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 چکیده

بيش از سایر نهادها در معرض ده و خواهد کرد.فضاهای آموزشی ، تمامی نهادهای اجتماعی و از جمله آموزشی را متاثر کرتحوالت زندگی بشر

تازه ای نسبت به نخستين  ،حرفرسامدامروزه مدل کالبدی  دگرگونی قرار دارند و  زمينه را برای بروز دگرگونی های آینده مساعد می سازد.

ارند.از طرف دیگر فضاهای آموزشی به عنوان یک عامل مهم در کنار سایر عوامل آموزشی در فرایند تعليم و تربيت ندنمونه های مدارس جدید 

از این رو بررسی مدارس و روند تحوالت آن ها می تواند موجب راهنمای طراحان در طراحی بهتر فضاهای آموزشی .نقش مهمی بر عهده دارند

و شناخت روند تحول و  معماری و محتوا مدارس سنتی و معاصر ایران از این پژوهش بررسی تطبيقیاست. هدف  مقایسه ای-علّیشود.روش 

.از این منظر،سه مدرسه سنتی از دوره تيموری،صفوی و نيمه اول قاجار و دو مدرسه معاصر دارالفنون از ميانه قاجار و آن می باشددگرگونی 

لحاظ معماری شامل ویژگيها،ساختاری،عملكردی و ادراکی و هم چنين محتوا شامل شيوه  مارکار از دوره پهلوی اول انتخاب گردیدند و از

قرار گرفتند و در  مقایسهآموزشی؛انگيزه،مقاصد،محتوا،ساختار،نوع،مقطع و سطوح آموزش؛اجزا،نظام اداری و علت تكوین مدرسه مورد بررسی و 

 نهایت در جداولی مقایسه شدند.

. اما از این و کالبد مدراس پاسخگوی نياز ها و شيوه آموزشی بود قاجار مدارس ایران الگوی سنتی  را حفظ کردند بدین ترتيب تا ميانه دوره

 بدین ترتيب به یكبارهنبود.  آموزشی جدیدجوابگوی شيوه و کالبد قدیم مدارس  ، الگوتغيير شيوه آموزش و ورود شيوه جدیددوره به بعد،با 

 جدیدی به خود گرفتند.کالبد و الگوی  ارس ایجاد شد به نحوی که دیگر خبری از مدارس سنتی نبود و مدارسدر معماری و محتوا مد یتحول

 

 مقایسه و تطبيق-محتوا-معماری-مدارس سنتی و معاصر واژگان کلیدی:

 مقدمه -1

عی و از جمله آموزشی زندگی بشر در طول تاریخ همواره شاهد تحول و دگرگونی بوده است.این تحوالت تمامی نهادهای اجتما

را متاثر کرده و خواهد کرد.آموزش و فضاهای آموزشی به دليل وابستگی به مردم و تحوالت اجتماعی بيش از سایر نهادها در معرض 

تحول و دگرگونی قرار دارد و در این راستا بستر تحول آفرینی را نيز فراهم می آورد و زمينه را برای بروز دگرگونی های آینده 

عد می سازد.از طرف دیگر فضاهای آموزشی به عنوان یک عامل مهم در کنار سایر عوامل آموزشی در فرایند تعليم و تربيت مسا

آنچه که امروزه به عنوان مدل کالبدی مدرسه شناخته می شود هيچ حرف مهم و تازه ای نسبت به نخستين ایفای نقش می کند.

ین در حالی است که محتوای آموزش مدرسه ای از آن زمان تاکنون پيشرفت های نمونه های مدارس جدید مطرح نساخته است. ا

بسياری را شاهد بوده است. اکنون برنامه تحصيلی آموزش و پرورش بطور مستحكمی با الگوی معماری مدارس رایج پيوند خورده 
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يستم و روش آموزش مدرسه ای نمی است، بطوریكه بدون تحول در شالوده ساختمانی مدارس موجود، هيچ گونه دگرگونی در س

توان متصور شد. در طول چند دهه گذشته رشد آگاهی های جهانی نسبت به محيط تعليم و تربيت خالق و سازنده موضوع طراحی 

مدرسه را در منزلتی جدید و در خور تعمّق بسيار مطرح نموده است. مدارس مدرنی که بر مبنای فهمی عميق تر طراحی شده اند، 

اکنون این نكته است. وبی نشان می دهند که سامان دهی خالق محيط آموزش، هنر تعليم و تعلم را تحت تأثير خود قرار داده به خ

لذا به موازات توسعه سيستم و برنامه «. محيط بهتر، آموزش و پرورش مطلوب تر را در پی خواهد داشت»عميقاً فهميده می شود که 

 از اینفتاده است. ق نيرس نيز باید تكامل یابند، امری که در تاریخ مدارس معاصر ایران اصالً اتفامدا معماریآموزشی مدارس الگوی 

آن ها می تواند موجب راهنمای طراحان در طراحی بهتر فضاهای آموزشی شود و لزوم توجه به رو بررسی مدارس و روند دگرگونی 

 این امر را برای ما بيشتر می کند.

آن می و شناخت روند تحول و دگرگونی  معماری و محتوای مدارس سنتی و معاصر ایران رسی تطبيقیهدف از این پژوهش بر

.از این منظر،سه مدرسه سنتی از سه دوره تيموری،صفوی و نيمه اول قاجار،و دو مدرسه معاصر دارالفنون از ميانه قاجار و باشد

ها،ساختاری،عملكردی و ادراکی و هم چنين محتوا شامل ی شامل ویژگيدند و از لحاظ معمارمارکار از دوره پهلوی اول انتخاب گردی

 مقایسهآموزش؛اجزا،نظام اداری و علت تكوین مدرسه مورد بررسی و صد،محتوا،ساختار،نوع،مقطع و سطوح شيوه آموزشی؛انگيزه،مقا

 قرار گرفتند و در نهایت در جداولی مقایسه شدند.

