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آموزشي فضای باز در مدارس ايران با مطالعه تطبیقی مدارس
نقش
تبیین ِ
ِ
ِ
سنتی تا معاصر(نمونه های موردی :مدرسههای چهارباغ ،دارالفنون و البرز)
سارا طاهرسیما

*

دکتری معماری ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران (نویسنده مسئول)
هما ایرانی بهبهانی

**

دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
کاوه بذرافکن
استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

***

تاریخ دریافت مقاله 93/1/16 :تاریخ پذیرش نهایی94/2/23 :

چکیــــده:

در فضاهاي آموزشي ،كيفيت فضاي معماري با تأثير بر شناختهاي حسي ،فكري و ادراكي ،ميتواند نقش و عملكردي
آموزشي ايفا نمايد .بررسيها نشان ميدهد فرايند آموزش در تعامل با فضاي باز ،به دليل فضاهای گردهمآورنده ،امکان
تمرین کار گروهی و مشارکت بیشتر دانشآموزان ،انعطافپذيري و امکان گسترش فضا میتواند در افزايش شوق
يادگيري بسيار تأثيرگذار گردد .این پژوهش بر آن است تا بر پایهی شیوه تحقیق ترکیبی شامل روشهای توصیفی،
تحلیلی و در نهایت استدالل منطقی ،روند تحوالت فضای باز و نیمهباز مدارس ایران و نقش آموزشی آنها را از دریچه
تحوالت آموزشی مورد توجه و بررسی قرار دهد .روش کلی تحقیق این است که منشأ تحول در ساماندهی ساختار
فضایی فضای باز در مدرسه ،در مرحلهی نخست به دگرگونیهای نظام آموزشی ارجاع داده شود و سپس با بهرهگیری
از روانشناسی محیط ،مطالعات کتابخانهای ،مشاهده و برداشت میدانی ،شبیهسازی به وسیله نرمافزار تخصصی نحو فضا
و مقایسه تطبیقی ،عملکرد فضای باز در روند آموزش و یادگیری مورد تبیین قرار گیرد .به این منظور ،فضای با ِز 3
مدرسهی چهارباغ به عنوان شاخصی از مدارس سنتی ،دارالفنون به عنوان اولين بناي آموزشي به سبک نوين و البرز به
عنوان شاخص تحوالت مدارس جديد در ايران ،انتخاب و مورد بحث و بررسي قرارميگيرند .بررسیها نشان میدهد
الگوي مدارس سنتي ايران با توجه به نقش فعال آموزشي براي فضاي باز و نیمهباز شكل گرفته است و به عنوان ابزاری
آموزشي و در جریان تعلیم مطرح بودهاند و در ارتباط با محله به كانون تعامالت اجتماعي نیز تبديل شدهاند .در حالیکه
در اغلب مدارس معاصر و کنوني ،آموزش در محيطي بسته و قطعي به نام كالس صورت ميگيرد و با کاهش اهمیت
و یا حذف فضای نیمهباز ،فضای باز ،بدون نقش آموزشي ،تنها به منظور گذران اوقات فراغت و نظمبخشي به حرکت
دانشآموزان است.

***k_bazrafkan@yahoo.com

** gity.behbahani@gmail.com

*sa_tahersima@yahoo.com

این مقاله برگرفته از رساله دکتری سارا طاهرسیما با عنوان «نقش شیوههای آموزشی در گونهشناسی مدارس تهران در دوره گذار (از انقالب مشروطه تا پایان دوره
پهلوی)» به راهنمایی سرکار خانم دکتر هما ایرانی بهبهانی و مشاوره آقای دکتر کاوه بذرافکن در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز است.
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نقش آموزشی.
واژه های کلیدی :فضاي باز ،فضاي نيمهباز ،یادگیری ،شیوه تدریس،
ِ
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مقدمه (بیان مسئله)
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بر اساس روانشناسی محیط و نظریات گیفورد ،انسان
همواره با محيط خود در معرض تعامل و تأثير متقابل است.
رفتار اجتماعي نميتواند در خأل رخ دهد و «صرف ًا مربوط
به خود شخص نيست بلکه شامل چگونگي تعامل با محيط
پيرامون نيز ميگردد» (گيفورد  .)37 ،1378روانشناسان بر
اين باورند که «پديدههاي رواني و تغييرات آنها نتيجه تعامل
بين ارگانيسم انسان و محيط است» (كدوريال .)73 ،1362
تعليم و آموزش دانشآموزان نیز تنها تحت تأثير کالم معلم
نيست؛ بلکه عوامل متعددي از جمله فضاي آموزشي در
انتقال پيام به او نقش دارند و اثرات قابل توجهي بر ميزان
يادگيري آنان برجاي ميگذارند .لذا «هرگونه تحقيق درباره
چگونگي عملکرد و يادگيري دانشآموزان ،بدون توجه به
فضاي آموزشي که در آن واقع ميشود ،ناقص و ناکارآمد
1
مينمايد» (مرتضوي  .)21 ،1376بر اساس نظر مور و ونگ
« ،فرايند آموزش در فضاي باز ،بسيار آسانتر و راحتتر از
آموزش در فضاي بسته ،موجب کنجکاوي و انگيزهبخشي
به دانشآموزان و رشد خالقیت و ارتقاء يادگيري آنان
ميگردد» .بنابراین ميتوان به «رابطه مستقيمي که بين
فضاي باز آموزشي و يادگيري دانشآموزان وجود دارد»
پيبُرد (باورز.)3 ،1987 2
مدنی ایران به گسترش آموزش
نیاز دوره معاص ِر جامعهی
ِ
و پرورش و بخصوص آموزش همگانی ،موجب ساخت
مدارس متعدد اما فاقد هرگونه نقش سازنده و مثبت در
جهت رشد فرایند تعلیم و تربیت شده است و با وجود
تغییرات و پیشرفتهای بسیار در محتوای آموزش ،الگوی
فضایی مدارس در صدسال اخیر بدون تغییرات مثبت و
تکامل بوده است .الگوی غالب ،در طراحي مدارس كنوني،
بدون توجه به قابليتهاي عملكردي آموزشی فضاي باز،
با تأکید بر جنبهی سرگرمي و تفریح ،به صورت فضاهاي
كمابيش كوچك مطابق الگوی محوطهسازی مسکونی و
پوشيدهشده با آسفالت به همراه برخي عناصر و تجهيزات
محدود براي بازي و فعاليتهاي فيزيكي است.
بنابراین ،مسألهی تحقیق حاضر ،بررسی میزان هماهنگی
های فضای با ِز مدارس در زمینه
سیستم آموزش با ویژگی ِ

