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چکیده

کتابخانه ای می باشــد و سعی دارد با بررسی سیر تحول  مقاله ی حاضر، دســتاورد پژوهشــی میدانی و 

کالبدی مدرسه و تحلیل خاستگاه آن ، ارتباط مدرسه و شهر را در برخی دوره های اسالمی ایران بازشناسد. 

بــر ایــن اســاس، بیش از دوازده بنا از مدارس شــاخص دوره هــای تیموری، صفوی و قاجار انتخاب شــد. 

کشــور در آن زمان، وجــود یا عدم وجــود و مکان یابی فضــای جمعی در  ســپس ضمــن مطالعــه ی اوضاع 

گرفــت. در بخش دوم، مبتنی بر یافته های بخش نخســت، ویژگــی مدارس از  مــدارس مــورد بررســی قرار 

منظر موقعیت قرارگیری و شیوه ی تفکیک فضای همگانی مقایسه شد. مقایسه ها نشان می دهند که در 

مدارس این دوره ی ایران، دیدگاه اتصال به شهر بوده و بستر این پیوند لحاظ شده است. لیکن تلفیق غیر 

که شیوه ی واحدی بر همه ی تعامالت داللت ندارد.  کی از آن است  مشابه فضای مردمی با مدرسه، حا

به نظر می رسد خاستگاه چنین تنوعی را می بایست در تفاوت ضروریات عملکرد هر حکومت جست و جو 

کلی از مفهوم ارتباط را روشن می نماید. شایسته است به منظور درک  نمود. تطابق تحلیل ها، سه تعبیر 

گونه های مختلف ترکیب  گردد. بر این اســاس در پایان،  کیفیات ارتباطی دســته بندی  این تعابیر، انواع 

فضاهای آموزشی و مردمی با ذکر نمونه بیان شده است. 
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مقدمه
گروه های  شــناخت معماری ابنیه اسالمی از دیرباز مورد توجه 
مختلــف پژوهشــگر بــوده و البتــه در ایــن میان، وارســی مدارس از 
وجوه متعدد اهمیت ویژه ای داشــته اســت. از سوی دیگر، تأملی 
در آموزه هــای دیــن اســالم، توجــه آن را بــه اهمیت علــم و منزلت 
کیــد بیــش از پیش روشــن می گردد  عالــم نشــان می دهــد. ایــن تأ
که عالمه مجلســی در بخش نخســت بحاراالنــوار به روایات  زمانی 
که شــیخ صــدوق در من ال  ذیــل علــم و عقــل می پــردازد۱ یــا آن جا 
یحضــره الفقیه، بنا بر فرمایش امام صادق علیه الســالم، به برتری 
گواهــی می دهــد۲. بنابراین اصل،  قلــم دانشــمند بــر خون شــهید 
گرفــت و در  از همــان آغــاز، آمــوزش قــرآن و احــکام در مســاجد پــا 
ســده های نخســتین و در سراســر جهان اســالمی، عملکــرد تعلیم 
غالبــًا به عهده ی مســاجد بــود )هیلــن برانــد،۱۳8۰، ۱7۳(؛ بدین 
گــرد علما در مســجد برقرار و  کــه حلقه های بحث و درس  صــورت 
هر حلقه ای با نام آن درس شناخته می شد )سلطان زاده، ۱۳64، 
۹۲(. بــر ایــن اســاس، قدمــت تعامــل طــالب بــا مــردم در فضــای 
کــرد. تداوم این ارتباط  آموزش را می توان در آن اوان جســت وجو 

حتی در زمان رسمی شدن نهاد مدرسه و پس از آن قابل پیگیری 
اســت. از ســوی دیگر، تقابل انــواع اختــالط، آن را نیازمند تحلیل 
کرده اســت. لذا در این مقاله، تالش بر این اســت ضمن  و تفســیر 
گامی  کیفیت،  بررســی ارتباط مدرســه و شــهر، تأمل در تنوع ایــن 

جهت نزدیک شــدن به مدلول آن باشد.
شایســته اســت در فراینــدی منطقــی، مــدارس ادوار مختلــف 
گیرند؛ لیکن با توجه به مجال اندک  تاریخ ایران مورد بررســی قرار 
پژوهــش حاضــر، از میــان ادوار مختلف تاریخــی، دوره ی تیموری، 
صفــوی و قاجــار انتخــاب شــد. علــت انتخــاب دوره ی تیمــوری از 
که  کشــور در آن زمــان اســت  جهــت غنــای علمــی، ادبــی و هنــری 
در معمــاری محیط هــای آموزشــی نمود می یابد و سرمشــقی برای 

مدارس صفوی و قاجار می شود. 
نوشتار حاضر بر وجود یا عدم وجود و مکان یابی فضای جمعی 
کیــد دارد. جانمایــی و  طــالب و مــردم در مــدارس دوران مزبــور تأ
بررســی ارتباط میان فضاها با بازدید از بناهای مورد نظر و بررســی 

گرفته است.  نقشه های موجود از بناها و تاریخچه ی آنها صورت 

1. فرضیه و پرسش های پژوهش 

عمــده ی  تحــول  از  نشــان  تیمــوری،  معمــاری  مطالعــه ی 
ســاختاری در مــدارس دوره ی یــاد شــده دارد. این تحــول، مقارن 
با اضافه شــدن بخش مشترک شــهری- مدرسه ای در بدو ورود به 
بنــا پدیدار می گردد و بدین ترتیب حضور رســمی مردم در مدرســه 
را تقویــت می نمایــد؛ البتــه تــداوم چنیــن ارتباطــی میــان مدرســه 
و شــهر در عصــر صفــوی و قاجــار نیز قابــل پیگیری اســت. اما تأمل 
در ســاختار مدارس، حکایت از تلفیق غیرمشــابه فضای مردمی با 
که تفاوت مذکور و  ابهام  مدرســه های دوران مختلف دارد. چنان 
ناشــی از آن، شــناخت روابــط دو قشــر طلبه هــا و مــردم را نیازمنــد 
تحلیــل و تفســیر می کنــد. از این رو توجه به ســوی شــدت و ضعف 
گر نــوع ارتباط  تمایــل مــدارس در ارتباط با شــهر جلــب می گردد. ا
یکســان اســت، چــرا همنشــینی های متعــدد در ســاختار مــدارس 
گر چنین نیســت، این تفاوت ریشه در  این ســه دوره وضع شــده و ا
چــه مؤلفه هایــی دارد؟ بــه نظر می رســد، ضروریــات عملکردی هر 
حکومــت، در ایجــاد و شــیوه ی این تعامالت تأثیر بســزایی داشــته 
گی های  کــه تنــوع تلفیق دو فضــا، مدلــول ویژ اســت؛ بــه این معنا 

مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر دوره می باشد. 
بدین ترتیب نوشــتار حاضر در پی درک رابطه ی مدرسه و شهر 

که: ح می نماید  دوران یاد شده، این پرسش های اساسی را مطر
کیفیتی در تلفیق بخش های مردمی با مدارس هر دوره  ۱. چــه 

دیده می شود؟
۲. هــر یــک از ایــن شــیوه ها چــه تعابیــری از مفهــوم ارتبــاط را 

کرده است؟ تقویت 

۳. مناســبت میــان هــم نشــینی مدرســه و شــهر بــا ضروریــات 
عملکرد هر حکومت چگونه روشن می گردد؟

۲. ادبیات موضوع و پژوهش های انجام گرفته 
مرتبط

موضــوع پایــه در این پژوهش، با جایگاه مدرســه در شــهرهای 
دوران اســالمی ایــران مرتبــط اســت و بــه ویــژه بــر قیــاس مــدارس 
کید دارد. درباره ی پیشینه  ی پژوهش  تیموری، صفوی و قاجار تأ
که معمــاری مــدارس اســالمی همواره مــورد توجه  گفــت  می تــوان 

