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 47 -96صفحات 

 شهرریمدرسه علوم دینی وابسته به طراحی 

 
 2روح اله میریان دولیسگان ،1زهره ترابی

 امام خمینی قزوین و مدرس دانشگاه غیرانتفاعی روزبه زنجان المللی بیندکترای معماری دانشگاه 1
 مهندسی معماری دانشگاه غیرانتفاعی روزبه زنجانکارشناسی ارشد 2

 

 چکیده

و به معماری این  یابد میروزانه افزایش  پردازند میفنون دینی  های اسالمی ساخت بناهایی که در آن به ترویج علوم ودر کشور

اگر هم  کنیم میکه در ایران مشاهده  طور هماناما  ،دهند می ای ویژهاهمیت  شود میپایتخت معنوی شهرشان  نوعی بهکه  ها مکان

سیر تحول مدارس قبل . گذارد نمیشهری زیاد جای حرف برای معماری آن  ی فشردهدر بافت  شود میبنایی به این منظور ساخته 

. این شود میدیده  ها مدرسهدوره صفویه اوج هنر ترکیب عملکرد در مجموعه مسجد  نیست دراز اسالم در ایران چندان مشخص 

در دوره صفویه  ...، مروی، سپهساالر وباشی حکیممانند مسجد مدرسه  های نمونهبناها در تهران در هسته مرکزی شهر قرار دارند. 

ی از دوره قاجار وجود های نمونهخوبی در شهر اصفهان و شیراز ساخته شد. اوج این هنر در دوره قاجار است. در کاشان  های نمونه

شاید این پژوهش راهنمایی برای  مکانی برای ترویج معانی و مفاهیم قرآنی به عوام و خواص است.دارد. مدرسه علوم دینی 

و ترکیب معماری نوگرا و سنتی در ساخت مدارس دینی  غیرفعالو طراحی با استفاده از اصول طراحی فعال و تمهیدات  ریزی برنامه

با چه زیر بنا و حتی گاها فرم مطلوب  هایی عرصهعلوم دینی به چه که برای ساخت یک مرکز  دهد مینشان  مقاله باشد. شهرریدر 

آن را یادآور شده، همچنین تالش مولف بر آن بوده که اکثر این نکات به طور تصویری و گویا در اختیار خوانندگان محترم قرار 

وز هم جای تحقیق در باب مدارس علوم از نظر دور نیست که این پژوهش چکیده ای از این فرایند عظیم می باشد و هن ضمنا گیرد.

 دینی و مبانی نظری آن بسیار است.

 

 ، مسجد، بافت شهری.شهرری: مدرسه علوم دینی، کلمات کلیدی



فرهنگ و هنر مطالعات  

47 -96، صفحات 1701 بهار ،1 شماره ،4 دوره  

47 

 

 مقدمه

پیشرفت یک کشور، مستلزم پیشرفتی همه جانبه در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری و ... می باشد.  

این عوامل همبستگی بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند یعنی پیشرفت در یکی مستلزم پیشرفت در دیگر زمینه هاست و این امر جز با 

وم مردم امکان پذیر نیست. با توجه به قدرتی که قرآن برای افزایش و ارتقاء آگاهی عمومی آموزش متخصصین و افزایش آگاهی عم

دارد، همینطور مهجور ماندن مقام قرآن و مفاهیم قرآن در کشور ما و کمبود متخصصین و نبود امکان آموزش عمومی، اهمیت و 

 .]7[ شود میضرورت پرداختن به مسئله آموزش قرآن مطرح 

مهجور ماندن قرآن، مفاهیم قرآن و نمود آن در کشور ما، همینطور کمبود متخصصین در زمینه قرآن و نبود آموزش  با توجه به 

که باید توجه بیشتری به مسئله آموزش قرآن شود. از آنجا که آموزش احتیاج به  شود میهمگانی برای مردم، این موضوع مطرح 

های فضاهایی با کیفیت و کمیت واالی فضایی که بتواند جوابگوی نیازها و آرمان  یی در خور و شایسته دارد، طراحیها مکانوجود 

عالوه بر اهداف عمومی طرح که تربیت دین پژوهان متخصص و داشتن مراکز جامع قرآنی در . شود میمورد نظر باشد، احساس 

مختلف با یکدیگر در فضای معماری و بوجود است، فرضیه های اولیه برای انجام پروژه، نمایش رابطه نزدیک ابعاد قرآنی  کشور

نمایش رابطه نزدیک ابعاد و مباحث دینی مختلف با  آمدن تعامل نزدیک بین قرآن آموزان و ارتقاء دید دینی جامعه و ... می باشد.

هومی شان، یکدیگر، همراه با حفظ شخصیت مستقل هر یک و حفظ پیوستگی ذاتی آنها در فضای کالبدی، با توجه به یگانگی مف

فضاهایی مانند سالن اجتماعات، گالری ها، فضای باز مرکز مدرسه علوم دینی و  وجود فرضیه های اولیه طراحی را تشکیل می دهد.

دینی آشنا کرده و ارتباط دانشگاه با  –... برای استفاده عموم مردم و سایر دین پژوهان می تواند مردم ما را با محیط های فرهنگی

را در قرآن و دین ممکن شود. این امر می تواند گرایش بیشتر به سمت قرآن و زیبایی های آن و ارتقاء مفاهیم آن  مردم بوسیله

شهری مطرح و زائر پذیر در سطح کشور می باشد. با توجه به موقعیت مناسب این سایت  شهرری .]2[ باشدجامعه به دنبال داشته 

زائرین است و قرارگیری مسیر  و واقع شدن آن در مجاورت پارکینگ بزرگ و رودخانه ری که مورد استفاده شهروندان و شهرریدر 

که بسیار مورد استفاده مسافران قرار می گیرند، همین طور وجود دسترسی های  شهرریدر مسیر های حرکتی شرقی غربی 

دینی در جوار حرم مطهر حضرت شاه عبدالعظیم حسنی، می تواند رابطه مناسب در این قسمت از شهر و قرارگیری مدرسه علوم 

ای قوی بین شهر، مردم و این مدرسه ایجاد کند و موضوع طراحی را به عنوان نمادی از جلوه دین، در سطح شهر و حتی کشور 

است، فرضیه های  ی در کشورعالوه بر اهداف عمومی طرح که تربیت دین پژوهان متخصص و داشتن مراکز جامع قرآن مطرح کند.

اولیه برای انجام پروژه، نمایش رابطه نزدیک ابعاد قرآنی مختلف با یکدیگر در فضای معماری و بوجود آمدن تعامل نزدیک بین قرآن 

 آموزان و ارتقاء دید دینی جامعه و ... می باشد. نمایش رابطه نزدیک ابعاد و مباحث دینی مختلف با یکدیگر، همراه با حفظ

شخصیت مستقل هر یک و حفظ پیوستگی ذاتی آنها در فضای کالبدی، با توجه به یگانگی مفهومی شان، فرضیه های اولیه طراحی 

فضاهایی مانند سالن اجتماعات، گالری ها، فضای باز مرکز مدرسه علوم دینی و ... برای استفاده عموم  وجود را تشکیل می دهد.

دینی آشنا کرده و ارتباط دانشگاه با مردم بوسیله قرآن و  –د مردم ما را با محیط های فرهنگیمردم و سایر دین پژوهان می توان

دین ممکن شود. این امر می تواند گرایش بیشتر به سمت قرآن و زیبایی های آن و ارتقاء مفاهیم آن را در جامعه به دنبال داشته 

و واقع شدن آن  شهررید. با توجه به موقعیت مناسب این سایت در شهری مطرح و زائر پذیر در سطح کشور می باش شهرری باشد.

زائرین است و قرارگیری مسیر در مسیر های حرکتی  در مجاورت پارکینگ بزرگ و رودخانه ری که مورد استفاده شهروندان و

که بسیار مورد استفاده مسافران قرار می گیرند، همین طور وجود دسترسی های مناسب در این قسمت از  شهرریشرقی غربی 

شهر و قرارگیری مدرسه علوم دینی در جوار حرم مطهر حضرت شاه عبدالعظیم حسنی، می تواند رابطه ای قوی بین شهر، مردم و 

 ز جلوه دین، در سطح شهر و حتی کشور مطرح کند.این مدرسه ایجاد کند و موضوع طراحی را به عنوان نمادی ا
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 مقدمه و روند تأسیس

لِّمُهُمُ الکِتَابَ وَ الحِکمَهَ وَ اِن کَانُوا مِن لَقَد مَنَّ اهللُ عَلَی المُؤمِنِینَ اِذ بَعَثَ فِیهِم رَسُوالً مِن اَنفُسِهِم یَتلُوا عَلیهِم آیَاتِهِ وَ یُزکِّیهِم وَ یُعَ» 

 1«.ضَلَالٍ مُبِینٍقَبلُ لَفِی 

خداوند بر مؤمنان منـت نهاد، هنگامی که در میان آنها پیـامبری از خودشان برانگیخـت که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاک »

 «گمراهی آشکار بودند. کند و کتـاب و حکمـت بیاموزد و البته پیش از آن، در

است که تمسک بدان و گوش فرا دادن به بیانات مفسران معصوم آن، تنها شرط قرآن کریم نسخه کامل هدایت و سعادت انسان 

رستگاری است. این کتاب عزیز تنها کتاب آسمانی است که در اوج صحت، اتقان و کمال، همانند دژی محکم از گوهر الهی انسان 

جویان به ذات اقدس الهی  و هدایت را در دل پناهکند و چراغ امید  های وابسته به شرک و کفر دفاع می امان قدرت در برابر تهاجم بی

 افروزد. می

 

 اهداف سازمان

 سازی و انسجام و وحدت رویه اصولی این فعالیتها. ارتقاء سطح کمّی و کیفی فعالیتهای قرآنی و تالش در جهت غنی (1

دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و مابین این سازمان با سایر   های تبادل نظر و انتقال تجارب فی فراهم ساختن زمینه (2

 مؤسسات غیردولتی در راستای توسعه و ترویج نهضت آشنایی و انس با قرآن و نهادینه ساختن فرهنگ قرآنی در جامعه.

 های مشارکت و مباشرت مردمی در توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی. گسترش زمینه (3

 حمایت از نخبگان قرآنی کشور.شناسایی، جذب و هدایت استعدادهای قرآنی و  (7

 

 قرآن و علوم روز

برقراری ارتباط میان قرآن و علوم روز، در درجه اول وظیفه کسانی است که هم به تفسیر قرآن و زبان عربی مسلط هستند و هم با  

قدیم هم افراد زیادی سعی کرده از  نظریه های علوم روز آشنا؛ بنابراین به عهده مفسران است که با نظریه های روز هم آشنا باشند.

