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  ایران فرهنگی حوزه هگسترمدارس مکتب قزوین و  معماری سیری در 

 *دکتر جواد شکاری نیری  : نویسنده                                                                                                    

 و احیای بناهای تاریخی عضو هییت علمی گروه مرمت                                                                                                         

 دانشگاه بین المللی  امام خمینی )ره(و شهر سازی دانشکده معماری                                                                                                   

 چکیده:

ی جهان اسالم شامل عرصه  ویژگی های منحصر به فرد معماری  مدارس دوره اسالمی ایران  ، درگستره جغرافیای                

طراحی ، فضای کالبدی ،زیبایی شناسی ، کاربری و هنر های کاربردی درمعماری، دارای جلوه ها و تنوع خاصی هستند. متاسفانه 

برخی موارد، با وجود تنوع و تشخص، گمنام و ناشناخته مانده؛ اما همگی  از وحدت  سبکی  نیز  برخوردار هستند. در این راه 

است  نکاتی را  که خود پژوهشگران خارجی  به آنها  اعتراف کرده اند، مورد بررسی قرار گیرد.  هدف مقاله تبیین اهمیت کافی 

و ویژگی های شاخص برخی مدارس موجود در شهر قزوین همراه با برخی از معماری مدارس حوزه نفوذ فرهنگی ایران ازجمله 

هشهای جدید نشان می دهد که تنها مدرسه  بلند مرتبه سه طبقه، توسط  یک هند و آسیای میانه به طور مختصر است. پژو

ریاضیدان ایرانی  به نام احمد گوان گیالنی  در هند دایر شده است. باوجود داشتن عظمت معماری و شکوه علمی و قدمت بسیار، 

عدد گنبد از نمونه های نادر معماری در کتب معماری اسالمی نامی از آن برده نمی شود. مسجد مدرسه سردار قزوین با سه 

اسالمی ایران است.گرچه بناهای سه گنبددر معماری دوره اسالمی هند  پدیده ای معمول است ، البته خود شاخه ای از مکتب 

معماری اسالمی ایران می باشد. روش مقاله قیاسی استنتاجی و تحلیلی است که سعی می شود با بررسی متغیرها  و اطالعات 

 وط به  مصداق های عینی در محدوده مورد بحث، همراه با تصاویر و طرحها ، با نقشه های الزم  ارایه وتحلیل شوند. مرب

مدارس سه آشکوب، مسجد مدرسه صالحیه،نجم الدین دبیران قزوینی، مسجدمدرسه سردار، مدرسه خواجه  کلمات کلیدی: 

 محمود
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 مقدمه :

طراحی و ایجاد مدارس در سرزمین ایران قدمت بسیاری دارد و به زمانهای قبل از اسالم باز می گردد. وجود کتیبه های بسیار  

و سکه ها که روی  همه،  خطوطی حک شده و برخی از کتب دینی وغیره که به دست ما رسیده اند ،حکایت از این دارند که 

 مبتدی تا عالی آموزش  داده می شد. چنانکه فردوسی گفته است:  این متون در مدارس به آموزندگان، از 

  (  1388،160،شکاری نیری) به هر برزنی بر دبستان بدی                      همان جای آتش پرستان بدی               

راز دبیره یاد  چنانکه از خطوطی به نامشاید تنها ایراد  اساسی علم آموزی در آن  روزگار، طبقاتی بودن نظام آموزشی آن باشد. 

 با آمدن اسالم به سرزمین ما نظام طبقاتی  (.1364،261می شود که تنها مغهای زردشتی میتوانستند آنها را بخوانند )شکاری،

ایی قبلی دگرگون  شد . همگانی شدن امر آموزش ، ساخت وساز مدارس را توسعه داد. در این میان ،گسترش مدارس در سرزمینه

که زیر مجموعه حوزه نفوذ مسلمانان ایرانی قرارداشته،  چشمگیر تر است. قلمرو  این گستره تاچه حدی است؟ نشانه های بارز 

و مصداقهای عینی آن  کدام ها هستند؟دو سئوال مهم ما هستند.   بررسی ها نشان می دهد که سرزمین هند، تا آسیای میانه 

ی هستند که تحت تاثیر امواج آن قرار گرفتند. نمونه های ارزنده ای از جریان احداث مدارس و آسیای صغیر از جمله مکان های

وآموزشکده های علمی  در دوران اسالمی ایران وجود دارند  که تاریخ ، بر تعدد وجودشان گواهی می دهد. نمونه بارز آنها 

همانند  دانشگاه عظیمی در قرن هفتم بود. این است که یک مرکز علمی آموزشی و  "ربع رشیدی "مجموعه علمی آموزشی 

مجموعه علمی و مذهبی ، توسط  خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی احداث شد .وی وقفنامه ای بر آن نوشت  که یونسکو 

آثار کشور مان  اخیرا آن را در فهرست میراث بشری ثبت کرد.    این  تنها اثر منقول ایرانی می باشد  که نام آن  تا این تاریخ از

برای اولین بار، به دلیل ارزش علمی بسیار چشمگیر، در فهرست میراث جهانی  جای گرفت. خواجه رشیدالدین  گوشه ای از 

و ربع رشیدی که در  "حقایق آن مجموعه را در بیان کمیت و  وسعت آن ، در نامه ای به فرزند خودش  چنین نقل  می کند: 

آن فرزند طرح انداخته و تهیه اسباب عمارت آن   ساخته بودیم... به اتمام پیوست ... هزار طالب علم  زمان مفارقت آوان مباعدت 

فحل که هریک در میدان دانش  صفدری و بر آسمان فضیلت اختری اند ،در محله ای که آنرا محله طلبه خوانند نشاندیم ....و 

یت ما آمده بودند،  در دارالسلطنه تبریز ساکن گرداندیم...ما تعیین شش هزار طالب علم دیگر که از ممالک اسالم به امید ترب

کردیم که هرچند طالب علم پیش  کدام مدرس تحصیل علم کنند ودیدیم که ذهن هرطالب علمی از این طالب علمان معدوده 

ساکن اند همه به مدارس ما و ، مستعد  کدام علم است ...وگفتیم که هر روز ازین طلبه مجموع که در ربع رشیدی و بلده تبریز 

گستره مدارس در سرزمینهای اسالمی  را چنین بیان  "زیگرید هونکه "(.   317، 1945فرزندان ما متردد باشند )رشیدالدین،

برای ملت مسیحی آن دوران نه تنها ضرورت آمو ختن زبان و خط التین وجود نداشت بلکه تعلیمات عمومی بکلی "کرده است: 

کشورهای اسالمی جز این بودند. بچه های طبقات مختلف به مدارس ابتدایی رفتند ...در اسپانیای اسالمی  اضافه بر مردود بود. 