تبیین گونهگونی فضای
تاریخیاش است و مهمترین هدفِ ،
باز مدارس ایران و نقش آموزشی آنها در پرتو تحوالت نظام
آموزشی هر دوره است.
پرسشهای پژوهش
 تأثیر نظامهای آموزشی متفاوت در شکلگیریآموزشی فضای باز مدارس
شاخصههای فضایی و نقش
ِ
ایران چگونه بوده است؟
ظهور دیدگاه نوین در شیوه آموزش ،چه تأثیراتی
آموزشی فضای باز در مدارس معاصر ایجاد کرده
بر نقش
ِ
است؟
 .1روش تحقیق
3
این پژوهش بر پایه شیوه تحقیق ترکیبی شامل روشهای
توصیفی ،تحلیلی و در نهایت استدالل منطقی ،روند
تحوالت فضای باز مدارس و نقش آموزشی آنها را از
دریچه تحوالت فرهنگی و آموزشی مورد توجه و بررسی
قرار داده است .روش کلی تحقیق این است که منشأ تحول
در ساماندهی فضای باز در مدرسه ،در مرحلهی نخست به
دگرگونیهای نظام آموزشی ارجاع داده شود.
آموزشی فضای باز در مدارس ایران در
نقش
در این مقالهِ ،
ِ
مقیاس کالن ،میانه و خُ رد مورد بررسی قرار میگیرد.
سه
ِ
موضوعاتی که در هر مقیاس مورد بحث قرار میگیرد؛ بر
اساس بررسیها و مطالعات انجام شده از مباحث روانشناسی
محیط و نظریههای برنامهریزی شهری که خالصه آن در
بخش مبانی نظری ابتدای هر موضوع آمده است ،انتخاب
شد (نمودار .)1
شرح مراحل و فرایند انجام پژوهش ،از ابزارهای مطالعات
کتابخانهای ،مشاهده و برداشت میدانی ،شبیهسازی و
مقایسه تطبیقی استفاده شده است .مطالعات کتابخانهای
با مراجعه به اسناد و منابع دست اول جمع آوری و تدوین
شدهاند .مشاهده و برداشت میدانی از  3نمونه انتخابی
صورت گرفت و موارد مقیاس میانه ،به وسیله نرمافزار
تخصصی نحو فضا 4مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت
و از مقایسه تطبیقی یافتههای بدست آمده ،با استفاده از
روش استدالل منطقی به بحث در مورد یافتهها و در نهایت
نتیجهگیری پرداخته شد.
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نمودار  .1مدلی از چهارچوب مورد بررسی پژوهش؛ مأخذ :نگارندگان.
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 .2تحلیل نمونهها
«تا پیش از دورهی معاصر ،نظام آموزشی صفوی را
میتوان در مقام کاملترین و منسجمترین دانست که با
تکامل نسبی مدارس همراه بود .مدارسی که اوج تکامل
و زیبایی معماری را در خود متبلور ساختند و تابع الگوی
چهارایوانی [با گنبدخانه] بودند» (سمیعآذر .)142 ،1376
از مناسبترین نمونههای این نوع معماری (چهارایوانی با
گنبدخانه) مدرسه «چهارباغ»1122( 5ه.ق ).انتخاب شد.
مدرسه دارالفنون (1230ه.ش) نقطه عطفي در سيستم
آموزشي ايران بوده و در واقع ،اولين بناي آموزشي به سبک
6
نوين است که در آن مباحث و يافتههاي جديد علمي
تدريس شد و از عوامل مهم تجدد و تحول در ایران بشمار
میرود( 7صدیق .)175 ،1352
در دو دههی  1300تا 1320ه.ش ،.در تمام شهرهای بزرگ،
مدارس مختلفی ساخته شدند و آموزش ،همگاني گرديد .از
بین اين نمونهها ،دبيرستان البرز (1304ه.ش ).انتخاب شد.
زیرا به شكل بارزي دگرگونيهاي معماري مدارس جديد را
در خود نمايان ساخته و مدارس متعددی با شیوه ،عملکرد و
ترکیب فضایی مشابه آن ،در شهرهای مختلف ایران ساخته
شدند .لذا میتواند «كليد مطمئني براي فهم تغيير شكل
مدارس معاصر ايران محسوب گردد» (دانيل .)27 ،1382
بنابراین ،مدرسه چهارباغ به عنوان نمونه شاخص و
شاهکاری از معماری سنتی ،دارالفنون به عنوان اولین بناي
آموزشي به سبک نوين و البرز به عنوان شاخص تحوالت
مدارس جديد در ايران انتخاب شدند.
 .3مقیاس کالن :ارتباط فضای باز مدرسه با محله (مدرسه
کانون حیات جمعی و با تکاپوی اجتماعی)
در نظریههای برنامهریزی شهری ،برنامهریزی تسهیالت

