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 چکیده
 روش .است شده گرفته کار  به معماری فضای تحلیل برای مختلفی های روش معاصر ةدور در

 مفهومی و موضوعی قرابت ،است شده ترجمه «فضا نحو» به فارسی در که سینتکس اسپیس

 ،فضایی چیدمان ةنظری مطابق .نامند می نحو را آن که رددا ادبیات در ها  هواژ بندی دسته ةشیو به

 روش .دارد فضاها از استفاده ةنحو بر مستقیم تأثیری ،یکدیگر کنار در فضاها قرارگیری ترتیب

 بناهای از شهر آنجاکه از اما ،شود  می گرفته کار  به شهرسازی حوزة در بیشتر ،سینتکس اسپیس

 این .است شده گرفته بهره معماری حوزة در روش این از همقال این در ،نیست جدا شداخل

 ترسیم و خواندن چگونه توضیح از پس و شده نوشته تحلیلی -توصیفی صورت به پژوهش

 .است هشد تنظیم ها مدرسه -مسجد برای فضایی چیدمان روابط، به توجه با توجیهی، نمودار

 در که است صالحیه و سردار های  نام به قزوین شهر های مدرسه -مسجد شامل آماری ةجامع

 .است شده پرداخته ها  آن فضایی نحو به ،استنتاجی استدالل روش با و اند شده بنا قاجار ةدور

 طراحی در ها آن تأثیر و اجتماعی روابط های ارزش ییشناسا پژوهش، این انجام اهمیت

 ةدور های مدرسه -مسجد فضاهای نایم رابطه وجود اثبات ،نهایی هدف و است معماری

 در گردشی نظام تراکم نشانگر نمودارها بررسی .است اجتماعی روابط براساس قاجاریه

 ةدهند ارتباط اصلی املوع ،مرکزی و مفصلی فضاهای نمودارها این مطابق همچنین. ستبنا

 ةدور های مدرسه -مسجد پنهان مدول و ارتباطی گردشی نظام ،مقاله این در .هستند فضاها

 .یدآ  می دست  به قاجار

 

 .فضا نحو معماری، ،مدرسه -مسجد قزوین، شهر اجتماعی، روابط :یکلید های  واژه
 

  

                                                                                                                                                                              
 Email: soheili@qiau.ac.ir 83411042418 :مسئول نویسندۀ* 
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 مقدمه

 بزرگ یشهرها در واقع یها خانه و انسان یزندگ طیمح لیتحل درمورد ،4فضا نحو نام به یدگاهید ،08 دهة لیاوا در

 از یا تازه باب -دکردن مطرح را آن 1هانس انیجول و 1ریلیه لیب ،1دمنیاست بار نینخست که -روش نیا مدد به .شد مطرح

 از یا مجموعه» فضا نحو ف،یتعر مطابق (.133 :4101 ان،یمعمار) افتی شیگشا یمعمار در یشناس ختیر مبحث

 عرضه را یدوبعد یساختارها در ییفضا یالگوها ها کیتکن نیا .است ییفضا یالگوها فیتوص و یمعرف یبرا ها کیتکن

 از یکی» ،براون دگاهید از .است ییفضا روابط لیتحل یبرا دیمف یابزار ،یهیتوج نمودار .(102 :4331 ،ناورها) «کنند  یم

 را ساختمان پالن یها ییجانما و ها ساخت ،نمودار نیا :است آن یبصر وضوح ،یهیتوج نمودار یها تیمز نیبهتر

 (.31 :4338 براون،) «کند یم ترجمه خوانا و ساده اریبس صورت به

 گذشته ةده یک در تنها ،گذرد می آن گیری شکل از سال بیست حدود که هرچند و است نو        تقریبا  روشی فضا نحو

 ،شد عرضه معماری جهان به کرایر شکلی روش که زمانی درست میالدی، هفتاد دهة اوایل .است یافته زیادی گسترش

 تر شاخص هانسن و هیلیر ،استدمن ،گروه این از .شد معرفی انگلیسی دانشمند و نظر صاحب چند طرف از فضا نحو روش

 متعددی یاه  همقال و ها کتاب دیگر نفر دو و است معماری یشناس  شکل کتاب ۀپدیدآورند استدمن .هستند دیگران از

 .(1: 4101 ،نمعماریا) داشتیم اشاره ها  آن به شکلی نگرش بخش در که اند  داده ارائه موضوع ۀدربار

 در پژوهش ،آن اساس و شد ریزی پایه لندن در 4301 سال در نهانس و هیلیر توسط شهرسازی حوزۀ رد نظریه این

 رخدادهای چگونگی در اصلی و اولیه ةهست فضا ،نظریه این مطابق .است فضایی و اجتماعی های فرم نایم ارتباط ۀنحو

 شکل اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، رایندهایف خالل در نیز خود فضا کهآنجا از اگرچه ؛است فرهنگی و اجتماعی

 .(4103 ریسمانچی،) شود می گرفته نظردر فرهنگی و اجتماعی های فعالیت برای بستری عنوان به       معموال  ،گیرد می

 به را یترسیم فن ،خود هدف به رسیدن برای ها آن .افتاد اتفاق هشتاد ةده در ،فضا نحو روش گسترش دوم ةمرحل

 در .داد می را فضایی مختلف الگوهای سازی شبیه امکان ها آن به ،ترسیمی روش این .دادند ارائه توجیهی نمودارهای نام

 دو به روش این .است روش شدن جهانی ،سوم ةمرحل .یافت می زیادی رواج و گسترش نحو شناسی  روش ه،مرحل این