م. بیست وهفت مدرسه دیگر هم برای افراد بی بضاعت 965در سال "الحا کم دوم "هشتاد مدرسه ای که درقرطبه وجود داشت  

اساسا تمام علوم و زبانها و ادیان بزرگ در شرق "فرانسوی می نویسد:  محقق "گوستاو لوبون"(. 399 ،1376 ،هونکهساخت )

آیا امروزه آثاری  پابرجا  از این نمونه ها وجود دارد ؟ عالوه بر مدارک مکتوب  برای این  (.5، 1347، لوبون )"پدیدار گشته است

توانیم با ارایه نمونه های پا بر جا ،ادعاهایی از این  ادعا ها تا چه اندازه  تا چه اندازه اسناد ملموسی موجود  می باشد ؟ آیا می
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طرح معماری مدارس  قبیل را اثبات کنیم ؟ گستره جغرافیایی این پدیده تا کجاها ختم می شود؟  البته  به دنبال جستجوهایی،

د،  پیدا می کنیم که در در حوزه فرهنگی ایران را  با وسعت وتنوع گسترده ای یافته و پاسخ های جالبی هم برای سئواالت خو

سایه بهره گیری از امکانات فنی جدید، از جمله شبکه جهانی وب، نیل به مقصود، میسر می شود. در خدمت گرفتن هنرمعماری 

برای  احداث بناهای علمی، از سند تا سیحون ظرافت های بی نظیری دارد. راز ماندگاری و تداوم آنها در عرصه آموزشی و هنری 

ست؟ می بینیم که معماران و هنرمندان  در حین خلق آثار، بویژه در طراحی مدارس هرگونه کمالی را در فن و هنر چه بوده ا

وفواره وآبنما،  طبیعت  را مستقیم  وارد فضای  معماری نموده اند و  "گودال باغچه "معماری آنها گنجانده اند. با ایجاد باغچه و

نقوش اسلیمی ودر کنارآن، استفاده از گره های هندسی، کتیبه ها، مقرنس و کاربندی توسط برگیره هایی از طبیعت در قالب 

،تناسبات طالیی و با عجین ساختن همه اینها با کالبد معماری،  جلوه خاص و ظرافت خیره کننده ای به بنای آنها بخشیده اند. 

و می کند که  نه تنها این فضاها برای استفاده کنندگان لذا نمود  این فضاهای معماری، توجه به جنبه های روانی انسان را بازگ

در مدت مدید، خسته کننده نبوده، بلکه نشاط آور نیز بوده است  امروزه  زیباترین فضاهای آموزشی در عرصه میراث معماری 

خرگرد یا خارگرد،  اسالمی ایران، مدرسه ها و بناهای آموزشی و مذهبی گذشته هستند . نمونه های این مدارس مانند غیاثیه

مدرسه چهار باغ اصفهان ،مدرسه خان شیراز،مسجد مدرسه سردار قزوین  و..می باشند. این میراث ارزشمند، حتی  می تواند 

الگویی مناسب، برای معماران خالق در طراحی مدارس امروزی باشد. طراحی فضای کالبدی و نمای چشم نواز  آنها در کنار 

ی شاگردان و آموزندگان علم ، نه تنها گریزاننده نبوده،  بلکه آنها با رغبت به این گونه فضا قدم  می بهبود سایر شرایط، برا

گذاشته و با آرامش روحی روانی الزم  به کسب علم می پرداختند. در این میان، فضای فیزیکی مدرسه از اهمیت و نقش مهمی 

ذشته دوران اسالمی ایران است. به همین علت، طرح های مدرسه برخوردار است. این رمزی از رموز موفقیت رشد علم در گ

سازی ما در همه جای عالم اسالمی مورد تقلید قرار می گرفت.  مطالعه و شناخت آنها از ضروریات این راه است. به دلیل گسترده 

ث شده اند. ضمن معرفی آنها گی مطلب، چند نمونه از فضاهای فیزیکی مدارسی را بررسی می کنیم که در زمانهای مختلف احدا

در این راستا هدف این است که  اهمیت موضوع،  روشن تر شود . در این راستا از پیرامون خود شروع کرده و سپس نظری به 

 اطراف و اکناف خواهیم انداخت. 

 روش تحقیق:

بازدید  ؛ا آنجایی که امکان داشتروش تحقیق در مقاله حاضر به صورت ترکیبی،  یعنی توصیفی تحلیلی و نیز پیمایشی است. ت

و مطالعه حضوری از متغیرهای تحقیق صورت گرفته و مطالعه پیرامون بقیه موارد با استفاده از شبکه جهانی وب و مطالعه 

 اسنادی یا کتابخانه ای صورت گرفت. مقایسه و تحلیل برای استنتاج، از کاربرد شیوه دیگر درپژوهش حاضر است.  

