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بازشناسی ویژگی های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی
 )مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی(

چکیده
هنر و معماری سالجقه روم قبل از حضور ایرانیان متأثر از هنر دمشق بود، اما با آمدن هنرمندان 
ایرانی و تبادالت فرهنگی بین این دو حوزه سیاسی، معماری با نقوش و تزئینات ایرانی همراه 
و همساز شد. از سوی دیگر، ایران در طول تاریخ اسالم و به خصوص عصر سلجوقی، همواره 
یكي از مراكز اصلي هنر اسالمي بوده است و  عثمانی ها در زمینۀ معماری، با الهام از هنر ایران 
و بیزانس، گام های بزرگی برداشتند. به دلیل همجواری ایران و عثمانی، و نیز تبادالت فرهنگی 
و وجوه مشترک حكومتی، هنر و معماری این دو سرزمین از یكدیگر ایده گرفته و تشابهاتی با 
یكدیگر دارند. در این پژوهش به بررسی تطبیقی شاخصه ها و عناصر معماری مدارس ساخته 
شده در عصر سلجوقیان رم كه الهام گرفته شده از نظامیه ها و مساجد ایرانی می باشد پرداخته 
شده است.  بر این اساس در این مقاله با استفاده از از روش تحقیق تاریخی- تفسیری، به بررسی 
این تأثیر و تأثرات در دو حوزه طرح و پالن و همچنین بكارگیری نقوش تزئینی پرداخته شده 
است. یافته های این پژوهش نشان می دهند كه برخی از طرح ها و نقش های تزئینی معماری 

ایران در معماری مدرسه های عثمانی مورد استفاده قرار گرفت.

اهداف مقاله
1- آشكار ساختن اینكه فضاهای معماری در گذشته از پدیده های فرهنگی تأثیر می پذیرفتند 

و همچنین تبادل فرهنگی در شكل  گیری آنها نقش داشته است. 
تبادل  و  معمارباشی  فكری  پشتوانه  و  واقعیت های حكمت  بین  ارتباط ذهنی  ایجاد   -2

فرهنگی در عصر شكوفایی معماری اسالمی و بكارگیری آن است.

سؤاالت مقاله
1- ویژگی های هنری كه در سده ششم قمری در ایران در تزئینات دیده می شود و بعد در 

آناتولی ادامه می یابد كدام اند؟
2- چه مشابهت هایی متاثر از تبادالت فرهنگی، در هنر و معماری ایران و آناتولی، ایجاد 

شده است؟  
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مقدمه
بعد از مسجد، مهمترین بنای عمومی از ساختمان های درون شهری مدرسه است. 
پژوهشگران در بررسی تاریخ شكل گیری ساختار نظام مدرسه در بالد اسالمی، آن را به مثابه 
نهادی شرعی در حوزة فقه اسالمی معنا و مطرح می كنند.  نخستین مراكز آموزشي اسالمي 
مساجد بودند كه همواره آموزش را با ترویج دین الهي مساوي مي گرفتند. براي قرن ها محیط 
مسجد مانع ورود موضوعات غیر دیني به برنامه آموزش عمومي بود، اما بعدها توسعه موضوعات 
آموزشي كه مباحث علمي و فني را نیز شامل مي شد، ضرورت ایجاد مراكز مستقل آموزش 
همگاني را مطرح ساخت. اولین مراكز مستقل تعلیمات اسالمي در واقع همان مدارس بودند، 
كه به منظور تأمین محیط رشد معارف اسالمي در قرون دوم و سوم هجري تأسیس شدند 

)سمیع آذر، 1376: 242(.
پر  و  زیرا جالب ترین  می دانند؛  ایوانی  را مسجدهای چهار  ایرانی  شاهكار مسجدهای 
جذبه ترین فضاهای معماری مربوط به مساجد را در این گروه می توان مشاهده كرد. طرح این 
مسجدها و مدرسه های چهار ایوانی، تمامی بر اساس پالن كهن صحن های چهار ایوانی مربوط 
به دوره اشكانی و ساسانی و حتی قبل از آن در زمان هخامنشی، بنیاد گرفته است )ورجاوند، 
1356: 15(. نقشه اولیه مدارس بر اساس نقشه مساجد شكل گرفته اند. اولین و عالی ترین 
نمونه مدارس دینی در ایران را كه با نظامی خاص و سبكی نوین تأسیس شده بود، مدارس 
نظامیه دانست. بانی احداث این مدارس خواجه نظام المک وزیر آلب ارسالن و ملكشاه سلجوقی 
است. در دوران صدارت وی مدارس بسیاری با نام نظامیه تأسیس و موقوفاتی برای تأمین 
هزینه های آنها ایجاد شد. تركیب كلي مدارس سلجوقي، نه چندان متفاوت با الگوي مساجد و 
كاروانسراهاي آن، عبارت بود از یک حیاط داخلي كه بر وجهه درون گراي بنا تأكید ورزیده و 

