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   : مدارس ایرانی جلوه های معماری  با یخیوه ،شهر                           
دکتر جواد شکاری نیری نویسنده:                                                        

عضو هییت علمی گروه مرمت                                                       

خمینی )ره(دانشکده معماری دانشگاه بین المللی  امام                                                                               

Email: Shekari @ IKIU.ac.ir   

:چكیده  

توان سراغ گرفت که همانند خیوه نسبت به وسعت خود  بیشترین ساختمانهای عمومی آن را  مدارس  کمتر شهری را می

شهری که زادگاه خوارزمی بزرگ ترین ریاضیدان جهان و زادگاه سلطان جوانمردان ، پوریای ولی است . تشكیل دهد. 

چه ره آوردی را در در آن ناحیه و مدارس ، م و طرز تفكری است ؟ و این تعداد یهاساختن این تعداد مدرسه بیانگر چه مف

در عرصه های  علمی و فرهنگی داشته است؟ چرا ساختمانهای این تعداد مدارس باز تابی از معماری اسالمی ایران را 

قراردارد.. .گرگانجکیلومتری جنوب  ۵۲، در ازبكستانجمهوری  خوارزمدر استان یا خوارزم خیوه نشان می دهد ؟ شهر  

 .است کیلومتری شمال بخارا واقع شده ۰33خیوه در حدود هزار کیلومتری شمال غرب تاشكند، پایتخت ازبكستان، و در 

)ایچان قاال به  "قاال  ایچان" که   و گل قرار گرفته خشتای از بناهای تاریخی و درحصاری از  خیوه شهری است با مجموعه

نام دارد و معنی "دیجان قاال ". حصار بیرونی آن شود هكتار برآورد می ۵۰. وسعت این قلعه، معنی قلعه درونی (  نام دارد 

آن قلعه بیرونی می باشد که بیشتر آن تخریب شده است. عمده  بناهای این شهر به سبک معماری اسالمی ایران ساخته 

ی شده که دراین ناحیه دور ودراز تعجب برانگیز می نماید، اما چنانكه به تاریخ رجوع کنیم نشان می دهد که تا سده ها

های داخل این قلعه، ارزش تاریخی و  ها و مكان همه ساختماناخیر، حتی زمان قاجار، جزئی از قلمرو ایران بوده است. 

های  ها و خانه ها، کاخ ها، گرمابه ها، آرامگاه ها، مسجدها، مدرسه و بناهای این شهر تاریخی ، شامل دروازه  فرهنگی دارد

گردیده و حتی هندسه و تزیین آنها هم ایرانی است بنا  ه شیوه معماری ایرانیب این شهر  این مدارس.  .سنتی است 

در  شهر خیوه که در داخل ارگ آن ، تعداد . .خیوه در حال حاضر مورد توجه موسسات بین المللی قرار گرفته است

ایی مدارس در حوزه طراحی فضاها و جانم مدرسه ساخته شده و هر یک، از طراحی زیبا و متنوعی برخوردار هستند.۵0

معماری ایران  و در جغرافیای فرهنگی آن،  متناسب با نیازهای روزمره دارای  تنوع  حیرت انگیزی هستند.مدرسه های 

، هریک  نمونه های آشكاری از این مجموعه های بزرگ علمی مذهبی علمی، دینی ، طبی،  حرفه ای،مسجد مدرسه ها، 

شده اند. ،هندسه ، فضای کالبدی، منظره های داخلی،  الگو ملل دیگر، برای   مدعا هستند  که خود در طول تاریخ

شمارشان نیز  حتی در مواردی تعداد و مكانی  آنها و قرارتچیدمان فضاها، آرایه های معماری ، رنگ وکتیبه ها  و اس

همگی بسیار هدفدار و سنجیده  انتخاب و اجرا شده اند. در این مقاله از بین گستره فوق الذکر ،ویژگیهای شاخص برخی 

 . مدارس  ومسایل پیرامون آنها را مورد بررسی  قرار خواهیم داد 

 

 کاربردی، هنر های سبک ایرانی ،مدارس خیوه،  پالن نیم هشت : معماری مدارس ،کلمات کلیدی
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 مقدمه :
مدارس در سرزمینهایی که درعرصه جغرافیای حوزه نفوذ مسلمانان ایرانی قرارداشته، گسترش چشمگیری دارد .سرزمین 

هند،آسیای میانه وآسیای صغیر از جمله مكانهایی هستند که تحت ثاثیر این امواج قرار گرفتند. نمونه های ارزنده ای از 

موضو.عی که از زمان قبل از اسالم وجود داشته و گذشته است.  وآموزشكده های علمی  در دورانروند احداث مدارس 

چرا در چنین مكانهای دوردستی شاهد  ممعاری  (  ۵۰9،: 9034تداوم آن در دوران اسالمی نیز دیده می شود)شكاری، 

را تعداد معماری مدارس بیشتر از سایر معاری ایرانی دارای چه وسعتی هستند ؟ چگسترش های ایرانی هستیم؟ محدوده 

.  بناهاست؟ گسترش معماری مدارس دارای چه دست آوردهایی بود ؟دیگران در این زمینه چه اظهار نظری کرده اند ؟

برای ملت مسیحی آن دوران نه تنها "هونگه در مورد گستره مدارس در سرزمینهای اسالمی  چنین نوشته است: .دکتر 

زبان و خط التین وجود نداشت بلكه تعلیمات عمومی بكلی مردود بود . کشورهای اسالمی جز این ضرورت آمو ختن 

بودند ...بچه های طبقات مختلف به مدارس ابتدایی رفتند ...در اسپانیای اسالمی  اضافه بر هشتاد مدرسه ای که درقرطبه 

،ص 903۰هونكه،)"ساخت.ی افراد بی بضاعت رسه دیگر برام بیست وهفت مد1۰۲در سال "الحا کم دوم "وجود داشت  

   "اساسا تمام علوم و زبانها و ادیان بزرگ در شرق پدیدارگشته است."( .گوستاو لوبون محقق فرانسوی می نویسد:  011

( به دلیل گسترده گی مطلب، چند نمونه از فضاهای فیزیكی مدارس با اهمیت را بررسی می کنیم ۲ :  9043لوبون ، )

در عمومی  همچنین،  برتری تعداد ساخت و ساز مدارس، بر سایر عناصر معماری. انهای مختلف احداث شده اندزم که در

مدرسه ساخته شده و هر یک، از طراحی زیبا و متنوعی ۵0که در داخل ارگ آن ، تعداد دیده می شود شهر خیوه 

مشاهده پالنهای گوشه پخ ، مثل نیم هشت و نگینی و کشكولی بیش از پیش گستره پالنهای متداول  برخوردار هستند.

