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 چکیده

جا آناز .شد یرانیزندگی و فرهنگ ا یاز جلوه ها یتغییراتی در بعضتحوالت قرن حاضر، موجب دگرگونیها و 

به  یکم توجه تایو نها فرهنگ جامعه شد ، مانع از تطبیق آنها بابسیار زیاد بود تحوالت نیسرعت وقوع اکه 

و از جمله نظام  یاجتماع ینهادها یدر دوران معاصر، تمام بشر یداشت. تحوالت زندگ یمعماری سنتی را در پ

 نسبت یامروزه مدارس، حرف تازه ا یاز آنست که مدل کالبد یها حاک یبررستا آنجا که ؛ را متاثر کرد یآموزش

واسطه بمیتوانند باغ مدرسه ها آیا  "اساسی که مطرح می شود اینست که :سوال حال ندارد.  ایرانی سنتی مدارس به

فرهنگ  انتقال تینوشتار حاضر با محور "؟باشند ،به دانش آموزان یرانیانتقال فرهنگ اعاملی جهت  ،علوم رفتاری

ال و موارد انتق یرانیمدارس ا طهیشکل گرفته است. با توجه به گسترده بودن بحث در ح یآموزش یدر مکان ها

پرداخته و دو مدرسه  - یمنوط به دوره صفو - "باغ مدرسه" یخاص به بررس بطور انیم نیدهنده فرهنگ، از ا

و سپس با  ی، معرفدست بناها نیموجود از ا ینمونه ها نیو چهارباغ اصفهان به عنوان شاخص تر رازیخان ش

 ییراهکارها یارائه  یباغ مدرسه ها، در راستا یمعمار یاز الگوها یریبهره گلذا  .خواهند شد سهیمقا گریکدی

 نیا یکاربران، هدف اصل جامعه به بر انتقال و آموزش فرهنگ یمبتن ،معاصر مدارس اطیح یطراح باز یبرا

ب به مطال یو گردآور مقایسه ای استفاده_کیفی علیروش تحقیق از  ،هدفبرای تحقق این  .استبوده پژوهش 

، (یا حیاط )باغ فضای بازها، ایوان ها و شامل مدرس مورد نظر یشاخص ها نهایتااست.  بودهی صورت کتابخانه ا

 شده است.به صورت الگواره بیان  ،تطبیقی معرفی و نتایج حاصل از نمونه های مورد مطالعه سهیمقاجهت 

 زرایمدرسه چهارباغ اصفهان، مدرسه خان ش ،یعلوم رفتار ،: فرهنگ، آموزشیدیکل اتلمک
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 مقدمه

 .گرندیکدیدو مقوله وابسته به  یفرهنگ و معمار

معماری در هر دوره باید گویای شرایط  بنابراین

رشد  ،درطول چند دهه گذشتهفرهنگی جامعه باشد. 

نسبت به محیط تعلیم و تربیت خالق و  یجهان یآگاه

و  دیجد یمدرسه را در منزلت یسازنده موضوع طراح

 نقش لیدلبه  آموزش در خور تعمق مطرح کرده است.

 تیاز اهم ،دارد یدر توسعه جوامع بشر که یمهم اریبس

بشر،  یتحوالت زندگ یبرخوردار است. از طرف ییبسزا

قرار داده  ریرا تحت تاث یآموزش و یاجتماع ینهادها

هستند  یمهم مراکز آموزش یگونه ها است. مدارس از

 هدر انتقال فرهنگ جوامع بر عهده داشت یکه نقش مهم

در شده اند.  یمختلف دچار دگرگون یو در دوره ها

اص خ یکالبد یژگیبا و کیهر  یکه مدارس سنت یحال

شهرها  یو فرهنگ یتیخود به عنوان عناصر هو

 یضمن وحدت در اصول و ساماندهو  محسوب شده

قابل توجه بوده و متناسب با  یتنوع یدارا ،ییفضا

  ؛خود ساخته شده اند یطیخاص مح طیشرا

بدون توجه  غالب، در طراحی مدارس کنونی، یالگو

 دیأکبا ت ،فضای باز یعملکردی آموزش هایتیبه قابل

به صورت فضاهای  ح،یسرگرمی و تفر یجنبهبر 

 یمسکون یمحوطه ساز یکوچک مطابق الگو شیکماب

شده با آسفالت به همراه برخی عناصر و  دهیو پوش

 است کییزیف تهاییمحدود برای بازی و فعال زاتیتجه

 فضاهای در طبیعت حضور .(55،1394ما،ی)طاهر س

 می اتفاق محدودی بسیار صورت به اغلب آموزشی

 گرفتن نظر در بدون نیز محدود حضور همین و افتد

 های محیط باالی های قابلیت و کودکان خاص نیازهای

 الزم .گیرد می صورت نیازها این برآوردن در طبیعی

 هدف با مدارس در طبیعی های محیط طراحی است

 و آموزش رشد، در کودکان مختلف نیازهای تامین

 طبیعت حضور اهمیت  .گیرد صورت مهارتها پرورش

 مورد مختلفی های جنبه از مدارس در باز فضاهای و

چرا که  .است گرفته قرار کودک پژوهشگران توجه

به سبب  یفیزیکمحیط همانطور که اشاره رفت، 

آن فرآیند  یتواند تعامالت و در پی ساختار خود م

از آنجا که  را تقویت و یا تضعیف نماید. ییادگیر

 "یطمحی با منابع و وم انسانها با یکدیگرتعامالت مدا"

