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چکيده
ــجدـ  مدرسه یکی از بناهای شاخص چندعملکردی در معماری ایران محسوب می شود که از ادغام  مس
ــی و نمازخانه ای شکل  گرفته است. شهر اصفهان همواره یکی از مراکز شاخص علمی و  کاربری آموزش
دینی در تاریخ پس از اسالم ایران بوده است و به همین جهت مسجدـ مدرسه های قابل توجهی در آن 
شکل گرفته  اند. یکی از نمونه های تکامل یافتۀ این گونه بناها در شهر اصفهان مسجدـ مدرسۀ رحیم خان 
محسوب می شود. بررسی مسجدـ مدرسۀ رحیم خان به عنوان یکی از انواع مسجدـ مدرسه های شاخص 
ــه های این شهر به ویژه  ــناخت هر چه بیش تر آن می تواند در معرفی مسجدـ مدرس ــهر اصفهان و ش ش
ــایانی کند. این پژوهش بر اساس اسناد توصیفی، تصویری و  ــه های دورۀ قاجار کمک ش مسجدـ مدرس
تاریخ شفاهی صورت گرفته است. پژوهش پیش روی بر آن است که با استفاده از داده های کتابخانه ای 
و میدانی به شناخت هرچه بیش تر مسجدـ مدرسه رحیم خان بپردازد و برای نخستین بار با استفاده از 
داده های موجود سیر تکامل و روند شکل گیری این بنا را بیان کند. با بررسی های صورت گرفته مشخص 
ــه های شهر اصفهان دارای عملکردهای  ــد مسجدـ مدرسۀ رحیم خان به عنوان یکی از مسجدـ مدرس ش
نمازخانه ای، آموزشی و خدماتی است که هر سه عرصۀ یادشده در تعامل کامل با یکدیگر و در یک پالن 
ــویی مطالعات صورت گرفته توانست تصویر روشنی از روند تکامل و چگونگی  واحد قرار گرفته اند. از س

شکل گیری بنا ارائه دهد. 

واژه  های کليدی 
مسجدـ  مدرسه ، مسجدـ  مدرسه رحیم خان، اسناد توصیفی، اسناد تصویری، تاریخ شفاهی.

ــاختار معماری  ــی س ــندۀ اول با عنوان تحلیل هندس ــد نویس ــی ارش 1. این مقاله برگرفته از پایان  نامه کارشناس
ــه  های شهر اصفهان با ارائه راهکارهای مرمتی مسجدـ مدرسه رحیم خان است که به راهنمایی دکتر  مسجدـ مدرس

نیما ولی  بیگ در دانشگاه هنر اصفهان به انجام رسیده است. 
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مقدمه
مسجدـ مدرسه در معماری ایرانی به بنایی اطالق می شود که 
ــی بوده  ــان دارای هر دو عملکرد نمازخانه ای و آموزش هم زم
ــند. شهر اصفهان با  ــده باش و این دو کاربری در آن ادغام ش
ــه به موقعیت و جایگاه ویژه ای که همواره در تاریخ ایران  توج
ــته، از نظر پیشرفت های  ــالم داش به خصوص تاریخ پس از اس
ــته است.  علمی و دینی نیز همواره در جایگاه باالیی قرار داش
با توجه به این موقعیت تعداد قابل توجهی مسجدـ مدرسه که 
دارای هر دو کاربری دینی و آموزشی هستند در شهر اصفهان 
ساخته شده است. شکل گیری مسجدـ مدرسه ها در این شهر 
ــه می یابد.  ــا دورۀ قاجار ادام ــاز و ت ــلجوقیان آغ از دوران س
مسجدـ مدرسه ها در دورۀ قاجار تکامل می یابند و در این دوره 
ــل بیش تری با یکدیگر  ــی و نمازخانه تعام عرصه های آموزش
ــه ای که در بیش تر نمونه های این دوره  پیدا می کنند، به گون
هر دو عرصه در یک پالن واحد و در کنار یکدیگر قرار گرفته 
ــه های شاخص شهر اصفهان که در   اند. یکی از مسجدـ مدرس
دورۀ قاجار ساخته شده مسجدـ مدرسۀ رحیم خان است. این 
ــده است. بانی اصلی بنا میر  بنا در محلۀ  نوی اصفهان واقع ش
ــدۀ سیزدهم هجری  ــن مدرس از عالمان مشهور س سیدحس
ــمتی از بنا با نظرات او ساخته  ــهر اصفهان است که قس در ش
ــاخت بنا  ــاب، 1368: 66( و پس فوت او، ادامۀ س ــده )ارب ش
ــده است. تاریخ  به رحیم خان بیگلریگی و برادرانش محول ش
ساخت بنا با توجه به متون تاریخی دورۀ قاجار ـ که همزمان 
با ساخت مسجد نوشته شدهـ  و تاریخ فوت بانی آن، به حدود 
ــیزدهم قمری باز می گردد. کتیبه های بنا  دهۀ ششم قرن س
نیز بیش تر به تاریخ انجام تزئینات و بانیان آن اشاره دارد و با 
ــده تاریخ اتمام بنا را دهۀ اول قرن  توجه به تاریخ های ذکرش
چهاردهم قمری می توان تخمین زد. این پژوهش در نظر دارد 
ــل از مطالعات کتابخانه ای و  ــتفاده از داده های حاص که با اس
ــناخت هرچه بیش تر مسجدـ مدرسۀ رحیم خان  میدانی به ش
ــکل گیری و چگونگی  ــژه در زمینۀ تاریخ گذاری، روند ش به وی
ادغام عرصه های آن بپردازد. جهت بررسی موقعیت قرارگیری 
ــه های تاریخی و نقشه های جدید  بنا ابتدا جایگاه آن در نقش
شهری مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس سیر تحوالت جایگاه 
بنا و بستر قرارگیری آن با مقایسۀ نقشه های موجود از سویی 
و انجام بازدید های میدانی از سوی دیگر به دست آمد. جهت 
بررسی تاریخ بنا بخشی از داده ها توسط مطالعات کتابخانه ای 
ــط بازخوانی کتیبه های موجود صورت گرفت.  ــی توس و بخش
بخشی از داده های به دست آمده برای ترسیم روند شکل گیری 
بنا از طریق مطالعات کتابخانه ای به ویژه مطالعۀ متون تاریخی، 
ــه های تاریخی حاصل شد. بخش دیگری  زندگی نامه ها و نقش
ــز از طریق مطالعات میدانی به ویژه مصاحبه با اهالی  از آن نی
ــد. دسته بندی  ــجد گردآوری ش محل و بازماندگان بانی مس

اندام های مسجدـ مدرسه و شناخت آن ها نیز از طریق روزآمد 
کردن مدارک ترسیمی بنا و مصاحبه با اهالی به جهت شناخت 
ــده  اند، صورت  ــری فضاهایی که دچار تغییر کاربری ش کارب
گرفت. تاکنون پژوهشگران مختلفی در خالل معرفی بناهای 
شهر اصفهان به معرفی مختصر مسجدـ مدرسۀ رحیم خان نیز 
پرداخته  اند که بخشی از این پژوهش ها شامل متون تاریخی 
ــامل  ــاب، 1368؛ جابری انصاری، 1321( و برخی نیز ش )ارب
ــادی، 1352؛ هنرفر،  ــت )رفیعی مهرآب متون غیر تاریخی اس
1350؛ همایی، 1384؛ حاجی قاسمی، 1375(. پژوهشگران 
ــاجد شهر اصفهان معرفی کرده  نامبرده این بنا را در زمرۀ مس
ــارۀ مستقیمی نکرده  اند.   اند و به چند عملکردی بودن آن اش
ــه یاد  ــا برخی از محققان از این بنا به عنوان مسجدـ مدرس ام
ــرده و آن را در زمرۀ بناهایی با هر دو عملکرد قرار داده  اند  ک
ــیاری، 1392؛ مهدوی نژاد و دیگران ،  )مهدوی، 1386؛ هوش
ــگرانی  ــینی علمداری و دیگران، 1396(. پژوهش 1392؛ حس
ــاره کرده  اند  ــزا و عناصر بنا اش ــی برخی از اج ــز به معرف نی
ــناخت  ــدادی از محققان نیز در پی ش ــی، 1396(. تع )حبیب
ــه معرفی اجمالی  ــی این بنا ب ــخصیت و زندگی بانی اصل ش
ــۀ رحیم خان پرداخته  اند )کرباسی زاد، 1379؛  مسجدـ مدرس
ــناخت  ابطحی، 1376؛ مهدوی، 1387(. تاکنون در زمینۀ ش
ــته بندی  ــکل گیری و دس ــن بنا به ویژه در رابطه با روند ش ای
ــه پژوهشی صورت  اندام های آن به عنوان یک مسجدـ مدرس
ــتین بار در تالش  ــت. پژوهش پیش رو برای نخس نگرفته اس
ــت با استفاده از داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و  اس
ــکل گیری و سیر تحوالت بنا را نشان داده و  میدانی روند ش
ــای این بنا با توجه به عرصه بندی  ــویی به معرفی اندام ه از س

مسجدـ مدرسه ها بپردازد.

1. موقعيت قرارگيری بنا
ــده و  ــان در مرکز محلۀ نو واقع ش ــه رحیم خ مسجدـ مدرس
ــته ایفا می کرده  ــز آن محله را در گذش ــی نقش مرک به نوع
است. بنا دارای سه ورودی در سه ضلع مختلف است که این 
ــمت مختلف محله شده  ــئله موجب اتصال بنا به سه قس مس
ــده که اهالی حتی تا زمان حاضر از  ــبب ش ــت. این امر س اس
ــرای بنا به عنوان محل گذر استفاده کنند. در گذشته  میانس
ــرا و اندام های اطراف آن محلی برای تجمع اهالی بوده  میانس
و نقش مرکز محله را بر عهده داشته است )مصاحبه با اهالی، 
ــتان رحیم خان در مجاورت  ــا امروزه با وجود بوس 1397(. ام
ــده و بوستان به عنوان مرکز  بنا این نقش به نوعی کمرنگ ش
ــته است. در اطراف بنا دو گذر  محله جدید پا به عرصه گذاش
ــرلت و رحیم خان قرار دارد که با توجه به  اصلی به نام های س
ــه  های تاریخی باقیماندۀ از دورۀ قاجار و مقایسۀ  بررسی نقش
ــخص  آن با عکس های هوایی دورۀ پهلوی و حال حاضر، مش

شد که این گذر ها از گذشته تاکنون به عنوان استخوان بندی 
ــه  های چیریکف  ــته  اند )تصویر1(. بنا بر نقش بافت وجود داش
)1851م/ 1230ش( و پاسکال کوست )1867م/ 1246ش(، 
ــتقیم به جنوب مسجدـ مدرسه  ــرلت به صورت مس کوچۀ  س
ــیدرضاخان )1302ش(  ــت. در نقشۀ س ــده اس متصل می ش
ــمت رخ می دهد و  ــطۀ تغییراتی که در بافت این قس ــه واس ب
ــدن باغ ها به بافت مسکونی، کوچۀ سرلت مسیرش  تبدیل ش
ــدود شده و به سمت شمال منحرف شده که در سال های  مس

ــمت، مجدداً این گذر به گذر  ــر و با تخریب بافت این قس اخی
علی قلی بیک )در جنوب بنا( متصل شده است )تصویر 1(.

