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چکیــده| شــهر اســامی موجــودی زنــده اســت و هــر عضــوش دارای وظایفــی کــه ســامت و تعامــل آن 
عضــو بــا دیگــر اعضــا، متضمــن انجــام آن وظایــف اســت. بناهــای شــهر اســامی عاوه بــر عملکــرد اصلی 
خــود دارای کاربری هــای فرعــی، نامحســوس و مؤیــد حیــات مــادی و معنــوی شــهر هســتند. بازمانــدۀ 
ایــن بناهــا، امــروز عــاوه بــر ارزش هــای فرهنگــی و تاریخــی خــود، راوی چگونگــی زیســِت دورۀ تســلِط 
ســنت های اصیــل بــر حیــات انســان اند. بــر همیــن اســاس مطالعــۀ هرگونــۀ خــاص معمــاری، شــناخت 
تأثیــر عملکــرد جــاری در آن بنــا، بــر حیــات شــهر را در پــی دارد. از طرفــی رونــد شــتاب زدگی در گــذر 
زمــان، طمأنینــه را از انســان امــروز ســلب و نیــاز او بــه پنــاه بــردن بــه آثــار روزگاری کــه انســان آرام تــر 
ــناخت  ــش ش ــن پژوه ــی ای ــؤال اصل ــه س ــا ک ــت. از آنج ــرده اس ــتر ک ــت را بیش ــرده اس ــی می ک زندگ
ــرای  نقــش روایتگــری مــدارس از حیــات علمــی شــهر اســامی و همچنیــن چگونگــی بازترســیم آن ب
گردشــگر امــروز اســت؛ روش انجــام تحقیــق، روشــی تاریخــی اســت کــه بــا تفســیر وقایــع مربــوط بــه 
گذشــته، نحــوۀ زیســت آن زمــان را تجزیــه و تحلیــل می کنــد. همچنیــن روش توصیفــی در تحلیــل و 
ــا مــدارس مــورد  نتیجه گیــری از داده هــا و مــدارک فنــی در راســتای تبییــن روش مواجهــۀ صحیــح ب
اســتفاده قــرار گرفــت. هــدف ایــن مقالــه فراتــر رفتــن از پــر کــردن اوقــات فراغــت، تفریــح و بازدیــد گذرا 
در مواجهــه بــا بناهــا و شــهرهای تاریخــی اســت. وقتــی بپذیریــم کــه بنــا دارای وجــوه غیرمــادی اســت 
کــه بــا اســتمرار زندگــی انســان ها در طــول زمــان در بنــا شــکل گرفته انــد، می توانیــم کالبــد موجــود 
را راوی آن وجــوه بدانیــم. بــه همیــن دلیــل نیــز حضــور در مدرســه و تعامــل بــا آن، انســان حاضــر را بــه 
ســفری در عمــق زمــان می بــرد. بنابرایــن حضــور گردشــگر در بنــای مدرســه را بایــد به مثابــۀ نشســتن 
انســان در محضــر راوی دانســت. روایتــی کــه در آن، مدرســه نظرگاهــی اســت کــه چشــم گردشــگر را بــه 

ــاز می کنــد.  حیــات ســنتی ب
واژگان کلیـدی| نقـش روایـی بناهـای تاریخـی، مـدارس اسـامی، روش تفسـیری-تاریخی، معمـاری 

اسامی.

مقدمـه| معماری اسـامی یکـی از بزرگتریـن جلوه های ظهور 
حقیقت هنری در کالبد مادی اسـت. معماری اسـامی به مثابۀ 
یکـی از بزرگتریـن شـاخه های هنـر اسـامی توانسـته اسـت، 
بخـش عظیمـی از ویژگی های ایـن هنر را در بسـتر زمان و در 
طـول دوره هـای گوناگـون نهادینـه سـازد. معماری نیـز که در 
هنر اسـامی شـریف ترین مقـام را دارد، همین روح اسـرارآمیز 
را نمایـش می دهـد. معمـاری، اولین هنری اسـت که توانسـت 

خـود را بـا مفاهیـم اسـامی سـازگار نمایـد )گودرزی سـروش، 
امیـن زاده و نقـی زاده، 1391؛  مهدوی نـژاد، 1383(. بر این اسـاس 
می تـوان گفـت بناهـای تاریخی-اسـامی عاوه بـر ارزش های 
فرهنگـی و تاریخـی خـود، راوی چگونگی زیسـِت دورۀ تسـلِط 
سـنت های اصیـل بـر حیات انسـان هسـتند. از ایـن رو مطالعۀ 
هـر گونۀ خاص معماری، شـناخت تأثیر عملکرد جـاری در آن 

بنـا، بر حیات شـهر را در پـی دارد.
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وودز در مـورد اهمیـت نقـش فـرم و کالبـد آثـار تاریخـی و اثر 
آنهـا بـر روحیه مـردم می گویـد: »آنهـا در وضعیت آسـیب دیده و 
ویـران خـود، فـرم جدیدی از تفکـر و ادراک را پیشـنهاد می دهند و 
همچنیـن فهـم جدیـدی از فضایـی را عرضـه می کننـد کـه توانایی 
بالقـوۀ انسـان در بازشـناخت خـود بـه عنوان یـک کل واحـد و آزاد 
از هرگونـه محدودیت هـای از پیش تعریف شـده  و سیسـتمی کامل و 
همه جانبه نگـر را احیـا می کنـد. در وجـود ایـن آثار تعهـدی اخاقی 
و معنـوی وجـود دارد کـه بـر اسـاس آن می تـوان آنهـا را اسـاس 
اجتمـاع نامیـد«(woods, 1996, 56). در ایـن زمینـه مدرسـه بـه 
عنـوان قلب علمی شـهر اسـامی، بازشناسـانندۀ پویایی علمی 
شـهر اسـت و بـه زبـان سـاده می تـوان گفـت در بازشناسـی 
مـدارس شـهرهای اسـامی، هرچـه ایـن مـدارس از کمیـت و 
کیفیـت باالتـری برخـوردار باشـند، نشـان دهندۀ جـاری بودن 
علـوم در زندگـی روزمرۀ شـهر و غنای علمی آن اسـت. اهمیت 
مدرسـه تـا بـه آنجاسـت کـه پیرنیـا مدرسـه را بعد از مسـجد 
مهم تریـن بنـای همگانـی درون شـهری می دانـد )هوشـیاری، 

