
  

١ 
 

  

اسالم ه آزاد  ان، ا ،یدانشگا جوان، زنج هشگران  پژو د زنجان، باشگاه  نیواح   را

hooma nsobouti@znu .ac.ir

گو برداردر واقع  يامروز يدر شهر ها یآموزش يفضاها يریشکل گوه یش        ن یااست،  یغرب يوه هایاز ش يال

و  یبه ابعاد زمان توجه لذا د؛مشاهده کر توان یمدر شهر  یآموزش يفضاها يمحتوعملکرد و  ،را درکالبد يبردارالگو

ر یآموزش يفضاها یخیر تاریس ه منظور پ رشه د مولفه ها یب ار یبس موثر در تکامل آن تا به امروز يبردن به 

ا ییو محتوا ییفضا – يتحوالت کالبد یر و چگونگیتاث ین پژوهش بررسیدف اه. دد واقع شویمف تواند یم  يفضاه

ه راهبردها و راهکارها )ه خصوص مدارسب( یآموزش  ين فضایت ایبهبود وضع جهت ییدر شهر به منظور ارائ

ر دورا يشهر ا، ییو محتوا ییفضا يروابط کالبد ین پژوهش با بررسیا .باشد یممعاصر  ند  يآموزش و فضاه

ن یا. کردل خواهد یسه و تحلیو معاصر مقا یرا در شهر سنت ين کاربریگاه ایجا یخیتار ادوار ردر شهر د یآموزش

موضوع  یل و بررسیبه تحل ياطالعات به روش کتابخانه ا يو با استفاده از جمع آور یفیک یدگاهیبا د پژوهش

کالبد و  در یآموزش يفضاها یت بخشیو کاهش هو گاهیبه تنزل جا توان یمن پژوهش یج ایاز نتا .تپرداخته اس

ت بخش در یهو يو ارزشها میمفاه يریجهت بکارگ ییراهکارها در ن راستایدر ا .داشاره کرمعاصر  شهر عملکرد

  .تسم ارائه شده اسیپست مدرن یدگاهیبا د يامروز يگذشته در فضاها یآموزش يآموزش و فضاها

  

ش يفضا:  درسه ،یآموز حتو ،م ش يم    ساختار شهر ،آموز

                                                                            

د -  1 سالمیاستا شگاه آزاد ا گروه معماریار، دان  ، جان زن احد  اي، و جان،  انی، زن   ر

س يدانشجو -  2 شنا شد، یکار جان واحد - يشهر یطراح گروه ار ن ،یاسالم آزاد دانشگاه - زن نیا - زنجا ا   ر

س يدانشجو -  3 شنا شد، یکار ه - قاتیعلوم و تحق واحد - يشهر یطراح گروه ار د دانشگا ن ،یاسالم آزا نیا -زنجا ا   ر
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ر تاریم تحوالت یاگر بخواه        ادوا لبدیو غ ید به عوامل کالبدیر بایناگز میکن یبررس یخیک شهر را در  آن  یر کا

خ  ها آندر  یر گذار خاصیتاث یها تیفعال راز فضاها در شه یبرخ میتوجه کن و  یذهن یها تیفعالن فضاها یدر ا .دهد یمر

ارا دهد یم یرو یکیزیف اشند یم یخاص ییبار معنا یکه هر کدام د ز  یکی یین بار معنایا ب عوامل شکل  نیتر مهما

ز  یکیبه عنوان  توان یمرا  یآموزش یفضاها .تت خود اسیت هویمردمان از شهر، جامعه و در نها یجمع یدهنده آگاه ا

جنبه ها ییفضاها البدیو غ یکالبد یدانست که شامل   یدن به شهریبه منظور رس. شود یمشهر ت دهنده به یهو یر ک

پ ها ارزش ،ت جامعهین امر در وضعیم که ایامروز شهر را بشناس یها ینابساماند ینده بایبهتر در آ دا یو اهداف آن تبلور 

وشته ها یها آرمان .کند یم هده یرفتارها و فضاها ،هر جامعه در ن  یدر فضاها زندگ ها انسان .شود یمش خواه و ناخواه مشا

ا در آن برطرف یازهایو ن کنند یم ند آموزش و پرورش یاست که فرا یآموزش یهافضا ن فضاها،یااز  یکی. کنند یمشان ر

امروزه  افتهیتکامل ن آغاز شده، آرام آرام یزمش انسان بر یدایند از پین فرایا .ابدی یمدر آن شکل  ه هاى یکى از پایو 

 بهاند  داشته اى ستهیشا نقش پرورش و آموزش شرفتیند پیان در فرایرانیا. شده استل یتبد وامعشرفت جیاساسى پ

تمدن اسالمى تا حدود زیکه شکوفا یطور    .تاس یرانیا آموزشگران امدارتالش و  یادیى 

لیا        ت در یهو یب یفضاها صورت بهم یمدرنس یشه هایر اندیتحت تاث یآموزش یفضاها امروزهست که ین درحا

امه ین قبیاز ا ییها تیکمر سرانه و شعاع عملکرد و یمعاصر تحت تاث یآموزش یفضاها .شوند یمساختار شهر مطرح  ل برن

ضایفینگونه است که کیو ا رندیپذ یمر یشده و تاث یزیر  یواقع فضاها در .شود یم هسپرد یبه فراموش ییت و روابط ف

زوا کش یآموزش ا فضاهایده شده اند و در مقایمعاصر به ان گمشده  توانند یمدر فرم، عملکرد و معنا،  ،یسنت یآموزش یسه ب

ر تکامل و رشد ایتاث یمولفه ها یو بررس یجهت گذشته نگرن یگردند از ا یتلق ر ب ر  یرین فضا در شهر و تاثیرگذا که ب

گیبر آن است که فرا ین پژوهش سعیدر ا .ابدی یمت یداشته است اهم ینظام شهرساز  ی، تکامل و دگرگونیریند شکل 

رمدارسیا تاکب( یآموزش یفضاها مختلف  یوه آموزش در دوره هایو ش ییمعنا – یو عملکرد یکالبد هنیزمدر  )د ب

  .ردیقرار گ قیتدقمورد معاصر  یت شهریریو مد یدر نظام شهرساز ن فضاهایاگاه یر و جایشود تا تاث یبررس یخیتار

  

تمدن ا امعهج        واقع  دردر درون خود داده است  یآموزش یبه آموزش و فضاها یرینظ یت بیران باستان اهمیو

پذ ییجدا یآموزش جزئ ز هوینا در  یکه فردوس ین گفتار در شعریا. ه استجامعه بود یو اجتماع یفرهنگ فرد ت ویر ا

آتش  یهمان جا/ یدبستان بد ،در یبه هر برزن :به وضوح مشخص است  داند یم یعمومر و یآن آموزش را فراگ
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وه یدر شازمند شناخت ین فضاها نیا ییمعنا-یو عملکرد یکالبد ین جهت بررسیبه ا )1385 ،ابکب. (یپرستان بد

آن یر به بیکه در ز باشد یمگاه آن در سطح شهر یو جا یآموزش یفضاها ،آموزش و پرورش   .میپرداز یمان 

  

انیادر         ت)موبدان( یان زرتشتیى روحان ژهیآموزش رسمى و، ران باست اما چون در . مردان بود ، شاهزادگان و دول

ز گفتار حکیران به پین زرتشت آموزش و پرورش به مانند زندگى مهم شمرده شده بود، مردم اییآ ى زرتشت،  مانهیروى ا