2. تاریخ گذاری بر اساس اسناد تاریخی 
ــه رحیم خان از جمله بناهای اواخر دورۀ قاجار  مسجدـ مدرس
ــهر اصفهان محسوب می شود. دلیل این مدعا نیز عالوه  در ش
بر کتیبه های تاریخ دار مسجد، نوشتۀ ارباب اصفهانی )1234ـ 
1314ق( مؤلف کتاب نصف جهان فی تعریف االصفهان است 
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شد که این گذر ها از گذشته تاکنون به عنوان استخوان بندی 
ــه  های چیریکف  ــته  اند )تصویر1(. بنا بر نقش بافت وجود داش
)1851م/ 1230ش( و پاسکال کوست )1867م/ 1246ش(، 
ــتقیم به جنوب مسجدـ مدرسه  ــرلت به صورت مس کوچۀ  س
ــیدرضاخان )1302ش(  ــت. در نقشۀ س ــده اس متصل می ش
ــمت رخ می دهد و  ــطۀ تغییراتی که در بافت این قس ــه واس ب
ــدن باغ ها به بافت مسکونی، کوچۀ سرلت مسیرش  تبدیل ش
ــدود شده و به سمت شمال منحرف شده که در سال های  مس
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ــهر اصفهان محسوب می شود. دلیل این مدعا نیز عالوه  در ش
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تصویر1. بررسي مسجد مدرسۀ رحیم خان و گذرهاي مجاور آن در نقشه هاي تاریخي و عکس هوایي کنوني )پردازش از: نویسنده()1ـ 1(تصوير



56

ــاخت این مسجد می زیسته و در کتاب خود  که همزمان با س
ــتۀ  ــی از نوش از این بنا و بانیان آن یاد می کند. در ادامه بخش

ارباب دربارۀ این بنا آورده می شود: 
ــت جدید البنا که آن را مرحوم  ــجد دیگر مسجدی اس »مس
ــا نموده  ــی در محلۀ نو بن ــد اصفهان ــن مجته ــر سیدحس می
ــوده و عمرش  ــام آن ننم ــاعدت به اتم ــدان مس ــان چن و زم
ــی ــان بیگلربیگ ــد از او محمدرحیم خ ــید، بع ــر رس ــه آخ  ب
 به عمارت آن پرداخت و عمر او نیز کوتاهی نمود و برادرانش 
ــین خان بعد از او به عمارت آن  محمدکریم خان و محمدحس
ــدند و باز در آن اثنا محمدکریم خان وفات نمود و  مشغول ش
ــت و قریب االتمام  ــین خان به کار آن مشغول اس محمدحس
ــد، خداوند توفیق عطا فرماید که تعجیل در اتمام آن  می باش
ــده و آن دارای در بزرگ و  ــود که مسجدی نیکو ش نموده ش
کوچکی است، سمت قبلۀ آن گنبدی خوش وضع ساخته شده 
ــنگی ساخته اند و  ــتون ها س و دو طرف آن را صفه مانند با س
مسجدی باشکوه شده، صحن آن به قاعده وسعتی دارد، حوض 
و مهتابی در آن انداخته  اند و موافق دولت و همت خود خوب 
ــاختند، این مسجد سه دروازه دارد یکی به طرف مشرق و  س
ــمال که مقبره میر  دیگری به طرف مغرب و دیگر به جانب ش

سیدحسن مرحوم در جنب آن است« )ارباب، 1368: 66(.
ــود که  ــوق این نکته حاصل می ش ــتۀ ف ــا توجه به نوش      ب
مسجدـ مدرسه رحیم خان توسط چهار بانی ساخته شده است. 
بانی اول مسجد میرسید حسن مدرس در سال 1273ق فوت 
ــجد از دنیا  ــاخت مس ــد و با توجه به اینکه در حین س می کن
ــجد به اواخر دهۀ ششم  ــروع ساخت مس می رود، احتماالً ش
ــه 1220ش( بازمی گردد.  ــیزدهم قمری )اواخر ده ــدۀ س س
ــت  ــجد را نیز می توان به نیمۀ نخس ــاخت مس تاریخ پایان س
ــدۀ چهاردهم قمری مربوط دانست، زیرا در زمان  دهۀ اول س
نوشتن کتاب توسط ارباب )اواخر دهۀ 1290تا 1308ق( این 
ــاخت مسجد،  از  ــت. عالوه بر تاریخ س بنا رو به اتمام بوده اس
ــود که ورودی های  ــته های ارباب این نکات حاصل می ش نوش
فعلی مسجد از همان زمان ساخت وجود داشته  اند و هیچیک 
ــتند. به عالوه از وجود صفه در طرفین گنبدخانه  الحاقی نیس
ــام می برد که امروزه نیز به همان ترتیب وجود دارند. حوض  ن
ــت که از زمان ساخت در  ــجد نیز از جملۀ اجزای آن اس مس
میانسرا قرار داشته است. در نوشتۀ ارباب به وجود حجره های 
ــتن کاربری آموزشی اشاره ای نشده  مربوط به طالب و یا داش

است. 
جابری انصاری )1287ـ 1376ق( در بارۀ بنای مسجد چنین 

آورده است:
ــزرگ آقا میرزا  ــجد رحیم خان را ابتدا مرحوم مدرس ب »مس
ــیرازی و آقا میرزا  ــتاد مرحوم میرزای ش ــن که اس سیدحس
ــن نجفی  ــا میرزا محمدحس ــوقی و آق ــم چهارس محمدهاش

ــه 1273ق  ــرۀ آن بزرگوار ک ــوده و مقب ــاختمان فرم بود س
ــه دهی که  ــت و رحیم خان س ــوده نیز همان جاس ــت نم رحل
ــت و به  ــواد و خط نداش ــی بود و هیچ س ــراش حکومت اول ف
ــید ضابطی  ــه ترقیاتش به جایی رس ــوش و حافظ ــروی ه نی
ــان و یزد و  ــاه و کاش ــپهان و گمرک کرمانش کل بلوکات اس
ــرد و بیگلربیگی گری را نیز بر منصبش  اصفهان را اداره می ک
ــس ابوابجمعی  ــری جن ــد و مقادی ــرور نق ــک ک ــد ی  افزودن
ــد.  ــجد بزرگ از همت او ش ــت و اتمام این مس  دولت را داش
آن نیز چند جریب مبانی را فروگرفته اتمام مسجد تقریباً در 
ــک  ــدود 1291ق بود در ابتدای محلۀ نو که به درب کوش ح
ــین خان امین الرعایا  ــیکاری سردر آن را حس ــد و کاش می رس
ــری  انصاری،  ــال 1301ق« )جاب ــرادر رحیم خان نموده س ب

1321: 289ـ 290(.
ــتۀ جابری انصاری )1376( مشخص است بنا       آنچه از نوش
در سال 1291ق به اتمام رسیده بوده و کاشیکاری آن تا سال 
ــن برخی از معاصران  ــت. عالوه بر ای 1301ق ادامه یافته اس
ــن  ــز پژوهش هایی را در بارۀ زندگی و آثار آقا میر سیدحس نی
ــدرس )بانی اصلی( انجام داده  اند که در طی آن با توجه به  م
ــاخت بنا را سال 1260ق  ــت بانی، تاریخ س مطالعۀ سرگذش

دانسته  اند )کرباسی زاده ،1379(. 
     رفیعی مهرآبادی )1352( معتقد است که در ساخت مسجد 
رحیم خان از مصالح مدرسه ای صفویه که به دستور پری خان خانم 
 ساخته شده استفاده کرده  اند )رفیعی مهرآبادی، 1352: 29(.
ــی های مسجد   به گفتۀ برخی از اهالی، رحیم خان نیز از کاش
ــه ای ویران جهت تزئین سردر شمالی استفاده کرده  و مدرس
و حتی حوض بنا را نیز از بنایی قدیم تر به مسجد رحیم خان 
ــۀ  ــی، 1397(. احتماالً مدرس ــه با اهال ــت )مصاحب آورده اس
ــت، اما  ــۀ پری خان خانم یکی اس ــارۀ اهالی با مدرس مورد اش
ــی بیش تر  ــود مصالحی کهن تر در بنا نیاز به بررس اثبات وج
ــانه دارد. اما در صورت  ــات باستان شناس ــور اقدام و همین ط
ــی از مصالح بنا تا  ــن فرضیه ای دیرینگی برخ ــن چنی پذیرفت

دوران صفویه به عقب می رود.

3. تاریخ گذاری بنا بر اساس کتيبه های موجود
ــازۀ زمانی 1260 تا  ــۀ رحیم خان ب کتیبه های مسجدـ  مدرس
ــاط مختلف بنا  ــد. کتیبه   ها در نق ــان می دهن 1378ق را نش
ــنگی شبستان تابستانی،  ــردر شرقی، ستون س از جمله در س
ــنگاب و ایوان جنوبی دیده می شوند )جدول 1(. کهن ترین  س
ــال 1260ق را نشان می دهد که از ماده تاریِخ ستوِن  تاریخ س
شبستان به دست آمده است و احتماالً به بانی اول بنا مربوط 
ــه ای که در  ــمی، 1375: 58(. اما نکت ــود )حاجی قاس می ش
ــخ ابهام ایجاد می کند، مغایرت آن با تاریخ  بارۀ این ماده تاری
ــال 1290ق را نشان  ــده در انتهای شعر است که س نوشته ش

ــن  ــعر در زمان حیات میر سیدحس ــد. احتماالً این ش می ده
ــال تکمیل شبستان  ــده ولی تاریخ انتهای آن س ــروده ش س
ــال  ــد. جدیدترین تاریخ مربوط به س ــان می کن را خاطر نش

1378ق است که در ضلع شمالی بنا قرار دارد )جدول 1(.

ـ  مدرسۀ رحيم خان 3ـ1. کتيبۀ سردر شرقی مسجد
ــرقی عبارت »و قال رسول  ــردر ش در باالی درگاه ورودی س
ــی بابها« به  ــۀ العلم و عل ــه و آله أنا مدین ــی اهلل علی اهلل صل
ــت. در این قسمت به نام های  ــته شده اس تاریخ 1296ق نوش
ــلطان، محمدرحیم خان  ــل الس ــار، ظ ــاه قاج ــن ش ناصرالدی
امین الرعایا، محمدکریم خان وکیل الرعایا و محمدحسین خان 
امین الرعایا اشاره شده است. تاریخ اتمام نیز به سال 1301ق 

اشاره دارد )تصویر 2(.
ــه خط بنایی  ــزرگ طرفین در ب ــکوی ب ــاالی دو س      در ب
ــکی و یک رگ سفید( بر زمینه آجری  ــه رگی )دو رگ مش س
ــورۀ عصر و در باالی دو سکوی کوچک طرفین در به خط  س
ــه رنگی )دو فیروزه ویک سفید( بر زمینۀ آجری نام  بنائی س
ــته است )هنرفر، 1350:  اهلل، محمد، علی، و فاطمه نقش بس

.)797

3ـ2. کتيبه های ایوان جنوبی
ــجد که به  متن کتیبۀ فوقانی نمای خارجی ایوان جنوبی مس
ــفید بر زمینۀ کاشی خشتی الجوردی  خط ثلث و به رنگ س
نقش بسته، آیه 30 و 40 و نیمی از آیۀ 37 از سورۀ نور است. 
کتیبه در پایان به عبارت »کتبه محمد باقر الشریف الشیرازي 
في سنۀ 1304« ختم می شود. بر هر یک از جرزهای طرفین 
ــی  ــفید بر زمینۀ کاش ــوان جنوبی به خط ثلث به رنگ س ای
خشت الجوردی آیۀ 1 تا آخر آیۀ 98 سورۀ مریم نوشته شده 

و تاریخ 1304ق را نشان می دهد.
ــعار فارسی که بر طرفین ایوان به خط نستعلیق سفید       اش
ــده دارای ماده  ــت الجوردی نوشته ش ــی خش بر زمینۀ کاش
ــر، 1350: 798(. مصراع های اول بر جرز  ــت )هنرف تاریخ اس
ــته  اند.  ــت ایوان نقش بس چپ و مصراع های دوم بر جرز راس

اشعار پایانی که شامل ماده تاریخ است به شرح زیر است:
»از پی تاریخ این بنای معظم/  زد رقم این شعر نغز کلک سخندان
     قبله ُدیم عیان نموده بن آزر/  مسجد اقصی بنا نهاده سلیمان«

ــار به عنوان  ــه نام معم ــل آخر ب ــراع ماقب ــاالی مص      در ب
ــنویس به  ــی و در زیر مصراع آخر به نام خوش ــتاد آقاجون اس
نام حسن خان اشاره شده است. تاریخ ذکرشده در این کتیبه 

1304ق که با ماده تاریخ آن یکسان است )تصویر3(.
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ــاخت این مسجد می زیسته و در کتاب خود  که همزمان با س
ــتۀ  ــی از نوش از این بنا و بانیان آن یاد می کند. در ادامه بخش

ارباب دربارۀ این بنا آورده می شود: 
ــت جدید البنا که آن را مرحوم  ــجد دیگر مسجدی اس »مس
ــا نموده  ــی در محلۀ نو بن ــد اصفهان ــن مجته ــر سیدحس می
ــوده و عمرش  ــام آن ننم ــاعدت به اتم ــدان مس ــان چن و زم
ــی ــان بیگلربیگ ــد از او محمدرحیم خ ــید، بع ــر رس ــه آخ  ب

 به عمارت آن پرداخت و عمر او نیز کوتاهی نمود و برادرانش 
ــین خان بعد از او به عمارت آن  محمدکریم خان و محمدحس
ــدند و باز در آن اثنا محمدکریم خان وفات نمود و  مشغول ش
ــت و قریب االتمام  ــین خان به کار آن مشغول اس محمدحس
ــد، خداوند توفیق عطا فرماید که تعجیل در اتمام آن  می باش
ــده و آن دارای در بزرگ و  ــود که مسجدی نیکو ش نموده ش
کوچکی است، سمت قبلۀ آن گنبدی خوش وضع ساخته شده 
ــنگی ساخته اند و  ــتون ها س و دو طرف آن را صفه مانند با س
مسجدی باشکوه شده، صحن آن به قاعده وسعتی دارد، حوض 
و مهتابی در آن انداخته  اند و موافق دولت و همت خود خوب 
ــاختند، این مسجد سه دروازه دارد یکی به طرف مشرق و  س
ــمال که مقبره میر  دیگری به طرف مغرب و دیگر به جانب ش