 توسط سپس و داخلی یسمینارها تشکیل و دهش  اپچ آثار ةوسیل به نخست :کرد پیدا رواج جهان مختلف نقاط رد صورت

 .(181 :4101 معماریان،) لندن های دانشگاه از یکی از خارجی التحصیل فارغ زیادی تعداد

 از پس .ندکرد معرفی را فضا نحو نگرش که ندبود محققانی اولین (4104) نمعماریا و (4104) زادگان  عباس ایران، در

 ؛4100 ،دیگران و یزدانفر) گرفت انجام ایران در شهری های زمینه در نیز هایی پژوهش نگرش، این از استفاده با آن

 معماری مقیاس در را نگرش این اندیگر و ماریانمع سپس (.4134 ،دیگران و مالزاده ؛4138 ؛4103 ،بل و ریسمانچیان

 چیدمان موضوع در ،نگرش این از استفاده خأل مطالب، این به توجه با .دادند گسترش (1844 ؛4134) ایرانی بومی مسکن

 حوزۀ در .ودش می احساس معماری مقیاس در ،ایرانی سنتی بازارهای بگوییم است بهتر یا ایرانی کاروانسراهای فضایی

 با و پذیرد نمی پایان بنا به ورود ةنقط با شهر ارتباط اما ،است شده بررسی بنا به ورود از پیش تا روش این ،شهرسازی

 به پژوهش این بنابراین، ؛ستا توجیه  قابل بناها و شهر نایم ةرابط همچنان ،بنا داخل در روابط کردن  دنبال و ارتباط

 نمودارهای تحلیل و ترسیم و (قاجار دورۀ در قزوین شهرهای های مدرسه -مسجد) ایرانی های مدرسه -مسجد بررسی

 .پردازد  می معماری مقیاس در نگرش این از استفاده با ها آن توجیهی

 در معماران و پردازند می اجتماعی -رفتاری الگوهای و ترافیکی های نقشه و ها گره به ،بنا از بیرون در شهرسازان

                                                                                                                                                                              
1. Space Syntax 
2. Steadman 

3. Bill Hillier 

4. Julian Hanson 
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 رویکرد نیز تحقیق این نظری چارچوب ،درنتیجه .دهند  می نشان توجه اجتماعی روابط تأثیر به روش همان با بنا داخل

 .است معماری کالبد بر اجتماعی روابط تأثیر

 

     نظری       مبانی

    فضا     نحو    به         اجتماعی      نگاه   . 5

 که معتقدند ها آن .دارند اجتماعی دیدی خاص، طور به معماری بناهای و کل در هنری آثار به ،روش این پدیدآورندگان

 امظانت هم ارکن در را فضاهایی ،واحد شکل این به رسیدن برای ،آورد یم وجود  به را واحد شکل یک که هرچند بنا ۀسازند

 یا مردم برای ،خاص یکارکردها درجهت فضاها این .است عناصر و اجزا ةیلوس به فضاها خلق ةمثاب به بنا .است داده

 در .آورد یم ودوج  به نظر مورد فضای و کننده مصرف نایم خاص ارتباط نوعی فضا هر .گیرند یم شکل کنندگان مصرف

 توان یم ،بنابراین ؛شود یم استفاده آن ۀکنند مصرف ةیلوس به که است فضاها یدرون ارتباطات یامعن  به فضاها انتظام اینجا

 در روابط و ها یتفعال این فضا، نحو در .بازشناخت را ها آن گانکنند مصرف اجتماعی روابط فضایی، ارتباطات شناخت با

 .(181: 4101 ،معماریان) افض کلی شکل یا فرم تا اند یتاهم اول ةدرج

 

    بنا        خواندن       ابزار   . 2

 گونة یا 1نوتایپف و 4جنوتایپ پنهان زیستی الگوی یا گونه مانند خاص اصطالحاتاز  بعضی کاربرد به یا اشاره ینجاا در

 که است ییاه  اشتراک یامعن  به که شود یم دیده واژه دوهر برای گونه یا تایپ پسوند دو از استفاده .داشت خواهیم کالبدی

 خود هدف به رسیدن برای ،هانسن و هیلیر .دهند یم ارائه ها فرم یا الگوها از گروهی ۀنمایند عنوان به ها واژه این از کیهر

 جنوتایپ سینتکس، شامل ای یهپا یفتعار .کنند یم معرفی را اجرایی هایابزار و ای یهپا تعاریف فضایی، روابط تحلیل یعنی

 .(181 :4101 ،معماریان) شود یم فنوتایپ و

 این .شود یم گفته اییفض فرم یک در نهفته انتزاعی قوانین به ،نامید زیستی الگوی را آن بتوان شاید که یپجنوتا

 «ةگون» یا نوع یک درون در که است اطالعاتی  مجموعه ،آن کلی معنای .دارد کاربرد شناسی یستز در که ستا یا واژه

 موجودات با نوع یا گونه ،جنوتایپ ةیلوس به .دارد حکومت شیء فرم بر که است درونی اطالعات این و دارد وجود موجود

 اطالعات این به بستگی ،دیگری با تشابهش و آن بقای و زندگی تضمین .یابد یم پیوند آینده و هشتگذ در خود وهگر

 در پنهان زیستی الگوی یا زیستی ةگون .دنک یم عملی را اش یزندگ استمرار و آن استحکام و تکامل و دارد ژنتیک

 کنندگان مصرف یا باشندگان رفتار از که اجتماعی روابط معماری فضای رد که است درونی اطالعات همان نیز معماری

