
15
ح معماری مسجد - مدرسه های دوره قاجار و مدارس دوره صفویه گی های طر بررسی تطبیقی ویژ
شماره صفحه مقاله: 15-34

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
92

ن
ستا

زم
و
ییز

پا
. 11

اره
شم

تاریخ دریافت: 90/4/25 
تاریخ پذیرش نهایی: 90/7/14

بررسی تطبیقی ویژگی های طرح معماری مسجد - مدرسه های دوره 
قاجار و مدارس دوره صفویه*

محمدرضا بمانیان**- کورش مومنی***- حسین سلطان زاده****

چکیده
یکی از بناهای مهم معماری دوره اسالمی ایران، مدارس علوم دینی می باشند که با شکل گیری نظامیه ها در دوره سلجوقی 
آغاز و با فراز و نشیب هائی تا دوره قاجار نیز ادامه یافت که اوج توجه به احداث مسجد – مدرسه ها در اوایل دوره قاجار 
و تا زمان تأسیس مدرسه دارالفنون می باشد. تلفیق و ترکیب دو عملکرد مسجد و مدرسه باعث شکل گیری نوآوری ها 
و خالقیت های فضایی در معماری این گونه بناها گشت که حتی در مدارس باشکوه صفوی نیز مشاهده نمی گردد. این 
مقاله سعی بر آن دارد تا با تحقیق توصیفی - تحلیلی و با مطالعات کتابخانه ای و میدانی، به ارزیابی و بررسی نوآوری ها و 
تغییرات موجود در طرح کلی مسجد - مدرسه های دوره قاجار در قیاس با مدارس دوره صفویه بپردازد. بدین منظور ده 
باب از مدارس هر دو دوره برگزیده شده و از لحاظ ویژگی های موجود در طرح کلی بنا مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. 
یافته های تحقیق نشان می دهد، مسجد - مدرسه های دوره قاجار چندان پیرو الگوی معماری مشخصی نیستند درحالی که 
مدارس دوره صفویه عمدتاً از الگوی معماری خاص دو ایوانی و چهارایوانی تبعیت می کنند. معماری مسجد – مدرسه های 
دوره قاجار نسبت به مدارس دوره صفویه دارای پیچیدگی و تنوع فضایی بیشتری می باشند که همین امر باعث کاهش 
تعداد حجره ها در مدارس دوره قاجار نیز می گردد و از طرفی وجود مهتابی، گنبدخانه های چهارطرف باز و دارای پالن 
صلیبی شکل باعث گشایش و سبکی فضایی حیاط مسجد – مدرسه ها می باشد. بعالوه برج ساعت در مسجد – مدرسه های 

دوره قاجار نشانه تأثیر مغرب زمین و یک نوگرایی غربی می باشد. 

واژگان کلیدی: معماری مسجد- مدرسه، معماری دوره قاجار، معماری دوره صفویه، معماری مدارس صفویه.

* این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری کورش مومنی با عنوان بازشناسی مفهوم هویت فرهنگی در معماری مسجد- مدرسه های ایران، 
مورد مطالعه: دوره قاجار با راهنمایی جناب آقای دکتر محمدرضا بمانیان و مشاوره جناب آقایان دکتر حسین سلطان زاده و دکتر رحمت اهلل 

صدیق سروستانی در گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس می باشد.
** استاد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران )نویسنده مسئول(. 

Email: Bemanian@modares.ac.ir
*** استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران.

**** دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
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مقدمه
ناگفته پیداست که مسجد– مدرسه ها از مهم ترین گونه های معماری مدارس هستند ولی در قیاس با سایر بناها و سایر 
مدارس، کمتر مورد پژوهش و تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. معدود کتب و مقاالتی که به معماری، اجزا و عناصر مسجد 
تحلیل  به  و کمتر  باقی مانده  تعدادی عکس  و  نقشه ها  تاریخچه، چاپ  توصیف  فقط در حد  دارند،  اشارتی  - مدرسه ها 
پرداخته اند. این مقاله بر آن است تا ویژگی های کالبدی موجود در طرح معماری مسجد– مدرسه ها را از میان ده نمونه، 
برگرفته و در قیاس باده باب از مدارس دوره صفویه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بدیهی است پرداختن به همه وجوه 
معماری آثار و تحلیل جامع آن ها، از حد یک مقاله فراتر است؛ لذا این مقاله به نوآوری ها و تغییرات موجود در طرح کلی 
مسجد – مدرسه های دوره قاجار در قیاس با مدارس دوره صفویه پرداخته و مباحثی همچون ابعاد و تناسبات فضاها، 
سلسله مراتب و سیرکالسیون، مساحت، اقلیم، سازه، تأسیسات، تزئینات و موارد مشابه را به فرصتی دیگر وانهاده است. 
آنچه مسلم است برای رسیدن به مشخصات سبکی، بررسی همه این موارد ضروری است که در این مجال اندک میسر 

نمی نماید. همچنین به جهت سهولت بررسی، یافته های پژوهش در قالب جداول 2 و 3 ارائه شده اند. 

1. روش تحقیق و جمع آوری اطالعات
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعات میدانی به صورت مشاهده و حضور خود نگارنده 
جمع آوری  جهت  مختلفی  منابع  از  کتابخانه ای  مطالعات  بخش  در  است.  شده  انجام  کتابخانه ای  مطالعات  و  بناها  در 
اطالعات مورد لزوم مربوط به بناهای مختلف استفاده شده است. این منابع عبارت اند از: منابع موجود در کتابخانه ملی، 
کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس، اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور شامل آرشیو 
عکس سازمان، اطالعات بناهای تاریخی و فرهنگی موجود در سایت سازمان میراث فرهنگی، اسناد و اطالعات موجود در 
ادارات میراث فرهنگی شهرها و استان های مختلفی همچون اصفهان، کاشان، تهران، شیراز و مشهد؛ تعدادی از سایت های 

اینترنتی معتبر همچون دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر و منابع مشابه دیگر.

2. معرفی نمونه ها
در انتخاب نمونه های مسجد – مدرسه های دوره قاجار و مدارس دوره صفویه که بر اساس قضاوت پژوهندگان صورت 
گرفته سعی شده است تا از لحاظ اهمیت طرح و پالن معماری، بناهای شاخص دو دوره انتخاب شده باشند. همچنین سعی 
شده است تا نمونه ها بدون هیچ شک و تردیدی متعلق به آن دوره باشند و پراکندگی زمانی آن ها در طول دوره از ابتدا 
تا انتهای دوره نیز مورد نظر بوده است. بدین منظور، مسجد - مدرسه های سپهساالر جدید )شهید مطهری(، سپهساالر 
قدیم )شهید بهشتی(، فیلسوف الدوله، حاج قنبرعلی خان، مشیرالسلطنه )اقصی(، معمار باشی، سردار و صالحیه قزوین، 
سید اصفهان، آقابزرگ کاشان از دوره قاجار و جهت مطالعات تطبیقی مدارس جده بزرگ، جاللیه، چهارباغ، کاسه گران، 

مالعبداهلل، نیم آورد اصفهان و خان و حکیم شیراز، خیراتخان و نواب مشهد از دوره صفویه انتخاب شدند )جدول 1(.
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جدول 1: بناهای نمونه گیری شده دو دوره صفویه و قاجار
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تهران