 سواالت تحقیق -1-1

 سير تحول و دگرگونی مدارس سنتی و معاصر ایران چگونه بوده است؟و  محتوامعماری، -

 علت تفاوت بارز ميان معماری و محتوای مدارس سنتی و معاصر ایران چيست؟ -

 فرضیه -1-2

 پاسخگوی شيوه آموزشی جدید نباشد. مدارس تغيير شيوه آموزش باعث گردید کالبد قدیم

 روش تحقیق  -1-3

مقایسه ای است.ابتدا رویكرد مورد نظر جهت مقایسه تعيين شد،سپس شاخص های -علّیش حاضر،روش انجام تحقيق در پژوه

 و در نهایت وجوه اشتراک و تمایز بيان شدند.دیدند و در جداول مورد نظر مورد مقایسه قرار گرفتند مورد نظر مشخص گر

 مرور ادبیات تحقیق-2

 پیدایش مدارس در ایران -2-1

مسجد بود.مساجد به عنوان اولين پایگاه آموزش علوم و احكام اسالمی تا قبل از پيدایش مدارس،نقش در ابتدا،محل آموزش، 

مهمی در این زمينه ایفا می کردند و حلقه های درس علوم گوناگونی همچون لغت،نحو،بالغت،تفسير،حدیث،فقه،کالم و...که همگی 

 (1385)پسندیده،و منظره گذاشته می شد. حثاز قرآن سرچشمه گرفته بودند،در مساجد برگزار شده و به ب



 نهضت تاسیس مدارس -2-2

از اوایل قرن چهارم هجری چندین عامل مرتبط با یكدیگر نياز جدید و فزاینده ای به تاسيس مدارس مستقل ایجاد نمود.این 

احداث نشده بودند،همانند  نياز به طور طبيعی از گسترش عمومی آموزش و پرورش و عدم کفایت مراکزی که برای منظور آموزش

 (86:1376انه و مكان های دیگر ناشی می شد.)سميع آذر،مسجد،خ

این اقدام نيازمند ثبات اجتماعی و سياسی الزم بود.تاسيس مراکز مستقل آموزشی عمال تا اواسط قرن پنجم هجری انجام 

 ق شد.نگرفت و با آمدن امپراطوری قدرتمند سلجوقی،شرایط الزم برای این امر محق

 ترکیب مدارس سنتی -2-3

فضاهای آموزشی در ایران (91:1387)پيرنيا،بعد از مسجد،مهم ترین بنای عمومی از ساختمان های درون شهری،مدرسه است.

 در واقع شامل مكتب خانه و مدرسه بوده است.

خواندن را  وده و مقدمات الفبا،قرآن ومكتب خانه:مكان خاصی نداشته است و معموال در خانه،باال خانه،سرکوچه یا در خانه مال ب

داخل مدرسه حياطی سرسبز با حجره ها و ایوانهایی در اطراف بوده است.جای سمينارها (.91:1387در آن فرا می گرفتند.)پيرنيا،

حث در ایوان های مدارس بوده و بحث های دو نفری در پيشخان ها انجام می شده است.ایوانچه های جلوی حجره ها نيز محل ب

 مدارس شامل حجره، مدرس، حياط، ایوان ها و ایوانچه ها بوده است..(92و 91:1387)پيرنيا، بوده است.

 (92:1387)پيرنيا، حجره:یا اتاق طلبه ها،معموال دارای یک ایوانچه و یک پستو بوده که شكل های گوناگونی داشته است.

می شدند.حجره های طبقه اول برای طالب درس خارج بوده که حجره های معموال برای یک و سه نفر و روبه بيرون ساخته ن

ارتباط کمتری با طلبه ها داشته باشند.ایوانچه های جلوی حجره هادر طبقه اول به راهرو تبدیل و در جلوی حجره ها راهرو و پشت 

فضای مدارس نسبت به سایر آن ها پستو بوده است. حجره را که سهم قابل مالحظه و چه بسا عمده ترین نقش را در شكل گيری 

مدرس:فضای درس مدرسه است (.438:1364)سلطانزاده،فضاها داشت،می توان مهم ترین واحد ویژه معماری مدارس به شمار آورد.

آن قرار  وریک حياط درونگرا برای اینكه تمرکز حواس داشته باشند که حجره ها و ایوان ها د.و استاد در محل درس می داده است

 .(92:1387)پيرنيا، است. می گرفته

 دوران معاصر -2-4

از اوایل قرن سيزدهم کشور ایران دستخوش دگرگونی های عميق سياسی و  اجتماعی شده،به گونه ای که نگرش و طرز تفكر 

و  حاکم به طور بی سابقه ای متحول گردید.مجموعه این تحوالت به طور مستقيم فرهنگ و تعليم و تربيت جامعه را متاثر ساخت

 (149:1376)سميع آذر، را نسبت بدانها عميقا تغيير داد.نگرش مردم 

 ماهیت جدید آموزش و پرورش -2-5

در پی تحوالت فرهنگی و اجتماعی،اهداف و ماهيت جدیدی برای آموزش و پرورش مطرح شد در نتيجه مفهوم سنتی تعليم و 

ید همراه با محتوا،ارکان و روش های دیگرگونه عرضه شد.این تربيت بتدریج رخت بر بست و متعاقب آن برنامه های آموزشی جد

برنامه پایه های آموزش و پرورش نوین کشور را بنا نهاد و با وجود تغييراتی چند،شالوده کلی آن تا امروز دست نخورده باقی مانده 

 (150:1376)سميع آذر، است.



 مدارس جدید -2-6

نيازهای کالبدی سيستم آموزشی جدید نامناسب به نظر می رسيد،به یكباره ساختمان مدارس که با الگوی سنتی خود برای 

مكان "کنار گداشته شد و شكل جدیدی از مدارس با بهره گيری از معماری غربی ساخنه شد. بدین ترتيب تعریف جدید از 

نخستين (.150:1376آذر،)سميع  دارس به قاعده جدید صورت پذیرفت.و خصوصيات فيزیكی آن ارایه شده و طراحی م "آموزشی

 تالش های رسمی برای ظهور موضوعات جدید در مدرسه دارالفنون به وقوع پيوست.