اند با نظریه های مربوط به علوم تجربی روز آیات قرآن را تفسیر کنند. معموال چنین مشکلی اجتناب ناپذیر است، زیرا فهم عموم 

مردم از دنیای اطرافشان همان چیزی است که در مراکز آموزشی فرا می گیرند و تصور می کنند اینها حقیقت مطلق هستند و 

یزی که انسان فکر کند ثابت و متغیر است باید امور دیگر نیز با آن هماهنگ باشد. از آنجایی که یافته های ما از نظریه های چ

علمی در حال تغییر است ما نمی توانیم از این روش برای تفسیر قرآن استفاده کنیم و تنها می توانیم بگوییم مفهوم این آیه در 

با  .(30) اگر با قاطعیت بگوییم حقیقت آیه مورد بحث درباره یکی از نظریه های علمی است فهم است. پرتوی یک نظریه علمی قابل

مشکل کسانی که سعی کردند هفت آسمان قرآن را با نظریه بطلمیوس تطبیق دهند مواجه خواهیم شد، چرا که هم اکنون این 

برقراری ارتباط میان قرآن و علوم روز وظیفه کسانی است که هم قرآن را خوب می فهمند و به تفسیر و زبان  نظریه مردود است.

عرب مسلط هستند و هم تا حدی با علوم روز آشنا. در واقع برقراری این ارتباط در درجه اول به عهده مفسران است که باید به 

تفسیر به فهم این است که هر کسی قرآن را در این است که ی از تفسیر به فهم تفسیر به را تفاوت نظریه های روز هم آشنا باشند

با توجه به فهم خود تفسیر کند، اما تفسیر به رای آن است که شخص به یک نظریه باور پیدا کند و بکوشد آیات قرآن را بر آن 

جود دارد. حال باید ببینیم قرآن کدامیک از آنها را منطبق کند. در تفسیر به فهم، مفسر این گونه بیان می کند که این نظریه ها و

 این روش صحیحی است.  که ؛تایید می کند
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  داخلی و خارجی های نمونهبررسی 

فاضل لنکرانی در جهت  ...این رو آیت ا از و تعمیم آن نسبت به همه شئون زندگی بشراست. یگستردگ از ویژگی های بارز فقه، 

 توسعه و بالندگی فقه و پاسخگویی به نیازهای فقهی زمان مرکز فقهی ائمه اطهار را در قم تاسیس گردانید.

 این مرکز فقهی که در سطح جهانی خدمت رسانی می کند شامل دو بخش مجزا برای خانم ها و آقایان است.

 عبارتند از: بخش فعالیت میکند که 4مرکز فقهی در حال حاضر در 

 آموزش -

 پژوهش و تالیف -

 تصحیح وتحقیق متون -

 کتابخانه -

 سایت و رایانه  -

 مرکز صوتی و تصویری -

 انتشارات -

معرفی این پروژه با توجه به اطالعات گردآوری شده . با توجه به اینکه در معرفی این پروژه تاکید برجنبه های معماری اثر می باشد

در آرهاس هم با وجود اینکه هنوز به مرحله اجرا نرسیده اما نمونه بسیار خوبی از مبانی نظری  مرکز علوم اسالمی به قرار زیر است.

 می پردازیم. ه که با هم به مطالعه ی آنهااست و از عناصر جدید در مسجد استفاده کرد

 آن تأسیس و( السالم علیهم) اطهار تخصصی ائمّه مرکز

 آن از مختصرى گزارش و گردیده دائر محدودتر طور به که است... و افغانستان سوریه، مقدّس، مشهد در شعباتى داراى مرکز این

 مجتهدان و شایسته فقیهان تربیت محقّقان، و فضال آموزش: مرکز این محورى اهداف از .گردد مى ارائه بخش، این پایان در ها،

 اصول، و فقه در ژرف هاى پژوهش و مطالعات براى مناسب بستر و الزم امکانات آوردن فراهم زمان، مقتضیات به آگاه و متعهّد

 .]11[ باشد مى علمى مقاالت و کتب نشر و تألیف و آنها نقد و فقه به مرتبط شبهات بررسى جدید، مسائل پاسخگویى و درک

 (السالم علیهم) اطهار ائمّه مرکز هاى ( فعالیت1

 :از عبارتند که دارد فعّالیت بخش هفت در حاضر حال در( السالم علیهم) اطهار ائمّه فقهى مرکز 

 آموزش ـ 1

 تألیف و پژوهش ـ 2

 متون تحقیق و تصحیح ـ 3

 کتابخانه ـ 7

 رایانه و سایت ـ 7

 (CD و DVD فیلم، نوارکاست،) تصویرى و صوتى مرکز ـ 6

 انتشارات ـ 4

 ( آموزش2

 و عالى سطوح مقطع دو که است آموزش بخش( السالم علیهم) اطهار ائمه فقهى مرکز هاى فعالیت و ها بخش مهمترین از یکى 

 .گیرد مى بر در را حوزه خارج دروس

 از نفر پنج متوسط طور به گروه هر در که متعدّدى هاى گروه به ساله هفت دوره یک براى پژوه دانش عنوان به شدگان پذیرفته 

 .شوند مى تقسیم دارند، شرکت اساتید
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 و مطرح مرکز اساتید توسط بحث کلى طرح و پالن که صورت بدین است، پژوهش و آموزش از آمیخته ها کالس دوره، این در 

 تحت بحث ارائه و موضوع آن زمینه در پژوهش و تحقیق به موظف سایرین، و استاد محضر در مطالب القاء ضمن پژوهان، دانش

 پژوهان دانش پایان در. رسد مى نتیجه به و شده بندى جمع مطالب اساتید هدایت و یارى با انتها در و باشند، مى استاد نظر

 .نمایند مى تدوین مصوّب استانداردهاى طبق را خود درسى جزوات

 

 تألیف و ( پژوهش3

 امکانات، و وسائل عدم با که است صالحى سلف هاى تالش و زحمات مرهون علمیه هاى حوزه امروز پیشرفت و ها موفقیت چه اگر 

 هاى ضرورت و جامعه کنونى نیازهاى لکن است، رسیده ما دست به گرانبها علمى ذخائر عنوان به آنها ارزنده تألیفات و تحقیقات

 طلبد، مى است، شده شناخته اطالعات فناورى عصر عنوان به که عصرى در امروز فقهاى و دانشمندان از را بیشترى تالش موجود

 ادامه نوین هاى شیوه و امکانات از گیرى بهره با را گذشتگان راه بایست مى ترى سنگین مسؤولیت احساس با عصر این پژوهشگران

 .]30[ بپردازند دین نصرت به و داده

 .است پرداخته مهم این به پژوهش امر در گوناگون هاى راه از( السالم علیهم) اطهار ائمه فقهى مرکز که است احساسى چنین با 

 علمى هاى الف( نشست

 را فقهى تخصصى علمى هاى نشست ساله همه که است این مرکز نظر مورد هاى برنامه از یکى 

 در علمى مقاالت ارائه ضمن ها نشست این در. نماید برگزار حوزه صاحب نظران و اساتید با حضور 

 .گیرد قرار کنکاش و بررسى مورد استنباط علمى راهکارهاى فقهى نوین موضوعات زمینه

 علمى هاى ب( گروه

 گروه این. است علمى هاى گروه و ها هیئت تشکیل ،(السالم علیهم) اطهار ائمه فقهى مرکز تحقیقى پژوهشىـ هاى برنامه دیگر از 

 گرایش عنوان به ها گروه این از یکى در و باشند رسانده پایان به را آموزشى دوره که است مرکز این محققان و اساتید از متشکّل ها

 :دهند مى ادامه تحقیق و پژوهش به تخصصى فوق هاى

 ـ 7 خانواده، حقوق ـ 4 اجتماعى، حقوق ـ 6 سیاسى، فقه ـ 7 القضا، فقه ـ 7 معامالت، فقه ـ 3 عبادات، فقه ـ 2 القرآن، فقه ـ 1

 ...و پزشکى، فقه ـ 9 تربیت، و تعلیم فقه

 مجالت و کتب تدوین و ج( تألیف

 به است، گرفته قرار مرکز ریاست یا و علمى هیأت تأیید مورد پژوهشگران یا و مرکز اساتید توسط که تحقیقى کتب بخش، این در 

 گیرد. مى قرار فضالً و اندیشمندان اختیار در و رسد مى چاپ

 متون تحقیق و د( تصحیح

 و مجرّب محقّقان توسط ویرایش و تصحیح و مقابله مصادر، تخریج: مرحله سه گذراندن از پس نظر، مورد متون بخش، این در 

 .شود مى سپرده چاپ به کارآزموده

 (السالم علیهم) اطهار ائمه فقهى تخصّصى ( کتابخانه4

 توسعه و گسترش حال در پیوسته و دارد کتاب جلد 30000 حدود اکنون هم و شود مى اداره باز قفسه صورت به کتابخانه این 

 :است شده بندى رده زیر موضوعات در و بوده

 فقه اصول فقه، تاریخ فقه، قواعد...( و اباضى ظاهرى، زیدى،) متفرقه مذاهب فقه مالکى، فقه حنبلى، فقه شافعى، فقه شیعه، فقه 

 .]30[... و شیعه،

 فهرسـت  اضـافه  به کتابخانه کتابهاى فهرست مالحظه و جستجو امکان کنگره، سیستم به تجهیز بر عالوه کتابخانه شود، مى یادآور 

 در افـزاری  نـرم  صـورت  بـه  را آن کـه  است این مرکز هاى طرح از و است کرده فراهم مرکز رسانى اطّالع پایگاه در را کتب محتواى
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 جهـت  متنـوّع  و مختلـف  افزارهـاى  نرم از استفاده امکان کتابخانه، این در .دهد قرار عالقمندان اختیار در و نموده منتشر CD چند

 .شود مى ارائه بخش این در که است خدماتى از دیگر یکى یابى منبع ارک .است شده فراهم پژوهشى کارهاى انجام در تسهیل

 

 رایانه و سایت ( بخش5

 هاى پژوهش تسریع و پیشبرد در رایانه قابلیّت از استفاده و اسالمى علوم زمینه در روز فنّاورى از گیرى بهره لزوم به توجّه با 

 .گردید تجهیز و تأسیس رایانه بخش( السالم علیهم) اطهار ائمّه فقهى مرکز تأسیس بدو از ،(اصولى و فقهى ویژه به) تخصّصى

مرحوم  تصویرى و صوتى آثار که است ذکر به الزم. گیرد مى انجام مؤسّس آثار کلّیه نشر و نگهدارى ثبت، مراحل بخش، این در 

 عالقمندان و فضال اندیشمندان، اختیار در بایگانى، تهیّه ضمن و آمده در دیجیتالى صورت به روز فنّاورى از استفاده با نیز لنکرانی

 .است گرفته قرار

 (السالم علیهم) اطهار ائمّه فقهى مرکز رسانى اطالع پایگاه

 قرار جستجو امکان با و کامل متن صورت به( السالم علیهم) اطهار ائمّه فقهى مرکز توسّط شده منتشر هاى کتاب پایگاه، این در

 نیز مرکز تخصّصى هاى دوره برتر دانشجویان هاى نامه پایان و برگزیده مقاالت مرکز، شده منتشر هاى کتاب بر عالوه. است گرفته

 .است شده داده قرار پایگاه در

 حروفچینى بخش

 گرافیک و طراحى

 اینترنتى هاى سایت سازى پیاده و نویسى برنامه

 

 (DVD و CDفیلم، کاست، نوار) تصویرى و صوتى ( مرکز6

 اند، داشته تدریس اصول و فقه البالغه، نهج قرآن، علوم در قرن نیم از بیش لنکرانى فاضل مرحوم عالیقدر مرجع اینکه به توجّه با 

