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ـ گـاه آن در آمـوزش جد  ياسـت؛ امـا جا   يه در آمـوزش معمـار   د ي
  .بحث بوده است، همواره محل يمعمار يت كاربرديپرداختن به آن به سبب ماه

و پـرداختن بـه    يده كه در آن با مرور مباحث آمـوزش معمـار  ين گرد
 ي، به جسـتجو "ياسالم يبا معمار ييآشنا"به درس  ي، با نگاهيخ معمار
موجـود در   يهـا  شده و مشكالت و نقصان ختهپردا يكارشناس ي ن درس در وضع موجود دوره

سـه  ي، مـورد مقا يخ معمـار ير كشورها در آموزش تاريدر ادامه، تجارب سا

و  يمعمـار  ي د رشـته ياز اسـات  ي، آراء و نظـرات جمعـ  يك نظرسـنج 
ـ ن مشـكل را در ا يتـر  يگرفتـه، اصـل   صورت يها يبررس.  ن درس ي

  .برشمرده است يمعمار

  : نموده است  ، ارائهيبند ر به شكل جمعيز يها را در حوزه

بـه منظـور    "ياسـالم "و  "معاصـر " ،"جهـان " يمعمـار  ين دروس نظر
  توسط دانشجو ي
 يارشد و دكتر يكارشناس

 ير دانشگاهيغ يها با مراكز تخصص
  خاص هر دوره در بستر  يخ معماريمرتبط با تار يو اقتصاد

  "يخ معماريتار"و  "خيتار" ي نه

  ي،كارشناس يآموزش ي دوره ي،اسالم 

 

با معمار ييآشنا" گاه درسيجا
ر كشورها در آموزش تاريبر تجارب سا يبا نگاه  

87پاييز  -سومين همايش آموزش معماري

  چكيده

ه در آمـوزش معمـار  ياز مباحث پا "ياسالم يمعمار"با  ييآشنا
پرداختن به آن به سبب ماه ي وهيو ش يمعمار

ن گرديك پژوهش تدوي ي هين مقاله، بر پايا
خ معماريتار ي گون در حوزه گونه يها شهياند
ن درس در وضع موجود دورهيا يگاه نظريجا

در ادامه، تجارب سا. آن، مورد اشاره قرارگرفته است
 . است قرار گرفته

ك نظرسـنج ياز  يريگ ن پژوهش، با بهرهيند ايدر فرا
. ، أخذ شده استيدكتر ي ان دورهيدانشجو

معمار يآن با دروس عمل ياز ارتباط ناكاف يناش

را در حوزه ييكارها ن پژوهش در انتها، راهيا

ن دروس نظريماب يت انسجام آموزشيتقو •
ياز استنباط تناقضات نظر يريجلوگ

كارشناس يها توجه به موضوع رساله •
ها با مراكز تخصص ت تعامل دانشگاهيتقو •
و اقتصاد يبه موضوعات اجتماع يتوجه كاف •
نهيتوجه به انتشارات مختلف در زم •

  هاي كليدي  واژه
 يمعمار ي،خ معماريتار ي،آموزش معمار

  ياسالم ي دوره يمعمار 
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  )يكلّ يق و معرفيمسأله، هدف تحقان يب(مقدمـه 

ن رشته بـه  يباً هنگام ورود ايتقر يعنيش، يم قرن پيك و نياز حدود  يمعمار ي آموزش رشته ي وهيمحتوا و ش
از علـوم و   يكـ ي. ر فراوان بـوده اسـت  ييشه دستخوش بحث و تغيهم ، جهان يها و مؤسسات آموزش عال دانشگاه

ن مدت بـا  ينبوده و در ا ين قاعده مستثنيعتاً از اياست كه طب يخ معماريتارن رشته، يه در آموزش ايپا يها دانش
رات، ييـ هـا و تغ  ن بحـث يا ي علل عمده) 28، ص 1385، ييعال يعل(. است رو بوده روبه يرات فراوانييبحث و تغ

ونـد  ياقـع، پ در و. است يو كاربرد يا حرفه يا بازگردد، كه رشته يمعمار ي ت رشتهياول به ماه ي د در وهلهيشا
مـورد بحـث و    ي، موضـوع يمعمـار  ي رشـته  يو كاربرد يا حرفه يها با جنبه يخ معماريتار يدادن مباحث نظر

ع گذشـته  يبا وقا يخ معماريمباحث تار. نهفته است يخ معماريگر در معنا و مفهوم دانش تاريعلت د. تأمل است
ز يـ انگ بحـث  يامروز، موضـوع  يرا در فضا يبا آموزش معمار يخ معماريتار ي ن نكته رابطهيارتباط دارد؛ و هم

