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پيشگفتار
ــخنی بديهی و  ــخن از كمبود منابع تخصصی معماری در ايران س س
تکراري است. هر چند كه دوران سخت و آغازين اين عرصه سپری 
شده و با همت اساتیِد متخصص و اهل قلم در سال هاي اخیر شاهد 
ــار كتب و مجالت تخصصی معماری بسیاری بوده ايم اما هنوز  انتش
ــه، كمبود منابع معماری كتمان ناپذير مینمايد. ازآنجا  در مقام مقايس
ــطه فضای  ــک اثر معماری و درک بیواس ــه فرصت حضور در ي ك
ــجويان ناممکن است،  ــده برای بسیاری از معماران و دانش خلق ش
ــناخت از يک اثر معماري از طريق مشاهده تصاوير و  ــترين ش بیش
دقت در مدارک فنی آن اثر حاصل خواهدشد، اما نحوه استفاده رايج 
ــجويان از تصاوير كتب التین معماری سبب شده است  در میان دانش
ــاتید در دانشکدهها توجه به اين گونه كتب را مانع رشد  تا برخی اس
ــا از طريق اين كتب  ــجويان بدانند. حال آنکه تنه خالقیت در دانش
میتوان به دگرگونیها در عرصه معماری، به عنوان مثال تفاوتهای 
ــول زمان، پیبرد.  ــل گوناگون و تغییرات معماری در ط معماری مل
ــترهای فکری، فرهنگی و  ــک ريشه در بس دگرگونیهايی كه بی ش
اقلیمی ملل مختلف داشته و در طول زمان سبب پیدايش سبکها و 

دورههای متفاوتی گرديدهاند. 
ــا معرفی آثار  ــعی دارد ب مجموع��ه كتب عملكردهای معماری، س
معماری به تفکیک عملکرد، گامی متفاوت در عرصه كتب تخصصی 
معماری در ايران بردارد. معرفی آثار شاخص و موفق از يک عملکرد 
ــک كتاب اين امکان را ايجاد خواهدكرد تا خوانندگان عالوه بر  در ي
ــیر تحوالت اين عملکردها  ــنايی و مقايسه آثار مشابه، بتوانند س آش
ــامل  را در طول زمان نیز پیگیری كنند. هر كتاب از اين مجموعه ش
ــت پروژه از  ــد؛ در بخش اول هر كتاب تعداد بیس دو بخش میباش
ــده است. هر  معماران مختلف، در حد امکان به طور كامل معرفی ش
ــامل يک صفحه متن اصلی است كه در آن به معرفی پروژه  پروژه ش
ــده است. جهت كوتاه نمودن  و معرفی مختصر معمارِ آن پرداخته ش
مطالب در اين صفحات از شرح بديهیات و نقد و بررسی آثار پرهیز 
و سعی شده است تا ساختار متن نه به صورت صفحات يک كتاب، 
ــکل مقاالتی كوتاه و مجزا پیرامون هر پروژه تدوين گردد.  بلکه به ش
در انتهای اين صفحات نیز به منظور آشنايی بیشتر خوانندگان سايت 
ــده است. در اين بخش  اينترنتی و برخی از ديگر آثار معمار درج ش
ــعی بر اين بوده است تا از تصاوير و مدارک با كیفیت باال استفاده  س
ــود و در صورت عدم دستیابی به چنین مداركی، پالنها، نماها يا  ش
ــیم شده است. مالک انتخاب اين بیست پروژه از  مقاطع مجدداً ترس
ــاير پروژهها، معرفی راهکارها و ايدههای نو در هر عملکرد  میان س
ــاران بنام و بینالمللي  ــن دلیل تنها به آثار معم ــت و به همی بوده اس

بسنده نشده است. 
در بخش دوم هر كتاب نیز جهت راهنمايی بیشتر خوانندگان تعدادی 
پروژه )در اين كتاب يکصد پروژه( به طور مختصر و اجمالی معرفی 
شده است. همچنین در اين بخش سعی شده است تا بر نکات حائز 

اهمیت درهرطرح تأكید شود. 
ــه كتب عملکردهای  »مجتمع آموزش��ی«، نهمین كتاب از مجموع
ــت كه در آن نمونه های متنوعی از انواع اين عملکرد در  معماری اس
ــده اند. تنوع در انواع  فاصله زمانی 1902 تا 2012 میالدی معرفی ش

ــی ما را بر اين داشت تا در اين كتاب نمونههايی در  فضاهای آموزش
مقیاس های مختلف و از كشورهای گوناگون معرفی شوند. با توجه 
به كمبود منابع معتبر در خصوص اين عملکرد، مطالب اين كتاب در 
ــترس گردآوری شده و  بازهای طوالنی و از میان تمامی منابع در دس
بدين ترتیب سعی شده است تا شاخص ترين نمونههای مجتمعهای 
آموزشی كه در دهه های گذشته نظر صاحب نظران را به خود جلب 
ــیر  ــد. بی ترديد نگاهی دقیق به تاريخچه و س ــد معرفی گردن كرده ان
ــته تا به امروز ما را در فهم  ــوالت اين عملکرد در دهه های گذش تح
دقیق تر تغییرات پديد آمده در تعاريف، نیازها و ديدگاه ها در خصوص 
معماری فضاهای آموزشی و همچنین چگونگی پاسخگويی معماران 