صفویهقاجار
1-مسجد- مدرسه سپهساالر جدید )شهید مطهری(
2-مسجد- مدرسه سپهساالر قدیم )شهید بهشتی(

3-مسجد- مدرسه فیلسوف الدوله
4-مسجد- مدرسه حاج قنبرعلی خان )سعدیه(

5-مسجد- مدرسه مشیرالسلطنه )اقصی(
6-مسجد- مدرسه معمار باشی

7- مسجد- مدرسه سردار قزوین
8- مسجد- مدرسه صالحیه

9- مسجد- مدرسه سیداصفهان

1- مدرسه جده بزرگ
2- مدرسه جاللیه

3- مدرسه چهارباغ
4- مدرسه کاسه گران
5- مدرسه مالعبداهلل
6- مدرسه نیم آورد

10- مسجد- مدرسه آقابزرگکاشان

7- مدرسه خانشیراز
8- مدرسه حکیم

9- مدرسه خیراتخانمشهد
10- مدرسه نواب

1-2- معرفی نمونه های دوره قاجار
مسجد- مدرسه سپهساالر جدید )شهید مطهری(  -2-1-1

مسجد - مدرسه سپهساالر )شهید مطهری( در ضلع جنوب شرقی میدان بهارستان تهران واقع گردیده است. بنای این 
مجموعه در سال 1296 ه.ق توسط میرزا حسین خان سپهساالر آغاز شد و بعد از مرگ وی توسط برادرش - یحیی خان 
مشیرالدوله - در حدود سال 1302 ه.ق به پایان رسید )Molazadeh, 2002, p.79(. مهندس و طراح آن اولین مهندس 
و معمار تحصیل کرده ایرانی به نام میرزا مهدی خان شقاقی ملقب به ممتحن الدوله است که پس از اتمام تحصیالت از 
فرانسه به ایران بازگشت. این مدرسه در ابتدا به مدرسه ناصریه تهران هم موسوم بوده است. مجموعه این بنای شکوهمند 
شامل جلوخان، سردر، داالن، ساختمان دو طبقه و حجره هاست. این ساختمان دارای چهار ایوان، گنبدی بزرگ، شبستان 
و چهل ستون، هشت گلدسته، چهار مهتابی، یک کتابخانه معتبر است )Shaterian, 2008, p.506(. صحن مدرسه تقریباً به 
شکل مربع می باشد و در سه طرف آن حدود شصت حجره در دو طبقه ساخته شده است. شبستانی بزرگ در پشت جبهه 
شرقی و یک گنبدخانه عظیم در جبهه جنوبی مسجد وجود دارد. از ویژگی های مهم ترکیب حجمی فضای درونی مدرسه، 
وجود چهار مهتابی یا فضای باز جلو حجره های طبقه فوقانی است. وجود هشت منار در بنای مزبور حاکی از توجه طراح 
Soltanzadeh, 1999, pp. 54-( به این عنصر معماری است. ارتفاع بلندترین آن 37 متر و کوتاه ترین آن 25 متر بوده است
.)Etemadosaltaneh, p. 83( همچنین نقل شده است این مدرسه مجهز به حمام، مریض خانه و مطبخ نیز بوده است .)56

2-1-2- مسجد- مدرسه سپهساالر قدیم )شهید بهشتی(
مسجد - مدرسه سپهساالر قدیم )شهید بهشتی( از بناهای دورۀ ناصرالدین شاه قاجار )قرن 13 ه.ق( است و در محلۀ حیات 
شاهی تهران، خیابان ناصرخسرو، کوچه مروی، کوچه شهید حق پرست واقع گردیده است. کتیبه های شبستان جنوبی و 
 Masaheb, 2001, p.( است )سردر به نام ناصرالدین شاه قاجار و محمدخان سپهساالر )بانی مسجد به اهتمام میرزا نصراهلل
1262(. نقشه این بنا چهار ایوانی و دارای دو شبستان است که از شبستان ضلع جنوبی برای مسجد و از شبستان شمالی 
به عنوان مدرسه استفاده می شود. این مدرسه نوزده حجره دارد. همچنین این بنا صحن زیبایی مربع شکلی دارد و سردر 
آن به دو مناره کوتاه مزین شده است1. بنا فاقد ایوان است )هرچند طاق های میانی اضالع جنوبی و شمالی عریض تر از 
طاق های دیگر است( اما در اضالع شرقی و غربی دارای رواق ستون دار و خوش طرحی با ستون های سنگی چندی ضلعی 

.)Kobra, 2001, pp. 152-153( است. حجره های مدرسه دارای صندوق خانه ای در قسمت انتهایی هستند
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3-1-2- مسجد - مدرسه فیلسوف الدوله
مسجد - مدرسه فیلسوف الدوله از بناهای عهد مظفرالدین شاه قاجار بوده که در سال 1322 ه.ق توسط میرزا کاظم طبیب 
رشتی وقف شده است )Hoseini bolaghi, 1971, p. 112( و )Etemadosaltaneh, p. 195(. بنا به صورت یک طبقه بوده 
و مشتمل بر سردر ورودی با تزیینات کاشی کاری و دو مناره ناتمام در طرفین آن، هشتی، دو ایوان در اضالع شمالی و 
جنوبی، صحن مستطیل شکل، شبستان ستون دار، حجره های متعدد است. در جلو هر یک از حجره ها ایوانی و در قسمت 
خلفی آن ها صندوق خانه ای ساخته شده است. ایوان جنوبی بنا از عمق نسبتاً زیادی برخوردار بوده و به عنوان نمازخانه و 
مدرس مورد استفاده قرار می گیرد. در حیاط خلوت مسجد - مدرسه دو فضای مستطیل شکل، با کارکرد مقبره وجود دارد. 

این بنا در حال حاضر طلبه نشین و زیر نظر مدرسه فیضیه قم به فعالیت مشغول است.

4-1-2- مسجد- مدرسه حاج قنبرعلی خان )سعدیه(
مسجد - مدرسه حاج قنبر علی خان در محله عودالجان تهران، خیابان شهید مصطفی خمینی، کوچه شهید علی مرادی، 
کوچه مسجد واقع گردیده است و در سال 1288 ه.ق توسط سعدالدوله حاج قنبر علیخان کرد مافی از نزدیکان دربار 
 Molazadeh, 2002,( ناصرالدین شاه، ساخته شده است. در کتب قدیمی از این بنا به عنوان مدرسه سعدیه یاد شده است
p. 82(. اعتمادالسلطنه در کتاب الماثر و االثر درباره این مدرسه می نویسد: »مدرسه سعدیه در طهران که مرحوم حاجی 
قنبر علی خان کرد مافی سعدالدوله یادگار گذاشته است« )Etemadosaltaneh, p. 87(. نام این بنا در نقشه 1309 ه.ق، 
سعدالملک ذکر شده است. مسجد - مدرسه حاج قنبر علی خان در دو طبقه ساخته شده و مشتمل بر سردر ورودی، هشتی، 
صحن، گنبد خانه، ایوان های شمالی و جنوبی، شبستان ستون دار و حجره در دو طبقه است. حجره های طبقه اول در 
جلو دارای ایوان کوچکی هستند )Molazadeh, 2002, p. 82(. در حال حاضر این مسجد - مدرسه طلبه نشین و زیر نظر 

مدرسه مروی به فعالیت مشغول است.