خیوه. شهری ترسناک که با  برخی ، خیوه را چنین توصیف کرده اند:. معماری بعد از عصر ایلخانی را به رخ می کشد 

ای است که سه هزار نفر با زندگی در آن  سفرهای طاقت فرسا در بیابان مترادف بوده است. امروزه خیوه شهری موزه

جذابیت این سنت های کهن را احیا کرده اند. خیوه یک واحه و آخرین منزل استراحت کاروان ها قبل از عبور از بیابان 

برای رفتن به ایران بوده است.برای اینكه ببینیم چگونه سنت های قدیمی توسط خانواده ها زنده نگه داشته می شوند 

یست خیلی دور برویم. پخت سنتی نان از بزرگترین فلسفه های مذهبی قدیمی یعنی سنت زرتشتی می آید. الزم ن

شكل هایی که روی نان می بینید نماد خورشید است که در زمان زرتشتی ها پرستیده می شد. خورشید نماد صلح، »

به آسانی می توان :«های مذهبی پیدا کنید. اراده خوب و شادی است و شما می توانید الگوهای مشابه آنرا در ساختمان

نفوذ عقاید زرتشتی را در نمای ساختمان های خیوه دید. حتی در مساجد و مدارس مذهبی سمبل هایی از مذاهب 

مختلف را قابل مشاهده است. سمبل هایی که نشان می دهد مراکز شهری بر سر راه جاده ابریشم تقاطع فلسفه ها، 

(http://persian.euronews.com/2014/12/23 )    مذاهب و فرهنگ ها بوده است .   
 

 پیشینه تاریخی و جغرافیایی خیوه : 

 ۵۲، واقع در ازبكستان خوارزمدر حال حاضر  نام شهری است با حدود نیم میلیون نفر جمعیت در استان  خیوه

 ۰33. شهر خیوه در حدود هزار کیلومتری شمال غرب تاشكند، پایتخت ازبكستان، و در گرگانجکیلومتری جنوب 

م و قلمرو زمانی خیوه مرکز سرزمین خوارز.  است و اقتصاد آن برپایه کشاورزی است کیلومتری شمال بخارا واقع شده

در  خاورمیانهاست و مرکز استان خوارزم در این کشور است. بازرگانان  جای گرفته ازبكستانایران بود و امروز در کشور 

رسانند. تا  شناسان پیشینه آنرا به سده شش میالدی می برند هر چند که باستان سده دهم میالدی از این شهر نام می

قرن چهارم  لیتا اواراندند.  هایی بر این سرزمین با مرکزیت خیوه فرمان می ارزم خانها بر خو پیش از چیرگی روس

به تصرف عربها  یالدیم 39۵بود که در سال  رانیا نیجزو سرزم ها یدولت ساسان بیو خوارزم در ترک وهیخ یالدیم

درآمد  یگورکان موریت ریف دولت امتصر   یالدیم9033  بود و درسال  ارمغولهایدراخت یالدیم 9۵۵9ازسال  وهیدرآمد. خ

قرار  انیرانیشهر درتصرف ا نیشهر درتصرف ا نیا 9343حمله کرد و تاسال  وهیخ به  یالدیم 9343. نادرشاه افشار

     بزرگ و  یها هیبرخوردار بوده و ابن یمترق یاست که از تجارت و صنعت باستان یمرکز یایتنها شهر آس وهیداشت . خ

http://persian.euronews.com/2014/12/23
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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 عباس براى نبرد با شیبانیان به خراسان حمله کرد حاج هنگامى که شاه  مجلل آن ازگزند روزگار در امان مانده است. 

 مخان فرزند سوم خود، سیونج ملک موروث خود را بازپس گیرند. حاج 9333مخان را یارى داد تا با راندن شیبانیان در 

ذاشت و تا آخر عمر به وى وفادار بود. از این پس، قریب یک قرن عباس گ محمد، را به رسم گروگان در دربار شاه

مناسبات دوستانه بین عربشاهیان و صفویان برقرار شد و دولت صفوى از طریق شاهزادگانى که در ایران به رسم گروگان 

ایران مناسبات خان، خوانین خیوه با دربار  تا دوره محمدامین  .بردند، نوعى سیادت بر خوارزم پیدا کرد مىبه سر 

دوستانهاى داشتند و کمابیش تابع دولت ایران بودند. محمدامینخان به سبب شایستگى و خدماتى که انجام داده بود، 

خان چندین پسر داشت )وامبرى، ص  به حكومت رسید، درحالى که رحیمقلى 9۵۰9خان، در  پس از برادرش، رحیمقلى

میرزا رضاى میزان آقاسى را به سفارت خوارزم مأمور  9۵۰۵قاجار در ؛(. پس از به حكومت رسیدن وى، محمدشاه 0۵۵

؛ 9۰30، ص 0کرد و نامهاى براى تسلیتِ فوتِ خان سابق و تبریک حكومت محمدامین خان فرستاد )اعتمادالسلطنه، ج 

   (.439، ص 93ش، ج9001هدایت، 

  

 

 

 

 

 

 (google earthدروازه ) 4با   لیمستط یقاال،طرح چانیقسمت ا وهیشهر خ یعكس ماهواره ا -9ریتصو

« قلعه ایچان»یا « قلعه ایشان»و گل به نام  خشتای از بناهای تاریخی که در حصاری از  خیوه شهری است با مجموعه  

ها،  ها، آرامگاه ها، مسجدها، مدرسه ی اسالمی و ایرانی ساخته شده، شامل دروازهاند. این بناها که به سبک معمار قرار گرفته

