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 چکیده 

موزش و آ. نظام اساسی تکوین، توسعه و انتقال عناصر فرهنگی جامعه، نظام آموزش و پرورش آن استبدون تردید یکی از ارکان 

ط های ترین محیمدارس، شناخته ساختار آموزشی، تعلیم دهنده، تعلیم گیرنده و محیط آموزشی است. ،پرورش دارای چهار رکن

تاریخ  هش هایری، دستخوش تحوالت اساسی شدند. بررسی پژوآموزشی هستند که در طی زمان در بخش های گوناگون از جمله معما

وهش، ز این پژپرداخته شده است. هدف اکمتر به رابطه ارکان آموزش و معماری مدارس  هس ایران نشان می دهد کرمعماری مدا

-اریخیروش ت اساسبررسی تحوالت معماری و محتوای مدارس و ارتباط میان این دو، در دوران های مختلف است. این پژوهش بر 

. رداخته استریخی پتفسیری به گرد اوری داده ها به صورت کتابخانه ای و سپس تحلیل آن ها با استناد به اسناد و داده های تا

 شود.  وین سازگارموزشی نآعاملی مورد توجه قرارگیرد و سیستم آموزشی با معیار های تپیشنهاد می شود در ایران نیز این روند آموزش 

 نظام آموزش، معماری مدارس، تعامل  گان کلیدی :واژ

 

 مقدمه

بشر،  یگزند التتحوی برخوردار است. از طرف ییبسزا تیدارد از اهم یبشر که در توسعه جوامع یمهم ارینقش بس لیآموزش به دل

 مهم ینه هااز گو یکی. رندیگی م قرار یدر معرض دگرگون زین یآموزش یکرده و فضاها متأثر را یو از جمله آموزش یاجتماع ینهادها

حوزه  یابر یهادبه عنوان ن نیاز ا شیپ مدرسه» شدند. یمختلف دچار دگرگون یدوره ها یکه در ط هستند مدارس ،یآموزش یفضاها

 بهی عیطب یا آهنگنهاد ب نیشد. ا یآموزش داده م یاسالم علوم شده به مسجد که در آن مهیضم یرفت، مکان یکار م به هیعلم یها

تحوالت و  نیا طالعهم. لذا ( ۱۷۳:  90 ۱۳براند،  لنیه)« متداول شد.  سیتدر عمده در سبک یرییرشد کرده و احتماال با تغ یرامآ

، مدارس یتواو مح یرمعما تحوالت کمتر به دهدیمدارس نشان م نهیشها در زمپژوه یبررس برخوردار است. یانیشا تیعلت آنها از اهم

 یحتواو م یماردر تالش است تحوالت مع حاضر است. مقاله یضرور یتحوالت و علت آنها امر نیا یررسب پرداخته شده است. لذا

 کند. یبررس هم با اسیگوناگون، در ق یدوره ها یدو را ط نیو ارتباط ا رانیا مدارس
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 یاوه هیش ینددسته ب ها، الگوها و هینظرق در مورد یل، به تحقیاست و با روش استدالل و تحل یو کاربرد یاز نوع نظر شپژوه نیا

 نیده است. بدستفاده شااز منطق جز به کل  یبه عبارت ایو  ییپژوه از منطق استقرا نیپردازد. در ا یم رانیا مدارس یمعمار فمختل

بخانه طالعات کتام قیطر زاتا امروز مطالعه و مشاهده شده است. داده ها  روزیاز د یآموزشی فضاها یها و معمار رح، طها هیمنظور نظر

 شده است. یجمع آور یا

 مسئله انیب

س مدار یعمارمه در معنا ک نیاست. بد یاس با مدارس سنتیآنها در ق یدر معمار ییات فضایفیمدارس ما، عدم وجود ک یامروز مسئله

 وضوع مدارسمشده در  طالعات انجامشدند. با توجه به م نیگزیجا گریوجود ندارند و در مقابل عناصر د یسنت مدارس کیفیاتامروز، 