سیدحسن مرحوم در جنب آن است« )ارباب، 1368: 66(.
ــود که  ــوق این نکته حاصل می ش ــتۀ ف ــا توجه به نوش      ب
مسجدـ مدرسه رحیم خان توسط چهار بانی ساخته شده است. 
بانی اول مسجد میرسید حسن مدرس در سال 1273ق فوت 
ــجد از دنیا  ــاخت مس ــد و با توجه به اینکه در حین س می کن
ــجد به اواخر دهۀ ششم  ــروع ساخت مس می رود، احتماالً ش
ــه 1220ش( بازمی گردد.  ــیزدهم قمری )اواخر ده ــدۀ س س
ــت  ــجد را نیز می توان به نیمۀ نخس ــاخت مس تاریخ پایان س
ــدۀ چهاردهم قمری مربوط دانست، زیرا در زمان  دهۀ اول س
نوشتن کتاب توسط ارباب )اواخر دهۀ 1290تا 1308ق( این 
ــاخت مسجد،  از  ــت. عالوه بر تاریخ س بنا رو به اتمام بوده اس
ــود که ورودی های  ــته های ارباب این نکات حاصل می ش نوش
فعلی مسجد از همان زمان ساخت وجود داشته  اند و هیچیک 
ــتند. به عالوه از وجود صفه در طرفین گنبدخانه  الحاقی نیس
ــام می برد که امروزه نیز به همان ترتیب وجود دارند. حوض  ن
ــت که از زمان ساخت در  ــجد نیز از جملۀ اجزای آن اس مس
میانسرا قرار داشته است. در نوشتۀ ارباب به وجود حجره های 
ــتن کاربری آموزشی اشاره ای نشده  مربوط به طالب و یا داش

است. 
جابری انصاری )1287ـ 1376ق( در بارۀ بنای مسجد چنین 

آورده است:
ــزرگ آقا میرزا  ــجد رحیم خان را ابتدا مرحوم مدرس ب »مس
ــیرازی و آقا میرزا  ــتاد مرحوم میرزای ش ــن که اس سیدحس
ــن نجفی  ــا میرزا محمدحس ــوقی و آق ــم چهارس محمدهاش

ــه 1273ق  ــرۀ آن بزرگوار ک ــوده و مقب ــاختمان فرم بود س
ــه دهی که  ــت و رحیم خان س ــوده نیز همان جاس ــت نم رحل
ــت و به  ــواد و خط نداش ــی بود و هیچ س ــراش حکومت اول ف
ــید ضابطی  ــه ترقیاتش به جایی رس ــوش و حافظ ــروی ه نی
ــان و یزد و  ــاه و کاش ــپهان و گمرک کرمانش کل بلوکات اس
ــرد و بیگلربیگی گری را نیز بر منصبش  اصفهان را اداره می ک
ــس ابوابجمعی  ــری جن ــد و مقادی ــرور نق ــک ک ــد ی  افزودن
ــد.  ــجد بزرگ از همت او ش ــت و اتمام این مس  دولت را داش
آن نیز چند جریب مبانی را فروگرفته اتمام مسجد تقریباً در 
ــک  ــدود 1291ق بود در ابتدای محلۀ نو که به درب کوش ح
ــین خان امین الرعایا  ــیکاری سردر آن را حس ــد و کاش می رس
ــری  انصاری،  ــال 1301ق« )جاب ــرادر رحیم خان نموده س ب

1321: 289ـ 290(.
ــتۀ جابری انصاری )1376( مشخص است بنا       آنچه از نوش
در سال 1291ق به اتمام رسیده بوده و کاشیکاری آن تا سال 
ــن برخی از معاصران  ــت. عالوه بر ای 1301ق ادامه یافته اس
ــن  ــز پژوهش هایی را در بارۀ زندگی و آثار آقا میر سیدحس نی
ــدرس )بانی اصلی( انجام داده  اند که در طی آن با توجه به  م
ــاخت بنا را سال 1260ق  ــت بانی، تاریخ س مطالعۀ سرگذش

دانسته  اند )کرباسی زاده ،1379(. 
     رفیعی مهرآبادی )1352( معتقد است که در ساخت مسجد 
رحیم خان از مصالح مدرسه ای صفویه که به دستور پری خان خانم 
 ساخته شده استفاده کرده  اند )رفیعی مهرآبادی، 1352: 29(.
ــی های مسجد   به گفتۀ برخی از اهالی، رحیم خان نیز از کاش
ــه ای ویران جهت تزئین سردر شمالی استفاده کرده  و مدرس
و حتی حوض بنا را نیز از بنایی قدیم تر به مسجد رحیم خان 
ــۀ  ــی، 1397(. احتماالً مدرس ــه با اهال ــت )مصاحب آورده اس
ــت، اما  ــۀ پری خان خانم یکی اس ــارۀ اهالی با مدرس مورد اش
ــی بیش تر  ــود مصالحی کهن تر در بنا نیاز به بررس اثبات وج
ــانه دارد. اما در صورت  ــات باستان شناس ــور اقدام و همین ط
ــی از مصالح بنا تا  ــن فرضیه ای دیرینگی برخ ــن چنی پذیرفت

دوران صفویه به عقب می رود.

3. تاریخ گذاری بنا بر اساس کتيبه های موجود
ــازۀ زمانی 1260 تا  ــۀ رحیم خان ب کتیبه های مسجدـ  مدرس
ــاط مختلف بنا  ــد. کتیبه   ها در نق ــان می دهن 1378ق را نش
ــنگی شبستان تابستانی،  ــردر شرقی، ستون س از جمله در س
ــنگاب و ایوان جنوبی دیده می شوند )جدول 1(. کهن ترین  س
ــال 1260ق را نشان می دهد که از ماده تاریِخ ستوِن  تاریخ س
شبستان به دست آمده است و احتماالً به بانی اول بنا مربوط 
ــه ای که در  ــمی، 1375: 58(. اما نکت ــود )حاجی قاس می ش
ــخ ابهام ایجاد می کند، مغایرت آن با تاریخ  بارۀ این ماده تاری
ــال 1290ق را نشان  ــده در انتهای شعر است که س نوشته ش

ــن  ــعر در زمان حیات میر سیدحس ــد. احتماالً این ش می ده
ــال تکمیل شبستان  ــده ولی تاریخ انتهای آن س ــروده ش س
ــال  ــد. جدیدترین تاریخ مربوط به س ــان می کن را خاطر نش

1378ق است که در ضلع شمالی بنا قرار دارد )جدول 1(.

ـ  مدرسۀ رحيم خان 3ـ1. کتيبۀ سردر شرقی مسجد
ــرقی عبارت »و قال رسول  ــردر ش در باالی درگاه ورودی س
ــی بابها« به  ــۀ العلم و عل ــه و آله أنا مدین ــی اهلل علی اهلل صل
ــت. در این قسمت به نام های  ــته شده اس تاریخ 1296ق نوش
ــلطان، محمدرحیم خان  ــل الس ــار، ظ ــاه قاج ــن ش ناصرالدی
امین الرعایا، محمدکریم خان وکیل الرعایا و محمدحسین خان 
امین الرعایا اشاره شده است. تاریخ اتمام نیز به سال 1301ق 

اشاره دارد )تصویر 2(.
ــه خط بنایی  ــزرگ طرفین در ب ــکوی ب ــاالی دو س      در ب
ــکی و یک رگ سفید( بر زمینه آجری  ــه رگی )دو رگ مش س
ــورۀ عصر و در باالی دو سکوی کوچک طرفین در به خط  س
ــه رنگی )دو فیروزه ویک سفید( بر زمینۀ آجری نام  بنائی س
ــته است )هنرفر، 1350:  اهلل، محمد، علی، و فاطمه نقش بس

.)797

3ـ2. کتيبه های ایوان جنوبی
ــجد که به  متن کتیبۀ فوقانی نمای خارجی ایوان جنوبی مس
ــفید بر زمینۀ کاشی خشتی الجوردی  خط ثلث و به رنگ س
نقش بسته، آیه 30 و 40 و نیمی از آیۀ 37 از سورۀ نور است. 
کتیبه در پایان به عبارت »کتبه محمد باقر الشریف الشیرازي 
في سنۀ 1304« ختم می شود. بر هر یک از جرزهای طرفین 
ــی  ــفید بر زمینۀ کاش ــوان جنوبی به خط ثلث به رنگ س ای
خشت الجوردی آیۀ 1 تا آخر آیۀ 98 سورۀ مریم نوشته شده 

و تاریخ 1304ق را نشان می دهد.
ــعار فارسی که بر طرفین ایوان به خط نستعلیق سفید       اش
ــده دارای ماده  ــت الجوردی نوشته ش ــی خش بر زمینۀ کاش
ــر، 1350: 798(. مصراع های اول بر جرز  ــت )هنرف تاریخ اس
ــته  اند.  ــت ایوان نقش بس چپ و مصراع های دوم بر جرز راس

اشعار پایانی که شامل ماده تاریخ است به شرح زیر است:
»از پی تاریخ این بنای معظم/  زد رقم این شعر نغز کلک سخندان
     قبله ُدیم عیان نموده بن آزر/  مسجد اقصی بنا نهاده سلیمان«

ــار به عنوان  ــه نام معم ــل آخر ب ــراع ماقب ــاالی مص      در ب
ــنویس به  ــی و در زیر مصراع آخر به نام خوش ــتاد آقاجون اس
نام حسن خان اشاره شده است. تاریخ ذکرشده در این کتیبه 

1304ق که با ماده تاریخ آن یکسان است )تصویر3(.
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     بر طاق ایوان نام علی و سال 1294ق بر روی یک کاشی 
نقش بسته است. 

3ـ3. کتيبۀ محراب شبستان جنوبی
در کتیبۀ محراب آیۀ 18 و 19 سورۀ توبه و 55 آیۀ سورۀ مائده 
نوشته شده و در پایان تاریخ 1304ق آمده است )تصویر 4(.

3ـ4. کتيبۀ یکی از ستون های سنگی مسجد
ــنگی صفۀ غربی  ــتون های س ــی یکی از س ــمت فوقان بر قس
ــعاری نوشته شده  ــته اش ــتعلیق برجس گنبدخانه به خط نس
ــیله محمدرحیم خان است.  ــجد به وس که حاکی از بنای مس

ــاره دارد و در پایان  ــاده تاریخ آن اش ــعار به م مصرع آخر اش
ــال 1290ق نوشته شده است. اشعار کتیبۀ ستون به شرح  س

زیر است:
به عهد شه دادگر ناصر الدین/  که چون او بگیــتی نیامد جهانبان
از اخالص و همــت امین الرعایا/  خداوند احسان محمدرحیم خان 
چو کعبه که در مکه بنیاد آن شد/  بنا کرد این مسجد اندر صفاهان 
به تاریخ ارکان آن گفت خرم:/  بمسجد پی طاق جنت شد ارکان 

)تصویر 5(.
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نوش مريمة سور

فارس اشعار
1350 ،(هنرفر

تاريخ است به

ا تاريخ پي از«

ديم عيان قبله

باالي در 
شده است. تاري

ايوطاق بر 
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ش آن بنياد مكه ر

/:خرم گفت آن ن

هاي محراب شبس

ةكتيب. 4ـ3
فوق قسمت بر

به وسي مسجد
اشعار كتيبه ست

شـــــ ه عهدب
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در كه كعبه چو

اركان تاريخبه 

ه. كتيبه)4ـ 1( ر تصوير
تصویر4. کتیبه هاي محراب شبستان جنوبي )عکس از: نویسنده(.

