاتب1
"محمد1علی"1ذكر1شده1است1)شريف1زاده،1541:13811(.1اين1
بنا1بخشی1از1مجموعه1مشير1است1كه1شامل؛1خانه،1مسجد،1
حسينيه،1باغ1و1حمام1بوده1است1)افسر،2791:13741(.1فرصت1
شيرازی1در1"آثار1عجم"1از1اين1مسجد1چنين1ياد1می11كند:1»مسجد1
مشير1الملك1در1محله11ای1به1نام1سنگ1سياه1در1شيراز1ساخته1
شده1است،1اين1مسجد1به1صورتی1خوش1و1دلکش1ساخته1شده1
است«1)فرصت1شيرازی،14361:13771و4371(.1در1اين1مسجد،1
ساعتی1فرانسوی11و1بسيار1بزرگ1قرار1دارد1كه1زنگ1آن1متجاوز1
از1شصت1من1است1و1بر1باالی1طاق1بزرگ1رو1به1جنوب1قرار1دارد1.2
مسئول1محافظت1و1نگهداری1از1اين1ساعت1"حاجی1ميرزا1محمد1
علی1بن1حاجی1سيد1اسمعيل1خوشنويس1شيرازی"1بوده1است1
)همان:4371(.1مسجد1در1جهت1شمال1شرقی-1جنوب1غربی1
احداث1شده1و1سردر1اصلی1ورودی1مسجد1مشير1در1سمت1
شمال1شرقی1قرار1دارد.1ورودی1دوم1بنا1در1گوشه1ايوان1غربی1
قرار1دارد.1اين1مسجد1دارای1سه1ايوان1در1جهت1شمال،1شرق1
و1غرب1است.1طاق1مرواريد1در1ايوان1جبهه1شمالی1كه1به1عنوان1

شبستان1بهاره1مورد1استفاده1است1قرار1دارد.1در1طبقه1اول1اين1
مسجد،1مهتابی11هايی1وجود1دارند.1مسجد1دارای1سه1شبستان1
در1شمال،1جنوب1و1غرب1است1كه1شبستان1شمالی1پشت1ايوان1

به1نام1مقصوره1مشهور1است1)تصوير11(.

مسجد نصيرالملک 

اين مسجد در جوار خانه حاجی نصيرالملك در محله 
اسحق بيگ1)حسينی1فسايی،12171:13821(1كه1اكنون1به1نام1
گود1عربان1معروف1است1و1در1خيابان1لطفعلی11خان1زند،1كوچه1
نصيرالملك1قرار1دارد.11اين1بنا1به1دستور1ميرزا1حسنعلی1خان1
ملقب1به1نصيرالملك،1كه1از1اعيان1و1اشراف1شيراز1در1دوره1
قاجار1بود،1در1زمان1سلطنت1ناصرالدين1شاه1قاجار1ساخته1شد.1
در1كتيبه1كاشی1هشتی1ورودی،1نام1"محمدحسن1معمار"1و1
"محمدرضا1كاشی11پز"1كه1از1معماران1و1سازندگان1بنا1بوده1اند1
ديده1می11شود1و1نيز1تاريخ1شروع1بنا112931ه.ق.1و1اتمام1آن1
11305ه.ق.1ذكر1شده1است1)زارعی1و1رازانی،1811:13991(.1
جهت1گيری1بنا1شمال1شرقی-1جنوب1غربی1است.1بنا1دارای1
دو1ورودی1در1شمال1و1جنوب1است1كه1ورودی1اصلی1بنا1در1
شمال1قرار1دارد.1بنا1دارای1دو1ايوان1است؛1ايوان1شمالی1و1
ايوان1جنوبی.1همانند1مسجد1مشير1در1ايوان1شمالی،1طاق1
مرواريد1با1مقرنس11های1زيبايی1قرار1دارد.1مسجد1نصيرالملك1
دارای1دو1شبستان1است؛1يکی1در1غرب1و1ديگری1در1شرق.1
اين1مسجد1در1كنار1يك1امامزاده1در1شمال1شرقی1بنا1به1نام1
امامزاده1زنجيری،1يك1مجموعه1يکپارچه1را1شکل1داده11اند1
)تصوير21(.1در1كتاب1"فارسنامه1ناصری"1اشاراتی1بدين1گونه1

تصوير1.21الف(1موقعيت1مسجد1نصيرالملك1در1بافت1تاريخی1شيراز1)آرشيو1ميراث1فرهنگی1فارس،13931(1ب(1پالن1طبقه1همکف1بنا1)حاجی1قاسمی1و1
همکاران،1201:13831(1پ(1سه1بعدی1ايزومتريك1و1نمای1شمالی1بنا1)همان:1191(1ت(1ايوان1و1جبهه1شمالی1بنا1)نگارندگان(

تصوير1.11الف(1موقعيت1مسجد1مشيرالملك1در1بافت1تاريخی1شيراز1)آرشيو1ميراث1فرهنگی1فارس،13931(1ب(1پالن1طبقه1همکف1بنا1)حاجی1قاسمی1و1
همکاران،1121:13831(1پ(1سه1بعدی1ايزومتريك1بنا1)همان:1111(1ت(1جبهه1شرقی،1شمالی1و1جنوبی1بنا1)نگارندگان(
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آمده1است:1»در1استحکام1بنيان1و1سنگ1ازاره1و1ستون1های1
سنگی،1شبستان1و1درياچه1]حوض[1و1صحن،1مانند1مسجد1
مشيرالملك1و1بلکه1اندكی1بزرگ1تر1است1و1بعضی1تصرفات1تازه1
در1آن1افزوده1كه1بر1محاسن1آن1افزوده1است«1)حسينی1فسايی،1
12181:1382(.1در1كتاب1"آثار1عجم"1بيان1می11دارد1مسجدی1
است1رفيع1البنيان1و1موثق1االركان1كه1بنای1آن1نيکو،1فضای1آن1
دلجود1و1شبستان1رفيع1و1دو1گلدسته1منيع1دارد1با1حجرات1
فوقانی1)فرصت1شيرازی،4381:13771(. در1كاشی11های1اين1
مسجد،1نقوش1اسليمی،1كتيبه1و1تصاوير1مناظر1طبيعی1ديده1
می11شوند.1در1و1پنجره1های1رنگين1شبستان1اين1بنا1توسط1دو1
استاد1بزرگ1نجار1شيرازی1به1نام1های1استاد1محمد1جعفر1و1
استاد1محمد1رحيم1در1زمان1احداث1اين1بنا1ساخته1شده1و1در1
سال113481خورشيدی1توسط1ميرزا1آيت1بازسازی1شده1اند.1
سنگ1تراشی1و1تزئين1شبستان1مسجد،1الهام1گرفته1از1مسجد1

وكيل1است1)صادقی1و1همکاران،611:13971(.1

بررسی كاربری آموزشی و تشابه ويژگی  های كالبدی 
مساجد مورد مطالعه در اسناد تاريخی

كالبد1 در1 تشابهاتی1 نصيرالملك1 مسجد1 كه1 آنجايی1 از1
به1خصوص1حجره11های1رو1بام1و1مهتابی11ها1با1مسجد1مشيرالملك1
دارد،1به1منظور1بررسی1دقيق1عملکرد1اصلی1اين1فضا1و1در1نتيجه1
تدقيق1عملکرد1جانبی1اين1دو1بنا1در1كنار1عملکرد1نيايشی،1به1
بررسی1برخی1متون1قديمی1از1جمله1فارسنامه1ناصری1و1آثار1
عجم1پرداخته1شده1است.1با1توجه1به1اينکه1كه1تاريخ1ساخت1
هر1دو1بنا1و1نگارش1هر1دو1كتاب1در1زمان1ناصرالدين1شاه1قاجار1
است،1لذا1منابع1مناسبی1از1اين1حيث1هستند.1در1خصوص1
وجه1آموزشی1مسجد1مشيرالملك،1در1متون1اشارات1دقيقی1
به1آن1شده1است.1فرصت1شيرازی1در1"آثار1عجم"1می1نويسد:1
»...]اين1مسجد[1محل1و1مسکن1طالب1علوم1دينی1بوده1است«1
)فرصت1شيرازی،4371:13771(.1در1جايی1ديگر1نيز1اشاره1
1شده1»... عالوه بر عمارات مسجد، چندين حجره فوقانی در 
آن ساخته،1مسکن طالب دينيه قرار داده است«1)حسينی1
امام1جماعت1اين1مسجد1 فسايی،12171:13821(.1فرصت1
را1"آقاميرزامحمد1علی1بن1ميرزا1محبعلی1شيرازی"1معرفی1
می11كند1و1از1وی1به1عنوان1امام1جماعت1مسجد1جامع1علوم1دينی1
و1معارف1يقينی1نام1می11برد1)فرصت1شيرازی،4371:13771(1
كه1خود1دليلی1ديگر1بر1كاربری1آموزشی1بودن1اين1بنا1و1نوع1
علوم1تدريس1شده1در1آن1است.1از1سويی1به1نظر1می1رسد1اين1
بنا1احتماال1ًفقط1تا1زمان1حيات1مشيرالملك1كاربری1آموزشی1
داشته1است؛1زيرا1به1گفته1حسينی1فسايی،1وی1پس1از1مرگ1
خود1معلوم1نبود1موقوف1ه1ای1برای1مسجد1و1حجرات1آن1معين1

