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چکیــــده: 

دورۀ  تا  سلجوقی  دورۀ  از  ایران:  مدارس  کالبدی  دگرگونی های  روند 
قاجار )از قرن پنجم تا چهاردهم هجری قمری(

منصوره محسنی *
مربی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود

تاریخ دریافت مقاله: 96/04/19            تاریخ پذیرش نهایی: 98/02/16

با ایجاد مراکز آموزشی نظامیه توسط نظام الملک در دوره سلجوقی، فضاهای آموزشی در ایران، هویت رسمی »مدرسه« را 
به خود گرفتند؛ و مدارس اجزایی نظیر حجره و ایوان و میانسرا و... پیدا کردند و بعبارتی دارای الگوی خاصی شدند. اما در 
دوره های تاریخی بعدی با پیشرفت تکنیک های معماری و همچنین با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر 
آن دوره، دگرگونی هایی در کالبد اجزاء مدارس ایران رخ داد. این نوشتار با این فرضیه که کالبد مدارس ایرانی از ابتدای پیدایش 
مدارس رسمی در دورۀ سلجوقی تا دورۀ قاجار، سیری تکاملی داشته است؛ در جستجوی یافتن ویژگی های کالبدی مدارس 
ایرانی در هر دوره تاریخی و نیز روند دگرگونی های آنها از طریق بررسی نمونه ها می باشد. روش تحقیق بصورت توصیفی، 
تحلیلی و مورد پژوهی می باشد. بدین صورت که داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و در برخی موارد بصورت میدانی 
جمع آوری گردید. داده ها ابتدا با روش توصیفی ارائه و سپس با روش تحلیلی و تطبیقی ارزیابی شدند. یافته های پژوهش، 
نشان می دهد که مدارس در هر دورۀ تاریخی، خصوصیات کالبدی ویژه ای پیدا کردند و تحوالتی جهت تأمین فضای اقامتی، 
آموزشی و نیایشی مطلوب تر داشته اند. چنانچه، حجره ها ابتدا تک بخشی و مستقیم با میانسرا در ارتباط بوده اند؛ سپس دارای 
ایوانچه و پستو شدند. ایوان ها نیز در ابتدا کارکرد آموزشی داشته اند؛ و برخی از آنها هم کارکرد نیایشی داشته اند. اما برای 
سهولت در امر آموزش و ایجاد فضای بزرگتر برای پذیرش طالب بیشتر، به مرور زمان، ایوان ها از لحاظ فضایی گشوده تر و 
سبک تر شدند. همچنین ایوان هایی که کارکرد نیایشی داشتند؛ جای خود را به گنبد خانه و شبستان نیایشی در مدارس دادند؛ 
تا جایی که اهمیت فضای نیایشی در دوره قاجار به حدی رسید، که برخی مدارس، حالت مسجد-مدرسه به خود گرفتند. با 
وسعت یافتن مدارس، نحوۀ ورود به مدارس نیز دچار تغییراتی شد. بطور کلی نتایج این پژوهش، فرضیه اولیه را -مبنی بر 
اینکه کالبد مدارس از دورۀ سلجوقی تا دورۀ قاجاری، از لحاظ ویژگی های اجزای اصلی مدارس و نحوۀ آرایش فضایی آنها، 

روندی تکاملی داشته اند- تأیید می کند.

واژه های کلیدی: مدرسه، کالبد، دگرگونی، روند.

* mnsmohseni@shahroodut.ac.ir
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داشته است؛ اما این مدارس فاقد نظام معین بودند )جاوری 
شهرضا 1381، 390 (. بعد از شکل گرفتن مدارس نظامیه 
توسط نظام الملک در دورۀ سلجوقی، کالبد مدارس شکل 
نیز  بعد  دوران  در  الگو  این  که  گرفت  خود  به  ویژه ای 
نظیر  ثابتی  اجزای  دارای  مدارس  و  شد  تکرار  نحوی  به 
اما  و... شدند؛  ایوان(  )معمواًل چهار  ایوان  ایوانچه،  حجره، 
معماری  فنون  پیشرفت  با  و  تاریخی  دوره های  تغییر  با 
شرایط  تغییر  با  همچنین  معماری،  شیوه های  تغییر  و 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، تغییرات کالبدی در مدارس 
دوره های بعدی رخ داد. این پژوهش در نظر دارد که این 
دگرگونی های کالبدی اجزا و عناصر مدارس را در دوره های 
تاریخی سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی و قاجار مورد 

دهد. قرار  واکاوی 
سؤال های پژوهش

در  ایرانی  مدارس  کالبدی  خاص  ویژگی های  یا  ویژگی 
دوره های مشخص سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی و 
در هر دوره صورت  کالبدی  قاجار چیست و چه تحوالت 
گرفته است؟ به عبارتی، روند تکاملی شکل گیری کالبدی 
بوده  چگونه  شده  یاد  تاریخی  دوره های  طول  در  مدارس 

است؟
روش تحقیق 

روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی و موردپژوهی است؛ 
تا  سلجوقی  )از  تاریخی  دورۀ  هر  برای  که  صورت  بدین 
است.  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  مدرسه  تعدادی  قاجار( 
و  باشد  ابتدا بصورت توصیفی، سپس تحلیلی می  بررسی 
نمونه های  ارزیابی های  و  تحلیل ها  مقایسۀ  با  نهایت  در 
)نمودار  گردیده اند  ارائه  پژوهش  نتایج  تاریخی،  دورۀ  هر 
و  توصیف  ابتدا،  دوره  هر  نمونه های  که  روش  بدین   .)1
سپس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند؛ و ویژگی ها و 
نیز الگو یا الگوهای موجود در هر دوره معرفی شده اند. این 
پالن  اصلی  اجزای  ویژگی های  منظر  از  کالبدی،  ارزیابی 
مدارس )حجره، ایوانچه، ایوان، میانسرا، ورودی، گنبدخانه 
و  دوره  هر  در  آنها  فضایی  چینش  نحوۀ  و  شبستان(  و 
مقایسۀ تطبیقی این اجزا در دوره های مختلف، می باشد. 
در این بررسی تزئینات مدارس مورد بحث نبوده است، چرا 

مقدمه
داشته  ویژه ای  جایگاه  ایران  در  دیرباز  از  تربیت  و  تعلیم 
است؛ و بنا به شرایط فرهنگی و هنری، اجتماعی و سیاسی 
کرده  پیدا  را  خود  ظهور خاص  و  نمود  تاریخی،  دورۀ  هر 
است. در ایران باستان و در ابتدای ورود دین مبین اسالم 
به ایران، تعلیم و تربیت در فضاهای مختلفی نظیر خانه ها، 
دارالعلم ها  کتابخانه ها، مساجد،  و  آتشکده ها، خزانه داری ها 
اولین  تأسیس  تاریخ  تعیین  در  و... صورت می گرفته است. 
نخستین  شده  گفته  نیستند.  متفق القول  مورخان  مدرسه، 
مدرسه  این  است.  طبرستان  علویان  به  مربوط  مدرسه 
مستقل را ناصر کبیر در اواخر قرن سوم هجری در آمل، 
جنب آرامگاه خویش برپا کرد )حر 1383، 87(. ظاهراً یکی 
از اولین مدارس ، مدرسه ابو حاتم بستی در شرق ایران است 
)دراني 1376، 78(. ابوحاتم بستی در زادگاه خود مدرسه ای 
مجهز به کتابخانه، مسکن و هزینۀ تحصیلی برای طالب 
اولین  را  نظام الملک  خواجه  مورخان  برخی  کرد.  تأسیس 
مؤسس مدرسه دانسته اند. اما این نظریه مورد قبول نیست؛ 
چرا که در اوایل قرن چهارم هجری فعالیت های علمی و 
آموزشی در شهر نیشابور و دیگر شهرهای خراسان وجود 
تخصصشان  که  مورخینی  برخی  و  )همان(.  است  داشته 
دورۀ پیش از سلجوقی در شرق ایران است دالیلی را مطرح 
نخستین  تاریخچۀ  که  آنست  نشان دهندۀ  که  می کنند 
مدرسه به یک قرن و نیم پیش از دورۀ سلجوقی می رسد 
)مدارس  نظامیه ها  واقع  در   .)214  ،1383 )هیلن براند 
)شیعۀ  فاطمیون  شیعی  فعالیت های  مقابل  در  نظامیه( 
آل  و خاندان  آفریقا  و شمال  در مصر  االزهر  هفت امامی( 
بویه )شیعۀ دوازده امامی( در قرن چهارم ه.ق به وجود آمد 
جا  به  مدرسۀ  ساختمان  کهن ترین   .)217-216 )همان،  
زمان  از  مدرسه  اصل  است.  سبزوار  فخریه  مدرسه  مانده، 
فخرالدوله دیلمی )قرن 4 ه.ق( است )پیرنیا 1392، 346(. 
تنها  که  نیز  اصفهان  در  سینا  ابن  مدرس  می رود  احتمال 
یک گنبدخانه است؛ بقایای مدرسه ای از زمان آل بویه باشد 

.)41  ،1392 )هوشیاری 
از مدارس  قبل  اینکه  با  آن است که  است؛  آنچه که مهم 
نظامیه در دورۀ سلجوقی، مدارس دیگری در ایران وجود 
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که دامنۀ پژوهش بسیار گسترده می شد. روش جمع آوری 
کتابخانه ای،  و  مکتوب  منابع  به  مراجعه  طریق  از  داده ها 
همزمان با مطالعۀ میدانی برخی نمونه های موردی است. 