 مرکز این عالقمندان، براى دسترسى سهولت و ساماندهى جهت این رو از .است مانده یادگار به ایشان دروس از عظیمى گنجینه

 بخشى در مرکز در و نموده آماده فشرده لوح و کاست نوار صورت به ـ است اصول و فقه هاى بحث آنها عمده که ـ را ایشان دروس

 .دهد مى قرار عالقمندان اختیار در شده داده اختصاص امر این به که

 زکات، خمس، حج، حدود، اجاره، ،2 و 1 کفایه خارج دروس: قرارند این از است موجود بانک این در که اصول و فقه خارج دروس 

 آماده دانشجویان و طالب استفاده براى کاست نوار و DVD و CD قالب در که ;غصب و مکاسب مضاربه، قضا، قصاص، شهادات،

 .است شده

 انتشارات

 :شود مى خالصه مورد چند در مرکز این انتشارات هاى فعالیّت عمده

 و اصولى اعتقادى، قرآنى، موضوعات در لنکرانى فاضل العظمى اهلل آیة مرحوم تشیّع جهان عالیقدر مرجع آثار نشر و چاپ: الف

 .فقهى

 المسائل فقه فی المبسوط و األطفال احکام موسوعه قبیل از. است گرفته انجام مرکز در که پژوهشهایى و تحقیقات نشر چاپ و: ب

 ...و المعاصرة

 بالد در تشیّع آثار نشر و معرّفى هدف با کشور خارج و داخل در متقاضى هاى کتابخانه به کتاب جلد هزار ها ده ساالنه اهداء: ج

 .اسالمى

 .کشور خارج و داخل در کتاب المللى بین هاى نمایشگاه در شرکت: د
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 چند در بنایى و مربع متر هزار پنج حدود زمینى با را جدیدى ساختمان تأسیس دستور خود دورنگرى با مرحوم فاضل رو این از 

 .فرمود صادر مربع متر 24000 حدود طبقه

 با و جلسات تشکیل براى نفر دویست و هزار یک گنجایش با سالنى و بزرگ نمازخانه مسجد، داراى با عظمت، ساختمان این 

 و انتشارات و پژوهش و تدریس براى بزرگ متعدّد هاى سالن و سایت و مربع متر هزار پنج حدود در اى کتابخانه و الزم تجهیزات

 .]30[ است الزم ادارى هاى قسمت دیگر

 

 ( تجریه و تحلیل معماری7

 ... فاضل لنکرانیاآیت مرحوم  کار فرما:     آقای گلیار مهندس معمار: 

 مکانی موقعیت  

در آینده جنب خیابان حرم تا حرم قرار خواهد گرفت و   در میدان معلم در تقاطع خیابان معلم و خیابان سمیه واقع شده مرکزاین  

این پروژه از شرق با مسجد   باید دارای ویژگی های معماری شاخصی باشد. موقعیت استثنایی مکانی است وو از این نظر دارای 

 .زینبیه و از جنوب با امامزاده شاه احمدبن قاسم همجوار است

 طبقه ساخته شده که جزء فضاهای طبقات به شرح زیر است: 6متر در  22000این پروژه با زیر بنای 

 ینگزیرزمین اول: پارک

 ار و سرویسهای عمومی، موتورخانه مرکزیظآمفی تئاتر، سالن انت زیرزمین دوم:

 آموزشی، نمازخانه برادران یکالسها طبقه همکف:

 طبقه اول: کالسهای آموزشی، نمازخانه خواهران

 سایت رایانه، انتشارات، سمعی طبقه دوم:

در  به کار کرده و در طول یک سال نقشه های معماری تهیه شده وشروع  72این پروژه در سال     طبقه سوم: کتابخانه، غذاخوری

 بهره برداری کارفرما قرار گرفته است. مورد 1379 بهاردر به مرحله اجرا رسید و  73سال 

 

 قاجاریه() کاشانمدرسه اقا بزرگ -مسجد

 سال طی خانبان تقی محمد حاج سرمایه با مسجد این. شده ساخته قاجار دوره در و داشته قرار نراقی فاضل خیابان در بنا این 

 نراقی احمد مال برادر دوم نراقی مهدی مال دامادش بحث و درس مجالس و جماعت نماز برگزاری جهت( ق.ه) 1260 تا 1270 های

 کوچک اقا را مهدی پسرش مردم میرد می که هنگامی و بوده بزرگ اقا شخص این پدر نام واقع در) بناشده " بزرگ اقا" به ملقب

 بنابر است بزرگ و فاضل شخصی او که شود می متوجه کند می مالقات مذکور شخص با قاجار شاهان از یکی که وقتی. نامند می

 از یکی مسجد نیا. شد بنا شعبان جاج استاد توسط(( پرانتز داخل مطلب نوشتن در تردید کمی با) .نامه می بزرگ اقا را او این

 یخیتار هیابن نیتر جالب از حاضر حال در ،یکار یکاش ،مناره و یآجر میعظ گنبد با که است کاشان یاسالم یبناها نیباشکوهتر

 مردم مالیات برای ان در که(احتماال) قاجار شاه محمد به متعلق است ای کتیبه بنا این در سر باالی در. شود یم محسوب کاشان

 دلیل به میخ زیاد تعداد این و دارد وجود قران های ایه تعداد به میخ عدد 6666 بنا این ورودی درب در شده قایل تخفیف کاشان

 موریانه مطلوب زده زنگ اهن و زند می زنگ زمان مرور به ها میخ زیرا باشد می ها موریانه دست از ان. محافظت و درب استحکام

 .نیست

 به لحاظ معماری:

. دیآ یم شمار به رانیا در قاجار دوره مساجد نیباتریز و نیباشکوهتر از یکی آقابزرگ مدرسه و مسجد یبنا کاشان بزرگ آقا درسه

 .است شده واقع کاشان ینراق فاضل ابانیخ در بنا نیا
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 استفاده جهت یقمر یهجر 1260 تا 1270 یها سال یط خانبان یتق محمد حاج نام به یشخص هیسرما با مدرسه نیا ساختمان 

 معروف نام نیا به و شده بنا آقابزرگ به ملقب ،ینراق احمد مال برادر دوم، ینراق یمهد مال خود، داماد بحث و درس و جماعت نماز

 .است شده

 و شده ساخته آجر با است یآجر یگنبدها نیبزرگتر جزو که گنبد جمله از بنا نیا یتمام کاشان بزرگ؛ آقا مدرسه و مسجد

 ثلث یخطاط ،یکار مقرنس ،یکاش و یگچ سینف یها بهیکت ،یآجرکار ،یکار یکاش: از است عبارت بنا نیا در رفته بکار ناتیتزئ

 توسط مسجد خطوط یها بهیکت. است گرفته صورت یقمصر باقر محمد استاد توسط مدرسه نیا ینقاش که ،ینقاش و قینستعل و

 یها بسلمه و( بیاد خاندان جد) نیحس محمد ،(یمعارف خاندان جد) میابراه محمد: جمله از کاشان سیخوشنو برجسته دیاسات

 ت.اس شده نوشته یکاشان صادق دیس توسط یطغر

 نیتزئ ینقاش و یگچ معلق یها مقرنس با آن سقف که است ییبایز سردر یدارا مسجد نیا کاشان بزرگ؛ آقا مدرسه و مسجد 

. است شده دهیپوش الوان یخشت یها کاش با درگاه نیطرف یها تختگاه کف تا سردر یباال بهیکت از جلوخان یوارهاید و افتهی

 فنون و قیدقا خصوص به رینظ یب نقشه و یعال طرح و ساختمان عظمت واسطه به آن شکوه با بارگاه و گنبد و بنا یاصل ئتیه

 .رود یم بشمار یاسالم یرانیا مهم یبناها از یکی شده، برده بکار آن در که یرانیا لیاص یمعمار

 و طالب سکونت محل یها حجره و یتحتان و یفوقان صحن دو مدرسه، محوطه به ورود از پس کاشان بزرگ؛ آقا مدرسه و مسجد

 شبستان بزرگ، انبار آب خلوت، اطیح دو نیا بر عالوه. کند یم یینما خود آن طرف دو یها گلدسته و شکوه با یآجر گنبد

 در که گنبد جنب شبستان در واقع یکار یکاش محراب و است واقع گنبد جنب در که یمسجد ساختمان گنبد، پشت در یگرید

 میعظ یبنا نیا متعلقات جمله از ،یونقاش یکار مقرنس ،یسینو بهیکت ،یبر گچ ،یکار یکاش یهنرها از است یا مجموعه قتیحق

 .است

 تجزیه و تحلیل کاربریهای آموزشی در ایران

 ممراکز تعلیم در ایران قبل از اسال

طبقاتی وجود داشت و رسم پادشاهان آن روز بر این بود هر صنف و طبقه و هر قشری که در در این دوره در ایران نظام و سیستم  

متفاوت بودند نظام طبقاتی آنها به لباس محدود نبود بلکه در تمام رگ و ریشه جامعه ایرانی محروم،  خدمت به آنان بسر می بردند

پیشه دیگری را در پیش گیرد و در این دوره فقط به فراگیری علم مثال هیچ کودکی حق نداشت جز پیشه پدر،  آن روز راه یافته بود

فرا می گرفتند. سواد آموزی قبل از اسالم ویژه  دینی در سطح شفاهی و ورزشهای بدنی و شمشیر بازی و سوار کاری و امثال آنها را

عنوان یک مهم نسبت به تمام اقشار و افراد بر خالف ایده اسالمی که علم آموزی را ب طبقه منشیان و نویسندگان و شاهزادگان بود و

نبوده است بلکه غرض از آن  همچنین منظور از آموزشهای دینی فرا گرفتن خواندن و نوشتن و ؛طبقات مختلف تعمیم داده است

وم تلقین اسرار دینی ایران باستان به صورت تعلیم شفاهی آئین های دینی بوده است و می توان گفت که مکتب خانه با مفه

 در ایران معمول نبوده است.(متعارف آن )دارالقرآن

 مسجد، نخستین مرکز تعلیم در اسالم

پیش از آنکه مدرسه به مفهوم اصطالحی آن تاسیس گردد و مراکز تعلیم اسالمی در آغاز ظهور اسالم و حکومت خلفای راشدین  

در آن وقت مساجد به آن ها می پرداختند مرکزیت تعلیم عبارت از مساجد و احیانا برخی از اماکن عمومی و خصوصی، موضوعاتی 

قرآن کریم بوده است که هدف اساسی مجالسی که در مساجد دائر می شد عبارت از تعلیمات دینی و تفسیر قرآن و تدریس حدیث 

 و تفسیر و امثال آن که اشراف داشتند.

می شدند. افرادی که در این مساجد به  دینی و مذهبی دائردر مسجد نبوی و مساجد اولیه اسالم حلقات علمی در کنار اجتماع  

مردم تعلیم می دادند به وتعظ و قصاص معروف بودند بعدها مساجد مانند مدارس دارای حجره های برای طالب و دانشجویان 
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ع االزهرا مصر، از نمونه جامع علیرغم اختالف مفهوم لغوی آنها، غالبا از نظر مترادف بودند. مثال: جام گردید لذا مدرسه و مسجد

 جنبه های مذهبی و عبادی و قرآنی است. اموری که در صدر اسالم در مسجد بود عبارت از:

علوم قرآنی و حدیث مسائل شرعی و احیانا زبان عربی که نخستین دروس قرن اول است که منشا پیدایش علوم و فنون دیگر است.  

