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چکیده

یکی از بناهایی که پس از اسالم اهمیت ویژه ای پیدا کرد، مدارس می باشد. این گونه فضایی از دوره سلجوقی با 

نظامیه ها آغاز و پس از طی مراحل تکامل خود، در دوره قاجار به شکل مسجد مدرسه ها گسترش یافت. با ورود 

مدرنیته به ایران و تحول نوع آموزش، کاربرد این گونه فضایی محدودتر شده و مدارس مدرن، شکل دیگری به خود 

گرفتند. با توجه به ویژگی های مسجد مدرسه ها و اهمیت کالبدی کارکردی و مفهومی آنها در ایران اسالمی، در این 

مقاله تالش شده با بررسی مهم ترین مسجد مدرسه های دوره قاجار، به تحلیل نمونه های شهر تبریز پرداخته شود. 

در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و تاریخی و با مطالعات کتابخانه ای و میدانی به انجام رسیده است، 

بررسی ویژگی های فضایی مسجد مدرسه های شهر تبریز در دوره قاجار و مقایسه آن با خصوصیات سایر مسجد 

مدرسه ها، به عنوان الگوهای معماری مدارس این دوران، انجام شده تا به پرسش درباره ساختار و ویژگی های 

فضایی و تأثیرات نوع ساماندهی فضاها در پیدایش الگوها، پاسخ داده شود. نتایج نشان داد که علی رغم وجود 

شباهت در خصوصیات فضایی اصلی، نمونه های مطالعاتی، تفاوت های ماهوی با الگوهای مسجد مدرسه های این 

دوران دارد و معماران این بناها تالش نموده اند با بهره گیری از ساختارهای اصلی، با انجام تغییراتی مناسب ترین 

پاسخ را به شرایط محیطی منطقه دهند.
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پس از ظهور دین اسالم، توصيه های جدید دینی، مبنی بر تفکر، 
تعّقل و یادگيری، در کنار عبادت و پرستش پروردگار، جهت تکامل 
شناخت و افزایش معرفت انسان، شکل گرفت. در این دوران اهميت 
عنوان  به  مساجد،  فضای  که  رسيد  حدی  به  آموزش  و  یادگيری 
اصلی ترین و محوری ترین مکان عبادی، جهت آموزش نيز مورد بهره 
برداری قرارگرفت. ترغيب دین اسالم به کسب علم و معرفت، سبب 
پيدایش حلقه ها و تجمع های درس و بحث در این مکان مقدس شد. 
بدین ترتيب با افزون شدن نياز به فضای تعليم و تعلّم، کم کم مدارس 
علوم دینی در کنار مساجد، با ساماندهی جدید به وجود آمده و در 
دوره های مختلف دچار تغييراتی شدند. برخی از مهم ترین این تغييرات 
به علت تفاوت در شيوه آموزش بوده است چرا که در دوره های مختلف 
مفهوم آموزش و شيوه های آموزشی دچار تغييراتی شده  است؛ همين 
تغييرات، باعث ایجاد دگرگونی هایی در شکل کالبدی و معماری مدارس 
گردید )وثيق، 41،1395(. با وجود تحوالت متعدد؛ این گونه ی فضایی، 
در دوره های مختلِف تاریخ معماری ایران تا عصر حاضر، به حيات و 
فعاليت خود ادامه داده و ابعاد مختلف نيازهای انسانی متناسب با امر 

تعليم و تعلّم را، تأمين نموده اند. 
نشان  موضوع،  درباره  مختلف  پژوهش های  و  مطالعات  نتایج 

می دهدکه فضاهای آموزشی در انتقال پيام و تعليم دانش آموزان نقش 
و اثر قابل توجهی دارند )مرتضوی، 21،1376(. بنابراین شناخت عناصر 
و اجزای ساختاری می تواند ابعاد مختلف کيفيت  و ویژگی های فضایی را 
روشن ساخته و چگونگی تطابق  الگوهای معماری با شرایط محيطی را 
نشان دهد. برای دستيابی به این هدف مقاله حاضر در ابتدا به بررسی 
تاریخ پيدایش و تحوالت صورت گرفته و نيز کارکرد مدارس و مهم ترین 
عناصر فضایی آن در یکی از مهم ترین دوره های تحول معماری در ایران 
ویژگی های  مهم ترین  تبيين  با  می پردازد سپس  قاجاریه  دوره  یعنی 
فضایی مدارس تالش می کند تا به یک دسته بندی منطقی از عوامل 
مؤثر بر ویژگی های فضایی مدارس دست یابد. در بخش دوم با بررسی 
مسجد مدرسه های دوره قاجار در شهر تبریز که تاکنون کم تر مطالعه ای 
درباره آنها انجام شده و نيز شناخت و تبيين نحوه ساماندهی فضایی، 
ویژگی های حاصل از آن را در سه دسته اصلی کارکردی، کالبدی و 
معنایی طبقه بندی می نماید. به این ترتيب عالوه بر آشکارگی شباهت ها 
و تفاوت های الگوی این مدارس با سایر نمونه ها، مهم ترین دالیل تمایزها 
روشن می شود و مشخص می گردد که چگونه تفاوت در نوع ساماندهی 

فضایی سبب ایجاد ویژگی ها و کيفيت های خاص در الگوها شده است.