پیشینۀ پژوهش
سمیع آذر )1376( در کتاب تاریخ تحوالت مدارس در ایران 
به بررسی تاریخی مدارس ایران پرداخته و تحوالت کالبدي 
مدارس را در چهار بخش پیش از اسالم، دوران اسالمی، 
از  )پیدایش مدارس جدید(،  دورۀ صفوی، و دوران معاصر 
و  توجه  مورد  آموزشي  نظام  و  فرهنگي  تحوالت  دریچۀ 
تاریخ  به  نیز   )1364( سلطان زاده  است.  داده  قرار  بررسي 
مدارس  معماری  زمینۀ  در  است.  پرداخته  ایران  مدارس 
ایرانی، پژوهش هایی ارائه شده است که عمومًا موضوع و 
رویکرد خاصی را بررسی کرده اند. برخی )مانند هوشیاری 
مدرسه های  مسجد-  گونه شناسی  به   )1392 همکاران  و 
ارتباط  ایران در دورۀ قاجار پرداخته اند؛ و میزان و کیفیت 
فضای آموزشی و نیایشی را مدنظر داشته اند. مهدوی نژاد و 
نیز به گونه شناسی مسجد مدرسه های  همکارانش )1392( 

مصداق های بررسی شده در جدول 1 ارائه شده است. در 
بررسی مدارس، جهت دستیابی به روند دگرگونی ها، ترتیب 

است. شده  حفظ  موردی  نمونه های  زمانی 

تزئینات  پژوهش ها  از  تعدادی  در  پرداخته اند.  قاجار  دورۀ 
مدارس در دوره های تاریخی خاصی بررسی شده اند و مورد 
مقایسه قرار گرفته اند )بمانیان و همکاران 1390(. عده ای 
نیز خصوصیات کالبدی مدرسۀ خاصی را مورد نظر داشته اند 
پژوهش هایی  در  همچنین   .)1387 همکاران  و  )بمانیان 
جایگاه مدرسه در شهر مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ مانند 
متدین و همکارانش )1395( که اجتماع پذیری مدارس را 
در سه دورۀ تیموری، صفوی و قاجار بررسی کرده اند. برخی 
نیز به ارزیابی میزان تطابق محتوای نظام آموزشی و کالبد 
مدارس ایران در دوره های مختلف پرداخته اند )عالقمند و 
همکاران 1396(. در میان مطالعات انجام شده، جای خالی 
پژوهشی که روند تکاملی شکل گیری کالبد مدارس ایرانی 
را در دوره های مختلف و بطور پیوسته نشان دهد؛ مشهود 
اجزای  کالبدی  خصوصیات  بتواند  که  پژوهشی  است. 

نمودار 1. روش بررسی داده ها )مأخذ: نگارنده(

جدول 1. نمونه مدارس مورد بررسی در پژوهش از دوره سلجوقی تا قاجار )مأخذ: نگارنده(

مصداق های بررسی شده در پژوهش دورۀ تاریخی
سه مورد: مدرسه خرگرد خواف )485 ه.ق(، مدرسه ری )پیش از 530 ه.ق(، مدرسه چهارده طبس سلجوقی

دو مورد: مدرسه ضیائیه یزد)631-705 ه.ق(،  مدرسه امامی اصفهان) 741ه.ق( ایلخانی
سه مورد: مدرسه غیاثیه خرگرد )842-848 ه.ق(، مدرسه دو در مشهد )834ه.ق(، مدرسه شاهرخیه بسطام 

تیموری( شاهرخ  )دوره 
تیموری

چهار مورد: مدرسه خان شیراز )1024 ه.ق(، مدرسه مالعبداله اصفهان )1088(، مدرسه نیم آورد اصفهان )1117 
ه.ق(، مدرسه چهارباغ اصفهان )1118- 1126 ه.ق( 

صفوی

چهار مورد: مدرسه صدر اصفهان )1220 ه.ق(، مدرسه سلطانی کاشان )1226 ه.ق(، مسجد مدرسه سید اصفهان 
)1240 ه.ق(، مسجد مدرسه سپهساالر تهران ) 1296-1301 ه.ق(

قاجار
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مدارس ایرانی، بعد از پیدایش مدارس رسمی نظامیه، را در 
دوره های مختلف تاریخی )سلجوقی تا قاجار( بازشناسانده 
محور  یک  در  را  مدارس  این  کالبدی  دگرگونی های  و 
پژوهش  در  منظور  بدین  سازد.  نمایان  پیوسته،  تاریخی 
حاضر، دگرگونی اجزا و عناصر کالبدی مدارس ایرانی نظیر 
دورۀ  پنج  در  و...  میانسرا  ورودی،  ایوانچه،  حجره،  ایوان، 
بررسی شده  قاجار  و  تیموری، صفوی  ایلخانی،  سلجوقی، 
است و در نهایت ویژگی های کالبدی خاص این پنج دوره 

ارائه گردیده است.
1. بررسی مدارس سلجوقی 

تاریخچۀ رسمی مدرسه در سال 460 هجری قمری آغاز 
بغداد  در  نظامیه  بزرگ  مدرسۀ  که  هنگامی  یعنی  گردید. 
گشایش  سلجوقی  بزرگ  وزیر  الملک  نظام  خواجه  توسط 
ایران  تاریخ  در  رسمي  مدارس  آغاز  نقطه،  این  و  یافت 
بوده است )هیلن براند 1383، 216-217(. مدارس نظامیه 
در واقع دنبالۀ سیر تکاملي مدارسي بود که از مساجد جدا 
فضاهاي  بر  عالوه  مدرسه  مجموعۀ  نظامیه ها،  در  شدند. 
آموزشي داراي یک مسجد، کتابخانه، حمام، و یک خوابگاه، 
آنها نوعي استاندارد در  منضم به مدارس بوده است و در 
الگوي کالبدی و خصوصیات معماري آنها رعایت گردیده 
مدارس  »ابتکار  شده  گفته   .)96،  1376 )سمیع آذر  بود 
نظامیه در تأمین امکانات اقامتي براي طالب بود« )دراني 
1376، 97(؛ اما تأمین محل اقامت طالب در دارالعلم ها و 
مدرسه ابو حاتم بستی به نحوی رخ داده بود. از مدرسه های 
این دوره می توان به مدرسه خرگرد اشاره کرد )تصویر 1(. 
مدرسه  قدیمی ترین  و  اولین  مدرسه خرگرد،  گدار  زعم  به 
بزرگ چهار ایوانی است. )همان، 415(. گدار، بنای کاوش 
شده توسط اریک اشمیت در ری را نیز مدرسه ای مربوط 
)تصویر  )هوشیاری 1392، 42(  دورۀ سلجوقی می داند  به 
2(. مدرسۀ دیگری در نزدیکی طبس با نام چهارِده )تصویر 
3( موجود است که سلطان زاده آن را یک بنای سلجوقی 
معرفی کرده است )سلطان زاده 1383، 154(؛ اما هیلن براند 
احتمال می دهد که قدمت این مدرسه به دورۀ ایلخانی باز 

)هیلن براند 1383، 224(.  گردد 

1-1. شاخصه های کالبدی مدارس سلجوقی 
دوره،  این  از  مانده  بجا  کم  بسیار  مدارک  به  توجه  با 
می توان گفت که مدارس، دارای ساختار کالبدی ویژه ای 
رعایت  نظامیه  مدارس  در  که  این ها  از  یکی  که  شدند 
شدند؛ الگوی پالن چهار ایوانی است )نمودار 2(؛ و دیگری 
تأمین فضای اقامتی )حجره( برای مدارس است )نمودار 
با پالن ساده و مستطیل شکل  ایوان ها  3(. در این دوره، 
بودند و حجره ها در بعضی موارد یک بخشی یعنی شامل 
فضای اقامتی طالب بودند و مستقیم با حیاط در ارتباط 
بودند؛ مانند مدرسه چهارده ) تصویر3 و نمودار 3(؛ و در 
بعضی موارد، حجره ها دو بخشی بودند و یک فضای رابط 
به نام ایوانچه جلوی حجره  ها قرار داشت که پیش فضایی 
برای حجره محسوب می شد؛ مانند مدرسه ری )تصویر 2 

و نمودار 3(.