آموزشی ،در سطوح مختلف ،بایستی در رابطه با کل سیستم
شهری باشد و این در تضاد با وضعیت کنونی است که
فضاهای آموزشی را از محیط پیرامون خود مجزا میبیند.
مدرسه به عنوان یکی از اجزای محله ،به دلیل اهمیت خود،
میتواند فعالیتهای متنوعی را از قبیل آموزشی ،پرورشی،
فراغتی و ...دربرگیرد (غفاری .)109 ،1377
ارتباط قوی محله با مدرسه موجب میشود آموزش ،زندگی
اجتماعی و مسائل فراغتی ،با یکدیگر عجین شده ،محیط
آموزشی را تلطیف نموده و موجب تعلق خاطر ،نشاط و
سرزندگی دانشآموزان گردد (سمیعآذر 1376الف .)5 ،در
دنیای معاصر ،رابطهی محله و مدرسه با عنوان نظریه
«مدارس اجتماعی» ،اولین بار در دههی  30میالدی
در امریکا با هدف برآوردن نیازهای آموزشی ،فرهنگی و
اجتماعی مطرح شد .همزمان در انگلستان ،این مدارس
با اهدافی مانند :گذران اوقات فراغت ،برقراری ارتباط با
دیگران (غفاری  )45 ،1377و بعدها در استرالیا و آلمان به
منظور رفع کمبودهای محالت فقیرنشین و ایجاد عدالت
اجتماعی ساخته شدند (کورتیس.)2003 7
مدرسهی چهارباغ در شرق خیابان چهارباغ و همجوار با
بازارچه و کاروانسرای مادرشاه قرارگرفته و ورودی آن از
میان بازار و از طریق چهارسویی با گنبدی بزرگ ،پذیرای
عابرین نیز است (پیرنیا  .)330 ،1380فضای مدرسه
چهارباغ تنها مختص طالب نبود؛ بلکه اهالی شهر و محله
نیز در جلسات سخنرانی ،حلقهها و در مناسبتهای خاص
(مراسم محرم و تعزیه) از آن استفاده می-کردند« .نمازخانه
و مسجد مدرسه ،عالوه بر طالب ،به روی اهالی محله نیز
باز بود» (سلطانزاده  )399 ،1364و فضای باز و نیمهباز که
قابلیت نسبی مکانی «اجتماع محور» را دارند؛ با پذیرایی از
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افراد محله توانستند مدرسه را به یک کانون حیات جمعی
و با تکاپوی اجتماعی ارتقاء دهند.
مدرسه دارالفنون در شمال شرقی ارگ سلطنتی که پیش
از آن سربازخانه بود؛ بنا شد (بانی مسعود .)123 ،1390
ورودی آن که از طریق ایوان جنوبی به فضای باز راه
داشت؛ به خیابان باب همایون باز میشد و با بافت ارتباط
بازکردن ورودی مستقلی
داشت .اما بعدها با بستن این در ،و
ِ
به خیابان ناصریه (ناصر خسرو فعلی) ،ارتباط با بافت نیز
کاهش یافت .فضای ورودی دارالفنون ،با تناسبات ،پوشش
کاربندی و کاشیکاری و ظاهری مانند مدارس سنتی،
فضایی قابل مکث برای عابرین ایجاد میکند؛ اما دیگر

پذیرای افراد محله نیست.
کاهش ارتباط با بافت پیرامون ،در مدرسه البرز به شکل
جدیتری ادامه یافت .این بنا در نزدیکی تقاطع دو خیابان
اصلی انقالب و حافظ ،با دیوارهای بلند پیرامونی ،به صورتی
مستقل و کام ً
ال مجزا از بافت اطراف خود شکلگرفته است
و ورودی آن تنها دری است بدون فضای پیشورودی که
دیگر حتی فضایی برای استراحت و مکثی کوتاه در اختیار
عابرین قرار نمیدهد .دیوارهای بلند اطراف مدارس کنونی،
میتواند نمادی از جدایی مدرسه از محیط جامعه و غفلت از
نقشهای بالقوه مدرسه در سطح فرهنگی و اجتماعی باشد.

تصویــر  .1چهاربــاغ و بافــت پیرامــون (بــازار ،کاروانســرا)؛ مأخــذ :پیرنیــا  .332،1380تصویــر  .2دارالفنــون در دوره ناصرالدیــن شــاه ( 1275ه.ق ).ورودی از درون بافــت
و خیابــان بــاب همایــون؛ مأخــذ :بانیمســعود  .123 ،1390تصویــر  .3دارالفنــون در دوران رضاشــاه ،ورودی از خیابــان ناصرخســرو؛ مأخــذ :مجلــه مدرس ـهنو ،1374
 .33تصویــر  .4مدرســه البــرز در تقاطــع دو خیابــان اصلــی انقــاب و حافــظ (ترســیم از)googleearth.com :

تصوی ر  .6 ،5ورودیمدرسهچهارباغ؛ مأخذ مقطع :سمیع آذر 1376ب .139 ،تصویر  .7ورودی مدرسه دارالفنون .تصویر  .8ورودیمدرسهالبرز؛ مأخذ :نگارنده.

مدرسه چهارباغ
(نمونه مدارس سنتي)

• آمــوزش بــه مســتمعین آزاد عــاوه بــر • ارتبــاط تنگاتنــگ بــا بافــت پیرامــون و
همجــواری بــا مراکــز مهــم
محصلیــن مدرســه
• آمــوزش همــراه بــا عبــادت و امــور • پذیرای ساکنین محله
اجتماعــی
• ورودی هماهنــگ و در ارتبــاط بــا بافــت و
پذیــرای عابــران
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نظام آموزشی

ویژگی فضایی
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مدرسه دارالفنون
(نمونه آغازين مدارس نوين)

مدرسه البرز
(الگوي مدارس معاصر)
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• آمــوزش بــه تعــدادی مشــخص از • ارتبــاط بــا بافــت و همجواریهــا و پــس
از تغییرات،کاهــش ارتبــاط بــا بافــت مجــاور
د ا نشآ مــو ز ا ن
• دوری آمــوزش از خصلتهــای دینــی و • قطع ارتباط با افراد محله
مراســم مذهبــی
• ورودی هماهنــگ بابافــت و ایجــاد فضــای
اســتراحت و مکث
• آمــوزش بــه تعــدادی مشــخص از عنصر بدون ارتباط با همجواریها
د ا نشآ مــو ز ا ن
• بدون ارتباط با افراد محله
• دوری از امور عبادی-اجتماعی
• ورودی شــاخص و در تضــاد بــا بافــت و
بــدون ارتبــاط بــا عابــران