آن زمان . دادند یبه فرزندان خود آموزش مهاى سودمند را  ک، اخالق و مهارتیک و کردار نیک، گفتار نیعنى پندار نی در 

ز درس یاضى و اخترشناسى نیها مذهبى، پزشکى، ر گاه رسمى آموزش بودند و موبدان عالوه بر درسیها جا آتشکده

ا در برنا یاسیو س ی، اقتصادی، نظامی، بهداشتینید یاصل نهیزمآن دوران پنج  ینظام آموزش. دادند یم  یآموزش یمه هار

ت یرب، تیو اخالق ینیپرورش د یعنی یدر سه دسته کل توان یمگفته شده را  یآموزش ینه هایزم .ر داده بودخود قرا

آن دوران به  یحاکم بر جامعه شهر یقابل ذکر است که نظام طبقات. نمود یم بندیتقسن و خواندن و نوشت یبدن یقوا

رده یم یآموزش ینه هایزمز ا یبهره متفاوت ،که داشته یگاهیفراخور جا مثال بهره  به عنوان) 1385 ،یبیحب. (تاس ب

از آموزش خواندن و نوشتن بسیاشراف و دربار ر بیان  ر از مردم عادیا وده اس یشت   .تب

آموزش ا        چه در  اعتال کرده یمگر متفاوت ید یها تمدنران باستان را نسبت به کشورها و یآن  دهیبخش ی مو آن را 

رکشوی، دییایخاص قوم آر ینیب د و جهانیب سه عامل عقایترک بوده است که حوزه ) دولت(ر ن زرتشت و نظام حاکم ب

. تاس داده یمر قرار یهمجوار خود را تحت تاث یو حوزه ها داده یمکشور در آن زمان را پوشش  یقلمرو ها ییایجغراف

ربیسازمان تعل یقرون و اعصار متماد یدرط) 1371، یریمض( سان نبوده است و به فراخور کی نین سرزمیدر ا تیم وت

وده یزمان امکنه آموزش استان متفاوت ب تشکده و آموزشگاه یکن در قسمت اعظم ایل. اند اعصار ب ن مدت، خانواده و آ

ز بدان افزوده شده است یقرون دبستان و دانشگاه ن یپرداختند که البته در برخ یبه پرورش اطفال و نوجوانان م یدربار

اد). 1384ق، یصد( اند خواه یات شهریکه بر شهر و ح یریتاثو  ین امکنه آموزشیامه در مورد ادر    .تم پرداخیگذاشته 

  
  موجود در شهر یانواع آموزش با توجه به طبقات اجتماع یلیاگرام تحلید -  1شکل 
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تشکده ها وکاخ ها  ا در سطح شهریمشخص وگو یکالبد به صورت یآموزش یباستان فضاهاران یدر ا        شامل آ

اند که آتش در جایشگاه زرتشتیایدر واقع ن آتشکده ها. بودند مقدس  ین بناهایا گرفته یماز آن قرار  یخاص یان بوده 

صورت اشد یم یاتاق بزرگ یآتشکده ها دارا یبرخ .شود یمده یز نامین یچهار طاقکه  اند یمکعب گنبددار معموالب  ب

آن اجتماع م) محراب( ز اکنند یکه عبادت کنندگان در  تدر یشآموز یفضا به عنوانن فضاها یکه ا استفاده یدر زمان  س 

ضایاز ا. شود یم  یجه گرفت که آموزش امرینت توان یم گرفته یممانند آتشکده صورت  یمقدس ین که آموزش در ف

ز طرف. است شده یممقدس و واال شمرده  تشک یمدارس و مراکز علمها  کاخگر ید یا و کمتر وجه  دادند یمل یکشور را 

ا  یها اتاقو  ها آهنگطاق  ،یجانب یها اتاقاحاطه شده توسط  یاستفاده از مرکز .داشتند یو همگان یعموم مربع شکل ب

در  ) 1388 ،ر افرازس. (تبوده اس یاشراف ین مراکز آموزشیان دوران در یا یبارز معمار یها یژگیواز  یپوشش گنبد

ت و حکومت ینت توان یمن یبنابرا. است شده یماستفاده  یوانیب چهاراین بناها از ترکیساخت ا جه گرفت آموزش با دول

  .تاس شده یممحسوب  یدر نظام کشوردار یاتیح یمحکم داشته و بحث یوندیپ

لبدد) صبا کالبد مشخ یفضاها(ن دوران باستا یآموزش یفضاها        شهر باستان از عناصر  ییفضا یر ساختار کا

ضا یاصل شهر را به خود  یها مکانن ین و برتریتراغلب مقدس  ن فضاهایا. اند شده یمشهر محسوب  یینحو ف

ت یاند بلکه ماه کرده ینمبه صورت مشخص در شهر عمل  یآموزش یاختصاص داده اند قابل ذکر است که کاربر

ربرخود را در  یعملکرد    .کردند یمگر عرضه ید یها یکا

  

  در شهر یآموزش یفضاها یگونه شناس یلیتحلم اگراید -  2شکل 

سی فضاهاي   گونه شنا

ر در شه آموزشی 

 آتشکده

 کاخ
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  در شهر یآموزش یگاه فضاهایجا - 3شکل 

 

آموزش و پرورش  دىیى جد ده شد و دورهیساسانى، حکومت ساسانى برچها بر سپاه  روزى عربیپس از پ        در نظام 

آن دوره، آموزش اسالمى به جاى آموزش آ. آغاز شد کشور ان ییدر  ر گرفت و آموزش قرآن و زب ن زرتشت مورد توجه قرا

خط و زبان عربى جاى خط و زبان پ. افتین نو در مسجد رواج یعربى و اصول و فروع د هلوى را گرفت و آرام آرام 

ود، به  یدنجهاى گوناگون در  د شده و جمع آورى شده از تمدنیهاى پهلوى که حاوى دانش تول ى کتاب ترجمه شاپور ب

ختنو  عربى ترجمه شد ها که  ن مدرسهیا  نمونه ) 1371، یریمض. (دمسلمانان عالوه بر مسجد به ساختن مدرسه پردا

خته شد، در ن ا تا قرنشایپس از قرن سوم هجرى سا عد دا بور، بلخ، هرات و بخار ل در آن مدرسه ها یتحص. اند ر بودهیها ب

وه آموزش و پرورش یش یکه در محتو یقاعدتا تحوالت. شد یز پرداخت میاى ن نهیکمک هز رانیگان بود و به فراگیرا

ت به دوران قبل صورت گرفت بخشها ر قرار خواهند گرفت که در ادامه یز تحت تاثین ییو معنا یعملکرد ،یکالبد ینسب

آن     .میپرداز یمبه 

لبد یبررس -2-2-2   در شهر یآموزش یفضاها ییمعنا - ی، عملکردیکا

متفاوت را نسبت  یبا گسترش عملکرد خود در شهر، گونه ا یآموزش یدر نظام آموزش دوران پس از اسالم فضاها       

 یریشکل گ ،شکل گرفت یآموزش ین دوران در فضاهایکه در ا یمیتحول عظ .دارند یمن خود عرضه یشیبه دوره پ

ود که در فضاها و شاخص در شهر یاصل یبه عنوان عملکرد یعملکرد مستقل آموزش تحت عنوان مدارس  ،یآموزش یب

ن دوران یدر ا... ) و یراز ،یانند سبک خراسانم( یمعمار یها سبکو تکامل  یریشکل گ. کردند یممستقل عمل 

ا تاثب و متناس مشخص یکالبد پذیب نقطه . جاد کردیا یآموزش یفضاها یبرا ...، کاروانسراها ویمذهب یاز فضاها یریر 