توسط حجره هایي با پوشش قوس دار احاطه مي شدند.
در این پژوهش از روش تحقیق تاریخی- تفسیری در این پژوهش استفاده شده است. این 
تحقیق به بررسی، مطالعه و مقایسه تركیب حجمی بنای مدارس، شامل شكل هندسی پالن، 
نحوه چیدمان حجره ها و مدرس، و نیز نحوه قرارگیری حیاط پرداخته می شود و همچنین نوع 
تزئینات و نقوش كاشیكاری مدارس آناتولی و بناهای ایرانی عصر سلجوقی می پردازد تا بیانگر 

تأثیر فرهنگ و تبادل فرهنگی در معماری گردد.  

اولین مدارس سلجوقی
نمونه های اولیه مدارس در منطقه خراسان در اوایل قرن دهم میالدی مشاهده می شود 
كه در آنها، خانه معلمین، محل تحصیل دانش آموزان بود. در نیمه قرن یازدهم، شكل مدارس 
توسط وزیر سلجوقی، خواجه نظام الملک تغییر كرد. در دوران غزنویان، به شكل یک فضای 
عمومی تحت كنترل، برای تدریس الهیات تأسیس گردید. قدیمی ترین مدرسه توسط نظام 

الملک در سال 1067 )البته بدون ایوان( در بغداد ساخته شد.
مدارک موجود از مدارس ساخته شده در بین سال های 1080 و 1092 میالدی در خرگرد 
خراسان نشان می دهد كه مدارس ساخته شده در آن زمان بصورت چهار ایوانی بنا گردیده اند 
)scerrato,1980,72(. هاتشتاین  و دلوز ، مدرسه دیگری با نام مدرسه خواجه مشد  در 
جنوب تاجیكستان را قدیمی ترین مدرسه معرفی می كنند كه تاریخ آن را بین قرن نهم تا 
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یازدهم میالدی می دانند. كه نشانگر این مطلب است كه بیشترین ویژگی های معماری )شامل 
حیاط مركزی و چهار ایوان و حجره های اقامتی و سالن مطالعه( پیدا شده در این مدرسه، در 
معماری بناهای بعدی دنبال شد. بهرحال نمای اصلی به جای اینكه از طریق هشتی وارد حیاط 
شود )آنچه در نمونه های اولیه مدارس دیده می شود(، بطور مستقیم به حیاط متصل می شود 
)Hattstein and Delius, 2000,363(. در نمای جنوبی، دو اتاق گنبددار بزرگ )از جنس 
آجر( دیده می شود. سالن اول به عنوان یک مقبره ساخته شده در قرن نهم ثبت شده است در 

حالیكه سالن دوم به عنوان مسجد و در قرن یازدهم ساخته شده است.

مدارس آناتولیایی دورۀ سلجوقی
در آناتولی، مدارس اولیۀ پیش از سلجوقیان بر حسب ویژگی خصوصی یا عمومی آنها، 
شكلی همانند خانه ها داشته اند. غالباً خانه-ای به ظاهر بدون انجام تغییراتی در ساختار آن 
تبدیل به مدرسه می شد و یا به نوبت از آن بعنوان خانه و مدرسه استفاده می شد. از سویی از 
روی نقشۀ همكف یک بنای پیش از سلجوقی نمی توان استنباط كرد كه آیا عملكرد آن مدرسه 
بوده است یا نه؟ فرارسیدن قرن پانزدهم، آغاز برپایی مدارس عثمانی در سراسر آناتولی بود. 
تاریخ متالطم سیاسی در قرن دوازدهم آناتولی، شاید توضیحی كافی برای گسترش آرام مدارس 
در این دوره و در این منطقه باشد. ولی با گسترش قدرت سلجوقی روم حركت مدرسه-سازی 
چنان گسترش یافت كه تا پایان حكومت سلجوقی پایدار ماند )مدرسه قره تای، مدرسه اینچه 
منار( برنامه درسی در مدارس سلجوقی آناتولیایی به علوم دینی محدود نمی شد، بلكه شامل 
موضوعاتی نظر هندسه، نجوم و ریاضیات نیز می گردید بعضی از مدارس دارای مطبخ بودند تا 