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

 .4مقیاس میانه
با استفاده از برنامه نحو فضا و بهرهگیری از دو شاخص
آن« ،ارتباط» 9و «همپیوندی» ،10دو موضوع مورد نظر در
این مقیاس مورد تحلیل قرار میگیرند .نحو فضا ،تئوری و
ابزاری برای تحلیل در معماری و شهرسازی است .شروع
این نگرش توسط استدمن و در اواخر دهه  70و اوایل
دهه  80در لندن پایهریزی شده است .نحو فضا تالشی
است به منظور اینکه وضعیت پیکرهبندی فضایی ،چگونه
یک معنی اجتماعی یا فرهنگی را بیان میکند .هدف نحو
فضا شرحدادن این موضوع است که چگونه مکانهای
ساختهشده مانند ساختمانها و شبکه خیابانهای شهری،
شکل گرفتهاند؛ به ویژه اینکه چگونه مفصلبندی و
پیوستگی پیدا کردهاند (هیلر و هانسون.)1984 11
شاخصهای مورد استفاده و متناسب با موضوع این تحقیق،
در هر بخش به صورت مجزا شرح داده میشود.
 .1-4اهمیت فضای نیمه باز در انعطافپذیری فضای
آموزش و گسترش فضا
فضاهای مشترک مانند ایوان و رواقهای فضای باز ،به
عنوان «فضاهای گردهمآورنده ،امکان تمرین کار گروهی
و مشارکت بیشتری را در اختیار دانشآموزان قرار میدهد.
میتواند فضاي داخلي را به بيرون گسترش دهد و در
افزايش شوق يادگيري بسيار تأثيرگذار گردد» (مرتضوي
« .)22 ،1376چندعملکردی -بودن ،امکان تفکیک و
گسترش فضا و انعطافپذيري فضاي باز ،موجب افزايش
کيفيت تعامالت ،روابط اجتماعي ،مشارکت و در نتيجه
ِ

ارتقاء يادگيري ميگردد» (استاین .)97 ،1997 12بنابراین،
انعطافپذيری فضاي آموزشی ،فضايي مناسب براي
يادگيري فراهم ميآورد.
در مدرسه چهارباغ ،ایوانها و رواقها به عنوان فضای
نیمهباز به عنوان محل تدریس و همچنین برگزاری نماز
و عبادت مورد استفاده قرار گرفته 13و در صورت نیاز حیاط
نیز بدان ملحق شده است و در مناسبتهای خاص مذهبی،
امکان حضور انبوه مستمعین فراهم میشد .استفاده از
فضای نیمهباز برای آموزش از سه ویژگی عمده نظام
آموزش سنتی ناشی میگردید:
 -1روش تدریس به صورت مباحثه
مفیدبودن مباحث آموزشی برای گروههای سطوح
-2
ِ
باالتر ،مقدماتی و حتی آزاد
 -3همراهی تعلیم با تهذیب و آمیختگی تحصیل با عبادت
(رﺿﺎﻳﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ )52 ،1376
14
با استفاده از تحلیل گراف نمایانی براساس شاخص ارتباط،
میزان ارتباط محل آموزش با فضای باز مورد بررسی قرار
گرفت .شاخص «ارتباط» در برنامه نحو فضا ،به عنوان
تعداد نقاطی تعریف می-شود که یک نقطه به طور مستقیم
با نقاط دیگر ارتباط پیدا می-کند .خروجیهای این برنامه
آنچنان که در تصاویر  9تا  11دیده میشود؛ بر اساس
رنگ ،ارتباطات فضایی را مشخص میکند .به این ترتیب
که رنگ قرمز به معنای بیشترین ارتباط و رنگ آبی تیره
به معنای کمترین ارتباط است .بر این اساس ،فضاهای
آموزش در مدرسه چهارباغ ،که شامل حیاط ،ایوان جلوی
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حجره ،ایوان ،گنبدخانه و حجره هستند ،به ترتیب به
رنگهای قرمز ،قرمز-نارنجی ،قرمز-نارنجی تا زرد و سبز،
سبز تا آبی کمرنگ و آبی روشن دیده میشوند که نشان از
ارتباط فضای باز با فضاهای آموزش دارند .بنابراین فضای
آموزش را انعطافپذیر نموده و فضای باز و نیمهباز نقش
آموزشی ایفا میکنند.
اما در این تحلیل ،کالسهای مدارس دارالفنون و البرز،
به رنگ آبی تیره درآمدهاند که نشاندهنده کمترین میزان
ارتباط فضای باز با فضای بسته است .در دارالفنون و البرز،

ایوانها تنها دسترسی را تأمین میکنند و هیچ نقش و
عملکرد آموزشی ،عبادی و اجتماعی ندارند .کاهش تعداد
و ارزش ایوانها که از دارالفنون آغاز شد»( ،سمیع آذر
1376ب )190،موجب شد ارتباط فضای بسته با فضای باز
کاهش یابد و فضای تدریس غیر قابل انعطاف گردد .فضای
باز از کالسها به شدت دور شده و دیگر مکانی در آستانه
خروج از مدرسه و بدون ارتباط با كالسها گردد و دیگر
نتواند نقشی آموزشی ایفا نماید.

