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و کارکرد آنها وتحلیل مدرسه ابراهیم خان کرمان( مسجد ، مدرسه)بررسی 

گونه شناسی مسجد  مدرسه های دورة قاجار

چکیده

یمتعلوآموزش.استبودهبرخورداربسزاییاهمیتّازهایدورهردرآموزشیهایفعالیتّ

بهتحقیقاین.استشدهجامعهدرتمدنوفرهنگپیشرفتورشدسببزمانهردر

عمدةچونومیپردازدهستند،هامدرسهمسجدهمانکهمذهبیآموزشیمراکزپیدایش

دورهاینهایمدرسهمسجدراآماریجمعیتّ اند،شدهساختهقاجاریهزماندرمراکزاین

وهامدرسهمسجداینشناسیگونهوتحلیلپژوهشاصلیهدف.استدادهتشکیل

گونهچهبهقاجاردورةدرایرانهایمدرسهمسجدکهاستاینتحقیقدرمهممسألۀ

زمانوهامدرسهمسجدمختلفهایگونهمیانایرابطهآیاشوند؟میتقسیمهایی

است؟توجیهقابلقرارگیریموقعیتّومکانبارابطهاینیادارد؟وجودهاآنساخت

کارکردکهاستواحدیفضایمدرسه،مسجداول،گونۀ.دارداصلیگونهسهبههامدرسهمسجد

تهگرفقرارفضایکدرمدرسهومسجددوم،گونۀ.استشدهتفکیکهمازآندرمدرسهومسجد

استهاییمدرسهمسجدشاملسوم،گونۀ.استشدهادغامهمدرمدرسهومسجدکاربریواند

ولی،همازجداصورتبهکه

در.بناستداخلدرمشترکفضاییطریقازمدرسهومسجدارتباط.اندشدهساختههمکناردر

نداشتههایرابطهامدرسهمسجدقرارگیریموقعیتّومکانساخت،زمانبابندیگونهاینواقع

ومسجداهمیتّمیزانچنینهموتفکّرنوعبرحسبوخاصیشرایطدرکهگفتبتوانشاید.است

.اندگرفتهشکلهاگونهاینمدرسه،

زلهمنبهمدارس».بوددینیهایترآموزشبیشمدارس،مسئولّیتووظیفهگذشتههایزماندر

ومدرسان،علماءچونهممختلفیقشرهایوسیلۀبهشهریهایسازماناصلیارکانازیکی

اتاوقازبسیاریدرمذهبیآموزشیبرکارکردعالوهوشدمیساخته...وثروتمندانوساطین

گرفتمیعهدهبرنیزاجتماعیسیاسینقش

مدرسه-مسجدعناصرواجزا

بهتوجّهبافضاهااینکهاندشدهساختهمتعدّدیاجزایوعناصرازایرانهایمدرسهمسجد

گنبدخانه،شبستان،صحن،هشتی،ورودی،:ازعبارتندآنمعیشتی–آموزشیعبادیعملکرد

ها،مدرسهمسجدازاینبرخیدرچنینهم.وضوخانهوکتابخانهنمازخانه،ایوان،مدرس،حجره،

برعالوهمحلّهمرکزدرگرفتنقرارنظیردیگریاعواملاندشدهواقعآندرکهاقلیمیبهتوّجهبا

ازرهمقبوباغچهمهتابی،گودالانبارها،آبها،حمامکهداردوجودنیزدیگریفضاها،عناصراین

اندجملهآن

ورودی مسجد مدرسه ها در بعضی نمونه های .فضایی که ارتباط بیرون با داخل بنا را برقرار میکند: ورودی
بررسی شده به صورت مجزا و در برخی دیگر برای هر دو یک ورودی تعریف شده است

.یا کریاس، قسمت بیرون هشته خانه که به شکل های مختلف ساخته می شود: هشتی

.حیاط یا فضای باز بنا: صحن

هم چنین بخش سرپوشیدۀ . فضای ستون داری که از تکرار چهارطاقی های مشابه به وجود می آید: شبستان
.ساختمان مساجد را نیز شبستان می گویند