از راست به چپ:
تصویر 1. مدرسه خرگرد )گدار 1377، 417(، اولین مدرسۀ چهار ایوانی

تصویر 2. مدرسه ری )پیرنیا 1382، 97(. چهارایوانی، حجره ها دوبخشی
تصویر 3. مدرسه چهارده )هیلن براند 1383، 612(، چهارایوانی،
حجره ها: تک بخشی و دو بخشی، ورودی: سردر، هشتی، ایوانچه

نمودار 2. شکل گیری مدارس چهارایوانی در دورۀ سلجوقی
)مأخذ: نگارنده(

نمودار 3. 1. تأمین فضای اقامتی )حجره( در مدارس سلجوقی )سلطان زاده 
دورۀ  در  دوبخشی(  و  )تک بخشی  حجره  فرم  انواع   .2 و  ،153(؛   1383

سلجوقی )مأخذ: نگارنده(
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2. بررسی مدارس ایلخانی 
دورۀ ایلخانی، از لحاظ تنوع مراکز آموزشي، از ادوار پربار تاریخ 
مراکز علمي،  این گونه  نقاط تجمع  است. عمده ترین  ایران 
این دوره، مراکز  آذربایجان، یزد، شیراز و اصفهان است. در 
علمی بزرگی همچون ربع رشیدی، شنب غازان خان و مدرسه 
سلطانیه تبریز ساخته شد که دارای کتابخانه، دارالشفا، رصدخانه، 
مسجد، خانقاه و... بوده اند )حاتمی 1389، 8-9؛ سلطان زاده 
1383، 129(. متأسفانه مستندات معماری از این مراکز موجود 
نیست؛ ولی در ادامه به بررسی دو مدرسه از این دوره پرداخته 
شده است. یکی از مدارسی که در این دوره ساخته شد؛ مدرسه 

امامیه یا مدرسه بابا قاسم )تصویر 4( است. 
به نظر هیلن براند این مدرسه از ابتدا به عنوان مدرسه ساخته 

شده است.این مدرسه چهار ایوانی ست که ایوان جنوبی آن 
به یک گنبدخانه متصل شده است. ترتیب ورود به مدرسه: 
سردر، داالن، ایوانچه می باشد. ایوان های شرقی و غربی این 

)از راست به   ،)arthut.com( امامی اصفهان )741ه.ق(  تصویر 4. مدرسه 
چپ: نقشه طبقه اول و نقشه طبقه همکف(. چهارایوانی، تأمین حجره در 
دو طبقه، دارای حجرههای دو بخشی و سه بخشی، دسترسی به حجره های 
طبقه دوم از طریق راهرویی در پشت حجره ها، دارای گنبدخانه در راستای 

ایوان، ورودی: سردر، داالن، ایوانچه

تصویر 5. مدرسه ضیائیه یزد )631-705 ه.ق( )arthut.com(،  چهارایوانی 
دارای  دو بخشی،  حجره های  دارای  ایوان(،  سه  دارای  حاضر  حال  )در 
گنبدخانه، ورودی: سردر، داالن، حیاط فرعی، ایوان. )ورودی فعلی: سردر، 

هشتی، ایوان(.

مدرسه به فضایی شبیه حجره های سه بخشی )ایوانچه، حجره، 
پستو( متصل می شوند. در این مدرسه حجره ها در دو طبقه اند. 
دسترسی به حجره های طبقۀ دوم از طریق راهرویی در پشت 
حجره ها در ضلع غربی و شرقی، و دسترسی به دو ایوانچۀ 
گوشۀ جنوب غربی و شمال شرقی، از طریق رواق L مانندی رو 
به میانسراست. دسترسی به راهروهای طبقه دوم از طریق دو 
دستگاه پله در شمال شرقی و غربی مدرسه است.  در یزد نیز 
مدرسه ضیائیه و شمسیه در این دورۀ تاریخی ساخته شدند. 
مدرسه ضیاءالدین )ضیائیه( )تصویر 5( که به زندان اسکندر 
معروف بوده و به قرن هشتم بر می گردد؛ و به رغم اصالحات 
آنقدر باقی مانده است که نشان دهد  بعدی، از طرح اصلی 
ایوان های دو بخش کناری حیاط به وسیلۀ جفت ایوان دیگر در 
مقابل آنها کامل می شده اند. گذشته از این مورد، تقارن یا نظم 
چندانی در طرح این مدرسه مشاهده نمی شود )هیلن براند 1383، 
286(. این مدرسه نیز دارای گنبد خانه ایست که آرامگاه بانی این 
مدرسه شده است. همچنین »اتاق ها بطور ناهماهنگی به شکل 
مستطیل یا مربع، عریض یا کم عرض، با پس نشستگی های 
بسیار یا با دیوارهای سراسری اند؛ و با بی دقتی بسیاری در کنار 
یکدیگر قرار گرفته اند« )همان(. همچنین ترتیب ورودی شامل 

سردر، هشتی، داالن، حیاط فرعی، ایوان می باشد. 
1-2. شاخصه های کالبدی مدارس ایلخانی

به طور کلی، با توجه به نمونه های یاد شده در این دوره، مراکز 
علمی بصورت مجموعه ای باب شد که این مجموعه ها شامل 
مدرسه، مسجد، خانقاه، شفاخانه، کتابخانه، رصدخانه و... بوده اند. 
تنوع اشکال مختلف در تعداد کم مدرسه های به جا مانده از دورۀ 
ایلخانی، نشان می دهد که هیچ سبک بخصوصی در این دوره 
بوده اند؛  چهار ایوانی  بیشتر  )همان، 286(.  است  نبوده  غالب 
حجره ها دو بخشی )ایوانچه و حجره( مانند مدرسه ضیاییه، و 
سه بخشی )ایوانچه، حجره، پستو( مانند مدرسه امامیه بودند   
)نمودار 4(. دسترسی به حجره های طبقه اول در مدارس ایلخانی، 
از طریق راهرویی پشت حجره ها صورت می گرفته است )نمودار 
5(. ترتیب ورود به این مدارس بررسی شده بصورت سردر، 
داالن، ایوانچه، مانند مدرسه امامیه، یا سردر، هشتی، داالن، 
حیاط فرعی، ایوان، مانند مدرسه ضیاییه بوده است )نمودار 6(. 
در این دوره، گنبدخانه در مدرسه شکل گرفت؛ مانند مدرسه 
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ضیاییه )نمودار 7(؛ که بعضی از این گنبدخانه ها آرامگاه شخص 
بانی مدرسه شدند. همچنین از شاخصه های این مدارس، تأکید 
بر قامت بنای مدارس است و ایوان ها باریک و بلند و گنبدها 

رفیع ساخته می شدند )نمودار 8(.

3. بررسی مدارس تیموری 
دوران تیموریان، دوران طالیی مدارس ایرانی است. خصوصًا 
در شرق ایران، نمونه های زیبایی از مدارس تیموری بجا مانده 
است. مدارس، غیاثیه خرگرد، دودر مشهد، شاهرخیه بسطام از 
جمله مدارس ساخته شده در دوره تیموری هستند. پیرنیا مدرسه 
ایران معرفی می کند  زیباترین مدرسه  را  خرگرد )تصویر 6( 
)پیرنیا 1382، 251(. این مدرسه الگویی است از اینکه چگونه 
عملکردهای مختلف می توانستند به راحتی با یکدیگر تلفیق 
شوند )هیلن براند 1383،  288(. مدرسه خرگرد شامل مجموعه 
ورودی است )همان(. نمای جبهه ورودی از سه بخش تشکیل 
شده است: سر در میانی، مجموعه طاق نماها در طرفین سردر، 
از  شامل سه طاق نما در هر سمت، و برج هایی در هر یک 
گوشه های بنا )دو برج نیز در  ضلع مقابل قرار دارد(. سردر به 
هشتی منتهی می شود؛ و این هشتی خود به ایوان رو به صحن 
باز می شود  )سردر، هشتی، ایوان(. سه ایوان دیگر به همراه 
این ایوان طرح چهار ایوانی بنا را کامل می کنند. دو گنبدخانه در 
جبهۀ پشتی بنا و در گوشه ها قرار گرفته است. گوشه های پخ در 
چهار گوشۀ صحن پله ها را از نظر دور نگه می دارد. هشتی به دو 
گنبدخانه راه دارد. در سمت چپ هشتی، تاالری که  جمع خانه 
خوانده می شود؛ و در سمت راست، نمازخانه قرار گرفته است 

)ویلبر 1387، 81(.  
حجره های مدرسه دو بخشی هستند )شامل یک ایوانچه جلوی 
حجره می باشند(. در طبقۀ دوم، ایوانچۀ حجره ها از طریق رواقی 

که در جلوی حجره قرار دارد؛ به هم راه می یابند. 

ایجاد  ایلخانی،  مدارس  در  سه بخشی  و  دو بخشی  حجره های   .4 نمودار 
حجره های سه بخشی )مأخذ: نگارنده(

نمودار 5. دسترسی به حجره های طبقه اول در مدارس ایلخانی، از طریق 
راهرویی پشت حجره ها )نگارنده(

نمودار 6. انواع ورودی: »سردر، داالن، ایوانچه«، »سردر، هشتی، ایوان«، 
»سردر، هشتی، داالن، حیاط فرعی، ایوان« )مأخذ: نگارنده(

نمودار 7. شکل گیری گنبدخانه در مدارس ایلخانی
از راست به چپ: مدرسه ضیاییه، مدرسه امامی )مأخذ: نگارنده(

نمودار 8. از راست به چپ: برش عمودی از مدرسه امامی و مدرسه ضیاییه 
 .)arthut.com :مأخذ برش ها(

ساخت ایوان های باریک و بلند و گنبدهای رفیع در دوره ایلخانی.

