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 خان شیراز واقابزرگ کاشاندرسه چهارباغ،مدرسه سید اصفهان ،م-مسجد

 

 

 مقدمه

 

اولین موسسین رسمی مدارس در ایران سلجوقیان هستند که مدارس انها با عنوان نظامیه توسط خواجه نظام 

الملک بود ودرواقع با تاسیس نظامیه هااولین تفکیک فضایی بین مسجد ومدرسه را رقم زد.در این دوره عالوه بر 

توا وبرنامه آموزشی نیز تغییرات صورت گرفت.در این دوران اموزش وپرورش از انحصار طبقات تکامل نسبی ,مح

خارج شد وبعنوان مثال علوم پزشکی در جندی شاپور وعلوم دینی در مساجد تدریس شد.در نظامیه باتوجه به 

بنام حلقه استفاده کسب معارف دینی ومعنوی وهمچنین روش تدریس بصورت اقمه نظر واموختن بود از شیوه ای 

میکردند.بنابراین مدرسه ها بصورت ابتدایی شکل گرفتند.باتوجه به اینکه سرمنشآ شکل گیری هر شهر اسالمی 

بقعه یا مسجد است لذا بدلیل گردهم آیی وتجمع برای برگزاری مراسم گوناگون مساجد نقش مهمی را ایفا 

کردهای دیگری همچون بحث و وعظ نیز به خود اختصاص میکردند.براین اساس مسجد عالوه برعملکرد عبادی عمل

داده بود.پس از سلجوقیان در دوره تیموریان که دوران طالیی مدارس ایرانی است مساجد ومدارس تا حدی شبیه 



 

یکدیگر بودند.دوره صفویان تکامل جدی در برنامه آموزشی وکالبدی آنها روی داد وبا روی کار امدن قاجار عالوه بر 

معماری اسالمی به اوج خود رسید.ابتدا در اطراف هرستون از شبستان کالسهای درس ایجاد میشد که با تداوم 

گذشت زمان به ایوانها ورواق نیز کشیده شد وفضایی مجزا بنام مدرسه در مسجد به خود اختصاص داد.که با 

ونه را تداعی کرد که از جمله  اقتباس از همان الگوی فضای مسجد به عنوان الگوی پاسخگو به عملکردی دیگر گ

 مدرسه اقا بزرگ کاشان را نام برد.–مدرسه خان شیراز ومسجد  –این مساجد مسجد 

 

 

 

 

 

 بیان مسله:

در دوره پس ازاسالم در ایران وبا روی کار امدن دولت سلجوقیان مدارس بنام نظامیه توسط خواجه نظام الملک 

 تفکیک کرد وهرکدام برای خودشان یک فضای قابل تعریف  تاسیس شد.که به نوعی فضای مسجد ومدرسه را

گرفتندبا تفکیک این دوفضا وبا توجه به برنامه ریزی کالبدی والگوی معماری قبلی وهمچنین برای تامین نیازهای 

 اقامتی نظامیه ها سبب تغییر الگوی مدرسه به مسجد والگوی مسجد به کاروانسرا شد.

 ول خاصی به خود نگرفت ولی در دوره تیموریان که دوران طالیی مدارس ایرانی تا این روند تا دوره صفوی تح

 از آن میتوان یاد کرد بطوریکه مساجد ومدارس شبیه یکدیگر بودند وتفاوت انها از نمای داخلی وخارجی بسیار 

 ساختار سیاسی ناچیز بود .در دوره صفویه تکاملی جدی در برنامه اموزشی وکالبدی مدارس روی داد که ناشی ار

حلقه ای جدید از علمای وفقهای شیعه را ایدیولوژی فکری وبعبارت روشنتر از مکتب سنی به شیعه وهمچنین 

 میتوان نام برد.

 در این دوره علیرغم حفظ الگوی کلی چهار ایوانی در جزییات ترکیبی طرح واندیشه های کاملتری صورت گرفت



 

 ستقل کامال در هم تنیده را مبدل ساخت برای مثال عملکرد چهار گوشه که حاکی از انست با وجود مجموعه ای م

مدرسه چهار باغ میتوان یافت .گوشه های بدیع با تناسبات که عملکردهایی  بنا از این جمله است که اوج ان را در

 ه میشود چون کتابخانه ,اقامت ,سرویس بهداشتی را درخود جای داده است.ونیز در حجره هاظرافتهای خاصی دید

 از جمله وجود نور .فضایی که در حجره ها )رواق ورودی ,نشیمن وپستو (.