1- پرسش های پژوهش
این تحقيق در پی پاسخ گویی به سواالت اصلی زیر می باشد:

- ساختار و ویژگی های فضایی مسجد مدرسه های شهر تبریز چگونه 
است؟

- ویژگی های فضایی مسجد مدرسه های دوره قاجار در شهر تبریز 
چه تفاوت ها و تمایزهایی با سایر مسجد مدرسه های این  دوران دارد؟

- نوع ساماندهی فضایی و نحوه مکان یابی اجزاء مختلف معماری، 
چه نقش و تأثيری در پيدایش این گونه خاص در منطقه سردسير )شهر 

تبریز( داشته است؟

 2. پیشینه پژوهش
مطالعه در پيشينه تحقيقات در حوزه مورد نظر نشان می دهد که؛. 
برخی مطالعات، جنبه تاریخی داشته و سير تحوالت معماری مدارس را 

نشان می دهند )سلطان زاده، 1364و  1386؛ اکبری، 1390(.
از نظر مطالعات و معرفی معماری بنای مدارس عالوه بر جنبه های 
تاریخی، در کتاب گنجنامه معماری ایران دفتر مدارس به معرفی اجمالی 
برخی از مدارس علوم دینی دوره های مختلف تاریخی پرداخته شده است 

)حاجی قاسمی، 1378(.
عالوه بر  مطالعات    تاریخی، برخی بررسی های تحليلی نيز به انجام 
رسيده است که به مطالعه و بررسی انواع و گونه های مدارس )مهدوی نژاد، 
1392؛ هوشياری، 1392( و الگوهای فضایی آنها در دوره های مشخص 

.)Kaki,  2016 پرداخته اند )بمانيان، 1392؛
اجزای  نيز وجود دارند که نقش فضاها و  از مطالعات  دسته ای دیگر 
کالبدی شکل دهنده مدارس همچون؛ حياط و یا فضاهای بينابين را 

از  برخی  قرار داده اند )طاهر سيما، 1394، 56(.  مورد تجزیه وتحليل 
مطالعات تطبيقی نيز انجام شده که در آنها ارتباط فضای مدارس با 
)نقره کار،  آموزشی  نظام های  و  آموزش  انسان،  همچون  موضوعاتی 
1394؛    Khodabakhshi, 2016(،    انعطاف  پذیری )فعلی، 1395( و 
اجتماع پذیری )متدین، 1395( در نمونه های موردی،   بررسی  شده اند. 
با وجود اینکه مطالعاِت؛ تاریخی، تحليلی و تطبيقِی فوق الذکر، حاوی 
جنبه  از  ليکن  می باشند،  مدارس،  معماری  از  ارزشمندی  اطالعات 
ویژگی های اصلی فضایی و نوع ساماندهی آنها که سبب پاسخ گویی مکان 
به نيازهای مختلف انسانی در ابعاد عينی و ذهنی شده و هدف تعليم و 

تعلّم را به طور جامع تأمين می نمایند، به موضوع پرداخته نشده است. 

2- 1. پیشینه، نقش و کارکرد مدارس در معماری ایران؛
2- 1- 1. تاریخ پیدایش و تحول مدارس در ایران اسالمی

با توجه به اهميت علم و دانش اندوزی در دین مبين اسالم، مساجد 
به عنوان فضاهای عبادت و نيایش، به مثابه مکان آموزش نيز به کار 
می رفت. با این وجود پس از مدتی »نظاميه ها« به صورت بناهایی مستقل 
و به عنوان مکان رسمی آموزش توسط نظام الملک وزیر عالم و مقتدر 
دوران سلجوقی، بنيان گذارده  شد. پس از آن در قرن هشتم هجری 
قمری مدارسی همراه با گنبدخانه محل تدفين بانی مدرسه ساخته شد 
)حاجی قاسمی، 1378(. پس از آن در دوران تيموری، هم زمان با قرن 
نهم هجری قمری مدارسی زیبا به عنوان مهم ترین بناهای شهرها و 
ایالت های بزرگ و شاخصی همچون؛ خراسان، سمرقند و بخارا ساخته 
شد. الگوی ساخت این گونه از بناها در ادوار تاریخی بعدی همچون 
دوران صفویه تا قاجار نيز ادامه یافت. از اواخر دوره قاجاریه و با ورود 

مقد مه



41

آموزش  کيفيت  آن،  از  ناشی  فرهنگی  اجتماعی،  تحوالت  و  مدرنيته 
نيز دچار تغييراتی شد. بنابر تغيير محتوا و نيازهای جدید و همچنين 
تحوالت روی داده در شکل و نوع ساخت وسازها، معماری این گونه فضایی 
نيز تفاوت و تمایز قابل توجهی پيدا کرد و کم کم مدارس جدید شکل 
قرار  برداری  بهره  نيز مورد  تا دوران پيش رو  الگوهای آن  گرفت که 

می گيرد  )تصویر1(.