5-1-2- مسجد- مدرسه مشیرالسلطنه )اقصی(
مسجد- مدرسه مشیرالسلطنه )اقصی( در خیابان مولوی تهران، بعد از چهارراه تشکیالت، کوچه شهید تشکری موحد، 
اواخر دوره  به  السلطنه آذربایجانی و متعلق  از ساخته های میرزا احمدخان مشیر  روبروی دبیرستان عبرت قرار دارد و 
عمر  اواخر  در  و  است  بوده  قاجار  شاه  مظفرالدین  داری  خزینه  وزیر  بنا  ساخت  زمان  در  مشیرالسلطنه  است.  قاجاریه 
بنا اختصاص  به  بنا که توسط واقف در حضور حاج شیخ فضل اهلل نوری  نام اصلی  صدراعظم محمد علیشاه قاجار شد. 
داده شده مسجد- مدرسه اقصی است ولی در میان مردم به مشیر السلطنه شهرت یافته بود. وقف رقبات بنا در سال های 
 Haji( 1318 و 1348 ه.ق صورت گرفته است. تنها کتیبه بنا بر روی برج ساعت آن واقع و مورخ به سال 1321 است
ghasemi, 1998, p. 70(. این ساعت در زمان سلطنت مظفرالدین شاه ساخته و پرداخته شده و بر روی آن نوشته شده 
است: »در عهد دولت سلطان عادل کامکار مظفرالدین شاه قاجار خلداهلل ملکه، حسب الفرمایش جناب مستطاب اشرف 
افخم مشیر السلطنه وزیر خزانه و بیوتات دام ظله العالی اتمام پذیرفت«. مسجد- مدرسه مشیر السلطنه به صورت یک 
طبقه ساخته شده دارای صحنی کوچک است که در سه طرف آن هشت ایوانچه وجود دارد. این ایوانچه  ها راه ورود به 
حجره های مدرسه هستند. ایوان و مدرس در جبهه جنوبی ساخته شده است. شبستان مسجد - مدرسه در جبهه شمالی 

قرار دارد. در حال حاضر حجره ها محل سکونت طالب است و از شبستان برای برگزاری نماز استفاده می شود.

6-1-2- مسجد- مدرسه معمار باشی )صنیعیه(
مسجد - مدرسه معمارباشی در محله عودالجان تهران، خیابان 15 خرداد، کوچه امامزاده یحیی واقع گردیده است. در 
Molaza-( توسط حاج ابوالحسن اصفهانی معمارباشی ساخته شده است )1303 ه.ق )اواخر دوران سلطنت ناصرالدین شاه 

deh, 2002, p. 83( در کتاب المآثر و اآلثر از این بنا با نام صنیعیه یاد شده است )Etemadosaltaneh, p. 84(. مسجد 
- مدرسه معمار باشی در دو طبقه ساخته شده و مشتمل بر ورودی، حیاط هشت ضلعی، شبستان ستون دار، 22 حجره در 
دو طبقه، مدرس و کتابخانه است. حجره های طبقه همکف هر کدام ایوانی در قسمت جلو و پستوئی در قسمت انتهایی 
دارند. حجره های طبقه دوم در مقابل خود به جای ایوانچه رواقی ستون دار دارند. بنا فاقد ایوان در میانه اضالع است. این 

مسجد - مدرسه در حال حاضر طلبه نشین و زیر نظر مسجد - مدرسه مروی به فعالیت مشغول است. 

7-1-2- مسجد- مدرسه سردار قزوین
مسجد - مدرسه سردار در محله قمالق قزوین، خیابان تبریز و توسط حسن خان و حسین خان سردار از امراي فتحعلي 
شاه قاجار، در سال 1231 ه.ق ساخته شد )Faghizadeh, 2003, p. 330(. مسجد - مدرسه سردار در دو طبقه ساخته 
شده است. سردر ورودی مجموعه در میان ضلع شمالی بنا قرارگرفته و در اطراف آن حدود 36 حجره ترتیب داده شده 
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است. ورودی بنا به هشتی کوچکی راه پیدا می کند که اضالع اصلی آن به جهات مختلف راه دارد و دسترسی به صحن، 
دو شبستان یا مدرس جانبی و طبقه دوم مسجد - مدرسه را فراهم می سازد. صحن بنا مستطیل شکل است و در سه 
ضلع آن حجره ها و مدرس هایی در دو طبقه و در ضلع جنوبی آن ایوان و مسجدی با سه پوشش گنبدی قرار دارد. در 
میان صحن، حوض و مهتابی بزرگی قرار دارد. حجره ها دارای ایوانچه ای در جلو و پستو یا انباری در قسمت عقب هستند 
)Molazadeh, 2002, pp. 140-141( و سقف مسجد بر روی سه طاق آجری قرار دارد. در باالی طاق میانی که بزرگ تر 

.)Haji seyed javredy, 1999, pp. 81-103( از دو طاق دیگر است، از خارج، گنبد مخروطی شکل کوچکی ساخته اند

8-1-2- مسجد- مدرسه صالحیه قزوین
مسجد - مدرسه صالحیه واقع در محله قمالق قزوین، جنب غربی خیابان مولوی و از آثار دوره قاجار و متعلق به سال 
1262 ه.ق است )Dabir siaghi, 2002, p. 398(. این بنا عنوان بزرگ ترین مدرسه ایران از نظر فضا را به خود اختصاص 
داده است. مسجد - مدرسه بزرگ صالحیه که به اعتباری روزگاری 1500 طلبه را در خود جای می داده است، در میان 
مدارس معروف ایران از جایگاهی ویژه برخوردار است. این بنا که توسط آیت اهلل عالمه شیخ محمد صالح برغانی قزوینی 
 Haji seyed( از مفسران بزرگ شیعی قرن سیزدهم فرزند شیخ محمد مالئکه تأسیس گردید )حائری )متوفی 1371 ه.ق
javredy, 1999, pp. 95-100(. مسجد - مدرسه صالحیه قزوین در زمینی به ابعاد 80×103 مترمربع ساخته شده و دو 
طبقه بنا و طبقه ای دیگر در زیر همکف دارد. سردر ورودی در جانب خیابان مولوی قرارگرفته و ورودی اصلی مدرسه از 
طریق هشتی زیبایی به بخش های مختلف مدرسه و مسجد راه پیدا می کند. صحن وسیع و مستطیل شکل مدرسه حدود 
46×57 متر وسعت دارد و از قسمت جنوب، صحن کوچک تری به ابعاد 17×18 متر، بدان متصل می شود. در محل اتصال 
این دو صحن و بر روی دو کنج بنا، دو مناره مأذنه دار ساخته اند. وسط صحن وسیع و اصلی مدرسه را گود کرده و گودال 
باغچه یا طبقه زیر همکف را در آن ساخته اند که در اطراف حجره های متعدد دارد و میان آن حوض مستطیل شکلی قرار 
دارد که در گذشته آب قنات خمار تاشی از یک سمت آن وارد و از سمت دیگر آن خارج می شد. در اضالع صحن اصلی 
مدرسه، در دو طبقه حجره ها، قرارگرفته اند که همگی با ایوانچه و یا دهانه هایی با صحن و از طریق راهروهایی در قسمت 
خلفی، با یکدیگر مرتبط می شوند. وجود راهروهای مزبور مانع از ایجاد پستو یا انباری برای حجره ها شده است. مسجد یا 
نمازخانه مدرسه بر روی حجره های ضلع شمالی و در طبقه دوم ساخته شده است. کتابخانه اصلی مدرسه در ضلع شمالی 
صحن قرار دارد. مدرس های بنا در میانه اضالع شرقی و غربی و در دو طبقه بر روی هم ساخته اند. در گوشه جنوب غربی 
مدرسه حیاط خلوتی نیز وجود دارد )Molazadeh, 2002, pp. 140-141(. این مدرسه تا چندین سال قبل هم فعال بود. در 
بازدیدی که در اسفندماه سال 1389 از مدرسه به عمل آمد، مشاهده شد که مدرسه مورد مرمت و بازسازی کلی قرار دارد.