 یهامجوهره نظا ،"یمحور - یادگیرنده" یالگو و

این اعتقاد  ،دهدیجهان امروز و فردا را شکل م یآموزش

جدید، نیازمند حرکت، کار  یوجود دارد که رویکردها

 تعریف رواین از است. دانش آموزان یو پویای یگروه

 که چنین نحوه یبستر چگونگی سازماندهی و نیازها

در آن قابلیت ظهور داشته باشد، از اهمیت  ،ییادگیر ی

به منظور ر نوشتار حاض برخوردار است. یویژه ا

سب منا یآموزش نیاز جامعه به فضاهای به یپاسخگوی

 اصولاز  یضرورت بهره گیر ،و درخور فرهنگ ایرانی

 معماری مدارس سنتی و به طور ویژه باغو الگوهای 

 عامل در پایانمدرسه های دوره صفویه را بیان کرده و 

را مورد تاکید  ییادگیر یدر محیط ها یانعطاف پذیر

 .میدهدقرار 

 روش انجام پژوهش

مقاله با توجه به جنس پژوهش،  نیدر ا قیتحقروش 

بر  هیتک با علی مقایسه ایی -کیفی های از روش یبیترک
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ر راستا د نیاست. در ا سنادیا _ ای مطالعات کتابخانه

 حوه آموزشن یبر اثربخش طیمح ثیرتا ییبا شناساابتدا 

 هیدوران صفو یآموزش فضاهای ساختار و سپس بیان

و تاکید بر نقش باغ مدرسه ها در آموزش و  رانیدر ا

انتقال فرهنگ، به بررسی دو مدرسه شاخص این دوره 

قابل ذکر است که در این دوره  پرداخته شده است.

الگوی تمامی فضاهای آموزشی به صورت مسجد 

مدرسه بوده است. لذا نمونه های انتخاب شده نسبت 

می  تفاوتبه دوره مذکور، با عملکرد یکسان و کالبد م

مدرسه خان در راستای انجام این پژوهش، باشند. 

غ باغ در با یتنها نمونه موجود از بناها نوانبه ع رازیش

 دلیلو مدرسه چهارباغ اصفهان به  با عملکرد مدرسه

مونه ی، به عنوان نآموزش یوسعت باغ نسبت به توده بنا

 های موردی انتخاب شدند.

قیتحق نهیشیپ  

 :میکنیرجوع م چند حوزهکه در این پژوهش به 

  یرانیا یباغها

 میپارادا"در کتاب  1385در سال  یآزاده شاهچراغ

 یرانیباغ ا یبررس به "در باغ ایرانی سیپرد یها

معنی محیط ساخته " 1997راپارپوت در  است.پرداخته 

 به ترجمه فرح "شده:  رویکردی در ارتباط غیر کالمی

 قیفرهنگ از طر راتیانتقال و تاث یبه بررس بیحب

  و رفتار کاربران پرداخته است. طیمح

 یرانیمدارس ا

اگرچه آموزش در ایران از دوران باستان وجود داشت 

پس از ظهور اسالم، مکاتب و که گفت  توانیماما 

و  میتعلآموزش و  ی نهیزم مختلف در یکردهایرو

 عربستان، به ییایجغراف یمرزها در آنسوی ت،یترب

در  زین احمدی شلمانی. پدیدار شدند رانیخصوص ا

که  سدینو یم نیچن یرانیمدارس ا یرابطه با معمار

رابر در ب تیمل تیدر تقو یبه عنوان عامل هیرشد صفو

 احمدی) شکل مدرسه مؤثر بوده است رییمذهب در تغ

 رانیمدارس در ا یبا معماررابطه  در(. 1390 شلمانی،

 ،ایرنیاز جمله پ یمتعدد سندگانینو ،ژهیبه طور و

آورده  ینکات زیبراند ن لنیهو انیقباد  ،یانیک ان،یرمعما

اندام  یو معمار یخیتار ریاغلب به س شانی. اما اندا

 نهیزم نیدر ا زین یمدرسه اشاره کرده اند. مقاالت یها

مدارس،  ناتیصرف، تزئ یو در رابطه با نظام آموزش

 در مسجد  مدرسه یو عباد یآموزش یفضا ی رابطه

 روش تحقیق

 ینمونه مورد

مطالعه

فرضیه و نتیجه 

گیری

مطالعات  روش میدانی
کتابخانه ایی

بررسی نمونه 
تاریخی

-روش کیفی
علی مقایسه ایی

استخراج مولفه 
های موثر

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1396و یکم، زمستان  شماره سیریزی شهری، سال هشتم، نشریه پژوهش و برنامه 210

 

و  انی)بمان شده است فیلتأ...  و ها

از منظر فرهنگ و  چکدامیه  یول( 1392،42،همکاران

 اشاعه آن توسط آموزش سخن نگفته اند.

 فرهنگ 

در خصوص فرهنگ دیدگاه ها و نظرات زیادی بیان  

شده و کتابهای زیادی در این زمینه به چاپ رسیده 

است. دامنه گسترده این بحث فراتر از علوم 

 روانشناسی، جامعه شناسی، معماری و ... است. 

انواع به بررسی  ،در کتاب خانه، فرهنگ، طبیعت

هت جفضاهای باز، بسته و قرارگیری معنایی فضاها 

 پرداخته شده استنیل به فرهنگ ایرانی 

. در کتاب جایگاه طبیعت و محیط (1388حائری،)

ایرانی، به بررسی نقش زیست در فرهنگ و شهرهای 

-صحن )حیاط( مدارس در انتقال فرهنگ )نقی

 "فرهنگ اسالمی در آموزش"( و در کتاب1392زاده،

ر ببه بررسی رابطه انسان و محیط و تاثیر متقابل آنها 

در تعریف "(، در کتاب 1386زاده، یکدیگر )نقی

به بررسی موارد انتقال فرهنگ در  "فرهنگ ایرانی

فرهنگ، "( و در کتاب 1387جامعه ایرانی )سرفراز،

، به بررسی نقش مطالعات رفتاری "معماری، طراحی

در محیط و اهمیت انتقال فرهنگ به نقل از راپاپورت 

 ته شده است.( پرداخ1391)برزگر و همکاران،

 علوم رفتاری

براساس روانشناسی محیط و نظریات گیفورد، انسان 

همواره با محیط خود در معرض تعامل و تاثیر متقابل 

است. رفتار اجتماعی نمی تواند در خالء رخ دهد و 

صرفا مربوط به خود شخص نیست بلکه شامل "