، از يمعمـار  ي در رشـته  يخ معمـار ياست كه آموزش تار ها باعث شده نهين زميحاصل آراء متنوع در ا. سازد يم
  .نظران باشد ز موضوع بحث محققان و صاحبيرو شود و امروزه ن روبه يفراوان يها گذشته تا به امروز، با گونه

اسـت؛   يه در آمـوزش معمـار  ياز مباحث پا "ياسالم يخ معماريتار"، يريا به تعبي ياسالم يبا معمار ييآشنا
پـرداختن بـه آن، محـل     ي وهيو شـ  يد معمـار يگاه آن در آموزش جدي، جايمعمار يت كاربردياما به سبب ماه

ع در گذشته سروكار دارد ـت خود كه با امر واقيل ماهيآن، هم به دل ين دانش و مباحث نظريا. بحث بوده است
  .نظران بوده است ، محل آراء گوناگون صاحبيمعمار يو كاربرد يوند خوردن با مباحث عمليو هم در پ

 يآموزش معمـار  ي در مجموعه) يخ معماريتار(ن بحث يمتعدد در آموزش ا يها هيها و نظر رو، روش نياز ا
 .ابدي يدوچندان م يتين موضوع اهمي، ايخيتار يمعمار يران، با توجه به غنايدر ا. د آمده استيپد

ان يدانشـجو  يها و تصـورات ذهنـ   تيآن به منظور درك خالق ير تحوليس ي هياز زاو يخ معماريتار ي عرضه
 يهـا  دگاهيد. است ير تحوليس يازمند بررسيشود ن يها بررس كه قرار باشد در آن، علت يا هر مطالعه. مهم است

گر، وابسـته بـه   يكـد يخود ارزشمند است؛ اما درك آنها به  يز به جاين يشناس همچون مطالعات سبك يموضوع
   1.است يخير تحول تارياز س يآگاه

ش مسـأله در ذهـن پژوهشـگر و    يدايـ نه و خاسـتگاه پ ير، زميز ي گانه ت به مطالب باال و دقت در موارد دويعنا
  :ن مقاله بوده استيا ي سندهينو

o در ) يخ معمـار يتـار ( "ياسـالم  ي دوره يمعمـار "ا ي "ياسالم يمعمار"گاه موضوع يجا
 يآموزش معمار

o يدر آموزش معمار "ياسالم يبا معمار ييآشنا"ت موجود درس يوضع 

 يدر سـاختار آموزشـ   "ياسـالم  يبـا معمـار   ييآشـنا "گـاه درس  يق جاي، تـدق ين پژوهش و بررسيهدف از ا
ر ين درس با سايا يموضوع ي ن رابطهييدرس و تب يبرد هدف آموزش شين پيو همچن يمعمار يكارشناس ي دوره

  .باشد يم يمعمار ي دروس رشته
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  روش پژوهش

موجـود   يهـا  ها، به چـالش  در آن يمباحث نظر يجو و اد شده و جستين پژوهش با كنكاش در مسائل يدر ا
بـه   يابيـ  جـو، دسـت   و كنكـاش و جسـت  ن يـ است؛ هدف از ا پرداخته شده يخ در مدارس معماريدر آموزش تار

ـ  ين كـار بـا مـرور   يا. ها بوده است ن چالشياز ا يواضح يبند دسته ر يدر سـا  يخ معمـار يبـر آمـوزش تـار    يكلّ
ز بـا رجـوع بـه آراء    يـ و ن ياسـالم  يمعمـار  ي هـا در حـوزه   شهيها و اند دگاهياز د يا دهيكشورها، پرداختن به گز

ك يـ از  يريـ گ بـا بهـره   ين بررسـ يـ در ا. رفتـه اسـت  يپذ ، صـورت  يرمعمـا  يو طرّاحـ  ياسـالم  ين معماريمدرس
ان يو دانشـجو  يمعمـار  ي د رشـته ياز اسـات  ي، آراء و نظـرات جمعـ  )نامه و مصـاحبه  به صورت پرسش( ينظرسنج

ـ  ده يپرسسؤال  9ها تعداد  نامه در پرسش. ، أخذ شده است)نفر 29مجموعاً ( يدكتر ي دوره  يشده كه مضمون كلّ
  :ر استيآنها به شرح ز

o ياسالم ير از معماريا تعبيف يتعر 

o انيدانشجو يبرا يخ معماريز فهم تاريو ن يمعمار يآغاز درك وجوه ارزش ي نقطه  
o يفرهنگ يها ان به ارزشيدانشجو يجاذب بودن آموزش برا يچگونگ 

o  يمعمار ي، با اصالح نظام آموزش طرّاح"ياسالم يمعمار"ارتباط اصالح در آموزش  
o قَق اهداف شرح درس مصوب  يزان و چگونـگيميآموزشـ  ي در دوره "ياسـالم  يبـا معمـار   ييآشنا"تح 

