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مسجد -مدرسه سردار در قزوین یکی از آثار معماری برجایمانده از دوره قاجار است .این مسجد-
مدرسه دارای کتیبههایی است که بازتابدهنده مضامین متنوعی هستند .در طول تاریخ معماری
ایران در دوران اسالمی ،هنر خوشنویسی در کتیبهنگاری ،جایگاه ویژهای داشته است که حامل پیام
و ارزشهای زیباییشناسانهای است .در برخی موارد پیام فضای معماری از طریق استفاده از کتیبهها
ابالغ میشود .به این ترتیب در تزئینات نما ،چه از نظر شکل ظاهری و چه از نقطه نظر معنوی ،با به
کار بردن اسامی ائمه طاهرین و آیات شریفه قرآن مجید ،اشعار شعرا در مدح و ثنا ،به بناهای تاریخی
شکل خاصی داده میشود .در این میان ،بررسی ماهیت کتیبههای مسجد -مدرسه سردار از نظر
مضامین حائز اهمیت است .در این راستا بررسی مضمونی خط نگارههای به کار رفته در مسجد-
مدرسه سردار قزوین با تکیه بر مضامین فرهنگی و اجتماعی ارائه گردد .ازاینروی ،محل نصب
کتیبهها ،محتوای احادیث و اشعار و دلیل انتخاب هر یک مورد توجه واقع شده است .روش تحقیق
در این پژوهش تفسیری -تاریخی و استدالل نیز از نوع استنتاجی است .یافتههای پژوهش حاکی از
این است که در این مسجد-مدرسه ،انواع کتیبه در مضامین مذهبی و حماسی به کار رفته است .با
مطالعهۀ این کتیبهها برخی الگوهای فرهنگی و اجتماعی مرسوم در کیفیت تعامالت اجتماعی و
هنری دوره قاجار آشکار شد.
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گونه شناسی کالبدی درب و پنجرههای بناهای تاریخی بوشهر
جمالالدین سهیلی