 .(11 :4301 ،هیلیر) است بازشناخت  قابل شده ناشی ها آن

 درک برای .دهد یم نشان گونه یک قالب در را خود که بناست یک کالبد معماری، در فنوتایپ موجود جسم یا ظاهر

 از متشکل ارتش کمپ .کرد معرفی ،اند داده ارائه هانسن و هیلیر که ییها نمونه با را یادشده ۀواژ دو توان یم آن تربه

 سایت یک در روابطی بنابر اجزا این .شود یم گرفته نظردر دیگر فضاهای و انبار آشپزخانه، ،چادر انواع مانند اجزا تعدادی

 که عواملی دیگر و اجزااز  بعضی نبی آسان های یدسترس امنیتی، مسائل از است تابعی ،اجزا نیا قرارگیری .شوند یم چیده

 به ،است گرفته شکل ها آن کاربران روابط براساس که فضاها میان روابط .دشو توجه ها  آن به باید نظامی سایت کی در

 و محوطه یا سایت ینجاا در .دارد ها یتسا دیگر در را تکرار و کاربرد قابلیت که کند  می جلوه طرح یا والگ یک شکل

 دل در کمپ ینا نمونه برای اگر .ندهست پیجنوتا تکرارشونده پنهان الگوهای آن و است فنوتایپ دیگر کیفیزی یاجزا

                                                                                                                                                                              
1. Genotype 
2. Phenotype 
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 عبارت  به .شود یم استفاده یفضای روابط پنهان الگوی همان از ،شود پابر جنگلی یا منطقه یا تپه یک ةمندا پای و کویر

 اجتماعی، ساختار شناخت یامعن  به خود جنوتایپ فهم .یابد ینم تغییری جنوتایپ ،کند یم تغییر فنوتایپ اگرچه ،دیگر

 .(181 :4101 ،معماریان) ستها آن اجتماعی بار و یافته نظام های یتفعال الگوی ،یکدیگر با اجزا ارتباط

 یک توان یم ها شکل این در که یدرحال ؛است ییرتغ قابل گوناگون یها شکل در ،است کالبدی ةگون همان که فنوتایپ

 ۀمحدود توان ینم جنوتایپ برای .دباش فنوتایپ از کمتراست  ممکن ها  جنوتایپ تعداد ،بنابراین ؛داشت جنوتایپ گونه

 یها زمان در و متفاوت مکان دو در بنا چند یا یک در را جنوتایپ نوع یک بتوان شاید زیرا ؛نشد لئقا مکانی و زمانی

 (.1880 ،وقان) دید مختلف

 

 توجیهی نمودار خواندن .3

 یها یژگیو نمودار، نیا .شود یم استفاده یهیتوج نمودار نام به یمیترس یابزار از ،فضاها در یاجتماع روابط خواندن یبرا

 .دهد یم نشان را پالن یداخل یارتباط

 مانند نمودار ینا خواندن .ستفضا هر یکل ای یداخل ونیرکوالسیس آزمودن ،نمودارها نیا از استفاده ةجنب نیتر مهم

 از کیهر .است شده تشکیل اعداد و یتوخال و پرتو های یرهدا افقی، و عمودی مایل، یها خط از نمودار .است متن خواندن

 :یمزپردا  می ها آن به اینجا در که هستند نشانه یک ها آن

 فضاها تمامی نمودار :پر و خالی ۀدایر

 خارج یا حرکت مبدأ نمودار :اضافه  به یا ضربدر با همراه ۀدایر

 فضاها ایرده ارتباط و عمق نمودار :عمودی خط

    رده      هم        فضاهای        ارتباط        نمودار   :    افقی    خط

 یکدیگر به را دایره دو خطوط این) هافضا میان ارتباط ۀدهند نشان :منحنی خطوط موارد بعضی در و مایل خطوط

 .ندنک یم متصل

 ،معماریان) دهند  یرا نشان م خارج فضای به نسبت فضا هر عمق ،دیگر عبارت  به .هستند ها رده عمق گرنشان :اعداد

4101: 180). 

 و توخالی ۀدایر با ،پلکان و راهرو حیاط، مانند ارتباطی فضاهای .ندهست فضا گرنشان دوهر خالی، و پر های یرهدا

 نمودارهای با بنا یک یگردش نمودار .شود خواناتر مخاطبان برای نمودار تا اند شده مشخص توپر ۀدایر با دیگر فضاهای

 شروع صفر عدد از نمودار .کنند یم بیان را فضا داخلی روابط ینوع به کیهر نمودار اجزای .شود یم ترسیم توجیهی

 فردی هر برای که عمومی یهافضا ؛دارد وجود فضاهایی نیز فضا این از رونیب در که استمعن  دینب این .شود یم

 که  هنگامی .ندا  کرده تر یقعم رده یک را فضا و اند  شده وصل داخلی فضاهای به عمودی خط با ها یرهدا .ترددند  قابل

 یک سپس .است گذر یک مبنا فضای و ستجدا خارج از داخل فضای ،باشد آمده داخل به )صفر( مبنا عدد از مخاطب

 شده معرفی اجتماعی عملکرد یک یا اجتماعی مراتب سلهسل یامعن  به این .شود یم نزدیک تر یخصوص فضای به درجه

 .(148 -183 :4101 ،یان)معمار دشو یم دیده چرخشی و خطی الگوهای در نمودار، اجزای نایم اتصال .است