 قزوین: صالحیهمدرسه مسجد 

شهر قزوین در طول قرون متمادی یکی شهرهای تاثیر گذار در عرصه علم و فرهنگ بوده به طوری که آوازه هنرمندان و معماران 

آن تا اقصی نقاط هندوستان نیز شنیده می شود؛ نه تنها در عصر صفوی حتی قبل ازآن  و نمونه بارز، مسجد جامع گلبرگه، 

معرفی می «رفیع ابن شمس ابن منصور قزوینی»از قرن هفتم در هند است کتیبه آن نام معمارش را شاهکار مهندسی معماری 
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هم  به عنوان یکی از پایه گذاران اصلی رصد خانه مراغه شهره آفاق است. متون تاریخی « نجم الدین دبیران قزوینی»کند. نام 

، 1388ه های آن امروزه کشف شده و موجود می باشد) مجابی،می دهد که نشان از احداث مدرسه ای در مجاورت مسجد جامع خبر

(. توسط صاحب ابن عباد  وزیر فخر الدوله دیلمی  معماری و کاربری این مدرسه  از تنوع بسیاری برخوردار است. در عرصه 176

بسیار نادر است. مدرسه  معماری جهان اسالم مدارسی با  یک طبقه  و دو طبقه، زیاد سراغ داریم اما مدرسه با سه طبقه بنا،

است که در معماری این بنا دو نوع  مسجد و مدرسهصالحیه قزوین  یکی از بزرگترین و بهترین نمونه های معماری ایران با طرح 

این بناء معظم "چنین مکتوب است :  سردر آن بر کتیبه ایکاربری عبادتگاه و آموزشگاه، در یک ظرف مکانی جمع شده است.  

محمد صالح برغانی رضوان اهلل علیه، برادر شهید ثالث قزوینی  مالبدست عالم متقی مرحوم حاج  صالحیهمبارکه مدرسه بنام 

مسجد مدرسه صالحیه، ترکیبی از سه مدرسه بزرگ، متوسط وکوچک  .]است[ "اتمام پذیرفتههجری قمری  1248 تاریخ در...

ت. یکی مدرسه مخصوص  زنان و دیگری مدرسه خانوادگی و سوم مدرسه است که در وقفنامه آن به این مطلب اشاره شده اس

عمومی که وسعت بزرگتری دارد. این خود پدیده ای خاص در میان بناهای مدارس دوران اسالمی است. مدرسه را به صورت دو 

سه طبقه می رسید. بنا به طبقه ساخته اند و طبقه ای هم به صورت گودال باغچه دارد که با احتساب آن تعداد طبقات بنا به 

اشارات مرحوم گلریز، به دلیل مرطوب بودن  حجره های طبقه زیرین،  بر اثر  جریان آب  قنات و نفوذ آن، از آنها کمتر استفاده 

(. حتی بعدها کل گودال باغچه پر از خاک می شود  و حجره های آن نیز  مدفون می گردد. 571، 1381،  دبیر سیاقیمی شود )

و حتی در نقشه  ( 153، 1379حاجی قاسمی، )"گنجنامه"ین علت  در بیشتر کتابهای چاپ شده در نیم قرن اخیر ، مانند به هم

( و از حجره های زیر 281، 1385 ،محمد زادهنقشه های بنا، به صورت دو طبقه ترسیم شده )  "یادگار ماندگار "های کتاب 

(. در واقع یک طبقه از سه طبقه آن از دیدگان  پوشیده و از خاطر و اذهان 1زمین یا گودال باغچه ، اثری  دیده نمی شود )شکل

ایه (. تا اینکه فردی با ارایه تصویری قدیمی،  سه آشکوب  بودن  بنا را به سازمان دست اندرکار،  ار1محو شده بود) تصویر شماره 

سازمان میراث فرهنگی ، حجره های اطراف گودال باغچه  کاوشپس از  1383و 1382. لذا در سال (2  شماره تصویر) می کند

  (.3( ) تصویر شماره  1385جبرائیل زاده ، آشکار شد و سپس مورد مرمت اساسی قرار گرفت که تاکنون هم ادامه دارد) 

     

 

 

 

 

 

                           .)گنجنامه( طبقه ترسیم شده2بنا که  خراتمطرح -1شکل    -قدیمی  مدرسه صالحیه و منارهایش بدون تصویر نسبتا  -1تصویر 

     .گودال باغچه، قبل از کاوش های باستان شناسی ) گنجنامه(
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 46 30بنا حجره است و مساحت  82در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و  دارای  1333این مسجد مدرسه تحت شماره 

ترین مدارس فلسفی و از عظیم  علمی و دینی ایران یکی از بزرگترین مدارس(.  281، 1365محمد زاده، می باشد)متر مربع 

می توان سیدجمال الدین اسد ، ت. از جمله دانش آموختگان این مدرسه شیعه در قرن سیزدهم هجری به شمار می رفته اس

این بنا سه اشکوبه بوده و  .(461، 1381، گلریز)آبادی، میرزای شیرازی، سید اشرف الدین حسینی )نسیم شمال( را نام برد

 ها با یک ایوانچهفوقانی، حجرهدر اشکوب میانی و مدرسه صالحیه ،  اشکوب زیرین به صورت گودال باغچه ساخته شده است.

 

 

 

 

        نگارنده( آرشیو) 1383و 1382پس از خاک برداری ،حجره ها -3تصویر    وب(ماخذ: ) دوره قاجاریه ،مدرسه صالحیه، عزاداری -2 تصویر

مسجد  جای گرفته اند.ها می باشند در محورهای اصلی بنا . فضاهای اصلی بنا که مدرس(2)شکل رو به میانسرا قرار گرفته اند

بنا از نوع شبستانی  است و بر خالف بسیاری از مدارس همسان، در باالترین طبقه قرار گرفته است. در کتیبه فعلی مسجد 

 مدرسه،  ماده تاریخ  آن  به صورت بیت زیبا و مرتبط با مکان عملکرد بنا ،سروده شده است :   

    . سال عمل  بانی  هاتف  بجوابش گفت               هست از عمل صالح هم مسجد هم مدرسه                                     

 سال کتابت، این کتیبه در مواردی مورد مناقشه واقع شده  1262تاریخ احداث بنا می باشد  وتاریخ   1248که در واقع سال 

  

 

 

 

 