مقدمه
هنر اسالمی بازتابی از روح و فرهنگ اسالمی است و همواره با روح اسالم سازگاری داشته است .این سازگاری دستکم
در مظاهر اصلی ،مانند معماری مکانهای مقدس کردار است .بدین شکل معماری مکانهای مقدسی چون مسجد،
مدرسه و آستان حرم امامان معصوم (ع) به دست مخلوق خالق هنر ،به زیباترین شکل آراسته شد .از عناصر
زیباییشناختی میتوان به کتیبههایی اشاره کرد که بازتاب تمایالت زیباییشناسانه هنر و پیوند مستقیم فرهنگ،
مذهب و اعتبار ملیتی است .هنر خوشنویسی و کتیبهنگاری ،باتوجه به تقدسی که در تاریخ اسالم دارد ،با وجود تمامی
تفاوتهای سبکشناختی و تنوع منطقهای نوشتارها ،در تمامی دورانها بهعنوان عنصری تزئینی ،در یکدست کردن
انواع گوناگون بناها به کار رفته است .کتیبهها در راستای انعکاس کالم خدا ،سخنان اولیاء و ادعیۀ اسالمی ابزاری با
هدف پیامرسانی هستند .همچنین کتیبهها برحسب زمان و مکان موقعیتشان با مواد و مصالح متفاوتی کار میشده؛
بهعنوان نمونه میتوان از کتیبههای سرتاسری به صورت خوشنویسی ،کتیبههای قاببندی شده ،کتیبههای تلفیقی با
نقوش اسلیمی و هندسی ،کتیبههای کوچک آجری در قالب شکل و خط ،کتیبههای دورتا دور محراب ،کتیبههای
دورتادور طوق گنبد و شبستان ،کتیبههای سادۀ ایجادشده با سطوح آجری یا کاشی نام برد .خطاطان بهویژه خطاطان
اسالمی نوعی قداست روحانی برای پیدایش خط قائل هستند و با اعتقادی عارفانه به سوی خوشنویسی روی میآورند.
توجه به مواردی از این قبیل روح عرفانی و مسائل زیباییشناسی در هنر معماری را احیا خواهد کرد .ضرورت این
پژوهش از این جهت است که کتیبهها اطالعات مهمی درخصوص تاریخ ساخت بناها ،بانیان ،سازندگان و هنرمندان به
ما میدهند .با استفاده از کتیبهها میتوان بهطور دقیق هدف و نقشه هر یک از ساختمانها و عناصر ساختمانی را که
در بناهای گوناگون دارای عملکردهای متفاوتند ،روشن کرد .همین امر میتواند تاحدودی علت استفاده از کتیبهها و
کیفیتهای اجتماعی و فرهنگی یک دورۀ تاریخی را بیان کرد.
درخصوص پیشینۀ پژوهش باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتۀ تحریر درنیامده است؛ اما پژوهشهای
متعددی پیرامون مضامین کتیبههای بهکاررفته در معماری ایران ،نگارش شده است که مهمترین آنها مقالهای با
عنوان «بررسی مضمونی کتیبههای ادبی حرم مطهر امام رضا(ع)» که توسط دکتر مهناز شایستهفر در سال )(1387
است .نگارنده در این پژوهش به نقش تاریخی بارگاه امام رضا(ع) در جذب نخبگان هنری و آَشنایی با قدمت تاریخی
بارگاه امام رضا (ع) و همچنین شناخت آثار شاعران حرم مطهر و تحلیل آن در دورۀ قاجار پرداخته است .مقالهای با
عنوان «بررسی مضمونی خط نگارههای مسجدالنبی قزوین» نیز توسط دکتر شایستهفر در سال ) (1390انتشار یافت
که به بررسی مضمونی خط نگارههای بهکاررفته در مسجدالنبی قزوین با تکیه بر مضامین مذهبی پرداخته و در آن
محل نصب و محتوای آیات و احادیث مورد تحلیل واقعه شده است .دکتر محمدابراهیم زارعی نیز در سال )(1392
مقالهای با عنوان «بررسی کتیبههای مسجد-مدرسه دارالحسان سنندج با تاکید بر نمونههای شعر فارسی» تدوین کرده
است .در این پژوهش به ارتباط بین آثار هنری و معماری و ادبیات و بهویژه شعر فارسی تأکید شده است و عامل اصلی
در اهمیت شعر فارسی در کتیبهنگاری این دوران را تقابل با هجوم مهاجمین عثمانی به سنندج ،بهعنوان عاملی
وحدتبخش از جانب بانیان ابراز میدارد .با توجه به بررسی مقاالت قبلی به نظر میرسد که میتوان با مطالعه مضامین
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کتیبههای مسجد-مدرسه سردار قزوین به بخشی از کیفیت شرایط فرهنگی اجتماعی و نیز جایگاه هنرمندان و شعرا
در ساخت این کتیبهها در دورۀ قاجاریه پی برد.
مسجد مدرسه-سردار قزوین ازجمله مساجدی است که در دورۀ قاجار بنا شده است و یکی از بزرگترین مسجد
مدرسههای باقیماندۀ قزوین است .مهمترین کتابی که توضیحاتی در این خصوص دارد ،کتاب مینودر آقای گلریز است؛
در کتب دیگر اگر مطلبی دربارۀ این مسجد ذکر شده ،به نقل از این کتاب است .درحالیکه معماری مسجد-مدرسه
سردار قزوین از ابعاد مختلفی قابل بحث است که یکی از آنها میتواند مبحث بهکارگیری مضامین بهکاررفته در
خطنگارههای این مسجد مدرسه باشد.
.1پیشینه مسجد-مدرسهها در ایران
اصطالح مسجد -مدرسه در نگاه اول یادآور درآمیختگی مقوله آموزش و مذهب در فرهنگ اسالمی است .مسئله آموزش
و تعلیم و تربیت در ایران همواره جایگاه ویژهای داشته است .شواهد تاریخی نشان میدهد این سرزمین از عهد باستان
مهد فرهنگ و تمدن بوده است .با ظهور اسالم و پذیرش آن توسط مسلمانان ،عالوهبر اعتقاد و باورهای آنها نسبت به