 الگو و نظام آموزش مدارس جدید-2-7

مهم ترین نوآوری شيوه نوین که به دگرگونی بنيادی محيط آمورش انجاميد،استفاده از آرایش جدید کالس درس بر مبنای 

ر برابر معلم بود.که یكی از مهمترین عوامل ظهور معماری جدید مدارس بشمار می آید.الگوی ردیف های مستقيم شاگردان د

معماری مدارس جدید:ردیف مستقيم و یكنواخت کالس ها در پالن،ردیف مستقيم و یكنواخت پنجره ها در نما و ردیف مستقيم و 

 آموزش چهره به چهره و معلم محور است. یكنواخت ميز ها در کالس درس است و جانشينی راهرو ها می باشد. نظام

 و تحلیل: تجزیه -3

 معرفی نمونه ها -3-1

 در مشهد: مدرسه دو -3-1-1

ین مدرسه دو گنبد الجوردی این مدرسه یكی از زیباترین و اصيل ترین نمونه های معماری عصر تيموری است.ا

 (.8:1388دارد.)خزایی،

 
 (1388خزایی،در) گنبد مدرسه دو -1شکل 

بنا شده و بر همين اساس به  1439/843در حدود سال  -از امرای زمان شاهرخ ميرزا-درسه توسط امير یوسف خان خواجه م

در معروف شده است.صحن  به مدرسه دو -به جهت داشتن دو ورودی در شرق و غرب-نام یوسفيه معروف بوده که در دوره اخير 

مترمربع مساحت می باشد که  600مدرسه نامبرده دارای (.8:1388)خزایی،متر است. 20*20مربع و به ابعاد  مدرسه به شكل

 (3:1350)فاضل،حجره تحتانی و فوقانی است. 32متر مربع آن زیر بنا است.مدرسه دارای  20*10

 
 (1388خزایی،حیاط مدرسه) -2شکل 



 مدرسه چهار باغ اصفهان: -3-1-2

ی ایران و آواز قوی شيوه اصفهانی و در زمان شاه سلطان حسين ساخته مدرسه چهار باغ اصفهان یكی از زیباترین مدرسه ها

آن کاروانسرای مادر شاه جای شده است.ساختمان در شرق خيابان چهار باغ جای دارد.در شمال آن بازارچه بلند و در شرق 

ه.ق به دستور شاه  1126و  1116این مدرسه به سبک چهار ایوانی،به شيوه اصفهانی بين سال های (.330:1387دارد.)پيرنيا،

 سلطان حسين برای تدریس و تعليم طالب علوم دینی بنا شده است.

 
 (1376سمیع آذر،همجواری مدرسه و کاروانسرا) -3شکل 

 
 (1387پیرنیا،):مدرسه چهارباغ3:کاروانسرا 2:بازارچه 1مجموعه مادر شاه) -4شکل 

 

در و پنجره چوبی،طاقچه و رف ه ساخته شده و دارای ضلع صحن و در دوطبق 4حجرات مدرسه چهارباغ نيز در 

 "مدرسه چهار باغ"این مدرسه بدین جهت .(4:1391ربع است.)خانی،متر م 95*90مساحت مدرسه .(52:1381است.)مالزاده،

علت نيز به این "مدرسه سلطانی"مدرسه چهار باغ ناميده می شود که در قسمت شرق خيابان چهار باغ واقع شده و وجه تسميه 

معروف است،زیرا مادر شاه کاروانسرای  "مدرسه مادر شاه"است که به فرمان شاه سلطان حسين احداث شده است.همچنين به 

عباسی و بازارچه بلند را وقف کرده تا منافع آن ها به مصرف مدرسه و طالب برسد.مجموعه مادر شاه متشكل از مسجد،مدرسه،بازار 

انقالب اسالمی  ایران و گسترش حوزه علوم دینی،این مدرسه از حيث دروس حوزوی فعال تر شدو و کاروانسرا است.پس از پيروزی 

 (201:1385)ریاحی،موسوم گردید."مدرسه امام جعفر صادق"به  

 

 
 (1376هردگ،پالن طبقه همکف مدرسه چهار باغ) -5شکل 

 مدرسه آقابزرگ کاشان: -3-1-3

این مدرسه .(342:1387)پيرنيا، ه.ق ساخته شد. 1268فهانی در سال شيوه اص مدرسه و مسجد آقابزرگ کاشان در دوره دوم

مربوط به نيمه اول دوره قاجاریه است و اوج تكامل معكاری قاجار در ساماندهی فضاها و ترکيب کلی پالن و نمای مدرسه است.این 

روف به آقا بزرگ ساخته شده است و در خيابان بنا به همت حاج محمد تقی خانبان و به احترام دامادش مال محمد مهدی نراقی مع

فاضل نراقی کاشان واقع شده است.ویژگی بارز این بنا،تلفيق مسجد و مدرسه است به طوریكه هر دو کاربری دارای ارزش یكسان اند 



( و حياط و هيچ یک عملكرد دیگری را مختل نمی کند.صحن در دو طبقه و مشتمل بر دو حياط فوقانی )بام حجره ها و مدرس

 تحتانی )گودال باغچه( است.هماهنگی با اقليم به خوبی از وجود گودال باغچه،بادگيرها،حوض آب و باغچه در حياط نمایان است.