دانان بوده و جهانگردان بسیاری را به  شناسان و تاریخ های سنتی است و همواره مورد توجّه باستان ها و خانه ها، کاخ گرمابه

                                                                                 است.                                                 خود جذب کرده

دارد. آرامگاه پوریای ولی خود یک مجموعه فرهنگی ـ  تاریخی قرار -در میان این مجموعه فرهنگی  پوریای ولیآرامگاه 

« پهلوان محمود»میالدی(، برای بزرگداشت نام  ۵3تا  94های هشتم تا چهاردهم هجری ) تاریخی است و در فاصله سده

                                                            .است   که عالوه بر پهلوانی، شاعر و جوانمرد نیز بود، ساخته شده دوزی پوستینپسر 

دروازه داشت. بخش  99نام دارد. این بخش دارای باروی و دیواری بود که  قلعه دیجانخیوه دو بخش دارد، بخش بیرونی 

است. برخی بر این باورند که پی این  نام دارد. این بخش دیواری خشتی دارد که گرداگردش را فراگرفته قلعه ایچاندرونی 

متر به سده هفدهم میالدی باز  93آن به بلندای  دار کنگرهاست. دیوارهای  میالدی ریخته شده 93دیوار در سده 

 دارد. -هجدهم و نوزدهم بازمی گردند های که بیشترشان به سده -خانه کهن  ۵۲3اثر تاریخی و  ۲3گردد.این شهر  می

میالدی بازسازی گردید.  31-9333های  الاندازی شد و در س برای نمونه مسجد آدینه این شهر در سده دهم میالدی راه

خوارزم  ستون از مصالح ساختمانی کهن هنوز سرپاست. 99۵ستوندار شناخته شده این شهر که دارای  سرسرایهمچنین 

 ی ، جغرافیایی و به ویژه فرهنگی ایران به شمار می رفته سرزمینی کهنسال بوده است که از دیرباز بخشی از قلمرو سیاس

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_(%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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است. این سرزمین که در عصر اسالمی و در مدتی طوالنی از کانون های عمده زبان و فرهنگ ایران و تمدن اسالم بوده و 

 ی حكومتی ایران همواره آن را جزء قلمرو خود می دانسته اند. سلسله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(arch net )ماخذ: فضاهای عمومیکم  مجموعه مدارس آن در میان بافت مسكونی و اپالن شهر خیوه و تر-9شكل           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(google earth)خیوه تجمع مدارس  داخل بافت مشهود است. قلعه ایچانبخش درونی  عكس هوایی -۵تصویر
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                                                                                                 قاال : چانیا یمعمار یعناصر و اندامها
 یواریو د یبارو یبخش دارا نینام دارد.ا "قلعه جانید "یرونیبخش ب  یكیدوقسمت است ، یدارا وهیاشاره شد خ چنانكه

که شكل آن چهار گوش است و چهار دروازه در چهار سمت  نام دارد "قلعه چانیا" یدروازه داشت.بخش درون 99بود که 

 .است دارد که گرداگرد آن را فراگرفته یخشت یواریبخش د نیخود دارد.ا

 

 

 

 

 

 

 

  منار اسالم خوجا یاز رو وهیشهر خو سایر عناصر معماری از مدارس  یبایز یینما  -0 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://eurasia.travel ) ( )ماخذ : یرونیقاال )قلعه ب جانید یای( و بقایقاال) قلعه درون چانیا وهینقشه خ -۵شكل  
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 کیلومتر است ۵/۵ به در مجموع این حصار طول دیوارهای غربی قلعه ، -4 تصویر

 

 

 

 

 

 چشم انداز شهر خیوه فضاهایی با پالنهای نیم هشت -۲ تصویر

هكتار بوده  وگستره طول آن به صورت  ۵۰متر دارد .مساحت آن  433متردر  ۰۲3به طول  یقاال حصار چانیا

 یالدیآن به سده هفدهم م خیمتر است که تار 93 یدار آن به بلندا کنگره یوارهایباشد. د یم یجنوب_ یشمال

تجارتخانه  کیمزار و  ۰، اروانسراک کیمسجد ،۰مدرسه ،۵0شامل  یخیاثر تار ۲4شهر  نی. داخل اگردد یباز م

 .باشد یم ر،یحمام دا کیگنبد دار )چهار سو( 

 

 

 

 

 

 . کتیبه های فارسی کلته منار  -3 ریتصو     خان نیمحمد امآتا دروازه و کلته منار، مدرسه  -۰تصویر 
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 ( arch net) مقطع غربی شرقی مدرسه اهلل قلی خان و )چپ( مدرسه قتلغ مراد با مسجد زمستانی -0شكل 

 

 ( arch net)مقطع غربی شرقی مدرسه اهلل قلی خان و مدرسه قتلغ مراد همراه با مسجد زمستانی  -4شكل 

  

 

 

 

 

 

 

 
         

 از منار مسجد جامع                       دید وهیخ -9ریشهر مسجد جامع و منار اسالم خواجه    تصو ینما   -8ریتصو

      خان :                                                                                                                       امین مدرسه محمد 

 یال 93۲۵ یسالهاکهندژ(  ایکوهنا ارک)ارک کهنه  یاست که روبرو یمدرسه بزرگترین مدرسه خیوه در قرون وسطاین 

که در آن مدرسه شروع شده بود  یا مناره یخان ساخته شد ول نی، توسط محمد ام "آتا"دروازه  کینزد یالدیم 93۲0

متر احداث  33مناره را به ارتفاع  نیخان دستور داده بود ا نیناتمام ماند . محمد ام 93۲0به علت فوت خان در سال 

متر ساخته شد . که امروزه ازآن به  ۵/94ه قطر متر و ب ۵۰ یمناره تا بلندا یساختمان یکارها یبعد ازفوت و یکنند؛ ول

  ۰3متر طول و  33ین بنا . کنند یم ادیرنگ  یآب یکار یبه لحاظ کاش یمناره آب ای)مناره کوتاه قد( و  "کلته منار"عنوان 
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ساخته پنج گنبد کوچک روی سردر را پذیرا باشد. طلبه ۵۰3تواند تا  حجره است و می 9۵۲متر عرض دارد. مدرسه دارای 

