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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Schools are among the most important buildings in 
Iranian art and architecture history. Studying and researching the design of the schools 

of the Islamic period, as prominent examples, is an effective step toward recognizing 
their identity. So far, various studies have been conducted in the field of typology of 
these schools. Still, evaluating cases from two specific areas of historical geography in 
a comparative study is the distinctive point of this research. Historical geography, along 
with other factors such as construction methods and architectural achievements of 
different periods, is one of the important components of historic buildings that need to 
be considered to identify their architecture. Less attention has been paid to the history 
of Iranian architecture. The term historical geography used in this article does not refer 
to specific climatic geography but to a territorial area that has been an unwritten alliance 
over centuries of trade, cultural, economic, ethnic, linguistic, and common interests. It 
has created spontaneity in the policy and style of civilization. The approach of historical 
geography includes in itself the factor of history and the issues within it (such as historical 
events, dynasties of government, and social life), as well as geography as an important 
factor in determining the place of residence and influence in socio-political life. Therefore, 
the study of schools and their typologies from this perspective takes a deeper look at 
approaches that address these goals only from a specific aspect (for example, government 
dynasties or a specific location). This article aims to discuss the typology of schools located 
in two areas of the historical geography of Greater Khorasan and Isfahan. The question 
here is whether schools located in a specific geographical area follow a specific pattern in 
architectural design.

METHODS: The research method in the present study is descriptive-analytical and 
case study and is presented in the form of the content of qualitative research. At 

the same time, for better accuracy and validity of the results, some quantitative analyses 
in matching and categorizing the findings were used. In this regard, after explaining the 
concept of historical geography, description of the historical geography of Khorasan and 
Isfahan, and also the reason for their selection, schools in each of the two areas were 
identified. Then the samples were selected by purposive sampling method. The samples 
were first described and then analyzed by bibliographic study of the documents, resources, 
and field studies. Finally, the common features between the schools and the existing 
model between them, if any, are introduced. capability).

FINDINGS: Knowledge of historical geography is one of the most important scientific 
fields and current topics in the world. In this science, human spatial relations are 

introduced in the form of the past to better understand today’s geographical issues. Topics 
include the impact of geographical environments on historical events, the evolution of 
states and border changes, and the history of geographical and scientific discoveries. 
It helps us better understand the current situation by reconstructing geographical 
phenomena that do not exist. New world systems and structures can also be based on 
cultural and social domains by explaining and recognizing places from a comprehensive 
geographical-historical perspective. Given the rich potential of Iran’s historical geography, 
this knowledge can be used in architectural research in Iran. Therefore, this approach has 
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been used to study schools. Among the various territorial areas of Iran, we can mention 
the historical geography of Greater Khorasan and Isfahan. The name Greater Khorasan in 
the early Middle Ages generally referred to all the Islamic states located from the eastern 
part of the Lut Desert to the mountains of India. According to today’s maps, the scope 
of research in the Greater Khorasan Basin includes the provinces of Khorasan Razavi, 
North and South Khorasan, as well as major parts of Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, 
Turkmenistan, and Kyrgyzstan. The scope of research in the province of Isfahan includes 
the current provinces of Isfahan, Kashan, Qazvin, Qom, Arak, and parts of Tehran. After 
identifying areas, schools were each identified. Selected cases from the Greater Khorasan 
Basin include the schools of Gur Amir, Dodar, Balasar, Gowharshad, Ghiasieh Khargerd, 
Ulugh-beg Samarkand, Shirdor, Soltan Hossein Bayqara, Mir Arab, Ulugh-beg Ghojdiwan, 
Ulugh-beg Bukhara and the school in front of it. Schools in Isfahan also include Nouri, 
Jeddah Bozorg, Jeddah Kuchak, Nim-Avard, Kase garan, Araban, Marvi, Sardar, Agha 
Bozorg, Salehieh, Memarbashi and Soltani in Kashan. The research findings show that 
due to the many common features between the schools of the historical geography of 
Greater Khorasan, a clear pattern can be found: they all have yards in the form of hasht-
o-nimhasht or squares. The number of porches is two or four. Most cases have two or 
four minerates in the outer corner of the facade. There are always halls on both sides of 
the entrance, which are often larger than the teaching zones in size and proportions. The 
entrance is usually slightly in front of the entrance. Stairs are located in the corners of the 
yard. Some examples may have a specific element that other schools do not. If present, 
this element is always located on the main axis and on the front. Regarding the schools in 
Isfahan, it should be said that due to the variety in number, location, and even the shape 
of architectural elements and components, a specific pattern is not seen.

CONCLUSION: The knowledge of historical geography is a pure and deep context 
for studying the history of Irani-an architecture, especially the typology of historical 

buildings. From this perspective, only buildings with historical and geographical 
commonalities can be categorized in a group. The studies of this research show a specific 
pattern in architectural design among the schools of Greater Khorasan. In contrast, this is 
not the case among schools in Isfahan.

HIGHLIGHTS:
- Richness of historical geographies of Iran, especially Khorasan and Isfahan provinces for 
the study of architectural history.
- Development of typological studies of historical buildings by introducing and using the 
concept of historical geography.
- Existence of a common pattern among schools in Khorasan.
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میرزایــی خلیل آبــادی، فاطمــه و گلچیــن، حجــت. )1401(. گونه شناســی مــدارس ســنتی ایــران براســاس جغرافیــای تاریخــی )مطالعــه مــوردی: مــدارس جغرافیــای 
تاریخــی خراســان و اصفهــان(، نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران، 13)1(، 390-375.

م��دارس، یک��ی از مهمتری��ن بناه��ای ادوار تاری��خ هن��ر و معم��اری ای��ران محس��وب می   ش��وند. از 
ش��اخص   ترین نمونه ه��ای آن ه��ا می   ت��وان ب��ه م��دارس دوره   ی اس��المی اش��اره ک��رد؛ ک��ه مطالع��ه 
و تحقی��ق ب��رروی کالب��د و ط��رح معم��اری آن   ه��ا در بازشناس��ی هوی��ت ای��ن ابنی��ه تاریخ��ی گام��ی 
موث��ر اس��ت.تاکنون مطالع��ات گوناگون��ی در زمین��ه گونه   شناس��ی م��دارس س��نتی ای��ران انج��ام 
گرفت��ه اس��ت، لیک��ن ارزیاب��ی مصادیق��ی از دو ح��وزه جغرافی��ای تاریخ��ی مش��خص در ی��ک مطالع��ه   ی 
تطبیق��ی،    وج��ه مش��خصه ای��ن پژوه��ش اس��ت. جغرافی��ای تاریخ��ی، در کن��ار عوامل��ی همچ��ون 
ش��یوه   های س��اخت و دس��تاوردهای معم��اری ادوار مختل��ف، یک��ی از مولفه   ه��ای مه��م ابنی��ه تاریخ��ی 
اس��ت ک��ه توج��ه ب��ه آن ب��رای شناس��ایی هوی��ت معم��اری آن   ه��ا الزم اس��ت. ام��ا در پژوهش   ه��ای 
تاری��خ معم��اری ای��ران کمت��ر ب��ه ای��ن رویک��رد توج��ه ش��ده اس��ت. ه��دف ای��ن مقال��ه گونه   شناس��ی 
مدارس��ی اس��ت ک��ه در دو ح��وزه جغرافی��ای تاریخ��ی خراس��ان و اصفه��ان ق��رار گرفته   ان��د. ای��ن 
مس��ئله ب��ا ط��رح ای��ن پرس��ش محق��ق می   ش��ود ک��ه آی��ا م��دارس واق��ع در ی��ک جغرافی��ای تاریخ��ی 
از ی��ک الگ��وی مش��خص در ویژگی   ه��ای کالب��دی پی��روی می   کنن��د؟ بدی��ن منظ��ور ابت��دا ب��ه تبیی��ن 
مفه��وم جغرافی��ای تاریخ��ی، معرف��ی جغرافی��ای تاریخ��ی ای��ران و ب��ه وی��ژه دو ح��وزه   ی خراس��ان و 
اصفه��ان پرداخت��ه ش��ده اس��ت. از آنجای��ی ک��ه ای��ن تحقی��ق از ن��وع کیف��ی اس��ت، پ��س از شناس��ایی 
م��دارس، تع��دادی از م��دارس هری��ک از دو ح��وزه   ی مذک��ور بص��ورت هدفمن��د انتخ��اب ش��دند و در 
رون��دی اس��تقرایی و ب��ه روش توصیف��ی-    تحلیل��ی بررس��ی و تحلی��ل ش��دند. نتای��ج حاص��ل نش��ان 
می   ده��د باتوج��ه ب��ه وج��ود ویژگی   ه��ای مش��ترک زی��اد در می��ان م��دارس ح��وزه   ی جغرافی��ای 
تاریخ��ی خراس��ان ب��زرگ، می   ت��وان ی��ک الگ��وی مش��خص ب��رای آن تعری��ف نم��ود. ای��ن الگ��و ش��امل 
موقعی��ت و تع��داد برخ��ی عناص��ر معم��اری نظی��ر مدرس   ه��ا، برجک   ه��ای ب��رروی محی��ط خارج��ی 
بن��ا، پله   ه��ا، تاالره��ا، دس��تگاه ورودی و همچنی��ن تع��داد محوره��ای تق��ارن و سلس��له مرات��ب 
فضاه��ای دس��تگاه ورودی اس��ت. ام��ا در بی��ن م��دارس ح��وزه   ی اصفه��ان، ب��ا وج��ود تن��وع زی��اد 

الگوه��ا، الگ��وی واح��دی نمی   ت��وان یاف��ت.
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مقدمه مقدمه 
پی��ش از اس��الم، مراک��ز آموزش��ی در مج��اور کاخ ه��ا، 
مراک��ز حکومت��ی، آتش��کده ها و ی��ا نقاط��ی دور از مراک��ز 
تج��اری ج��ای داش��ت. فراگی��ری دان��ش پزش��کی و عل��وم 
مرب��وط ب��ه دبی��ری در انحص��ار ش��اهزادگان، درباری��ان و 
مغ��ان ب��ود. تحصی��الت دین��ی ه��م در انحص��ار مغ��ان و 
موب��دان ب��ود و تنه��ا اف��راد برگزی��ده می توانس��تند م��دارج 
عال��ی را ط��ی کنن��د )Soltanzade, 2006: 402(. ب��ا ظهور 
اس��الم، تاکی��د ب��ر عل��م آم��وزی را در ق��رآن نی��ز می    ت��وان 
مص��داق یاف��ت؛ نظی��ر آی��ه 11 س��وره ی مجادل��ه ک��ه آم��ده 
اس��ت: »خداون��د کس��انی ک��ه ایم��ان آورده    ان��د و کس��انی که 
ب��ه آن��ان عل��م داده ش��ده درج��ات عظیم��ی می یخش��د.« 
از س��وی دیگ��ر، اهتم��ام پیامب��ر ب��ه ای��ن مس��ئله، باع��ث 
تش��ویق مس��لمانان ب��ه علم    آم��وزی گردی��د. بنابرای��ن پ��س 
از اس��الم، آم��وزش و پ��رورش از انحص��ار طبق��ات ممت��از 
خ��ارج ش��د و ام��کان تحصی��ل عل��وم کمابی��ش ب��رای 
ع��ده    ی بیش��تری فراه��م گردی��د. علوم��ی مانن��د پزش��کی و 
نج��وم کم��اکان در مراک��زی مث��ل جندی    ش��اپور متمرک��ز 
ب��ود، ام��ا عل��وم دین��ی در ق��رون اولی��ه در مس��اجد و من��ازل 
علم��ا تدری��س می ش��د. ب��ه تدری��ج هم��راه ب��ا گس��ترش و 
پیش��رفت عل��وم دین��ی و طوالن��ی ش��دن م��دت تحصی��ل و 
ل��زوم اس��کان ط��الب، زمینه    ه��ای پیدای��ش م��دارس مهی��ا 
گردی��د )Soltanzade, 2006: 403( و م��دارس در ط��ول 
تاری��خ هن��ر و معم��اری ای��ران رش��د و توس��عه یافتن��د. در 
نتیج��ه، م��دارس یک��ی از ان��واع مه��م ابنی��ه در تاری��خ هن��ر 
و معم��اری ای��ران ق��رار گرفتن��د؛ ب��ه ط��وری ک��ه کمت��ر 
کت��اب در زمین��ه تاری��خ معم��اری ای��ران می ت��وان یاف��ت 
ک��ه در ای��ن ب��اب مطلب��ی آورده نش��ده باش��د. گونه    شناس��ی 
م��دارس موض��وع پژوهش    ه��ای بس��یاری ب��وده اس��ت. 
ام��ا رویک��رد اغل��ب ای��ن پژوهش    ه��ا براس��اس تسلس��ل 
تاریخ��ی، دوره حکومت��ی و ی��ا براس��اس م��کان آن    ه��ا اس��ت. 
در حال��ی ک��ه یک��ی از مولفه    ه��ای ابنی��ه تاریخ��ی، از جمل��ه 
م��دارس، جغرافی��ای تاریخ��ی مش��خصی اس��ت ک��ه آن بن��ا 
در آن واق��ع ش��ده اس��ت. در کن��ار ش��یوه    های س��اخت و 
دس��تاوردهای معم��اری ادوار مختل��ف، ب��رای شناس��ایی 
هوی��ت معم��اری ه��ر بن��ا الزم اس��ت ب��ه ح��وزه    ی جغرافی��ای 

