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 چکیده

است  یمباحث نوع درک نیتراز مهم یکی ،یمعامر  یفضا یدر طراح

 یمعنا که طراح چه تصور  نیآن فضا دارد. به ا یکه طراح از حوزه مفهوم

حوزه بنا  نیمنوده است. قدر مسلم ا میاز آن عضو در ذهن خود ترس

 نیهمراه است. هدف ا یراتییمرور زمان با تغجامعه و به طیبه رشا

به کمک شناخت  نیاست. بنابرا میمفاه نیاز ا یکی ییمقاله شناسا

 نیکرد. بد یرا بررس یمفهوم ورود راتییتغ ریس توانیم یورود نهیشیپ

 نیچن قیتحق نیمدارس، پرسش ا یمنظور با پرداخنت به عنرص ورود

 نیداشته است و ا یراتییزمان چه تغ یط یکه مفهوم ورود گرددیم

مختلف آشکار  یتجسم آن در بناها هیابر پ توانیرا چگونه م راتییتغ

 یپژوهش بازه زمان نیمسئله، در ا نیا ترقیدق یمنود. جهت بررس

قرار گرفت که  یتا حال حارض مورد بررس یمور یمربوط به دوره ت

 یشدند و از هر دوره ورود فیتعر یدرمجموع در قالب پنج دوره کل

مقاله در بخش  یهاافتهی هی. بر پادیگرد لیمنونه از مدارس تحل کی

ها، معنا، چهار بعد نشانه یمعامر  کیدرک مفهوم  یبرا ،یمبان

 لیتحل ستیبا¬یعملکرد و دستورالعمل کاربرد در مجموعه فضاها م

مدارس سبب درک تفاوت  یچهار بعد در حوزه ورود نیا لیشود. تحل

 جیشد. بر اساس نتا دوره مورد نظر یدر ط یعنرص از معامر  نیمفهوم ا

 کیخود از  یخیتار ریمدرسه در س یورود یحاصل، مفهوم فضا

کرده و  رییبا معنا، عملکرد و نشانه و کارکرد خاص تغ یورود یفضا

سابق خود درآمده  مینفوذ فاقد مفاه یبه شکل فضا شرتیامروزه ب

 یمردم و مدرسه بود، امروزه تنها روزن نیب یکه مفصل ییاست. فضا

 .استورود و خروج دانش آموزان  یبرا

مدرسه، تحوالت  یمدرسه، معامر  ،یمفهوم ورود :یدیکل واژگان

 مدارس یورود

Abstract 

In designing an architectural space ،one of the most 

important issues is the type of perception that the 

designer has of the conceptual field of that space. This 

means what the designer has in mind for that member. 

Admittedly ،this area is associated with changes 

according to the conditions of society and over time. The 

purpose of this article is to identify the concepts ،so with 

the help of understanding the input background ،the 

course of changes in the input concept can be examined. 

To this end ،addressing the input element of schools ،the 

question of this research is what changes the concept of 

input has changed over time and how these changes can 

be revealed based on its embodiment in different 

buildings. In order to examine this issue in more detail ،

the present study has limited our time period to the 

Timurid period so far ،which is defined in a total of five 

general periods ،and from each period ،a sample of 

schools and their entrances have been analyzed.. Based 

on the findings of the article in the Basics section ،in 

order to understand the concept of a four-dimensional 

architecture ،the signs ،meaning ،function and 

instructions for the use of space must be analyzed. The 

analysis of these four dimensions in the field of school 

entrance led to the understanding of the difference 

between the concept of this element and architecture 

during the period. Based on the results ،the concept of 

school entrance space in its historical course has 

changed from an entrance space with a specific 

meaning ،function ،sign and function ،and today it has 

become more of an influence space without its previous 

concepts. The space that was articulated between the 

people and the school is today only a day for students to 

enter and leave. 

Keywords: entrance concept ،school ،school 

architecture ،school entrance developments. 
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 مقدمه

پژوهی ابعاد مختلفی را به خود طی چند دهه گذشته طراحی

های روانشناسانه گرفته تا مکاتب بررسیگرفته است. از 

های نوین، طراحی را دربرگیرنده مختلف فلسفی و فناوری

پردازی و پرورش آن تا اند که ایدهمراحل متعددی دانسته

رسیدن به یک طرح معامرانه ازجمله مراحل آن است. 

پرداخت و پرورش ایده الهام گرفته از دانش طراح نسبت به 

ها در مراحل مختلف است )هادیان ری از آنگیمفاهیم و بهره

(. فرایند طراحی یا به عبارتی 75: 1393و پورمند، 

مراتب رسیدن به هدف طراحی گاه با تغییر مفهوم و سلسله

معناهای مرتبط همراه است. مفهوم یابی یکی از مراحلی 

است که باید در فرایند طراحی لحاظ شود و عامل تأثیرگذار 

(. در واقع، 94: 1388نیا و تغابنی، ت )کاملدر خلق ایده اس

بندی یا ذهن انسان اطالعات ارسالی از محیط را دسته

سازی و کند که این فرآیند ذهنی سادهکدبندی می

نامند و کدی که می« سازیمفهوم»ساماندهی اطالعات را 

صورت یک واژه، اصطالح یا درمجموع یک مقوله برای به

شود را و یا خود پدیده استفاده میها ای از پدیدهدسته

(. بنابراین 185: 1394گویند )پاکزاد و بزرگ، می« مفهوم»

برای درک معنایی که بنای معامری برای متجلی کردن آن برپا 

: 1395شود، باید مفاهیم را شناخت )باقری و عینی فر، می

های مختلف معامری ( چنانچه جایگاه مفهوم در عرصه5

ر گیرد باعث ایجاد کیفیت در آثار معامری موردپذیرش قرا

شود. باید پذیرفت که متایز در کیفیت آثار معامری ارتباط می

مستقیمی با برداشت از مفاهیم معامری دارد. این مقاله به 

دنبال آن است تا بتواند از این منظر جایگاه مفهوم را در 

بررسی و تحلیل کیفیت معامری موردبررسی قرار دهد. بدین 

منظور سعی دارد تا با بررسی وجوه عینی مفهوم ورودی 

های مهم در مدرسه سیر تغییر و تحول عنوان یکی از اندامبه

 در مفهوم آن را به منایش درآورد.