آموزش ،بر آموختن علم به عنوان ارزش و محور رشد و تکامل بسیار تأکید شده است .در قرآن کریم نیز به تحصیل
علم و دانش بسیار توصیه شده است که همگی گویای ترغیب مسلمانان به فراگیری علم و آموختن دانش است؛ بنابراین،
امر آموزش بهعنوان فعالیتی اجتماعی در جوامع گوناگون متناسب با سطح فرهنگ آن شکل گرفت و مکانهایی مانند
دارالمعلمها ،مدرسهها ،خانقاهها و امثال آن به این منظور بنا شد که با نظام اموزشی هر دوره مطابقت داشت .به این
ترتیب ،آموزش از مسائل مهم موجود در هر جامعه است و نقش تعیینکنندهای در ارتقای سطح دانش افراد و رشد
فرهنگ آن جامعه دارد .احداث مدارس ،در کشور ما سابقۀ طوالنی دارد .مدرسه پیش از این بهعنوان نهادی برای حوزه
علمیه بهکار میرفت؛ مکانی ضمیمه شده به مسجد که در آن علوم اسالمی ،حدیث ،تفسیر و فقه آموزش داده میشد.
این نهاد با آهنگی طبیعی بهآرامی رشد کرده و احتماالا با تغییری عمده در سبک تدریس متداول شد (هیلن
براند.)173 :1380،
به لحاظ سیر تاریخی معماری مسجد-مدرسهها در دوران اسالمی ،در دورۀ سلجوقیان (1030-1188میالدی) و با
حضور اسالم که سبب تغییر و تحوالت وسیعی در فرهنگ و زندگی ایرانیان شده بود ،نگاه واقعگرای اسالم به انسان
مفهوم جدیدی از آموزش و تعلیم را به وجود آورد که با آموزش در دورۀ پیش از اسالم تفاوتهای عمدهای داشت .در
این دوره هدف از آموزش ،کسب معرف دینی و معنوی بود .برخالف دورههای قبل که تعلیم در پرتو تجربه و تمرین
عملی صورت میگرفت ،در این عصر آموزش به صورت آموختن و اظهار نظر انجام میشد .همچنین در سایۀ اسالم،
فرهنگ طبقاتی بودن از جامعه رخت بربست و به جای آن تساوی انسانها در برابر خدا مطرح شد .این امر سبب گردید
تا عموم مردم از آموزش بهره ببرند (مهدوینژاد و دیگران .)7 :1392 ،اولین مراکز مستقل مدارس بودند که به منظور
توسعه و گسترش معارف دینی در قرون دوم و سوم هجری تأسیس شدند« .معماری مدارس سلجوقی ،همانند الگوی
مساجد و کاروانسراهای آن ،عبارت بود از یک حیاط داخلی که بر وجهه درونگرای بنا تأکید کرده و بهوسیلۀ حجرههایی
با پوشش قوسدار احاطه میشدند .الگوی چهار ایوانی این مدارس شخصیت عملکردی بنا را با هوتی وحدتگرا و
هماهنگ آن پیوند زده» (سمیع آذر )241:1376،و از این طریق سازگاری روح اسالمی در کالبد معماری ایران را به
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نمایش میگذاشتند .در دوره صفویان ( 1501-1722میالدی) .حکومت قاجاریه ،با وجود تظاهر به دینداری و ارتباط
برقرار کردن با علما ،نتوانست به حکومت خود جنبه مذهبی ببخشد .مدارس دینی در این دوره ،نسبت به دوره صفوی،
رونق کمتری داشت .با گسترش روابط اقتصادی-سیاسی ایران با کشورهای اسالمی در این دوره ،زمینه آشنایی با تمدن
و فرهنگ اروپایی فراهم شد« .تأسیس مدرسه دارالفنون و انتشار نشریه از اقدامات مهم دوره حکومت قاجاریه است.
مدرسه فوق نخستین تالش فرهنگی دولت در جهت تأسیس مدرسهای برای تعلیم و تربیت متخصصان به شمار میآمد»
(کیانی .)131 :1379 ،با این تفاسیر به نظر میرسد پیشینه ساخت مسجد-مدرسهها در ایران به قرون نخستین اسالمی
میرسد و این فرایند در دوره سلجوقیان تشدید شد و مسجد-مدرسههایی متعددی ساخته شد.
در این دوران نیز فراگیری علم و دانش محدود به افراد خاصی بود ولی عالوهبر علوم اسالمی ،آموزش علوم دیگر نیز
رایج شد .درواقع عملکرد مدارس در هر دوره با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی تعیین میشد .برخالف سایر بناها
از قبیل مسجد ،مقبره و مناره که از سنتهای پیش از اسالم تأثیر گرفته است ،مدرسه طرحی برای پاسخ به نیازهای
جامعه اسالمی است« .مدرسه بنایی سفارشی بود که به منظور خدمت به نهادی ایجاد شد که خود نوعی نوآوری در
عرصه آموزش به شمار میآمد .بهعالوه ،مدرسه عبارت بود از ایجاد نوعی تمدن ریشهدار که دستاوردهای جدیدی را
برای جامعه در پی داشت» (هیلن براند.)100 :1380،
 .2مسجد-مدرسهها در دورۀ قاجار
در دورۀ قاجار دیگر ساخت مسجد-مدرسهها مورد توجه قرار گرفت .در این دوره اوج توجه به مسجد-مدرسهها در
اوایل دورۀقاجار و تا زمان تأسیس دارالفنون است .تلفیق و ترکیب عملکرد مسجد-مدرسهها باعث شکلگیری نوآوریها
و خالقیتهای فضایی در معماری اینگونه فضاها میشد که حتی در مدارس باشکوه صفوی نیز مشاهده نمیشد .از
مسجد -مدرسههای دورۀ قاجار میتوان به مسجد-مدرسه سپهساالر جدید (شهید مطهری) ،مسجد-مدرسه سپهساالر
قدیم (شهید بهشتی) ،مسجد مدرسه فیلسوفالدوله ،مسجد مدرسه حاج قنبر علی ،مسجد-مدرسه مشیرالدوله مسجد