  يكارشناس

o يمعمار يژه طرّاحيو به(ر دروس يدر سا "ياسالم يبا معمار ييآشنا"درس  يرگذاريتأث (  
o ط موجودين درس در شرايا يراد و مشكل اصليا 

o در  يخيهـا و مباحـث تـار    آن ارزش يريد و بكـارگ ياسـات ، توسط يتيو هو يآموزش وجوه فرهنگ ي نحوه
  يمعمار يطرّاح

o ها ن پرداختنين درس در اير ايشان و تأثيها ان به آن وجوه در طرحيپرداختن دانشجو ي نحوه 

  

  )"مفهوم"ك يمتفاوت از  يها ا قرائتي "واژه"، توافق بر سر ياسالم يمعمار( ينظر يمبان

جهـان بـه    يخ معمـار يدر تـار  ياز اقسام مهم معمـار  يكي ي به منزله "ياسالم يمعمار"هاست كه وجود  سال
 يخ معمـار ين اصـطالح در تـار  يـ و اسـتفاده از ا ست يچ ياسالم يمعمار يبه راستاما . ت شناخته شده استيرسم

وده و ح بيح است و اگر صحيقتاً صحيحق يبيترك ي ن واژهيا چنيآ و اسالم است؟ يان معماريم يناظر به چه نسبت
شـه  ين پرسش هميآن است؟ ا يگر معمار انيب ياسالم اتيخصوصا ي يژگيباشد، كدام و يدرست و واقع ينسبت
 يتخصصـ  ي كـه در حـوزه   يپـردازان مطـرح بـوده اسـت كـه هنگـام       هينگاران و نظر خيشمندان، تاريان انديدر م

 ي ن واژهيا ايست و آيچ "ياسالم يمعمار"شود، مقصود از  يسخن گفته م "ياسالم" يافزودن ي با واژه يمعمار
  ن حـوزه يـ اگـر قـدم را فراتـر از ا    يد؟ حتيگانه را ابراز نماي يواحد و مفهوم يانيتواند ب يخود مِ يخود به يبيترك

ونـدها و  يگـاه پ . قـرار داد  ينـ يين تبيتـوان در چنـ   يز ميهنر را ن ي گسترده ي ، مجموعهيعالوه بر معمار ،ميبگذار
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 ي نـه يك بـه ناچـار زم  يگر هستند كه گفتار و نوشتار در هريگانه و مرتبط با همدين مقوالت آنچنان يمشتركات ا
 ي ندهيشه و تفكر گويم با انديمستق يارتباطف آن يآن چه مسلم است تعر. سازد يرا فراهم م يگريپرداختن به د

  .آن دارد

 يا آن چـه آن را معمـار  يـ ادآور خداونـد اسـت و   يـ شـود   يده مياعتقاد دارند اگر آن چه در شهر د يبعض •
ن همـان  يـ ا  ان آمـده اسـت،  يـ از آن سخن بـه م  يبودن آن است كه در كتاب اله يهمان بعد انسان ،نامند يم

  .است ياسالم يمعمارا ي ياله يمعمار
 يـي است كه شـامل اجزا  يبيترك يمفهومادراك و  ياسالم يوجود دارد كه معمار يگر نگرشياز طرف د •

ن يها و مباحث و نقد است و از ا ز نوشتهيو عمل و ن ي، فلسفه، تئوري، علم، تكنولوژيع هنريصنا  هنرها،از 
از عناصر و اجـزاء اسـت    يا ك ساختمان نگاه كرد، بلكه مجموعهيبه عنوان  يتوان به معمار يمنظر تنها نم

 .ان كنديرا ب يبودن معمار يتواند اسالم يكه به شكل واحد م
 يمعمـار "بـه نـام    ريـ تعبك يـ سـازند و وجـود    يرا مطرح مـ  يكيزير فيملموس و اما غ يدگاهيدز ين يبعض •

ك بافـت  يـ ا يو  يك حجم معماريبدان گونه كه آن چه در  ؛دانند يآن م يرا تنها در روح معنو "ياسالم
  .است نهفته در آن يتيموجود است تنها مصون يشهر

 يهـا  ن، ارزشيـ گونـه كـه د   آنها معتقدنـد همـان  . دانند يز مين ت نهفته را متجسمين معنويگر ايد يا اما عده •
ن يـ ، ايگونـه در معمـار   دهد، بـه همـان   يو كار شكل م يزندگ يرا برا يريآموزد و مس ين را به ما مياديبن