 تودرتو فضای چند قرارگیری یامعن  به این .شود یم وصل دیگر ۀدایر به عمودی خطی با دایره یک از ،خطی الگوی

 با فضا سه حداقل ارتباط یامعن  به چرخشی الگوی .رسید دیگر فضای به تا گذشت فضا یک از باید ،دیگر عبارت  به .است

 یفضا از تر یقعم ۀرد یک در فضا دو این ،داشت یدسترس فضا دو به بتوان زمان هم اگر ،دیگر عبارت  به .است یکدیگر

 داشته ارتباط یکدیگر با دری ةیلوس به ،گیرند یم قرار یکدیگر کنار در که فضایی یا اتاق دو اگر .گیرند یم رقرا پیشین

 به خطی ویالگ .دارند را خود اجتماعی معانی نیز چرخشی و خطی یهاالگو .شود یم داده نشان اردنمو در افقی خط باشند،
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 ةدرج افزایش یامعن  به شدنتر یقعم رده هر .گذشت دیگر فضای یک از باید فضا هر از گذر برای که گوید یم ما

 (.4100 حکیم،) است عمق در یفضاها شدن  خصوصی

 یا بیرونی فضای با ارتباط در فضاها افتراق و پیوندی  هم ةدرج یافتن ،شود می اخذ نمودارها کلی شکل از که نتایجی

 نسبت فضاها تعمق تدرجا و ترسیم  قابل ای رایانه برنامة یک قالب در ،نمودارها نای .است دیگر فضای با فضا هر و مبدأ

 یک و گیرد می قرار تر عمیق ای رده در خود از قبل فضای به نسبت فضا هر که هنگامی .است محاسبه قابل مبدأ نقطة به

 به عدد یک و دنک  می محاسبه مبدأ ةنقط به نسبت را آن رایانه ،کند می پیدا بیشتری یپیمایش ارتباط دیگر فضاهای با فضا

 با فضاهای ،برعکس .فضاهاست آن بیشتر پیوندی هم ةدرج گرنشان ،فضاها دیگر با فضا یک بیشتر ارتباط .دهد می دست

 را فضاها افتراق و پیوندی  هم ةدرج توان می آمده دست به اعداد ةمقایس با .ندراد یکمتر پیوندی  هم ةدرج ،کمتر تباطار

 یک چههر و است تر خصوصی فضا ،باشد بیشتر فضا افتراق ةدرج چههر که دارند اعتقاد نمودار این طراحان .آورد دست  به

 نشان را فضا تربودن عمومی و است دیگر فضاهای با رابطه داشتن یامعن  به ،باشد داشته باالیی پیوندی  هم ةدرج فضا

 توان می ها آن ترسیم با و دنده می خود نامخاطب به فضاها ارتباط از سریعی درک ،گردشی نمودارهای این .دهد  می

 .(12 :4102 نژادی،مسعود) دید شفاف صورت به را بنا در پیمایشی حرکت

 

                      
 

 

 
 نمودار بررسی. 8

 ییفضا دمانیچ لیتحل یها عامل

 .کند یم دایپ ارتباط گرید نقاط با میمستق طور به نقطه کی که است ینقاط تعداد :ارتباط

 خود، تر پایین سیستم از ای یکل ستمیس از نقطه کی ییجدا ای یوستگیپ نشانگر ،نقطه کی یوندیپ هم :یوندیپ  هم

 شاخص نیا .باشد داشته یشتریب یکپارچگی گرید یفضاها با که است ادیز یوندیپ  هم یدارا ییفضا .است دو درجه یعنی

 .دارد یخط ةرابط «ارتباط» شاخص با

 .کند یم مشخص ،اند شده متصل ها آن به که گرید ینقاط از یا نقطه اریاخت درجة که است یپارامتر :کنترل

 است ادیز یها  انتخاب یدارا یوقت فضا کی ،اقعدرو .است «فضا کی در انیجر زانیم» از یکل اسیمق کی :انتخاب

 .کنند عبور فضا آن از ،دهنده ارتباط یرهایمس نیتر کوتاه از یادیز تعداد که

 .شود یم فیتعر شود، یط دیبا گرید نقاط به نقطه کی از گذر یبرا که ییها قدم تعداد عنوان به ،عمق ةیاول ۀدیا :عمق

 ماسوله در خانه یک توجیهی دارنمو از اینمونه .2 شکل

 2111: 1844 صدوقی، و معماریان: منبع

 ماسوله در خانه یک پالن از اینمونه .5 شکل

 2111: 1844 صدوقی، و معماریان: منبع
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 گرید و نقطه آن نیب یادیز مراحل و ها قدم تعداد نقطه از یک عبور برای که شود یم خوانده قیعم یصورتدر نقطه کی

 (.1 :4134 ،گرانید و انیمعمار) باشد موجود نقاط

 کنندگان مصرف های حرکت شکل به روش این اجتماعی ارتباطات ،کنندگان ابداع اعتقاد به ،شد گفته که گونه همان

 ،دیگر سخنی  به .دکر ترجمه ساده نموداری به را پیچیده پالن یک توان می نمودارها این ةوسیل به .یابد  می جلوه فضا در

 مختلف نمودارهای ةمقایس .کند می پیدا ساده ترجمانی روش، این با که است ای پیچیده چیز متن، یک عنوان به بنا کی

 راحتی به گردشی ارتباطات در اه  اشتراک و ها تفاوت ،مقایسه این در .دهد می دست به را جالبی نتایج یکدیگر با گردشی