با این تفاوت که در ایران مرکزیت تعلیم زودتر و سریعتر از سایر نواحی از  ی خوردچنین وضعی از آغاز اسالم در ایران بچشم م

و مانند چند حلقه دائر می کشتند که  شود میتعلیم داده  مساجد به مدارس انتقال یافت که مانند مساجد اسالمی علوم قرآنی و ...

 به آن مجلس می نامیدند و بر کلمه مجلس نام استاد را اضافه می کردند مانند مجلس نفطویه.

 مدارس در ایران بعد از اسالم

تاریخ مدارس  دایرانیان مسلمان در ایجاد مدارس از همه ملتهای اسالمی مقدم ترند و از قرن چهارم به تاسیس مدارس آغاز کردن 

 ایران اسالمی رامی توان به دو دوره تقسیم نمود:

 الف ( دوره پیش از نظامیه

 ب( دوره پس از نظامیه

 الف ( مدارس در دوره پیش از نظامیه

مدارس تاسیس شده در این دوره با مسجد و مکتب خانه و دارالعلم و دارالقرآن کامال متفاوت بوده است که از برنامه ها و دروس  

تعلیم شده در این دوره اطالعات چندانی داریم ولی به تعلیم معلمین اختصاص داشت و مکانهای بود که احیانا دارای حجره هایی 

برای سکونت طالب غریب و گاهی برای سکنا دادن اساتید بوده است و نمونه اینگونه موسسات علمی در کشورهای اسالمی و شرقی 

الحکمه، یکی از نخستین مراکز علمی و فرهنگی بود که گویا در اوایل قرن سوم  بیت نا شده بود.و بصورت ویژه های در نیشاپور ب

اند که در بازار شهر حدود  رفت، و گفته بغداد در این دوره از مراکز مهم علمی به شمار می .]1[هجری قمری در بغداد تأسیس شد 

، شاعر قرن دوم خزاعیی مدرسه در اشعار دعبل  وجود آنکه واژه با .]2[ وجود داشت صحافیفروشی )وراقی( و  یک صد دکان کاغذ

در آن دوره شکل گرفته باشد در  نیزبه نام مدرسه  مستقلیساختار  اینکههجری قمری، به کار رفته است، اما اطالع روشنی از 

شد و  تأسیسز سوی علما و امرا ا« دارالعلوم»با عنوان  مراکزی تدریج، به قمری هجریدر اواخر قرن سوم  .]13[دسترس نیست

دور راهی  شهرهایها در این بود که نه تنها برای امر تعلیم، بلکه برای اقامت طالیی که بعضا از  ی آنها با کتابخانه تفاوت عمده

و احداث مساکن ساده، آن هم در کنار  طراحی با .]17[گرفتند هایی در نظر می شدند تسهیالت و از جمله اقامتگاه مرکزی علمی می

ها که تلفیقی از سکونتگاه و فضای آموزشی بود، شکل گرفت و به تدریج الگوی طراحی  ای از آموزشگاه فضاهای آموزشی، نوع ویژه

نام مدرسه هایی به  گویا از اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری قمری بود که مکان های علمیه گردید و تکامل یافت. همدرس

ه.ق( و نیز داعی صغیر که از  307ای را در آمل به ناصر کبیر )متوفی  ساخته شد و در همین دوره است که احداث مدرسه

در قرن چهارم هجری قمری، چندین مدرسه در قلمرو حکومت غزنویان و  .]7[اند  فرمانروایان علوی این خطه بودند نسبت داده

اما اثری از ساختمان هیچ یک باقی نمانده است تا  ؛]10[ر تاریخی و ادبی بدانها اشاره شده است درآثا نواحی دیگر ساخته شد که

 برد. بتوان به خصوصیات معماری آنها پی

 مدارس ایران در دوره نظامیه و بعد از آن -ب 
که آنرا نخستین کار حکومت ه.ق دست اندرکار تاسیس مدارس و یا دانشگاههای شد  777نظام الملک وزیر سلجوقی و مقتول در  

و دولت اسالمی در ایجاد موسسات علمی دانست این مدارس که به نظامیه شهرت یافت دارای برنامه های درس منظم بوده و 

 .]12[ماهنامه و هزینه هایی برای استادان و دانشجویان در آنها مقرر گردید و در این دوره هم کمتر به دروس قرآنی می پرداختند

 ونه ازمدارس نظامیه: اصفهان، نظامیه اصفهان، مدرس صدرالدین خجندی بود.چند نم

 که جای توضیح در آن مناسب با این پروژه نمی باشد. شود میخود دوران مربوط به نظامیه به سه دسته تقسیم 
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 مدارس پس از مغول تا عصر حاضر -ج

شرایط، امکانات و نیازها، از یک فضای ساده هم به عنوان مسجد استفاده ی ایلخانان، متناسب با  های ساخته شده تا دوره در مدرسه 

ی تیموریان و بعد از آن به تدریج در مدارسی که دارای طرحی معمارانه بودند و  ی ایلخانان و به خصوص از دوره اما از دوره ؛شد می

ای )و در  خانه ، که این فضا غالبا به شکل گنبددادند های بزرگ، فضای خاصی را به مسجد اختصاص می نیز در بسیاری از مدرسه

ی تیموری( یا در امتداد یکی از محورهای تقارن آن  ای از بنا )به ویژه در مدارس دوره مواردی به صورت شبستانی( بود که در گوشه

ای نبود که همیشه آن  نه، از جمله وسعت، به گوساختاری خصوصیاتفضا به دلیل برخی  شد. این ی صفویه( بنا می )بیشتر در دوره

 ی چهار مورد استفاده قرار دهند. ولی البته از مساجد واقع در بعضی مدارس بزرگ )مانند مسجد مدرسه عمومیرا به عنوان مسجد 

های  )سلطانی( در کاشان( در اوقات و ایام ویژه برای برگزاری نماز یا سایر فعالیت خمینیی امام  باغ در اصفهان یا مسجد مدرسه

ای نبود که  مساجد غالبا به گونه اینی استفاده از  اما از طرفی زمان و نحوه ؛شد های عمومی نیز استفاده می عام مذهبی به صورت

به این ترتیب از قرن چهارم هجری قمری به  .نمایدآرامش فضای مدرسه را مختل و یا درس و بحث طالب علم را با اشکال مواجه 

 .] 3[گرفت مستقل آموزشی مورد استفاده قرار می نسبتاً بعد، مدرسه به عنوان فضای

 -توان آن را یکی از نخستین مسجد  آباد ساری ساخته شد که با توجه به قرائن می ی صفویه مسجد جامع بزرگی در فرح در دوره 

 ه 1267یکی از واژه های تاریخ دار در ایران است که قبل از تاسیس دارالفنون ) " مدرسه .در ایران به شمار آورد ها مدرسه

به مثابه  -به معنای امروزی آن به کار می رفت؛ مکانی ضمیمه شده به مسجد " هیعلمحوزه "م( به عنوان معادلی برای  1771ق/

 سپسو  " مدرس" جانببخش خاصی که از  جهت آموزش دروس مرتبط با احکام و شریعت و دارای نظام مشروعیت -نهاد دینی

اما بعدها، همین واژه برای فضایی منفک شده از مسجد، اما به همان نام  ؛برای فرد طلبه، اعمال می شده است " هیفق"و " مجتهد"

در آن  -ارائه می شد " هامکتب خانه "یا  " میقدمدارس " درنسبت به آنچه  -مدرسه، که محتوای آموزشی متنوع تر و متفاوتی

تدوین گشت. این انفکاک، قطع نظر از بعد فضایی آن و نیز محتوای دروس، از بنیاد، دارای نظام مشروعیت بخشی و سلسله مراتب 

 ] .7[دگرگونه ای بود

 ریشه یابی قسمت فرهنگی

 معانی و مفاهیم فرهنگ

باشد اشاره شده است. این دو نکته  «چشمه»و  «ریشه»در واژه نامه های فارسی به طور ضمنی به دو مفهوم اساسی فرهنگ که  

دریافت و برداشتی است از اندیشه ها و تلقی عامه در بیان کاربرد این کلمه. در این مورد در بعضی از این واژه نامه ها از قبیل 

لطایف اللغات، برهان قاطع، برهان جامع، نفیسی و... فرهنگ به شاخه درختی اطالق شده است  فرهنگ جهانگردی، مجمع الفرس،

که آن را می خوابانند و روی قسمتی از آن خاک می ریزند به طوری که سرشاخه از خاک بیرون باشد. مدتی به همین طریق می 

ند و در جای دیگر می نشانند و با این روش درختی ریشه دار و گذرد تا شاخه بیخ برآورد و ریشه بدواند. آن گاه آن شاخه را می کن

مستقل آماده بهره برداری می شود. در بعضی دیگر از کتب لغت، فرهنگ را به معنی کاریز و قنات گرفته اند و از جمله به کلمه 

ست و به معنی مظهر قنات است اشاره کرده اند که امروزه هم در بعضی از نقاط ایران از جمله خراسان مصطلح ا «دهن فرهنگ»

یعنی جایی که آب کاریز نمایان می شود و بروی زمین جریان می یابد. در این مورد می بینیم که از فرهنگ به عنوان ریشه زندگی 

یها و و چشمه حیات یاد شده است و با این نگرش، مفاهیم عالی روییدن، بالیدن، جاری بودن و به اوج راه جستن را در این گونه تلق

برداشتها بروشنی می بینیم. با توجه به گفته های پیشین، روشن می شود که فرهنگ در برگیرنده تمام چیزهایی است که ما از 

مردم دیگر می آموزیم و تقریبا همه اعمال انسان، مستقیم یا غیر مستقیم از فرهنگ، ناشی می شود و تحت نفوذ آن است. فرهنگ 

در طول قرنها و عصرها از گذشتگان به آیندگان و از نسلی به نسل دیگر می رسد و توسعه و تحول  انسانی میراث کهنی است که

می شود و به بیانی دیگر، فرهنگ مجموعه ارزشها و دستاوردهای  می یابد. کاملتر می شود و توسط آمدگان به ناآمدگان سپرده

 ه و شکل گرفته است.مادی و معنوی است که بوسیله انسانها در طی تاریخ آفریده شد
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ما امروز بسیاری از این آثار را، آثار هنری می نامیم درحالی که آنها فقط آثار آیینی بودند. آنچه که امروز از آثار این فرهنگ های  

 ابتدایی در موزه های خود نگهداری می کنیم در زمان بوجود آمدنشان به عنوان اثر هنری به تعبیر امروزی خلق شده اند بلکه

اشیایی آیینی بوده اند که برای جایگزین شدن عملی خاص تولید شده اند. به همین ترتیب اولین ساختمانهایی هم که دیگر صرفاً 

 به خاطر پناه انسان در مقابل طبیعت ساخته شده اند آثاری آیینی هستند و فرم و ساختار آنها تنها محتوای اعتقادی دارد.