تا  ،یسنت دوران مدارس از یتحوالت معمار ی، بررس شپژوه نی. هدف از ااست تار آن صورت گرفتهخاره سدربا ییها یبررس ران،یا

 اس با هم است.یدر ق ران،یمعاصر ا

 

 پیشینه پژوهش 

 پژوهشها نیاست. ا قرارگرفته یحوزه، مورد بررس نیگران اپژوهش از یاریتوسط بس ،یاسالم یاز عناصر معمار یکیمدرسه به عنوان 

 سه دسته اند : شامل

. (1380)اند بر لنید مانند هرا به مدرسه اختصاص داده ان یبخش آن پرداخته و در یاسالم یکه به صورت عمده به معمار یدسته ا - 

در  را آن (1387) انیرو معما ایرنیکرده و پ یبررس یسالما یها نیسرزم در تمام یاسالم یعناصر معمار گریمدرسه را مانند د شانیا

 کرده است. یمعرف رانیا یاسالم یمعمار طهیح

 سیتأس از عهد باستان تا رانیمدارس ا خیتار»در  (1364)زاده  سلطان مدارس پرداخته اند مانند یبه بررس ژهیبه شکل و گریدسته د -

 (1378) سلطا نزاده کرده است. انیرا ب یخیتار یههامکتوب در نوشت ای ارس موجود،مد یهایژگیاز و یو برخ خچهی، تار«دارالفنون 

 از یا نش نامهدا (1381). مالزاده پردازدیبناها در تهران م نیا یمعرف به «تهران یها همدرس-مسجد»با عنوان  یدر مقاله ا نیهمچن

  به دست داده است. (یکنون) رانیمدارس موجود در ا یبنا

 مدرسه یسبه برر (1373)ثواقب  اند، مانند مقاله رداختهپ مدرسه چند ای کی یاجزا ای یمعمار یها به بررس شاز پژوه گریدستة د -

ی بر رو یقیتطب یبررس زین (1391)و همکارانش  یپرداخته، خان مدرسه سپهساالر یبه بررس (1388) یدیپرداخته، زمرش رازیش خان

 داده اند. انجام رد و مدرسه چهارباغ اصفهانخرگ هیاثیمدرسه غ ناتییو تز یمعمار

 مبانی نظری تحقیق

 رانیارکان آموزش و پرورش در ا

ی ساختار و سازمان آموزش رنده،یگ دهنده، آموزش رکن : آموزش چهار شامل یتینظام ترب ،یو علوم رفتار یتیترب نینظر متخصص طبق

 دارند گریکدیبا  یارکان رابطه متقابل نیاست. ا یآموزش یفضا و( ش و ...آموز ندیآموزش، فرا یهها ویش ،یآداب آموزش ،یمواد درس)
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 نیا در .میمدارس هست یعوامل با معمار نیدرک رابطه متقابل ا ازمندین آن یخیمدارس و روند تحوالت تار یفهم معمار یبرا نیبنابرا

 (مدارسی )آموزش یفضا یمعمار راتییکنار تغدر دوره معاصر،  تحوالتش در نقاط عطف ران،یا یشده نظام آموزش یپژوهش سع

 کرد : میبه سه دوره تقس توانیرا م ینظام آموزش خیتار شود. یبررس

ی نیم دطالب علو میرمستقیو غ میمستق یا بوده و به گونه هیعلمی ها به طور کامل در دست حوزه یکه نظام آموزش یا . دورهالف

 ه دوره بهس نیاز ا یشران آموزدو نیتر یطوالن نیه، بنابراداشت جودودوره، از قبل از قاجار  نیبوده اند. ا یا نظام مکتب خانه گردانندة

 .دیآ یم شمار

 انیرانیا ییدوران قاجار و از زمان آشنا یها هانی. دورة دوم که از مب

 هم در کنار زین یگاه وهمزمان  لکرده در غرب، هر دو گروه،یتحص و افراد انیبود که روحان یفرهنگ و تمدن غرب شروع شد، دوره ا با