 رواق ورودی فضای مسقف ونیمه باز در مقابل نشیمن وپستو اتاقی کوچک همراه با باالخانه برای استراحت افراد را 

 فراهم میکند.

اط ملحق شودکه این خودسه عامل مهم در استفاده از فضای نیمه باز در مدارس سبب شده بود در صورت نیاز به حی

 تدریس در مرحله ایراد درس نبوده وبصورت حلقه های بحث باشد.-1مدرسه را در بر داشت –مسجد 

محتوای درس برای همه شاگردان آزادبوده ودرکالسها شرکت میکردند بدلیل وسعت حلقه هادر ایوانها هردو -2

های مختلف مذهبی مشارکت می بسته نبودهوعموم مردم برای مناسبتمحیط مدرسه مطلقا -3عملکرد به نظر میرسد.

 مدرسه به مرور زمان جای خود را در میان مردم وطالب باز کرده بود.-کردند.مسجد

 در دوره قاجار به نوعی تداوم در معماری اسالمی شکل گرفت بخصوص مساجد که در عین حال به کارگیری

 موارد بصورت ترکیبی ,گزینشی از معماری ایرانی وغربی بوجود آمده بود.وسیع سبکهای مختلف فرنگی دربسیاری 

 باگسترش علوم دینی وطوالنی شدن دوره تحصیل ولزوم امکان طالب در زمینه پیدایش مدارس مهیا گردید.

م محل این مدارس بیشتر در پیرامون مساجد ,بازارها,.....بود. پایگاه اجتماعی ودینی تداوم سنت تذریس وتعلی

 جوار مساجد جامع شد.ودرنتیجه وجه مشترک کارکردی وفرهنگی آن منجر به قرارگیری مدارس در 

 مدرس( 2       ( حجره 1عناصر مدارس: 

حجره یا اتاق طلبه ها، معموال دارای یک ایوانچه و یک پستو که شکل های گوناگونی داشته است. گاهی اوقات 

 ه اند(پستوها دو طبقه )به اصطالح کمرپوش بود

قسمت پائین آن به صورت آشپزخانه و برای اثاث اضافی و طبقه باالی آن محل دنجی هم برای استراحت و هم 

برای مطالعه و نور گرفتن بوده است. دسترسی به حجره ها در طبقه همکف به طور مستقیم از حیاط صورت می 



 

ود صورت گرفت.هیچ کدام از حجره ها رو به پذیرفت و حجره های واقع در طبقه اول به وسیله راه پله های موج

بیرون مدرسه ساخته نمی شده است. در بیشتر مدارس ایوانچه های جنوبی حجره های طبقه اول به راهرو 

 چند فقط مدرسه دربیرون. است گرفته قرار پستو نیز آنها پشت در و راهروها ها حجره جلوی و تبدیل شده 

 بیرون در.کردند می تهیه بازار از را چیزها بقیه و است بوده..  و صحافی ات،دو کاغذ، فروش جهت حجره یا مغازه

ر داشته است و لباسها را نیز در قرا..  و آب جوی مستراح، مثل بهداشتی های سرویس مدرسه از گوشهایی یا

بیرون از مدرسه می شستند. در مدارس خیلی خوب تاسیسات را بیرون می گذاشتند. مدرسه خان شش 

گاه سرویس داشته که در زیر زمینی در بیرون مدرسه قرار داشته است. البته در مدارس بزرگ حیاط های دست

کوچکی در دو گوشه مدرسه برای سرویس های بهداشتی در نظر گرفته می شد در سایر مدارس گاه در اطراف 

نجره های درب ورودی روزن ورودی و یا در گوشه ای دور از دید طراحی می گردیدند. نور هر حجره از طریق پ

 د.های واقع در باال و گاه طرفین درب تأمین می ش

ل درس می داده است. بعضی مح این در استاد. باشد می یکی مدارس اغلب در است مدرسه درس فضای مدرس:

مدرس داشته که یکی متعلق به مالصدرا و چهار تای دیگر برای دیگران بوده  5از مدارس مثل مدرسه خان 

ت. غیر از این هر مدرسه یک حجره نمازخانه و یا کتابخانه ای داشته که در بعضی ها به جای کتابخانه گنجه اس

 ای برای نگهداری کتاب در نظر گرفته می شده است.