راهنما :در پالنها ،رنگ قرمز نشاندهنده بیشترین میزان ارتباط و رنگ آبی تیره نشاندهنده کمترین میزان ارتباط است.
تصاویر 9و10و  .11تحلیل گراف نمایانی براساس شاخص ارتباط (مأخذ :نگارنده)
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 .2-4فضای باز و ساماندهي دسترسیها
 .1-2-4مسیر حرکت با انتخاب آزاد و رفتار
اکتشافی و یا اجباری
آموزشي متناسب ،به عنوان محيطي که براي
فضاي باز
ِ
فرد آشنا است و قابليت دسترسي آساني دارد ،ميتواند
«گزينههاي متنوعي براي انتخاب و حرکت آزادانه در
اختيار افراد قرار دهد و موجب افزايش ميزان ارتباطات،
ارتقاء کيفيت تعامالت و در نتيجه رشد یادگیری گردد»
(هورتزمن .)2 ،2008 15سيکزنتمي هالي 16بيان ميکند
که «خالقيت حاصل تعامل بين فرد و محيط ميباشد و در
صورتي که افراد در محيط ،در حوزههاي رقابت ،آزادي،
اطمينان ،بازي و شوخي ،مباحثه و مناظره ،امکان ريسک
و ...از شرايط مساعدي برخوردار باشند ،خالقيت بهتر

پرورش مييابد» (فورد.)310 ،1995 17
با بررسی حرکت دانشآموزان در این سه مدرسه ،دیده شد
شیوهی حرکت در مدرسه چهارباغ ،با در اختیار قراردادن
گزینه-های مختلف و متعدد برای حرکت ،آزادانه ،اختیاری
و متنوع است و با توجه به مبانی نظری مطرح شده ،حیاط
آن میتواند در افزایش شوق یادگیری مؤثر عمل نماید.
اما از آنجا که «دانش-آموزان در قالب صفهاي متعدد،
رفتار و حركت خود را با ساختمان و حياط مدرسه هماهنگ
ميكنند» (مرتضوي 1376ب)44 ،؛ در مدرسه دارالفنون
و البرز ،فضای باز ،مكاني است كه دانشآموزان را در
قالب صفهاي منظم دستهبندي كرده ،به همين شكل
آنان را روانه كالس درس كند« .همه خطوط حرکتی [در
فضای باز ،راهرو و کالسها] مستقیم هستند و [در داخل
کالس نیز] صندلیها به ردیف چیده شدهاند و دانشآموزان
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مجبور میشوند فقط روبروی خود را نگاه کنند و و هر چیز
دیگر غیر از معلم را نادیده بگیرند» (سومر.)99 ،1969 18
بنابراین مسیر حرکت با القای نظم و تابعیت ،بدون تنوع و
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ثابت است و به هيچ وجه عاملی تأثيرگذار در اشتياقبخشي
به یادگیری نبوده است.

تصویر  .12ترکیب دسترسیها در سه مدرسه چهارباغ ،دارالفنون و البرز؛ مأخذ :نگارنده.

 .2-2-4ساماندهي دسترسیها
برای بررسی نقش فضای باز و نیمهباز در ساماندهی
دسترسیها در مدارس ،نیز از برنامه نحو فضا استفاده شد.
در این بخش از شاخص «همپیوندی» برای تحلیل بهره
گرفته میشود .در شاخص «همپیوندی» ،هنگامی که هر
فضا با فضاهای دیگر ارتباط پیمایشی بیشتری پیدا میکند؛
رایانه آن را نسبت به نقطه مبدأ محاسبه کرده و یک عدد
بدست میدهد .فضاهای با ارتباط بیشتر با دیگر فضاها،
درجه «همپیوندی» بیشتری دارند و برعکس ،فضاهای
با ارتباط کمتر ،با درجه «همپیوندی» کمتر مشخص
میشوند (معماریان  .)411 ،1384در تحلیل بر اساس
این شاخص ،رنگهای مختلفی ارائه میشوند که رنگ
قرمز نشاندهنده بیشترین و رنگ آبی تیره نشاندهنده
کمترین نقش یک فضا در دسترسیهاست .براساس درجه
«همپیوندی» ،نمودار توجیهی 19یا الگوی دسترسی ،نیز
ترسیم میشود« .در نمودارهای توجیهی ،نقش هر یک از

عناصر ارتباطدهنده در ایجاد ارتباط بین فضاهای مختلف
به روشنی خوانده میشود» (معماریان  .)408 ،1384در
نمودارهای این تحقیق ،دایرههای توپر ،کالس ،حجره و
شبستان بوده و دایرههای توخالی ،فضاهای ارتباطی مانند
حیاط ،ایوان ،راهرو و پله هستند .سطح صفر ،بیرون مدرسه
است.
با استفاده از برنامه نحو فضا و تحلیل نتایج آن با استفاده
از شاخص «همپیوندی» ،دیده شد که در مدرسه چهارباغ،
فضاهای ارتباطی که حیاط و ایوانها هستند ،به ترتیب به
پیوندی»
رنگ قرمز و آبی روشن درآمده و دارای درجه «هم
ِ
 7/2و  2/7هستند .بنابراین میتوان گفت حیاط مدرسه
چهارباغ باالترین نقش را در ساماندهی دسترسیها ایفا
میکند و قلب ارتباطی مجموعه است .پس از آن ،این
ایوانها (فضاهای نیمهباز) هستند که در دسترسیها مؤثر
عمل میکنند( .تصویر .)13
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تصویر  .13چهارباغ :نقش بسیارمؤثر حیاط و مؤثر ایوانها در دسترسیها
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در دارالفنون ،راهرو به رنگ قرمز درآمده و باالترین درجه
«همپیوندی»  4/5را نسبت به حیاط با رنگ آبی روشن و
درجه همپیوندی  ،1/6به خود اختصاص داده است .بنابراین
میتوان گفت تغییر در ساماندهی دسترسیها در مدارس

ایران ،به این صورت است که دیگر این راهرو است که
باالترین نقش را در ساماندهی دسترسیها ایفا میکند و
پس از آن ،حیاط که دیگر قلب ارتباطي مجموعه نیست،
در دسترسیها مؤثر عمل میکند (تصویر .)14

تصویر  .14دارالفنون :نقش بسیارمؤثر راهرو و مؤثر حیاط در دسترسیها

در مدرسه البرز ،راهرو به رنگ قرمز درآمده و باالترین
درجه «همپیوندی»  16/1را نسبت به حیاط با رنگ آبی
و آبی تیره (که دیگر روشن نیز نیست) و درجه همپیوندی
 ،2/1با تفاوت بسیار زیاد را به خود اختصاص داده است.