مدرسه معمارباشی و مسجد-مدرسه سردارقزوین را نام برد(بمانیان و همکاران .)20-15 :1390،بااینحال حکومت
قاجاریه با وجود تظاهر به دینداری نتوانست به حکومت خود جنبه مذهبی ببخشد .مدارس دینی در این دوره نسبت
به دوره صفویه رونق کمتری داشت .با گسترش روابط اقتصادی-سیاسی ایران با کشورهای اسالمی در این دوره ،زمینه
آشنایی با تمدن و فرهنگ اروپایی فراهم شد (کیانی)131 :1379 ،
یکی از نوآوریهای دورۀ قاجار در مسجد-مدرسهها ساختن برج ساعت است که با توجه به آمدن تکنولوژی جدید
ساعتهای دیواری به کار گرفته شده است .عدم پیروی از الگوی خاص در معماری دورۀ قاجار در مسجد-مدرسهها نیز
دیده میشود .در دورۀ قاجار بر اثر تلفیق عملکرد مسجد و مدرسه در یک بنا تنوع فضایی مسجد-مدرسههای دورۀ
قاجار افزایش یافت .بهطوریکه در کنار حجرهها ،مدرسه ،کتابخانه و هشتی ورودی و فضاهای مختلفی چون گنبدخانه،
شبستان و آب انبار و غیره وجود داشت (بمانیان و همکاران .)27 :1390،مسجد-مدرسههای دورۀ قاجار دارای پالنی
واحد با عملکردهای جداگانه هستند .این بناها طوری طراحی شدهاند که کسانی که از بیرون برای اقامۀ نماز مراجعه
میکردند ،ناگزیر از عبور از مدرسه بودند .البته در همین دوره مسجد-مدرسههایی نیز بودند که به صورت جدا به
عملکرد خود میپرداختند .مسجد-مدرسههایی که به صورت جدا از هم ساخته میشدند و برای هر یک فضایی خاص
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تعریف شده بود ،در عین حال که فضای مسجد و مدرسه خللی در عملکرد یکدیگر نداشتند ،از طریق فضای مشترکی
با هم در ارتباط بودند (مهدوی و همکاران )15 :1391،با این تفاسیر باید گفت در دورۀ قاجار معماری مسجد-مدرسهها
با اندکی تغییر باقی ماند و بخش مهمی از این تغییرات نیز در نتیجۀ مقتضیات زمان بود.
 .3کتیبهنگاری در دورۀ قاجاریه
تزیین به عنوان یکی از پایههای مهم هنر اسالمی است .تزیینات در دورۀ قاجاریه نیز اهمیت ویژهای داشت .کاشیکاری،
گچبری ،سنگکاری ،نقاشی روی گچ ،آیینهکاری و نقاشی روی چوب عمدۀ تزئینات این دوره بودند .در بافت تاریخی
تعداد زیادی از بناهای دورۀ قاجار وجود دارد که از جهت معماری بومی و نیز تزئینات داخلی قابل تأملاند؛ اینها
جلوههایی از پایگاه اقتصادی ،بینش و نگرش اعتقادی ساکنان آنها است (بطیار .)99 :1398 ،از مهمترین خصوصیات
معماری بناهای مذهبی ایران ،پیوستگی و تناسب تزئینات کتیبههای با عملکرد بناهای ساخته شده است (شایستهفر،
 22 :1386به نقل از آقاداودی .)167 :1396 ،در ساخت مساجد این دوره شاهد کوشش برای نوآوری بیشتر از عالقه
به سنت یا رعایت آن به چشم میخورد .تأثیر از فضای تجملی و ملموس مادی و بهکارگیری آنها در تزئینات بناهای
مذهبی عمومی ،ازدحام بیش از حد نقوش و عناصر در یک کادر ،سادهسازی خطوط بنایی و اجرای آنها بدون ویژگیها
و آرایههای تزئینی ،تنوع بیش از اندازه در رنگ و خصوصاا در اشکال بهطوریکه در بسیاری از موارد وحدت بصری آثار
خدشهدار شده است و نیز اهمیت به رنگ بیش از فرم در آثار هنری دورۀ قاجار به چشم میخورد (گودرزی:1388 ،
 .)31-33در دورۀ قاجاریه ،تهران به عنوان پایتخت انتخاب و قزوین به علت واقع بودن در مسیر جاده تهران به اروپا و
روسیه اهمیت قابل مالحظهای می یابد .در این دوره بناهای بسیاری ساخته شدند که از حیث تزئینات و به کارگیری
نقش و رنگ درخور توجه هستند .در این میان مسجد-مدرسه سردار ،به عنوان تجلی معماری قاجاریه در قزوین نقش
مهمی دارد.
خوشنویسی در مقام شاخصترین هنر اسالمی ریشه در معنویت دارد .این هنر که تجلیگاه امری قدسی است ،بیش از
هر جایی بر بستر کتیبههایی در معماری تمرکز دارد .از ویژگیهای اصلی در معماری اسالمی ،وجود کتیبههاست
(احمدی و همکاران .)298 :1398 ،کتیبه از خصایص بارز یک بنای مذهبی است .یکی از روشهای بررسی کتیبهنگاری
بهرهمندی از «خطوط کوفی بنایی» یعنی خط متداولی است که در اکثر بناهای مذهبی آن دوره با آن مواجهیم (پیرنیا،
 .)1 :1370با نفوذ اسالم به آسیای مرکزی کتیبهنگاری تزئینی رفتهرفته نقشی غالب یافت و کتیبۀ عربی با محتوای
مذهبی ،اخالقی یا آموزشی با هدف ترویج اصول اسالمی به کار گرفته شد .در سدههای بعدی نیز این تزئینات با سبکی
تازهتر استفاده شد (خزایی .)125-142 :1382 ،وجود کتیبه در معماری اسالمی یکی از ویژگیهای بارز و بااهمیت هر
بنایی است .خطاطی در معماری اسالمی عالوهبر تأمین عنصر تزئین معانی و مفاهیمی را دربر دارد که از یک سو
منعکسکنندۀ شرایط مذهبی و فرهنگی زمان نگارش آنها و از سوی دیگر نمایانگر خالقیت هنرمندان مسلمان و
