نشریۀ علمی باغ نظر /82-61 ،)81(16 ،اسفند 1398
DOI: 10.22034/BAGH.2019.141198.3691

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

Typology of Traditional School Architecture with an Emphasis on the Effect
of Educational Policies, Case Study: Safavid Era

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.
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چکیده

بیان مسئله :از ضروریات حیات انسان ،تغییر و تکامل به سمت تعالی است و تنها راه دستیابی به آن،
آموزش است .تغییر اصولی و منظم توسط حکومت با استفاده از آموزش جامع و همگانی در جهت ترویج
آموزههای مذهبی ،از شاخصههای ویژۀ عصر صفوی بود که باعث شد حاکمان برای دستیابی به این امر اقدام
به تأسیس مدارس و دیگر بناهای تأثیرگذار کنند .در این راستا مدارس به عنوان مهمترین مراکز آموزشی
در خدمت مذهب تشیع به یکی از مهمترین انواع ابنیه در این عصر مبدل شدند.
هدف :رویکرد آموزشی در هر دوره به نظام آموزشی و فضاهای متناسب با آن نیاز دارد و از آنجا که
چگونگی تأثیر سیاستهای نظام آموزشی بر عناصر معماری مدارس صفویه مشخص نیست ،این پژوهش
تأثیر سیاستهای آموزشی صفوی بر عناصر کالبدی و هماهنگی آنها را با سازماندهی فضایی و معماری
مدارس علوم دینی بررسی کرده و در پی آن است تا معماری مدارس دورۀ صفویه را با توجه به سیاستهای
آموزشی گونهشناسی کند.
روش تحقیق :این پژوهش ،با توجه به روند اوجگیری معماری و تشدید سیاستهای آموزشی در دورۀ صفویه
که منجر به شکوفایی و گسترش مدارس علوم اسالمی شیعی شد ،سعی بر آن دارد تا از روش تفسیری-تاریخی
و با تکیه بر مطالعات کتابخانهای و بررسی میدانی ،به شناخت جایگاه و اهمیت آموزش در سیاستهای
حکومت صفوی بپردازد و چگونگی تأثیر آن را بر کالبد معماری مدارس این دوره گونهشناسی کند .در این
راستا چهار مورد از مدارس دورۀ صفویه به عنوان نمونههای هدفمند انتخاب و از لحاظ ویژگیهای کلی
بنا ،سلسلهمراتب و سازماندهی فضایی ،با توجه به جایگاه و روش آموزشی این دوره ،تجزیه و تحلیل شدند.
نتیجهگیری :یافتههای تحقیق حاکی از آن است که همزمان با توسعۀ همهجانبۀ معماری در عهد صفوی،
آموزش و جایگاه آن نیز ،تفاوتهایی با ادوار پیش از خود داشته است .از طرفی با توجه به اعالم مذهب
شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور و سیاست حاکمان صفوی در ترویج آن ،آموزش علوم شیعی در مدارس
به منظور استفادۀ همگانی از آن فراهم گردید .این تغییرات باعث به وجود آمدن تغییراتی در نظام آموزشی
و معماری مدارس شده است که از آن جمله میتوان به گسترش ابعاد مدارس ،افزایش تعداد و کیفیت
حجرهها و َمدرسها ،توجه به حیاط مدارس به عنوان عنصر حیاتبخش مدرسه ،تغییر در دستگاه ورودی،
ارتباط با شهر و عرصۀ عمومی و ارتباط مدرسه با فضای نیایشی اشاره کرد.
واژگان کلیدی :آموزش ،صفویه ،مدرسه ،معماری.
* این مقاله برگرفته از رسالۀ کارشناسی ارشد علیرضا رحمتنیا با عنوان
«طراحی مجموعه توریستی ،اقامتی در شهر بهبهان با رویکرد بازخوانی
معماری خانههای سنتی بهبهان» است که در سال  1398به راهنمایی دکتر
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مقدمه

تعلیم ،تفکر و تعقل در اسالم از جایگاه مهمی برخوردار است
و در کتاب الهی قرآن و کالم معصومان به آن مکررا ً سفارش
شده است .رسولاکرم (ص) علمآموزی را برای مسلمانان
فریضۀ واجب شمرده است و میفرماید« :طلب العلم فریضه
علی کل مسلم» (کلینی ،1387 ،ج .)54 ،1 .امیر مؤمنان علی
(ع) نیز میفرمایند« :العلم اصل کل خیر :علم ریشۀ هر نیکی
است» (آمدی 1429 ،ه.ق )48 ،.و در سخنی دیگر میفرمایند:
«ای مؤمن ،در حقیقت علم و ادب بهای نفس تو است .پس
در آموختن این دو صفت بکوش که هرچه خدمتش را به
نحو احسن انجام دهی ،بندۀ خدا با رعایت خدمت ،سزاوار
مقام دوستی و قرب باری تعالی میگردد .پس این نصیحت را
بپذیر تا از عذاب رهایی یابی» (مجلسی)1365 ،؛ لذا از ابتدا
در اسالم ،علمآموزی امری مورد توجه بوده است .این امر تا
اواخر سدۀ سوم هجری قمری در مساجد محقق میشد ،اما
از اوایل قرن چهارم بهتدریج با افزایش حضور طالبی که از
سرزمینهای مختلف به شهرهایی همچون بلخ ،بخارا ،نیشابور
و غزنه میآمدند و نیاز به مکانی برای علمآموزی و اقامت
داشتند ،ساخت فضایی مستقل برای آموزش ضرورت یافت .از
این رو مدارسی از سوی خیرین ،مشاهیر و سالطین در برخی
از شهرها ساخته شد؛ مدرسه سعدیه و بیهقیه 1در نیشابور
از این موارد بودند .در این شرایط مراقبت و ادارۀ مدرسه
بهوسیلة فردی که احتماالً هم مؤسس آن بود و هم مدرس
آن ،انجام میپذیرفته و این امر به عنوان سنت خانوادگی از
نسلی به نسلی منتقل میشده است (غنیمه.)111 ،1364 ،
درقرن پنجم هجری نیز هنگامی که مدارس نظامیه بنیاد
یافتند ،نظامالملک اعالم داشت که آموزش سراسر رایگان است
(سبکی 1324 ،ه.ق .)2 ،.در فاصلۀ زمانی تأسیس مدارس
نظامیه در عصر سلجوقیان تا اواسط عصر صفوی ،مدارس
مهم یا به دربار پادشاه وقت منضم بودند و یا از نظر انسجام
در سازمان در سطح بسیار نازلی قرار داشتند (بخشی استاد،
 .)21 ،1396البته با به روی کار آمدن حکومت صفوی در
اوایل قرن دهم هجری ،نقطۀ عطفی در تاریخ ایران اسالمی
رقم خورد؛ زیرا منجر به ایجاد حکومتی منظم و یکپارچه و
رسمیتیافتن مذهب تشیع دوازده امامی نیز در ایران شد.
این در حالی است که از دیدگاه بیشتر محققین ،اکثریت
مردم ایران پایبند مذهب شیعه نبودند ()Turner, 2000, 50
و از احکام فقهی و مسائل مذهب تشیع آگاهی کافی نداشتند
(روملو .)16 ،1342 ،به طور کلی در جامعۀ صفویمذهب،
سیاست و اقتصاد سه شاخصۀ کلیدی و جهتدهنده بودند و
تبیین این که کدام یک از این عناصر در نظامبندی و پیشبرد
جامعه نقش اصلی را ایفا میکرد ،بهراحتی امکانپذیر نیست.
اما تأثیرپذیری کانونهای آموزشی ،چه در صورت و چه در
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معنی از هر سه عنصر مزبور ،با توجه به شواهد تاریخی ،امری
محقق است .به طور کلی در ادوار مختلف تاریخ ایران ،نگرش
به آموزش و روشهای آموزشی دچار تغییراتی شده است؛ در
دورة صفویه نیز در اثر به وجود آمدن فضای مذهبی جدید و
تحوالت سیاسی ،توجه و نیاز به علمآموزی باالخص از دورۀ
شاه عباس اول افزایش یافت و آموزش همچون برخی ادوار
پیشین برای عموم رایگان بود .در نتیجه احداث بناهایی از
قبیل مساجد و مدارس و ایجاد موقوفات و توجه بیش از
پیش به بقعهها و مزارات فزونی گرفت (االصفهانی،1340 ،
)60-59؛ از این رو ،از آنجا که دوره صفویه از ادوار درخشش
و اوجگیری مدارس ایران بوده (کسایی )239 ،1374 ،این
پژوهش به بررسی و گونهشناسی معماری مدرسههای شیخ
علیخان زنگنه تویسرکان ،خیرآباد بهبهان ،چهارباغ و نیمآورد
اصفهان با توجه به جایگاه و اهمیتیافتن آموزش در دورۀ
صفوی میپردازد و تأثیرات سیاستهای آموزشی بر معماری
و کالبد آن را تجزیه و تحلیل میکند.

روش تحقیق

روش تحقیق در این مقاله با توجه به نوع پژوهش ،تفسیری-
تاریخی است؛ و تحلیلهای مربوط به مدارس با روش استدالل
منطقی صورت گرفته است .برای جمعآوری اطالعات در این
پژوهش ،از اسناد و منابع کتابخانهای و بررسیهای میدانی
استفاده شد .در این راستا چهار نمونه از مدارس دوره صفویه
به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده و گونهشناسی
مدارس صفویه با تأکید بر تأثیر سیاستهای آموزشی بر
معماری مدارس تبیین شده است .لذا به منظور شناخت و
بررسی دقیقتر تغییرات مدارس در دوران صفویه ،چهار نمونه
از مدارس پیش از صفویه نیز مورد بررسی قرار گرفتند .این
پژوهش با دید جامعنگر معماری مدارس دورۀ صفویه را از
نظر قرارگیری عناصر و فضاسازی برای مشخصشدن محیط
مناسب آموزشی بررسی کرده است.
بدین منظور این پژوهش با بررسی الگوی طراحی کالبدی
مدارس دورۀ صفویه ،که غالباً دارای ریزفضاهای مشابه و
کلیتی یکسان در طرح هستند ،به گونهشناسی جزءفضاها
و کلیت کالبدی مدارس با توجه به تأثیرات سیاستهای
آموزشی پرداخته است .بر این اساس نمونههای کالبدی
موضوع تحقیق بر مبنای مطالعۀ تطبیقی بررسی و تجزیه
و تحلیل شده است تا هدف تحقیق ،که تبیین گونهشناسی
معماری مدارس صفویه با تأکید بر تأثیر سیاستهای آموزشی
است ،محقق گردد.