تاریخ��ی نی��ز پرداخت��ه ش��ود. 
منظ��ور از جغرافی��ای تاریخ��ی ک��ه در ای��ن مقال��ه ب��ر 
آن تاکی��د می ش��ود، ن��ه جغرافی��ای اقلیم��ی خ��اص، بلک��ه 
ح��وزه    ای س��رزمینی اس��ت ک��ه در ط��ول قرن    ه��ا داد و 
س��تد و ارتباط��ات فرهنگ��ی، اقتص��ادی، قوم��ی، زبان��ی و 
مناف��ع مش��ترک، ی��ک اتح��اد نانوش��ته و خ��ود انگیخت��ه را 
در مش��ی و ش��یوه ی تمدن��ی پدی��د آورده اس��ت. جغرافی��ای 
تاریخ��ی نگاه��ی عمیق    ت��ر نس��بت ب��ه رویکرده��ای پیش��ین در 
گونه    شناس��ی م��دارس اس��ت؛ چ��را ک��ه ای��ن مفه��وم در بط��ن 
خ��ود ه��م تاری��خ و موضوع��ات درون آن )مانند وقای��ع تاریخی، 
سلس��له    های حکومت��ی و زندگ��ی اجتماع��ی( و همچنی��ن 
جغرافی��ا، ب��ه عن��وان عام��ل مه��م در تعیی��ن مح��ل س��کونت 
و موث��ر در زندگ��ی اجنماع��ی- سیاس��ی را ش��امل می    گ��ردد. 
در اینج��ا ای��ن س��وال را می    ت��وان مط��رح ک��رد ک��ه آی��ا در 
ط��رح معم��اری م��دارس ی��ک جغرافی��ای تاریخ��ی، می ت��وان 

ی��ک الگ��وی مش��خص را جس��ت    وجو ک��رد؟ بنابرای��ن درای��ن 
پژوه��ش، م��دارس دو ح��وزه    ی جغرافی��ای     تاریخی خراس��ان 
ب��زرگ و اصفه��ان، م��ورد پژوه��ش قرارگرفته    ان��د. درای��ن 
راس��تا، ابت��دا دو ح��وزه مذک��ور معرف��ی و مح��دوده    ی آن    ه��ا 
مش��خص ش��ده اس��ت. س��پس نمونه    ه��ای م��وردی معرف��ی 
ش��ده و تحلیل    ه��ای موردنظ��ر ب��رروی آن    ه��ا صورت    گرفت��ه 

اس��ت. 

پیشینه پژوهشپیشینه پژوهش
ب��ه طورکل��ی اکث��ر پژوهش    ه��ای گونه    شناس��ی براس��اس 
تسلس��ل سیاس��ی و دوره    ه��ای حکومت��ی )دوره    ی قاجاری��ه، 
صفوی��ه و ...(، مذه��ب )دوره پی��ش از اس��الم و پ��س از اس��الم(، 
موقعی��ت مکان��ی )مدارس��ی ک��ه در ی��ک ش��هر هس��تند( و ی��ا 
ب��ه ص��ورت ترکیب��ی انج��ام ش��ده اس��ت. بدی��ن ص��ورت ک��ه 
ی��ک ی��ا چن��د ویژگ��ی کالب��دی، س��اختاری و ی��ا فیزیک��ی یک 

ی��ا گروه��ی از م��دارس ب��ر ای��ن پای��ه مطالع��ه ش��ده اس��ت. 
نمون��ه    ی پژوهش    های��ی ک��ه براس��اس دوره    ی حکومت��ی 
ارزیاب��ی کرده    ان��د می    ت��وان ب��ه پژوه��ش محس��نی اش��اره 
ک��رد ک��ه ب��ه رون��د دگرگون��ی کالب��دی م��دارس از دوره    ی 
 .)Mohseni, 2019( س��لجوقی ت��ا قاج��ار پرداخت��ه اس��ت
عالقه    من��د و هم��کاران ه��م ک��ه ب��ه ارزیاب��ی می��زان 
تطاب��ق محت��وای نظ��ام آموزش��ی و کالب��د م��دارس ای��ران 
نمون��ه    ی   ،)Alaghmand et al., 2017( پرداخته    ان��د 
دیگ��ری از ای��ن دس��ت مطالع��ات اس��ت. ب��ه ص��ورت مش��ابه، 
پژوه��ش دیگ��ری مس��جد- مدرس��ه    های ای��ران را براس��اس 
دوره    ه��ای حکومت��ی تحلی��ل و دس��ته    بندی ک��رده اس��ت 

 .)Asadi & Majidi: 2016(
برخ��ی از پژوهش    ه��ا ب��ه ص��ورت محدودت��ر ب��ه بررس��ی و 
گونه    بن��دی م��دارس ی��ک ی��ا دو دوره    ی سیاس��ی- حکومت��ی 
مش��خص پرداخته    ان��د؛ نظی��ر پژوه��ش مهدوی    ن��ژاد ک��ه 
دوره    ی  مدرس��ه    های  مس��جد-  گونه    شناس��ی  آن  ه��دف 
قاج��ار اس��ت )Mahdavinejad, 2000(. حیات��ی و هم��کاران 
ب��ا تاکی��د ب��ر سیاس��ت    های آموزش��ی ب��ه گونه    شناس��ی 
 Hayati et al.,( پرداخته    ان��د  صف��وی  دوره    ی  م��دارس 

.)2019

بعض��ی  در  ش��د،  گفت��ه  پیش��تر  ک��ه  همان    ط��ور 
پژوهش    ه��ا م��دارس ب��ر پای��ه موقعی��ت مکان��ی آن    ه��ا مطالعه 
ش��ده اس��ت: مقال��ه    ی ب��ا عن��وان »مسجد-مدرس��ه    های 
اس��ت  پرداخت��ه  ته��ران  م��دارس  ب��ه  فق��ط  ته��ران« 
)Soltanzadeh, 2000(. از نمون��ه تحقیقات��ی ک��ه بص��ورت 
ترکیب��ی از موقعی��ت مکان��ی و دوره    ی سیاس��ی-حکومتی 
مش��خص م��دارس را بررس��ی کرده    ان��د، ب��ه مقاله    های��ی ب��ا 
 )Akbari, 2011( عنوان    ه��ای  م��دارس قاج��اری قزوی��ن
و س��اختار و نقش    مایه    ه��ای م��دارس دوره تیم��وری در 
خط��ه خراس��ان )Khazai, 2009( می ت��وان اش��اره ک��رد. 
برخ��ی نی��ز ب��ه ص��ورت محدودت��ر ی��ک مدرس��ه ی��ا دو 
مدرس��ه را از ای��ن منظ��ر مطالع��ه کرده    ان��د. علی    احم��دی 
و ج��اوری ی��ک مدرس��ه در اصفه��ان از دوره    ی صفوی��ه 
از منظ��ر س��اختار و آرای��ش فضای��ی، عناص��ر معم��اری، 
 Aliahmadi &( تزئین��ات و غی��ره را معرف��ی کرده    ان��د
ب��ه ص��ورت  و صالحی کاخک��ی  Javeri, 2014(. خان��ی 
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تطبیق��ی معم��اری و تزئین��ات مدرس��ه    ی غیاثی��ه ی خرگ��رد 
از دوره    ی تیم��وری و مدرس��ه چهارب��اغ اصفه��ان از دوره 
Khani & Sale� )ان��د  صف��وی را، تحلی��ل و بررس��ی کرده    

hi Kakhki, 2012(. در ی��ک پژوه��ش ک��ه موض��وع آن 
مطالع��ه جغرافی��ای تاریخ��ی ش��هر س��مرقند  اس��ت، ابنی��ه 
تاریخ��ی ای��ن ش��هر، از جمل��ه م��دارس آن نظی��ر مدرس��ه 
و  معرف��ی  ط��الکاری،  و  اس��بت    بی  ش��یردر،  الغ    بی��گ، 

 .)ICOMOS, 2001( ش��ده    اند  بررس��ی 
و  برمی    آی��د  گذش��ته  تحقیق��ات  بررس��ی  از  آنچ��ه 
ض��رورت پژوه��ش پی��ش    رو را مش��خص می    کن��د آن اس��ت 
ک��ه تاکن��ون م��دارس س��نتی ای��ران ف��ارغ از دوره    ی حکومتی 
ی��ا ش��هر و اس��تانی ک��ه در آن ق��رار گرفته    ان��د، کمت��ر از 
منظ��ر جغرافی��ای تاریخ��ی تحلی��ل و ارزیاب��ی ش��ده    اند و 
ب��ه ص��ورت ی��ک تحقی��ق مس��تقل بررس��ی نش��ده اند. ب��ه 
طورکل��ی مفه��وم جغرافی��ای تاریخ��ی، علی    رغ��م اهمی��ت آن 
در پژوهش    ه��ای تاری��خ معم��اری ای��ران، چن��دان در رش��ته 
معم��اری م��ورد توج��ه ق��رار نگرفت��ه اس��ت. باس��تانی راد در 
پژوه��ش خ��ود ب��ه اهمی��ت جغرافی��ا در آم��وزش و پ��رورش 
تاری��خ، نق��ش جغرافی��ای تاریخ��ی در بررس��ی تاری��خ، جای��گاه 
ای��ن دان��ش در ای��ران و کش��ورهای دیگ��ر پرداخت��ه   اس��ت 
اس��ت ک��ه مفه��وم  او معتق��د   .)Bastani Rad, 2010(
جغرافی��ای تاریخ��ی حت��ی در س��رفصل    های رش��ته تاری��خ 
در ای��ران  نی��ز ک��ه ای��ن مبح��ث بص��ورت بی��ن رش��ته    ای 
ب��ا رش��ته جغرافی��ا مش��ترک اس��ت، جای��گاه شایس��ته 
خ��ود را ن��دارد و بیش��ترین حج��م تحقیق��ات در رابط��ه ب��ا 
جغرافی��ای تاریخ��ی ای��ران ب��ه جغرافی��ای تاریخ��ی ش��هر 
و روس��تا اختص��اص یافت��ه اس��ت. لع��ل ش��اطری نی��ز ب��ه 
تبیی��ن مفه��وم جغرافی��ای تاریخ��ی و تاثی��ر آن ب��ر توس��عه 
 .)Lal Shateri, 2017( و پیش��رفت کش��ور پرداخت��ه اس��ت
پژوه��ش دیگ��ری نی��ز ب��ه تبیی��ن ای��ن مفه��وم و ش��رح عل��ت 
دش��واری    هایی ک��ه در ای��ن رش��ته علم��ی وج��ود دارد، 

.)Ku cera, 2008( پرداخت��ه اس��ت

مبانی نظریمبانی نظری
تاریخی جغرافیای 

مهمتری��ن  از  یک��ی  تاریخ��ی  جغرافی��ای  دان��ش 
حوزه    ه��ای علم��ی اس��ت ک��ه خ��ود نی��ز ب��ه ده    ه��ا زیررش��ته 
تقس��یم میگ��ردد. ام��ا متاس��فانه تاکن��ون تعری��ف درخ��ور 
توج��ه و همه    جانب��ه    ای ک��ه چارچوب    ه��ا و س��اختار تم��ام 
نم��ای آن را دس��ت ده��د، ب��رای ای��ن دان��ش مط��رح نش��ده 
اس��ت؛ زی��را ای��ن ش��اخه ب��ا دیگ��ر حوزه    ه��ای تاریخ��ی 
 Bastani( پیون��د دارد و از ای��ن منظ��ر گس��ترده اس��ت
Rad, 2010: 36(. بیک محم��دی معتق��د اس��ت جغرافی��ای 
تاریخ��ی رابط��ه    ی انس��ان و طبیع��ت را در زم��ان گذش��ته 
بررس��ی ک��رده، ل��ذا در ای��ن عل��م رواب��ط مکان��ی انس��انی 
در قال��ب گذش��ته مط��رح می    گ��ردد ت��ا چگونگ��ی مس��ائل 
Bek Moham� ام��روز بهت��ر درک ش��ود  )جغرافیای��ی 

madi, 1998: 15( برخ��ی معتقدن��د جغرافی��ای تاریخ��ی 
عب��ارت اس��ت از علم��ی ک��ه تاثی��ر محیط    ه��ای جغرافیای��ی 
را ب��ر وقای��ع تاریخ��ی، س��یر تکام��ل دولت    ه��ا و تغیی��رات 
م��رزی و تاری��خ اکتش��افات جغرافیای��ی و علم��ی را تبیی��ن 