پورنـادری و فرشـته نژاد، 1392(. 
در شهرسـازی و معمـاری اسـامی، مطالعات گوناگونـی دربارۀ 
عناصـر شـکل دهندۀ شـهرهای اسـامی شـده اسـت )زیـاری، 
1382؛ هوشـمند و حبیبـی، 1390؛ دانشـپور و شـیری، 1394(. 
امـا تاکنـون دربـارۀ نقـش روایـی مدرسـه در حیـات شـهر 
اسـامی بـه عنـوان فضایـی آموزشـی و نیایشـی، سـخنی بـه 
میـان نیامـده اسـت و تنهـا مطالعـات محـدودی در خصـوص 
گونه بنـدی مـدارس و معماری و کالبد مدرسـه صـورت گرفته 
اسـت )غـروی خوانسـاری، 1384؛ سـلطان زاده، 1364(. از سـوی 
دیگـر بـا توجـه بـه نقش و اهمیـت بناهـای تاریخـی و اهمیت 
نـگاه غیرمـوزه ای بـه آنهـا این پژوهش بر آن اسـت تـا با هدف 
بازخوانـی نقـش مـدارس تاریخـی در شـهرهای اسـامی بـه 
تعریـف نقـش و جایگاهـی متفـاوت و تأثیرگذار بـرای مدارس 
در حیـات امروز شـهر دسـت یابـد. از این رو سـؤاالت پژوهش 

حاضـر بـه شـرح زیر اسـت:
- مؤلفه هـا و شـاخصه های تعریف کننـدۀ جایـگاه مدرسـه در نظـام 

معمـاری و شهرسـازی اسـامی چه هسـتند؟
- نقـش روایتگـری مـدارس از حیـات علمـی شـهر اسـامی چـه 

تأثیـری در احیـای آنهـا دارد؟

روش تحقیق
می پردازنـد،  گذشـته  در  مفاهیـم  بررسـی  بـه  کـه  پژوهش هایـی 
وابسـته بـه روشـی تاریخـی هسـتند و بـا تفسـیر وقایـع مربـوط به 
گذشـته، نحـوۀ زیسـت آن زمـان را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار 
می دهنـد. روش تحقیـق در ایـن مقالـه بـا توجـه بـه نـوع پژوهش، 
تفسـیری-تاریخی اسـت؛ و تحلیل هـای مربـوط به مـدارس با روش 
اسـتدالل منطقـی صـورت گرفته اسـت. بـرای جمـع آوری اطاعات 

در این پژوهش، از اسـناد و منابع کتابخانه ای و بررسـی های میدانی 
اسـتفاده شـده اسـت. در این راسـتا با توجه به ادبیات پژوهش ابتدا 
شـاخص های مـورد تحلیل، شناسـایی شـده و سـپس مصادیق آنها 
بـا مطالعـات میدانی و کتابخانـه ای به عنوان نمونه بررسـی و تجزیه 
و تحلیـل شـد. به این منظـور این پژوهش با بررسـی الگوی طراحی 
کالبـدی و فراکالبـدی مـدارس دورۀ شهرسـازی اسـامی، به تبیین 
نقش مدرسـه در نظرگاهِ حیاِت علمِی شـهرهای اسـامی می پردازد 
تـا هـدف تحقیق، که احیـای مدارس تاریخـی و بازگردانـدن آنها به 

چرخـۀ حیات شـهر اسـت، محقـق گردد.

مبانی نظری
مهم تریـن مبنـای نظـری این مقاله توجـه به اهمیت نقـش مدارس 
در بازخوانـی حیـات شـهرهای اصیل اسـت، لذا در ابتـدای پژوهش 
بـه تشـریح روح مـکان بناهای تاریخـی و نقش آنها در زندگی شـهر 
بـه عنـوان روایتگـر و پـس از آن بـه جایـگاه مدرسـه در شـهرهای 
اسـامی پرداختـه می شـود. در گام بعدی مدرسـه به عنـوان معرف 
حیـات جـاری علمی جامعۀ سـنتی معرفی می شـود تا با آشـنایی با 
چگونگی حیات جاری در مدرسـه و بازشناسـی زندگی انسـان ها در 
بنای مدرسـه بتوان مدرسـه های دوران اسـامی را تحلیل و بررسـی 
کرد. مرحلۀ بعدی به شـناخت اجزای سـاختاری مدرسـه بر اسـاس 
تفکیـک عملکـرد می پـردازد. نهایتاً بـا توجه به توضیحات ارائه شـده 
در ایـن حـوزه شـاخص های پژوهـش شناسـایی می گـردد. پـس از 
شناسـایی شـاخص های تحقیـق، بـه مصادیـق ایـن شـاخص ها در 

نمونه هـای مـوردی پرداخته می شـود.
نقش روایتگری بنای تاریخی  •

بناهـای تاریخـی معمـاری دارای روح مکانـی غنـی حاصل هندسـۀ 
پیچیـدۀ زمـان سـاخت، هم زیسـتی مصالح با بـوم پیرامـون خود، و 
مهم تـر از ایـن دو کیفیـت حیـات بنـا -حاصـل حضور انسـان برای 
قرن هـا در بنـا- و نقـش روایتگـری بناسـت. نقش روایتگـری به این 
معناسـت کـه بنـای معماری سـند کالبـدی چگونگی حیات انسـان 
سـنتی و راوی اخاق و منش زندگی اوسـت و چنانچه انسـان حاضر 
در بنا لحظه ای سـکوت کند و به او اجازۀ نقل دهد، نواهای خاموش 
موجـود در کالبـد بنـا را خواهد شـنید. بناهای تاریخـی معماری که 
راوی حیـات اصیـل جـاری در خـود برای قـرون متمادی و شـواهد 
کالبـدی زندگـی هماهنـگ بـا طبیعـت انسـان سـنتی هسـتند، در 
صورتـی می تواننـد نقـش روایتگـری خـود را بـه خوبی ایفـا کنند و 
انسـان امـروز را بـا چگونگی نوع زندگـی اصیلی که ایـن بناها قالبی 
بـرای آن بودنـد آشـنا کنند، که انسـان بنـا را به عنوان مـوزه بازدید 
نکنـد. انسـانی کـه بـه بازدیـد از بنـا بپـردازد، چند عکس یـادگاری 
از بنـا بگیـرد )کـه در عمـدۀ آنهـا خـود او محـور عکـس و بنـا در 
پس زمینـۀ محو شـده اسـت( و لحظـه ای در بنا ننشـیند و لحظه ای 
سـکوت نکنـد، مجـال روایتگـری را از بنـا گرفتـه اسـت! در چنیـن 

حالتـی بنا فرصـت نقـل نمی یابد.
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جایگاه مدرسه در شهر اسالمی •
شـهر اسـامی موجودی زنده اسـت، متشـکل از مجموعه اجزائی که 
هیئـت کلـی شـهر را برپـا می کنند. در این سیسـتم زنـده، هر عضو 
دارای وظایفـی اسـت کـه سـامت و صحـت آن عضـو و همچنیـن 
ارتبـاط و تعامـل آن عضـو بـا دیگر اعضـا متضمن انجـام آن وظایف 
اسـت. همان گونـه کـه بسـیاری از اعضـای بـدن انسـان عـاوه بـر 
کاربـری اصلـی و عـام خـود، دارای وظایـف فرعـی -و گاهـی حتـی 
ناشـناختۀ- دیگـر هـم هسـتند، بناهای شـهر اسـامی نیـز منحصر 
بـه یـک عملکـرد نبـوده و دارای کاربری هـای فرعی و نامحسـوس و 