امكان تغذیه طالب و كاركنان مدرسه را فراهم آورند.
غنا و ذخیرة عظیم علمی و آموزشی موروث از سلجوقیان در آناتولی، شالودة الزم برای 
پیشرفت عثمانی در این زمینه را فراهم آورد. نظام مدرسه كه از تركان سلجوقی به ارث رسیده 
بود با حمایت عثمانی ها با توان بیشتری ادامه یافت. احداث مسجد و در كنار آن مدرسه، در 
سرزمین هایی كه عثمانی ها فتح می كردند، به سنتی تبدیل شد كه جزء مكمل سیاست فتح 
بود.   این سنت با هدف تأمین نیازهای مذهبی، علمی و آموزشی ضروری جامعه و دولت و نیز 

تربیت كادر اداری و قضائی، ایجاد شده بود.  
نظام مدرسه كه از تركان سلجوقی به ارث رسیده بود با حمایت عثمانی ها با توان بیشتری 
ادامه یافت. احداث مسجد و در كنار آن مدرسه، در سرزمین هایی كه عثمانی ها فتح می كردند. 
به سنتی تبدیل شد كه جزء مكمل سیاست فتح بود. این سنت با هدف تأمین نیازهای مذهبی، 
علمی و آموزشی ضروری جامعه و دولت و نیز تربیت كادر اداری و قضایی، ایجاد شده بود. با 
استفاده از این روش، دولت عثمانی توانست كادری متخصص برای ادارة امور خود آماده كند. 
این افراد متخصص از آگاهی الزم در حوزة تخصصی خود برخوردار بودند و همزمان می توانستند 
وظایفشان را در چهارچوب مقتضیات فقه اسالمی و عرف موسوم انجام دهند. این سنت موجب 
استحكام و استواری اداره مركزی دولت گردید. اولین مدرسه عثمانی به دست اورهان غازی 

پس از فتح شهر ازنیک )نیفیه( )31ـ  1330م( تأسیس شد )احسان اوغلی ، 1386: 150(.
به دنبال تأسیس دولت سالجقه روم )نیمه دوم قرن پنجم هجری(، بستر مناسبی برای 
انتقال مواریث فكری و فرهنگی اسالمی به آناتولی فراهم آمد و این منطقه به تدریج هویتی 

بازشناسی ویژگی های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی
 )مطالعه تطبیقی تزئینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی/ 

ندا بالنیان، حسین سلطان زاده ، سید علی اكبر صارمی، 
شروین میرشاهزاده  
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اسالمی یافت. در سایه شكل گیری حیات سیاسی و اجتماعی مسلمانان در آناتولی و حضور 
چشمگیر ایرانیان در سطوح مختلف حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه، در این دوره، 
تأسیس نهادهای فرهنگی و علمی، در قالب مؤسساتی عام المنفعه مورد توجه قرار گرفت و 
موجب توسعه و تعالی فرهنگی آناتولی شد.  در این میان، سنت آموزش مدرسه ای كه در گوشه 
و كنار جهان اسالم مرسوم شده بود، به منطقه آناتولی نیز راه یافت تا در تثبیت و شكوفایی 

.)Gürol, Güven,2005,268-284(فرهنگی این منطقه نقش بی بدیلی را ایفا نماید
در آناتولی دوره سلجوقی )473-707ه.ق( بنیان گذاری مدارس تنها به سالطین و طبقات 
باالی جامعه محدود نماند و به حركتی عمومی و مردمی تبدیل شد. از این رو بر خالف مصر، 
فلسطین، سوریه و مغرب كه مدارس بیشتر در چند شهر بزرگ تأسیس شدند )احسان اوغلی، 

.)151 :1386

مدارس بررسی شده در آناتولی
بقایای حدود پنجاه مدرسه كه در دوره سلجوقی در آناتولی در شهرهای بزرگ و كوچک 
 )Hillenbrand,2005,V/1145(و حتی روستاهای آناتولی بنا شده اند، قابل مشاهده است
. از جمله این مدارس می توان به شریف مسعود، سیرشالی، قاراتای، تاج الوزیر، چفته، خاتونیه، 
قاضی قلمشاه، در شهر قونیه، مدرسه صاحبیه، اوگونو، سراج الدین، حاجی قلیچ در قیصریه، 
مدرسه قوگ، كیكاووس، بورجیه در سیواس، مدرسه قوگ در توقات، مدرسه جاجابی در 

.)Baltac,1976,14-19( قیرشهر، اولوجامی در ملطیه اشاره كرد
در اینجا به بررسی هفت مدرسه پرداخته شده است كه عبارتند از:  اینچه منار، بیوک 
قاراتای و سیرشال مدرسه در قونیه، چفته مدرسه در قیصریه، مدرسه چفته منارعلی و یاقوتیه 