كرده1باشد1)حسينی1فسايی،12171:13821(.1در1مورد1تشابه1
اين1بنا1با1ساير1بناها1نيز1می11توان1گفت1بعد1از1مسجد1جامع1
وكيل1بر1حسب1استحکام1و1ترتيب1و1درياچه13و1ستون1های1
سنگی1و1شبستان1و1سنگ1ازاره1مانند1آن،1مسجدی1در1شيراز1
نيست1و1از1حيث1سبك1و1اسلوب،1با1مسجد1وكيل1مقايسه1

می1شود1)همان(.
در1خصوص1وجه1آموزشی1مسجد1نصيرالملك،1در1منابع1
قديمی1اشاره11ای1نشده1است.1در1كتاب1"آثار1عجم"1به1اين1
مسجد1اشاره1و1فقط1فضاهای1آن1توصيف11شده1اند.1همچنين1
به1حجره11های1طبقه1باالی1مسجد1اشاره1می11كند1كه1بر1خالف1
مسجد1مشيرالملك،1محل1اسکان1همسر1امام1جماعت1مسجد1
آقاميرزا1هدايت1شيرازی1است1)فرصت1شيرازی،43811:13771(1
و1اشاره11ای1به1جنبه1آموزشی1و1اسکان1طالب1نشده1است.1اما1به1
ايجاد1نوآوری11ها1در1معماری1مسجد1نصيرالملك1و1تأثيرپذيری1
بنا1از1مسجد1مشيرالملك1در1كتاب1"فارسنامه1ناصری"1اشاراتی1
شده1است:1»در1استحکام1بنيان1و1سنگ1ازاره1و1ستون1های1
سنگی،1شبستان1و1درياچه1)حوض(1و1صحن،1مانند1مسجد1
مشيرالملك1و1بلکه1اندكی1بزرگ1تر1است1و1بعضی1تصرفات1
تازه1در1آن1افزوده1كه1بر1محاسن1آن1افزوده1است«1)حسينی1
فسايی،12181:13821(.1در1اينجا1نويسنده1به1تصرفات1تازه1يا1
نوآوری11هايی1در1طراحی1و1ساخت1اين1مسجد1به1وضوح1اشاره1
می11كند1كه1در1بخش11های1بعدی1به1اين1موارد1پرداخته11شده1است.

مسجد و مدرسه 

از1آنجايی1كه1بررسی1عملکرد1آموزشی1در1كنار1عملکرد1
اصلی1مساجد1نصيرالملك1و1مشيرالملك1يکی1از1پرسش1ها1
و1فرضيات1اين1پژوهش1است،1لذا1به1منظور1روشن11تر1شدن1
موضوع1ابتدا1به1بررسی1مدارس1شيراز1و1مقايسه1با1نمونه11های1
ديگر1جهت1دريافت1وجوه1اشتراك1و1تفاوت11ها1پرداخته1می11شود. 

قياس تطبيقی مدرسه  های  شيراز با نمونه  های مطالعاتی

از1آنجايی1كه1بررسی1عملکرد1آموزشی1در1كنار1عملکرد1
اصلی1مساجد1نصيرالملك1و1مشيرالملك،1يکی1از1پرسش1ها1
و1فرضيات1اين1پژوهش1است،1لذا1به1منظور1روشن11تر1شدن1
موضوع1ابتدا1به1بررسی1مدارس1شيراز1و1مقايسه1با1نمونه11های1
ديگر1جهت1دريافت1وجوه1مشترك1و1تفاوت11ها1پرداخته1می1-

شود.1در1تعريفی1می11توان1مسجد- مدرسه1را1گونه1ای1دانست 
كه يك مسجد كامل و يك مدرسه1كامل را با كامل11ترين شيوه 
تركيبی در بر1داشته باشد.1از اين نظر كه تمام عناصر نيايشی 
مانند؛ شبستان تابستانی و زمستانی و1گنبدخانه محراب11دار و 
هر دو اجزای آموزشی مانند حجره و مدرس در يك بنا جمع 



ک 
لمل

یرا
نص

د 
اج

مس
ی 

رد
ملک

و ع
ی 

مار
 مع

ای
ی  ه

ژگ
 وی

نی
خوا

باز
راز

شی
ک 

لمل
یرا

مش
و 

1-
17

   
   

   
ی 

ارع
ی ز

هان

6

می11شوند و1فضاهای نيايشی قابل11استفاده برای همگان و همچنين 
بانوان نيز هستند، می11توان اين11گونه1را كامل11تر دانست و آن را 
مسجد-1مدرسه بناميم1)هوشياری1و1همکاران،521:13921-

50(.1نگاهی1به1پيشينه1تحوالت1اين1گونه1نشان1می11دهد1پس از 
تجربه هم1جواری مدرسه با مسجد و تركيب مسجد و مدرسه و 
همچنين گنبدخانۀ1بزرگ و متمايز به1عنوان فضای نيايشی1در1
دوره1صفويه1)همان:461(، با ورود به دوره قاجار، ساخت1وساز 
تركيبی مسجد و1مدرسه را1فراوان می11توان ديد1)همان:471(.1
در1يك1بررسی،1مسجد1مدرسه11های1اين1دوره1به1سه1دسته1از1
لحاظ1نحوه1تركيب1مسجد1و1مدرسه1به1صورت1كاماًل1مجزا،1در1
هم1ادغام1شده1و1دارای1پالن1واحد1با1كاربری1مجزا1از1هم1تقسيم1
شده1)مهدوی11نژاد1و1همکاران،151:13921(1كه1به1طور1جزئی11تر1
به1مدرسه1بدون1فضای1نيايشی،1با1يك1شبستان،1با1شبستان1و1
گنبدخانه،1در1كنار1مسجد1و1درون1مسجد1با1دو1شبستان1دسته1-
بندی1می11شوند1)هوشياری1و1همکاران،481:13921(.1در1دوره1
قاجار،1تهران پايتخت قاجاريان، دارای مدارس بسياری می11شود 
كه بيشتر آنها ديگر فقط1مدرسه نبوده و هر1يك به1گونه1ای با 
فضای نيايشی تركيب11می11شود.1بزرگ11ترين گونۀ تركيبی1مسجد1
مدرسه1در1تهران1را می11توان در مسجد- مدرسه سپهساالر 
ديد.1ساخت تركيبی مسجد-1مدرسه در ديگر شهرهای بزرگ 
زمان قاجار مانند؛1شيراز، اصفهان، كاشان و قزوين نيز ديده1
می11شود1)همان:471؛1سجادزاده1و1همکاران،2261:13961(.1يکی1
از1نمونه11های1شيوه1تركيبی1در1اصفهان،1مسجد- مدرسه سيد 
است.1نکته قابل1توجه در اين بنا، نوعی جداسازی هم1زمان با1
تركيب كامل ميان فضای مسجد و مدرسه است و آن، ساخت 
مهتابی11هايی در صحن اصلی است تا بخشی از بنا را به11صورت 
نيم1طبقه درآورد و بدين ترتيب، مسير رفت11و1آمد طالب تا1
اندازه1ای از ديگر نمازگزاران جدا شود1)سجادزاده1و1همکاران،1
2261:1396(.1همچنين1دارا بودن يك مدرس جداگانه در 
سمت شرقی بنا تا1اندازه1ای فضای آموزشی را از فضاهای 
نيايشی بی1نياز می11كند1)همان(.1در مسجد- مدرسه آقابزرگ نيز 
دو فضا در عين تركيب كامل با ساخت گودال باغچه كه ويژگی 
رايج ساخت1وساز اقليم كويری است، از يکديگر جدا می11شوند1