3-1- 2.  اجزاء و عناصر کالبدی شکل دهنده  طرح   معماری
فضای مدارس تا دوره قاجار از الگوها و اصولی پيروی می کرده و 
مشخص،  ورودی های  و  سردر ها  داشته است.  مشخصی  نسبتاً  اجزای 
ميانسرا یا همان حياط یا صحن، حجره ها، پستوها، ایوان ها،  ایوانچه ها و 
مدَرس ها از جمله عناصری هستند که فضاهای مورد نياز برای زندگی 

و فعاليت افراد )درس و بحث، آموزش، تعقل و تفکر و تدبّر( را تأمين 
می نمایند. الزم به توضيح است که در طی تحوالت صورت گرفته در 
طراحی مدارس، ترکيب مدرسه با مسجد )فضای عبادی با فضای 
آموزشی(، حائز اهميت ویژه ای در دوره قاجار شد. در این نوع فضاها، 
مسجد با گنبد و ایوانی شاخص و یا شبستانی وسيع در کنار مدرسه 
نمود می یافت )بمانيان، 1392(. یکی از ویژگی های بارز مدارس در 
بيشتر زمان ها و مکان ها، همگن بودن آنها و سازماندهی به خردانه اجزاء 
و عناصر آن است. در اینجا به معرفی اجمالی اجزاء ساختاری و عناصر 

فضایی مدارس پرداخته می شود )تصویر 3(.
حياط یا صحن ميانی به عنوان یک فضای باز و بيرونی که محل 
اجتماع آب و آسمان و باد ونور است؛ عامل انسجام بخش فضا محسوب 
می شود که فضاهای نيمه باز ایوان ها و ایوانچه ها و فضاهای بسته درونی 
همچون حجره ها و پستوها را در کنار یکدیگر نظم و تعادل می بخشد. 
البته تناسبات دلنشين و نظمی عالی به کمک هندسه قاطع حاکم بر 
کل و جزء فضا، انتظام و انسجام فضایی را بيش ازپيش ایجاد می کند. 
کارکرد مهم حياط به عنوان یکی از عناصر موجود در مدارس خود بحث 
در مجال مفصلی را می طلبد چراکه عالوه بر ایفای نقش در عملکردهای 
اجتماعی و مذهبی، مکان تلفيق طبيعت با نظم و هندسه، و نيز فضای 
تعامالت اجتماعی )فرد با افراد( و فرد با طبيعت است و می تواند عالوه 
بر ابعاد سمبليک و نشانه ای، کارکردهای مختلف مدرسه از جمله درس 
و بحث و تأمل و تفکر در آیات و نشانه ها را پاسخگو باشد و بدین ترتيب 

بازتاب کيفيات کالبدی و کارکردی و معنایی شود.

»حياطی منظم، محصور و نه چندان وسيع اما پر جذبه و با صفا با 
حوض آب و فواره، درخت و سبزه و گل همراه با حجره هایی کوچک 
که رو به سوی حياط گشوده و هریک مأوای روز و شب انسانی طالب 
علم اند، و ایوان هایی نيم باز که طراوت حياط را به درون فضا می کشانند 
و ورودیی که این همه را از چشم غير پنهان می کند. همه با هم محيطی 
آرام، امن و خلوت را در جوار بازار و ميدان پر ازدحام شهر »اما به دور از 
غوغای آن« پدید می آورند، فضایی گيرا و دلنشين که بيش از هر جای 

دیگر مکان تعليم، تأمل و تفکر تواند بود« )حاجی قاسمی، 1378(.
حجره در فضای مدارس با ویژگی های خاص خود به عنوان یکی از 
مهم ترین دانه های فضایی نقش مؤثری در شکل یابی کيفيت کلی فضا 
دارد. »حجره  یکی از مهم ترین عناصر فضایی یک مدرسه است که 
مهم ترین نقش را در تکوین شکل نهایی فضای کالبدی آن بر عهده دارد. 

تصویر2-  الگوی کّلی سلسله مراتبِی اجزای مسجد مدرسه ها. 

تصویر3- نمایش شماتیک از اجزاء کالبدی مدارس. 

تصویر   1- دوران تحول مدارس ایرانی؛ از شکل گیری و آغاز )بعد از اسالم( تا دوران معاصر. 

بررسی  و تبيين چگونگی تأثير ساماندهی فضایی بر شکل گيری الگوهای 
معماری مسجد مدرسه های دوره قاجار در تبریز
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قرار رفتن حجره ها در چهار جهت بنا، موجب تکوین سيمایی خاص 
گردیده است. سيمایی که از برخی جهات با اندکی اغماض کم وبيش در 

کاروانسراها هم شاهد آن هستيم.
ایوان ها و مدرس ها واقع در مدرسه ها نيز هرکدام اغلب به تعيين هویت 
مدرسه و متمایزساختن آن از سایر بناها یاری می کنند )سلطان زاده، 
اتاق های طاق دار کوچک  واقع حجره ها یک رشته  1386، 137(. در 
به اشکال مربع، مستطيل یا هشت گوش هستند که در اطراف حياط ها 
ساخته می شوند )گلمبک، 1374، 118(. هر مدرسه از یک یا چند 
َمدَرس در گنبدخانه یا ایوان ها و گاه در فضاهای طراحی شده در زوایا 
برخوردار بود اغلب مدارس ایران به مذهب واحدی اختصاص داشتند 
و در نتيجه از این لحاظ مسئله ای در مورد تعداد و نحوه قرارگيری 
فضای مدرس بروز نمی کرد. اما در دیگر کشورها که بعضی از مدارس به 
چند مذهب فقهی تعلق داشت، هر یک از ایوان ها را به یکی از مذاهب 