به تغییراتی از اين دست، ياری میرساند.
ــی« برای كتاب نهم از اين مجموعه  انتخاب موضوع »مجتمع آموزش
ــی و همچنین فقدان منابع  ــه اهمیت عملکردهای آموزش با توجه ب
ــی در اين خصوص صورت گرفته است و هر چند كه در چند  فارس
سال گذشته عالوه بر برخی كتب، مجالت تخصصی نیز نمونه هايی 
از اين عملکرد معرفی شده است اما فقدان انسجام و كیفیت نامناسب 
ــت تا كتابی جامع و در حد توقعات امروز  اين منابع ما را بر آن داش
ــجويان و معماران در دسترس مخاطبین قرار گیرد. از اين رو در  دانش
ــت پروژه از دوره های زمانی  اين كتاب مجموعاً تعداد يکصد و بیس
ــورهای مختلف انتخاب و معرفی گرديده است. همچون ساير  و كش
ــت تا اولويت با  ــعی شده اس ــار اين مجموعه در اين كتاب نیز س آث
ــد. امید  ــاخص و محوريت با ارائه مدارک فنی كامل باش ــای ش بناه
است كتاب نهم از اين مجموعه نیز همچون ساير آثار به چاپ رسیده 
مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته و راهنمايی مناسب جهت استفاده 
ــجويان رشته معماری باشد و  متخصصین، معماران وخصوصاً دانش
ايشان نیز با ارسال نظرات خود ما را در بهبود كمی و كیفی كتبی كه 

از اين مجموعه در دست انتشار است ياری رسانند.
ــتقبال فراتر از انتظار و رو به افزايش  ــیار خرسنديم كه پس از اس بس
ــت قريب به  ــن از اين مجموعه كتب، اكنون و پس از گذش مخاطبی
ــار اين مجموعهـ  كه نخستین مجموعه از  ــال از آغاز انتش ــش س ش
كتب موضوعی و عملکردی بوده است ـ  اين موضوع مورد استقبال 
ــت. انتشارات كتابکده كسری ضمن  ساير ناشرين نیز واقع شده اس
ــت همواره در اين عرصه آثاری  ــتقبال از اين رويکرد امیدوار اس اس
جامع، بهروز و با كیفیتی متناسب با توقعات خوانندگان در دسترس 

مخاطبین قرار گیرد.

ــت از همکاری  ــود الزم میداند در اين فرص كتابك��ده كس��ری برخ
ــاتیدی كه ما را در گردآوری اين مجموعه ياری  ــتان و اس كلیه دوس

رساندهاند كمال سپاسگذاری را داشته باشد.

انتشارات كتابكده كسری
زمستان 1390



دانشگاه مديريت ودرهد
فرانک او گهری/ اوهايوـ  اياالت متحده/ 2002
06 -  Weatherhead school of management / 
Frank O Gehry

ـُوا دانشکده هنر دانشگاه آي
استیون هال/ آيواـ  اياالت متحده/ 2006
08- School of Art & Art History / Steven Holl

دانشکده هنر و معماری يیل
پل رودولف/ نیوهاونـ  اياالت متحده/ 1963
02 - Yale Art & Architecture Building /
Paul Rudolph

مجتمع چند منظوره آموزشی
رم كولهاس/ اوترختـ  هلند/ 1997
04 - Utrecht University  / Remkoolhaas

طرح گسترش دانشکده هنر و معماری يیل
چارلز گواثمی/ نیوهاونـ  اياالت متحده/ 2008
10 - Addition to Yale University 
/ Charles Gwathmey

مـركز آمـوزشی رولکس
دفتر معماری سانا/ لوزانـ  سوئیس/ 2010
18 - Rolex Learning Center/ SANAA  Architects

دانشکده مهندسی دانشـگاه پیتـزبورگ
 دفتر معماری EDGE / پنسیلوانیاـ  اياالت متحده/ 2011
20 - Pittsburgh University MSCI Center / 
EDGE Studio

انستیتو بین المللی مديريت
 دفتر معماری ADS/ كلکتهـ  هند/ 2010
16 -International Management Institute /
 Abin Design Studio

دانشـگاه زنـان اوهـا
دومینیک پروت/ سئولـ  كره/ 2008
12 -Ewha Womans University/
 Dominique Perrault

ـترشناسی كهیـل مركـز مطالعات نجوم و اخ
دفتر معماری مورفسیس/ پاسادناـ  اياالت متحده/ 2009
14 - Cahill Center for Astronomy/ 
Morphosis Architects

مـدرسه بـاوهاوس
والتر گروپیوس/ دساوـ  آلمان/ 1926

01 - Bauhaus School / Walter Gropius

دبستان هیـنز گالینسکی
زوای هکر/ برلینـ  آلمان/ 1995

03 - Heinz Galinski School / Zvi Hecker

مـدرسه موسیقی جوانـان                              
انريک میرالس/ هامبورگـ  آلمان/ 2000

05-Youth Music School / Enric Miralles

 دپارتمان معماری آستین نولتون
مک اسکوگین/ اوهايوـ اياالت متحده/ 2004

07 -Austin Knowlton School of Architecture / 
Scogin, Elam and Bray Architects

كالـج اُرستـاد كپـنهاگ
دفتر معماری 3XN/ كپنهاگـ  دانمارک/ 2007

09 -Copenhagen Ørestad College /
3XN Architects

 دبیرستان هنرهای بصری و نمايشی لس آنجلس
كوپ هیمل بالو/ لس آنجلسـ  اياالت متحده/ 2008

11 - Visual & Performing Arts High School / 
Coop Himmelb(l)au

دبـستان جـرارد مولـینا
جیانکارلو مازانتی/ بوگوتاـ  كلمبیا/ 2008

13 - Gerardo Molina School /
Giancarlo Mazzanti

آكادمی بانکداری ياپی كـرِدی
دفتر معماری تگت/ گبزـ  تركیه/ 2009

15 - Yapi Kredi Banking Academy /
Teget Architects

انسـتیتوی علم و تکـنولوژی دانشگاه مصـدر
نورمن فوستر/ ابوظبیـ  امارات متحده عربی/ 2010

17 - Masdar Science & Technology Institute / 
Norman Foster

ريس
ِ
ولـین گـ

ِ
آكادمی ا

زاها حديد/ لندنـ  انگلستان/ 2010
19 - Evelyn Grace Academy / Zaha Hadid

پیشگفتار
مقدمه

بخش اول

14

10
13

5

30

44

60

72

84

98

112

124

138

20

36

50

66

78

92

104

118

132

144

فهرست مطالب



كالـج اُرستـاد كپـنهاگ
دفتر معماری 3XN/ كپنهاگـ  دانمارک/ 2007

09 -Copenhagen Ørestad College /
3XN Architects

 دبیرستان هنرهای بصری و نمايشی لس آنجلس
كوپ هیمل بالو/ لس آنجلسـ  اياالت متحده/ 2008