9-1-2- مسجد- مدرسه سید اصفهان
مسجد- مدرسه سید اصفهان از بناهاي تاریخي دوره قاجار که متعلق به اواسط قرن سیزدهم هجري و زمان فتحعلی 
شاه قاجار است. این بنا در زمیني به صورت مستطیل )85×95 متر( مجموعاً 8075 مترمربع در خیابان مسجد سید در 
محله بیدآباد اصفهان که از محالت قدیمی و مهم آن روزگار بود و جنب بازارچه بید آباد اصفهان بنا شده است2. ساخت 
این بنا توسط حجت االسالم حاج سید محمدباقر شفتی )1260-1180 ه.ق( از روحانیون بزرگ اصفهان، شروع شده و 
کاشی کاری آن تا پایان نیمه دوم قرن 13 ادامه داشته است3. این بنا داراي دو شبستان بزرگ، گنبد، دو چهل ستون، دو 
مهتابي، سه ایوان، گلدسته و بیش از 45 حجره در طبقه فوقاني به منظور سکونت طالب است. از چهار جهت به بیرون 
راه پیدا می کند، دو درب در جنوب شرقي و جنوب غربي و دو درب، واقع در سمت شمال مسجد، محل های اطراف را از 

طریق مسجد به یکدیگر متصل مي کنند. 

10-1-2- مسجد- مدرسه آقابزرگ کاشان
مسجد - مدرسه آقابزرگ واقع در شهر کاشان، میدان کمال الملک، خیابان مال حبیب اهلل شریف می باشد و متعلق به دوره 
دوم سلطنت قاجاریه می باشد. از نظر سبک شناسی دکتر پیرنیا متعلق به دوره ی دوم شیوه اصفهانی می باشد. سال ساخت 
این بنا را 1268 ه.ق ذکر کرده اند. ساختمان این بنا با سرمایه شخصی به نام حاج محمدتقی خانبان جهت استفاده نماز 
 Haji( جماعت، درس و بحث داماد خود، مال مهدی نراقی دوم، برادر مال احمد نراقی ملقب به آقابزرگ بنا شده است
ghasemi, 1998, p. 150(. این بنا در ابتدای ورود دارای سردر، جلوخان و کریاس وسیع هشت ضلعی می باشد. پس از 
ورود به محوطه مسجد - مدرسه، دو صحن فوقانی و تحتانی و حجره های محل سکونت طالب و گنبد آجری باشکوه و 
گلدسته های دو طرف آن خود نمایی می کند. عالوه بر این دو حیاط خلوت، آب انبار بزرگ، شبستان دیگری در پشت 
گنبد، ساختمان مسجدی در جنب گنبد واقع گردیده است. صحن مسجد - مدرسه در دو طبقه ساخته شده، طبقه اول 
که همکف است با حوض و باغچه بندي اختصاص به مدرسه داشته، در سه طرف آن دوازده حجره با صندوقخانه و راهروها 
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جداگانه با یک مدرس بزرگ تر از حجرات در وسط و چند انبار در زاویه ها ساخته شده است. در سمت شمال آن سرداب 
بزرگ مدرسه با دو عدد بادگیر مرتفع هوایي احداث گردیده است؛ اما طبقه دوم بنا از دو طرف طول شرقي و غربي کف 
آن راهروهاي وسیعي است که روي قسمت فوقاني حجرات مدرسه واقع گشته است. این بنا از نظر پالن جزو مساجدی 
است که دارای سه شبستان می باشد. نقشه و بنای اولیه گنبدخانه از چهار جانب باز و هواگیر بوده ولی بعدها در سمت 
غرب آن حاجی مال محمدعلی فرزند آقای بزرگ شبستان زمستانه وسیعی بنا کرده است. همچنین در قسمت تحتانی 
 moghadam,( زاویه جنوب شرقی گنبدخانه ساختمانی است که دارای حوض خانه، آبریزگاه، آب انبار و چاه آب می باشد

.)1999, pp. 547-563 Golijani

جدول 2: مشخصات معماری مسجد - مدرسه های دوره قاجار

تعداد نام بنا
طبقات

تعداد 
ایوان

تعداد
برج مهتابیمنارهگنبد خانهشبستانصحنحجره

ساعت
841دارد1مربع2460سپهساالر جدید1
-24-2مربع19فاقد ایوان2سپهساالر قدیم2
--2-1مستطیل1212فیلسوف الدوله3
-12 مأذنهدارد1مستطیل ناقص2218حاج قنبر علی خان4
11--1مربع118مشیرالسلطنه5
----1هشت ضلعی20فاقد ایوان2معمارباشی6

1 گنبد کوچک 2مستطیل2136سردار قزوین7
-1-مخروطی

--2 مأذنه -1مستطیل70فاقد ایوان3صالحیه قزوین8
161 مأذنه-4مستطیل2445سید اصفهان9

گنبدخانه چهار 3مستطیل5212آقابزرگ کاشان10
-21جهت باز

1-2- معرفی نمونه های دوره صفویه

1-2-2- مدرسه جده بزرگ
این بنا در بازار بزرگ اصفهان، بازار قنادها، بازار سماورسازها قرار دارد و متعلق به 1058 ه.ق توسط جده شاه عباس دوم 
صفوی ساخته شده است. کتیبه سردر به خط ثلث مورخ 1058 ه.ق است. بعد از ورودی وارد هشتی مدرسه می شویم که 
پالنی به صورت هشتی کامل دارد. بعد از آن وارد صحن می شویم که دارای پالن هشت ضلعی است. بنا چهار ایوانی و دو 

طبقه است و در هر دو طبقه حجراتی دارد4. 