 
 (1392.)هوشیاری،مسجد مدرسه آقابزرگ -6شکل 

 مدرسه دارالفنون: -3-1-4

اعزام دانشجو به اروپا عملی شد،این بار با ش با  1189ق/1226اندیشه اقتباس آموزش و پرورش جدید از غرب که از سال 

تاسيس یک موسسه آموزش عالی به سبک غربی،نمود تازه ای یافت.در واقع دارالفنون اولين نمود آموزش و پرورش جدید در ایران 

همين دليل است که با هدف تربيت متخصص علوم نوین به شيوه ای مطمين تر و ارزان تر از اعزام محصل به اروپا تاسيس شد.به 

این مدرسه به (5:1386)ناصح،ش را سر آغاز نظام آموزش و پرورش رسمی می دانند. 1230ق/1268افتتاح دارالفنون در سال 

ابتكار اميرکبير و در زمان ناصرالدین شاه تاسيس شد.که هم اکنون در خيابان ناصر خسرو واقع شده است.نوگرایی دارالفنون در 

اند و کمتر به محيط کالبدی راه یافت.شالوده کلی بنا دارای الگوی نيمه سنتی و درونگرا می باشد و سطح برنامه آموزشی باقی م

نوآوری هایی در پالن به چشم می خورد.این بنا دارای دو طبقه است و رگه های تاثير پذیری از مدارس اروپایی در آن دیده می 

زیک و شيمی و ما بقی برای کالس درس،وجود دارد.ارتباطات فضایی توسط اتاق در این بنا که تعدادی برای آزمایشگاه في 24شود.

راهروهایی که کليه فضاها را از پشت به هم می دوزد انجام می شود.نقش حياط به یک فضای باز مرکزی تقليل می یابد و قلب 

می افتد.تفكيک علوم وایجاد نظام  فعاليت ها  کالس درس است.در این دوره است که تغييرات بنيادین در ساختار آموزشی اتفاق

 آموزشی معلم محور نياز از جمله این تغييرات است.

 
 www.arthut.com)ورودی مدرسه دارالفنون) -7شکل 

 مدرسه مارکار یزد: -3-1-5

ع شده یكی از بنا های معروف یزد مجموعه مارکار است که شامل مدرسه،پرورشگاه و برج ساعت می باشد و در محله تل یزد واق

و زرتشتی بود احداث و وقف شده است.مدرسه مجموعه  دوست فرهنگ،مردی بود فرهيختهاست..این مجموعه توسط پشوتن مارکار 

ه.ش در دوره پهلوی اول ساخته شد.این مجموعه به سبكی مدرن و کامال متفاوت با مدارس سنتی ایران ساخته شده و  1313در 

س های ردیفی،راهرو ها و وجود سيستم آموزشی جدید از ویژگی های معاصر این مدرسه نمود کاملی از مدارس معاصر است.کال

 است.

 
 (www.yazdnegar.ir)مدرسه مارکار -8شکل 



 ماتریس های مقایسه -3-2

 معرفی مدارس -3-2-1

 .معرفی مدارس1جدول 

 موقعیت قرار گیری بانی سال احداث دوره نام مدرسه

 هـ . ق 843 تیموری دو در
یر غیاث الدین یوسف خواجه بهادر از ام

 امرای خراسان

 مشهد: گذشته: ضلع غربی بازار زنجیر

حال: مجموعه اماکن حرم، شرق صحن 

 جمهوری

 صفوی چهار باغ
هـ .  1126 – 1116

 ق
 به دستور شاه سلطان حسین

حد فاصل ضلع شرقی خیابان  –اصفهان 

 چهار باغ و کاروانسرای عباسی

 هـ . ق 1268 قاجار نیمه اول آقا بزرگ

حاج محمد تقی بن خاتبان )از معماران 

برجسته( برای حاج مال مهدی نراقی 

 دوم، ملقب به آقا بزرگ

 کاشان، خیابان فاضل نراقی

 تهران، خیابان ناصر خسرو به همت امیرکبیر هـ . ش 1230 میانه قاجار دارالفنون

 هـ .ش 1313 پهلوی اول مارکار
مقیم هندوستان، مارکار از زرتشتیان 

 فرهنگ دوست و فرهیخته
 محله تل –یزد 

 س مقایسهیماتر -3-2-2

 .ماتریس مقایسه2جدول 

 ناصر

 

 

 

 مدرسه

 نظام اداری نوع و دوره تحصیل نظام آموزشی اجزای مدرسه نوع فضای آموزشی
علت تکوین 
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                              دو در

                              چهار باغ

                              آقا بزرگ

                              دار الفنون

                              مارکار



 بررسی تطبیقی -3-3

 بررسی تطبیقی معماری مدارس  3-3-1

 كردی وادراکی مورد بررسی قرار می گيرند.در این قسمت مدارس مورد نظر از لحاظ ویژگی،ساختاری،عمل

 

 . بررسی تطبیقی معماری مدارس از لحاظ معماری3جدول 

ی
ار

عم
م

 

 مدرسه
 مارکار دارالفنون آقا بزرگ چهار باغ در دو شاخص ها

ی
ژگ

وی
 

 ها

 پهلوی –معاصر  میانه قاجار –معاصر  قاجار صفوی تیموری دوره
 مدرن التقاطی اصفهانی اصفهانی آذری شیوه

 بانی
 –ایرانی  –افراد شاخص 

 –صاحب منصبان حکومتی 
 از امرای خراسان

 –ایرانی  –افراد شاخص 
صاحب منصبان حکومتی 

 شاه سطان حسین –

ایرانی  –افراد شاخص 
از معماران معروف  –

 دوره

 –ایرانی  –افراد شاخص 
صاحب منصبان حکومتی 

 کبیرامیر –

 –افراد شاخص 
 –مارکار  –خارجی 
 رتشتیز

در  –راسته اصلی شهر  جوار بدنه بازار احداث
 محل تل یزد راسته اصلی شهر راسته اصلی شهر جوار بازار و کاروانسرا

ی
دس

هن
و 

ی 
ار

خت
سا

 

 –سنتی  –بدون ایوان  سنتی –ایوانی  4 سنتی –ایوانی  4 سبک
 مدرن نیمه سنتی –دارای ایوان  گودال باغچه