بنابراین ساماندهی دسترسیها در مدارس ایران تغییر یافت
و در مدرسه البرز ،راهروي داخلي عنصر اتصالدهنده
فضاها گشت (تصویر .)15

تصویر  .15البرز :نقش بسیارمؤثر راهرو در دسترسیها
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مقیاس میانه

مدرسه چهارباغ
(نمونه مدارس سنتي)

نظام آموزشی

• روش تدریــس بــه صــورت مباحثــه و انعطافپذیری
حضــور آزادانــه
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ بــا
انتخــاب طلبــه
ارتباطات و دسترسيها
• ارﺗﺒﺎط هدفدار دروس ﺑﺎ ﻫﻢ
• همراهی عبادت با تحصیل

• ارائــه درس توســط مــدرس مشــخص انعطافپذیری
مدرسه دارالفنون
(نمونــه آغازيــن مــدارس بــا تركيبــي از دروس تفكيكــی و
از قبــل تعیینشــده بــر مبنــاي
نويــن)
مختلــف
ســني
هــاي
ه
گرو
ارتباطات و دسترسيها
• جدایی مذهب از دانش
•شــکلگیریی کالس و ردیــف
نیمکت هــا
مدرسه البرز
(الگــوي
معا صــر )

• ارائــه درس توســط مــدرس مشــخص انعطافپذیری
مــدارس در کالس و ردیــف نیمکتهــا
مبنــاي
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ثابــت ،بــر
ارتباطــات فضايــي و
گروههــاي ســني مختلــف
د ستر ســي ها
• عــدم ارتبــاط ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻫﺪﻓﺪار دروس
ﺑﺎ یکدیگــر

 .5مقیاس ُخرد :نقش فضای باز باتوجه به
شیوه تدریس در مشارکت فعال و ترويج
کار گروهي

ویژگی فضایی

• نقــش مهــم فضــای نیمهبــاز بــا
نقــش :آموزشــی ،مذهبــی ،اقلیمــی،
اجتماعــی
• ارتباط از طریق حیاط
• متنوع و انتخابی

• آغــاز کاهــش تعــداد و ارزش ایــوان و
فضــای نیمــه باز
• عملکرد :ارتباطدهنده فضاها

• ارتبــاط از طریــق راهــرو و اندکــی از
طریــق حیــاط

• کاهــش تنــوع مســیر در حیــاط و
مســتقیم در راهروهــا

• بــدون عملکــرد آموزشــی ایــوان و
تنهــا ارتباطدهنــده
• ارتباط از طریق راهرو

• مستقیم الخط و بدون انتخاب

هم مینشستند؛ روندی بر مبنای مباحثه است( 21رﺿﺎﻳﻲ
 .)61 ،1376مباحثه ،تعلیم را فرایندی حاصل کنش و
واکنش افراد میگرداند که با تسهیل يادگيري ،موجب
انتقال و تعميم بهتر مهارت و دانش ميگردد .از آنجایی
که حیاط و ایوانهای مدارس سنتی به خوبی میتوانستند
فضاهاي مناسب و متنوع به منظور گردهم آمدن افراد،
امکان برقراري بحث و ترويج کار گروهي را فراهم -آورند،
نقشی آمورشی ایفا میکردند.
از ميانههاي دوره قاجاريه ،رويارويي سنت و تجدد در ايران،
بالفاصله به آموزش نيز كشيده شد .از میان پیشگامان
ارائه تعلیم و تربیت جدید ،22میرزا حسن رشدیه ،بیشترین
تالشها را داشت .او دو موضوع مهم را در شیوه آموزشی
نوین ایجاد کرد که همچنان نیز تداوم دارد .1 :فضای جدید
کالس و نحوه آرایش آن مبتنی بر ردیفهای مستقیم
دانشآموزان (كسروي  )56 ،1344و  .2روش سوادآموزی
بر اساس الفبای آوایی (رشديه .)16 ،1362
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«آموزش در فضاي باز ،موجب ميشود گستره وسيعي
از تجربههايي مستقيم و بي واسطه ،در تعامل با محيط
زنده حاصل گردد و عالوه بر ارتقاء کيفيت يادگيري،
دانشآموزان را براي حضور در جامعه و تعامالت اجتماعي
آماده سازد» (میر .)5 ،2010 20به اين ترتیب «با مشارکت
فعاالنه در امر يادگيري و انتقال تجربه ،روابط اجتماعي و
عاطفي تقويت ميشود و كيفيت يادگيري ارتقاء مييابد»
(عارف نيا  )18 ،1378و از آنجا که «يادگيري جمعي ،براي
دانشآموزان بسيار جذابتر و بر فعاليت ذهن ،تأثيرگذارتر
است» (میر  )4 ،2010و در روند کنش و واکنش انسانی،
انگیزهبخشی جمعی بوجود میآورد (لیپیت )25 ،1389؛
یادگیری ارتقا یافته و ماندگارتر میشود.
نظام سنتی تعلیم که در آن افراد به شکل حلقه و دور
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اما این تغییرات در نهایت موجب شد روش عمومي تدریس
به صورتِ «بيان و شرح درس تنها توسط مدرس [درآید] که
در آن شاگردان در برابر معلم نشسته و بندرت براي شناخت
23
يك موضوع به مشاركت فعال دعوت ميشدند» (سدیق
 .)56 ،1931بنابراین شیوه «درس جواب دادن» جایگزین
شیوه حلقه و «بحث گروهی» شد و آنچه جریان دارد؛ بر

مبنای «حفظیات» است .بنابرین از آنجا که «مطالب درسی
در اين فضا ،تنها از دو مجراي ديداري و شنيداري اخذ
ميشود؛ لذا فضاي فيزيكي آموزش ،فقط ميتواند در يك
فضاي بسته مانند «كالس» آن هم در تنها شكل متعارفش
صورت پذیرد» (سميع آذر .)108 ،1379