ان با دوران قبل از اسالم، حضور قدرتمند مذهب و عناصر مذهبیا یآموزش یمشترک فضاها  یدر فضاها ین دور
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ز فضاها یشکل در گونه ان یبه بهترکه  باشد یم یآموزش عالوه  .ابدی یمنمود ا مدرسه ه –به نام مسجد  یآموزش ینو ا

ضا ینقش مهمدر  یآموزش یفضاها ،ن دورانیدر ابر آن چه گفته شد،  . کنند یمفا یشهر ا یساخت اصل ییرا در نحو ف

آن نمود پ یکه ساخت اصل یشهر یمجموعه ها رند کند یمدا یشهر در  ، یمذهب یفضاهاه ن مجموعیدر ا. ارسن نام دا

 تر یلیتفص یدر ادامه به بررس .کردند یمت یگر فعالیکدیبه صورت سازگارو هدفمند با ... و ی، آموزشیتجار، یحکومت

  .میپرداز یمدر ساختار شهر  ها مکانن یا یم بندیتقس ییمعنا – ی، عملکردیوجوه کالبد

ارتباط .دیآ یم بکار شهر یجیتدر تکامل در ها آن خیتار و ها مکان ییهمتا یب به توجه         به  گذشته با تداوم 

ن امکان را در حفظ یا یخیدر ادوار مختلف تار یآموزش یفضاها یگونه شناس .دینما یم دیتأک آن با وندیپ نشکستن

ا توجه به آنچه که از نظام آموزش و پرورش ا. دینما یممشخص  یمکان یارتباط که شکل گرفته  یدوران و تحوالتن یب

ز امکنه آموزش یمتفاوت یگونه ها. در آن گفته شد صادی، فرهنگیط اجتماعیر شرایتحت تاث یا در شهر  یاسیو س ی، اقت

ضاها را یا. رندیگ یمشکل  و  مدارس دربار ،در شش گونه مکتب خانه ها، مدارس مستقل، کتابخانه ها توان یمن ف

 یبیگاه به صورت مستقل و گاه به صورت ترک ها مکانن یعملکرد ا ) 1380ع آذر، یمس(د کر یم بندیها تقس یکتابفروش

ربرر یبا سا) مختلط( اس ها یکا    .تبوده 
  

  در شهر یآموزش یمختلف فضاها یدر گونه هانقش و عملکرد  – 1جدول 

  عملکرد  نقش  یآموزش یفضا

ا بخانه ه زششتر یکه درآن ب ییفضا  مکت مو م یها آ شر رع(و در متن جامعه  شدند یمس یتدر یعلوم اسال دارند) تیق رار  اع - یآموزش  .ق   یاجتم

قل ایتمرکز کرده و از حما یبه طور به ارائه خدمات آموزش  مدارس مست مت یت نهاده دار اند یحکو رخور مت- یآموزش  ب   یحکو

ه - مسجد  رک  مدرس و ت اسبیتعادل  هایم یب من موزش یمذهب یان فضا آن مشاهده  یو آ کعم یول شد یمدر  د غالب مذهبل   یمذهب - یآموزش  است  یر

ا خانه ه ر  کتاب ه خصوصین ییها یکارب حت نظارت و حما یم مت بودندیو ت مل حکو ت - یآموزش  ت کا م   یحکو

ا  مدارس دربار آموزش یآموزش یفضاه ص به  خصو ال یبه صورت  ات با مت- یآموزش  پرداختند یمجامعه  یطبق   یحکو

ا یکتابفروش ر  ه زش یخصوص ییها یکارب ت آمو ما ال و خد داختند یم یبودند که به ارائه کا  -  یموزشآ ،یتجار  پر

گ هن   یفر
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  در شهر یآموزش یفضاها یگونه شناس یلیاگرام تحلید - 4شکل 

  
 یگاه فضایشهر و جا یاصل تساخ یلیتحل ماگراید - 5شکل 

  در آن یآموزش

  

  در شهر یآموزش یگاه فضاهایجا یلیتحلم اگراید - 6شکل 

  

  

 ارسن بخارا ،شهر به نام ارسن یمهم در ساختار اصل ییها مجموعهدر  یآموزش یفضاها یریقرار گ -  7شکل 
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ن یاز ا ابدی یم یت فوق العادیآن اهم یخیو تار یپرداختن به بعد زمان یشهر یده و فضایک پدیف یتوص یبرا       

روز روز زمان، و فضا یمجزا میمفاه عام، و خاص تینسب یها هیکه نظرجهت   زمان- فضا یبیترک مفهوم به به 
ضا ،ینکوسکیهرمان م گفته به .اند شده تر کینزد  بعد با فضا را بعد سه که است، یچهاربعد یوستگیپ کی زمان-ف

 داشته زین یزمان تداوم دیبا که باشد، داشته ارتفاع و طول، عرض دیبا تنها نه ،یا یش هر نیبنابرا. کند یم بیترک زمان

 یآموزش یفضاها یموجود در شهر به بررس یها مکاندر رابطه با فضاها و  یو زمان یخیت بحث تاریما درک اهب. دباش

ز اسالم  یدر ط یدر بعد زمان عد ا  .میپرداز یمدوران ب
رند  یمهم شهر یکه عملکردها یارتباط تنگاتنگل یدر بعد زمان به دل یآموزش یفضاها یدر بررس        با آموزش دا

اًی، مدارس مستقل بدلشوند یمبرآن غالب  وگاهاً  یدر بررس .شوند یمکه دارند در نظرگرفته  یمستقل ل عملکرد نسبت

 یکالبدروابط بر  ییر بسزایشکل گرفت که تاثه یبه نام مدارس نظاماز مدارس  یپس از اسالم گونه امستقل مدارس 

اقتصاد شهر برقرار کردند و  ،مذهب ،با حکومت یقو یوندین مدارس پیا. رفتیپذ یمر یو از آن تاثت شهر داش ییفضا

آغازو  شهر در مدارست نقطه عطف تحوال یه عبارتب. دافتنی یدیلو ک یمحور ینقش و  یمدارس رسم یبرا ینقطه 

ه در سه ینظامس با شاخص قرار دادن مدار توان یممدارس را  یزمانرتحوالت ین اساس سیبر ا. انده ران بودیدر ا یدولت

ز نظام یمقطع زمان ز قرن ق(ه یمدارس قبل ا ا  5بل از قرن ق(ه ینظامس مدار ،)یهجر 5بل ا ز مدارس بعد  ،)یهجر 8ت ا

  .) 1380آذر، عیمس( .کرد یبررس )را دوران قاجات(ه ینظام

  )یهجر 5بل از قرن ق(ه یمدارس قبل از نظام فال

ه مکتبخانه ها را شکل یاول یها صورتبودند که  یر دولتیو غ یشامل مدارس خصوصر شتیبس ن دوران مداریدر ا       

اند یم ان ین مدارس در منازل شخصیشتر ایب. د  توان یمن مدارس را یاز ا یبرخ یپالن ساده و عملکرد. دو معابد بوده 

ان بعد یپالن بس یه اصلیپا مهم به  ین مدارس در شهر شناخته شده بوده و عنصریان یدانست همچنار از مدارس دور

  ) 1387 ،ایر نیپ( .رفتند یمشمار 

  

  
  یک خانه با عملکرد آموزشیاز  ینمونه ا -  8شکل 

  
  یبا عملکرد آموزش ییک معبد بودایاز  ینمونه ا - 9شکل 

  



  