تصویر 6. مدرسه غیاثیه خرگرد )842-848 ه.ق(؛ از راست به چپ: نقشه 
طبقه اول و طبقه همکف )پیرنیا 1392، 349 -350(. مدرسه چهارایوانی، 
دارای مجتمع ورودی، دارای چهار گنبد در چهار گوشه پالن و دو برج 
دارای  آن،  مقابل  ضلع  در  دیگر  برج  دو  و  ورودی  در سمت  استوانه ای 
رواقی  ازطریق  باال  طبقه  به حجره های  دسترسی  دو بخشی.  حجره های 

رو به حیاط
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یکی از مدارس این دوره که به دستور شاهرخ تیموری ساخته 
شده؛ مدرسه شاهرخیه بسطام است )تصویر 8(. مدرسه، ظاهراً 
در  میانی  ایوانچه های  ابعاد  اما  است؛  دو ایوانی  دارای پالن 
شرق و غرب میانسرا اندکی بزرگتر از سایر ایوانچه ها هستند؛ 
گویی با این کار خواسته شده میانسرا حالت چهار ایوانی داشته 
باشد. دورتادور صحن مدرسه، حجره هایی به صورت دو طبقه، 
احداث نموده اند. دسترسی به حجره های طبقۀ دوم از طریق 
دو دستگاه پله در شمال شرقی و غربی ساختمان است؛ و به 
رواقی رو به حیاط در جلوی حجره ها منتهی می شود. ورودی 
آن شامل سردر، داالن، ایوانچه و ایوان است. از داالن ورودی 
که به ایوانچه ای ختم می شود؛ راهی به ایوان و راهی دیگر 
ورودی  گنبدخانه  که  چند  هر  است؛  موجود  گنبدخانه  به 
مجزای دیگری نیز دارد. در اینجا نیز مجتمع ورودی به چشم 

می خورد. 

3-1. شاخصه های کالبدی مدارس تیموری
در مجموع خصوصیات کالبدی مدارس تیموری بدین شرح است 
که  در مدارس این دوره، نوع چهار ایوانه غالب بود. این مدارس 
در مقیاسی بسیار بزرگتر از آنچه در دیگر سرزمین های اسالمی 
رواج داشت؛ ساخته شدند. یکی از تبعات جانبی ابعاد گستردۀ این 
بناها این بود که برای واحدهای فرعی، مانند کتابخانه، خانقاه، 
داشت  زیادی  زمستانی جای  و  تابستانی  بخش های مجزای 
)همان، 287- 288(؛ در بعضی از مدارس این دوره مانند غیاثیه 
خرگرد و تا حدودی مدرسه شاهرخیه شاهرود، مجتمع ورودی 
شامل مسجد، تاالر و...، دیده می شود )نمودار 11(؛ که خود نشان 
از تکامل ویژۀ ورودی در مدارس تیموری است. در واقع، مجموعۀ 
مجموعه  این  از  بخشی  بعضاً  -که  گنبدخانه ها  و  ورودی ها 
ورودی ها بودند- به کتابخانه، خانقاه یا نمازخانه اختصاص داده 
می شد. برخی از مدارس این دوره دارای گنبدخانه )معمواًل تا چهار 
گنبد خانه( هستند )نمودار 10(؛ که این برخی از این گنبدخانه ها 
مرتفع نیز هستند. پالن برخی از این مدارس دارای نهاز و نخیرند 

)پیرنیا 1382، 214( )تصویر 9(. 

در مدرسۀ دو در، یکی از ایوان های حیاط به عنوان نمازخانه 
)مسجد( است؛ البته مسجد دومی نیز در یکی از گوشه های 
به  ورود  ترتیب  )همان(.  است  شده  گرفته  نظر  در  مدرسه 
نیز  مدرسه  این  در  و  است؛  ایوان  هشتی،  سردر،  مدرسه، 
حجره ها دوبخشی  هستند؛ شامل ایوانچه و حجره. حجره های 
طبقۀ دوم از طریق رواقی در جلوی حجره ها و رو به صحن به 
یکدیگر متصل می شوند. همچنین این مدرسه چهار گنبدخانه 

در چهار گوشۀ بنا دارد. 

نمودار 9. حجره های دو بخشی و سه بخشی در مدارس تیموری
)مأخذ: نگارنده(

تصویر 7. مدرسه دودر مشهد )834 ه.ق(. از راست به چپ: نقشه طبقه 
مجتمع  دارای  چهارایوانی.  مدرسه   )arthut.com( همکف  طبقه  و  اول 
ورودی، دارای چهار گنبد در چهار گوشه پالن. دارای حجره های دو بخشی 
و سه بخشی. دسترسی به حجره های طبقه باال ازطریق رواقی رو به حیاط

تصویر 8. مدرسه شاهرخیه بسطام )arthut.com(. از راست به چپ: نقشۀ 
گنبدخانه،  یک  و  ورودی  مجتمع  دارای  دو ایوانی.  همکف.  و  اول  طبقه 
رواقی  ازطریق  باال  به حجره های طبقۀ  دو بخشی، دسترسی  حجره های 

رو به حیاط

دودر  مدرسۀ  برش عمودی  به چپ:  راست  از  دودر.  مدرسۀ   .10 نمودار 
)arthut.com(، نمودار جایگیری چهار گنبدخانه در چهار گوشه بنا )مأخذ: 
با  گنبدخانه  )دو  تیموری  مدارس  در  گنبدخانه  تعداد  افزایش  نگارنده(. 
گوشۀ  در  گنبدخانه ها  قرارگیری  کم؛  خیز  با  گنبدخانه  دو  و  زیاد  ارتفاع 

بنا )مأخذ: نگارنده(
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بخش  سه  شامل  شده  بررسی  موارد  در  ورودی ها  همچنین 
ایوان«  و  ایوانچه  تاالر،  »سردر،  و   ایوان«،  هشتی،  »سردر، 
می باشد )نمودار 11(. فرم حجره های مدارس این دورۀ دو بخشی 
ایوانچه، حجره، یا سه بخشی ایوانچه، حجره، پستو است )نمودار 
9(؛ و ارتباط حجره ها در طبقات دوم از طریق رواق رو به حیاط 
)جلوی حجره ها( صورت گرفته است )نمودار 12(؛ و شکل پالن 
حیاط مستطیل یا مستطیل با گوشه های پخ می باشد )نمودار 13(. 
یکی از شاخصه های مدارس این دوره وجود برج های استوانه ای 
یا مناره ها، در گوشه های مدارس برای تأکید بیشتر بر گوشه ها 

است )تصویر 10(.

4. بررسی مدارس صفوي 
در دورۀ صفوی مدارس بسیار پخته تر و کامل تر ساخته شدند 
)پیرنیا 1392، 351(. مدرسۀ خان  شیراز یکی از اولین مدارس 
دورۀ صفوی است )تصویر 11(. ترکیب بعضی از حجره های این 
مدرسه چهار بخشی است؛ و به ترتیب از طرف حیاط  شامل 
ایوانچه، حجره، پستو و ایوانچه ای دیگر -که رو به باغی پیرامون 
مدرسه بوده  است. پستوی حجره ها دو طبقه است. در یک سوی 
دیوار پستو پلکانی موجود است که به طبقۀ دوم می رسد. این 
مدرسه ایوانی رو به قبله به عنوان نمازخانه دارد )همان، 355(. 
دسترسی به حجره های طبقۀ دوم از طریق پلکان هایی در دو 
طرف ایوان ورودی، کنار هشتی قرار دارد؛ و به راهرویی در طبقه 
دوم، پشت حجره ها ختم می شود. این مدرسه گویی که حالت 
گذار از تیموری به صفوی را دارد؛ چراکه هم دارای رواقی جلوی 
حجره و رو به حیاط برای دسترسی به حجره  های طبقۀ دوم در 
ضلع  شرقی دارد و رواقی دیگر در ضلع شمالی در پشت حجره ها 
و رو به بیرون ساختمان دارد. در ضلع غربی مدرسه، برای اولین 
بار دو ردیف حجره دیده می شود؛ که در طبقۀ باال، دسترسی 
به آنها به واسطۀ راهرویی بین دو ردیف حجره ها می باشد. این 
مدرسه همچنین دارای دو  برج استوانه ایست که هنوز نشان 

مدارس تیموری را با خود دارد.