                                                        )آرشیو نگارنده( طرح باز سازی مدرسه صالحیه  -2شکل      وب (ماخذ: مدرسه صالحیه قزوین پس از مرمت )  -4 تصویر
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اسالمی است . بنای این مدرسه در شهر قزوین، به لحاظ وسعت و تعداد طبقات و سایر ویژگیهای معماری در تاریخ معماری    

 .(152، 1379، حاجی قاسمی)دارای اهمیت بسیار است

 : قزوین  مسجد مدرسه سردار 

این مدرسه بنابه گواه کتیبه های سردر آب انبار مجاور که خود  متعلق به مسجد مدرسه هست وکتیبه های سردر خود بنا در 

ایرانی  دوره قاجار در جنگ با روسها ،احداث شده ق توسط بانیان آن حسن خان و حسین خان از سرداران  بزرگ -ه1231سال 

برای ساختن بناهای عام المنفعه بسیار   است تا به عنوان یک مرکز آموزشی علمی و دینی مورد  استفاده قرار گیرند. این دو برادر

ر سنگ مرمر نقر نموده سر در مدرسه با کاشی های ملون زیبا زینت یافته و اشعاری به خط نستعلیق ممتاز دعالقمند  بودند. 

                                                                                                                                                                                                                                    چنین است :ماده تاریخ  بنای آن   بیت آخر،  متناند که 

 .                                                  س کعبه گشت زین بنا محکم اسا               زد از پی سال عمارتش خازن                        رقم

 932بر اساس تابلوی موجود در بنا به شماره ( 1231کتیبه شیخ محمد علی بن شیخ عبدالرحیم )انتهای چنین نوشته است : 

متر  32*24متر و ابعاد حیاط آن  60*80/40در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.پالن مسجد مدرسه مستطیلی به ابعاد 

متر و ارتفاع گنبد میانی از کف تا راس قبه 10متر و دهانه گنبدها  41* 15مسجد آن  با احتساب ضخامت دیوارها است. ابعاد 

متر است . مسجد مدرسه سردار قزوین یک اثر معماری است که از ویژگی  خاصی در طراحی یک  بنای چند منظوره   14میانی 

 .(1381،606،گلریز)برخوردار است.مدرسه ای که مسجدی همگون با معماری خودش دارد وترکیبی یکپارچه به نمایش می گذارد

 مسجد مدرسه سردار پوششی با سه گنبد:

پوشش مسجد یا عبادتگاه مدرسه سردار دارای سه گنبد کم خیز است .گنبدی بزرگ در وسط که خود قبه ای با گریوار، بر روی  سقف

سه گنبد، نامی آشنا در فرهنگ  معماری  (3شکلدر میان گرفته شده است. ) «عرقچین»خود ش دارد و با دو گنبد کم خیز ی همانند 

ورمیه ،گر چه در حال حاضر تک بنایی بیش نیست و بناهایی با سه گنبد در معماری ایران سابقه ایران می باشد . مانند سه گنبد ا

دیرینه ای دارند  وقدمت آن به دوره پارت و ساسانی می رسد وکاخ اردشیر در فیروز آباد یکی از بهترین نمونه های موجود پا بر جا ، 

واقع  "غبیرا  "هجری در شهر باستانی  8الی  6( در قرون 1 شکلبا سه گنبد )در سرزمین ایران است. در قلمرو کنونی ایران مسجدی 

(. عدد سه اولین تقارن مفردی است که بصورت سه دهانه  در آثار معماری Bivar,2000,322در استان کرمان ساخته شده است)

ژگی های اصلی  معماری ایرانی  بوده است و اجزائ ایران، ازجمله ایوانها و نماها و فضاهای معماری ، نمود پیدا کرده و همواره از وی

به صورت  هماهنگ با کل مجموعه بنا  ها هستند که نامی آشنا در معماری ایرانی می باشد. این گونه تقارن، کوچکتر آن سه دری

شود اما به شکل  تقارن طراحی و اجرا می شد. به طوری که در بعضی موارد، چه بسا این گونه تقارن در پالن معماری حتی دیده نمی 

آثار معماری ساخته شده با سه  بصری با سه دهانه برابر  یا میان واری بزرگ با  برواری کوچکتر  در دو طرف آن  مشاهده می شود.

 صر صفوی به گنبد در ایران  نه تنها  تا عصر قاجار ادامه یافته است بلکه  فراتر از مرزهای ایران  هم رسیده است. از دوران قبل بویژه ع
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  وب (ماخذ:مسجد جامع دهلی بنایی با سه گنبد ) –5تصویر   یادگار ماندگار(  ماخذ:) مسجد سه گنبدی مدرسه سردار -3شکل 

نمونه دلیل نفوذ هنر ومعمار ایرانی در شبه قاره هند، این شیوه طراحی ، در آن دیار گسترش یافته و تکامل پیدا کرده است. 

(. عالوه بر این دو اثر 5های بارز آنها مساجد جامع دهلی والهور است  که هر دو،  در زمان  اکبر شاه ساخته شده است )تصویر 

معماری،  آثار زیادی در هند  وجود دارد که به تقلید از معماری ایرانی،  پوشش های آنها  با سه گنبد اجرا شده است. موتی 

مانخانه تاج محل از آن جمله هستند. البته گنبدهای هندی معموال با این اوصاف آثار معماری  با پوشش مسجد، نمازخانه و میه

 سه گنبد در ایران دوره اسالمی نادر بوده و مسجد مدرسه سردار نمونه ملموس در روزگار ما می باشد.