گروه های مختلف بوده است. 
نوشــته های  در  ریشــه  حاضــر،  مقالــه ی  مســتندات  برخــی 
میــان  ایــن  از  و مورخیــن دارد.  توصیفــی مستشــرقین  تاریخــی- 
از   )۱7۱6-۱6۵۱( کمپفــر  و  افــرادی چــون شــاردن )۱7۱۳-۱64۳( 
شــهرت بیشــتری برخوردارنــد. البته در این باب، نظــر به خاطرات 
ایرانیانی مانند عبداهلل مســتوفی)۱۳86(، دولت مرد دوران قاجار، 
نیــز برای مطالعه ی معماری قرن ســیزدهم خالی از لطف نیســت. 
گونه نوشته ها، اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم و حال و  در این 
کشــیده شده  کن مهم آن زمان به تصویر  هوای شــهرها و برخی اما
است. از این رو می تواند در تطبیق فرضیه با واقع مثمر ثمر باشد. 
کــه در  کتاب هایــی می باشــند  از دیگــر منابــع مــورد اســتفاده، 
خصوص مطالعه ی معماری اسالمی تنظیم شده اند؛ برای نمونه، 
کتــاب معمــاری اســالمی خــود بــه بررســی  هیلن برانــد)۱۳8۰( در 
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مــدارس و معماری آن در ســرزمین های اســالمی پرداخته و پیرنیا 
کتــاب معمــاری اســالمی ایــران را بــه مطالعه ی  )۱۳8۵( بخشــی از 

مدارس ایران و فضاهای اصلی آن اختصاص داده است.
کتبی نیز در قالب دایره المعارف تدوین یافته  در این خصوص، 
کاظــم مــالزاده و مریــم محمــدی )۱۳8۱(، دایــره المعــارف  اســت. 
که در آن همه ی مدارس  مــدارس و بناهای مذهبی را نگاشــته اند 
دوران اســالمی موجود در ایران نام برده شــده است. گنجنامه آثار 
معمــاری اســالمی ایــران )حاجی قاســمی،8۳-۱۳7۵( نیــز در این 
دســته جای می گیرند. در این آثار، نقشــه های مدارس و توضیحی 

هر چند مختصر در مورد آنها آورده شده است. 
از ســوی دیگر، نوشــته هایی از متخصین ایرانی و غیرایرانی دال بر 
مطالعه ی ساختار مدارس دوران اسالمی ایران در دست است. از این 
نمونه هــا می تــوان به اثر دونالد ویلبــر)۱۳74( با نام معماری اســالمی 
کتاب معماری تیموری در خراســان از برنارد اوکین  در ایران و توران و 
)۱۳86( اشــاره نمــود. بــه منظــور بررســی مــدارس تیموری بــا دیدگاه 
موضــوع حاضــر، نوشــته های این پژوهشــگران تاریخ معمــاری قابل 
تأمل است. انتظار می رود کتاب های تاریخ تحوالت مدارس در ایران 
نوشته ی علیرضا سمیع آذر )۱۳76( و نیز  تاریخ مدارس ایران از عهد 
باستان تا تأسیس دارالفنون به نگارش حسین سلطان زاده )۱۳64(، 
مناسبت بیشتری با مقصود مقاله ی حاضر داشته باشد؛ از این رو در 

ادامه به محتوای مطالب اجمااًل اشاره می گردد. 
کالبــد مــدارس را در تقابــل بــا رویکردهــای  ســمیع آذر)۱۳76(، 
آموزشــی هــر دوره مــورد ســنجش قرار می دهــد. برای مثــال، عنوان 
که در دوره صفوی، ساختار آموزش در جهت سیاست های  می دارد 
کارکــرد آموزش  حکومتــی- مذهبــی شــکل می گیــرد. بدیــن ترتیــب 
عمومــی برای مــدارس تعریف شــده و معماری آن را تحــت تأثیر قرار 
اوضــاع  بــه شــرح  از طــرف دیگــر، ســلطان زاده)۱۳64(،  می دهــد. 
کمیت  کشور در هر عصر می پردازد و  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
مدارس را مرتبط با آن می داند. سپس موقعیت قرارگیری این ابنیه 
را در شــهر مــورد بررســی قــرار می دهــد. بــرای نمونــه، از شــکل گیری 
مدارس در مجاورت مســاجد جامع ســخن به میان مــی آورد و آن را 
کارکردی میان دو فضا می دانــد. در واقع، او نیز  ناشــی از هماهنگــی 
کارکرد مدارس تلقی می کند  پیوند مدرسه و جامعه را به دنبال نوع 
و معتقــد اســت تعریــف نمازخانــه و آرامــگاه در مــدارس یــا پیدایش 
کارکــرد مشــترک اســت. لیکن در  مســجد- مدرســه، پیامــد همیــن 
کیفیت  نوشــته های نویســنده ی مذکور، تحلیل و قیاس چندانی بر 
ارتباط میان مدرســه و جامعه در دوره های مختلف انجام نشــده و 

تفکیک مستدلی صورت نپذیرفته است. 
کالبد )مدرســه( و  که نوشــتار حاضر، تقابل  این در حالی اســت 
کارکــرد را غیرقابــل انکار می داند اما نگاه واســطه ای بــه این مؤلفه 
کاربری هــای همگانــی در مــدارس  دارد. بــه عبــارت دیگــر، تعریــف 
)مانند نمازخانه یا مدرس عمومی( را در راستای هدف گذاری های 
هــر حکومت به منظور تعامل مردم و طالب می داند. بدین ترتیب 
کیفیــت یعنــی شــیوه و میــزان  کــه  ح می نمایــد  ایــن فــرض را مطــر
ارتباط مدرســه و شــهر بنــا به مقتضیــات هر حکومت متغیر اســت 

که دسته بندی انواع آن امکان پذیر می گردد.  چنان 

ح اصطالح اجتماع پذیری مدارس 3. شر

فضــای  کیفیــت  در  گــی  ویژ نوعــی  مــدارس،  اجتماع پذیــری 
گرد هم مــی آورد. چنین رخدادی در  کاربــران را  که  معماری اســت 
ح می گردد، لیکن منظور از این اصطالح  مقیاس های متفاوت مطر
در نوشتار حاضر، ارزیابی تعامل اجتماعی مدرسه در نسبت با شهر 
کالبد مدارس در این باره وارسی می گردد.  گی  است. از این رو، ویژ
پیرنیــا )۱۳8۵، ۹۱(، مدرســه را بعــد از مســجد، مهم ترین بنای 
همگانی درون شــهری می داند. در مدارس نیز همانند دیگر ابنیه 
می تــوان طیفــی از قلمــروی فــردی تــا جمعی را مشــاهده نمــود؛ از 
گفت و گوهای  که  که محل زندگی طلبه ها بود، ایوانچه ها  حجره ها 
کــه محل اصلی  خ مــی داد و ایوان هــا یــا مدرس ها  دو نفــره در آن ر
تدریس به شــمار می رفت )همان، ۹۱و۹۲( و به تبع افراد بیشــتری 
در مباحثه شــرکت می کردند. با مطالعه ی مدارس دوران اســالمی 
که عالوه  ایــران روشــن می گردد بیشــتر آنها دارای فضایــی بوده اند 
بــر طــالب، همــگان از آن بهــره می  بردنــد و بــه این ترتیب انســجام 
اجتماعــی میــان دو قشــر تقویت می شــد. وجــود چنیــن محلی در 
لت می نماید و نحوه ی  مدارس، ما را به اتصال مدرســه و شــهر دال

