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 محمد تابش، طراح و پژوهشگر در حوزۀ معمارى محیط هاى یادگیرى

که  کرديم  اشــاره  پيش  شــمارة  در 
فضــای پيونددهندة بيــن کالس ها و 
دفترها در يک مدرســه بايد واجد چه 
تاريک،  راهروهای  باشــد.  ويژگی هايی 
دلگيــر و صرفًا گذرگاه مدرســه بايد با 
نور  از  برخــورداری  مانند  ويژگی هايی 
و روشــنايی مناســب و با اولويت نور 
مناســب  تهوية  از  بهره مندی  طبيعی، 
به خصوص تهويــة طبيعی، وجود عمق 
ديــد زياد و چشــم انداز های وســيع، 
جذابيت های دلپذير محيطی با انتخاب 
رنگ و بافت مناســب در فضاها، وجود 
فضاهايی با وسعت مناسب و همچنين 
جــذاب برای مکث، اســتقرار و توقف، 

برای  مناســب  فضاهای  از  برخورداری 
يادگيری،  بهره منــدی از موقعيت هايی 
برای تحرک و نشاط، امکان شکل گيری 
فضاهــای جمعی کوچــک و بزرگ و 
ســاير ويژگی ها، بــه محيط هايی زنده 
و کارآمد بدل شــوند تــا بتوانند نقش 
قلبی تپنــده را برای آن مدرســه ايفا 
می کنيم  سعی  شــماره،  اين  در  کنند. 
برخی راهکارهای عملی در ســطح های 
اثرگذاری متفاوت را ارائه کنيم. هرچند 
برخی از اين پيشنهادها تنها در برخی 
از مدرسه ها قابل اجرا هستند، ولی ذکر 
آن ها می تواند ذهن ها را نســبت به اين 

رويکرد بيشتر آگاه و آشنا سازد.

بهترين راه حل، حذف راهروست. اگر 
در مدرسه ای اين امکان وجود دارد که 
راهروها حذف يا از طول آن ها کاســته 
شــود، بدون ترديد اين بهترين راهکار 
برای توســعة کارآمــدی  فضاها در آن 

استفاده از رنگ برای 
تغيير محيط در يک 
دبيرستان در تهران

جداره های شيشه ای 
فضای پيونددهندة يک 
دبستان در تهران
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مدرسه اســت. اما در اينجا يک پرسش 
است  ممکن  می شــود: «چگونه  مطرح 

راهرو حذف شود؟!»
اين موضــوع هم در هر مدرســه ای 
به بررســی جداگانه نياز دارد؛ بررســی 
بسيار دقيق و همه جانبه ای که براساس 
نتايج آن بتوانيم بخش هايی از فضاهای 
مدرســه را در بخش هــای ديگر ادغام 
اين  تهــران،  در  مدرســه ای  در  کنيم. 
موضــوع به اين شــکل قابليت و امکان 
اجرايی شدن پيدا می کند که با تخريب 
دو کالس از شش کالس مجاور راهرو و 
انتقال آن دو کالس به فضای ديگری از 
مدرسه و ادغام و انتقال برخی از دفترها 
به فضاهــای ديگر، فضــای دو کالس 
تخريب شده با راهروی مجاور فضای آن 
دو ادغام و به بخشی از يک سالن بزرگ 
تبديل  شود که می تواند با توجه به ابعاد 
جديــد و بزرگ تری که پيدا می کند، از 
عملکرد صرفًا معبرِی خود، محلی باشد 
با انواع کارکردهايی که محيطی جذاب 
و مناسب برای يادگيری می تواند فراهم 

سازد.
اما اين اتفاق به ندرت در مدرسه قابل 

دســتيابی اســت و توصية آن به شکل 
کلی، امکان پذير نيست.

پيش از اين گفته شد، آنچه راهروهای 
آسيب را  بيشــترين  مدرســه ها از آن 
می بينند و بسيار دلگير می شوند، نبود 

نور طبيعی و عمق کم چشــم اندازهای 
آن است. يکی از بهترين راهکارها برای 
دعوت از نور طبيعی به داخل راهروها و 
همچنين افزايش عمق ديد و چشم انداز، 
شــفاف کردن جداره های راهروست. با 
اين کار، نــور طبيعی که به کالس ها و 
است،  شده  مجاور راهرو وارد  دفترهای 
به داخل راهرو هم نفوذ می کند و فضای 
می گيرد.  شــکل  دلپذيرتری  نسبت  به 
ضمــن اينکه چشــم انداز داخلی راهرو 
قدری وسيع تر می شود و کيفيت فضايی 

راهرو ارتقا پيدا می کند.