ورودی  پیدایش مجموعه  تیموری،  مدارس  در  ورودی  انواع  نمودار 11. 
در مدارس تیموری )مأخذ: نگارنده(. از راست به چپ: مدرسه شاهرخیه، 

مدرسۀ دو در، مدرسه غیاثیه
نمودار 13. رواج پیدا کردن گوشه های پخ و شکل گیری گوشه های حیاط 

در مدارس تیموری )مأخذ: نگارنده(

تصویر 9. نهاز و نخیر )تورفتگی و بیرون زدگی( در مدارس تیموری
)مأخذ: نگارنده(

استوانهای  برج  ایجاد  )arthut.com(؛  خرگرد  غیاثیه  مدرسه   .10 تصویر 
یا مناره در گوشه های مدرسه. تأکید بر بلندای بنای مدرسه در مدارس 

تیموری

نمودار 12. مدرسه شاهرخیه. ایجاد رواق رو به حیاط در جلوی حجره ها 
برای دسترسی به حجره ها در مدارس تیموری )مأخذ: نگارنده(

) arthut.com:مأخذ عکس(

.)arthut.com( تصویر 11. مدرسه خان شیراز، 1024ه.ق
از راست به چپ: نقشه طبقه اول و همکف. مدرسۀ چهارایوانی، حجره ها 
دو بخشی و سه بخشی. دسترسی به حجره های طبقه باال در ضلع شمالی 
و جنوبی از طریق راهرویی  پشت حجره ها، در ضلع شرقی از طریق رواقی 
بین دو ردیف حجره ها. ورودی:  راهرویی  به حیاط و در ضلع غربی  رو 

سردر، هشتی، ایوان و ایوانچه.
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مدرسه نیم آورد اصفهان )تصویر 13( نیز یکی دیگر از مدارس 
هستند.  سه بخشی  حجره ها  مدرسه  این  در  است.  صفویه 
دسترسی به حجره های طبقه دوم از طریق دو دستگاه راه پله 
در دو طرف ایوان جنوبی و شمالی می باشد؛ که به راهرویی 
پشت حجره ها منتهی می شود. این راه پله های جانبی ایوان، در 
نمای ایوان نمایان هستند و این امر موجب شده است که نما 
دارای یک بخش مرکزی و دو بخش جانبی باشد. کنج های 
حیاط مدرسه نیم آورد، به صورت پخ طراحی شده و دسترسی 
به حجره های کناری از طریق فضای رابطی است که در واقع 
کارکرد ایوانچه را دارد؛ ولی این بار این ایوانچه ایست برای 
چند حجره؛ نه یک حجره )نمودار 15(. این نوع طراحی در 
برخی دیگر از مدارس این دوره نیز دیده می شود؛ اما در مدرسه 
چهارباغ این ایوانچه ای که در گوشه قرار دارد؛ به حیاط خلوتی 
برای حجره های کناری تبدیل می شود که نوررسانی به این 
حجره ها را مطلوب تر کرده است )تصویر 16(. و اما مدرسه 
چهار باغ )تصویر 14( که در انتهای دورۀ صفوی بنا شده است؛ 

دارای دگرگونی های کالبدی خاصی می شود. 
در این مدرسه فضای نیایشی آنچنان اهمیت می یابد که ایوان 
جنوبی مدرسه منتهی به گنبد خانه ای بزرگ می شود؛ و در شرق 
گنبد خانه شبستانی نیز بنا شده است. در کنار ایوان جنوبی دو 
مناره نیز ساخته شده است. در ایوان غربی برج ساعت دیده 

می شود.  

در  شبستانی   )12 )تصویر  اصفهان  مالعبداله  مدرسه 
فضاهای  شدن  پررنگ  مسأله،  این  که  دارد؛  شمال غربی 
حجره های  می دهد.  نشان  صفوی  مدارس  در  را  نیایشی 
مدرسه مالعبداله دوبخشی است؛ و ورودی حجره های طبقۀ 
دوم مدرسه مالعبداله -خالف مدارس صفوی که از طریق 
از  راهرویی در پشت حجره هاست- مانند مدارس تیموری 

می گیرد. صورت  حجره ها  جلوی  رواقی  طریق 

به  راست  از   .)arthut.com( ه.ق  مدرسه مالعبداله،  1088   .12 تصویر 
بخشی.  دو  دو ایوانی. حجره ها  مدرسه  همکف.  و  اول  طبقه  نقشۀ  چپ: 
دسترسی به حجره های طبقه باال از طریق رواقی رو به حیاط. ورودی: 

سردر، داالن، ایوانچه. دارای فضای نیایشی شبستانی

مدرسۀ   .)319  ،1382 )پیرنیا  ه.ق،   1117 نیم آورد،  مدرسه   .13 تصویر 
چهارایوانی، حجره ها دو بخشی و سه بخشی. دسترسی به حجره های طبقه 

باال راهرویی پشت حجره ها. راه پله دو طرف ایوان جنوبی. 
ورودی: سردر، هشتی، ایوان

نمودار 14. پیدایش حجره های چهاربخشی در مدارس صفوی عالوه بر 
وجود حجره های دو بخشی و سه بخشی. از راست به چپ: انواع حجره 
در دورۀ صفوی )نگارنده(، برش افقی و عمودی نمونه حجره مدرسه خان 

)arthut.com(

در  میانسرا  کنج  در  فضایی  گشایش  آغاز  چهارباغ.  مدرسه   .15 تصویر 
انتهای دوره صفوی )مأخذ: نگارنده( تصویر 14. مدرسه چهارباغ، 1118- 1126 ه.ق، )arthut.com(. مدرسه 

چهارایوانی، حجره ها دو بخشی و سه بخشی. دسترسی به حجره های طبقه 
باال راهرویی پشت حجره ها
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نمودار 18. در برخی مدارس صفوی در دو طرف ایوان دو فضایی وجود دارد 
که یا حکم ورودی به ایوان را داشته اند؛ و یا پله های دسترسی طبقۀ دوم از 

این دو فضا تأمین می شده است )مأخذ: نگارنده(.

تصویر 17. مدرسه نیم آورد. ارتفاع ایوان در راستای حجره ها در اکثر مدارس 
صفوی )مأخذ: نگارنده(

دارای  چهارایوانی،   ، ه.ق   1226 کاشان  سلطانی  مدرسه   .18 تصویر 
)arthut.com( حجره های سه بخشی، داری فضای نیایشی گنبدخانه

حجره های  دارای  چهارایوانی،  ه.ق،   1220 صدر  مدرسه   .19 تصویر 
سه بخشی، داری فضای نیایشی شبستان

از  موارد  اکثر  در  دوم.  طبقه  حجره های  به  دسترسی  نحوۀ   .16 نمودار 
طریق راهرویی در پشت حجره ها و در برخی موارد به وسیلۀ رواقی مقابل 
حجره ها صورت گرفته است. در مواردی هم راهرو بین دو ردیف حجره 

قرار دارد )مأخذ: نگارنده(.

میانسرا  کنج  فضاهای  شکل گیری  تکامل  نیم آورد.  مدرسه   .15 نمودار 
)مأخذ: نگارنده(

تصویر 16. مدرسه چهارباغ. تأکید بر فضای نیایشی مدرسه، در انتهای 
دورۀ صفوی )مأخذ: نگارنده(

هشتی،  »سردر،  ایوانچه«،  داالن،  »سردر،  ورودی:  انواع   .17 نمودار 
ایوان«، »سردر، هشتی، داالن و ایوان« )مأخذ: نگارنده(
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4-1. شاخصه های کالبدی مدارس صفوی 
دگرگونی های  و  صفوی  مدارس  خصوصیات  مجموع  در 
در  مدارس  این  است.  قرار  بدین  دوره  این  مدارس  در  نو 
صفوی،  دورۀ  حجره های  فرم  در  چهار ایوانی اند.  موارد  اکثر 
دو بخشی  )ایوانچه، حجره(، سه بخشی  )ایوانچه، حجره، پستو(، 
چهاربخشی )ایوانچه، حجره، پستو، ایوانچه( با پستوهای دو 
طبقه دیده می شود که مورد آخر از طرح های جدید این دوره 
می باشد )نمودار 14(. شکل حیاط ها مستطیل و یا مستطیل با 
گوشه های پخ شده می باشد؛ و این گوشه های پخ شده -که قباًل 
در دورۀ تیموری، مانند غیاثیه دیده شد- در این دوره به زیبایی 
کامل تر می شود؛ و کنج های میانسرا با طرح های بدیعی تبدیل 
به ایوانچه یا حیاط خلوتی مشترک برای حجره های کناری 

می شود )تصویر 15؛ نمودار 15(.
انواع ورودی در دورۀ صفوی عبارتند از: »سردر، هشتی، ایوان« 
و »سردر، داالن، ایوانچه«، »سردر، هشتی منتهی به دو داالن، 
)دو داالن که به طور قرینه کنار ایوان جای گرفتهاند( و ایوان« 
مدارس  در  نیایشی  فضای  نقش  دوره  این  در  )نمودار 17(. 
اهمیت می یابد تا جایی که در برخی از این مدارس گنبدخانه های 
نیایشی بزرگ و یا شبستان هایی و یا همزمان هر دو با هم، بنا 
می شود )نمودار 19؛ تصویر 16(. از دیگر تغییرات کالبدی در 
این دوره نمایان شدن پله  در نمای بعضی مدارس است؛ مانند 
نیم آورد )نمودار 18(. همچنین نمای ایوان بعضی از مدارس 
این دوره سه بخشی می گردد )نمودار 18( ؛ به این معنا که کنار 
ایوان، دو فضای باریک تر در نظر می گرفتند؛ که معمواًل به 
عنوان فضای دسترسی به ایوان مربوطه بوده اند؛ و یا دسترسی 
به طبقۀ باال از طریق این فضاها تأمین می شده است. در واقع 
در دوره های پیشین، جدارۀ ایوان ها معمواًل سنگین و ضخیم 
بودند ولی در این دوره، با سبک تر کردن جداره ها، فضای آزاد 
شده اختصاص به موارد مذکور گردید. در این دوره، نما بدون 
تأکید عمودی بود )تصویر 17(؛ ولی در انتهای این دوره و در 
مدرسه چهارباغ، با وسیع شدن گنبدخانه، تأکید خاصی در نما 
ایجاد می گردد )تصویر 16(. عالوه بر گنبدخانه، شبستان نیز به 
مدرسه اضافه می گردد؛ و این آغازی است برای تشخص یافتن 
فضای نیایشی در مدارس، که این شیوه در دورۀ قاجار در برخی 

مدارس ادامه می یابد )نمودار 19(.