 اجاربررسی ویژگیهای معماری دوره ق

 فقدان و ثبات عدم و پی در پی های جنگ و موجود آشفتگیهای علت به شاه ناصرالدین سلطنت اواسط تا صفویه دوره اواخر از

 نابسامانی دوره این طی بود کرده پیدا زیاد تنوع و وسعت صفویه دوران در که ایران ساختمانی تزئینات و معماری هنرهای – امنیت

 .گرائید انحطاط به ملی

 فقدان و ثبات عدم و پی در پی های جنگ و موجود آشفتگیهای علت به شاه ناصرالدین سلطنت اواسط تا صفویه دوره اواخر از 

 نابسامانی دوره این طی بود کرده پیدا زیاد تنوع و وسعت صفویه دوران در که ایران ساختمانی تزئینات و معماری هنرهای – امنیت

 .گرائید انحطاط به ملی

 گردد می برپا شیراز در وکیل بناهای مجموعه همچون منفرد بناهای برخی و خان کریم ارگ – زند خان کریم کوتاه دوره در فقط 

 ثبت به ایران سرزمینی پهنه سراسر بر صفوی دوران بناهای تاثیر گستردگی به را خود تاثیر نتوانستند بناها این هیچگاه البته که

 و دوره این معماران که روست این از و شدند می ساخته اصفهان سبک اصول مبنای بر همچنان نیز بناها این که چند هر. برسانند

 .اند بوده صفوی دوره معماران رو دنباله قاجار ی دوره

 اما اصفهان سبک پایه بر هم باز که شد ایجاد معماری در جدیدی ی شیوه قاجاریه ی دوره در فوق؛ در شده ذکر مطالب رغم علی 

 .نهاد نام تهران سبک را آن توان می که است بوده آن ادامه در

 :کرد تقسیم کلی ی دوره دو به توان می را قاجاریه ی دوره معماری کلی بطور 

 نگاهی همچنان معماری بر حاکم نگاه دوره این در: شاه محمد سلطنت پایان تا خان محمد آغا سلطنت آغاز از: اول ی دوره -1

 مسجد و قم در معصومه حضرت حرم همچون یهای نمونه که باشد می آن رساندن کمال به و اصفهان سبک مبنای بر و درونزا

 .باشند می آن از یهای نمونه سلطانی

 و شاه ناصرالدین های مسافرت اثر بر دوره این در: قاجار سلسله حکومت پایان تا شاه ناصرالدین سلطنت آغاز از: دوم ی دوره -2

 در سبکی جامعه، نخبگان و حاکمه هیات گرفتن قرار تاثیر تحت و اروپا به ایرانی محصلین از ای عده اعزام همچنین و او اخالف

 .باشد می غربی معماری و بومی معماری از التقاطی که گردد می آغاز معماری

 زمان در تنها. شود می شمرده ضعیف بسیار[ توده و ساختمان مورد در بخصوص] هیصفو ی دوره با مقایسه با زمان این معماری هنر 

 و کاری آیینه بری، گچ مانند ظریف صنایع چنین هم معماری هنر باختری، هنر نفوذ دلیل به قاجار شاه ناصرالدین طوالنی حکومت

 بینی روش با را ایران معماری مشخص عوامل تا داشت آن بر را ایرانی معماران غرب، با ایران تر بیش ارتباط. یافت رونق کاری کاشی

 سیمای کتاب: منبع) .باشد پسند دل هنری نظر از که آورند وجود به آثاری و درآمیزند غرب معماری عوامل با خاصی توجه و

 (نویسندگان قلم به ایران؛ فرهنگی

 به لیکن،. آورد وجود به فضا نظر از هایی نوآوری و بخشیده ارتقا را ایران معماری قدیم الگوهای و مبانی اصول، قاجار معماری اما 

 .است نداشته را نوین معماری یک خلق الزم قوت رسد، می نظر

 آثار اگر. باشد تأمل و بحث محل تواند می( جدید دوره از قبل) ایران گذشته معماری تاریخ در قاجار معماری مرتبه و جایگاه

 و کند می پیدا ارزش قاجار دوره معماری کنیم توجه معماری در فضایی های خالقیت به و کنیم ارزیابی فضایی زاویه از را معماری

 در که چرا گیرد، می قرار صفویه و زندیه چون خود از قبل های دوره های معماری به نسبت تری یافته تکامل و برتر جایگاه در

 به فضاها. شوند می خلق نوینی فضاهای و شود می بیشتر فضاها تنوع .یابد می افزایش فضایی هایی خالقیت دوره این معماری
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 اگر خالصه، طور به. یابند می تکامل فضا گسترش جهت در ایران معماری قدیمی الگوهای و رسند می بیشتری سبکی و گشایش

 مطرح ایران قدیم معماری تکامل مرحله عنوان به دوره این معماری بدانیم، فضاها سبکی و شفافیت گشایش، را معماری تکامل

 .میشود

 تری نازل وضع قاجار دوره معماری کنیم، نگاه تزئینات و ها شکل تناسبات، ها، اندازه مانند دیگری زوایای از معماری به وقتی اما 

 شکل و ندارند را قبلی صالبت و استواری ها شکل. دهد می نشان صفوی دوره خصوص به و خود گذشته های دوره به نسبت را

 .اند تفننی و سطحی که شوند می معماری وارد جدیدی های

 می قرار قبلی های دوره شده اندیشیده و موزون تناسبات به نسبت تری پایین مرتبه در تناسبات. ندارند را الزم دقت ها اندازه

 با و محدود تزئینات جایگزین مرج، و هرج و ناشیانه غلو بندوباری، بی و کند می سقوط ابتذال حد تا گاه معماری تزئینات. گیرند

 (میرمیران هادی مهندس با مصاحبه ایران؛ روزنامه: منبع) .شود می صفوی و سلجوقی درخشان های دوره وسواس

  بود، معمول رنگارنگ های لعاب و رنگ هفت های کاشی از استفاده با و صفویه دوران در ویژه به که اصفهانی و آذری های سبک 

 های دوره در. بود مشهود کامال مذهبی و المنفعه عام بناهای در اصفهانی سبک از گیری بهره ویژه به و یافت راه نیز قاجار دوران به

 19 قرن آغاز با که طوری به گذاشت تاثیر ایران معماری از هایی بخش بر جهان در صنعت گسترش و جهانی تحوالت قاجار، میانی

 .خورد می چشم به مدرن، معماری با ایرانی اصیل معماری آمیختگی نوعی

 داشت، دنبال به را آهن جمله از ساختمانی جدید مصالح و مواد تولید آن دنبال به و انبوه تولید ها، کارخانه احداث و ماشین اختراع

 مصالح و مواد در تغییر. کردند استفاده بناها احداث و ساز و ساخت در جدید ماده این از معماران ، انبوه طور به آهن تولید با که

 در شده ایجاد تغییرات به توجه با که ای گونه به. داشت دنبال به دوره این در را بناها معماری ساختار و شکل در تغییر  معماری،

 سوی از ها کارخانه و ها نمایشگاه آهن، راه های ایستگاه جمله از بناها از برخی ساخت شهری، جدید امکانات به نیاز و صنعت عصر

 .گرفت قرار توجه مورد معماران

 سبک این تاثیر قاجار دوران بناهای معماری در که طوری به کرد رخنه ایرانی کهن معماری زوایای در راحتی به مدرن معماری 

 توان می مثال برای. نبود بناها سایر همچون مذهبی، بناهای بر مدرن معماری تاثیر حال هر به اما ،شود می دیده وضوح به معماری

 گردد، می باز ایران روز آن معماری بر مدرن معماری تاثیر و قاجار دوره اواسط به آن ساخت چند هر که برد نام سپهساالر مسجد از

 براساس سپهساالر مسجد چند هر. است ایرانی و اسالمی معماری های ارزش نمایانگر  مذهبی، مکان یک قالب در مسجد، بنای اما

 با اصفهانی سبک بنا این در اما شد ساخته اروپا از معماری حوزه در ایرانی التحصیالن فارغ نخستین از یکی های نقشه و ها طرح

 و معماری وبالگ از شده برگرفته مرمت؛ ارشد کارشناس «بهرمان رضا علی» با مصاحبه: منبع) .است مشاهده قابل اسالمی تزیینات

 (هنر

 از پا گشایی کشور قصد بدون که ایرانی پادشاه اولین و کرد سفر اروپا به شاه ناصرالدین که ،.(م 1741 ش،. ه 1270) سال در 

 سازی باز کار در هوسمان. بود اشکار پایتخت در اروپایی های هیئت حضور و بود، شده تاسیس دارالفنون گذاشت؛ بیرون وطن

 ناصرالدین دستور به و غرب تاثیر تحت که است وضعیتی چنین در. بود پاریس اپرای ساختمان تکمیل کار در گارنیه و بود پاریس

 گوناگون انواع در اروپا معماری نفوذ و( نابرابر اضالع با ضلعی هشت) بود شده ساخته رنسانس سبک به تهران باروری و برج شاه

. بود شده اغاز گرایش این گیرد، پیش در سفر راه شاه انکه از قبل مدتها حقیت در. بود افتاده جا شهر های خیابان در و ساختمانها

 زیر که نیز دولت ی تکیه و العماره شمس بنای در آن تاثیر که است روند آن نماد ترین کامل الممالک معیر اروپایی سبک ویالی

 .است محسوس خوبی به شدند ساخته الممالک معیر نظر

 ادامه باال یکدیگر مقابل جهت در شاخه دو به پاگرد از و شود می شروع سرسرا وسط در که پلکانهایی با ورودی سرسرای ایجاد 

 ؛گردد می توام بندی ازاره و گچبری و کاری آئینه و کاشیکاری قبیل از معماری نوع این که است کشورروسیه معماری تاثیر یابد می

 .دهد می شکل را قاجار معماری از ای گوشه و
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 خنک جهت بنا در بادگیر گشتن متداول -حوضخانه تهیه – آجری – ضربی های پوشش و زیبا طراحهای با ها زمین زیر ایجاد

 .باشد می کاشان در ها بنا از ای نمونه گوشوارها و ها غرفه و نشین شاه بزرگ تاالرهای احداث و فضاها کردن

 از بادگیر ساختن قاجار دوره در چطور که شود می مشاهده سمنان – کاشان – ابرقو – یزد – تهران در قاجار زمان بادگیرهای

 .است کرده پیدا تکامل و شده اقتباس صفویه

 ادوار در که است همان معماری شیوه ها حسینیه و تکیه – دینی مدارس – مسجد ساختن مانند قاجاریه مذهبی معماری در 

 رنگ) ادعاست این گواه کاشان در سلطانی مدرسه و زنجان در سید مسجد – سمنان – قزوین تهران شاه مسجد – است بوده پیش

 .نماها و ها جداره در (گلپونه طرح – کاشیکاری در زرد

 موجود تهران در عالءالدوله- اقدس امین – صدراعظم الدوله حاجب تیمچه مانند ضربی پوشش با وسیع های تیمچه قاجار دوره از

 .است کاشان در الدوله امین تیمچه آنها زیباترین و ترین مشهور اما ؛است

 ایرانی معماری عوامل از ای آمیزه مسکونی ساختمان و سازی کاخ معماری است بوده صفویه از پیروی که مذهبی معماری بر عالوه 