پیشینۀ تحقیق

پس از ظهور اسالم ،پیدایش مکاتب و رویکردهای مختلف
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یافتهها

•آموزش
آموزش به معنای تعلیمدادن و عمل آموختن (دهخدا،
 )1341و نیز به معنی یاددادن ،تعلیم و تربیت است و بنا
به تعریفی ،تربیت مترادف تزکیه و هدایت است (غالمی و
حیاتی .)1396 ،در واقع تعلیم به معنای هدایت و ارشاد
ذهن فراگیر به وسیلۀ معلمی آگاه است تا مطالبی را که
فراگیری آنها برای دانشآموز دشوار است به وی بیاموزد.
بنابراین ،تعلیم آسانکردن راه و نزدیککردن مقصد است
نه ایجادکردن آنها (طباطبایی .)131 ،1363 ،در اصطالح،
آموزش همان انتقال مفاهیمی است که از گذشته تاکنون،
توسط انسان و با توجه به نیاز جامعه برای بقا ،پیشبرد و
پیشرفت زندگی به روشهای گوناگون مورد استفاده قرار
میگرفته است .آموزش به تعبیری دخالت مستقیم در مسیر
تفکر جامعه است و در زمان صفویه نیز از آن در جهت ترویج
مذهب تشیع استفاده میشد .از طرفی نیاز به آموزش ،از
انسانهای نخستین تا انسانهای معاصر ،حقیقتی انکارناپذیر
است و تا نوع بشر وجود دارد آموزش نیز ادامه دارد.
•آموزش در اسالم
هل؛ دانش ،نابود کننده
الج ِ
ِلم قات ُِل َ
امام علی (ع) میفرمایند :اَلع ُ
نادانی است (آمدی 1429 ،ه.ق .)48 ،.کلمۀ تعلیم به معنای
پیشبردن و در التین « »Ducerبه معنای راهبری و هدایت
است .هرکس به معلمی نیاز دارد تا بتواند راه معرفت و فالح
را از او بیاموزد .این امر در جوامع اسالمی معموالً بهوسیلة
علما صورت میگرفت .آموزش سنتی در دوران اسالمی به
دنبال فراهمکردن شرایطی است که به موجب آن ،آدمیان
بتوانند به منظر توحید برای خودشان برسند .در اسالم منشأ
تعلـم و تربیت قرآن و سخنان رسول اکرم (ص) و ائمۀ
تعلیمّ ،
اطهار است؛ و در بسیاری از آیات و سورههای قرآن ،همچون
سورۀ علق ،اولویت خواندن ،علم ،معرفت و قلم تصریح شده
است (منتظمالقائم.)1383 ،
•آموزش در دورۀ صفوی
عصر صفوی ،زمان تداوم و تکامل سنتها و محیط آموزشی
ایران بوده و در این دوره برای اولین بار در تاریخ اسالم
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در زمینۀ آموزش و تعلیم و تربیت اسالمی ،با نفوذ به فراتر
از مرزهای جغرافیای عربستان ،به خصوص ایران ،و امتزاج
با دیگر فرهنگها آغاز شد (وثیق و قدردان قراملکی،1395 ،
 .)41جامعۀ عرب پیش از اسالم اگرچه با برخی دانشها و نیز
کتابت آشنایی داشت (علی ،)91 ،1367 ،اما میتوان گفت
شرایط اقلیمی ،فرهنگی و سیاسی خاص عربستان ،اجازه
نمیداد طبقهای مشخص از تحصیلکردگان و دانشمندان
شکل گیرد تا آنان در حوزۀ تعلیم و تربیت و دیگر علوم به
تأمل و ابراز نظر بپردازد (همان .)312-291 ،هنفر و زمان
بر این باورند که سنت آموزش در اسالم وابسته به عرف
نبوده و تنها شرع و تغییرات آن در فرق اسالمی است که
نوع آموزش ،مواد درسی و جایگاه استاد و طالب را مشخص
میکند ( .)Henfer & Zaman, 2007برخی محققین نظیر
کدی و بیله با بررسی پدیدارشناسانۀ مقولۀ آموزش در
اسالم ،آموزش را مقولهای جهت یادگیری و یا ممانعت از
فراگرفتن علوم نو میداند ( .)Kadi & Billeh, 2007برخی
پژوهشگران دورۀ صفویه را سرآغاز نوزایی ایران و یکی از
دورانهای تأثیرگذار بر تعلیم و تربیت ایران دانستهاند (نظری
و آقاجانیان.)1394 ،
در رابطه با معماری مدارس در ایران ،به طور ویژه ،نویسندگان
متعددی از جمله «پیرنیا»« ،معماریان»« ،کیانی»« ،قبادیان»
و «هیلنبراند» نکاتی آورده ،اما اغلب به سیر تاریخی و معماری
اندامهای مدرسه اشاره کردهاند .ماهرخ با بررسی آرایهها
مدارس مذهبی پهنۀ تاریخی ایران ،به این نتیجه میرسد
که در آرایههای تصویری بین مدارس شیعی و سنی تفاوت
معناداری وجود دارد ( .)Ahmed, 2013وثیق و قدردان قراملکی
در پژوهشی به بررسی مدارس پیش از صفویه (سلجوقی)
پرداختند ،و ویژگیهای مدارس این دوره را این چنین بیان
میکنند -1« :شکل کلی مدرسه دارای دو نوع سرپوشیده و
سرباز است؛  -2ورودی ساده از طریق ایوان روبروی ایوان
اصلی؛  -3وجود حیاط سرپوشیده در مدارس (اهمیت کم
مدارس از لحاظ تناسبات و کیفیت فضایی)؛  -4معموالً دارای
یک مدرس در محور اصلی بوده است؛  -5فضای نیایشی در
انتهای ایوان قبله ،به صورت ایوان و یا گنبدخانه تعبیه شده
است؛  -6حجرهها از تعداد کمی برخوردار هستند و کیفیت
پایینی دارند» (وثیق و قدردان قراملکی .)1395 ،متدین و
آهنگری با بررسی مدارس اظهار داشتند که مدارس این دوره
با توجه به سیاستهای حاکمان کارکرد خصوصی داشتند
و قلمرو طالب با مردم کام ً
ال تفکیک شده است (متدین و
آهنگری .)1395 ،غالمی و حیاتی به همگانی بودن مدارس
قاجاریه اشاره دارند (غالمی و حیاتی)1396 ،؛ که البته این
موضوع با توجه به سیاستهای دقیق حاکمان صفوی قابل
تغییر نبود .مقاالتی نیز در رابطه با نظام آموزشی صرف ،تزئینات

مدارس ،رابطۀ فضای آموزشی و عبادی در مسجد مدرسهها
و  ...تألیف شده است (بمانیان ،مأمنی و سلطانزاده1392 ،؛
حاجبی و ارژمند1390 ،؛ حسنی1385 ،؛ هوشیاری ،پورنادری
و فرشتهنژاد .)1392 ،ولی هیچ کدام از گونهشناسی معماری
مدارس سنتی با تأکید بر تأثیر سیاستهای آموزشی سخن
نگفتهاند .در جدول  1برخی از نمونههای مدارس پیش از
صفویه ،به منظور بررسی دقیقتر ،ایجاد تصویر ذهنی و اثبات
گفتهها در تحقیق ،آورده شده است.
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جدول  .1نمونۀ مدارس پیش از صفویه .ماخذ :نگارندگان.
نام مدرسه

دورۀ ساخت

نسبت مساحت
صحن به کل بنا

مدرسۀ جفت
منار آناتولی

دورۀ
سلجوقیان

صحن برابر با 20
درصد کل بنا

همزمان با
مدرسۀ سلطان
حسن قاهره دورۀ ایلخانیان

صحن برابر با 13
درصد کل بنا

مدرسۀ غیاثیه
خرگرد

دورۀ تیموریان

صحن برابر با 30
درصد کل بنا

مدرسۀ سید
قاضی ترکیه

دورۀ
سلجوقیان

صحن برابر با  0درصد
کل بنا
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نظریاتی منسجم در باب تعلیم و تعلم تدوین شده است
(سمیع آذر .)243 ،1376 ،مراکز آموزشی صفویه از نظر نوع
آموزش به دو گروه کلی تقسیم میشود :نخست آنهایی که
تغییرات حکومتی تأثیر خاصی در روند آموزشی آنها برجای
نمیگذاشت و به طور سنتی به مهارتآموزی میپرداختند
و دیگر ،مراکزی که به امر آموزش نظری میپرداختند و با
هر تغییر سیاستی و حاکمیتی دچار دگرگونی میشدند.
در دوران صفویه بر اثر تحوالت سیاسی ،مذهبی ،اجتماعی
و نگرش حاکمان در ادارۀ امور کشور ،نیاز به گسترش علم
و دانش و ترویج علوم اسالمی شیعی با هدف ایجاد عالقه
در مردم افزایش یافت؛ در این راستا حاکمان صفوی به
ساخت بناهای گوناگون از جمله مدرسه و بناهای مذهبی
توجه ویژهای داشتند .از این رو تأسیس مدارس و مساجد
فزونی گرفت؛ و توجه به امر کتابت افزایش یافت که در پی
آن ،کتابها و رسالههای متعددی به زبان فارسی ساده در
این دوره نوشته شد .این عمل منجر به این شد که طیف
گستردهای از قشر متوسط و پائین جامعه که سواد خواندن و
نوشتن فارسی داشتند از این اطالعات بهرهمند شوند و درک
اصول دین و مسائل شرعی ،از انحصار عربیدانان خارج شود؛
و از آنجا که مدارس مهمترین مرکز نهاد آموزش در دورة
صفوی به شمار میرفتند و از حمایتهای حکومت صـفوی
و دیگـر اقشـار با نفوذ جامعه برخوردار بودند (بخشی استاد
و رضایی )216 ،1393 ،موجب تسریع در پیشبرد این امر
شدند .بهتدریج با تثبیت و رشد حکومت صفوی آثار خوبی
در زمینههای مختلف آموزش به وجود آمد و از آنجا که
انگیزة اصلی کسب علم نزد ایرانیان عصر صفوی نزدیکی
به خدا بود ،اولیاء اطفال خود را از همان کودکی همزمان
با تحصیل در مکتبخانهها ،به یادگیری حرفهای سرگرم
میکردند .لذا بسیاری از دانشآموختگان این دوره از مشاغل
غیردیوانی [شغل آزاد] بهره میجستند .مشاغلی از قبیل:
بقالی ،بزازی ،س ّقایی ،عسلفروشی( ،صفوی ،بیتا،67 ،59 ،
 )254معماری ،رمالی ،تیرگری ،کلّهپزی( ،رازی ،بیتا،94 ،
 )259 ،164از جمله آنان بودند؛ برخی نیز به تدریس در
مدارس ،مکتبخانهها و یا مساجد اشتغال داشتند .گسترش
آموزش همگانی در بین مردم سبب شد تا در مناطق و
محلههای مختلف ،مدارسی تأسیس شود تا به ارتقای سطح
دانش عمومی کمک کند .از طرفی گرایش به مباحثه دربارة
موضوعات مختلف از جانب مردم بهخصوص بازاریان و ارائة
پاسخ دینی به آنها ،باعث کارآیی بینظیر مدارس در این دوره
میشد؛ این امر یکی از رموز موفقیت برنامة آموزشی صفوی
بود که آن را از حیث انسجام و کاربردیبودن برجستهتر از
ادوار پیشین ساخت (سمیعآذر .)1376 ،به طور کلی در عصر
صفوی تغییراتی در کالبد و نوع استفاده از مدارس رخ داد