تجلی خلوص معنوی آنها است (دالل موسوی .)1384 ،تزئینات کتیبهای معماری اسالمی مانند گچبری و آجرکاری،
گاهی با کاربرد مجزا و زمانی در تلفیق با یکدیگر توسط هنرمندان ،نمایشی شگفت از زیباییها پدید آورده است.
هنرمند مسلمان با کنار هم قرار دادن حروف و اشکال تصویری گوناگون نقوشی فوقالعاده بدیع و بسیار جذاب پدید
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میآورد .تنوع کتیبهها در کنار نقوش اسلیمی و هندسی ،همراه با طرحهای هنرمندان و متنوع همه بازتاب روحیۀ
خالق هنرمند مسلمان است (شایستهفر و صرافزاده.)91 :1389 ،
خط به لحاظ زیباییشناسی ،تاریخی ،هویتبخشی و معنایی در هنر ایران عنصر بسیار مهمی است .از دیرباز در معماری
ایران از انواع خطوط کوفی ،نسخ ،ریحان ،ثلث ،نستعلیق و غیره با روشهای گوناگون در بخشها و فضاهای مختلف
معماری استفاده میکردهاند .خط در معماری اسالمی در قالب کتیبه متجلی میشود (گرابر و هیل.)112 :1375 ،
برجستهترین خطوطی که در کتیبهها کاربرد دارد نسخ ،ثلث و نستعلیق است .کتیبه ضریح ،به کتیبههایی گفته میشود
که در باالی ضریح (پیشانی) یا بر روی در ورودی ضریح نقش میبندد .کتیبهها به دلیل اینکه اغلب مملو از آیات قرآنی
هستند ،همیشه در نقاط باال و دور از دست قرار میگیرند تا دست بدون وضو با آن تماس نداشته باشد (شیخی و
قاسمی.)58 :1397 ،
در دورۀ قاجار کتیبهها همانند دورههای قبل اهمیت ویژهای داشتند .در این دوره کتیبههای متعددی به خطهای ثلث
و نستعلیق به چشم میخورد .تا اواخر دوره صفویه خط ثلث خط رایج کتیبهها بود؛ اما در دورۀ قاجار خط نستعلیق
کاربرد بیشتری در کتیبهها پیدا کرد .نکته قابل تأمل اینکه به لحاظ فنی خطوط ثلث ،ریحان ،نسخ و کوفی برای
کتیبهنگاری قابلیت بیشتری نسبت به خط نستعلیق دارند؛ لذا انتخاب این خط برای کتیبهنگاری میتواند علل و عوامل
مختلفی داشته باشد -1 :در دورۀ قاجار هویت هنر ایرانی تحت تأثیر هنر غربی قرار گرفت؛ لذا خط نستعلیق که خطی
کامالا ایرانی است ،محور و نمادی از وحدت و نشانه هویت ملی تلقی شد -2 .رواج ،ترویج و تشویق شعر و ادب فارسی
و همگانی آن با هنر و هنرمندان ،موجب شد بیشتر کتیبههای نستعلیق قاجار در قالب اشعار و به خط نستعلیق نوشته
شوند -3 .به اوج رسیدن خط نستعلیق و پذیرش و ارزشمندی این خط در این دوره بسیار تأثیرگذار بوده است .به هر
جهت زیباترین کتیبههای نستعلیق در تاریخ معماری ایران منحصراا مربوط به دورۀ قاجار است (مکینژاد-55 :1387 ،
.)54
 .4تحلیل مضامین فرهنگی-اجتماعی در کتیبههای مسجد -مدرسه سردار قزوین
مسجد مدرسۀ سردار ،یکی از زیباترین مدارس علمیۀ شهر قزوین است که در انتهای خیابان تبریز قرار دارد .سازندگان
این بنا ،دو برادر به نامهای حسنخان و حسینخان ،از سرداران فتحعلیشاه قاجار بودند که در سال  4114هجری
قمری ،آن را در دو طبقه و متشکل از مسجد ،مدرسه و آب انبار احداث کردند (سهیلی و عارفیان .)481 :1395 ،صحن
بنا مستطیل شکل است و در سه ضلع آن حجرهها و مدرسهایی در دو طبقه و در ضلع جنوبی آن ایوان و مسجدی با
سه پوشش گنبدی قرار دارد .در میان صحن ،حوض و مهتابی بزرگی قرار دارد .حجرهها دارای ایوانچهای در جلو و
پستو یا انباری در قسمت عقب هستند (مالزاده 140-141 :1382 ،به نقل از بمانیان و دیگران )19 :1392 ،و سقف
مسجد بر روی سه طاق آجری قرار دارد .در باالی طاق میانی که بزرگتر از دو طاق دیگر است ،از خارج ،گنبد مخروطی
شکل کوچکی ساختهاند (حاج سید جوادی 81 -103 :1387 ،به نقل از بمانیان و دیگران.)19 :1392 ،
مرحوم محمد علی گلریز در کتاب مینودر در توصیف این مسجد مدرسه چنین میگوید« :این مدرسه در محله دیمج
روبهروی آبانبار سردار واقع شده و یکی از مدارس زیبا و ممتاز قزوین است -شکل هندسی آن مربع مستطیل و حدساا
به طول  60و عرض  40ذرع که  2400ذرع میشود ،ساختمان آن دو اشکوبه ،هزاره آن با سنگ و بقیه با آجر تراش
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ساخته شده و با کاشیهای رنگارنگ تزئین یافته است ،دور حیاط مدرسه از چهارسو در قسمت کیلویی ،اشعار مرحوم
محتشم کاشانی را با خط نستعلیق زیبا به رنگ سفید در کاشی بنفش کتیبه کردهاند» (گلریز .)604 :1337 ،سردر
مدرسه شامل یک ایوان است که با کاشیهای ملون زیبا زینت یافته و اشعاری به خط نستعلیق ممتاز در سنگ مرمر
ثبت کرده و در آن کار گذاردهاند که متن آن چنین است .نوع کتیبه از نوع ستایشی است که در سنای پادشاه و
حسینخان و حسنخان سردار سروده شده است .همچنین در قسمت انتهایی کتیبه ،نام سازنده کتیبه و سال آن آمده
است که از نوع کتیبههای گزارشی است( .تصویر)1
بعهد فتحعلی شه پناه دولت و دین