.فضای وسیع، مرتفع و سر پوشیده ای که پوشش مدوربا دهانه ای وسیع تر از سایر نقاط بنا دارد: گنبدخانه

تعداد مدرّس ها در یک مدرسه . فضایی که محل برگزاری جلسات درس در مدارس علمیه است: مَدرس

.اندازه و مساحت آن ها هم گوناگون است. گاه یک یا دو و گاه بیش تر بوده است. گوناگون است

اتاقی است که معموالً در کنار صحن قرار می گیرد و از عرض به آن متّصل می شود و تنها به واسطه یک : حجره

حجره ها معموال دارای یک ایوانچه و یک پیش . در کوچک به فضای باز یا نیم باز جلوی خود مربوط می شود

هر حجره در پس توی خود یک پستو داشت که در آن پخت و . اتاق بود که به میا نسرا و فضای آزاد باز می شد

.پستوها دو اشکوب داشتند و اشکوب دوم انباری بود. پز می کردند

فضای نیم باز مستقلی است که معموالً از سه طرف بسته و از یک طرف باز است و در کنار : ایوان

.صحن و رو به آن قرار می گیرد

.ایوانی کوچک، فضای نیمه باز جلوی حجره ها در مدارس: ایوانچه

.فضایی سر پوشیده که معموالً حوضی در میانه دارد و برای وضو گرفتن از آن استفاده می کنند: وضوخانه

هر مدرسه میا نسرایی سرسبز داشت و طالب در ایوان ها با پیشخوان مدرسه بحث های دو نفری : میان سرا

.بیشتر مدرسه های بزرگ، افزون بر مدرس و مسجد، کتابخانه هم داشته اند. داشتند
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.شودمیارائهبخشایندرتفصیلیصورتبهشدهتحلیلبناهایازنمونهسهلیکن