در ارزروم، آق مدرسه در نیقده و مدرسه قوک در سیواس. پ

مدرسه اینچه منار در قونیه
مدرسه اینچه منار نام خود را از از زمانی كه منار بسیار بلندی داشته، اخذ نموده است. بخش 
 .)Stierlin,1998,240( بسیاری از مناره در اوایل قرن بیستم از بین رفته و سقوط كرده است
مدرسه ایچه مناره، یكی از بناهای شهر قونیه، در سال 656ق ساخته شده است. تجسم نمای 
ورودی آن به شكل ال به گونهای است كه بخش تحتانی ال درب ورودی مدرسه را ایجاد نموده 
است. استفاده از نقش ال در تزئینات بناهای ایران به خصوص در خراسان سابقه طوالنی دارد 

)خزایی، 1386: 41(.

مدرسه بیوک قاراتای در قونیه
این مدرسه موزه در شمال تپه عالءالدین و در نزدیكی مدرسه »اینجه مناره« قرار گرفته 
كه ساختمان آن در سال 1251 در دوره »عزت الدین كیكاووس« بدست »امیر جالالدین 
كاراتای« ساخته شده است. مدرسه كاراتای در ابتدا با هدف تدریس و آموزش درس های 
تفسیر و حدیث به سبک معماری اسالمی- سلجوقی ساخته شد، ولی بعدها متروک شده و 
استفاده ای از آن نشده است تا اینكه سال ها بعد بصورت موزه مورد توجه قرار گرفت. ورودی 
از طریق فضای مقرنس كاری به اتاقی بزرگ با ایوان كاشیكاری شده در انتهای آن با گنبد 
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جدول1- مدارس بررسی شده در آناتولی. ماخذ: نگارنده.

توضیحاتپالنحجم کلیسال ساختشهرنام بنا

مدرسه اینچه منار
 Ince Minareli(

)Medrese

مدرسه بیوک قاراتای
 Büyük Karatay(

)Medresesi

سیرشال مدرسه
)Sırçalı Medrese(

چفته مدرسه
)Çifte Medrese(

مدرسه چفته منارعلی
)مدرسه خاتونیه(

 Çifte Minareli
)Medrese

مدرسه یاقوتیه
Yakutiye me�(

)drese

آق مدرسه
)Ak Medrese(

مدرسه قوک
)Gök Medrese(

قونیه 1

2

3

4

5

6

7

8

قونیه

قونیه

قیصریه

ارزروم

ارزروم

نیقده

سیواس

1258 م
656 ه.ق. 

1265م
664ه.ق.

1242م

-1192
1197م

1253 یا 
1290

1310م
)710ه.ق.(

1409م

1271م

گنبدخانه ای

گنبدخانه ای

گنبدخانه ای

حیاط مرکزی، 
چهار ایوانی

حیاط مرکزی، 
چهار ایوانی

شبستانی 
سرپوشیده

حیاط مرکزی، 
چهار ایوانی

حیاط مرکزی، 
چهار ایوانی

تک مناره ای

بدون مناره، 
همراه آرامگاه

تک مناره ای

بدون مناره،
بدون آرامگاه

جفت مناره ای،
همراه آرامگاه

تک مناره ای،
همراه آرامگاه

بدون مناره،
بدون آرامگاه

جفت مناره ای،
بدون آرامگاه
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كاشیكاری ختم می گردد كه گنبد آن به سمت آسمان باز است. تبدیل پالن مربع به دایره گنبد 
.)Rice, 1961,280( به وسیله مثلث بندی تركی سیه و سفید و كاشی صورت گرفته است

پالن مدرسه، مشابه پالن مدرسه اینچه منار و برگرفته از پالن گنبدخانه است. ایوان رو 
به قبله دارای طاق جناقی تیزه دار می-باشد. دورادور آن كاشیكاری شده است. در تزئینات دو 
طرف درب ورودی، ستونچه های تزئینی دیده می  شود و طرح آجری كاری كناره ستونچه ها، 

مشابه طرح هندسی آجركاری مناره مدرسه اینچه منار می باشد.

مدرسه سیرشال در قونیه
معنای اسم این مدرسه حوزه علمیه لعابدار است كه اسم خود را از كاشی های لعابدار با 
رنگ آبی و الجوردی سلجوقی گرفته است. در زمان سلطنت كیكاووس دوم، سلطان سلجوق  
و به دستور امیر بدرالدین مصلح  در سال 1242 برای مطالعه فقه )عقاید اسالمی( ساخته شده 
است. سیرشال مدرسه، به عنوان مدرسه در دوره سلجوقی و دوره عثمانی استفاده می شود.  
این مدرسه دوبار، یكی در سال 1954 و دیگربار در بین سال های 1988-1990 مرمت شده 
است. مدرسه به صورت حیاط مركزی دو ایوانی و در دو طبقه ساخته شده است. در طرف 
راست و چپ حیاط چهار حجره قرار دارد كه جمعاً با طبقه دوم، شانزده حجره وجود دارد. 
اتاق های دو سمت ایوان اصلی، به عنوان كالس درس زمستانی استفاده می شده اند. تمام سطح 
ایوان اصلی كاشیكاری شده كه در حال حاضر قسمت زیادی از آن از بین رفته است. دورادور 

ایوان كتیبه از سوره قرآن نوشته شده است.