)هوشياری1و1همکاران،471:13921(.
فضاهای غالب مدارس دوره صفويه، ايوان، حجره1و مدرس 
هستند كه به11صورت ساده و تکرار پيرامون يك1صحن مركزی 
قرار1گرفته11اند1و1در1مسجدجامع1عباسی1اصفهان،1شاهد1تركيب1
مسجد1با1دو1مدرسه1سلطانی1و1ناصری1هستيم1كه1در1مسجد1
وكيل1شيراز1از1دوره1زنديه1نيز1همين1نوع1تركيب1بندی1ديده1
می11شود1)آزادی1و1تقی11پور،1141:13961(. اما در دوره قاجار،1
كثرت1تلفيق دو عملکرد مسجد و مدرسه در قالب يك بنا 

باعث شد تا شمار1و نوع فضاها متنوع و بيشتر شود؛1به1طوری1كه 
در يك بنا عالوه بر حجره، ايوان، مدرس و هشتی ورودی، 
فضاهايی1همچون؛ شبستان، گنبدخانه و مناره احداث شدند1
)بمانيان1و1همکاران،231:13921(.1فضاهای1مرتبط1با1مسجد-1
مدرسه11های1قاجاری1شامل؛1حجره،1صحن،1شبستان،1مهتابی1
و1در1برخی1بناها1مناره1و1برج1ساعت1هستند.1آغاز1استفاده1از1
ساعت1در1بناها1مربوط1به1اوايل1دوران1اسالمی1است1كه1در1
مسجد1جامع1دمشق1به1نام1قبۀ1الساعات14معروف1است1)طوسی،1
2171:1388(؛1در1دوران1رنسانس1نيز1شاهد1استفاده1از1آن1
در1بناها1هستيم1كه1از1نمونه1های1معروف1آن1می11توان1به1برج1
ساعت15اشاره1كرد1)بمانيان1و1همكاران،901:13871(.1برج 
ساعت، از عناصر1معماری وارداتی است كه در اواخر دوره قاجار 
وارد ايران شد و در شمس1العماره،1مسجد امام تهران و1... نيز 
موجود است.1با1اين11حال،1مهتابی1و1برج1ساعت1در1هيچ1كدام1
از1نمونه1111های1دوره1صفويه1ديده1نمی11شوند.1در دوره1قاجار1
در ساخت مساجد، دو تحول اساسی شکل می11گيرد؛ تحول1
نخست، استقرار گنبد در گنبدخانه بر1روی كاربندی است.1
اين1اتفاق برای نخستين1بار در مسجد آذربايجانی11های بازار 
تهران و در كامل1ترين شکل1خود در مسجد سپهساالر و پس 
از آن در مسجد نصيرالملك قابل1مشاهده است.1تحول1ديگر، 
ورود عنصر مهتابی از خانه به مسجد و تركيب آن با جداره1های 
رو1به صحن1است.1اين مهتابی11ها نخستين1بار در مسجد سيد 
اصفهان و سپس در مسجد سلطانی1سمنان و باالخره در 
مسجد سپهساالر تهران به1خوبی1با1فضاها1تركيب1می11شوند1
)سجادزاده1و1همکاران،2361:13961(.1تعدد و تنوع فضاها در 
مسجد - مدرسه، گذر از سادگی به پيچيدگی است.1همين امر 
و تالش برای خروج از محدوديت11های طراحی سنتی، معماران 
را به11ناچار مجبور به تغييراتی در برخی الگوهای1متداول و 
پايدار موجود معماری كرد كه به1نوعی نوآوری در طراحی فضا 
و تركيبات حجمی است1)بمانيان1و1همکاران،251:13921(.1
در مسجد-1مدرسه1های قديمی، فضای حياط را ديواره11های 
معموالً دو1طبقه محصور می11كنند و در چهار نقطه اصلی آن،1
يعنی در دو محور طولی و عرضی حياط، چهار ايوان استقرار 
می11يابند. در1واقع، گشادگی1های فضايی حياط به اين چهار1
ايوان1منحصر می11شوند،1ولی كار اساسی1يعنی گشايش فضايی 
حياط در دوره قاجار صورت می11گيرد1و آن،1استفاده از مهتابی 
است كه يکی از ويژگی11های فضاسازی مسجد-1مدرسه11های 
دوره قاجار1همين مهتابی11ها و بهارخواب11های وسيع هستند1

)بمانيان1و1همکاران،911:13871(.
بررسی1مدارس1شيراز1در1دوره1صفويه1و1زنديه1نشان1می1دهد1
كه1حياط1در1تمامی1نمونه11ها1به1صورت1مركزی1بوده1و1پالنی1
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مربع1مستطيل1دارد1و1حدود351-125درصد1كل1بنا1را1به1خود1
اختصاص1داده1است.1همه1نمونه11ها1دارای1دو1ايوان1هستند1كه1
يکی1از1ايوان11ها1به1عنوان1ورودی1محسوب1می11شود.1همچنين،1
همگی1نمونه11ها1دارای1حجره1و1مدرس1بوده1و1عناصر1معماری1
و1ساعت1 مناره1فقط1در1مدرسه1خان1ديده1می11شود1 نظير1
در1هيچ1کدام1از1مدارس1مشاهده11نمی11شود.1لذا1در1بررسی1
نگارندگان1از1مدارس1شيراز،1سه1گونه1مختلف1قابل11مشاهده1
است؛1گونه1اول،1مدرسه1بدون1فضای1نيايشی1است.1در اين 
مدارس تنها می11توان فضاهای آموزشی چون حجره11ها و مدرس 
و يا خدماتی مانند1آبريزگاه را ديد1كه1از1نمونه11های1آن1می11توان1
به1مدرسه1خان1اشاره1نمود.1گونه1دوم،1مدارس1مجزا1و1با1فاصله1

از1فضای1نيايشی1)مساجد(1هستند.1با1بررسی1انجام1شده،1اين1
نوع1قرارگيری1در1دوره1صفويه1در1بناهای1استان1فارس1متفاوت1
ديده1می11شود1و1مدارس1با1پالنی1كامل1و1به11صورت1مجزا1و1
با1فاصله1از1مساجد1ساخته11شده1اند1كه1می11توان1مدرسه1خان1
جهرم1و1مدرسه1منصوريه،1مدرسه1هاشميه1و1مدرسه1نظاميه1
را1نام1برد.1گونه1سوم،1مدرسه1و1مسجد1در1كنار1هم،1يعنی1
قرارگيری1مدرسه1در1كنار1مسجد1و1چسبيده1به1آن1است1كه1
در1مدرسه1آقاباباخان1متصل1به1مسجد1وكيل1شيراز1مربوط1به1
دوره1زنديه1)آزادی1و1تقی11پور،1141:13961(1و1مدرسه1مقيميه1
مربوط1به1دوره1صفويه1مشاهده1می11كنيم1)تصوير31(1)جدول11(.