 .کردندی م تیرا هدا ینظام آموزش

 دانش اشده و تنه ه خارجگردون نیاز ا انیو روحان انیکرد، حوزو دایپ اول شروع و به مرور گسترش ی. در دورة سوم که از زمان پهلوج

 کار، نیا در یخالتاز هرگونه د ونیکه روحان یگرفته، به گونه ا عهده را به ینظام آموزش یو راهبر تیآموختگان غرب سکان هدا

 .(122:1384 ،یرینص)شدند  بازداشته

 

 ی در ایرانشپیشینه فضا های آموز

شاپور در  یدر گذشته مورد توجه بوده اند؛ مدرسه جند یآموزش یدهد که در کشور ما فضاها ینشان م ایتحوالت مدارس در دن خیتار

از  شی(. پ۳۵، ۱۳۹۴ ا،یرود)کامل ن یبه شمار م یآموزش یفضاها ینمونه ها نیشد، از اول سیتأس ریکه توسط اردش یالدیقرن سوم م

کشور همزمان با هم در دوره  یو مذهب یشد. دستگاه ادار یآموزش یفضاها شیدایموجب پ یمذهب و یاسالم دو عامل مهم ادار

 یخاص از آنان شد و از سو یطبقه ا نیمنجر به تکو رانیبتعداد و منزلت د شیسو افزا کیکه از  افتیتوسعه  یبه گونه ا انیساسان

در  یو مذهب یداشت. آموزش علوم ادار ازیبه هزاران موبد ن یمذهب نو مبلغا انیمرب نیتأم یصدها آتشکده ساخته شد که برا گرید

. رفتیپذ یموبدان صورت م لهیبه وس فضا و کیدر  انیاز اوقات در دوره ساسان ینبود، بلکه حداقل برخ زیمتما گریکدیهمه دوره ها از 

اغلب در  زین یآموزش یآن بهره برند. فضاها ازتوانستند  یم ینیمع یداشت و فقط گروه ها و قشرها یطبقات یجنبه ا شتریآموزش ب

و گسترش  شیانخست افز یعنیدو عامل مهم،  ران،یداشتند. پس از ورود اسالم به ا یجا یمراکز مذهب ای یو سلطنت یمجاور مراکز ادار

سنت  انی. زمان غزنودمدرسه ش نیموجب تکو یاسیس - یمذهب یآن و دوم رقابت ها یاجتماع یو کارکردها یمنابع فقه و علوم مذهب

مساجد در دوره  یکه در معمار یمدارس همزمان با تحول یمعمار یحکام، وزرا و بزرگان ادامه دادند. فضا ن،یمدرسه را سالط سیتأس

شناخته شده بود  انیکه حداقل از دوره اشکان یوانیدر آمد. طرح چهار ا یوانیدگرگون شد و به شکل چهار ا وست،یقوع پبه و انیسلجوق

واقع شد. نحوه  یمورد بهره بردار زین رانیا یکه خارج از مرزها افتیرفت، چنان مورد استقبال قرار گرفت و گسترش  یو به کار م

 یاز فضا یبه انضمام جبهه ا وانیبود که هر ا بیترت نیبه ا افت،ی یبه مذاهب اربعه اختصاص مکه  ییاستفاده از فضا در مدرسه ها
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و  یوانیچهار ا ،یوانیتوان به مدارس دو ا یطرح مدارس مهم را م یشد. طبقه بند یمذهب در نظر گرفته م کی روانیپ یمجاور آن برا

از شمال تا  ،یمدارس اصطالحا نقشه آلمان زین ی(. در دوره پهلو۷۵، ۱۳۹۰ ،یشلمان یکرد)احمد می( تقسی)دو محور یوانیشبه چهار ا

به الگوها و  لیمدارس بود، تبد یمدارس که تحت نظارت سازمان نوساز یمعمار ،یمشود. بعد از انقالب اسال یم دهیجنوب کشور د