 است دیگری نتایج ،وندییپ  هم و افتراق دالیل بررسی و بناها در پیوندی  هم و افتراق ةدرج ةمقایس .است تشخیص قابل

 ساختار نخست .اند  تحلیل و تجزیه و نقد قابل شکل دو به گردشی نمودارهای .آورد دست  به توان می نمودارها این از که

 ندتأثیرگذار نمودار درنتیجه و بنا یک ارتباطات و گردشی نظام بر که عواملی سپس آن، یااجز ارتباط و نمودار کلی

 .(4332 ،فرانک ؛4302 ،براون)

 

 پژوهش روش

 به ،فضا نحو تئوری مبنایبر قاجاریه، ۀدور های مدرسه -مسجد توصیف با ،عبارتی  به .است تحلیلی -توصیفی مقاله این

 در قاجاریه های مدرسه -مسجد از مورد دو شامل آماری جامعة .پرداخت خواهیم ها آن معماری در اجتماعی روابط تحلیل

 مدرسه -مسجد داخلی روابط بیان به ،ها دایره و خطوط صورت به توجیهی نمودارهای تحلیل براساس .است قزوین شهر

 ؛یابیم  می دست تری فهم قابل و تر ساده بیان به ،گرافیکی صورت به آن نمایش و پالنی روابط کردن  ساده با و پردازیم  می

 از رسیدن نحوۀ به توجه با فضاها و گیرند  می قرار ردیف همان در عددی گذاری  ارزش با و ردیف یک در رده  هم فضاهای

 وصل یکدیگر به وطیخط با (کنیم می عبور فضاهایی چه از فضا یک به رسیدن هنگام در) دیگر فضای به فضا یک

 درادامه، .است بیشتر آن به رسیدن مراتب سلسله و دارد باالتری دعد ،باشد تر درونی فضا چههر ،تعریف این با .شوند می

 .کنیم  می بررسی نمودار این تحلیل و تجزیه با را فضاها تک تک

 

       
 

 

 

 

 

  صالحیه مدرسة مسجد .8 شکل

 googlemap.comمنبع: 
 سردار ةمدرس -مسجد .3 شکل

 googlemap.comمنبع: 
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 ها یافته و بحث

 سردار مدرسة -مسجد .5

 سازندگان .دارد قرار تبریز خیابان انتهای در که است قزوین شهر ةعلمی مدارس زیباترین از یکی ،سردار مدرسة -سجدم

 هجری 4114 سال در که ندودب قاجار شاه  فتحعلی سرداران از ،«خان حسن» و «خان حسین» های نام به برادر دو ،بنا این

 .دندکر احداث باران آب و مدرسه مسجد، از متشکل و طبقه دو در را آن ،قمری

 ،یافته  زینت اسلیمی خطوط و پرندگان بوته، و گل نقوش و مینایی های کاری کاشی با مدرسه باشکوه و زیبا سردر

 و تاریخ ،آن در و است عبدالرحیم شیخ بن محمدعلی شیخ قلم به ،ممتاز نستعلیق خط به و مرمر سنگ از ای کتیبه دارای

 .(123: 4104 ،سیاقیدبیر) است شده مشخص بنا سازندۀ

 در زیبایی های کاشی و آجری بندی یزدی با وسیعی هشتی به که است شده واقع شمال سمت در ،بنا این ورودی در

 نمازخانه به دیگری و انبار به ها آن از یکی که کند می پیدا راه شبستان دو به آن طرف دو در و شود می وارد سقف قسمت

 کوچکی های ایوان به متصل که -گوشواره دو غربی و شرقی بخش در حجره باب ودو سی .است شده داده اختصاص

 مدرس یک وسط، در .ددارن آن جلو در یا وانچهیا و عقب در ییپستو و دارند یافک وسعت ها حجره .است شده بنا -است

 مانند زین دوم ةطبق .است دوم ةطبق راهرو که دارد قرار باریک ۀگوشوار دو آن طرف دو در و بزرگ ۀحجر یا (سدر محل)

 .است شده ساخته ها گوشواره یباال در گرید کیبار ۀحجر چهار اما ،است اول ةطبق

 و سنگ با آن ۀزارا که است طبقهدو ساختمان یک رایدا ،مساحت مترمربع 4118 با مستطیل شکل به مدرسه صحن

 خط با گلویی قسمت در طرف چهار از ،مدرسه حیاط گرداگرد .است شده تزئین رنگارنگ های کاشی و آجرتراش با بقیه

 حوضی ،مدرسه حیاط وسط در .است شده درج کاشانی محتشم اشعار بنفش، کاشی روی سفید رنگ به نستعلیق زیبای

 غرب و شرق جانب از و بلندتر حیاط کف از متر یک ۀانداز به که است بزرگی مهتابی مدرسه جنوب در و سرپوشیده

 .است شده احداث تعزیه مراسم برگزاری یا استراحت برای تابستان در که است مدرسه ۀانداز هم

 یمهتاب از ،مسجد به ورود .است شده واقع آن بزرگ بیمهتا به متصل و مدرسه حیاط جنوبی قسمت در سردار مسجد

 مخروطی گنبد است، دیگر طاق دو از تر بزرگ که میانی طاق باالی در .دارد آجری طاق سه .است ریپذ انکام آن یجلو

 داشته رقرا متر سانتی 18 عرض و 18/4 از بیش طول با ای سرقبه گنبد، باالی در و شده برپا ای فیروزه کاشی با کوچکی

 (.31 :4100 جوادی،سید  حاج) است قاجاریه دورۀ معماری و هنری شاهکارهای از یکی ،مجموعه این .است