تضمین کننـدۀ حیـات مـادی و معنوی شـهر هسـتند.1  
می تـوان  خاصـه  طـور  بـه  اسـامی  منظـر  از  را  مدرسـه 
موسسـه ای بـرای آمـوزش عالـی تعریف کـرد کـه در آن علوم 
سـنتی اسـامی ماننـد حدیـث، تفسـیر و فقـه آمـوزش داده 
می شـود )حیاتـی، رحمت نیـا و کاوری زاده، 1398(. بـر همیـن 
اسـاس اولیـن مدارسـی کـه تأسـیس شـدند مربـوط بـه قـرن 
دوم و سـوم هجـری بـوده اسـت )مهدوی نـژاد، قاسـم پورآبادی، 
قالـب  در  عمومـاً  مدرسـه ها  شبسـتری، 1392(.  محمدلـوی  و 
از  جامـع  مجموعـه ای  کـه  می شـوند  تعریـف  ارسـن هایی 
مسـجد،  جملـه  )از  شـهر  خدمـات  و  عمومـی  کاربری هـای 
مدرسـه، آب انبـار، مقبره، کاروانسـرا، تکیه( را برعهـده دارند. بر 
اسـاس اسـتعارۀ شهر-انسـان، اگر قلب شـهر را فضـای عبادی 
بدانیـم، جایـگاه تعقـل شـهر، مدرسـه اسـت. مدرسـه در نظام 
سـنتی شـهر اسـامی، مهم ترین فضای آموزشی شـهر و محل 
شـکل گیری عالی تریـن علـوم زمانـۀ خـود اسـت. آمـوزش در 
مدرسـه عموماً مبتنی بر علوم دینی اسـت و متناسـب با آرای 
علمـای شـهر در ارتبـاط بـا علـوم دنیوی، بعضـاً این علـوم نیز 

در کنـار علـوم دینـی در مدرسـه تدریـس می شـود. 
مدرسه، محل شکل گیری اخالق اسالمی •

برخـاف مـدارس امروزی که خانۀ دوم شـخص محسـوب می شـود، 
زندگی طاب در مدرسـه به صورت شـبانه روزی جـاری بود. وظایف 
مـدارس محـدود بـه آمـوزش نبـود، بلکـه تربیـت و شـکل گیری 
شـخصیت طلبـه در فضای مدرسـه انجام می شـد. بر همین اسـاس 
معمـاری مدرسـه دارای فضاهـای متعـدد، پیچیدگـی روابـط بیـن 
آن فضاهـا و سلسـله مراتب چندالیـه اسـت. کالبـد مدرسـه حـاوی 
کمیتـی غنی اسـت که راوی کیفیـت حیات عالی ورای خود اسـت.

مدرسه، شاهد حیات جاری علمی جامعۀ سنتی •
مـدارس در شـهرهای سـنتی اسـامی جایـگاه یکـی از اصیل تریـن 
افعـال بشـر بودنـد: تفکـر. تفکـری کـه بـه طمـع هدفـی دنیایـی 
نیسـت. حاضـران در ایـن مـدارس طالب علـم هسـتند و متفاوت اند 
بـا دانشـجو یـا دانش آموز )کـه فقط در پی کسـب »دانش« اسـت(. 
طلـِب طلبـه به علمـی برمی گردد کـه نیازمند بسـتری در دل آدمی 

اسـت. حضـرت رسـول )ص( در مـورد کسـب علـم می فرمایند:

العلـم نـور یقذفـه اهلل فـي قلـب َمن یشـاء )وحیـد بهبهانـي، 1415 
 .)345 ق.، 

بـر همیـن اسـاس نیـز طلبـه در مسـیر کسـب علـم به خودسـازی 
مشـغول اسـت و به دنیای درون بیشـتر از دنیای بیرون توجه دارد. 
مدرسـه جهانـی کوچـک اسـت که شـخص حاضـر در مدرسـه را از 

ارتبـاط بـا خـارج بی نیـاز می کند. 
گردشـگر امـروز در مواجهـه با مـدارس تاریخی فقط بـا بنایی دارای 
سـاختار هندسـی عالـی و نقـوش تزئینـی پـر رنـگ و لعـاب و زیبـا 
مواجـه نیسـت، بلکـه در محضر کالبدی قـرار گرفته اسـت که قالب 
خودسـازی انسـان های بسـیاری در طول زمان اسـت. بنابراین برای 
نیـل بـه درک کیفیـت فضا و بهـره بـردن از روح مکان غنـی آن دو 

نکته الزم اسـت:
آشـنایی بـا چگونگـی حیات جـاری در زمـان فعال بودن مدرسـه و 

بازشناسـی زندگـی انسـان ها در بنای مدرسـه؛
درنـگ در بنـا، تأمـل در اثـر و تعامل با مدرسـه به عنـوان موجودی 

زنده.
مؤلفه های کالبدی و فراکالبدی مدارس اسالمی •

 شـناخت اجـزای سـاختاری مدرسـه بـر اسـاس تفکیـک عملکـرد: 
هرچنـد نمی تـوان برای همۀ مـدارس حکمی کلی صـادر کرد، 
امـا بـا اغمـاض از مـوارد اسـتثنا، می تـوان اجـزای سـاختاری 
عبـادت،  کلـی  عملکـرد  کـرد. چهـار  بازشناسـی  را  مدرسـه 
آمـوزش، اقامـت و خدمـات در اجزای سـاختاری متنوعی نمود 
پیـدا می کننـد. سـیر از عملکـرد تـا مصادیـق کالبـدی آن در 

جـدول 1 ارائه شـده اسـت. 
بـا توجـه به اهمیت جایـگاه مدرسـه در نظام معماری و شهرسـازی 
اسـامی در جـدول 2 بـر اسـاس دو بعـد کالبـدی و فراکالبـدی بـه 

تحلیـل مدرسـۀ ایرانـی- اسـامی پرداخته می شـود. 
درهم تنیدگی مدرسه و شهر -

مـدارس بـه دلیـل طرح مایـۀ کلی حاکـم بر معمـاری ایرانـی، دارای 
سلسـله  مراتبـی چندالیـه و پیچیـده بودنـد و با توجه بـه قرارگیری 
در مراکـز شـهرها طیـف وسـیعی از مراتـب فضاهـای عمومـی تـا 
خصوصـی را در بـر می گرفتنـد. همیـن سلسـله مراتب باعـث شـده 
کـه امـکان دسترسـی از شـلوغ ترین بخش های شـهر )بـازار( با گذر 
از چنـد فضـای مربـوط بـه بـازار و واسـط بیـن بـازار و مدرسـه، بـه 
آرام تریـن و خلوت تریـن بخش هـای شـهر کـه محـل شـکل گیری 
افـکار عمیـق و آرای بنیـادی تفکـر اسـامی اسـت، فراهـم گـردد. 
ارتبـاط مدرسـه و شـهر از ترکیـب دو عامـل مهـم شـکل می گیرد:  
لـزوم سـکوت و خلـوت فضـای داخلی مدرسـه برای ایجـاد تمرکز و 