٩ 
 

  )یهجر 8تا  5بل از قرن ق(ه ینظام سمدار ب 

ایا        . ران بوده استیدر ا یو دولت یو نقطه آغاز مدارس رسم شود یمه آغاز یس مدارس نظامیتاس ن دوران ب

اسیه در نین نظامینخست غداد گسترش یبزرگ د یس شد و پس از آن در شهرهایشابور ت ن مدارس یافتند ایگر مثل ب

اشکوه و باعظمت و واجد  ییبناها ختار اصل یم یباشناختیز یها ارزشب اً(شهر  یباشندکه در سا در مجاورت  عموم

اً. )1364لطانزاده،س( شدند یمساخته ) بازار اطراف ا عموم متعلق به مدرسه  یو امالک ها دکان، ها حمامارس ن مدیدر 

در سطح ه یمدارس نظام .کرد یمن یمدرسه را تام ینه هایهز ها بخشن یحاصله از ا یوجود داشت که درآمد ها

ابخانه و  یها یکاربراز  یمجموعه او  داشتند یمنطقه ا یشهر عملکرد را در ... مرتبط با آموزش مثل مسجد، کت

ز گونه مسجد به کاروانسرا را ط یتکامل یرین مدارس سیا یمعمار یالگو. دادند یم یجاد خو تا به  کند یم یا

رسد  یفرم حد ب الگویاد ایتعداد زوا ا در آنها به سبب اند یاز معمار یخاص ین مدارس در کشور داشتن  شه یمشابه ر

ابرا ،دهد یمنشان  )ییتدار گرااق( یاسیس یها . متصور بود ها آن یبرا توان یمرا در شهر  یانشانه ین عملکردیبن

جدیتار طول ن بار درینخست یبران یهمچن ا در کنار  یو آموزش )یوابگاهخ( یاقامت یدو کاربر یخ به صورت  ر

ا گر و به صورت مکملیکدی   .مینیب یمن مدارس یدر 

  
  مدرسه خرجرد - 10شکل 

   )را دوران قاجات(ه یمدارس بعد از نظام ج

رده یمدارس ا ییعصر طال به عنوانن دوران یاز ا        ام ب رس، شود یمران ن ن دوران شکل گرفتند یکه در ا یمدا

رند ا مدارس یها یژگیودر مجموع  لبد و عملکرددر  ها یژگیون یدوران قبل را در خود دا ا یشتریب کا ا ب ن تشابهات ر

رنده یمدارس نظام اوت دا  یبگونه ا باشد یم یو حکومت یاسیاهداف س شود یمن مدارس مشاهده یکه در ا یتنها تف

هدف سیکه ا ز طرف ش یاسین مدارس با   ین دوران معماریدر ا .ه ساخته شدندیان در مقابله با مدارس نظامیعیا

تکم یمدارس دوره ها و سه عملکرد مدرسه، مسجد و کاروانسرا به صورت مکمل  رسد یمل شده و به کمال یقبل 

به خصوص  یآموزش ین دوران در ارتباط با فضاهایشکل گرفته در ا یشهر یاز فضاها. کنند یمعمل ر گیکدیا ب

اشدکه به صورت مجموعه ا یمختص مدارس م) جلوخان ها( یورود یفضاها ،مدارس مستقل در حد فاصل  یب

  .شود یمارائه  یاط داخلیو ح یخارج ینما
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                                         /  

م یمدرسه ن - 12شکل  سمدرسه دو منار طب - 11شکل                 مدرسه نیم آورد -  14شکل  مدرسه دو منار طبس - 13شکل 

د   آور

آنچه         ان(وه آموزش و پرورش یر شییکه در مورد تغبا توجه به  زمان یو در مورد بعد مکان) در خط و زب  یفضاها یو 

ز ادر شهر گفته شد  یآموزش ضان پس یا اشد یمژه و خاص در شهر یو یتیهو یدارا یآموزش یف  ی، به واقع فضاب

ابط در یو ا گذارد یمفرم شهر  ییدر روابط فضا یادیرزیو تاث افتهیتکامل ، یشهر یک فضایبه عنوان  یآموزش ن رو

ضا. شود یمان ینما یبه خوب یشهر یارسن ها مورد توجه  مختلفل و مقاصد یبه دال در دوران بعد از اسالم یآموزش یف

اسات. و مراجعه عموم مردم بود ر و  مثال مدارس  به عنوان. ش محل مراجعه مردم بودندید خویمدارس، بسته به اشتها

ان و یبیز مرکز توجه ادین یمدارس عموم .مردم بودند یو مذهب ینیاز ها و سواالت دین یپاسخگوه یحوزه علم

ز بود و مردم به هر دل یبر رو ها آنصحن . بودند یمردم عاد یختگان و حتیفره وارد ) عبور یبرا یحت( یلیمردم با

که درمسجد مدرسه ها نمود  گریکدیبا ها آن یفضاها یاشتراک برخ یحت(مدارس با مساجد  یهمجوار. شدند یممدارس 

ق(. دیبخش یم ها آنمضاعف به  یاتیرا از انزوا خارج کرده و ح ها آن )ابدی یم همان است که امروزه در یا) 1389زاده، ین ن 

ز کشورها را یاریبس ز فضاهایا هستند که  یعموم یی، فضاها)مدارس و دانشگاه ها( یآموزش یج شده است و محوطه با

  .مردم گشوده اند یل به رویام تعطیدر طول شبانه روز و ا

  

جد        ز دوران  ره غرب در نظام فکر ،کشور یآموزش ید در نظام فضاهایمنظور ا  یو فرهنگ یحضور مظاهر تمدن نووا

اشد یمجامعه  لبد ب نظام آموزش و پرورش و  .گذارد یمش یبه مرور خود را به نما یرانیشهر ا یعملکرد و محتو ،که در کا

ر  یو فرهنگ یاسیصورت گرفته در نظام س یها یدگرگوند را بر اساس یکشور در دوران جد یآموزش یفضاها جامعه متاث

  .باشد یمر یبه صورت ز یخیاز سه دوره تار
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. باشد یم یش در دو گروه عمده قابل بررسین گشایا. افتیش یغرب گشا یبه سو ها دربه یبا ظهور سلسله قاجار       

اول مراودات سازنده برا اعزام دانشجو توان یمکه  شد یمران را شامل یا یدر درجه  ، یبه  اشاره نمود ز کشور  ان به خارج ا

اعزام محصل به خارج  ت به طور رسماز راه  را شد و پس از بازگشت ید را پذیاز تمدن جد یمظاهر یاز کشور بود که دول

ده یجاد پدین عامل باعث ایدا کرد، همیران رفته رفته رخنه پید در ایدانش آموختگان خارج از کشور بود که آثار تمدن جد

را ... و ها جنگکه معاهده ها،  دیگرد یمران محسوب یا یان بار برایدر درجه بعد مراودات ز. دیران گردیار نو د یها

ر توان یم ه آغاز شد یه به خصوص روسیهمسا یران و کشورهایا یها جنگکه  یهنگام) 1377 ،یقبال قاسما. (دنام ب

پیل کرده بیماهر و تحص یها نیتکنسرو و یاز به نیاحساس ن را  ین منظور تعدادیهم یدا کرد و برایش نمود پیش از 

انگلستان نمودند یغرب یکشورها یکسب علم و فن راه یبرا   .اعم از 

اال د        رگذار در تحوالت آن یز از جمله عوامل تاثیر نیرکبیخواهانه ام یترق یدگاه هایعالوه بر موارد ذکر شده در ب