 طور به است بوده پخ یا قائمه های گوشه با مربع به نزدیک یا کشیده مستطیل صورت به ها حیاط شکل یاط:ح

. بود معابر سطح از تر پائین طبقه یک  اندازه به کمابیش ها حیاط اغلب کف سطح آب، به یدسترس برای معمول

( 2که یک طبقه پائین تر از سطح معابر بود و  حیاطی( 1: بودند حیاط دو دارای بناها سایر مانند ها مدرسه

 متوسط و بزرگ مدارس معمو در.کاشان در آقابزرگ مدرسه مانند بود اول حیاط  حیاطی که در باال و پیرامون

دراین مقاله چند مورد از .است شده ساخته حیاط چهارگوشه در بزرگ باغچه چهار و حیاط وسط در حوضی

 وروند تحول وتکامل انها را نشان میدهیم.مدرسه از دوره صفوی وقاجار را به اختصار تشریح کرده –مسجد 

 معرفی نمونه های صفوی:-1

 اصفهان:مدرسه چهار باغ 1-1

مدرسه چهارباغ از نظر موقعیت جغرافیایی در خیابان چهارباغ واقع شده ودر زمان سلطنت شاه سلطان حسین 

 ه.ق1111صفویآخرین پادشاه  صفوی ساخته شده است. ساخت این بنا در سال 

 به طول انجامید.این بنا به مدرسه سلطانی ,مدرسه مادر شاه ومدرسه علمیه امام 1121آغاز وتا 

 نیز معروف است که در حال حاضر در بین اهالی اصفهان به مدرسه چهار باغ مشهورصادق )ع(



 

 مترمربع(است و مساحت حیاط آن نیز 0559)05*09است.این مدرسه مساحتی حدود 

 در قسمت شمالی آن بازارچه بلند وقسمت شرقی مهمان سرایمترمربع(می باشد.3099)19*15

دارد.گنبد,مناره,گلدسته,محر اب,منبر ,شبستان وایوانها همگی گواه عباسی )بخشی از کاروانسرای سابق(قرار 

 طبقه ,کتابخانه 2برمسجد بودن این مکان هستندوحجرات اطراف ایوانها در 

 (esfahani,1961,p.72سالن مطالعه .......بیانگر مدرسه بودن این بنا ست)

 



 

  

 مدرسه چهارباغ

 

 

 خان شیراز:مدرسه  2-1

مدرسه خان محله اسحاق بیگ ودر خیابان لطفعلی خان پس از سه راه احمدی سمت چپ واقع شده است.ساختمان 

(پایان یافت .صحن 1901تا 1922این مدرسه توسط اهلل وردی خان والی فارس آغاز در والی گری فرزندش امامقلی خان )

 است.متر  05*51مدرسه دارای مساحت 

ه در طرفین جبهه غربی مدرسه دو گلدسته بلند آجری وجود داشته که بدلیل مسلز در زمان ساخت وتا عصر زندی

حجره برای طالب بوده که هم اینک  199بودن به ارگ جکومتی ویران گردید,در ابتدا چهار طرف مدرسه ودر دوطبقه 

 3/3*1/3زه حجره ها حجره ان پابرجاست .هر حجره یک ایوانچه ازجلو واز پشت به یک راهرو متصل میشود . اندا 09

 متر که هم اینک این مدرسه زیر نظر آیت اله ملک حسینی به حوزه علمیه تبدیل شده است.

 



 

 

 

 های قاجار: همعرفی نمون-2

 مسجد مدرسه سید اصفهان: 1-2

 مدرسه سید اصفهان ازبناهای دوره قاجارمتعلق به  اواسط قرن سیزدهم ه.ق وزمان فتحعلی شاه قاجار-مسجد

 درخیابان مسجد سید در محله بید آباد مترمربع  0905( مجموعا 05*05این بنا در زمینی به مساحت )است. 