بحث و تحليل يافته  ها

بر1اساس1مطالب1ارائه1شده1به11منظور1دست1يابی1به1نتايج1
بهتر،1دو1بنای1مورد1مطالعه1در1عناصر1معماری1نظير؛1ورودی،1
حياط،1شبستان،1حجره1طالب،1ايوان،1مهتابی،1گلدسته1و1
برج1ساعت،1مورد1بررسی1قرار1گرفته1اند1و1با1بناهای1مسجد-1
مدرسه1شهيد1مطهری1تهران1)11258ه.ق.(1)حاجی11قاسمی1
و1همکاران،13941الف:821؛1سجادزاده1و1همکاران،13961(،1
آقابزرگ1كاشان1)نيمه1قرن1131ه.ق.(1)پيرنيا،3421:13801(،1
رحيم1خان1)11290ه.ق.(1)كيانی،221:13791؛1حاجی1قاسمی1
و1همکاران،13941ب:581(1و1سيد1اصفهان1)11265ه.ق.(1
)كيانی،221:13791؛1حاجی11قاسمی1و1همکاران،13941ب:1

 گونه سوم گونه دوم گونه اول 
 
 
 
 
 

  

 مدرسه خان شیراز
مدرسه هاشمیه و منصوریه و 

 خان جهرم
مدرسه آقاباباخان، مدرسه 

 مقیمیه
تصوير1.31گونه11های1تركيبی1مختلف1مدارس1و1مساجد1در1دوره1تاريخی1
صفويه1و1قاجار1شيراز-1رنگ1خاكستری:1مدرسه1و1رنگ1سبز:1بخش1نيايشی1
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با1فاصله-12-مربع1مستطيل*14شيرازصفويهمدرسه1خان1

چسبيده1به1--1-مربع1مستطيل*12جهرمصفويهمدرسه1خان2
مسجد1خان

صفويه-مدرسه1مقيميه3
چسبيده1به1--2داردمربع1مستطيل*12شيرازقاجار

مسجد1طاهريه

با1فاصله--1-مربع1مستطيل*12شيرازصفويهمدرسه1نظاميه4

مدرسه51
چسبيده1به1--1نداردمربع1مستطيل*12شيراززنديهآقاباباخان

مسجد1وكيل

مدرسه61
---2داردمربع1مستطيل*22شيرازصفوی-زندمنصوريه

با1فاصله--1-مربع1مستطيل*12شيرازصفويهمدرسه1حکيم7

با1فاصله--1-مربع1مستطيل*11شيرازصفويهمدرسه1هاشميه8
)نام1بناها1و1دوره1تاريخی1آنها:1آرشيو1ميراث1فرهنگی1فارس،113931با1تکميل1نگارندگان(

جدول1.11مشخصات1معماری1مسجد1مدرسه11های1دوره1صفويه1و1زنديه1فارس11
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94(1از1بناهای1دوران1قاجاريه1مقايسه1شده1كه1نتايج1آن1در1
جدول121ارائه1شده1اند.1

تقريبا1ً باال1نشان1می11دهند1كه1 نتايج1بررسی111نمونه11های1
عناصر1معماری1ذكرشده1در1جدول111بدون1در1نظر1گرفتن1
تشابه1شکلی،1تناسبات1و1جايگاه1آن1در1بنا،1در1تمامی1موارد1
به1جز1مناره1و1گنبدخانه1در1بناهای1مورد1بررسی1وجود1دارند.1
در1مورد1مناره1نيز1می11توان1گفت1كه1در1همه1بناها1به11جای1مناره1
به1جز1آقابزرگ1كاشان1و1شهيد1مطهری1كه1اقتباسی1از1مساجد1
عثمانی1است1)سجادزاده1و1همکاران،2321:13961(1كه1البته1
فرم1ايرانی1مناره11ها1در1آنها1حفظ1شده1)بمانيان1و1همکاران،1
911:1387(،1از1گلدسته1و1مأذنه1استفاده1شده1است.1در1خصوص1
گنبدخانه1و1دليل1عدم1وجود1آن1در1مساجد1شيراز1نيز1می11توان1
گفت1گنبد در شيراز، شاخص بقاع مذهبی بوده و1تقريبا1ً
در1تمام1دوره11ها در مساجد كاربرد نداشته است1)پارسايی1و1
همکاران،601:13851(.1برج1ساعت1از1اجزای1خاصی1است1كه1
در1مساجد1مشيرالملك،1مسجد1مدرسه1شهيد1مطهری1و1سيد1
اصفهان1ديده1می11شود.1ساعت1مسجد1مشيرالملك،1قديمی1ترين1
ساعت1بناهای1شيراز1است1كه1در1دوره1قاجار1به1سفارش1ميرزا1
ابوالحسن1خان1مشيرالملك1ساخته1شد1و1در1شيراز1به1جز1اين1
ساعت،1دو1ساعت1ديگر1در1شاه1چراغ1و1سيد1عالءالدين1حسين1

)ع(1نيز1وجود1دارند1)تصاوير141و51(.

رابطه اجزای فضاها از منظر هندسه 

بررسی1ارتباط1هندسه1و1طراحی1فضاهای1مساجد1مورد1
بحث1نشان1می11دهد1انتظام1فضای1مدرس1و1شبستان11های1
اين1دو1بنا1را1می11توان1اين1گونه1بيان1نمود1كه1در1مساجد1شهر1

شيراز،1دو1گونه1انتظام1شبستان11ها1در1مساجد1را1می1بينيم؛1در1
گونه1اول،1شاهد1كشيدگی1شمالی-1جنوبی1مسجد1و1در1جهت1
قبله1هستيم1و1در1گونه1دوم،1كشيدگی1عمود1بر1جهت1قبله1و1
شرقی-1غربی1است1)توكليان1و1بهمنی1كازرونی،1011:13941(.1
بر1اين1اساس1در1مشيرالملك،1شاهد1قرارگيری1شبستان1در1
جبهه1جنوبی،1شمالی1و1غربی1)شبستان1اصلی(1و1در1مسجد1
نصيرالملك،1در1جبهه1غربی1)شبستان1اصلی(1و1شرقی1هستيم.1
همچنين،1محور1طولی1شبستان1اصلی1مساجد1مشيرالملك1و1
نصيرالملك1در1راستای1جهت1قبله1قرار1گرفته1است.1مدرس1در1
دو1بنای1مساجد1نصيرالملك1و1مشيرالملك،1در1ايوان1شمالی1و1
زير1طاق1مرواريد1قرار1دارد1كه1يکی1از1موارد1الگوگيری1مسجد1

نصيرالملك1از1مشيرالملك1است1)تصوير61(.
از1ديگر1ويژگی11های1هندسی1مسجد1مشيرالملك،1شکل1
هندسی1حياط1است1كه1به11صورت1نيم1چليپايی1در1بخشی1از1
جبهه1شمالی1فرورفته1است1و1می11تواند1متأثر1از1فرم1هندسی1
حياط1خانه11های1شيراز1باشد1كه1عموما1ًدر1خانه11های1شيراز1
شاهد1حياط11های1چهار111ضلعی1و1مستطيل1شکل،1حياط11های1
چليپايی1و1حياط11های1نيم11چليپا1با1بيرون1زدگی1در1سمت1شرق1
يا1جنوب1هستيم1)زارعی،12161:13941و2171(.1از1ديگر1موارد1
اين1تأثيرپذيری1متقابل،1می11توان1ورود عنصر مهتابی از1خانه 
به مسجد و تركيب آن با جداره11های رو1به صحن1را1دانست1
و1قرارگيری1اتاق11های1گوشواره1و1ايجاد1مهتابی1در1جلوی1آن1
كه1گاهی1همان1پشت1بام1هم1بوده1است؛1كه1در1خانه11های1
مسکونی1دوره1قاجار1شيراز1نيز1می11توان1مشاهده1كرد.1نتايج1
بررسی1الگوی1مساجد1شيراز1نشان1می11دهند1در بيشتر1مساجد1
اين1شهر، معمار پس از استخراج بزرگ1ترين1چهارضلعی 
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21-31ندارد1مستطيل8-23مشيرالملك1

-2-22نداردمستطيل2212نصيرالملك2

1-8-1داردمربع60-24شهيد1مطهری3

11-46داردمستطيل45-24سيد1اصفهان4

-2-24داردمستطيل--22رحيم1خان1اصفهان5

دارد.1چهار1مستطيل12-22آقابزرگ1كاشان6
--312طرف1باز

)نگارندگان(

جدول1.21مقايسه1عناصر1معماری1برخی1نمونه11های1دارای1كاربری1نيايشی-1آموزشی1با1دو1نمونه1مورد1مطالعه
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تصوير1.51نمايش1عناصر1معماری1)گلدسته،1گوشوار،1مهتابی،1بادگير1و1ساعت(1در1باال:1مسجد1مشيرالملك1و1پايين:1مسجد1نصيرالملك1)نگارندگان(

