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چند سالي است كه سازمان نوسازي و توسعه 
ــابقه اي  تجهيز مدارس اقدام به برگزاري مس
ــاري ايراني»  ــه ايراني، معم با عنوان «مدرس
ــتا گروه هاي مختلفي  ــد. در اين راس مي نماي
از بخش هاي مرتبط با موضوع شركت نموده 
ــود را در حوزة طراحي مدارس  و ايده هاي خ
ــابقه اين  ــش اصلي دربارة برگزاري اين مس ارائه مي دهند. اما پرس
ــت كه به راستي مسئوالن ذي ربط چه هدفي را دنبال مي كنند؟  اس
چه كساني و  با چه ديدگاهي طرح ها را قضاوت مي كنند و محصول 
نهايي معرفي شده، آيا دستورالعملي براي آيندة معماري مدارس ما 

است يا خير؟
ــال گذشته نشان داده كه ديدگاه غالب بر موضوع،  تجربه چند س
به هيچ روي متناسب با معيارهاي تخصصي طراحي مدارس معاصر 
نيست و بيشتر به دنبال ظواهر فريبنده، نادرست و كپي برداري هاي 
ناقص از الگوهاي فرمال معماري گذشته است كه آنها را بدون تحليل 
ــي كشور  ــويي با نيازهاي آتي آموزش و در نظر گرفتن ميزان همس
ــده به مخاطبان خود اعالم مي كند.  ــخه هاي تجويزش به عنوان نس
ــي مملو از كالس هاي رديفي و راهروهاي مستقيم الخط كه  (مدارس

به آنها يك حياط مركزي يا چند طاق و قوس چسبانده شده!).
ــن رويداد مهم و  ــئوالن چني ــت اندركاران و مس موضوعي كه دس
ارزشمند بايد به آن پاسخ دهند اين است كه آيا نمونه هاي معرفي شده 
ــاز در حوزه معماري  ــب بر نهادهاي تصميم س ــي غال بيانگر خط مش
ــت كه در سال هاي گذشته  ــليقه افرادي اس ــت يا تنها س مدارس اس

ديدگاه هاي نادرست خود را در اين عرصه حاكم كرده اند؟
ــدارس و با دانش روز  ــاً متخصصاني كه در حوزه معماري م يقين
ــتند، بر اين مطلب صحه خواهند گذاشت كه  ــنا هس اين حوزه آش
ــت، بلكه در  ــور نه تنها نادرس جريان حاكم بر معماري مدارس كش
ــاخصه هاي علمي طراحي  ــي موارد كامًال برعكس معيارها و ش برخ

مدارس است.
ــه مقابل  ــد دقيقاً در نقط ــرا ما باي ــت چ ــتي معلوم نيس به راس
ــدارس (و يا حتي با نمونه هاي  ــارب جهاني در حوزه معماري م تج
ــته خود) باشيم و بر خالف آن حركت كنيم.  پيشين مدارس گذش
ــبختانه امروزه به اندازه كافي منابع غني و نمونه هايي موفق از  خوش
مدارس در تمامي نقاط جهان وجود دارد كه بتواند معيارهاي كامًال 
ــنى براي آينده معماري مدارس كشورمان، با توجه به  واضح و روش

نيازهاي خاص خودمان، باشد.
معيارهايي كه در نمونه هاي معرفي شده نه تنها در بسياري موارد 
رعايت نشده، بلكه متأسفانه در برخي موارد كامًال عكس آنها به كار 
ــده كه سال ها ناكارايي  ــده است و از الگوهايي استفاده ش گرفته ش
ــه به حوزه  ــد اهميت توج ــت. به نظر مي رس ــده اس آنها محقق ش
معماري مدارس به دليل تأثير بسيار زيادي كه بر رفتارهاي مختلف 
ــته باشد.  ــت كه ارزش آن را داش دانش آموزان دارد، آن قدر زياد اس
ــيع تر و به دور از حب و بغض ها  ــئوالن اين بخش با دانشي وس مس
ــق  ــي و ايدئولوژيك و با قلبي مملو از عش ــط و مرزهاي سياس و خ

و عالقه به آينده فرزندان اين 
مرز و بوم چشم ها را بشويند و 

جوري ديگر ببينند.
در اين كه موضوع معماري 
ــورهاي  مدارس در تمامي كش
ــا از جايگاه بااليي برخوردار  دني
ــت و در  ــت، ترديدي نيس اس
ــور ما نيز اين موضوع بايد  كش
در اولويت هاي اصلي قرار بگيرد 
و برگزاري چنين همايش ها و 
مسابقاتي براي كشور ما بسيار 

ــت را بايد پذيرفت كه روش در  ــت؛ اما اين حقيق ضروري و حياتي اس
پيش گرفته شده مملو از اشتباهاتي است كه سال ها در اين بخش تداوم 
پيدا كرده و جرياني كه اين بخش در مسير آن حركت مي كند پر از اما 
و اگر است! اميد است تا زحمات و تالش هاي همه عزيزاني كه خالصانه 
و باايمان واقعي و قلبي در اين راه گام برمي دارند، توأم با دانش تخصصي 
ــور عزيزمان پيام آور  ــد كه بتواند براي آينده معماري مدارس كش باش

روزهايي روشن باشد.   

مسـابقه «مدرسـه ايراني، معماري ايراني» و هزار اما و اگر ديگر

يقيناً متخصصاني كه در حــوزه معماري مدارس 
و با دانش روز اين حوزه آشــنا هســتند، بر اين 
مطلب صحه خواهند گذاشــت كــه جريان حاكم 
بــر معماري مــدارس كشــور نه تنها نادرســت، 
بلكــه در برخي مــوارد كامالً برعكــس معيارها و 
شــاخصه هاي علمي طراحي مــدارس و در نقطه 
مقابل تجــارب جهانى در حــوزه معمارى مدارس 
اســت كــه گاه بر خــالف آن نيز حركــت مى كند.