می    کن��د، ب��ه عب��ارت دیگ��ر جغرافی��ای تاریخ��ی ش��امل 
بازس��ازی محیط    ه��ای گذش��ته ب��ه ش��یوه بررس��ی وقای��ع 
در ی��ک دوره زمان��ی ی��ا ارزیاب��ی آنه��ا باتوج��ه ب��ه تح��والت 
پاپل��ی   )Lal Shateri, 2017: 185( اس��ت  گذش��ته 
ی��زدی دراین    ب��اره می گوی��د: »جغرافی��ای تاریخ��ی خب��ر 
از س��یرتحول بهره    ب��رداری از زمی��ن، چگونگ��ی اس��کان 
جمعیت    ه��ا در نواح��ی و چگونگ��ی س��یر تح��ول معیش��ت 
آنه��ا و تح��ول ان��واع مختل��ف معیش��ت را باتوج��ه ب��ه ابزاره��ا 
و تکنیک    ه��ای ب��ه     کار گرفت��ه ش��ده در ط��ول تاری��خ اس��ت« 

.)Pupoli Yazdi, 1986: 46(
 کارل ارتوی��ن س��ور ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت ک��ه جغرافی��ای 
فرهنگ��ی را بای��د در دای��ره منطق��ه خ��ود بازس��ازی ک��رد. 
براس��اس نظری��ه او چش��م    انداز1 فرهن��گ در مح��دوده آن، 
زمان��ی می    توان��د از مج��رای تاری��خ فهمی��ده     ش��ود ک��ه 
تمام��ی تاثی��رات فیزیک��ی- طبیع��ی، فرهنگ��ی، اقتص��ادی، 
سیاس��ی و محیط��ی آن در نظ��ر گرفت��ه ش��ود. عالوه    برای��ن، 
فرهن��گ تخصص��ی آکس��فورد در یک تعبی��ر کوت��اه و فراگیر 
ب��رآن اس��ت ک��ه در دامن��ه جغرافی��ای تاریخ��ی، تاکی��د ب��ر 
منظ��ر تاری��خ جغرافی��ا می    باش��د. ب��ه عب��ارت دیگ��ر، تغیی��ر 
و تح��والت جغرافیای��ی در ط��ول تاری��خ، مبی��ن جغرافی��ای 
 .)Lal Shateri, 2017: 182( تاریخ��ی محس��وب می    ش��ود
در س��طح جهان��ی نی��ز ب��ه نظ��ر می    رس��د ک��ه تواف��ق نظ��ر 
ب��رای تعری��ف ای��ن دان��ش وج��ود ن��دارد و دش��واری    های 
خ��اص ب��رای آن مط��رح گردی��ده اس��ت. از نظ��ر کوچ��را، 
مس��ئله مه��م همیش��گی مفه��وم جغرافی��ای تاریخ��ی، از آغاز 
ش��کل    گیری، ع��دم تمای��ز کاف��ی آن از دیگ��ر عل��وم اس��ت. 
ع��الوه ب��ر ای��ن جای��گاه جغرافی��ای تاریخ��ی نی��ز ابهام��ات 
فراوان��ی دارد. کوچ��را تاکی��د دارد ب��ه رغ��م ت��الش بس��یار در 
ح��ل ای��ن دو مس��ئله، فق��دان مبن��ای روش    شناس��ی و نظری 
باع��ث الینح��ل مان��دن آن    ه��ا ش��ده اس��ت. توصیف    ه��ای وی 
از جغرافی��ای تاریخ��ی ک��ه در ادام��ه آم��ده اس��ت، می    توان��د 

در ش��ناخت بهت��ر ای��ن مفه��وم کم��ک کن��د: 
جغرافی��ای تاریخ��ی، علم��ی جغرافیای��ی اس��ت و ( 1

نبای��د تنه��ا آن     را ب��ه منزل��ه توپوگراف��ی در نظ��ر آورد.
جغرافی��ای تاریخ��ی در پ��ی بازس��ازی پدیده    ه��ای ( 2

جغرافیای��ی اس��ت ک��ه دیگ��ر وج��ود ن��دارد، از ای��ن رو ب��ه 
ش��ناخت م��ا از وض��ع کنون��ی منطق��ه م��ورد نظ��ر کم��ک 

می    کن��د.
بای��د ب��ه عنص��ر م��کان )جغرافیای��ی( توج��ه کاف��ی ( 3

ک��رد و عنص��ر زم��ان )تاری��خ( را از حال��ت صرف سالش��مارانه 
ک��ه توصی��ف آفری��ن اس��ت، ره��ا س��اخت.

از آنج��ا ک��ه در ی��ک منطق��ه ام��روزی قوانی��ن ( 4
جغرافیای��ی ب��ه تم��ام قام��ت ج��اری و س��اری اس��ت، ای��ن 
قوانی��ن در مناط��ق جغرافیای��ی گذش��ته نی��ز ج��اری و 

 .)Ku cera, 2008( س��اری ب��وده اس��ت
متاس��فانه ای��ن دان��ش در ای��ران مهج��ور مان��ده اس��ت. 
ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه ام��روزه برخ��ی از پژوهش��گران 
جغرافی��ای تاریخ��ی را از مهمتری��ن دانش    ه��ا برش��مرده    اند. 
دنی��ای  پی��ش    روی  ای��ن گ��روه، س��ختی    های  نظ��ر  در 
جدی��د، در رویاروی��ی س��نت و مدرنیت��ه و جهان��ی س��ازی، از 
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طری��ق آگاهی    ه��ای جغرافی��ای تاریخ��ی بدس��ت می    آی��د، 
و از ای��ن راه اس��ت ک��ه می    ت��وان ب��رای آن راهکارهای��ی 
ن��و اندیش��ید. همچنی��ن می    ت��وان ب��ا تبیی��ن و ش��ناخت 
مکان    ه��ا از دی��دگاه همه    جانب��ه    ی جغرافی��ای     تاریخ��ی، 
نظام    ه��ا و س��اختارهای نوی��ن جهان��ی را ب��ر قلمروه��ای 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی پای��ه ریخ��ت. از ای��ن منظ��ر، هرگون��ه 
و  منطق��ه    ای  مل��ی،  محل��ی،  س��طح  در  تصمیم    گی��ری 
جهان��ی، ب��دون درنظ��ر داش��تن پیش��ینه    ی جغرافی��ای 
تاریخ��ی هرک��دام از ای��ن س��طح    ها زیان    ب��ار خواه��د ب��ود 

.)Denis, 2000: 225(
جغرافیای تاریخی ایران

تن��وع اقلیم��ی و آب    وهوای��ی و وج��ود ناهمواری    ه��ای 
و  زندگ��ی جوام��ع  ب��رای  گوناگون��ی  متن��وع، ش��رایط 
اق��وام س��رزمین ای��ران فراه��م ک��رده اس��ت و در نتیج��ه، 
ش��یوه    های گوناگ��ون زندگ��ی اجتماع��ی، ب��ه وی��ژه س��ه 
دس��ته     اصل��ی ک��وچ    روی، ده    نش��ینی و شهرنش��ینی پدی��د 
آم��ده اس��ت. بنابرای��ن نمی    ت��وان نق��ش عوام��ل جغرافیای��ی 
را در ای��ن زمین��ه نادی��ده گرف��ت و ایرانی��ان نی��ز هم��واره 
ب��ر پای��ه دالی��ل گوناگ��ون، ب��ه جغرافی��ا پرداخته    ان��د و 
متناس��ب ب��ا ش��یوه    های زندگ��ی اجتماع��ی، ب��ه تبیی��ن 
ای��ن  اقتص��ادی، فرهنگ��ی و سیاس��ی در  س��اختارهای 

س��رزمین و متناس��ب ب��ا جغرافی��ای آن پرداخته    ان��د. 
جغرافی��ای تاریخ��ی، پیون��دگاه دو س��ویه    ی جغرافی��ا 
و تاریخ ن��گاری اس��ت و ای��ن موض��وع، ط��ی س��ده    های 
پی��ش، هم��واره م��ورد نظ��ر دانش��مندان ایران��ی ب��وده اس��ت. 
در بررس��ی پیش��ینه دان��ش جغرافی��ای تاریخ��ی در ای��ران 
چنی��ن نگاه��ی ب��ه تاری��خ را در دوره    ی باس��تان و دوران 
اس��المی تاری��خ ای��ران می    ت��وان یاف��ت، چنان    ک��ه می    ت��وان 
ب��ه متن    ه��ای ایران��ی میان��ه، مانن��د بُنَده��ش )آفرین��ش 
آغازی��ن( و مین��وی خ��رد )روِح عق��ل( اش��اره ک��رد. در 
این    گون��ه آث��ار، ب��رای بی��ان آموزه    ه��ای دین��ی، به    گون��ه    ای 
اثرگ��ذار از آگاهی    ه��ای جغرافی��ای تاریخ��ی اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. از س��وی دیگ��ر، بخش    بن��دی قلم��رو زمین��ی، در 
معن��ای جغرافی��ای سیاس��ی، آن    گون��ه ک��ه هخامنش��یان 
در دس��ته    بندی س��اتراپ    ها و ساس��انیان در بخش    بن��دی 
گس��ت    ها و ش��هرها )مانن��د شهرس��تان    های ایرانش��هر( و 
مس��لمانان در اس��تان    بندی قلم��رو اس��المی داش��ته    اند، ب��ا 
اه��داف و پیونده��ای گوناگ��ون تاریخ��ی و جغرافیای��ی انج��ام 
می    یاف��ت و در س��اختار و نظ��ام مملکت��ی کارب��رد داش��ت 

.)Bastani Rad, 2010: 38(
بهره    من��دی از جغرافی��ا در وج��وه گوناگ��ون زندگ��ی 
ایرانی��ان، ن��ه تنه��ا در دوره باس��تان، ک��ه در دوره    ی اس��المی 
ت��داوم یاف��ت وکام��ل ش��د. در ای��ن دوره نی��ز ب��ه موج��ب 
تعالی��م ق��رآن کری��م، ب��ه دان��ش جغرافی��ا توج��ه ش��د. 
مس��لمانان از جغرافی��ا ب��رای ح��ل مس��ائل و رف��ع نیازه��ای 
گوناگ��ون به��ره بردن��د؛ ک��ه ب��ه م��واردی ازجمل��ه تعیی��ن 
قبل��ه در ش��هرهای گوناگ��ون، گ��زاردن ح��ج، ش��ناخت 
اقلیم    ه��ا و آسیب    ه��ا و ارائ��ه    ی راهکاره��ا در مس��ائل ج��وی 
و س��ماوی، تقس��یم    بندی مناط��ق کش��اورزی و صنعت��ی 
و بازرگان��ی، تمرک��ز س��ازمان اداری و تس��لط حکوم��ت 

ب��ر قلم��رو وس��یع خالف��ت اس��المی، ش��ناخت راه    ه��ا 
)مس��الک(، ش��هرها و آبادی    ه��ا )ممال��ک( و غی��ره اش��اره 
ک��رد. عالوه    ب��ر ای��ن، می��راث آن ارائ��ه    ی صده��ا نظری��ه    ی 
جغرافیای��ی در کتاب    ه��ا و رس��ائل بی    ش��ماری ب��ود ک��ه 
بی��ان آن در اینج��ا ن��ه ض��رورت دارد و ن��ه می    گنج��د. 
اس��تفاده از ای��ن دس��تاوردها در زمین��ه    ی آم��وزش و تتب��ع 
در تاری��خ، ب��ه پیون��د می��ان تاری��خ و جغرافی��ا انجامی��د. ای��ن 
پیون��د چن��ان اس��توار ش��د ک��ه دان��ش جغرافی��ای تاریخ��ی، 
ب��ی آنک��ه چنی��ن عنوان��ی را از میان��ه    ی تاری��خ و جغرافی��ا 
ب��ه خ��ود گی��رد، ج��زء مهمتری��ن دانش ه��ای عرص��ه ی عل��م 
.)Bastani Rad, 2010: 39-40( در ای��ران و اس��الم ش��د

از محققان��ی ک��ه ب��رروی جغرافی��ای تاریخ��ی ای��ران کار 
کرده    ان��د: واس��یلی والدیمیرووی��چ بارتول��د نویس��نده تذک��ره 
جغرافی��ای تاریخ��ی ای��ران، آلف��وس گابری��ل نویس��ند    ه    ی 
تحقیق��ات جغرافیای��ی راج��ع ب��ه ای��ران و همچنی��ن گای 
لس��تنرنج نویس��نده    ی جغرافی��ای تاریخ��ی س��رزمین    های 
خالف��ت ش��رقی ن��ام ب��رد. از پژوهش��گران ایران��ی می    ت��وان 
ب��ه حس��ین ش��هیدی نویس��نده    ی چهارس��و و نگرش��ی 
کوت��اه ب��ر تاری��خ و جغرافی��ای تاریخ��ی و سی��روس س��هامی 
نویس��نده    ی بس��تر جغرافی��ای تاریخ��ی ای��ران اش��اره ک��رد 

.)Lal Shateri, 2017: 182(
جغرافی��ای تاریخ��ی ای��ران ب��ا وج��ود پتانس��یل غن��ی 
ک��ه دارد، در نظ��ر پژوهش��گران تاری��خ معم��اری ای��ران 
مهج��ور مان��ده اس��ت. ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه مفه��وم 
جغرافی��ای تاریخ��ی همزم��ان پیش��ینه تاریخ��ی )نظی��ر 
دوره    ه��ای سیاس��ی، مذهب��ی، عوام��ل فرهنگ��ی، اجتماع��ی و 
غی��ره( و پیش��ینه جغرافیای��ی )نظی��ر اقلی��م، ناهمواری    ه��ا، 
تقس��یمات سیاس��ی ش��هرها و اس��تان    ها و غی��ره( موض��وع 
م��ورد پژوه��ش را در نظ��ر دارد. بنابرای��ن ب��ا ن��گاه عمی��ق و 
جامع��ی ک��ه دارد در ش��ناخت ابنی��ه ب��ه م��ا کم��ک می کن��د.