3ـ5. کتيبۀ سنگاب 
ــنگاب های بنا، که در زیر ایوان جنوبی قرار دارد،  بر یکی از س
به خط نستعلیق برجسته اشعاری نوشته شده که دارای ماده 
ــعار به تاریخ 1299ق که احتماالً  ــتند. تمام اش تاریخ نیز هس
سال وقف سنگاب است اشاره می کنند. ابیاتی که دارای ماده 

تاریخ هستند به شرح زیر است: 
ــنگ آب فوز عظیم   بهر تاریخ او بهــــــــاء می گفت/  جام ده س

)اشاره به سال 1299]ق[(
 ]ط[لب نمود ز خرم خجسته تاریخی/  بگفت باد دو صد لعنت خدا 

به یزید )اشاره به سال 1299]ق[(
ــب  ــا و ل ــالم م ــت / س ــا گف ــخ را و عنق ــت روی دو تاری گرف
1299]ق[( ــال  س ــه  ب ــاره  )اش ــال  ب و  ــرب  ک ــنگان   تش

ــد حاجی  ــداهلل ول ــی آقا میرزا اس ــنگاب یعن ــی س ــام بان      ن
ــری بر روی  ــر لوح دیگ ــز ب ــخ 1299ق نی ــم و تاری ابوالقاس
ــت )تصویر6( )هنرفر 1350: 801(. ــنگاب نقش بسته اس  س

3ـ6. کتيبۀ ایوانچه  های نمای شمالی ميانسرا
ــایر کاشیکاری های بنا  ــبت به س نمای خارجی ایوانچه ها نس
ــازندۀ  ــت بغل ایوانچۀ میانی نام س ــت. در دو پش متأخرتر اس
ــت. ساخت این کاشی ها از  ــی، طراح، و بانی آن آمده اس کاش
]کارگاه[ کاشی سازی که رنگی، طراح آن حاج عباس کرباسی، 
و بانی آن حاج محمد طالئی تفنگ ساز است. تاریخ 1378ق 

نیز در این کاشیکاری دیده می شود )هنرفر، 1350: 801(.
ــه اي با این  ــجد نیز کتیب ــمالي مس ــي ایوانچه ش      در لچک
ــته شده و بر لچکي  حدیث  »عجلوا بالصلوه قبل الفوت« نوش
ــت  دیگر، همین حدیث به صورت برعکس تحریر گردیده اس

)تصویر 7(.

3ـ7. کتيبۀ ایوان غربی
ــی از هنرمندان ذکر  ــن جرزهای ایوان غربی نام برخ در پایی

ــی پز،  ــوان به نام آقاجان کاش ــت. از آن جمله می ت ــده اس ش
حسین کاشی پز و علی نقاش اشاره کرد. 

3ـ8. کتيبۀ سردر شمالی 
 در سردر شمالي آیه های 18 و 19 سورۀ توبه و 55 سورۀ مائده 
ــفید بر زمینۀ کاشی خشتی الجوردی  به خط ثلث به رنگ س
ــت. کتیبۀ نمای خارجی سردر نیز حاوی آیۀ  نوشته شده اس
ــان این کتیبه  ــت. در پای ــورۀ ص اس ــا نصف آیۀ 44 س 33 ت
نام محمدحسین خان امین الرعایا آمده است )هنرفر ، 1350: 
ــرقی پیشخوان ورودی کتیبه ای وجود دارد  803(. در ضلع ش
ــجد مرحوم آیت اهلل العظمی آقا میر  ــجد را به نام مس که مس
سیدحسن مدرس اعظم متوفی 1273ق نامیده است. به نظر 
ــد چرا  ــد این کتیبه یکی از الحاقات معاصر به بنا باش می رس
ــجد در متون مربوط به زمان قاجار و اوایل پهلوی  که این مس
)ارباب اصفهانی، 1368؛ جابری انصاری، 1321( و سایر منابع 
ــجد رحیم خان آورده شده است و تنها در  متأخرتر به نام مس
سال های دهۀ 1370 خورشیدی اهالی محل تصمیم بر تغییر 
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تصویر 5. کتیبه هاي ستون شبستان جنوبي )عکس از: نویسنده(.

   

گيري  شكل
 شاياني به 
كه به آقاي 
ساخت اين 
 بلوكي كه 

هاي ختمان
حل آغازين 
ن مكان را 
پس از آن 

فوت باني  
زاده  كرباسي

ن بنا توسط 
كه از جمله 

 و مدتي به 
سجد تبديل 
 از اهالي و 
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ل وجود باغ در اين
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     بر طاق ایوان نام علی و سال 1294ق بر روی یک کاشی 
نقش بسته است. 

3ـ3. کتيبۀ محراب شبستان جنوبی
در کتیبۀ محراب آیۀ 18 و 19 سورۀ توبه و 55 آیۀ سورۀ مائده 
نوشته شده و در پایان تاریخ 1304ق آمده است )تصویر 4(.

3ـ4. کتيبۀ یکی از ستون های سنگی مسجد
ــنگی صفۀ غربی  ــتون های س ــی یکی از س ــمت فوقان بر قس
ــعاری نوشته شده  ــته اش ــتعلیق برجس گنبدخانه به خط نس
ــیله محمدرحیم خان است.  ــجد به وس که حاکی از بنای مس

ــاره دارد و در پایان  ــاده تاریخ آن اش ــعار به م مصرع آخر اش
ــال 1290ق نوشته شده است. اشعار کتیبۀ ستون به شرح  س

زیر است:
به عهد شه دادگر ناصر الدین/  که چون او بگیــتی نیامد جهانبان
از اخالص و همــت امین الرعایا/  خداوند احسان محمدرحیم خان 
چو کعبه که در مکه بنیاد آن شد/  بنا کرد این مسجد اندر صفاهان 
به تاریخ ارکان آن گفت خرم:/  بمسجد پی طاق جنت شد ارکان 

)تصویر 5(.

 آيه ش بسته،
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3ـ5. کتيبۀ سنگاب 
ــنگاب های بنا، که در زیر ایوان جنوبی قرار دارد،  بر یکی از س
به خط نستعلیق برجسته اشعاری نوشته شده که دارای ماده 
ــعار به تاریخ 1299ق که احتماالً  ــتند. تمام اش تاریخ نیز هس
سال وقف سنگاب است اشاره می کنند. ابیاتی که دارای ماده 

تاریخ هستند به شرح زیر است: 
ــنگ آب فوز عظیم   بهر تاریخ او بهــــــــاء می گفت/  جام ده س

)اشاره به سال 1299]ق[(
 ]ط[لب نمود ز خرم خجسته تاریخی/  بگفت باد دو صد لعنت خدا 

به یزید )اشاره به سال 1299]ق[(
ــب  ــا و ل ــالم م ــت / س ــا گف ــخ را و عنق ــت روی دو تاری گرف
1299]ق[( ــال  س ــه  ب ــاره  )اش ــال  ب و  ــرب  ک ــنگان   تش

ــد حاجی  ــداهلل ول ــی آقا میرزا اس ــنگاب یعن ــی س ــام بان      ن
ــری بر روی  ــر لوح دیگ ــز ب ــخ 1299ق نی ــم و تاری ابوالقاس
ــت )تصویر6( )هنرفر 1350: 801(. ــنگاب نقش بسته اس  س

3ـ6. کتيبۀ ایوانچه  های نمای شمالی ميانسرا
ــایر کاشیکاری های بنا  ــبت به س نمای خارجی ایوانچه ها نس
ــازندۀ  ــت بغل ایوانچۀ میانی نام س ــت. در دو پش متأخرتر اس
ــت. ساخت این کاشی ها از  ــی، طراح، و بانی آن آمده اس کاش
]کارگاه[ کاشی سازی که رنگی، طراح آن حاج عباس کرباسی، 
و بانی آن حاج محمد طالئی تفنگ ساز است. تاریخ 1378ق 

نیز در این کاشیکاری دیده می شود )هنرفر، 1350: 801(.
ــه اي با این  ــجد نیز کتیب ــمالي مس ــي ایوانچه ش      در لچک
ــته شده و بر لچکي  حدیث  »عجلوا بالصلوه قبل الفوت« نوش
ــت  دیگر، همین حدیث به صورت برعکس تحریر گردیده اس

)تصویر 7(.

3ـ7. کتيبۀ ایوان غربی
ــی از هنرمندان ذکر  ــن جرزهای ایوان غربی نام برخ در پایی

ــی پز،  ــوان به نام آقاجان کاش ــت. از آن جمله می ت ــده اس ش
حسین کاشی پز و علی نقاش اشاره کرد. 

3ـ8. کتيبۀ سردر شمالی 
 در سردر شمالي آیه های 18 و 19 سورۀ توبه و 55 سورۀ مائده 
ــفید بر زمینۀ کاشی خشتی الجوردی  به خط ثلث به رنگ س
ــت. کتیبۀ نمای خارجی سردر نیز حاوی آیۀ  نوشته شده اس
ــان این کتیبه  ــت. در پای ــورۀ ص اس ــا نصف آیۀ 44 س 33 ت
نام محمدحسین خان امین الرعایا آمده است )هنرفر ، 1350: 
ــرقی پیشخوان ورودی کتیبه ای وجود دارد  803(. در ضلع ش
ــجد مرحوم آیت اهلل العظمی آقا میر  ــجد را به نام مس که مس
سیدحسن مدرس اعظم متوفی 1273ق نامیده است. به نظر 
ــد چرا  ــد این کتیبه یکی از الحاقات معاصر به بنا باش می رس
ــجد در متون مربوط به زمان قاجار و اوایل پهلوی  که این مس
)ارباب اصفهانی، 1368؛ جابری انصاری، 1321( و سایر منابع 
ــجد رحیم خان آورده شده است و تنها در  متأخرتر به نام مس
سال های دهۀ 1370 خورشیدی اهالی محل تصمیم بر تغییر 
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شو مي ي ساخته

(مصاحبه با اه د
تر به تاره بيش

ه نصب آرايه ه و 

اين بنا به سربا 
ن بنا مجددآً توس
رده شده تا جايي

باگذشته در اين 

ايو ةكتيب .)1-8
. 

 آن اشاره كرده،
و بازماندگان مي
ساخته شدن بنا، د

تصميم مدرسهـ
ودي به واقعيت
ج شده، ولي از آن

رسيم نقشه هنوز
زيادي ترسيم ي

 بوده كه توسط
شده و تا ارتفاعي

كند را تقبل مي
ها قرار گرفته كه
رو به پايان بوده

ها  ما در اين سال
) اينش1320ال

ه فراموشي سپر
هاي گ طريق نسل

  .9/2/1397اريخ

1تصوير(
)نويسنده

شمالي

اب اصفهاني به
ردگان محلهخو

درس، قبل از س
مسجدـت ساخت

 اين ادعا تا حدو
در نظر گرفته ش
د كه در زمان تر

هايمورد نظر باغ
 اولين قسمتي

ريزي شي هم پي
كار رة گي ادام
ه كاري در كاشي

خان بنا ر رحيم
   شده است.

بوده است اما سه
(سا  پهلوي دوم

ي آن به مرور به
دارند و تنها از ط

حسن مدرس در تا
  .13/2/1397ريخ

كتيبه سردر ش .)
 .)ويسنده

و تاريخي كه اربا
 مصاحبه با سالخ
نوادگان آقاي مد
 زمين باغ جهت

ق)1267( يكف
بافت مسكوني د

توان حدس زدي
 در كنار زمين م
مت شمالي بنا

. ضلع جنوبيست
خان بيگلربيگحيم

ها اغلب كتيبهر
 در زمان فوت
ادر وي گذاشته

مدرسمسجدـوي
با آغاز حكومت

 كاربري آموزشي
بنا را به خاطر ند

چهارم آقا مير سيد
ه نو اصفهان در تار

)7-1تصوير(
نو: عكس از(

 

 
ها و مده از كتيبه
شدهموارد گفته

صحبت يكي از ن
شان نيز به وقف

هان توسط چيريك
بوده به عنوان ب

مي ،اند  ري شده
 است. از طرفي

رسد كه قسم مي
ا احداث شده اس
ز اين روي رح

هاي موجود در خ
ند. پس احتماالً

دو برة ت بر عهد

مت رضاشاه پهلو
اهالي بة  بر گفت

د احتماالً ديگر
ل طالب در اين ب

              
سين مدرس نسل چ
ز سالخوردگان محله

.)ويسندهن: كس از

گيري بناكل
آمدستههاي ب خ

ي كرد. در كنار م
ند كرد. بنا بر ص

شود. ايش داده مي
شهر اصفهة نقش

 ساخت مسجد ب
گذاره مساجد نام
كرده  سپري مي

كند. به نظر م ي
قي و غربي بناشر
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ــن مدرس  ــجد آقا میر سیدحس ــجد زده و آن را مس نام مس
ــگرانی که کتیبه های  ــویی هیچ یک از پژوهش می نامند. از س
ــر1350؛ رفیعی مهرآبادی  ــی کرده  اند )هنرف این بنا را بررس

1352( به وجود چنین کتیبه ای اشاره نکرده  اند )تصویر7(.