 متقارن متقارن تقاراننا م متقارن متقارن پالن
 مستطیل مستطیل مستطیل مستطیل مربع هندسه پالن

 محور پالن
 شمال شرقی  –جنوب غربی 

 جنوب شرقی –شمال غربی  
جنوب  –شمال شرقی 
 غربی

شمال  –جنوب شرقی 
 غربی -شرقی  جنوبی –شمالی  غربی

 مستطیل مستطیل مستطیل مربع مربع هندسه حیاط
 1 2 2 2 2 تعداد طبقات
 3 1 2 1 1 تعداد حیاط

 مترمربع 100000 مترمربع 6108 مترمربع 10000 مترمربع 8550 مترمربع 600 مساحت

اد
د

تع
 

   12 121 32 حجره
طلبه یا دانش 

 - 1110 - 4000 81 آموز
 18 30    کالس

ی
رد

لک
عم

 

نحوه قرارگیری 
 –عناصر فضایی 
 کارکردی

های ردیفی اطراف  کالس جهت پیرامون حیاط 4 جهت پیرامون حیاط 4 اطجهت پیرامون حی 4
 وجود راهرو -حیاط 

 –های ردیفی  کالس
 وجود راهرو

 مدرسه مدرسه –مسجد  مدرسه مدرسه کاربردی
 –پرورشگاه  –مدرسه 

برج  –آب انبار 
 ساعت

 حیاط –ایوانچه ها  ارتباطات فضایی
ایوانچه ها )ارتباطی و 

 –م و تقارن( ایجاد ریت
 حیاط

ها )ارتباطی و  ایوانچه
 –ایجاد ریتم و تقارن( 

 حیاط
 راهروها راهروها

 حیاط

 –قلب ارتباطی مجموعه 
 –فضای مرکزی و تقسیم 

انتظام دهنده فضاها گرداگرد 
فضای باز و مطلوب –آن   

 –قلب ارتباطی مجموعه 
 –فضای مرکزی و تقسیم 
انتظام دهنده فضاها 

فضای باز  –گرداگرد آن 
 و مطلوب

قلب ارتباطی مجموعه 
 فضای باز مطلوب فضای باز مطلوب مرکزی فضای باز مطلوب –

ی
اک

در
ا

 

 برونگرا درونگرا درونگرا درونگرا درونگرا برونگرا –درونگرا 
 تأکید بر تقارن تأکید بر تقارن عدم تأکید بر تقارن تأکید بر تقارن تأکید بر تقارن تقارن

 فضایی حس
 –یادآور معماری سنتی 

 زیبایی و سادگی

 –یادآور معماری سنتی 
نمایش شکوه، قدرت و 

 تزئینات

یادآور معماری سنتی 
نمایش شکوه و  –

 قدرت

دارای معماری نیمه سنتی 
ای از  ارائه تعریف تازه –

 مدارس

گیری از معماری  بهره
 غربی

گیری از عناصر  بهره
طبیعی و همگام با 

 اقلیم

ز آب، گیاهان و استفاده ا
 درختان در حیاط

استفاده از آب، گیاهان، 
 مادی و درختان در حیاط

استفاده از آب، گیاهان  
 –و درختان در حیاط 

 وجود بادگیر

استفاده از آب، گیاهان و 
 درختان در حیاط

گیاهان و درختان در 
 حیاط

 



 وجوه اشتراک از لحاظ معماری -4جدول 
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 تحلیل

 .هر پنج مدرسه دارای فضای معماری متناسب با سیستم آموزشی خود هستند 
 اند. ها از افراد شاخص بوده بانی مدارس در تمام دوره 
 اند. های اصلی احداث شده معموالً مدارس در جوار بدنه بازار با راسته 
 شود. گیری از حیاط و فضای مطلوب آن در تمام مدارس دیده می بهره 
 اند. ه از درخت در جهت ایجاد کیفیت فضایی در محیط استفاده کردههر پنج مدرس 

 

 وجوه تمایز از لحاظ معماری  -5جدول 
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 تحلیل

 آینید در حیا ی کیه از میانیه دوره قاجیار       در، چهار باغ و آقا بزرگ جز مدارس سنتی ایران به حساب میی  سه مدرسه دو
 .مدارس به سبک جدید ساخته شدند

 یابند. مدارس در جهت پاسخ گویی به سیستم جدید آموزش، از حا ت درونگرا و سنتی به برونگرا و معاصر تغییر می 

     اجزای مدارس سنتی شامل مدرس، حجره، شبستان، حیاط، ایوان، گنبد خانه و فضای عبادی اسیت در حا یهیه میدارس
 .هستند معاصر تنها دارای کالس و حیاط

 هیای درس در آن هیا    سنتی نقش مهمی به عنوان فضای آموزشی بر عهده داشتند و جلسیا  و حلقیه  ها در مدارس  ایوان
 شد در حا ی که در مدارس معاصر این فضاها حذف شده و عملهردی ندارند. برگزار می

 .بانی مدارس از افراد ایرانی هستند در حا ی که بانی مدرسه مارکار از زرتشتیان مقیم هند بوده است 

 اط از میانه دوره قاجار به بعد، از قلب ارتباطی مجموعه و فضیای مرکیزی و تقسییم بیه ییک فضیای بیاز تقلییل         نقش حی
 یابد. می

 یابد. یابد در حا یهه در مدرسه چهارباغ این تعداد افزایش می ها در مدرسه آقابزرگ کاهش می تعداد حجره 

 مدارس معاصر این عامل حذف شده و راهروهیا جانشیین    ها نقش ارتباطی دارند در حا یهه در در مدارس سنتی ایوانچه
 شوند. آن می

  وعیه  مدر و چهارباغ ا گوی چهار ایوانی است اما در مدرسه آقابزرگ گودال باغچه بیه مج دو ترکیب فضاها در مدرسه
 شود، حال آنهه مدارس دیگر از این امر مستثنی هستند. اضافه می