جغرافیای تاریخی خراسان و اصفهان 

س��رزمین خراس��ان، صاح��ب یک��ی از ش��کوهمندترین 
و درخش��ان    ترین میراث    ه��ای فرهن��گ و تم��دن که��ن 
ادوار مختل��ف تاریخ��ی ای��ران اس��ت. طب��ق تحقیق��ات 
باستان    شناس��ی اخی��ر، س��رزمین خراس��ان از دیرب��از مح��ل 
س��کونت انس��ان    های اولی��ه بوده    اس��ت و انس��ان    های عه��د 
حج��ر ک��ه ت��ازه از ک��وه ب��ه دش��ت ف��رود آم��ده بودن��د، 
ب��رروی مس��یر کمان��ی ش��کل اط��راف کوی��ر نم��ک اس��تقرار 
ای��ن  در   .)Razavian & Shali, 2010: 68( یافته    ان��د 
پژوه��ش م��راد از خراس��ان عموم��اً خراس��ان ب��زرگ اس��ت 
ک��ه گس��تره    ای وس��یع    تر از س��ه اس��تان کنون��ی را ش��امل 
می    ش��ود. ای��ن اس��م در اوای��ل ق��رون وس��طی بطورکل��ی 
ب��ر تم��ام ای��االت اس��المی ک��ه در س��مت خ��اور کوی��ر 
ل��وت ت��ا کوه    ه��ای هن��د واق��ع بودن��د، اط��الق می    گردی��د 
و ب��ه ای��ن ترتی��ب تم��ام ب��الد ماوراءالنه��ر را در ش��مال 
خ��اوری به    اس��تثنای سیس��تان و قهس��تان در جن��وب را 
ش��امل می    گردی��د. ح��دود خارج��ی خراس��ان در آس��یای 
وس��طی بیاب��ان چی��ن و پامی��ر و از س��مت هن��د کوه    ه��ای 
هندوک��ش ب��ود. ول��ی بعده��ا ای��ن ح��دود ه��م دقیق    ت��ر 
و ه��م کوچکت��ر گردی��د ت��ا آنج��ا ک��ه می    ت��وان گف��ت 
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Fig.1. The historical geography of great Khorasan 
(Le strange, 1958: 8)

خراس��ان ک��ه یک��ی از ای��االت ای��ران در ق��رون وس��طی ب��ود 
ک��ه از س��مت ش��مال خ��اوری از رود جیح��ون ب��ه آن     ط��رف 
را ش��امل نمی    ش��د ول��ی همچن��ان تم��ام ارتفاع��ات م��اورای 
ه��رات را ک��ه اکن��ون قس��مت ش��مال باخت��ری افغانس��تان 
اس��ت،     در برداش��ت )Le Strange, 1958: 408( )ش��کل 
1(. ب��ا مقایس��ه تطبیق��ی نقش��ه قدی��م خراس��ان ب��زرگ ب��ا 
نقش��ه    های ام��روزی می    ت��وان گف��ت ک��ه قلم��رو تاریخ��ی 
خراس��ان ش��امل اس��تان خراس��ان رض��وی و ش��مالی در 
ای��ران کنون��ی و ش��امل بخ��ش عم��ده    ای از افغانس��تان، 
تاجیکس��تان، ازبکس��تان، ترکمنس��تان و بخش    های��ی از 
قرقیزس��تان ام��روزی بوده اس��ت. ایال��ت خراس��ان در دوره    ی 
اع��راب یعن��ی در ق��رون وس��طی ب��ه چهارقس��مت یعن��ی 
چه��ار رب��ع تقس��یم می    گردی��د و ه��ر ربع��ی ب��ه ن��ام یک��ی 
از چه��ار ش��هر بزرگ��ی ک��ه در زمان    ه��ای مختل��ف کرس��ی 
آن رب��ع ی��ا کرس��ی تم��ام آن ایال��ت واق��ع گردی��ده اس��ت، 
ش��ناخته می    ش��ده اس��ت. آن نام    ه��ا عبارتن��د از: نیش��ابور ، 

.)Le Strange, 1958: 408( م��رو ، ه��رات و بل��خ
در ط��ول تاری��خ ای��ران، به    خص��وص از دوره    ی اس��المی 
تاکن��ون ح��وزه جغرافیای��ی اصفه��ان ب��ه عن��وان یک��ی از 
ش��هرها و مراک��ز مه��م سیاس��ی، اجتماع��ی و اقتص��ادی 
 Riyahi, 2006:( ای��ران ش��هرت و اعتب��ار داش��ته اس��ت
84(. آنچ��ه در ای��ن پژوه��ش ب��ه عن��وان جغرافی��ای تاریخ��ی 
اصفه��ان ارائ��ه ش��ده اس��ت، در مت��ون تاریخ��ی، س��فرنامه    ها 
و کت��ب جغرافی    دان��ان ب��ا نام    ه��ای ایال��ت جب��ال وی��ا ع��راق 
عج��م خوان��ده ش��ده ک��ه هم��واره  مرکز ثق��ل، کرس��ی ایالت 
و آبادتری��ن ش��هر ای��ن ح��وزه اصفه��ان ب��وده اس��ت. ناص��ر 
خس��رو در توضیح��ات خ��ود درب��اره اصفه��ان آورده     اس��ت: 
»م��ن در هم��ه    ی زمی��ن پارس��ی    گویان ش��هری نیکوت��ر و 
 Riyahi, 2006:(»جامع    ت��ر و آبادان    ت��ر از اصفه��ان ندی��دم
84(. لس��ترنج نی��ز در کت��اب خ��ود نوش��ته اس��ت :»ناحی��ه 
کوهس��تانی پهن��اوری ک��ه یونانی��ان آن را مدی��ا می    گفتن��د و 
از باخت��ر ب��ه جلگه    ه��ای بین    النهری��ن و از خ��اور ب��ه کوی��ر 
ی��زرگ ای��ران مح��دود ب��ود، ن��زد جغرافی    نویس��ان ع��رب ب��ه 
ن��ام ایال��ت جب��ال مع��روف ب��ود.«. البت��ه طب��ق نظر لس��ترنج 
ای��ن ن��ام بعده��ا مت��روک ش��د و در ق��رن شش��م هج��ری در 
زم��ان س��لجوقیان ب��ه غل��ط آن را ع��راق عج��م نامیدن��د ت��ا 
ب��ا ع��راق ع��رب ک��ه مقص��ود قس��مت س��فالی بین    النهری��ن 
ب��ود، اش��تباه نش��ود. ظاه��راً پ��س از حمل��ه    ی مغ��ول اس��م 
جب��ال ب��رای ای��ن ناحی��ه دیگ��ر اس��تعمال نش��د و مس��توفی 
ک��ه در ق��رن هش��تم زیسته    اس��ت، هی��چ ج��ا ای��ن اس��م را 
ذک��ر نک��رده اس��ت )Le Strange, 1958: 200(. بارتول��د 
ب��ه نق��ل از اصطخ��ری نوش��ته اس��ت ک��ه در ق��رن ده��م 
مح��دوده    ی ای��ن ح��وزه، بی��ن ایال��ت خراس��ان و ع��راق عرب 
ب��وده اس��ت )Bartoled,1929: 225(. مس��توفی ایال��ت 
قدی��م جب��ال را دو قس��مت می    کن��د: قس��مت کوچکت��ر، 
کردس��تان در س��مت باخت��ر و قس��مت بزرگت��ر، ع��راق عج��م 
در س��مت خ��اور اس��ت. اس��م ع��راق)اراک( درح��ال حاض��ر 
هن��وز ب��ه    کار م��ی    رود؛ زی��را آن قس��مت از ایال��ت قدی��م 
جب��ال ک��ه در جن��وب باخت��ری ته��ران واق��ع ش��ده، می��ان 
اهال��ی مح��ل ب��ه والی��ت ع��راق مع��روف اس��ت2. چه��ار ش��هر 
ب��زرگ قرمیسین)کرمانش��اه کنون��ی(، هم��دان، ری و اصفهان 

از زم��ان قدی��م بزرگتری��ن ش��هرهای نواح��ی چهارگان��ه    ی 
ایال��ت جب��ال ب��ود. ب��ه هرح��ال ب��ه     نظ��ر می    رس��د ک��ه 
اصفه��ان همیش��ه بزرگتری��ن و ب��ه طورکل��ی آبادتری��ن 
 Le Strange, 1958:( ».ش��هر ایال��ت جب��ال بوده    اس��ت
201(. ب��ا مقایس��ه تطبیق��ی نقش��ه جغرافی��ای تاریخ��ی 
اصفه��ان ب��ا نقش��ه    های ام��روزی، مش��اهده می    ش��ود ک��ه 
اس��تان    های ام��روزی اصفه��ان، کاش��ان، قزوی��ن، ق��م، اراک 
و بخش    های��ی از ته��ران در ح��وزه جغرافی��ای تاریخ��ی 

اصفه��ان ق��رار دارن��د )ش��کل 2(.
خراس��ان ب��زرگ ب��ه دلی��ل گس��تردگی و همس��ایگی 
ب��ا مراک��ز تمدن��ی در ش��رق ف��الت ای��ران )هندوس��تان و 
چی��ن( و ش��مال ش��رقی ای��ران )آس��یای میان��ه، ماوراءالنه��ر 
و روس��یه( ب��ه یک��ی از کانون    ه��ای اصل��ی ارتباط��ی می��ان 
کش��ور    ها و تمدن    ه��ای مختل��ف در ط��ول تاری��خ تبدی��ل 
ش��ده اس��ت؛ به    طوری    ک��ه بررس��ی    های باستان    شناس��ی 
نش��ان می    ده��د س��ابقه س��کونت و تم��دن در خراس��ان ب��ه 
دوران ماقب��ل تاری��خ می    رس��د. همچنی��ن قرارگی��ری ای��ن 
ح��وزه در مس��یر ج��اده ابریش��م، باع��ث ش��ده اس��ت ک��ه این 
ایال��ت هم��واره ج��زء مهمتری��ن ایالت    ه��ای ای��ران ش��مرده 

 .)Razavian & Shali, 2011: 80-87( ش��ود
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fig.1 The historical geography of great Khorasan (le strange: 1337:8) 

  

fig. 2 The historical geography of Isphahan (le strange: 1337: 8) 

 
Fig. 3. Inside the Ulugh�beg school of Bukhara (authors) 

 
Fig. 4. The entrance of Ulugh�beg school of Bukhara (authors) 

 

از ط��رف دیگ��ر ح��وزه جغرافی��ای تاریخ��ی اصفه��ان 
نی��ز باتوج��ه موقعی��ت جغرافیای��ی و ش��رایط آب    وهوای��ی 
آن، هم��واره در ط��ول تاری��خ مه��م و معم��ور ب��وده اس��ت و 
م��ورد توج��ه حاکم��ان قرارگرفت��ه اس��ت. ب��ه عن��وان مث��ال؛ 
در دوره آل    بوی��ه ای��ن ح��وزه مهمتری��ن مرک��ز حکومت��ی 
آن��ان تلق��ی می    ش��ده اس��ت و در دوره    ی خوارزمش��اهیان 
Riya- )نی��ز ج��زء ش��هرهای مه��م سیاس��ی ب��وده اس��ت 

hi, 2006: 84�86( ب��ه نق��ل از بارتول��د ای��ن ایال��ت ب��ه 
واس��طه ش��رایط مس��اعد خ��ود توانس��ت بع��د از حمل��ه مغول 
ب��ه س��رعت ترمی��م یاف��ت. نهای��ت جل��وه و ش��کوه آن را 
می    ت��وان در اواخ��ر ق��رن ش��انزدهم در دوره صفوی��ه یاف��ت 
)Bartoled, 1929: 233(. بنابرای��ن از آن    جای��ی ک��ه ای��ن 
دو جغرافی��ای تاریخ��ی از مهمتری��ن حوزه    ه��ای جغرافی��ای 
تاریخ��ی ای��ران هس��تند، پژوه��ش حاض��ر ب��رروی ای��ن دو 
ح��وزه ص��ورت گرفت��ه     اس��ت. در ادام��ه تع��دادی از م��دارس 
س��نتی واق��ع در هری��ک از حوزه    ه��ا معرف��ی و از نظ��ر 
کالب��دی و ط��رح معم��اری، تحلی��ل و بررس��ی ش��ده    اند و 