 یک کاری آئینه و عمارات در طال و کاشیکاری به مزین بادگیر ساختن – سازی کاخ معماری در. است آمیخته هم در را اروپایی و

 .است بوده ایرانی اصیل معماری از رکن

 اطاقهای و خانه ورودی قسمت در بعضا و ورودی جلوی در ستون با ایوان، مرکزی، اطاق شامل قاجاریه، دوره مسکونی بناهای 

 استفاده جهت به متاسفانه شده احداث مالی قوت یا صنعت به بنا مفصل یا ساده های بصورت مرکزی اطاق اطراف در واقع کوچکتر

 مسکونی بناهای در .است مانده بجا قاجاریه دوره از زیادی بناهای استحکام فقدان و خام خشت و چوب مانند نامطلوب مصالح از

 در مسکونی بناهای در موجود درونگرایی جایگزین آرام آرام برونگرایی ی مشخصه( دوره این اواخر در بخصوص) قاجار ی دوره

 آجری خانه مانند ؛باشد می ایرانی ی جامعه در غربی معماری و فرهنگ تاثیر از ناشی نیز امر این که باشد می دوره این از پیش

 .طبس در شیبانی آقای

 نقش غالبا ستون میان این در. شد می ساخته اروپایی بناهای از گیری مشق سر با بیش از بیش ثروتمندان خانه عهد، این در 

 را بنا نمای در ستون مجدد حضور اسباب خود شد، متداول زمان این در که شیروانی از استفاده گفت بتوان شاید. داشت مهمی

 مغرب از مستقیما که هایی ستون. شد پدیدار اغنیا های کاخ و ویالها در نگار و نقش پر و شده تزئین عظیم های ستون. اورد فراهم

 به متعلق پرداخت در ولی اساس در نه اگر ها، ستون این اغلب. برآودند سر تهران شهر کنار و گوشه از بودند، شده اقتباس زمین

 .داشت تقدم آنها اصلی ی جوهره بر ظاهری تصنع که نمایشی های ستون بودند، باروک سبک

 سبک ویالهای معماری در میتوان همه از بهتر را ویژگی این. میدانند بودنش متکلف حق به را قاجاری معماری اصلی ویژگی 

 بنا باروک سبک طرحهای از اقتباس یا تقلید به ثروتمندان برق و زرق پر های کاخ و ویالها همگی. دید وضوح به دوران این اروپایی

 ستون بر دار بته و گل تزئینی های گچبری و سنگ بر شده کنده ی پیچیده ینقشها .آوردند پدید را ایرانی باروک سبک و ند شد

 برجسته ازویژگیهای بودند، فرد به منحصر تنهایی به یک هر که طرحها گونی گونه و تنوع دیگر، سوی از و مجلل مختلط های

 آیینه. بود شده درک معماری عنصر این نمادین ارزش که دهد می نشان ستون با رفتار نیا .بود دوره این در ثروتمندان اقامتگاه

 منبع معماری، از دوره این در .داشتند ایرانی هنر وبوی رنگ وهمه همه گچی، تاجهای و دریایی پریهای شیرها، زدن، نقش کاری،

 را خود بناهای باشی، معمار صانعی، خان محمد علی استاد چون معمارانی شود می گفته. است غربی ای شبهه و شک هیچ بی الهام

 به اتکا و اصلی، های ساختمان از دوره همین دقیقا دیشا .ساختند می اروپایی های ساختمان عکس و پستال کارت استفاده با

 .اورد فراهم را خیابان و کوچه بناهای و کاخها در سبک این پدیداری و اصالت بیان امکان که بود محدود تصویری شواهد و حافظه

 100 حدود. داشت حضور تهران های خیابان بناهای و کاخها در همچنان قاجاریه ی سلسله انقراض از بعد مدتها قاجاری معماری 

 روزگار و مشروطیت انقالب تا شاه ناصرالدین جوانی زمان از یعنی – کردند دنبال را خود راه ها سبک همان و فرمها همان سال

 محمد فرمان به مجلس همان بستن توپ به مظفری، مجلس تاسیس صوراسرافیل، ی روزنامه انتشار و دهخدا زمان عارف، و عشقی
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 گذاری پایه همچون جدی، تحوالتی که خان رضا نشستن تخت به و جهانی، اول جنگ شاه، احمد تبعید در حکومت شاه، علی

 واگذار معماری های سبک و ها فرم دیگر به را ه را کم کم تهران سبک نهایتا … و داشت همراه به جدید، نظمی و جدید سلطنت

 های حصار در همچنان زیادی حد تا دوره این در تهران .کرد حفظ همچنان طوالنی مدتی برای را خود اهمیت همه این با اما کرد،

 و دولت دروازه ی محله بخصوص کنیم، بررسی را شهر جدید محالت اگر. بود مانده محصور شاه ناصرالدین زمان رنسانس سبک

 های نمونه هم باز شد، ساخته شاه رضا فرمان به ها خندق کردن پر و حصارها تخریب از پس که امیریه و بهارستان نادری، حتی

 که کنیم می مالحظه را( است غربی معماری با ایرانی اصیل معماری از ای آمیزه که) تهران سبک معماری با بناهایی از فراوانی

 دوره و بود نمانده راکد و حرکت بی نیز اروپایی معماری البته .اند کرده بنا خود خورذوق در را انها ایرانی هنرمند بناهای و معماران

 قاجار شاهزادگان و شاهان اقامت و بازدید زمان در حتی قبل مدتها از که مدرنیته بذر. گذرانید می را گسترده تحوالتی و تغییر ی

 که حالی در .بود ساخت جدید تکنولوژی و نو های فرم آن ی ثمره و نشست می بار به بود، شده پاشیده اروپایی های پایتخت در

 درونزا کامال صورتی به و آمده بوجود تولید های روش و صنعتی انقالب از حاصله تغییرات و نیازها از برآمده اروپا در تحوالت این

 اشراف و حکام شیفتگی و تقلید نگری، سطحی اثر بر تغییرات این ایران در بود؛ شده حاصل تغییرات این به گویی پاسخ برای

 اختیاری غیر و برونزا کامال صورت به( خارجی عوامل) اروپایی و استعماری کشورهای فشارهای همچنین و( داخلی عوامل) جامعه

 خود خاص زمانی موقعیت به توجه با قاجار معماری آیا: است این شود می مطرح جا این در که نهایی پرسش .گردید تحمیل

 کند؟ ایفا ایران مدرن معماری آمدن پدید شرایط کردن فراهم درباره را خود وظیفه است توانسته

 روش تحقیق:

تحلیلی و تطبیقی  اصول و الگوهای مناسب و خلق فضاهای معماری به سه صورت توصیفی، روش مطالعه به منظور دستیابی به

 انجام می گیرد.

 تجزیه و تحلیل داده ها:

 مدارس دینیمجتمع  ازیمورد ن یعرصه هاریز 

 فضای عمومی -1

 الف( سرسرا

 ب( آمفی تئاتر

 ج( کتابخانه 

 د( نماز خانه 

 و( سالن اجتماعات

 ه( ورودی اصلی

 فضای نیمه عمومی -2

 الف( اداری

 ب( نمایشگاه تازه های کتاب 

 د( البی

 و( ورودی

 آموزشی -3

 الف( اداری آموزشی

 ب( کالس

 ج ( مدرس
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 ( استاد سرا د

 و( دبیر خانه

 خدماتی -4

 الف( پارکینگ

 ب( موتور خانه

 ج( تاسیسات

 د( انباری 

 فضای باز -5

 محوطه، فضای باز و نیمه باز. -

 متفرقهفضای  -6

 سایت اینترنت، ورزشی، سرگرمی. -

توجه بـه   -طراحی بهینه، مناسب با هویت بنا  -امکانات مناسب آموزشی  -عوامل موثر در طراحی: شان و منزلت و حفظ حرمت بنا 

وگیری از دیـد و  جل -فضاهای نیمه عمومی قبل واحد ها  -پالنها باحداقل فضا و حداکثر کاربری  -سازه و مصالح به کار رفته در آن 

 اشراف از بیرون به داخل بنا می باشد.

 استانداردها، تجهیزات ومبلمان فضای آموزشی:

کالس ها: کالس های درس دارای استانداردهای خاصی از لحاظ نور طبیعی، مصنوعی و رنگ و بازشوها می باشند. سطح اشغال 

می باشد. تابش نور باید طوری باشد که منبع نور  32 و 31 همیز و صندلی تکی دانشجو و فاصله بین دو میز به قرار تصاویر شمار 

د یرا در صورت تابش نور به چشم دانشجو ایجاد خیرگی می نماید. جهت تابش نور بهتر است از در حوزه دید دانش آموز قرار نگیر

سطح کلی کمتر باشد. که سبب خیرگی چشم نشود.  4/1تا  7/1سمت چپ روی سطح میز باشد. سطوح کلی پنجره ها نباید از 

نجا که فضاهای آموزشی اغلب ترکیبی از نور طبیعی و همچنین باید از چراغهایی خاص روشن نمودن تخته سیاه استفاده گردد. از آ

 مصنوعی هستند بهتر است از چراغهای فلورسنت با توزیع نوری مستقیم استفاده نمود که عمود بر تخته هستند.

 .]27[لوکس است 700و حداکثر  200حداقل مقدار شدت روشنایی الکتریکی کالس درس  

 

 می باشد. 1حداقل سرانه برای فضاهای آموزشی با توجه به فضاهای مورد نیاز برای دانشگاه به طبق جدول 

 سرانه ها -1جدول 

 وزارت آموزش و پرورش–منبع: اداره کل مدارس عالی فنی حرفه ای 

مساحت مورد نیاز  تعداد سرانه ها )متر مربع( نوع فضاها ردیف

 )متر مربع(

 947 30 1/1 کالس آموزشی 1

 133 6 14/3 آتلیه معماری 2

 79 7 4/2 کارگاه کامپیوتر 3

 717 6 4/2 آزمایشگاه 7

 172 3 26/1 سالن اجتماعات 7

 77 1 7/1 کتابخانه 6

د میز رایانهاابع -1-4تصویر   

 239 ص-(1379) ارنست نویفرت،: منبع 
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 106 1 3/7 اتاق کمکهای اولیه 4

 19 1 9/1 اتاق استراحت مدرسین 7

 127 1 6/1 مدرسین اتاق 9

 77 1 7/0 نمازخانه 10

 143 2 2/2 انبار 11

 113 3 7/0 سرویس بهداشتی 12

 9 1 -------- اتاق تکیر 13

 10 1 -------- ظهور عکس 17

 201 1 ------- آبدارخانه 17

 ------- 7 6/2 کارگاه 16

 117 1 7/1 رختکن 14

 

 استاندارد و ضوابط طراحی مسجد

 الف( دسته بندی مساجد 

می آید، بایستی بزرگ ترین و مهمترین  مساجد جامع: در شهر حداقل یک مسجد جامع وجود دارد و همان گونه که از نام آن بر 1

 مسجد شهر باشد.