5. بررسی مدارس قاجاری
دورۀ قاجار، آغاز تحوالتی سرنوشت ساز برای معماری مدارس 
ایران است. گرچه در این دوره، مدارس ارزشمندی ساخته شد و 
معماری مدارس در بعضی وجوه، تکامل ویژه ای داشت؛ ولی در 
همین دوره است که مدرسه دارالفنون و مدرسه البرز، خارج از 
ساختار مدارس سنتی بنا می شوند؛ و گسست جبران ناپذیری در 
معماری مدارس ایران ایجاد می گردد. هر چند که این تحوالت 
به گونه ای متناسب با نظام آموزشی جدید رخ می دهد؛ اما نکتۀ 
درخور توجه آن است که این مسأله باعث می شود که جریان 
معماری مدارس ایرانی که به تدریج به تکامل رسیده بود؛ ناگاه 

متوقف شود.
ه.ق(   1220( بازار  صدر  مدرسه  دوره  این  مدارس  از  یکی 
از  ایوان هایش،  در  مدرسه  این   .)19 )تصویر  است  اصفهان 
لحاظ فضایی گشایش پیدا کرده است. کنج های حیاط، مانند 
کنج های مدرسه چهارباغ به حیاط خلوتی مشترک برای چند 
حجره طراحی شده است. در مدرسه سلطانی کاشان )1226 

نمودار 19. پررنگ شدن نقش فضای نیایشی در مدارس صفوی با ایجاد 
گنبدخانه نیایشی یا شبستان و یا هر دو با هم )مأخذ: نگارنده(.

از راست به چپ: مدرسه مال عبداله و چهارباغ

نمودار 20. نحوۀ دسترسی به حجره های طبقه دوم. در اکثر موارد از طریق 
راهرویی در پشت حجره ها و در برخی موارد  به وسیلۀ رواقی مقابل حجره ها، 
و در مواردی دیگر از طریق مهتابی ها صورت گرفته است )مأخذ: نگارنده(

برخی  در  مهتابی  به  آنها  تبدیل  و  ایوانچه ها  فضایی  21. گشایش  نمودار 
مدارس قاجار، عالوه بر وجود حجره های دو بخشی و سه بخشی

)مأخذ: نگارنده(
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در  مدرسۀ سپهساالر )تصویر 21( ترکیب حجره ها، ادامهدهندۀ 
راهی است که در مسجد مدرسه سید پیش گرفته شد. در اینجا 
چهار مهتابی وجود دارد که حجره ها سه طرف آن قرار دارند. 
این مهتابیها در طبقۀ دوم هستند. در طبقه اول نیز حجره های 
سه بخشی در ضلع شرقی و غربی و شمالی وجود دارد. شبستان 
بسیار بزرگی در شرق این مدرسه وجود دارد. از خصوصیات 
ویژه این مدرسه، گشایش فضایی آن در گنبدخانه است که 
آن را بصورت چلیپایی در آورده است. از دیگر ویژگیهای این 
مدرسه وجود ورودیهای متعدد می باشد. همچنین این مدرسه 
دارای هشت مناره است که در هیچ مدرسه قبل از آن مرسوم 
نبوده )تصویر 24(؛ و گفته شده که به تقلید از مساجد عثمانی 
)مانند ایاصوفیه( انجام شده است )بمانیان 1387، 5(. همچنین 

دارای برج ساعتی در ضلع شمالی می باشد )تصویر 23(.

تصویر 20. مسجد-مدرسه سید اصفهان )حاجی قاسمی 1375، 108-107(. 
چهار  ورودی،  چهار  دارای  همکف.  و  اول  طبقه  نقشۀ  چپ:  به  راست  از 
شبستان و گنبدخانه در طبقه همکف و حجره ها در طبقه اول، دسترسی به 

حجره ها از طریق مهتابی های جلوی حجره ها

به  راست  از  ه.ق.   1301-1296 سپهساالر،   مدرسه  مسجد   .21 تصویر 
چپ: نقشه طبقه اول و همکف. دارای سه ورودی، شبستان و گنبدخانه و 
حجره های دو بخشی و سه بخشی در طبقه همکف و حجره های دو بخشی 
در طبقه اول. دسترسی به حجره های طبقه اول، در ضلع شرقی و غربی از 

طریق مهتابی و در ضلع شمالی از طریق رواقی رو به حیاط.

یکی از دگرگونی های فضایی که در دورۀ قاجار به بار نشست؛ 
ایجاد مهتابی ها در مدارس است. مهتابی ها در دورۀ قاجار، ابتدا 
در مدرسه سید اصفهان )1240 ه.ق( ایجاد شدند )تصویر 20(؛ و 
ترکیب حجره ها از حالت »ایوانچه، حجره، پستو« به »مهتابی، 
حجره، پستو« تغییر پیدا کرد. از نوآوری های دیگری که در 
ساخت این مدرسه مشاهده می شود؛ تفکیک فضای آموزشی و 
نیایشی در دو طبقۀ مجزاست. در اینجا فضای نیایشی در طبقه 
اول، شامل گنبدخانه ای در جنوب است که در دو ضلع شرقی و 
غربی این گنبدخانه دوشبستان موجود است. همچنین در ضلع 
شرقی و غربی این مدرسه دو شبستان دیگر نیز وجود دارد. 
حجره ها و مدرس در طبقۀ دوم هستند؛ و دسترسی به حجره ها 
از طریق مهتابی هاست. این مهتابی ها گویی نقش حیاط را 
برای طالب در طبقۀ دوم دارند. از دیگر اقدامات نو در این 
مدرسه، ورودی های متعدد و دیگری برج ساعت آن می باشد.  

نمودار 22. اهمیت یافتن فضاهای نیایشی )گنبدخانه و شبستان( مدارس 
قاجاری و گشایش فضایی آنها )مأخذ: نگارنده(

نمودار 23. انواع ورودی: از راست به چپ: »سردر، داالن، ایوانچه«، »سردر، 
هشتی، ایوان«، »سردر، هشتی، داالن و ایوان« )مأخذ: نگارنده(

ه.ق( نیز گشایش فضایی به گونه ای دیگر رخ می دهد )تصویر 
18(. در دو طرف شرقی و غربی گنبدخانه دو فضای کشیده ای 

وجود دارد؛ که موجب این امر شده است.  
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5-1. شاخصه های کالبدی مدارس قاجاری
نوآوری این دوره گشایش فضایی است. این گشایش فضایی در 
گنبدخانه ها، ایوان ها، و همچنین در ورودی حجره های برخی 
مدارس )با ایجاد مهتابی ها( روی می دهد. نمونۀ این مهتابی ها، 
در مسجد مدرسه سید اصفهان )1240 ه.ق (، مسجد مدرسه 
شیخ علی اکبر شاهرود )1272 ه.ق( و مدرسه سپهساالر تهران 
مهتابی ها  گونه  این  که  می شود  دیده  ه.ق(   1301-1296(
پیش فضای مشترکی برای چند حجره می باشند و نقش ایوانچه 
را دارند )نمودار 21(. البته این مهتابی ها نسبت به ایوانچه ها 
مدرسه  در  نیایشی  فضای  دوره  این  در  هستند.  عمومی تر 
اهمیت ویژه ای می یابد )نمودار 22(؛ و انواع رابطه میان فضای 

تصویر 22. مدرسه سپهساالر )مأخذ: نگارنده(
 وجود برج ساعت در بسیاری از مدارس قاجاری

سردر   .)1375 )حاجی قاسمی  سپهساالر  مدرسه  غربی  نمای   .23 تصویر 
ورودی اصلی- تعدد مناره

تصویر 24. رفیع شدن ایوان های مدارس دورۀ قاجار نسبت به دورۀ صفوی، 
کاشان  سلطانی  مدرسه  نگارنده(،  )مأخذ:  سید  مدرسه  چپ:  به  راست  از 