2-2-2- مدرسه جاللیه 
این مدرسه توسط جالل الدین محمد حکیم در دوره پادشاهی شاه سلطان حسین در محله احمدآباد اصفهان ساخته شد 
و یکی از مدارس طلبه نشین آن دوره است. این مدرسه از یک طبقه ساخته شده است، )Nazarian, 2005, p. 73(. کتیبه 
سر در مدرسه مورخ 1114 ه.ق است. بنا دارای دو محور تقارن عمود برهم است. دسترسی به فضاها توسط حیاط مرکزی 
صورت می گیرد که توسط یک هشتی به ورودی مدرسه مرتبط می گردد. مدخل نمازخانه مدرسه نیز داخل هشتی باز 
می شود. حیاط مدرسه مستطیل شکل است که در ضلع شرقی و غربی هر کدام چهار حجره قرار گرفته است. در ضلع 
جنوبی دو حجره در دو طرف هشتی ورودی و در جبهه شمالی یک فضای هشت گوش در وسط که زیر آن مدفن بانی 
مدرسه است و دو حجره در دو طرف آن قرار گرفته است. در رئوس مستطیل حیاط مرکزی چهار پخ داده شده که به چهار 
فضا باز می شده است. در حال حاضر این بنا، خوابگاه طالب علوم دینی است و از مسجد نیز در سطح محله برای انجام 

فرایض دینی استفاده می گردد5.
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3-2-2- مدرسه چهارباغ اصفهان
مدرسه چهارباغ از نظر موقعیت جغرافیایي در خیابان چهارباغ واقع شده و در زمان سلطنت شاه سلطان حسین صفوی 
آخرین پادشاه صفوی ساخته شده است. ساخت این بنا در سال 1116 ه.ق آغاز و تا سال 1126 ه.ق به طول انجامید. این 
بنا به مدرسه سلطاني، مدرسه مادر شاه و مدرسه ی علمیه امام صادق )ع( نیز معروف است که در حال حاضر در بین اهالي 
اصفهان به مدرسه چهارباغ مشهور است. مدرسه چهارباغ داراي مساحتي حدود 90×95 )8550 مترمربع( است و مساحت 
حیات آن نیز 65×60 )3900 مترمربع( می باشد. در قسمت شمالی آن بازارچه بلند و در قسمت شرقی آن مهمان سرای 
عباسی )بخشی از کاروانسرای سابق( قرار دارد. گنبد، مناره، گلدسته، محراب، منبر، شبستان و ایوان ها همگی گواه بر 
مسجد بودن این مکان هستند و حجرات اطراف ایوان ها در 2 طبقه، کتابخانه، سالن مطالعه و ... بیانگر مدرسه بودن این 

بنا می باشند6.

4-2-2- مدرسه کاسه گران اصفهان
بنای کاسه گران در بازار ریسمان اصفهان واقع شده است و هم اکنون نیز طلبه نشین می باشد7. »مدرسه ای با وسعت و 
فضا، دو طبقه، محکم و خوش نما ساخته شده است و حجرات خوب و مرغوب بعضی از آن را طلبه دارند و بعضی خالی 

.)Esfehani, 1961, p. 72( »است

5-2-2- مدرسه مالعبداهلل اصفهان
این بنا در انتهای بازار عطارها، چهارسوی شاه، همجواری حمام شاه واقع گردیده است. این مدرسه از مدارس طلبه نشین 
است که در قرن 11 ه.ق به دستور شاه عباس اول جهت تدریس موالنا عبداهلل شوشتری از علمای طراز اول دوره ی صفویه 
که نزد شاه عباس دارای منزلت و بزرگی بسیار بوده، ساخته می شود که البته ساخت این بنا دارای تاریخ دقیقی نیست 
اما با استفاده از کاشیکاری های معروفی که در ساختمان وجود دارد می توان آن را به زمان شاه عباس اول نسبت داد. 
شاردن درباره ی این مدرسه می گوید: »مدرسه مال عبداهلل بزرگترین و وسیع ترین مدرسه اصفهان است که عالم بزرگی 
چون عالمه محمد باقر مجلسی مجتهد جامع الشرایط در زمینه علوم الهی مدیریت آن را به عهده دارد«. با گذر از سردر 
مدرسه وارد جلوخان می شویم )این ورودی در اصل بخشی از محوطه چهارسوی بازار می شود( و با گذشتن از داالنی 
دراز وارد صحن مدرسه می شویم. فضای اصلی مدرسه گرداگرد صحنی به شکل مربع مستطیل است زوایای آن به خاطر 
وجود ایوان های کوچک کمی پخ شده است. مدرسه به شیوه دو ایوانی بنا شده است که شاید دلیل پرهیز معمار از سبک 
4 ایوانی به جز ذوق و سلیقه ی شخصی می تواند از جهت ساخت حجره با تعداد بیشتر باشد. ارتفاع دو ایوان اصلی برابر 
با ارتفاع ساختمان های کناری آن می باشد و از این جهت در امر نماسازی، تاکید خاصی روی آن ها صورت نگرفته است. 
به ایوان جنوب غربی آن به خاطر قرار گرفتن جهت قبله و تعبیه محراب توجه بیشتری صورت پذیرفته است. پیرامون 
حیاط مرکزی دو طبقه ساختمان وجود دارد که محل حجره های طلبه ها می باشد. طبقه همکف مدرسه دارای 27 حجره 
می باشد. طبقه دوم که دارای 23 حجره می باشد و هر حجره شامل ایوانچه، ورودی و اتاق اصلی می باشد که همگی آن ها 

فاقد صندوقخانه و بخاری می باشند8. 

6-2-2- مدرسه نیم آورد اصفهان
این مدرسه توسط زینب بیگم همسر حکیم الملک اردستانی در سال 1117 ه.ق در محله نیم آورد )نم آورد( در دوره 
 Sharden, 1970,( فرمانروایی شاه سلطان حسین ساخته شد. شاردن در سفرنامه اش به محله با همین نام اشاره کرده است
p. 121(. محمدمهدی اصفهانی مدرسه نیم آورد را چنین توصیف کرده است: »مدرسه را در دو طبقه و با دو ایوان به رسم 
مسجد در شمال و جنوب ساخته اند. هر قسمتی از آن فوقانی و تحتانی هشت حجره دارد و در مشرق و مغرب دو حجره 
زیاده یکی بر سر در مدرسه و دیگری برباالی مدرسی که دارد و آن نیز به جای حجره است. آن مدرسه خوب و محکم و 

.)Emamifar, 1961, p. 72( »خوش نما و با وسعت و فضا و حجرات آن به قاعده و تمام آن طلبه دار است

7-2-2- مدرسه حکیم شیراز
این بنا داخل در بین بازار شاه چراغ و بازار حاجی شیراز قرار دارد و توسط آقای حکیم جد حجت االسالم و المسلمین سید 
هاشم دستغیب -پزشک دوره صفویه- ساخته شده است. پالن این بنا هشت ضلعی است. در حال حاضر این مدرسه دارای 
2 در ورودی می باشد که یکی در ضلع جنوبی و دیگری در ضلع شرقی بنا می باشند. این مدرسه دارای یک شاه نشین 
اصلی در سمت شمال بنا می باشد که بیشتر از آن در فصول گرم استفاده می شود. در مرکز شرقی و غربی بنا به ترتیب 
دو حجره در طبقه دوم بنا ساخته شده اند که آن ها نیز محل استراحت برای طالب بوده اند. از هر کدام از این 4 حجره یک 
پنجره به حیاط مدرسه باز می شود. آشپزخانه و سرویس های بهداشتی در ضلع غربی مدرسه ساخته شده اند. یک حمام 
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قدیمی که در حال حاضر متروک می باشد در زیر هشتی در ورودی ضلع جنوبی بنا وجود دارد که در زمان های پیش از 
این مورد استفاده طالب علوم دینی بوده است.4 حجره گوشه این بنا به شکل زاویه دار ساخته شده اند9. 