            

 

 

 

                           

   (Montabone )عکس قدیمی مسجد -7مرکزی )عکس از آقای سعادتمند(     تصویر داخل گنبد خانه  -6تصویر 

 جلوه های تشیع در معماری مسجد مدرسه سردار : 

اشعار مرحوم محتشم  ،لوئییحیاط مدرسه از چهار سو در قسمت گدیوار دور گلریز در مورد کمیت فضاهای بنا چنین آورده 

کتیبه کرده اند. حجرات آن در دوجانب شرقی و غربی مدرسه بنا گردیده آبی کاشانی را با خط نستعلیق زیبا به رنگ سفید در 

ست و در دو طرف آن دو گوشواره باریک قرار دارد که راهرو اشکوب دوم یگربه این ترتیب که در وسط یک مدرس یا حجره بز

ای وسعت کافی برای دو تا سه نفر می باشد و هر حجره پستوئی دارد برای اینکه طالب اثاثیه الزم و خواربار می باشد حجرات دار
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مانند  طبقه اول است به اضافه چهار حجره باریک که در باالی گوشواره  و مایحتاج زندگی خود را در آنجا بگذارند. طبقه دوم نیز

برای  این مهتابی را. ست که به اندازه یک متر از کف حیاط مرتفع تر استا بزرگی در جنوب حیاط مدرسه مهتابی. ها ساخته اند

خوابیدن طالب در شبهای تابستان در نظر گرفته اند. هنگام تعزیه خوانی هم قسمتی از آنجا را طبقه بندی کرده چراغ می 

برای بانیان  موقوفات قابل مالحظه ای. ختندبه استماع تعزیه می پردا چیدند و تکیه می بستند ضمنا مستمعین در آنجا نشسته

 .(1381،606،گلریز ) اثاثیه و اسباب بسیار کاملی برای تعزیه خوانی هر سال تهیه کرده بودنداداره بنا در نظر گرفته بودند و 

باالی در اصلی، هنگام گام نهادن به داخل بنا حدیث مشهور  (7تصویر تصویری قدیمی کاربرد این مهتابی را نشان می دهد.)

 (8چشم را خیره   می کند . حدیثی شایسته که در مکانی مناسب قرار گرفته ا ست)تصویر  "انا مدینه العلم و علی بابها"نبوی 

م بنا، از هر سمت ، به هجری هنگام  نگریستن  به سمت آسمان دور تادور   رخبا دهم مدیحه سرای قرن کاشانی اشعارمحتشم

چشم می خورد: این اشعار زیبا دارای متنی سفید درزمینه آبی و فیروزهای هستند.  ترکیب رنگی که دارای خاصیت دور نمایی 

است وبه همین علت کامال خوانا هستند . زیرا متن روشن در زمینه سفید بزرگتر از اندازه واقعی خودرا می نمایاند.. کتیبه های 

              .(10و 9تصاویر )غربی  سالم تر بوده و حاوی اشعار زیر است گیلویی

 

 

 

 

 

 

 )نگارنده(درست  باالی سردر، اوج هماهنگی هندسه،نظم و تناسب مکانی خطوط "انا مدینه العلم و علی بابها "جایگاه حدیث  -8تصویر  

است                                  ماتم چه و عزا چه و نوحه چه این باز             است عالم خلق در که است شورش چه این باز

است                                 اعظم عرش تا خاسته صور نفخ بی                    زمین کز  است   عظیم رستخیز چه این باز 

کربال....                                        ایوان سر     از  میگذشت  خون                  میگریست    زار    رو  به   روزگار  چشم  گر

                                                         است   آدم اوالد  اشرف  عزای  گویا                     می کنند  نوحه  ر آدمیان    ملک ب جن و 

                                                خدا، حسین   سول نار ر پرورده ی ک                     مشرقین  نور  زمین،  و  آسمان  خورشید 

                                                       کربال میدان  و خون طپیده   خاک در                      طوفان کربال  خورده ی ی شکست  کشت

در جریان بررسی نسبتا دقیق روی کتیبه ها ، نگارنده پی برد که نقطه شروع اشعار، ابتدای ضلع غربی است و صرف نظر از 

بیت بعدی افتاده است و پس از آن اشعار ، باز به صورت منظم کتابت و نصب شده اند اما  24برخی کاشیهای افتاده ، تا مصرع  
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د ولی مجددا تا آخر،  هم گسیختگی و هم افتادگی را شاهد هستیم.ناگفته نماند برخی هم به صورت کاملی ادامه پیدا می کن

گسیختگی ها می تواند ناشی از نصب غیر دقیق کاشیهای در زمانهای مختلف باشد. انتهای ضلع غربی کاشی کوتاهی با متن 

استاد علی اصغر "جنوبی نام هنرمند  ( و درست در ابتدای ضلع 11درج شده )تصویر "غالم شاه والیت  "زرد رنگ کلمه  

باهمین کیفیت مکتوب شده، تنوع طیف رنگ متن کاشیها بیانگر تعمیرات در زمانهای مختلف است .آخرین بخشهای  "کاشی 

                                                                                                                               ابیات محتشم انتهای ضلع شرقی  قرار دارند و حسن ختام کتیبه  بیت زیر است                                                

 خراب شد بنیاد صبر و خانه ی طاقت                    شد سنگ آب خاموش محتشم که دل

و هم حروفی در بر دارد .آخرین ابیات محتشم قبل حسن ختام مذکور درج شده و را هم عددی  1233و پس از آن،  متنی زرد رنگ،  تاریخ 

 از برخی  ابیات مابین آنها ، در اینجا خبری نیست.

 

 )نگارنده(.. :باز این چه شورش است که در خلق عالم است. کتیبه نمای غربی -9تصویر   

                
 )نگارنده( ..."کنند آدمیان نوحه میجن و ملک بر " :کتیبه نمای غربی -10تصویر
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 )نگارنده( . را در بر داردنام هنرمند  انتهای کتیبه نمای غربی متن زرد رنگ بعد از لقب، در زاویه جنوبی -11تصویر

 مدرسه  سه طبقه محمود گوان گیالنی در بیدر )هند( :  

مدرسه صالحیه دارای همانندی هایی است.  مدرسه  این مدرسه به لحاظ تعداد طبقات و تاحدودی در فرم معماری با مسجد

م 1472هجری  877در شهر بیدر هند  به سال  "شاه محمود سوم بهمنی "خواجه محمود گوان گیالنی در بیدر، توسط وزیر

ر مرکز ساخته  شد . وی ریاضی دان،  شاعر وفقیه ایرانی االصل بود. این مدرسه یکی از برجسته ترین اثر دوره سلسله بهمنی د