 اصفهان که ار محالت قدیمی ومهم آن روزگار بود وجنب بازارچه بید آباد بنا شده است.ساخت این بنا توسط



 

 روع شده وتا پایان ه.ق(از روحانیون بزرگ اصفهان ش1109-1219حجت االسالم حاج محمد باقر شفتی )

 نیمه دوم قرن سیزدهم ادامه داشته است.این بنا دارای دو شبستان ,گنبد ,دو چهل ستون ,دو مهتابی 

 حجره در طبقه فوقانی به منظور سکونت طالب است.از چهار جهت به  05سه ایوان ,گلدسته وبیش از 

 سمت شمال مسجد محل های اطراف را ازبیرون راه پیدا میکند دو درب در جنوب غربی وشرقی ودو درب در 

 طریق مسجد به یکدیگر متصل میکند.

 

 

 

 مسجد مدرسه سید اصفهان

 مدرسه آقابزرگ کاشان: -مسجد 2-2

 ,خیابان مال حبیب اهلل شریف میباشدمدرسه آقا بزرگ واقع در شهر کاشان میدان کمال الملک-مسجد



 

 ظر سبک شناسی دکتر پیرنیا متعلق به دوره دوم شیوه اصفهانی ومتعلق به دوره دوم سلطنت قاجار می باشد. از ن

 انیه شخصی به نام حاج محمد تقی خانیه.ق ذکر کرده اند.ساختمان  این بنا با سرما 1210است.سال ساخت بنا را 

  جهت استفاده نماز جماعت ,درس وبحثداماد خود مال مهدی نراقی دوم برادر مال احمد نراقی ملقب به آقا بزرگ

(.این بنا درابتدای ورود دارای سردر جلوخان وکریاس وسیع hajighsemi,1998,p.150بنا شده است.)

مدرسه دوصحن فوقانی وتحتانی وحجره های محل سکونت –هشت ضلعی میباشد.پس از ورود به محوطه مسجد 

 طالب

 ,خلوت اب انبار بزرگ  وگنبد آجری باشکوه وگلدسته های دوطرف آن  خود نمایی میکند.عالوه این دوحیاط

 مدرسه در –شبستان دیگری درپشت گنبد ,ساختمان مسجدی درجنب گنبد واقع گردیده است .صحن مسجد 

 دو طبقه ساخته شده ,طبقه اول که همکف است با حوض وباغچه بندی اختصاص به مدرسه داشته ,در سه طرف 

 ز حجرات در وسط و چند انبار در زاویه ها ساخته حجره با صندوقخانه وراهروهاجداگانه با یک مدرس ,بزرگتر ا

 شده است.درسمت شمال آن سرداب بزرگ مدرسه با دوعدد بادگیر مرتفع هوایی احداث گردیده است.

 اما طبقه دوم بنا از دوطرف طول شرقی وغربی کف آن راهروهای وسیعی است که روی قسمت فوقانی حجرات

 پالن جزومساجدی است که دارای سه شبستان می باشد.نقشه وبنای  مدرسه واقع گشته است.این بنا از نطر

 گنبد خانه از چهار جانب باز وهواگیر بوده ولی بعدها در سمت غرب ان حاجی مالر محمدعلی فرزند اولیه 

 اقا بزرگ شبستان زمستانه وسیعی بنا کرده است.همچنین در قسمت تحتانی زاویه جنوب شرقی گنبدخانه 

 moghdamت که دارای حوض خانه ,ابریزگاه ,آب انبار وچاه می باشد.)ساختمانی اس

golijani,1999,pp.547-563.)بطوریکه یکی از ویژگیهای این مدرسه باز بودن ان از چهارطرف است،

 معمار خود را از چهارچوبها والگوها 

 رهایی داده وسبکی وگشایش فضایی را بوجود اورده است.