استفاده مساجد منطقه ای: این نوع مساجد با تقسیمات جدید شهری تطبیق دارند و بعضاً در کل شهر شناخته شده اند. هر چند  2

 کنندگان این نوع مسجد معموالً اهالی یک منطقه هستند، اما در مراسم خاص فراتر از منطقه را پوشش می دهند.

مساجد در حد ناحیه و محله: مساجد ناحیه ای و محله ای که از دو نوع مساجد فوق کوچک تر اند، محدوده فعالیت شان در  3

 یانی نیز با توجه به جمعیت محله در نظر گرفته می شوند.همان مقیاس محله است و از نظر عرصه و اع

مساجد کوچک زیر محله: در بسیاری از محالت عالوه بر یک مسجد محله، ممکن است مساجد کوچک دیگری هم وجود داشته  7

ردارند. خدمات باشد که معموالً از طریق وقف افراد خیر احداث شده اند و در عین کوچکی و سادگی از روحانیت مطلوبی بر خو

 اینگونه مساجد نیز بسیار ارزشمند است.

 با توجه به مطالب فوق، این پروژه از نوع مساجد ناحیه ای محسوب میشود.

 ب( تعیین مساحت شبستان و صحن

تـأثیر  از آنجایی که عوامل متعددی در تعین مساحت شبستان مؤثرند، ارائه فرمولی خاص برای آن مقدور نیست، اما توجه به عوامل 

 گذار زیر می تواند تا اندازه زیادی مساحت شبستان را معین کند.

با توجه به تقسیمات مورد قبول در رابطه با شعاع عملکرد هر مسجد، پیش بینی تعداد استفاده کنندگان به ازای هر خانواده یـک   -

بدین منظور بـر   -جامع این سرانه تقلیل می یابداما در مساجد منطقه و  ؛نفر در مسجد محله ای و ناحیه ای می تواند صورت پذیرد

 اساس وضعیت موجود، متوسط متراژ شبستان مساجد محاسبه و به عنوان مالک مد نظر قرار می گیرد.

 می شود % سانتیمتر مربع در نظر گرفته6*  20/1% = 42مساحت مورد قبول برای یک نمازگزار  -

 نیمی ازاین مساحت منظور می شود. و احیاء و ...اما برای مراسم دیگر مانند مجالس سخنرانی 

 .]24[ارتفاع شبستان با مساحت آن تناسب خاصی دارد ولی با توجه به نمونه های مختلف یک فرمول خاص به دست نمی آید -

 



فرهنگ و هنر مطالعات  

47 -96، صفحات 1701 بهار ،1 شماره ،4 دوره  

90 

 

 استانداردها و ضوابط طراحی فضای سبز

باعث تقویت خالقیت و نوآوری آنان می گردد. عالوه  فضای سبز در دانشگاهها، محیط جذابی برای دانشجویان ایجاد می نماید که 

بر این فضای سبز با تولید اکسیژن و افزایش رطوبت موجب تلطیف هوا می شود و گرمای حاصل از تابش بر محوطه را تا حدود 

در اطراف % کاهش می دهد همچنین در دانشگاه ها می توان با استفاده از فضای سبز و کاشت درختان به صورت کمربندی 70

 محوطه دانشگاه امکان اشراف به داخل دانشگاه را به حداقل رساند.

درختانی که در حیاط دانشگاه کاشته می شوند باید ضمن سازگاری با شرایط اقلیمی محیط، سایه گستر و مقاوم بوده و نیاز کمی  

اسب و ترکیب آن با عناصر معماری منظره به آب داشته باشند. استفاده از عناصر طبیعی مانند گل، چمن و پوشش گیاهی من

 مناسبی را ایجاد نموده و برای دانشجویان در ساعت تفریح و استراحت بسیار قابل استفاده خواهد بود.

 استاندارد و ضوابط طراحی قسمت فرهنگی

قرار گرفته شده است و در  در سنوات گذشته وجود یک تاالر برای مراسم یاد بود در کنار مساجد منطقه ای بسیار مورد استقبال 

 می گیرد، این فضا می تواند چند منظوره در نظر گرفته شود. پاره ای از موارد فعالیت های فرهنگی نیز در آنها صورت

))یادآور می شود که فعالیت هایی مثل نمایش فیلم، اجرای نمایشنامه، همایش های مذهبی، ملی، علمی، هنری و مراسم مشابه 

االر مساجد برگزار گردد و بدین ترتیب این ذهنیت که مسجد فقط برای مراسم سوگواری و یاد بود است تقلیل می می تواند در ت

 یابد((

سالن اجتماعات هسته اصلی می باشد که مکانی برای نمایش فیلم یا اجرای موسیقی و تئاتر است اندازه سالن نمایش به نحوه قرار  

 های ورودی و خروجی و اکوستیک بستگی دارد.گیر و چیدمان صندلی و شرایط و راه

 برای هر تماشاچی. 7-7بهترتیب زیر است، تئاتر ها حدودا  (انعکاس صدا)حجم فضا، این حجم بر اساس شرایط اکوستیکی  

 فرم: در تاالرهایی که شنودگان مستقیما انرژی صوتی را از سرچشمه صدا دریافت می داند

بایستی دقت گردد که بخصوص شنودگان دور از سرچشمه صدا که برای آنها اصوات  (رود و نظایر آنسینما، کنسرت، تئاتر، اپرا، س)

مستقیم متناسب با توان دوم فاصله تضعیف می گردد، در هر حال دید مستقیم داشته باشند و از این رو بایستی ردیفهای مختلف 

ای کلیه ردیفها موجد باشد، در گذشته اختالف ارتفاع مختلف را نسبت به ردیف قبلی قدری بلندتر باشند که راه مستقیم صوتی بر

سانتیمتر کفایت می کند. وجود راه نزدیک و آزاد  7سانتیمتر انتخاب می نمودند ولی امروزه طبق استاندارد فرانسه  12از یکدیگر 

ستطیل یا ذوزنقه انتخاب گردد. برای صوتی از سرچشمه تا شنونده ایجاد می نماید که فرم تاالر طبق نقشه مقابل بجای مربع، م

 مشخص کردن فرم سقف می توان با استفاده از قوانین آکوستیک هندسی فرم متناسب را انتخاب نمود.
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 می باشد. 130 در 200تقریبا ابعاد زمین مستطیلی فرضی 

 
 

 

 عوامل موثر در طراحی

توجه به سازه و مصالح به کار  -طراحی بهینه، مناسب با هویت بنا  -امکانات مناسب آموزشی  -شأن و منزلت و حفظ حرمت بنا  

جلوگیری از دید و اشراف از بیرون به  -فضاهای نیمه عمومی قبل واحد ها  -پالنها باحداقل فضا و حداکثر کاربری  -رفته در آن 

جانمایی سایت -1 تصویر  

 بلوار قمی، جنب پارک دانش جانمایی سایت: میدان بشارت،
 

تحلیل سایت: 2تصویر   

 google earthمنبع: 
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 شود میشناخت عرصه ها ی شهری و روابط بین آنها قبل از طراحی باعث به وجود آمدن روابط منطقی بین آن ها  .داخل بنا

بنابراین قبل ازطراحی، عرصه ها و روابط بین آنها را به خوبی بشناسیم و پس از ترسیم دیاگرامهای حبابی عملکردی اقدام به 

 طراحی کنیم.

 یافته های اقلیمی

صیل می باشد. این ویژگی ها شامل توپوگرافی، بادها، توده های هوا، و...که در زیل به تف شهرریشامل تمامی ویژگی های اقلیمی 

 .شود میبه آنها پرداخته 

 جغرافیای استانی -7-7

 

 حدود و موقعیّت -1

قـم، از شـرق    شهرسـتان  شهرسـتان تهـران، از جنـوب بـه     کیلومتر مربع، از شمال بـه  2293ای است با مساحت  محدوده شهرری 

 شود. محدود می زرندیه و رباط کریم اسالمشهر، های شهرستان پاکدشت، از غرب به شهرستان و شهرستان ورامین به

 باشد. کیلومتر مربع می 1677، و فشاپویه 773 کهریزک ؛ بخش147گانه شهرستان ری: بخش مرکزی  های سه مساحت بخش 

 سطح از شهر این ارتفاع. است شده واقع شرقی 71°26' شمالی، 37°36'بین مختصات جغرافیایی  شهرستان ری ، مرکزشهرری 

 .تاس متر 1062 دریا

 .کیلومتر است 17شرقی شهر تهران و متصل به این شهر است. فاصله ری تا مرکز شهر تهران، بالغ بر  وبدر جن شهرری 

 شهرری هوای و آب -2

شود  در طبقه بندی اقلیمی کشور در زمره آب و هوای نیمه بیابانی )جزو اقلیم کویری و خشک( محسوب می شهرری آب و هوای 

چون نزدیک به منطقه بیابانی مرکز ایران است. تابستان های آن گرم و خشک و زمستان های آن کم و بیش سرد است اختالف 

دارد. علیرغم آب و هوای خشک و نیمه بیابانی این استان مناطق خوش دمای ساالنه نسبتاً زیاد و در اغلب اوقات خشکی هوا غلبه 

وجود دارد که برخوردار از آب و هوای سرد کوهستانی بوده و محل مناسبی برای گذران تعطیالت و ایام  شهرریهوایی اطراف  آب و

 باشد. گرم سال می

نامناسب  پراکندگیرطوبت است و از نظر بارش،  و کم خشک علت دوری از دریا و مجاورت با بیابان دارای اقلیمی به شهرریدشت  

 دارد.

 
 فرهنگی -مذهبی

رسد و ری از  می آریایی است. تاریخ پیدایش ری به زمان اقوام استان تهران و از شهرهای جهان و ایران ترین شهرهای یکی از کهن 

بنابر داستانی نام قم از  .نامند ری در لغت به معنای شهر سلطنتی است. ساکن و اهل ری را رازی می .بزرگتر بود ماد تمام شهرهای

 است. یک حدیث منسوب به محمد پیامبر اسالم گرفته شده

بیالن ابن »بنای ری را به احفاد  ابن فقیه مختصر البلدان است. در  بنا نهاده (آدم شیث بنی (است ری را آمده القلوب نزهه در کتاب 

 .است  نسبت داده« اصبهان بن فلوج بن سام بن نوح

 پسـر  هوشـنگ  ایرانیـان بنـای ایـن شـهر را بـه     »کنـد   نقـل مـی   آثـارالبالد  ، سیاح انگلیسی به پیروی از مولف کتابرابرت کرپرتر 

اند بعضی برآننـد   ار کردهاختالف بسی شهرریدر بنای "نویسد:  می هفت اقلیم همچنین مولف کتاب .دهند نسبت می کیومرث بزرگ

و کسـانی هـم    .کننـد هوشـنگ   که ری را راز بن اصفهان بن فلوح بنا کرده و برخی گویند راز بن خراسان ساخته و بعضی نقـل مـی  

 .پسر سیاوش کیخسرو کنند روایت می
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رهنگنامه دهخدا آمده است: بانی در ف .فیروز نام نهاد  گویند ری شهری است که پیروز پسر یزدگرد بنا کرد و آن را رام همچنین می 

و یا ری بن بیالن  نوح ای نیز بنای ری را به )روی( از فرزندان عده .ری، راز بن فاروس پسر لواسان و به قولی شیس بنی آدم است