که مهمترین آنها به این شرح است :مراجعۀ مردم برای اقامه
نماز؛ مراجعۀ مردم برای انجام پرسشهای شرعی و اعتقادی؛
مراجعۀ خردساالن به طالب برای آموزشهای مکتبخانهای؛
مراجعۀ مردم برای شرکت در رویدادهای مذهبی ،اعم از
جشنها و سوگواریها؛ مراجعۀ بازاریان برای انفاق و وقف
اموال و دستگیری از طالب؛ افزایش امکانات و ایجاد قابلیت
سکونت طالب و اساتید؛ افزایش تنوع فضایی و کاربری با
هدف ماندگاری طوالنی طالب؛ افزایش تعداد مدرسها با
هدف تدریس همزمان اساتید و انتخاب آزادانه توسط طالب.
•تأسیس مدارس
واژة «مدرسه» در قاموس اسالمی از دیرباز به عنوان کانونی
برای تعلیمات عالیه مطرح بوده است و به لحاظ عملکردی،
مهمترین خصلت مدارس اسالمی ،بُعد اقامتگاهی آن است که
این بناها را به صورت تزویج دو الگوی دیگر معماری اسالمی،
یعنی مسجد و کاروانسرا و با همان عناصر تشکیلدهنده
مطرح میسازد .برخالف دیگر بناهای دورة اسالمی ،مدارس
در همان نخستین قرن برخورد فرهنگ درحالتولد اسالمی
با فرهنگهای بیگانه ،ظهور نکردند و به تعبیر بهتر ،این بناها
بهمراتب بیش از گونههای دیگر ابنیه این دوره ،تولدی ماهیتاً
اسالمی داشتند و کمتر در موازات سنتهای معماری[غیر
اسالمی] قرار گرفتند (.)Hillenbrand, 1994
استعمال کلمۀ «مدرسه» به معنای اصطالحی خود در برابر
کلمۀ «مکتب» قرارگرفت که مکتب محل آموزش ،خواندن
و نوشتن و کتابت است؛ و مدرسه محل تدریس و اسم مکان
از درس است .کلمۀ مدرسه در فرهنگ و تمدن و آموزش و
پرورش اسالمی حتی به بیتاالدویهها ،دارالشفاها ،رصدخانهها
و مراکز تدریس مانند مساجد بزرگ ،که مراکزی برای تعلیم
و تعلم بودند ،نیز اطالق میشده است .در تاریخ آموزش و
پرورش در اسالم ،مسجد و مدرسه در بسیاری از موارد بر
یکدیگر اطالق شده است ،به این علت که تعلیمات دینی و
اخالقی نوعاً از مساجد آغاز میشده و در مسیر تکامل ،مکان
و موضع موقعیت خاص خود را پیدا میکرد (موسوی)1373 ،؛
از طرفی مسجد اصیلترین مرکز آموزش در اسالم بود.
مدرسه را از منظر اسالمی بهطور خالصه میتوان مؤسسهای
برای آموزش عالی تعریف کرد که در آن علوم سنتی
اسالمی مانند حدیث ،تفسیر ،فقه و  ...آموزش داده میشود
(عالقمند ،صالحی و مظفر )1396 ،طبق چنین تعریفی
مدارس پاسخی به نیازهای معینی از جامعۀ اسالمی بودند
که نخستین بار در قرون دوم و سوم هجری با هدف توسعه و
گسترش معارف دینی تأسیس (مهدوینژاد ،قاسمپور آبادی و
شبستری محمدلوی )1391 ،و به این منظور طراحی شدند
که در خدمت یک نهاد کام ً
ال ابداعی قرار گیرند (عالقمند
و همکاران.)1396 ،
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•مدارس دورۀ صفوی
در دوران صفویه مدرسه مهمترین بنای عمومی شهری پس از
مسجد است که در پی پاسخگویی به نیازهای جامعه اسالمی
پدید آمد (بهبهانی اسالمی .)1394 ،این دوره زمان تداوم و
گسترش سنتها و محیط آموزشی و نیز رونق نظام آموزشی
و پیشرفت نسبی آن بود .مدارس این دوران به عنوان مدارس
کالسیک ایران و اوج تکامل و زیبایی شناخته میشوند که از
نظر تعداد ،وسعت و توجه به آسایش طالب ،تحول عظیمی
در آنها رخ داد .در این مدارس برخی از اجزا به کالبد اضافه
و قسمتهایی از بنا نیز دستخوش تغییر شد .دسترسی به
مدارس با ایجاد سلسلهمراتب دقیقی آسانتر و ساختمان
مدارس از ارتباط مناسبی با دیگر عناصر شهری برخوردار
شد و در بسیاری از شهرها مدارسی با ظرفیت باال ساخته
شد .در واقع میتوان گفت ساخت مدارس در دورۀ صفوی،
ادامهدهندۀ الگوی ساخت در ادوار پیش از خود بوده که
با توجه به سیاستهای آموزشی با هدف ترغیب مردم به
مذهب شیعه تکامل یافته و گسترش پیدا کرده است؛ و این
تکامل و گسترش هم در ابعاد مدارس و هم در تعداد آنها
و نیز پیوند آنها با شهر بوده است .از طرفی میتوان گفت
مدارس صفوی سعی در نشاندادن شکوه و قدرت و عظمت
خود داشتند؛ و برخالف مدارس دوران پیشین مانند مدرس
سید قاضی و سلطان حسن ،که به عنوان آرامگاه بانی نیز
استفاده میشدند ،بیشتر کاربرد آموزشی داشته و برای امور
دیگر کاربرد نداشتهاند .البته بعضاً مدارس این دوره عالوه
بر نماز به هنگام مناسبتهای مذهبی مورد استفادۀ عموم
مردم قرار میگرفت.
•نمونههای موردی
برای پیشبرد این پژوهش نیاز بود که به چند نمونه از مدارس
رجوع شود تا قابلیت تعمیم فرضیه تضمین گردد .علت انتخاب
این مدارس را میتوان براساس دالیل زیر بیان کرد:
 وجود عرصههای گوناگون در این نمونهها؛ که باعث میشودکه مدارس صفویه از جوانب بیشتری مورد پژوهش قرار
گیرند و تفاوتهای آنها با مدارس پیش از خود به صورت
بهتری تبیین گردد.
 تاریخی بودن ،سالم بودن و مساحت کافی نمونهها. مورد مطالعه قرار گرفتن ،انداممند بودن از منظر تناسباتکالبدی بنای مدارس و اطالعات معماری نسبتاً کافی از
نمونهها؛ که با انجام مطالعات و بررسیهای میدانی به حد
قابل قبولی نزدیک میشود.
- -مدرسۀ شیخ علیخان زنگنه تویسرکان

این مدرسه توسط شیخ علیخان زنگنه و به دستور شاه
سلیمان صفوی در سال  ۱۰۹۰هجری در تویسرکان ساخته
شده است .این بنا در تویسرکان ،خیابان جولقان ،جنب بازار
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واقع شده و با شماره ثبت  ۱۸۶۶بهعنوان یکی از آثار ملی
ایران به ثبت رسیده است (جدول ( )2تصویر .)1

- -مدرسۀ خیرآباد بهبهان

عمارت تاریخی قلعه-مدرسه در  27کیلومتری شرق بهبهان
واقع شدهاست .براساس مطالعات و بررسیهای صورتگرفته
از مطالعۀ تطبیقی مدرسۀ خیرآباد با سایر مدارس عهد
صفوی ،با در نظر داشتن مواردی همچون شباهت آن
با مدارس اواخر دورۀ صفوی ،به احتمال قریب به یقین،
مدرسۀخیرآباد در بخش پایانی دورۀ صفوی ،در دوران
زمامداری شاه سلیمان ( 1052تا  1077ه.ق ).ایجاد شده
است (حیاتی ،نصیرپور و رحمتنیا( 5)15 ،4 ،1397 ،تصویر
( )2جدول .)3
- -مدرسۀ چهارباغ اصفهان

این مدرسه« ،مدرسۀ سلطانی» و «مدرسۀ مادرشاه» نیز نامیده
میشود و آخرین بنای باشکوه دوران صفوی در اصفهان است
که برای تدریس و تعلیم به طالب علوم دینی در دورۀ شاه
سلطان حسین ،از سال  ۱۱۱۶تا  ۱۱۲۶ه.ق .ساخته شده
است .این با  ۸۵۰۰متر مربع مساحت در ضلع شرقی خیابان
چهارباغ قرار دارد (جدول ( )4تصویر .)3
- -مدرسۀ نیمآورد اصفهان

یکی از مدارس قدیمی اصفهان است که در بازار نیمآورد
اصفهان و در یکی از محالت شهر که به همین نام معروف
است ،قرار دارد .این مدرسه را یکی از زنان زمان شاه سلطان
حسین صفوی به نام زینب بیگم در سال  ۱۱۱۷ه.ق .بنا کرده
است؛ این بانو ،همسر حکیمالملک اردستانی بانی مدرسۀ
کاسهگران بوده است (تصویر ( )4جدول .)5
شاخصههای مدارس صفویه
در این پژوهش شاخصههای مدارس انتخابی دوران صفویه
در قالب جدول  6در چهار بخش ویژگی ،عملکردی ،ادراکی
و اشتراکات و تفاوتها ارائه شده است.
•معماری مدارس
- -ویژگی فضای معماری مدارس سنتی

هر فضای معماری ،بهخصوص فضای معماری مدارس ،باید
بتواند در برابر خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شرایط
مساعدی را برای پاسخگویی به نیازهای انسانی فراهم آورد،
به همین دلیل است که عموم فضاهای معماری واقع در
نواحی گرم و خشک کشور ،درونگرا ساخته شدهاند؛ به این
ترتیب فقدان چشماندازها و فضاهای سبز طبیعی با ایجاد
فضای سبز محدودی که در حیاطی مرکزی احداث میشد،
جبران میشد و چشماندازی دلنشین و شرایطی مطلوب
برای زیست پدید میآورد .عوامل اقلیمی در شکلگیری
فضای کالبدی مدارس همواره تأثیری قاطع و یکجانبه
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جدول  .2دیاگرام فضایی تا سلسلهمراتب دسترسی مدرسۀ شیخ علیخان زنگنه .مأخذ :نگارندگان.

پالن

سلسلهمراتب دسترسی

 -1پیشخوان  -2ورودی  -3ایوان  -4حیاط -5
حجره  -6فضای عبادی  -7خدماتی  -8مدرس

دیاگرام فضایی

تصویر  .1تصویر سهبعدی مدرسۀ شیخ علیخان زنگنه .مأخذ :نگارندگان.

تصویر

تصویر .2تصویر سهبعدی مدرسۀ خیرآباد بهبهان .مأخذ :نگارندگان.

جدول  .3دیاگرام فضایی تا سلسلهمراتب دسترسی مدرسۀ خیرآباد بهبهان .مأخذ :نگارندگان.
پالن

دیاگرام دسترسی

...................................................................

 -1پیشخوان  -2ورودی  -3ایوان  -4حیاط  -5حجره
 -6فضای عبادی  -7خدماتی  -8مدرس

سلسله مراتب فضایی

تصویر
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جدول  .4دیاگرام فضایی تا سلسلهمراتب دسترسی مدرسه چهارباغ اصفهان .مأخذ :نگارندگان.
پالن

سلسله مراتب فضایی

 -1پیشخوان  -2ورودی  -3ایوان  -4حیاط -5
حجره  -6فضای عبادی  -7خدماتی  -8مدرس

دیاگرام دسترسی

تصویر  .3تصویر سهبعدی مدرسۀ چهارباغ اصفهان .مأخذ :نگارندگان.

تصویر

تصویر  .4تصویر سهبعدی مدرسۀ نیمآورد اصفهان .مأخذ :نگارندگان.

جدول  .5دیاگرام فضایی تا سلسلهمراتب دسترسی مدرسۀ نیمآورد اصفهان .مأخذ :نگارندگان.

....................................................................

پالن

 -1پیشخوان  -2ورودی  -3ایوان  -4حیاط -5
حجره  -6فضای عبادی  -7خدماتی  -8مدرس
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سلسلهمراتب فضایی

دیاگرام دسترسی

تصویر
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جدول  .6ویژگیهای معماری مدارس انتخابشده از دورۀ صفویه .مأخذ :نگارندگان.
شیخ علیخان زنگنه

خیرآباد بهبهان

چهارباغ اصفهان

نیمآورد اصفهان

شاخص مدرسه

صفویه

صفویه

صفویه

صفویه

ورودی ،ایوان ،حیاط،
ایوانچه ،حجره ،پستو،
مدرس ،خدمات ،نمازخانه،
گنبدخانه ،شبدری

ورودی ،ایوان ،حیاط،
ایوانچه ،حجره ،پستو،
مدرس ،خدمات،
نمازخانه ،شبدری

ورودی ،ایوان ،گنبدخانه ،حیاط،
شبستان ،ایوانچه ،حجره،
پستو ،مدرس ،خدمات ،مسجد،
وضوخانه،

ورودی ،ایوان ،حیاط،
ایوانچه ،حجره ،پستو،
مدرس ،خدمات ،نمازخانه،
گنبدخانه ،شبدری

پالن

متقارن

متقارن

متقارن

متقارن

هندسه پالن

مستطیل

مربع

مستطیل

مربع

تعداد حیاط

1

1

7

1

نحوۀ قرارگیری عناصر
فضایی-کارکردی

 4جهت پیرامون حیاط

 4جهت پیرامون حیاط

 4جهت پیرامون حیاط

 4جهت پیرامون حیاط

ارتباطات و دسترسیها

عمدتاً از طریق حیاط

عمدتاً از طریق حیاط

عمدتاً از طریق حیاط

عمدتاً از طریق حیاط

صحن-حیاط

قلب ارتباطی مدرسه

قلب ارتباطی مدرسه

قلب ارتباطی مدرسه

قلب ارتباطی مدرسه

درونگرایی-برونگرایی

درونگرا

درونگرا

درونگرا

درونگرا

دوره

اجزای مدرسه
ویژگی
عملکردی
ادراکی

 همۀ مدارس انتخابی از دورۀ صفویه از نوع چهار ایوانی هستند. -تمام نمونههای مورد مطالعه دارای چهار باغچه هستند که تمامی باغچهها در هر مدرسه به جز مدرسه نیمآورد از ابعاد یکسانی برخوردارند.