ورودی مدرسه مفصلی بین مکان فراگیری علم و بسرت جامعه 

( که برای ورود و 89: 1393الحسابی و قربانی، علی) است

 تنهانهو  شدهیطراحخروج آگاهانه از دنیایی به دنیای دیگر 

یک فضا، بلکه مکانی در جهت جذب افراد برای آموزش 

عنوان یک مکان برای اتصال، است. احتساب ورودی به

توقعات خاصی را بر اساس تصویر ذهنی و تجربیات افراد 

ی داشته و به کنندگدعوتکه نقش اساسی در  طلبدیم

: 1393پور، مظفری) عبارتی معرف نوع حضور در مکان است

(. ورودی مدرسه به معنای ورود فرد به مهد علم و دانش 43

است، بنابراین رسالت ورودی فراخوانی فرد به سمت مرکز 

یادگیری است که برای پیوند هرچه بیشرت مکان یادگیری و 

از عنارص مختلفی بهره برده است. در هر دوره از  بسرت جامعه

توان دید که ورودی مدرسه بسته به معامری این مرز و بوم می

عواملی نظیر نحوه ارتباط مردم با مدرسه، سیستم آموزشی، 

های مختلفی درآمده است. رشایط اقتصادی و غیره به شکل

کاررفته در فضای ورودی مدارس سنتی شامل عنارص به

خان، رسدرب، درب، پیر نشین، سنگاب، هشتی، داالن جلو 

مجموعه ورودی قرار گرفته  بوده که هرکدام با هدفی خاص در

ها تدریج تغییراتی در آناست. این اجزا همیشگی نبودند و به

به وجود آمده است. وجود این تغییرات از تغییر مفهومی 

ی ورودی حکایت دارد که در این پژوهش مورد بررسی بیشرت 

قرار خواهد گرفت. بدین منظور چند منونه از مدارس 

های مختلف معامری ایران انتخاب شدند تا با شاخص دوره

ها این تغییر مفهومی بررسی شود. مدارس غیاثیه تحلیل آن

)دوره تیموری(، چهارباغ )دوره صفوی(، آقابزرگ )دوره 

 قاجار(، مارکار )دوره پهلوی( و دارالفنون )دوره معارص(

 های موردنظر پژوهش حارض هستند. منونه

 روش پژوهش

ترین نکته در این پژوهش، نحوه پرداخنت به مقوله مفاهیم مهم

در معامری است. پژوهش حارض سعی دارد تا عالوه بر 

بررسی نقش مفهوم در معامری از دیدگاه پژوهشگران عرصه 

 شناسی نیز مراجعه مناید. قدر مسلممعامری به منابع زبان

ی از مباحثی است که در حیطه ساز مفهوم و مفهوم

شناسی بسیار موردتوجه بوده و نکات حائز اهمیتی در زبان

رو، ابتدا جایگاه آمده است. از ایندستخصوص آن به

منابع معامری مشخص و سپس  مفهوم در فرآیند طراحی در

شناسی به دست خواهد ابعاد مفهوم بر اساس منابع زبان

ها نشان از اهمیت چهار بعد در بررسی یک آمد. تحلیل

مفهوم دارد که با تحلیل این ابعاد در ورودی مصادیق انتخابی 

سعی خواهد شد مفهوم ورودی در هر منونه تبیین شود چون 

تحلیل موردی بوده از هر دوره یک منونه بنا به مستندات 
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ای که بیشرت از آن یادشده انتخاب گردید که بر این منونه

س مدرسه غیاثیه، چهارباغ، آقابزرگ و مارکار انتخاب اسا

شدند و در مورد مدرسه معارص با توجه به نظر سازمان 

عنوان مدرسه منونه در نوسازی مدارس، مدرسه دارالفنون به

توان سیر با بررسی این مدارس می حال حارض معرفی شد.

جه صورت دقیق نسبت به هر مؤلفه بیان منود. با تو تحول را به

به اینکه هدف این پژوهش شناخت مفاهیم در معامری 

های موردی است، اساس آن بر مبنای تحلیل محتوای منونه

شکل گرفته است به این صورت که با استخراج مبانی نظری 

معامری در خصوص مفهوم و به کمک مطالعات 

کنندگی و هایی نظیر دید و منظر، دعوتای، مؤلفهکتابخانه

حساب های تحلیلی پروژه بهآمدند که مؤلفهغیره به دست 

آیند و سپس به کمک مبانی معامری و تحلیل اطالعات، می

 مبانی مفهوم و مفهوم شناسی حاصل شد.

 پیشینه پژوهش

ازجمله تحقيقايت که به بحث تحول مدارس ایران پرداخته 

نوشته  سیر تحول معامری مدارس ایران درگذر زمانمقاله 

( است. این مقاله به شناخت مدارس در 1397کیا )سعیدی

های مختلف، بررسی سیر تحوالت مدارس و مقایسه دوره

های پردازد و با توجه به بررسیمدارس سنتی و معارص می

صورت گرفته، راهکارهایی برای معامری مدارس آینده 

ای هپیشنهاد داده است. در واقع اين تحقيق بر مبناي بررسی

روزرسانی الگوهای شده در مدارس سنتی، سعی در بهانجام

ای دیگر گذشته برای رفع نقص مدارس معارص دارد. به شیوه

بازاندیشی در کیفیت ( نیز در مقاله 1395آهنگری و متدین )

پذیری مدارس دوره ارتباط مدرسه و شهر بر پایه تحلیل اجتامع

ادوار مختلف  به بررسی تیموری تا ابتدای قرن چهاردهم

های تیموری، صفوی و قاجار با موضوع مدارس در دوره

اند. بر اساس نتایج حاصل ارتباط شهر و مدرسه پرداخته

مطالعات تطبیقی این پژوهش ساختار مدارس دوره اسالمی 

طورکلی تبلور افکار اند، اما بهگرچه متأثر از عملکرد خود بوده

باشند. حالت مي های زمان خود نیزپادشاهان و ایجاب

دیگری از مطالعات تطبیقی میان مدارس را خانی و 

بررسی تطبیقی معامری و تزیینات ( در 1391همکارانش )

به انجام  مدرسه غیاثیه خرگرد و مدرسه چهارباغ اصفهان

اند. در این مقاله ارزیابی و مقایسه تطبیقی معامری رسانده

ه و نتایج و تزیینات این دو بنای شاخص موردتوجه بود

ها نشان از تطابق عنارص کالبدی در تناسبات، برخي بررسی

ها، نقوش هندسی و خطوط کوفی بنائی مدرسه انواع تکنیک

چهارباغ و درنتیجه تأثیرپذیری از مدرسه غیاثیه دارد. 

وجود، ارتباط مذکور در خصوص ساختار فضایی، بااین

ها و انواع هجواری، هامهنگی با اقلیم، کتیبمراتب همسلسله

هایی شده دیده نشد. ازجمله پژوهشصورت اثباتنقوش به

که هامنند تحقیق حارض پیرامون فضای ورودی صورت 

فضاهای ورودی ( در کتاب 1372زاده )گرفت توسط سلطان

منترش شده است. این کتاب به  در معامری سنتی ایران

های مختلف ازجمله مدارس بررسی فضای ورودی در کاربری

توان در این کتاب با مواردی مانند عقاید، پرداخته است. می

آداب و رسوم، جایگاه ورودی و اجزا و عنارص آن آشنا شد. در 

کند تا شناختی جامع در واقع این کتاب به خواننده کمک می

مورد ورودی مدارس به دست آورد، هرچند هدف اصلی این 

 کتاب آشنایی مخاطب با مجموعه ورودی است.