4. روند شکل گيری بنا 
ــت آمده از کتیبه ها و تاریخی که  ــاس تاریخ های به دس بر اس
ــوان به طور تقریبی  ــاره کرده، می ت ارباب اصفهانی به آن اش
روند شکل گیری بنا را بازسازی کرد. در کنار موارد گفته شده 
ــن  ــالخوردگان محله و بازماندگان میر سیدحس مصاحبه با س
ــرد. بنا بر  ــیم این روند ک ــایانی به ترس ــدرس نیز کمک ش م
ــدن  ــاخته ش صحبت یکی از نوادگان آقای مدرس، قبل از س
ــته که به آقای مدرس هدیه  ــا، در مکان آن باغی قرار داش بن
ــاخت  ــان نیز به وقف زمین باغ جهت س ــود. ایش داده می ش
ــه نزدیکی  ــا توجه ب ــد. ب ــم می گیرن ــه تصمی مسجدـ مدرس
ــاخت این بنا به ترسیم نقشۀ شهر اصفهان توسط چریکف  س
ــد. در  ــا تا حدودی به واقعیت نزدیک ش ــن ادع )1267ق( ای
ــاخت مسجد بوده  ــۀ چریکف بلوکی که احتماالً محل س نقش
ــکونی در نظر گرفته شده، ولی از آن جایی  به عنوان بافت مس

ــۀ وی تمام ساختمان های عمومی به ویژه مساجد  که در نقش
ــیم  ــده  اند، می توان حدس زد که در زمان ترس نام گذاری ش
ــه هنوز مسجدـ مدرسه رحیم خان مراحل آغازین ساخت  نقش
ــت. از طرفی در کنار زمین مورد  ــپری می کرده اس خود را س
ــال وجود باغ در  ــده که احتم ــیم ش نظر باغ های زیادی ترس
ــمت  ــد که قس این مکان را نیز تقویت می کند. به نظر می رس
شمالی بنا اولین قسمتی بوده که توسط آقای مدرس ساخته 
ــده و پس از آن قسمت های شرقی و غربی بنا احداث شده  ش
ــاخته  ــده و تا ارتفاعی س ــت. ضلع جنوبی هم پی ریزی ش اس
ــبب فوت بانی اول ناتمام باقی  می ماند و  ــود ولی به س  می ش
ــان بیگلربیگی ادامۀ کار را تقبل می کند  از این روی رحیم خ
ــی زاده، 1379()تصویر 9(.   )مصاحبه با اهالی، 1397؛ کرباس
ــیکاری ها قرار  ــود در کتیبه ها اغلب در کاش  تاریخ های موج
ــط برادران  ــه تاریخ پایان یافتن بنا توس ــه که بیش تر ب گرفت
رحیم خان داللت دارند. پس احتماالً در زمان فوت رحیم خان 
ــای معماری که از جمله  ــا رو به پایان بوده و  نصب آرایه ه بن
ــت بر عهدۀ دو برادر وی گذاشته  اقدامات نهایی هر بنایی هس

شده است. 
     کاربری بنا تا اوایل حکومت رضاشاه پهلوی مسجدـ مدرسه 
ــت اما در این سال  ها این بنا به سرباز خانه، گداخانه و  بوده اس
مدتی به تیمارستان تبدیل می شود. بنا بر گفتۀ اهالی با آغاز 
ــال1320ش( این بنا مجددًآ توسط  حکومت پهلوی دوم )س
ــجد تبدیل می شود و از این تاریخ به بعد احتماالً  مردم به مس
دیگر کاربری آموزشی آن به مرور به فراموشی سپرده شده تا 
ــالخوردگان اقامت و تحصیل  جایی که هیچ یک از اهالی و س
ــل های  طالب در این بنا را به خاطر ندارند و تنها از طریق نس

گذشته در این باره مطالبی را شنیده اند. 
     بازارچۀ قرارگرفته در شمال مسجد بنا بر گفتۀ اهالی بعد 
از شکل گیری مسجد به وجود آمده است. اهالی معتقد اند که 
ــقف نبوده و در مرمت و بازسازی آن،  این بازارچه از ابتدا مس
ــال های اخیر است، به صورت مسقف درآمده  که مربوط به س
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تصویر8. کتیبه  سردر شمالي )عکس از: نویسنده(.

تصویر7. کتیبه  ایوانچه شمالي )عکس از: نویسنده(.

(تهيه از: نويس خان سنده). رحيم ةمدرسـجد دار مسجهاي تاريخ هكتيبه .)1-1( دول جد   
جدول 1. کتیبه های تاریخ دار مسجدـ  مدرسۀ رحیم خان )تهیه از: نویسنده(.
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ـ مدرسۀ رحيم خان  5. شخصيت های وابسته به مسجد
)سازندگان و هنرمندان(

سازندگان بنای مسجدـ مدرسۀ رحیم خان چهار تن بوده  اند، 
که هر یک به دلیل فوت بانی قبلی به ادامۀ کار همت گماشته 
ــامی هنرمندانی نیز در کتیبه های  ــت. عالوه بر بانیان، اس اس
ــراز )معمار(  ــامل مه ــود. این هنرمندان ش بنا به دیده می ش
ــتند. در کنار هنرمندان نام  ــیکار و خوشنویس هس بنا، کاش
ــردر شرقی و کارگاه  ــنگاب، بانی کاشیکاری س اهداکنندۀ س

ين بازارچه 
ة رسي نقش

تواند  ن مي

ش) در ضلع 
اكثراً به  هاغ

 

ند كه ايا ي معتقد
. از برراست مده

سقف نيست و اين

ش1230 /م185
ار است، اين باغ

. اهاليآمده است
ورت مسقف درآم
 بازارچه داراي س

1( چيريكفة ش
خر حكومت قاجا

  

 .م)1851ف 

آمسجد به وجود 
به صو ،ير است

اين ش1335ل

در نقش 7ني است.
اواخ كه مربوط به

چريكف ةس نقش

گيري م از شكل
هاي اخي  به سال

سالكس هوايي

 به بافت مسكون
) كش1302خان (

: نگارنده بر اسا از

اهالي بعدة  گفت
كه مربوط،  آن

ي برد ولي در عك

آن هاي اكثر باغ
سيدرضاخاة  نقش

  

ترسيم(خان حيم

گ ل مسجد بنا بر
مت و بازسازي

قف بودن آن پي
 ييد كند.

موني بنا، تبديل
اند. اما در  داشته

).9ـ 1(تصوير  

رح ةمدرسـمسجد

رارگرفته در شمال
ف نبوده و در مرم

توان به مسقمي
يأحبت اهالي را ت

ت در بافت پيرام
د قرار هاي بنا باغ

اند  ي تبديل شده

گيري مروند شگل

قر ةبازارچ
از ابتدا مسقف
سيدرضاخان نم

حدودي صح تا

از ديگر تغييرات
شرقي و غربي
بافت مسكوني

ر .)9-1تصوير(

�

تصویر9. روند شکل  گیری مسجدـ  مدرسۀ رحیم  خان )ترسیم از: نگارنده بر اساس نقشۀ چریکف 1851م(.

کاشی پزی نیز مشاهده می شود )جدول2(.

6. اندام های بنا
ــۀ رحیم خان را می توان به سه عرصۀ  اندام   های مسجدـ مدرس
اندام های عبادی، آموزشی، و خدماتی ـ ارتباطی تقسیم کرد 
ــه آرامگاه به  ــن به اندام های مربوط ب ــدول 3(. از پرداخت )ج
ــه خودداری شده  ــدن از بحث مسجدـ مدرس جهت خارج ش

است.

جدول)1-2(. اشخاص وابسته به مسجدـ  مدرسۀ رحیم خان )تهیه از: نویسنده(.

شته است. 
خوشنويس 
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ل بنا به بافت غ

گيرار است. قرار
  كرده است. 

  رمندان)
ةي قبلي به ادام

(معمار)ل مهراز
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رحي ةمدرسـ
اند،  هار تن بوده

هاي بنا به ديد به
ب، باني كاشيكار

ةبه سه عرصن
خارج جهته به

. ورودي اصست
خان قرارگرف حيم
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مسجدته به
خان چهارحيم ة
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اسي سه ورودي

رح ة سمت كوچ
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شخصيت .5
سازندگان بناي
عالوه بر بانيان

ستند. در كناه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي اندام. 6

هاي مسج   اندام
پرداختن). از 10

اندام .1ـ6
مدرسهمسجدـ

تر است. پايين
ضلع شمال بن

مذكورورودي 
است. اين ورو
شرقي و غربي

6ـ1. اندام های ورودی
ــه ورودی است. ورودی  ــه رحیم خان دارای س مسجدـ  مدرس
ــه حدود 1 متر از کف  ــرقی قرار دارد ک اصلی آن در ضلع ش
ــمت کوچۀ  ــت. این ورودی به س گذر رحیم خان پایین تر اس
رحیم خان قرارگرفته و وسعت بیش تری نسبت به دو ورودی 
ــمال بنا قراردارد و موجب  دیگر دارد. ورودی دیگر در ضلع ش
ــه به بازارچۀ رحیم خان در درجۀ اول و  اتصال مسجدـ مدرس
ــر دو ورودی مذکور دارای  ــود. ه آرامگاه در درجۀ دوم می ش
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)10-1( تصوير

ــیکاری هستند. ورودی سوم اما در ضلع غربی  آرایه های کاش
ــت.  ــه موجب اتصال بنا به بافت غربی محله اس ــده ک واقع ش
ــبت به  ــعت و آرایه های معماری نس این ورودی از لحاظ وس
ــت. قرارگیری  دو ورودی دیگر از اهمیت کم تری برخوردار اس
ــه نوعی  ــه روی هم ب ــاً در روب ــی دقیق ــرقی و غرب ورودی ش
میانسرای مسجدـ مدرسه را به محلی جهت گذر اهالی تبدیل 

کرده است )نقشۀ 1 و 2(. 

جدول 3. معرفي اندام هاي مسجد ـ مدرسۀ رحیم خان )ترسیم از: نویسنده(.
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ـ مدرسۀ رحيم خان  5. شخصيت های وابسته به مسجد
)سازندگان و هنرمندان(

سازندگان بنای مسجدـ مدرسۀ رحیم خان چهار تن بوده  اند، 
که هر یک به دلیل فوت بانی قبلی به ادامۀ کار همت گماشته 
ــامی هنرمندانی نیز در کتیبه های  ــت. عالوه بر بانیان، اس اس
ــراز )معمار(  ــامل مه ــود. این هنرمندان ش بنا به دیده می ش
ــتند. در کنار هنرمندان نام  ــیکار و خوشنویس هس بنا، کاش
ــردر شرقی و کارگاه  ــنگاب، بانی کاشیکاری س اهداکنندۀ س

ين بازارچه 
ة رسي نقش

تواند  ن مي

ش) در ضلع 
اكثراً به  هاغ

 

ند كه ايا ي معتقد
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ش1230 /م185
ار است، اين باغ
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 بازارچه داراي س
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 .م)1851ف 
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به صو ،ير است

اين ش1335ل

در نقش 7ني است.
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چريكف ةس نقش

گيري م از شكل
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ر .)9-1تصوير(

�

تصویر9. روند شکل  گیری مسجدـ  مدرسۀ رحیم  خان )ترسیم از: نگارنده بر اساس نقشۀ چریکف 1851م(.

کاشی پزی نیز مشاهده می شود )جدول2(.

6. اندام های بنا
ــۀ رحیم خان را می توان به سه عرصۀ  اندام   های مسجدـ مدرس
اندام های عبادی، آموزشی، و خدماتی ـ ارتباطی تقسیم کرد 
ــه آرامگاه به  ــن به اندام های مربوط ب ــدول 3(. از پرداخت )ج
ــه خودداری شده  ــدن از بحث مسجدـ مدرس جهت خارج ش

است.

جدول)1-2(. اشخاص وابسته به مسجدـ  مدرسۀ رحیم خان )تهیه از: نویسنده(.
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6ـ1. اندام های ورودی
ــه ورودی است. ورودی  ــه رحیم خان دارای س مسجدـ  مدرس
ــه حدود 1 متر از کف  ــرقی قرار دارد ک اصلی آن در ضلع ش
ــمت کوچۀ  ــت. این ورودی به س گذر رحیم خان پایین تر اس
رحیم خان قرارگرفته و وسعت بیش تری نسبت به دو ورودی 
ــمال بنا قراردارد و موجب  دیگر دارد. ورودی دیگر در ضلع ش
ــه به بازارچۀ رحیم خان در درجۀ اول و  اتصال مسجدـ مدرس
ــر دو ورودی مذکور دارای  ــود. ه آرامگاه در درجۀ دوم می ش
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)10-1( تصوير

ــیکاری هستند. ورودی سوم اما در ضلع غربی  آرایه های کاش
ــت.  ــه موجب اتصال بنا به بافت غربی محله اس ــده ک واقع ش
ــبت به  ــعت و آرایه های معماری نس این ورودی از لحاظ وس
ــت. قرارگیری  دو ورودی دیگر از اهمیت کم تری برخوردار اس
ــه نوعی  ــه روی هم ب ــاً در روب ــی دقیق ــرقی و غرب ورودی ش
میانسرای مسجدـ مدرسه را به محلی جهت گذر اهالی تبدیل 

کرده است )نقشۀ 1 و 2(. 

جدول 3. معرفي اندام هاي مسجد ـ مدرسۀ رحیم خان )ترسیم از: نویسنده(.