اشتراکات و تفاوتها

 حوض جزء جدانشدنی در مدارس انتخابی دوران صفویه در این پژوهش است ،که در مدرسۀ نیمآورد اصفهان و خیرآباد بهبهان به شکل مستطیلکوچک تعبیه شده است؛ اما در مدرسۀ چهارباغ در مرکز حیاط به صورت طولی و در مدرسۀ شیخ علیخان زنگنه از چند بخش جدا از هم تشکیل
شده است.
 تمامی مدارس بهجز مدرسۀ خیرآباد دارای گنبدخانه هستند. تمامی نمونههای مورد مطالعه به جز مدرسۀ چهارباغ از فضای تقسیم شبدری بهره میبرند .به طور کلی تناسبات در این مدارس بهخوبی رعایتشده است.
 مدرسههای نیمآورد و چهارباغ از دو طبقه تشکیل شدهاند ،اما مدرسههای خیرآباد و شیخع لیخان یک طبقه هستند که از دالیل اصلی آنقرارگیری در مرکز سکونتگاهی کوچک (در دورۀ صفوی) و دوری از پایتخت است.
 بهرهگیری از حیاط و فضای مطلوب آن در تمام مدارس دیده میشود. بهرهگیری از عناصر طبیعی در مدارس انتخابی بهوضوح دیده میشود. -مدارس انتخابی عمدتاً دارای حجرههای پستودار هستند.

...................................................................

نداشتند؛ بهطور مثال ،استفادة حداکثری از زمین و نیاز به
ایجاد بیشترین تعداد حجره در یک مدرسه ،سبب میشد
که برخالف توزیع فضایی عناصر در فضاهای مسکونی ،از
هر چهار جهت حیاط برای احداث حجرهها استفاده کنند
و به عبارت دیگر ،نحوة مکانیابی حجرهها در مدرسه به
جهت نور آفتاب وابسته نباشد .از این رو میتوان گفت یکی
از مهمترین عناصر فضایی یک مدرسه ،حجرههای آن است

که نقش اصلی را در ساختار معماری مدرسه بر عهده دارد.
در این مدارس جای سخنرانی علما و جلسات مهم به دلیل
تعداد زیاد طالب در ایوانهای مدارس بوده و ایوانچههای
توگو و مباحثه مورد استفاده
جلوی حجرهها نیز به منظور گف 
قرار میگرفت .ایوانچههای جلو حجرهها در طبقۀ اول به
راهرو تبدیل شده و در جلوی حجرهها راهرو و پشت آنها
پستو بوده است .به طور کلی مدارس اسالمی شامل ورودی،

..............................................................................
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فضای بهداشتی ،حیاط ،ایوان ،حجره ،مدرس ،کتابخانه و
محدودۀ خادم است (تصویر .)5
در دوران صفویه نحوۀ قرارگیری و چیدمان فضایی مدارس
با توجه به رویکرد آموزشی ،فرهنگی و سیاسی حاکمان،
متفاوت بوده ،در نتیجه کالبد دستخوش تغییر شده است.
به طور مثال آموزش در نظامیههای دورۀ سلجوقی رایگان
بود ،اما رویکرد سیاسی آموزشی به صورت همگانی نبود .از
این رو عالوه بر تعداد کم مدارس نسبت به دورۀ صفویه،
مدارس از حجره ،مدرس و به طور کلی مساحت کمتری
برخوردار بودند (بنگرید به جدول )1؛ و بعضاً در مورد برخی
مدارس ،نظیر مدرسۀ سید قاضی ،دسترسی به مدرسه به
دلیل دوری از بافت مسکونی و تجمعی دشوار بود .از طرفی
در این دوره (سلجوقیان) و دیگر ادوار پیش از صفویه جایگاه
آموزش از اهمیت کمتری برخوردار بود و این را میتوان در
امکانات کم مدارس برای زندگی طالب یافت .در دورههای
پیش از صفویه ،توجه کمتری نیز نسبت به عوامل طبیعی
در حیاط که به حیاتبخشی در مدرسه کمک میکند ،به
چشم میخورد؛ به طوری که حتی در برخی نمونهها که
در جدول  1به آن اشاره شد ،مدارسی فاقد حیاط هستند.
کمتوجهی نسبت به زندگی روزمرۀ طالب در قیاس با دورۀ
صفویه را در عوامل دیگری نیز میتوان یافت ،از جمله اینکه
اکثر نمونههای پیش از صفویه فاقد پستو هستند و محیط
طالب از فضای محدودتری برخوردار است .قرارگیری در
بافت نامناسب و بهدور از مراکز تجمعی نظیر مدرسه غیاثیۀ
خرگرد و مدرسۀ سیدقاضی ،و به طور کلی عدم بهرهگیری
از ارتباطات منظم شهری در کنار دیگر عواملی نظیر استفاده
از ترکیبات نامنظم در شکل کالبدی ،عدم توجه کافی به
امر هموزنی و سکون در برخی نمونهها نظیر مدرسۀ سلطان
حسن و چینش فضایی نامناسب در مدارسی همچون سید
قاضی و استفاده از تزئینات بیش از اندازه در مدرسۀ سلطان
حسن (که محل آرامش و یادگیری هستند) از دیگر عواملی
هستند که جایگاه آسایش و یادگیری طالب و به طور کل
آموزش را در ادوار پیش از صفویه تبیین میکنند.
شکل کالبدی فضاهای معماری عالوه بر جنبۀ شالودهای
و کارکردی ،از جنبۀ ادراکی نیز برخوردار است .جنبههای
شالودهای با تأثیرپذیری از عوامل اقلیمی و جغرافیایی ،مصالح

 -ورودی و ایوانورودی :مدارس عصر صفوی از عملکرد آموزشی برخوردار

بودند ،اما این آموزش در چارچوب مسائل شیعی انجام
میگرفت .این موضوع را میتوان در اختصاص موقوفات به
این امر با هدف ساخت مدارس و آموزش مسائل شیعی و
همچنین اعالم رسمی مذهب شیعه از جانب حکومت صفوی
دید .لذا مدارس محلی را به نمازخانه اختصاص میدادند
که البته بعضاً این نمارخانهها جنبۀ عمومی نداشت و صرفاً
مورد استفاده طالب قرار میگرفت .از این رو به منظور ایجاد
آرامش و در برخی موارد براساس شرایط وقفنامه ،2جنبههای
عمومی و کارکردهای اجتماعی از فضاهای آموزشی (مدارس)
سلب میشد .معماری مدارس دورۀ صفوی کام ً
ال پاسخگوی
نیازهای طالب و استادان بود ،به طور نمونه ،در مدرسۀ
چهارباغ معماری به گونهای نبود که با چندمنظوره شدن ،در
آرامش مدرسه خلل ایجاد و یا به درس و بحث طالب لطمه
وارد شود .این امر در مدرسۀ خیرآباد بهبهان به دلیل عدم
تفکیک و دوری مدرسها از ورودیها ،باعث میشد کسانی
که از بیرون بنا برای آموزش مراجعه میکردند باعث ایجاد
مزاحمت در زندگی آرام طالب در زمان استراحت باشند .در
این میان ،فضا و فعالیت مدارس صفوی ،حتی در مدارسی
همچون شیخ علیخان زنگنه و نیمآورد که کارکرد خصوصی
داشتند ،از زندگی اجتماعی و مذهبی جدا و منفک نبود؛ بلکه
در روزهای خاص مذهبی ،درهای مدرسه برای انجام مراسم
عمومی به روی همگان باز میشد .این عملکرد در کنار مسائل
عبادی و آموزشی ،اهمیت محوری مدارس را به عنوان بنای
چندمنظوره خاطرنشان میسازد و نشان میدهد که قائلشدن
عملکردهای عمومی در راستای سیاستهای حاکم برای این
نوع مدارس ،باعث تداوم ارتباط آنها با جامعه و پایداری آنها
بوده است .دستگاه ورودی مدارس انتخابی از دورۀ صفوی
شامل جلوخان ،پیشخان ،درگاه ،هشتی و داالن است که،
با ایجاد سلسلهمراتبی در ورودی ،حریم مدرسه را حفظ

عناصر مدرسۀ اسالمی
ورودی

ایوان

حیاط

تصویر  .5عناصر مدرسه اسالمی .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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و فن ساختمان و کارکردهای ویژه شکل میگیرد؛ اما جنبۀ
ادراکی و هنری فضاهای معماری را بدون توجه به خصوصیات
فرهنگی و سنتها و ارزشهای اجتماعی نمیتوان بررسی
کرد .به طور مثال ،طرح چهار ایوانی مدارس همانطور که در
ادامه آورده شده با جهات اربعه و یا جهت قبله مرتبط است.
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میکرده است (جدول  7الف) .این سلسلهمراتب در مدرسۀ
شیخ علیخان و نیمآورد به دلیل کارکرد خصوصی مدرسه
و قرارگیری در بافت شهری از اهمیت واالتری برخوردار
بوده ،به گونهای که مدرسۀ نیمآورد به وسیله پلکان ورودی
از زمین جدا شده و در مدرسه شیخ علیخان زنگنه به این
منظور ،از عناصر بیشتری استفاده شده است .البته در مدرسۀ
خیرآباد به دلیل موقعیت برونشهری و کم بودن مزاحمتها،
این سلسهمراتب از اهمیت کمتری برخوردار است .از جمله
عناصری که در مدارس این دوره از اهمیت واالیی برخوردار و
دارای شکوه و عظمت بسیار بود ،پیشطاق است؛ پیشطاقها
معموالً دارای سکویی در طرفین هستند که این سکوها در
مدارس انتخابی نیز به چشم میخورند.
ایوان :در برخی از مدارس صفوی ،مانند مدرسۀ شیخ علیخان
و نیمآورد که فقط رویکرد خصوصی داشتهاند و در آنها مسجد
وجود ندارد ،در ایوانها محرابی را ایجاد میکردند و از ایوان به
عنوان نمازخانه بهره میبردند (هوشیاری و همکاران،1392 ،
 .)49از طرفی در این مدارس طرح ایوانها مرتبط با جهات
اربعه و قبله بوده است ،به طوری که تمامی مدارس انتخابی
از دوران صفویه از چهار ایوان تشکیل شدهاند (جدول  7ب)؛
و یکی از این ایوانها در هر مدرسه در جهت قبله بوده است.
ایوان رو به قبله در مدرسۀ نیمآورد ،چهارباغ و شیخعلیخان
دارای گنبدخانه بوده ،اما در مدرسۀ خیرآباد این ایوان به دلیل
فضای محدود نمازخانه از مساحت بیشتری برخوردار بوده و
تاحدودی از دیگر ایوانها بزرگتر است (حیاتی و همکاران،
 .)11 ،1397ایوانها در گرمای تابستان و هنگام بارش باران
توگوی طالب و
در زمستان مکان مناسبی برای مباحثه و گف 

همچنین برگزاری کالسها بوده است .از طرف دیگر ،در دوران
صفویه مراجعۀ عموم مردم جهت آموزش و انجام پرسشهای
شرعی و برگزاری کالسهای متعدد باعث میشد مدرسه به
فضای آموزشی بیشتری نیازمند باشد؛ لذا از ایوانها به عنوان
محیط آموزشی نیز استفاده میشد .از اینرو میتوان گفت
این ویژگی در چهار ایوانی شدن و گسترش فضای ایوان در
غالب مدارس دورۀ صفویه مؤثر بوده است.
- -حیاط

پالن حیاط مرکزی مدارس انتخابی ،مربع و مستطیل شکل
است .دلیل این امر را میتوان ساخت حجرههایی در گوشهها،
ایجاد هموزنی در نما و کالبد ،حداکثر استفاده از فضاها و
مقابله با شرایط سخت اقلیمی دانست .در مدارس سنتی،
حیاط دارای حداقل دو نقش مهم و اساسی بود؛ اوالً احتیاجات
نماز را فراهم میساخت و آب برای وضو و دیگر نیازهای
طالب فراهم میآورد؛ ثانیاً ،حیاط با کانون قرار دادن فضای
داخلی ،ساختمان را از سر و صدا و فعالیت زندگی عمومی
جدا میکرد ( .)Golombek & Wilber, 1988, 9&117از
سوی دیگر در دین مبین اسالم تأکید ویژهای بر راز و نیاز
در فضای باز (حیاط) وجود دارد ،به نحوی که بخشی از
مهمترین عبادات و اعمال واجب یا مستحب در فضای باز
انجام میگیرد (رحمت نیا و حیاتی)12 ،1397 ،؛ و از آنجا
که مدارس این دوره عمدتاً به علوم شیعی اختصاص داشته،
توجه معماران به احکام و احادیث بیش از پیش بود .در تعالیم
اسالمی رابطۀ انسان و طبیعت مورد تأکید قرار گرفته است .از
دیدگاه این تعالیم ،قرابتی خاص بین انسان و طبیعت وجود
دارد (همان)3 ،؛ چرا که ماده اولیه خلقت انسان از طبیعت

جدول  .7سازماندهی ورودی و ایوانها در مدارس انتخابی دورۀ صفویه .مأخذ :نگارندگان.
نام
مدرسه

مدرسۀ شیخ علیخان
تویسرکان

مدرسۀ
خیرآباد بهبهان

مدرسۀ
چهارباغ اصفهان

مدرسۀ
نیمآورد اصفهان

الف)
محل
قرارگیری
ورودی

...................................................................

