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کاربست مفهوم انعطاف پذیری در مدارس دورة اسالمی
مطالعة موردی؛ مدارس شهر قزوین*

چکیده
دانش در اســام جایگاهی بلند دارد. از همین رو مســجد از دیرباز تاکنون در کنار کارکرد عبادت پروردگار، مکان 
گردهم آیی مســلمانان و کسب علم بوده است. اگر هســتة مرکزی دانش اسامی را در مساجد بدانیم، می توان مدارس 
علمی و دینی را در رابطة مســتقیم با مساجدـ  چون شعبه هایی از آن هستة مرکزیـ  به شمار آورد. هم بدین دلیل است 
که معماری مدارس علمی در به معماری مســاجد اســامی شباهت دارد و در طول گذشــت ایام، مساجد و مدارس با 
کاربری یکســان و مؤثر سهمی به سزا در نشــر و ترویج مبانی معرفتی قرآن و اسام داشته اند. این مقاله در نظر دارد تا با 
بررسی مدارس دورة اسامی و ویژگی های آن به آزمون کیفّیت انعطاف پذیری در این مدارس بپردازد. روش تحقیق 
از حیث هدف، کاربردی و از بعد روش، توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر تحلیل محتوا است. هدف از این پژوهش کاربست 
کیفّیت انعطاف پذیری در مدارس دورة اســامی و مقایسة تطبیقی آن اســت؛ به عبارت دیگر، این مقاله در نظر دارد تا 
کیفّیت انعطاف پذیری و مؤلّفه های آن را از بعد شکلی و عملکردی در مدارس دورة اسامی مقایسه نماید. نمونة موردی 
مطالعه مدارس دورة اسامی در شهر قزوین است.نتایج نشان می دهد که در مدارس دورة صفوّیه تنّوع پذیری شکلی و 
تطبیق پذیری عملکردی و در مدارس دوره قاجار بیش تر تنّوع پذیری فرمی و شکلی مورد نظر بوده است. این نکته در 

پان بنا و عملکرد داخلی بنا مشهود است.

واژگان کلیدي: انعطاف پذیری، مدرسه، دورة اسامی، قزوین.

شیما فعلی1، حسین سلطان زاده2**

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، گروه معماری، قزوین، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده معماری و شهر سازی، واحد تهران مرکزی، گروه معماری، تهران، ایران

)تاریخ دریافت: 95/05/12                          تاریخ پذیرش: 95/08/15(

* این مقاله مســتخرج از پایان نامه کارشناســی ارشــد شــیما فعلی با عنوان »طرّاحی مدرســه ابتدایی دخترانه با رویکرد انعطاف پذیری« به 
راهنمایی حسین سلطان زاده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین است.

** E-Mail: h72soltanzadeh@gmail.com
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مقّدمه
در منابــع مــدوّن موجود در زمینه ی اســتخوان بندی و ســاختار 
فضایی شهرهای سنّتی ایران و شناخت عناصر معماری ایرانی، شهر 
و بخش های آن در دو دســته ی زمانی مورد بررسی قرار می گیرند: 
قبل از اســالم و بعد از اســالم تا قبل از حکومت قاجاریه. تمامی 
نویسندگان نوشته های بازه زمانی اوّل یا از وجود عنصری اجتماعی 
با عملکرد آموزشــی به هر شــکلی نامی نبرده اند و یا در تحقیق 
خــود از نبود منابع کافی و در دســترس برای شــناخت مکانی با 
چنیــن عملکردی اذعان کرده اند. در هر صورت آنطور که از متون 
تاریخی بر می  آید نظام آموزشــی در این دوران متّکی بر آموزشی 
خصوصی از اســتادی اســت که خانواده بــرای دانش آموز در نظر 

می  گرفت. مکان این فعالیّت در خانه شخصی عنوان شده است.
اما در دوران بعد از اســالم، مدرســه به شــاخصه ای اجتماعی 
تبدیــل   شــد که بعد از مســجد، بــه مهم ترین بنــای عمومی از 
ســاختمان های درون شــهری تبدیل   گردید. این مرکز عمومی در 
کنار ســایر مراکز جمعی در هستة مرکزی شهر یعنی بازار نقش 
مهمی در شــکل گیری سیمای شهر به عهده   گرفت. البته در این 
دوران نیز تدریس تا قبل از به وجود آمدن نظام آموزشــی جدید، 
بیش تر در مســاجد و اماکن مذهبی و متبرکه و یا در خانه یکی 
از بــزرگان و علمای دین انجام می  گرفت و فضای آموزشــیبرای 
عمــوم وجود نداشــت. بدین گونه، تدریس در ســطوح مقّدماتی 
شــامل خواندن الفبا و قرآن در حکم مدرسة ابتدایی و راهنمایی 
بــود. به مکانی کــه امر آموزش در آن اتفــاق می  افتاد )خانه مال، 
باالخانه، ســرکوچه و ...(، مکتب خانه اطالق می  شد. اما مدرسه به 
شــکل خاص دو ســطح آموزش مقدماتی و خارج را ارائه می داد 
و به دلیل شــرایط خاص محصالن، دو فضای عمده شامل بخش 
آموزش و اســکان طالبداشت. در نظم جدید تعریف شده در این 
دوران، همــه حرکت هــای ارتباطی بنا به نحوی بــه حیاط منتهی 
می  شد و از نظر کارکردی با تقسیم مسیرها، ارتباط بین فضاهای 
اصلی و ســایر فضاها  میسر می  گردید. از استاد پیرنیا نظر انتظام 
فضایی، ترکیب فضایی مدارس را اینگونه توصیف می  کند: یک 
حیــاط درون گرا برای تمرکز حــواس و حجره ها و ایوان هایی که 
دور آن قرار می گرفتند )پیرنیا، 1384(. ســمیع آذر معتقد اســت: 
»الگوی معماری مدارس ســنّتی ایران حاکی از اســتمرار تعلیم و 
تربیــت در فضای باز و نوعی کارکرد فّعال آموزشــی برای حیاط 
مرکزی اســت« )ســمیع آذر، 1379: 104(. بســیاری از دروس در 
ایوان هــای مســتقل رو به حیاط ارائه می  شــد و حتّــی ایوان های 
کوچکی نیز برای بحث و مناظرةطالب میان محل اســکان آن ها 
و حیاط مرکزی ساخته شــد. می  توان اینگونه نتیجه گرفت که با 
ایجاد ارتباطی محکم میان فضای بسته و خصوصی )حجره ها( و 
فضای باز و نیمه عمومی )حیاط( به وســیله فضایی نیمه شــفاف 
و نیمه خصوصی )ایوان( مجموعه مدرســه شــکل می  گرفت. در 

ضمن عناصر حیاط معموالً هم چون عناصر خانه های مســکونی 
شــامل حــوض آب و گیاهان، و طرح باغچه بنــدی ملهم از ایده 

باغ سازی ایران یعنی چهار باغ بود. 