جدول 2.
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نقشه 1. پالن طبقة اول مسجد ـ مدرسه رحيم خان اصفهان )مأخذ: حاج قاسمي، 1375(.
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نقشة 2. پالن طبقة دوم مسجد ـ مدرسة رحيم خان اصفهان )مأخذ: حاج قاسمي، 1375(.
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6ـ2. اندام های عبادی
اندام های عبادی در مسجدـ مدرسۀ رحیم خان شامل شبستان  
ــمالی(، شبستان تابستانی )جنوبی( و گنبدخانۀ  زمستانی )ش
جنوبی است. فعالیت اصلی در این اندام ها برپایی نماز است.

6ـ1ـ1. شبستان زمستانی )شمالی(
ــتان زمستانی در ضلع شمالی بنا واقع شده و نزدیک به  شبس
ــرا پایین تر است. شکل فضا  ــانتی متر از سطح میانس 120 س
ــت. سه ضلع شمالی و جنوبی و غربی آن  نزدیک به مربع اس
ــرقی آن از بدنۀ گذر مجاور پیروی می کند.  قائمه ولی ضلع ش
ــرا دارای هفت ایوانچه  ــمت میانس ضلع جنوبی این فضا به س
ــت که در جلوی ایوانچۀ میانی پلکانی جهت دسترسی به  اس
ــرا و بالعکس وجود دارد. عالوه بر این در گوشۀ شمال  میانس
ــود دارد که  ــک ورودی کوچک تر وج ــرا نیز ی ــرقی میانس ش
ــه ای که در مورد این  ــت. نکت احتماالً ورودی بانوان بوده اس
ــاره کرد، عملکرد آن است که در  شبستان می توان به آن اش
گذشته و به ویژه زمان بانی اصلی آن یعنی سیدحسن مدرس، 
ــکیل  ــالوه بر برگزاری نماز کالس های درس نیز در آن تش ع
می شده است. الزم به ذکر است که در این شبستان در فصول 

پاییز، زمستان و بخشی از بهار نماز برپا می شود. 

6ـ1ـ2. گنبدخانه و شبستان تابستانی )جنوبی(
فضای گنبدخانه و شبستان های دو طرف آن در ضلع جنوبی 
بنا واقع شده  اند و به جهت قرارگیری در این ضلع و استفاده 
در فصل تابستان »شبستان تابستانی« نامیده می شود. شکل 
ــتطیل است. دسترسی به دو شبستان و یا  فضا به صورت مس
ــه از طریق ایوانچه هایی که در جلوی هر یک قرار گرفته،  صف
ــی به گنبدخانه نیز از طریق ایوان  ــت. دسترس امکان پذیر اس
جنوبی که در جلوی آن قرار گرفته انجام می شود. در گذشته 
ــی ها دارای بازشو نبوده، زیرا از این فضا در فصل  این دسترس
ــتفاده می کرده  اند و نیازی به جلوگیری از خارج  تابستان اس
ــت. در سال   های اخیر در محل  ــدن حرارت از بنا نبوده اس ش
اتصال گنبدخانه و شبستان با ایوان و ایوانچه ها درهایی نصب 
ــت. گوشه سازی گنبد نیمی از طاق چهاربخش است  شده اس
ــکل آن نیم کاربندی  ــود و ش که به تویزۀ لب بند ختم می ش
ــئله در بارۀ فضای  ــت. قابل توجه ترین مس ــت اس زمینۀ بیس
گنبدخانه، وجود چوب هایی است که از زمان ساخت تا کنون 

در زیر آن قرار دارند. 

6ـ3. اندام های آموزشی
اندام های آموزشی در مسجدـ مدرسۀ رحیم خان به چهار گروه 
ــیم می شوند که شامل حجره، َورَکدها )غرفه(، َمدَرس، و  تقس
ایوان غربی است. برخی از این فضاها امروزه کاربری آموزشی 

ــل اینکه کاربری اصلی  ــت داده  اند ولی به دلی خود را از دس
ــی بوده در  ــاخت و مدتی پس از آن آموزش آن ها در هنگام س

این گروه قرار گرفته  اند. 

6ـ3ـ2. حجره ها
حجره فضایی است که جهت اقامت طالب در بناهای آموزشی 
ــۀ رحیم خان دارای چهار  ــت. مسجدـ مدرس وجود داشته اس
ــت که سه عدد از آن ها در مهتابی  ــکوب اول اس حجره در اش
ــی به  ــرقی و یک عدد در مهتابی غربی قرار دارد. دسترس ش
ــمت شرقی از طریق پلکانی که نزدیک به ورودی  فضاهای س
ــی به حجرۀ غربی از  ــود و دسترس ــرقی است انجام می ش ش
ــک ورودی صورت  ــع در ضلع غربی و نزدی ــق پلکان واق طری
می گیرد. حجره غربی دارای پستو است اما حجره های شرقی 
ــا از طریق یک  ــتند. ورودی هر چهار فض ــد این فضا هس فاق
ــرف و باالی  ــورت می گیرد که در دو ط ــی دولته ص در چوب
ــبک چوبی قرار دارد. نور حجره های شرقی  آن روزن های مش
ــق نورگیرهایی در ضلع  ــده از طری ــالوه بر روزن های یادش ع

شرقی آن ها تأمین می شود.

6ـ3ـ3. َورَکدها )غرفه ها(
ــی است که برای بحث  َورَکد یا غرفه از جمله فضاهای آموزش
ــت. این فضاها  ــتفاده می شده اس ــط طالب اس و مطالعۀ توس
اغلب در اشکوب همکف قرار دارند. مسجدـ مدرسۀ رحیم خان 
ــکوب همکف  ــت که 14 واحد آن در اش ــد اس دارای 20 ورک
ــا فضاهایی  ــرار دارند. ورکده ــکوب اول ق ــد در اش و 6  واح
ــه طرف مسدود و از  ــوب می شوند که از س ــته محس نیمه بس
یک سمت به سوی میانسرا و یا مهتابی باز هستند. ورکدها ی 
ــۀ رحیم خان نیز به جز چهار ورکدی که در دو  مسجدـ مدرس
ــرقی و غربی هستند، تمامی دارای چنین  طرف ایوان های ش
ــمت ایوان  ها که در اشکوب  ــتند. ورکدهای دو س فضایی هس
ــوی میانسرا و یکی  ــمت یکی به س اول قرار گفته  اند از دو س
به سوی مهتابی باز هستند. امروزه ورودی ورکدهای اشکوب 
ــده و همین تغییر  ــط درـ پنجره هایی پوشیده ش همکف توس
ــتباه حجره  ــی منابع نیز این فضاها را به اش ــده برخ باعث ش
ــۀ این فضاها  ــمی، 1375: 62(. با مقایس بنامند )حاجی قاس
ــابه از جمله مسجدـ مدرسۀ نو بازار و  با ورکدهای بناهای مش
ــش از اهالی، ثابت شد که فضاهای مذکور ورکد بوده  اند  پرس
ــال 1357ش درـپنجره ها بر درگاه این فضاها  و در حدود س

تعبیه شده   اند. 

6ـ3ـ4. َمدَرس
ــت ایوان شرقی در گذشته به عنوان  فضای قرارگرفته در پش
ــال های بعد که کاربری  ــتفاده بوده که در س مدرس مورد اس

آموزشی بنا کم رنگ تر شده به عنوان شبستان زمستانی ـ در 
ــال هایی که برودت هوا زیاد بوده ـ استفاده می شده است.  س
این فضا دارای دو محراب است یکی در ضلع شرقی و یکی در 
ــتفاده  ضلع رو به قبله که اولی احتماالً برای تدریس مورد اس
بوده است. بنا بر گفتۀ اهالی در زمان حیات آقا میر سیدحسن 
ــمالی برگزار  ــتان ش مدرس )بانی( کالس های درس در شبس
ــتان به عنوان مدرس هم استفاده  می شده  می شده و از شبس
ــت )مصاحبه با اهالی، 1397(. البته هیچ یک از منابعی که  اس
ــت آقا میر سیدحسن مدرس پرداخته  اند به  به بیان سرگذش
ــایر فضاهای مسجد  ــتان و س ــکیل کالس درس در شبس تش
ــان این  ــاگردان ایش ــاره نکرده  اند اما با توجه به کثرت ش اش
ــع کالس درس در این بنا برگزار  ــال که در برخی مواق احتم
ــده  باشد دور از ذهن نیست. به ویژه که یکی از اهداف بانی  ش

نیز از احداث بنا دادن کاربری آموزشی به آن بوده است.1

6ـ3ـ5. ایوان غربی
وظیفۀ اصلی ایوان در معماری ایرانی، برقراری ارتباط بین دو 
ــت. اما در برخی موارد کاربری های  فضا با کاربری مختلف اس
ــکیل کالس درس، و برخی از  جانبی از جمله برپایی نماز، تش
ــود.  کاربری های روزمره نیز به وظایف این فضاها افزوده می ش
ــای نیمه باز  ــۀ رحیم خان یک فض ــوان غربی مسجدـ مدرس ای
ــرا دسترسی دارد و سه  ــوب می شود که فقط به میانس محس
ــدود است. از این روی دارای کاربری اصلی  ضلع دیگر آن مس
ــت. به همین  ــت ـ نیس ایوان ها ـ که همانا اتصال دو فضا اس
ــی  ــت این فضا نیز در خدمت فعالیت آموزش دلیل ممکن اس
ــوده و در آن طالب به مباحثه و مطالعه می پرداخته  اند. در  ب
ــمالی و جنوبی این ایوان بازشوهایی وجود دارد که به  ضلع ش

ورکدهای مجاور راه پیدا می کند.

6ـ4. اندام های خدماتی و ارتباطی 
ــته از اندام هایی که وظیفۀ اصلی آن ها برقراری ارتباط  آن دس
بین فضاهای مختلف است، در این پژوهش اندام های ارتباطی 
ــرا، ایوان، ایوانچه، پلکان، و  ــده  اند که شامل میانس نامیده  ش
مهتابی هستند. اندام هایی مانند وضوخانه و سرویس بهداشتی 

و گاوچاه نیز جز اندام های خدماتی بنا شمرده شده   اند. 

جمع بندی
مسجدـ مدرسۀ رحیم خان یکی از انواع بناهای چندعملکردی 
ــهر اصفهان است که هم زمان پاسخگوی هر دو کاربری  در ش
ــا در محلۀ نو اصفهان  ــت. این بن ــی بوده اس مذهبی و آموزش
ــان از دورۀ قاجار  ــرلت و رحیم خ ــه دو گذر س ــده ک واقع ش
ــتخوان بندی بافت قدیم در کنار مسجد  تاکنون به عنوان اس
مدرسه رحیم خان وجود داشته  اند. بررسی های صورت گرفته 

ــط دورۀ قاجار  ــه در جایگاه کنونی بنا در اواس ــکار کرد ک آش
ــی اصلی، این باغ به  ــته که با اهدای آن به بان باغی قرار داش
ــمالی بنا که  ــود. ابتدا ضلع ش ــه تبدیل می ش مسجدـ مدرس
ــتان و ورودی بنا بود احداث می شود. سپس دو  ــامل شبس ش
ــرقی و غربی به بنا اضافه شده و با فوت بانی در سال  ضلع ش
ــمالی شبستان که جهت وضوخانه در نظر  1273ق، فضای ش
ــود. پس از فوت  ــده بود به آرامگاه وی تبدیل می ش گرفته ش
ــاخت را محمدرحیم خان بیگلربیگی،  بانی اصلی ادامۀ کار س
ــم وقت اصفهان بر عهده می گیرد. و پس از فوت وی نیز  حاک
ــط دو برادر وی به اتمام می رسد. با توجه نوشته های  بنا توس
ــاخت بنا تألیف شده است و  ارباب اصفهانی که همزمان با س
همچنین سال فوت بانی، تاریخ شروع ساخت مسجدـ مدرسۀ 
ــال های دهۀ 1260ق در نظر  رحیم خان را می توان حدود س
گرفت. کتیبه های بنا بیش تر تاریخ  سال های پایانی ساخت بنا 
و اتمام آن را نشان می دهد که به استناد آن ها تاریخ اتمام بنا 
ــال های 1300ق دانست. مسجدـ مدرسۀ  را می توان حدود س
ــامل عرصه های  ــۀ عملکردی ش ــه عرص رحیم خان دارای س
ــی و عبادی و خدماتی است. اندام های عرصۀ آموزشی  آموزش
شامل ورکد و حجره و مدرس است. اندام های نمازخانه ای بنا 
ــامل شبستان ها و گنبدخانه است. هر دو عرصۀ آموزشی و  ش

نمازخانه ای در تعامل کامل با یکدیگر قرار گرفته است.