حث دیگری که در مقاله حارض موردتوجه است بررسی مب

مفاهیم در معامری است. ازجمله مقاالتی که در این 

تبیین مفهوم معامری خصوص به رشته تحریر درآمده مقاله 

 اکرمی توسط سامه و مثابه امر معامری از ماهیت تا کیفیتبه

( است. این مقاله با شناخت مفهوم معامری به 1393)

عبیر شی بودن اثر معامری، فعالیت معامری و تبیین سه ت

بیان معامری پرداخته است و در واقع با تعریف معامری به 

هایی از معامری که بتواند نسبتی با کیفیت برقرار کند، رشح

کند که معامری اشاره شده است. نتایج مقاله بیان می

های وجودی ذات نیست و چگونگی آن نیز به کیفیتبهقائم

تدقیق و تحدید بستگی دارد. در حوزه نشانه نيز مقاله  انسان

نوشته باقری و  ها در معامریحوزه شمول و منود نشانه

( است. هدف اصلی این پژوهش تبیین 1395فر )عینی

ها در مباحث معامری است. با بررسی ارتباط مفهوم نشانه

های مختلف شناسی، شیوهمیان معامری و نشانه

های منود کالبدی آن در آثار نه و شیوههای معامراداللت

عنوان شناسی، بهنشانه معامری در چهارچوب مباحث علم

ترین علوم یا مفاهیم داللتگری، مورد تحلیل یکی از مرتبط

های ها را در معامری بانامقرارگرفته است. بدین ترتیب نشانه

بندی کرده است و جایگاه شامیل، منایه و مناد، طبقه-منایه
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شده است. بندی تعیینتعاره در معامری در این طبقهاس

بررسی تطبیقی کاربرد مناد ( نیز در 1392مبانیان و همکاران )

به بررسی  و نشانه در آثار معامری دوره صفوی و معارص ایران

ها و جایگاه کاربرد مناد و نشانه در آثار معامری انواع نشانه

ورت گرفته، کاربرد مناد های صاند و با توجه به بررسیپرداخته

اند. نتیجه را مقایسه کرده ها در دوره صفوی و معارصو نشانه

کاررفته و میزان های بهاین مقایسه تفاوت منادها و نشانه

 ها است.درک مخاطبین از این نشانه

-ها و اسناد مشابه، نشان مينگاهي مخترص بر اين پژوهش

اي است ها عرصهآندهد توجه به تغيري مفاهيم و سري تحول 

رو، مقاله حارض با برريس كه نياز به بررسی بيشرت دارد. از این

اين موضوع در حوزه ورودي مدارس سعي دارد تا گامي 

هرچند كوتاه در درك چگونگي تأثیرگذاری اين حوزه بر 

معامري بپياميد. بر این اساس تالش شده است تا با 

مختلف در زمینۀ های استفاده از نتایج حاصل از نظریه

ای ديگر گونهها در ساير علوم، بهشناخت نشانه یابی ومفهوم

 های مختلف را به انجام رساند.تحلیل ورودي مدارس در دوره

 مبانی پژوهش

گیرد های مختلفی را در نظر میحلطراح برای خلق یک اثر راه

یابند و تبدیل به طرح های خام پرورش میکه طی آن ایده

گویند. مي روند طراحي يا فرايند را مسیر شود. اينمی آلایده

ای از شناخت، توان فرایند طراحی را مجموعهدرواقع می

تحلیل -ترکیب یا حدس-تحلیل و ارزیابی نامید که تحلیل

ای برای شناخت مسئله است. آنچه در فرایند طراحی شیوه

ها است که به حائز اهمیت است استخراج مفاهیم از داده

دیگر، عبارتگیرد. بهها و ساختار طرح شکل میکمک آن ایده

 گام آخر در روند شکل بخشیدن طراحی، بسط مفاهیم است

(. طراح باید در فرآیند طراحی بتواند با 75: 1387میلر، )

بر دانش شناخت کافی از عوامل تأثیرگذار بر پروژه و با تکیه

امری به تصویر آمده را در قالب طرح معدستخود مفاهیم به

آمده دستبکشد. هر چه طراح تسلط بیشرتی بر مفاهیم به

شده از کیفیت بیشرتی برخوردار خواهد داشته باشد اثر خلق

سازی ی مفهومبود. درنتیجه در فرایند طراحی باید مرحله

رو های مفهومی فضا در نظر گرفته شود. ازاینبرای خلق ایده

ها را مک ابزارهای معامری آنباید مفاهیم را شناخت تا به ک

 هایی جهت خلق کیفیت در داخل فضا تبدیل کرد.به ایده

های بسیار گوناگونی مفاهیم معامری برگرفته از مقوله

هستند که گاه از وجوه عینی و کالبدی فضا نشأت گرفته که 

های قابل تجربه، درک، دریافت، ارزیابی و داوری به روش

ها کمرت انتظار مناقشه خواهد آنرو در علمی است و ازاین

بود )مانند اصل محور گرایی( و گاه مفاهیم و اصولی هم 

هستند که برگرفته از وجوه معنوی، باطنی و نهانی معامری 

باشند که اغلب از تأثیر خودآگاه یا ناخودآگاه هامن می

آیند. های ملموس و مادی بر اذهان افراد پدید میجنبه

ور یکسان تجربه و ادراک شده، پس ارزیابی طرو کمرت بهازاین

 (.76: 1397فخیمی، ) شودها گوناگون میو داوری دربارۀ آن

است « زبان ]ـِ معامری[»عنارص معامری مانند 

( که معامر پیش از نوشنت منت 139: 1387شولتس، )نوربرگ

با عنارص معامری، رشوع به فضاسازی با کلامت و مفاهیم 

اندیشد ها نیز میوند به مفاهیم و ارزشر کند و در اینمی

توان گفت مفاهیم در قالب بیان به (. می9: 1395)آندو، 

مقصود از بیان در »شود. مخاطب و ناظر منتقل می

گوید، معامری، سخنی است که بنا با مخاطب خود می

کند، حالتی است که در لحظه نخستین به بیننده القا می

شود گرفنت در فضا احساس می ررنگ و بویی است که با قرا

 «کل هستی داردو این بیان ناشی از نگرشی است که معامر به

در واقع معامری هم مانند زبان، پیام  (.43 :1391ی، )بهبود

ها هامن مفاهیم کند این پیامهایی را منتقل میو یا پیام

رسند و در ذهن ما کاررفته در کالبد بناست که به ما میبه

که این اطالعات در ذهن ما معنا یابند. هنگامیمعنا می

: 1391بهبودی، ) آیدیابند، ادراکی از بنا در ما پدید میمی

(. در واقع برای تجلی مفاهیم در معامری، طراح باید 43

پاسخگوی نیازهای ادراک باشد. در روند طراحی، معامر 

 روهمواره با معضل تبدیل یک مفهوم به کالبد معامرانه روبه

توان از اصول موجود در است. برای رسیدن به این هدف می

زبان کمک گرفت. این امر موجب تغییر طراحی رصفاً 

شود. درواقع باید به مفاهیم عملکردی به طراحی ادراکی می

شناسی برای درک رابطه اولیه از طریق دانش نشانه

عنوان عنوان دال و معامری بهگری بین مفهوم بهداللت

شناسی است که باعث پرداخت. دانش نشانهمدلول 

شود و در ها میافزایش درک و فهم ما نسبت به این پدیده
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چابکی، ها، بسیار مؤثرند )محمدینحوه استفاده از آن

1394 :201 .) 