. نمای (15)تصویر منار آن گلدسته دو طبقه)دو شرفه(دارد .(4) شکل هند است که به شیوه معماری ایرانی ساخته شده است

بیرون این مدرسه با کاشیها ی رنگارنگ  سبز، زرد، سفید تزیین شده است. طرحهای متنوعی از نقوش اسلیمی، کتیبه های ثلث 

ستفاده شده است.در مورد تخریب  قسمتی ازساختمان، منابع تاریخی علت آن را  در اثر اثابت ،و گره چینی در تزیین نمای آن ا

میالدی نوشته اند وتخریب شدید  آن،در اثر انفجار  انبار باروتی بوده  که  1696هجری برابر 1107صاعقه به بدنه بنا در سال  

ن، انبار نموده بود. این تخریب، قسمت های زیادی از این بنا در جریان یورشهای خود  در آن مکا "اورنگ زیب "در همان سال 

را  همراه سه مناره آن نابود کرد. می توان این اثر را اولین مدرسه سه طبقه در جهان اسالم  بشمار آورد.  بنا به نوشته محققان، 

(, 2012 Matsuo Ara)  قرار گرفته است .   پالن مدرسه بعدها  در قسمتهای زیادی از آسیا طرح  این مدرسه مورد تقلید

متر است  48/30حجره ،کتابخانه  وتعداد ی مدرس دارد. ارتفاع آن 16بصورت چهار ایوانی  طراحی شده است. طبفه همکف ، 

متر است. دور تا دور نمای بیرون ، کتیبه هایی از آیات قرآن  به خط ثلث  با رنگ سفید در زمینه آبی  60/39و ارتفاع منار آن

ود دارند . لعاب  کاشی ها در حال پوسیدگی هستند ولی  ظاهر بنا با وجود این همه صدمه از  زیبایی خاصی بر خوردار وج

 (.Al-Radi  1995,2,هست. بر روی هر یک از ایوانهای بلند آن گنبدی ساخته شده است )
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 )وب(یکاریمدرسه  با کاش یرونب ینما -13یرتصو           نمای داخلی مدرسه خواجه محمود گوان)وب(  -12تصویر    

       

 

 

 

 

 

 

            .(Matsuo Ara) نمای شرقی مدرسه-14تصویر        .(Matsuo Ara)پالن مدرسه خواجه محمود گوان– 4شکل

 خیوه شهر مدارس:

خیوه امروزه یکی از شهرهای کشو ر ازبکستان  است . این شهر قدیمی همانند شهرهای قدیمی ایران از دو بخش ارگ وشارستان  

می گویند و بیرون آن "ایچان قاال "تشکیل شده است .هسته داخلی شهر )کهندژ( که دارای حصاری با برج و بارو  بوده که بدان
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 هکتار می باشد. 26متر دارد .مساحت آن  400متر به عرض  650ن قاال حصاری به طول ایچا .شود نامیده می "دیجان قاال"

ما  شاهد برتری تعدادی ساخت و ساز مدارس، بر سایر عناصر معماری  "ایچان قاال"نکته جالب در اینجا است که در قسمت 

 6بنا مدرسه و تنها  23تاریخی  ،  تعداد اثر  54واندامهای شهری و عمومی هستیم ، چنانکه که در داخل ارگ آن از  مجوع 

( هر کدام ، از طراحی زیبا و متنوعی برخوردار هستند و ساختمان مدارس در این شهر، 15مسجد  ساخته شده. )تصویر شماره 

مانده . گرچه شهر خیوه،  نسبتا به صورت دست نخورده باقی (Al-Radi  1995,2,) بین  دروازه شرقی  و غربی قرارگرفته اند

است  ولی به دلیل تسلط شوروی سابق  اطالعات چندانی در مورد معماری آن در دست نبود ،در صورتی که خود گوشه هایی 

کل مطلب درمورد "پاپادوپلو  "از شکوه تمدن دوران اسالم را به نمایش می گذارد .به عنوان نمونه درکتاب معماری اسالمی 

نیز  همانند معماری اسالمی هند  ”هیلن براند ”و ”بلر ”( کتاب280، 1368)دو پولو، شهر خیوه به دو و نیم سطر می رسد. 

( خیوه در مورد معماری مدارس  از شهر بخارا تبعیت کرده است. و بزرگترین  1380قبل از مغول ،مطلبی مشاهده نمی شود .) بلر،

ه عنوان اثر تاریخی با شکوه محسوب می شوند .) تصویر منارها را  در کنار بناهای  این شهر تاریخی ساخته اند که هرکدام  ب

 26متر قطر دارد و سطح باالیی آن تا  14.2در نزدیکی مدرسه محمد امین خان است. پایه حجیم آن  ( کلته منار 15شماره 

ترین مناره رین و بزرگرفت که این مناره بلندتدار پوشیده شده است. انتظار میهای لعاباست. مناره با کاشیمتر ارتفاع گرفته

اسالم مدرسه  منار ادامه نیافت.، 1855که عمیات ساخت آن پس از وفات محمد امین خان در سال آسیای میانه باشد، درحالی

باستانی جهان در  میالدی در فهرست شهرهای1990 در سال خیوه .شهر خیوه استمنار متر، بلندترین  45با ارتفاع  خوجا

 .(Archnet,2013)  رسیدیونسکو به ثبت 

     

 : نمایی از مدارس در  بافت ایچان قاال، دید به سمت غرب  ) ماخذ : آرشیو نگارنده ( 15تصویر 

 بناهای سه گانه میدان ریگستان سمرقند :

 خانقاهی را بنا کرد . امروزههجری در میدان ریگستان مدرسه ،کاروانسرا  و  825تا  820الغ بیک فرزند شاهرخ در فاصله سالهای 
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اثری از بنای خانقاه وجود ندارد . زیرا بعد ها بر جای آن مدرسه شیر در ساخته شد. .به جای کاروانسرا نیز  بعدها مدرسه  طال 

 کاری ساخته شد. 