مدرسه چفته در قیصریه
نام چفته بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و آن به دلیل مجاورت دو ساختمان چهار 
ایوانی قرار گرفته در محور شمال به جنوب می باشد. یكی به عنوان مدرسه پزشكی توسط 
سلطان قیاس الدین كیخسرو  و دیگری به عنوان یک بیمارستان توسط خواهرش گوهر نسیبه  
سلطان تأسیس شد. این مجموعه نه تنها اولین مدرسه سلجوقی در قیصریه، بلكه قدیمی ترین 
بیمارستان در آناتولی است. پالن بیمارستان به شكل مربع بوده و در كنار آن مدرسه پزشكی 
قرار گرفته است. سازه مدرسه كامالً از بیمارستان مجزا می باشد. و تنها  یک دیوار از اتاق های 
غربی حیاط مشترک وجود دارد. سمت شرق خانه های حیاط آرامگاه هشت ضلعی است كه 
مربوط به اوایل دوره سلجوقی است. این آرامگاه به احتمال زیاد مقبره گوهر نسیبه سلطان، 

دختر سلطان كیلیک ارسالن )1156-1192( می باشد.

مدرسه چفته منارعلی در ارزروم
Aslana-( می باشد آناتولی  در  مدرسه  بزرگترین  ارزروم  در  منارعلی  چفته   مدرسه 

pa,1971:134(. كه دارای كاربری های مختلف بوده. در نیمه دوم قرن سیزدهم به عنوان 
مدرسه مذهبی ساخته شده و در قرن نوزدهم به عنوان اسلحه خانه مورد استفاده قرار گرفته 
و اكنون موزه می باشد. ساخت وساز این مدرسه به دو روایت ذكر شده است: به عنوان مدرسه 
خاتونیه  مشهور است، كه به خنده خاتون ، دختر سلطان عالءالدین كیقباد، منسوب است و 
نیز به پادشاه خاتون نسبت داده شده است. كه این دو نسبت دو تاریخ مختلف  1253 م یا 
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1290 م را برای ساخت آن بیان می كند. با این حال، احتمال بیشتری دارد كه مدرسه قبل از 
مرگ دولت سلجوقی در ارزروم در 1277م تكمیل شد، و بعد از مدرسه قوک در سیواس در 
 .)Rogers,1965:63( 1271 م ساخته شده بود كه به عنوان یک مدل پیشنهاد شده است
مدرسه در دو طبقه، با چهار ایوان، ساخته شده است. در نمای شمالی دو طرف سردر یک جفت 
منار ساخته شده است كه نام بنا نیز برگرفته از وجود این دو منار می باشد. و معماری آنها ریشه 

 .)Sinclair,1989:193( در سنت های آسیای مركزی و سلسله قراخانیان  دارد

مدرسه قوک در سیواس
مدرسه قوک یكی از سه مدرسه ساخته شده در سیواس در سال 1271 م می باشد. ساخت 
وساز آن توسط وزیر صاحب پاشا در دوران حكومت قیاس الدین كیخسرو سوم انجام شده است. 
مدرسه قوک در اصل بخشی از یک مجتمع ساختمان بسیار بزرگتر است كه در حال حاضر 
بخش كمی از آن باقی مانده است. پالن، تناسبات و تزئینات این مدرسه، نمونه پیشرفته ای از 
مدارس دوران سلجوقی است. طرح آن از الگوی سنتی چهار ایوانی مدارس سلجوقی پیروی 

می  كند. اگرچه ایوان روبروی ورودی وجود ندارد.