طاهر ) "چگونگی تعامل با محیط پیرامون نیز میگردد

(. روانشناسان بر این 1394،56 گیفورد،نقل ازسیما به 

پدیده های روانی و تغییرات آنها نتیجه "باورند که 

و  تعلیم ."تعامل بین ارگانیسم انسان و محیط است

آموزش دانش آموزان نیز تنها تحت تاثیر کالم معلم 

نیست؛ بلکه عوامل متعددی از جمله فضای آموزشی 

بر  یدارند و اثرات قابل توجهه او نقش در انتقال پیام ب

 هرگونه"میزان یادگیری آنان برجای می گذارند. لذا 

گی عملکرد و یادگیری دانش تحقیق درباره چگون

آموزان، بدون توجه به فضای آموزشی که در آن واقع 

. بر اساس نظر "می شود، ناقص و ناکارآمد می نماید

انتر سفرآیند آموزش در فضای باز، بسیار آ"مور و ونگ 

 اویکو راحتر از آموزش در فضای بسته، موجب کنج

و انگیزه بخشی به دانش آموزان و رشد خالقیت و 

. بنابراین می توان به "ارتقاء یادگیری آنان می گردد

 یرابطه مستقیمی که بین فضای باز آموزشی و یادگیر"

 نیدرعام تر طیمح پی برد. "دانش آموزان وجود دارد

رفته در نظر گ یآموزش لهیبه عنوان وس تواندیشکل آن م

 یراب ذهنی ای وهید به شفراگرفته ش یشود که وقت

 ی. فرهنگ سازیشودم لیتبد حیرفتار صح یادآوری

 یدر توسعه و بسط مبحث چگونگ یمهم یهمبستگ

. یکندم جادیمختلف ا یدر نظام ها ییارتباط معنا

 یاز فرهنگ ساز یبخش نین مضامیارتباط ا یریادگی

رفتار بشر مشتمل بر تعامل ها  است. یریفرهنگ پذ ای

 تیوقعو م هنیزم ن،یاز قوان رفتهیپذ ریو ارتباطات، تاث

در ارتباط با اشارات  مداومبه طور است که  ییها

 .(1392،78ب،یبیح) است یطیمح
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 دیعملکر ریفتار یلگوهاا

 به متکی دمیگیر رتصو ننساا توسط که فعالیتی هر 

تنها نقش  . محیط،ستا فرم و فضا(و محیط ) فرهنگ

( یا نقش بازدارنده داشته و به هکمکی )حمایت کنند

 این نکته از هیچ وجه تعیین کننده رفتارها نیست.

ی زیادی برخودار است، چرا که اهمیت فوق العاده 

امکان هر گونه تغییر در فرهنگ و یا در الگوی رفتاری 

و نباید  بطور مستقیم و در کوتاه مدت وجود ندارد

قصد رویارویی و برخورد مستقیم با الگوهای رفتاری 

، 1392بحرینی،الح آنها را داشت )جامعه وتغییر یا اص

1-4 ) 

تصور، طرحواره و ساختار  فرهنگ یک ایده، اندیشه،

همچنین یک ویژگی برای بسیاری از  نظری است؛

انسان، اعتقادات، اعمال و  موضوعات نظیر تفکر

. (2005،73)راپاپورت، باشدمی چگونگی انجام آن

لیکن فرهنگ در جامعیت خود شامل بستر و 

 مناسبات ساختارهای یک جامعه مدنیست. ایدئولوژی،

مذهبی، آداب و سنن ملی و تاریخی، اخالق و منش 

عمومی، ادبیات، هنر، موسیقی و... از شالوده های 

بنایی فرهنگ یک جامعه خواهند بود زیر

والً اغلب طراحان و محققین بر معم(. 1392،5)رسولی،

های ساخته شده اهمیت و تأثیر فرهنگ در محیط

 اند. همواره تأکید داشته

است  ییآل هادهیاهداف و ا یهر جامعه دارااز آنجا که 

 یها آل دهینشان دادن ا فهیه وظعو فرهنگ آن جام

ست ینموددارد، لذا جامعه فرم خود  قیذهنی را از طر

کم ارزشی حا ستمینمودار سکه ی سنجش فرهنگ یبرا

 هیز پاا کیی میمستق ریبه طور غ گریاست و از طرفی د

طراحی تحت  .اصلی زندگانی روانی انسانهاست یها

گاه  سو و نیگاه به ا ،حاکم بر جامعه یدئولوژیا ریتأث

 نیهم زین یسبک معمار جهیبه آن سو می رود و در نت

، 1391، همکارانو  یادیص) را نشان می دهد راتییتغ

36). 

میتوان از مفهوم فرهنگ و وجوه آن در حال آنکه 

طراحی محیطی به نحوه قابل درکی استفاده نمود. 

طرحواره  یمهم و اصل یاز شاخص ها یکیفرهنگ 

فرهنگ  تیآنچه در ماه مامردم است. ا یابیجهت  یها

 قیاز طر یفرهنگ یها هیدارد آن است که بن ما تیاهم

آموزش قابل انتقال است. لذا فرهنگ شامل  اجتماع و

است که  یاجتماع یزندگ یو معنو یماد یها هیبن ما

راه  نیشود و از ایدرون آن زاده و پرورده م انسان در

 شیشود که کل گرا یم یارزان یفرهنگ تیبه او هو

 کیدر  افتنیرشد  یعنیسازد.  یاو را م یرفتار یها

از ارزش ها و معناها و  ینظام ،یفرهنگ یفضا

در  ایوجود فرد  یرا چنان در ژرفا یرفتار یهنجارها

 دیرا پد یو یکه کل نظام رفتار نشاند یاو م عتیطب

 (.4و3، 1390،یمیهی)پورد آورد یم

-لهیبه عنوان وس تواندیشکل آن م نیدر عام تر طیمح

ه که فراگرفت یو زمان در نظر گرفته شود یآموزش یا

 حیرفتار صح یادآوری یبرا یذهن یا وهیشد، به ش

 طیه محک ردیرا بپذ دگاهید نیا ی. اگر کسشودیم لیتبد

 هایهمشخصاز  و که به فرهنگ مربوط یها به نحو

آموخته شوند، آنگاه نقش  دیبا می باشند، یفرهنگ

( به عنوان یری)و فرهنگ پذ یدر فرهنگ ساز طیمح

محتمل بحث دنبال خواهد شد. به طور  اریبس ی جهینت
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 ری، تاثارتباطات رفتار بشر، مشتمل بر تعامل ها، مختصر