این بنای کامل تا ابد "هایی احاطه شده است. کتیبه جالبی وجود دارد با این مضمون که:  شده و از دو طرف با برج

 ییها گنبد مسقف و برج ۲نما با   .دار است های طبقه دوم ایوان حجره "سازد. های آینده را خشنود می ایستاده است و نسل

شامل  هایکار زیباست.کنده یها  و پنجره یکار کنده یها  درب ،یکار شامل کاشی یدکوراسیون غن .شود یم دهیدر کنارش د

                                                                                                                                    . خیوه شبیه است یها گل محصور در یک مستطیل و به فرش یها طرح

به شمار  وهیخ یم( از مراکز علم و ادب باستان 9۰33)ی( و مدرسه خوجا بردیالدیم 930۲خان)سال  یمدرسه اهلل قل

 شیو آرا یسفال یآن با آجرها یوارهاید یازقسمتها یو بعض یخان، محراب ورود یمدرسه اهلل قل ی. سردر اصلرود یم

                                                                                                                                                                                                                                                                    شده است.  نییروکش و تز ژهیو

به فرمان خواجه اسالم  یالدیم 9193است که در سال  وهیمناره خ نیبلندتر  :(هجامناره خواجه اسالم )اسالم خو

به فرمان  یالدیم 934۵است که در سال  وهیخ یقلعه قسمت استحفاظ شانیاست. د هخان ساخته شد اریاسفند ریوز

  هزارو شش طول بهمتر و  3تا  3 یبه بلندا یواریمحافظت شهر از هجوم دشمنان د یبرا "خان یاهلل قل"خان خوارزم 

)هزار اسب( ،  "هزاراسپ" یده دروازه به نامها یقلعه دارا شانیقلعه ساخته شد. د شانیو پنجاه متر دراطراف د ستدوی

دوقلو(   انی( ، گندومانی)گدا الریسنگ(، گدا ی)پا اقی( ، تازه باغ، شاهمردان، داش آوخی)شخالریباغ شمال، ش ک،یشكنیپ

از جمله مجموعه  یمیقد یاز ساختمانها یمانده است. برخ یفقط دروازه قش و هزار اسپ ازآن باق نکیبوده که هم ا

قرن  نیالد عالء دیقلعه قرار دارد. مقبره س شانیدر د یبا دی، مدرسه س یجهان ، کاخ نوراهلل با یرو ید ماهیعبدالبابا، س

خان،  یاهلل قل یخان ، کاروان سرا یرغازیمدرسه ش ا،یسه اول د،مقبرهیمسجد جمعه ،مسجد سف م،یچهاردهم،ارک قد

 وهیشهر خ یمیقد یساختمانها گریاتاق ازد 9۰0با    ی، کاخ تاش حول ناقیا نیمراد، مدرسه محمد ام ناقیمدرسه قتلوغ ا

اند ،  هم ساخته شده یروش، روبرو یعنیقش ،  یمعمار یقلعه بااستفاده از اسلوب و روشها چانیا یهستند. ساختمانها

داث اح هم یخان با مقبره پهلوان محمود روبرو یرغازیمدرسه ش ناق،یخان با مدرسه قتلوغ مراد ا یمثال مدرسه اهلل قل

  (9013) آقا محمدی :گرفت . یجا یجهان راثیدر فهرست م ونسكویتوسط  9113درسال   وهیاند. خ شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gosh   )هم،  یروبرو ایش قُ یبا روش معمار ناقیخان با مدرسه قتلوغ مراد ا یمدرسه اهلل قل -93ریتصو   

:  خان یمدرسه شیرقاض   

( واقعیمحمود )پوریای ول  در خیوه است که در جنوب آرامگاه پهلوان سیترین ساختمان محل تدر یمدرسه، قدیم نیا  
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 یساخته شده و به خاطر ادا یالدیم 9393-۵3 یها سال نیخان در ب ی. این مدرسه در زمان حكومت شیرقاضباشد یم

به دلیل  خان یرقاضیر پایین تر است. مدرسه شآن از آرامگاه مزبور دو مت نیسطح زم ،یول یایاحترام به مقام شامخ پور

. دارد یخیتارخان اشتهار  یچون محتوم قل یا تحصیل شاعران برجسته  

                          )نگارنده ( مدارس موجود در شهر خیوه فهرست برخی:جدول شماره یک
(ال ساخت )میالدیس   نام مدرسه 

 
 ردیف

 (5511  (  مدرسه عبدهللا خان 
 

5 

(5091)   عبدل الرسول بیگمدرسه   
  

2 

(5589) اتور مدرسه امیر   
 

3 

(5151 .5535)   
 مدرسه  عرب محمد خان 

4 

(5552)   
  علی  مدرسه دوست

5 

(5530)   
خواجه   مدرسه  

6 

(5155-5531) خواجه شیخ بردیا  مدرسه    
 

8 

(5059) خواجه  اسالم مدرسه   
 

5 

(5091) قاضی کلیان  مدرسه   
  

0 

(5585) دیوان بیگی مدرسه   59 
 

(5155-5531) خواجه شیخ بردیا مدرسه     
55 

(5059)   (5585) خواجه  اسالم مدرسه   52 
 

(5091) متبانا بیگ  مدرسه   53 
 

(5091) محمد رسول میرزا باشی  مدرسه     
54 

(5552)  مزار شریف مدرسه 
 

55 

(5851) ایناق محمد امین  مدرسه    
56 

  (5511) امین خان مدرسه محمد   
 

 
58 

(5585) محمد رحیم خان دوممدرسه     
55 

(5515) تورا مدرسه موسی     
50 

(5591-5552) مراد قتلق ایناق مدرسه     
29 

(5855-5821) خانرحیم  مدرسه محمد   
 

25 

  (5059) طالب معصوم مدرسه   22 
 

  (5583) خواجه یعقوب بیگ مدرسه   
 

23 

 (5096 ) مدرسه    یوسف یساول باشی       24 
 

(5531-5531) هللا قلی خان مدرسه    
 

25 
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دار القرائ خیوه -99 تصویر        