تصویر  .16شیوه تدریس حلقه و تشکیلدرفضاهای بازوبسته؛ .17شیوه تدریس بر مبنای حفظیات و تشکیل در فضای بسته کالس؛ مأخذ :نگارندگان.
آموزشی فضای باز
جدول  .3مقیاس خُ رد نقش
ِ

مقیاس خُ رد

نظام آموزشی

ویژگی فضایی

• پیش مطالعه ،پیش مباحثه ،حضور در • امکان حضور در «حیاط»« ،حجره»« ،ایوان»« ،گنبدخانه»
مدرسه چهارباغ
(نمونه مدارس سنتي) درس ،مطالعه ،مباحثه ،تنظيم مطالب و • فضاهــاي مناســب و متنــوع بــه منظــور گردهــم آمــدن افــراد ،امــکان
برقــراري بحــث و مناظــره و ترويــج کار گروهــي
يادداشت آنها و آزمون دروس
• بيــان و شــرح درس تنهــا توســط • فضاي بسته «كالس»
مدرسه دارالفنون
• ارائه مستقيم ،منظم و يكنواخت آموزش و رفتار ساكن و منفعل دانشآموز
(نمونه آغازين مدارس مــدرس
• بدون مشارکت فعال شاگردان
نوين)
• تدریس تنها توسط معلم بر مبنای • فضاي بسته «كالس»
مدرسه البرز
• ارائه مستقيم ،منظم و يكنواخت آموزش و رفتار ساكن و منفعل دانشآموز
(الگوي مدارس معاصر) حفظیات
• درس جواب دادن توسط دانشآموز
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نتيجهگيري

با توجه به هر دو نوع تحلیل صورتگرفته به وسیله نرمافزار
نگرش نحو فضا ،فضای باز و نیمهباز در مدارس سنتی نسبت
به مدارس معاصر از میزان «همپیوندی» و «ارتباط» بیشتری
برخوردار است .یکی از موارد تأثیرگذار در امر ارتباط ،را میتوان
میزان باالی دسترسی به آن دانست .در بررسی ارتباط بین
محل آموزش وفضای باز و در نتیجه انعطافپذیری آن ،دیده
شد محل-های آموزش در مدارس سنتی در ارتباط با فضای
باز و قابل گسترش و انعطافپذیر هستند اما کالسها در
مدارس معاصر ،دارای کمترین میزان ارتباط با فضای باز
هستند و امکان گسترش و انعطافپذیری ندارند.
بنابراین و با توجه به ارتباط و نحوه تعامل با شیوه آموزش
مطرحشده در هر مقطع ،میتوان گفت که در مدارس سنتي
ايران« ،همنشيني فضاي باز با فضاي بسته» در خالقانهترين
و متناسبترين سطح و به واسطهي نقش مؤثر و فعال در
نمودن جذابیت
کيفيتبخشي به فضاي آموزشي با فراهم
ِ
کيفيت تعامالت اجتماعي،
و تنوع ،با انعطافپذيري و ارتقاء
ِ
محيطي زنده و سرشار از تعامالت انساني به ارمغان میآورد و
موجب ارتقاء يادگيري ميگردد .در این مدارس ،پيوند و تعامل
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بين فضاي باز و بسته ،آنچنان قوی است که با تفکيک اين
معاني ساختاري و آموزشي خود
دو فضا از يکديگر ،مفاهيم و
ِ
را از دست ميدهند و ديگر قابل تصور و درک نخواهندبود.
بنابراین فضای باز و نیمهباز در مدارس سنتي ،مصداقی قابل
آموزشی فضاي باز است.
استناد از نقش و عملکر ِد
ِ
اما فضای باز آموزشی کنونی در ارائه فضایی مؤثر و سازنده
که در روند آموزش تأثیر مثبت داشته باشد ،ناتوان است.
در دوره معاصر ،الگوی مدرسه عبارت بود از ردیف مستقیم
و یکنواخت کالسها در پالن ،ردیف مستقیم و یکنواخت
پنجرهها در نما و ردیف مستقیم و یکنواخت میزها در آرایش
کالس درس و بر اساس شیوه مستقيم ،منظم و يكنواخت
آموزش بر مبناي رفتار ساكن و منفعالنه دانشآموز ،تنها
کالس میتواند مناسبترين شرايط را برای آموزش فراهم
كند .در حقيقت فضای باز ،يك محوطهسازی و بدون وجه
فضايی مثبت براي عملكرد آموزشي فعال ،تنها مكاني است
برای برقراری نظم در هنگام ورود و خروج ،تفریح ،گريز از
فشار آموزش در داخل كالس و از آنجا که جنبش ،پویایی
و تحرک با هدف جستجوگری در آن راهی ندارد ،نمیتواند
نقش و عملکردی آموزشی ایفا نماید.

تصاویر  18و  19و  .20محل برقراری آموزش متناسب با شیوه آموزش بامحدودههای آبیرنگ مشخص شده است؛ مأخذ :نگارندگان.
جدول  .4نتیجهگیری

نتیجهگیری

مدرسه دارالفنون (نمونه آغازين مدارس نوين)
مدرسه البرز (الگوي مدارس معاصر)

• آموزشي
• اجتماعی و مذهبی
• تأمین دسترسی به فضاهای مختلف
• تفریح و بازی و ورزش
• کاهش تأمین دسترسیها

• صفبندی و نظمبخشی برای ورود به کالس
• تفریح و بازی و ورزش
• عدم تأمین دسترسیها
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عملکرد فضای باز و نیمه باز
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پینوشت