نتای��ج آن گ��زارش ش��ده اس��ت. 
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Fig.2. The historical geography of Isfahan 
(Le strange, 1958: 8)
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fig.1 The historical geography of great Khorasan (le strange: 1337:8) 

  

fig. 2 The historical geography of Isphahan (le strange: 1337: 8) 

 
Fig. 3. Inside the Ulugh�beg school of Bukhara (authors) 

 
Fig. 4. The entrance of Ulugh�beg school of Bukhara (authors) 

 

روش پژوهش روش پژوهش 
روش تحقی��ق در پژوه��ش حاض��ر توصیف��ی- تحلیل��ی 
و موردپژوه��ی اس��ت و در قال��ب محت��وای ی��ک پژوه��ش 
کیف��ی ارائ��ه می    ش��ود؛ در عی��ن ح��ال ب��رای صح��ت و 
اعتب��ار بهت��ر نتای��ج، ناگزی��ر از برخ��ی تحلیل    ه��ای کم��ی 
نی��ز در تطبی��ق و دس��ته    بندی یافته    ه��ا خواه��د ب��ود. در 
ای��ن راس��تا پ��س از تبیی��ن مفه��وم جغرافی��ای تاریخ��ی، 
ش��رح و توصی��ف جغرافی��ای تاریخ��ی خراس��ان و اصفه��ان 
و همچنی��ن عل��ت انتخ��اب آن    ه��ا، م��دارس ه��ر ی��ک از 
دو ح��وزه شناس��ایی ش��دند. س��پس نمونه    ه��ا ب��ه روش 
نمونه    گی��ری هدفمن��د انتخ��اب ش��دند. نمونه    ه��ا ب��ا مطالع��ه 
اس��ناد و مناب��ع کتابخان��ه    ای و بررس��ی    های میدان��ی، ابت��دا 
توصی��ف و س��پس تحلی��ل و بررس��ی ش��دند. در ادام��ه 
ویژگی    ه��ای مش��ترک می��ان م��دارس و الگ��وی موج��ود 

می��ان آن    ه��ا، در ص��ورت وج��ود، معرف��ی ش��ده اس��ت.

معرفی نمونه     های مورد مطالعهمعرفی نمونه     های مورد مطالعه
ح��وزه    ی  از  مدرس��ه  ب��اب   12 حاض��ر،  نوش��تار  در 
جغرافی��ای تاریخ��ی خراس��ان ب��زرگ و همچنین 12 مدرس��ه 
از ح��وزه ی جغرافی��ای تاریخ��ی اصفه��ان )ایال��ت جب��ال ی��ا 
ع��راق عج��م(، ب��ه منظ��ور تحلی��ل و بررس��ی، درنظ��ر گرفت��ه 
ش��ده    اند. م��دارک مرب��وط ب��ه نمونه    ه��ای م��ورد مطالع��ه، 
جم��ع    آوری و برحس��ب تسلس��ل تاریخ��ی منظ��م و بررس��ی 

ش��ده    اند )ج��دول 1 و 2(.

بحث بحث 
باتوج��ه ب��ه گس��تردگی موض��وع و تع��دد نمونه    ه��ا، 
ام��کان ارائ��ه    ی تمام��ی نمونه    ه��ای تحلی��ل ش��ده در ای��ن 
مقال��ه وج��ود ن��دارد. لیک��ن 3 نمون��ه    ی از بناه��ای ه��ر 
ح��وزه ک��ه ب��ه روش هدفمن��د انتخ��اب ش��ده    اند، بص��ورت 
تفصیل��ی در ای��ن بخ��ش تحلی��ل ش��ده اس��ت و در ادام��ه 
نتای��ج بررس��ی ب��رروی س��ایر ابنی��ه نی��ز ارائ��ه می ش��ود.

مدارس حوزه    ی جغرافیای تاریخی خراسان
الغ    بیگ بخارا

ای��ن مدرس��ه در مح��دوده س��ال های 823-820 س��اخته 
ش��ده اس��ت. گوش��ه    های نم��ا ب��ا برج    ه��ای م��دوری ک��ه 
ت��ا ب��االی طبق��ه    ی فوقان��ی نم��ا ب��اال می    رون��د، مش��خص 
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1. Introduction of schools in the field of historical geography of Khorasan, location and year of construction (Golmbek and 
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Row School’s Name City Date 
1 Nooriye Isfahan 1058�1064 
2 Jaddeh bozorg Isfahan 1057�1058 
3 Nim avard Isfahan 1112�1117 
4 Kase garan Isfahan 1104�1105 
5 Chaharbagh Isfahan 1116�1126 
6 Araban Isfahan � 
7 Marvi Tehran 1232 
8 Sardar Ghazvin 1231 
9 Aghabozorg Kashan 1248 

10 Salehiye Ghazvin 1262 
11 Memarbashi Tehran 1303 
12 Soltani Kashan 1221�1229 
 

2. Introduction of schools in the geographical area of Isfahan, location and year of construction (Akbari, 
2011; Soltanzadeh, 1985; Haji Ghasemi, 1998)
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10 Miri Arab Bukhara 1535�1536 
11 In front of Ulugh�beg 

school 
Bukhara � 

12 Sherdor Samarkand 1619�1632 
 

1. Introduction of schools in the field of historical geography of Khorasan, location and year of construction (Golmbek and 
Wilbur, 1995; Apokachenkova, 2008; Okane, 1987; Adle et al., 2003) 

 

Row School’s Name City Date 
1 Nooriye Isfahan 1058�1064 
2 Jaddeh bozorg Isfahan 1057�1058 
3 Nim avard Isfahan 1112�1117 
4 Kase garan Isfahan 1104�1105 
5 Chaharbagh Isfahan 1116�1126 
6 Araban Isfahan � 
7 Marvi Tehran 1232 
8 Sardar Ghazvin 1231 
9 Aghabozorg Kashan 1248 

10 Salehiye Ghazvin 1262 
11 Memarbashi Tehran 1303 
12 Soltani Kashan 1221�1229 
 

2. Introduction of schools in the geographical area of Isfahan, location and year of construction (Akbari, 
2011; Soltanzadeh, 1985; Haji Ghasemi, 1998)

Table 1. Introduction of schools in the field of 
historical geography of Khorasan, location and 
year of construction (Golmbek and Wilbur, 1995; 

Apokachenkova, 2008; Okane, 1987; Adle et al., 2003)

Table 2. Introduction of schools in the geographical 
area of Isfahan, location and year of construction 

(Akbari, 2011; Soltanzadeh, 1985; Haji Ghasemi, 1998)

ش��ده    اند. پلکان    ه��ا در طرفی��ن واح��د ورودی واق��ع     ش��ده     
اس��ت. ت��االر س��مت چ��پ ورودی ب��ه عن��وان مس��جد و ت��االر 
س��مت راس��ت ب��ه عن��وان مح��ل وع��ظ اس��تفاده می    ش��ده 

.)Golmbek & Vilber, 1995: 300�302( اس��ت

Fig.3. Inside the Ulugh-beg school of Bukhara 

 به نام خدا

 هاتصاویر و عناوین ترجمه شده آن 

 

fig.1 The historical geography of great Khorasan (le strange: 1337:8) 

  

fig. 2 The historical geography of Isphahan (le strange: 1337: 8) 

 
Fig. 3. Inside the Ulugh�beg school of Bukhara (authors) 

 
Fig. 4. The entrance of Ulugh�beg school of Bukhara (authors) 
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Fig.4. The entrance of Ulugh-beg school of Bukhara

 به نام خدا

 هاتصاویر و عناوین ترجمه شده آن 

 

fig.1 The historical geography of great Khorasan (le strange: 1337:8) 

  

fig. 2 The historical geography of Isphahan (le strange: 1337: 8) 

 
Fig. 3. Inside the Ulugh�beg school of Bukhara (authors) 

 
Fig. 4. The entrance of Ulugh�beg school of Bukhara (authors) 

 

غیاثیه خرگرد

ای��ن مدرس��ه یک��ی از مهمتری��ن بناه��ای تاریخ��ی 
دور    هی تیم��وری اس��ت. س��ردر ورودی داخ��ل ی��ک دهلی��ز 
مرب��ع می    ش��ود ک��ه از چهارط��رف ب��از اس��ت. ت��االر س��مت 
چ��پ، مح��ل اجتم��اع و وع��ظ و ت��االر س��مت راس��ت، 
مس��جد اس��ت. در گوش��ه    های حی��اط اتاق ه��ای مرب��ع 
ش��کل بزرگت��ر ب��ا دهانه ه��ای نیم هش��ت و شاه نش��ین های 
وس��یع واق��ع ش��ده اس��ت. دیواره��ای پ��خ گوش��ه در حی��اط 
 Golmbek & Vilber,( دهانه های��ی بس��وی پل��کان اس��ت

.)1995: 451�448

          
    Fig. 5.outside Ghiyasiye school (authors) 

          
Fig. 6. Inside Ghiyasiye school (authors) 

 
Fig. 7. Inside Shirdor school (authors) 

      
Fig. 8. Shirdor school porch (authors) 

 
Fig. 9. Inside Charbagh school (authors) 

Fig.5. Outside Ghiyasiye school 

          
    Fig. 5.outside Ghiyasiye school (authors) 

          
Fig. 6. Inside Ghiyasiye school (authors) 

 
Fig. 7. Inside Shirdor school (authors) 

      
Fig. 8. Shirdor school porch (authors) 

 
Fig. 9. Inside Charbagh school (authors) 

Fig.6. Inside Ghiyasiye school

مدرسه شیردر

مدرس��ه    ی ش��یردر، در میدان ریگس��تان ش��هر س��مرقند و 
درمقاب��ل مدرس��ه    ی الغ    بی��گ واق��ع ش��ده اس��ت. این مدرس��ه 
ب��ه دس��تور یاالن��گ ت��اش س��اخته ش��ده اس��ت. در تزئین��ات 
س��ردر ورودی ای��ن بن��ا، تصوی��ر دو ش��یر در طرفی��ن ورودی 
ق��رار گرفت��ه اس��ت ک��ه عل��ت نام    گ��ذاری نی��ز ب��ر همی��ن 
اس��اس اس��ت. در ط��رح، الگ��وی معم��اری و تزئین��ات مش��ابه 
مدرس��ه    ی ال��غ بی��گ ک��ه روب��روی آن ق��رار دارد اس��ت ام��ا 
مس��احت و ان��دازه ی ای��ن مدرس��ه از الغ بی��گ بزرگت��ر اس��ت 

.)Adle & Habib, 2003: 74�76(

          
    Fig. 5.outside Ghiyasiye school (authors) 

          
Fig. 6. Inside Ghiyasiye school (authors) 

 
Fig. 7. Inside Shirdor school (authors) 

      
Fig. 8. Shirdor school porch (authors) 

 
Fig. 9. Inside Charbagh school (authors) 

          
    Fig. 5.outside Ghiyasiye school (authors) 

          
Fig. 6. Inside Ghiyasiye school (authors) 

 
Fig. 7. Inside Shirdor school (authors) 

      
Fig. 8. Shirdor school porch (authors) 

 
Fig. 9. Inside Charbagh school (authors) 