از  يدر واقع بخش ياسالم يگر معماريبه عبارت د. متبلور و متجسم است ،تين هداين ارزش و ايشكل و ا
اسـت كـه در قالـب     ينـ يد يها از حكمت و ارزش ياني، باست ياسالم ي جامعه يفرهنگند و محصول يفرا

  نداشته باشـد،  ين تجسم و تبلوريچن يكند و چنĤن چه اثر ين تبلور ميرنگ و تزئ  نور، فضا، شكل، اندازه،
  .ن برنخاسته استيد يمعنو يها ها و سرچشمه است كه از ارزش يك معماري

و  ي، عرفـان ي، شـرع ير فقهـ يتعـاب  يز دارنـد و در ورا يـ ر شـاعرانه ن يتعـاب  يبعضـ  يحتـ   ن نگرش،يدر كنار ا •
جهان همچون  يها يان معماريدر م ياسالم يمعماربه دهند، آنچنان كه  يبانه به آن مياد يري، تفسيخيتار

گرفتـه  افته و شكل يتجسم  يقيموس ياسالم ين اعتقادند كه معمارينگرند و بر ا يان هنرها ميدر م يقيموس
  .آن است

دانند  ينم يخاص يزمان ي ك اثر در محدودهيجاد يرا تنها در ا ياسالم يمعمار ي دهيز پدين ينظران صاحب •
، نخست در درك ياسالم يك اثر معماري ي گستره افته است، بلكهي انيپا يجاد شده و در زمانيا يكه زمان

كه  ياثر يبه عبارت. توسعه و گسترش آن است، حفاظت و يخلق، نگهداردر و پس از آن  و فهم آن است
 يريگنجـد و تـأث   يزمان و مكان نم ي شود در محدوده ينام برده م ياسالم يك اثر معمارياز آن به عنوان 

  .ر دارديزمان و فراگ يب
ار يها بسـ  ن نگرشياز ا يبعض. وجود دارد يگوناگون يها يبند نظرات و دسته خصوص نقطه نيادر  تيواقعبه 

 يهـا  با هم دارنـد، امـا تفـاوت    يو تشابهات قابل توجه يپوشان ها اگر چه هم نگرش يبعض. ك هستنديهم نزدبه 
 ي متفـاوت بـوده و سرچشـمه    ياديـ زان زيـ بـه م  ينگرشـ  يهـا  گـر تفـاوت  يد يدر بعض. آنها هم قابل تعمق است

  )مؤلف - يهش اصلباره، رجوع شود به پژو نيدر ا( .دارند يها از همان آغاز تفاوت اصول دگاهيد
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دسـت   يتوان به دو نگرش كلـ  يم مييدر آن تعمق نما كوتاه يم و كميكن يها را بررس دگاهين ديا ياگر اندك
  افت؛ي

عت اسالم يبر شر ياست كه مبتن يآن گونه از معمار يمعنابه  ياسالم ين استنباط كه معماريا نخستنگرش 
ف خـود  يـ تعر ي ار را محـدوده يـ ن معيـ كـه ا  ينظران صاحب. است ين قرآنين و مضاميو برخاسته از احكام و قوان

و  يكردن، ارتباطات و روابط انسان يستن، زندگيدر قلمرو ز ين الهيگونه كه قوان دانند اعتقاد دارند كه همان يم
كنـد،   ين مـ يـي ن قلمـرو را بهتـر تب  يـ كه ا يموضوعات ي در پهنه  ز آداب و اخالق و رفتار برنامه ارائه كرده است،ين

آن،  يو معنو يفيدگاه چه در بعد كين ديا. مستتر است ين الهيز حدود قواني، نيا معماريهمچون بنا، ساختمان و 
ر ير ارتفاع، اندازه، جهـت و نظـا  ينظ( يكيزيو چه در بعد ف )جاد شدهيكه ا ييو روابط فضا يياحساس فضا يعني(

ف شده و معمار بر اساس يتعر ين الهين در ديش از ايد كه پدانن يم ياتيرواو  ي، هر دو را برگرفته از احكام)آن
  .ده استيدگاه، اثر خود را آفريها و د آن دستورالعمل

 يكنند و پسوند اسـالم  ير مين تعبينهفته در د يم ارزشيرا به جهت مفاه ياسالم ينكه معماريا نگرش دوماما 
ن نگـرش تـا   يـ ا يحتـ . اسـت  يمثبت و انسان يارزش ميمفاه يدانند كه در هر شكل آن دارا يم يرا از منظر صفات

نكـه  ي، عـالوه بـر ا  يين هـر بنـا  يـي تع. اسـت  ياسـالم   اسـت،  يح و انسانيرود كه هرچه درست، صح يش ميآنجا پ
اسـت بـدون    ييو فضا يكرامات انسان يتجل يبرا ييو كارآمد را دارد، فضا يق، حساب شده، منطقيعملكرد دق