در . دارالفنون استس یران، تاسیزه کردن نظام ایر در مدرنیر کبیام یها تالش نیتر مهماز . دیگرد یمدوره محسوب 

که در آن  یازیاحساس ن یعنی یاول عامل داخل. ر داشته استین آموزشگاه دو عامل عمده تاثیس ایش تفکر تاسیدایپ

 یده ها و خوانده هایده ها و شنیهمان د یعنی یگر عامل خارجینگونه مدارس و آموزشگاه ها بوده و عامل دیدوره به ا

ز تمدن و فرهنگ غرب ایرکبیام اعث ایست؛ ار ا ن یرگذارتریاز تاث یکیجاد مدرسه دارالفنون به عنوان ین دو عامل ب

وده است  یابعاد فضاها یر در تمامییدر جهت تغ یدیجد یها شیگرابراساس آنچه گفته شد  .اتفاقات آن دوران ب

  .دسه کریرا مقا ها آن توان یم )2(به وجود آمد که به صورت جدول  یآموزش

  و معاصر یسنت یآموزش یابعاد فضاهاسه یمقا - 2ل جدو

سنت  ش  یآموزش  رآموز  معاص

زش دا حآموزش در سطبه  توجه برنامه آمو بخانه هم( ییابت لبه  توجه )اکت موزش در سطح عا ا یآ حرفه  ت یازهاین( یو  ول  )ید

د اص و مق اد ،ینید اهداف  ا یر راست هب رهبران یخواسته ه د یمذ تصا ا یاسیس و یاق راست وین یدر  ز ها  ها ا  دولت یخواسته 

ا ه ،ینید محتو هندس ،ینظام و فلسفه یادب ،یفق  یپزشک ،یم

نگ هیمنظور و ا قاماتیفض ز اعیو شخص شتیمع یمعنو لت و م  یت اجتم

و فرم لبد  ت یمعمار کا کرد سن ل د و یمعمار یو عم کرد ج ل رنم(د یعم  )د

ابتدا ن        مشورت در جامعه  یجاد نوعیهدف مشروطه محدود کردن قدرت شاه و ا نیتر مهمم یکه بداناز است یدر 

ان، طبقه روشنفکر و آزادیرگذاران ایبوده است، تاث اوردها. دادند یمل یخواهان تشک ین انقالب را بازرگان  یفرهنگ یدست

ان نمود اما یت بیم و تربیو گسترش تعل انیشتر دانشجوی، اعزام تعداد بیآموزش یفضاهادر احداث  توان یممشروطه را 
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ود، سنت یو تجدد خواه یاز سنت شکن ین دوران نشانید ایجد یآموزش یفضاها و  شد یم یشرفت و ترقیکه مانع پ یب

تمدن جد یسد  ی، فضاهادادند یمهن پرستان به مردم یکه نوخواهان و م ییها امیپدر . بود ید و نوخواهیدر راه نفوذ 

آور اندیز پیخود ن ،نه تنها در راس قرار داشتند یآموزش تشک یعنینو بود  یشه هایام   یل دهنده فضاهایهمه عناصر 

اذهان روشنفکران به توسعه  یو اجتماع یاسیهبود اوضاع سب«بود  یسنت یها آموزشدر تضاد با  یبه نوع یآموزش در 

غیدر ا .»خورد یموند یپ یآموزش یفضاها ر گذشته تکمرات صورت یین دوران ت ادوا ت یل شده و به واقع تثبیگرفته در 

 یبه صورت کل). 1380ع آذر،یمس( شوند یمبه مرور محو  یسنت یآموزش ین دوران است که فضاهایو از ا شود یم

ودند را یم در ایبر اساس تفکرات مدرنس یآموزش یفضاها یکه موجب دگرگون یعوامل نیتر مهم به  توان یمن دوران ب

  .دان کریر بیصورت ز

ضا ین دستگاه ادارینخست یریشکل گ -   )فزارت معارو( یآموزش یمرتبط با ف

اس - ت یتوسعه و ت ودجه دول   س مدارس از ب

  و متوسطه  ییبه دو بخش ابتدا یم آموزش عمومیتقس -

لبد مدارس یدر زم یقانون گذار -  )هک سرپنایت کالبد در حد یفیفت کا(نه کا

   یسنتن مصوب با آموزش یفاصله داشتن قوان -

همچنیش نظم و امنیباعث افزا یکار آمدن حکومت پهلو یرو        صادین بهبود وضعیت در جامعه و  م یو س یت اقت ست

ایکشور ا یو خارج یداخل یتوسعه شبکه ارتباط. دیکشور گرد یادار جاد کرد که به توسعه و ین امکان را در سطح کشور 

سبب ران یان ویاسزیمدرناز دوران  نیا .ددرکشور همت گمار یآموزش یش تعداد فضاهایکردن آموزش و افزا یهمگان

انه رضا خان در ا یشه هایاند ). 1381ان یحمدا(د ش اش سالهنه هزار یشیآموزش معاصر از پ ییجدا ن دوران یتجدد طلب

ران یدر ا یسنت یشه هایش از حد معمول شده و اندیب) مدرن( یید که توجه به فرم و عملکرد مدارس اروپایباعث گرد

لگویپذ. کمرنگ گردد  یدر فضاها ها یدگرگونن یل ایرفت دالیر صورت پذیل زیدر کشور به دال یمدارس غرب یرفتن ا

  .دان کریب توان یمر یرا به صورت ز یآموزش

بیو ترو یمذهب یمبارزه رضا شاه با نهادها -  ج تفکر غر

 سمیبر اساس تفکرات مدرن یو توسعه اقتصاد یانسان یاز هاین نیتام -

 و پرورش کارآمد و ساده غرب در آموزش یالگو -

 



  

١٣ 
 

 یبرا یو ناکارآمدگ ییل ناآشناید آموزش توسط جامعه به دلیرش نظام جدیعدم پذ توان یمن تفکرات را یجه اینت       

قد .مدرن دانست هدین پدیمقابله با ا ز دوران  ا پام یپس ا زمانینهادن در عصر جد یو ب هد سه مقطع  اش یم ید ما شا . میب

 یمذهب یها طیمحاز  یغرب یل کردگان خارج از کشور و الگوهایر تحصیتحت تاث یآموزش یها طیمح ،در مقطع اول

پس از  .ردیگ یممدرسه دارالفنون شکل  یعنیدر کشور  یآموزش یفضاها یهاالگو نیتر مهماز  یکیو ، ردیگ یمفاصله 

و  رندیگ یمقرار است یس ر کاملیتحت تاث یآموزش یفضاها ،قدرت دولتش مقطع در زمان مشروطه با کاهن یا

ا  یقیتلف یپهلو یعنیدر مقطع سوم . ابندی یم یو سنت شکن یدر جهت تجدد خواه یگاهیجا ز دو دوره قبل همزمان ب ا

 توان یم. شود یم یافته و آموزش همگانیش یمدارس افزا ،ر آنیکه تحت تاث میکشور را شاهد یت اقتصادیبهبود وضع

جداگانه مشاهده کرد، حکومت استبداد یآموزش یدر فضاهات شهر یرینقش مد و ه یقاجار یو خودرا یرا در هر دوره 

رد صحنه شدن نقش مردم در مدی، مشروطنقش کمرنگ مردم ن دو با هم در زمان یق ایلفت تیت و در نهایریت و وا

  .دن خود شیشیبا دوران پ یمحتوو درکالبد  یآموزش یکامل و انقطاع نظام فضاها یکه منجر به دگرگون یپهلو