تصوير1.41نمايش1عناصر1معماری1خاص1مسجد-1مدرسه1در1شيراز1)الف(1مسجد1نصيرالملك1)حاجی1قاسمی1و1همکاران،1201:13831(1)ب(1مسجد1
مشيرالملك1)همان:1111(،1طرح1تکميلی1)نگارندگان(

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تصوير1.61نمايش1نحوه1قرارگيری1مدرس،1شبستان1و1حياط1نسبت1به1هم1و1جهت1قبله1در1راست:1مسجد1
نصيرالملك،1چپ:1مسجد1مشيرالملك1)نقشه11ها:1حاجی1قاسمی1و1همکاران،11101:13831و11201با1طرح1

نگارندگان(
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تصوير1.71نمايش1هندسه1طاليی1در1حياط1و1اجزای1نمای1اصلی11مسجد1نصيرالملك1و1مسجد1مشيرالملك1)اصل1نقشه11ها1از1آرشيو1ميراث1فرهنگی1فارس،1
1393؛1Ehteshami & Soltaninejad, 20191با1تکميل1و1طرح1نگارندگان(

 

 

 

 

 

 

  
 الملکنصیرمسجد پالن 

مشیرالملک مسجد  پالن

درون مسجد، تمام عرض مستطيل به1دست1آمده را به يکی 
از اضالع حياط اختصاص مي1دهد.1اين مهم1ترين نکته و 
اصل مؤثر در نحوه1 انتظام شبستان در1مساجد شيراز است1
)توكليان1و1بهمنی1كازرونی،961:13941(.1بررسی1مساجد1
شيراز1دوره1قاجاريه1توسط1نگارندگان1نيز1نشان1می11دهد1در1
تمامی1موارد1موجود،1راستای1قرارگيری1حوض1)كشيدگی1
حوض(1هم1راستا1با1قبله1و1در1اكثر1موارد1هم1جهت1با1محور1
طولی1حياط1است.1تصوير171نشان1می11دهد1بين1اجزای1نما1
)اسپرها،1جرز1و1دهانه(1رابطه1هندسی1معناداری1وجود1دارد1
كه1بر1اساس1مستطيل1طاليی،1عرض1دهانه،1ابعاد1اسپرها1و1
ارتفاع1دهانه11ها1شکل1گرفته1است.1از1سويی،1حجره11های1طبقات1
فوقانی1نيز1در1دو1مسجد1دارای1تناسبات1طاليی1دقيق1هستند.1
همچنين1در1مسجد1مشيرالملك،1راستای1حياط1نسبت1به 
عرض بزرگ1ترين1مستطيل قابل1ترسيم1در زمين1با جهت 

قبله1به1صورت1عمود1بر1آن1و1در1مسجد1نصيرالملك1هم1راستا1
با1آن1قرار1گرفته1است.1هر1دو1مسجد1نيز1در1اجزای1نما1و1شکل1
و1ابعاد1حياط،1دارای1تناسبات1مستطيل1طاليی1هستند1كه1
در1تصوير171نمايش1داده1شده1است.1نسبت1طول1به1عرض1
حياط1مسجد1مشيرالملك،1نسبت1تقريبا1ًطاليی11.711است1
و1مسجد1نصيرالملك1نيز1دارای1نسبت11.371است1)تصوير71(.1
همان1طور1كه1در1تصوير181ديده1می11شود1از1نظر1ابعاد،1طول1و1
عرض1حوض،1نسبتی1از1تعداد1دهانه1رواق1مسجد1بوده1است؛1
به1گونه1ای1كه1عرض1حوض1مساوی1يك1دهنه1رواق1)فاصله1
دو1ستون(1و1طول1آن1به1نسبت1تناسب1آن1در1حياط،1به1اندازه1
ضريبی1از1دهانه1رواق1است.1در1مسجد1مشيرالملك1محور1
طولی1حوض1به1دليل1نحوه1قرارگيری1حياط،1در1راستای1
محور1طولی1حياط1و1خالف1جهت1قبله1قرار1دارد.1در1مسجد1
نصيرالملك،1حوض1هم1راستا1با1محور1طولی1حياط1و1جهت1
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قبله1قرار1گرفته1است.1ولی1همان1طور1كه1قباًل1بيان1شد،1در1
هر1دو1مسجد1راستای1محور1طولی1شبستان1اصلی1در1راستای1
قبله1است.1ابعاد1حوض1در1مسجد1مشير،1به1صورت1يك1دهانه1
در1عرض1و1دو1دهانه1در1طول1بوده1و1در1مسجد1نصيرالملك،1
يك1دهانه1در1عرض1و1چهار1دهانه1در1طول1هستند1)تصوير81(.

در  فضايی  گشايش  و  بصری  و  كالبدی  پيوستگی 
نمونه  های مورد مطالعه

با1نگاهی1به سير تحوالت فضايی مساجد ايران، شاهد 
تالش1مستمر معماران برای1برقراری پيوستگی بصری هر 
چه بيشتر1فضاها هستيم. اين تالش آنجا معنی11دار می11شود 
كه پيوستگی1صفوف نماز و ديد باز به امام جماعت و ساير 
نمازگزاران در فريضه1نماز، به1عنوان يك ضرورت مورد1توجه 
قرار گيرد. اين مهم به1شيوه11های گوناگون در مساجد پيگيری 
شده است1)گلستانی1و1همکاران،351:13961(.1در اين ميان، 
مساجد دوره قاجار بيشترين توفيق را در ادغام1حداكثری 
فضای گنبدخانه با شبستان11های جانبی داشته11اند؛1به1طوری1
1كه می11توان گفت آنها تالش چند1صدساله1معماران پيشين1در 
اين راه را به سرانجام رسانده11اند1)همان(.1با1توجه1به1شبستانی1
بودن1مساجد1نصيرالملك1و1مشيرالملك1و1وجود1دو1فضا1با1
پوشش1كاسه11ای1شکل1كه1متحول1شده1فضاهای1گنبدی1در1
مساجد1هستند،1در1جدول131به1منظور1درك1بهتر1تحوالت1
شبستان1در1مساجد1مورد1بحث،1روند1تغييرات1ارتباط1كالبدی1
و1بصری1از1گنبدخانه1تا1شبستان1با1فضاهای1جانبی1تا1حذف1
كامل1گنبدخانه1در1برخی1مساجد1صفوی1تا1قاجار1مورد1بررسی1
قرار1گرفته1است1كه1بر1اساس1آن،1مسجد1آقانور1اصفهان1)11039
ه.ق.(1مربوط1به1دوره1صفويه1)معماريان،2861:13951(1نسبت1
به1ساير1مساجد1دوره1صفويه،1از1سادگی1خاصی1برخوردار1است1
)همان(1و1شاهد1قرارگيری1شبستان1پشت1ايوان1و1در1جبهه1
ديگر1با1گشودگی1دو1طرف1فضای1گنبدخانه1مواجه1هستيم1و1
فاصله1جرزهای1شبستان1افزايش11يافته1است.1در1مسجد1شيخ1
علی1خان1زنگنه1در1اصفهان1مربوط1به1دوره1صفويه1)حاجی1