پی نوشت ها
1. آیت  اهلّل آقا میر سّیدحسن )1210ـ 1273ق( مشهور به مدرس 
ــیزدهم هجري در  ــمندان قرن س مطلق، از جملۀ بزرگان و دانش
شهر اصفهان است که صاحب نظراتي بکر و نو در علوم نقلي، فقه 
و اصول بوده و در این علوم به وی لقب »مؤسس« داده شده است 
ــخصیت ایشان  ــی زاده، 1380(. در متونی که در بارۀ ش )کرباس
ــن مدرس اشاره کرده  ــده تمامی به نام میرسید حس ــته ش نوش
ــن مجتهد اصفهانی  ــد و تنها ارباب اصفهانی نام میر سیدحس  ان
ــبت می دهد. در همین زمان عالم دیگری به نام  را به ایشان نس
ــن مجتهد اصفهانی نیز در شهر اصفهان زندگی  سید محمدحس
ــن مدرس داشته  می کرده که رابطۀ نزدیکی نیز با میر سیدحس
ــال وجود دارد که  ــت )مهدوی، 1378ج2: 504(. این احتم اس
ارباب به سبب تشابهی که در نام این دو وجود داشته در آوردن 

نام بانی مسجدـ مدرسه رحیم خان دچار اشتباه شده باشد. 
ــلطان در اصفهان بوده است که  2. رحیم خان، بیگلربیگی ظل الس
ــۀ رحیم خان،  ــر اتمام مسجدـ  مدرس ــراه برادرش عالوه ب به هم
ــوالد احداث می- ــزرگ آجری در تخت پ ــاری با گنبد ب آب  انب

ــاً همزمان با  ــت و تقریب ــاخت آن 1299ق اس  کند که تاریخ س
ــه رحیم خان است )حداد عادل 1389ج14:  اتمام مسجدـ  مدرس

.)5820
3. ابواب جمعی در لغت نامه دهخدا به معنی دخل ها و دریافت های 
ــابی آمده است)لغت  نامه  صاحب جمعی و وصولی های مادر حس

دهخدا، ذیل »ابواب جمعی«(.
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6ـ2. اندام های عبادی
اندام های عبادی در مسجدـ مدرسۀ رحیم خان شامل شبستان  
ــمالی(، شبستان تابستانی )جنوبی( و گنبدخانۀ  زمستانی )ش
جنوبی است. فعالیت اصلی در این اندام ها برپایی نماز است.

6ـ1ـ1. شبستان زمستانی )شمالی(
ــتان زمستانی در ضلع شمالی بنا واقع شده و نزدیک به  شبس
ــرا پایین تر است. شکل فضا  ــانتی متر از سطح میانس 120 س
ــت. سه ضلع شمالی و جنوبی و غربی آن  نزدیک به مربع اس
ــرقی آن از بدنۀ گذر مجاور پیروی می کند.  قائمه ولی ضلع ش
ــرا دارای هفت ایوانچه  ــمت میانس ضلع جنوبی این فضا به س
ــت که در جلوی ایوانچۀ میانی پلکانی جهت دسترسی به  اس
ــرا و بالعکس وجود دارد. عالوه بر این در گوشۀ شمال  میانس
ــود دارد که  ــک ورودی کوچک تر وج ــرا نیز ی ــرقی میانس ش
ــه ای که در مورد این  ــت. نکت احتماالً ورودی بانوان بوده اس
ــاره کرد، عملکرد آن است که در  شبستان می توان به آن اش
گذشته و به ویژه زمان بانی اصلی آن یعنی سیدحسن مدرس، 
ــکیل  ــالوه بر برگزاری نماز کالس های درس نیز در آن تش ع
می شده است. الزم به ذکر است که در این شبستان در فصول 

پاییز، زمستان و بخشی از بهار نماز برپا می شود. 

6ـ1ـ2. گنبدخانه و شبستان تابستانی )جنوبی(
فضای گنبدخانه و شبستان های دو طرف آن در ضلع جنوبی 
بنا واقع شده  اند و به جهت قرارگیری در این ضلع و استفاده 
در فصل تابستان »شبستان تابستانی« نامیده می شود. شکل 
ــتطیل است. دسترسی به دو شبستان و یا  فضا به صورت مس
ــه از طریق ایوانچه هایی که در جلوی هر یک قرار گرفته،  صف
ــی به گنبدخانه نیز از طریق ایوان  ــت. دسترس امکان پذیر اس
جنوبی که در جلوی آن قرار گرفته انجام می شود. در گذشته 
ــی ها دارای بازشو نبوده، زیرا از این فضا در فصل  این دسترس
ــتفاده می کرده  اند و نیازی به جلوگیری از خارج  تابستان اس
ــت. در سال   های اخیر در محل  ــدن حرارت از بنا نبوده اس ش
اتصال گنبدخانه و شبستان با ایوان و ایوانچه ها درهایی نصب 
ــت. گوشه سازی گنبد نیمی از طاق چهاربخش است  شده اس
ــکل آن نیم کاربندی  ــود و ش که به تویزۀ لب بند ختم می ش
ــئله در بارۀ فضای  ــت. قابل توجه ترین مس ــت اس زمینۀ بیس
گنبدخانه، وجود چوب هایی است که از زمان ساخت تا کنون 

در زیر آن قرار دارند. 

6ـ3. اندام های آموزشی
اندام های آموزشی در مسجدـ مدرسۀ رحیم خان به چهار گروه 
ــیم می شوند که شامل حجره، َورَکدها )غرفه(، َمدَرس، و  تقس
ایوان غربی است. برخی از این فضاها امروزه کاربری آموزشی 

ــل اینکه کاربری اصلی  ــت داده  اند ولی به دلی خود را از دس
ــی بوده در  ــاخت و مدتی پس از آن آموزش آن ها در هنگام س

این گروه قرار گرفته  اند. 

6ـ3ـ2. حجره ها
حجره فضایی است که جهت اقامت طالب در بناهای آموزشی 
ــۀ رحیم خان دارای چهار  ــت. مسجدـ مدرس وجود داشته اس
ــت که سه عدد از آن ها در مهتابی  ــکوب اول اس حجره در اش
ــی به  ــرقی و یک عدد در مهتابی غربی قرار دارد. دسترس ش
ــمت شرقی از طریق پلکانی که نزدیک به ورودی  فضاهای س
ــی به حجرۀ غربی از  ــود و دسترس ــرقی است انجام می ش ش
ــک ورودی صورت  ــع در ضلع غربی و نزدی ــق پلکان واق طری
می گیرد. حجره غربی دارای پستو است اما حجره های شرقی 
ــا از طریق یک  ــتند. ورودی هر چهار فض ــد این فضا هس فاق
ــرف و باالی  ــورت می گیرد که در دو ط ــی دولته ص در چوب
ــبک چوبی قرار دارد. نور حجره های شرقی  آن روزن های مش
ــق نورگیرهایی در ضلع  ــده از طری ــالوه بر روزن های یادش ع

شرقی آن ها تأمین می شود.

6ـ3ـ3. َورَکدها )غرفه ها(
ــی است که برای بحث  َورَکد یا غرفه از جمله فضاهای آموزش
ــت. این فضاها  ــتفاده می شده اس ــط طالب اس و مطالعۀ توس
اغلب در اشکوب همکف قرار دارند. مسجدـ مدرسۀ رحیم خان 
ــکوب همکف  ــت که 14 واحد آن در اش ــد اس دارای 20 ورک
ــا فضاهایی  ــرار دارند. ورکده ــکوب اول ق ــد در اش و 6  واح
ــه طرف مسدود و از  ــوب می شوند که از س ــته محس نیمه بس
یک سمت به سوی میانسرا و یا مهتابی باز هستند. ورکدها ی 
ــۀ رحیم خان نیز به جز چهار ورکدی که در دو  مسجدـ مدرس
ــرقی و غربی هستند، تمامی دارای چنین  طرف ایوان های ش
ــمت ایوان  ها که در اشکوب  ــتند. ورکدهای دو س فضایی هس
ــوی میانسرا و یکی  ــمت یکی به س اول قرار گفته  اند از دو س
به سوی مهتابی باز هستند. امروزه ورودی ورکدهای اشکوب 
ــده و همین تغییر  ــط درـ پنجره هایی پوشیده ش همکف توس
ــتباه حجره  ــی منابع نیز این فضاها را به اش ــده برخ باعث ش
ــۀ این فضاها  ــمی، 1375: 62(. با مقایس بنامند )حاجی قاس
ــابه از جمله مسجدـ مدرسۀ نو بازار و  با ورکدهای بناهای مش
ــش از اهالی، ثابت شد که فضاهای مذکور ورکد بوده  اند  پرس
ــال 1357ش درـپنجره ها بر درگاه این فضاها  و در حدود س

تعبیه شده   اند. 

6ـ3ـ4. َمدَرس
ــت ایوان شرقی در گذشته به عنوان  فضای قرارگرفته در پش
ــال های بعد که کاربری  ــتفاده بوده که در س مدرس مورد اس

آموزشی بنا کم رنگ تر شده به عنوان شبستان زمستانی ـ در 
ــال هایی که برودت هوا زیاد بوده ـ استفاده می شده است.  س
این فضا دارای دو محراب است یکی در ضلع شرقی و یکی در 
ــتفاده  ضلع رو به قبله که اولی احتماالً برای تدریس مورد اس
بوده است. بنا بر گفتۀ اهالی در زمان حیات آقا میر سیدحسن 
ــمالی برگزار  ــتان ش مدرس )بانی( کالس های درس در شبس
ــتان به عنوان مدرس هم استفاده  می شده  می شده و از شبس
ــت )مصاحبه با اهالی، 1397(. البته هیچ یک از منابعی که  اس
ــت آقا میر سیدحسن مدرس پرداخته  اند به  به بیان سرگذش
ــایر فضاهای مسجد  ــتان و س ــکیل کالس درس در شبس تش
ــان این  ــاگردان ایش ــاره نکرده  اند اما با توجه به کثرت ش اش
ــع کالس درس در این بنا برگزار  ــال که در برخی مواق احتم
ــده  باشد دور از ذهن نیست. به ویژه که یکی از اهداف بانی  ش

نیز از احداث بنا دادن کاربری آموزشی به آن بوده است.1

6ـ3ـ5. ایوان غربی
وظیفۀ اصلی ایوان در معماری ایرانی، برقراری ارتباط بین دو 
ــت. اما در برخی موارد کاربری های  فضا با کاربری مختلف اس
ــکیل کالس درس، و برخی از  جانبی از جمله برپایی نماز، تش
ــود.  کاربری های روزمره نیز به وظایف این فضاها افزوده می ش
ــای نیمه باز  ــۀ رحیم خان یک فض ــوان غربی مسجدـ مدرس ای
ــرا دسترسی دارد و سه  ــوب می شود که فقط به میانس محس
ــدود است. از این روی دارای کاربری اصلی  ضلع دیگر آن مس
ــت. به همین  ــت ـ نیس ایوان ها ـ که همانا اتصال دو فضا اس
ــی  ــت این فضا نیز در خدمت فعالیت آموزش دلیل ممکن اس
ــوده و در آن طالب به مباحثه و مطالعه می پرداخته  اند. در  ب
ــمالی و جنوبی این ایوان بازشوهایی وجود دارد که به  ضلع ش

ورکدهای مجاور راه پیدا می کند.

6ـ4. اندام های خدماتی و ارتباطی 
ــته از اندام هایی که وظیفۀ اصلی آن ها برقراری ارتباط  آن دس
بین فضاهای مختلف است، در این پژوهش اندام های ارتباطی 
ــرا، ایوان، ایوانچه، پلکان، و  ــده  اند که شامل میانس نامیده  ش
مهتابی هستند. اندام هایی مانند وضوخانه و سرویس بهداشتی 

و گاوچاه نیز جز اندام های خدماتی بنا شمرده شده   اند. 

جمع بندی
مسجدـ مدرسۀ رحیم خان یکی از انواع بناهای چندعملکردی 
ــهر اصفهان است که هم زمان پاسخگوی هر دو کاربری  در ش
ــا در محلۀ نو اصفهان  ــت. این بن ــی بوده اس مذهبی و آموزش
ــان از دورۀ قاجار  ــرلت و رحیم خ ــه دو گذر س ــده ک واقع ش
ــتخوان بندی بافت قدیم در کنار مسجد  تاکنون به عنوان اس
مدرسه رحیم خان وجود داشته  اند. بررسی های صورت گرفته 

ــط دورۀ قاجار  ــه در جایگاه کنونی بنا در اواس ــکار کرد ک آش
ــی اصلی، این باغ به  ــته که با اهدای آن به بان باغی قرار داش
ــمالی بنا که  ــود. ابتدا ضلع ش ــه تبدیل می ش مسجدـ مدرس
ــتان و ورودی بنا بود احداث می شود. سپس دو  ــامل شبس ش
ــرقی و غربی به بنا اضافه شده و با فوت بانی در سال  ضلع ش
ــمالی شبستان که جهت وضوخانه در نظر  1273ق، فضای ش
ــود. پس از فوت  ــده بود به آرامگاه وی تبدیل می ش گرفته ش
ــاخت را محمدرحیم خان بیگلربیگی،  بانی اصلی ادامۀ کار س
ــم وقت اصفهان بر عهده می گیرد. و پس از فوت وی نیز  حاک
ــط دو برادر وی به اتمام می رسد. با توجه نوشته های  بنا توس
ــاخت بنا تألیف شده است و  ارباب اصفهانی که همزمان با س
همچنین سال فوت بانی، تاریخ شروع ساخت مسجدـ مدرسۀ 
ــال های دهۀ 1260ق در نظر  رحیم خان را می توان حدود س
گرفت. کتیبه های بنا بیش تر تاریخ  سال های پایانی ساخت بنا 
و اتمام آن را نشان می دهد که به استناد آن ها تاریخ اتمام بنا 
ــال های 1300ق دانست. مسجدـ مدرسۀ  را می توان حدود س
ــامل عرصه های  ــۀ عملکردی ش ــه عرص رحیم خان دارای س
ــی و عبادی و خدماتی است. اندام های عرصۀ آموزشی  آموزش
شامل ورکد و حجره و مدرس است. اندام های نمازخانه ای بنا 
ــامل شبستان ها و گنبدخانه است. هر دو عرصۀ آموزشی و  ش

نمازخانه ای در تعامل کامل با یکدیگر قرار گرفته است.