اختصاص می دادند  )سلطان زاده، 1364، 438(.
ایوانچه و پستو در دو سوی حجره با ویژگی های مختلف از فضاهای 
اصلی مدارس به شمار می رفت. گاهی اوقات پستو ها در انتهای فضا و 
بدون نورگيری مستقيم بوده اند ولی در برخی نمونه ها که فضای مدرسه 
در ميان باغ یا فضایی خالی قرار می گرفت امکان نورگيری پستو از انتهای 
فضا مقدور می شد. گاهی اوقات پستوها دو طبقه )به اصطالح کمرپوش( 
بوده اند. )مدرسه خان شيراز( قسمت پایين آن به صورت آشپزخانه و 
برای اثاث های اضافی و طبقه باالی آن محل دنجی هم برای استراحت، 
هم برای مطالعه و هم برای نورگرفتن بوده است. حجره ها معموال یک 
از آنها رو به بيرون مدرسه ساخته  نفره و سه نفره بوده و هيچ کدام 
نمی شده است. حجره های طبقه اول مختص طلبه های درس خارج که 
ارتباط کم تری با طلبه های دیگر داشته اند، بوده است. در بيشتر مدارس، 
ایوانچه های جلوی حجره های طبقه اول به راهرو تبدیل شده و در جلوی 
بعضی  قرار گرفته اند. در  نيز پستوها  آنها  و در پشت  راهرو  حجره ها 
مدارس در طبقه اول مانند مدرسه چهارباغ اصفهان، ایوانچه جلو حفظ 
شده است و راهرویی باریک و دراز در پشت حجره ها وظيفه ارتباط دهی 

را بر عهده دارد )پيرنيا، 1386، 92( .کتابخانه، وضوخانه و آبریزگاه 
و در برخی از مدارس آرامگاه بانی از جمله سایر فضاهای مدرسه 
به شمار می رفت. مسجد به همراه گنبدخانه یا ایوان سمت قبله به 
عنوان فضای مسجد کامل کننده فضا می باشد. با توجه به مطالعاتی 
که درباره مدارس مختلف تاریخی در پهنه جغرافيایی ایران اسالمی 
صورت گرفت مهم ترین ویژگی های فضایی مدارس استخراج شد 
که برخی از آنها جهت رعایت اختصار در جدول )2( جمع بندی 

شده است.

3-2. ویژگی ها و مفاهیم فضایی
چنانچه تاکنون معلوم شد، توجه به جایگاه رفيع آموزش و مقام 
و منزلت عالمان به خصوص عالمان دین، همچنين نيازهای چند 
جانبه فردی و اجتماعی به علم آموزی و دانش اندوزی و تعليم و تعلّم، 
سبب شد تا فضاهای آموزشی به نام مدارس احداث شود. معماری 
این مکان ها با توجه به رونق علمی دوره های مختلف تاریخی و با 
توجه به دستاوردهای معماری پيشين شکل گرفت. مطالعه در طرح 
مسجد مدرسه های مناطق مختلف نشان دهنده این واقعيت است 

که ویژگی های کالبدی این گونه معماری تحت تأثير عوامل متعددی 

همچون؛ عوامل محيطی و جغرافيایی، مصالح و فن ساختمان، کارکرد 
ویژه بنا و تعامالت انجام یافته در آنها و نيز سنت ها و ارزش های فرهنگی 
اجتماعی، همچنين نوآوری، خالقيت و ابتکار معماران ایجاد شده است. 

با وجود ابداعات گوناگون و تنوع زیادی که در خصوصيات فرمی 
وکارکردی بنای مدارس، در دوره های مختلف به صورت کلی و جزئی، 
بر  نيز هستند که عالوه  وجود دارد، ليکن برخی ویژگی های فضایی 
ایجاد مفاهيم، به نيازهای انسانی در ابعاد مختلف پاسخ می دهند. به 
عنوان مثال برخی ویژگی ها مانند نظم و انسجام فضایی وجود دارند 
که به ابعاد کالبدی و مادی نياز های انسانی پاسخ می دهند و نيازهای 
کارکردی را برآورده می سازند، برخی دیگر از ویژگی های فضایی نيز ، 
نيازهای فرامادی انسان را؛ متناسب با کاربرد فضا، برآورده می نمایند. 
مانند؛ خلوت،  آرامش، امنيت  و غيره. تصویر )4( نحوه چيدمان و مکان 
یابی عناصر مختلف فضایی در کنار یگدیگر و چگونگی سازماندهی آنها، 
سبب پيدایش الگوهایی با ویژگی های فضایی خاص در سه دسته اصلی؛ 
کالبدی، کارکردی و معنایی می شوند. در بخش بعدی تالش می شود تا 
این ویژگی ها که تحت تأثير نوع ساماندهی فضایی به وجود آمده اند، در 

نمونه های موردی بررسی و شناخته شوند.