 است که ییها تیو موقع نهیزم ن،یاز قوان رفتهیپذ

هستند  طیمح یسازنده  راتمداوما در ارتباط با اشا

 (.1392،70ب،ی)حب

 ایرانی باغ

ته دارد. از گذش تیاهم اریبس یرانیدر فرهنگ ا عتیطب

د. و داشته ان عتیبا طب یکیرابطه نزد انیرانیدور ا یها

نقاط جهان  ریبوده که در سا یاز زمان شیمدتها پ نیا

معمول و مرسوم  طیانسان و مح انیم یرابطه ا نیچن

ه تنها ن عتیانسان و طب نینوع ارتباط ب نیا .بوده است

با  انیرانیاست. ا عتیتعامل با طب کهبل ییگرا عتیطب

 و تیاز اهم یاریاند. شواهد بسکرده یزندگ عتیطب

در  یرانیدر فرهنگ ا یعیو عناصر طب عتیتقدس طب

 دست است.

ای فرهنگی، تاریخی، کالبدی در باغ ایرانی پدیده

سرزمین ایران است و معموال به صورت محدوده ای 

محصور، در آن گیاه، آب و ابنیه در نظام معماری 

مشخصی با هم تلفیق شده و محیطی مطلوب، ایمن و 

جود می آورد. در توضیح واژه آسوده برای انسان به و

محوطه ای غالبا محصور، ساخته انسان با "باغ آمده: 

بهره گیری از گل و گیاه، درخت و آب و بناهای ویژه 

 همچنین "که بر قواعد هندسی و باورها مبتنی است.

 "پیوند فرخنده زیبایی و سودمندی است"باغ ایرانی

ی نیازهای( و نیز موجودیتی است گویای 1358،9)پیرنیا،

اند و کاربردی )شاهچراغی به نقل از که روزمره

آشکارگی هستی است و آشکارگی "( 1383فالمکی،

هستی به ما امکان شنیدن آوای هستی را میدهد... باغ 

ایرانی را باید به عنوان یک اثر هنری بسیار ارزشمند 

در فرآیند هنر معنوی شناخت. بازشناخت باغ ایرانی، 

 "یی و نیوشایی آوای درون هستی استدیدار عالم مینو

( همچنین باغ ایرانی فضای آرامش و 1383،33)دادبه،

یانی به ب  "آسایش و محل غور و اندیشه، تعریف میشود

دیگر باغ ایرانی فضایی است که ترکیب معمارانه 

ساختارهای مصنوعی و طبیعی مانند آب و گیاه، معنایی 

کند. این پدیده در رویایی و خیال پردازانه را مجسم می

دو زمینه ماده و معنا و نیز پیوند این دو حیطه به 

یکدیگر قابل بازخوانی، باز اندیشی و باز شناسی است؛ 

زیرا عرصه گسترده ای از مفاهیم، معانی، کاربری ها، 

تکنیک ها، فنون و ... را در برگرفته است 

 سو یک از ایرانی فرهنگ (  در1385،41)شاهچراغی،

 هنک الگوهای دیگر سویی از و طبیعی عناصر تقدس

 یمعنای های نظام توامان، طور به طبیعت، به ساماندهی

 ریطو به اند؛ آورده پدید ایرانی باغ گیری شکل در را

 ممفاهی دارای باغ در موجود طبیعی عناصر از هریک که

 وجود الگو سه هستند. در این نظام باغ آرایی، معین

 آن وسط در ساختمان که ظرف عنوان به باغ داشت:

 شده احاطه که مظروف عنوان به باغ میگرفت، قرار

 مرکزی حیاط آن کامل شکل و) بود ساختمان توسط

 یا مرمث درختان با مشجر فضایی عنوان به باغ و( بود

 و اقتصادی برداری بهره منظور به عمدتا مثمر که غیر

تفرجگاه مورد استفاده قرا میگرفت  عنوان به گاهی

 پدیده یک عنوان به (. باغ1384،217نقی زاده،)

 دممر. است آن بر متاثر هم و مردم بر موثر هم محیطی،

. ارندد مستقیم تاثیر باغ بقا و حفظ گیری، شکل بر

 به نیازمند هم انسان. است انسان به وابسته باغ حیات

 فرهنگی های شاخصه لذا. است باغ در موجود طبیعت

 ابق و چگونگی حفظ تواند می زمان هر در هر ملیتی
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 هنگفر یک در اگر. کند تعیین را زندگی محیط در باغ

 توانمی شود، نمایان باغ از مراقبت و حفظ به عالقمندی

 نیذه و فرهنگی وجه نظر از باغ بازآفرینی که گفت

 ( 1389،9، ی)شاهچراغ بود خواهد امکانپذیر

 مدارس ایران سیر تحول 

 از یکی که ایران شهرهای در شهری فضاهای از یکی

 میداد، رخ آنها در اجتماعی تعامالت مطلوب وجوه

. است بوده مدارس صحن بهتر عبارت به و مدارس،

 عمومی فضایی عنوان به که آن بر عالوه مدارس صحن

 سایر و مدرسه خود اساتید و ها طلبه برای جمعی و

 ریدیگ مقاصد و دالیل به میکردند، نقش ایفای مدارس

 این مهم نکته. بود مردم عموم مراجعه و توجه مورد نیز

 مردم روی به آنها صحن ویژه به و مدارس که است

 اردو (عبور برای حتی و) دلیلی هر به مردم و بود باز

 برخی در نیز مانند آنچه که  امروزهشدند )می مدارس

 .(1392،130زاده، نقی) شاهدیم( موارد

 هب اسالمی نخستین های درسده که مکانی نخستین

 مسجد گرفت؛می قرار استفاده مورد آموزش منظور

 ،سلجوقی دوره ی در نظامیه ها  گیری شکل  با اما. بود

 دوره، این از پس. آمدند وجود به مستقل مدارس

 مهم بناهای از یکی عنوان به دینی علوم مدارس

مدرسه  .شودقلمداد می ایران، اسالمی دوره معماری

بغداد که توسط نظام الملک ساخته شد نقطه  هینظام

آموزش،کالبد،  ینحوه حکومتها،  و غالب یعطف

 طلبدیرا م یمتفاوت یو فضاساز یسلسله مراتب آموزش

 .(1395،40و همکاران، قیوث)