ب) محل
قرارگیری
ایوانها
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گرفته شده است (حجر .)26 :طبیعت خواستگاه انسان است،
زمین مادر او معرفی شده و آب مایۀ حیات اوست (انبیاء:
 .)30لذا در حیاط مرکزی مدارس صفوی از حوض و باغچه
استفاده میشد و حیاط در نمونههای مدارس صفوی از
مساحت بیشتری نسب به ادوار پیش از خود برخوردار بود
(بنگرید به جداول  5و  .)6حوضهای مدارس در مقایسه با
باغچهها از اشکال متنوعتری برخوردار بودهاند .باغچه نیز
در اکثر مدارس این دوره دیده میشود که طرح غالب در
آنها همچون نمونههای موردی این پژوهش ،باغچههای چهار
بخشی در صحن مدرسه است (بنگرید به جداول 3 ،2 ،1
و  .)4قرارگیری حجرهها رو به باغچههای پردرخت موجود
در حیاطهای بزرگ مدارس صفوی و ترکیب رنگهای سبز
درختان و آبی حوض به همراه جریان آب از کانال که از وسط
حیاط مدرسه گذر میکرده ،فضایی مناسب آموزش را به وجود
آورده بود .این ترکیببندی و استفاده از عناصر طبیعی و
رنگها در مدارس پیش از صفویه از چنین اهمیتی برخوردار
نبوده است؛ به طوری که در برخی نمونهها مانند غیاثیه و
سلطان حسن در حد بسیار محدود از آن استفاده شده و
حتی برخی نمونهها مانند سید قاضی فاقد حیاط هستند .از
طرفی ،مدارس صفویه با توجه به وجود شیوۀ مباحثه ،تعداد
زیاد طالب ،مراجعه مردم و بازاریان جهت پرسشهای شرعی،
مراجعۀ کودکان جهت آموزشهای مکتبخانهای ،حیاط و
ایوانچهها به منظور آموزش ،پرسش و پاسخ و مباحثه نیز
مورد استفاده قرار میگرفتند .مباحثه و مطالعه در حوزههای
دینی در دورۀ صفویه از جایگاه ویژهتری نسبت به ادوار پیش
از خود برخوردار بود و در وقفنامهها قوانین خاصی در این
رابطه وضع میشد .در قسمتی از وقفنامۀ مدرسۀ مریم بیگم

آمده است :طالب میبایست « ...شب و روز در حجرۀ خود
به مباحثه و مطالعه و عبادت مشغول باشند و اگر یک سال
بهراحتی بگذرد که ترقی در حال او به حسب علم و عمل
مدرس شود که قابل ترقی نیست از
نشده باشد ،یا مظنون ّ
مدرسه اخراج نماید( »...حسنی .)160 ،1385 ،این چنین
قوانینی در کنار فضای مطلوب آموزشی در عصر صفوی عاملی
میشد تا طالبی که در مدارس به تحصیل اشتغال داشتند
از وقت خود بهدرستی استفاده کنند؛ و موقع بیکاریشان را
به مباحثۀ علمی با دوستان ،استنساخ کتاب و یا به تدریس
نوآموزان اختصاص میدادند (همان).
در دوران صفویه با توجه به سیاستهای آموزشی و اهمیت
آن ،حیاط مدارس از اهمیت زیادی برخوردار بود؛ چرا که در
آن دوران عموم مردم جهت شرکت در رویدادهای مختلف
ملی و مذهبی حضور مییافتند .از این رو مساحت حیاط
در مدرسه شیخ علی خان  37درصد ،خیرآباد بهبهان 40
درصد ،چهارباغ  43درصد و نیمآورد  36درصد نسب به
مساحت کل در نظر گرفته شده است (جدول  .)8از طرفی
در برخی از مدارس دورۀ صفوی ،در حیاط مرکزی نوآوری
به وجود میآید و گشایش فضایی حیاطها بیشتر است .بطور
مثال ،مدرسۀ چهارباغ اصفهان یک نمونه از چنین مدارسی
است که در چهارگوش آن چهار حیاط کوچک در ارتباط
با فضای حیاط اصلی تعبیه شده است .بدین ترتیب سبکی
فضای حیاط ،بیشتر میشود و ایوانها در حیاط حضوری
آزادانهتر پیدا میکنند (میرمیران .)56 ،1379 ،از طرفی،
حیاط در مدارس صفویه نقش قلب ارتباطی مدرسه را دارد،
اما این عملکرد تنها در برخی از نمونههای پیش از صفویه
یافت شد و نمونههایی همچون مدرسۀ سید قاضی به طور
کل این عملکرد را حذف کرده است .در برخی مدارس مانند
مدرسه گوک سیواس ترکیه (دورۀ سلجوقیه) نیز با ایجاد
میانجی (رواق) از جایگاه عملکردی حیاط به عنوان قلب
ارتباطی مدرسه کاسته شده است.
- -حجره

....................................................................

تصویر  6نمای مدرسۀ خیرآباد بهبهان .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .7نمای مدرسۀ چهارباغ اصفهان .مأخذ :نگارندگان.
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حجره یکی از شاخصترین عناصر فضایی یک مدرسه است
که مهمترین نقش را در تکوین شکل نهایی فضای کالبدی
آن بر عهده دارد (سلطانزاده)137 ،1387 ،؛ و شکل آن به
اهمیت مدارس در سطح سیاسی و نیز جایگاه مذهبی در
ساختار قدرت وابسته است (  .)Kadi & Billeh, 2007در
جد دنبال میشد
عصر صفوی ،اندیشۀ تعلیمات عمومی به ّ
و میتوان گفت یکی از اقدامات مهم حکومت صفویه
سیاست آموزش همگانی بود (جزایری .)138 ،1367 ،در
این دوره ــ همچون برخی ادوار پیش از آن ،مانند دورۀ
سلجوقی ــ تحصیل در مدارس رایگان بود (بخشی استاد،
)38 ،1392؛ عالوه بر این ،حاکمان صفوی توجه ویژهای

نشریۀ علمی باغ نظر /82-61 ،)81(16 ،اسفند 1398

جدول  .8سازماندهی و نسبت مساحت حیاط در مدارس انتخابی دورۀ صفویه .مأخذ :نگارندگان.
نام مدرسه

مدرسۀ
شیخ علیخان تویسرکان

مدرسۀ
خیرآباد بهبهان

مدرسۀ
چهار باغ اصفهان

مدرسۀ
نیمآورد اصفهان

پالن

مساحت
حیاط نسبت
به مساحت
کل مدرسه

 37درصد

 40درصد

صفوی ،بعضاً ،به منظور آسایش و راحتی طالبی که در حال
تحصیل بودند ،فضایی با عنوان پستو در پشت اتا قها و
حجرهها تعبیه میکردند .این پستوها احتماالً کارکردی برای
نهادن وسایل داشته است و تمامی مدارس انتخابی دوره
صفوی برخالف مدارس انتخابی پیش از خود از آن بهره
میجستند .بعضاً این پستوها از دو طبقه تشکیل میشدند؛
قسمت پایین آن برای اثاث و رختهای اضافی و طبقه باالی
آن محل مناسبی برای استراحت ،مطالعه و نورگیری بوده
است .کف حجر هها نیز باالتر از سطح حیاط مرکزی در
نظر گرفته میشد و حجرهها عمدتاً دارای طاقچههایی برای
نهادن کتاب و وسایل بودند .از دیگر ویژگیهای حجرهها،
وجود ایوانچه یا رواق در مقابل حجرهها است که در تمامی
حجرههای روبهحیاط دیده میشود .نکتۀ دیگر در رابطه با
ایوانچههای مدارس انتخابی از دورۀ صفویه ،رعایت اصل
تقارن است .تکرار عناصر در امتداد یک خط ،سادهترین نوع
ریتم در معماری است که از آن به صورت گسترده در حیاط
خانههای سنتی (رحمتنیا و حیاتی ،)9 ،1397 ،مدارس،
مساجد ،کاروانسراها و دیگر ابنیۀ تاریخی استفاده شده که
همۀ این موارد همچون نمونههای انتخابی به صورت قرینه
بوده است .این ریتم و قرینگی و سلسلهمراتب حجرهها که
در جدول  9مشخص شده است ،منجر به هموزنی ،خوانایی
و شفافیت میشد؛ این امر فضایی مناسب آموزش و عبادت
را فراهم میساخت .از این رو معماران صفوی با توجه به
جایگاه یادگیری در نظام آموزشی و سیاسی بدان توجه
زیادی داشتند .این توجه ویژه در نمونههای مدارس پیش
از صفویه بهخصوص مدرسۀ سلطان حسن دیده نمیشود.
در این میان نور مورد نیاز حجرهها نیز از طریق نورگیرهای
بهکاررفته در بخش فوقانی ورودیها تأمین میشد و طالب

...................................................................

به تحصیل و امر وقف داشتند؛ به طوری که شاه عباس اول
همۀ اموال ،حتی انگشتر خود را وقف چهارده معصوم کرد
(اسکندربیگ .)760 ،1382 ،این امر توسط تمامی اقشار
جامعه ،بهخصوص بازاریانی که در مجاورت مدرسه بودند،
مورد توجه قرار میگرفت .یکی از مهمترین مصارف موقافات
چهارده معصوم ،تأمین هزینۀ طالب و مدارسی بود که شاه
بانی آن بود (بخشی استاد و رضایی .)220 ،1393 ،سیاح
آلمانی که در دورۀ شاه سلیمان صفوی از ایران دیدن کرد،
درآمد موقوفات چهارده معصوم را برای کمک به مدارس و
طالب فقط در شهر اصفهان ساالنه هزار و چهارصد تومان
تخمین زده است (کمپفر .)143 ،1360 ،در این دوران
افزایش چشمگیر موقوفات در کنار توجه حاکمان صفوی
و پیروی خاندان سلطنتی و بزرگان درباری از آنها ،عاملی
شد تا هزینههای گستردۀ مدارس تأمین شود و تمام
اقشار جامعه بتوانند از خدمات آموزشی بهره ببرند؛ کمپفر
موقوفات قابل مالحظۀ مدارس را ضامن بقای مدارس میداند
(همان) .از این رو ،با توجه به تأمین مالی و سیاست آموزش
همگانی در این دوره ،تعداد طالبی که برای تحصیل در
مدارس حاضر میشدند افزایش یافت؛ و به طبع آن تعداد
حجرههای مدارس این دوره ،نسبت به ادوار پیش از خود،
افزایش چشمگیری یافت .مدارس انتخابی دوران صفویه در
این تحقیق همچون سایر مدارس علوم دینی عهد صفوی،
دارای حجرههای متعددی گرداگرد حیاط مرکزی هستند.
این حجرهها از شکل هندسی مشخصی پیروی میکردند و
معموالً تمامی حجرهها در هر مدرسه دارای ابعاد یکسانی
بودند؛ این موضوع در مدارس پیش از دوران صفویه نیز
به چشم میخورده ،اما برخی مدارس ،نظیر سید قاضی و
سلطان حسن ،از چنین نظمی برخودار نبودهاند .در مدارس

 43درصد

 36درصد

..............................................................................
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جدول  :9سازماندهی حجره و فضای دسترسی به آن در مدارس انتخابی دورۀ صفویه .مأخذ :نگارندگان.
نوع
حجرۀ بدون پستو با دسترسی
حجره
حجرۀ شبدری شکل
حجرۀ پستودار
از ایوانچه
جزئیات

حجرۀ مستطیل شکل

پالن

توضیحات
دسترسی

نمونۀ حجرۀ پستودار با
دسترسی از ایوانچه ،که
همۀ نمونهها از آن برخوردار
هستند.