 
:قاری خانه  

روزی قاریان قرآن بوده است و ساخت بنای آن به قرن  این بنا که به آرامگاه پوریای ولی متصل است محل اقامت شبانه

. های آن فاقد پنجره است محل اسكان نابینایان شده و به همین دلیل، دیوارها این مكان،  گردد. بعد م. باز می91  

 

: مسجد جامع  

میالدی باز می گردد. این  9۵تا  93مسجد جامع به عنوان قدیمی ترین بنای خیوه شهرت دارد و ساخت آن به قرون 

چوبی و ساده است. از دو بخش مربعی های آن  دروازه و آتادروازه واقع شده است. ستون مسجد در مسیری بین پهلوان

انگیز ایجاد می  ستون آن، فضایی دل ۵9۵شكل موجود در سقف، نور آفتاب و مهتاب وارد شده و بدین ترتیب در البالی 

های  ستون آن بین قرن ۵9اند.  م. بازسازی شده93اند در قرن  ها که از اعماق رودخانه آمودریا آورده شده شود. اکثر ستون

ساخته شده و به خط کوفی روی آن نوشته شده است.چهار ستون آن شبیه مسجد باغبانلی است و خط نسخ  9۵تا  93

ها بر تكه سنگ قرار  میالدی به دلیل نقوش گل و گیاهشان مشخص می باشند. ستون 91و  93های قرن  دارد. ستون

.اند گرفته   

 مناره مسجد جامع .
باشد. مناره  اند که مناره مسجد جامع، مناره وسطی می متر واقع شده ۵33فاصله پنج مناره در خیوه در یک مسیر و با 

کاری در شرق قرار دارد. قطر مناره  بیک و مناره مسجد سیدبای و مناره پهلوان کلتا در غرب و دورتر از مناره بیكی جان

. آن قرار گرفته استمتر است و هشت چراغدان در باالی  0۵متر در پایین و ارتفاع آن  ۲/3مسجد جامع   

  

    
               

   کتیبه های فارسی در پایه ستون  -90 تصویر             ستونهای نقش دار  شبستان مسجد جامع خیوه  -9۵ تصویر
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-94تصویر     خیوه با اسلوب معماری ایرانی میر عربمدرسه   

قو محمدامین اینا )میر عرب(  خان مدرسه عرب :  
م.( و 9۰3۵-۵0خان) اند که اولی در زمان عرب کاال و در سمت چپ اتادروازه واقع شده دو مدرسه تاریخی در مرکز ایچان

م. بنا شده است. مدرسه 93۰۲م.(، موسس سلسله منقیت به سال 93۰0 -13دومی در دوره حكومت محمدامین ایناک)

و مرمت واقع شده است. همچنین برخی معتقدند که در درون راهروی داخل  م. مورد بازسازی9303خان در سال  عرب

. ایوان جنوبی، آرامگاه محمدامین و یا پسرش قرار گرفته است . 

خان مدرسه محمدرحیم :  

م. و 933۰های خیوه است. بنای ساخت آن به سال   این مدرسه در مقابل دروازه کونیارک واقع شده و از بزرگترین مدرسه

م.(، ملقب به فیروزشاه که خود شاعر هم بوده ایجاد شده است. این مدرسه 93۰0-9193دستور سیدمحمدرحیم)به 

. مستطیل شكل، چهار ایوان و یک برج کوچک دارد . 

اخانه و مسجد شیخ باب یا کورینیش ژارگ کهنه یاکهندخانه( )ارکارگ خانه  

خان ساخته شد و با م. توسط محمدارنگ93است که در قرن  کاال ای درون ارک بزرگ ایچان ارک در حقیقت قلعهخانه   

خان بوده است که شامل حیاط،  هایی بلند، در قرن بعدی از شهر جدا شد. این ارک، محل اقامت و مالقات کورینیش دیوار

. آسیاب، ضرابخانه، آشپزخانه و محل استقرار سربازان و .... می باشد . 

میالدی ساخته شد. اتاق تخت  9334 -3۰های  انیان ویران و بنای امروزی در بین سالساختمان اولیه در جریان حمله ایر

سلطنت با ایوان دو ستونی خود در جنوب خانه قرار گرفته است. تخت در جنوب اتاق قرار دارد و دارای تزیینات و 

ها، آثاری از آگاهی، شاعر  گی ستونهای سن  های آبی و سفید مزین شده است. بر روی پایه هایی است. ایوان با کاشی نقاشی

. و مورخ نقش بسته است  

ا : مسجد شیخ باب  

خانه، یک راه خروجی و راهرویی برای رسیدن به حرم وجود دارد که بر تل مرتفعی به نام  غربی کورینیش در گوشه شمال

م. در این مكان بوده است. حرم 94ی شیخ بابا )پیر مقدس( در قرن  ای معتقدند که حجره بابا واقع شده است. عده شیخ آق

های دو طبقه می باشد. ضرابخانه و مسجد خان بین   خان در پایین این تپه واقع شده و شامل ایوان تک ستونی وحجره

خان که مبادرت به وضع مالیات و ضرب سكه نمود، ساخته  خانه واقعند. ضرابخانه در زمان محمدرحیم حرم و کورینیش  

ضرابخانه بنا گردید. شبستان زمستانه بسیار ساده و  م.( در جنوب93۵۲-4۵خان) قلی زمان اهللشده است. مسجد در 

های آبی تیره، سبز و قرمز و منبر و محراب است تابستانه با تزیینات فراوان است. ایوان دارای دو ردیف ستون و رنگ . 