 نحوه در عمیقی تحوالت ایران در اسالم ظهور با

 مباحث به شدید گرایش عامل دو. آمد بوجود آموزش

 به مساجد که شد سبب همگانی آموزش و مذهبی

 به پرورش و آموزش اصلی پایگاه های اولین عنوان

در ابتدا مسجد و مدرسه گاه به جای هم . آیند حساب

مورد استفاده قرار میگرفت. حتی اگر بخواهیم از 

مدارس کهن کشورهای اسالمی بحث کنیم باید 

 معماری دهیم. چرا کهمساجد را مورد توجه قرار 

شکل گیری مدارس، نقش اساسی بر عهده  در مساجد

. به همین دلیل مدرسه را گاه مسجد و یا ه استداشت

بالعکس می نامیدند و این اشتراک اسامی و خلط آنها 

 با یکدیگر در تمامی اعصار اسالمی معمول بود. به

 مباحث، و دروس شدن تر تخصصی با و تدریج

 درحقیقت که. آمدند وجود به هامدرسه -مسجد

 (.1395،87کیانی،)بودند  مساجد در دل مدارسی

 برخی اشتراک حتی یا) مساجد با مدارس همجواری

 و کرده خارج انزوا از را آنها( یکدیگر با آنها فضاهای

 نقی) بخشیدمی آنها به مضاعف حیاتی

 (.1392،130زاده،

 طبعاً و بود رسمد خود خانه در اتاقی مدرسه آغاز، در

 درس برای فضایی آوردن فراهم صرفاً آن از مراد

 توسعه با. (173،1380، براند )هیلن بود طالب خواندن

 عناصر آموزش، برای مدارس ساخت و آموزش

 عناصر. شد اضافه آموزشی فضای این به دیگری

 حجره:  از بود عبارت مدارس، کارکردی-فضایی

 و چراغدار و خادم هایاتاق مسجد، کتابخانه، ،مَدرس،

 در. (136،1391)کیانی، بهداشتی سرویسهای و آبکش

 آموزش محل ایوان هر ایوانی چهار مساجد در ابتدا

 نمعماریا و است )پیرنیا بوده سنت اهل فرق از یکی

 برای مدارس ساخت و آموزش توسعه با (1390،346،

 هاضاف آموزشی فضای این به دیگری عناصر آموزش،

 و دار چراغ و خادم های اتاق مسجد، شد: کتابخانه،
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 عملکرد حیاط و اجزای پیرامون آن در مدارس صفوی -1تصویر 

  (136،1391کیانی،) سرویس بهداشتی و آبکش 

صفوی، به سطح  عصر در عمومی در نهایت آموزش

قا ارت عموم توسط اکتساب قابل و و فراگیر همگانی

 ی برنامه موفقیت رموز از یکی نکته، همین. یافت

 و انسجام حیث از را آن که بود صفوی آموزشی

 سمیع) ساخت پیشین از ادوار تربرجسته بودن کاربردی

 (1376آذر،

به بررسی عملکرد حیاط و اجزای پیرامون  1تصویر 

 آن در مدارس صفوی می پردازد.

 های مورد مطالعهنمونه

 اصفهان چهارباغ مدرسه

 چهارباغ، خیابان شرقی ضلع در و اصفهان استان در

 رینآخ را آن توانمی که است نفیسی و باشکوه بنای

 رد صفویان عصر در که دانست عظمتی با و مهم بنای

 مدرسه» که مدرسه این. ه استشد ساخته اصفهان

 در شد،می نامیده نیز «شاه مادر مدرسه» و «سلطانی

 حکمران آخرین حسین سلطان شاه سلطنت زمان

 لومع طالب به تعلیم و تدریس برای صفوی سلسله

 احداث قمری هجری 1126 تا 1116 سال از دینی

 لتع این به نام سلطانی به مدرسه تسمیه وجه .گردید

 و شده ساخته حسین سلطان شاه زمان در که است

 در که شودمی نامیده چهارباغ مدرسه جهت بدین

 صورت به این مدرسه. است شده واقع چهارباغ خیابان

 شامل عمارت خارجی نمای. است ایوانی چهار

 . است زیبا و شکوه با و رفیع سردری

 حیات ورودی، هشتی، شامل مدرسه داخلی قسمت

 و هاایوان. است تعدادی اطاق و مناره گنبد، داخلی،

 پر باغی به رو مدرسه ایوانه چهار صحن هایحجره

. گذردمی آن میان از جویباری که دارد قرار درخت

 درون معماری یک کامل نمونه چهارباغ مدرسه صحن

 حجره. شودنسبت به باغ محسوب می  بومی و گرا

 مدرسه هایایوان فواصل در و طبقه دو در که هایی

 ینید علوم طالب سکونت به اختصاص که شده ساخته

یکسانی  نقشه دارای هاحجره این اکثر. است داشته

 هب قسمتی و جلو در نشیمن اتاق یک از که هستند

 انهخ باال نام به قسمتی و عقب در صندوقخانه صورت

 و زیبا ایوان هاحجره این جلوی در. شودمی تشکیل

 مدرسه، شمالی جبهه در. دارد قرار طرحی خوش

 فضای نیایش چهارایوانی مدارس صفوی

 ایوان های محراب دار

 شبستان

 ایوان

 حیاط مرکزی

 حیاط دور تا دور

 انعطاف پذیری فضا

 انتقال فرهنگ اجتماع پذیری انعطاف پذیری فضا
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 که اردد قرار زیاد ارتفاع و عریض نسبتاً دهانه ایوانی با