نمونۀ حجرۀ بدون پستو با
دسترسی از ایوانچه ،که همۀ
نمونهها به جز مدرسه چهارباغ
اصفهان از آن برخوردار هستند.

فضای دسترسی به حجرۀ
شبدری شکل که همۀ نمونهها
به جز مدرسه چهارباغ اصفهان از
آن برخوردار هستند.

فضای دسترسی به حجرۀ مستطیل
شکل که فقط مدرسۀ چهار باغ
اصفهان از آن برخوردار است.

تصویر
ورودی

توضیحات
ورودی
راهنمای
تصاویر
جدول

ورودی به پستو در حجره

ورودی حجره

 بخش زرد رنگ فضای دسترسی به حجره است که با توجه به اهمیت آموزش در دورۀ صفوی از آن برای مباحثۀ طالب نیز استفاده میشدهاست – .بخش نارنجی رنگ فضای اصلی حجره و محل کارهای روزمره ،استراحت و خواب طالب بوده است – .فضای سبز رنگ نیز پستو است.

میتوانستند از این نور برای خواندن و نوشتن و دیگر امور
خود بهره ببرند تا خللی در امر آموزش ایجاد نشود.

....................................................................

َ - -مد َرس

در مدارس دورۀ صفویه با توجه به سیاستهای آموزشی،
تعداد طالب و اساتید و همچنین انتخاب آزادانۀ درس و
استاد با توجه به عالقهمندی طالب ،تعداد و وسعت مدرسها
افزایش یافت .در نتیجه هر مدرسه از یک یا چند مدرس در
گنبدخانه ،ایوانها و گاه در فضاهای طراحیشده در زوایا
برخوردار بود (سلطانزاده .)438 ،1364 ،بر این اساس،
مدر سها یا فضای آموزشی اصلی در مدرسۀ خیرآباد و
نیمآورد در گوشهها ،در مدرسۀ چهارباغ در شبستان و در
مدرسۀ شیخ علیخان زنگنه در ایوان و گنبدخانه قرار گرفته
است .در تصویر  8فضاهای آموزشی با توجه به درجۀ اهمیت
آموزشی در هر مدرسه مشخص شده است به طوری که هر
چه رنگها به سمت تیرگی برود ،فضا از اهمیت آموزشی
واالتری برخوردار میباشد.
- -مسجد (عبادتگاه)

نخستین مرکز آموزشی اسالمی مسجد بود که در آن آموزههای

..............................................................................
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دینی ترویج میشد؛ و همواره از آن برای اقامۀ نماز ،آموزش،
برگزاری سوگواریها و اعیاد مذهبی ،پرسشهای شرعی و
انفاق مال استفاده میشد .بهتدریج و با پیدایش موضوعهای
دیگر اعم از مباحث علمی و فنی ،نیاز به ایجاد مراکز آموزشی
مستقل از مسجد احساس شد .اولین مراکز آموزشی مستقل
مدارس بودند که به منظور توسعه و گسترش معارف دینی در
قرن دوم و سوم هجری تأسیس شدند (مهدوینژاد و همکاران،
 .)7 ،1391مدارس دورۀ صفوی با توجه به رویکردهای
آموزشی ،از تنوع بیشتری در ارتباط فضای آموزشی و عبادی
(مسجد) برخوردار بودند و گونههای مختلفی از مدرسه را در
ارتباط با فضای مسجد در این دوره میتوان دید .در برخی
موارد همچون مدرسۀ چهارباغ ،مدرسه دارای گنبدخانۀ مجزا
و محرابدار برای اقامۀ نماز و عبادت است .مدرسۀ خیرآباد به
دلیل قرارگیری در بافت روستایی از فضای عبادی محدودی
برخوردار است .مدرسۀ مصلی صفدرخان نیز ،همان گونه که
از نام آن مشخص است ،به مصالیی که از قبل وجود داشته
الحاق شده است .برخی مدارس نیز فاقد فضای نیایشی
عبادی شاخص هستند ولی در کنار مسجد بنا شدهاند؛ مانند
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مدرسۀ سلیمانیه و ناصریه اصفهان که در مجاورت مسجد
امام (جامع عباسی) قرار دارند .مسجد جامع عباسی به عنوان
بنایی عمومی و به منزلۀ تأییدی بر التزام سلسلۀ صفوی به
تشیع طراحی شده بود و در واقع ،برگزاری سخنرانیهای
عمومی برای ترویج تشیع ،از کاربریهای اصلی آن به شمار
میرفت (نوایی و غفاری فرد .)339 ،1386 ،در این راستا
گمان میرود این دو مدرسه به حجرههای طالب اختصاص
داشته و مسجد به عنوان محل تدریس مورد استفاده بوده
است .در برخی موارد ،مانند مدرسۀ نیمآورد و شیخ علیخان
زنگنه نیز ،مدارس از فضای عبادی برخوردار نبودهاند؛ در
این مدارس جنبۀ آموزشی مد نظر بوده است .بنابراین در
دورۀ صفوی ،با توجه به رویکرد آموزشی مدرسه و یا بانی و
واقف ،فضای عبادی در مدرسه میتوانسته برای عموم مردم
و به صورت مسجد ،یا در کنار مسجد ،دارای فضای عبادی
محدود و یا بدون فضای عبادی شاخص باشد .البته این تنوع
در ارتباط مدرسه با فضای عبادی در ادوار بعد از خود نظیر
دوره قاجاریه نیز ادامه یافت .یکی دیگر از عناصری که به
هنگام عبادت مورد استفاده قرار میگرفت حیاط یا صحن
بود؛ که گنجایش زیادی برای حضور افراد داشت .البته در
مدرسۀ چهارباغ ،با توجه به رویکرد آموزشی این مدرسه که

منجر به تفکیک نسبی حوزۀ عبادی و آموزشی میشد ،برای
قسمت عبادی (مسجد) حیاط مجزایی در نظر گرفته شده
بود؛ این امر موجب استفادۀ کمتر از حیاط اصلی مدرسه
برای اقامۀ نماز و دیگر اعمال عبادی میشد .در تصویر 9
فضاهای عبادی با توجه به درجۀ اهمیت و مورد استفاده
قرار گرفتن در هر مدرسه مشخص شدهاند.
•پیوند مدارس صفوی با فضای شهری
در دوارن صفویه حاکمان قصد داشتند حکومتی ملی-شیعی
و مستقل تشکیل دهند .لذا سیاست تبلیغ و ترویج تشیع
پیش گرفته شد تا با حفظ وحدت ملی ،قدرت دولت تقویت
گردد (همان) .از اینرو سرعت ساخت در دورۀ صفوی بسیار
فزونی گرفت ،به طوری که تقریباً مانع بروز تغییرات در سازه
شد؛ البته تحول در پیوند فضاها را بهویژه در مدارس این دوره
نسبت به ادوار پیش از خود میتوان دید .به بیان روشنتر،
معماری و شهرسازی در دوران صفویه دچار تحول شد که
این تحوالت عمدتاً ریشه در مؤلفههای مذهبی-سیاسی آن
دوران دارد.
از این رو با توجه به سیاست حاکمان صفوی ،برگزاری
جشنها و مراسم ملی و مذهبی پا گرفت و این موضوع
نیازمند بستری مناسبی بود .در نتیجه ،حکومت اقداماتی در

الف) مدرسۀ شیخ علیخان تویسرکان

ب) مدرسۀ خیرآباد بهبهان

ج) مدرسۀ چهارباغ اصفهان

د) مدرسۀ نیمآورد اصفهان

الف) مدرسۀ شیخ علیخان تویسرکان

ب) مدرسۀ خیرآباد بهبهان

ج) مدرسۀ چهارباغ اصفهان

د) مدرسۀ نیمآورد اصفهان

تصویر  .8بررسی سازماندهی فضاهای آموزشی در مدارس انتخابی دورۀ صفویه .مأخذ :نگارندگان.
راهنمای تصویر :فضاهای قهوهای تیره به عنوان فضاهای اصلی آموزش و ایوانها ،حجرۀ اساتید و حیاط به عنوان فضاهای ثانویۀ آموزش
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تصویر  .9بررسی سازماندهی فضاهای آموزشی در مدارس انتخابی دورۀ صفویه .مأخذ :نگارندگان.
راهنمای تصویر :فضاهای آبی تیره به عنوان فضاهای عبادی اصلی و فضاهای آبی روشن به عنوان فضاهای عبادی ثانویه
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حامد حیاتی و همکاران

رابطه با طراحی شهری ترتیب داد که از آن جمله میتوان به
ساخت مجموعههای شهری اشاره نمود (متدین و آهنگری،
 .)79 ،1395این مجموعهها از مدرسه ،بازار ،مسجد ،بناهای
حکومتی نظیر کاخها ،میادین ،بافت مسکونی و ...تشکیل
میشدند .برخی مدارس این دوره در مجموعههای شهری و
روستایی واقع شدهاند و از این رهگذر ،حافظ تعامل طالب با
مردم بودند؛ مانند مدرسۀ چهارباغ که در کنار بازار و خیابان
چهارباغ است .الزم به ذکر است که این خیابان از مهمترین
شریانهای اصلی شهر اصفهان 3در دوران صفویه بوده که
در هنگام برگزاری مراسم ملی و مذهبی جمعیت کثیری را
در خود جای میداده است .4در شرق مدرسه چهارباغ نیز،
کاروانسرای مادرشاه قرار دارد .پیرنیا جبهۀ شمالی بنا را
چنین توصیف میکند« :در میان بازار ،چهارسویی پرشکوه
با گنبدی بزرگ است که درآیگاه مدرسه به آن باز میشود»
(پیرنیا 330 ،1385 ،و  .)331از این رو میتوان گفت بخشی
از جمعیت مدعو به این مدرسه را بازاریان تشکیل میدادند.
این صنف از نظر اجتماعی و دینی رابطۀ نزدیکی با اهل
علم داشتند و در واقع گردانندگان اصلی هیئتها و مراسم
مذهبی در دورۀ صفوی بودند (نوایی و غفاری فرد،1386 ،
 .)297رعایت این موضوعات در دورۀ صفویه حتی در مراکز
جمعیتی کوچکتر (نظیر روستا) دیده میشود ،به طوری
که در کتاب «فارسنامۀ ناصری» به وجود بازارچه و حمام
در نزدیکی مدرسۀ خیرآباد اشاره شده است  .5از این رو
دعوت بازاریان به درون مدرسه خالی از لطف نبود تا بدین
ترتیب در جریان فعالیتهای آن قرار گیرند و کمکهای
مالی ایشان و این ارتباط اقتصادی تعلق خاطر میان این
دو قشر را تقویت کند .در این صورت است که میتوان ادعا
کرد اهداف مذهبی-سیاسی حکومت صفویه در اینجا محقق
شده است .انسجام میان مدرسۀ چهارباغ با شهر چنان است
که بحرانها و سیاستهای نادرست قاجاری نیز نتوانسته آن
را دگرگون کند (متدین و آهنگری .)79 ،1395 ،در دورۀ
صفویه ،مدارسی مانند مدرسۀ سلیمانیه و ناصریۀ اصفهان
نیز هستند که تنها دارای فضای اقامتی برای طالباند؛ لیکن
نوع موقعیت قرارگیری آنها در کنار کاربری عمومی مسجد،
امکان ارتباط مدرسه و شهر را فراهم میآورد .با بررسیهای
صورتگرفته از مدارس این دوره گونههای متفاوتی در ارتباط
مدرسه با شهر دیده شد که در ادامه به تفصیل بیان میشوند.
گونۀ اول :ادغام عرصۀ عمومی (مسجد) در کنار مدرسه،
ضمن استقالل دو بنا؛ در این گونه مسجد و مدرسه دو بنای
مستقلاند که در ترازی یکسان و در ارتباط با هم ،مجموعۀ
واحدی را تشکیل میدهند و هر یک دارای ورودی مجزایی
نیز هستند .در اینگونه مدارس ،بخش عمومی از طریق فضایی
واسط به میان مدرسه دسترسی پیدا میکند؛ و فضاها به
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گونهای جانمایی شدهاند که میتوان از مجموعۀ ورودی مجزای
مدرسه و یا صحن خصوصی مسجد به مدرسه راه یافت .در
این مدارس طالب نماز خود را در مسجد اقامه میکنند و
مردم میتوانند در کالسهایی که در مسجد شکل میگیرد
شرکت کنند ،مانند مدرسۀ چهارباغ در مجاورت بازار چهارباغ.
گونۀ دوم :ادغام عرصۀ مردمی درون مدرسه؛ در این مدارس،
فضای همگانی به داخل مدرسه کشیده شده است و عموم
مردم میتوانند با گذر از حیاط مدرسه و فضای اقامتی طالب
به آن راه یابند.
گونۀ سوم :ادغام عرصۀ مردمی همجوار با مدرسه در بنایی
واحد؛ رفت و آمد به این مجموعه از طریق ورودی مشترک
طلبهها و مردم صورت میپذیرد .در این شیوه ،فضای مردمی
در کنار مدرسه و هم تراز با آن قرار میگیرد؛ ضمن آنکه
مدرس از فضاهای مسجد محسوب شده و امکان بهرهوری
عموم از تدریس میسر است؛ مرز این دو فضا گاه با طاقنمای
میان حیاطها تعیین میگردد ،مانند مدرسۀ سلیمانیه در
همجواری مسجد جامع عباسی.
گونۀ چهارم :مدارسی که کارکرد خصوصی دارند؛ این مدارس
با توجه به رویکرد بانی ،بهجز در زمان مراسم ملی-مذهبی
و اقامۀ نماز صرفاً برای آموزش و اقامت مورد استفاده قرار
میگیرند ،مانند مدرسۀ شیخ علیخان زنگنه.