  

 
 



 ومین همایش ملیس

 معماری و شهرسازی در گذر زمان 
 در جستجوی فضاهای گمشده

 قزوین 9014اردیبهشت  03

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    خیوه شخصیت های محمود)پوریای ولی( و سایر  آرامگاه پهلوان  -9۲تصویر 

:م.(6221-74آرامگاه پوریای ولی )  

در مرکز قلعه واقع شده است. این شخصیت محبوب، شاعر، فیلسوف و پهلوان اهالی خیوه زیارتگاه با شكوه  این آرامگاه 

م. به این شكل در آمده است. در 93شیرقاضی خان در قرن ها توسط  معروفی در ایران و هند بوده است. آرامگاه او بعد

میالدی، یک قاری خانه دو طبقه به دستور اسفندیارخان به این مجموعه اضافه شده است. 91۵3تا  9193های  بین سال  

 خان اول که مقبره همچنین قبر محمدرحیم .محمود در پشت حصار پایینی و در ضلع غربی واقع شده است  قبر پهلوان

م. و در ضلع 93۵۲وجهی قرار دارد. در سال  ای پنج در بخش مرکزی و در زاویه.  محمود را بازسازی کرده است  پهلوان

-۰4های ابوالقاضی خان ) اند. سنگ قبر جا دفن شد. این سه سنگ قبر با کاشی تزیین شده قلی خان در آن شرقی، اهلل

منتقل شد. در راهرو سنگ مرمری با نوشتاری بر روی آن وجود دارد  ( به این آرامگاه9۰39خان )متوفی م.( و انوش9۰30

باشد. اسفندیارخان هم تعدادی از بستگانش و از جمله مادرش کاتلوگ  م.( می93۵3-43که متعلق به ندیمه ایلبارزخان)

مكان دفن نیست زیرا  محمود دفن نموده است. با وجود این، خود اسفندیارخان در این  خانم را در قاری خانه پهلوان بیگی

مقبره . ای را نباید از دیوار قلعه عبور می دادند کاال فوت نموده و طبق قوانین آن زمان، هیچ مرده او در بیرون از ایچان

 یازآثار منحصر به فرد گرید یكی زین ارید نیو شاعر مشهور قرن چهاردهم ا ریگ ی(:  کشت یول یایپهلوان محمود ) پور

. سردر کشاند یم ارید نیبه ا را یول یایعالقمند به پور انیرانیا ژهیاز ورزش دوستان بو یادیساله تعداد ز است که همه

اشعار  نیباشد .از جمله ا یم یو یاستكه از سروده ها افتهی شیاز آجر آرا ییارهابا نقش و نگ یول یایمرتفع مقبره پور

          (40. 903۲)کرمی:نقش بسته است :  زین یو دیوان  ست که دروا تیب نیشاعر و پهلوان جوانمرد ا نیا یعارفانه 

دل بهتر است                           کی کعبه  هزارانکبر است                  از اَ جّدل بدست آر که حَ                        

پارچه با  کیم( که در همان محل قرار دارد  93۵۲تا  933۰خان) میمانند مزار محمدرح زیمقبره ن یقسمت داخل   

 وهیدر خ یالدیم 90۵۰سال عمر در سال  31پس از  یالدیم 9۵43متولد  یول یایشده است. پور نییتز  یکاش

.  درگذشت   

اتور مدرسه امیر :  

م. در 9333شده است. تاریخ بنای این مدرسه به سال  کاال و در بین منازل مسكونی واقع این مدرسه در شمال ایچان

اند کاری شده ها کاشی  گردد. نمای اصلی هشت گوش و دارای دو طبقه است. گلدسته خان برمی زمان محمدرحیم . 

  ( :ولی )حیاط سنگیخ قصر تاش
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کاال منتقل شد. مجموعه جدید  م.(، مرکز تجاری و عمومی و سیاسی خیوه به شرق ایچان930۵-03قلی خان)  در دوره اهلل

باشد. این  قلی خان می دروازه واقع شده است و شامل قصر جدید، مدرسه کاروانسرا و بازار قصر اهلل تقریباّ در کنار پهلوان  

 

های سنتی و روستایی   های مستحكم است. معماری آن بر اساس خانه  ی بلند و دروازهها ای با برج و بارو مكان شبیه قلعه

. های مسقف است خوارزم با حیاطهای حصاردار و ایوان  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

(یتک ستون. )تاش خول یوانهایا با وهیخ یخانها یقصر تابستان ریتصو-9۰ ریتصو   

سرا، اتاق مالقات است.  حیاط داخلی است. قسمت شمالی شامل حرمولی شامل سه قسمت ساختمان در دورتادور خ تاش

خانه، صفحه  خانه( در قسمت جنوب غربی واقع شده است. در مرکز عشرت شرقی و اتاق کار)عرض خانه در جنوب عشرت

دیگر های مختلف قصر را به یك های قسمت درپیچ و اتاق های تاریک، پیچ آجری گردی برای خان تعبیه شده که کریدور

.متصل می سازد . 

ولی، یک راهرو فضای خانوادگی را از محل کار جدا می کند. قسمت جنوبی شامل پنج اتاق است که خ بخش اندرونی تاش

 مربوط به شاه و چهار همسرش بوده که سقف ایوان هر یک به رنگی تزئین شده است و با توجه به این که رنگ قرمز، 

باشد. یک  ایوان همسر چهارم که سوگلی شاه نیز بوده است به این رنگ مزین میشده، رنگ سقف  رنگ عشق محسوب می

.و خدم وجود دارد  ساختمان دو طبقه نیز جهت حشم  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(arch net )   وهیدر شهر خ یخانه ساز ستمیس - 93 ریتصو    

دیوان بیگی ف نیاز  حمد مدرسه م :  

بیگی  خان، محمد نیاز دیوان خان واقع است. وزیر محمد امین مدرسه محمدامین این مدرسه یک طبقه بوده و در در شرق

کاری سبک خوارزم از تزیینات آن است. طرح کلی مشابه  های پنج ضلعی و کاشی  را بنا کرد. طاقچه م. آن9339در سال 

  ای دکوری قرار دارد مدرسه امیرتور است. در قسمت جنوب، مسجد و در قسمت شمالی، دروازه
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:دروازه پهلون  

شده است. در زمان  میالدی به عنوان زندان استفاده می 93و  93های  این دروازه محل تجارت بوده است هر چند در قرن

. ها بازسازی شدند  قلی خان دروازه ها در دوره اهلل م.( و بعد9334-3۰التزارخان) . 