8-2-2- مدرسه خان شیراز
مدرسه خان در محله اسحاق بیگ شیراز و در خیابان لطفعلی خان زند پس از سه راه احمدی در سمت چپ واقع است. 
ساختمان این مدرسه توسط اهلل وردی خان والی فارس آغاز شد و در دوره والی گری فرزندش امامقلی خان )1022 تا 
1041 ه.ق( پایان یافت. صحن مدرسه دارای 51 متر طول و 45 متر عرض است. در زمان ساخت و تا عصر زندیه در 
طرفین جبهه غربی مدرسه دو گلدسته بلند آجری وجود داشته که به دلیل مسلط بودن بر ارگ حکومتی کریم خان زند 
ویران گردیده است. در ابتدا در چهار طرف مدرسه در دو طبقه، 100 حجره برای طالب وجود داشته که هم  اینک هفتاد 
حجره آن پابرجاست. هر حجره در جلو دارای یک ایوانچه است و از پشت نیز به یک راهرو متصل می شود. اندازه حجره ها 
چیزی در حدود 3/30×3/62 متر که به راحتی گرم می شده و تابستان هم به دلیل واقع شدن در وسط باغی بزرگ که اآلن 
از بین رفته خنک بوده است. چهارطاق غربی، شرقی، جنوبی و شمالی نیز با ارتفاع 16 متر در چهار طرف مدرسه وجود 

دارد. هم اینک این مدرسه، زیر نظر آیت اهلل ملک  حسینی به حوزۀ علمیه تبدیل شده است10.

9-2-2- مدرسه خیراتخان مشهد
مدرسه خیراتخان در ضلع شمالی بست پایین خیابان مشهد و مقابل صحن نو متصل به بناهای آستان قدس می باشد. 
شیوه معماری بنا، اصفهانی است. این مدرسه بر اساس کتیبه سر در ایوان ورودی آن در دوره سلطنت شاه عباس دوم 
صفوی به سال 1057 ه.ق توسط خیراتخان نامی ساخته شده است. مدرسه خیراتخان در دو طبقه به سبک دو ایوانی 
ساخته شده است و جمعاً دارای 65 اتاق با پیش ایوان و راه پله های ورودی به طبقه دوم است. روی در چوبی ورودی 
مدرسه به خط ریحان کتیبه ای منبت کاری شده است که حاکی از نام سازنده در بنام محمد بن فتح اهلل الموسوی الحسینی 

الکاظمی می باشد11. 

10-2-2- مدرسه نواب مشهد
مدرسه صالحیه نواب در ضلع شمالی خیابان علیا )خیابان نادری( مشهد واقع شده است. شیوه معماری بنا اصفهانی است. 
مدرسه نواب مطابق کتیبه سر در آن در زمان شاه سلیمان صفوی بسال 1086 ه.ق ساخته شده است. این مدرسه در 
دو طبقه ساخته شده و جمعاً دارای 84 حجره برای سکونت طالب می باشد که هم اکنون نیز مورد استفاده است. واقف 
مدرسه مطابق کتیبه سردر ابوصالح الرضوی از اجله اشراف و اعیان و سادات عظام مشهد است که ملقب به نواب بوده 

است و به همین خاطر نام این بنا به صالحیه نواب و اختصاراً به نواب شهرت یافته است12. 

جدول 3: مشخصات معماری مدرسه های دوره صفویه

تعداد نام بنا
طبقات

تعداد 
برج ساعتمهتابیمنارهگنبدخانهشبستانصحنتعداد حجرهایوان

-----هشت ضلعیحداقل 2440جده بزرگ1
-----مستطیل12 12 جاللیه2
--112مربع مستطیل72 24 چهارباغ3
-----مربع مستطیلحداقل 50 22 کاسه گران4
---1مربع مستطیل2250 مالعبداهلل5
-----مربع2458 نیم آورد6
-----مربع مستطیل24 12 حکیم شیراز7
--2 --مربع مستطیل100 24 خان شیراز8
-----مستطیل65 22خیراتخان مشهد9
-----مربع مستطیل84 22نواب مشهد10
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3. مقایسه تطبیقی ویژگی های طرح معماری مسجد – مدرسه های دوره قاجار و مدارس دوره صفویه

1-3- عدم پیروی از الگوی چندان مشخص معماری در دوره قاجار و تبعیت از الگوی معماری مشخص 
در دوره صفویه

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 3 می توان گفت که در ساخت مدارس ایران تا پیش از دوره قاجار، از الگوی 
خاصی پیروی می شده است و تمامی ده مدرسه مورد بررسی با طرح دو ایوانی و چهار ایوانی بوده اند که حدود شش بنا 
دو ایوانی و چهار بنا چهار ایوانی ساخته شده اند. در صورتی که در دوره قاجار، همان طور که در جدول 2 مشخص است 
تعداد ایوان ها از صفر تا چهار متغیر است و یک نوع آشفتگی در تعداد ایوان بناها دیده می شود. به طوری که که از حدود ده 
مسجد - مدرسه مورد بررسی، سه بنا فاقد ایوان، دو بنا تک ایوانی، سه بنا دو ایوانی و تنها دو بنا چهار ایوانی احداث شده اند 

و می توان گفت مسجد - مدرسه های دوره قاجار بر مبنای الگوی چندان مشخصی ساخته نمی شده اند.

جدول 4: مقایسه تطبیقی الگوی معماری مدارس نمونه گیری شده دو دوره صفویه و قاجار 

فاقد ایوانیتک ایوانیدو ایوانیچهار ایوانیجمع کل
مدارس دوره صفویهتعداد: 0تعداد: 0تعداد: 6تعداد: 104
مسجد - مدرسه های دوره قاجارتعداد: 3تعداد: 2تعداد: 3تعداد: 102

2-3- پیچیدگی و تنوع فضایی مسجد - مدرسه های دوره قاجار نسبت به مدارس دوره صفویه
در مجموعه های شهری تا قبل از دوره قاجار، هر چند مدرسه و مسجد دو رکن اصلی شهر به حساب می آمدند اما معموالً 
مدرسه  و  مدرسه چهارباغ  تنها  بررسی  مورد  مدرسه  ده  از  و  احداث می شدند  مجزا  بنای  دو  قالب  در  عملکرد  دو  این 
مالعبداهلل، شبستان دارند و از آن دو نیز فقط مدرسه چهارباغ است که گنبدخانه دارد و می توان آن را مسجد – مدرسه 
دانست؛ اما در اوایل دوره قاجار نمونه های تلفیق این دو عملکرد را در هر ده مسجد - مدرسه مورد بررسی می توان مشاهده 
کرد. همچنین فضاهای غالب مدارس دوره صفویه ایوان، حجره، مدرس می باشند که به صورت ساده و تکرار پیرامون یک 
صحن مرکزی قرارگرفته اند؛ اما در دوره قاجار بر اثر تلفیق دو عملکرد مسجد و مدرسه در قالب یک بنا، باعث شد تا شمار 
و نوع فضاها متنوع و بیشتر شود. به طوری که باعث شد در یک بنا عالوه بر حجره، ایوان، مدرس و هشتی ورودی، فضاهایی 
همچون شبستان، گنبدخانه و مناره احداث گردند. به طوری که از ده مسجد - مدرسه مورد بررسی شش بنا دارای یک 
فضای شبستان، دو بنا دو فضای شبستان و مسجد - مدرسه سید چهار و آقابزرگ سه شبستان دارد. همچنین چهار 
مسجد – مدرسه دارای گنبدخانه و هفت مسجد - مدرسه دارای مناره از یک مأذنه در مسجد - مدرسه سید اصفهان و 

حاج قنبرعلیخان تهران تا هشت گلدسته در مسجد - مدرسه سپهساالر )شهید بهشتی( می باشند. 