)arthut.com :مأخذ(

آموزشی و نیایشی شکل می گیرد. همچنین در برخی مدارس 
فضای آموزشی و نیایشی همچنان که در کنار هم جای دارند؛ 
هویت مستقل پیدا می کنند. داشتن ورودی های متعدد از دیگر 
خصوصیات کالبدی برخی مدارس این دوره است )تصاویر 20 
و 21 (. در این دوره، حجره ها دو بخشی و سه بخشی هستند؛ 
و دسترسی به حجره های طبقۀ اول مدارس، در اکثر موارد از 
طریق راهرویی در پشت حجره ها و در برخی موارد به وسیلۀ 
رواقی مقابل حجره ها، و در مواردی دیگر از طریق مهتابی ها  
صورت گرفته است )نمودار 20(. در این دوره ارتفاع ایوان های 
مدارس، نسبت به دورۀ صفوی بیشتر می شود )تصویر 24(. از 
موارد دگرگونی معماری مدارس به سمت معماری غربی وجود 
برج ساعت )تصویر 22(، و همچنین ایجاد مناره های متعدد )در 

مدرسه سپهساالر( می باشد )تصویر 23(. 
دورۀ  از  ایران  مدارس  کالبدی  خصوصیات   .6

قاجار دورۀ  تا  سلجوقی 
در این پژوهش، با بررسی مدارس سلجوقی تا قاجار، مشخصات 
کالبدی ویژه ای برای دوره های تاریخی مذکور، استنتاج شد؛ 

که در جدول 2 ثبت گردیده است. 
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جدول 2. خصوصیات کالبدی مدارس ایرانی بعد از ورود اسالم، از پیش از سلجوقی تا دورۀ قاجار )مأخذ: نگارنده(

خصوصیات کالبدی مدارس
1. پیدایش پالن چهار ایوانی برای مدارس
2. ایوان ها با پالن ساده و مستطیل بودند 

3. فضای اقامتی )حجره( در مدارس رواج پیدا کرد.
4. حجره ها یک بخشی )فقط حجره(، و در بعضی دو بخشی )شامل ایوانچه و حجره(

سلجوقی/ 
نظامیه ها

1. غالبًا چهار ایوانی اند.
2. فرم غالبی برای پالن های مدارس وجود ندارد.

3. حجره ها دو بخشی )ایوانچه و حجره( و سه بخشی )ایوانچه، حجره، پستو( 
4. ورودی به صورت »ورودی، هشتی، ایوان« یا »ورودی، هشتی«

5. ارتباط حجره ها در طبقات دوم راهرویی در پشت حجره ها بوده است )در مدرسه امامی(.
6. شکل گیری گنبد خانه در مدرسه 

7. مرتفع ساختن ایوان ها و گنبدخانه

ایلخانی

1. در مدارس این دوره، نوع چهار ایوانه غالب بود.
2. در مقیاسی بسیار بزرگ ساخته شدند. 

3. پالن دارای مجموعه ورودی بوده )نمازخانه، سالن سخنرانی...، آرامگاه( 
4. ورودی به صورت »سردر، هشتی، ایوان« و »سردر، تاالر، ایوانچه و ایوان«

5. دارای نهاز و نخیر
6. تعدد گنبدخانه 

7. فرم حجره ها دو بخشی )ایوانچه، حجره( یا سه بخشی )ایوانچه، حجره، پستو( 
8. ارتباط حجره ها در طبقات دوم از طریق رواق رو به حیاط )جلوی حجره ها( صورت گرفته

9. شکل پالن حیاط: مستطیل یا  مستطیل با گوشه های پخ 
10. مرتفع ساختن ایوان ها و گنبدخانه

11. تأکید یر گوشه های بنا با مناره یا برج استوانه ای

تیموری

1. چهارایوانی
2. ورودی: سردر، هشتی، ایوان

3. فرم حجره ها: دوبخشی )ایوانچه، حجره(، سه بخشی )ایوانچه، حجره، پستو(، چهاربخشی )ایوانچه، حجره، پستو، 
ایوانچه(، همچنین ایجاد پستوهای دو طبقه

4. ارتباط حجره های طبقه دوم: از طریق راهرو پشت حجره ها )بجز مدرسه مالعبداهلل( یا رواق پشت حجره ها
5. آغاز هویت یابی مستقل تر فضاهای نیایشی )مثل پیدایش شبستان ها و گنبدخانه های نیایشی(
6. شکل گیری و تکامل گوشه های حیاط مدرسه )با ایوانچه مشترک، حیاط خلوت مشترک، و...(

7. ایجاد گنبد خانه های بزرگ
8. شکل پالن حیاط: مستطیل یا مستطیل با گوشه های پخ شده 

9. شکل گیری انواع ارتباط فضای آموزشی و نیایشی 
10. آغاز گشایش فضایی در مسجد مدرسه حکیم و مدرسه چهارباغ

صفوی
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1. چهار ایوانی
2. گشایش فضایی گنبدخانه ها

3. گشایش فضایی ایوانچه ها با ایجاد مهتابی ها )مسجد مدرسه سید، مدرسه سچهساالر، مسجد شیخ علی اکبر(
4. ایجاد گنبد خانه های بزرگ

5. شکل گیری انواع ارتباط فضای آموزشی و نیایشی و هویت یابی مستقل فضای نیایشی و آموزشی در حین ارتباط ) 
تمایز فضای نیایشی و آموزشی در طبقات مجزا، تمایز بین فضای آموزشی و نیایشی با ایجاد مهتابی ها(

6. وجود برج ساعت
7. مناره های متعدد

8 . وجود ورودی های متعدد در برخی مدارس 
9. آغاز گسست در معماری سنتی مدارس ایرانی

قاجار

اجزای  تکاملی  روند  و  کالبدی  دگرگونی های   .7
سه ر مد

با توجه به این پژوهش، اجزای کالبدی مدرسه نظیر حجره، 
ایوان، میانسرا، ورودی، و... در طول تاریخ سلجوقی تا قاجار 
طی  را  تکاملی  روندی  و  گردد  می  دگرگونی هایی  دچار 

می کنند؛ که در ادامه و در جدول 3  ارائه شده است.
سلجوقی  دورۀ  در  ابتدا  حجره ها  حجره:  فرم   .7-1
در  مدرسه  میانسرای  با  مستقیم  و  نداشته اند؛  پیش فضایی 
ایوانچه  پیش فضای  دوره  همین  در  بعدها  بوده اند.  ارتباط 
به آن اضافه گردید. در دورۀ ایلخانی پستو  نیز به حجره ها 
اضافه گردید و فضای حجره در واقع سه بخشی گردید. در 
دورۀ صفوی )در مدرسه خان شیراز( یک ایوانچه کوچکی 
نیز پستوها  و  اضافه شد  )پستو(  به پشت فضای سوم  نیز 
در حجره های طبقۀ پایین دارای کمرپوش شدند. در دورۀ 
قاجار حجره های دو بخشی و سه بخشی تکرار شدند. عالوه 
بر آن در برخی مدارس، مهتابی ها جای ایوانچه ها نشستند 

 .)3 )جدول 
2-7. فضای نیایشی گنبدخانه و شبستان: در دورۀ سلجوقی 
فضای نیایشی جداگانه ای در مدارس نبوده است و ایوان ها 
کارکرد نیایشی هم داشته اند. اما در دوره های بعد، در برخی 
در  شد.  گرفته  نظر  در  جداگانه ای  نیایشی  فضای  مدارس 
در  و  وارد فضای مدرسه می شود؛  گنبدخانه  ایلخانی  دورۀ 
اواخر  در  می شوند.  چند گنبدخانه ای  مدارس  تیموری  دورۀ 
در  و  می شود  ایجاد  مدارس  در  شبستان  صفوی،  دورۀ 
دورۀ قاجار ابعاد گنبدخانه ها بزرگتر می شود؛ و در مدارس، 

نظر می گرفتند )جدول  در  یا شبستان های وسیع  شبستان 
 .)3

3-7. فرم میانسرا: در دورۀ سلجوقی و ایلخانی فرم پالن 
میانسرا مستطیل ساده است و از دورۀ تیموری  پالن برخی 

مدارس مستطیل با گوشه پخ می باشد )جدول 3(. 
4-7. فضاسازی  در کنج های حیاط: در دوره های سلجوقی 
خاصی  اتفاق  مدارس  میانسرای  کنج های  در  ایلخانی،  و 
مشاهده نمی شود؛ و از دورۀ تیموری فضاسازی زیبایی در 
کنج های پالن مدارس دیده می شود؛ و دسترسی به آنها به 
شکل های متنوعی حل شده است. در اواخر دورۀ صفوی، 
در این کنج ها، گشایش فضایی، با ایجاد چهار حیاط کوچک 
رخ می دهد؛ و این مسأله در برخی از مدارس قاجار ادامه 

پیدا می کند )جدول 3(.
نحوۀ  دوم:  طبقه  حجره های  به  دسترسی  نحوۀ   .7-5
دسترسی به حجره های طبقۀ دوم در دورۀ ایلخانی از طریق 
بوده  حجره ها  جلوی  از  هم  و  حجره ها  پشت  از  راهرویی 
مقابل  رواقی  طریق  از  دسترسی  تیموری،  دورۀ  در  است. 
راهرو  این  قاجار  و  صفوی  دورۀ  در  است.  بوده  حجره ها 
عمومًا در پشت حجره ها بوده است. عالوه بر این، در دورۀ 
قاجار، دسترسی به حجره های طبقۀ دوم در بعضی مدارس 
از طریق مهتابی های جلوی حجره ها بوده است )جدول 3(.