11 - Visual & Performing Arts High School / 
Coop Himmelb(l)au

آكادمی بانکداری ياپی كـرِدی
دفتر معماری تگت/ گبزـ  تركیه/ 2009

15 - Yapi Kredi Banking Academy /
Teget Architects

02
 Management Institute

Abin Design Studio
Bhubaneswar- India

2012

01
PEGS Junior Boys School

McBride Charles Ryan
Melbourne - Australia

2012

03
Waubonsee Community 

College
Holabird & Root

Illinois - USA
2011

04 
ITE College West

DP Architects
Singapore

2011

08
Graduate School of 

Business
KPF Architects

Miami - USA
2010

35
 Adolfo Ibanez University

Jose Cruz Ovalle
Santiago - Chile

2007

36
Math & Technology

 Academy
Skidmore, Owings & Merril

Massachusetts - USA
2007

150بخش دوم؛ معرفی اجمالی 100مجتمع آموزشی  

158157156155

190189

09 
Moscow School

 of Management
Adjaye Associates

Moscow - Russia
2010

10
Barreiro Technology 

College
ARX  Architects

Barreiro - Portugal
2010

11
Fossalunga Nursery

 School
Studiomas Architects

Treviso - Italy
2009

12
Katarina Frankopan

 Kindergarten
Randić & Turato

Krk Island - Croatie
2009

166165164163

16
CBS Study Universe

Henning Larsen Architects
Frederiksberg - Denmark

2009

15
Tasmania School

 of Medicine
Lyons Architects

Tasmania - Australia
2009

14 
Computer Science Center

Mack Scogin Merrill Elam
 Architects

Pennsylvania - USA
2009

13 
Paul Valery High School

N+B Architectes
Menton - France

2009

170169168167

17
McGill University

 Life Sciences
Diamond + Schmitt Architects

Montreal - Canada
2009

18 
Montan University

Gangoly & Kristiner Architects
Leoben - Austria

2009

19 
University of San Diego

Yazdani Studio
San Diego - USA

2009

20
Leutschenbach 

School Building
Christian Kerez

Zurich - Switzerland
2009

174173172171

24
Segrt Kindergarten

Radinica Architects
Zagreb - Croatia

2008

23
School of Journalism

HDR Architects
Arizona - USA

2008

22
College of Education

SHW Group
Michigan - USA

2009

21
Viège College

Bonnard Woeffra 
Visp - Switzerland

2009

178177176175

25
Jussieu University

Peripheriques  Architects
Paris - France

2008

26
Cocoon Educational

 Tower
Paul Noritaka Tange

Tokyo - Japan
2008

27
Bocconi University

Grafton Architects
Milan - Italy

2008

28
West Thames College

Mackenzie Architects
London - UK

2008

182181180179

32
Fuji Kindergarten

Tezuka Architects
Tokyo - Japan

2007

31
Department of

 Philosophy
Steven Holl

New York - USA
2007

30
Hedley Bull Center

Lyons Architects
Victoria - Australia

2007

29
Granada cience Park
Ferrater & Jimenez Brasa

Granada - Spain
2008

186185184183

34
MIT PDSI

Payette Architects
Massachusettes - USA

2007

18833
Business School
FJMT + Archimedia

Auckland - New Zealand
2007

187

05
Smith College Center

Weiss Manfredi  Architects
Massachusetts - USA

2011

06 
Swinburne University

H2o  Architects
Melbourne - Australia

2011

07
Albert Einstein School

N+B Architectes
Cèze - France

2010

162161160159



38
Graduate Engineering

 Center
Scogin Merrill & Elam Architects

Carolina - USA
2006

37
OZW Academic Institute

Jeanne Dekkers Architects
Amsterdam - Netherlands

2006

39
Zollverein Management 

School
SANAA Architects

Essen - Germany
2006

40
Ekrem Elginkan High 

School
Selim Velioglu

Istanbul - Turkey
2006

70
Torredembarra School

Josep Llinas
Tarragona - Spain

1996

69
Humboldt University

Agustin & Frank Architects
Berlin - Germany

1998

194193192191

42
Arizona State University

Perkins + Will
Arizona - USA

2006

41
Nursery in Marmoutier

Dominique Coulon
Marmoutier - France

2006

43
Trent University

Teeple Architects
Ontario - Canada

2005

44
School of Art and 

Architecture
ROTO Architects

Texas - USA
2005

198197196195

224223

45
Gimnasio Fontana

 School
Rogelio Salmona

Bogota - Colombia
2005

46
Kindergarten in

 St. Michael
Lunz architects

Eppan - Italy
2005

47
Halil Bektas Primary 

School
Bektas Architects

Denizli - Turkey
2005

48
Nursery School

Antonio Citterio
Verona - Italy

2005

202201200199

49
Els Colors Children

 Nursery
RCR Arquitectes

Barcelona - Spain
2004

50
Art Center College
Daly Genik Architects

California - USA
2004

51
School of Architecture

Bernard Tchumi
Florida - USA

2004

52
Goldsmith College

Alsop & Partners
London - UK

2004

206205204203

56
Greenwich Academy

SOM Architects
Connecticut - USA

2002

55
College of Architecture

Steven Holl
Minnesota - USA

2002

54 
Toshima Gakuin 

High School
Atsushi Kitawara

Tokyo - Japan
2003

53
Gymnasium Friedrich

Behnish Architects
Lorch - Germany

2003

210209208207

57
 Diamond Ranch High

 School
Morphosis

California - USA
2000

58