کیفیت ارتباط را به دست می دهد.   جانمایی آن، 

ســه  در  مــدارس  اجتماع پذیــری  بررســی   .4
دوره اسالمی ایران
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کار آمــدن تیموریان، قدرت جدیدی در آســیای میانه ظاهر  بــا روی 
کندگی دوره های پیشــین تا حدودی مرتفع  شــد. به ایــن ترتیب پرا
گردیــد و شــکوفایی اقتصــادی اتفــاق افتاد )بلــر و بــوم، ۱۳8۱، 64(. 
گاه از ســر ذوق در جلب  گاه بنــا به مصلحت و  پادشــاهان تیمــوری، 
کوشــا بودنــد. از ایــن رو، مدرســه بــه عنوان  حمایــت علمــا و اعیــان 
بزرگ ترین مؤسسه ی آموزش علوم دینی توسعه یافت )ویلبر،۱۳74، 
کــه هیلــن برانــد )۱۳8۰، ۲۲7(، دوره ی تیمــوری را عصر  8۳( چنــان 
طالیــی مدارس ایران می داند. در این دوره، برپایی مدارس متعدد 
کز حکومتی می توان دید. شایان ذکر این که حمایت  را به ویژه در مرا

مالی این مدارس از سوی دربار یا صاحب منصبان بود )همان(.
کالبــد مدارس  کاربری هــای مختلف در  گنبدخانــه بــا  ســاختار 
ایــن دوره دیده می شــود. مدرســه غیاثیــه خرگــرد، چهارگنبدخانه 
گنبدخانه هــای آن در دو ســوی ایــوان  کــه  کنــج بنــا دارد  در چهــار 
کارکرد نیایشی  ورودی بزرگتر و متمایز است. یکی از این دو، دارای 
که برخی آن  با قبله ای نه چندان دقیق اســت )گدار،۱۳66، ۲44( 
گنبدخانه ی دیگر، تاالر  را مسجد می دانند )بلر و بوم، ۱۳8۱، 6۱( و 
کاربری هایی می باشند  وعظ بوده اســت؛ هر دو فضای ذکر شــده، 
کــه عــالوه بــر طــالب، مــردم شــهر نیــز از آن بهــره می بردنــد. اوکین 
گنبدخانــه ی مجاورش را با نام  )۱۳86، ۵4(، ترکیــب ورودی و  دو 
گی های  مجتمــع ورودی مــی آورد و ویلبــر )۱۳74، ۲6۰( آن را از ویژ
خــاص مــدارس تیمــوری بــه شــمار مــی آورد. در مدرســه غیاثیــه، 
که دسترسی  کاماًل مستقل از بناست، زیرا  مجتمع ورودی بخشی 
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گنبدخانــه ی آن تنهــا از درون هشــتی ورودی ممکن اســت  بــه دو 
و هیــچ راه مســتقیمی از مســجد و تــاالر وعــظ به اتاق هــای اطراف 
گونه ای ارتباط همراه با جداسازی  حیاط وجود ندارد. بنابراین به 

میان مدرسه و شهر در این جا دیده می شود.
تفکیــک قلمــرو بــه این شــیوه می تواند ناشــی از سیاســت های 
اجتماعــی و اقتصادی آن دوران باشــد. بنا به آن چه ویلبر )۱۳74( 
خ میرزا،  در مطالعــات خــود آورده اســت، بانی غیاثیــه، وزیر شــاهر
کــه  کــرد  کوچــک و در موقعیتــی بنــا  ایــن مدرســه را در دهکــده ای 
مســجد جامعــی اطــراف آن وجــود نداشــت؛ بنابرایــن دور از ذهن 
کــه مســجد و تــاالر وعــظ مدرســه در اختیــار عمــوم قــرار  نیســت 
کاربری باشــند. از ســوی دیگر، بنا  گرفته انــد تا جایگزینی برای این 
بــه غنای نســبی اقتصــادی، موقوفات غیاثیه در سراســر خراســان 
که پس از صــرف هزینه های مدرســه، مبلغ  گســترده بودنــد چنان 
قابــل توجــه باقی مانده بــه خانواده ی بانی می رســید. بنابراین به 

کمک های مردمــی نبود  منظــور اداره ی امــور مدرســه، نیــازی بــه 
و اختــالط مدرســه و شــهر بیش از ایــن موضوعیت نداشــت. ویلبر 
کــه در دوره ی تیمــوری، معمواًل  )۱۳74، ۱4۵( نیــز اظهــار مــی دارد 
تمایلــی بــه ســاخت مــدارس در محــل تردد عمــوم نبــود. در واقع، 
چنین ارتباطی میان طالب و مردم در بسیاری از مدارس تیموری 

که معمار آن قوام الدین شیرازی بود، دیده می شود. 
اوکین )۱۳86، ۵4 و ۵۵(، مجتمع ورودی را پیشنهاد قوام الدین 
گرفت.  که به پشــتوانه ی سیاســت های آن دوران پا  معمار می داند 
گنبدخانه ی  که امروزه تنها  گوهرشاد هرات  برای نمونه، مدرســه ی 
آرامگاه بانی آن به جا مانده نیز همانند غیاثیه بوده و شرودر تهرنگ 

کرده است )همان، ۳۲۳(. آن را بر اساس غیاثیه طراحی 
مــدارس شــاخص ایــن دوره را در شــهرهای غیــر پایتخــت نیــز 
که بیشــتر  می تــوان دیــد. بخــارا از شــهرهای بازرگانــی آن زمان بوده 
بناهــای آن بــا مالیــات دریافتــی از مــردم ســاخته می شــده اســت. 

گوهرشاد.  تصویر1- فضای مردمی در ناحیه بینابین مدرسه و شهر در غیاثیه و 
گوهرشاد هرات بر اساس الگوی غیاثیه )اوکین، 1386، ۷11( راست: غیاثیه خرگرد )ویلبر،13۷4، 969(     چپ: تهرنگ مدرسه 

تصویر۲- مقایسه ی جانمایی و تفکیک فضای همگانی در سه مدرسه الغ بیگ.
راست: الغ بیگ بخارا )ویلبر، 13۷4، 939( وسط: الغ بیگ غوج دیوان )همان، 941( چپ: الغ بیگ سمرقند )همان، 949(
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گونه ی مدارس جفت اســت؛ یعنی  مدرســه الغ بیگ در این شــهر از 
که در عرض خیابان و مقابل هم بنا می شوند )هیلن  دو مدرسه ای 
براند، ۱۳8۰، ۲۳۲(. این مدرسه نیز هم مقیاس با غیاثیه، مسجد و 
تــاالر وعظی در مجموعه ی ورودی برای اســتفاده ی عموم دارد. اما 
به لحاظ تفکیک فضایی، اندکی مغایر با پالن غیاثیه اســت؛ به این 
ترتیب که یکی از تاالرهای گنبددار ورودی به سایر فضاهای مدرسه 
راه مستقیم دارد. مشابه این ساختار با چنین اتفاقی در مدرسه ی 
الــغ بیگ ســمرقند )مدرســه ی هم عصر بــا الغ بیگ بخــارا( نیز قابل 
مشاهده است. در واقع، انعطاف بیشتری در اختالط قلمروی طالب 
و مردم دیده می شــود. اوکین )۱۳86، ۵4 و ۵۵(، این امر را ناشــی از 
گرایش به نوع مدارس سده ی شانزدهم می داند و از سویی احتمال 
کاربــران بنا ایجاد شــده باشــد.  می دهــد ایــن راه بعدهــا بــه دســت 
تفــاوت دیگــر الــغ بیــگ ســمرقند در مقایســه بــا غیاثیــه و الــغ 
کاربری مفصل میان مدرســه و شــهر اســت. این بنا در  بیگ بخارا، 
میــدان ریگســتان و در مجاورت مســجد و خانقاه ســاخته شــده و 
در نتیجــه محــل برپایــی نماز جماعــت فراهم بوده اســت. از طرف 
گســتردگی خدمــات ایــن مدرســه را بــه مثابه  دیگــر، ویلبــر)۱۳74( 
که  دانشــگاهی در آن زمان می داند. بر این اســاس، منطقی اســت 
کاربری مــدرس پذیرای  گنبدخانه هــای مجــاور ورودی، ایــن بار با 
مردم شــهر باشــند و شبســتان مســجد به درون بنا و پشــت ایوان 

کشیده شود.  جنوبی 
ح مجتمع   در مدرســه ی الــغ بیگ غوج دیوان نیز می تــوان طر
کاربــری و تفکیــک  کــه  ورودی )فضــای همگانــی مدرســه( را دیــد 

فضایی آن تقریبًا مشابه الغ بیگ بخاراست. 