 

      سردار       مدرسة      مسجد       فضایی     نحو   . 5. 5

 سقف، پوشش نظر از ،دشو می اهدهمش نپال در کهطور همان .است زیر صورت به مدرسه -مسجد این فضایی چیدمان

 گنبدی پوشش هس از یعنی است؛ شده اجرا متفاوت است، بوده مدرسه برای که هایی بخش سایر به نسبت مسجد قسمت

 .است شده تشکیل

 

 فضاها معرفی. 2.5

 باال طبقة ةپل راه .48 مدرس .3 کتابخانه .0 نمازخانه .0 مأذنه منارۀ .2 پستو .1 حجره .1 ایوانچه .1 انبار .1 هشتی .4

 ورودی راهرو .41 تسرپرس ةخان به مرتبط راهرو .41 مدرسه -مسجد شبستان .41 ایوان .41 مدرسه -مسجد صحن .44

 .اول طبقة ةپل راه .42 خیابان از مسجد
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 ارتباط و نمودار کلی ساختار به ابتدا در .کنیم  می ترجمه ساده صورت به را پالن این ،فضایی نحو روش هب اینجا در

 و است شده داده نمایش ،شده نوشته آن در فضا ۀشمار که ای دایره با فضا هر ،مرحله این در .پردازیم می آن اجزای

 گویند  می افتراق آن به که است شده نوشته اعدادی ،سطر هر کنار در .دهد می نشان را ها آن ارتباط ،ها دایره نایم وطخط

 .ندپیوند  هم یکدیگر با ،اند  گرفته قرار ردیف یک در که هایی دایره .ستفضا شدنتر خصوصی یامعن  به ها  آن زیادشدن و

 هستند 1 افتراق دارای (بام پشت و پله راه نمازخانه، مدرس، انبار، ،ایوانچه ،مهتابی :ترتیب  به) 48-0-0-2-1 فضاهای

 .ندارند دخالت اندازه و ابعاد ،نمودار این در که داشت توجه باید .دارند یپیوند  هم یکدیگر با و

 

 
  سردار ةمدرس -مسجد توجیهی نمودار .5 نمودار

 4131 ،گانارندگن: منبع

 

 همکف ةطبق/ سردار ةمدرس -مسجد .1 شکل

 481: 4100 جوادی،سیدحاج

 اول ةطبق/ سردار ةمدرس -مسجد. 4 شکل

 482: 4100 جوادی،سیدحاج
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       صالحیه       مدرسة  -    مسجد   . 2

 حاج دست به قمری هجری 4110 سال در ،است آن در سر بر که ای کتیبه استناد به ،قزوین ةصالحی ةمدرس -مسجد

 ،مترمربع 1208 حدود وسعتی با بنا این .است شده ساخته قزوینی پرهیزکار و پارسا علمای از ،قزوینی برغانی صالح محمد

 از .رفت می شمار  هب هجری سیزدهم قرن در شیعه فلسفی مدارس ترین عظیم از و ایران ةعلمی مدارس ترین بزرگ از یکی

 نسیم) حسینی الدین اشرفسید و شیرازی میرزای ،اسدآبادی الدین جمالسید توان می مدرسه این آموختگان دانش جمله

 .برد نام را (شمال

 از که است شده واقع مولوی خیابان غرب در یمجد محلة در و قزوین بازار غربی جانب در صالحیه ةمدرس -مسجد

 در آن ورودی و گرفته قرار مدرسه شمال در مسجد .رود می شمار  به قزوین شهر تاریخی بافت ارزشمند بسیار های محدوده

 رامونیپ .اند کرده پیدا رایشآ آن اطراف در فضاها که است بزرگی (حیاط) یمیانسرا دارای مدرسه .است مولوی خیابان

 .شوند می مرتبط اطیح یفضا به هایی ایوانچه وسیلة  به هک دارد قرار مدرس نیچند و حجره وپنج پنجاه از شیب ،اطیح

 .(241 :4100 ،گلریز) است یفرع اطیح دو یدارا نیهمچن مدرسه

 روی طبقه دو در غربی و شرقی اضالع میانی محور در مدارس و است شده واقع ای کتابخانه ،حیاط شمالی ضلع در

 مسجد، جنوبی ضلع در .اند  شده واقع ساختمان شمالی ضلع در و اول ةطبق در ،اصلی شبستان و مسجد .اند گرفته قرار هم

 که دارد ذنهأم دارای ۀمنار دو مدرسه این .است گرفته قرار شمالی ضلع همکف ةطبق های حجره روی که دارد قرار ایوانی

 ها آن پلکان .اند  شده تزئین آجری نقوش با و اند گرفته قرار مسجد حیاط دو اتصال محل های کنج روی و متقارن صورت به

 آن حیات یط و اند  هشد تزئین یآجر نقوش با ،مدرسه این نماهای  تاق و ها تاق ربیشت .شود می شروع اول ةطبق بام روی از

 بنا این .اند گرفته جای بنا اصلی محورهای در هستند، ها مدرس همان درواقع که بنا اصلی فضاهای .اند شده مرمت بارها

 ایوانچه یک با ها حجره فوقانی، و میانی اتطبق در .است شده ساخته باغچه گودال صورت به زیرین طبقة و است هطبق  سه

 جوادی،سید  حاج) است محراب بدون و شده واقع مدرسه یباال ةطبق در هیصالح مسجد .اند گرفته قرار میانسرا به ور

4100: 31). 