National University of 

Colombia
Rogelio Salmona

Bogota - Colombia
2000

59
Engineering School for 

Wood Industry
Marcel Meil

Bienne - Switzerland
2000

60
Ecole Normale 

Superieure
Henri Gaudin Architects

Lyon - France
2000

214213212211

64
Tenderloin School

Esherick Homsey
San Francisco - USA

1999

63
Carolina Fine Art School

Davis, Fuster Architects
Carolina - Puerto Rico

1999

62
Elementary School

Morphosis
California - USA

1999

61
Standford University

Pei Cobb Freed
California - USA

1999

218217216215

65
College of Santa Fe
Legorreta & Legorreta

New Mexico - USA
1999

66
School of Architecture

Bernard Tchumi
Vallee - France

1999

67
Minnaert University

 Building
Neutelings & riedijk

Utrecht - Netherlands
1998

71
Facualty of Law

Norman Foster
Cambridge - UK

1995

68
German School in Beijing

GMP Architects
Beijing - China

1998

72
Ventana Elementary

 School
Antoine Predock

Tucson - USA
1995

222

226

221

225

220219



74
Oporto Architecture

 School 
Alvaro Siza

Porto  - Portugal
1994

73
Ladies College Music 

School
Daryl Jackson

Hawthorn - USA
1994

75
Teachers Training College

Alvaro Siza
Setubal - Portugal

1993

76
Technical Education

 Complex
Daryl Jackson

Hawthorn  - Australia
1992

230229228227

78
Woodsworth College

Barton Meyers
Ontario - Canada

1992

77
Alexander School

Morphosis
Los Angeles - USA

1992

79
Theoretical Physics

 Institute
Michael Graves
California - USA

1990

80
Seabird Island School

Patkau Architects
British Columbia - Canada

1988

234233232231

81
Willemspark School

Herman Hertzberger
Amsterdam - Netherlands

1983

82
Clifty Creek Elementary 

School
Richard Meier

Columbus - USA
1982

83
Hauptschule

Behnish and Partners
Lorch - Germany

1982

84
Ticino Middle School 

Mario Botta
Ticino - Switzerland

1972

238237236235

85
Montessori School

Herman Hertzberger
Delft - Netherlands

1966

86
Chorley Elementary School

Paul Rudolph
New York - USA

1964

87
Technological Institute

Paul Rudolph 
Massachusetts - USA

1963

88
Indian Institute of 

Management
Louis Kahn

Ahmedabad - India
1962

242241240239

92
Sarasota High School

Paul Rudolph
Sarasota - USA

1959

91
Secondary School

Hans Scharoun
Lunen - Germany

1959

90
Vulksschule Elementary

  School
Hans Scharoun
Marl - Germany

1960

89
Salk Biological Institute

Louis Kahn
California - USA

1960

246245244243

93
 Riverview High School

Paul Rudolph
Sarasota - USA

1958

94
Pedagogycal University

Alvar Aalto
JyvasKyla - Finland

1951

95
Institute of Thechnology

Alvar Aalto
Espo - Finland

1949

96
Open-Air School

Beaudouin and Lofts
Suresnes - France

1935

250249248247

100
HillSide Home School

Frank Lloyd Wright
Visconsin - USA

1902

99
Kingswood Girls School

Eliel Saarinen
Michigan - USA

1929

98
German Trade Unions

 School
Hannes Meyer

Bernau - Germany
1930

97
Karl Marx School

Andre Lurcat
Villejuif - France

1932

254253252251

255 منابع و مآخذ



مقـدمـه
ــتی چرا از مدارس به عنوان »خانه دوم« كودكان و نوجوانان ياد  به راس
ــور دانش آموزان در  ــاعات طوالنی حض ــود؟ آيا صرفا به دلیل س میش
فضاهای آموزشی می توان از اين فضاها با عنوان »خانه« ياد نمود؟ امروزه 
به دلیل شرايط كاری و نیاز به فعالیت های اقتصادی ساعات حضور در 
ــاعات حضور در محل كار، رفت و آمد و به  خانه به مراتب كمتر از س
طوركلی حضور در عرصه های عمومی و اجتماعی گرديدهاست. اما با 
ــت كه روز را با امید  اين وجود همچنان »خانه« مامن و خلوتگاهی اس
بازگشت به آن به شب می رسانیم. لذا، هرچند تعلق خاطر آدمی بی ارتباط 
با میزان حضور وی در فضا نیست، اما آنچه بیش از آن اهمیت می يابد 
ــخگويی آن به نیازها و توقعات انسان است.  »كیفیت فضا« و میزان پاس
خانه ای كه در آن آرامش، امنیت، خلوت و صمیمیت رنگ باخته باشد 
ديگر خانه نیست، سرپناهی است كه فرد از آن گريزان بوده و شب را به 

امید خالصی از آن به صبح می رساند. 
مدارس و فضاهای آموزشی نیز اگر به هر دلیل پاسخگوی انتظارات و 
نیازهای دانش آموزان نباشند مجبورند برای جلوگیری از فرار دانش آموزان 
نگهبانی در مقابل ورودی اصلی ساختمان بگمارند. با اين وجود حتی اگر 
بتوان حضور فیزيکی دانش آموزان را كنترل نمود، هرگز نمی توان ذهن 
دانش آموزِ بی عالقه و بی حوصله را وادار به حضور در فضای آموزشی 
نمود. پیداست كه فرآيند يادگیری بدون توجه و تمركز دانش آموز امری 
ــت و ذهنی كه مدام در حال شمردن ثانیه ها برای خالصی از  محال اس
سلول كالس است توجهی به آنچه در محیط می گذرد ندارد. پويايی و 
كارآمدی فضاهای آموزشی محدود به كالس درس نبوده و ساير فضاهای 
ارتباطی و خصوصا فضای باز مجموعه نیز نقش موثری در اين خصوص 
دارند. »حصر« و اجبار به حضور روزانه در مدرسه نخستین احساساتی 
است كه در اولین روزهای مدرسه گريبانگیر كودكان، خصوصاً پسران 
می شود، و بدين ترتیب »فرار« حتی برای يک ساعت، دغدغه ايست كه 