ساز و منادپرداز است. از ساختار ذهن ما ساختاری عالمت

ر ذهن هایی که دها یا وقایع را با نشانهرو، اغلب مکاناین

: 1394آوریم )پاکزاد و بزرگ، ایم، به یاد میخود ثبت کرده

(. الزمه تفسیر یک نشانه از سوی فرد در مرحله اول درک 193

شناسی به چگونگی داللت آن نشانه است. درواقع نشانه

توان زبان شود. بدین معنا که میچیز بر چیز دیگر گفته مییک

ها و ت که انگارهها دانسمعامری را نظامی از نشانه

کند. از نظر فردینان دو سوسور ها را بیان میخواست

ها یافته آنها ناشی از روابط نظامشناس(، معنای نشانه)زبان

: 1388ندیمی، ) هاهای ذاتی آنبا یکدیگر است تا ویژگی

تایی تحت عنوان منود، که پیرس الگویی سه(. درحالی74

ئه کرده است که عالوه بر جنبه تفسیر و موضوع برای نشانه ارا

ها جنبه کالبدی نیز قائل شده است. ذهنی برای نشانه

پیرس، برخالف سوسور نه به خود نشانه، بلکه به فرایند تولید 

فالحت و نوحی، ) پردازی توجه داردها یا نشانهو تفسیر نشانه

رو شاگرد او، چارلز موریس، کوشش کرده (. از این19: 1391

شناسی ارائه دهد. او تری از نشانهجامعتا توضیح 

شناسی را با سه موضوع کاربردشناسی، معناشناسی نشانه

 (.74: 1388( )ندیمی، 3داند )شکلو نحو مرتبط می

شناسی، هر اثری ازجمله یک بنای بر پایه دانش نشانه

مثابه یک منت است که خواندن آن عبارت است معامری به

وسط کاربر فضا. از این منظر معامری های آن تاز تأویل نشانه

که زبان نظامی است از نیز نوعی زبان است و ازآنجایی

های وابسته به هم، یک اثر معامری هم چون متنی است واژه

دهنده بنا ها و اجزای تشکیلهای آن احجام، بافتکه کلمه

توان با تعریفی که ( بنابراین می113: 1396کار، است. )نقره

ها در از نشانه شناسی ارائه دادندموریس در زبانسوسور و 

استفاده کرد )فالحت و نوحی،  تحلیل مفاهیم معامری نیز

1391 :19 .) 

عنوان یکی از عوامل معناساز در به« نشانه»در این مطالعه 

ها ادراک مفاهیم فضای معامری شناخته شده است. نشانه

ا فضای توانند در جهت ارتقای کیفیت در ارتباط بمی

معامری، در فرآیند طراحی نقش به سزایی اجرا کنند با توجه 

میان « داللت»، «زمینه»ها و وابستگی آن به به ویژگی نشانه

دال و مدلول وابسته به نوع دریافت و ادراک تفسیرگر است 

کننده در طراحی فضای و بنابراین نقش معانی تداعی

ابد. بررسی یمعامری و چگونگی ادراک مخاطب اهمیت می

شناسی دهد سه جنبه متفاوت در نشانهها نشان مینشانه

مطرح است: کاربردشناسی، معناشناسی و نحوشناسی. در 

این دیدگاه نوع درک مخاطب از موضوع اساس تفسیر نشانه 

شود. بنابراین، در حوزه معامری نیز با توجه به قلمداد می

ان به کمک تو ادراک مخاطب و نحوه رفتار وی در فضا می

شناسی چهار عامل را برای ارتقای کیفیت در معامری نشانه

های . شناخت عملکرد: بررسی رفتار و فعالیت1تعریف کرد. 

های کالبدی . شناخت معنا: مؤلفه2افراد در فضا. 

. 3کننده خاطرات جمعی، احرتام و غیره در فضا. تداعی

ات ها: بررسی جنبه کالبدی جزییشناخت فیزیک نشانه

. شناخت دستورالعمل کاربرد در 4کاررفته در فضا. به

مراتب فضاها و مجموعه فضاها: اهمیت چیدمان و سلسله

 چگونگی ارتباط فضاهای مختلف بر اساس وجه ساختاری.

در بررسی عوامل یادشده که در ایجاد کیفیت فضا مؤثرند، 

های مختلف را در توان جنبهشود که میاین نتیجه حاصل می

های مختلف در طراحی فضا به کار برد. ها و مؤلفهقیاسم

وجه نحوی نشانگی که بر اساس نوع روابط فضاها و چیدمان 

تبع آن بیشرت در مراتب و بهگیرد، در تعیین سلسلهشکل می

صورت یابد. وجه معنایی نیز غالباً بهمقطع معامری منود می

غیره حضور های کالبدی که ریشه در مبانی هویتی و مؤلفه

ای نیز منایش تزیینات و شود. وجه نشانهدارد تعریف می

هندسه در کالبد فضای معامری است. درواقع این عوامل 

ها بر ای هستند که هر یک از آنوار و به هم پیوستهتسلسل

ها در کنار هم ایجادکننده دیگری تأثیرگذار بوده و مجموعه آن

  (.20: 1391فالحت و نوحی، ) کیفیت در فضا است

 معرفی مصادیق موردمطالعه

 فضای آموزشی مناسب تأثیر به سزایی در ميزان يادگريي و

آموز به فراگیری علم تر جذب دانشو از همه مهم پيام انتقال

 ساختار تحول سیر از تاریخ حاکی ادوار گذارد، بررسیمی

است،  معارص دوران تا قاجار دوران اواخر از مدارس فضایی

 شد ارائه مدرسه فضای از نوینی تعاریف آموزش نظام تغییر با

ماند. بدین  مغفول گذشته نهفته مدارس هایارزش نهایتاً  و

شده است تا منظور به شناخت مدارس در هر دوره پرداخته
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بتوان سیر تحول در مدارس را بررسی کرد. بر همین اساس 

دوره حارض در قالب پنج  حالتابهمدارس از دوره تیموری 

تیموری، صفوی، قاجار، پهلوی و پس از انقالب انتخاب 

بوده است  از این جهت تیموری دورۀ انتخاب شدند. علت

آموزشی مدارس با سیستم آموزشی  دوره نظامکه طی این 

خاص خود شکل گرفته بود و برخالف گذشته فارغ از 

چنین هم در مساجد بوده است. آموزشیا  خانهمکتب

 هرنی و علمی، ادبی دوره تیموری دارای غنایتوان گفت می

 منود یافته و آموزشی هایمحیط معامری که در بوده

پس از  .بوده است قاجار و صفوی برای مدارس رسمشقی

های تحقیق، برای هر ها، به سبب محدودیتانتخاب دوره

دوره یک مدرسه شاخص در نظر گرفته شد. بدین منظور پنج 

یموری(، چهارباغ )صفوی(، آقابزرگ مدرسه غیاثیه )دوره ت

پهلوی( و دارالفنون )معارص( انتخاب ) )قاجار(، مارکار

 شدند.