که خسروان جهانش زچاکران خدم

حسینخان و حسنخان دو شیردل سردار

که شیر چرخ کند از نهیب ایشان رم

دو ارجمند برادر دو نامدار امیر

که وقت جود گداز دز رشگشان حاتم

دو کامیاب و دالور شیر گیر دلیر

که روز جنگ گریزد ز چنگشان رستم

خجسته مدرسه دلگشا بنا کردند

که دلکش است و فرح بخش چو باغ ارم

ملک کشیده زشهپر بدر گهش جاروب

فلک کرده بتعظیم گنبدش قد خم

بنغمههای حزین و صبح و شام مینالند

زشوق گوشه بامش کبوتران حرم

تبارک اهلل ازادارک فهم طالبش

که نیست مسئله در ضمیرشان مبهم

دو صد بیان بعباراتشان بود مضمر

دو صد شفا باشاراتشان بود مدغم

زفیض ابر افاداتشان به فقه و حدیث

ریاض گلشن شرع نبی شده خرم

رقمزد از پی سال عمارتش خازن

اساس کعبه دین گشت زین بنا محکم ()1231

تصویر  .1بخشهای کتیبه سنگی در بخش ورودی مسجد مدرسه سردار که در سه ضلع ایوان کار شده است (نگارنده)1397 ،
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ضمنا کتیبهای با کاشی هفترنگ در باالی سردر ورودی کار شده است که مزین به عبارت «انا مدینه العلم و علی
بابها» است که این عبارت در ورودی بیشتر بناها متداول بوده است .نوع کتیبه از نوع کتیبههای حدیث و مضمون آن
به حدیث از جانب حضرت محمد (ص) مبنی بر «من شهر علم ام و علی (ع) در آن شهر» است (تصویر )2