مدرسه یاقوتیه در ارزروم
مدرسه بر اساس كتیبه سردر ورودی، در زمان سلطان الجایتو پادشاه، به نام غازان خان و 
بلوغان خاتون از طرف جمال الدین خواجه یاقوت غازانی، در سال 710 هجری قمری )1310 
میالدی( ساخته شده است. مدرسه یاقوتیه شبیه مدارس گنبدی دوره سلجوقی است، اما 
صحن آن یک طاق مقرنسی میانی با نورگیر گنبد و مشرف بر طاقگان متقاطع با چهار پایه دارد 
) R.H.Unal, 1968, 32-51(.  در ساختن نمای مدرسه یاقوتیه مناره ها را با آجر برآورده اند 
تا با سنگ های پایه سازگار باشد. ساختمان جزو مدارس چهار ایوانه با حیاط بسته است. در 
میان ایوان ها حجره ها قرار دارند. ایوان غربی به طرز خاصی در دو طبقه بنا شده است. مدرسه در 
سال 1990 مورد تعمیر و مرمت قرار گرفت و چهار سالن بعد به عنوان موزه آثار ترک- اسالمی 

شروع بكار كرد.
 ایوان جنوبی به قصد ساخت مسجد ساخته شده و در روی دو دیوار آن كتیبه های وقف 
جای داده شده است. روی حیاط میانی با قبه پوشیده شده است. در قسمت پایانی ایوان شرقی 
گنبد قرار دارد و در گنبد مزار دیده می شود. در كتیبه سردر بیرونی با دو مناره در گوشه های 
آن، و در جبهه مقابل كل بنا گنبد ایجاد شده است. این به عنوان یكی از نمونه های اسلوب 

معماری دوره سلجوقی دارای اهمیت است. 

آق مدرسه در نیقده
آق مدرسه بصورت حیاط مركزی دو ایوانی و در دو طبقه ساخته شده است. البته آق 
مدرسه در پالن طبقه اول، دو ایوانی و در طبقه دوم چهار ایوانی می باشد. بر اساس كتیبه 
سردر، بنا توسط كارامان بیگ عالءالدین دوم در زمان سلطنت محمد بیگ در سال 812 ه.ق 
)1409م( ساخته شده است. در حال حاضر مدرسه به عنوان یک موزه استفاده می شود. نمای 
اصلی ساختمان از سنگ مرمر سفید ساخته شده و در نمای اصلی شاهد دو اتاق هستیم كه 
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هركدام دارای دو پنجره با قوس جفت می باشند و نمای ورودی را برجسته كرده نوآوری 
بسیاری را در معماری آناتولی به ارمغان آورده است. نقشه آق مدرسه از نقشه دوره سلجوقی 
كه در اوایل سده هشتم در بیمارستان آماسیا به كار رفته بهره گرفته است: یعنی یک صحن 

باز با دو ایوان و اتاق هایی در دو طبقه جوانب آن )بلر، بلوم، 1381: 351(.

مطالعه تطبیقی مدارس
در بخش مطالعه تطبیقی، می توان مدارس مذكور را در دو بخش مورد بررسی و مقایسه 
قرار داد. در این پژوهش، هشت مدرسه مذكور، )كه جز مدارس اولیه ساخته شده در آناتولی 
می باشند( از یک سو از نقطه نظر تزئینات )شامل نقوش بكار رفته در تزئینات گچ كاری، 
آجركاری، سنگ كاری، كاشیكاری( و از سوی دیگر از نقطه نظر نقشه مدرسه، )شكل حیاط 
و نحوه قرارگیری حیاط و چیدمان حجره ها و كالس درس( و حجم كلی آن، )وجود گنبد و 

مناره( مورد مطالعه قرار گرفتند كه در ادامه به نتایج به دست آمده اشاره می گردد.

تزئینات
در شكل تزئینات بناها، فرهنگ و سلیقه بومی، بسیار تأثیرگذار است و تمایز بناها را در 
سرزمین های و دوره های زمانی مختلف،  می توان از شكل تزئینات بكار رفته در بنا، تشخیص 
داد. هنر و معماری سالجقه روم قبل از حضور ایرانیان متأثر از هنر دمشق بود، اما با آمدن 
هنرمندان ایرانی و توجه حكام سلجوقی به تزیینات، سطوح سنگی بناها با تركیبی از كتیبه، 
نقوش هندسی، اسلیمی و... نقش می شوند. بناهایی مثل مدرسه اینچه منار و مدرسه بیوک 
قاراتای در قونیه متأثر از سبک معماری و تزیینات خراسان می باشد )خزایی، 1386، 41(. 
بررسی تزئینات بكار رفته در بنا، در دو بخش نقوش و كتیبه ها قابل تأمل است. تزئینات نقوش 
در مدارس مورد مطالعه، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. بطور كلی نقوش تزئینی 
را می توان به شكل نقوش هندسی، نقوش گیاهی، نقوش انسانی و نقوش حیوانی مشاهده 
نمود كه در بخش مختلف مختلف بنا شامل سردر ورودی، مناره ها، ایوان، حیاط یا گنبدخانه، 
دیوارها، درها و پنجره ها و محراب بكار رفته است. در پژوهش انجام شده، به تفكیک ذكر شده 