روش تحقیق
روش هــای انجــام این تحقیق از بعــد هدف کاربــردی و از بعد 
روش توصیفیـ  تحلیلی و اســتدالل قیاسی  است. در روش تحقیق 
توصیفی ـ تحلیلی از روش تحلیل محتوا اســتفاده شــده است. در 
جمع آوری اطالعات، از کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و کیفیّت 

انعطاف پذیری در نمونه  های موردی این مقاله آزمون شده است.

مبانی نظری
تاریخ مدرسه در ایران

آگاهی از روند و نحوه شکل گیری مدارس و ویژگیهای کالبدی- 
کارکردی مدارس و جایگاه آن در شهر و تأثیرات اجتماعی- فرهنگی 
آنها در هریک از ادوار تاریخ ایران، پیش از هر موضوع، به مجموعه ای 
مدون شامل تعداد مدارس، وضع بنیانگذاران، وسعت، شکل کالبدی، 
جایگاه آنها در شــهر، ویژگی های کارکردی و دیگر مشخصات الزم 
آنها در هر عهد، نیازمند اســت تا زمینه برای تحلیلی جامع در باب 

وضع مدارس در تاریخ مهیا گردد.
این مــدارس کــه در پس تخصصی شــدن آموزشــهای دینی و 
افزایش حجم مطالب و تنوع رشــته ها، و نیز ضرورت تکوین شکلها 
و نهادهایی نوین یرای تبلیــغ، کنترل و مبارزه اجتماعی پدید آمدند 
به علت ماهیّت وجودیشان، همواره ضمن حفظ پیوند خود با مراکز 
مذهبی، نقش و کارکردی تکمیلی نسبت به مراکز مزبور ایفا نمودند 
و به همین جهت در بسیاری از موارد بین کارکردهای مدارس یا مراکز 
مذهبی تداخل و اشتراک وجود داشته است، چنان تداخل و اشتراکی 
که حتی قرن ها پس از تاســیس مدارس، مســاجد بسیاری بوده اند 
که آموزش، کارکرد اصلی آنها بالفاصله پس از عبادت بوده اســت. 
کارکرد آموزشــی- مذهبی مدارس تنها کارکرد مهم آنها نبود، بلکه 
بسیاری اوقات کارکرد مزبود تحت تأثیر نقش سیاسی- اجتماعی آن 
قرار می گرفت. چنین وضعی بیش از همه در مواقعی که اختالفات 
مذهبی به کشاکشها و تخاصمات سیاسی و درگیری های اجتماعی 
منجر می شد و یا مبارزات سیاسی، جنبه مذهبی به خود می گرفت، 

روی می داد )سلطان زاده، 1364(.
سیســتم آموزش ســنّتی در ایران بر همایش-گردهمایی- یکسان 
مدرّس و طالب به نام »حلقه« تکیه دارد. برنامه و سیر آموزش و پرورش 
در این سیســتم آموزشی، مشتمل بر مراحل مشارکت و تدریس بود. 
این مراحل با برپایی سخنرانی و ایراد خطابه آغاز و سپس با بحث و 
تحلیل در حلقه  ها ادامه می  یافت. در مرحلة سوم، آموخته  های هرکس 
توســط خود او برای محصالن درجةپایین  تر تدریس می  شد . الگوی 
حلقه، محیط فیزیکی الزم برای این کنش و واکنش را به خوبی میسر 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


19

ن(
وی

قز
هر 

ش
س 

ار
مد

ی؛ 
رد

مو
ة 

الع
مط

ی )
الم

س
ة ا

ور
 د

س
ار

مد
در 

ی 
یر

پذ
ف 

عطا
 ان

وم
فه

ت م
س

رب
کا

می  ساخت. در این محیط تأکید بیش تر بر »روند یادگیری« بود تا بر 
»نتیجة آن« )خسروجردی و مکرم دوست، 1391: 48(.

در ایــران، در دو دهــة اول قــرن حاضر، 1303-1324 شمســی، 
ســاختمان آموزشــی شــامل مدارس ابتدایی تا عالی از مهم ترین 
مؤسسه های تمدنی جدید محســوب می  شوند و تحت نظر گدار 
طرح های متعّددی تأثیرگرفته از نمادها و نشانه های معماری اسالمی- 
ایرانی توســط مارکف و ماکسیم سیرو تهیه شد. »وزارت معارف و 
اوقاف و صنایع مستظرفه« عهده دار طرح و ایجاد مدارس بوده است. 
مدرسة البرز در سال 1304، دانشسرای عالی یا دارالمعلمین در سال 
1307، مدرسة عالی فالحت در سال 1307 و دانشسرای مقدماتی در 
ســال 1316 و دارالفنون پیش از آن ها در تهران نمونه های شاخص 
این دوران هســتند. در این نمونه ها دیگر حیاط مرکزی وجود ندارد 
و طرح حیاط های مدرســه به ســبک باغ های اروپایی بنا می  شود و 
فــواره جای حوض آب را می  گیرد. در مــدارس دوران پهلوی دوم 
به دلیل اســتفاده از منازل مسکونی برای مدارس کشور حیاط های 
مدارس به فضاهایی آسفالت شده با تعداد محدودی وسایل ورزشی 

تبدیل   شدند )طالبی حقیقی، 1383(. 
در طول  سال های اخیر، فضای مدرسه هم چون یک میدان شهری 
گذشته در نظر گرفته شد که بتواند مانند مرکز اجتماعی فّعال و مؤثّر 
عمل کند. حاصل این رویکرد ایدة مدرسة اجتماعی در حوزةطرّاحی 

و برنامه ریزی مدارس بود. 
رویکرد نسبت به آموزش و رابطة میان رشد رفتاری و رشد تکاملی 
دانش آموز و محیط آموزشی در بسیاری از تحقیقات تا قبل از سال 
2000م براســاس دیدگاه نسبت به پیشرفت و توسعه محیط های بستة 
آموزشــی و امکانات داخلی مدارس که روند یادگیری را در فضاهای 
مدرسه بهبود می  بخشند، شکل گرفته است. در دوران کنونی بیشترین 
تأکید طرح ها بر فضاهای داخلی مدارس است؛ به شکلی که اکنون 
در ساختمان مدارس ضمیمه ای به نام حیاط وجود دارد، اما این حیاط 
در نگاه عموم از ایفای هرگونه مســئولیّت آموزشی مبراست. در واقع 
حیاط مدرســه صرفاً مکان تفرّج و تفریح است و یادگیری منظم در 
کالس انجام می شودکه ناشی از نگرش آموزشی محافظه کارانه است 
و ســه خصلت دارد: تصوّر کردن بازی به عنوان فعالیّتی غیرآموزشی 
و در نتیجه تصوّر کردن حیاط به عنوان مکان بازی، تأکید صریح بر 
جنبة سرگرمی حیاط مدرسه، و تأکید افراطی بر عنصر نظم در خالل 

آموزش مدرسه )سمیع آذر، 1379(.  
رویکردهای موجود در سیســتم آموزشــی  را می  توان در سه دسته 