خـاص   يكـار  يبـرا  يا مكـان يا سرپناه و يك ساختمان يجز  يفيست و تعرين يمعمارن صورت ير ايدر غ. اشتباه
  )3، ص1385، ي، مصطفيانيك يدكتر مصطف( .ندارد

، چـه  يدگاه قطبـ يـ ن دو ديـ ان ايـ ع است و در ميزان وسير به چه ميف و تعبين تعريا ي شود، گستره يمشاهده م
ن اسـت كـه   يهم يتواند وجود داشته باشد، برا يم يبيترك يها ا برداشتيها و  ها، نگرش فياز تعر يعيف وسيط

اشـتباه   يدگاهيـ چ ديرسد هـ  يبه نظر م ،رديگ ين موضوع مورد بحث و گفتگو و مناظره و مفاهمه قرار ميهرگاه ا
شه تـازه  يو تكرارش هم يكهنگ ي ن بحث با همهيل است كه اين دليست و به هميهم كامل ن يچ نظريست و هين

  .آن است يخيو تار يشگيبودن هم ين چند بعدين موضوع هم برخاسته از ايو طراوت ا ييبايد زياست و شا

بـا   ير متفاوتيتعاب» ياسالم يمعمار« ي شده وجود دارد، اما خود واژه گفته ي نكه دو نگرش عمدهيبا توجه به ا
 يتوانـد بـه معنـا    يمـ  ياسـالم  يگونـه كـه معمـار    نيبـد . رديـ گ يشود به خود م يكه به آن اضافه م يسوم ي واژه

 ي دوره يمعمـار «، »4 يملـل اسـالم   يمعمـار «، »3 ياسـالم  يها نيسرزم يمعمار«، »2 ياسالم يكشورها يمعمار«
شـاخص   يا خـاص دارنـد كـه بـه گونـه      يفـ يجداگانـه و تعر  يمعنا يهمگن عبارات يا. رود يكار م به» 5 ياسالم

  )همان( .م را در خود داردـيخ، حكومت و اقليت، تاريجمع  ن، سبك، زبان، فرهنگ،يزمان، مكان، د يارهايمع

است كـه بـا بـه     يهيخود را دارد و بد ييم، بار معنايبه كار بر يا ن خصوص هر واژهيگونه است كه در ا نيبد
 يشـنوند، تـداع   يكـه آن را مـ   يواحد و مشـخص در اذهـان مختلفـ    يك معنايكار بردن آن واژه الزم است كه 

كـه مـثالً    ين زمـان يشـود و بنـابرا   يحد و مـرز آن مـ   ي كننده نييها تع ك از واژهيف هر يتعرنجاست كه يا. گردد



 

  

  

  يمعمار يآموزش ي در دوره "ياسالم يبا معمار ييآشنا"گاه درس يجا
470 

 ينـده در خصـوص معمـار   ياسـت كـه گو   يگـر نگرشـ   انيـ ف آن بيشود، تعر يگفته م» ياسالم يمعمار« ي واژه
  .دارد ياسالم

  

  يخ معماريخ و تاريف تاريتعر

ان انسـان و  يـ نسبت م يا خ گونهيگر تارياز توجه انسان به عالم است؛ به سخن د يخاص ي نحوه ي جهيخ نتيتار
خ، كوشش نقادانه بـه منظـور   يتار) 5، ص 1385زاده،  ميمحمدرضا رح. (د فهم شوديه باين پايعالم است و بر هم
ان يـ امروز، خـود در جر  ين، حال و هوايبنابرا. ستاياست نه ايكه پو يب گذشته است؛ كوششيفهم محاسن و معا

خ را در مقابـل چشـم مـا    يگـذارد و تـار   يدرك ما از گذشته اثر مـ  ي وهيكند و بر ش يدخالت م يخيتار ي مطالعه
  . كند يدار ميپد

 ي دهنـده  آراء موجـود نشـان   يقـ يتطب ياز راه بررسـ  ييبايقت و زيچون حق يا يخ و معانيف تاريتعر يدشوار
 يهـا  است كه در مصداق ييتاً معنايماه "ينيب جهان". هاست ينيب جهان يعنيف يتعر يان آنها و مبنايوند ژرف ميپ

واحد اسـت كـه    ييمتناظر خود، مانند آن، معنا ينيب وندش با جهانيز به سبب عمق پيخ نيشود، تار يمتكثر ظاهر م
شود؛ پس  يظاهر م» ها خيتار«در عمل همواره به سان » خيتار«گر يبه سخن د. شود يمتكثر ظاهر م يها در مصداق

  .ميشو يرو م روبه» ها فيتعر«با » فيتعر« يز به جايف آن نيتعر يهنگام جستجو برا

  :ن آمده استي، چن)خيتار ي واژه يسيمعادل انگل(  historyي ل واژهي، ذجيتيكن هريامر يسيدر فرهنگ انگل