بحث و تحلیل

عناصر فضایی-کارکردی مدارس مورد مطالعه ،در چهار جهت
پیرامون حیاط مرکزی قرار گرفتهاند .شکل حیاطها به صورت
مستطیل یا نزدیک به مربع با گوشههای پخ است .از طرفی
عناصر فضایی مدارس همزمان با تحولی که در معماری
مساجد در دورۀ سلجوقیان به وقوع پیوست دگرگون شد و
به شکل چهار ایوانی درآمد .در مدارس چهار ایوانی همچون
نمونههای انتخابی از دورۀ صفویه در این پژوهش ،یک ایوان
در محل ورودی و دیگری روبروی آن در طرف دیگر حیاط
جای داده شده است؛ دو ایوان نیز در دو سوی محور عمود
بر محور پیشین ،که از مرکز حیاط مرکزی میگذرد ،جای
داده شده است .به طور کلی میتوان گفت در دورۀ صفوی با
توجه به سیاستهای آموزشی و فضاهای مورد نیاز ،مدارس
چهار ایوانی تکامل یافتند و رایجتر شدند .حیاطهای مدارس
انتخابی از دوران صفویه ،با توجه به سیاستهای آموزشی
که به احادیث ،بهبود وضعیت یادگیری طالب و دیگر
کارکردهای متنوع حیاط (کارکردهای آموزشی ،عبادی و
اعمال روزمرۀ طالب) توجه داشت ،از اهمیت واالیی در این
دوره برخوردار بودند و سطح اشغال بیشتری را نسبت به
مدارس پیش از خود داشتند .حیاطها وظیفۀ حیاتبخشی
در مدارس سنتی را بر عهده داشتند و با توجه به وجود
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نتیجهگیری

دورۀ صفویه ،دورۀ دگرگونیهای بنیادی در ساختار سیاسی و
اجتماعی بود و همانگونه که در پیشینه آورده شد این دوره
یکی از دورههای تأثیرگذار در امر تعلیم و تربیت بوده است.
حکومت صفوی با تسلط و هوشیاری بر امور کشور واقف بود و
بر اجرای درست آنها نظارت داشت و برای رسیدن به اهداف
خود از مراکز آموزشی و مشاهیر علوم دینی استفاده میکرد
و بدین ترتیب ،با حمایتهای خود در تأسیس مدرسه و ایجاد
موقوفات ،دامنۀ نفوذ خود را گسترش میداد .از این رو ،با
توجه به جایگاه و اهمیت آموزش در دورۀ صفویه ،مدارس این
دوره براساس عواملی نظیر سیاست آموزش همگانی ،توجه
مردم و نظام آموزشی صفوی ،دستخوش تغییراتی اساسی
شدند .در نتیجۀ این تغییرات در این دوره مدرسهسازی

...................................................................

آب ،گیاه ،خاک و آسمان ،دید مطلوبی را برای ایوانچههای
جلو حجرهها به ارمغان میآوردند .از این رو معماران صفوی
با توجه به اهمیت باالی یادگیری طالب ،از عناصر طبیعی
در حیاط به صورت وسیع استفاده کردند (تصاویر ،2 ،1
 3و  .)4ایوانچهها حوزۀ نیمهخصوصی مدرسه و حد فاصل
حوزۀ خصوصی و عمومی برای طالب بودند که طالب در
آنها با یکدیگر به بحث و گفتوگو میپرداختند و میبایست
شرایط مناسب جهت تمرکز و آرامش آنان فراهم میشد.
به همین دلیل در کنار دید مطلوب ،هموزنی و قرینگی در
اضالع داخلی که عمدتاً متشکل از ایوانچهها بود ،در تمام
نمونههای انتخابی دورۀ صفویه به صورت دقیق رعایت شده
است و تمامی اضالع روبروی هم از نظر طول ،ارتفاع ،حجم
و تعداد ایوانچه و ایوان یکسان هستند .اما این موضوع در
بیشتر مدارس پیش از صفویه از اهمیت چندانی برخودار
نبوده است و بیشتر مدارس تنها در دو ضلع از نظر طول،
ارتفاع ،ایوانچه و بعضاً حجم با هم هماهنگ و هموزن
هستند .از طرف دیگر حجره مهمترین عنصر تعیینکنندۀ
شکل کالبدی مدارس صفویه است ،اما در اغلب نمونههای
مورد مطالعه از ادوار پیش از صفویه اینگونه نیست .به طور
مثال ،در مدرسۀ سلطان حسن ،ایوانها و گنبدخانه ،در
مدرسۀ غیاثیه ،ایوانها ،حجره و گنبدخانهها به یک اندازه،
و در مدرسۀ سید قاضی ،گنبدخانه عامل تعیینکننده در
شکل کالبدی مدرسه هستند .در این پژوهش از حجرهها
به عنوان بخش اقامتی و حوزۀ خصوصی مدرسه یاد شده
است که زندگی طالب در آنها سپری میشده است .از این
رو با توجه به زمان زیادی که در حجره سپری میشد باید
شرایط مطلوب را برای طالب فراهم میکردند؛ به همین
دلیل ،برای حجرههای مدارس صفویه پستو و طاقچههایی
برای نهادن کتاب و وسایل تعبیه شد که امکان برقراری نظم
در حجره فراهم شود ،اما در هیچ یک از نمونههای پیش از
صفویه در حجره پستو دیده نمیشود .ورود به حجره هم
در دورۀ صفویه از طریق درهای کوچکی که در مرکز دیوار
قرار میگرفت امکانپذیر بود ،که امکان مزاحمت را از سوی
سایر افراد از بین میبرد .البته ،به منظور تهویۀ مناسب و
ورود نور طبیعی به حجره ،در باالی در ورودی نورگیرهایی
تعبیه میشد (بنگرید به جدول )9؛ این نورگیرها در برخی از
مدرسها نیز دیده میشد .تعداد و ظرفیت مدرسها در این
دوره ،با توجه به سیاست آموزش همگانی و تعداد زیاد طالب
و اساتید و آزادی طالب در انتخاب درس و استاد ،افزایش
یافت .از طرفی به منظور پاسخگویی به نیاز آموزش ،بعضاً از
حیاط ،ایوانها ،فضاهای تقسیم و فضای عبادی (یا مسجد)
نیز به عنوان مدرس استفاده میشد؛ از این رو میتوان گفت
امر آموزش در مدارس منعطفتر شد .به طور کلی در این

دوره با توجه به اهمیت و جایگاه آموزش در سیاست و در
نتیجه اهمیت آن در بین مردم ،در ارتباط فضای عبادی با
فضای آموزشی تنوع بیشتری حاصل شد که البته این امر
بعضاً در گرو رویکرد مدرسه و یا بانی آن بوده است.
با بررسیهای صورتگرفته مشخص شد که بیشتر مدارس
صفوی ،مانند مدرسۀ چهارباغ اصفهان ،برخالف ادوار پیش
از خود ،نظیر دورۀ تیموریان که در پیشینه به آن اشاره شد،
دارای نوعی کاربری همگانی بودهاند .در مدرسۀ چهارباغ
حیاط مسجد هرچند از حیاط مدرسه مجزا بود ،اما هم
طالب و هم مردم از آن بهره میبردند .از دیگر نکات مورد
توجه در مدارس صفویه ،که اهمیت آن را در نظام سیاسی
مشخص میکند ،نظم کالبدی و جایگزینی مدرسه در بافت
شهری است (بنگرید به جداول  )5 ،4 ،3 ،2که مشخص
میکند عناصر مختلفی که منجر به شکوفایی آموزش در
معماری مدارس میشد تا چه حد مورد توجه قرار میگرفت.
لذا در این دوره معماری مدارس عمدتاً از هندسهای کام ً
ال
مشخص و با خطوط مستقیم برخوردار بود؛ به گونهای
که حتی مدرسۀ شیخ علیخان زنگنه با آنکه در محیطی
متراکم و بینظم احاطه شده بود ،با خطوط منظم با محیط
اطراف ادغام و به آن پیوسته شده بود (بنگرید به جدول
 .)2از طرفی خطوطی که فرم مدرسه را از مستطیل خارج
میکرد منجر به تغییر فرم حیاط و بینظمی در شکل کلی
مدرسه نشده بود .اما با توجه به بررسیهای صورتگرفته
مشخص شد در اغلب مدارس انتخابی از ادوار پیش از
صفویه چنین نظمی وجود نداشته است .به طوری که در
برخی مدارس بینظمی کام ً
ال مشهود است و حتی در برخی
مدارس مانند سید قاضی و اینچه منار که از فضای آزاد
برخوردار بودند این عوامل چندان اهمیت نداشته و مورد
توجه قرار نگرفته است.

..............................................................................
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جدول  .10تأثیرات آموزش بر کالبد معماری و سازماندهی مدارس انتخابی دورۀ صفویه .مأخذ :نگارندگان.
موضوع
وجود سلسلهمراتب و توجه به عنصر
پیونددهنده با طبیعت

نوع دیدگاه
تأثیرات

رعایت نظم و حریم شخصی طالبرعایت احکام دینی در رابطه با فضای باز-پیوند عناصر مختلف مدرسه به وسیلۀ طبیعت (حیاط)

مناسب برای همۀ نمونهها

مناسب برای همۀ نمونهها

مناسب برای همۀ نمونهها

تأثیرات

آموزش در کنار دیگر امور روزمره

نوع دیدگاه

آموزش و پرورش به صورت همزمان(گردآوری عناصر مختلف در یک مجموعه برای انجام
امور مختلف نظیر کار ،استراحت ،تفریح ،برقراری
تعامالت و)...