راست گوشه با  یکالس ها کنواخت،یو  دهیکش یراهروها ،یآجر لیمکعب مستط یشد؛ ساختمان ها کسانی یا شهیکل یقالب ها

 (.۳۵، ۱۳۹۴ ا،یداشت )کامل ن یجا یداشتبه یها سیگوشه آن سرو کیکه در  یآسفالت اطیحفاظ دار و ارتفاع بلند، ح یپنجره ها

 

 مدارس سنتی ایران 

مل مکتب قع شار واد رانیدر ا یآموزش یمدرسه است. فضاها ،یدرون شهر یاز ساختمان ها یعموم یبنا نیبعد از مسجد، مهم تر

 وانیا حجره ها و ابسرسبز  یاطی(. داخل مدرسه ح۹۱، ۱۳۸۷ ا،یرنینداشته است )پ یخانه و مدرسه بوده است. مکتب خانه، مکان خاص

مدرس،  ه است.محل بحث بود زیحجره ها ن یجلو یها وانچهیمدارس و ا یها وانیدر ا نارهایسم یدر اطراف بوده است. جا ییها

 (.۹۲، ۱۳۸۷ ا،یرنیداده است)پ یرسه است و استاد در محل درس مدرس مد یفضا

 فقه و جز ریتفس ث،یحد -یاسالم یکرد که در آن علوم سنت فیتعر یآموزش عال یبرا یتوان، مؤسسه ا یمدرسه را به طور خالصه م

 بود. یسالماز جامعه ا ینیمع یازهایبه ن یشود. مدرسه، پاسخ یآموزش داده م -آن 

از  یه همگک...  وفقه  ث،یحد ر،یهمچون لغت، نحو، بالغت، تفس یدرس علوم گوناگون یمحل آموزش، مسجد بود. حلقه ها در ابتدا،

 نیدوره ب نیوزش در ا(. آم۸، ۱۳۹۶شد)عالقمند،  یظره گذاشته ماقرآن سرچشمه گرفته بودند، در مساجد برگزار شده و به بحث و من

و  فتندایوسعه مکاتب هم ت هیشد و همگام با توسعه مدارس علم یم میتقس یرسم ریصورت غبه  هیعلممکتب خانه، مسجد و مدارس 

 یگریصر دش، عناآموز یشدند. با توسعه آموزش و ساخت مدارس برا لیتبد هیمدارس علم یبرا یدوره مقدمات کیعمال مکتب ها به 

 و مخاد یاتاق ها د از: حجره، مدرس، کتابخانه، مسجد،مدارس، عبارت بو یکارکرد ییاضافه شد. عناصر فضا یآموزش یفضا نیبه ا

 .یبهداشت یها سیچراغ دار و آبکش و سرو

ب و احکام آدا جیترو و غیلتب هیمدرسه ها سخن گفته اند. در دوره صفو اریاقامت داشتند از تعداد بس رانیدر ا هیکه دوره صفو یاحانیس

 .بود یشنبود و مستلزم توسعه نظام آموز سریم ین امکانات آموزشکرد ایو مه یآموزش یو نشر آن بدون فضاها غیو تبل

 نهیما در زماشور تمام شد، به ضرر ک یها نهیاز زم یاریضمن آنکه در بس گرید یبا کشورها رانیا یاسیس - یگسترش روابط اقتصاد

 یرخب و هیانتشار نشر د،یجد یمدرسه ها سیاست. تأس یآثار قابل مالحظه ا یتمدن و فرهنگ اروپا دارا یاز جنبه ها یبا برخ ییآشنا

است  رد ذکر شدهمو نیااز  ینمونه ا زین ریکب ریام لهیدارالفنون به وس سینبود. تأس ییآشنا نیاز ا ریتأث یب یاز اقدامات فرهنگ

 (.۹، ۱۳۹۶)عالقمند، 

 رانیمدارس معاصر ا
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 -یاسیس عیوس یاه یدستخوش دگرگون رانیکشور ا ،یالملل نیو ب یسلسله تحوالت داخل کیاواسط قرن نوزدهم و به دنبال وقوع  از