ا نهادهـا،  يـ هـا   ا تحـول انسـان  يـ  يحوادث، ماننـد زنـدگ   ي شمارانه ثبت گاه )2ت حوادث، داستان، يروا )1
 يپزشك ي نهيشيگزارش پ. مرتبط با هم يعيطب يها دهياز پد يرسم يگزارش. ريمعموالً همراه با شرح و تفس

كه موضوع گزارش  يحوادث )4. پردازد يل حوادث گذشته مياز دانش كه به ثبت و تحل يا شاخه )3. ماريب
 .يخيحوادث تار ي هيبر پا يداستان )5. كه به گذشته تعلق دارد يزيچ. اند يخيتار

 
6  

كـه بـه سـبب حـوادث مهـم       يا گذشـته ": انـد  اد شـده افـزوده  يـ  يبـه معناهـا   يگريد يمعنا وبستر فرهنگدر 
و  الروساز جملـه   يياروپـا  يهـا  معتبـر زبـان   يهـا  گـر فرهنـگ  يدر د. "اسـت  يا جالب، ذكركردنيالعاده  خارق

 كـا يتانيالمعـارف بر  رهيـ دادر . انـد  آن به دسـت داده  يها خ و معادليتار ي واژه يرا برا ين معانيز همين آكسفورد
 يمعنا ي حوزه. انسان شمرده شده است ي ت گذشتهي، ثبت و رواايالمعارف كلمب رهيداو در  يعلم يا خ رشتهيتار

 يافـزون بـر معناهـا    يخ در زبـان فارسـ  يتـار . تـر اسـت   گسترده يياروپا يها از زبان يخ در زبان فارسيتار ي واژه
زمـان وقـوع    ي دادها و محاسـبه يزمان وقوع رو ي دادها، مبدأ محاسبهيبر زمان وقوع رو يسيمتداول در زبان انگل

  .كند يز داللت ميدادها نيرو

ل يـ آن قا يبـرا  يگـاه يگفتنـد و چـه جا   يم چه مينام يم "خيتار"د كه گذشتگان به آن چه ما امروز يد پرسيبا
ن پرسـش  يـ پاسـخ بـه ا   يشـود؟ بـرا   يده مـ يـ دند، چه نامينام يخ ميتار ي آن چه گذشتگان با واژهبودند و امروزه 

ده يـ خ ناميگر، آن چه تاريبه سخن د. تواند باشد يم يزيخ نام چه چين پرسش پاسخ داد كه تاريد به اينخست، با
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خ را معكـوس  يتـار  ي ژهقـت مـا پرسـش معمـول از وا    يها در حق ن پرسشيتواند باشد؟ با ا يم يزيشود، چه چ يم
رت ي، بـا خـرد و بصـ   ييهنـد و اروپـا   يهـا  ن واژه در زبانيشود كه ا يخ روشن ميتار ي واژه يبا بررس 7. ميا كرده

  )7، ص 1385زاده،  ميخ، رجوع شود به محمدرضا رحيتار ي واژه يابي شهير يبرا. (شه استير هم

 ي فهـم رابطـه   يفهم گذشته، بلكـه كوشـش بـرا    يخ آن نه فقط كوشش برايو تار يمعمار ي هدف از مطالعه
از بـه درك  يـ گـر، از ن يد يخيهمچـون هرگونـه پـژوهش تـار     يخ معمـار يپژوهش در تـار . نده استيگذشته و آ

را بـدون شـناخت    يت كنـون يـ است كـه درك موقع  ياز، محصول باورين نيا. رديگ يسرچشمه م يت كنونيموقع
م يـ ا دهيامروز رس ي افت كه چگونه به نقطهيتوان در يگذشته م ي مطالعهرا تنها به مدد يداند؛ ز يگذشته ممكن نم

  )24، ص 1384ش، يو راوئن رون يزل كانوِيه(. نجا رسانده استيما را به ا ييها ها و انتخاب ميو چه تصم

. دارد يروز وامـ يو نقد امروز و د ي، ما را به بررس)خ دوريخ معاصر و چه تاريچه تار( يخ معماريتار ي مطالعه
متقابـل   ي د؛ و تنهـا بـا فهـم رابطـه    يـ فهم -آن اسـت   ي دهييكه زا -توان عالم امروز را  يگذشته م ي تنها با مطالعه