رشد آموزش و پرورش به صورت همزمانتمرکز بر امر آموزشتأمین نیاز مسکن طالب و محصلیناحساس مسئولیت در مورد محیط آموزشی-رشد همه جانبه در ابعاد مختلف

مناسب برای همۀ نمونهها

پالن مدرسۀ خیرآباد به عنوان نمونه

مناسب برای همۀ نمونهها

هماهنگی اجزای مدرسه
(نظم و ارتباط اجزا)

نوع دیدگاه

-همخوانی و هماهنگی اجزا با یکدیگر

تاثیرات

تمرکز بر آموزش (جدایی از امور
و عوامل غیرمرتبط)

تأثیرات

رشد و ارتقای امر آموزش-رشد و ارتقای روابط اجتماعی طالب

ریتم ،تعادل ،سلسلهمراتب ،پیوستگی-هموزنی ،خوانایی و شفافیت فضایی

نوع دیدگاه

فضای نمیهخصوصی ایوانچه
(مباحثه و تعامالت اجتماعی)

نوع دیدگاه

توجه به مباحثۀ طالب در ایوانچهتوجه به تعامالت طالب با یکدیگر-توجه به کیفیت محیط خصوصی طالب

-درونگرایی محیطی (تمرکز بر آموزش)

تأثیرات

....................................................................

ایجاد سلسلهمراتب فضایی-پیوند زندگی و آموزش با طبیعت

حیاط مرکزی با هندسۀ مشخص (متمرکزکنندۀ ذهن وزمینهسازی برای آرامش)
-جدایی از عالیق برون مدرسه

..............................................................................
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مناسب برای همۀ نمونهها

نمای مدرسۀ چهارباغ به عنوان نمونه

مدرسۀ شیخ علیخان به عنوان نمونه

مناسب برای همۀ نمونهها

حجم مدرسۀ چهارباغ به عنوان نمونه

حجم مدرسۀ شیخ علیخان به عنوان
نمونه

نشریۀ علمی باغ نظر /82-61 ،)81(16 ،اسفند 1398

ادامۀ جدول  .10تأثیرات آموزش بر کالبد معماری و سازماندهی مدارس انتخابی دورۀ صفویه.

نوع دیدگاه

نوع ارتباط بین استاد با شاگرد

تأثیرات

توجه به حضور آب و گیاه در حیاطعامل آرامشبخشی و تمرکز ذهن برای تفکر و رشدآموزشی

-ارتباط محور (استفاده از چیدمان حلقوی)

تأثیرات

توجه به نقش حیاط در مدرسه

نوع دیدگاه

هندسۀ قوی فضاهای طبیعی در حیاط ،توجه به آیاتو احادیث.
-و ما همه چیز را از آب حیات بخشیدیم (انبیاء.)30 :

ارتباط مناسب بین استاد و شاگرددید مناسب روی یکدیگر-مشارکت همگانی در مباحث

مناسب برای همۀ نمونهها

مناسب برای همۀ نمونهها

معماری مدارس نیز انعطافپذیرتر شد و از حیاط ،ایوانها ،و
حجرههای طبقۀ همکف نیز به عنوان فضای آموزشی و مباحثه
استفاده میشد .به همین منظور حیاطهایی حیاتبخش و
وسیع ،ایوانهایی بزرگ و حجرههایی با اشکال و دسترسیهای
متنوع و عمدتاً پستودار و ایوانچههایی در جلو حجره رو به
حیاط شکل گرفت .از طرفی در این دوره با توجه به اهمیت
و جایگاه ویژۀ آموزش در نگاه حاکمان ،ارتباط فضای عبادی
و فضای آموزشی از تنوع بیشتری برخوردار بود؛ و مدارسی
دارای مسجد و یا فضای عبادی محدود و یا در کنار مسجد
ساخته میشدند .در برخی مدارس نیز فضای عبادی در
نظر گرفته نشده و جنبۀ آموزشی در آنها مدنظر بوده است.
این تنوع در ارتباط مدرسه با فضای نیایشی در ادوار بعد از
صفویه ،نظیر قاجار ،نیز ادامه یافت .جدول  11ویژگیهای
مدارس صفوی را با توجه به مؤلفههای حاصل از پژوهش
نشان میدهد .در ارتباط شهر یا روستا با مدرسه نیز در
دورۀ صفویه تحوالتی رخ داد و مدرسه معموالً در قالب یک
عضو از مجموعهای ساخته میشد .بر این اساس ،مدارس
با فضای عمومی شهری به سه صورت پیوند یافتند :ادغام
مدرسه در کنار فضای شهری ضمن حفظ استقالل مدرسه؛
ادغام مدرسه درون فضای شهری؛ و ادغام مدرسه با بنایی
شهری در همجواری با فضای شهر؛ در برخی مدارس نیز با
توجه به رویکرد بانی آن ،ارتباط مدرسه با عرصۀ عمومی در
سطح ناچیزی بود.

...................................................................

گسترش یافت و فضاهای آموزشی و اقامتی با تعداد بیشتر و
کیفیت باالتر در مدارس صفویه شکل گرفتند .و این موضوع
نه تنها در تعداد ،بلکه در وسعت مدارس ساختهشده نیز دیده
میشود .در نهایت ،با توجه به هدف پژوهش و نبود اطالعات
کافی در پیشینۀ پژوهش ،در جدول  ،10گونهشناسی معماری
مدارس صفویه با تأکید بر تأثیر سیاستهای آموزشی تبیین
شد .امید است در پژوهشهای آتی راهبردهای ارتقای کیفیت
آموزشی در عصر کنونی با توجه به علوم اسالمی شیعی مورد
توجه پژوهشگران قرار گیرد.
سیاست آموزش همگانی نسبت به امر یادگیری علوم شیعی در
مدارس صفوی عاملی شد تا مدارس در فعالیتهای اجتماعی
نقش اساسی پیدا کنند؛ در این راستا در مدرسۀ خیرآباد
بهبهان و چهارباغ اصفهان به منظور دسترسی آسان عموم
مردم چند ورودی تعبیه شده است .این رویکرد و سیاست
آموزش همگانی در دورۀ صفویه عاملی شد تا انجام مراسم
مذهبی و نمازهای جماعت از اهمیت ویژهتری نیز برخوردار
شود .البته در این دوره برخی مدارس کارکردی خصوصی
داشتند و تنها به امر آموزش میپرداختند و به همین دلیل
دستگاه ورودی ،به خوبی مدرسه را از فضای بیرونی جدا و
منفک میکرد .در دورۀ صفویه با توجه سیاستهای حاکم
که منجر به تعدد اساتید و ارتقای نظام آموزشی شد ،طالب
از آزادی بیشتری در انتخاب استاد برخوردار بودند و با توجه
به اینکه آموزش از انعطافپذیری زیادی برخوردار بود ،کالبد

پالن مدرسۀ نیمآورد به عنوان نمونه

پالن مدرسۀ نیمآورد به عنوان نمونه

..............................................................................
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جدول  .11ویژگیهای مدارس صفوی با توجه به مؤلفههای حاصل از پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
مؤلفه

ویژگی مدارس صفوی

رویکرد مدارس

-1نقش و تأثیرگذاری اجتماعی؛ -2رویکرد همگانیتر آموزش نسبت به ادوار پیش از خود؛ -3توجه به رفاه و آسایش طالب و دانشجویان؛
 -4ایجاد قابلیت و افزایش امکان سکونت طالب و اساتید؛ -5افزایش تنوع فضایی و کاربری جهت اقامت طوالنی طالب.

الگوی مدارس

بهرهگیری از الگوی دو ایوانی و چهار ایوانی (تمام نمونههای مورد مطالعه از نوع چهار ایوانی هستند)

نظامبندی

-1رعایت سلسلهمراتب ورودی؛ -2توجه به اصل قرینگی؛ -3توجه به ابعاد ایوانها و حجرهها

ورودی

-1چندبخشی کردن ورودی؛ -2استفاده از ورودیهای متعدد با عملکردهای گوناگون (مدرسۀ نیمآورد و شیخ علیخان دارای یک ورودی
و مدرسۀ خیرآباد و چهارباغ اصفهان دارای سه ورودی).

حیاط

-1توجه به فضای حیاط و گسترش آن (اشغال  40درصدی نسبت به کل مساحت در مدرسۀ خیرآباد 43 ،درصدی در مدرسۀ چهارباغ،
 36درصدی در مدرسۀ نیمآورد و  37درصدی در مدرسۀ شیخ علیخان زنگنه)؛ -2بهکارگیری حیاط به منظور برگزاری مراسم؛ -3جایگاه
واالی حیاط از منظر شریعت و آسایش؛ -4افزایش کیفیت فضایی با استفاده از عناصر حیاتبخش و انعطافپذیری در کاربری.

ُحجره

 -1افزایش تعداد و ایجاد قابلیت سکونت طالب و اساتید؛ -2ابعاد بزرگتر؛ -3بهبود کیفیت فضایی طالب؛ -5جداسازی فضای خصوصی
از فضای عمومی به وسیلۀ ایوانچه؛ -5استفاده از پستو.

َمد َرس

-1افزایش مدرسها با هدف تدریس همزمان اساتید و انتخاب آزادانه توسط طالب؛ -2استفاده از ایوان ،شبستان و حیاط به عنوان
مدرس.

ایوانچه

-1پرداختن به مباحثه بین طالب؛ -2برقراری تعامالت اجتماعی؛ -3استفاده از تزئینات در سطح کم در ایوانچه.

فضای نیایش

الف) استفاده برای اقامه نماز ،آموزش ،برگزاری سوگواریها و اعیاد مذهبی ،پرسشهای شرعی و انفاق مال؛
ب) تنوع بیشتر در ارتباط فضای آموزشی و عبادی ،با توجه به رویکرد آموزش در دورۀ صفوی:
-1مدارسی با گنبدخانۀ مجزا و محرابدار به منظور اقامۀ نماز و عبادت ،مانند مدرسۀ چهارباغ اصفهان؛  -2نمونۀ مدرسههای بدون
فضای عبادی که کنار مسجد بنا شده و از فضای مسجد برای مراسم عبادی استفاده میکنند؛  -3مدارسی با فضای عبادی محدود مانند
مدرسۀ خیرآباد؛  -4مدارس بدون فضای عبادی شاخص و با رویکرد آموزشی صرف ،مانند مدرسه نیمآورد اصفهان و شیخ علیخان زنگنه
تویسرکان.

سپاسگزاری

ضرورت دارد از کارکنان پایگاه معماری اَرگان به نشانی اینترنتی
 www.arganmemari.comبرای کمک به نگارندگان در تهیه کتب و منابع
کمیاب تقدیر و تشکر به عمل آید.

....................................................................

پینوشتها

 .1مدرسۀ بیهقی ،به گفتة ُسبکی از نخستین نهادهای آموزشی پیش از مدارس
نظامیه و قبل از والدت خواجه نظامالملک طوسی ( 408ـ  485ه.ق ).است که
به دست ابوالحسن محمدبن شعیببن ابراهیم عجلی بیهقی ( 324ه.ق ).در
نیشابور پایهگذاری شد (ابنفندق بیهقی.)274 ،1370 ،
 .2وقف عبارت است از اینکه عین ملک و مالی از طرف مالک آن هرگز فروخته و
یا به گرو گذاشته نشود و سود و بهرۀ آن در راه خدا ،موافق نظر واقف به مصارف
خیر برسد (شهابی.)1266 ،1343 ،
 .3از یادداشتهای مورخین و سیاحان چنین به نظر میرسد که خیابان چهارباغ
در زمان صفوی مملو از باغ و کاخهای اشراف بوده و با نزدیکی به رودخانه و
پلها در واقع نوعی موقعیت استراتژیک شهری محسوب میشده است .بدین
ترتیب برپایی مدرسه در این خیابان ،خود نشان از اهمیت فعالیتهای این بنا
در نظر پادشاه دارد (بنگرید به شاردن 1349 ،و کمپفر)1360 ،

..............................................................................
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 .4در اثبات این ادعا میتوان به سفرنامۀ سیاحان غربی اشاره نمود؛ جایی که
اسکندر بیگ ترکمان ( )838 ،1382از برگزاری جشن آبپاشان در خیابان
چهارباغ سخن میگوید ،یا آنجا که کمپفر ( ،)236-234 ،1360مراسم عید
قربان در این خیابان را توصیف میکند.
« .5شیخ علیخان» برای تأمین هزینة نگهداری مدرسه ،درآمد قریة خیرآباد را
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