تصویر .2کتیبهای با کاشی هفترنگ در باالی سردر ورودی مسجد سردار قزوین و محل قرارگیری آن (نگارنده)1397 ،

کتیبههای موجود در چهار طرف صحن از نوع کتیبههای متنها و شعرهای فارسی است که از دیوان محتشم
کاشانی ،صباحی بیگدلی و میرزا احمد جندقی در رسای حادثه عاشورا بهره برده شده است (جدولی  5تا .)17
موضوع کتیبههایی که با اشعار محتشم کاشانی کار شده است ،از نوع متنها و شعرهای عربی و فارسی است و به
ابیاتی از دیوان اشعار محتشم کاشانی پیرامون حادثه عاشورا اشاره دارد که با کاشی هفترنگ گرداگرد صحن
مسجد مدرسه با مضمون زیر کار شده است (تصویر )3
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب

کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

این رستخیز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جای مالل نیست

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند

گویا عزای اشرف اوالد آدم است

خورشید آسمان و زمین نور مشرقین

پرورده کنار رسول خدا حسین

........................................
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تصویر .3دو نمونه از اولین کتیبههای کاشی هفت رنگ با اشعار محتشم کاشانی که گرداگرد صحن مسجد-مدرسه کار شده است (نگارنده،
)1397

ادامه اشعار محتشم کاشانی دورتادور صحن مسجد -مدرسه سردار به شرح زیر بر کاشی هفت رنگ کار شده است و
یک کتیبه از نوع گزارشی که در آن نام کاشیکار را استاد علیاصغر کاشیپز معرفی کرده و البته در اول و آخر کتیبه
نام وی تکرار شده است .یک کتیبه نیز از نوع کتیبه تاریخ ساخت است که اشاره به زمان ساخت بنا در سال 1233
دارد (تصویر)4

تصویر .4کتیبهای گزارشی با کاشی هفت رنگ با ذکر نام کاشی کار ،سال ساخت و محل قرارگیری آن (نگارنده)1397 ،
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موضوع کتیبههایی که با اشعار صباحی بیدگلی نیز کار شده است ،از نوع متنها و شعرهای فارسی است و به ابیاتی از
دیوان وی پیرامون حادثه عاشورا اشاره دارد که با کاشی هفت رنگ گرداگرد صحن مسجد  -مدرسه با مضمون زیر کار
شده است .البته اشعار بهصورت گزیدهای از کل شعر انتخاب شده است (تصویر )5
نه زنده غیر او کسی از همرهان حی

آمد به سوی مقتل و بر هر که میگذشت

میشست ز آب دیده غبار از عذار وی

بنهاد رو ،به روی برادر که یا اخا

در بر کشید تنگ پسر را که یا بنی!

غمگین مباش ،آمدمت اینک از قفا

آمد به سوی معـــــــرکه آنگه زبان گشاد

گفت این حدیث و خون دل از آسمان گشاد:

دل ،شاد دار ،می رسمت این زمان ز پی

منسوخ شد مگر به جهان ملت نبی

یا در جهان نماند کس از امت نبی
ما را کشند و یاد کنند از نبی ،مگر

از امت نبی نبود عترت نبی

حق نبی چگونه فراموش شد چنین

نگذشته است آن قدر از رحلت نبی

اینک به خون آل نبی رنگ کرده اند

دستی که بود در گرو بیعت نبی

ما را چو نیست دست مکافات ،داد ما

گیرد ز خصم،حکم حق و غیرت نبی

تصویر .5کتیبه اول و آخر از اشعار صباحی بیدگلی با کاشی هفت رنگ و محل قرارگیری آن در مسجد-مدرسه سردار قزوین(نگارنده،
)1397

میرزا احمد جندقی فرزند یغمای جندقی متخلص به صفایی دارای دیوان شعر است و ترکیببندی مراثی او از بهترین
نوع شعر وحی است .در میان آثار منظوم وى ترکیببند عاشورایى او که در  114بند به تعداد سورههاى قرآن کریم
سامان یافته ،مشهور است .اولین بند از ترکیب  114بندى وی به شرح تصویر  6است.
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تصویر .6کتیبهای که شامل اولین بند از ترکیببندى میرزا احمد جندقی و محل قرارگیری آن در مسجد-مدرسه سردار
قزوین(نگارنده.)1397 ،

در بنای مسـجد -مدرسـه سـردار قزوین همانند دیگر بناهای مذهبی و محلی ایران کتیبهنگاری از عناصر اصلی تزئینات
اسـت که عالوهبر تزئین ،پیامرسـانی کتیبهها از مهمترین ویژگیهای آن اسـت .در این بنا از مجموع متون بهکاررفته در
کتیبهها میتوان در جدول شماره  1انواع خطوط و مضامین بهکاررفته را دستهبندی کرد.