 دهدی جنوبی ایوان هایمناره و گنبد آن مقابل جبهه در

 عضل در که چهارباغ مدرسه مسقف شود. شبستانمی

 یسینف بسیار کاری منبت درب با شده، واقع آن شرقی

 سه انشبست این در. شودمی مربوط گنبد زیر محوطه به

 دارد. وجود محراب

 خان مدرسه

 بزرگ و معروف مدارس بناهای جمله از خان مدرسه

 اقاسح محله در که باشد می صفویه دوران فقهی علوم

 روزگار حکومت یعنی. است گردیده واقع شیراز بیگ

 میفارس تصم یخان، وال یشاه عباس اول که اهلل ورد

 یدر دوره وال ت،یبنا گرفت و در نها نیبه ساخت ا

ه. ق(  1041تا  1022خان ) یفرزندش امامقل یگر

 هب که محل این بنای زیر .دیرس انیساخت آن به پا

 مربع متر 7686 شده، ساخته گرا درون بناهای سبک

 در مربع متر 5003 مساحت به زمینی در که باشد می

 جرهح یکصد دارای بنا این ، است گردیده بنا طبقه دو

 یک با مدرسه نیز بوده، صحن طالب اسکان جهت

 طرف چهار در باغچه 4 و مرکز در گوش هشت حوض

 است؛ گردیده مزین نخل و نارنج درختان همراه به آن

 داالن. باشد می متر 45 آن عرض و متر 51 صحن طول

ی سقفی زیبای گنبد با هشتی شکل به مدرسه ورودی

 نمزی زیبا های بوته گل و الجوردی کاشی و با شکل

 . است شده

 نیت به( محل تدریس)مدرس  پنج دارای مدرسه این

 مدرس این از یکی که است( ع) تن پنج مقدس عدد

 برای دیگر مدرس چهار و مالصدرا به متعلق ها

 در موجود اتاق دو این، بر عالوه. بوده است سایرین

 تشکیل را 14 عدد جمع در خارج، درس های اتاق کنار

 بنا ساخت در ارقام و اعداد انتخاب این. دهند می

 .است فتهگر صورت قبلی ریزی برنامه با و نبوده اتفاقی

 اختیار در آن همکف طبقه که دارد طبقه دو بنا این

 متاهل طالب اختیار در آن باالی طبقه و مجرد طالب

 تولیانم که بود آن هم بندی تقسیم این دلیل .است بوده

 خروجی و بزرگ فضای متاهل طالب برای مدرسه

 . بودند گرفته نظر در مستقلی

، اجزای مدارس مورد مطالعه را  به اختصار 2تصویر 

 بیان می کند.

 مدرسه در نمونه های مورد مطالعه اجزایبررسی   -2تصویر 

 مولفه های شاخص در مدارس صفویه مدرسه چهار باغ مدرسه خان

 فضای آموزشی مدرس مدرس

 نشانه مسجد)فرهنگ( گنبد گنبد)دوره صفوی(

 نشانه مسجد)فرهنگ( منار ---------

 مسجد شبستان محراب در ایوان جنوبی

 دو طبقه
 طبقه اول: مجردها

 تعداد طبقات حجره ها در دو طبقه
 طبقه دوم: متاهل ها

 بنا هم ظرف و هم مظروف

 )باغ در باغ(

 عنوان مظروفبنا به 

 )حیاط مرکزی(
 کالبد اصلی

 موقعیت قرارگیری در باغ ------------- باغ پیرامونی

 موقعیت قرارگیری در شهر کنار مهمانسرا)مادرشاه( کنار بازار و گذر اصلی
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 بیرون و درون بین ارتباط

 درونگرای الگوی با ایران در گذشته مدارس اغلب

 چهـار در ها حجره. اند گرفته شکل مرکزی حیاط

 یسامانده شکل مستطیل مرکزی اطیح پیرامون جبهه

 مطالعه و تدریس برای آرام محلی الگو این. اند شده

 فضاهای از گیریهره ب با حال درعین و آورده فراهم

 حیاط و هبست فضای بین مؤثری و قوی ارتباط باز نیمه

 مدرس چهار با ،چهارباغ مدرسه. است کرده ایجاد

 و باز فضای ،صحن گوشه چهار در ضلعی تهش

 رایب امکانی ،کشانده معماری توده داخـل به را طبیعت

 سانآ ارتباط ایجاد و با فراهـم بیشتر های حجره ایجاد

 دارهج و رواق از استفاده با بیرون و درون فضای بین

 و آفتاب روز، نور طبیعت، از گیری بهره ،شفاف های

 گذاشته کاربران بـر مثبتی تأثیر و امکانپذیر کرده را... 

 (.1395،16 )عظمتی و همکاران، است

در مدرسه خان نیز بعد از ورود به هشتی و قرار گرفتن 

در زیر آسمان آرمانی آن، بخشی از حیاط به تصویر 

کشیده شده است. هشتی، بخشی از عناصر ارتباطی 

داخل حیاط بوده که اهمیت آن در پیوند بین درون و 

بیرون بنا در معماری ایرانی بسیار مهم است. بعد از آن 

نوبی هشتی دسترسی به حیاط راهروهای شمالی و ج

مدرسه را میسر می سازند )اردشیری و معماریان، 

، به بررسی مولفه های 3تصویر ( 250-251، 1389

 می پردازد.های مورد مطالعه عملکردی، ادراکی نمونه 

 

 مورد مطالعههای بررسی ویژگی های عملکردی، ادراکی نمونه   _3تصویر 
 مدرسه چهارباغ اصفهان مدرسه خان شیراز ویژگی مورد بررسی