۲.4. شیوه های ارتباط مدرسه و شهر در دوره ی صفوی
گرچــه اهمیت ســرعت ســاخت در دوره ی صفــوی، تقریبًا مانع 
بروز اتفاق جدیدی در ســازه بود، دگرگونی همنشــینی فضاها را به 
ویژه در مدارس این دوره نسبت به عصر تیموری می توان دید. به 
بیان روشــن تر، معماری و طراحی شــهری در این دوره دستخوش 
که البته ریشــه ی این امر را می بایســت در مؤلفه های  گردید  تغییر 
مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن دوران جست و جو کرد. 
در دوره ی صفوی، شــاهان قصد داشتند دولت مستقل ملی- 
شــیعی تشــکیل دهنــد. از ایــن رو، سیاســت تبلیغ و ترویج تشــیع 
گردد  گرفته شد تا با حفظ وحدت ملی، قدرت دولت تقویت  پیش 
)نوایی و غفاری فرد، ۱۳86(. به همین منظور برگزاری جشن های 
کــه ایــن رخــداد بســتر  گرفــت در حالــی  ملــی و مراســم مذهبــی پــا 
مناســب خود را می طلبید. در نتیجه، حکومت اقداماتی در رابطه 
کــه از آن جمله می توان به ســاخت  بــا طراحی شــهری ترتیــب داد 
مجموعه هــای شــهری اشــاره نمــود. از ســوی دیگــر، مــدارس بــه 
ح ریزی شــد تا بتواند با پذیرش مردم شــهر، پشــتیبانی  گونه ای طر

عقیدتی جهت پیشبرد اهداف مذکور باشد. 
شــهر  و  مدرســه  ارتبــاط  در  متفاوتــی  کیفیــات  دوره،  ایــن  در 
نمایان است. برخی مدارس صفوی در مجموعه های شهری واقع 
شــده اند و از ایــن رهگــذر، حافظ تعامــل طلبه ها با مردم شــهرند؛ 
که مقارن حکومت شاه عباس  کرمان  گنجعلی خان  مانند مدرسه 

کــه در طبقه ی  گونــه ای  در مجــاورت میــدان و بــازار بنــا شــد۳. بــه 
کاروانســرا را جای می داد و طبقــه ی اول آن به  همکــف، مســافران 
گروه  حجره ها و مدرس طالب اختصاص داشت. از سوی دیگر، دو 
مذکــور به صورت مشــترک از عناصر ورودی، حیاط و مســجد بهره 
می بردنــد و بــه این ترتیــب ارتباط طالب بــا مردم شــهر و بازرگانان 
کیفیت این انسجام  خارجی در قلب تپنده ی شهر برقرار می گردد؛ 

گویی مدرسه از میان مردم عبور می کند. که  چنان است 
که بیشتر مدارس صفوی دارای نوعی  بررسی ها نشان می دهد 
که البته این فضا در مقایسه با نقشه های  کاربری همگانی بوده اند 
کشــیده شــده اســت؛ مانند چهارباغ  مدارس تیموری به درون بنا 
فضاهــا،  هم نشــینی  تحلیــل  از  پیــش  اســت  شایســته  اصفهــان. 

گردد.  موقعیت مدرسه بررسی 
مدرســه چهارباغ، مقارن با حکومت شــاه ســلطان حســین بنا 
می گــردد4 و نمــای اصلــی آن در ضلــع غربی رو به خیابــان چهارباغ 
کــه این  دارد )مــالزاده و محمــدی، ۱۳8۱، ۵۱(. قابــل توجــه اســت 
خیابــان از مهم تریــن شــریان های اصفهــان صفــوی۵ و همچــون 
میــدان نقــش جهــان، بســتری اجتماع پذیــر بــه منظــور برگــزاری 
مراســم ملــی و مذهبــی بوده اســت6. در شــرق مدرســه نیــز یکی از 
کاروانســرای مادرشــاه قرار دارد و از ســوی دیگر  موقوفات آن یعنی 
پیرنیا )۱۳8۵، ۳۳۰ و ۳۳۱(، جبهه ی شــمالی بنا را چنین توصیف 
گنبدی بزرگ است  می کند: »در میان بازار، چهارسویی پرشکوه با 
کــه در آیــگاه مدرســه بــه آن بــاز می شــود.« از بیــان فوق مشــخص 
می شود بخشی از جمعیت مدعو به این مدرسه را بازاریان تشکیل 
می دادنــد. این صنــف از نظر اجتماعی و دینــی رابطه ی نزدیکی با 
گردانندگان اصلی هیأت ها و مراســم  اهــل علم داشــتند و در واقــع 
مذهبــی در دوره ی صفــوی بودنــد )نوایــی و غفــاری فــرد، ۱۳86، 
۲۹7(. از ایــن رو دعــوت بازاریــان بــه درون مدرســه خالــی از لطــف 
کمک های  گیرند و سرانجام  نبود تا در جریان فعالیت های آن قرار 
مالی ایشــان و این ارتباط اقتصادی تعلق خاطر میان این دو قشــر 
که می توان ادعا نمود اهداف  را تقویت نماید. در این صورت است 

مذهبی- سیاسی حکومت در اینجا محقق شده است.
گفته شــد، ورودی شــمالی و غربی  که پیش تر  گونه  گرچه همان 
بنا، پذیرای مردم اســت، دسترســی مستقیم نیز از مسجد به بیرون 
وجود دارد؛ این امر مجتمع ورودی مدارس تیموری را به یاد می آورد. 
اما تفاوتی که در قیاس کیفیات ارتباطی مدارس این دو دوره به نظر 
می رســد، بــه تفکیک قلمروی طلبه ها و مردم بــاز می گردد. به بیان 
که  کانونی بود  واضــح تــر، حیاط مرکزی مدارس تیموری، بــه عنوان 
کاربران خاص فضا را فراهم می کرد )ویلبر، ۱۳74، ۱۱۳( حال  خلوت 
آن که در بیشتر مدارس صفوی، مردم از حیاط مدرسه گذر می کنند 
تــا بــه نمازخانه دسترســی یابند. انســجام میان مدرســه چهارباغ با 
که بحران ها و سیاست های نادرست قاجاری نیز  شهر چنان اســت 
کند. این فضا در خاطــرات پیرلوتی)۱۳7۲،  نتوانســته آن را دگرگــون 
کرده  که مقارن با سلطنت مظفرالدین شاه به ایران سفر   )۲۱۳-۲۱۱
که ورود به مدرسه  بود، به تفصیل شــرح داده شــده اســت: »از آنجا 
بــرای مســلمان آزاد اســت، مــردم بــه منظــور برخــورداری از خنکــی 
کشــیده اند و قلیان  و ســایه روی ســنگ های حیاط نشســته یا دراز 

کیفیت ارتباط مدرسه و شهر بر پایه تحلیل اجتماع پذیری مدارس  بازاندیشی در 
دوره تیموری تا ابتدای قرن چهاردهم
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می کشند؛ صدای قل قل خفیف آن در همه جا به گوش می رسد... 
مردم در مســجد جمع می شوند و به مشــاوره یا بحث درباره ی امور 