 

 یریشکل گ ،در شهر گفته شد یآموزش یفضاها یدگرگون یوفرهنگ یاسیس ینه هایبا توجه به آنچه در مورد زم       

ن سه یبه واقع ا. مشاهده کرد یآموزش یفضاها ا گونه متحول کنندهی انیدر سه جر توان یممدرن را  یآموزش یفضاها

ز فضاها در شهر مورد استفاده  یآموزش یآنچه امروزه تحت عنوان کاربر یبرا شوند یم ینه ایش زمیپ یآموزش یگونه ا

  : ردیگ یمقرار 

آموزش مدرن توسط م یآموزش یفضاهادرجهت خلق  ها تالشن یاول        حسن رشدرزا یو  ) 1320- 1230( هیابوال

گذشته یدر مقا )اک بنت( یاس معماریه ساخته شدند در مقیکه توسط رشد یدیمدارس جد. صورت گرفت سه با آنچه در 

به لحاظ  یاس شهریدر مق یول بودهبهره مند  یو از امکانات حداقل باشد یمادعا  یساده و ب یگونه ا ،شده یمساخته 

ضافرم و «و » یابیوع مکانن« اشد یمت یواجد اهم »هساد یرونیب یف آذر،یمس( .ب  ،ن اتفاق سادهیبر اساس هم) 1380ع 

م بود که در ادامه به یخواه یآموزش یان عمده در فضاهایفرم و فضا نسبت به دوران گذشته شاهد سه جر یسادگ یعنی

  .شود یمپرداخته  ها آن

 

تدریمدرسه ها از ا –، مسجدشد یمه رانده یبه حاش ان به مرورین جریا         یج عملکرد آموزشین دسته بودند که به 

ا از  خته شده در ن یسنت یفضاهااز  یبرخ .گشتند یمو به مسجد مبدل  دادهخود ر و  یمدرسه مطهر(ه یمه دوم قاجاریسا
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همان فرم و شالوده فضاین) یمدرسه مرو خود  یر و هماهنگییتغ یبرا یچ تالشیها حفظ کردند و ر) هیصفو(گذشته  ییز 

  . نکردندن یبا آموزش نو

  
  مسجد مدرسه ین گونه هایاز آخر ،یمدرسه مرو –  15شکل 

  
  مدرسه آقا بزرگ –  16شکل 

  

  

آمدند نگونه یا        لفنون به وجود  تداوم دارا ن مدارس همت گمارده یبه ساخت ا یتحت امر هر وزارتخانه ا یعنیدر 

ضا یبا، بازرگانیز ی، هنرهایمدارس کشاورز. شد یم وم ق هم. ن دسته هستندیاز ا ییو عل ن است که یت اینکته حائز ا

ن یا. هستند خاص مطبوع حکومت یانگر معماریب ن کامالًیبنابرا شدند یملت ساخته نه دویبا هز یآموزش یفضاهان یا

رفته بودند و یپذ یراتیز تاثین) انگلستان به خصوص( ییاروپا یخود از معمار یسنت یها یژگیومدارس عالوه بر حفظ 

اط به یاز ح ها تیفعالر قلب ییتغ( ین ارتباط داخلیاط در تامیح یراهرو به جا ینیگزیجا:  کرده بود یرات قابل توجهییتغ

رداختن  یدر تمام یتنزل ارزش معمار ،)حذف کامل امکان اقامت(ط آن یشدن مح یتک عملکرد ،)ها کالس جداره و پ

ت غ یناش( یب معماریوان در ترکیحذف ا و) یورود(ک جداره یبه  اس )ینیر دیاز خصل قت ین مدارس در حقیس ایت

ل ییتداکامل دو مقطع آموزش اب ییباعث جدا ز  یو آموزش عا لبد یهایژگیبه تبع وه کگر شدیکدیا ز با هم ین ها آن یکا

بتدایپ ییتفاوتها لگو یشتر درونگرا و دارایب ییدا کرد، مدارس ا ودند حال آنکه  یمعمار ییا آموزش  یها محلمنازل ب

ب برونگرا یعال   .نمود یمط اطراف توجه یو رابطه بنا با مح یم بوده و به تناسبات عمودیحج یبناها یرااد و اغل

  

ا  گونهن یاهداف ساخت ا. ران ساخته شدیم ایمق یبه اهتمام مستشاران خارج گونهن یا         یشه هایدر ر توان یمر

آمرییمدرسه سن لو. مطرح دانست ی، مذهبیاسیس لبرز( ییکای، مدرسه ژاندارک و مدرسه کالج  ز ا) ا . بودند گونهن یا

ران یا) مدرن(د یمدرسه شاخص تحوالت مدارس جدن یا. البرز بود یآموزش یفضاهان ین ایارترذر گیو تاث نیتر مهم

اشد یم یاز مدارس سنت یانگر گسستگیک بوده و نمایو نئو کالس یاز مدارس سنت یبیترک یاست، دارا ان یپا یعنی:  ب



  

١٥ 
 

ت ین خصوصیبارزتر. ن فضاهایدر ا ین رفتن سلسله مراتب سنتین از بیدر مدارس و همچن یاط مرکزیو ح ییدرونگرا

روانین رفتن محیاز بن مدرسه یا آن به یو تبد) جاد شدیمقدمات آن در دارالفنون ا(اط یح یو تفرج یط  ضایل  باز  یک ف

  .بود

  
  ن دورانینقطه عطف مدارس ا ،مدرسه دارالفنون –  17شکل 

  
  کامال مدرن ی، مدرسه امدرسه البرز –  18شکل 

  

و م فرن کننده ییعامل تع نیتر مهم به عنوان یشهرت یریمد یو نهادها شهر به مروره ن صورت بود کیبه ا       

املیدر ا. کنند یم یخود را معرف یآموزش یفضاها یعملکرد و محتو  یابیت در مکانیمانند جمع ین زمان است که عو

خود  یت سنتحاال یآموزش یفضاها. شود یمجاد یگوناگون در شهر ها ا یلیمهم شده و مقاطع تحص یآموزش یفضاها

جدرا از دست داده  ابلت اریو تاث رندیگ یمبه خود  ید غربیو فرم    .شود یمجاد یا یت شهریریدر شهر و مد یمتق

  

  و مدرن یدر شهر سنت یآموزش یر رشد و افول فضاهایس یقیسه تطبیمقا ماگراید -  19شکل 

 

ودند و نهاد ها یحکومتکامال  دورانن یا یآموزش یفضاها        ت  یریچ وجه در شکل گیبه ه یمذهب یب آن دخال

لبد یآموزش ینگونه از فضاهایا .کردند ینم متد  یریه کار گب(ه یمدارس رشد: از  یبیترک یعملکرد و محتو ،در کا

امه آموزش یریکارگب(مدارس وزارتخانه ها  -) آموزش حیش(ان یمدارس خارج - ) یبرن . بودند )یمعمار یوه طرا
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ا یا یاصل یها یژگیو ا گذشته سنتدر  توان یمن گونه ر  )نه خصوص دختراب(افراد جامعه  یتمامورود و  یانقطاع کامل ب

ز فضاهایدر ادانست  یآموزش یفضاها به  شد یمه بهره گرفتمدرن  یخشک و مصنوع یطراحز ا یآموزش ینگونه ا

ر الگو ف ساخته شدند که صرفاًمدارس در مقاطع مختل یشمار یبعد تعداد ب یها سالدر  )درسه فردوسم(  یهاتکرا