 مدرسه غیاثیه

 و چه معامری خاص شیوه لحاظ به خرگرد، چه غیاثیه مدرسه

انواع  معرق )با کاریکاشی موزه را آن که - تزیینی جنبه از

 جایبه آثار ترینارزنده اند، ازجملهداده نقوش( نام و هاکتیبه

فرمان شود. این بنا بهمی محسوب خراسان خطه در مانده

 در مدرسه الدین پیر احمد خوافی ساخته شد. اینغیاث

ایوانی و دو طبقه دارد.  چهار بنایی شده است وواقع خرگرد

 حیاط پیرامون حجره 32 درمجموع و حجره 16 هر طبقه در

بنا  گوشه هر نیز در تزیینی برج داخلی قرارگرفته است. چهار

 جبهه انتهای دو در واقع برج از این بین، دو که شوددیده می

 و دسرتسغربی، قابل جنوب دو برج جبهه و ورودی، توپر

هستند. دو طرف درب ورودی  های گنبدداراتاق به متصل

نیز دو گنبد خانه بزرگ قرارگرفته است که این مدرسه را منونه 

آهنگری و متدین، ) عرص تیموری کرده استنظیری از بی

 (.1)تصویر (40: 1395

  
 

 (46: 1396ظاهری مقدم و کاظم نژاد، ) ها، منای بیرونی مدرسه و پالن مدرسه: به ترتیب از راست منایی از حیاط مرکزی و حجره1تصویر 

شده است. ساختامن در رشق خیابان چهارباغ جای دارد و در شامل چهارباغ اصفهان در زمان شاه سلطان حسین ساختهمدرسه 

(. گنبد، مناره، گلدسته، محراب، منرب، 330: 1387آن بازارچه بلند و در رشق آن کاروانرسای مادر شاه قرارگرفته است )پیرنیا، 

اند و دارای در و پنجره شدهها نیز در چهار ضلع صحن و در دوطبقه ساختهند. حجرهشبستان و ایوان از عنارص این مدرسه هست

 3900(. فضای باز آن نیز حدود 52: 1381مرت است )مالزاده و محمدی،  95×90ابعاد مدرسه  چوبی، طاقچه و رف هستند.

 (. 2( )تصویر40: 1391مرت( مساحت دارد )خانی و همکاران،  65×60مرتمربع )

  
 (15: 1391: به ترتیب از سمت چپ ورودی اصلی مدرسه، پالن مدرسه، منبع: )موسوی، 2تصویر 
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 مدرسه آقابزرگ

مدرسه آقابزرگ واقع در شهر کاشان و متعلق به دوره دوم 

(. 10: 1396مند و همکاران، سلطنت قاجاریه است )عالقه

ش ذکرشده است 1213ق/ 1250تاریخ ساخت این بنا 

(. این بنا در ابتدای ورودی دارای 9: 1392نژاد، )مهدوی

ضلعی است. پس از رسدر، جلوخان و کریاس وسیع هشت

های محل طه، دو صحن فوقانی و تحتانی و حجرهورود به محو 

های دو طرف سکونت طالب و گنبد آجری باشکوه و گلدسته

کند. صحن مسجد ـ مدرسه در دوطبقه آن خودمنایی می

شده، طبقه اول که همکف است با حوض و ساخته

بندی اختصاص به مدرسه دارد. در سه طرف آن دوازده باغچه

تر از رو جداگانه با یک مدرس بزرگحجره با صندوقخانه و راه

شده است ها ساختهحجرات در وسط و چند انبار در زاویه

 (.3( )تصویر10: 1396مند و همکاران، )عالقه

 
 

 (23: 1392مبائیان و همکاران، ) : به ترتیب از چپ فضای مدرسه، پالن مدرسه آقابزرگ3 تصویر

 مدرسه مارکار

یکی از بناهای معروف یزد مجموعه مارکار است که شامل 

مدرسه، خوابگاه و برج ساعت است. مدرسه مجموعه در 

ش در دوره پهلوی اول، به سبکی مدرن و 1313ق/ 1353

شده و منود کامالً متفاوت با مدارس سنتی ایران ساخته

های ردیفی، راهروها و ن است. کالسکاملی از مدارس نوی

های این مدرسه وجود سیستم آموزشی جدید از ویژگی

کالس درس و یک سالن  18است. ساختامن مدرسه شامل 

های آموز است. سقف کلیه قسمتدانش 80با ظرفیت 

کاررفته در آن خشت و گل ساختامن رضبی ساده و مصالح به

استثنای ، بهها آجری استاست. مناسازی کلیه قسمت

گل دارد. ساختامن کوچک رسایداری که منایی با اندود کاه

مند مدرسه دارای سه زمین فوتبال و بسکتبال است )عالقه

 (. 4( )تصویر10: 1396و همکاران، 

  

 (10: 1396همکاران، مند و : به ترتیب منای ساختامن مدرسه، پالن ورودی منبع )عالقه4 تصویر

 مدرسه دارالفنون

سازی های مدرسهاین مدرسه یکی از مشهورترین منونه

طبقه آید که در سهحساب میمعارص در مشهد به

شده و یک حیاط در جلو و یک حیاط در پشت ساخته

مدرسه قرار گرفته است. این مدرسه ترکیبی از مدارس سنتی 

دارس نوین است. بدین معنا که در منای ساختامن از و م

شده و پالن آن از الگوی منادهای مدارس سنتی استفاده

 ( 5کند. )تصویر مدارس نوین تبعیت می
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 )مأخذ: نگارندگان(مشهد، راست: منایی از ساختامن مدرسه  6: چپ: پالن مدرسه منبع آموزش و پرورش ناحیه 5تصویر 