مذهبی می پردازند.«
از دیگــر مــدارس شــاخص ایــن دوره می تــوان بــه مــال عبــداهلل 
کــه در نــوع جانمایــی و ترکیــب تقریبــًا مشــابه  کــرد  اصفهــان اشــاره 
مدرســه چهاربــاغ  اســت. در دوره ی صفــوی، مدارســی نیــز دیــده 
کــه تنها دارای فضــای اقامتی برای طالب انــد. لیکن نوع  می شــوند 
موقعیت قرارگیری آنها در کنار کاربری عمومی مسجد، امکان ارتباط 
مدرســه و شــهر را فراهــم مــی آورد. مــدارس ســلیمانیه و ناصریــه در 
مجاورت مسجد امام )جامع عباسی( از این زمره اند. مسجد جامع 
عباسی به منظور بنایی عمومی و تأییدی بر التزام سلسله ی صفوی 
به تشیع طراحی شده بود و در واقع، برگزاری سخنرانی های عمومی 
جهــت ترویج تشــیع از وظایف اصلی آن به شــمار می رفــت )نوایی و 
غفــاری فــرد، ۱۳86، ۳۳۹(. احتمــال دارد بــه همیــن منظــور تمــام 
فضاهــای موجــود در دو مدرســه ی همجــوار بــه حجره هــای طالب 
اختصاص یافته و فضای مسجد، محل تدریس بوده باشد. به بیان 
دیگر، مدرســه درون مســجد جای داده شــده و تنها یک طاق نما، 

مرز میان مدرسه و مسجد را تعیین می نماید.  
مجــاورت مســجد و مدرســه در دوره ی قاجــار نیز بــه وفور قابل 
کــه هیلــن برانــد )۱۳8۰، ۲۳۵( بیان  گونه  مشــاهده اســت. همــان 
می دارد: » در هم آمیختن مدام این دو شــکل )مدرســه و مسجد( 
گرفتــه شــده  کار  در ایــران قاجــاری، در بنیادهــای متعــددی بــه 
کیفیت ارتباطی آنهــا با مدارس  اســت.« لیکــن در ادامــه به قیــاس 

اخیر پرداخته می شود.

3.4. ترکیب مدرسه و شهر در دوره ی  قاجار
گرچه در ظاهر مشابه الگوهای  مدرسه ســازی در دوره ی قاجار 
صفــوی پدیدار می گــردد، در تفکیــک فضاها متفاوت با آن اســت. 
که بــه نوعی در  در ایــن دوره بــا طراحی مدارســی مواجه می شــویم 
کاربری همگانی مســجد قرار می گیرند اما بســتر ارتباطی  مجــاورت 
کــه در صفــوی وجــود داشــت،  گونــه  میــان طلبه هــا و مــردم، آن 
فراهم نمی گردد. در موشــکافی علل این رخداد، اشاره ای هر چند 
کشــور ضــروری می نمایــد. پژوهشــگران، تاریخ  مختصــر بــه اوضاع 
کشــور در زمینه هــای اقتصــادی،  ایــن دوره را، مصــادف بــا افــول 

گنجعلی خان و چهارباغ.  تصویر3- مشابهت تلفیق فضای مردمی با مدرسه در مدارس صفوی 
گویی مدرسه از میان مردم عبور می  کند )حاجی قاسمی، 13۷9، 116(  کرمان،  گنجعلی خان  راست: در 

چپ: اجتماع پذیری مدرسه چهار باغ و حیاط آن به عنوان قلمروی مشترک طالب و مردم )حاجی قاسمی، 13۷9، ۷9(

که میان مدرسه و مسجد جدایی می اندازد. تصویر4- در مدرسه سلیمانیه، تنها طاق نما است 
راست: سلسله مراتب شهر تا مدارس سلیمانیه و ناصریه )حاجی قاسمی، 13۷9، ۲۷(    چپ: هم نشینی فضاهای مدرسه و مسجد جامع عباسی )میشل، 1388، 19(
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که به صورت ضعف در اداره ی امور  فرهنگــی و اجتماعــی می دانند 
بروز می یابد. در پی این مســئله، سیاست های حکومتی بر شدت 
مشــکالت پیــش آمده افــزود و بدین ترتیب شــکاف میــان دولت و 

گردید.  مردم بیش از هر چیز محسوس 
از طرفــی، دیگــر از آن طبــع رفیــع ملوکانــه و موقوفــات بســیار 
کــه اوژن اوبن، ســفیر وقت فرانســه،  مــدارس خبــری نبــود. چنان 
کاروان ســرا و باغ هــای مجــاور  کــه در زمــان قاجــار،  بیــان مــی دارد 
رایــگان  آشــپزخانه ی  و  گردیــد  ج  خــار مدرســه  وقــف  از  چهاربــاغ 
ســابق نیز برچیده شــد )اوبن،۱۳6۲، ۲۹۹(. با ایــن توصیفات، آن 
گریبان گیــر، تــوان چندانی برای دولــت حتی در  بحــران اقتصــادِی 
اداره ی امــور مــدارس باقــی نگذاشــته بــود7. از این رو شــاید بتوان 
کیفیتــی در ارتبــاط میــان مدرســه و شــهر را در پــی  ظهــور چنیــن 
انگیزه های مالی دولت دانســت تا ضمن جذب بودجه ی بازاریان 
نمازگــزار و تأمیــن هزینه هــای مدرســه، درخواســت تعامــل دو فضا 
کرده،  کــه در زمــان قاجار بــه ایران ســفر  گــردد. اوژن اوبــن  مرتفــع 
بــه بیــان فوق توجــه دارد. او به توصیف مســجد شــاه و مدرس آن 
کــه در پرداخــت هزینه های  می پــردازد و از متدینانــی یــاد می کنــد 
مدرســه ســهیم می شــوند )اوبــن، ۱۳6۲، ۱6۵(. شــایان ذکر اســت 
که به نام شــاه عباس و با انگیزه های مذهبی  مدرســه و مســجدی 
بــود، اداره ی آن در  گرفتــه  اهــداف حکومتــی شــکل  در راســتای 
کمک های مــردم غیرممکن می گــردد. البته این  ایــن زمان بــدون 
کمک هــای مالــی بــه مــدارس در زمان قاجــار چنــان متداول  نــوع 
که نجمی )۱۳64( در جای جای نوشــته ی خــود آن را با نام  اســت 
باقیات الصالحات آورده و همچنین از نقش مراجع تقلید در تأمین 

هزینه ی طلبه ها می گوید )همان، 44۰(.
جنبه ی قابل تأمل دیگر در این میان، نفوذ و قدرت حوزه های 
کــه نزدیکــی  علمیــه در اعتراضــات مردمــی اســت. بــه ایــن معنــا 
پادشاهان و مردم رفته رفته رنگ می بازد و این بار علما واسطه ی 
میــان مــردم و حکومت می گردند8. از ایــن رو عدم تمایل حکومت 
به اختالط طالب و مردم )پیوند مدرسه و شهر به شیوه ی صفوی( 
قابل پیش بینی اســت تا تعامل میان ایشــان با نظارت بیشــتری از 
گرچه تعزیه و مراســم مذهبی  گــردد. بنابراین  ســوی دولــت همراه 
همچنان در مدارس برگزار می شــوند، سایه ی سنگین این نظارت 

آن را تا ســرحد نمایشــی شــدن پیش می برد۹. به عبارت دیگر، آن 
که به ویژه در مدارس صفوی چهارباغ و سلیمانیه  مفهوم ارتباطی 
کانــون همبســتگی طالب و مــردم و نیز محــور پیوند با  )بــه عنــوان 

حکومت( متجلی بود، در اینجا بازآفرینی نمیشود. 
در واقع، تأمل در ساختار مسجد- مدرسه های تهران قاجاری 
بــر ادعــای فوق صحــه می گــذارد؛ از جمله ی این ابنیــه می توان به 
حاج قنبر علی خان، حکیم باشی، خازن الممالک، معیرالممالک، 