لقى سپس طرز ت واص وخطبقه  یآنها بود. که ابتدا باورها یها بعد فرهنگ یدگرگون نیجنبه ا نیدارتریو پا نیتر قیشد. عم یاجتماع

ظاهر مبه  ندهیزاف کردیو رو یسنت یهاروند فاصله گرفتن از الگو نیا جهیخود قرار داد. نت ریتحت تأث یسقاطبه مردم را به طور اسا

و  میو تعل یماروزه معحتجدد خواهانه که به  التیبود. تما نیآموزش و پرورش نو ستمیس یریاز جمله در مورد به کار گ ،یفرهنگ غرب

عد عمیقأ مست هک یطیشرا ستمیقرن ب نیآغاز یظهور مدارس معاصر فراهم ساخت. در سال ها یرا برا نهینظر افکنده بودند زم تیترب

بود  یساسا یژگیودو  یدارا دیآموزش و پرورش جد ستمیشد. س یمنته یعموم تیو ترب میاز تعل نینو یتحول بود، سرانجام به فصل

عالقمند، ) یغرب یها کردیرو -۲ ،یمذهب یاصالت ها ازتن فاصله گرف -۱ساخت  یمتفاوت م یسنت ماتیبا نظام تعل یکه آن را به کل

 یز معمارا یریه گاز مدارس با بهر یدیکنار گذاشته شد و شکل جد کبارهیخود به  یسنت ی(. ساختمان مدارس که با الگو۸، ۱۳۹۶

 دیه جدقاعد به رسمدا یشده و طراح هیآن ارا یکیزیف اتیو خصوص یاز مکان آموزش دیجد فیتعر بیترت نیساخته شد. بد یغرب

نون به ارالفددر مدرسه  یو تخصص یدر سطح آموزش عال دیاستفاده از موضوعات جد یبرا یرسم یالش هات نی. نخسترفتیصورت پذ

رس مدا یالگو ود برب یانیپا قتیتحول در حق نیا است. رانیا ریدر مدارس قرن اخ یمرکز اطیح یراهرو به جا ینیجانش وست،یوقوع پ

 کنواختیو  میقمست فیمدرسه عبارت بود از رد کی یالگو ،یقرن جار یا. در ابتددیجد وهیمدارس به ش یبر طراح یازو آغ یسنت

، ۱۳۹۶د، )عالقمنکالس شیدر آرا زهایم کنواختیو  میمستق فیپنجره ها در نما و رد کنواختیو  میمستق فیکالس ها در پالن، رد

۹.) 

 رانیو معاصر ا یمیمدارس قد یطراح سهیمقا

اوت وجب تفم نیدارد و هم یمدرن و امروز یایبا مفهوم آموزش در دن یاریعمده بس یتفاوت ها یسنت یایمفهوم آموزش در دن

شد و  یمانجام  نهیبه س نهیو نقل س یتجرب وهیعموم مردم به ش یعموما آموزش برا ران،یاز اسالم در ا شیشود. تا پ یآنها م یساختار

رار ق ریحت تاثه شدت تمفهوم آموزش را ب ،یطبقات ین کاست هابود ریو نوشتن را نداشتند. فراگ واندنخ یریادگیهمه فرصت و اجازه 

 یوشکافم لزومش، و درک نحوه آموز لیتحل یبرا. شود یبرداشته م یطبقات تیشود و محدود یبعد از اسالم، نظام عوض م داد. یم

اه خانه گشدند و  یخانه برپا مموضوع خانه است: گاه مدارس و روند آموزش در  رامونینکات پ نیاز ا یکی : استضروری چند نکته 

زد او ن یاز کودک هک ناستیس یشاگرد ابوعل ار،یبودند؛ نمونه اش بهمن  زیآنها ن میتحت تعل یضمن خدمت به اربابان، از بچگ ،شاگردها