،قاجاردوره،)فخریه(مرویمدرسهمسجد)مدرسهومسجدعنوانبههمازمجزاکاربریباواحدپالناولگونۀ

قاجارشاهفتحعلیدربارمقاماتازفخرالدوله،بهملقبمروی،خانمحمدحسینحاجرابنااین:ق.ه1232

جبههدربزرگشبستانیوکوچکحیاطدووداردوسیعحیاطیکمرویمدرسۀ-مسجد.استساخته

وجودصحناطرافدرحجرهسیحدود.استورودیداالنازآندسترسیراهیککهگرفتهقرارآنجنوبی

،غربیوشرقیهایایوانپشتیفضایدو.استشدهساختهبناهایجبههازهریکوسطدرایوانچهارودارد

اباصلیفضاییکداراییکهروهستندبزرگمدرسهاینهایحجرهاکثر.استداشتهاختصاصمدرسبه

حمامبرایقسمتیبنااینغربیشمالگوشۀدر.)4:59شمارهوقف،نشریه(.استخانهصندوقوایوانیک

ودحدورودیفضایدرسر.گشتتبدیلمدرسهخادمسکونتبرایمحلّیبهبعدهاکهبودشدهساختهطالب

هایهپنجرودرباامروزهجنوبیایوان.استشدهساختهمسطحیسقفآنجایبهوریختفروپیشسالسی

فتهربینازمختلفهایمرمتاثردرهاایوانتزئینات».استمعروفکوچکمسجدبهوشدهپوشاندهچوبی

وردمزمانطولدربنامختلفهایقسمتکلیطوربه.استماندهباقیمحرابکاریکاشیازایگوشهوتنها

آنمقابلهایایوانچهطریقازهامدرس:1377تهران،مذهبیبناهایگنجنامه.اندشدهواقعمکررهایمرمت

واقعدر.اندجملهآنازمدرسهکتابخانهوهاایوانکهشودمیدیدهپالنایندرنیزفرعیاجزایدیگر.است

ینمهمتراینوهستندمجزایکدیگرازواحد،پالنیدرگرفتنقرارعیندرمدرسهومسجدفضاهایکارکرد

.استیکگونۀویژگی

دیاگرام فضایی گونه اول
برش افقی طبقه همکف، در پالن 

مشاهده می شود
که در هشتی ورودی فضای مسجد و 

.مدرسه از هم تفکیک شده است

ورودی-1
هشتی-2
حیاط-3
شبستان-4
ایوان–6
مدرس–9

کتابخانه-16

مدرسه–مسجدسردارمدرسهمسجد:نمونهاندشدهادغامهمدرمدرسهومسجدکاربریدومگونۀ
وزیبامدارسازیکیگذشتهدرسردارمدرسهومسجد:ق.ه1231قاجار،دورهتبریز،خیابانقزوین،سردار،
ممتاز

ردقاجارشاهفتحعلیامرایازسردارخانحسینوخانحسنرابنااین.استرفتهمیشماربهشهراین
در.استشدهساختهاشکوبدودرآنساختمانومستطیلمربعبنانقشۀ.اندساختهق.ه1231سال

اطارتبحیاطبهسپسومنتهیکوچکیهشتیبهورودازپسکهداردقراروسطوشمالدرمدرسهورودی
میک ندپیدا

دیاگرام فضایی گونه دوم

فهرست 
فضاها

-2ورودی 1
-3هشتی 
-4حیاط  

شبستا ن
ه گنبدخان-5
حجره –7
ایوانچه-9

فضای زیر گنبد میانی، 
تاق میانی آجری سقف
شبستان که از دو تاق 

.دیگر بزرگتر است

حیاط و جبهه جنوبی، در ضلع جنوبی 
مهتابی وجود

دارد که به اندازه یک متر از سطح 
حیاط باالتر است و شبستان مسجد

نیز در این جبهه قرار گرفته است

جداکامالًمدرسهومسجدعملکردسومگونۀ
عبدالحسینشیخمدرسه–مسجد:نمونه)یکدیگرکناردروهماز

مسجداین:ق.ه1270قاجار،،دورۀهاکفاشبازارمیدان،سبزه،تهران،عبدالحسینشیخمدرسه–مسجد
ازبعد«یرامیرکبخانمیرزاتقی»مالثلثاز)العراقینشیخ(«تهرانیعبدالحسینشیخ»مرحوموصیرامدرسه

طخبهترتیببهمسجدجنوبیایوانوورودیسردرههایکتیب.شدمشهورویخودنامبهوساختاوفوت
درویکدیگرکناردرعبدالحسینشیخمسجدومدرسه».تاسمشهدیخادمرجبعلیوآغاسیقولرحسین

طولهبسالپانزدهازبیشمسجدبنایرسدمینظربهموجودهایکتیبهبهتوجّه.اندشدهساختهزمانیک
هایحجره،وسیعصحن،هشتیسردر،برمشتملوایوانچهارداراینیزمسجدمجاورمدرسه.استانجامیده

انهکارخدروآقایوسفتصدیبهکه،استمشبکچوبیپنجرهچندوزیباهایکاشیک اری،مدرس،طبقهدو
استیافتهانجام،12۸1سالدرشیرازیمحمدقلی

شیخمدرسۀمسجد.هستندهمازجداکامالًهایپالندارایکهاستهاییمدرسهمسجدشاملسومگونۀ
سجدمشود،میمشاهدهمدرسهمسجداینپالندرکهگونههمان.استگونهاینازبارزینمونۀعبدالحسین

باطارتهمباکهاینعیندریعنیاست؛شدهساختهآنجواردرفقطومدرسهعملکردازجداکامالًصورتبه
تستعبارمسجداصلیفضاهای.استشدهتعریفورودییکمجموعههربرای.یکدیگرندازمجزاکامالًدارند،