 ک ایران اوج تهامل و زیبایی معماری را دارند.مدارس دوره صفوی به عنوان مدارس کالسی 

 عملهردی حاکم بر ترکیب فضاهای آن نهفته است تا تزئینا . ری مدارس عصر قاجار بیشتر در منطقهویت معما 

 .مدارس دوره قاجار از نظر معماری و محتوا تداوم سیستم رایج در عصر صفوی است 

 در ساماندهی و ترکیب کلی پالن و نما است. مدرسه آقا بزرگ کاشان اوج تهامل معماری قاجار 

 .مدارس نیمه اول قاجار عموماً در شهرهای مناطق مرکزی مانند یزد، کاشان، اصفهان تأسیس گردیدند 

  دوم قاجار بیشتر در تهران بنا شده و ا گوی نیمه سنتی دارند.مدارس نیمه 

 دهد. ای از مدارس را ارائه می و تعریف تازه نخستین دگرگونی در دارا فنون رخ داده، که ا گویی نیمه سنتی 

      مدارس دوره صفوی نسبت به دوره تیموری تهامل یافته اما از دوره صفوی تا دوره قاجار تحول قابیل تیوجهی صیور
مدارس رخ داده تا پاسخگوی شیوه جدید  و کا بد نگرفته، در حا یهه از میانه قاجار، به یهباره تحول عظیمی در ا گوی

ها در کالس و ایجاد راهیرو   باشد. بدین ترتیب مدارس جدید با روش تدریس جدید به صور  ردیف نیمهتآموزش 
 در دارا فنون شروع به شهل گیری کردند.



 مدارس بررسی تطبیقی محتوای -3-3-2

؛اجزا،نظام اداری در این قسمت مدارس مورد نظر از لحاظ شيوه آموزشی؛انگيزه،مقاصد،محتوا،ساختار،نوع،مقطع و سطوح آموزش

 .و علت تكوین مدرسه مورد بررسی و تحليل قرار گرفتند

 

 . بررسی تطبیقی معماری مدارس از لحاظ محتوا6جدول 

وا
حت

م
 

 مدرسه

 شاخص ها
 مارکار دارالفنون آقا بزرگ چهار باغ دردو 

 شیوه آموزشی
 –های درس  حلقه

 خصلت دینی –مباحثه 

 –های درس  حلقه

 نیخصلت دی –مباحثه 

 –های درس  حلقه

 خصلت دینی –مباحثه 

معلم محور  –نظام جدید 

 –های درس  کالس –

 –یادگیری مستقیم 

 خصلت غیر دینی

معلم محور  –نظام جدید 

 –های درس  کالس –

 –یادگیری مستقیم 

 خصلت غیر دینی

انگیزه و مقاصد 

 آموزش

 –اهدافی دینی و معنوی 

نیل به فضایل معنوی و 

 یتیا کسوت روحان

 –اهدافی دینی و معنوی 

نیل به فضایل معنوی و 

 یا کسوت روحانیت

 –اهدافی دینی و معنوی 

نیل به فضایل معنوی و 

 یا کسوت روحانیت

در راستای نیازهای 

دولت، تأمین نیرو برای 

 –مشاغل نوپای دولت 

کسب مهارت های 

ای، کسب معیشت  حرفه

 و شخصیت اجتماعی

در راستای نیازهای 

ین نیرو برای أمدولت، ت

 –مشاغل نوپای دولت 

کسب مهارت های 

ای، کسب معیشت  حرفه

 و شخصیت اجتماعی

محتوا و ساختار 

 آموزش

تفکیک نداریم. ادبیات 

فارسی و عربی، منطق، 

 فقه، اصول و بعضاً فلسفه

تفکیک نداریم. ادبیات 

فارسی و عربی، منطق، 

 فقه، اصول و بعضاً فلسفه

تفکیک نداریم. ادبیات 

ارسی و عربی، منطق، ف

 فقه، اصول و بعضاً فلسفه

تجزیه شدن علوم، 

عناوین تازه در علوم 

نظامی، مهندسی و 

 پزشکی

تجزیه شدن علوم، 

عناوین تازه در علوم 

نظامی، مهندسی و 

 پزشکی

نوع، مقطع و سطوح 

 آموزش

 –مقدمات  –مدرسه 

درس خارج  –سطح 

 )دوره نامحدود(

 –مقدمات  –مدرسه 

س خارج در –سطح 

 )دوره نامحدود(

 –مقدمات  –مدرسه 

درس خارج  –سطح 

 )دوره نامحدود(

آموزش عالی  –مدرسه 

 )دوره محدود(

دوره متوسطه   –مدرسه 

 )دوره محدود(

 اجزای مدرسه

 –مدرس  –حجره 

 –ایوان  –شبستان 

 –حیاط  –گنبدخانه 

فضای عبادی  –کتابخانه 

 )گنبد خانه(

 –مدرس  –حجره 

 –یوان ا –شبستان 

 –حیاط  –گنبدخانه 

فضای عبادی  –کتابخانه 

)گنبد خانه، شبستان، 

 نمازخانه(

 –مدرس  –حجره 

 –ایوان  –شبستان 

 –حیاط  –گنبدخانه 

فضای عبادی  –کتابخانه 

)گنبد خانه، شبستان، 

 نمازخانه(

 حیاط –کالس  حیاط –ایوان  –کالس 

 علت تکوین مدرسه

افزایش و گسترش منابع 

رقابت های  –مذهبی 

 سیاسی و مذهبی

افزایش و گسترش منابع 

رقابت های  –مذهبی 

 سیاسی و مذهبی

افزایش و گسترش منابع 

رقابت های  –مذهبی 

 سیاسی و مذهبی

ورود سیستم جدید 

آموزش از ممالک غربی 

پاسخگو نبودن مدارس  –

سنتی به سیستم آموزشی 

 جدید

ورود سیستم جدید 

آموزش از ممالک غربی 

گو نبودن مدارس پاسخ –

سنتی به سیستم آموزشی 

 جدید

 نظام اداری
وجود بانی و  –وقفنامه 

 متولی

وجود بانی و  –وقفنامه 

 متولی

وجود بانی و  –وقفنامه 

 متولی
 مدیریت مدیریت



 وجوه اشتراک از لحاظ محتوا -7جدول 
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 تحلیل

 موزش خیا،، هیدف، محتیوا و سیاختار متناسیب بیا شییوه        هر دو نوع مدارس سنتی و معاصر دارای شیوه آ
 آموزشی خود و اجزا و فضاهای معماری خا، هستند.

