
 چكيده

ای در مطالعات  های محیطی و فرهنگی از اهمیت ویژه با میراث و ویژگی  بررسی معماری مدارس ایرانی به دلیل پیوند قوی آن

این مدارس معماری ایرانی برخوردار است. یکی از مهمترین جنبه ها در این بررسی، مطالعه و تحلیل کالبدی سازماندهی پالن 

ای برخوردار است. دوره قاجار  است که به واسطه نمایش روابط فضایی و جایگزینی عناصر کالبدی در طرح کلی از اهمیت ویژه

های فضایی در معماری این  نیز به دلیل تحوالت تاریخی، فرهنگی و آموزشی و تأثیر این تحوالت بر تحول و ظهور خالقیت

 دوره، بسیار مورد توجه است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل میزان و نحوه تحول کالبدی سازماندهی پالن مدارس ایرانی دوره قاجار در قیاس با  

مدارس دوره صفوی و رابطه این تحوالت با شرایط تاریخی و فرهنگی و نظام آموزشی است. پژوهش حاضر در پی تحلیل و 

ایی و سازماندهی این عوامل در مجموعه معماری مدارس دوره قاجار و نیز های فض تبیین نحوه تحول عناصر معماری و ویژگی

تفسیر تأثیر شرایط تاریخی، فرهنگی و آموزشی دوره مذکور بر تحول معماری این بناها مدارس است. تحقیق حاضر از نوع 

تاریخی تحقیق درباره مدارس  برده، از سویی با توجه به ماهیت های کمی نیز بهره  ها از داده کیفی است که در برخی بخش

تفسیری و همبستگی است، که با بررسی ارتباط و همبستگی  -دوره قاجار، رویکرد اصلی تحقیق ترکیبی از دو رویکرد تاریخی

 های فضایی با کلیت سازماندهی پالن و تفسیر این روابط تکمیل گردیده است. تحول عناصر و ویژگی

اند. به جز  اغلب عناصر کالبدی و فضاهای مدارس دوره قاجار دچار تغییر و تحول شدهدهند که  های تحقیق نشان می یافته

مدرس که در دو دوره همواره بر مبنای یک الگوی ثابت و با کمترین تغییر بوده، پنج عنصر کالبدی و فضای معماری شامل 

ار دچار کاهش مساحت نسبی نسبت به دوره ایوان، ایوانچه و رواق، حجره، صحن اصلی و مجموع فضاهای آموزشی در دوره قاج

اند و به بیان دیگر از میزان حضور و نقش این عناصر در مجموعه پالن کاسته شده و شش عنصر کالبدی و فضای  صفوی شده

معماری شامل راهرو، مهتابی، شبستان، گنبدخانه، صحن فرعی و مجموع فضاهای عبادی نیز در مدارس دینی دوره قاجار 

 اند. تری پیدا کرده اند و جایگاه و نقش پر رنگ کلیت و زیربنا، افزایش مساحت نسبی داشتهنسبت به 

در مجموع با وجود تغییرات برخی از فضاها که به تنوع عملکردی در طبقات مدارس دوره قاجار انجامیده و با وجود بزرگتر 

ها، شکل کلی صحن و کلیت طبقات بنا و  قرارگیری ایوانها با بافت اطراف، اما الگوی غالب  شدن مدارس و افزایش ارتباط آن

 در نتیجه طرح کلی سازماندهی پالن این مدارس نسبت به دوره صفوی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

 اند. تحول برخی بر اساس نتایج مذکور، دو دسته عوامل بیرونی و درونی بر تحوالت سازماندهی مدارس قاجار تأثیرگذار بوده

فضاها و عناصر کالبدی مجموعه سازماندهی پالن مدارس دوره قاجار به طور مستقیم بر اثر عوامل بیرونی یعنی شرایط 

تاریخی، فرهنگی و آموزشی و تحول برخی دیگر به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل درونی یعنی تحوالت عرصه و زیربنا و به 

فیق عملکردهای عبادی و آموزشی در سازماندهی پالن مدارس دوره قاجار طور غیر مستقیم تحت تأثیر عوامل بیرونی و تل

 صورت پذیرفته است.
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