 هاتحلیل یافته

 شناخت عملکرد ورودی

در طراحی ورودی مدارس دید از برون به درون یکی از 

های عملکردی است که در هریک از مدارس به شکل ویژگی

شود. این دید و منظر باعث ایجاد متفاوتی دیده می

شد. دید و درون میکنجکاوی و جذب مخاطب به فضای 

ها منظر مخاطب در مدرسه غیاثیه بیشرت به سمت حجره

حیاط مرکزی منظری زیبا  که در مدرسه چهارباغبوده درحالی

 دهد.برای ورودی ساخته است و دید زیبایی به مخاطب می

در مدرسه آقابزرگ فضای نیایش جلوۀ دیگری در فضای 

دید که کیفیت توان ورودی بخشیده است. از سوی دیگر می

کمرت باعث  و نوع دید و منظر در مدارس جدید تغییر کرده و

شود دید کنندگی در فرد میایجاد کنجکاوی و دعوت

مخاطب در مدرسه مارکار و دارالفنون به بنای مدرسه بوده 

که در هر یک از مدارس که جذابیت چندانی ندارد، درحالی

، مخاطب را سنتی دید و منظری که در ورودی وجود داشت

 کرد.به فضای درون مدرسه دعوت می

های تیموری، صفوی و در طراحی ورودی مدارس در دوره

شده و فرد  قاجار؛ تناسبات و عنارص معامری باعث خوانایی

خوبی شناسایی کند. در مدرسه غیاثیه تواند ورودی را بهمی

که در شده درحالیو چهارباغ از تناسبات و تزیینات استفاده

درسه آقابزرگ در منا، تنها به فضای ورودی پرداخته شده م

است. خوانایی فضای ورودی عاملی برای شناسایی مدرسه 

سازی جدید مانند مارکار در بسرت جامعه بوده که در مدرسه

و دارالفنون برای شناسایی مدرسه به مخاطب از تابلوی 

 .ورودی استفاده کرده که خوانایی کمرتی برای مخاطب دارد

هشتی در مدارس تیموری، صفوی و قاجار فضایی برای 

کنرتل و نظارت و همچنین مکث افراد بوده که در مدارس 

-شده که فرد میغیاثیه و چهارباغ هشتی در دو طبقه طراحی

توانست از طبقه دوم دید بر رفت و آمد افراد داشته باشد. 

های اطراف که در مدرسه آقابزرگ هشتی و داالندرحالی

کند. در کنار این رفت و آمد و امکان نظارت را ایجاد می

حرکت به سمت داخل، از عنارصی مانند طاق و سکو بهره 

خصوص در گردد بهشده که باعث مکث افراد میگرفته

مدرسه چهارباغ که سنگاب نیز عنرصی دیگر برای توقف افراد 

ای بوده است. در مدرسه مارکار و دارالفنون اتاق نگهبانی بر 

 شده و البی که فضایی شبیه به هشتی است ازنظارت تعبیه

کیفیت کمرتی برخوردار بوده است و کمرت باعث توقف و 

توان دید عملکرد شود. درنتیجه میاسرتاحت افراد می

حال دچار تغییراتی در جزییات ورودی مدرسه از گذشته تابه

و کیفیت فضا شده است و شکل آن تغییر کرده است كه 

 (.1جدول ) توان در جدول زير مشاهده منودصه آن را ميخال 

اساس کتاب فضاهای ورودی در  شده برهای مطرحویژگی

زاده بوده و با نوشته حسین سلطان معامری سنتی ایران

های صورت گرفته در بازدیدهای میدانی توسعه داده تحلیل

تر و بهرتی ارائه شود.اخت دقیقشده است تا از این راه شن
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 های عملکردی ورودی مدارس: بررسی ویژگی1جدول 
ی

ویژگ
-

ها
 

 مدرسه دارالفنون مدرسه مارکار مدرسه آقابزرگ مدرسه چهارباغ مدرسه غیاثیه

ظر
د و من

دی
 

 
دید و منظر به 

 فضای داخل
 
 دید به فضای داخل

 

 
دیدمستقیم به فضای 

 مدرسه

 فضا دیدمستقیم به

ت
دعو

ی
دگ

کنن
 

 
وجود جلوخان، 

 هشتی

 
وجود رسدرب، جلوخان، 

 سکو، هشتی، سنگاب

 
وجود سکو، رسدرب، 

 هشتی

ــ ــــ   ــــ
ایجاد ورودی قوسی 

 شکل

ابهام
 

 دید جزئی به داخل
 

 ایجاد کنجکاوی در فرد
 

 داالن و هشتی

ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــ  ــــ

ی
خوانای

 

 
 شاخص بودن

 
طاق  وجود رسدرب،

 ورودی

 
وجود رسدرب، سکو، 

 طاق

 
 تزیینات درب ورودی

 قرار دادن تابلو

ت
ظار

رتل و ن
کن

 

 
  کنرتل غیرمستقیم

 نظارت از هشتی

 
نحوه دسرتسی به 

 فضاها

اتاق نگهبانی و دفرت 

 مدرسه

اتاق نگهبانی و دفرت 

 مدرسه

ی
ذیر

نفوذپ
 

 
 ایجاد ورودی فرعی

 
دسرتسی مستقیم به 

 گنبدخانه

دسرتسی فرعی  وجود

 به فضای نیایش
  

ت
حرک

 

 
مراتب گذر از سلسله

 دسرتسی

 
  مراتب دسرتسیسلسله

 
  دسرتسی مستقیم

ث
مک

 

 
وجود هشتی و 

 جلوخان

 
وجود سکو، هشتی، 

 سنگاب
 

ــ ــ ـــــ ــ ــــ ـــــ  ــــ



 

 ۴۲شماره  ۱۴۰۰بهار 

 58 

 

س
رر

ب
 ی

یس
 ـر

ول
ح

ت
 

... 

 شناخت معنای ورودی مدارس

و رسوم،  ورودی برگرفته از رفتارها، آدابهریک از عنارص 

عقاید و درواقع احکام ورود است. در معامری سنتی برای 

جمله مدرسه باید آداب مربوط به آن ورود به هر فضا من

شد. در مدارس سنتی فضای ورودی و شکل رعایت می

کردند ای طراحی میگونهمسیر حرکت از بیرون به درون را به

ل فضا با خضوع و طأمنیه صورت گیرد که ورود به داخ

کاررفته (. در مدرسه غیاثیه مقیاس به54: 1372زاده )سلطان

شود اما در به نحوی است که فرد با خضوع وارد فضا می

کنار استفاده از تناسبات نحوه دسرتسی  مدرسه چهارباغ در

ها با فضای ورودی باعث شده که فرد به فضای و ارتباط آن

و  یهشت زیآقابزرگ نرامش وارد شود. در مدرسه با خضوع و آ 

 یفضا میکه حر شدهیطراح یاطراف آن به نحو  یهاداالن

و افراد به خود اجازه ورود  شده پژوهان حفظمدرسه و دانش

این اتفاق امروزه با یک  .ی دادندمدرسه را من یبه فضاها

که ورودی در مدرسه مارکار نحویتغییر معنایی همراه است به

و دارالفنون حریم مدرسه برای تفکیک مدرسه از بسرت شهری 

باشد چون دیگر مخاطب مدرسه مردم عام نبوده و تنها می

 دانش آموزان مخاطبان مورد تاکید آنها بودند.