زمـان حـال    ي، مـا زنـدان  يرين تصـو يبـدون چنـ  . دوار بـود يـ بهتـر ام  يا ندهيتوان به ساختن آ يامروز و گذشته، م
 يمناسـب بـرا   يهـا  ص انتخـاب يگوناگون و تشخ يها حل راه ينيب شيقادر به پ يوبين درك معيم و با چنيشو يم
كـه  . ز اسـت يخ هر آن چيگر تاريان ديبه ب. شود ين امروز رو به گذشته آغاز ميخ از هميتار". م بودينده نخواهيآ

كـه در   يا ياسـت؛ چراكـه بـا آن هـر اثـر معمـار       ياديـ ار مهم و بنيبس يفين تعريدر پس امروز واقع شده است ا
 يخ معمـار ي، تـار ين تلقـ يـ بـا ا . گذاشته است يخ معماريشده قدم به تار يا طرّاحيوجود آمده  ش بهيپ يا لحظه

  )23، ص 1385، ييدرضا خويحم. ("است يآثار معمار ي همان مجموعه

 يخيتار ي ندارد؛ اما در هر حال مواد مطالعه يآثار معمار ي نگرش به مجموعه ي به نحوه يف توجهين تعريا
 "يعجـال " يفـ يتعر يريـ ا بـه تعب ي "يحداقل" يفيف مذكور را تعريد بهتر باشد تعريشا. داند ين مجموعه ميرا هم

لذا به هر . است ياست كه مظروف آن، همان آثار معمار يمانند ظرف يخ معماريف، تارين تعريا ي هيم بر پايبدان
 يخيق تـار يشود آن چه در تحقد گفته يشا. ميمواجه يخ معمارياز تار يا با گوشه ييم گويكه بنگر ياثر معمار

صـرف بـه آثـار،     ي ن صـورت مراجعـه  يـ در ا. نظر است ي وهيست؛ بلكه شيت دارد فقط نظر كردن به آثار نياهم
انـدازها   م چشميتنظ ي وهيا از شيالدوله  نيام ي مچهيوار در تيسقف و د يمثالً اگر از باز. ستين يخيتار ي مطالعه

كنـد نگـاه    يمـ  يخيق در آثار را تـار يرا آن چه تحقيم؛ زيا نكرده يخيق تاريم، تحقيآموخت يزيچ يدر باغ ورسا
  8.ف كردين نگاه را تعريد ايبه آنهاست، كه البته با يخيتار

 ي ا نمونـه يـ ر يو تصـو  ير و كروكيان نقشه و عكس و تصويخود را در م يا معماران، بخش اعظم عمر حرفه"
ت ينجاست كه به رغم اهميجالب ا. گذرانند يم) يبعد و سه يميمدارك ترس يبه عبارت(ها  نيو مانند آ يبعد سه

، يدرضـا خـوئ  يحم(. "شـده اسـت   يتـوجه  ين مهم بـ يبه ا يمعمار ينظر يها ل مدارك، در غالب كتابين قبيا
  )20، ص 1385
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پـردازد و   يمـ  يمعمـار  ي است كـه از درون بـه مطالعـه    يشيدار گرا ، طرفيمعمار ينظر يها از كتاب يبرخ
اگـر معتقـد   . نگـرد  يمـ  يگر بـه معمـار  يا از جانب علوم ديرون و ياست كه از ب يشيگرا يگر آن، حاميد يا پاره
د بـه  يـ با يسـتاد و در آن تأمـل كـرد آنگـاه مـ     يا يخود معمار ي رهيد در دايبا يم يتأمل در معمار يم كه برايباش

م و از يهـا بنگـر   ها و سـبك  ها و دوره انيآمد و رفت جر يو ماجرا) از گذشته تا امروز( يآثار معمار ي مجموعه
نامنـد،   يمـ  "يروش تجربـ "سـندگان آن را  يكه نو ين روش تقرب به معماريدر ا. ميرا بشناس يق معمارين طريا

خِ يجـز تـار   ييدر جـا  ين نگـاه، معمـار  يـ اصـوالً بـا ا  . خ آن وجود ندارديجز در تار يشناخت معمار يبرا ييجا
  . شود يبدل م يخ معماريبه همان تار يگر، معماريان ديشود و به ب يظاهر نم يمعمار

هـا و تجـارب    بـه سـاختمان   ين موضع، گفته شود با محدود كـردن عـالم معمـار   يممكن است در مخالفت با ا
 يهـا  شـه يرا انديـ شـود؛ ز  يز فراموش مين يمعمار ياز تجارب فكر يو اقوال و آراء معطوف به آن، بخش يطرّاح

و اغتشـاش،   ينظمـ  يچون مفهوم فضا و زمان، هندسـه و نظـم و بـ    يمقوالت مجرد ي متفكران درباره معماران و
ن ياست و غفلت از ا يخ معمارياز تار يو مانند آن، خود بخش قابل توجه يشناس ييبايت و زيآرمان شهر، خالق
ن يـ مطـابق ا ) 22همان، ص . (و تحوالت آن است ياز خود معمار يغفلت از قسمت يبه معنا يگونه مباحث نظر