 

 صالحیه مدرسة -مسجد فضایی نحو .5.2

 بین مشترک فصل و داریم بنا اصلی صحن به پیوسته ایوان همچنین .دارد وجود نیز کتابخانه صالحیه مدرسة -مسجد در

 پراکنده زمین سطح در زیر صورت به ،پستو و مدرس و حجره مانند فضاها سایر .است مؤذن برای مناره دو ایوان و صحن

 .اند  شده هچید یکدیگر کنار در و

 

 فضاها معرفی .2.2

 مدرس .0 انبار .0 ایوانچه .2 مهتابی .1 اول طبقة شبستان .1 همکف طبقة شبستان .1 مسجد صحن .1 هشتی .4

 .کتابخانه جلو ایوان .40 حیاط .42 مسجد .41 پستو .41 مسجد ایوان .44 بام پشت ةپل راه .48 نمازخانه .3
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 .است شده داده نمایش هدسا شکل به زیر توجیهی نمودار در بنا این در فضایی ارتباط همچنین

 

 
  صالحیه ةمدرس -مسجد توجیهی نمودار .2 نمودار

 4131 ،نگارندگان: منبع

 

      تحلیل   و       تجزیه

 سفید های دایره و هستند بسته  نیمه فضاهای خاکستری های ایرهد و بسته فضاهای مشکی های دایره ،توجیهی نمودار در

 با ؛پردازیم می دیگر فضاهای به نسبت فضا هر عمق به ،قسمت این در .(1844 ،صدوقی و معماریان) باز فضاهای بیانگر

 در را تعداد این سپس. (توخالی و پرتو های دایره) کرد عبور باید فضا چند از ،فضا هر به رسیدن برای که محاسبه این

 ایبر ؛(20: 4104 ،انزادگ  عباس) آید دست  به شاخصی عدد تا کنیم  می ضرب (فضاها بین خطوط) فضاها ارتباط تعداد

 همکف ةطبق/ صالحیه ةمدرس -مسجد نقشة. 7 شکل

 4101 محمدزاده،: منبع

 اول طبقة/ صالحیه ةمدرس -مسجد نقشة .4 شکل

 4101 محمدزاده،: منبع
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 کرد عبور باید (1 ۀشمار) ایوانچه و (42 ۀمارش) حیاط فضاهای از ،(1 شمارۀ) حجره به (4 ۀشمار) هشتی فضای از ،مثال

 ضرب حاصل .اند شده وصل هم به ارتباط خط سه با که شوند می فضا چهار هم روی حجره و هشتی فضای خود با که

 .کنیم می تحلیل را فضاها آمده تدس به اعداد روی از و دهد می ما به را شاخص این ،ها آن بین های خط تعداد در فضا تعداد

 در ،دارند محرمیت چقدر هم به نسبت فضا دو که دهد می نشان (حجره و هشتی مثال، برای) فضا دو بین عدد این

 ارتباط فضا دو دهند می نشان بیشتر عددهای .هستند ارتباط در هم با حد چه تا و دارند قرار یکدیگر از ای فاصله چه

 :1844 ،صدوقی و معماریان) ستها آن تنگاتنگ ارتباط ۀدهند نشان ،فضا دو بین کمتر عدد عکسرب و دارند هم با تریکم

2111). 

 
  سردار مدرسة -مسجد در فضاها سایر به نسبت فضا هر عمق. 5 جدول

 
 4131 ،گاننگارند: منبع
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  صالحیه مدرسة مسجد در فضاها سایر به نسبت فضا هر عمق. 2 جدول

 
 4131 نگارندگان،: منبع

 

 ابتدا حلهمر این در کردیم، تنظیم جدول قالب در دیگر فضاهای به نسبت را فضا هر فاصلة و ارتباطی عمق که حال

 .دهیم می نمایش نمودار دو قالب در را (مدرسه) آموزشی فضاهای بین ای مقایسه

 

  
 

 

 

 مسجد در آموزشی فضاهای ارتباط عمق .3 نمودار

 سردار ةمدرس -

 4131 نگارندگان،: منبع

 مسجد در آموزشی فضاهای ارتباط عمق .8 نمودار

 صالحیه ةمدرس -

 4131 نگارندگان، :منبع
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 ارتباط و هستند بیشتری عمق دارای پستوها ،آموزش فضاهای در که گرفت نتیجه توان می نمودار دو این بررسی با

 و انفرادی خواندن  درس برای ،حجره .دارد تنگاتنگی ارتباط حجره و ایوانچه با پستو فضای البته .دارند فضاها سایر با کمی

 قابلیت و فضاها نوع کهطور همان .دارد کاربرد حجره به ورود فضای  پیش ایوانچه و لوازم دادنقرار برای فضایی عنوان به

 .است توجیه  قابل پستو و حجره برای عمق بودن  کم و فضاها سایر برای عمق بودنزیاد ،است مشخص ها آن کاربردی

 .دهیم می نمایش را آن فضاهای نامی رابطة ،نمودار دو قالب در و پردازیم می (مسجد) عبادی فضای بررسی به حال
 

           
 

 

 

           
 