ازمسجدمجموعه.اندشدهتشکیلآنپیراموننامبردهفضاهایکهمرکزیحیاطیکوگنبدخانهشبستان،از
ایوانمرکزی،حیاطشاملنیزمدرسه.شودمیخودهمجوارمدرسههایایوانازیکیواردگنبدخانهطریق

.اندشدهمتصلهمبهایوانچهطریقازکهاستهاییمدرسوها

دیاگرام فضایی گونه سوم

جبهه غربی و قسمتی از جبهه شمالی حیاط مدرسه

شبستان مسجد

فهرست فضاها
ورودی -1
هشتی -2
حیاط -3
شبستان-4
گنبدخانه –5
ایوان -6
مدرس-9

ازاربچهلستون،خیابانشریعتی،دکترخیابانکرمان،شهردرخانابراهیممدرسه

شهردرقاجاریهعصربناهایزیباترینازیکیمدرسهاین.استگرفتهقرارهاکفاش

.باشدمیکرمان
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.می باشدقاجارزمانازوظهیرالدولهخانابراهیمحکومتدورانبناهایازابراهیم خانمدرسه

سهمدراین.استکرمانشهردرقاجاریهعصربناهایزیباترینازیکیمدرسهاینساختمان

وشکلمستطیلآنحجره هایوشکلمستطیلآنپالن.استشیخیهفرقهبهمتعلقطبقهدو

عبارتمدرسهکارکردی-فضائیعناصر.استواقعآنضلعوچهاراطرافدرآنحجره های

سرویسهایوآبکشوچراغداروخادماتاق هایمسجد،کتابخانه،مدرسه،حجرهازاست

.هندمی دتشکیلاطرافغرفه هایوایوانچهنشین،محراب،شاهراآنساختمان.استبهداشتی

راانخابراهیممجموعهاتمامسال"خانگنجعلی"کتابمولفپاریزی،باستانیمحمدابراهیم

سالدررامدرسهخانابراهیمکهآمده"کرمانجغرافیای"کتابدرواستکردهذکر1299

استانبارآبوحمامبازار،مدرسه،شاملخانابراهیممجموعه.استرسانیدهاتمامبه1230

بهولهالدظهیرفرزاندانتوسطبعدا(خلوت)مدرسخانه.استشدهساختهیکبارهبهظاهراکه

ودایرنیزامروزهخانابراهیممدرسه.استیافتهاتمام1298سالدروشدهاضافهمجموعه

وبودهشکلمستطیلمدرسهاینپالن.باشدمیبحثودرسمکانوطالبسکونتمحل

.استشدهواقعآنضلعچهارواطرافدرآنهایحجره

ی و سر در ورودی در ضلع غربی قیصریه ابراهیم خان واقع شده و دارای طاق بندی، تزیینات کاش

بر بام سردر، جایگاه ساعت قرار دارد که در سال های بعد به . حجاری بر سنگ یکپارچه است

ا ایوان شرقی و برج ساعت این مدرسه کاشیکاری و چشم اندازی زیب. مجموعه افزوده شده است

ه این فضا دارای درهای ارسی با شیش. در ضلع جنوبی مدرسه خانه مدرس قرار گرفته است. دارد

. رنگی می باشد و تمام نماهای آن کاشیکاری شده است

متر در این مدرسه 16نکته جالب توجه دیگر این است که، بلندترین بادگیرهای کرمان به ارتفاع 

.این مدرسه با الهام از معماری عصر صفویه بنا شده است. ساخته شده است

ت آخر آن کتیبه کاشی کاری پیرامون صحن مدرسه شامل قصیده ای از صبای کاشانی است که بی

ل از جود سلسبی*** زد صبا از پی تاریخ این و آن رقم": متضمن ماده تاریخ بنای مدرسه می باشد

بانی مدرسه . را نشان می دهد1232مجموع حروف این ماده تاریخ سال "ابراهیم در جنت سبیل

وی داماد . حکمرانی کرمان را داشته است1240تا 121۸ظهیرالدوله ابراهیم خان بوده که از سال 