:خان و عبداهلل ق مراد ایناقتلق مدرسه   

قلی خان واقع است. کوتلوگ مراد،  میالدی ساخته شده و در روبروی مدرسه اهلل 939۵تا  9334های  الاین مدرسه بین س

قلی خان بود که در این مدرسه دفن شده است. او هم بیرون از شهر فوت کرد و برای ورودش به داخل، مجبور  عموی اهلل

ای است که با سفال ساده  دو طبقه خیوه و تنها مدرسهشدند قسمتی از دیوار شهر را تخریب کنند. این بنا اولین مدرسه 

و به یادبود  قمراد اینا قوتلوقخان در جنوب مدرسه فوق قرار گرفته است و توسط همسر  تزیین شده است. مدرسه عبداهلل

. م. کشته شده بود بنا گردیده است93۲۲اش که در صحرای ترکمن در سال  ساله 93پسر   

:خواجه اسالمبنای یادبود   

های اساسی  ( بود که کار9193-۵3م.( و پسرش اسفندیارخان)93۰0-9193خان) خواجه، صدراعظم محمدرحیم اسالم

زیادی، از جمله تاسیس بیمارستان، داروخانه، دفتر پست و تلگراف را انجام داد. همچنین مدرسه علوم غیردینی را بنا 

ترین مدرسه خیوه و بلندترین مناره آن است. این   دارد که شامل کوچککاال ای در جنوب شرق ایچان نهاد. وی مجموعه

های آبی تیره، سفید و آبی روشن از جنس کاشی به  بانی بوده است. کمربند متری، مكان خوبی برای دیده 4۲مناره 

شرق آن  در جنوب حجره دارد و 4۵اند و تعدادی پنجره نیز تعبیه شده است. حیاط کوچک مدرسه،  زیبایی مناره افزوده

. ای نقش اساسی دارند پله 993های کوچک، در حفظ تعادل مناره  مسجدی قرار دارد. احتماالٌ این ساختمان  

: گمسجد، مدرسه و مناره سیدبی  

و در کنار  قاال  قلی خان، یک بازرگان ثروتمند به نام سیدشلیكر بای، این مجموعه را خارج از ایچان در دوره اهلل

م.، یک ایوان باز 93های دو طبقه و مناره است. در اواخر قرن  گنبدی و مدرس 1وازه ساخت که شامل مسجدی در پهلوان  

شرق مسجد قرار دارد. ارتفاع مناره بیش  کاری شده به آن اضافه گردید. مدرسه در قسمت شمال با سه ستون چوبی کنده

.کند چراغدانی خودنمایی میدار با  متر است. در شرق حیاط مسجد، مناره تاج 03از   

ا: مجموعه شاه قلندرباب  

م. در قسمت غرب دروازه آتا)پدر( و در نزدیک 91این مجموعه شامل یک مدرسه یک طبقه و یک مناره است که در قرن 

 خان بود. مدرسه آرامگاه شاه قلندربابا ساخته شده است. بنای این مجموعه به خاطر بیكی جان بیكا، خواهر محمدرحیم

. متر قطر دارد و در کنار مدرسه واقع است ۰متر ارتفاع و  93هایی در حیاط دارد. مناره   حجره   

  : یگقصر نوراهلل ب

خان، توسط وی برای پسرش، اسفندیارخان  کاله قرار دارد و در زمان محمدرحیم غرب ایچان این قصر در قسمت شمال  

بخارا، این بنا دومین اثر معماری است که تلفیقی از معماری خیوه و ساخته شد. بعد از ساختمان ستاره ماه خاصه در 

های جانبی و مدرسه می باشد. اتاق  روسی در آن به کار گرفته شده است. قصر شامل سالن مالقات اسفندیارخان، اتاق

. تپطرزبورگ آورده شده اس های آن از سن  داخلی و اصلی، تزیینات فراوان و طالکاری دارد که سرامیک . 

:نتیجه گیری  

بویژه در آسیای میانه یا خراسان بزرگ  مدرسه نشانگر اهمیت واالی مدرسه سازی و راز پیشرفت علوم در دوره اسالمی 

شده اطالعات مربوط به  مصداقهای عینی ،همراه با تصاویر و طرحها ،با نقشه های الزم  ارایه  سعی  است .در این مقاله

مدارس در حوزه فرهنگی ایران دارای وسعت وتنوع گسترده ای است.از سند تا سیحون و تا طرح معماری وتحلیل شوند. 

های بی نظیر است. معماران وهنرمندان  در حین خلق آثار،بویژه در طراحی مدارس هرگونه کمالی را  نیل ، دارای ظرافت  

وفواره وآبنما طبیعت  را مستقیم  وارد فضای  در فن وهنر معماری آنها گنجانده اند. با ایجاد باغچه و گودال باغچه 

آن، استفاده از گره های هندسی،  بوسیله برگیره هایی از طبیعت در قالب نقوش اسلیمی و در کنار تا معماری نموده اند .

فت و ظراداشته کتیبه ها، مقرنس و کاربندی ،تناسبات طالیی و با عجین ساختن همه اینها با کالبد معماری جلوه خاص 

هخیر  
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کننده ای به بنای آنها بخشیده اند . لذا این فضاهای معماری ، نه تنها برای استفاده کنندگان خسته کننده نبوده ،بلكه 

دهد که یكی از پژوهشهای جدید نشان می نشاط آور نیز بوده است. گذشت زمان نیز از طراوت آنها را نكاسته است.  

گ و زیاد از هر سرزمینی ارتباط نزدیک بادیدگاه مردم ناحیه از بابت علم دوستی و دالیل ضهور دانشمندان و نویسنگان بز

موارد شاهد برتری ساخت و ساز مدارس، بر سایر عناصر  این  همچنین،  ما  در.  بها دادن به موضوع تعلیم و تربیت است

مدرسه ساخته شده و هر ۵0معماری واندامهای شهری و عمومی هستیم ، مانند شهر خیوه که در داخل ارگ آن ، تعداد 

یک از طراحی زیبا و متنوعی برخوردار هستند.در مجموع نمونه های بی نظیری هستند که اثبات کننده اهمیت علم و 

 لی آن در معماری مدارس هستند .به طوری که در شهری چون خیوه شمار مدارس  از تعداد مساجد بیشتر است .تج
عمده  بناهای این شهر به سبک معماری اسالمی ایران ساخته شده که دراین ناحیه دور ودراز تعجب برانگیز می نماید، 

ی اخیر، حتی زمان قاجار، جزئی از قلمرو ایران بوده است. اما چنانكه به تاریخ رجوع کنیم نشان می دهد که تا سده ها

ها،  و بناهای این شهر تاریخی ، شامل دروازه  های داخل این قلعه، ارزش تاریخی و فرهنگی دارد ها و مكان همه ساختمان

ه شیوه معماری ایرانی های سنتی است . . این مدارس این شهر  ب ها و خانه ها، کاخ ها، گرمابه ها، آرامگاه مسجدها، مدرسه

بین علمی فرهنگی و بنا گردیده و حتی هندسه و تزیین آنها هم ایرانی است .خیوه در حال حاضر مورد توجه موسسات 

 المللی قرار گرفته است. 