 1.اند بن اصفهان بن فلوخ نسبت داده

 مرتفعات و ها کوه-7 

 .:ها عبارتند از زیادی ندارند. این کوههای آن ارتفاع  شهرستان ری در دشت واقع گردیده و کوه

 شهربانو بی کوه بی .1

 کوه آراد  .2

 های شمالی کوه کورابالغ دامنه .3

 

 رودها-7

چندین رود مشهور و مهمّ ایران که به حوضه آبریز مرکزى ایران روان هستند، همانند رودهاى کرج، شور فشاپویه، جاجرود )در  

رى جارى هستند. نیز چندین رود کوچک دیگر که از البرز سرچشمه مى گیرند در ناحیه مرز شرقى شهرستان رى( در شهرستان 

  .شهرستان رى جریان یافته سپس به رودهاى کرج و جاجرود مى پیوندند

کرج: رود کرج از کوه البرز سرچشمه گرفته و پس از عبور از چندین شهرستان استان تهران به حوضه دریاچه نمک قم  رودخانه .1 

کیلومتر است. این رودخانه با جهت شمال غربى ـ جنوب شرقى سرتاسر عرض  277یک رودخانه دائمى و طولش  مى ریزد،

مى نماید و از جمله از مجاورت شمال حسن آباد مرکز بخش فشاپویه عبور مى کند. رود کرج پس از پیوستن  شهرستان رى را طى

 .نمک قم مى ریزد به دریاچه دبه یکى از شاخه هاى جاجرود به نام جارجارو

رودخانه جاجرود یکى از رودهاى دائمى مهم شرق استان تهران است که با مسیر کلّى جنوبى جارى است و در  :جاجرود رودخانه .2

نهایت به دریاچه نمک استان قم مى ریزد. شاخه اى از این رود از ناحیه مرز شرقى شهرستان رى عبور مى کند. رودخانه جاجرود 

کیلومترى جنوب خاورى شهر رى، مرکز  20از رودهاى شهرستان رى هم ذکر شده که در زمستان ها و اوایل بهار از  در شمار یکى

 .این شهرستان جریان مى یابد

 6شورفشاپویه: رود طوالنى شور با جهت شمال غربى ـ جنوب شرقى، عرض شهرستان رى را طى مى کند. این رود از  رود .3

رود شور در بخشى از شهرستان . فشاپویه عبور مى کند و به شوره زار شرق حوض سلطان قم مى ریزد کیلومترى جنوب حسن آباد

کیلومترى روان است و با طىّ یک قوس بزرگ راستگرد از فشاپویه  10رى به موازات رود کرج و در جنوب آن و با فاصله متوسط 

رود شور از استان زنجان  .کیلومتر طول دارد 720د، دائمى و رى خارج و به دهستان قمرود شهرستان قم وارد مى شود. این رو

سرچشمه گرفته و پس از عبور از استان قزوین و جنوب غرب استان تهران و شهرستان زرندیه، به شهرستان رى مى رسد. شاخه 

 .هاى مشهور این رود عبارتند از: خررود، ابهررود، کردان، سرود ـ در شهرستان زرندیه

 .مى شود رودخانه کوتاه هم از شهرستان رى عبور مى کنند که به تعدادى از آن ها اشاره چندین .7

گرفته و پس از عبور از خاور شهر رى و روستاهاى امین  الف(رودخانه جعفرآباد یا دربند که از دامنه جنوبى کوه توچال سرچشمه

 .شودآباد و اشرف آباد و چند روستاى دیگر به رودخانه جاجرود ختم مى 

ب( رودخانه سرخه حصار ـ این رودخانه از ارتفاعات شرق تهران سرچشمه گرفته و به رودخانه جعفرآباد پیوسته و از شرق شهر رى 

 .عبور مى کند

ج( رودخانه کن ـ این رود از ارتفاعات شمال شرقى امامزاده داود سرچشمه مى گیرد و در مسیر خود ریزابه هاى متعددى را هم 

کند. به این رودخانه، سولقان هم مى گویند. رودخانه کن از بخش کهریزک شهرستان رى هم عبور مى کند و در انتها دریافت مى 

 .به رود کرج مى ریزد
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به دلیل اینکه در کتاب کسمائی مطالعات اقلیمی ری صورت نگرفته، از مطالعات شهر قم که نزدیک به ری است و آب و هوای  -

 گیریم.مشابه دارند، بهر ه می 

 

 شهرریتوده های هوا و سیستم های هواشناسی مؤثّر بر  

در فصول مختلف، تحت تأثیر سیستم های شمالی و شمال غربی و جنوب غربی قرار دارد که با نفوذ خود به فالت  شهرستان ری 

را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. عالوه بر سیستم های ذکر شده، تحت تأثیر سیستم های داخلی نیز قرار گرفته  تهرانایران، استان 

 غربی هستند.که مهم ترین آنها بادهای شرقی و بادهای 

 الف( بادهای شرقی

این بادها از طرف بیابان های مرکزی ایران به نواحی شرقی و مرکز استان می وزند و چون از بیابان عبور می کنند، در فصل های  

ی خشک بهار و پاییز خشکی و غبار فراوان به همراه دارند و باعث آلودگی هوا می شوند و در زمستان، باعث افت شدید دما و سرما

 و فراوان می گردند.

 ب( بادهای غربی

این بادها سیستم هایی هستند که بیشتر تحت تأثیر سیستم های بزرگ از نواحی غرب و جنوب غربی وارد استان می شوند و  

کسان اغلب در فصول پاییز و زمستان می وزند و معموالً عوامل بارندگی در منطقه هستند. جهت وزش باد و حرکت این توده ها ی

نیست و در پراکندگی باران در منطقه مؤثّر هستند، به طوری که هر قدر از غرب به شرق و از جنوب به شمال حرکت می کنیم، از 

 .مقدار بارش کاسته می شود

 

 نتیجه گیریبحث و 

در معماری فضاهای آموزشی قبل از اینکه شروع به طراحی کنیم بایستی ابعاد اندازه های مبلمان مورد استفاده را محاسبه کنیم، 

 .کنیم میسپس فضاهای حرکت و نشستن را به آن افزوده آنکاه شروع به طراحی 

اینکه مسجد ما جزو مساجد ناحیه ای شناخته برای مسجد مطابق با نوع آن مسجد سرانه ی مشخصی تعلق می گیرد و با توجه به 

مربع تعیین کردیم، و اما بخش فرهنگی دارای انعطاف بیشتری می باشد و اکثراً فرم آن مورد بررسی  متر 0.3شده سرانه هر فرد را 

ای مجزایی باشند که قرار گرفت و متوجه شدیم فرم دایره ای فرم مطلوب برای گالری ها نمی باشد، گالری ها باید به صورت اتاق ه

 هر اتاق یک موضوع مشابه را به نمایش بگذارد.

فضای سبز مناسب هم می تواند فضای جذابی را برای گذران اوقات استراحت دانشجویان فراهم آورد، این فضا باید به راحتی و  

در حیاط دانشگاه کاشته شدند که  ما در طرح دقیقاً همین عمل را انجام داده و درختانی که که ؛جای نشستن اهمیت داده شود

ضمن سازگاری با شرایط اقلیمی محیط، سایه گستر و مقاوم بوده و نیاز کمی به آب دارند. استفاده از عناصر طبیعی مانند گل، 

چمن و پوشش گیاهی مناسب و ترکیب آن با عناصر معماری منظره مناسبی را ایجاد نموده و برای دانشجویان در ساعت تفریح و 

 استراحت بسیار قابل استفاده خواهد بود.

فضای اداری و خدماتی هم از لحاظ پالنی و روابط از اهمیت خاص خود برخوردار می باشد. سالن اجتماعات هسته اصلی می باشد 

رایط و که مکانی برای نمایش فیلم یا اجرای موسیقی و تئاتر است اندازه سالن نمایش به نحوه قرار گیر و چیدمان صندلی و ش

 راههای ورودی و خروجی و اکوستیک بستگی دارد.

در طراحی مدرسه علوم دینی ابتدا به چرایی و هدف اجرای این پروژه که همان پیوند دین و قرآن با علوم روز و نمود آنها در 

ت عبدالعظیم و معماری است، پرداختیم. سپس همجواری های آن را مورد بررسی قرار دادیم که همجواری با حرم مطهر حضر

 کالبدی برای این مرکز در طراحی ریزی برنامهبعد از مطالعات روی سایت،  .شود میارتباط با بلوار قمی از امتیازات سایت شناخته 

قرار دادن بدنه ها -13-4تصویر   

[19] 

 

انواع سایبان -15-4تصویر   

[20] 

 

 

استفاده از سایبان -17-4تصویر   
[19] 
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که طبق روش های طراحی از جنبه های مختلف مثل ابعاد اندازه های فضاها، مبلمان و تجهیزات و همچنین آب و هوا،  کنیم می

 .. را مورد بررسی قرار می دهیم.اقلیم ری و .

ناگفته نماند که بررسی مبانی نظری و تاریخچه مدارس علوم دینی قدیم خالی از لطف نبوده و ما را با خط مشی کلی مدرسه علوم 

ز آیه دینی در طول زمان آشنا کرد. در بحث مبانی نظری به معرفی کانسپت کار پرداختیم که کانسپتی مفهومی بود به این ترتیب ا

ای از قرآن که به معنای هدایت است درس گرفتیم و هدایت انسان ها را در گرو فهم قرآن دانستیم و این پروژه وسیله ای برای 

 رسیدن به این فهم شد.

داخلی و خارجی ما را به سمت طراحی بهتر سوق می دهد و درک مارا از چنین فضاهایی بهتر می سازد. در مرکز  های نمونهمطالعه 

فقهی ائمه اطهار معمار با فضای درونی به سادگی یک مدرسه برخورد می کند و نقطه ضعف این کار اینست که روی ورودی مسجد 

 بیشتر از آموزشی تاکید داشته در صورتی که بنا باید خود را به خوبی به مردم معرفی کند و نه پشت مسجد پنهان شود!

ار بنا از فرم های جدید و دلنواز بهره گرفته که از دید مولف دایره ای که در سقف در مرکز علوم اسالمی آرهاس در گوشه و کن

و همچنین جهت رو به باالی سقف مسجد به سمت قبله جزء نقاط قوت  شود میصحن ایجاد کرده و از درون آن آسمان مشاهده 

 تیشن بندی طراحی شده.کار می باشد. البته پالن های آموزشی این مرکز بیشتر به صورت پالن باز و پار

با در نظر گرفتن همه این موارد طرح مدرسه علوم دینی با فضایی ترکیبی سعی در آموزش بیشتر و بهتر مفاهیم قرآن با استفاده از 

نسل های جوان )دانش آموختگان خود( به استقبال فردایی روشن تر پیش روند. فضاهای این مرکز در عین اینکه به راحتی با هم 

اط دارند اما توسط یک چرخش ساده و فیلتر پیلوت برای فعالیت های هم مزاحمت ایجاد نمی کنند. همچنین یک فضای سبز ارتب

در بهبود آموزش فعال و  مقالهاست این  امید در محوطه پشت ساختمان طراحی شده تا مکانی برای استراحت دانشجویان باشد.

 نوین قرآن کریم موثر باشد.
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