                    

 (google earth )  شیردر،چهارسو مدرسه بیگ، الغ مدرسه ،سمرقند ریگستان میدانعکس هوایی  -16تصویر

 از هایی مجتمع ایجاد شد پیگیری میانه آسیای ازبکان و صفویه دوره در بعدها که تیموری معماری خاص های ویژگی از یکی

 ایام گذر در آنکه رغم به و است ها نمونه بهترین از یکی سمرقند در ریگستان میدان. بود روباز میدان یک حول یادبود بناهای

 به یکدست کامال ای مجموعه روشن، و رنگی پوشش نیز و بزرگ های حجم موزون، های نسبت در شده، افزوده آن بناهای به

  قرن یک از کمتر تا هرچند. میدان، این احداث از پیش سالها بناها به صورت جفت روبروی هم ساخته شده اند .رسد می نظر

 

 

 

 

 

 

 (Arch net , 2013) سمرقند در ریگستان میدان -16تصویر               
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 نا وضعیت در را مجموعه این ساختمان، طبیعی استهالک نیز و سال مختلف فصول در دما زیاد تغییرات لرزه، زمین پیش،

 کاشیکاری %70 حدود و حال ویرانی بودند در یا و شده تخریب گنبدها و ها مناره از برخی که جایی تا بود داده قرار مناسبی

 به را آن میالدی 1987 تا 1967 سالهای بین نیز میالدی و1923 سال در شده انجام های نوسازی اما بود رفته بین از سطوح

همراه با یک بنای تجاری    عمده ساختمان میدان سه این پیرامون (Archnet.Com 2013,بازگرداند ) مطلوب وضعیتی

 از :که عبارتند  است مانده جای به نام چهار سو ،بر

 مدرسه الغ بیگ :الف( 

 با ایوانی چهار بنای این. شد ساخته شاهرخ، پسر ، بیگ الغ فرمان به هجری 825 تا 82۰ سالهای بین دولتی خانقاهی همراه به مدرسه این

 با ساختمان و برپاست ای مناره مدرسه این گوشه چهار از یک هر در. است تر پیچیده و بزرگتر تیموری های بنا همه از متر 56×81 ابعاد

 از اما داشته قرار ای جداره دو گنبدهای متری، 35 مرکزی طاق پیش کنار در زمانی احتماال. است گرفته قرار میدان به رو ابهت پر نمایی

و عرض  متر 7/34ارتفاع ایوان  مدخل آن  متر است. 3۰واضالع آن  شکل مربع حیاط. است مانده باقی گنبدی کوتاه های سقف فقط آنها

 (1378،178 ،پوگاچنکووامتر است. ) 35 آن

 

 

 

 

 

 

 راست(Arch net) َ . ساسله مراتب فضایی شامل ایوان ،حجره ،پستو می باشد بیگ الغ مدرسه پالن – 5شکل

 چپ) آرشیو نگارنده( . شود بیگ ،پس از تکرار یکنواخت ناگهان ریتم  آبشار گونه عوض می الغ مدرسه مقطع  -6شکل 

 )شیردار(مدرسه شیردر: ب( 

 جای به سمرقند، ،والی یوالنگتاش فرمان به و هجری 1۰65 تا 1۰28 های سال فاصله در و بوده جدیدتر بسیار بیگ الغ مدرسه از بنا این

 تقلیدی آن نمای. اند مدخل های بغل پشت بخش آذین که شده گرفته ای درنده شیرهای مجسمه از آن نام. است شده ساخته بیگ الغ خانقاه

 کنار در که عظیم ایوانی:  است تیموری بناهای نمای بندی ترکیب و انباشتگی همان دارای شیردر مدرسه. است بیگ الغ مدرسه در سر از

 در ها حجره از اشکوب دو را صحن داخل، قسمت در. دارد قرار ها گوشه در باریک هایی مناره با و بلند های ساقه بر دار تویزه گنبدهای آن
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 با را داخلی سطوح و اند کرده کاشیکاری را صحن نماهای و عمارت بیرون. است آن تزیین بنا این ویژگی چشمگیرترین. است گرفته بر

 . (16)تصویر اند کرده نقاشی رنگ چند گیاهی و گل موضوعات

 مسجد مدرسه طال کاری : ج( 

 دارای و است شده ساخته هجری 1071 تا 1056 سالهای بین و آید می شمار به جدیدتر بیگ الغ مدرسه به نسبت نیز بنا این

 و بلند های مناره با که دارد قرار کوتاهی ای استوانه های برج آن نمای های گوشه در. است جناغی مدخلی با متقارن نمایی

 استفاده با بنا خارجی نمای. است شده انتخاب اش طالیی گنبدخانه واسطه به طالکاری نام. است متفاوت دیگر بنای دو باریک

 قسمت در بزرگی جامع مسجد بر مشتمل بنا این که آنجا از. است شده پوشانیده هندسی های طرح قالب در رنگی های کاشی از

 گردیده حذف اینجا در شده یافت ریگستان دیگر مدرسه دو در که نماز اقامه و تدریس مخصوص گنبددار های اتاق است، غربی

 (  1381،235)بلر،است. 

 نتیجه گیری:

مجموع بررسی های میدانی و  قیاسی همسویی آموزه های دینی  با علم و علم آموزی در فرهنگ وتمدن اسالمی ایران  را نشان می دهد . 