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کاشان–مسجدآقابزرگ 

 نتیجه گیری:

نوعی فضای معماری است که کارکردهای اصلی مسجد و مدرسه را توأم دارد و از لحاظ کالبدی نیز ((مدرسه -))مسجد

فضاهای اختصاص یافته بدانها از اهمیت کمابیش مشابه و متعادلی نسب به یکدیگر برخوردار است. در متون تاریخی از 

 .یاد شده است« مسجد و مدرسه»و یا غالبا « مدرسه»، «مسجد»این نوع بناها با عناوینی نظیر 

 :بندیکردتوانبهچهارگروهزیرطبقههارابهلحاظکالبدیمیمدرسه–انواع مسجد 

های ی دیگر به حجرهه به مسجد و سه جبههیروبهقبلهاییهستندکهدرآنهاجبههمدرسه– مسجد نخست، یگونه1٫

–دربرخیازایننوعمسجد. یمرویدرتهرانرسهمد–مدرسه اختصاص یافته است؛ مانند مسجد 

ساختندتاکسانیکهازبیایازمسجدودرنزدیکیگنبدخانهیاشبستانمیها،معموالفضاهایبهداشتیووضوخانهرادرگوشهمدرسه

 .کنند، ناگزیر از رفتن به درون صحن و ایجاد اخالل در زندگی آرام طالب نباشندی نماز مراجعه میرای اقامهرونبناب

ی تقریبا شرقی ی مقابل آن به مسجد و دو جبهه، بناهایی هستند که در آنها دو جبهه رو به قبله و جبههمدو یگونه2٫

گونه به شمار ی آقا محمود و معیرالممالک در تهران از اینمدرسه–و غربی به مدرسه اختصاص یافته است. مسجد 

ای بود که بعضا آرامش فضای افراد به داخل صحن به گونه ها با یکدیگر و آمد و شدرود. در این بناها، تداخل فعالیتمی

 .شدزندگی و آموزشی طالب، به طور کامل حفظ نمی

 مانند یافت؛می اختصاص مدرسه به فوقانی یطبقه و مسجد به همکف یطبقه که بناست نوعی شامل سرنو یگونه3٫

. یسیددراصفهانمدرسه– مسجد

هایینیهمکفاختصاصیافتهوحجرهیدیگربهدوشبستانکوتاهدرطبقهبهمسجدودوجبههیصحنکامالگونهبناها،دوجبههدراین

 یاخیرطراحیوساختهیزدرباالیدوحجره

ی مزبور، دو مهتابی قرار داشت، ولی اصوال این طرح به های هر یک از دو جبههشده است. همچنین در جلو حجرهمی

ها های جلو حجرهبب در معرض دید بودن طالب، مهتابیلحاظ کاربری برای فضای آموزشی چندان مناسب نبود و به س

 .آمدندی طالب به شمار نمیهای آرامی برای استراحت و آموزش و مباحثهمحل

– مسجد فضای طراحی چهارم یگونه0٫

. یابدیزیرینبهمدرسهاختصاصمییهمکفبهمسجدوطبقهمدرسه،شاملنوعیبناستکهطبقه

دراین مدرسه که اولین نشانه های تاثیر . بزرگدرکاشانقابلمالحظهاستیآقامدرسه–اینطرح،بهشکلخاصی،درمسجد



 

معماری غرب در معماری ایران مشاهده میشود. معماری این بنا حد فاصل بین معماری سنتی وغرب است بطوریکه 

آرام است، ی زیرین، که دارای حیاطی سبز و قرار گرفتن فضای آموزشی در طبقهتاثیراتی از معمعاری اروپاگرفته است.

ها های دو سوی حجرههای ارسی و داالنشود. همچنین وجود پنجرهموجب پدید آمدن فضای مناسبی برای طالب می

ها را از دید عابران شود، امکان حفاظت فضای درونی حجرهها تأمین میکه راه دسترسی به آنها از طریق همین داالن

 .به خوبی فراهم آورده است

بندی اصول طراحی مسجد هالبتهدراینجاطبق. هایگروهاولودوماستفادهشدهاستایتهران،ازطرحهمدرسه–در مسجد 

–

هابهاینچهارگونه،براساسموقعیتوترکیبحجمیفضایاستقرارمسجدومدرسهنسبتبهیکدیگرصورتگرفتهاست،وطبعامدرسه

ده است که اییاستفادهشهازویژگی–متناسببازمانومحلطراحی،احداثونیزسایرعواملوامکانات–درطراحیبسیاریازبناها

 د.تر مورد توجه قرار گیرهای دقیقباید در بررسی

 

 

 

 مدرسه سید اصفهان-مدرسه چهارباغ اصفهانمسجد           

 

 



 

 

 مدرسه آقا بزرگ کاشان-مدرسه خان شیراز                                                   مسجد               
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