 آموزشی فضاهای ارتباط عمق ایمیله نمودار. 1 نمودار

  سردار مدرسة -مسجد در

 4131 نگارندگان،: منبع

 فضاهای ارتباط عمق ایمیله نمودار. 4 ارنمود

  صالحیه ةمدرس -مسجد در آموزشی

 4131 نگارندگان،: منبع
 

 مسجد فضاهای ارتباط عمق ایمیله نمودار. 3 نمودار

  سردار مدرسة -مسجد در

 4131 نگارندگان،: منبع

 فضاهای ارتباط عمق ایمیله نمودار. 54 نمودار

  صالحیه مدرسة -مسجد در مسجد

 4131 نگارندگان،: منبع

 در مسجد فضایی ارتباط عمق نمودار. 7 نمودار

  سردار مدرسة -مسجد

 4131 نگارندگان،: منبع
 

 در مسجد فضایی ارتباط عمق نمودار. 4 نمودار

  صالحیه مدرسة -مسجد 

 4131 نگارندگان،: منبع
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 فضاهای همچنین .است تر خصوصی و گرفته قرار فضاها از بیشتری عمق در مسجد دنده می نشان نمودار دو این

 این و دارند یکدیگر با تری تنگاتنگ ارتباط ،است کمتر مسجد به نسبت ها آن عمقی عدد که مسجد صحن و مسجد ایوان

 .است توجیه  قابل آن اربریک و عملکردی ظرفیت به توجه با

 .مرسی  می زیر نمودار دو به و گیریم می نظردر یکپارچه صورت به را بنا در موجود فضاهای کل ،ادامهدر

 

 
  سردار مدرسة مسجد در بنا کل در فضایی تباطار عمق میزان. 55 نمودار

 4131 ،گاننگارند: نبعم

 

 
  صالحیه مدرسة مسجد در ناب کل در فضایی ارتباط عمق میزان. 52 نمودار

 4131 ،گاننگارند: منبع
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  سردار مدرسة -مسجد در مسجد فضاهای ارتباط عمق ای میله نمودار. 53 نمودار

 4131 ،گاننگارند: منبع

 

 
  صالحیه مدرسة -مسجد در مسجد فضاهای ارتباط عمق ای میله نمودار .58 نمودار

 4131 ،گاننگارند: منبع

 

 و بحث وجود دلیل  به آموزشی فضای و بیشتر عمق در عبادی فضای که شود می حاصل نتیجه این ،کلی بررسی با

 قرار یکدیگر با تنگاتنگی ارتباط در و کمتر عمق در -کنند می مراجعه بنا این به آموزش برای که -کاربران نظر تبادل

 باید آموزشی فضای هر که است مهمی نکات از یکی و است رایج بسیار اطالعات تبادل ،تحصیل برای چراکه ؛اند گرفته

 .دببر بهره آن از

 در (مسجد) عبادی قسمت و همکف قسمت در (سهمدر) آموزشی قسمت عملکردی، های بندی تقسیم نظر از همچنین

 برای مزاحمتی ،کنند استفاده مسجد از بخواهند که کاربرانی ،بندی تقسیم این با .است گرفته قرار اول، طبقة باال، قسمت

 .گیرد  می انجام یکدیگر کنار در تداخل بدون عبادت هم و آموزش هم ،بنا یک در کل در و ندارند مدرسه کاربران
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 گیری نتیجه

 عملکردهای از یکی سنجش و فضایی نحو روش کارگیری به با که رسد می نظر  به گونه این کلی بندی جمع یک در

 نمودارهای و قواعد با ،معماری فضاهای در اجتماعی روابط معیارهای لحاظ  به ،مدرسه و مسجد عنوان با گذشته معماری

 از پیش تا .کنیم  می پیدا دست ریاضی صورت به ،یکدیگر با فضاها ارتباط و محرمیت میزان به ،ریاضی رابطة و گرافیکی

 بندی دسته عمومی و خصوصی انواع به را ضاهاف ،اند داشته فضاها که دیرکارب و تعریف با آن محققان و معماران ،این

 .داد انجام تری دقیق و تر درست گیری نتیجه توان می ارقام و اعداد با و علمی صورت به روش این با اما ،کردند می

 :آید می دست  به ها مدرسه -مسجد برای زیر نتایج ،روش این با

 و است انفرادی مطالعة مخصوص که حجره فضاهای با هم ؛باشد ارتباط در آموزشی فضاهای همة با باید مدرس .4

 کنجکاوی، حس و دیدن همین .باشد دیدن قابل آموزش فضای کاربران ورود هنگام در که حیاط باز فضای هم

 .است علم فراگیری برای دعوتی

 نیز مدرسه -مسجد فضای در .است پراهمیت بسیار ایرانی معماری در فضا یک به رسیدن یبرا مراتب سلسله .1

 اندکی اختالف ودشانخ اصلی فضاهای با ،عمق ارتباط جدول و توجیهی نمودار در که هستند فضا  پیش فضاهایی

 ایوان ایوانچه، که ...و مسجد ایوان با مسجد صحن ،مسجد با مسجد ایوان ،حجره با ایوانچه ،مثال برای ؛دارند

 .هستند (مسجد ایوان و مسجد حجره، ترتیب  به) خود بعدی فضای برای فضا  پیش ،صحن و مسجد

 دهد می نشان فضایی عمق دارند، قرار یکدیگر کنار در مدرسه و مسجد کاربری دو که بناها از نوع این در .1

 ها کاربری ،تداخل نظر از دارند؛ یبیشتر عمق و نددورتر عبادی فضاهای از اند،  دسته یک در آموزشی های کاربری

 .اند گرفته قرار یکدیگر کنار در مستقل طور به کیهر و رندندا یکدیگر برای مزاحمتی هیچ

 .دارد قرار تنگاتنگ ارتباط در حجره با و است بیشتر آموزشی فضاهای سایر از پستو فضایی عمق .1
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