ریه تا شهر قزوین یکی از معدود شهر های کشور است که در دوران مختلف دارای تنوع خاصی در معماری مدارس از مسجد مدرسه حید

مسجد مدرسه صالحیه را  در بر می گیرد. در عین تنوع در پالنها وحدت رویه خاصی نیز در طراحی جزئ و کل مشاهده می شود همگی 

دارای حیاط مرکزی و طرح حجره همسان و پاسخگوی نیاز ها هستند. موازنه و ترکیب فضای کالبدی علم و دین  موضوعی است که  با 

بر  بقایای  آثار موجود ، اثبات  آنها مشهود می گردد. در این حوزه فرهنگی، تعامل علم و دین  بسیار گسترده تر مطر ح نگاهی اندیشمندانه  

شده است. این نکته با توجه  به معماری و هنرهای کاربردی در معماری نیز به صورتی ملموس قابل دریافت است . مسجد محل عبادت 

وه بر این در اسالم، خود علم آموزی امر عبادی بشمار می رود و تجلی آن در معماری اسالمی در کالبد  است .مدرسه محل علم آموزی ، عال

بناهایی موسوم به مسجد مدرسه مشهود است که  ترکیب دو نوع کاربری در یک پیکر را متجلی ساخته است . چنانکه ذکر شد، برتری کمیت 

ا از جمله در شهر خیوه گویای برتری و ارزش علم در عالم اسالمی است . در این شهر ، مدارس  بر کمیت  حتی مساجد  در برخی مکان ه

مسجد گویای اهمیت علم آموزی می باشد .بنای دیگر جالب توجه  مسجد مدرسه سردار قزوین است  که  6مدرسه در مقابل فقط  23وجود  

اثنی عشری را مشاهده می کنیم ازجمله باالی سر در ورودی مدرسه،  سراسر در و دیوارهای آن آموزهای دینی، مخصوصا مکتب برحق  شیعه

درمتن  کاشی  نوشته ونصب شده است . ودر سراسر رخبام اطراف حیاط  آن اشعار محتشم  "ان مدینه العلم و علی بابها"حدیث معروف نبوی 

. مسجد این مدرسه از معدود نمونه مسجدی در ایران  کاشانی در ذکر واقعه کربال  درمتن سفید با زمینه آبی رنگ،  کاشیکاری شده است

است که بر سقف آن گنبدی سه گانه دیده می شود به نوعی مساجد سه گنبدی هندی را تداعی می کند .در صورتیکه تمام مساجد نوع گنبد 

ه سه طبقه در جهان اسالم و حتی در خانه ای ساخته شده در معماری اسالم ایران،معموال  تنها یک گنبد در سمت قبله دارند. تنها مدرس

جهان توسط حاکمان شیعی ایرانی تبار سلسله بهمنی در شهر بیدر هند ساخته شده است .سر انجام اینکه سه بنای موجود در میدان ریگستان 

وص این آثار برخورد سمر قند یکی مسجد مدرسه و دو ساختمان دیگر آن مدرسه می باشد. در جریان برسی های خود به مورد جالبی در خص

، رقم می خورد که این مقارنت  چنانکه توضیح داده شد  هم بر مبنای  تقدیر  وهم براساس تقریر می باشند که  3کردیم که بر اساس عدد 

موع همانا عدد سه اولین تقارن الزم در طراحی معماری ایران  مثل سه دری و...که خود یک بحث مفصل و مستقلی را طلب می کند . مج
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این آثار ضمن ارایه وحدت سبک معماری درعین داشتن تنوع ، علت پیشرفت جوامع اسالمی را نسبت به سایر ملل در زمانهای  قبل و دالیل  

".ساختن مدارس همانند مساجد آثارنا تدل علینا́ ان" عقب مانده گی ها  در عصر  بعدی و حاضر  را به ما گوشزد می کند .به قول معروف 

ادی تلقی می شد  و سازندگان آنها به منظور تضمین و تداوم حیات علمی و اداری آنها ،در زمانهای بعدی موقوفاتی امر عب

 هایی در نظر می گرفتند. را برای چنین ساختمان

 یاداشتها و منابع:

 270، ص. 1368پاپا ،معماری اسالمی ، ترجمه حشمت جزنی،ناشر، مرکز نشر فرهنگی رجائ ،تهران ، ،دو پولو-1

 ،    ،1381بلر شیال ، ...،هنر ومعماری  اسالمی  ترجمه اردشیر اشراقی،انتشارات سروش،تهران  -1

اث فرهنگی، سازمان میر-حاجی قاسمی، کامبیز، گنجنامه، دفتر پنجم  مدارس، ناشر :دانشگاه شهید بهشتی -2

   153،ص  1379تهران،  

دبیر سیاقی ، سید محمود، سیر تاریعی بنای شهر قزوین و بناهای آن... ،ناشر: سازمان میراث فرهنگی استان  -3

 571،ص 1381قزوین، قزوین ، 

"آتشکده آذر گشنسب )شهر شیز (مجموعه ای با عملکرد علمی ودینی" مجله مطالعات ایرانی شکاری نیری ،جواد ، -4

 186،ص  1388دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال هشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز ،

"سوابق مراکز علمی مذهبی  در ایران کهن" مجموعه مقاالت همایش جندی شاپور در گذر شکاری نیری ،جواد ، -5

 261،ص1384تاریخ"  به اهتمام هوشنگ جباری ،دانشگاه شهیدچمران اهواز ،

مکاتبات رشیدی،گرد آوری موالنا محمد ابر قوهیف به تصحیح پرفسور محمد د الدین ،فضل اهلل همدانی ،خواجه رشی -6

 319-317،صص 1945شفیع ، چاپ الهور ،

گالینا آ.پوگاچنکووا، شاهکارهای معماری آسیای میانه ، مترجم :سید داوود طبایی،ناشر : فرهنگستان هنر ،چ  -7

 178،ص1378اول،تهران ،

 چ دوم، قزوین ،نشر طه ،قزوینمینودر یا باب الجنه ، 1381 گلریز، سیدمحمد علی ، -8

 5ص ،1347،،رضی ،ناشر: کتاب فروشی اسالمی گوستاو ،تمدن اسالم وعرب ،ترجمه سید هاشم ،لوبون -9

، در جستجوی هویت شهر قزوین، ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهر سازی و معماری، 1388مجابی، سید مهدی،  -1۰

 تهران 

محمد نادر،پرهیزگاری مهر زاد و....، یادگار ماندگار، ناشر : اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری قزوین،قزوین  ، محمد زاده -11

                                                                                                                                                          283-281ص 1385،
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