توجـه طاب.
لـزوم ارتبـاط بـا شـهر و مـردم بـرای بهره بـرداری مـردم از حاصـل 

علمـی مدرسـه و آگاهـی طـاب از جریـان زندگـی شـهر.
در  دسترسـی  مراتـب  ایجـاد  و  معمـاری  تمهیـدات  بـا  اول  نیـاز 
طرح مایـۀ مدرسـه فراهـم می شـود و نیـاز دوم با قرارگیری مدرسـه 
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مصداق کالبدیاجزای ساختاریعملکرد

شبستانمسجدعبادت

گنبدخانه

َمدرسآموزش
کتابخانه

فضای بحث

حیاط اصلی

حیاط های فرعی

ایوان های اصلی )در مرکز اضاع حیاط(

اتاقحجرهاقامت 

ایوان جلوی اتاق

پستو

فضاهای ارتباطیخدمات
مدیریت و حفاظت

سرویس های زندگی روزمره )خوراک و بهداشت(

آشپزخانه

هشتی ورودی

داالن ها

سرویس های بهداشتی و حمام

جدول 1. اجزای ساختاری مدرسه و مصادیق کالبدی ها آنها. مأخذ: نگارندگان.

نمونۀ مورد بررسیمنابعشاخصمؤلفهابعاد

درهم تنیدگی مدرسه کالبدی
و شهر

تمهیدات معماری و ایجاد سلسله 
مراتب دسترسی

عظمتی، نوروزیان و پورباقر، 
1393؛ مهدوی نژاد و همکاران، 

1392

مدرسۀ ابوعنانیۀ فاس

حیاتی و همکاران، 1398؛ مدرسه در دل شهر
متدین و آهنگری، 1395

مدرسۀ عبدالعزیزخان- مدرسۀ الغ بیگ- 
مدرسۀ امیرعلیم خان-مدرسۀ میرعرب

چندعملکردی و 
فراعملکردی بودن

تجمیع دو فضای کامًا خصوصی 
و فضای عمومی

حیاتی و همکاران، 1398؛ 
هوشیاری و همکاران، 1392

مدرسۀ یزدی نجف

تنوع فضایی و اندام های 
متنوع

مدرسۀ یزدی نجفتعدد حیاط ها و ایوان ها

شکل گیری مجموعه های معماری تعدد مدارس
با محوریت مدارس

مدارس واقع در بافت بخارا

اهمیت علم آموزی در جامعۀ کیفیت حیات معنویفراکالبدی
سنتی

تلفیق مدرسه و مسجد

گودرزی سروش و همکاران، 
1391

مدرسۀ آقا بزرگ کاشان

مدرسه محل حضور علما و مرکز علمی شهر
شکل گیری حلقه های بحث

همۀ موارد

جدول 2. معرفی ابعاد کالبدی و غیرکالبدی مدرسۀ ایرانی. مأخذ: نگارندگان.

در دل شـهر. بسـیاری از مدارس مهم شـهرهای اسـامی در بازارها 
قـرار دارنـد. هرچنـد به ظاهر فلسـفۀ وجـودی بازار و مدرسـه با هم 
در تضاد هسـتند، اما از آنجا که در زندگی اصیل سـنتی مسـلمانان، 
پرداختـن بـه امـور مربوط بـه رزق حـال، امری اعتقادی محسـوب 
می شـود و احـکام گسـترده و مفصلـی دارد کـه بایـد در مدرسـه 
تدویـن و آموختـه شـوند، بین مدرسـه و بازار ارتباطی عمیق شـکل 

می گیـرد. یکـی از جامع تریـن ایـن روابـط را در بـازار شـهر فاس در 
تصویـر 2 می تـوان دید.

معماری  - بودن  فراعملکردی  شاخصۀ  مصداق  مدرسه، 
اسالمی

مـدارس هرچنـد کـه دارای یـک کاربـری منحصربه فـرد و مؤثـر در 
حیـات جامعۀ خـود بودند، فعالیت مسـتمر و شـبانه روزی جاری در 
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آنهـا مانـع از ایفـای نقش هـای موقتـی و ضـروری در مواقـع خاصی 
از سـال نبـود. عـاوه بـر ایـن ویژگـی خاص اساسـاً جمع کـردن دو 
کاربـری متفـاوت و حتـی متضـاد با هـم در یک بنـا، نیازمند رعایت 
سلسـله مراتب ها و هندسـه ای پیچیده اسـت. مدرسـه از یک طرف 
بـه عنـوان محـل درس و بحـث، بنایـی عمومـی و دارای فضاهایـی 
جمعـی اسـت و از طرف دیگـر بنایی دارای فضاهـای خصوصی برای 
زندگـی شـبانه روزی طـاب و مطالعه و تعمق اسـت. مدرسـه عاوه 
بـر اینکـه فضاهایـی بـرای خلـوت و تمرکـز بـر مباحث پیچیـده را 
در اختیـار طلبـه قـرار می دهـد، در طرح مایـۀ کلـی خـود بر کسـب 

مهارت هـای زندگـی اجتماعی تأکیـد دارد.  
تعـدد حیاط هـای مدرسـه و تفکیـک کامـل فضـای زندگـی و 
تدریـس -با ایجاد حیـاط اصلی، خدمه و َمـدَرس- از تمهیدات 
الزم بـرای ایفـای نقش های دیگر مدرسـه اسـت. البته مدارس 
فاقـد مجموعـه فضایـی منسـجم و حیاطـی  ایرانـی عمومـاً 
مسـتقل بـرای تشـکیل جلسـات درس و بحـث بوده انـد و این 
جلسـات در مـدارس در ایوان های حیاط یـا در بهترین صورت، 
در فضاهایـی برگـزار می شـدند کـه از گسـترش ایوان هـا بـه 
پشـت آنهـا حاصل می شـد )گنبدخانه ورای ایوان( که مدرسـۀ 
مادرشـاه اصفهـان و ابراهیم خـان کرمـان از بهتریـن نمونه های 
چنیـن الگویـی هسـتند. وجـود حیاطـی مسـتقل و فضاهایـی 
پیرامـون حیـاط به عنـوان مجموعه حیاط َمدرس، در مدرسـۀ 
یزدی شـهر نجف مشـهود اسـت. این تفکیک فضایـی عاوه بر 
دالیـل عملکردی )جدا کـردن بخش های مربوط به اسـتراحت 
و زندگـی طـاب از بخش های مربوط بـه درس و بحث( دالیل 
اقلیمـی نیـز دارد. کوچک شـدن ابعـاد حیاط هـا و تفکیک آنها 
بـر اسـاس کاربری هـای متنـوع از هـم، بـرای اقلیم گـرم نجف 

است.  مناسـب تر 
اندام های متنوع -

این اصل در دو وجه نمود پیدا می کند:
1. تنـوع فضاهایـی که در مدارس وجـود دارد که در تصویر 1 بعضی 

از آنها معرفی شـده اند.
2. تنـوع تناسـبات و جزئیـات موجـود در فضاهای با کاربری مشـابه 
)مثـل حجره هـا و ایوان هـای جلـوی آنهـا( و تنوع تزئینات کارشـده 

در ایـن فضاها.
و  اسـت  طوالنـی  عمـر  صـرف  و  ممارسـت  نیازمنـد  علم انـدوزی 
کالبـدی کـه محـل ایـن فعـل اسـت، بایـد قابلیـت پاسـخگویی به 
کیفیـت حیـات الزم بـرای چنین زیسـتی را دارا باشـد. یکنواختی و 
ناموزونـی کالبـدی که انسـان هایی عمـده عمر خـود را در آن صرف 
می کننـد، بـا اصـول اولیۀ مـورد نیاز فضای مدرسـه در تضاد اسـت.

