
 

 بررسی معماری مدارس در دوره صفویه  و نمود آن در مکتب صفوی

 علیرضا حسینی صدر

 saadat@shirazu.ac.ir*عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی،

 

 چکیده

ند که به تالش می ک انسان، ومعنوی داشته باشد آموزش می باشد.اصلی ترین  بخش از زندگی بشر که می تواند تاثیر زیادی در زندگی مادی 

همگانی  و کامل با استفاده از آموزش  حاکمان و منظم توسط  اساسیو تنها راه دستیابی به آن، آموزش است. تغییر  سمت تعالی حرکت کند.

ارس م به تأسیس مدشاهان برای دستیابی به این امر اقداه عصر صفوی بود که باعث شد های ویژ در جهت ترویج آموزههای مذهبی، از شاخصه

ترین مراکز آموزشی در  به عنوان مهمبا توجه به این مورد  مدارس کنند. از جمله مساجد در کنار مدارس احداث  و دیگر بناهای تأثیرگذار 

دوره به نظام آموزشی و فضاهای این ی هدف: رویکرد آموزش .در این عصر مبدل شدندشاخصه های اصلی خدمت مذهب تشیع به یکی از 

و هماهنگی آنها را با سازماندهی فضایی و معماری  اصلی آموزشی صفوی بر عناصر  روش های متناسب با آن نیاز دارد این پژوهش تأثیر 

آموزش علوم عقلی ودینی در روشهای آموزشی این دوره کنکاش کرده ومتد های الزم در  مدارس علوم دینی بررسی کرده و در پی آن است تا 

را مورد بررسی قرار داده وبا استفاده از روشهای موجود دراین مکتب به موارد اصلی آن که روشهای سیاست گذاری شده می باشد را بررسی 

د، سعی شه که منجر به شکوفایی و گسترش مدارس علوم شیعی ه صفویمعماری در دور رشدروش تحقیق: این پژوهش، با توجه به روند  کند.

حکومت  ه دورای به شناخت جایگاه و اهمیت آموزش در  تاریخی و با تکیه بر مطالعات کتابخانهو -تحلیلی وتوصیفی  بر آن دارد تا از روش

 ه بهه صفویمورد از مدارس دور دوشناسی کند. در این راستا  صفوی بپردازد و چگونگی تأثیر آن را بر کالبد معماری مدارس این دوره گونه

مراتب و سازماندهی فضایی، با توجه به جایگاه و روش آموزشی  ی بنا، سلسلهعنوان نمونه  های هدفمند انتخاب و از لحاظ ویژگی های کل

ی، آموزش و ه همه جانبه معماری در عهد صفوحاکی از آن است که همزمان با توسعاین پژوهشهای  این دوره، تجزیه و تحلیل شدند: یافته

دارس م ساختآموزشی و  روش ن تغییراتی در . این تغییرات باعث به وجود آمدز، تفاوتهایی با ادوار پیش از خود داشته استجایگاه آن نی

نصر مدارس به عنوان ع محوطه، توجه به اساتید و کالس هامدارس، افزایش تعداد و کیفیت  محیطشده است که از آن جمله میتوان به گسترش 

 .اشاره کردو ارتباط مدرسه با فضای مذهبی رودی، ارتباط با شهر مدرسه، تغییر در و اصلی

 واژگان کلیدی: 
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