زیر بررسی کرد:
1- سیستم آموزش سنّتی )معلم محور(، 

2- سیستم آموزش رایج )موضوع محور(، 
.)dudek, 2000( )3- سیستم آموزش مدرن )شاگرد محور

سیستم آموزش سّنتی )معلم محور(
پیش از قرن هفدهم در تاریخ غرب، ســه منبع نقش اصلی را در 
تربیت فرزندان با هدف اجتماعی ســاختن کودکان بازی می  کرد: 
خانواده، کلیســا و جامعه. خانواده به عنوان اولین جایگاه، آموزش 
مهارت هــای الزم را برای زندگی به عهده داشــت. چراکه فرزندان، 
بیش تریــن زمان خود را در آن جا ســپری می  کردند و نســبت به 
آن مــکان احســاس امنیّت و اطمینــان خاطر داشــتند. در تاریخ، 
کلیســا نقش تربیت روح فرزندان را به عهده داشــت و در بسیاری 
از تاریخ هــای به ثبت رســیده، این نقش به خوبی قابل مشــاهده 
اســت. در نهایت، جامعه جایــی بود که فرزندان بــا قرارگیری در 
موقعیّت های حقیقی تجربه هایی را به دست می  آوردند که حاصل 
.)Johnson.1987( به کارگیری چند مهارت زندگی در آن واحد بود

بعد از آن دوران و در دهه ای که هنوز سپری نشده است، روان شناسی 
اجتماعی بر سه روش یادگیری تأکید می  کند: نظریة رفتاری آموزش1، 
نظریة آموزش شناختی و نظریة آموزش شناختی اجتماعی. مسأله در 
این حوزه نیز تأکید بر سیســتم های آموزشی اســت که از دو روش 
مونتزوری و فروبل برگرفته می  شود. روش مونتزوری سه عنصر را شامل 
می  شــود: معلم، دانش آموز و محیط )Gordon, 2005: 13(. معلم و 
دانش آمــوز در روش مونتزوری به میزان برابر تحت آموزش قراردارند. 
امّــا در این مقاله، عنصری کــه برای ما حائز اهمیّت اســت دیدگاه 
ماریا مونتزوری نســبت به محیط است که خود او آن را محیط آماده 
شــده توصیف می  کند. با اینکه این تفّکر آموزشی به علّت کمبود 
بودجه تا شــروع قرن حاضر نتوانســت موفق عمل کند، اماّ در حال 
حاضر به عنوان تفّکر حاکم در طرّاحی محیط  های آموزشی بسیاری 
از کشــورهای پیشرفتة دنیا قرار گرفته اســت. با این حال با گذشت 
زمان برداشــت  ها نسبت به این ایده متفاوت و عنصر سوم به فضاهای 
بسته اطالق شده است)Jahnigen, 2006(. این موضوع در دسته بندی 
طرّاحی فضای آموزشی کاماًل روشن است که در آن دیدگاه مونتزوری 

برنامه ای زمینه گراـ  اعتدالی خوانده می  شود.
با مقایسه بین تاریخ مدرسه در ایران و غرب مشخص می شود که 
رویکردهای طراحی مدرسه در هر دو بر پایه یک سیستم اعتدالی 
آموزش و تعادل میان فضای ساخته شده)توده( و فضای باز)حیاط( 
اســتوار بوده است. می توان اذعان کرد که کیفیت انعطاف پذیری 
کــه حاصل تطبیق پذیــری فرمی و عملکردی اســت در مدارس 
دوره اسالمی و هم چنین مدارس غرب مشهود است، با این تفاوت 
که رویکردهای هــر یک متفاوت می باشــد.تحوالت کارکردهای 
مختلف مدارس دوره اســالمی و ترکیب فضای آموزشی مدارس با 
رویکردهای مذهبی، سیاســی، اجتماعی و... خود گواهی بر وجود 
کیفیتی به نام انعطاف پذیری در تاروپود شــکل و کارکرد مدارس 
در طول تاریخ بوده اســت که این مقاله در نظر دارد تا به بررســی 
برخی مدارس دوره اســالمی در شــهر قزوین و آزمون این کیفیت 

در هر یک بپردازد.
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انعطاف پذیری
در معمــاری و طرّاحــی و به طور خــاص در طرّاحی فضاهای 
آموزشــی کــه موضــوع ایــن تحقیــق اســت، منظــور از واژه 
»انعطاف پذیــری«، انعطاف پذیــری فضایی و ســامان دهی فضای 
انسان ســاخت و تغییر در آن برای دســت یابی به شرایط، نیازها 
و داده  های جدید اســت. انعطاف پذیری به عنوان ســاختاری چند 
بعدی شــامل مهارت  های خاصی چون مهارت حل مسأله است. 
از نظر روان شناسان افراد انعطاف پذیر، افراد رشدیافته تری هستند؛ 
چــرا کــه زندگی آن  هــا از لحاظ تجربــه غنی اســت و در مورد 
تغییرات اجباری واکنش مناســب تری دارنــد. انعطاف پذیری در 
کــودک یک توانایی بــرای غلبه بر موانع فکری اســت. کودک 
با اســتفاده از این توانایی می  تواند رویکرد خــود را تغییر دهد و 
آن را بهبود بخشــد. باید توجه داشــت که اگرچه انعطاف پذیری 
عاطفی و جســمی تــا حدی موضوعی ذاتی اســت امّا این عامل 
بــا عوامل متعــّددی در ارتباط اســت که ازمیان آن  هــا حمایت 
خانواده، حمایت مدرســه و تماس با دوســتان را در تعیین سطح 
انعطاف پذیری مؤثّر دانســته اند. از این رو، باید شــرایطی را برای 
کودکان فراهم نمود که با آغوش باز به اســتقبال تغییر بروند و از 
وقایع و شرایط گوناگون به عنوان فرصتی برای جهت دهی تازه و 

افزایش انعطاف پذیری در خود بهره بگیرند.
انعطاف پذیری رویکردی اســت که طرّاح به جهت پاسخ گویی 
به نیــاز مخاطب خود، به تغییر الگوی عملکــردی پروژه مطابق با 
خواســت مخاطب، آگاهانــه و یا غیر آگاهانــه و نیز ارائة طرحی 
منعطف با خواســته  های متغیّر، در جســت وجوی اعمال آناســت. 
نــزد برخی این مفهوم به معنای توســعة ســاختمان از طریق الحاق 
بخش هایــی بــه آن اســت و می توان بــا تغییر فضاهــا، تغییرات 
عملکردی را در ســاختمان به وجــود آورد. از دیدگاه عده ای نیز با 
ایجاد فضاهای چند عملکردی می  توان حداکثر استفاده را برد. در 
حقیقت انعطاف پذیری شامل هر سه مورد قابلیّت الحاق و توسعه، 

تغییرو چندکارگیاست)عینی فر، 1383(.
گونه  های انعطاف پذیری

در مقیــاس مختلف زندگــی در فضاهای آموزشــی گونه  هایی 
از انعطاف پذیــری قابل تعریف و تحلیل اســت. پنا و پارشــال در 
کتاب خود در زمینه برنامه ریزی معماری، انعطاف پذیری را شــامل 
ویژگی  هــای چند عملکــردی معماری، تغییرپذیــری در فضاهای 
داخلــی و گســترش پذیری بیرونــی آن دانســته اند و معتقدند که 
هر کــدام از این مفاهیم بــه تنهایی نمی تواننــد جایگزین مفهوم 
انعطاف پذیــری شــوند. در این پژوهــش با توجه بــه ویژگی  های 
فضاهــای آموزشــی، گونه  هــای انعطاف پذیــری تحــت عنــوان 
به  تطبیق پذیری)جا به جایی  تنوع پذیری)فضاهای چند عملکردی(، 
واسطه فعالیت  های مختلف و نیز اقلیم( و تغییرپذیری)تفکیک و 

تجّمع( تعریف شده اند.