تعدد مدارس -
شـهرهای اسـامی دارای مرکز محـات و مجموعـه بناهای عمومی 
هسـتند کـه قلـب محلـه و شـهر محسـوب می شـوند. اگـر خانه هـا 
جایـگاه شـکل گیری حیـات خصوصـی مـردم شـهر هسـتند، مرکز 

محـات و بناهـای پیرامـون آنها حیـات عمومی و ارتباطـات زندگی 
مدنـی شـهر را تضمیـن می کنند. مـدارس یکـی از ارکان این مراکز 
هسـتند و ایـن مسـئله نشـان از اهمیـت علـوم سـنتی و ارتبـاط 
تنگاتنـگ آن بـا زندگـی روزمـرۀ مـردم دارد. در ایـن زمینـه تعدد و 
پراکندگـی مـدارس در شـهرهای اسـامی بـه دو نکته مهـم داللت 

دارد:
1. گسـترش علـم )بـه خصـوص علومـی کـه امـروز بـا عنـوان علوم 
انسـانی شـناخته می شـوند( در جامعۀ سـنتی و اهمیت نفوذ آن در 

زندگـی جـاری مردم؛
2. ارتبـاط شـهر و مدرسـه کـه داللـت بـر ارتبـاط زندگـی روزمـرۀ 
)بـه عنـوان عالی تریـن فضـای  مـردم و علـم جـاری در مدرسـه 
شـکل گیری علوم جامعـۀ اسـامی( دارد. درهم تنیدگی ایـن ارتباط 
کالبـدی نشـان از پیونـد عمیـق حیات سـنتی با فضای علمی شـهر 
دارد. بـه ایـن معنـی کـه علما و علـوم آنهـا از زندگی روزمـرۀ مردم 
جـدا نیسـت، بلکه برخاسـته از حیات جـاری در شـهر و ارتقادهندۀ 

است. آن 
کیفیت حیات معنوی -

کالبـد معماری نگه دارندۀ روح مکانی اسـت که شـکل گرفته در گذر 
زمـان و بر اسـاس فعل انسـان هایی اسـت کـه در دورۀ حیـات بنا در 
آن زیسـته اند؛ بـه بیان دیگـر معنای جاری در کالبـد، حاصل حضور 
انسـان ها در بناسـت. بناهایـی کـه محلـی بـرای انجـام افعـال نیک 
بوده انـد، روح مکانـی غنـی  دارند. این روح مکان توسـط انسـان های 
بعـدی حاضـر در کالبـد درک و دریافـت می شـود. از آنجـا که تفکر 
و علم آمـوزی از شـریف ترین افعال بشـر اسـت، بنایی کـه محل این 

فعل اسـت، دارای روح مکانی سرشـار از حیات و اسـتعداد اسـت. 
تلفیق مدرسـه و مسـجد که نمونه های متعددی در معماری اسامی 
دارد، گـواه معنویـت روح مـکان مدرسـه اسـت. اهمیـت و جایگاهی 
کـه علـم در دیـن اسـام دارد، باعث شـده که محل عبـادت و محل 
آمـوزش بـه هـم پیونـد خـورده و ایـن دو عملکـرد متفـاوت در یک 

کالبد جمع شـوند. 
مرکز علمی شهر -

همان طـور کـه پیـش از ایـن ذکر شـد، مدرسـه قلب علمـی و محل 
حضور اندیشـمندان و علمای شـهر اسـت. همین حضـور افراد مهم، 
جانمایـی مدرسـه در شـهر را تعیین می کند. مدرسـه هـم به لحاظ 
معنایـی و هم به لحاظ جانمایی یکی از ارکان شـهر اسـامی اسـت.

نمونۀ موردی
بـا توجـه بـه مؤلفه هـا و شـاخص های پژوهـش، در ایـن بخـش بـه 
معرفـی نمونه هـای موردی پرداخته می شـود. در انتخـاب نمونه های 
مـوردی سـعی بـر آن بـوده تـا بیشـترین قرابـت را بـا شـاخص های 
پژوهـش داشـته باشـند. از آنجـا کـه در کل گسـترۀ جهـان اسـام 
کارکـرد همـۀ مـدارس، اندام هـای تشـکیل دهنده و ارتبـاط بنـا بـا 
شـهر تقریباً مشـابه اسـت، سـعی بر آن بـوده تا نمونه هـای متنوعی 
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از کل ایـن جغرافیـای پهنـاور ارائـه گردد تـا بر این اسـاس نمونه ها 
بیشـترین قرابـت معنایـی بـا مؤلفه هـا و شـاخصه های ارائه شـده را 

معرفـی کنند. 
بازار مهم  • ابوعنانیۀ فاس، مابین دو  نمونۀ اول مدرسۀ 

شهر 
مدرسـۀ ابوعنانیـه در سـال 1351 میادی در دورۀ تسـلط مرینیان 
در شـهر فـاس مراکـش سـاخته شـده و بـا تزئینـات گچ بـری و 
از مهم تریـن جاذبه هـای گردشـگری  حکاکـی روی چـوب، یکـی 
کشـور مراکـش اسـت. حضور ایـن بنا در مرکـز بافت تاریخی شـهر 
فـاس و مابیـن دو راسـتۀ اصلـی بـازار شـهر کـه در تصویر 1 نشـان 
داده شـده، معـرف نقـش کلیـدی مدرسـه در جریـان حیـات شـهر 
اسـت. همجواری بازار شـلوغ و مدرسـه، نیاز به ایجاد سلسـله مراتب 
دسترسـی از بـازار بـه فضـای مدرسـه را شـکل می دهـد. بخشـی از 
ایـن سلسـله مراتب در دسـتگاه ورودی تصویـر 2 مشـخص اسـت. 