معمارباشی و شیخ عبدالحسین اشاره نمود. 
کنار  مدرســه شــیخ عبدالحســین با ترکیب مســجد و مدرسه در 
هــم، یــادآور مدرســه صفوی ســلیمانیه اســت. لیکــن در تلفیق دو 
فضا، ساختاری مغایر با آن دارد. به این صورت که مسجد به عنوان 
پیونددهنده ی طلبه ها و مردم در مجاورت مدرســه اما مستقل از 
که از نقشه های زیر و تحلیل آنها بر می آید، این بار  آن است. چنان 
کامل ورودی ها پیش رفته  میزان ارتباط مدرســه و شهر تا تفکیک 
گونه ای  و حتــی ارتبــاط بصری میان آن دو منقطع شــده اســت به 
گنبدخانه ی  کــه طلبه ها تنها می توانند از پیش فضــای مدرس به 
کاشان نیز چنین شیوه ای را  مســجد راه یابند. مدرســه درب یالن 
در بر دارد و فضای راهرو مانندی متصل کننده ی مسجد و مدرسه 

است )مالزاده و محمدی، ۱۳8۱، ۵4(.
نمونه ای دیگر از ترکیب مســجد و مدرســه در سپهســاالر تهران 
که در زمان ناصرالدین شاه برپا  گاه این مدرســه را  دیده می شــود. 
کالبدی  گردیــد، بــا مدرســه چهاربــاغ مقایســه می کننــد و ســاختار 
آن را در قیــاس بــا بنــای مزبــور می ســنجند. ایــن مدرســه در ضلع 
که میادین  جنوب شــرقی میدان بهارستان ساخته شــد؛ حال آن 
قاجــاری، بر خــالف فضاهای شــهری صفوی )ماننــد میدان نقش 
جهــان و خیابــان چهاربــاغ( صبغــه ای سیاســی بــه خــود می گیرند 
و البتــه میــدان بهارســتان هــم از این امر مســتثنی نیســت. بدین 
ترتیــب نخســتین تفاوت ایــن دو مدرســه، در موقعیتشــان پدیدار 
کــه می بایســت آن را  بــر حســب سیاســت های هــر دوره  می گــردد 
دانســت. اختــالف دیگــر در جانمایــی حجره هــا و تفکیــک فضــای 
گنبدخانــه و شبســتان در  مردمــی بــروز می یابــد. در ایــن مدرســه، 
همکــف واقع شــده و حجره هــای اقامتــی در طبقــه ی اول جــای 
دارنــد و در واقــع، بــه وســیله ی مهتابــی از همکــف جدا شــده اند. 

تصویر5- چگونگی ارتباط مدرسه و شهر در مدرسه شیخ عبدالحسین تهران.
ماخذ: )حاجی قاسمی، 13۷9، 4۲(

کیفیت ارتباط مدرسه و شهر بر پایه تحلیل اجتماع پذیری مدارس  بازاندیشی در 
دوره تیموری تا ابتدای قرن چهاردهم
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بنابراین محملی برای تلفیق مسیرهای رفت و آمدی دو قشر مهیا 
گرچه مردم و طالب از حیاط مشــترک  نمی گــردد. به ســخن دیگر، 

بهره می برند، سپهساالر حال و هوای مدرسه چهارباغ را ندارد. 
ارتباط مدرسه و شهر در دیگر شهرهای بزرگ قاجاری هم دیده 
می شود. برای نمونه، مدرسه سید اصفهان نیز شیوه ی سپهساالر 
که فضای مردمی و اقامتی طالب در دو  را در بــر دارد. بــه این معنــا 
گرفته شده اما مهتابی ضمن تفکیک دو فضا،  تراز متفاوت در نظر 

امکان اشراف به حیاط را برای طلبه ها فراهم می کند.

کــه آغــاز بســیاری از شــیوه های ترکیبــی اســت، باز  در اصفهــان 
می تــوان الگوهــای نوینــی را شــاهد بــود. از ایــن میــان، ســاختار 
کاشان شایسته ی تأمل است. نکته ی قابل توجه  مدرسه آقابزرگ 
در ایــن بنا، جداســازی قلمروی مخاطبان در عین ترکیب مســجد 
با مدرســه اســت. اینجا، مدرســه در زیــر مهتابی جلــوی در آیگاه از 
گرد  گردا که  گودال باغچه  مســجد جدا شــده و نیم اشــکوب هم از 
آن حجره ها جای دارند، باالتر است )پیرنیا، ۱۳8۵، ۳4۳(. بدین 
گانه  ترتیب مسجد به عنوان فضای جمعی و مردمی در ترازی جدا
که اشــراف مردم به  نســبت به مدرســه طراحی شــده است. چنان 
زندگی و درس طلبه ها میســر اســت لیکن حضور آزادانه ی عامه در 

کنترل شده است.  آن جا معنا ندارد و رفت و آمد به مدرسه 

در  مدرســه  و  مردمــی  فضــای  ترکــــــــــیب   .5
دوره های مختلف

پیــش از ایــن رونــد ترکیــب مدرســه بــا شــهر در دوره هــای تاریخی 
که به  کنده مطرح شــد  گردیــد و مســائلی هر چند به طــور پرا بررســی 
چرایی شــیوه ی جانمایی فضا داللت می کرد. در این بخش ســعی بر 
آن است تا با جمع بندی ویژگی های بیان شده، دسته بندی شیوه ی 
گردد. دســته بندی حاضر با چشم پوشی از نوع  این ارتباط مســتدل 
کاربری همگانی مدرسه، بر اساس مسیر رفت و آمد مردم در بنا تنظیم 

شده است و شیوه ی تلفیق آن با قلمروی طالب را مد نظر دارد. 

تصویر6- تلفیق فضای مردمی با مدرسه قاجاری سپهساالر تهران.
 )حاجی قاسمی،13۷۷، 94(

کاشان. تصویر۷- همنشینی غیرهم تراز مدرسه و شهر در مدرسه آقابزرگ 
ماخذ: )حاجی قاسمی، 13۷9، 55(

جدول1- بررسی فضای مردمی در مدارس دوره های تاریخی مختلف.

گی مدرسه از منظر موقعیت قرارگیری و تفکیک فضای همگانیدوره تاریخی ویژ

دوره تیموری

- ساخت مدارس به صورت بنایی منفرد	 
- ساخت مدارس در مجاورت میدان با توجه به منزلت سیاسی- اداری میدان	 
گرفتن مجتمع ورودی شامل مجموعه ورودی و دو تاالر عمومی )مفصل میان - مدرسه و شهر(	  - در نظر 
- حیاط مدرسه به عنوان قلمروی خاص طالب	 

دوره صفوی
- ساخت مدارس در بستر اجتماع پذیر مانند میدان و بازار	 
- استفاده از فضای مدرسه به منظور برگزاری مراسم همگانی	 
کیفیات مختلف در هم نشینی فضای همگانی با سایر فضاهای مدرسه	   -

- ساخت مدارس در ساختاری متفاوت از مدارس صفوی	 دوره قاجار
- فزونی ساخت ابنیه با نام مسجد- مدرسه	 
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نمونه 
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تیمور

غیاثیه خرگرد
الغ بیگ بخارا

الغ بیگ سمرقند
الغ بیگ غوج دیوان

نمونه  
ی

صفو

سلیمانیه و ناصریه 
اصفهان

چهار باغ اصفهان
کرمان گنجعلی خان 
مال عبداهلل اصفهان

ی
نمونه  قاجار

شیخ عبدالحسین تهران
کاشان درب یالن 

حاج قنبر علی خان 
تهران

معیرالممالک تهران

کاشان آقابزرگ 
سید اصفهان

سپهساالر تهران  

6. گونه های اجتماع پذیری مدارس در دوران 
تیموری، صفوی و قاجار

در دوره هــای تاریخــی مختلــف، بنــا بــه ضروریــات عملکــرد آن 
عصــر، اتصــال مدرســه به شــهر انجــام پذیرفته اســت لیکــن میزان 
لت نــدارد. بنابــر مطالعات  و شــیوه ی واحــدی بــر همــه ی آنهــا دال