Fig.7. Inside Sherdor school

Fig.8. Sherdor school porch 

ب��ا بررس��ی ج��داول 3 ت��ا 6 مش��اهده می    ش��ود ک��ه 
اج��زای اصل��ی تش��کیل    دهنده ای��ن م��دارس، تاالره��ا 
حجره    ه��ا،  مدرس    ه��ا،  اجتماع��ات(،  مح��ل  و  )مس��جد 
ایوان    ه��ا، پله    ه��ا )درص��ورت دو طبق��ه ب��ودن(، دس��تگاه 
ورودی و برجک    های��ی ک��ه از بی��رون ب��ه نم��ا متص��ل 
ش��ده    اند، هس��تند. همانط��ور ک��ه گلمبی��ک در ش��رح 
ای��ن  کارب��رد  اس��ت،  ک��رده      اش��اره  م��دارس  برخ��ی 
برجک    ه��ا احتم��االً ب��ه عن��وان من��اره نیس��ت، چراک��ه در 
غی��ر اینص��ورت می    بایس��ت ارتف��اع آن    ه��ا بیش��تر باش��د 
)Golmbek & Vilber, 1995: 448�451( )ش��کل 4و 5(. 
تاالره��ا همگ��ی در جبه��ه ورودی و در دو ط��رف دس��تگاه 
ورودی ق��رار دارن��د و مح��ل قرارگی��ری مدرس    ه��ا بط��ور 
مش��خص در گوش��ه    های حی��اط )چه��ار گوش��ه حی��اط 
ی��ا دو گوش��ه س��مت جبه��ه روب��روی ورودی( اس��ت. 
ای��ن م��دارس دو ای��وان ی��ا چه��ار ای��وان دارن��د. مدرس��ه 
غیاثی��ه و الغ    بی��گ ی��ک بادگی��ر در پش��ت ای��وان جبه��ه 
روب��روی جبه��ه ورودی دارن��د ک��ه ب��ه عن��وان عنص��ر خ��اص 
ای��ن م��دارس ی��اد ش��ده اس��ت ک��ه ج��زء عناص��ر اصل��ی 
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م��دارس نیس��ت. ه��ردو بادگی��ر نی��ز روی مح��ور اصل��ی و 
پش��ت ای��وان مذک��ور ق��رار دارن��د. همگ��ی ای��ن م��دارس 
ی��ک صح��ن دارن��د ک��ه ب��ه ش��کل مرب��ع ی��ا هش��ت    و    نیم 
    هش��ت اس��ت )ش��کل 3، 6 و 7( و بیش��تر ب��ه جبه��ه روب��روی 
جبه��ه ورودی، نزدی��ک اس��ت. همگ��ی ای��ن م��دارس ی��ک ی��ا 
دو مح��ور دارن��د ک��ه محور اصل��ی هم��واره از دس��تگاه ورودی 
عب��ور ک��رده اس��ت. س��ردر ورودی از س��طح نم��ا برآمده اس��ت 
)ش��کل 5( و گاه��ی ایوان    ه��ا نی��ز برآم��ده از س��طح نم��ای 
صح��ن اس��ت ک��ه تاکی��د بیش��تری را ب��رروی محوره��ا ایج��اد 
می    نماین��د )ش��کل 6 ، 7 و 8(. دس��تگاه ورودی ای��ن م��دارس 
همگ��ی از س��ردر، هش��تی، ای��وان تش��کیل ش��ده اس��ت ک��ه 
بط��ور مس��تقیم و ی��ا ب��ا راه��رو ب��ه یکدیگ��ر متص��ل ش��ده    اند. 
مدرس��ه غیاثی��ه از طری��ق هش��تی ب��ه تاالره��ا خت��م می    ش��ود 
و مدرس��ه الغ    بی��گ از ای��ن طری��ق ب��ه حجره    ه��ا متص��ل 
از طری��ق  می    گ��ردد. مدرس��ه ش��یردر برخ��الف آن دو، 
س��ردر ب��ه تاالره��ا خت��م می    ش��ود. همگ��ی ای��ن م��دارس 
ی��ک ی��ا دو مح��ور اصل��ی دارن��د و دس��تگاه ورودی ب��رروی 
مح��ور هم    جه��ت ب��ا کش��یدگی بن��ا ق��رار دارد. اج��زای اصل��ی 
ای��ن م��دارس تاالره��ا، مدرس    ه��ا، حجره    ه��ا، ایوان    ه��ا، 
پله    ه��ا )درص��ورت دو طبق��ه ب��ودن( و دس��تگاه ورودی 
و برجک    ه��ا )البت��ه ب��ه اس��تثنای مدرس��ه دودر و باالس��ر 
ک��ه ب��ه نظ��ر می    آی��د چ��ون در باف��ت فش��رده ش��هری ق��رار 
دارن��د، نداش��ته باش��ند( اس��ت. در هم��ه    ی م��دارس تاالره��ا 
ک��ه کارب��رد آنه��ا ب��ه عن��وان مس��جد و مح��ل اجتماع/وع��ظ 

اس��ت، در جبه��ه ورودی ق��رار دارن��د و معم��والً بزرگ    ت��ر و 
پرجزئیات    ت��ر از مدرس    ه��ا هس��تند ک��ه در چه��ار گوش��ه 
حی��اط ی��ا دو گوش��ه جبه��ه مخال��ف ورودی ق��رار می    گیرن��د.  
در ه��ر چه��ار س��مت صح��ن، حجره    ه��ا در اط��راف آن واق��ع 
ش��ده    اند. همگ��ی دو ی��ا چه��ار ای��وان دارن��د ک��ه ب��رروی 
قرارگرفته    ان��د. درص��ورت دو طبق��ه  اصل��ی  محوره��ای 
ب��ودن، جعب��ه پل��ه در دو گوش��ه حی��اط و س��مت جبه��ه 
ورودی )نظی��ر مدرس��ه دودر و س��لطان حس��ین بایق��را( 
ی��ا در چه��ار گوش��ه حی��اط )نظی��ر الغ    بی��گ س��مرقند( 
واق��ع ش��ده اس��ت. عنص��ر ش��اخص مدرس��ه    ها نظی��ر 
آرام��گاه بان��ی در مدرس��ه دودر، ت��االر وس��یع در مدرس��ه 
الغ    بی��گ س��مرقند وی��ا بادگی��ر در مدرس��ه غیاثی��ه خرگ��رد، 
همگ��ی در جبه��ه مخال��ف ورودی و ب��رروی مح��ور اصل��ی 
ق��رار دارن��د. س��ردر ورودی در هم��ه    ی نمونه    ه��ا به    ج��ز 
مدرس��ه    های الغ    بی��گ بخ��ارا و گورامی��ر، جلوت��ر از س��طح 
نم��ا ق��رار دارد. هم��ه نمونه    ه��ای ای��ن ح��وزه ی��ک حی��اط 
ب��ه ش��کل مرب��ع، مس��تطیل ی��ا هشت    و    نیم    هش��ت دارن��د 
ک��ه همگ��ی ب��ه ج��ز حی��اط مدرس��ه    های گورامی��ر و دودر، 
بیش��تر ب��ه جبه��ه روب��روی ورودی نزدی��ک اس��ت. دس��تگاه 
ورودی همانط��ور ک��ه پیش    ت��ر گفت��ه ش��د، ب��رروی مح��ور 
اصل��ی ق��رار دارد. س��اده    ترین دس��تگاه ورودی مرب��وط ب��ه 
مدرس��ه گورامی��ر و باالس��ر اس��ت ک��ه متش��کل از س��ردر، 
راه��رو و ای��وان می    باش��د. دس��تگاه ورودی س��ایر نمونه    ه��ا 
متش��کل از س��ردر، راه��رو، هش��تی، راه��رو و ای��وان اس��ت.

School’s Name Ulugh beg Bukhara Ghiyasiyeh Sherdor 
Plan 

   
Axes of semmetry one two two 

Talar   In the two corners of the 
entrance front 

In the two corners of the 
entrance front 

In the two corners of the entrance 
front 

Madras   In the two corners of the front 
opposite entrance front 

In the four corners of the yard In the four corners of the yard 

Rooms  Around the yard Around the yard Around the yard 
Porch (numbers)  On the entrance axis/2 On the both axis/4 On the both axis/4 

Staircase  In the two corners of the yard in 
front of the entrance 

In the four corners of the yard In the two corners of the yard in 
front of the entrance 

Special element location  Badgir on the main axis Badgir on the main axis � 
Entrance   on the main axis on the main axis on the main axis 

 

3. Comparative analysis of the components of Ulugh beg Bukhara, Ghiyasiyeh Khargard and Sherdor schools 

 

Sherdor Ghiyasieh Ulugh beg Bukhara School’s Name 

   

Plan 

On the middle of main axis On the middle of main axis On the middle of main axis Yard location 

Square Hasht�o�nim hasht Square Yarad form 
In the four corners In the four corners In the four corners Borjak  

Cming out of the entrance facade Cming out of the entrance facade Cming out of the entrance facade Entrance form  
 

4. Comparative analysis of the courtyard, turrets and the total entrance of Ulugh beg Bukhara, Ghiyasiyeh Khargard and Sherdor 
schools

Table 3. Comparative analysis of the components of Ulugh beg Bukhara, Ghiyasiyeh Khargard and Sherdor schools
School’s Name Ulugh beg Bukhara Ghiyasiyeh Sherdor 

Plan 

   
Axes of semmetry one two two 

Talar   In the two corners of the 
entrance front 

In the two corners of the 
entrance front 

In the two corners of the entrance 
front 

Madras   In the two corners of the front 
opposite entrance front 

In the four corners of the yard In the four corners of the yard 

Rooms  Around the yard Around the yard Around the yard 
Porch (numbers)  On the entrance axis/2 On the both axis/4 On the both axis/4 

Staircase  In the two corners of the yard in 
front of the entrance 

In the four corners of the yard In the two corners of the yard in 
front of the entrance 

Special element location  Badgir on the main axis Badgir on the main axis � 
Entrance   on the main axis on the main axis on the main axis 

 

3. Comparative analysis of the components of Ulugh beg Bukhara, Ghiyasiyeh Khargard and Sherdor schools 

 

Sherdor Ghiyasieh Ulugh beg Bukhara School’s Name 

   

Plan 

On the middle of main axis On the middle of main axis On the middle of main axis Yard location 

Square Hasht�o�nim hasht Square Yarad form 
In the four corners In the four corners In the four corners Borjak  

Cming out of the entrance facade Cming out of the entrance facade Cming out of the entrance facade Entrance form  
 

4. Comparative analysis of the courtyard, turrets and the total entrance of Ulugh beg Bukhara, Ghiyasiyeh Khargard and Sherdor 
schools

Table 4. Comparative analysis of the courtyard, turrets and the total entrance of Ulugh beg Bukhara, Ghiyasiyeh 
Khargard and Sherdor schools
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مدارس حوزه جغرافیای تاریخی اصفهان
مدرسه چهارباغ

ای��ن مدرس��ه ک��ه به ن��ام س��لطانی و مادرش��اه نیز مش��هور 
اس��ت، ب��ه دس��تور ش��اه س��لطان حس��ین س��اخته ش��د. ای��ن 
بن��ا در دو طبق��ه، دارای 134 حج��ره می    باش��د. ه��ر حج��ره 
ش��امل نش��یمن، صندوقخان��ه، باالخان��ه و طاقچه    ه��ای متع��دد 

.)Soltanzadeh: 2006: 292( ب��رای کتاب    ه��ا اس��ت

Sherdor Ghiyasieh Ulugh beg bukhara School’s Name 

   

Plan 
Corridor 

Room 
Vestibule 

Porch 
Sardar 

Along the main axis Along the main axis Along the main axis Entrance location 
Sardar, vestibule, corridor, porch Sardar, vestibule, corridor, porch Sardar, vestibule, corridor, porch Entrance elements 

 

5. Comparative analysis of the entrance system of Ulugh beg Bukhara, Ghiyasiyeh Khargard and Sherdor schools 

6 - Comparative study and analysis of other schools in the field of geography of Khorasan 

Pattern Plan School’s Name Pattern Plan School’s Name 

  

Dodar 

  

Gur Amir 

  

Soltan hosein 
Bayghara 

  

Ulugh-beg 
Bukhara 

  

Miri Arab 

  

Balasar 

  

In front of 
Ulugh-beg 

school 

  

Goj-Diwan 
Ulugh-beg school 

   

  

Gawarshad 

Special element      Vestibule       Stair       Room      Sardar       Porch       Talar       Madras    

 

Table 5. Comparative analysis of the entrance system of Ulugh beg Bukhara, Ghiyasiyeh Khargard and Sherdor 
schools

Table 6. Comparative study and analysis of other schools in the field of geography of Khorasan

          
    Fig. 5.outside Ghiyasiye school (authors) 

          
Fig. 6. Inside Ghiyasiye school (authors) 

 
Fig. 7. Inside Shirdor school (authors) 

      
Fig. 8. Shirdor school porch (authors) 

 
Fig. 9. Inside Charbagh school (authors) 

Fig.10. Inside Charbagh school

Sherdor Ghiyasieh Ulugh beg bukhara School’s Name 

   

Plan 
Corridor 

Room 
Vestibule 

Porch 
Sardar 

Along the main axis Along the main axis Along the main axis Entrance location 
Sardar, vestibule, corridor, porch Sardar, vestibule, corridor, porch Sardar, vestibule, corridor, porch Entrance elements 

 

5. Comparative analysis of the entrance system of Ulugh beg Bukhara, Ghiyasiyeh Khargard and Sherdor schools 

6 - Comparative study and analysis of other schools in the field of geography of Khorasan 