راهــکار ديگر بــرای افزايش کيفيت 
محيطی در فضای يک راهرو، استفاده از 
چراغ های روشنايی با دمای نور مناسب 
صفحه(پنل ) هــای اس ام دی با  اســت. 
دمای نــور حدود ٤٠٠٠ کلوين در بازار 
موجودنــد که می تواننــد تأثير هرچند 

کمــی در کيفيت فضا داشــته باشــد. 
اين نــوع نور به نور طبيعــی و نور روز 

نزديک تر است.

تزئينات  در  مناسب  رنگ های  ترکيب 
و مبلمــان هر محيــط، تأثير بســيار 
چشم گيری بر آن محيط می گذارد. اين 
ترکيب در هر فضايی متفاوت و نيازمند 
بررسی اســت. مثًال در يک مدرسه در 
تهران، با اســتفاده از ترکيب رنگ آبی 
فيروزه ای و اندکی رنگ گرمابخش زرد، 
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تخريب کالس های 
مجاور يک راهرو

تابلوهای رنگی روی 
ديوارة يک فضای 

پيوند دهنده در 
يک دبيرستان در 

تهران، يک موقعيت 
يادگيری ايجاد کرده 

است.
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فضايــی کم نور و به نســبت بی روح، به 
فضايی کامًال زنده و جذاب تبديل شد. 
انتخاب ترکيب های درســت در رنگ ها 
سريع ترين و ارزان ترين راه دسترسی به 
احســاس تغيير در فضاست. هرچند که 
هيچ موضوعی مانند نور و تهوية طبيعی 
در مدرسه اهميت ندارد، اما رنگ ها در 
ذات خود ويژگی هايی دارند که بســيار 

اثرگذارند.

اين روزها تابلوهای رنگی با شيشه های 
مقاوم (سکوريت) و رنگ های متنوع، در 
بازار مبلمان آموزشــی ديده می شوند. 
اين تابلوهای شيشــه ای در نقش همان 
وايت بردهــای رايــج عمــل می کنند، 

با ايــن تفاوت کــه تنوع رنگ بســيار 
تأثير  دليــل،  همين  به  دارنــد.  بااليی 
بســيار خوبی بر محيط می گذارند. اگر 
در محيــط يــک فضای جمعــی، مثل 
راهرو از اين تابلوها اســتفاده شود، در 
ســطح اين فضاهــا، فرصت هايی برای 
گفت وگوهايی با محوريت يادگيری بين 
دانش آموزان و يا دانش آموزان و معلمان 
آن ها قابليت شــکل گيری پيدا می کند. 
فضاهــای پيوند دهنده يا راهرويی که با 
البته  وايت برد،  مشــابه  تابلوی  چندين 
در رنگ هــای گوناگون، زيبا شــده اند 
و محل هــای مکث و توقــف در مجاور 
تابلوها، آن راهرو را از معبری ســاده به 
محلی برای يادگيری تبديل کرده است.

اين موضوع به عرض راهرو بســتگی 
دارد. راهروهــای بــه نســبت عريض 
که در حدود ســه متر يا بيشــتر عرض 
دارنــد، می توانند با اين روش کارآمدی 
بيشتری پيدا کنند. راهرو را به هر نحو 
ممکن روشــن می کنيم و محيط آن را 
با ترکيب رنگ های مطلوب و متناســب 
امکانی  هيچ  وقتی  اما  می کنيم،  دلپذير 

بــرای نشســتن دانش آموزان نباشــد، 
برخی از کارکردها در محيط پاسخ داده 
نمی شــوند. ميزهای چهارنفــرة گرد با 
قطر حدود ٧٠ ســانتی متر در مجاورت 
حتی  يــا  کتاب  کوچــک  قفســه های 
صندلی های کوچک مانند چهارپايه های 
رنگی، در مجاورت قفســه های کوچک 
دو طبقــة کتاب، روزنامــه و مجله های 
علمی، فرصت هايــی ايجاد می کنند که 
گوشه و کنار راهرو را از عوامل کارآمدی 

بيشتری برخوردار می کنند.