تنوع پذیری
گوناگونی )تنوع( : مکانی با تنوع و انتخاب : ارتقا تنوع و انتخاب 
از طریق اختالطی از توســعه کاربری های ســازگار که برای ایجاد 
مکانــی موفق که پاســخگوی نیازهای محلی باشــند با یکدیگر 

)Hanson, 2003( .تعامل دارند
درک مفهوم تنوع بدین معنی اســت که برنامه ریزان و طراحان 
بــه تفاوت های افــراد جامعه و نیازهــای آنان بــا یکدیگر توجه 
داشــته باشــند. هر فرد دارای خصوصیاتی اســت که شخصیت 
وی را شــکل می دهند امــا در عین حال برخی نیازهــا نیز میان 
افراد جامعه مشــترک می باشند. باید به این نکته توجه داشت که 
معموالً  نیازهــای افرادی که به یک گروه خاص در جامعه تعلق 
دارند با نیازهای افرادی از گروه های دیگر هم پوشانی دارد. برای 
مثال افرادی از گروه های گوناگون می توانند از مواهبی هم چون 
محیط امن، مســکن مناســب و حمل و نقل عمومــی بهتر بهره 
مند شــوند. البته نباید پنداشــت که همه گروه های جامعه دارای 
نیازهایی یکسان هســتند. نیازهای یک زن یا فرد معلول )ناتوان( 
مانند دیگر افراد حاضر در گروه نیســت. توجه به تنوع مســتلزم 
حساسیت و قدرت تصور باالســت؛ مهارت هایی از قبیل خوب 
گوش دادن، درســت توضیح دادن و یافتــن راه هایی برای ایجاد 
رابطه مســالمت آمیز میان افراد متفــاوت می توانند در این زمینه 

راه گشا باشند. 
تنوع مفهومی اســت در ارتباط با برابری )اما با آن یکی نیست(؛ 
هــر دو مفهوم بســیار حائز اهمیت هســتند. توجه بــه ارزش ها و 
نیازهای متفاوت افراد گام اول اســت. سپس سیاست های مناسب 
تدوین شــده و روال هایی برای اطمینان از منصفانه بودن برنامه ها 
برای تمامی طرف های درگیر در نظر گرفته می شــوند. برای مثال، 
مراتــب قانونی باید برای جلوگیــری از اعمال تبعیض )چه از روی 
نادیده گرفتن برخی مســائل از قبیل تفاوت های فرهنگی و چه از 
روی عمد( در مورد برنامه های فراهم شــده اجرا گردند. هر مسئول 
طراحــی و برنامه ریزی باید این مطلب را بداند و قادر به نمایش آن 
نیز باشــد که وظیفه او دادن فرصت های برابر به افراد جامعه تحت 
نظر اوســت. در اختیار نهادن فرصت های برابر عملی پسندیده ای 
اســت. با اعمال این شــرایط در تمامی جنبه های کاری، مسئولین 
برنامه ریــزی محلی می توانند به ایجاد یــک جامعه فراگیر که در 
آن هر کســی فرصت می یابد تا توانایی های بالقوه خود را به فعل 

)HMSO, 2005:15( .درآورد کمک شایانی نمایند

تحلیل یافته ها
انعطاف پذیری در مدارس سّنتی در ایران

این تحلیل بر اســاس الگوی پیشــنهادی دکتر علیرضا عینی فر 
در تحلیــل انعطاف پذیــری بناهای ســنّتی در ایران مــورد ارزیابی 
قــرار گرفته اســت.گونه  های انعطاف پذیری شــامل »تنوّع پذیری«، 
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»تطبیق پذیــری« و تغییر در هر ســه مقیاس خــرد، میانی و کالن 
مدرسه سنّتی دارای مفاهیم و ویژگی  های خاص خودهستند.

اگرچــه تفکیک کاملــی از ایــن مفاهیم در مقیــاس تعریف 
شده امکان پذیر نیست، ولی تفســیر هرکدام در چارچوب جدول 
تحلیلی پیشــنهاد شــده می  تواند بــه درک عمیق تــری از مفهوم 
انعطاف پذیــری و کاربردهای احتمالی آن منجر شــود. برای درک 
بهتر این تفاســیر از نقشــه  ها و تصاویر مدرســة چهار باغ واقع در 
بافت تاریخی اصفهان کمک گرفته شده است)سمیع آذر، 1376(.

»تنوع پذیــری« و مفهوم فضای چنــد عملکردی در مقیاس خرد 
تــا کالن مدرســه، از تغییر عملکرد اجزا و عناصر تشــکیل دهندة 
کالس  ها تا تغییر عملکرد کالس  ها و فضاهای سر پوشیده پیرامون 
حیاط  های مدرســه و تغییر و تبدیــل عملکرد بخش  های آن قابل 
تحلیل اســت. مفهوم »تطبیق پذیری« و انطباق فضاهای کالبدی با 
عملکردهای متغیّر فصلی و روزانه تمامی مقیاس  های تعریف شده 
را شــامل می  شــود. »تغییرپذیری« بیش تر در مقیاس کالن مدرسه 
و اســتفاده از بخش  های مختلف آن در شــرایط مختلف مصداق 
دارد. در هرکدام از سه گونة تعریف شده انعطاف پذیری عامل زمان 

نقش بسیار مهمی را ایفا می  کند.
اما مدارس و فضاهای آموزشــی را می  توان به عنوان عرصه  هایی 
با عملکــرد چندگانه تلقی نمــود. عملکرد اصلی مدرســه یعنی 
آموزش و پرورش کــودکان، آن را به عنوان عرصة نیمه خصوصی 
و فعالیّت  ها و عملکردهای دیگر مانند قابلیّت استفاده برای عموم 
ساکنان محلّه های شهری در زمان  های خاص آن را به عنوان عرصة 

عمومی یا نیمه عمومی به شمار می  آورد )غفاری، 1377(.
بررسی نمونه  های موردی

شــهر قزوین که در دوران صفویّه ســالیانی را به عنوان پایتخت 
ایران گذراند، ســال های بســیاری به عنوان یکــی از مراکز آموزش 
علوم اســالمی در جهان اســالم به شــمار می رفت و در آن مدارس 
متعّددی برای آموزش علوم دینی وجـــود داشته است. این شهر در 
طول زمان ها و قـــرون گذشــته در معماری و شهرسازی و عینیّت 
بخشــیدن به بخشی از آرمان های اســالمی گوی سبقت را از سایر 