3- 3. مسجد مدرسه های دوره قاجار
سال  در  دارالفنون  تأسيس  از  پيش  تا  و  قاجار  دوره  اوایل  در 
1286ه.ق، لفظ مدرسه فقط به اماکنی که طالب علوم دینی در آنها به 
تحصيل اشتغال داشتند اطالق می شد. به طور کلی در این دوره، به دليل 
آرامش نسبی حاکم بر جامعه، مدارس علوم دینی ایران نيز کم و بيش 
احيا شدند و عالمان دینی به همان سبق و سياق دوره صفویه، در ایران 
مجالس و محافل دینی را برپا کردند. این مدارس اغلب در کنار مساجد 
ایجاد شده اند به گونه ای که اوج توجه به احداث مسجد مدرسه را باید 
عصر قاجار دانست، چراکه بيشترین شمار این نوع بنا در تهران در این 
دوره ساخته شده است )اکبری،1390، 71(. کمپفر در این باره می نویسد: 
»پهلوی مدرسه اغلب یک مسجد نيز ساخته اند که با سایر تأسيسات 

تصویر4- عوامل مؤثر بر ویژگی های فضایی مسجد مدرسه ها. 
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هماهنگی دارد و یک جبهه صحن را اشغال کرده است. در سایر موارد 
این مسجد در خارج حدود مدرسه قرار گرفته است. در این مسجد طالب 
در اوقات مقرر نماز می گزارند و به درس عمومی گوش فرا می دهند« 

)کمپفر، 1360، 144(. 
در  که  گفت  می توان  مطالعات  از  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با 
ساخت مدارس ایران تا پيش از دوره قاجار، از الگوی خاصی پيروی 
می شده  است و مدرسه های مورد بررسی با طرح دو ایوانی و چهار ایوانی 
بوده اند. در صورتی که در دوره قاجار، تعداد ایوان ها از صفر تا چهار متغير 

است و یک نوع آشفتگی در تعداد ایوان بناها دیده می شود و می توان 
گفت مسجد- مدرسه های دوره قاجار بر مبنای الگوی چندان مشخصی 
ساخته نمی شده اند )بمانيان، 1392، 23(. پيچيدگی و تنوع فضایی، 
گشایش و سبکی فضایی حياط، وجود برخی عناصر نوگرا مانند برج 
ساعت و استفاده از کاشی کاری با نقوش هندسی، گياهی و حتی انسانی 
با نگاهی واقع گرایانه، از ویژگی های  مورد اشاره مسجد مدرسه های دوره 

قاجار نسبت به مدارس دوره صفویه می باشد )همان منبع(. 

جدول 1- مهم ترین ویژگی های فضایی مدارس تاریخی. 

بررسی  و تبيين چگونگی تأثير ساماندهی فضایی بر شکل گيری الگوهای 
معماری مسجد مدرسه های دوره قاجار در تبریز
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3- 3- 1. مسجد مدرسه های شهر تبریز
مرکز  دومين  و  نشين  وليعهد  دارالسلطنه  عنوان  به  تبریز  شهر 
سياسی،  لحاظ  به  قاجاریه  دوره  در  ویژه ای  اهميت  دارای  حکومتی 
اجتماعی و اقتصادی بوده  است. در این دوران شهر تبریز دارای ساختار و 
سازمان یک شهر سنتی بوده و تا اواخر سال1300 هجری شمسی یعنی 
تا زمان رویِ کارآمدن حکومت پهلوی، توسعه سنتی شهر روند رو به رشد 
خود را طی نموده است. عناصر مهم کالبدی شکل دهنده شهر در این 
دوران عبارت از؛ مسجد جامع، ارگ و بازار می باشد که به همراه فضاهایی 
با کاربری های مورد استفاده در آن زمان، مانند »مسجد  -  مدرسه ها« به 
مثابه فضاهایی چند عملکردی )عبادی- آموزشی( اجزاء حيات بخش 

شهر را شکل می داده اند )صدری کيا، 1393(.
الزم به ذکر است که در شهر قدیم، تعيين موقعيت مدارس به عوامل 
متعددی همچون منزلت اجتماعی و اقتصادی بانی مدرسه، اهميت و 
جایگاه آموزش و مکان تجمع مراکز مذهبی فرهنگی، موقعيت اجتماعی 
و اقتصادی شهر -     که معموال تحت تأثير موقعيت کالبدی بازار بود  - و 
برخی از عوامل دیگر قرار داشت. بنابراین محل مدارس بيشتر در پيرامون 
اهميت  بود.  ميدان ها  گاه  و  بازارها، محالت مسکونی  مساجد جامع، 
کارکردهای اجتماعی و دینی مسجد جامع و ضرورت ارتباط و پيوند 
کالبدی آن با بافت فضاهای مسکونی و فضاهای تجاری توليدی )بازار( 
- که در ضمن مهمترین و پرتحرک ترین شاهراه ارتباطی شهرهای 
اسالمی نيز محسوب می شود  - ایجاب می کرد که مسجد جامع در قلب 
شهر و مرکز فيزیکی آن قرار گيرد. از سوی دیگر پایگاه، اجتماعی و دینی 
مسجد جامع و تداوم سنت تدریس و تعليم علوم دینی در آن، منجر به 
قرارگيری مدارس مذهبی، پس از کسب هویت الزم، در جوار مسجد 
جامع شد )سلطان زاده، 1364، 404(. در شهرهای بازرگانی  - توليدی - به 
دليل اهميت و موقعيت اقتصادی و اجتماعی بازار و بازاریان و موقعيت 
کالبدی بازار در شهر و تجمع مراکز مذهبی، فرهنگی، خدماتی و اداری 
در مسير آن، مدارس مذهبی، حتی االمکان در بدنه بازار و یا در طول بازار 