بیش از »اهمیت الفبا« ذهن را به خود مشغول می كند.
ــیوه تدريس و همکالسی ها نیز در شکل گیری  هرچندكه آموزگار، ش
ــه تاثیر گذارند اما تمامی اين موارد عمر كوتاهی  تصوير ذهنی از مدرس
داشته و آنچه با شنیدن عنوان »دبستان«، »دبیرستان« يا حتی »دانشگاه« در 
ذهن شکل می گیرد غالبا فضای فیزيکی محدود اين مکان هاست كه در 
آن برای نخستین بار به تجربه حضور در اجتماع می پردازيم. فضايی كه 
به واسطه معماری خلق شده و پس از »خانه«، يادآور به يادماندنیترين 

لحظات دوران كودكی و جوانی است. 
ــاد كالس ها، عرض  ــته به يادآوری ابع ــیاری از اين خاطرات وابس بس
ــکوی  ــدی ديوار پیرامون حیاط، طول صف ها و ابعاد س ــا، بلن راهروه
برگزاری مراسم صبحگاهی است. احساس تعلق به اين فضاها و تجربه 
ــت  ــور در متن تمامی وقايع پیش پا افتاده و رخدادهای روزانه اس حض
ــازد. هراندازه معماری فضاهای  كه اين فضاها را به »مکان« مبدل می س
آموزشی در برقراری اين ارتباط ذهنی میان دانش آموز و محیط اموزشی 
موفق تر باشد كیفیت فضايی مدرسه به »خانه ی دوم« كودكان نزديکتر 
ــده، تا آنجاكه ترک مدرسه و انتظار برای بازگشت مجدد به آن را به  ش
ــازد. بدين ترتیب نه تنها میل به حضور در  ــوار مبدل می س تحملی دش
مدرسه در گرو پاسخگويی معماری فضای آموزشی است، بلکه میزان 
ــته به موفقیت معماران در  ــد خالقیت كودكان نیز وابس يادگیری و رش

طراحی اين فضا می باشد. 
ــی از عمر خود را به تجربه  ــه معماران، همگی دورانی طوالن از آنجاك
محیط های آموزشی گذرانده و از نزديک با نواقص و كاستی های چنین 
ــند، انتظار می رود طراحی فضاهای آموزشی به  ــنا می باش فضاهايی آش
مراتب موفق تر از طراحی عملکردهايی نظیر بیمارستان، هتل، خوابگاه و 
مراكز تجاری باشد، كه بی شک تجربه شخصی معمار از چنین فضاهايی 
بسیار كم تر از حضور در فضاهای آموزشی است. اما به راستی آيا كارنامه 
معماران خصوصا معماران ايرانی در طراحی فضاهای آموزشی كارنامهای 

درخشان و موفق بوده است؟

نقش و جايگاه كنونی معماری فضاهای آموزشی 
ــوع بوده و در  ــان در طول روز متن ــه همان میزان كه فعالیت های انس ب
ــرار میگیرند، اهمیت نقش معماری نیز  درجات مختلفی از اولويت ق
ــان نمی باشد.  ــر در آنها به فعالیت می پردازد يکس در فضاهايی كه بش
ــتر در گرو جلب  به عنوان مثال موفقیت معماری فضاهای تجاری بیش
مشتريان، تشويق آنان به خريد و پاسخگويی به نیازهای رفاهی مخاطبان 
در طول خريد و بازديد می باشد درحالیکه ناكارآمدی معماری در طراحی 
بیمارستان به نتايجی متفاوت خواهد انجامید. همچنین می توان اهمیت 
نقش معمار يا طراح را در فضاهای باز شهری، پارک ها و مراكز فرهنگی 
و موزها با يکديگر مقايسه نمود. به هر حال تبعات عدم كارآمدی چنین 
فضاهايی قابل مقايسه با تبعات معماری نامناسب در مسکن، محیط های 
آموزشی و ادارات به عنوان مکان هايی كه اصلی ترين اهداف و نیازهای 
انسان در آنها نهفته است نمی باشد. اين امر با دقت در مدت زمان حضور 

روزانه انسان در اين فضاها نیز قابل تشخیص است.
ــی است توجه   آنچه امروزه گريبانگیر فرآيند طراحی فضاهای آموزش
ــتاندارهای طراحی اين فضاهاست.  بیش از حد طراحان به الگوها و اس
درست است كه پاسخگويی عملکردی اين فضاها و مطابقت طرح با اين 
استاندارها الزمه طراحی موفق است اما افراط در اين توجه و تکرار مداوم 
ــکل و فرم كالس ها و راهروها و سلسه مراتب دسترسی ها به تشابه  ش
بیش از حد طرح ها به يکديگر و حذف خالقیت و نوآوری در طراحی 
فضاهای آموزشی انجامیده است. به راستی چه كسانی جر معماران، خالق 
ــتانداردها بوده اند؟ آگاهی از نقش معماران در  اين الگوها، ضوابط و اس
تدوين اين استانداردها می تواند به بازگرداندن اعتماد به نفس و آگاهی 
ــط نسل جديد معماران بیانجامد.  از امکان نوآوری در اين ضوابط توس
امروزه سرعت رشد و تغییر نیازهای نسل جوان دانش آموزان به مراتب 
بیشتر از تغییرات اساسی در طراحی فضاهای آموزشی است. رفتارها و 
هنجارهای آموزشی و به طبع آن سرانه فضای الزم برای كودكان تغییر 
ــت، توقعات كودكان و نوجوانان از فضاهای آموزشی دائماً در  كرده اس
ــت و حتی ابزارها و شیوه های آموزشی نیز مدام در حال  حال تغییر اس

بازنگری و به روز سازی است. 
ــت كه تمامی آنچه ذكر شد شامل رابطه میان آموزگاران  بايد توجه داش
ــی با محیط نیز می شود. معلماِن امروز نیازها و  و مديران مراكز آموزش
دغدغههايی به مراتب متفاوت از معلمان نسلهای گذشته دارند و توجه 
ــويه به نیازهای دانش آموزان در فضاهای آموزشی موجب غفلت  يکس
ــود. در حالیکه  از اهمیت و نقش آموزگاران در چنین فضاهايی می ش