 نمونۀ دوم مدرسۀ یزدی نجف  •
ایـن بنـا در محلـۀ الحویـش شـهر نجـف بـه مسـاحت 750 متـر 
مربـع، بیـن سـال های 1325 تـا 1327ق. بـه همـت آیت اهلل سـید 
محمدکاظـم یـزدی احـداث شـده اسـت و شـامل 80 حجـره در دو 
طبقـه اسـت کـه در تصویـر 3 و 4 بـا موقعیـت بنـا در شـهر و پان 
طبقـه همکـف معرفـی شـده اند. در نجـف بزرگ تریـن فضـای بـاز 
موجـود در شـهر، صحـن حـرم اسـت. بـه دلیـل شـرایط اقلیمـی و 
اجتماعـی خـاص شـهر )گرمای شـدید هـوا در اکثـر مواقع سـال و 
اهمیـت نزدیـک بودن بـه حرم مطهـر( حیاط خانه ها کوچک اسـت 
و مرکـز محله هایـی بـا فضای وسـیع در شـهر به عنـوان عرصه های 
بـاز عمومـی وجود ندارد. بـه همین دلیل در مواقـع ازدحام جمعیت 
زوار در شـهر، حیاط هـای بعضی دیگر از بناهای عمومی شـهر موقتاً 
بـه فضـای زیارتـی و خدمـات زوار تبدیل می شـوند. مهم ترین تغییر 
در شـهر نجف در چنین مواقعی در زمان حیات سـنتی اصیل شـهر 
در مدرسـۀ یـزدی انجـام می شـد. حیـاط مدرسـۀ یـزدی، به صحن 
دوم شـهرت داشـت. بـه ایـن معنـا کـه در مواقـع ازدحـام جمعیت 
در شـهر در ایـام زیارتـی خـاص، صحـن مدرسـه بـه عنـوان فضای 

خدماتـی ایفـای نقـش می کـرد و پذیـرای زوار بود. 
 نمونۀ سوم مدرسۀ آقابزرگ کاشان •

مدرسـۀ آقابـزرگ کاشـان، مصـداق تـام کیفیـت حیـات معنـوی 
در جـوار اوج هنرنمایـی معمـار در سـاختار معمـاری اسـت. ایـن 
بنا مسجد-مدرسـه ای منسـوب بـه مـا احمـد نراقـی ملقـب بـه 
آقابـزرگ اسـت کـه بـه هزینـۀ حـاج محمدتقـی خانبان و پسـرش 
در نیمـۀ قـرن سـیزدهم قمـری، مقـارن بـا دوران پادشـاهی محمد 
شـاه قاجار سـاخته شـد. در این بنا مسـجد و مدرسـه در الیه بندی 
عمـودی بی نظیـری بـا هـم تلفیق شـده اند؛ بـه صورتی کـه در عین 
ایجادشـده راوی درهم تنیدگـی  حفـظ حریـم یکدیگـر، معمـاری 
کاربـردی فضـای عبادی و فضای آموزشـی و تربیتی اسـت. در نقطۀ 
انتهایـی مجموعـه، گنبدخانـۀ مسـجد قـرار دارد کـه بـا بـه حداقل 

تصویر 1. مدرسۀ ابوعنانیۀ فاس، واقع در بین دو گذر اصلی بافت تاریخی شهر 
)که با رنگ قرمز مشخص شده اند(. دو بخشی که با رنگ سبز مشخص شده اند، 

.wwwgoogle.com/maps :هشتی ورودی هستند. مأخذ

مأخذ:  سقف.  در  مدرسه  حیاط  به  بازار  از  ورود  سلسله  مراتب  نمود   .2 تصویر 
آرشیو نگارندگان.

تصویر 3. پان طبقۀ اول و موقعیت بنا نسبت به بناهای پیرامونی. مأخذ: آرشیو 
شخصی محمدحسین لبانی مطلق.
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ایـن بناهای مهم در شـهر امـروز می توانند داشـته باشـند، پرداخته 
می شـود. بـرای تحقـق ایـن امـر ابتـدا الزم اسـت بـه نقـد زندگـی 
مـدرن پرداخته شـود، تـا بتوان جایگاه مدارس را در شـهرهای امروز 

تبییـن کرد. 
نقد زندگی مدرن •

»علـم مـدرن با نگاهی یکسـویه بـه پدیده ها، بـا آغاز کـردن دنیایی 
کـه خود سـاخته بـود، تعـادل حاکم بـر پدیده هـا را به نفـع قوانین 
از پیـش معیـن شـده ای که بر هسـتی تحمیل کـرده بـود، برهم زد 
و تفکـر ابزارمدارانـه را بـر امـور و پدیده هـا حاکم کـرد« )نورنبرگ-
شـولتز، 1382، 16( و بـه همیـن دلیـل نیز »بشـر آسـیب پذیری 
و توانایـی خـود را بـرای شـگفت زده شـدن فرامـوش کـرده اسـت و 
بـه طـور کلـی چنیـن فـرض کـرده کـه تمامـی پدیده هـای دنیای 
 او از آب و آتـش، تـا ادراک و رفتـار انسـانی قابـل توجیـه اسـت

(Perez-gomez, 1988, 6)
»هم اکنـون حـوادث با سـرعتی شـتابنده جریـان می یابنـد که نظیر 
آن در اعصـار پیشـین دیده نمی شـود. در اینجا گذشـت زمان تحت 
نوعـی فشـردگی یـا انقبـاض قـرار می گیـرد« )گنـون، 1365، 48(. 
ایـن رونـد شـتاب زدگی در گـذر زمـان، طمأنینـه را از انسـان 
سـلب کـرده و نیـاز او به پناه بـردن به آثار روزگاری که انسـان 
آرام تـر زندگـی می کـرده اسـت را بیشـتر. در قالـب آرامـش 
تفکـر عمیق محقـق می گردد. انسـان امروز گرفتـار در عوارض 
زندگـی مـدرن اسـت و درک و تعامـل بـا نشـانه های حیـات 

سـنتی، در فـرار از ایـن تنگا راه گشاسـت. 
مدرسه مقصد است، نه موزه و نه محل گذر •

- حضـور به جـای عبور در مدرسـه: در مواجهه با بنـای تاریخی 
طیـف وسـیعی از نحـوۀ حضور، از سـکونت در فضا تـا بازدیدی 
شـتاب زده و مـوزه ای می تـوان تعریـف کـرد و بیـن ایـن دو 
طیـف، حضـور بـرای درک بنـا و کیفیـت زندگی شـکل دهندۀ 

آن، قابـل تبیین اسـت.
- آِن حیـات )زندگـی در لحظـه(: در زندگی سـنتی بسـیاری از 
امـور )چـه مـادی و چـه معنـوی( به صـرف انجـام و در جریان 
بـودن، هـدف زندگـی بودنـد. بـه عنـوان مثـال صنعتگـر فعل 
خویـش را مقـدس می شـمرد و انجـام آن فعل را هـدف زندگی 
می انگاشـت. رونـد حیـات او در انجـام فعـل حرفـه اش معنـی 
می یافـت و انجـام حرفـه وسـیله ای برای دسـتیابی بـه مقصدی 

تصویر 4. پان طبقۀ اول و موقعیت بنا نسبت به بناهای پیرامونی. مأخذ: آرشیو 
شخصی محمدحسین لبانی مطلق.