:خذامنابع و م  

گذر مجموعه مقاالت همایش جندی شاپور در  "سوابق مراکز علمی مذهبی  در ایران کهن"كاری نیری ،جواد ،ش -9

۵۰9،ص9034به اهتمام هوشنگ جباری ،دانشگاه شهیدچمران اهواز ،  "تاریخ  

  110،ص903۰هونگه زیگرید،فرهنگ اسالم در اروپا ،ترجمه مرتضی رهبانی ،ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسالمی،ج پنجم،-۵

                         ۲ص 9043رضی ،ناشر: کتاب فروشی اسالمی،، لوبون گوستاو ،تمدن اسالم وعرب ،ترجمه سید هاشم - 0

                               ۵۵،ص 9039بلر شیال ، ...،هنر ومعماری  اسالمی  ترجمه اردشیر اشراقی،انتشارات سروش،تهران  -4

                          90۰3دو پولو پاپا ،معماری اسالمی ، ترجمه حشمت جزنی  ،ناسرکمرکز نشر فرهنگی رجائ ،تهران ، -۲

هیلن براند ، رابرت ، معماری اسالمی ) شكل ، کارکرد ، معنی ( ، ترجمه باقر آیت ا... زاده شیرازی ، انتشارات روزنه ،  -۰

                                                                                                                9033تهران ، چاپ چهارم ، 

                                                                                (.903صفحه تا 9۵4. )از ۲شماره  - 9039بهار « نامه انجمن»کرمی، مجتبی، نگین خیوه. در: مجله   -3

-91۰۰) 9034تا  904۲، تهران: مؤسسه انتشارات فرانكلین، دائرةالمعارف فارسیحسین،  مصاحب، غالم -5

                                                                          (. در: لغتنامه دهخدا: مدخل: خیوه.911۲

 - 9031بهار « فصلنامه کتاب»تاریخ سیاسی نظامی. در:  -۵فر، جمشید: ماوراءالنهر در منابع ایرانی:  کیان-0

                                                                                               (.1۲تا  3۰. )از صفحه 49شماره 

ش؛ شمس بخارائى، تاریخ بخارا، خوقند و 9033التواریخ: تاریخ قاجاریه، چاپ جمشید کیانفر، تهران  ناسخ -93

                                                                          ش؛ 9033کاشغر، چاپ محمداکبر عشیق، تهران 

غفور، روزنامه سفرخوارزم، چاپ محمدحسن کاووسى عراقى و محمدنا در نصیرىمقدّم، خان  محمدعلى-99

                                                                                                                               ش؛9030تهران 

ش؛ هنرى موزر، سفرنامه ترکستان و 90۰۰اللّه گلى، تاریخ سیاسى و اجتماعى ترکمنها، [تهران]  امین -9۵

ش؛90۲۰على مترجم، چاپ محمدگلبن، تهران ایران: گذرى در آسیاى مرکزى، ترجمه 

CHORASMIA i. Archeology and pre-Islamic history (Y                    . 13-  Rapaport): in: 

Encyclopaedia Iranica                                                                                            .          

Bosworth: CHORASMIA ii. In Islamic times. In Encyclopaedia Iranica                    .-14                     

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C


 ومین همایش ملیس

 معماری و شهرسازی در گذر زمان 
 در جستجوی فضاهای گمشده

 قزوین 9014اردیبهشت  03

16 

 

15- Armin Vambery, Voyages d'un faux derviche dans l'Asie centrale, traduit de  

          l'anglais par E. D. Forgues, Paris 1865.                                

 

                                                                     های اینترنت:سایت

                                                                                                   www.tribuneindia.com 1-  

   http://www.shasa.ir4  -2 

1- 3- newsdetail-3912-.htm 

4- http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=6801 
 

5-http://cisroad.com/countries/Uzbekistan/Khiva/lang  
 

6-newsdetail-3912-fa.htm 
 

7-http://archnet.org                                                                                                                                              

8- http://robotics.stanford.edu/~latombe/mountain/photo/uzbekistan/khiva.htm                                               

9- http://eurasia.travel 

 

   Abstract: 

 “The school features a mosque with a triple, 

in the range of the Iranian cultural sphere” 
BY: Doctor Javad shekari Niri 
Faculty member of Restoration 

  Imam Khomeini International University, School of Architecture   

 

Islamic school in geographical 'is widely distributed. Characteristics on design, art, and 

other aspects of overt and covert, and knowing they still were not doing enough. Locating 

schools in the area of design spaces and architecture in Iran and its cultural geography, enjoy 

the amazing variety of everyday needs are. School, academic, religious, medical, professional, 

mobile schools, mosque schools, large collection of religious science, such as  the  Maragha 

observatory, and Rashidi quarter. Any clear examples of this are their history, as a model 

for other nations are located. In this way is enough points that they have confessed their 

foreign researchers, is examined. The scientist, like the doctor Sigrid Hunke , Burkhart, 

Gustav Le bon, and...... is Corners  of the fact that they have. in summary, geometry, 

physical space, internal landscape, arrangement of spaces, architectural decoration, colors 

and inscriptions and their location even in cases where the numbers and counting, all, very 

purposeful and deliberate choice, and have been implemented. According to new research, 

only three floors high school by a Persian mathematician named Ahmed Gavan Gilani   

made in India and has been established. n this article we will discuss about the obvious  
examples, along with pictures and drawings, and maps necessary to provide analysis. 
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