فضای ورودی دارای حریم خاص خود  است و در بعضی از 

مدارس مانند مدرسه غیاثیه یا چهارباغ درب ورودی طالب از 

ا بوده که به دلیل حفظ بیشرت حریم مدرسه و عدم عموم جد

مزاحمت مردم برای فرایند آموزشی مدرسه است. در مدرسه 

های اطراف آن به نحوی آقابزرگ نیز هشتی و داالن

پژوهان حفظ شده که حریم فضای مدرسه و دانشطراحی

-شده و افراد به خود اجازه ورود به فضاهای مدرسه را منی

اق امروزه با تغییر در معنا به وجود آمده است. دادند. این اتف

که در مدرسه مارکار و دارالفنون حریم مدرسه برای نحویبه

تفکیک مدرسه از بسرت شهری بود. چون دیگر مخاطب 

 مدرسه مردم عام نبود و تنها دانش آموزان بودند.

ترین عامل در نظارت بر ارتباط توان مهمورودی هر بنا را می

ترین شکل، با بسنت در ترین و سادهر عمومیدانست. د

شود. همچنین وجود پنجره در طاق ورودی، ارتباط قطع می

آورد. وجود پنجره فراهم می ورودی یا هشتی امکان کنرتل را

در هشتی برای کنرتل و تسلط بر افراد در مدرسه غیاثیه، 

شود که در ورودی مدارس مارکار چهارباغ و آقابزرگ دیده می

تبدیل به رفتار در افراد شده و  گردارالفنون فضای کنرتلو 

 کننده به شکل قبل وجود ندارد.فضا کنرتل

 ها ورودی مدارسشناخت نشانه

تزیین یکی از عوامل مهم در معامری ایران است که به بنا 

دهد. یکی از ارکان مهم در عامل هویت و ویژگی خاص می

بهه ورودی با توجه معامری سنتی، تزیین ساختامن است. ج

به اینکه در دید ناظر قرار دارد بیشرتین اهمیت را برای طراح 

بندی را در این رو بیشرتین تراکم تزیینات و رنگداشت. از این

کاررفته در عنارص توان مشاهده منود. تزیینات بهقسمت می

های خاص در هر دوره است که در بطن ورودی دارای تکنیک

های اسالمی را مشاهده کرد. ان آرایهتو ها میمتام آن

کاری، نقاشی، کاری، مقرنسهایی مانند کاشیتکنیک

ای به فضای ورودی و ی ویژهنگاری، آجرکاری که جلوهکتیبه

 های موجود در آن داده است.عملکرد

رنگ و معرق در رسدرب و در مدرسه غیاثیه از کاشی هفت

شکل نقوش هندسی اطراف آن کاشی فیتیله با آجر تراش به 

هایی به خط ثلث و نویسیبه کار رفته است. همچنین کتیبه

شده که زیبایی بخش های مختلف تعبیهکوفی در قسمت

فضای ورودی شده است. فضای ورودی دارای رسدرب به 

مرت است و پس از درب ورودی به هشتی  5/4×11ابعاد 

 رسد.با سقف گنبدکاری در دو طبقه می مربع شکل

کاری و کاری، مقرنسدرسه چهارباغ نیز از تزیینات کاشیدر م

های نگاری استفاده شده است. استفاده از کاشیکتیبه

معرق به خط ثلث با رنگ سفید در زمینه الجوردی در این 

تر بوده و جلوه مدرسه نسبت به مدرسه غیاثیه زیباتر و باشکوه

ز سنگ توان استفاده ازیباتری به ورودی بخشیده است. می

مرمر در ازاره و سکوهای دو طرف ورودی دید. رسدرب بنا 

مرت با سقفی  4مرت و در طرفین جرزی به پهنای  16 ×7ابعادي 

خیز است گنبدی شکل دارد. هشتی این مدرسه گنبدی کم

کاری معرق که دارای کف و ازاره از سنگ مرمر، جرزها با کاشی

ای در یروزهاست. استفاده از رنگ طالیی، الجوردی و ف

ها از نقاط جذاب و خاص تزیینات این ورودی کاریکاشی

 است.

های شده با مقرنسدر مدرسه آقابزرگ سقف ورودی تزیین

گچی و نقاشی متفاوت با دو مدرسه قبلی است. سبک 

توان دو قاب باشد و میکاری این مدرسه متفاوت میکاشی
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ی الوان کاری در دو طرف درب دید که با کاشی خشتکاشی

کارشده و دارای نقش گلدان و گل است. درب ورودی از 

عدد میخ به تعداد آیات قران  6666جنس چوب بوده و در آن 

کریم کوبیده شده است. هشتی این مدرسه دارای سقف 

ها طاق و گنبدی با پالن مربع شکل بوده که در دیواره

 های تزیینی قرارگرفته است.طاقچه

درب ورودی حیاط با منای آجری و درب مدرسه مارکار دارای 

فلزی است. ورودی بنا نیز دارای ستون با رسستون به شکل 

کاری است مدرسه دارای البی شیر با دو پایه آجرکاری و کاشی

 با سقف گنبدی شکل، ازاره سنگی و رنگ است.

کاری ورودی مدرسه دارالفنون دارای تزیینات ساده کاشی

 های آنساده است که دیواره اطراف درب و البی با سقف

توان گفت رنگ با ازاره سنگی کارشده است. در واقع می

تر و کمرتی ورودی در مدارس با گذر زمان تزیینات ساده

داشته و از جزییات کمرتی نسبت به گذشته برخوردار است. 

توان دید در مدارس بر اساس مشاهدات صورت گرفته می

قاجار، مجموعه ورودی دارای های تیموری، صفوی و دوره

کاری، کاری و مقرنستزیینات باشکوه و زیبایی از کاشی

نگاری است و باوجود تغییراتی که در جزییات کتیبه

ها توجه خاصی به تزیینات شده اند، اما در متام آنداشته

های ها در دورهاست. هدف اصلی از به کار بردن این نشانه

توجه مخاطب و دعوت وی  تیموری، صفوی و قاجار جلب

به فضای درون است و همچنین منایش هرن معامری است 

که در زیباترین حالت جزییات را در کنار هم چیده است. 

درحالی که در ورودی مدارس پهلوی و معارص تزیینات از بین 

 رفته و کمرت به آن پرداخته شده است.