 .شدن به مدرسه را داشت لیتبد لیافراد پتانس نیشد. خانه ا یو عالم لسوفیخودش ف یکرد و برا یم یزندگ

 ن،یوالد اشتند وبزرگ سکونت د یچنان که گاه عالمان بزرگ در شهرهابه شکل گیری مدارس شبانه روزی اشاره کرد،  یا می توان

دهد؟ پاسخ  یم هیارا ییالگو چه از،ین نیا یسابق ما برا یسپردند. معمار یافراد م نیچند سال نزد ا یا چند ماه و یفرزندان خود را گاه

انه، کاروان خ" یه الگوس نیا بیهم مناسب بود. مدارس ما ترک ازین نیرفع ا یکه اتفاقا برا میاها را داشتآنکه ما در آن زمان کاروان سر

 هستند. "سرا و مسجد
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در  نند،یشن یخته مبرخالف امروز که همه دانش آموزان رو به ت یعنیاست؛  ،ینظام آموزش نیدر ا گریمفهوم مهم د "درس یحلقه "

اهنگ گاتنگ و همبطه تننوع را میمفاه نیآورد. ا یطرز نشستن، امکان مباحثه را فراهم م نینشستند. ا یمهمه دورتادور استاد  میقد

الگوها  رییه نشان از تغشود ک یبعد متفاوت م یدر سال ها ی( اما مدرسه ساز۳۱، ۱۳۹۴زاد،  ی. )خانندینما یم انیآموزش با فضا را ب

ر دکالس  یرس کی ،شامل راهرو میهست یزمان به بعد، ناگهان شاهد ظهور مدارس کیآن دارد. از  میو نگرش به آموزش و مفاه

ندان است. ز یحت ای یادار یفضاها یطراح یبه الگو هیهم شب تینها یو ب ندکن یم یرویپ یکسانی بیغر یاز الگو یکه همگ ن،یطرف

ه دو شدن ب لیبدتتار و نحوه رف نیکه کالبد بنا در ا می. توجه داشته باشستندیشباهت به زندان بان ن یخشن و تندخو هم ب یناظم ها

 وردن زنگ وخه محض ب دینیب یاست که م ماریو ب وبیامروز ما آنقدر مع یآموزش یفضاها. ستیاثر ن یو زندان بان، ب یدسته زندان

ند انه بوده اخابقا سکه  رندیگ یم یجا ییدر ساختمان ها یرانتفاعیکنند. اغلب مدارس غ یفرار م رونیشدن مدرسه، همه به ب لیتعط

. میستهل عقب گرد در حا یو کمد کاتورواریکار یبه طرز ایمربوط به آموزش را ندارند؛ گو یعملکرد ای یا ازهگونه استاندارد س چیو ه

 گوشه کید، گذارن یکار م یرنگ یها شهیش ایاست که  نیرود ا یبه کار م دیکه در ساختن مدارس جد یابتکار تینها گر،یاز طرف د

 یارس ما نممد یعمارکنند، وگرنه طرح همان طرح است. م یمتفاوت استفاده م مصالحاز  ایکنند  یکار م تیکنند، کامپوز یرا کج م

 آن یها وهی( و شهاازیزش )ندر مفهوم آمو رییتحول و تغ م؛یدار "دیآموزش جد یتئور" کیبه  ازیکند، ما در واقع ن رییتواند ناگهان تغ

به  یصورت اجماله ببخش از پژوهش،  نی( در ا۳۱. )همان، اوردیرا فراهم ب یآموزش یفضاها یبرا دیجد یطرح ها جادیاموجبات  که

 .میپرداز یو مدرن م یمدارس سنت یدر معمار زیوجوه تما انیب

 1397 –مأخذ : سعیدی کیا، ندا  و معاصر یمدارس سنت یمعمار زیوجوه تما -1جدول 

 

 

 ندهیمدارس آ یحطرا یبرا ییارهایمع

شوند در  یساخته م ندهیکه در آ یمدارس دیمنظور با نیا یاست. برا ریو اجتناب ناپذ یضرور یامر ندهیمدارس آ یدر معمار رییتغ