  .فتاده استیرگذار در سبک و عملکرد مدارس اتفاق نیتاث یگذشته بودند و تحول یگذشته و بکار رفته در سالها

شهر به محالت پردرآمد شهر  یاز ساخت اصلا گاه و مکان خود ریشهر، جا یمدارس مدرن در تضاد با مدارس سنت       

 یمد و رفاه اجتماعبر اساس سطح درآ یآموزش یع و ساخت فضاهایتوز ین اساس الگویبر ا دهند یمر ییتغ) باال شهر(

جمعیبر اساس م )مسیمنبعث از تفکرات مدرن(ه یحاصل از طرز تفکر رشد یو الگو شود یمف یتعر ا یزان  ت مکان آن ر

ر فضاها یرگذاریتاث نیتر مهم .دهد یمن ییتع ز دهه  یآموزش یب کشور  یت شهریریو مد یدر نظام شهرساز 1340بعد ا

صو و مناطق  یدر محالت، نواح یو شعاع دسترست یکه بر اساس جمع باشد یم یشهر یلیجامع و تفص یها طرحب یبا ت

در  یآموزش یبهتر کاربر عبارتبه ا ی یآموزش یع و ساخت فضاین به بعد توزین اساس از ایبر ا. افتد یماتفاق  یشهر

ع خود و  یرامونیپ یبا عملکردها یوندیبدون همپ ،یک نظام دو بعدیدر  یت و شعاع دسترسیاز سرانه، جمع یشهر تاب

  .شود یمدرس خواندن  یبرا یصرفا مکان

  

  )رعاصم(و مدرن  یسنت یدر شهرساز یآموزش یگاه فضاهایسه جایمقا -  20شکل 

 یو گاها کامال عموم یمه عمومیو عملکرد ن شدهشناخته  یآموزش یبا نام کاربر یآموزش یفضاهان پس یاز ا        

لبدمات یدر نظام تقس. شوند یمل یتبددر ساختار شهر  یکامال خصوص یبه عملکرد یآموزش یفضاها  یو عملکرد یکا

 .شود یمف یر تعریبه صورت ز یانتزاع به صورت یآموزش یدر شهر فضاهاد یجد
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  در ساختار شهر به صورت مدرن یآموزش یف فضاهایتعر - 3جدول 

ر نام واحد  یشه
رائهیتعر مع شهر مشهد  ف ا  )1345( شده در طرح جا

رد ن یآموزش خدمات ت مطلوبیجمع زیمو ه ا س فاصل  یدستر

ه شهر ر 1000 یمحل ان -مهد کودک  خانوا رویقه پیدق 5 دبست  یاده 

ر 4000 یه شهریناح ما خانوا هن ب -  ییرا انید پیدق 20 رست ه  رویق ه   یاد

ه ر منطق ر( یشه ش -  )مرکز شه ه ا یفن یها آموز ش عال –  یحرف پیدق 60 یآموز ه  رویق ه   یاد

  

  

  یبر اساس زمان و فاصله دسترس یآموزش یفضاها یابی مکان یلیاگرام تحلید -  21شکل 

       

تند از  یقابل احداث در حوزه خدمات آموزش یعموم یها یکاربرف طرح جامع یبر اساس تعار کودکستان،  :عبار

رستان و مدارس حرفه ا یمقدمات یسرا دانشن رستایدب یمدرسه راهنمائن ، دبستا)یآمادگ( نهضت  یکالسها یهن

ابیمدارس و یمدارس کودکان استثنائه یعلم یو حوزه ها ینیمدارس دا هنرکده ه یسوادآموز کر و ن اینایژه ن

 یعال یموسسات آموزش یورز و به یاریآموزشگاه به یو خارج یمذهب یها تیاقلمدارس ن زهوشایمدارس تها  الل

   )ت کمک کارشناسیدر حد ترب(

حداث ا یابیبه منظور مکان یتوسعه شهر یها طرحن اساس در یابر          یسرانه هان یاقدام به تدو ین کاربریو ا

تدو)  1388 ،ییهنمار. (کنند یم )یلیجامع و تفص یها طرحف یاز وظا یکی(استاندارد و ضوابط و مقررات   نیدر 

ربریضوابط و مقررات ا   :شود یمر توجه یبه نکات ز عموماً ین کا

  یآموزش یحوزه کاربر یمعرف -

ردها( یآموزش یک و ساختمان در اراضیمقررات تفک - استاندا  ی، مقررات عمومیساختمان یداخل یحداقل 

ضاینگ، حداکثر سطح زیو مقررات پارک یساختمان و  ها کالس یباز، ارتفاع، ابعاد پنجره ها یربنا، حداقل سطح ف

)و  یآموزش ی، ابعاد کالسهای، دسترسیآموزش یسالنها ...  

ربر یاستفاده ها -   .) 1377،یغفار( یخدمات آموزش یمجاز در حوزه کا
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4-   

 و اند کرده یت میفعال یسنت شهر یدر ساخت اصل یچند عملکرد یتیشاخص هوک ی به عنوان یآموزش یفضاها       

امکان  یرش عملکردهایپذ با ر حسب نمختلف در شهر،   ،یفروغمند اعراب( کردند یم مفراهاز یحضور عامه مردم را ب

حکومت زمان خود در  یبرا یو مذهب ینید یر انگاره هایرا تحت تاث یت نظام پژوهشیرین فضاها امکان مدیا )1388

ا مساجد  یو همجوار دادند یمدسترس قرار  زوا خارج کرده و ح ها آنشان ب ز ان ا ا تیر . دیبخش یم ها آنمضاعف به  یا

ا فضاها آن را  شود ینم یپسرفت تلق ته الزاماًیاز سنت تا مدرن یآموزش یتحوالت صورت گرفته و مرتبط ب آنچه  لکن 

و  ها تفاوت .است) عاصرم( یامروز یآن در ساختار شهر یتیهو یب بخشد یمبه آن  یو جلوه منف دهد یممتفاوت نشان 

  .دش داینما توان یمر یرا به صورت جدول ز یخیرا سه دوره تار یآموزش یرات شکل گرفته در وجوه مختلف فضاهاییتغ

  در ادوار مختلف یآموزش یسه ابعاد مختلف فضاهایمقا -4جدول 

ر  اجا ز ق ل ا ر  قب   قاجا
  معاصر

سالمق( یپهلو ب ا ز انقال سالم )یبل ا ب ا   یبعد از انقال

گ پررن ر  حضور  رس در ساختا مدا

لبد  شهر ییفضا یکا

ختار  کمرنگ ه در سا شدن نقش مدرس

  شهر 

)ف مدرسه در ارسن و یعرت( ... 