شهرها ربوده بود)نصرتی، 1395(.
مدرسه2

در شــهرهای اســالمی، علمیه که از مهم ترین عناصـــر شهری 
به شــمار می رفت مکانی در حوالی مســجد جامع، زیارت گاه های 
مهــم مذهبی و بازار بودند. مدرســه را می توان همگام با مســجد 
نمایان گر قدرت و تفّکر فرهنگ مذهبی دانســت. دانش در اسالم 
جایگاهی بلند دارد. از همین رو مســجد از دیرباز تاکنون در کنار 
کارکرد عبادت پروردگار، مکان گردهم آمدن مســلمانان و کسب 
علم بوده است. اگر هستة مرکزی دانش اسالمی را در مساجد بدانیم، 
می توان مدارس علمی و دینی را در رابطة مستقیم با مساجد چون 
شــعبه ای از آن هستة مرکزی به شــمار آورد. »هم بدین دلیل است 

که معماری مدارس علمی در شــباهت کامل با معماری مســاجد 
اســالمی برپا می گردد و در طول گذشت ایام، مساجد و مدارس با 
کاربری یکســان و مؤثر سهمی به سزا در نشر و ترویج مبانی قرآن 
و اسالم دارا می شــوند« )بی نا، 1362(. از قرن چهارم هجری به بعد 
است که مدارس رونق می گیرند )ریاحی، 1378(. مدرسه ها بیش تر 
در کنار مسجد، حمام و بازار قرار داشتند. شهرت مدارس و تعداد 
آن ها نشان دهندة اعتبار و منزلت شهری بود که جایگاه آن مدارس 
بودند. مدارس کتابخانه های بزرگی داشــتند. برخی از آن ها مجهز 
بــه رصدخانه بودنــد و در بیش تر آن ها کاریزهایی جریان داشــته 
اســت. عالوه بر این وجود »بیت االدویه« و دارالشــفاء در بعضی از 
مدارس دارای اهمیّت خاصی بود. در این داروخانه ها و درمانگاه ها 
برطبق شیوة بیمارستان های اسالمی پزشکان ضمن مداوای بیماران 
بــه تدریس علم طب هّمت می گماشــتند )ریاحی، 1378(. به نظر 
می رســد در عمــوم این مدارس معمــاری زیبا، کاشــی کاری های 
هنرمندانه و تزیین های گچ بُری از اصول کار بوده است. اختصاص 
درآمدهــای وقفی و تعیین موقوفاتی ماننــد بازارچه از راه کارهایی 
بوده که بــرای تأمین اقتصادی مدارس به کار می رفته اســت. البته 
باید عامل سیاســت را هم در گسترش نوع خاصی از مدارس یعنی 
»نظامیه هــا« مؤثّر دانســت. »خواجه نظام الملک طوســی به عنوان 
مؤّسس این مدارس، سهم قابل توّجهی در رشـــد و گسترش علوم 
شــرحی و کالمی مذهب شافعی داشته است. وی با احداث مراکز 
علمی فوق در بخش هایی از خراسان بزرگ و عراق توانست بخش 
اعظمی از جامعه اسالمی آن روز را تحت پوشش عقاید و باورهای 
مذهبی خود قرار دهد و موجبات وحدت دیوان ساالری سازمان یافته 

در درون طبقات مذهبی را فراهم سازد«)نصرتی، 1395(.
با وجود آن که واژة مدرسه در اشعار دعبل خزاعي، شاعر قرن دوم 
هجري، به کار رفته است، اما اطالع روشني از این که ساختار مستقلي 

به نام مدرسه نیز در آن دوره شکل گرفته باشد در دسترس نیست.
در اواخر قرن سوم هجري، به تدریج مراکزي با عنوان »دارالعلوم« از 
سوي علما و امرا تأسیس شد. تفاوت عمدةاین مراکز با کتابخانه ها 
در ایــن بود که نه تنها براي امر تعلیم، بلکه برای اقامت طالبی که 
گاه از شــهرهاي دور راهي مرکزي علمي مي شــدند تسهیالت و 
از جملــه اقامت گاه هایي در نظــر مي گرفتند. با طرّاحي و احداث 
مساکن ســاده، آن هم در کنار فضاهاي آموزشــي، نوع ویژه اي از 
آموزشــگاه ها که تلفیقي از ســکونت گاه و فضاي آموزشــي بود، 
شــکل گرفت و به تدریج الگوي طرّاحي مدرســه هاي علمیه شد 

و تکامل یافت.
گویــا از اواخــر قرن ســوم و اوایل قــرن چهــارم ه. ق. بود که 
مکان هایي به نام مدرســه ســاخته شــد. در همین دوره اســت که 
احداث مدرســه اي را در آمل به ناصر کبیر )متوفي 304 ه.ق( و نیز 
داعي صغیر که از فرمانروایان علوي این خطه بودند نسبت داده اند 

)سلطان زاده، 1378(.
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مدرسة التفاتیه 
این مدرسه در جانب شمالی خیابان امام خمینی قزوین و مقابل 
مسجد حاج مال آقای فقیه، واقع شده و قدیمی ترین مدرسه قزوین 
است. بنا به روایت موجود، در دورة ایلخانی توسط »خواجه التفات« 

نامی ساخته و در دوره های بعد تعمیر و بازسازی شد
نقشــة مدرسه، مســتطیل اســت و در یک طبقه طرّاحی شده و 
صحن مستطیلی شــکلی نیز در میان دارد. معمــار بنا در طرّاحی 
نماهــای رو به صحن، طرح چهار ایوانی را اجرا کرد و به این علّت 
دهانه هــای میانی هــر ضلع پهن تر و مرتفع تــر از دهانه های دیگر 
است و دهانة میانی ضلع شمالی و جنوبی از دهانة میانی دو ضلع 

دیگر وسیع تر است.
در طرفیــن دهانه های میانی اضالع، حجره هــای ایوان  داری قرار 
دارد. فضای بزرگ ضلع شــمالی و جنوبی با گنبد پوشــانده شده 
ولی پوشش حجره ها، به صورت مسطح اجـرا شده است. در چهار 
گوشة صحن، ایوانچه ها یا درگاه هایی تعبیه شده که از  آن ها راهی 

به فضاهای موجود در چهار گوشة بنا گشوده اند.
انعطاف پذیری در این مدرســه به دلیل تعریف حیاط به عنوان 
یــک فضای چنــد عملکردی و یک فضای تقســیم و با توجه به 
فضای باغ ماننــد مرکزی و برگزاری برنامه های مختلف آموزشــی 
پژوهشــی و تهذیبی در ساختمان و حیاط مدرسه یک وجه تطبیق 
پذیــری عملکردی پیدا کرده اســت و کمتر تنوع پذیری شــکلی 

مورد تاکید بوده است.