گونه ها پرداخته می شود:  پیشین، به دسته بندی 
� گونــه نخســت: ترکیــب فضــای مردمــی بــا مدرســه در الیــه ی 

بینابینی مدخل
کالبــد تعامل به صورت فضایی واســط  در مــدارس این شــیوه، 
گونه ای جانمایی شده  گرفته اســت و به  میان مدرســه و شــهر قرار 
کــه  کــه می تــوان از مجموعــه ی ورودی بــه آن راه یافــت در حالــی 
دسترسی از آن به دیگر فضاهای مدرسه امکان پذیر نیست. مانند 

مدرسه غیاثیه خرگرد.
� گونه دوم: ترکیب فضای مردمی همجوار با مدرســه در بنایی 

واحد 
رفــت و آمد به ایــن مجموعه از طریق ورودی مشــترک طلبه ها 
کنار  و مــردم صــورت می پذیــرد. در این شــیوه، فضــای مردمــی در 
مدرسه و هم تراز با آن قرار می گیرد؛ ضمن آن که مدرس از فضاهای 
مســجد محســوب شــده و امکان بهره وری عموم از تدریس میســر 
گاه با طــاق نمای میــان حیاط ها تعیین  اســت؛ مــرز این دو فضــا، 

کنار جامع عباسی. می گردد؛ مانند مدرسه سلیمانیه در 
� گونه سوم: ترکیب فضای مردمی درون مدرسه 

کشــیده شــده و  در ایــن مــدارس، فضــای همگانــی بــه داخــل 
گذر از حیاط مدرســه و فضــای اقامتی  عامــه ی مــردم می توانند با 
گونه، حجره هایی  طالب به آن راه یابند. در برخی نمونه های این 
در اشــکوب دیگر نیز دیده می شــوند لیکن همچنان ارتباط بصری 

برقرار است؛ مانند مدرسه چهارباغ اصفهان.
کنار مدرســه ضمن  � گونــه چهــارم: ترکیــب فضــای مردمــی در 

استقالل دو بنا
در ایــن شــیوه، مدرســه و مســجد )فضــای مردمــی(، دو بنــای 
که البته در ترازی یکســان و در ارتباط با هم می باشند  مســتقل اند 
و مجموعــه ی واحــدی را تشــکیل می دهند. در حقیقــت ورودی، 
گرفته شــده و ارتباط  حیــاط و ســایر فضاهــا به صورت مجزا در نظر 
که طلبه هــا نماز خود را در مســجد  بصــری وجــود نــدارد. حــال آن 
اقامه می کنند و بدین ترتیب ارتباط مدرســه و شــهر هر چند اندک 

برقرار می گردد؛ مانند مدرسه شیخ عبدالحسین تهران. 
� گونه پنجم: ترکیب غیر هم تراز فضای مردمی با مدرسه 

گونــه بناها  ارتبــاط فضــای مردمــی با مدرســه را در مقطــع این 
کــه دو فضــا در دو تــراز  می تــوان مشــاهده نمــود. بــه ایــن صــورت 
مختلــف ســاخته شــده اند امــا ترکیــب آنها بنــای واحدی را نشــان 
می دهــد. در واقع فضــای مردمی در همکــف و حجره های اقامتی 
در مجاورت مهتابی )در تراز فوقانی( پدیدار می شــوند یا در اطراف 
گــودال باغچــه )در تــراز زیریــن( شــکل می گیرنــد؛ ماننــد مــدارس 

کاشان. سپهساالر تهران، سید اصفهان و آقابزرگ 

۷. کیفیت مفهوم ارتباط مدارس در نسبت با شهر

که تلفیق  گفته شــده، اســتنباط می گــردد  کنون  بنا بر آن چه تا 
کیفیات حاصــل از آن در دوره های  دو فضــای مردمــی و مدرســه و 
مختلف دال بر تعابیر متعدد از مفهوم ارتباط است. بر این اساس 
که: چــه مؤلفه هایی بر  ح می شــود؛ از جمله آن  پرســش هایی مطر
کالبــدی هر بنا، پیونــد میان دو  تقویــت تعامــالت مؤثرنــد؟ ترکیب 
کرده است؟ مناسبت میان مدرسه و شهر در  فضا را چگونه تأمین 

گونه های ترکیبی در دوره های تیموری، صفوی و قاجار. جدول۲- 

کیفیت ارتباط مدرسه و شهر بر پایه تحلیل اجتماع پذیری مدارس  بازاندیشی در 
دوره تیموری تا ابتدای قرن چهاردهم
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بــا  تقابــل  در  شــهر  و  مدرســه  ارتبــاط  درک  راه هــای  از  یکــی 
اندیشــه های حکومتــی، مطالعــه، تحلیــل و مقایســه ی ســاختار 
و  انــواع شــیوه های جانمایــی  اســت.  هــر دوره  مــدارس  فضایــی 
کلی از مفهوم ارتباط  تفکیک فضای مردمی از مدرســه، ســه تعبیر 
را بــه دســت داده انــد و بدیــن ترتیب به تأثیــر مؤلفه هــای مختلف 
کــه می توان  لــت دارند. بررســی فوق نشــان داد  در ایــن پیونــد دال
که  گونه دسته بندی نمود  کیفیات تلفیقی این دو فضا را در شــش 

ح آن پرداخته می شود.  در ادامه به شر
کشــور از غنای  در حکومــت قدرتمند و ســنی مذهب تیموری، 
نســبی برخوردار می گردد و پادشــاهانی نظیر الغ بیگ می کوشند تا 
ضمن حفظ قدرت و تسلط بر مردم، عالقه ی خود به علم و ادب را 
ابراز نمایند. از این رو، در ساختار مدارس این دوره، فضای مردمی 
در حــد فاصــل میــان عرصــه ی عمومی شــهر و عرصــه ی خصوصی 
مدرســه )الیــه ی بینابینی مدخل( باقی می مانــد چنان که تفکیک 

قلمروی طلبه ها از مردم به روشنی نمایان است )گونه نخست(.
کار آمــدن دولــت شــیعه و بــا نفــوذ صفــوی بــا  پــس از آن، روی 

نتیجه

که  تحکیــم مبانــی فکــری و فرهنگــی همــراه می گــردد. بــه طــوری 
می تــوان ادعــا نمــود نظیــر ایــن همبســتگی میــان دولــت و مــردم 
کمتــر دوره ای یافــت می شــود. بدین ترتیب مــدارس اصفهان،  در 
محمــل تبــادل افکار و تقویت وحدت ملی می شــوند و شــیوه های 
که در آن  متعــدد همنشــینی فضاهــا در آن بروز می یابد. شــیوهای 
مدرســه در مجــاورت فضای مردمــی و هم تراز با آن شــکل می گیرد 
و تعریــف مــرز میــان فضاهــا، ارتبــاط بصــری را منقطــع نمی نمایــد 
)گونــه دوم(. در برخی مدارس نیز فضای مردمی به درون مدرســه 
کشیده شــده و بــه ایــن ترتیــب مســیرهای رفــت و آمــدی مــردم بــا 
محل زندگی طالب درهم آمیخته اســت و وجود فضاهای مشترک 

بسیار، در واقع پیوند میان دو فضا را افزون می کند )گونه سوم(. 
از ســوی دیگــر در عصر قاجــار، بحران های پیش آمــده، بلواهای 
مردمی و ضعف پادشاهان، شکاف میان دولت و مردم را محسوس 
که از شــورش ها هراســان است، تمایلی به برقراری  می نماید. دولت 
ارتبــاط میــان علمــا و طلبه هــا بــا مــردم نشــان نمی دهــد و از طرفی 
کار خود  اختصــاص بودجــه بــرای اداره ی مــدارس را نیــز در دســتور 

گونــه بــروز و ظهور بیشــتری دارد؟ جــدول ۳ می تواند  کــدام دوره و 
رهنمــون پاســخی به پرســش های یاد شــده باشــد؛ هــر چند جای 

تأمل در این باره همچنان وجود دارد. 
مشــترک  قلمروهــای  وجــود   ،)۱67-۱6۵  ،۱۳۹۱( لنــگ  جــان 
)مســیرها و فضاهــای خدمــات(، ارتباط دیــداری و شــنیداری را از 
کیفیــت تعامالت برمی شــمرد. بر این اســاس،  عوامــل تأثیرگــذار بر 
گی هایی نظیر وجود ورودی مشــترک طلبه ها و مردم، اختالط  ویژ
مســیر های رفــت و آمــدی در حیاط مدرســه، اســتفاده ی عموم از 
گونه ارزیابی  مدرس و اشــراف میان دو فضا در بناهای شاخص هر 
گی هــا را دارا باشــد، تعبیــر  کــه همــه ی ایــن ویژ گونــه ای  می گــردد. 