ه در  نیاز ب قش مدرس مل ن رفتن کا

د( رساختار شه  )یتک عملکر

ه ب ا یتوجه یادام ه و فض  یبه مدرس

ل یآموزش ختار اص   شهر یدر سا

ستفاده ر ا ت یاز معما   یسن

م ح یو بو  مدارس یدر طرا

ک ست از سب ت یمعمار گس عر یسن ف یو ت

د اصر ج  دیعن

مل مار انقطاع کا    یسبک مع

ایش یریوبکارگ د یوه ه  مید مدرنسیج

ن  یاستفاده الگو  )پیت(مشابه و همسا

ح    یو سبک معمار یدر طرا

ت ساخت و یفیبه ک توجه

لبد ظاهر یدگیچیپ  یفرم و کا

 مدارس

  فرم یدگیچیت ساخت و پیفیبه ک توجه

لبد ظاهر   مدارس یو کا

ه یب لبد یها تیفیکبه  یتوج و  یکا

دارسیتوجه به کم داد م  ت و تع

ه روند ب ه یادام ت یفیبه فرم و ک یتوج

لبد ولو یکا ر ا میو د دادن ک رار  ر یت ق ت د

خت   سا

بیمکان س ن یا دارس بر اسا از یم

ه یاسیو س یعرف یها  جامع
اس ن یابیمکان اس ر  ز هایب  جامعه یعرف یا

بیمکان ع یا ر اساس جم دسترسیب و  یت و 

و یتدو خت  ا ن ضوابط و مقررات س

بیمکان  یا

بیمکان پ یا اس  ر اس خت ب ادات یو سا شنه

ا طرح هر یه اش یو گاه یتوسعه ش  ین

وقف صورت یاز پد دی یمده    اب

مونث در  رش جنسیعدم پذ

م ل یمدارس رس و متدا  و 

نث در یخف حضور نگ جنس مو ف و کمر

 مدارس

ن جبار یقانو ختران در  یو ا ر د حضو دن  ش

 مدارس

تبع  سیعدم  مام یو سن یض جن  یدر ت

    یمقاطع آموزش

پررنگ   مذهب حضور 

هب  اصر مذ زش  یو عن ر آمو د

 مدارس

مل مک هب و عناصر مذهب حضور  در  یمذ

رس  آموزش مدا

ضور هب  قطع ح   مذ

اصر مذهب موزش یو عن ختار آ  یدر سا

هب در ش بیحضور مذ و تر زش  ه آمو ت یو

اصر و  ا یژگیوو نه عن  یساختار یه

  فضا 

م ا یحضور تما امعه در  تطبق ج

 مدارس

ه  حضور وشنفکران و خانواد ه ر طبق

ر مدارسیدربار  ان د

م حضور ما دارس  یت ر جامعه در م   اقشا

ن آنیو فراگ  ر شد

م حضور دارس  یتما ر جامعه در م   اقشا

نیو فراگ   ر شدن آ

و نهادها دخالت ت یدولت  ول    ید

ا موزش  یدر پاره  ت در آ از اوقا

 جامعه

لتها عر یدخا ولت درت آموزشید   ف 

اس  تخانه هایو ت ط  یس وزار مرتب

 )عارفم(

وفعال  مل    دخالت کا

زع زش و بالمنا مو مر آ ولت در ا  د

خصوص بخش   یریبه شکل گ یحضور 

اعیمراکز غ ر بخش دولت یر انتف   یدر کنا
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عد از گذشت چند        ضا یدر الگو یر شگرفییتغ ،ید آموزشیجد یفضاهان دهه از ظهور یاکنون ب رخ نداده  آن ییف

ضااس وزان و یامروز یآموزش یت و ف ر فرهنگیا دانشجوین تنها محدود به استفاده دانش آم اشد یمجامعه  یان و اقشا در  ب

آن در ا یکه در گذشته نگار یحال  یشنهادیپ یراهبردها توان یمل صورت گرفته است یپژوهش به تفصن یکه در مورد 

استفاده مطلوب و بهیز ا  ا در رابطه ب ایر ر ضایبه منظور تبد یت شهریریدر نظام مد ین کاربرینه  آن به ف و  یشهر یل 

  :بهره جست  یت در ساختار شهریباهو یمکان

  یآموزش یفضاها ییو معنا یملکرد، عیکالبد یت بخش در مولفه هایاستفاده از عناصر هو  -

ب آموزش... و یفراغت ،یمانند مذهب یچند عملکرد ییبه فضاها یآموزش یل فضاهایتبد -  یبا عملکرد غال
 یبه عنوان نقطه ثقل محالت و مناطق شهر یآموزش یتوجه به فضاها -

 ن شهریاکنس یاجتماع یمدارس درتناسب با رفتارها یو عملکرد یاجزا و عناصر کالبد یریتوجه به شکل گ -

سم وجود یمدرنش از یبه مانند آنچه در دوران پ یآموزش یبا اهداف فضاها یت شهریرین اهداف مدیب یهماهنگ -

 داشت

ضم - ر اجتماعو عدالت در س ین برابریت  در شهر یآموزش یفضاها یاختا

 نه یت بهیریه الزم جهت مدین سرمایبه منظور تام یت شهریریمختلف مد ینهادها یمشارکت و همکار -
ر نیتوجه به ا -  در ساختار شهر  یآموزش یفضاها) مه درون گراین(مه مستقل یجاد ساختا

ر حه یسرما ییبه عنوان فضاها یآموزش یتوجه به فضاها -   یات شهریساز در ساختا
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 مراجع  -5
جامع در وه طرح ین شیگزیبه عنوان جا یراهبرد – یساختار یکاربرد الگو یامکان سنج ،) 1381(  ،رضا ،انیاحمد .1

   یشهرساز یرساله دکتر ،رانیا یشهر یزیمطالعات برنامه ر

 یرکز نشر دانشگاهم ،تهران ،شروانیان و پیبان ؛هید در دوره قاجاریمدارس جد ،)1377 ( ،ایپو ،یاقبال قاسم .2

را ،شهدم ،ی، فرهنگ فردوس)1385( ،یعل ،بابک .3   نتشارات سخن گست

  انتشارات سروش دانش هران،ت ،یرانیا یمعمار یسبک شناس ،) 1387 ( ،میمحمد کر ،ایر نیپ .4

  نیانتشارات ثم ،هرانت ،یشهر یو طراح یم معماریدر باب مفاه یمقاالت)  1386 ( ،جهانشاه ،پاکزاد .5

انشگاهمشهد،  ،یشهر یلیتفص یها طرح ،) 1388 ( ،یمحمد تق ،ییرهنما .6    یانتشارات جهاد د

  ک ینشر مارل ،ی، ساسانی، اشکانیماد، هخامنش: یخیو هنر دوران تار یشناسباستان)  1388(  ،اکبر یعل ز،سر افرا .7

ئورع ،) 1375(  ،رضایعل ،ع آذریسم .8 ز یسازمان توسعه و تجه ،مدرسه نو ،کیمدرسه کالس یها یینارساک در یوامل ت

   مدارس

  ز مدارس یو تجه یسازمان نوساز ،تهران ،رانیخ تحوالت مدارس در ایتار)  1380 ( ،رضایعل ،ع آذریسم .9

  انتشارات آگاه  ،تهران ،رانیخ مدارس ایتار ،) 1364(  ،نیحس ،سلطانزاده .10

انتشارات دانشگاه  هران،ت ،آن یکالبد یمایس واز مفهوم شهر  یخیتار یلیتحل ؛از شار تا شهر)  1386 ( ،محسن ،یبیحب .11

  تهران 

   ز مدارسیسازمان توسعه و تجه، تهران ،یآموزش یفضاها یطراح یاصول و مبان ،)1377( ،یعل ،یغفار .12

  نشر رهگشا ،هرانت ،ران و اسالمیخ آموزش و پرورش اینه تاریزم ،) 1371 ( ،یمحمد عل ،یریضم .13

  یرانیه مدرسه اینشر ،هرانت ،مدارس یدر طراح یان تخصصیمدل تعامالت م ،) 1388 ( ،یعل ،یغفار .14

 یرانیه مدرسه اینشر ،هرانت ،یرانیات شهر یو هو یآموزش یفضاها)  1388 ( ،هومن ،یفروغمند اعراب .15

 یانتشارات جهاد دانشگاه ،شهدم ،یشهر یفضا یل و طراحیتحل) 1389 ( ،حمدم ،زاده ینق .16
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