ــجويان معماری متوجه خلق  ــیاری از طرح ها و پايان نامههای دانش بس
ــب با نیازهای امروزی دانش آموزان می باشد، به راستی  فضاهايی متناس
آيا چند نمونه از چنین تحقیقاتی به تاثیر معماری فضاهای آموزشی بر 
ــده است؟ آگاهی از تعداد  روحیات و تجربیات آموزگاران معطوف ش
معلمان، دبیران و كارمندان ادارات آموزش و پروش كه سالها ست آنها را 
با عنوان »فرهنگیان« می شناسیم می تواند معماران را متوجه خیل عظیمی 
ــازد كه بخش عظیمی از  ــی س از مخاطبان از ياد رفته  فضاهای آموزش
بدنه فرهنگی كشور را شکل می دهند. كسانی كه بیش از كودكان درگیر 
مشخصات فیزيکی فضاهای آموزشی بوده و بخش اعظمی از عمر خود 
را در كالس های درس می گذرانند. مجموعه چنین نکاتی است كه نیاز 
ــری ضروری و اجتناب  ــی را ام به بازبینی در طراحی فضاهای آموزش

ناپذير می سازد.

دسته بندی انواع فضاهای آموزشی 
ــی را می توان به سه مقطع پیش از دبستان،  به طور كلی فضاهای آموزش
ــیم نمود كه مخاطبین آن ها به ترتیب  ــگاه و دانشگاه تقس پیش از دانش
كودكان، دانش آموزان و دانشجويان می باشند. بدين ترتیب دوره نخست 
ــه ساله می باشد  ــی دوره ای يک تا س تقريباً در تمامی نظام های آموزش
ــی جدی تر  ــودكان برای ورود به فضاهای آموزش ــازی ك كه به آمادهس
اختصاصمیيابد. از آنجا كه مهد كودک نخستین فضای خارج از خانه 
است كه كودک به دور از والدين به تجربه آن می پردازد كیفیات محیطی و 
طراحی معماری آن بسیار حائز اهمیت می باشد. كودكان، كه دراين سنین 
هنوز در حال كشف ناشناختههای فضا و لمس فیزيکی عناصر مکان می 
ــند، بیش از بزرگساالن تحت تاثیر خصوصیات محیطی نظیر رنگ  باش
ديوارها، ارتفاع سقف، جنس كف و شفافیت شیشه قرارمیگیرند و گذشته 
ــادابی و صمیمت، نیاز به امنیت و سالمت كودک از  از توقعاتی نظیر ش
نکات قابل توجه در طراحی معماری می باشند. از اين رو برآورده ساختن 
ــید و  ــالم، تابش خورش نیازهای اولیه كودكان نظیر فضای باز، هوای س
آرامش در اولويت قرار گرفته و مطالعه و شناخت كافی از نیازها، روحیات 
ــد. ــنین برای معماران الزامی به نظر  می رس ــار كودكان در اين س و رفت
ــه دوره مستقل  ــی مختلف به دو يا س دوره میانی در نظام های آموزش
تقسیم میشود كه در ايران به طور رسمی به سه دوره دبستان، راهنمايی 
و دبیرستان تفکیک شده است. همچنین اين دوره شامل هنرستان، مراكز 
فنی ـ حرفه ای و كار و دانش نیز می شود كه معماری آن ها با توجه به 
تفاوت در نحوه آموزش دروس هنری و همچنین نیازهای آموزش علوم 
فنی و حرفه ای متفاوت از طراحی مراكز راهنمايی و دبیرستان میباشد. 
ــی موفقیت های آتی هر فرد در گرو  ــیاری از نظام های آموزش در بس
نحوه تحصیل در اين دوره بوده و هر چه به انتهای اين دوره نزديکتر 
ــويم نقش میزان يادگیری دانش آموز در ورود وی به تحصیالت  میش

عالیه و موفقیت در زمینه های كاری بیشتر میشود. 
تعداد فضاهای آموزشی در اين مقاطع بیش از ساير دوره ها بوده و امروزه 
ــیاری مشغول به مطالعه و طراحی در اين عرصه میباشند.  معماران بس
عواملی نظیر رشد جمعیت در نیم قرن گذشته، افزايش نسبت جوانان به 
كل جمعیت كشور و همچنین لزوم برخورداری از تحصیالت اولیه در 

سراسر كشور، بر تعداد مراكز آموزشی در اين مقاطع افزوده است. 

ــی  ــور كمبود فضاهای آموزش ــوز در برخی از مناطق كش ــد هن هرچن
محسوس بوده و برای ريشه كن نمودن بیسوادی عوامل باالدست بسیاری 
نظیر برنامهریزیهای كالن، سیاست های فرهنگی كشور، مقدار بودجه، 
و غیره می تواند تاثیرگذار باشد، اما توجه بیش از حد به كمیت فضاهای 
آموزشی و به طبع آن غفلت از كمبودهای كیفی در معماری اين فضاها 
می تواند نتايج به دست آمده را زير سوال برد. از آنجا كه »معماری« نمود 
عینی و بازنمای بسیاری از مسائل پنهان و نقص های پشت پرده است، 
بديهی است كه چنین كمبودهايی در حیطه معماری با وضوح بیشتری 
قابل رويت و بررسی بوده و رفع آن می تواند در میزان عالقه كودكان به 
يادگیری به عنوان اساسی ترين هدف در عرصه آموزش و پرورش تاثیری 
ــتقیم داشته باشد. در اين میان ارائه آموزش های كافی برای طراحی  مس
ــی در دانشکده های معماری شرطی الزم است. عمومًا  فضاهای آموزش
يکی از دروس طراحی معماری در مقاطع كارشناسی معماری به طراحی 
ــی دوره میانی اختصاص می يابد. حتی در  نمونه ای از فضاهای آموزش
ــکده ها طراحی مهدكودک نیز به عنوان موضوع طراحی در  برخی دانش
ــود. با اين وجود هنوز  ــی نظیر »مقدمات طراحی« انتخاب می ش دروس
ــل جديد معماران ايرانی موفق به ارائه الگوها و ساختارهای جديد  نس
ــی نشده و قادر به تغییر در شیوه های رايج  در طراحی فضاهای آموزش
ساخت مدارس نبوده اند. گذشته از تعداد بسیار زياد دانشجويانی كه هنوز 
در پی هیجانات فرمال و آزمودن سبک های معماری غربی سردرگماند، 
ــده پردازی در خصوص  ــجويان خالق نیز صرف اي تمامی توجه دانش
ــبز« می باشد؛  مفاهیمی نظیر »مدارس باز«، »مدارس آزاد« و »مدارس س
مفاهیمی كه هرچند طرح دانشجو را از ساير دانشجويان متمايز می سازد، 
اما عمال خالقیت آن ها را در محدوده ی تجربیاتی تکراری، آزموده و غیر 
ــاخته و امکان ژرف انديشی و طرح مسائل بنیادی در  عملی محدودس