قاسمی1و1همکاران،13941ب:1081(1نيز1چنين1چيزی1را1با1ايجاد1
پالنی1چليپايی1می11بينيم.1در1شبستان1جنوبی1مسجد1وكيل1
شيراز1)11187ه.ق.(1از1دوره1زنديه1گنبدخانه1حذف1می11شود1و1
شبستان1ستون11دار1در1پشت1فضای1ايوان1قرار1می11گيرد.1در1اين1
مسجد،1از1طرح1شبستانی1با1تركيب1ايوان1استفاده1شده1است1
)معماريان،2861:13951(؛1اما1اين1نوع1طراحی1در1مسجد1امام1
)سلطانی(1بروجرد1از1مساجد1بزرگ1و1باارزش1كشور1مربوط1به1
اواخر1زنديه1و1قاجار1)حاجی1قاسمی1و1همکاران،13941الف:1
14؛1گودرزی،1741:13911(1ديده1نمی11شود.1در1اين1مسجد،1
گنبدخانه1در1پشت1ايوان1قرار1می11گيرد1و1دو1شبستان1در1دو1
طرف1آن1ايجاد1می11شوند.1اين1نوع1طراحی1در1مساجد1دوره1
قاجار؛1مسجد1امام1تهران1)كيانی،231:13791؛1حاجی1قاسمی1
و1همکاران،441:13831(،1مسجد1امام1سمنان1)كيانی،1:13791
26؛1گلستانی1و1همکاران،331:13961(1و1مسجد1سيد1اصفهان1
)حاجی11قاسمی1و1همکاران،13941ب:941(1نيز1دنبال1شده1است1
كه1در1مسجد1سيد1اصفهان،1دهانه1ميانی1ورودی1گنبدخانه1به1
شبستان11های1دو1طرف1گشودگی1بيشتری1پيدا1كرده1است.1
در اواخر قاجار، مسجد رحيم11خان با طرحی جسورانه و1قرار1
دادن1گنبدخانه بر چهارستون سنگی،1گنبدخانه را به1طور 
تمام1عيار به شبستان11ها پيوند می11زند و به باالترين درجه1
هم1پيوندی يا به1عبارتی پيوستگی فضايی دست می11يابد.1در1
ايوان1غربی1مسجد1مشيرالملك،1شبستان1بدون1واسطه1به1
پشت1ايوان1متصل1می1شود1و1پيوستگی1فضايی1را1به11حد1بااليی1
رسانده1است1)گلستانی1و1همکاران،381:13961(.1در1مسجد1
نصيرالملك1به1دليل1محدوديت11هايی1در1فرم1هندسی1و1جهت1
كشيدگی1زمين،1امکان1قرارگيری1شبستان1پشت1ايوان1وجود1
نداشته1است1)حتی1سردر1ورودی1اصلی1مسجد1نيز1با1انحراف1
ديد1در1يك1گذر1با1عرض1كم1وجود1داشته1كه1ديد1امروزه1را1
به1هيچ1وجه1نداشته،1اما1معمار1با1نگاه1كمال11گونه1تمامی1اصول1
هندسی1و1قرينگی1را1در1اين1سردر1به1كار1برده1است(1و1معمار1
با1بهره11گيری1از1پالن1چليپايی1در1پشت1ايوان1و1پوشش1پنج1
كاسه1به11جای1گنبدخانه،1نمونه11ای1از1پيوستگی1فضايی1بصری1

 

 

 

 

 

  

تصوير1.81نمايش1انتظام1شبستان1و1حياط1در1بزرگ1ترين1مستطيل1بنا1و1تناسبات1حوض1نسبت1به1دهانه1طاق1ها1و1ارتباط1آن1با1كشيدگی1حياط1و1جهت1
قبله1)آرشيو1ميراث1فرهنگی1فارس،113931با1طرح1نگارندگان(
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و1كالبدی1را1متأثر1از1نمونه11های1گذشته1كه1ذكر1آن1آورده1شد،1
به1نمايش1گذاشته1است1كه1به1جهت1وسعت1فضای1ايجادشده1
و1انعکاس1صدا1ناشی1از1وجود1كاشی1كاری1های1سقف،1جنبه1
آموزشی1نيز1به1خود1گرفته1و1در1دوره11ای1به1عنوان1فضای1مدرس1
استفاده1می11شود1كه1اين1امر1در1طاق1مرواريد1ايوان1شمالی1

مسجد1مشيرالملك1نيز1ديده1می11شود1)جدول31(.
از1سويی1ديگر1با1بررسی1فرم1هندسی1پالن1ايوان1111های1مساجد1
نصيرالملك1و1مشيرالملك1و1پس1از1تطبيق1و1بررسی1با1پالن1
مدرسه1شهيد1مطهری1)سپهساالر(1كه1برخی1از1عناصر1آن1نفوذ1
معماری1عثمانی1و1بنای1اياصوفيه1را1نشان1می11دهد1)سجادزاده1
و1همکاران،2371:13961(،1اين1گونه1می11توان1بيان1كرد1كه1در1
دو1نمونه1بررسی1شده1شباهت1شکلی1ايوان1در1ايوان1شمالی1
مسجد1نصيرالملك1به11صورت1چليپا1با1ايوان1بنای1مدرسه1شهيد1
مطهری1قابل11مشاهده1است1و1از1آنجايی11كه1تاريخ1شروع1ساخت1
مسجد1نصيرالملك1)11293ه.ق.(1حدود1چهل1سال1بعد1از1
مسجد-1مدرسه1شهيد1مطهری1است،1لذا1می11توانسته1متأثر1
از1اين1بنا1بوده1باشد؛1البته1قابل11ذكر1است1همان1طور1كه1قباًل1
نيز1بيان1شد،1اين1نوع1پالن1در1مسجد1شيخ1علی11خان1نيز1ديده1
می11شود.1در1ايوان1شرقی1مسجد1مشير1نيز1شاهد1فرم1نيم1چليپا1

هستيم1كه1در1تاالر1ارگ1كريم11خانی1و1عمارت1ديوان1خانه1شيراز1
از1بناهای1دوره1زنديه1نيز1اين1گونه1پالن1را1مشاهده1می11كنيم.1در1
ايوان1شمالی1مسجد1مشيرالملك1سازنده1به1منظور1بهره11گيری1
از1ديد1و1وسعت1فضايی1وسيع1تر،1دو1نيم1طاق1در1طرفين1پالن1
مستطيل1شکل1ايوان1كشيدگی1در1فرم1آن1ايجاد1كرده1است1
)تصوير91(.1تزئينات1حجاری1نقش1ترنج1ازاره1و1ستون11های1
پيچ1دار1اين1مسجد،1بسيار1متأثر1از1تزئينات1حجاری1دوره1زنديه1
هستند.1نقوش گياهی تجريدی در عناصر و تزئينات معماری 
زنديه، شامل1نقش لچك ترنج و كتيبه11های1اسليمی و1از1جمله 
ترنج معروف زنديه كه1از پركاربردترين نقوش در ازاره بناهای 
اين دوره است1هستند1)قنبری1و1همکاران،971:13951(1كه1
بعدها1مسجد1نصيرالملك1نيز1تحت1تأثير1مساجد1مشيرالملك1
و1وكيل1)صادقی1و1همکاران،611:13971(،1چنين1الگوهايی1را1
در1ازاره11ها1و1ستون11های1شبستان1خود1دارا1است1)تصوير101(.1
همچنين1مسجد1مشيرالملك1با1كاشی1كاری1های1مفصل1و1
زيبا1با1نقوش1اسليمی،1هندسی1و1كتيبه1به1گونه1ای1كار1شده1
است1كه1ضمن1اينکه1خصوصيات1كاشی1كاری1های1اين1دوره1
با1مسجد1نصيرالملك1 را1می11توان1تشخيص1داد،1در1قياس1
از1روحانيت1بيشتری1برخوردار1است1و1از1منظره11سازی1های1
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تصوير1.91بررسی1فرم1هندسی1پالن1ايوان11های1)الف(1مسجد1شيخ1علی11خان1زنگنه1در1اصفهان1)دوره1صفويه(1)حاجی1قاسمی1و1همکاران،13941ب:1101(1
)ب(1مسجد1نصيرالملك1)حاجی1قاسمی1و1همکاران،1201:13831(1)ج(1مسجد1مشيرالملك1)همان:1101(1)پ(1مسجد-1مدرسه1شهيد1مطهری1)حاجی1

قاسمی1و1همکاران،13941الف:861(1و1)ت(1اياصوفيه1)زارعی،3471:13981(

تصوير1.101مقايسه1تزئينات1ازاره1و1ستون1های1الف:1مسجد1وكيل1)قنبری1و1همکاران،961:13951(،1ب:1مسجد1مشيرالملك1)نگارندگان(1و1ج:1مسجد1
نصيرالملك1)نگارندگان(
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به1كاررفته1در1آن1مسجد1نيز1خبری1نيست1)شريف1زاده،1:13811
151(.1در1مسجد1نصيرالملك1همه1طرح11های1طراحی1گرچه1
متنوع1هستند،1اما1همه1آنها1برای1متحد1كردن1تركيب1كلی1
 (Ehteshami1معماری1مسجد1مورد1استفاده1قرار1گرفته11اند
(Soltaninejad, 2019: 674 &.1از1موارد1ديگر1در1خصوص1
مسجد1نصيرالملك1اين1است1كه1كل1بنا1در1واقع1مجموعه1ای1
از1ساختمان1مسجد1و1امام1زاده1در1ارتباط1نزديك1با1يکديگر1
قرار1دارند1و1اين1ارتباط1در1هم1تنيده1شده1است؛1اما1اين1ارتباط1