جدول 5: مقایسه تطبیقی مدارس نمونه گیری شده دو دوره صفویه و قاجار از لحاظ تعداد شبستان

مدارس دوره صفویهمسجد - مدرسه های دوره قاجار

مدرسه چهارباغ اصفهانمسجد - مدرسه سید اصفهان
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مسجد - مدرسه آقابزرگ کاشان

مدرسه مالعبداهلل اصفهان

)www.Iranshahrpedia.ir( 

شکل 1: نمایی از گلدسته ها و گنبدخانه مسجد – مدرسه سپهساالر جدید )شهید مطهری( و مدرسه چهارباغ 

 

)www.Motahari.ac.ir( 

تعداد حجره ها نیز در مسجد - مدرسه های دوره قاجار متنوع می باشند و از هشت حجره در مسجد - مدرسه مشیرالسلطنه 
تا هفتاد حجره در مسجد - مدرسه صالحیه قزوین متغیر می باشند و شش بنا از ده مسجد – مدرسه کمتر از 20 حجره 
دارند و تنها سه مسجد - مدرسه سید اصفهان، سپهساالر جدید )شهید مطهری(، صالحیه قزوین به ترتیب چهل و پنج، 
شصت و هفتاد حجره دارند؛ اما در مدارس دوره صفویه تنها دو مدرسه جاللیه اصفهان و حکیم شیراز به ترتیب دوازده و 

بیست و چهار حجره دارند و مابقی ده مدرسه باالی 40 تا 100 حجره دارند.
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جدول 6: مقایسه تطبیقی مدارس نمونه گیری شده دو دوره صفویه و قاجار از لحاظ تعداد حجره ها

مدارس دوره صفویهمسجد - مدرسه های دوره قاجار

مدرسه خان شیرازمسجد – مدرسه سپهساالر جدید )شهید مطهری(

مدرسه چهارباغ اصفهانمسجد - مدرسه آقابزرگ کاشان

)www.Iranshahrpedia.ir(

عالوه بر این موارد، بعضاً وجود فضاهای متنوعی همچون آبریزگاه، آب انبار و چاه آب، حوض خانه، حمام، مریض خانه، 
مطبخ، مقبره بانی بنا در کنار فضاهای اصلی مسجد- مدرسه های دوره قاجار با توجه به محدودیت زمین بناها می توان 
به پیچیدگی و سختی کار طراحی پی برد. تعدد و تنوع فضاها در مسجد - مدرسه، گذر از سادگی به پیچیدگی می باشد. 
همین امر و تالش برای خروج از محدودیت های طراحی سنتی، معماران را به ناچار مجبور به تغییراتی در برخی الگوهای 

متداول و پایدار موجود معماری کرد که به نوعی نوآوری در طراحی فضا و ترکیبات حجمی می باشد. 

3-3-گشایش و سبکی فضایی حیاط مسجد – مدرسه های دوره قاجار نسبت به مدارس دوره صفویه
»در مسجد و مدرسه های قدیمی فضای حیاط را دیواره های معموال دو طبقه محصور می کند و در چهار نقطه اصلی آن، 
یعنی در دو محور طولی و عرضی حیاط، چهار ایوان استقرار می یابد. در واقع گشادگی های فضایی حیاط به این چهار ایوان 
منحصر می شود. در برخی از آثار دوره صفوی در حیاط مرکزی نوآوری می شود و گشایش فضائی حیاط ها بیشتر است. 
از نمونه های برجسته در این زمینه مدرسه چهارباغ است که در آن چهارحیاط کوچک در چهارگوشه حیاط در ارتباط با 
Mirmi-(  فضای حیاط اصلی پدید می آیند. لیکن کار اساسی، یعنی گشایش فضائی حیاط در دوره قاجار صورت می گیرد«
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ran, 1993, p. 54(؛ و آن استفاده از مهتابی می باشد که یکی از ویژگی های فضاسازی مسجد – مدرسه های دوره قاجار 
همین مهتابی ها و بهارخواب های وسیع است. »به این ترتیب هم فضای باز و تهی حیاط از یکدستی و سادگی خارج شده 
و خط آسمان زیبا و متنوع پدیدار شده است و هم این که دسترسی به حجره های طبقه فوقانی از این مهتابی ها صورت 
می گیرد که همواره فضائی روشن و مناسب است« )Soltanzadeh, 2010, p. 118(. الزم به اشاره است از ده مسجد – 
مدرسه مورد بررسی حدود هفت بنا دارای فضای مهتابی می باشند که حداقل تعداد مهتابی در مسجد – مدرسه آقابزرگ 
کاشان، سردار قزوین و مشیرالسلطنه تهران با یک مهتابی می باشد و حداکثر تعداد شش مهتابی در مسجد – مدرسه سید 

اصفهان می باشد؛ اما در هیچ کدام از ده مدرسه مورد بررسی دوره صفویه چنین فضایی مشاهده نگردید.

جدول 7: مقایسه تطبیقی ویژگی های حیاط مسجد – مدرسه های دوره قاجار با مدارس دوره صفویه

مدارس دوره صفویهمسجد – مدرسه های دوره قاجار

مسجد - مدرسه سید اصفهان

مسجد - مدرسه سپهساالر جدید )شهید مطهری(

مسجد - مدرسه آقابزرگ کاشان

مسجد - مدرسه سپهساالر قدیم )شهید بهشتی(

مسجد - مدرسه قنبرعلی خان

مدرسه چهارباغ اصفهان

مدرسه خان شیراز

مدرسه مالعبداهلل اصفهان

مدرسه نیم آورد اصفهان

 )www.Iranshahrpedia.ir( 
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از راه حل های گشایش فضایی در مسجد - مدرسه های دوره قاجار، تحول در فضای گنبدخانه می باشد که  یکی دیگر 
در مسجد – مدرسه های آقابزرگ کاشان و سپهساالر جدید )شهید مطهری( به خوبی نمایان است. در مسجد- مدرسه 
آقابزرگ با ایجاد یک فضای گنبدخانه چهار جهت باز، حائل میان فضای گنبدخانه و فضاهای اطراف از میان برداشته شده 
و ارتباط گنبدخانه با فضای ایوان و همچنین حیاط بهتر شده است. »در مسجد – مدرسه سپهساالر با انتخاب یک پالن 
صلیبی شکل عالوه بر آنکه فضای گنبدخانه را با فضای ایوان و حیاط در ارتباط مستقیم قرار می دهد. ارتباط آن را با 
فضاهای جانبی هم بدون هیچ مانعی تامین می کند. در اینجا فضا به حداکثر گشادگی و سیالن خود در الگوی گنبدخانه ها 