گلخانه، توجه به  ان،ینما یکارمندان و اعضا، معمار یمحدوده کار ،یشامل: نور سقف یمشخص یطراح یبردارنده عناصر و الگوها

باز،  یسقف ها ،یخارج یکالس ها ،یاجتماع یفضا ،یقیمرکز رسانه، اتاق موس ،یفرهنگ یریادگی یفضاها ،یمیقد یساختمان ها

 یبالکن ها، امکانات برا وتر،یکامپ یها شگاهیتاالر کنفرانس، رنگ ها، آزما ،یخالقانه، کالس بدون صندل یسبز درون بنا، معمار یفضاها

 یکوچک، راهرو به مثابه فضا یمالقات گروه ها یفضا برا ر،یار دانش آموزان، مبلمان انعطاف پذآث شینما یعموم، اتاق کنفرانس، گالر
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 یها طیمح ،یا شهیش یوارهایاز هندسه راست گوشه، د زیپره ،یمختلف ورزش یچند منظوره، فضاها یو آموزش، اتاق ها یکالس

 ،یزندگ یمهارت ها یریادگی یفضاها ،یهمکار یها طیانات بام، محاز امک یمدرن، بهره بردار یباز یها نیباز، زم یمطالعه در فضاها

، ۱۳۹۴ ا،یباشند)کامل ن یبنا به مثابه ابزار آموزش ، مطالعه یاتاق ها ،یبه مثابه ابزار آموزش یباز نیتئاتر روباز، زم یآمف ،یبدن تیترب

 آورده شده اند. یطراح یو چگونگ لیبا ذکر دل یطراح یارهایعم نیاز ا یبرخ ۱۸(، در جدول ۳۵

 

 1397 –سعیدی کیا، ندا معیار های طراحی مدارس. مأخذ :  -2جدول 

ده
آین

س 
دار

ی م
اح

طر
ی 

ها
ار 

عی
م

 

 عناصر طراحی علت طراحی )نوع تأثیر در کاربر( الگو های طراحی

 مبلمان غیر رسمی حس تعلق مدرسه به مثابه خانه

 ال احترام به طبیعت(ا )مثآموزش از خود بن مدرسه به عنوان ابزار یادگیری
 پنل های خورشیدی برای گرمایش

 جمع آوری آب باران

 حس تعلق مکانی توجه به مقیاس دانش آموزان
ع اندازه مناسب در سرویس ها، در ها و ارتفا

 سقف ها

 گوشه های دنج و خلوت نیاز حیاتی توجه به خلوت دانش آموزان

 غار، کلبه، آشیانه تخیل و تصورت رقد تحقق رویا های دانش آموزان

 برخورداری از جسم و ذهن سالم مدرسه سالم و ایمن

 مصالح مناسب

استفاده حداکثر از فضای سبز )بام 
 ساختمان بعنوان بام سبز(

استفاده از انرژی های پاک )نور خورشید، 

 باد(

 خالقیتی جذاب در روند یادگیری معمار ی در خدمت یادگیری
بنا یا کف سازی )طراحی جدول ضرب  بدنه

 و ... در سطوح(

 درک صریح نقش خود در زندگی و اجتماع آموزش مهارت های زندگی
باغچه ها و آشپزخانه های کوچک در کنار 

 کالس درس

 و آرامش شحس آسای قابل دسترس بودن

حذف پله از مدارس )به ویژه در مقطع 

کم ابتدایی و به ویژه بچه های معلول یا 
 توان(

 پاسخ قابل قبول در امر یادگیری کالس قابل انعطاف
 حذف میز های ردیفی

 مبلمان مختلف و انعطافپذیر

 استفاده از بام
 درک عمیق تر مفهوم

 ساختمان مدرسه: ماشین یادگیری
 با حفظ اصول ایمنی

 حیاط های قابل دفاع )گودال باغچه ها(
درسی فضا های یادگیری بیرونی )آموزش 

 در حیاط های کوچک ویژه هر کالس(

هر کالس درس دارای حیاط مستقل و 

 سرویس بهداشتی باشد.