ویژگی فیزیکی
 

 باغ-مدرسه  باغ -مدرسه  شیوه

 مربع مربع اجزاء

 چلیپایی چلیپایی پالن )هندسه(

 2 2 تعداد طبقات

 74 110 حجره

 متر مربع 8500 5003 مساحت

 3 5 کالس

عملکرد
 

 مدرسه–باغ  مدرسه -باغ  کاربری

 از حیاط از حیاط به مدرس دسترسی

 ایوان 4 ایوان 4 ایوان

 مکانی برای نشتن -ورودی آموزش -محراب)شبستان( –ورودی کاربرد ایوان

ک
ادرا

 رونگراد برونگرا-دورنگرا  برونگرایی-درونگرایی 

 دارد دارد بهره گیری از طبیعت

 طبیعت، فضاهای مذهبی)شبستان( طبیعت، فضاهای مذهبی) محراب در ایوان( انتقال فرهنگ
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 ساختار نهایی            

 توده               

 

 طبیعت               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ییاگررفتار نشناسیروا

آن دسته از  به سیستمیو  علمی نگاهی دیکررو ینا

و  یگیر ازهندا بلیتقا کهدارد  ریفتار تموضوعا

 یسواز  هشد یهارا یپاسخها با بطهدر را، همشاهد

 محرکهاای از  مجموعه انعنو به محیط .دارند مگانیزار

را در  رفتار ،مکتب یندر ا. دگیر می ارقر سیربرمورد 

از  ییاجزو ا داده ارقر مطالعه ردمو مصنوعی گاهیارقر

 ارقر دهستفاا ردمو ادنددرو یا کمحر انعنو به محیط

 ادندوبر رتصو به کهرا  پاسخهایی ؛ سپسدمیگیر

از آنجا . هندد می ارقر سنجش ردمو ،نددار می یافتدر

 نموآز ردمو در این پژوهش،محیط  طبیعی یطاشرکه 

آن  رفتار، کلی ربطو؛ باعث می شود که دنمیگیر ارقر

 شتهاندد، هدمی وزبر طبیعی محیطیدر  کهرا  حالتی

، اجزای حیاط 4(. تصویر 1380،9)مرتضوی، باشد

مدارس مورد مطالعه را در دو بخش محرک و پاسخ 

 دسته بندی کرده است. 

  یپذیر  فنعطاا

و از  ستا پویاای  هپدید فرهنگی هویت که نجاز آا

 ریفتار ییژگیهاو متما شتندا ظمحفو یگرد فطر

 می وریضر الذ ،ممکن نیستدر آن  انبررکا فرهنگی

 نمودار بررسی محرک و پاسخ در مدارس _4تصویر 

 و رفتارفرهنگ سنتی

و  تغییر ایبر زمال قابلیت فرهنگی یفضاهاکه  نماید

 بینی بعضاو  وتمتفا یها ستاخوو  یطاشر با مطابقت

 ،پذیر فنعطاا طیف. باشند شتهرا دا دممر هنشد پیش

را در  جامعهاز   سیعیو یها وهگر ینکها بر وهعال

 گیفرهن یفضا تحیا بخش نطمیناا ،گرفت هدابرخو

 که نجا. از آدهد بواخو نیز نماز اتتغییر بستردر 

 نگوناگو یهویت ها هندداربردر  فرهنگی یبسترها

 یهویت هااز  حمایت سبب یپذیر فنعطاا ،هستند

و  تکثر شتندا ضمن که دبو هداخوگی فرهن نگوناگو

 کنند می عیاتد نیزرا  زونمو حدتیو ع،تنو

 .(1389،51ر،پواسد)

، دو مدرسه انتخاب شده، مورد مطالعه 5در تصویر 

 تطبیقی با یکدیگر قرار گرفته اند.

 پاسخ محرک

 ایوان

 ایوانچه

 حیاط

تعامالت 

اجتماعی
 فضای خلوت

 انعطاف پذیری
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 مقایسه تطبیقی دو مدرسه مورد بررسی_5تصویر 

 چهارباغمدرسه  مدرسه خان 

 تناسبات

  

 محوریت

  

 نیایش

  

 هندسه
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ارتباطات 

 عمودی

  

 ایوان

  

 ایوانچه

  

مکان 

قرارگیری 

 حجره ها
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مکان 

قرارگیری 

 مدرس

  

فضای 

مذهبی 

)شبستان، 

 (محراب

  
 

 نتیجه گیری

 مادی، معنوی، های ویژگی از تامی کلیت فرهنگ،

 مشخص را اجتماعی گروه یک که احساسی و فکری

 متقابل یهاکنش یندآبر ،"فرهنگیهویت "و  .کند می

 جتماعیا محیطو  شخص بین که است گوناگونی و

 کسب هویتلذا . دمیگیر رتصواو  یکدنزدور و 

 اومتددر  بایستمی ،فرهنگی هویتو  محیطاز  هشد

 دنمو انعنو به آموزشی یفضاهاو  دهبو یکدیگر با 

با .باشد د آینه تمام نمای آن، باید بتوانفرهنگ عینی

وارد توصیفی که در م –توجه به تحلیل های  تطبیقی 

اهای فضارتباط بین  است،مورد مطالعه صورت گرفته 

ه منجر ب ه،یدوره صفو یرانیمدارس ادر باز و نیمه باز 

 ت؛شده اسآموزش و طبیعت تباط بهینه ار شکلگیری

ایوانچه جلوی حجره ها، از  و ، ایوانبیناز این  که

 م دسترسی بهو  بودهموارد تاثیرگذار در امر ارتباط 

انعطاف پذیری و تعامالت  ،(مدارسفضای باز )صحن 

در این تعامالت امکانپذیر کرده اند. اجتماعی را 

، عامل هستند ی که همسو با فرهنگ ایرانییفضاها

وجه د. با تنباشمی نیز کاربراندهنده فرهنگ به  لانتقا

 ،او کالبد فض ارتباط آموزش در مدارس سنتی ایران به

الی در عفنقش موثر و  "بسته وهمنشینی فضای باز "

پذیری  انعطاف ،تنوع، کیفیت بخشی به فضای آموزشی

. در علوم اشته استدااجتماعی  و ارتقاء تعامالت

نقش مهمی را در فرهنگ پذیری محیط ، نیز رفتاری

کند، که در نمونه های مورد مطالعه، باغ در نقش ایفا می

ن به عنواایوان ها نیز  .مورد بررسی قرار گرفت محیط

)باغ( و کالسها و حجره ها، حیاط ی واسط بین فضا

مامن امنی برای تعامالت و تبادل اطالعات در فضای 

در نتیجه میتوان گفت که در  .حادز اهمیت اندمدرسه 

مدارس ایرانی فضای آموزشی و حیاط نقش مهمی را 

 دراین امر کنند که در انتقال فرهنگ بومی ایفا می

 طات ، ارتبا7در تصویر شود. مدارس معاصر دیده نمی
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 تاثیر حیاط مدارس مورد مطالعه و اجزای اطراف آنها بر شکلگیری الگو  _7تصویر 

ضایی و شکلگیری الگو در مدارس سنتی را نمایش 

 می دهد.