.)Mirmiran, 1993, p. 55( »می رسد و گنبد کیفیت معلق و بی وزنی را به دست می آورد

4-3- نوگرایی غربی در مسجد - مدرسه دوره قاجار
یکی از نوآوری های دوره قاجار ساختن برج ساعت است که با توجه به آمدن تکنولوژی جدید ساعت های دیواری، به کار 
 bigben گرفته شد. »آغاز ساخت ساعت مربوط به دوره رنسانس می شود و از نمونه های معروف آن می توان به برج ساعت
اشاره کرد« )Bemanian, 2008, p. 90(. سه مسجد - مدرسه سپهساالر )شهید مطهری(، سید اصفهان و مشیرالسلطنه 
دارای برج ساعت می باشند )شکل 2(؛ اما در هیچ کدام از مدارس دوره صفویه چنین عنصری دیده نمی شود. »وجود برج 

.)Soltanzadeh, 2010, p. 118( »ساعت را می توان نشانه ای از نوگرایی در بنا تفسیر کرد

شکل 2: برج ساعت مسجد – مدرسه های سپهساالر جدید )راست(، مشیرالسلطنه تهران )وسط( و سید اصفهان )چپ(

  

4. نتیجه گیری
بر پایه بررسی های موجود در معماری مدارس نمونه گیری شده دوره صفویه و مسجد - مدرسه های دوره قاجار، می توان 

به نتایج ذیل اشاره نمود:
عدم پیروی از الگوی چندان مشخص معماری در دوره قاجار که ناشی از آشفتگی در تعداد ایوان های آن هاست و - 

شمار آن ها متغیر است، در صورتی که الگوی معماری مدارس دوره صفویه مشخص )دو و چهار ایوانی( است.
در دوره قاجار بر اثر تلفیق دو عملکرد مسجد و مدرسه در قالب یک بنا، باعث شد تا تنوع فضایی مسجد - مدرسه های - 

دوره قاجار نسبت به مدارس دوره صفویه بیشتر باشد. به طوری که در کنار حجره، مدرس، کتابخانه و هشتی ورودی، 
فضاهای مختلفی همچون گنبدخانه، شبستان، چهل ستون، مناره، گلدسته و همچنین آبریزگاه، آب انبار، حوض خانه، 
حمام، مریض خانه، مطبخ و مقبره بانی در مسجد- مدرسه های دوره قاجار شکل گرفت که هرچند باعث کاهش تعداد 
حجره ها گشت اما با توجه به محدودیت زمین بناها و تغییراتی که در برخی الگوهای متداول و پایدار موجود معماری 

به وجود آمد باعث نوعی نوآوری و پیچیدگی در طراحی فضا و ترکیبات حجمی گشت. 
بارگیری مهتابی، گنبدخانه با پالن صلیبی و چهارطرف باز سبب گشادگی و سبکی فضایی حیاط مسجد - مدرسه های - 

دوره قاجار نسبت به مدارس دوره صفویه گشت. همچنین ساخت برج ساعت در مسجد - مدرسه های دوره قاجار 
نشانه نوگرایی و تأثیر مغرب زمین بر معماری قاجار است.
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جدول 8: مقایسه تطبیقی ویژگی های طرح معماری مسجد – مدرسه های دوره قاجار و مدارس دوره صفویه

قاجارصفویه
محل شکوفایی تهرانمحل شکوفایی اصفهان

پیروی از الگوی مشخص معماری
)دو ایوانی و چهار ایوانی(

عدم پیروی از الگوی مشخص
)آشفتگی در تعداد ایوان(

پیچیده و متنوعساده و مشخص
سبک و گشودهمحصور و استوار

نوگرا تحت تأثیر غربسنت گرا
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پی نوشت
بر اساس تابلو نصب شده از طرف سازمان زیباسازی شهر تهران بر سردر اصلی مسجد - مدرسه سپهساالر قدیم )شهید بهشتي(.. 1
جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به: پرونده ثبتی مسجد - مدرسه سید اصفهان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور . 2

و همچنین دایرۀ المعارف فارسی، غالمحسین مصاحب )1380(، انتشارات امیرکبیر تهران.
جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به: گنجنامه، فرهنگ آثار معماری اسالمی ایران، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، کامبیز حاجی قاسمی . 3

)1377(، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.
جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به: پرونده ثبتی مدرسه جده بزرگ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.. 4
جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به: پرونده ثبتی مدرسه جاللیه اصفهان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. . 5
جهت اطالعات بیشتر رجوع کنید به: پرونده ثبتی مدرسه چهارباغ سازمان میراث فرهنگی کشور و همچنین لوح اداره کل میراث فرهنگی . 6

استان اصفهان 
جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به: پرونده ثبتی مدرسه کاسه گران سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.. 7
جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به: لوح فشرده فیروزه 4 شرکت پویا پندار پیشرو واقع در خیابان هشت بهشت غربی، کوی 22، پالک 37، . 8

واحد2.
جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به: پرونده ثبتی مدرسه حکیم فارس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.. 9

جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به: پرونده ثبتی مدرسه خان شیراز سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.. 10
جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به: پرونده ثبتی مدرسه خیراتخان مشهد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.. 11
جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به: پرونده ثبتی مدرسه نواب مشهد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.. 12
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پیوست1: مقایسه تطبیقی پالن مدارس نمونه گیری شده دو دوره صفویه و قاجار

مدارس دوره صفویهمسجد - مدرسه های دوره قاجار

پالن همکف مدرسه جده بزرگ اصفهانپالن همکف مسجد - مدرسه سپهساالر قدیم )شهید بهشتي(

پالن همکف مدرسه نواب مشهدپالن همکف مسجد - مدرسه حاج قنبرعلی خان تهران

پالن مدرسه حکیم شیرازپالن مسجد - مدرسه مشیرالسلطنه تهران
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پالن همکف و اول مسجد - مدرسه سید اصفهان

پالن اول مدرسه مالعبداهلل اصفهان

پالن همکف و اول مدرسه مالعبداهلل اصفهان

 
پالن همکف و زیرزمین مسجد - مدرسه آقا بزرگ کاشان

پالن مدرسه جاللیه اصفهان
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پالن همکف مدرسه خیراتخان مشهدپالن مسجد - مدرسه سردار قزوین

پالن مدرسه کاسه گران اصفهانپالن مسجد - مدرسه صالحیه قزوین

پالن همکف مدرسه نیم آورد اصفهانپالن مسجد - مدرسه فیلسوف الدوله تهران
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پالن همکف مدرسه خان شیرازپالن همکف مسجد - مدرسه معمارباشی تهران

پالن همکف مدرسه چهارباغ اصفهانپالن همکف مسجد - مدرسه سپهساالر جدید )شهید مطهری(