تصویر5- موقعیت مکانی و جایگاه مدارس در شهر.
موقعیت مدارس تاریخی تبریز در مجاورت  a: مسجد جامع  b : میدان صاحب آباد 

و c : مجموعه حکومتی )حرمخانه و ...( مهران رود و  شبکه بازار 
مهم ترین مدارس تاریخی شهر بر روی نقشه دارالسلطنه )قاجاری( تبریز نخستین 
نقشه شهر؛  در قرن سیزدهم هجری قمری )1297(. مأخذ: )آرشیو سازمان میراث 

فرهنگی و گردشگری تبریز(

ساخته می شدند و موقعيت مکانی آنها در بازار، بيش از هر چيز، متمایل 
به مجاورت با مسجد جامع و یا مرکز شهر بود )سلطان زاده، 1364، 
604(. در شهر تبریز نيز مسجد مدرسه های مهم در مناطق شاخص 
اشاره شده، یعنی کنار مسجد جامع )مدارس طالبيه، جعفریه و کاظميه( 
و یا داخل راسته بازار سرپوشيده )مسجد مدرسه حاج صفرعلی( و ميدان 
اصلی و مهم شهر یعنی ميدان صاحب آباد - که  در برخی بازه های زمانی 
همچون دوره ترکمانان قویونلو وصفویه ؛ مقر حکومتی شهر بوده است  - 
قرار داشت )مدرسه اکبریه، مدرسه حسن پادشاه یا نصيریه( همچنين 
نيز  نيز در دارالعماره شهر نزدیک عمارت عالی قاپو که آن  مدارسی 
در ادواری از تاریخ مرکز اصلی حکمرانی شهر بوده، قرار داشته است. 
)مدرسه خواجه علی اصغر( همگی این مدارس در بخش مرکزی و حصار 

تاریخی شهر شکل گرفته بودند )تصویر 5(.

3- 3- 2. بازشناسی و تحلیل ویژگی های فضایی نمونه های 
منتخب

از مطالعه تاریخ مسجد مدرسه های شهر تبریز می توان دریافت که 
در دوره قاجار، مدارس مهمی همچون؛ مسجد مدرسه حاج صفر علی 
و در  اصلی شهر  بازار  امتداد  اکبریه در  و مدرسه  بازار  یمنی دوز  در 
ميدان صاحب آباد ساخته شده که از الگوهای معماری دوره قاجار، به 
شمار می روند. همچنين مدرسه حسن پادشاه که طرح آن بی شباهت به 
مدارس قبل از دوره قاجار نيست، در ميدان حسن پادشاه یا ميدان صاحب 
آباد، ميدان اصلی شهر در دوره صفوی، وجود داشته است این مدرسه 
که جزو عناصر اصلی شکل دهنده ميدان پيش از دوره قاجار بوده توسط 
عباس ميرزای نائب السلطنه، تجدید بنا شده است )مالزاده،1381(. در 
این بخش با بررسی ساختار فضایی به مهم ترین ویژگی های این مدارس 
پرداخته می شود تا نقش نوع چيدمان فضاها در ساماندهی کلی فضایی و 

تأثير آن در پيدایش الگویی متمایز و خاص مشخص شود.

3- 3- 3. ساماندهی فضایی و انواع ویژگی های فضایی
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بررسی  و تبيين چگونگی تأثير ساماندهی فضایی بر شکل گيری الگوهای 

معماری مسجد مدرسه های دوره قاجار در تبریز

جدول 2- مسجد مدرسه های تاریخی شهر تبریز. 

تدوین و تحليل ویژگی های فضایی در نمونه های مورد مطالعه نشان 
می دهد نوع ساماندهی فضاها، ویژگی هایی در سه بُعد کارکردی، کالبدی 
و معنایی ایجاد می کنند که هر یک به بخشی از نيازهای انسانی در بُعد 
مادی و یا بُعد فرامادی پاسخ می دهند. بدین ترتيب ابعاد کارکردی و 

کالبدی، عوامل عينی و بيرونی را شکل می دهند و ابعاد معنایی که 
شامل شاخص های ادراکی و مفهومی می باشند، عوامل ذهنی و درونی 

را شکل  می دهند.



46
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 26  شماره 2  تابستان 1400

جدول3-1. تحلیل و بررسی ویژگی های مسجد مدرسه های دوره قاجار در شهر تبریز. 

جدول 3- تحلیل و بررسی ویژگی های مسجد مدرسه های دوره قاجار در شهر تبریز. 
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جدول 4- تحلیل و بررسی ویژگی های مسجد مدرسه های دوره قاجار در شهر تبریز. 