متقابل1به1هيچ11وجه1باعث1كاهش1استقالل1ساختمان1مسجد1
نمی11شود.1اين1اتحاد1و1پيوند1همراه1با1يك1طراحی1دقيق1بوده1

و1از1آغاز1در1ساخت1مسجد1مورد1توجه1قرار1گرفته1است.
در1خصوص1نقش1و1اهميت1ايوان11ها1و1مهتابی11ها1می11توان1
اين1گونه1بيان1نمود1كه1تا پيش از دوره صفويه،1ايوان11ها تنها 
گشودگی فضايی حياط به1شمار می11روند1)گلستانی1و1همکاران،1
401:1396(،1اما در1دوران صفويه و قاجار، شاهد نوآوری11هايی 
در سازمان فضايی1حياط هستيم1كه1كار1اساسی1اين1تحول1

جدول1.31پيوستگی1كالبدی1و1بصری1گنبدخانه،1ايوان1و1شبستان1آن1با1فضاهای1جانبی1و1حياط1در1بناهای1صفوی1تا1قاجار

 

 

 

 

)نگارندگان(
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در1دوره1قاجاری1انجام1می11شود.1ميرميران، كار اساسی در 
اين زمينه را افزودن مهتابی1به نيم1طبقه1های پيرامون حياط 
می11داند؛1نظير مسجد سيد و1رحيم1خان و مسجد امام سمنان1
كه مهتابی11هايی1در اضالع شرقی و غربی حياط، زمينه گشايش 
بيشتر حياط را1فراهم می11كنند.1مسجد سپهساالر تهران نيز اين 
رويکرد را به شکل1جدی1تری با طرح1ريزی مهتابی11ها در تمامی 
جبهه11های حياط1دنبال می11نمايد1)همان:411(.1با1بررسی1دو1
نمونه1مورد1مطالعه1از1لحاظ1نحوه1دسترسی1از1بيرون1به1حياط1
و1از1حياط1به1ساير1فضاها،1نحوه1گسترش1حياط1توسط1ايوان11ها1
و1گشايش1فضايی1حياط1توسط1مهتابی1يا1حياط1مجزا1در1بخش1
آموزشی1اين1گونه1ديده1می11شود1كه1در1مساجد1مشيرالملك1
و1نصيرالملك،1شاهد1دسترسی1بيشتری1از1طريق1راهروها1از1
فضای1بيرون1مسجد1به1حياط1و1از1حياط1به1فضای1شبستان11ها1
و1ساير1فضاها1هستيم1كه1در1مسجد1وكيل1اين1ويژگی1فقط1در1
ورودی1اصلی1بنا1ديده1می11شود1و1اين1امر،1نشان1دهنده1توجه1
بيشتر1به1پيوستگی1و1تداوم1فضايی1مسجد1در1دوره1قاجار1
نسبت1به1زنديه1در1مساجد1اعيانی1است.1از1سويی1ديگر1در1

مساجد1وكيل1و1نصيرالملك،1شاهد1پالن1دو1ايوانی1هستيم1
كه1ايوان11ها1در1جهت1شمالی1جنوبی1قرار1گرفته1اند،1ولی1در1
مسجد1مشيرالملك،1سه1ايوان1در1اطراف1حياط1در1اضالع1
شمالی،1شرقی1و1غربی1واقع1شده1كه1در1نوع1خود1در1پالن1
مساجد1ايران،1جالب11توجه1و1كم1نظير1هستند.1بررسی1نحوه1
ارتباط1مسجد1و1فضايی1آموزشی1در1نمونه11ها1نشان1می11دهد1
كه1از1دوره1زنديه1تا1اواخر1قاجار،1بيشترين1گشايش1فضايی1
حياط1با1ايجاد1مهتابی1در1طبقه1دوم1در1مساجد1مشيرالملك1
و1نصيرالملك1انجام11شده1است1و1حجره11های1سکونت1طالب1
در1طبقه1دوم1قرار1گرفته1اند.1در1دو1نمونه1مورد1بررسی،1فضای1
خدماتی1و1سرويس1بهداشتی111در1جبهه1ورودی1اصلی1بنا1واقع1
شده1اند.1با1توجه1به1تجزيه11و1تحليل11های1انجام1شده1و1مطالب1
ارائه1شده1در1اين1بخش،1می11توان1اين1گونه1عنوان1نمود1كه1مساجد1
مشيرالملك1و1نصيرالملك1دارای1طراحی1خاص1در1معماری1
خود1نيز1هستند1و1معمار1توانسته1عناصر1معماری1متفاوتی1از1
آنچه1در1مساجد1قبلی1شيراز1بوده1است1را1وارد1مساجد1اين1

دوره1نمايد1)جداول131و41(1)تصوير111(.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول1.41بررسی1نحوه1گشايش،1هم1نشينی1و1پيوستگی1فضايی1در1نمونه11ها11

)پالن1ها:1حاجی1قاسمی1و1همکاران:11121:13831و11201با1طرح1نگارندگان(
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نتيجه  گيری 
از1آنجايی1كه1هدف1از1اين1پژوهش،1بازخوانی1ويژگی11های1عملکردی1و1كالبدی1مساجد1مشيرالملك1و1نصيرالملك1
از1دوره1قاجار1بوده1است،1در1اين1راستا1مستندنگاری1و1مطالعات1تاريخی1و1كتابخانه11ای1اين1دو1بنا1انجام1شده1و1سپس1
با1مقايسه1با1ساير1مساجد1و1مدارس1مربوطه1مورد1تحليل1قرار1گرفتند.1بر1اساس1مطالب1بيان1شده1در1بخش1های1قبلی1
می11توان1عنوان1كرد1كه1مساجد1نصيرالملك1و1مشيرالملك،1از1جمله1بناهای1دوره1قاجار1شهر1شيراز1محسوب1می11شوند1
كه1نسبت1به1بناهای1دوران1گذشته1در1عناصر1كالبدی1خويش1دچار1تغيير1و1دگرگونی1شده11اند.1عناصر1اين1بنا1تلفيقی1
از1سبك11ها1و1تکنيك11هايی1است1كه1الهام1گرفته1از1معماری1دوران1صفوی1)مسجد1حکيم1در1طاق1نماها1و1مسجد-1مدرسه1
سيد1در1مهتابی11ها1و1حجره11ها(1و1در1تکنيك1ساخت1ايوان1و1همچنين1برج1ساعت1هستند.1اين1الهامات1به1طور1عمده1در1
عناصری1همچون؛1حجره11هايی1به11صورت1گوشواره1و1مهتابی1بر1روی1طبقه1اول،1طاق1نما،1ورودی،1ايوان1چليپايی،1برج1
ساعت1و1نماهای1بنا1به1چشم1می11خورند1كه1متأثر1از1معماری1خانه11ها1و1مسجد-1مدرسه11های1دوران1قاجاريه1هستند.1از1
ويژگی11های1ديگر1اين1دو1بنا،1كاربرد1هندسه1مستطيل1طاليی1در1فرم1حياط1و1اجزای1نمای1آن1است1و1رابطه11ای1محسوس1
بين1ابعاد1حوض1و1دهانه1طاق11های1شبستان1و1رواق11ها1وجود1دارد.1همچنين1در1نوع1تزئينات1حجاری،1تأثيرپذيری1زيادی1
از1نقوش1دوران1زنديه1و1مسجد1وكيل1شيراز1انجام1شده1است.1به1طور1كلی،1اين1دو1بنا1از1وجه1كالبدی1دارای1شيوه1خاص1
طراحی1در1تركيب1عناصر1كالبدی1فضاهای1آموزشی1شامل؛1مهتابی،1گوشواره1)حجره(1در1طبقه1اول1و1فضای1مدرس1