Wong & Moore .1
Bowers .2

Combinational Method .3

Space Syntax .4
 .5نامهای دیگر« :مدرسه مادر» و «شاه سلطان حسین»
 .6رشتههای مختلفی از جمله طب ،داروسازی ،ریاضی ،جغرافیا ،زبانهای خارجی و تعلیمات نظامی
 .7توسط «میرزارضای مهندس باشی» طراحی و احداث گردید و در مدت چهل سال بیش از 1100نفر فارغالتحصیل داشت که در راه تحول و ترقی ایران خدمات
ارزشمندیداشتند.
Curtis .8
Connectivity .9
Integration .10
Hillier & Hanson .11
Stine .12
 .13ایوان ورودی و ایوان مقابل آن کمتر از دو ایوان دیگر جنبه آموزشی داشته و بندرت محل برگزاری سخنرانیهای آموزشی بودهاند.
Visibility Graph Analysis .14
Horstman .15
Csikszentmihalyi .16
Ford .17
Sommer .18
Justified Graph .19
Meyer .20
 .21شامل  7مرحله :پیش مطالعه ،پیش مباحثه ،حضور در درس ،مطالعه ،مباحثه ،تنظيم مطالب و يادداشت و آزمون دروس( .رﺿﺎﻳﻲ )63 ،1376
 .22پیشگامانی نظیر یحیی دولت آبادی ،مهدی مظفری ،محمود احتشام (سمیعآذر1376ب )176،و طالبوف تبریزی (طالبوف)93،1346
Sadiq .20

قدردانی

از زحمات آقای مهندس سید فرید موسویان ،کارشناس ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران به دلیل راهنماییهای راهگشایشان در روند تحقیق سپاسگزاری
میشود.
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Abstract
Developing knowledge and novelty are the main objectives of educational system. A lot
of factors are needed to satisfy the above mentioned requirements. Factors such as quality
enhancement of educational space.It should be noted that educationis notonlyinfluenced
by the teacher›s teaching, butalso touched byeducational spaces. Relating factors,
includingeducational environment,play an important roleintransmitting the information to
a person. It will leavebehind the significant effectsonthe learning.Therefore, anyproject
aboutthe process of student’s learning will be incompleteand inefficient regardless of
theeducational spacein which itislocated.Architectural environment superioritycan play an
educational performance in training environment, with respect to intuitive, intellectual, and
perceptual recognition effects. Investigations don on the effects of educational systems,
dealing with open spaces, confirm the possibility of group work rehearsal, increase of
students’ collaboration, space flexibility and higher development. They can increase the
enthusiasm of students for learning. As a result, a direct relationshipbetweenthe open
educational space and the learningof the studentscan be discovered.
Expression of Problem: ContemporaryIranian civil societyneedsto expand the education as
a whole, andpublic education in specific. Ignoring all of the effective factors will leads tothe
construction ofseveralschools withouta constructive and positiveroleinthe development
oftheeducationprocess.
Despitemanychanges anddevelopmentsin the content ofeducation, the spatial pattern
ofschoolshave been experienced nopositive changesand development inthe lasthundred
years.
The dominantpatterninthe currentschooldesign,regardless of theeducationalcapabilities
ofopen space, is related to an emphasis onentertainment andfunaspect, such as
arelativelysmallspaces. This pattern is similar to Residentiallandscapingin which ground
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is covered byasphalt. There are limitednumber ofelements and leisure equipmentfor kids’
play andphysicalactivities. Therefore, the problem of this study is investigating the degree of
integration educational system with open space properties in the history.
The objective: Determining the diversity of Iranian school’s open spaces and their role in
regards to the transition of educational system at different time periods.
Question of this study: What is the influence of different educational systems in shaping the
characteristics of an space and the educational role of the Iranian school’s open space?
What is the influence of the emergence ofneweducation systemin the educational role of Iranian
school’s open space incontemporaryschools?
Research Methodology of this study is the Combinational Method that isIncluded DescriptiveAnalytical Methods and Logical reasoning, considered as a procedure of open, semi-open
space evolutions and their educational role with respect to educational revolutions. General
procedure of the study is about the origin of the revolution in physical space of schools. It is
referred to transformations of the educational system and the function of school yard in teaching
and learning.Methodology would be evaluated by applying the environmental psychology,
Observation, Study, Simulation with space syntax Software and Comparative method in
educational point of view.
In this article,the education role of the open spacein schools is investigated by three levels
of large, middle and small scale. In the large-scale, Relationship between building and city
is discussed. In the middle-scale, circulation and role of the semi-open space in flexibility of
educational environment is studied. In the small-scale, Active participation and teamwork
is investigated. The topics thatwill bediscussedat everyscale, are selected with help of the
analysisandstudyofissuesof environmental psychologyand theories ofurban planning, which iss
ummarizedinthetheoreticalbeginning of eachsubject.
Case studies: For this purpose, three school yards are selected for further investigations. Which
are Chaharbagh as a conventional school, Darlolfonoun as a first educational structure in modern
style, and Alborz as the transformed index of new schools in Iran.
Conclusion: According to the result ofanalysisby space syntaxsoftware, it is indicated
thatopenand semi-open design in traditionalschool have more degree of “integration” and
“connectivity”. One of themost influentialform of “connectivity” is thatitcan create a high
level ofaccess. Educational space in the traditional school is more flexible than classroom in
contemporary school.
As a result,due to thecommunication andinteractionwith theeducation system,studies elaborate
the pattern of the traditional school in Iran which is formed regarding to the active rule of
the education in open and semi-open environment. It acts as an educational tool during the
training and it creates a center for social interaction. Inthese schools, bondingand interaction
betweenopenandclosed spaces are so strongthat iftwo spacesare separatedfrom each other, their
structuralconcepts andmeanings willget lost and cannot be identified.
The pattern of school design at the contemporary time includes the uniform row of classrooms
in the plan, typical and uniform of windows in view, typical and uniform seat arrangement of
the classroom that are based on the invariable teaching methodology. Therefore, only the closed
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and inflexible environment of the classroom would be suitable for education based on the
passive behavior of students. Moreover, if we consider having no semi-open space, open space
ofthe school will become only the place to regulate the time of entrance and exit, entertainment
and an escape from the pressures of teaching in the classroom and because ofits incongruity of
dynamics and mobility properties, it cannot play the required educational role.
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