دورۀ سلجوقی  در  ایوان  پالن  ایوان:  نمای  و  ایوان   .7-6
مستطیلی ساده بوده است. در دورۀ ایلخانی، ترکیب ایوان 
همینطور  و  کنار هم(  در  یا  )و  امتداد  در یک  گنبدخانه  و 
در  آمد.  به وجود  مدارس  در  ایوان  و  ترکیب سردر، هشتی 
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این دوره، ایوان ها رفیع ساخته می شدند. در دورۀ تیموری، 
ایوان ها کمی تغییر پیدا کرد؛ گویی که بخش دومی  پالن 
در امتداد ایوان ایجاد شد. در برخی مدارس، دورۀ صفوی 
طرف  دو  در  و  داده  کالبد  تغییر  نما  و  پالن  در  ایوان ها 
ایوان دو فضایی وجود دارد که یا حکم ورودی به ایوان را 
داشته اند؛ و یا پله های دسترسی طبقه دوم از این دو فضا 
ایوان و دو  به صورت  نما هم  تأمین می شده است؛ که در 
دورۀ  مدارس  اکثر  در  دیده می شود.  جانبی  باریک  فضای 
طبقۀ  حجره های  ارتفاع  با  هم سطح  ایوان  قامت  صفوی، 
می شدند.  شاخته  آنها  از  بیشتر  کمی  ارتفاعی  با  یا  و  دوم 
البته این روند در اواخر دورۀ صفوی و در مدرسۀ چهارباغ 
تغییر می کند و دوباره ایوان ها رفیع می شوند که این روند 
در دورۀ قاجار نیز ادامه می یابد. در دورۀ قاجار، ایوان ها بازتر 
و وسیع تر می گردند و به طور کلی، گشودگی فضایی در آنها 

)جدول 3(. دیده می شود 
7-7. ورودی: ورودی در هر دوره، به شکل های مختلفی 
حل شده است. در دورۀ سلجوقی، ورودی شامل »سردر، 
ایوان«،  هشتی،  »سردر،  ایلخانی:  ایوانچه«؛  هشتی،  
دورۀ  در  ایوان«؛  فرعی،  حیاط  داالن،  هشتی،  »سردر،  و 
تیموری: »مجتمع ورودی«، ترکیب »سردر، هشتی، ایوان 
و هشتی، داالن، ایوانچه«؛ صفوی: »سردر، هشتی، ایوان«، 
»سردر، داالن، ایوانچه«،  ترکیب »سردر، هشتی، ایوان«، 
و »سردر، هشتی، داالن«؛ قاجار: »سردر، هشتی، ایوان«، 
»سردر، داالن، ایوانچه«،  ترکیب »سردر، هشتی، ایوان و 

بوده است )جدول 3(. هشتی، داالن« 
و  دیاگرام ها  با  تکاملی  روند  و  تحوالت  این   3 جدول  در 

است. شده  ارائه  مستنداتی 
8. نتیجه گیری

رسمی  مدارس  ایجاد  از  بعد  پژوهش،  این  به  توجه  با 
فضاهای  شدن  مستقل  و  سلجوقی  دورۀ  در  چهارایوانی 
اقامت  محل  تأمین  و  مسجد  نیایشی  فضای  از  آموزشی 
طالب، در دوره های بعد نیز، امکانات دیگری برای تکمیل 
نیازهای طالب در نظر گرفته شد. عمده ترین دگرگونی ها، 
نیایشی  و  آموزشی  اقامتی،  فضای  تأمین  به  پاسخ  در 
ابتدا  حجره ها  شد؛  مشاهده  چنانچه  است.  بوده  مطلوب تر 

داشتند؛  ارتباط  در  میانسرا  با  و مستقیم  بوده اند  تک بخش 
ابتدا  در  نیز  ایوان ها  شدند.  پستو  و  ایوانچه  دارای  سپس 
هم کارکرد آموزشی داشته اند؛ و برخی از آنها هم کارکرد 

داشته اند. نیایشی 
همچنین ایوان هایی که کارکرد نیایشی داشتند؛ جای خود 
تا  دادند؛  مدارس  در  نیایشی  شبستان  و  گنبد خانه  به  را 
جاییکه اهمیت فضای نیایشی در دورۀ قاجار به حدی رسید 
که برخی مدارس، حالت مسجد-مدرسه به خود گرفتند و 
در برخی از آنها مانند مدرسه سید اصفهان، یک طبقه به 
اختصاص  نیایشی  به فضای  آموزشی و یک طبقه  فضای 
نیز  با وسعت یافتن مدارس، نحوۀ ورود به مدارس  یافت. 
دچار تحوالتی شد؛ چنانچه در دورۀ تیموری مدارس دارای 
مجتمع ورودی و در دورۀ قاجار، دارای ورودی های متعدد 
نظر  در  فرضیۀ  پژوهش،  این  یافته های  کلی  بطور  شدند. 
گرفته شده مبنی بر اینکه کالبد مدارس از دورۀ سلجوقی 
)آغاز ساخت مدارس( تا دورۀ قاجاری، از لحاظ ویژگی های 
و  گنبدخانه  ایوان،  ایوانچه،  )حجره،  مدارس  اصلی  اجزای 
تکاملی  آنها، سیری  فضایی  آرایش  نحوۀ  و  و...(  شبستان 
اجزای  که  می دهد  نشان  و  می کند؛  تأیید  را؛  داشته اند 
مدارس، در راستای نیاز طالب در هر دوره، با وام گیری از 
معماری مدارس دوره های پیشین به تکامل فضایی دست 

یافته اند.
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جدول 3. جدول دگرگونی های کالبدی و روند تکاملی اجزای مدارس از دورۀ سلجوقی تا قاجار )مأخذ: نگارنده(
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پی نوشت
1. نگارنده برای بررسی صحیح روند دگرگونی کالبدی اجزای مدارس، ناچار به انتخاب بازۀ زمانی سلجوقی تا قاجار بوده است؛ چرا که با محدود 

کردن بازۀ زمانی، تغییرات در برخی اجزای کالبدی مدارس محسوس نمی باشد.
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1. بمانیان، محمد رضا، محمد شریف شهیدی، و محمد اسمعیلی مرندی. 1387. بررسی سیر تحول عناصر کالبدی در مسجد-مدرسه شهید 

مطهری. کتاب ماه هنر )118(: 88- 91.
2. بمانیان، محمدرضا، کوروش مؤمنی، و حسین سلطان زاده. 1390. بررسی تطبیقی نقوش کاشیکاری دو مسجد-مدرسه چهار باغ و سید 
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An Assessment of the Evolution of Structural Forms of 
Iranian Schools: Seljukid Era into Ghajar Period (From 
the Fifth to the Fourteenth Century AH)

Mansoure Mohseni *

Abstract

Educational spaces in Iran took the formal identity of «schools» after «Nezamieh» education 
centers were introduced by Nezam-olmolk during the Seljukid period. Some structural 
elements such as cells, porches and courtyards, etc. were included in school buildings 
and a new kind of structural pattern emerged within them. However, enhancements of 
architectural techniques in the following historical periods as well as cultural, social and 
political facts and conditions did lead to some types of changes within the physical structure 
of school building elements in Iran. 
The present paper assumes that physical structure of Iranian school buildings has experienced 
a line of evolution and enhancement from Seljukid era into Ghajar period. The present paper 
is aimed to explore the characteristics of architectural structure within Iranian Schools at 
each historical period as well as the trend of changes in those structures. The present paper 
uses a descriptive, analytical and case study methodology to collect and analyze the data. 
The data were first collected using library sources and through field studies in some cases. 
The data were initially presented using a descriptive method and then they were evaluated 
through an analytical and adaptive method. Study results show that school buildings in 
each historical period have evolved with certain physical structures while various changes 
have been applied in order to guarantee that residence place, education space and religious 
elements of the building are provided more desirably. As some reference, the cells were 
initially consisted of a single space and were in immediate contact with courtyards. Then 
they evolved into a multi-partition space which included small size porches and larders. 
Also porches were initially used as educational spaces and in some cases functioned as 
religious spaces. However, as the time passed, the porches transformed into wider and 
lighter spaces as they were needed to facilitate the education through larger rooms for more 
students. Meanwhile, the porches which were essentially places for worship, were replaced 
by vaults and naves as worship places within the school buildings. So the significance of 
worship spaces goes to such a height in Ghajar period that school buildings transformed 
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into a mosque-school identity. As the schools were expanded, the process of admission and 
entrance to the schools was changed in some ways. In general, the results of the study proved 
the hypotheses stating that physical structures of school buildings have evolved from Seljukid 
period into Ghajar period in sense of characteristics of main building elements and the space 
configuration and patterns.   

Keywords: School, physical structure, evolution, process.
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