تصویر شمارة 1: پالن و تصویر مدرسه التفاتیه؛ مأخذ: مالزاده و محمدی، 1381

مدرسة امیرکبیر 
ایــن بنــا در خیابان هــالل احمر قزوین قــرار گرفتــه و از آثار 
باارزش اواخر دورة قاجاریّه به شمار می آید. مدرسة امیرکبیر قزوین 
که امــروزه به صورت متروک درآمده، با مســاحتی در حدود 1000 
مترمربع، در دو طبقه ســاخته شــده و از نماســازی جالب توّجهی 
برخوردار است.کارکرد این مدرسه تک عملکردی بوده و به عنوان 
خانه فرهنگی امیرکبیر محســوب می شــده اســت. به دلیل بهره 
گیری از تزیینات گچ بری با نقش برجســته گل و برگ و نیز تنوع 
در اســتفاده از طاقچه های تزیینی و پلکان مجلل و اهمیت بسیاز 
زیاد به فرم و شکل بخصوص در نما یک وجه تنوع پذیری شکلی 

از انعطاف پذیری مورد تاکید بوده است.

تصویر شمارة 2: پالن و تصویر مدرسه امیرکبیر؛ مأخذ: مالزاده و محمدی، 1381

مدرسه پیغمبریه
این مدرســه متّصل به ضلع شــمالی بقعه و مســجد پیغمبریّه 
و در حاشــیة شـــرقی خیابان پیغمبریّه قرار دارد و از آثار عصر 
صفوی اســت. ظاهراً بنای اولیّة مدرسه از شــاه تهماسب صفوی 
و یــا یکی از رجال عصر وی بوده که در دورة شــاه عباس دوم و 
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ســال 1054 هـ . ق، توســط محمد تقی فرزند هدایت اهلل تبریزی 
)ســاروتقی(- وزیر شــاه عباس دوم- تکمیل و یا بازســازی  شد. 
کتیبة این ساختمان به خط نستعلیق ممتاز، بر سنگ مرمر حک 
و در باالی در ورودی مدرســه نصب شده است )با توجه به نوشته 
گل ریــز، نــام بانی در این کتیبــه »محمد تقیا ابــن میرزا هدایت 
اصفهانی« آمده اســت(. در این قســمت، کتیبــه مرمرین دیگری 
وجـــود دارد که حکایت از تعمیرات مدرســه توسط موالویردی 

بیک به سال 1150 هـ . ق دارد.
بنــای مدرســه در یک طبقه ســاخته شــده و دارای حجره های 
متعّدد، صحن مربع شــکل، مدرَس و نمازخانه است. در ضلع غربی 
صحن مدرسه هفت دهنه وجود دارد که دو دهنة آن راهـــرو و پنج 
تای دیگر مربوط به حجره های مدرســه است. ضلع شمالی مدرسه 
نیــز هفت دهانه دیگر دارد، امّا تعــداد حجره های این ضلع کم تر 
از ضلع دیگر اســت. در ضلع غربی صحن، دیوار و ورودی مدرسه 
قرار گرفته و ضلع جنوبی آن با حجره ها، مدرَس و ورودی هایی، به 

مسجد و بقعة پیغمبریه متّصل است.
در سرتاسر قسمت شمالی صحن مدرسه، مهتابی وسیعی ساخته 

شده که بیش از 1 متر از سطح زمین ارتفاع دارد.
ویژگــی خاص این بنــا تاکید بر هــم تغییر پذیری شــکلی و 
هم تغییر پذیری عملکردی بوده اســت. دلیل این امر اســتفاده از 
حجره های متعــدد، تاکید بر تقارن در اجــزا و عدم تقارن در کل 
و هم چنین تبعیت شــکل و فرم از بافت محله)وجه تغییر پذیری 
شــکلی( و هم چنین برگزاری مراســم های مختلــف آیینی اصیل 

قزوین)تغییر پذیری عملکردی( بوده است. 

تصویر شمارة 3: پالن مدرسه پیغمبریه؛ مأخذ: مالزاده و محمدی، 1381

مدرسة حیدریه
مدرســة حیدریه در محلّة پنبه ریسه و گذربالغی واقع شده و از 
آثار دورة قاجاریّه است و در کنار بقایای مسجدی از دورة سلجوقی 

ساخته شده است.
مسجد دورة سلجوقی دارای گنبدخانه بزرگ و باشکوهی است 
که اکنون بخشــی از آن ویران شده است. در دورة قاجاریّه با محور 
قرار دادن این گنبدخانه، صحن و ایوانی در جلو آن ایجاد کرده و 

دور تا دور صحن، حجره های ایوان داری ساخته اند.
مدرســه حدود 30 حجره و چندین مــدرس و بخش های دیگر 
دارد و احتماالً از فضای گنبدخانه ســلجوقی نیز به عنوان مســجد 
اســتفاده می شد. متأسفانه در دورة اخیر )1335 هـ . ش( بخش قابل 

توّجهی از مدرسه را برای ایجاد بنای جدید، ویران کردند.
وجه مورد اســتفاده کیفیت انعطاف پذیــری در این بنا به دلیل 
توجه بسیاز زیاد به فرم و شکل بنا و تنوع در الگوی چهار طاقی و 
تزیینات آجر کاری و حجره های ایوان دار وجه تنوع پذیری شکلی 

می باشد.

تصویر شمارة 4: پالن و تصویر مدرسه حیدریه؛ مأخذ: مالزاده و محمدی، 1381

مدرسة سردار 
این بنا در محله دیمج قزوین و انتهای خیابان تبریز قرار دارد و بخشی 
از مجموعه ســاختمانی سردار )متشکل از مسجد، مدرسه و آب انبار( 
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است که در حدود سال 1231 هـ . ق توسط دو برادر به نام های حسین 
خان و حسن خان، از سرداران دورة قاجاریه، ساخته شد.

مدرســة ســردار یکی از زیباترین مدارس قزوین اســت و در دو 
طبقه ساخته شــده و دارای تزیین های کاشــی کاری زیبایی است. 
ســردر ورودی در میان ضلع شمالی بنا قرار گرفته و در اطراف آن 

غرفه هایی ترتیب داده شده است.
ایــن ســردر در طرفیــن، درگاه هــای کوچک تــری دارد که با 
کاشــی کاری های مینایی و نقوش گل و بته، پرندگان و اســلیمی، 

زینت یافته و دارای طاق نماهایی است.
ازاره و ســکوهای سردر از سنگ ساخته شــده و زیر طاق آن با 
یزدی بندی زیبایی پوشــش یافته است. کتیبة تاریخی سردر که به 
خط نســتعلیق بسیار زیبا، بر سنگ مرمر حک شده، به قلم شیخ 
محّمد علی بن شیخ عبدالرحیم و مورخ 1231 هـ . ق است. بر فراز 
در چوبی مدرســه، عبارت »انا مدینـــه العلم و علی بابها« حّکاکی 
شده اســت. ورودی مدرسه به هشتی کوچکی راه پیدا می کند که 
اضالع اصلی آن به جهات مختلف راه دارد و دسترســی به صحن، 
دو شبستان یا مدرَس جانبی و طبقة دوم مدرسه را فراهم می سازد.