 

 وجوه تمایز از لحاظ محتوا -8جدول 
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 تحلیل

 باشید و در   های درس است که دارای خصلت دینیی میی   در تمام مدارس سنتی شیوه آموزش مباحثه و حلقه
جدید معلم محور، کالس درس و یادگیری مستقیم وجود دارد که خصیلت غییر دینیی    مدارس معاصر نظام 

 دارد.

   انگیزه آموزش در مدارس سنتی اهداف دینی و معنوی بوده و در مدارس معاصر در راستای نیازهای دو یت
 باشد. و کسب مهار  می

 هه در مدارس معاصر عناوین باشد در حا ی محتوا و ساختار آموزش در مدارس سنتی ادبیا ، منطق و فقه می
 شود. تازه در مهندسی و پزشهی مطرح می

        مدارس سنتی در سه سطح آموزشی با دوره نامحدود بودند امیا میدارس معاصیر دارای ییک سیطح بیا دوره

 محدودند.

 ،ورود هیای سیاسیی و میذهبی بیوده و      افزایش و گسترش منابع میذهبی و رقابیت  علت تهوین مدارس سنتی
 است. معاصر مدارس ن سیستم، علت پیدایشو پاسخگو نبودن مدارس سنتی به ایوزش سیستم جدید آم

 بررسی تطبیقی تصاویر مدارس  3-3-3

 . بررسی تطبیقی تصاویر9جدول 

 



 

 بحث-4

 تیپ بندی مدارس -4-1

 . تیپ بندی مدارس10جدول 

 تیپ

 مدرسه

: مدرسه با یک گنبد 1تیپ 

خانه محراب دار )به عنوان 

 ی(فضای عباد

: مدرسه با شبستان و 2تیپ 

 گنبد خانه محراب دار

: جایگیری فضاهای 3تیپ 

و دآموزشی در یک مسجد 

شبستانی و گنبد خانه 

 محراب دار

جهت راهرو  : ایجاد 4تیپ 

کالس های  –ارتباطات

ردیفی در یک سمت 

 راهرو

 نتیجه

 دو در

    

در بییا سییاختار چهییار مدرسییه دو 

و گنبییدی، در چهییار کیینج بنییا، د

تر، آرامگاه بیانی در   گنبد بزرگ

گنبدخانییه جییای دارد. یهییی از   

هیییا محیییراب دار و  گنبییید خانیییه

 .آید فضای نیایشی به شمار می

 چهار باغ

    

مدرسه چهار بیاغ بیا گنبید خانیه     

شبستان، ترکیبی از  محراب دار و

فضیای نیایشیی    مسجد و مدرسه،

هییای قبلییی   آن نسییبت بییه گونییه 

 تر و کاملتر. بزرگ

 ا بزرگآق
    

 –تواند مسجد  گونه کامل که می

 مدرسه نامید.

 راهرو.-ها ردیف کالس     دارا فنون

 مارکار
    

ها و چند راهرو بیه   ردیف کالس

 .جای حیاط مرکزی

با ورود سیستم مدرسه آقا بزرگ کاشان ببینیم. از میانه دوره قاجار -دمسجتوانیم در  میرا به طور کامل مدرسه -تر شده و ترکیبی از مسجد رس کاملمدا میانه قاجار از دوره تیموری تا نتیجه

 مدارس سنتی پاسخگوی شیوه جدید نبوده و نیازمند معماری متفاو  بود. و بدین ترتیب تحو ی در معماری مدارس ایران ایجاد شد.کا بد و ا گوی ، آموزشی جدید



 نتیجه گیری -5

کالبد مدراس و  مورد استفاده قرار می گرفتند و را حفظ کردند سنتی الگوی و کالبد  انایر تا ميانه دوره قاجار مدارس سنتی

که ارتباطات از طریق  باتعدادی حجره اطراف آن.این الگو عبارت بود از یک حياط مرکزی پاسخگوی نياز ها و شيوه آموزشی بود

جوابگوی و کالبد قدیم مدارس  وه آموزش و ورود شيوه جدید، الگواما از این دوره به بعد،با تغيير شي.حياط و ایوانچه ها مهيا می شد

)معلم محور(. دانش .منبع یادگيری و معلومات بوده استمعلم تنها تازه،با تعریفی  جدید شيوه زیرا درنبود.  آموزشی جدیدشيوه 

تنها به ،وناگون بود، باید به جای بحثوم گآموزان برای فراگرفتن مطالب آموزشی که حال دیگر از مباحث عمدتاً مذهبی به سمت عل

در معماری و محتوا  یتحولبدین ترتيب به یكباره معلم توجه می کردند و عمدتاً از طریق گوش دادن و برخورد رودَررو می آموختند.