Pattern Plan School’s Name Pattern Plan School’s Name 

  

Dodar 

  

Gur Amir 

  

Soltan hosein 
Bayghara 

  

Ulugh-beg 
Bukhara 

  

Miri Arab 

  

Balasar 

  

In front of 
Ulugh-beg 

school 

  

Goj-Diwan 
Ulugh-beg school 

   

  

Gawarshad 

Special element      Vestibule       Stair       Room      Sardar       Porch       Talar       Madras    

 

مدرسه سردار

حس��ین خ��ان و حس��ن خ��ان س��ردار عم��ارت مدرس��ه را 
ب��ه عه��د فتحعلی    ش��اه در س��ال 1231 در محل��ه دیم��ج ب��ه 
اتم��ام رس��اندند. ای��ن مدرس��ه در مجم��وع س��ی و دو حج��ره 
داش��ت ک��ه چه��ار حج��ره بزرگت��ر از س��ایر حجره    ه��ا و در 

.)Soltanzadeh, 2006: 330( حک��م م��درس ب��وده اس��ت Fig.9. Chaharbagh School-Mosque (Holtzer, 2003)
 

Fig 10. Charbagh School�mosque (Holtzer: 1382)  

 

fig. 11. Sardar school porch (Ganjnameh madares: 1377) 

   

)www.tasnimnews.comfig. 12. Sardar school ( 

   

fig. 13. Marvi school (Ganjnameh madares: 1377) 

       

Fig 14. Marvi school entrance (Ganjname madaraes: 1377)             
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Fig 10. Charbagh School�mosque (Holtzer: 1382)  

 

fig. 11. Sardar school porch (Ganjnameh madares: 1377) 

   

)www.tasnimnews.comfig. 12. Sardar school ( 

   

fig. 13. Marvi school (Ganjnameh madares: 1377) 

       

Fig 14. Marvi school entrance (Ganjname madaraes: 1377)             

 
Fig 10. Charbagh School�mosque (Holtzer: 1382)  
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مدرسه مروی

مس��جد- مدرس��ه    ی م��روی ی��ک حی��اط وس��یع دارد و 
دو حی��اط کوچ��ک و شبس��تانی ب��زرگ در جبه��ه جنوب��ی 
آن ق��رار گرفت��ه ک��ه ی��ک راه دسترس��ی آن از داالن ورودی 
اس��ت. ح��دود س��ی حج��ره در اط��راف صح��ن وج��ود دارد. 
فض��ای پش��تی ای��وان ه��ای ش��رقی و غرب��ی ،ب��ه م��درس 
 .)Mahdavinejad, 2000: 10( .اختص��اص داش��ته اس��ت
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Fig 14. Marvi school entrance (Ganjname madaraes: 1377)             
Fig.14. Marvi school entrance (Haji Ghasemi, 1998)

ب��ا تام��ل در ج��داول 7 ت��ا 10 مش��اهده می    ش��ود ک��ه 
اج��زای اصل��ی تش��کیل دهن��ده ای��ن م��دارس عبارتن��د 
پلکان    ه��ا  ایوان    ه��ا،  حجره    ه��ا،  م��درس،  مس��جد،  از: 
)درص��ورت دو طبق��ه ب��ودن( و دس��تگاه ورودی اس��ت. 
مس��جد در جبه��ه ورودی ی��ا جبه��ه روب��روی ورودی ق��رار 
گرفت��ه اس��ت. در مدرس��ه س��ردار، تم��ام جبه��ه روب��روی 
ورودی ب��ه مس��جد اختص��اص یافت��ه اس��ت؛ درحالیک��ه 
در مدرس��ه چهارب��اغ و م��روی، فض��ای پش��ت ای��وان و 
حجره    ه��ا، مس��جد اس��ت. مح��ل قرارگی��ری مدرس    ه��ا در 
ای��ن م��دارس متف��اوت از یکدیگ��ر هس��تند. در مدرس��ه    ی 
چهارب��اغ، مدرس    ه��ا در گوش��ه    های حی��اط ق��رار دارن��د. 
مدرس��ه س��ردار مش��ابه مدرس��ه چهارب��اغ، چه��ار م��درس 
دارد ام��ا تمام��ی آنه��ا در جبه��ه ورودی ق��رار دارن��د. 
مدرس��ه م��روی س��ه م��درس دارد ک��ه در پش��ت ایوان    ه��ا 
م��روی،  و  چهارب��اغ  مدرس��ه    های  در  گرفته    ان��د.  ق��رار 
حجره    ه��ا در چه��ار س��مت حی��اط دی��ده     می    ش��وند ام��ا در 
مدرس��ه س��ردار تنه��ا در دو س��مت صح��ن و در جبهه    ه��ای 
ش��رقی و غرب��ی هس��تند. همگ��ی ای��ن م��دارس چه��ار ی��ا 
دو ای��وان دارن��د ک��ه ب��رروی محوره��ای اصل��ی ق��رار دارن��د 
)ش��کل 11 و 13(. پله    ه��ای مدرس��ه    ی چهارب��اغ در چه��ار 
گوش��ه    ی حی��اط ق��رار دارد ام��ا در مدرس��ه س��ردار، در دو 
ط��رف ای��وان ش��رقی و غرب��ی ق��رار دارن��د. عنصر خ��اص این 
م��دارس موقعی��ت مش��ابه یکدیگ��ر ندارن��د. ب��ه عن��وان مثال، 
کتابخان��ه مدرس��ه م��روی خ��ارج از محوره��ای اصل��ی ق��رار 
دارد ام��ا بادگی��ر مدرس��ه چهارب��اغ پش��ت ای��وان جنوب��ی و 

روی مح��ور اصل��ی واق��ع ش��ده اس��ت. 
تع��داد صحن    ه��ا و مح��ل قرارگی��ری آنه��ا مش��ابه 
یکدیگ��ر نیس��ت ام��ا ش��کل صح��ن اصل��ی همگی مس��تطیل 
ی��ا هشت    و        نیم    هش��ت اس��ت )ش��کل 9، 11، 12، 13(. در 
رابط��ه ب��ا دس��تگاه ورودی، مدرس��ه چهارب��اغ دو ع��دد دارد 
ک��ه ه��ردو ب��رروی محوره��ای اصل��ی و پش��ت ایوان    ه��ا 
ق��رار دارن��د و متش��کل از س��ردر، راه��رو، هش��تی و ای��وان 
هس��تند و ب��ه فضاه��ای جانب��ی متص��ل نیس��تند. دس��تگاه 
ورودی مدرس��ه س��ردار نی��ز ب��رروی مح��ور اصل��ی ق��رار 
دارد ام��ا ای��وان در پش��ت هش��تی ق��رار ن��دارد و هش��تی 
از طری��ق راه��رو ب��ه صح��ن متص��ل می    گ��ردد. مدرس��ه 
م��روی ی��ک ورودی دارد ک��ه خ��ارج از محور    ه��ای اصل��ی 
اس��ت و مش��ابه مدرس��ه س��ردار، ی��ک راه��رو هش��تی را ب��ه 
صح��ن متص��ل می    کن��د. ه��ردو مدرس��ه    ی س��ردار و م��روی 
از طری��ق راهروهای��ی، دس��تگاه ورودی ب��ه فضاه��ای جانب��ی 
راه دارد. در ادام��ه ب��ه طری��ق مذک��ور نتای��ج بررس��ی س��ایر 

م��دارس ای��ن ح��وزه در ج��دول 10 آورده ش��ده اس��ت.
ت��ا 10 مش��اهده  واکاوی ج��داول 7  و  بررس��ی  ب��ا 
می    ش��ود ک��ه م��دارس ی��ک ی��ا دو مح��ور تق��ارن دارن��د و 
بعض��ی از نمونه    ه��ا نظی��ر مدرس��ه معمارباش��ی محورتق��ارن 
نمونه    ه��ای  در  مدرس    ه��ا  تع��داد  و  موقعی��ت  ن��دارد. 
بررس��ی ش��ده، متف��اوت از یکدیگرن��د. ب��ه عن��وان مث��ال 
در مدرس��ه    ی س��ردار، چه��ار م��درس ب��زرگ همگ��ی در 
جبه��ه ی ورودی قرارگرفته    ان��د، درحال��ی ک��ه در مدرس��ه    ی 
ج��ده ب��زرگ و نی��م    آور مدرس    ه��ا در ایوان    ه��ا ی��ا پش��ت 

ایوان    ه��ا هس��تند. 
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Marvi Sardar Chaharbagh School’s Name  

   

Plan  

two two two Axes of semmetry  
Behind the south porch Opposite front of the entrance Opposite front of the entrance Mosque   

Behind the east, west and north 
porch 

Entrance side In the two corners of the front 
opposite the entrance 

Madras  

Around yard South and west side Around yard Room  
On the both axis/ 4 On the both axis/ 4 On the both axis/ 4 Porch  

� Both sides of the east and west 
porches 

In the four corners of yard Stairs  

Library/ in north west corner � Badgir/ behind south west porch Special element  
Not on the main axis Not on the main axis 2/ on the main axis and other one 

behind the porch 
Entrance  

 

7. Comparative analysis of the components of Chaharbagh, Sardar and Marvi schools 

 

Marvi Sardar Chaharbagh School’s Name  

   

Plan  

On the middle of main axis On the middle of main axis On the middle of main axis Yard location 
Rectangular  Rectangular Hasht�o�nim�hasht Yard form 

Level with wall Level with wall Level with wall Entrance form  
 

8. Comparative analysis of the courtyard and the total entrance of Chaharbagh, Sardar and Marvi schools 

Table 7. Comparative analysis of the components of Chaharbagh, Sardar and Marvi schools
Marvi Sardar Chaharbagh School’s Name  

   

Plan  

two two two Axes of semmetry  
Behind the south porch Opposite front of the entrance Opposite front of the entrance Mosque   

Behind the east, west and north 
porch 

Entrance side In the two corners of the front 
opposite the entrance 

Madras  

Around yard South and west side Around yard Room  
On the both axis/ 4 On the both axis/ 4 On the both axis/ 4 Porch  

� Both sides of the east and west 
porches 

In the four corners of yard Stairs  

Library/ in north west corner � Badgir/ behind south west porch Special element  
Not on the main axis Not on the main axis 2/ on the main axis and other one 

behind the porch 
Entrance  

 

7. Comparative analysis of the components of Chaharbagh, Sardar and Marvi schools 

 

Marvi Sardar Chaharbagh School’s Name  

   

Plan  

On the middle of main axis On the middle of main axis On the middle of main axis Yard location 
Rectangular  Rectangular Hasht�o�nim�hasht Yard form 

Level with wall Level with wall Level with wall Entrance form  
 

8. Comparative analysis of the courtyard and the total entrance of Chaharbagh, Sardar and Marvi schools 

Table 8. Comparative analysis of the courtyard and the total entrance of Chaharbagh, Sardar and Marvi schools

Table 9. Comparative analysis of the entrance system of Chaharbagh, Sardar and Marvi schools
Marvi Sardar Chaharbagh School’s Name  

   

Plan 
Corridor 

Room 
Vestibule 

Porch 
Sardar 

Other spaces  
Not on the main axis on the main axis on the main axis Entrance location 

Sardar, vestibule, corridor, porch  Sardar, vestibule, corridor, porch Sardar, vestibule, corridor, porch Entrance elements 
 

9. Comparative analysis of the entrance system of Chaharbagh, Sardar and Marvi schools 

 

10. Comparative analysis of other schools in the field of geography of Isfahan 

 

Pattern Plan School’s Name Pattern Plan School’s Name 

  

Agha Bozorg 

  

Nouriyeh 

  

Salehiye 

  

Jaddeh Bozorg 

  

Memarbashi 

  

Nim Avar 

  

Soltani 

  

Kasegaran 

   

  

Araban 

Special element        Masque     Vestibule       Stair       Room      Sardar       Porch   
 

 

موقعی��ت و ان��دازه مس��جد از الگ��وی خاص��ی پی��روی 
نمی    کن��د. ب��ه عن��وان مث��ال در مدرس��ه    ی صالحی��ه مس��جد 
در طبق��ه    ی دوم و ب��رروی حجره    ه��ای ش��مالی مدرس��ه 
واق��ع ش��ده اس��ت. در مدرس��ه    ی چهارب��اغ اصفه��ان و س��ردار 
قزوی��ن، جبه��ه    ی مقاب��ل ورودی کام��اًل به مس��جد اختصاص 
یافت��ه اس��ت. در مدرس��ه    ی م��روی مس��جد در جبه��ه ورودی 
و بط��ور کام��ل از مدرس��ه تفکی��ک ش��ده اس��ت. در مدرس��ه 
معمارباش��ی جبه��ه    ی غرب��ی ب��ه طورکام��ل ب��ه مس��جد 
اختص��اص یافت��ه اس��ت. در رابط��ه ب��ا مس��جد، حتی س��همی 
ک��ه ب��ه مس��جد اختص��اص یافت��ه و تع��داد عناص��ر مس��جد 
نی��ز، متف��اوت اس��ت. در برخ��ی م��دارس فق��ط شبس��تان 
وج��ود دارد؛ نظی��ر مدرس��ه م��روی و مدرس��ه س��ردار، در 

حال��ی ک��ه برخ��ی م��دارس ب��ه مس��جد بیش��تر پرداخت��ه 
ش��ده و عالوه    ب��ر شبس��تان، گنبدخان��ه نی��ز دارن��د نظی��ر 
مدرس��ه چهارب��اغ و آقاب��زرگ. موقعی��ت و تع��داد دس��تگاه 
پل��ه نی��ز تاب��ع قان��ون مش��خصی نیس��ت. مدرس��ه    ی 
معمارباش��ی چهاردس��تگاه پل��ه دارد ک��ه س��ه ع��دد از آنه��ا 
در س��ه گوش��ه    ی حی��اط و یک��ی از آنه��ا در پش��ت شبس��تان 
ق��رار دارد. در مدرس��ه    ی س��ردار، ج��ده ب��زرگ و کاس��ه    گران 
جعب��ه پله    ه��ا در طرفی��ن ایوان    ه��ای ش��رقی و غرب��ی ق��رار 
دارن��د. مدرس��ه    ی س��ردار ع��الوه     ب��ر ای��ن چه��ار ع��دد، ی��ک 
جعب��ه پل��ه دیگ��ر در گوش��ه    ی حی��اط و در جبه��ه ورودی 
دارد. در مدرس��ه    ی نی��م    آور تنه��ا در دوط��رف ای��وان ش��رقی  

و ی��ک س��مت ای��وان غرب��ی جعب��ه پل��ه موج��ود اس��ت. 