علی فتحعلی شاه قاجار، همچنین پسرعمو و پدر زن او و در عین حال پسرخوانده و پدر دو داماد فتح

.  شاه بود

ورودی.1
هشتی. 2
صحن. 3
شبستان. 4
گنبدخانه. 5
مدرس . 6
حجره .7
ایوان . ۸
ایوانچه .9

مهتاب .10
رواق .11
ودال  . 12
حیات .13

خلوت 
مقبره .14
نمازخانه . 15
کتابخانه . 16
وضوخانه . 17
حمام.1۸

وشکلمستطیلآنحجره هایوشکلمستطیلآنپالن.استشیخیهمکتببهمتعلقطبقهدومدرسهاین
مدرسه،حجرهازاستعبارتمدرسهکارکردی-فضائیعناصر.استواقعآنضلعچهارواطرافدرآنحجره های
،محرابشاه نشین،راآنساختمان.استبهداشتیسرویس هایوآبکشوچراغ داروخادماتاق هایمسجد،کتابخانه،

تمامیدر.داردوجودرنگهفتکاشیازمحرابیقبله،ایوانانتهایدر.می دهندتشکیلاطرافغرفه هایوایوانچه
دردیورودرسر.می شوددیدهکاربندیومقرنس کاری،کشته بری،گچ بریمانندتزیینیعناصرمدرسه،بخش های

بامبر.تیکپارچه اسسنگبرحجاریوکاشیتزییناتطاق بندی،دارایوشدهواقعخانابراهیمقیصریهغربیضلع
همدرساینساعتبرجوشرقیایوان.شده استافزودهمجموعهبهبعدسال هایدرکهداردقرارساعتجایگاهسردر

بایارسدرهایدارایفضااین.گرفته استقرارمدرسخانهمدرسهجنوبیضلعدر.داردزیباچشم اندازیوکاشی کاری
.شده استکاشی کاریآننماهایتمامومی باشدرنگیشیشه

.استشدهساختهمدرسهایندرمتر16ارتفاعبهکرمانبادگیرهایبلندترین
ازلهامابامدرسهاین.بوده استآنسازندهقصاعاسماعیلاستادمدرسه،غربیضلعدرموجودکتیبهبهاستنادبا

.شده استبناصفویهعصرمعماری

معماری بنا

وی داماد . را داشته استکرمانق حکمرانی 1240تا 121۸ابراهیم خان بوده که از سال ظهیرالدولهبانی مدرسه 
.قاجار، همچنین پسرعمو و پدرزن او و در عین حال پسرخوانده و پدر دو داماد فتح علی شاه بودفتح علی شاه

بانی و سازندگان

سیر تحول بنا

بعداً ( خلوت)مدرس ٔ  خانه. مجموعه ابراهیم خان شامل مدرسه، بازار، حمام، و آب انبار است که ظاهراً به یکباره ساخته شده است
ابراهیم خان امروزه نیز دایر و محل ٔ  مدرسه. ق اتمام یافته است129۸توسط فرزندان ظهیرالدوله به مجموعه اضافه شده و در سال 

.سکونت طالب و مکان درس و بحث می باشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%AE%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DA%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%87_%28%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
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مدرسهبخش هایتمامیداردوجودرنگهفتکاشیاززیباییمحرابقبله،ایواندرانتهای

دررودیودرسر.می شوددیدهکاربندیومقرنس کاریکشته بری،گچ بری،مانندتزیینیعناصر

نگسبرحجاریوکاشیتزییناتطاق بندی،دارایوشدهواقعخانابراهیمقیصریهغربیضلع

افزودهمجموعهبهبعدسال هایدرکهداردقرارساعتجایگاهسردربامبر.یکپارچه است

ضلعدر.داردزیبااندازیوچشمکاشیکاریمدرسهاینساعتبرجوشرقیایوان.شده است

واشدمی برنگیشیشهباارسیدرهایدارایفضااین.گرفته استقرارمدرسخانهمدرسهجنوبی

.شده استکاشیکاریآننماهایتمام