رسـاندن پایه هـای گنبـد و ایجاد جداره هـای باز، نقطۀ اوج شـفافیت 
و سـبکی گنبدخانه های معماری ایرانی اسـت. این پیشـرفت سازه ای 
در ضلع مقابل دارای صفه ای وسـیع و بدون سـقف اسـت که با دقت 

مقطـع ارائـه شـده در تصویر 5 قابل مشـاهده اسـت.  
 نمونۀ چهارم مدارس واقع در بخارا، ازبکستان •

قرارگیـری چهـار مدرسـه نزدیک به هم، بـا دوره های سـاخت متنوع 
در جـوار یکی از مهم ترین مرکز محله های شـهر بخـارا، از ویژگی های 
این شـهر محسـوب می شـود. مدرسـۀ عبدالعزیزخان در اواسـط قرن 
هفدهـم میـادی و روبـروی مدرسـۀ الغ بیگ سـاخته شـد. مدرسـۀ 
میرعـرب بیـن سـال های 1536-1530 میـادی در دورۀ حکومـت 
خانات بخاری به دسـت شـیخ عبداهلل النقشـبندی الیمنی معروف به 
امیر عرب بنا شـد. مدرسـۀ میرعرب بزرگترین مدرسـۀ بخـارا بود که 
قرن هـای متمـادی بـه عنوان منارۀ تدریس علوم اسـامی در آسـیای 
میانـه بـه شـمار می آمد. ده هـا عالم، قاضـی و مفتی از آسـیای میانه، 
ترکسـتان و قفقـاز در این مدرسـه مشـغول به تحصیل علـم بوده اند.  
مجموعه های متعدد )متشـکل از بناهای عمومی( بافت تاریخی شـهر 
بخـارا را شـکل داده انـد. اکثـر این مجموعه هـا دارای یـک، دو و حتی 
گاهی سـه مدرسـه هسـتند. چنین تکثر و پراکندگی ای نشـان دهندۀ 
وجـوب حضـور فضـای علمـی در متـن زندگـی مردم اسـت. بـه این 
معنـی کـه علـم علمـا از زندگـی مـردم جـدا نیسـت و آنچـه علمـا 
تحصیـل می کننـد در حیـات جـاری شـهر اثـر دارد. نمونـه ای از این 

تعـدد مـدارس در تصاویرهـای 6 تا 8 ارائه شـده اسـت.

بحث و یافته ها
پـس از شـناخت مبانـی شـکل دهندۀ سـاختار مـدارس و تحلیـل و 
تصویر 5. مقطع طولی مدرسۀ آقابزرگ کاشان. مأخذ: www.memarnet.com.بررسـی نمونه هـای مـوردی در ایـن بخش بـه بررسـی جایگاهی که 
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اخاقـی و دارای مناسـک مفصـل )که در فتوت نامه ها بخشـی از 
آنهـا نمود یافته2( اسـت.

به طریق اولی طالب علم نیز به طمع دسـتیابی به خواسـته های 
دنیـوی در مدرسـه حضـور نمی یافـت، بلکـه خـود طلبـه بـودن 
مقصـد بـود و گاه تـا پایـان عمـر نیـز ادامـه می یافت. بـر همین 
اسـاس نیز مدرسـه در معنای سـنتی خـود با مدارس امـروزی و 
دانشـگاه )و اکثر فضاهای آموزشـی امروز( بسـیار متفاوت اسـت. 
البتـه ایـن جریـان منافـی حصول اهـداف فرعـی دیگـر در روند 
زندگـی شـخص نبود؛ امـا نکتۀ حائـز اهمیت »حیـاِت در لحظۀ 
انسـاِن سـنتی« بـود. او در لحظـه ای که با انجام وظیفـۀ خود، به 
برقـراری تعامـل خویش با خلقت مشـغول بود، بـه هدف خویش 

در زندگـی نائـل آمـده بـود و برای همیـن قانع بود. 
بـر اسـاس آنچه ذکر شـد، فضای مدارس تاریخـی همان قابلیتی 
را دارد، که انسـان امروز به آن نیاز دارد. بنایی سرشـار از معنی و 
آرامش دهنده که راوی و تذکردهندۀ سـنت های اصیل زیسـت و 
تفکر انسـان در نظام خلقت اسـت. همۀ آن شـاخصه هایی که در 
بخش هـای پیشـین ذکـر شـد، هنوز هـم وجـود دارند و یـا قابل 

احیا هسـتند و می توانند در حیات شـهر نقـش بازی کنند. 

نتیجه گیری
مـدارس تاریخـی هماننـد دیگـر بناهـای تاریخـی دارای حیاتی 
هسـتند کـه در طـول زمان شـکل گرفتـه و برای بنا شـخصیتی 
منحصربه فـرد ایجـاد می کنـد. بازشناسـی شـاخصه های معـرِف 
ایـن شـخصیت، انسـان را از توانایی های امـروز اثـر آگاه می کند. 
بـر اسـاس فهـم این شـاخصه ها می تـوان تعاملـی بین انسـان و 
اثـر شـکل داد. بر همین اسـاس نیز حضور بازدیدکننـده در بنای 
مدرسـه را باید به مثابۀ نشسـتن انسـان در محضر راوی دانسـت؛ 
راوی زنـده و دارای توانایـی نقـل روایت هایـی از روزگار حیـات 
باکیفیـت. روایتـی که در آن، کالبد مدرسـه، دنیای علمی شـکل 
گرفتـه در خـود را نقـل می کنـد و نظرگاهـی اسـت کـه چشـم 
گردشـگر را بـه حیات سـنتی اصیل بـاز می کند. بر این اسـاس، 
بازدیـد گردشـگر فقط در تماشـای کالبد بنا خاصه نمی شـود و 
حضـور در بنـا و تحقـق تجربۀ زیسـته )ولو بـرای زمانـی کوتاه(، 
فتـح بابی اسـت برای آشـنایی با یکـی از مهم تریـن وجوه حیات 
اصیـل شـهرهای اسـامی. بـه همیـن دلیـل تحلیـل کالبـدی 
مدارس اسـامی و شـناخت حیات عمیـق جـاری در این کالبد، 
بـه ارائـۀ راه کاری بـرای مقابلـه با آسـیب های زندگی شـتاب زدۀ 
مـدرن ختـم می شـود، کـه مبنـای آن توجـه بـه نقـش روایـی 
اثـر تاریخـی اسـت. نهایتـاًً بـا بررسـی شـاخص های پژوهـش و 
نمونه های مصداقی پاسـخ پرسـش های پژوهش بـا کمک یافته ها 

به دسـت آمد:
پاسخ پرسش نخست •

به این سؤال در تصویر 1 و جدول 1 پاسخ داده شده است.