گونه شناسی مدارس سنتی ایران براساس جغرافیای تاریخی ... 
ی

عـلـمــــ
فـصـلـنـامــــه 

دو 

ی ایـــران
ی و شـهرســــاز

معمـــار

388

بهار و تابستان 1401 . دوره 13 . شماره 1/ صفحات 375-390

م��دارس چهارایوان��ی، نظی��ر مدرس��ه چهارب��اغ و ی��ا دو 
ایوان��ی نظی��ر مدرس��ه عرب��ان و نوری��ه هس��تند. البت��ه نمون��ه 
ت��ک ایوان��ی نظی��ر مدرس��ه معمارباش��ی نی��ز مش��اهده 
می    ش��ود. قاب��ل ذک��ر اس��ت ک��ه ش��کل ایوان    ه��ا ثاب��ت 
نیس��تند و در بعض��ی از نمونه    ه��ا چلیپاش��کل هس��تند؛ 

نظی��ر مدرس��ه    ی عرب��ان و مدرس��ه    ی ج��ده ب��زرگ. 
تع��داد حیاط    ه��ا، ش��کل و موقعی��ت قرارگی��ری آنه��ا 
در هم��ه    ی نمونه    ه��ای ای��ن ح��وزه برخ��الف م��دارس 
جغرافی��ای خراس��ان ثاب��ت و ی��ک ع��دد نیس��ت. س��ه 
حی��اط مدرس��ه    ی م��روی ب��ا ابع��اد مختل��ف، حی��اط ب��زرگ 
و حیاط    ه��ای چلیپا    ش��کل مدرس��ه    های نی��م    آور، نوری��ه 
و چهارب��اغ در چه��ار گوش��ه حی��اط اصل��ی، موی��د ای��ن 
مس��ئله هس��تند. در مدرس��ه    ی صالحی��ه ب��ه واس��طه    ی کن��ار 
ه��م ق��رار گرفت��ن ی��ک حی��اط نس��بتاً کوچ��ک کن��ار صح��ن 
اصل��ی، ف��رم صح��ن اصل��ی به    کل��ی تغیی��ر ک��رده اس��ت. 
همچنی��ن موقعی��ت و تع��داد عناصرخ��اص ک��ه مخت��ص 
هم��ان مدرس��ه اس��ت یکس��ان نیس��ت و گاه ای��ن عنص��ر 
خ��اص در کلی��ات بن��ا و الگ��وی آن موث��ر اس��ت مانن��د 

گ��ودال باغچ��ه در مدرس��ه صالحی��ه قزوی��ن.
در بی��ن نمونه    ه��ای ای��ن ح��وزه نمی    ت��وان الگ��وی 
مش��خصی ب��رای دس��تگاه ورودی یاف��ت. در مدارس��ی 
مانن��د مدرس��ه عرب��ان ورودی مس��تقیماً ب��ه ای��وان متص��ل 
ش��ده اس��ت. در بعض��ی م��دارس حدفاص��ل ورودی و ای��وان، 
هش��تی )مث��ل مدرس��ه    ی کاس��ه    گران( راه��رو )مانن��د 
مدرس��ه    ی صالحی��ه(، قرارگرفت��ه اس��ت. در حالیک��ه در 
بعض��ی از م��دارس دیگ��ر، ای��ن مس��یر پیچیده    ت��ر ب��وده 
و پ��س از هش��تی، ی��ک داالن و س��پس ای��وان دی��ده     
می    ش��ود؛ مانن��د مدرس��ه س��لطانی کاش��ان و مدرس��ه    ی 
چهارب��اغ اصفه��ان. همچنی��ن نمونه        های��ی مانن��د مدرس��ه 
الگوه��ا نیس��تند. در  ای��ن  از  تاب��ع هیچک��دام  عرب��ان 

مدرس��ه    ی نوری��ه و مدرس��ه    ی معمارباش��ی پ��س از ورودی 
ی��ک راه��رو ق��رار گرفت��ه اس��ت ک��ه مس��تقیماً ب��ه صح��ن 
اصل��ی متص��ل می    گ��ردد. بنابرای��ن آنچ��ه از ای��ن بح��ث 
منت��ج می    گ��ردد ای��ن اس��ت ک��ه ب��ه دلی��ل تن��وع زی��اد 
در بی��ن عوام��ل بررس��ی ش��ده، می��ان م��دارس جغرافی��ای 
تاریخ��ی اصفه��ان ب��ه الگ��وی مش��خصی در ط��رح پ��الن 

نمی    ت��وان رس��ید.

نتیجه    گیرینتیجه    گیری
برپای��ه مطالع��ات تطبیق��ی ص��ورت گرفت��ه می    ت��وان ب��ه 

نتای��ج زی��ر اش��اره نم��ود:
1. باتوج��ه ب��ه وج��ود اش��تراکات زی��اد می��ان م��دارس 
واق��ع در جغرافی��ای تاریخ��ی خراس��ان، در کلی��ات کالب��د و 
ط��رح معماری��ف می    ت��وان ی��ک الگ��وی مش��خص شناس��ایی 
نم��ود: همگ��ی ای��ن م��دارس دو ی��ا چه��ار ای��وان دارن��د. 
همگ��ی ی��ک صح��ن دارن��د و صح��ن در غال��ب نمون��ه ه��ا 
مرب��ع ی��ا هشت    و    نیم    هش��ت اس��ت. اغل��ب نمونه    ه��ا، دو ی��ا 
چه��ار برج��ک در گوش��ه    های نم��ا دارن��د و معم��والً س��ردر 
ورودی کم��ی جلوت��ر از نم��ای ورودی اس��ت. نح��وه    ی 
رس��ش از ورودی ب��ه حی��اط از دو حال��ت خ��ارج نیس��ت: 
ی��ا بط��ور مس��تقیم ای��وان و س��ردر ب��ه یکدیگ��ر از متص��ل     
ش��ده    اند و ی��ا اینک��ه ی��ک هش��تی مابی��ن آنه��ا ق��رار دارد. 
البت��ه حدفاص��ل می��ان ای��ن اج��زا، راهروه��ا قرارگرفته    ان��د. 
هم��واره در س��مت جبه��ه ورودی و دو ط��رف دس��تگاه 
ورودی، تاالره��ا ق��رار دارن��د ک��ه غالب��اً ابع��اد و تناس��بات 
آن    ه��ا بزرگت��ر از مدرس    ه��ا اس��ت ک��ه در دو گوش��ه جبه��ه 
روب��روی ورودی ی��ا چه��ار گوش��ه حی��اط ق��رار دارن��د. 
جعب��ه پله    ه��ا در گوش��ه    های حی��اط ق��رار دارن��د    . برخ��ی 
م��دارس ی��ک عنص��ر خ��اص ک��ه بقی��ه م��دارس ممک��ن 
اس��ت نداش��ته باش��ند، دارن��د ک��ه ای��ن عنص��ر همیش��ه 
ب��رروی محوراصل��ی و در جبه��ه    ی مقاب��ل ورودی ق��رار دارد. 

Table 10. Comparative analysis of other schools in the field of geography of Isfahan

Marvi Sardar Chaharbagh School’s Name  

   

Plan 
Corridor 

Room 
Vestibule 

Porch 
Sardar 

Other spaces  
Not on the main axis on the main axis on the main axis Entrance location 

Sardar, vestibule, corridor, porch  Sardar, vestibule, corridor, porch Sardar, vestibule, corridor, porch Entrance elements 
 

9. Comparative analysis of the entrance system of Chaharbagh, Sardar and Marvi schools 

 

10. Comparative analysis of other schools in the field of geography of Isfahan 

 

Pattern Plan School’s Name Pattern Plan School’s Name 
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Nim Avar 
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Kasegaran 

   

  

Araban 

Special element        Masque     Vestibule       Stair       Room      Sardar       Porch   
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Exposed pattern in schools of historical geography of Greater Khorasan          

Fig.15. Exposed pattern in schools of historical geography of Greater Khorasan

مانن��د بادگی��ر مدرس��ه    ی غیاثی��ه ی��ا ت��االر پش��ت ای��وان در 
مدرس��ه    ی ال��غ بی��گ س��مرقند. الگ��وی حاص��ل در ش��کل 
15، نمای��ش داده ش��ده اس��ت. الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ای��ن 
ام��کان وج��ود دارد ک��ه هم��ه    ی م��دارس ای��ن ح��وزه تمام��ی 
ای��ن عناص��ر را نداش��ته باش��ند، ام��ا درص��ورت وج��ود، در 

ای��ن الگ��و ص��دق می    کنن��د.
2. همانط��ور ک��ه پیش��تر اش��اره ش��ده اس��ت ، تن��وع و 
تع��دد زی��اد درتع��داد ، موقعی��ت و حت��ی ش��کل عناص��ر و 

اج��زا معم��اری م��دارس جغرافی��ای تاریخ��ی اصفه��ان مان��ع 
از رس��یدن ب��ه ی��ک الگ��وی مش��خص می گ��ردد.

3. آنچ��ه مس��لم اس��ت ب��رای شناس��ایی هوی��ت م��دارس 
واق��ع در ی��ک ح��وزه    ی جغرافی��ای تاریخ��ی مش��خص، 
بررس��ی و تحقی��ق در ط��رح معم��اری کاف��ی نیس��ت و ب��رای 
تکمی��ل آن نی��از ب��ه مطالع��ه و پژوه��ش در س��ایر مباح��ث 
معم��اری نظی��ر تزئین��ات و س��ازه وج��ود دارد ک��ه می    توان��د 

موض��وع پژوهش    ه��ای آت��ی قرارگی��رد.

پی نوشتپی نوشت
1. Landscape

2. ام�روزه آن قس�مت از ایال�ت قدی�م جب�ال که در جن�وب باختری ته�ران واقع 
اس�ت، ب�ه جای کلم�ه ی ع�راق ، از کلمه اراک اس�تفاده می ش�ود.

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توس��ط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویس��ندگان اع��الم می دارن��د ک��ه در انج��ام ای��ن پژوه��ش 
هیچ گون��ه تع��ارض منافع��ی ب��رای ایش��ان وجود نداش��ته اس��ت.

تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی
نویس��ندگان متعه��د می ش��وند ک��ه کلی��ۀ اص��ول اخالق��ی 

انتش��ار اث��ر علمی را براس��اس اص��ول اخالق��ی COPE رعایت 
کرده ان��د و در ص��ورت اح��راز ه��ر ی��ک از م��وارد تخط��ی از 
اص��ول اخالق��ی، حت��ی پ��س از انتش��ار مقال��ه، ح��ق ح��ذف 

مقال��ه و پیگی��ری م��ورد را ب��ه مجل��ه می دهن��د.

منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها
موردی توس��ط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان
نویس��ندگان اع��الم می دارن��د به ط��ور مس��تقیم در 
مراح��ل انج��ام پژوه��ش و ن��گارش مقال��ه مش��ارکت فع��ال 
داش��ته  و ب��ه ط��ور براب��ر مس��ئولیت تم��ام محتوی��ات و 

مطال��ب گفته ش��ده در مقال��ه را می پذیرن��د.
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