خصوص معماری فضاهای آموزشی را از آن ها سلب می كند.
از لحاظ جنسیت مخاطبان نیز می توان فضاهای آموزشی را تفکیک نمود. 
در ايران تا كنون مقاطع تحصیلی دبستان، راهنمايی و دبیرستان به صورت 
ــگاهها به صورت دو جنسیتی تعريف شده  تک جنسیتی و عمده دانش
ــی و  اند. هنوز در برخی از مناطق ايران به دلیل كمبود فضاهای آموزش
ــتاها تفکیک جنسی دانش آموزان بر اساس  يا تعداد كم خانوار در روس
ــیفت ها و ساعات كار اين مراكز تنظیم میشود. همچنین با توجه به  ش
موضوعات و گرايشات تحصیلی در مقاطع تحصیالت عالی نیز بسیاری 
ــکده ها تک جنسیتی می باشند. خارج از ايران نیز دانشگاه های  از دانش
تکجنسیتی بسیاری، عموماً در آسیا وجود دارند كه مهمترين نمونه آنها 
»دانشگاه زنان« در سئول است كه در بخش اول از كتاب حاضر معرفی 
شده است. نکته حائز اهمیت برای معماران ويژگی های خاص فضاهای 
آموزشی تک جنسیتی و توجه به ظرايف روانشناختی مخاطبین در سنین 
و مقاطع مختلف تحصیلی است. بديهی است كه رفتار، هنجارها و شکل 
گیری شخصیت پسران و دختران كامال متفاوت بوده و در حالت ايده آل، 
امکان طراحی فضای آموزشی بدون دانستن جنسیت مخاطبین غیرممکن 
می باشد. اين امر نه تنها در خصوص مقاطع تحصیلی پیش از دانشگاه 
صدق می كند، بلکه نمونه های مناسبی از تاثیرپذيری معماری از جنسیت 
مخاطبین را در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی تک جنسیتی در خارج 

از ايران میتوان مشاهده نمود. 



زيبايی شناسی فرم و پیچیدگی عملكرد در طراحی فضاهای آموزشی
ــی بیست پروژه در بخش اول روشن می سازد كه حتی در فرمال  بررس
ــات طراحی، آنجا كه موضوع طراحی »فضایآموزشی« و  ترين گرايش
ــند، طراحان با وسواس بیشتری به  يا مخاطبِ پروژه »كودكان« می باش
طراحی پرداخته و نیازهای عملکردی طرح را در اولويت قرار می دهند. 
ــاخته و در  ــن وجود اين رويکرد خالقیت معماران را محدود نس با اي
اين آثار تالش معمار به خلق ديدگاهی جديد و متفاوت در خصوص 
ــر زاها حديد  ــی اولین گريس«، اث ــوزش میانجامد. »آكادم ــای آم فض
نمونهای است مناسب كه با وجود زيبايی و پیچیدگیِ فرم، بیشتر به دلیل 
پاسخگويی هوشمندانه به نیازهای طرح مورد تحسین قرارگرفته است تا 
پیچیدگیهای فرم. برخی ديگر از پروژههای معرفی شده نیز به وضوح 
سیستم های سنتی آموزش را مورد انتقاد قرارداده و معماری خود را در 
ــاختارهای ديکته شده ارائه نموده اند. در اين خصوص  جهت تغییر س
میتوان به »كالج اُرستاد« اثر دفتر معماری »3XN « اشاره نمود كه جوايز 
ــیوههای جديد آموزشی  خود را مديون نوآوری در خلق فضا برای ش
است. از آنجاكه عنوان »فضاهای آموزشی« طیف وسیعی از ساختمانها 
را شامل میشود، نمیتوان درخصوص معماری آن به صورت عام سخن 
گفت، خصوصاً كه اين تنوع موجب تغییر مخاطب از رده سنی كودک 
تا میانسال نیز می شود. با اين وجود توجه به مواردی نظیر مقیاس، نظام 
توده و فضا، ساختار پالن، رنگ و نور در تمامی فضاهای آموزشی حائز 
اهمیت بوده و توجه به آن ها می تواند به تغییر كیفیت معماری فضاهای 
آموزشی ياری رساند. در زير به توضیحی مختصر پیرامون اين موارد و 

مثال هايی از آثار معرفی شده در كتاب پرداخته ايم.
ــتان  مقی��اس: از جمله نکات قابل توجه در طراحی مهدكودک و دبس
توجه به ارگونومی كودكان در فضای معماری است. به غیر از مواردی 
ــه به مبلمان داخلی كالس نظیر ابعاد و فواصل نیمکتها و يا ارتفاع  ك
ــود، تقريبا در تمامی مراكز آموزشی مواردی  ــیاه مربوط می ش تخته س
ــقف، ارتفاع پنجره، عرض درها، و ارتفاع پله ها مطابق  نظیر ارتفاع س
ــبات بزرگساالن  ــوند كه بر اساس تناس ــتانداردهايی اجرا می ش با اس
تنظیم شده اند. به طور كلی مواردی نظیر تنظیم شرايط محیطی، كنترل 
ــتگی، میزان  ــاس خس دما، میزان نور و كاهش آلودگی صوتی در احس
هوشیاری كودكان و احساس تعلق به فضای كالس تاثیرگذاربوده و در 