صحن مدرسه مستطیل شــکل است و در سه ضلع آن حجره ها 
و مدرس هایی در دو طبقه و در ضلع جنوبی آن ایوان و مســجدی 
با سه پوشــش گنبدی قرار دارد. در میان صحن، حوض و مهتابی 
بزرگــی قرار دارد. ازاره بنا در اطراف صحن از ســنگ و بقیه نما با 
آجـر و تزئینات کاشی اجـرا شده است. در قسمت باالی نمای رو 
به صحن، کتیبه ای از اشعار محتشم کاشانی به خط نستعلیق زیبا، 

با کاشی سفید در زمینه کاشی بنفش، نقش بسته است.
حجره های مدرســه با پوشــش مســّطح، در دو طبقه و در ضلع 
غربی و شـــرقی مدرسه جای گرفته اند؛ به این ترتیب که در وسط 
حجــرة بزرگی قــرار دارد و در دو طرف آن راهــروی طبقه دوم و 
در طرفین راهروها، در هـــر طرف ســه حجره ســاخته شده است. 
حجره ها دارای ایوانچه ای در جلو و پســتو یا آب انباری در قسمت 
عقب هســتند. بخش دیگر مدرسه که از نظر نوع پوشش و تزیین 
به کار رفته، اهمیّت دارد، مســجد یا نمازخانه مدرسه است. این بنا 
در دورة اخیر تعمیر و مرمت شده و به شمارة 931 به ثبت تاریخی 

رسیده است.
رویکرد مورد نظر در طراحی این بنا بر اســاس مستندات موجود 
رویکرد تطبیق پذیری فرمی و تطبیق پذیری عملکردی می باشــد. 
ویژگــی محنصر بفرد این بنا که هر دو وجه تطبیق پذیری در پالن 
و نمای ســاختمان مشاهده می شــود بر اســتفاده از حیاط تطبیق 
دهنده با عملکردهای مختلف )برنامه های آموزشی، مذهبی و...( و 
تعریف فضاهای تابستان نشین و زمستان نشین)وجه تطبیق پذیری 
عملکــردی( و هم چنین تزیینات متنوع کاشــی کاری)وجه تطبیق 

پذیری فرمی( استوار است.

تصویر شمارة5: پالن و تصویر مدرسة سردار؛ مأخذ: مالزاده و محمدی، 1381

مدرسة صالحیه
ایــن بنا در جانب غربــی حیابان مولوی قزوین واقع شــده و در 
حدود ســال 1262 هـ . ق توسط حاج مال صالح برغانی- از علما و 

مجتهدان وقت- ساخته شده است.
مدرسة صالحیة قزوین یکی از بزرگ ترین مدارس تاریخی ایران 
اســت که در زمینی به ابعاد 80 × 103 متر ســاخته شده و دو طبقه 
بنا و طبقه ای دیگر در زیر هم کف دارد. ســردر ورودی مدرسه در 
جانب خیابان مولوی قرار گرفته و دارای تزیین های کاشی کاری و 
کتیبة تاریخی منظومی، به تاریخ 1262 هـ . ق اســت. این کتیبه به 
خط نســتعلیق زیبا و به رنگ لیمویی بر زمینة کاشی الجـــوردی 
تحریر شــده است. مدرســه صالحیه درهای دیگری از کوچه های 
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مجاور دارد.این موضوع ارتباط ســاختاری مدرســه با بافت محالت 
همجوار را تبیین می کند. نکته قابل توجه این است که محل قرار 
گیری بنا به گونه ای است که ارتباط مرکز محله صالحیه با مدرسه 

مورد نظر طراح این بنای ارزش مند بوده است.

تصویر شمارة6: پالن و تصویر مدرسه صالحیه؛ مأخذ: مالزاده و محمدی، 1381

ورودی اصلــی مدرســه از طریق هشــتی زیبایی بــه بخش های 
مختلف مدرســه و مســجد راه پیــدا می کند. این هشــتی دارای 
یزدی بنــدی آجــری و تزییــن کاشــی اســت. صحــن وســیع و 
مستطیل شکل مدرسه حدود 46 × 57 متر وسعت دارد و از قسمت 
جنــوب، صحن کوچک تری بــه ابعاد 17 × 18 متــر، بدان متصل 
می شــود. در محــل اتصال ایــن دو صحن و بــر روی دو کنج بنا، 
دو مناره مأذنه دار ســاخته اند که مزیّن به نقوش آجـــری است. راه 

دسترسی به باالی این مناره ها در پشت بام مدرسه قرار دارد.
وسط صحن وسیع و اصلی مدرسه را گود کرده و گودال باغچه 
یا طبقه زیر هم کف را در آن ســاخته اند که در اطراف حجره های 
متعــّدد دارد و میــان آن حوض صلیبی شــکلی قــرار دارد که در 
گذشــته آب قنات خمارتاشی از یک ســمت آن وارد و از سمت 

دیگر آن خارج می شد.
ظاهراً ایجاد این طبقه در زیر سطح صحن به منظور دست یابی به 
همین آب صورت گرفته است؛ البته این شیوه در معماری مدارس 
مناطق گـــرم و خشک ایران )منطقه یزد و کاشــان( بیش تر دیده 

می شود. در میان اضالع طبقة هم کف، راهروها و پلکان هایی برای 
دسترسی به طبقة باال تعبیه شده است.

در اضالع صحن اصلی مدرسه، در دو طبقه حجره ها، مدرَس ها 
و مســجد قرار گرفته اند که همگی بــا ایوان چه و یا دهانه هایی با 
صحــن و از طریق راهروهای قســمت خلفی، بــا یکدیگر مرتبط 
می شــوند. وجود راهروهای مزبور مانع از ایجاد پستو یا انباری برای 
حجره ها شــده است. مسجد یا نمازخانة مدرسه بر روی حجره های 
ضلع شــمالی و در طبقة دوم ساخته شــده و دارای تاالری وسیع با 
15 ستون است. کتابخانة اصلی مدرسه در ضلع شمالی صحن قرار 
دارد. بعدهــا کتابخانة دیگری در ضلع جنوبی مســجد و در طبقة 
هم کف ایجاد کرده اند. مدرس های بنا در میانه اضالع شـــرقی و 
غربی و در دو طبقه بر روی هم ســاخته شده اند. در گوشة جنوب 
غربی مدرســه حیاط خلوتی نیز وجود دارد. مدرســة صالحیه فاقد 
تزیین  خاصی اســت و کاشــی های اندک آن نیز فروریخته اند. این 
مدرســه اکنون نیز فّعال اســت و در سال های اخیر تعمیر و مرمت 

شده و به شماره 1333 به ثبت تاریخی رسیده است.
بر اســاس مســتندات موجود می توان اذعان داشت که به دلیل 
عــدم اســتفاده از تزیینات و جزییات خاصی در ســاختمان این بنا 

خیلی جنبه های تنوع پذیری شکلی مورد نظر نبوده است.