پی نوشت ها
1. آیت  اهلّل آقا میر سّیدحسن )1210ـ 1273ق( مشهور به مدرس 
ــیزدهم هجري در  ــمندان قرن س مطلق، از جملۀ بزرگان و دانش
شهر اصفهان است که صاحب نظراتي بکر و نو در علوم نقلي، فقه 
و اصول بوده و در این علوم به وی لقب »مؤسس« داده شده است 
ــخصیت ایشان  ــی زاده، 1380(. در متونی که در بارۀ ش )کرباس
ــن مدرس اشاره کرده  ــده تمامی به نام میرسید حس ــته ش نوش
ــن مجتهد اصفهانی  ــد و تنها ارباب اصفهانی نام میر سیدحس  ان
ــبت می دهد. در همین زمان عالم دیگری به نام  را به ایشان نس
ــن مجتهد اصفهانی نیز در شهر اصفهان زندگی  سید محمدحس
ــن مدرس داشته  می کرده که رابطۀ نزدیکی نیز با میر سیدحس
ــال وجود دارد که  ــت )مهدوی، 1378ج2: 504(. این احتم اس
ارباب به سبب تشابهی که در نام این دو وجود داشته در آوردن 

نام بانی مسجدـ مدرسه رحیم خان دچار اشتباه شده باشد. 
ــلطان در اصفهان بوده است که  2. رحیم خان، بیگلربیگی ظل الس
ــۀ رحیم خان،  ــر اتمام مسجدـ  مدرس ــراه برادرش عالوه ب به هم
ــوالد احداث می- ــزرگ آجری در تخت پ ــاری با گنبد ب آب  انب

ــاً همزمان با  ــت و تقریب ــاخت آن 1299ق اس  کند که تاریخ س
ــه رحیم خان است )حداد عادل 1389ج14:  اتمام مسجدـ  مدرس

.)5820
3. ابواب جمعی در لغت نامه دهخدا به معنی دخل ها و دریافت های 
ــابی آمده است)لغت  نامه  صاحب جمعی و وصولی های مادر حس

دهخدا، ذیل »ابواب جمعی«(.
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ــپتامبر  4. پَْری خاْن خانُم )رجب 955ـ رجب 985/ اوت1548ـ س
1577(، دختر شاه طهماسب اول صفوی، بانویی سیاست مدار و 
ــیار اثرگذار بود  ــی دورۀ خود بس قدرتمند که در تحوالت سیاس
)مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی ج13، 5511(. وی در اوایل 
حکومت صفویه در اصفهان مدرسه ای ساخته که با نام او معروف 

شده است )رفیعی مهرآبادی، 1352: 29(.
5. این مصراع به حساب جمل می شود 1296 که اگر واقعاً سنگاب 
ــعر در اصل چنین بوده:  ــال 1299 تمام شده باشد این ش در س
»سالم ما باد و لب تشنگان کرب و بال« که کلمه باد حذف و در 
ــتن حذف شده باشد و یا می توان گفت هنگامی که حجاری  نوش
ــال 1292ق بوده و زمانی که وقف  ــده بوده س ــنگاب تمام ش س
ــال 1296ق و یا 1299ق بوده است)رفیعی  ــده س بر مسجد ش

مهرآبادی، 1352: 623(. 
ــم از نوادگان میرزا  ــتوفی فرزند حاج ابوالقاس ــداهلل مس 6. میرزا اس
ــرر محمدرحیم خان  ــای اصفهان و مح ــلۀ بناه ــواد و از سلس ج

بیگلربیگی بوده است )تحویل دار، 1342: 77(.
ــین مدرس نسل چهارم آقا  ــیدمحمد حس 7. مصاحبه با آیت اهلل س

میر سیدحسن مدرس در تاریخ 1397/2/9.
8. مصاحبه با آقای فتح  اهلل ایهامی از سالخوردگان محله نو اصفهان 

در تاریخ 1397/2/13.
ــین  بک  ــا به عنوان باغ محمدحس ــف این باغ  ه ــۀ چریک 9. در نقش
ــران، 1378(. در  ــت )مهریار و دیگ ــده اس )بیک( نام  گذاری ش
نقشۀ سیدرضاخان این باغ  ها وجود ندارند ولی در ابتدای خیابان 
ــرلت مزرعه ای به عنوان لت محمدحسین بیک جانمایی شده  س
ــت که احتماالً نام کوچۀ سرلت نیز از همین لت گرفته شده  اس

است.
ــت که  ــارۀ مجلس تدریس و تعلیم عاّلمه مدرس آمده اس 10. در ب
ــوده و مجالس  ــهرتي فوق العاده یافته ب ــان ش مجلس درس ایش
ــرار داده و فضال و  ــعاع خود ق ــر را تحت الش ــاي دیگ درس علم
مجتهدین زمان را به گونه اي به طرف خود کشانیده بود که باب 
هجرت به عراقـ  چنان که معمول طالب دیگر بالد و اصفهان قبل 
از او بود ـ به کلّي بسته شده بوده است. مجالس درس ایشان در 
ــخصی خودشان برگزار می شده است و کثرت شاگردان  منزل ش
به اندازه ای بوده که ایشان سکویی از گل ساخته بودند تا صدا به 

تمام حضار برسد )کرباسی  زاده، 1380(.

کتابنامه
ــیع و حوزۀ  ــه ها و جلوه هاي تش ــی، حجت. )1376(. ریش - ابطح

علمیه اصفهان در طول تاریخ. اصفهان: دفتر تبلیغات المهدي.
- ارباب  االصفهانی، محمدمهدی. )1368(. نصف جهان فی تعریف 
االصفهان. با تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده. تهران: امیرکبیر.
- تحویلداراصفهانی، میرزاحسین خان. )1342(. جغرافیای اصفهان. 

به کوشش محمد ستوده. تهران: دانشگاه تهران.
ــخ اصفهان و ری.  ــن. )1321(. تاری ــری  انصاری، محمدحس - جاب

اصفهان: حسین عمادزاده.

- حاجی قاسمی، کامبیز. )1375(. مساجد اصفهان. تهران: دانشگاه 
شهید بهشتی.

ــنگاب  ــای س ــش در کتیبه ه ــرا. )1396(. »پژوه ــی، زه - حبیب
مسجدـ مدرسۀ رحیم خان«. در اثر، ش77، ص 21ـ 30.

ــینی علمداری، آرش و سیداحسان موسوی و حمید کرامتی  - حس
ــی  ــعادتمند. )1396(. »گونه شناس ــم س ــالمی و مری شیخ االس
ــیوۀ دسترسی«. در باغ  ــه های ایران، بر اساس ش مسجدـ  مدرس

نظر، ش 53، ص 53ـ 62.
ــم. )1352(. آثار ملی اصفهان. تهران:  - رفیعی  مهرآبادی، ابوالقاس

انجمن آثار ملی.
ــدّرس دارالعلم اصفهان  ــی. )1379(. »بزرگ م ــی زاده، عل - کرباس
ــان، ش 1، ص 120ـ  ــیزدهم هجري(«. در حوزۀ اصفه )قرن س

.135
ــه مدرس ثانی«. در  ــی زاده  اصفهانی، علی. )1380(. »عالم کرباس

حوزۀ اصفهان، ش2 )6(، ص 147ـ180.
ــور: بضمیمه  ــم. )1371(. تذکرة القب ــزی  اصفهانی، عبدالکری - گ
ــعار و مثنویات. قم: کتابخانۀ عمومی حضرت آیت اهلل العظمی  اش

مرعشی نجفی.
ــاری تهرانی.  ــف و فرهاد فخ ــامیل فتح اهلل ی ــار، محمد، ش - مهری
ــی دورۀ قاجار. تهران:  ــهرهای ایران ــناد تصویری ش )1378(. اس

دانشگاه شهید بهشتی.
ــدارس و بناهاي  ــدی. )1381(. م ــم و مریم محم ــالزاده، کاظ - م
مذهبي. تهران: حوزۀ هنري سازمان تبلیغات اسالمي، سورۀ مهر.
ــمندان و بزرگان اصفهان.  ــدوی، مصلح الدین. )1384(. دانش - مه

اصفهان: گلدسته.
ــرق، مدارس  - مهدوی، مصلح الدین. )1386(. اصفهان دارالعلم ش
ــان.  ــات محمدرضا نیل فروش ــح و اضاف ــان. تصحی ــی اصفه دین

اصفهان: سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان.
ــین قاسم پور آبادی، و آیسا  - مهدوی نژاد، محمدجواد، محمدحس
محمدلوی شبستری. )1392(. »گونه شناسی مسجدـ  مدرسه های 
ــهر ایرانی اسالمی ش11،  دورۀ قاجار«. در فصلنامه مطالعات ش

ص 5ـ 15.
ــش  ــان. به کوش ــخ اصفه ــن. )1384(. تاری ــی، جالل الدی - همای

ماهدخت بانو همایی. تهران: هما.
ــالمی  - هنرفر، لطف اهلل. )1346(. اصفهان. زیر نظر محمدعلی اس

ندوشن. تهران: کتاب هاي جیبي، فرانکلین.
- هنرفر، لطف اهلل. )1350(. گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان. اصفهان: 

کتابفروشی ثقفی.
ــیدمرتضی  ــین پورنادری، و س ــدی، حس ــیاری، محمدمه - هوش
ــته نژاد. )1392(. »گونه شناسی مسجدـ  مدرسه در معماری  فرش
اسالمی ایران«. در مطالعات معماری ایران، ش3، ص 37ـ 54.

در  ــی  دسترس ــالمی.  اس ــارف  دایره المع ــی  الکترونیک درگاه   -
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چکیده
محله و محدودۀ ساحلی ناژوان در غرب اصفهان و در حاشیۀ زاینده رود واقع شده است. درون باغ های 
این محدوده که بیش تر باغ های میوه و بیش��ه زارها با درختان غیرمثمر هس��تند، کوشک ها و فضاهای 
معماری توسط مالکان ساخته شده است. یکی از فضاهای معماری مهم در این محدوده، آسیابی است 
که با نام آس��یاب ناژوان یا حاجی ش��ناخته می ش��ود. بر روی ضلع شرقی این آسیاب کوشکی دوطبقه 
قرار گرفته که موضوع این مقاله است. بررسی ها در قالب این مطالعه نشان می دهد احتماالً اول آسیاب 
ساخته شده سپس کوشک به آن الحاق شده است. از این رو مسئله قابل توجه، نحوۀ ساختن کوشک 
بر روی آس��یاب و در کنار آن و تکنیک س��اخت کوشک خواهد بود. هدف اصلی پژوهش، که با بررسی 
تکنیک س��اخت و نحوۀ الحاق کوش��ک بر روی آسیاب انجام شده، ارائه مستندنگاری ساختاری این اثر 
در راس��تای دس��تیابی به شناخت حداکثری برای حفاظت از آن اس��ت. این پژوهش به روش توصیف 
� تحلیلی و بر مبنای مطالعات میدانی انجام ش��ده اس��ت. بررسی ها نش��ان می دهد جرزهای اتاق های 
کوشک در طبقۀ اول  بر روی جرزهای آسیاب منطبق نبوده و معمار برای  ساخت کوشک روی آسیاب 
جرزهای آس��یاب را باال آورده، روی آنها تیرریزی کرده و سپس جرزهای کوشک روی تیرها اجرا شده 
است. به همین سبب در ادامه معمار سعی به سبک سازي کوشک داشته تا بار کمتری به شبکۀ چوبی 

ایجادشده وارد شود تا جایی که طبقۀ دوم این کوشک تماماً با چوب ساخته شده است. 
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