 .مدارس کالبد و الگوی جدیدی به خود گرفتندکه دیگر خبری از مدارس سنتی نبود و مدارس ایجاد شد به نحوی 

 ع:مناب

 .ياد پژوهشهای اسالمی، مشهدحوزه علميه خراسان، بن .1385 پسندیده، م. [1]

 .اری ایرانی.تهران،سروش دانش.سبک شناسی معم1386. محمدکریم پيرنيا، [2]

 .تهران،سروش دانش.معماری اسالمی ایران.1385.محمدکریم پيرنيا، [3]

 .اری ایرانی.تهران،سروش دانش.معم1387.محمدکریم پيرنيا، [4]

.بهفار و  6شفماره   ،3دوره  نامفه معمفاری و شهرسفازی،    .«تاثيرات وقف بر پایداری مدارس صففوی » .1390 ؛ارژمند،محمود.بيتا حاجبی، [5]

 .تابستان

 .کشور فرهنگی ميراث سازمان :تهران مدارس گنجنامه.1379.کامبيز قاسمی، حاجی [6]

.نشفریه  «و تزئينفات مدرسفه غياثيفه و چهفار بفاغ     بررسی تطبيقی معماری ».1391 صالحی کاخكی،احمد؛تقوی نژاد،بهاره. سميه؛ خانی، [7]

 .پایيز و زمستان سال دوم،شماره چهارم،« مطالعات تطبيقی هنر)دو فصلنامه علمی پژوهشی(.

فصفلنامه علمفی پژوهشفی مطالعفات هنفر       .«ساختار و نقش مایه های مدارس دوره تيموری در خطفه خراسفان  ».1388 محمد. خزایی، [8]

 .تانزمس -،پایيز11اسالمی،شماره 

 .تفریحی شهرداری-يراث فرهنگیره آورد ایام )مجموعه مقاالت اصفهان شناسی(.اصفهان،سازمان م.1385 محمد حسين. ریاحی، [9]

 تأسيس دارالفنون.تهران،نگاه.تاریخ مدارس ایران از عهد باستان تا .1364 حسين. سلطانزاده، [10]

 .ی توسعه و تجهيز مدارس کشورسازمان نوسازتاریخ تحوالت مدارس در ایران.تهران، .1376 عليرضا. سميع آذر، [11]

 .پایيز و زمستان ،31.مجله صفه،شماره «مفهوم و کارکرد فضای باز در مدارس سنتی و جدید».1379 عليرضا. سميع آذز، [12]

 .اسفند ، بهمن و35فصل نامه معمار؛شماره  «يشگامان طراحی مدارس جدید در ایرانپ».1384 بيژن؛عباس زاده،هانيه. شافعی، [13]

بررسی تطبيقی سير تحول ساختار،عملكرد، معنا و تزئينات مدارس در شهر ».1392 .نجيب،نسرین؛صارمی،حميدرضا ليزاده،کتایون؛ع [14]

 .و توسعه پایدار شهری،تبریز کنفرانس بين المللی عمران،معماری«.مشهد )دوره تيموری و صفوی(

 .9.دوره 11اره شم ،.مجله وحيد«در مدرسه دو مدارس قدیم مشهد،».1350 محمود. فاضل، [15]

 .ان.تهران،مرکز نشر دانشگاهی.مدارس جدید در دوره قاجاریه،بانيان و پيشرو1377 .اقبال قاسمی پویا، [16]



آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب:بررسی مبانی، مفاهيم ریشفه هفای شفكل    .1391 مهدوی نژاد،محمدجواد. حامد؛ کامل نيا، [17]

 .معمار گيری آن.تهران،انتشارات موسسه علم

وم انسفانی دانشفگاهها   تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسالمی.تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علف .1379 محمد یوسف. کيانی، [18]

 .)سمت(

 .وم انسانی دانشگاهها )سمت(معماری ایران دوره اسالمی.تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب عل.1379 محمد یوسف. کيانی، [19]

 .اکرم قيطاسی.تهران،سورة مهر معماری اسالمی. ترجمة.1389 گران.گرابار، اولگ و دی [20]

. پژوهشفگاه مطالعفات آمفوزش و پفرورش، پژوهشفنامه      «دارالفنون؛ هدف، سازمان، مدیریت، حاصل کار».۱۳۸۸ معتمدی، اسفندیار. [21]

 .۲۰۱۱اکتبر  ۱۳شده در  . بازبينی۱۳۸۸پژوهشگاه دی ماه  ۱۱۷آموزشی شماره 

 .شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ اول.مدارس و بناهای مذهبی تهران، 1381.ی،مریممالزاده، کاظم؛محمد [22]

 اهی دیگر.اصفهان،نقش خورشيد..اصفهان از نگ1378 .محمدعلی موسوی فریدنی، [23]

نگاهی تطبيقی به پيشينه شش مدرسه تاریخی ایران )با رویكردی به نقد تدریس الفبا در نظام آموزشفی  ».1386 محمد امين. ناصح، [24]

 .،زمستان28نامه انجمن،شماره .مجله «نتی(س

 .1392دی  25شده در  . بازبينی1391خرداد  1. روزنامه شرق، «یادگار اميرکبير در ناصرخسرو» .1392 نيكروح متين، فرزانه. [25]

 .ساختار شكل در معماری اسالمی ایران و ترکمنستان.ترجمه محمد تقی زاده.تهران:بوم.1376هردگ،کالوس. [26]

 مدرسه در معماری اسالمی ایران،-گونه شناسی مسجد» .1392 پورنادری، حسين؛فرشته نژاد،سيد مرتضی.دی؛ د مهمحم هوشياری، [27]

 .،بهار و تابستان3انی،شماره دو فصلنامه معماری ایر مطالعات معماری ایرانی،«.بررسی چگونگی ارتباط ميان فضای آموزشی و نيایشی

تهران،سفازمان ميفراث    ویرهای ارنست هولستر از عهد ناصری.مترجم: اکسفانا بهشفتی،  .هزار جلوه زندگی: تص1382 .ارنست هولستر، [28]

 .فرهنگی

 .ی،تهران،انتشارات روزنه، چاپ سومهنر و معماری اسالمی.ترجمه اردشير اشراق.1391 هيلن برند، رابرت. [29]

.تهران: وزارت دففاع و پشفتيبانی   .مجموعفه آثفار معمفاری سفنتی ایفران دوره اسفالمی      1374وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح. [30]

 نيروهای مسلح.

[31] www.arthut.co   

[32] www.google.com/earth 

[33] www.memaran.ir      

[34] www.yazdnegar.ir  
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