نهايت میزان يادگیری دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهند. 
ــی كه شامل يک ساختمان   نظام توده و فضا: در اغلب مراكز آموزش
ــک و حیاط در مقابل  ــند، توده و فضا از يکديگر منف و حیاط می باش
ساختمان جانمايی می شود. اين نظام ساده علیرغم محاسنی نظیر ديد و 
كنترل حیاط از داخل ساختمان و استفاده چندمنظوره از صحن حیاط، 
مشکالتی نیز به همراه دارد. چنانچه در »مركز آموزشی رولکس« مشاهده 
میشود، در فضاهای آموزشی معاصر اين ساختار سنتی دگرگون شده 
و ساختار جديدی از پیوند میان ساختمان و فضاهای باز متداول شده 
است. بدين ترتیب در عین استقالل حیاط به عنوان فضای باز اصلی، بنا 
در پیرامون آن ساماندهی شده و ضمن درونگرايی مناسب، ارتباط میان 
پروژه با بافت شهری نیز حفظ می شود. همچنین نظام توده و فضا در 
مراكز دانشگاهی متشکل از چندين ساختمان نیز تغییر كرده و با كاهش 
سطح اشغال، افزايش فضاهای سبز و تنوع كیفیات فضايی در فضاهای 
ــاز، نظامهای متنوعی از تركیب توده، فضا و فضاهای بینابین حاصل  ب

شده است.

 ساختار پالن: بديهی است كه ساختار پالن و سلسله مراتب دسترسی 
ــا بوده و با تغییر  ــر و تحت تاثیر نظام توده و فض ــد با يکديگ در پیون
ــوند. بدين ترتیب امروزه ديگر ساختارهای  آن دستخوش تغییر می ش
ــنتی كه غالباً از تركیب راهروهايی طويل در مركز و كالس  رايج و س
ــابه در دو طرف آن حاصل می  ــتطیل شکل، هم اندازه و مش هايی مس
گرديد كمتر به چشم می خورد. لذا به منظور تقويت تعامالت اجتماعی 
دانش آموزان، سلسله مراتب دسترسی از فضای باز تا كالس نیز تغییر 
ــیمن، مکث و برخوردهای  نموده و نقش فضاهای بینابینی جهت نش
ــده است. نوآوری در طراحی ساختار پالن و تنوع  روزانه پر رنگ تر ش
در طراحی شکل و نحوه تركیب كالسها در پروژه هايی نظیر »دبستان 
جرارد مولینا« و »دبستان هینز گالینسکی« به وضوح قابل درک می باشند.
نور: تنظیم نور در فضاهای آموزشی كه تاثیری مستقیم بر میزان بینايی 
ــزان يادگیری و حتی در خلق و خوی  ــتقیم در می دارد، به طور غیرمس
ــی و مصنوعی و تنظیم آن  ــت. تركیب نور طبیع دانشآموزان موثر اس
ــر كالس، راهرو و  ــی نظی ــب با نیازهای انواع فضاهای آموزش متناس
فضاهای مطالعه نظام توده و فضا و ساختار پالن را تحت تاثیر قرارداده 
و به همین دلیل توجه به نحوه نورگیری فضاهای داخلی می بايست از 
ابتدا مد نظر طراح باشد. نحوه تامین روشنايی از نورگیرهای سقفی در 
مقاطع ارائه شده از »دانشکده هنر و معماری يیل« گويای توجه خاص 
»پل رودولف« به اين موضوع می باشد. همچنین می توان به نوآوری در 
طراحی سقف و نحوه نورگیری در » مدرسه موسیقی جوانان« اثر انريک 

میرالس اشاره نمود.
ــی و روانی در  ــگ و تاثیر آن بر حاالت عاطف ــیت به رن رنگ: حساس
دنیای كودكان و نوجوانان نسبت به بزرگساالن بیشتراست. رنگ آمیزی 
ــای كالس می تواند در  ــوب ديوارها، در و پنجره ها و نیمکت ه نامطل
ــالت، خمودگی، بی تحركی، عصبانیت، اضطراب  احساساتی نظیر كس
ــردگی دانش آموزان تاثیر داشته باشد. رنگ ها می توانند موجب  و افس
ــت داشتن، نفرت، انتقام، بزرگی و  ــادی، غم، خشم، ترس، دوس القا ش
كوچکی باشد. تقريبا در تمامی نمونه های معرفی شده در بخش اول از 
كتاب حاضر كاربرد و نقش حیاتی رنگ قابل مشاهده است. در بسیاری 
از نمونه ها نظیر »كالج اورستاد كپنهاگ« و »انسیتوی بینالمللی مديريت« 
از بازتاب رنگ در جداره های خارجی برای شاخص نمودن ساختمان 
استفاده شده است. همچنین در برخی موارد از رنگ ها به عنوان ابزاری 
ــیون و زون  برای راهنمايی مخاطبین در فضاهای ارتباطی، سیركوالس
بندی استفاده شده است. با اين وجود متاسفانه در ايران تاكنون از اهمیت 
ــتفاده ازآن در معماری و طراحی داخلی  ــم پوشی شده و اس رنگ چش
ــی نقشی جدی نداشته است. رنگ سبز تیره در »تخته  فضاهای آموزش
ــیاه«، سه رنگ پرچم در ديوارها، میزها و نیمکت های سربی رنگ و  س
موزايیک های تیره و كدر،  رنگ های غالب در فضاهای آموزشی اند كه 
رنگ و بويی از نشاط، شادابی و آرامش در آن ها ديده نمی شود. گويی 
همه و همه دست به دست هم داده اند تا ذهن دانش آموزان را آزار داده 

و آنان را از مدرسه و درس فراری دهند!
امید است كتاب حاضر كه در آن تعداد يکصد و بیست پروژه آموزشی 
در فاصله سالهای 1902 تا 2012 معرفی شده است، راهنمايی مناسب 
جهت شناخت تاريخچه، پیچیدگیهای عملکرد و تغییرات ديدگاهها در 

خصوص طراحی فضاهای آموزشی به شمار رود.

نیما طالبیان.مهدی آتشی.سیما نبیزاده