جدول2-بررسی تزئینات بکار رفته در مدرسه. 
ماخذ: نگارنده

هندسی

نام مدرسه

کتیبهنقوش

بناییثلثکوفیحیوانیانسانیگیاهی

شامل نقش 
ستاره شش 

پر، هشت 
پر، شمسه، 

ترکیب 
مربع و 

دایره

شامل 
نقوش 
برگ 

کنگری، 
خرما، 

انگور، 
درخت 

سرو

سردر ورودی1
مناره

ایوان
گنبد خانه

محراب
دیوار و پنجره ها

2

3

4

5
6

انسان 
بالدار، 
نیمرخ 
انسان 

شامل نقش 
عقاب، 

شیر، 
طاووس، 

مار و اژدها

کتیبه شامل آیه های قرآن که بصورت 
نوار های حاشیه ای در بخش های 

مختلف دیده می شود و یا کتیبه شامل 
تاریخ و نام سازنده بنا

توضیحات
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و بصورت جدول، تک تک مدارس مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در این مطالعه قابل 
توجه می باشد، این است كه بسیاری از این نقوش در این مدارس مشابه بوده و به خصوص در 
جاهای مشابه نیز بكار رفته است. از سوی دیگر نكته مهم تر اینكه رد پای این نقوش را می توان 
در بناهای دوره های قبل تر در بناهای ایران مشاهده نمود كه در بخش جمع بندی می توان به 

آنها اشاره كرد.

نقوش هندسی
نقوش هندسی همواره از ویژگی تزئینی برای اشیا و ساختمان برخوردار بوده اند كه در ابتدا 
بسیار ساده بودند، اما در دوره سلجوقیان هنرمندان فرم های هندسی را با مهارت خاصی به 
نهایت پیچیدگی رساندند )نجیب اوغلو، 1379: 137(. ستاره ها و چندضلعی های در هم تنیده، 
شبكه ای از انواع نقوش هندسی به نام گره را ایجاد می كنند كه فضاهای مثبت و منفی در آنها 
ارزشی برابر دارند كه در كنار هم و بطور منظم نقش می شوند و بافتی پیوسته ایجاد می كنند و 
قابلیت گسترش دارند )ندیم، 1386: 17(. از جمله طرح های هندسی به كار رفته در تزئینات 
مدارس بررسی شده، می توان به نقش ستاره شش پر، ستاره هشت پر، ستاره ده پر، شمسه، و 
تركیب های مختلف مربع و چند ضلعی و تركیب های هندسی كه نمایانگر این چند ضلعی ها 
باشد، كه بصورت موتیف تكرار می شود، اشاره نمود. نقش های هندسی گاهی بصورت یک متن 
و برای پر كردن یک سطح بكار رفته است و گاهی بصورت تک ستاره و یا قابی جهت نوشتن 
اسم و یا متن روی نمای ورودی، بدنه مناره ها، بكار گرفته شده است. كه در ادامه مورد بررسی 

قرار می گیرد.
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نقوش گیاهی
حضور گسترده نگاره های گیاهی در هنر ایران را باید در باور كهن تقدیس گیاهان و احترام 
و عمق فراوان ایرانیان به طبیعت جست وجو كرد )ندیم، 1386: 17(. طرح تزئینی برگ كنگری، 
رایج ترین طرح تزئینی پس از ورود اسالم به ایران است كه ریشه در دوران پیش از اسالم 
دارد و در بسیاری از گچ بری های اشكانی و ساسانی قابل مشاهده است. هنرمندان تزئین كار 
در دوران اسالمی و به ویژه دوره سلجوقی، ایلخانی و تیموری در طرح های پیچیده كچ بری 
خود بطور زیاد از طرح كنگری استفاده كرده اند )آیت الهی، 1390: 76(. نقوش گیاهی بكار 
رفته در تزئینات مدارس مذكور را می توان به چند بخش تقسیم كرد: نقش گل چند پر، نقش 
برگ خرما، نقش برگ انگور، خطوط اسلیمی و ختایی، و درخت زندگانی. گل چند پر، معموالً 
بصورت تک نقش در سردر ورودی و یا محراب دیده می شود. نقش برگ كنگری، برگ انگور و 
خرما كه در كاشیكاری ها بسیار دیده می شود، معموالً بصورت نوار حاشیه ای دورادور قاب ایوان، 
پنجره ها، كتیبه ها و نقوش پر كننده متن دیده می شود. و نقش درخت سرو كه معموالً بر روی 

سردر ورودی دیده می شود. 
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نقوش انسانی و حیوانی
در هیچ جایی از تزئینات مدارس بررسی شده، نقوش انسانی دیده نمی شود. ولی نقوش 
حیواناتی مانند شیر، عقاب، مار بیشتر به چشم می خورد. نقوش مذكور بیشتر در سردر ورودی 

بنا، نمای اصلی و یا پایه مناره های مدرسه بكار رفته است. 