 شناخت دستورالعمل کاربرد فضای ورودی

اند س سنتی دارای دو یا چند درب بودهمعموالً مدار 

موقعیت قرارگیری درب، بنا به عملکرد مدرسه و میزان ارتباط 

مدرسه با بسرت شهری بوده است و بر همین اساس اجزا و 

ی اصول خاصی باهم عنارص فضای ورودی بر پایه

. یکی از کارکردهای فضاهای ورودی اتصال اندشدهبیترک

ه با فضاهای بیرون آن است. فضاهای درونی یک مجموع

تغییر مسیر، توقف،  ازجمله هاتیفعالسایر کارکردها و 

، حرکت رهایمسانتظار، ورود، تقسیم و تعیین جهت مسیر یا 

و ورود به فضای داخلی نیز هرکدام اجزایی متناسب با 

 (.106: 1372زاده، )سلطان دارند خودخصوصیات 

ی محور تقارن بنا که در مدرسه غیاثیه درب ورودی در راستا

به هشتی ختم شده و هشتی فضای تقسیمی است که 

آورد. هشتی امکان دسرتسی به سایر فضاها را فراهم می

فضایی واصل بین دو گنبدخانه در طرفین است. عالوه بر 

ها توان ورودی فرعی که مربوط به گنبدخانهورودی اصلی می

 ها دید.است را در گوشه

ای ورودی اصلی در ضلع شاملی )ورودی مدرسه چهارباغ دار 

ورودی چهارباغ( و ورودی فرعی در ضلع ) بازار( و ضلع غربی

ورودی مسجد( و ضلع رشقی )ورودی کاروانرسا( ) جنوبی

ها در محور تقارن مدرسه است که است. قرارگیری ورودی

های متصل به برای ورود به فضاهای مدرسه باید از داالن

ی مسجد فاقد هشتی بوده و شامل هشتی گذر کرد. ورود

 کند.داالنی است که مسیر حرکت مخاطب را مشخص می

مدرسه آقابزرگ دارای تنها یک ورودی اصلی در محور تقارن 

شود. بنا بوده که با هشتی و داالن به فضای مدرسه مرتبط می

ها، در راستای رسیدن به فضاهای مدرسه از طریق داالن

گیرد. ورودی فرعی کوچکی در میتغییر مسیر حرکت صورت 

انتهای مدرسه و باهدف خروج افراد از فضای نیایش در 

گوشه بنا قرارگرفته است. در مدرسه مارکار نیز ورودی حیاط 

و بنا در راستای محور تقارن بنا بوده و پس از ورود به فضای 

 رسیم.مدرسه می

ن تواهای مدارس تیموری، صفوی و قاجار میدر متام ورودی

مشاهده کرد که این اصول رعایت شده است، حتی در 

های فرعی. ورودی فرعی برای ارتباط مستقیم با ورودی

فضای خاص درون مدرسه به کار گرفته شده است که معموالً 

گرفته است. ها در راستای محور تقارن بنا قرار میورودی

گذر کرده که افراد رهتعبیه ورودی فرعی این امکان را ایجاد می

پژوهان و فضای آموزشی ایجاد نکنند و مزاحمتی برای دانش

مستقیم به فضای نیایشی راه یابند و از طرفی باعث ارتباط 

شد. این در حالی است که در مدارس بیشرت با مردم نیز می

معارص ورودی تنها یک درب است تا امکان کنرتل ورود و 

فته است. خروج فراهم آید و معموالً در وسط بنا قرارگر 

مراتب ورود در فضای ورودی مدارس از گذشته سلسله
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حال تغییر شکل داده که برگرفته از نحوه ارتباط با مدرسه تابه

 است.

 گیرینتیجه

در بررسی تطبیقی فضای ورودی مدارس موردمطالعه نتایج  

ای ارتباط . مدرسه غیاثیه، ورودی ابزاری بر 1زیر حاصل شد: 

. ورودی 2و دعوت مردم به فضای آموزشی بوده است. 

کنندگی با استفاده از مدرسه چهارباغ عالوه بر دعوت

های پر رفت و ها و با قرارگیری درب ورودی در مکاننشانه

آمد هم چون بازار ارتباط تنگاتنگ با بسرت جامعه فراهم کرد. 

به یک درب و ها . در مدرسه اقابزرگ محدود کردن ورودی3

طراحی مسیر دسرتسی خاص از ورودی به سایر فضاها 

توان آغاز . می4باعث کنرتل ارتباط به فضای مدرسه شد. 

تغییر در شکل و عملکرد ورودی را در مدرسه مارکار دید که 

کنندگی و ارتباط با بسرت جامعه را از ورودی خاصیت دعوت

ای یل به دروازه. در مدرسه دارالفنون ورودی تبد5دست داد. 

برای کنرتل عبور و مرور و جلوگیری برای ورود افراد غیر به 

کنندگی و ارتباطی با جامعه گونه دعوتمدرسه گردید و هیچ

صورت جزئی را تغییرات صورت گرفته در هر مدرسه به ندارد.

(. پس درنتیجه 2 توان در جدول زیر مشاهده کرد )جدولمی

پایه عوامل  شده، مجموعه ورودی برهای ارائهبر اساس تحلیل

گرفته است که هر عامل تأثیرگذار بر دیگری مختلفی شکل

این عوامل ایجادکنندۀ مفهومی ورودی  بوده است.

باشند که شناخت این مفاهیم و تغییرات به ما کمک می

تری به طراحی بپردازیم کند تا بتوانیم با درک بهرت و عمیقمی

معامری برای خلق مفاهیم استفاده  و در این راه از عنارص

کنیم.

 های مدارسبررسی ویژگی :2جدول 

 مدرسه دارالفنون مدرسه مارکار مدرسه آقابزرگ مدرسه چهارباغ مدرسه غیاثیه 

ی
عملکرد

 

ارتباط فضای درون و 

 برون

 نظارت

مراتب سلسله

 دسرتسی

 ارتباط با بسرت شهری

 توجه به عابران

 فضای فعال شهری

عملکردی فضای چند 

مراتب سلسله

 دسرتسی

 ارتباط با بسرت شهری

 توجه به عابران

 محدودیت رفت و آمد

مراتب سلسله

 دسرتسی

 نفوذ به فضا

 کاهش ارتباط با شهر

عدم توجه به فضای 

 شهری

 کاهش فعالیت افراد

 عدم ارتباط با بسرت

 کنرتل رفت و آمد

 ایجاد مسیر گذر

 فضای مرده شهری

معنا
 

 سهولت دسرتسی

ورود با خضوع و 

 طأمنینه

 کوچکی فرد در فضا

 حفظ حریم

 تدریجورود به

 طأمنینه

 کنندگیدعوت

 تجمع

 کوچکی فرد در فضا

 حفظ حریم

کنندگی خضوع دعوت

 و طأمنینه

 تدریجورود به

 حفظ حریم

 کوچکی فرد در فضا

 

 محدودیت ورود

 ملزم به رعایت قوانین

 محدودیت ورود

 ملزم به رعایت قوانین

 

شانه
ن

کاری، کاشی 

 نویسیکتیبه

 

کاری کاشی

کاری، مقرنس

نگاری، سنگ کتیبه

 مرمری

های گچی، مقرنس

کاری، نقاشی، کاشی

شده، درب تزیین

 نویسیکتیبه

 نویسیکتیبه نویسی، آجرکاریکتیبه

کاربرد
 

 درب در محور تقارن

 وجود ورودی فرعی

 ها در محور تقارندرب

 وجود ورودی فرعی

 محور تقارندرب در 

 وجود ورودی فرعی
 درب در محور تقارن درب در محور تقارن
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پایه تحلیل بازاندیشی در کیفیت ارتباط مدرسه و شهر بر»
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