ردیف

1

محل کتیبه

سردر
ورودی

انواع خطوط
بهکاررفته

نستعلیق

نحوه اجرا

متون بهکاررفته

کاشی

حـدیـث مـدینـه علم

الجوردی

از پـــیـــامـــبـــر

 -هفت رنگ

اگرم(ص)
شعریادمانی(وصف

2

سردر
ورودی

نستعلیق

سنگ تراشی

بــانــیــان بــنــا،
نویســـنده کتیبه،
تاریخ احداث بنا)
اشعاری از دیوان

3

دیوارهای
صحن داخل

نستعلیق

کاشی

 -محتشم کاشانی

الجوردی

 -صباحی بیدگلی

 -هفت رنگ

 مـیـرزا احـمــدجندقی

مضمون کتیبه

در وصــــــف
حضرت علی(ع)

تعداد
کتیبه

1

ســـتایش بانیان
در وصـــف بنا و

3

اطالعدهنده
مـدح و ثنـا واقعـه
کربال
و اطـالعدهـنــده
نام کاشی کار
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نتیجهگیری
مسـجد -مدرسـه سـردار در قزوین یکی از وسـیعترین و باشـکوهترین مسـجد -مدرسـههای قزوین از نظر سـاختار معماری
و حسـن سـلیقه در انتخاب و اجرای کتیبههای آن اسـت .در بنای مسـجد -مدرسـه سـردار قزوین خطوطی که در سـطوح
ورودی و بدنههای صـحن اصـلی بهکار رفتهاند ،عالوهبر ذکر نام سـفارشدهنده و هنرمند و قید تاریخ سـاخت و چگونگی
ملحقات آن ،به ثبت عبارات مقدس و مذهبی نظیر وصـف حضـرت علی ،سـتایش بانیان و وصـف ایشـان و عمدتاا مدح و
ثنای واقعه کربال به واسـطه کاربرد اشـعاری از دیوان محتشـم کاشـانی ،صـباحی بیدگلی و میرزا احمد جندقی ،پرداخته
شـده اسـت .با توجه به کاربرد بخش عمده متون کتیبهها در ارتباط با مدح و ثنای واقعه عاشـورا ،به نظر میرسـد که
جایگاه فضـیلت و مقام معنوی ائمه معصـومین خصـوصـا امام حسـین(ع) در فرآیندهای مذهبی و آموزشـی دورۀ قاجار
مهم و ارزشـمند بوده اسـت .از طرفی اسـتفاده از اشـعار حماسـی در وصـف واقعه کربال میتواند بیانگر آن باشـد که در
دورۀ قاجاریه به لحاظ جنبههای اجتماعی ،فرهنگی روحیه شـهادت و شـجاعت از ویژگیهای این دوران بوده اسـت .با
توجه به اینکه عمده خطوط بهکار رفته در کتیبههای این مســجد -مدرســه از نوع نســتعلیق اســت .همانطورکه در
مبانی نظری مطرح شـد ،کاربرد این نوع خط در کتیبهها کاربرد خطی کامالا ایرانی که نمادی از وحدت و نشـانه هویت
است و نیز نوشتن اشعار فارسی با خطی که ایرانی بوده و هنری باشد ،در این دوران به اوج خود رسیده است .از طرف
دیگر از کاشـیکاریهای الجوردی با تکنیک هفت رنگ اسـتفاده شـده که بتواند خط نسـتعلیق را به بهترین شـکل به
نمایش بگذارد و در نهایت اینکه اسـتفاده از اشـعار دیوان محتشـم کاشـانی ،صـباحی بیگدلی و میرزا احمد جندقی که
مفاهیم آشــنایی برای مردمان این دوره بوده اســت ،بیانگر کاربرد هنر شــعر با رویکرد حماســی و مذهبی توســط
هنرمندان میباشد.
یادداشتها
 .1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «مفاهیم و مضامین فرهنگی و اجتماعی در خطوط مسجد-مدرسههای
قاجاریه» توسط نگارنده مقاله در دانشگاه آزاد اسالمی قزوین صورت گرفته است.
 .2از همکاری آقای دکتر مرتضی میرزاحسینی در مستندسازی یافتههای مقاله سپاسگزاریم
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