بررسی  و تبيين چگونگی تأثير ساماندهی فضایی بر شکل گيری الگوهای 
معماری مسجد مدرسه های دوره قاجار در تبریز

جدول 3-2. ویژگی های فضایی و شهری.
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حیاط؛ تأهیي ًَر تَْیِ، 
 دیذ ٍ هٌظر

حیاط هحل گردّوایی    
  آب ٍ گیاُ ٍ ًَر

کارترد اًتظام ٍ اًسجام 
 تخش تِ فضاّای پیراهَى 

ساختار هتٌاسة تا 
آهَزشی، اقاهتی، )عولکرد 

(عثادی  

 تقسین تٌذی ٍ ارتثاط  فضایی

 ّواٌّگی در ترکیة فضایی 

 ٍرٍدی غیر هستقین

ٍرٍد تا اجسای سلسلِ هراتة 
حیاط، داالى، هذرس: ٍرٍدی سپس  

دسترسی غیر هستقین از حیاط تِ 
 راّرٍحجرُ ٍ هذرس از عریق 

 کارکردی

سازهاًذّی فضایی  تر  
 اساس کارتری

تذاٍم فضاّای تا 
 عولکردّای یکساى

 جْت گیری فضایی

 دسترسی ّا         
(تیرًٍی ٍ درًٍی)  

جذایی فضاّای عثَر ٍ فضاّای  
(فضاّای هکث)تعلین ٍ تفکر   

 هکاى ّای ارتثاط اجتواعی ٍ
فضاّای فردی ٍ )قلورٍ تخشی

( جوعی  

 تغاتق اقلیوی

 کیفیت ًَر
(هقذار، جْت ٍ رًگ ًَر)  

 حیاط 
(تلفیق تا عثیعت)  

 تَجِ تِ ًیازّای اًساًی 
 در اقلین سرد 

 فضاّای تستِ تیشتر

 تاتش هستقین آفتاب

 فضاّای ٍاسظ
تیي فضاّای تاز ٍ تستِ   

 هیساى تازشَّای سغَح

  ایَاى ّای اصلی تاز

 ایَاًچِ ّا

 (  هذرس) تستِ 

تستِ( حجرُ)پستَ   

 راّرٍ ٍ داالى
(فضای ٍاسظ)     

(فضای تاز)حیاط   
عاهل اًسجام فضاّای پر  

 پیراهًَی

 کالثذی

اجسا ٍ عٌاصر 
 کالثذی 

(کیفیت کالثذی)  

ریتن ٍ تکرار 
 اجسای کالثذی

ٌّذسِ ٍ ًظن 
 فضایی

 تٌاسثات

  تسئیٌات   
کاشیکاری هحذٍد،  )

(آجرکاری  

 اًسجام کلی فرم

 فرم رٍشي
درک ٍاضح ٍ سادُ )

(فرم  

تیاى کارتری: فرم  

تغاتق فرم تا هحیظ 
تازار ٍ )ٍ زهیٌِ  

(تافت پیراهًَی  

توایس ٍ تشخص فضای  
عثادی از آهَزشی  

 اقاهتی

هعٌایی          
   (ادراکی -هفَْهی )

 ٍحذت

 اًسجام ٍ ّواٌّگی

 پیَستگی ٍ تذاٍم

 عذالت فضایی

حضَر ٍهراتة ٍرٍد  

 حُرهت ٍ هحرهیت

 خلَت ٍ قلورٍ

 کیفیت ادراکی

کیفیت زیثایی  
 شٌاسی

ٍضَح  ٍ ّذایت 
 گری

 خَاًایی ٍ اصالت

 سادگی ٍ صویویت

 آراهش

 اًذیشِ تفکر ٍ تعقل

 آسَدگی حرارتی

 آسَدگی تصری

 اهٌیت

ّواٌّگی عرح تا 
 هحتَا ٍ زهیٌِ

 هعاًی ًوادیي

ًواد ّا ٍ ًشاًِ ّا 
(گٌثذ ٍ هٌارُ)  

عثیعت         
(آیِ ٍ ًشاًِ)  

نمودار 1-ساختار و چارچوب ابعاد و مبنای ویژگی های فضایی.

نمودار 1- ویژگی های سه گانه و  شاخص های آنها در فضای مسجد مدرسه های دوره  قاجار شهر تبریز.
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3- 4. جمع بندی 
با  می باشند.  چندعملکردی  فضاهای  از  نوعی  مدرسه ها،  مسجد 
توجه به اهميت علم و آموختن در دین اسالم، ساخت بنای مدارس 
قاجار  در دوره  یافت.  اسالم  از  بعد  ایران  معماری  در  بسزائی  اهميت 
تلفيق فضاهای آموزشی با فضاهای عبادی سبب گسترش و رونق گونه 
معماری »مسجد مدرسه« در شهرهای مختلف ایران شد. مطالعه در 
این گونه خاص معماری نشان می دهد، این مکان ها ویژگی های فضایی 
متنوعی مانند؛ نظم، تناسب، انتظام فضایی، هندسه قاطع حاکم بر جزء 
و کل، به کارگيری هماهنگ و سنجيده مصالح، رنگ ها و نقوش متنوع، 
تزئينات، کاشی کاری و نقاشی، داشته اند که منجر به ایجاد مفاهيمی 
نظير؛ آرامش، امنيت، خلوت، گيرایی و دلنشينی در فضا می شده است 
با تعليم و تعلم، از جنبه  و بدین ترتيب فضا را برای نيازهای مرتبط 
مادی )کارکردی( و فرامادی )معنایی( متناسب می نموده است. پيشينه 
تحقيقات صورت گرفته در الگوهای معماری مسجد مدرسه های دوره 
قاجار در شهرهای مختلف، مدعی تفاوت در الگوهای این دوره نسبت به 
دوره های پيش تر مانند دوره صفوی می باشد. برخی از این تمایزات ریشه 
در شرایط زمانی این دوران و تأثيرات تعامل با اروپا و حرکت به سوی 

دوران مدرن دارد.