تصویر 6 و 7. شکل گیری مدارس متعدد در نزدیکی محل تقاطع دو گذر مهم 
شهر بخارا 1. مدرسۀ الغ بیگ )1393-1449 میادی( ساخت مدرسه 820 ق. 
2. مدرسۀ میرعرب، ساخت مدرسه 941 ق.  3. مدرسۀ عبدالعزیزخان )1614-
-1944( امیرعالم خان  مدرسۀ   .4 ق.   1062 مدرسه  ساخت   ) میادی   1683

.www.iranmag.com :1880 میادی(. مأخذ

تصویر 8. سردر مسجد کان، سردر مدرسۀ میرعرب و منار کان.
.www.iranmag.com :مأخذ

فراتـر )مثل پول( نبـود. در چنین دیدگاهی ارتقای رتبۀ شـغلی 
)مشـابه آنچه امروز مرسـوم اسـت( و بازنشسـتگی معنی ندارد؛ 
چـرا کـه زندگـی صنعتگـر در انجـام حرفـه اش رنـگ و معنـی 
پیـدا می کنـد و بـدون انجام آن حرفـه، حیات او عـاری از معنی 
می شـود. در ایـن سـبک حیـات فعـل معطـوف به حرفـه، فعلی 
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درهم تنیدگـی مدرسـه و شـهر، چندعملکـردی و فراعملکـردی 
بـودن، تنـوع فضایی و وجـود اندام هـای متنوع، تعدد مـدارس در 
شـهر، کیفیت حیات معنوی و نقش آفرینی به عنوان مرکز علمی 
شـهر از مؤلفه هـای کالبـدی و فراکالبـدی در عرصـۀ بازشناسـی 
جایگاه مدرسـه در نظام معماری و شهرسـازی اسـامی هسـتند.

پاسخ پرسش دوم •
یکی از مهم ترین شـاخصه های شـهرهای اسـامی اصیل، پویایی 
علمـی آنهـا به دلیـل اهمیت علـم و علم آموزی در اسـام اسـت. 
مدرسـه مهم ترین کالبد برای این وجه شـخصیت شـهر اسـامی 
اسـت. این شـاخصه ها هیچ گاه در شهر اسـامی از بین نمی رود و 
بـه دلیـل اینکه امری اصیل اسـت، همیشـه قابلیت احیـا و ایفای 

نقش مؤثـر در حیات شـهر را دارند. 
مـدارس از بناهـای تاریخـی معماری هسـتند که عملکـرد اصیل 
آنهـا هنـوز در جامعـه وجـود دارد، عـاوه بـر ایـن راوی کیفیتی 
از حیـات شـهر اسـامی هسـتند که بـرای مخاطـب امـروز قابل 
بازخوانـی و بازشناسـی اسـت. حضـور همـراه بـا تأمـل و تعمـق 
گردشـگر در مدرسـه، امکان آشـنایی او با سنت های شکل دهنده 

و روابـط ورای کالبـد مدرسـه را فراهـم می کنـد.

پیشنهادها
بـرای احیای مدارس )که عموماً متروک انـد و غیر از مواقع حضور 

سرسـری بازدیدکننـدگان، در دیگر اوقات بدون اسـتفاده باقی 
ماند ه انـد( می تـوان چنـد الیۀ کاربـری در نظر گرفت:

دائـم؛ فضایـی که بـرای قرون طوالنی محـل علم آموزی بـوده، امروز 
باقابلیت ترین و مسـتعدترین کالبد برای فضاهای آموزشـی اسـت.

موقـت؛ بـا توجـه بـه مثال هـای متعـدد از کاربری هـای مـوازی در 
مـدارس )مدرسـۀ یـزدی نجف بـه عنوان صحـن دوم حرم، مدرسـۀ 
آقابـزرگ کاشـان، ترکیب مدرسـه و مسـجد(، عاوه بـر کاربری های 
بـرای مدرسـه در نظـر  آموزشـی، می تـوان کاربری هـای دیگـری 
گرفـت کـه نـه تنها بـا کاربری های دائـم در تضاد نباشـد، بلکه مؤید 

آن باشـد و در بازحیات بخشـی بـه بنـا کمـک کند. 
در چرایـی اهمیـت تعـدد کاربـری بایـد اشـاره کـرد کـه بنایـی بـا 
قابلیت هـای هندسـی بـاال که عمـر طوالنی داشـته و شـاهد حضور 
انسـان های فرهیختـه بـوده، دارای روح مکانـی متفاوتـی  بـا بنایی با 
همـان کیفیـات هندسـی، امـا نوسـاز اسـت.3 بـه همیـن دلیـل نیز 
صـرف حضـور موقـت در مدرسـه و تعامـل کوتاه مـدت بـا آن نیـز 
بـرای انسـان دارای مزایایـی اسـت. این حضـور آگاهانـۀ کوتاه مدت، 
انسـان حاضـر را بـه سـفری در عمـق زمـان می بـرد. چنانچـه نحوۀ 
حضـور و سـکوت مـورد نیاز آن محقق شـود، کالبد مدرسـۀ تاریخی 
بـه عنـوان سـندی کالبدمنـد، راوی کم وکیـف حیات علمـی جاری 
در خـود خواهـد بـود. ایفـای این نقـش روایتگری، منوط بـه تمرکز 

و توجه انسـان اسـت. 
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َربِّ الْعالَمیَن.«   ِ ُ أَْحَسُن الْخالِِقیَن و اَلَْحْمُد هلِلَّ کني چه خواني، بگوی َفَتباَرَک اهللَّ
)خان محمدی، 1371، 15(. 

3. »بسیار اتفاق می افتد که در معماری، زیبایی تصاعدِی تصادفِی فوق العاده –
زیبایی حاصل از گذر عمر بر اثر- اغلب در تضاد با حفاظت از اصالت شخصیت 
و کالبد بنا باشد؛ زیبایی ای که در خرابه ها و در حال زوال پنداشته می شود. در 
این حال این زیبایی ارزش و اهمیت ویژه ای دارد و پارگی ها، شکستگی ها، لکه ها، 
با کار طبیعت جذب معماری  بنا- که  اجزای  بر  پوشش های گیاهی -سبزشده 
شده اند را شامل می شود و به سبب این ترکیبات از رنگ و فرم، این معماری به 
چشم انسان عاشقانه به نظر می رسد. ارائۀ شخصت ذاتی معماری، بیشتر از آنکه 
در گرو رفعت غیر اصیل و فقط زیبا باشد، وابسته به کاربری اصیل بناست، که 
بر اساس کهولت -اثر معماری- یعنی شکوه مندترین وجه معماری  تعریف شده 
از  و هدفی وسیع تر  قدرت  دارای  این شکوه،  نشانه های ظاهری  بنابراین  است. 
هرگونه تعلق خاطر به زیبایِی معقوِل صرف هستند. عمر اثر باید دارای جایگاهی 
مهم در وجوه شخصیتی ضروری معماری باشد؛ به نظر من آن قدر ضروری که 
یک بنای معماری را تا 4 یا 5 قرن از عمر آن نگذرد، نمی توان در نظر آورد و 
مورد توجه قرار داد؛ و همۀ انتخاب ها و تنظیمات مربوط به جزئیات اثر و شناخت 
آن بعد از گذر زمان ذکرشده بر ظاهر اثر قابل ارجاع هستند. بنابراین هیچ کس 
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 Ruskin,( ».تخریب مکانیکی که از ضروریات گذر زمان بر اثر است، رنج می برد

      .)1908, 112
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