و1نيايشی1شامل؛1شبستان،1حياط1و1ايوان111در1طبقه1همکف1هستند.
در1خصوص1عملکرد1اين1دو1بنا1با1استناد1به1اسناد1و1كتب1قديمی،1مسجد1مشيرالملك1از1ابتدا1دارای1كاربری1
آموزشی1نيز1بوده1است1كه1طالب1علوم1دينی1و1عقلی1در1حجره1های1طبقه1فوقانی1بنا1اسکان1داشته11اند1و1بنا1به1صورت1
تجميع1فضای1آموزشی1و1نيايشی1ساخته1شده11است.11111مسجد1نصيرالملك1با1دارا1بودن1تشابه1بهره11گيری1در1استقرار1در1
حجره11های1فوقانی1اما1بر1اساس1اسناد1تاريخی1مکتوب،1به1نظر1نمی11رسد1دارای1عملکرد1آموزشی1بوده1و1از1حجره11ها1
برای1اسکان1خانواده1امام1جماعت1استفاده1می11شده1است.1بدون1ترديد1دست1يابی1به11تمامی1ابعاد1و1جزئيات1مفاهيم1
معماری1و1زيباشناختی1و1ارتباط1آنها1با1مضامين1مذهبی1در1اين1بنا،1مطالعات1و1پژوهش11های1افزون11تری1را1می11طلبد1
كه1در1همين1راستا1پيشنهاد1می11شود1پژوهش11های1آينده1در1رابطه1با1اين1موضوع1بر1مواردی1از1قبيل؛1بررسی1مفاهيم1
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تصوير1.111نمايش1نحوه1قرارگيری1حياط،1ايوان1و1مهتابی1نسبت1به1هم1در1)الف(1مسجد1مشيرالملك1)ب(1مسجد1نصيرالملك11جهت1شمال1در1تصاوير1

رو1به1باال1است1)نگارندگان(1
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كتيبه11ها1و1نقوش1از1منظر1اعتقادات1شيعی،1بررسی1تناسبات1فضاهای1معماری1نظير1ورودی1،11حياط1و1عملکردها1و1
موضوعاتی1از1اين11دست1متمركز1شوند.

پی  نوشت
11 بر1روی1ساعت،1نام1لندن1به1التين1حك1شده1است1)رئيسی،1071:13991(.1.
21 اعد1111اد11111فارسي1اين1ساعت1به1تأكيد11111سازند1111ه1مسجد1،1111ميرزاابوالحسن1خان1مشيرالملك1بر1آن1نصب1شد1111ه1اند؛1چرا1كه1ساعت1د1111اراي1اعد1111اد1111111.

انگليسي1بود1111ه1كه1با1اعتراض1وي1همراه1شده1و1پس1از1آنکه1اعد1111اد11111فارسي1شده،1د1111ر1محل1كنوني1نصب1مي11شود1111.
31 منظور1از1درياچه1در1اينجا1حوض1بزرگ1وسط1حياط1است1كه1نويسنده1در1وسعت1آن1را1درياچه1ناميده1است..
41 اين1قبه1در1شرق1صحن1اموی1و1كنار1» باب1الساعات«1قرار1دارد1كه1در1قرن1پنجم1هجری1ساخته1شده1و1محل1استقرار1ساعت1.

 1.(URL: 1)1مسجد1بوده1است
5. Big Ben 

منابع و مآخذ

1 آرشيو1ميراث1فرهنگی1فارس،13931-
1 آزادی،1مصطفی1و1تقی1پور،1مليحه1)1396(.1مقايسه11 ساختار فضايی-1عملکردی مسجد امام اصفهان و مسجد وكيل1-

شيراز.1پژوهش1های1معماری1اسالمی،1141)5(،1.105-1211
1 افسر،1كرامت1اهلل1)1374(.1تاريخ بافت قديمی شيراز.1چاپ1دوم،1تهران:1انجمن1آثار1و1مفاخر1فرهنگی.1-
1 بمانيان،1محمدرضا؛1شهيدی،1محمد1شريف1و1اسمعيلی1مرندی،1مجيد1)1387(.1بررسی1سير1تحول1عناصر1كالبدی1در1-

مسجد-1مدرسه1شهيد1مطهری.1كتاب1ماه1هنر،1121)118(،88-911.
1 بمانيان،1محمدرضا؛1مؤمنی،1كوروش1و1سلطان1زاده،1حسين1)1392(.1بررسی1تطبيقی1ويژگی11های1طرح1معماری1مسجد-1-

مدرسه11های1دوره1قاجار1و1مدارس1دوره1صفويه.1آرمانشهر،151)11(،15-341.
1 پارسايی،1مهدي1و1همکاران1)1385(.1بازشناسي مساجد تاريخي شيراز.1شيراز:1حوزه1هنري1فارس،1نسخه1الکترونيکي.-
1 پيرنيا، محمد1كريم1)1380(.1سبک شناسی معماری ايرانی.1تدوين غالمحسين معماريان،1چاپ1اول،1تهران:1پژوهنده.1-
1 پيرنيا، محمد1كريم1)1393(.1معماری اسامی ايران.1تدوين غالمحسين معماريان،1چاپ1بيست1و1يکم،1تهران:1نغمه1-

نوانديش.1
1 توكليان،1زهرا1و1بهمنی1كازرونی،1سارا1)1394(.1بررسی چگونگی انتظام شبستان در مساجد تاريخی شيراز.1پژوهش1های -

معماری اسالمی،131)8(،89-1011.
1 حاجی قاسمی،1كامبيز و همکاران1)1383(.1گنج نامه، فرهنگ آثار معماری اسامی ايران، دفتر هفتم مساجد جامع.1-

چاپ1اول،1تهران:1دانشگاه شهيد بهشتی.1
1 حاجی قاسمی،1كامبيز و همکاران1)1394الف(. گنج نامه، دفتر سوم بناهای مذهبی تهران.1چاپ1اول،1تهران: دانشگاه -

شهيد بهشتی.
1 حاجی قاسمی،1كامبيز و همکاران1)1394ب(.1گنج نامه، فرهنگ آثار معماری اسامی ايران، دفتر دوم مساجد -

اصفهان. چاپ1دوم،1تهران:1دانشگاه شهيد بهشتی.1
1 حسينی1فسايی،1حسن1بن1حسن1)1382(.1تاريخ فارسنامه ناصری.1تصحيح1و1تحشيه1منصور1رستگار1فسايی،1چاپ1سوم،1-

جلد1دوم،1تهران:1سپهر.
1 ذاكری،1سيد1محمدحسين؛1رمضانی1مهريان،1سيده1نرگس؛1حکيم1زاده،1پگاه1و1ستوده،1فرناز1)1397(.1بررسی1آرايه11های1-

پيشگاه1ورودی1)مفصل1اتصال1بنا1با1شهر(1در1مساجد1تاريخی1شيراز.1شهر1ايرانی1اسالمی،1سال1هشتم1)32(،61-761.
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Abstract

Architecture during the Qajar era witnessed great changes because of its relations 
with other countries. The architecture of mosques located in the city of Shiraz were no 
exception. Moshir al-Molk and Nasir al-Molk mosques are buildings from the Qajar 
period which due to their location in these developments and the architectural background 
of Shiraz, with their unique decorative features in tile and architectural innovations have 
been of great interest to scholars. Therefore, the purpose of this research is to review the 
historical process of these two buildings, to examine the innovations that have been made 
in the elements that make up the mosques and to evaluate their religious and educational 
activities. In other words, the most important question of this research is: what was the 
actual performance of Moshir al-Molk and Nasir al-Molk mosques? and what are the 
architectural features of these two mosques that have not been investigated to a great 
extent? In the present study, in order to answer the research questions and objectives, field 
studies and mixed-method research including case-study and historical-interpretation for 
introducing, categorizing and finding comparative relationships have been used. The 
results of this research show that the Nasir al-Molk and Moshir al-Molk mosques have 
a consistent relationship in their architectural elements including the yard, fountain, and 
facade. On the other hand, these two mosques have a religious-educational function 
and in comparison to other historical buildings have witnessed great changes in their 
construction. This is mainly evident in the constructions’ elements such as fluorescent, 
entrance, ivan, clock tower, and the ornamentations in the facade. 

Keywords: Shiraz, Qajar, religious-educational function, Moshir al-Molk mosque, Nasir 
al-Molk mosque
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