آيا حتی راهــرو هم می تواند فضاهای 
دنجــی بــرای مطالعه پيــدا کند؟ اين 
موضــوع هم از مــواردی اســت که با 
نگاه هــای خالقانه کــه بتواند فضاهای 
کنــد،  کارآمدتــر  را  راهــرو  باريــک 
امکان پذير می شود. البته در ساعاتی که 
زنگ تفريح است و رفت و آمد زيادی در 
محيط راهــرو جريان دارد، نبايد چنين 
انتظاری داشته باشيم. اما در زمان های 
برای  دنجی  فضاهــای  می تــوان  ديگر 
مطالعه در آن پيدا کرد. شايد تصويری 
که از دبستانی در «آرلينگتون آمريکا» 
در اختيــار داريم، بتوانــد در اين باره 
الهام بخش باشــد. يک ديــوارة راهرو با 
ايجاد عمق و بعد به شکلی خالقانه، اين 

راهرو را زنده و کارآمد کرده است.

شــايد کمتر به ذهن برسد که بتوان 
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پاف های رنگی در 
گوشه و کنار فضای 
پيونددهنده در يک 
دبستان در قم

راهروی جذاب 
و کارآمد در يک 
دبستان

مدرسه ای در اصفهان 
و تبديل راهرو به 
کتابخانه
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يک راهروی ســاده را به فرصتی برای 
ورزش و تحرک جســمی، و در نتيجه، 
نشــاط روحی تبديل کرد. اين اتفاق در 
راهروهای مدرســة «فردريک اسپرگ» 
دانمارک، با امکاناتی نسبتًا ساده محقق 
شــده اســت. اين نوع تصميم ها بايد با 
نظارت و بررســی همه جانبة معلمان و 
کارشناســان ورزشــی و با رعايت همة 

تمهيدات ايمنی بخش صورت پذيرند.

بــاغ  انــواع  و  آکواريــوم  تعبيــة 
شيشــه ای(تراريوم)، استفاده از چوب يا 

شاخه های بامبو، استفاده از گل و گياه 
و حتی اســتفاده از پنجره های مجازی، 
می تواند عالوه بر توسعة زيبايی محيطی 
و پيوند با طبيعت، به شکل هايی هرچند 
محدود، نوعی فرصت يادگيری را فراهم 
ســازد. معلمان هنر يا زيست شناســی 
می توانند ايده پــردازان خوبی برای اين 

نوع تغييرات باشند.

به جای اســتفاده از تابلــو و اطالعيه 
يا پوســترهای گوناگــون، می توان در 
برخی از ديواره های راهروها از امکانات 

کارگاهی کوچک يا بازی های علمی که 
ديوارها و کنج هــای محيط را در نقش 
معلم قرار می دهند، اســتفاده کرد. در 
اين بخش می توانيد به مجموعه مقاالت 
معلم ســوم که در مجلة رشد معلم در 
ســال تحصيلی ٩٧- ۹٦ منتشــر شده 
اســت، مراجعــه فرماييــد. محتواهای 
علمی می تواننــد در عناصر معماری در 
يک راهرو به شــکل خودآغاز و تعاملی 

نمايان شوند.
در مجمــوع، وقتــی راهــرو می تواند 
عالوه بــر کارکرد معبــری خود، محل 
مناسبی برای کارکردهای ديگری مانند 
نشســت های صميمانه، مطالعه يا حتی 
ورزش باشــد، اين نتيجه گيری چندان 
بيراه نيســت که بگوييم زنــده کردن 
فضاهــای دلگير و ناکارآمــد راهروها و 
نگاهی  با  پيوند دهنده،  فضاهای  ســاير 
جديــد، می تواند ظرفيــت کارکردهای 
گوناگون ديگر را ايجاد کند. فقط کافی 
است معلمان، کارکنان و مديران مدرسه 
بپذيرند که راهرو صرفًا يک معبر نيست 
و بايد توقع بيشتری از راهروی مدرسة 
خــود به خصوص در فراينــد يادگيری، 
داشــته باشــند. همين موضوع سرآغاز 
کارآمدتر شــدن اين فضاها در مدرسة 

آن ها خواهد شد. 
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تبديل راهرو به 
محيطی برای 

تحرک، مدرسه ای در 
دانمارک

پنجره های مجازی 
و تأثير آن در 

محيط هايی که به 
بيرون راه ندارند.
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