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چکيده
فعاليّت هاي آموزشي در هر دورهاي از اهميّت بسزايي برخوردار بوده است .آموزش و تعليم در هر زمان سبب رشد و پيشرفت فرهنگ و تمدن در جامعه شده
است .اين تحقيق به پيدايش مراکز آموزشي ـ مذهبي که همان مسجد ـ مدرسهها هستند ،ميپردازد و چون عمدة اين مراکز در زمان قاجاريه ساخته شده اند،
جمعيّت آماري را مسجد ـ مدرسههاي اين دوره تشکيل داده است .هدف اصلي پژوهش تحليل و گونه شناسي اين مسجد ـ مدرسه ها و مسألة مهم در تحقيق اين
است که مسجد ـ مدرسه هاي ايران در دورة قاجار به چه گونه هايي تقسيم مي شوند؟ آيا رابطه اي ميان گونه هاي مختلف مسجد ـ مدرسه ها و زمان ساخت آن ها
وجود دارد؟ يا اين رابطه با مکان و موقعيّت قرارگيري قابل توجيه است؟ در اين پژوهش از روش تحقيق موردپژوهي استفاده شده است .روش گردآوري
اطالعات به صورت اسنادي و کتابخانه اي است .نتايج اين تحقيق حکايت از تقسيم بندي مسجد ـ مدرسه ها به سه گونه اصلي دارد .گونة اول ،مسجدـ مدرسه،
فضاي واحدي است که کارکرد مسجد و مدرسه در آن از هم تفکيک شده است .گونة دوم ،مسجد و مدرسه در يک فضا قرار گرفته اند و کاربري مسجد و مدرسه
در هم ادغام شده است .گونة سوم ،شامل مسجدـ مدرسه هايي است که به صورت جدا از هم ولي ،در کنار هم ساخته شده اند .ارتباط مسجد و مدرسه از طريق
فضايي مشترک در داخل بناست .در واقع اين گونه بندي با زمان ساخت ،مکان و موقعيّت قرارگيري مسجدـ مدرسه ها رابطهاي نداشته است .شايد بتوان گفت
که در شرايط خاصي و برحسب نوع تفکّر و هم چنين ميزان اهميّت مسجد و مدرسه ،اين گونه ها شکل گرفته اند.

واژگانکليدي :مسجد ،مدرسه ،مسجدـ مدرسه ،دورة قاجار ،گونه شناسي.
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