مقایسه از نظر پالن و حجم کلی
بطور كلی تمامی مدارس قرون میانه آناتولی را در دو دسته بزرگ می توان جای داد این دو 

دسته عبارتند از:
دارای فضای باز با یک حیاط  -1

دارای فضای بسته با گنبد كه جایگزین حیاط است.  -2
از بین هشت مدرسه بررسی شده، مدرسه اینچه منار قونیه و بیوک قاراتای، بصورت 
گنبدخانه ای بوده، مدرسه یاقوتیه در پالن، بصورت حیاط مركزی می باشد ولی در حجم، 
قسمت حیاط با قبه پوشیده شده است و در كل جزو مدارس چهار ایوانه با حیاط بسته است. 
بقیه مدارس بررسی شده، جز مدارس حیاط مركزی چهار ایوانی می باشند. در این میان، 
سیرشال مدرسه جز مدارس حیاط مركزی دو ایوانی است. از پنجاه و سه مدرسه ای كه در وضع 
خوبی باقی مانده اند سی و هشت باب از نوع باز و پانزده باب از نوع گنبدی هستند )احسان 
اوغلو، 1386: 28(. اگرچه در بسیاری از مساجد آناتولی، به دلیل هوای سرد، نقشه آنها به 
سمت سرپوشیده شدن رفته است، ولی در مدارس به دلیل ماهیت مدرسه و اقامت طالب، اكثر 
مدارس از نوع حیاط مركزی بوده و حجره ها در اطراف حیاط قرار گرفته است. این نوع مدارس 
كه نقشه ای مربع مستطیل داشتند، نمای آن در ضلع كوتاهتر قرار داشت این امر از این مزیت 
برخوردار بود كه حجره های طالب در دو ضلع طویل متمركز می شدند و عمالً از سایر فضاهایی 

كه برای مصارف دیگر در نظر گرفته شده بودند جدا می گردیدند. 

جدول3- فضای باز و بسته و محور ورودی 
در مدارس مورد مطالعه. ماخذ: نگارنده
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نتیجه گیری
یافته های این پژوهش بر این نكته تأكید دارد كه ایرانیان به همراه خود فرهنگ، آداب و رسوم و نشانه های بارزی از علم و هنر و دانش 
رایج در ایران عصر سلجوقی را رواج دادند و آثار علمی و هنری و ادبی بسیاری خلق كردند. در واقع، شكل تزئینات و نشانه-های به كار رفته 
در بناهای مختلف، )از جمله مسجد و مدرسه( نشان از تأثیر معماری و فرهنگ ایرانی بر سرزمین های همجوار خود در آناتولی، آذربایجان و 
عراق دارد كه در بسیاری از نمونه های بررسی شده در این پژوهش، برخی از نقوش عیناً در بناهای مختلف قابل مشاهده هستند و هر كدام 
نشانه و سمبلی از طرز تفكر سازندگان بنا است. در این میان، تعامل میان ایرانیان و حاكمان سلجوقی روم و شرایط مناسب فراهم شده توسط 
آنان نیز زمینه را برای رشد و شكوفایی فرهنگ ایرانی ایجاد كرد. در مجموع حمله مغول به ایران در اوایل سده هفتم هجری و كوچ هنرمندان 
به سرزمین  سلجوقیان روم و عراق و آذربایجان، نقش مهمی در گسترش و تداوم هنر و معماری ایرانی در این سرزمین ها و به ویژه آناتولی 
داشته است. آنچه باعث می گردد یک مدرسه آناتولیایی از یک مدرسه ایرانی قابل تمایز باشد، استفاده از مصالح سنگ به جای خشت و آجر 
است كه به غیر از شكل تمام شده نما، حتی در شكل قوس های سازه ای بنا نیز تأثیرگذار بوده و متمایز از قوس های تیزه دار ایرانی هستند. از 
سوی دیگر تزئینات پیاده شده بر روی سنگ نیز متفاوت از موتیف های اجرا شده با آجر و كاشی می گردد. تا جاییكه هر كجا به جای سنگ از 
آجر در ساخت بنا و یا قسمتی از بنا استفاده شده است، گویی جزیی از معماری ایرانی قابل مشاهده است. )مثل سیرشال مدرسه در قونیه و یا 

منارهای مدرسه قوک در سیواس، منار مدرسه اینچه منار در قونیه(
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