 :ع مناب

(، معماری 1390احمدی شلمانی، محمد حسین )

معاصر فضاهای آموزشی ایران باستان تا معاصر 

 372تهران، سروش دانش ، چاپ اول، جهان، 

 صفحه

(، فرهنگ 1391برزگر، ماریا، یوسف نیا پاشا، مجید )

، چاپ اول، ، نشر شلفیمعماری و طراحی

 صفحه 190ساری،

 یشهر یفضاها تحلیل، (1392) ،حسین سید ،بحرینی

 و نکنندگا دهستفاا ریفتار یلگوهاا با بطهدر را

، انتهر هنشگادا راتنتشاا، حیاطر ایبر بطیاضو

 صفحه 256چاپ نهم، تهران، 

ری اسالمی (، آشنایی با معما1385محمد کریم ) ا،یرنیپ

 400سروش دانش، چاپ هفتم، تهران، نشر ، ایران

 صفحه

(، خانه فرهنگ طبیعت، 1388حائری، محمدرضا )

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و  انتشارات

 صفحه 218، چاپ اول، تهران، معماری

(، تاریخ تحوالت مدارس در 1376علیرضا ) آذر، عیسم

، توسعه و تجهیز مدارس ن، سازمان نوسازیایرا

 صفحه 245چاپ اول، تهران،

 در باغ سیپرد یها میپارادا(، 1389) آزاده ی،شاهچراغ

 ایوان

 ایوانچه

 حیاط

ف های موثر
 موتی

نمونه مورد: 

 مطالعه

مدرسه 

 چهارباغ

 مدرسه خان

 حیاط دوری

 فضای باز

 ایوان، ایوانچه

 توده بنا

ف پذیری
 انعطا

 الگوی موجود الگوی پیشنهادی
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تشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران،چاپ ی، انرانیا 

 صفحه 301سوم، تهران، 

 ،(1391) ،یدمهدیاحسان، مداحی، س دیس ،یادیص

تهران،  ، چاپ اول،نشر لوتوس دار،یپا یمعمار

 صفحه 200

(، باغ ایرانی و حکمت مینویی، 1383آریاسپ )دادبه، 

همایش باغ ایرانی، خالصه مقاالت نخستین 

، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور

 صفحه 170چاپ اول، تهران، 

 یها وهیو ش خچهیتار، (1392) هوشنگ،یرسول

 چاپ ششم، ،انتشارات پشوتن ران،یدر ا یمعمار

 صفحه 211تهران، 

 رانیا یهنر معمار خیتار ،(1395) وسفی ،محمدیانیک

چاپ شانزدهم،  ،نشر سمت ،یدر دوره اسالم

 صفحه 232،تهران

(، 1390) میمحمد کر ا،یرنیپ ن،یغالمحس ان،یمعمار

 372،تهرانچاپ سوم،  ،انتشارات سروش دانش

 صفحه

 طیو مح عتیطب گاهیجا ،(1384) زاده،محمد ینق

انتشارات  ،یرانیا یدر فرهنگ و شهرها ستیز

، قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم

 صفحه 366 چاپ اول، تهران،

 یفضا یو طراح لیتحل ،(1392محمد ) زاده، ینق

ها، سازمان  وهیو ش ارهایمع فیتعار یمبان یشهر

 385تهران، چاپ دوم، ی،انتشارات جهاد دانشگاه

 صفحه

آیت اهلل شیرازی،  رجمه:ت ،براند، رابرت لنیه

سازمان  ،تهران ،یاسالم یمعمار(، 1393)باقر

هشتم، تهران، ، چاپ یاطالعات شهردار یفناور

  صفحه 636

، محمدرضا، مومنی، کوروش، سلطان زاده، انیبمان

تطبیقی ویژگی های طرح  (، بررسی1392حسین )

معماری مسجد مدرسه های دوره قاجار و مدارس 

ازی آرمان شهر، دوره صفوی، معماری و شهرس

 34-15ص ،تهران،  11تهران، شماره 

پورباقر، سمیه ی، حمیدرضا، امینی فر، زینت، عظمت

 نیمدارس نو ییفضا دمانیچ یالگو (،1395)

ی، فصلنامه علمی بر اصول مدارس اسالم یمبتن

 .21-16ص تهران،  پژوهشی نقش جهان،

 ،فرشته نژاد،نیحسی، پورنادری، محمد مهد ی،اریهوش

مسجدـ  یشناس گونه (،1392ی )مرتض دیس

 یبررس رانیا یاسالم یمدرسه در معمار

ی، شیایو ن یآموزش یفضا انیارتباط م یچگونگ

تهران، ، 3مطالعات معماری ایران، شماره نشریه 

 .54- 37ص 

(، مفهوم 1395) ،رضا ،یبهزاد، قدردان قراملک ق،یوث

 یمدارس اسالم یآن در معمار ریآموزش و تأث

 ،یو صفو یمدارس سلجوق یقیتطب ی سهیمقا

شماره  ی،اسالم یمعمار یفصلنامه پژوهش ها

 58-40صتهران، ، 12

باز در مدارس ایران با  یفضا ،(1394) سارا ما،یطاهرس

 نییتب مدارس ِ آموزشی ِ نقشِ یقیمطالعه تطب

 ی: مدرسه هایمورد یتا معاصر)نمونه ها یسنت

، نشریه قطب علمی چهارباغ، دارالفنون و البرز(
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