 

 نتیجه گیری 

سال ها  نیرسد و در تمام ا یکشورمان آشنا به نظر م یساختمان در همه جا کی میکشورمان قدم بزن یشهرها یها ابانیاگر در خ

گرداگرد آن،  وارید کیسه طبقه با آجر زرد و قرمز،  ایدو  ییستند! ساختمان هانشده  است، و آنها مدارس ه یشرفتیپ چیدچار ه

 یپرچم! قالب کیبزرگ در وسط و  یشده است، چند پله  دهینرده کش آنها یکه معموال جلو کسانی یآسفالت، پنجره ها یمحوطه 

 یزهایمشابه رقم خورده است: م یرس با موضوعاتما خاطرات مدا یهم نسل ها یتمام ی. برادیآ یکه در همه جا به چشم م یا شهیکل
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زنگ که  یصدا کیو  یو طوالن کیبار یشلوغ، راهروها یها یگوشه کالس، آب خور ینفت یشکسته، تخته سبز رنگ، بخار یچوب

نه تنها به سمت رو تحوالت در مدارس کشورمان  نی. از امیبرو رونیکه مدرسه نام داشت، ب یتا از مکان میبود دنشیمشتاقانه منتظر شن

 یحال رکرده است و د شتریو ب شتریدر حال توسعه ب یکشورها گریمختلف همواره فاصله خود را نسبت به د لیجلو نبوده بلکه به دال

مناسب،  ییکه بتوانند فضا یاز مدارس را در درون خود دارند، کشور ما از وجود مدارس یموفق یاز کشورها نمونه ها یاریکه امروزه بس

 زیمدارس کشورمان در گذشته ن یموفق در معمار ینمونه ها یبهره است. بررس یکنند ب نیتأم ندهینسل آ یو پاسخگو را برا ریذدلپ

 نیمتداخل، انعکاس، باغ و تنوع در سقف، در ا یها اطیبودن، ح هیال هیال ت،یهمچون محور یمناسب یطراح یالگوهادهد  ینشان م

 نیآقابزرگ کاشان ما را به ا ای رازیمانند چهارباغ اصفهان، خان ش یامروزه حتى قدم زدن در مدارس هکیحوزه وجود داشته است، در حال

شکل خواهد گرفت  یباور چه زمان نیو ا م؟یفرسنگ ها فاصله دار زیگذشته ن یاز الگوها یحت هحوز نیاندازد که چرا در ا یحسرت م

 کیمدارس گذشته، حاال به  یمعمار یالگوها ایعناصر  یریدارد؟ به کارگ هاکردیرو نیادیبن رییبه تغ ازیمدارس ما ن یکه معمار

و شعار به خود گرفته است. هدف از طرح  شهیرفته نقش کل تهشده و رف لیکشورمان تبد ینظر اتیدر ادب زیگفتمان چالش برانگ

 یدر معمار رییتغ جادیتوان به ا یم یرب جهانآنها و بهره از تجا یبلکه با به روزساز ستیگذشته ن یموضوع، تکرار نامناسب الگوها

مدارس  یاز طراح ییالگوها ه( بRandall Fielding) نگیلدی( و رندال فPrakash Nair)ریداشت. پراکاش ن دیمدارس کشور ام

دعوت کننده،  یدورو ،یریادگیمانند: اجتماع کوچک  ییالگوها رند؛یمدارس مورد توجه قرار گ یامروزه در معمار دیاشاره دارند که با

 ج،دن یفضاها ،یریانعطاف پذ ،یمبلمان راحت ،یو خارج یسبز داخل یفضاها ،یو تکنولوژ تیشفاف ،یزندگ یمهارت ها یکارگاه ها

 .یعیطب و نور هیتهو ،یدیخورش یاستفاده از انرژ
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