مدرسة مسعودیه/ شیخ  االسالم
مدرسة مســعودیه در جانب شرقی خیابان شــهدای قزوین قرار 
دارد و به صورت مســجد و مدرســه ساخته شده اســت. بنای اولیّة 
مدرســه توســط یکی از امــرای ترکمانیه به نام »آقاســی« در دورة 
صفویّه ساخته شد و در دورة قاجار، حاج میرزا آقاسی- وزیر محّمد 
شاه قاجار- که مدتی در آن به تحصیل اشتغال داشت، آن را تعمیر 
و مرمــت کرد. این مدرســه در ســال 1321 هـ . ق بــه هّمت حاج 
میرزا مسعود شیخ االسالم قزوینی، تعمیر و بازسازی شد و دو حیاط 
خلوت که ورودی آن ها از طرفین هشــتی ورودی مدرســه است و 
یک مســجد بزرگ با پوشــش طاقی بر روی ستون های سنگی، به 
بنای قبلی مدرســه اضافه شد. از این تاریخ به بعد، بنا به »مسعودیه« 

یا »شیخ االسالم« معروف گشت.
مدرســة مسعودیه از وســعت زیادی برخوردار اســت و بنای آن 
مشــتمل بر یــک نیم طبقــه در زیرزمین و یــک طبقه هم کف و 
در میانه دارای صحنی مربع شــکل است. ورودی اصلی مدرسه در 
میــان ضلع غربی واقع شــده و در اطــراف آن ورودی های دیگری 
قرار گرفته که به مســجد و حیاط خلوت مدرسه راه پیدا می کنند. 
ورودی اصلی از طریق هشــتی گنبدداری به بخش های مختلف بنا 
راه پیدا می کند. هشــتی مدرســه دارای گنبد مدوّر یک پوسته با 
کاربندی زیبایی در منطقة انتقالی است. درگاه ضلع شـرقی هشتی 
به صحن اصلی و درگاه های اضالع شمالی و جنوبی به حیاط های 

کوچک مجموعه راه دارد.
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 تصویر شماره 7: پالن و تصویر مدرسه شیخ االسالم؛
مأخذ: مالزاده و محمدی، 1381

صحن اصلی مســجد بــه ابعاد تقریبی 35 × 32 متر، به شــکل 
مربع مســتطیل است که زوایای آن برای تعبیة ایوانچه های ورودی، 
بریده شده است. این ایوانچه ها دسترسی به فضاهای واقع در زوایای 
مدرســه را فراهم می کند. در اضالع شــمالی و جنوبی مدرسه، هر 
طــرف هفت حجــره و حجره های دیگری در زوایا و ضلع شــرقی 
مدرسه قرار دارد. مدرَس اصلی بنا در میان ضلع شرقی مدرسه قرار 
گرفته و دارای پوشــش گنبدی اســت. بخش های دیگر مدرسه از 

جمله حجره ها با پوشش های طاقی مسقف شده اند.
نیم طبقــه زیرزمین مدرســه در زیــر حجره های ضلع شــمالی، 
مــدرس و تعدادی از حجره های ضلع شـــرقی قرار گرفته اســت. 
مدرسه مسعودیه با آجـر ساخته شده و با گچ، بندکشی شده است. 

تزئینات بنا را کاربندی زیر گنبد و طاق ها تشکیل می دهد.
حاج میرزا مســعود شیخ االســالم، بانی بنا، نسب نامه خود را در 
یکــی از جرزهای دیوار غربی مدرســه و وقف نامه مدرســه را در 

جــرز دیگر ایوان غربی که در طرفین ورودی قرار دارد، بر کاشــی 
الجوردی به خط نسخ 

عالی کتیبه نموده است. بر طبق وقف نامه قسمتی از قریه ارداق 
دشــتبی قزوین وقف این مدرسه است. این بنا به شمارة 3/ 1335 به 

ثبت تاریخی رسیدة است.
تنوع ایوان، تنوع شــکلی حیاط و اســتفاده از پوشــش های طاق 
و تویــزه آجری از دالیــل تاکید بر تنوع پذیری شــکلی در این بنا 
بوده اســت. هم چنین با توجــه به تغییر کارکردهــای مختلف در 
این مدرســه در طول زمان مانند کارکردهای آموزشــی و مذهبی و 
تعریف کارکردهای مختلف در حیاط و استفاده از این بنا به عنوان 
یک مســجد مدرســه وجه تغییر پذیری عملکردی را مورد توجه 

قرار داده است.

جدول شمارة 1: بررسی کیفّیت انعطاف پذیری در مدارس دوره 
اسالمی شهر قزوین بر اساس گونه و وجه انعطاف پذیری

نتیجه گیری 
طرّاحی مدارس به عنوان یکی از طرح  های مهم معماری محسوب 
می  شــود تا جایی که با مراجعه به کتب تاریخی و بررســی سوابق 
موضوع این نتیجه حاصل می  شــود که در طرّاحی هر مدرسه توده 
و فضای معماری به یک نســبت اهمیّت دارد؛ چرا که توده شامل 
فضاهای بسته و فضا شامل محوطة حیاط مدرسه بوده و هر دو فضا 
به یک میــزان در ایجاد انگیزش یادگیری و افزایش حّس تعلّق به 
مکان در طالب و دانش آموزان تأثیر مستقیم دارد. پرداختن به توده 
و فضای معماری در طرّاحی مدارس نیازمند رویکرد انعطاف پذیری 
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در فضاها اســت تا چه در طرّاحی فرم و چــه در طرّاحی عملکرد 
فضاها نمود کیفیّت انعطاف پذیری را شــاهد باشیم. در این مقاله 
با بررسی نمونه  های موردی در خصوص مدارس دورة اسالمی شهر 
قزوین ایــن نتیجه حاصل گردید کــه تنوّ ع پذیری و تطبیق پذیری 
شــکلی و عملکردی در بیش تر مدارس این دوره به چشم می   آید 
و نشــان از توّجه معماران مجرب به موضوع انعطاف پذیری و چند 
عملکرده بودن مدارس دارد.با بررسی دوره  های تاریخی در مدارس 
دورة اســالمی می  توان اذعان داشــت کــه توّجه به فضــای باز در 
مــدارس به دلیل توّجه به انعطاف پذیــری فرمی و عملکردی مورد 
توّجه طرّاحان و ســازندگان این بناها بوده اســت. با بررســی ادوار 
تاریخی، می  توان بیان نمــود که مدارس به جهت اهمیّت آموزش 
به عنوان یکی از فضاهای عمومی در شکل گیری هسته  های اولیّة 
شهر محسوب می  شده اســت. در دوره  های معاصر انعطاف پذیری 
در طرّاحــی مــدارس، بیش تر مشــهود بوده و گونه  های ســنّتی و 
خالقانه و ماجراجویانه ترکیب دلنشــینی از فضاهای آموزشی را بر 

جای   گذارد ه اند.
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