نمونه بنای شاخص 
گونه هر 

استفاده از ورودی 
مشترک

اختالط مسیرهای رفت و آمدی  در
حیاط مدرسه

استفاده ی 
عموم از مدرس

اشراف مردم به 
حجره ی طالب

---+غیاثیه

++-+سلیمانیه

++++چهارباغ

+--+آقابزرگ 

----شیخ عبدالحسین

گونه های مختلف. کیفیت ارتباط مدرسه و فضای مردمی در  جدول 3- ارزیابی 

قوی تری از مفهوم ارتباط را به دست می دهد. 
کالبــد مدرســه را می تــوان    اختــالط مطلــوب در عناصــر اصلــی 
نشــان از تعمیــق ارتباط دو قشــر دانســت. بر اســاس جــدول فوق، 
کالبــد مدرســه چهاربــاغ دیده می شــود و  حضــور مــردم در اجــزای 
ارتبــاط بصــری بــا فضــای اختصاصــی طــالب )حجره هــا( تــا حدی 
برقرار اســت و در ترکیب این مدرســه، ارتباط بیشتری با شهر دیده 
می شــود. بنابرایــن ارتبــاط میان فضــای مردمی و مدرســه در این 
گونــه از مــدارس صفــوی، نمــود بیشــتری دارد و می تــوان احتمال 
گرد هم آوردن طلبه ها و مردم در اجزای مدرســه، پیوند  که با  داد 

کرده است.  قوی تری را میان مدرسه و شهر برقرار 
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پی نوشت ها

که روایات بسیاری  ۱جلد نخســت »بحاراالنوار« مشــتمل بر 4۰ باب می باشــد 
درباره ی فضیلت دانش و جایگاه دانشمند ذیل آن ذکر شده است.

۲ شــیخ صــدوق در تألیــف خــود با عنــوان »من ال یحضــره الفقیــه« )ج4، ص 
۳۹۹( چنیــن آورده اســت: محمــد بصری از احمد بن محمد بــن عبداهلل از عمرو 
که  کــرد  بــن زیــاد از مــدرک بــن عبدالرحمــن از امــام صــادق علیــه الســالم روایت 
کــه روز قیامت شــود، خداونــد عزوجل مــردم را در یک جا جمع  فرمــود:» زمانــی 
گذاشته می شود و خون شهیدان با قلم دانشمندان  می کند و ترازوهای عدالت 

سنجیده می  شود، پس قلم عالمان بر خون شهیدان برتری می  کند.«
۳   علــم دوســتی و مــردم داری شــاه عباس را نــادر ابراهیمــی )۱۳8۲( به خوبی 
کرده و  کمه ی مالصــدرا در محضر شــاه را توصیف  که شــرح محا آورده اســت؛ آنجــا 
که علما را دوســت می داشــت، چگونه حکم اعدام مال را  بیان می کند شــاه عباس 
کراه صادر می کند. این ماجرا ما را بیش از پیش  بــه تبعیــد بدل و حتــی آن را نیز با ا
به رابطه ی نزدیک و عمیق این پادشاه صفوی با علم و معلمان مدارس رهنمون 
می دارد و قطع مسلم چنین امری در ارتباط میان مدرسه و شهر بسیار مؤثر است.
کفایت پادشاهان صفوی  4   در بیان نمونه ای دیگر از خصلت مردم دوستی و 
در تعلیــم و تربیــت می توان به نوشــته ی اوژن اوبن )۱۳6۲، ۲۹۹( اســتناد نمود: 
»شــاه ســلطان حســین، آخریــن پادشــاه صفــوی، مــرد متدیــن و مقدســی بود. 
که در دوران ســلطنت  طالب علوم دینی با اظهار تأســف فراوان حکایت می کنند 
وی، طلبه هــای اصفهــان هفته ای یکبار درقصر ســلطنتی ســور می خوردند و نیز 
کثیــف خود را همراه می بردنــد تا زنان اندرون آنها را تمیز بشــویند.«  لباس هــای 
و ســپس از دســتور شــاه در مــورد برپایــی مدرســه چهاربــاغ می نویســد: »در یکی 
از باغ های شــاه عباس، شــاه ســلطان حســین دســتور داد آن چنان مدرســه ای 
که همه ی مدرســه های شــهر را تحت الشــعاع قــرار دهد [...] و ســپس  کننــد  بنــا 

حجرهای در مدرسه برای خود برگزید.«
که  ۵    از نوشــته های مورخیــن ایرانــی و ســیاحان غیرایرانــی چنــان برمی آیــد 
کاخ های اشراف بوده و با نزدیکی  خیابان چهارباغ در زمان صفوی مملو از باغ و 
به رودخانه و پل ها در واقع نوعی موقعیت استراتژیک شهری محسوب می شده 
اســت. بدیــن ترتیــب برپایــی مدرســه در ایــن خیابــان، خــود نشــان از اهمیــت 

کمپفر ۱۳6۰(.  فعالیت های این بنا در نظر پادشاه دارد )نک: شاردن ۱۳4۹ و 
ح ایــن مدعــا می توان به ســفرنامه ی ســیاحان فرنگی اشــاره نمود؛  6   در شــر
کــه اســکندر بیک ترکمــان )۱۳۵۰، 8۳8( از برگزاری جشــن آب پاشــان در  جایــی 
کمپفر )۱۳6۰، ۲۳4- ۲۳6(، مراســم  که  خیابان چهار باغ ســخن می گوید یا آنجا 

عید قربان در این خیابان را توصیف می کند.
7   عبــداهلل مســتوفی )۱۳86( در خاطراتــش از بحران هــای اقتصــادی دوران 
که  کــرده و عنوان مــی دارد  قاجــار و دریافــت مالیــات اضافــی از مــردم بســیار یــاد 

گرفته بود. گریبان دولت را نیز  بحران مالی عالوه بر مردم، 
8   نک: بروگش ۱۳74، 6۰۲ و مستوفی۱۳86، ۲6۲ و ۲64.

۹   نک: اهری ۱۳۹۰.
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هم جوار با مســجد )فضای مردمی( ساخته می شوند لیکن حتی در 
ورود بــه مجموعــه مســتقل از یکدیگر عمل می نماینــد و به تبع این 
جدایی در حیاط و ســایر فضاها نیز دیده می شــود )گونه پنجم(. در 
جای دیگر مســجد و مدرســه بنایی واحد را تشکیل می دهند اما در 
دو تــراز متفــاوت تفکیــک شــده اند و معمــواًل در این شــیوه، فضای 
مردمــی هــم ســطح با شــهر و مدرســه در ســطح فوقانی )همجــوار با 

گودال باغچه( است )گونه ششم(.  مهتابی( یا در تراز زیرین )اطراف 
که پیوند مدرســه و شــهر  از بررســی های فــوق چنیــن بر می آید 
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کیفیت ارتباط مدرسه و شهر بر پایه تحلیل اجتماع پذیری مدارس  بازاندیشی در 
دوره تیموری تا ابتدای قرن چهاردهم
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