تحليل و بررسی مدارس دوره قاجار در شهر وليعهدنشين تبریز، 
نشان داد که این گونه فضایی ضمن در بر داشتن ویژگی ها و مفاهيم 
کلی فضایی، دارای تفاوت ها و تمایزات قابل توجهی با الگوی مدارس این 
دوران در سایر شهرها می باشد. به عبارتی ویژگی های اشاره شده درباره 
الگوی مدارس این دوران، مصداق چندانی در شهر تبریز ندارد. برخی از 
مهم ترین این تفاوت ها مانند ایوان ها و ایوانچه های بسته، کمترین ميزان 
استفاده از فضاهای نيمه باز نظير مهتابی ها و ایوانها، وجود مفصل هایی 
مانند راهرو که در تعيين سلسله مراتب ورود موثر می باشند، تفاوت 
در نحوه نورگيری و دید و منظر، تفاوت در نحوه ارتباطات فيزیکی و 
بصری فضاها با یکدیگر، از جمله مهمترین تفاوت های ماهوی مسجد 
مدرسه های شهر تبریز با الگوی مدارس در سایر مناطق می باشد. به 
نظر می رسد در کنار توجه به ویژگی های اساسی در ساماندهی فضایی، 
مسائل اقليمی در توجه به نيازهای انسانی و فراهم نمودن شرایط آسایش 
وی؛ از جمله مهم ترین عوامل شکل گيری الگوی مدارس در شهر تبریز 
بوده است، چراکه معماران این بناها تالش نموده اند تا با بهره گيری از 
ساختارهای اصلی فضایی، با انجام تغييراتی، بهترین و مناسب ترین پاسخ 

را به شرایط محيطی و اقليمی دهند. 

نتیجه

نتایج تحقيق نشان داد که نوع ساماندهی فضایی و نحوه   قرار گيری 
عناصر و اجزاء مختلف در کنار هم، ویژگی های خاص فضایی را به وجود 
آورده است که موجب پيدایش الگوی ویژه ای از مسجد مدرسه ها در 
منطقه آب و هوایی سرد شده است. بررسی ها و تحليل ها حاکی از آن 
است که نوع ساماندهی فضایی بر اساس مالحظات اقليمی بوده یعنی با 

حفظ ساختار اصلی طرح مدارس، تالش شده است تا با در نظرگرفتن 
رفتار محيطی بنا در شرایط آب و هوایی سرد، بهترین پاسخ به نيازهای 
اقليمی در کنار تأمين کارکردهای عبادی و آموزشی مختص مسجد 
مدرسه ها، داده شود. این مهم از طریق جانمایی مناسب فضاها و مکان 

یابی صحيح آن ها محقق گشته است. 
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After the advent of Islam, new religious advice based 
on thinking, reasoning and learning, along with worship-
ing God, was formed to develop human knowledge and 
increase knowledge. During this period, the importance 
of learning and education reached such an extent that the 
space of mosques, as the main and central place of wor-
ship, was also used for education. The encouragement 
of Islam to acquire knowledge and cognition led to the 
emergence of circles and gatherings of lessons and dis-
cussions in this holy place. Thus, with the increase in the 
need for teaching and learning space, little by little, reli-
gious schools along with mosques were established and 
underwent changes in different periods.
This type of space, in different periods of the history of 
Iranian architecture to the present day, has continued its 
life and activities and has provided various dimensions of 
human needs in accordance with the matter of education 
and learning. So it can be said one of the most impor-
tant types of buildings in the Islamic period in Iran are 
schools, traditional ones. Formation and usage of this spa-
tial type began by establishing buildings from Saljūqee 
era by the means of Nezamiyehs. This spatial types pro-
cessed their completion stages and developed and pros-
pered as mosque – schools in Gajar era. From the ending 
days of this period, by the entering of modernization to 
Iran and also by the evolution of education, using of this 
types of architectural spaces was limited and after that, 
modern schools established with new forms and struc-
tures. Considering the mosque schools’ characters and 
qualities and also their forms, functions and concepts led 
us to do this article. So in the study of Tabriz city Gajar 
mosque schools which had not been studied much before, 
it was tried to analyze and introduce them completely in 
the most important evolution period in Iran. So In this re-
search, which has been done by descriptive-analytical and 
historical methods and by using library and field studies, 
the characteristics of Tabriz mosque schools in the Qa-

jar period have been studied and also analyzed and com-
pared with the characteristics and innovations of other 
school mosques in different regions.The investigations 
of literature reviews reveals the architectural patterns of 
the schools of this period which have been mentioned by 
other researchers. All these have been done to answer the 
main research question about the structure and features of 
space, as well as the effects of the type of organization of 
spaces in the creation of patterns.
 The results of studies show that despite the similarities 
in the main features and characteristics of the space, the 
school mosques of Tabriz city is fundamentally different 
from what is described as the characteristics of the school 
mosque patterns of this period in other areas and regions. 
Conclusions and results show that the architects have 
tried to Utilizing the main spatial features and characteris-
tics , by making changes in other areas patterns, and at the 
same time they effort to give the best and most appropri-
ate response to environmental conditions, including the 
climatic conditions of the region.

Key words
Mosque School, Space Organization, Space Characters, 
Architectural Patterns.
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