ظهـور   ي عمـل بـه منصـه    ي گـاه در عرصـه   چيمانـده و هـ   يها در عالم نظر بـاق  شهين انديا يدگاه، با آنكه گاهيد
 يده گرفتن آنها بـه معنـا  ين ناديشمندان اثر گذاشته است؛ بنابرايش بر ذهن و فكر معماران و انديده، كم و بينرس

  .است ياز معمار يه مهممحروم شدن از وج

 ين تلقـ يـ ا. ز همان آثـار آن اسـت  ين يد فهم معماريق آثار باشد پس كلّيد از طريبا ياگر ورود به عالم معمار
 ي اگر از زمـره  يحت يمعمار ي هين نگاه، نظريبا ا. ديفهم يد با معماريرا با يمعمار: ديگو ياست كه م ين قوليع

در  ين تلقـ يـ طبـق ا . ابـد ي يمعنـا مـ   يونـد بـا آثـار معمـار    يباشـد در پ  ين مباحـث فكـر  يتـر  دهيچين و پيتر فيظر
اول  ي در وهله ين اوصاف، معماريبا ا. ه همواره با تجربه و عمل معمارانه همراه استين نگاه، نظريتر نانهيب خوش
 ينظـر  ياق، مبـان ين سـ يبه هم. است يعمل يز اساساً دانشين ياست و دانش معمار يو عمل يتجرب يا تالشيحرفه 
جـه موافـق   ين نتيـ اگر بـا ا . معمارانه است ي ت تجربهيز همواره معطوف به تجربه و عمل و در حال رواين يمعمار

ر يـ عمـوم و غ  يخ را بـرا يتـار  ي م و لـذا همـان قـدر كـه مطالعـه     يده يم "يبا معمار يفهم معمار"به  يم، رايباش
  .م دانستيگشا خواه ز راهين ياندكاران معمار خواص و دست يم، برايدان يمعماران الزم م

كه در آنها به خود  ينوشته شده است؛ تعداد منابع ياريها و مقاالت بس كتاب يخ معماريتار ي اگر چه درباره
گونه  نياصوالً ا. ر تحول آن تأمل كرده باشد اندك استيو س يسينو خينظر كرده و در روش تار يخيمعرفت تار

  .سابقه است يب) در كشور ما ژهيبه و(تأمالت، تازه، نوظهور و 
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  و ادراك آن يخ معماريمواجهه با تار ي وهيش

گذشته  يمعمار يفضاها. گذشته دارند يتقدس به هنر و معمار يهمراه با نوع ياحساس يكنون يها شتر نسليب
ننـده القـا   يم بـه ب يـ متفاوت با آن چه را امروز دار يزيناشناخته از حضور چ يحس) در هر فرهنگ و در هر مكان(
امـروز   يهـا  ن سـاخته يتـر  ين و عاليتر قيدر دق يشود و حت يواسطه ادراك م يكه حضور آن ب يكنند؛ عنصر يم

  .ب استيز عمدتاً غايبشر ن

گذشـته اسـت    يرا كـه در معمـار   يا هيـ فكرما ينيهنر، بـازآفر  يها گر حوزهياز معماران و متفكران د ياريبس
گذشـته و   ي ت از دسـت رفتـه  يـ فين كيـي درك و تب ياند و برا ها دانسته ها و كوشش جوشش يتمام ييمقصد نها

  ) 1385سروش، . (اند صورت داده ياريبس يامروز، جستجوها يبه آن در معمار يابي دست ي وهيش

ـ يج، دو رويق و نتايتحق ي وهيار در شيبس يها از تتبعات كه در آنها، به رغم تفاوت يعيف وسيط در  يكرد كلّ
  . گذشته دنبال شده است ييفضات يفيك يجستجو

ق يـ ت را از طريـ فين كيـ ژه معمـاران، ا يـ گذشـته، بـه و   ياز متفكران و دوستداران معمار ياريبس :كرد اوليرو
انـد و بـا    گذشـته جسـتجو كـرده    يو شهرسـاز  يمعمـار  ييفضا يو الگوها يل مشخصات هندسيو تحل ييشناسا
 ي هيـ سـاختن روح  يدر جـار  يسـع  -گذشـته  يدر معمـار  يقواعـد  -شيخـو  يها افتهي يريكارگ و به يبند دسته

ده يـ مـدرن د  مختلف جنبش پسـت  يها فين جستجوها در طيا نيمتمركزتر. اند مدرن كرده يدر فضاها يخيتار
و ) يصـور ( يآن آزمود؛ اگر قواعـد و اصـول شـكلّ    يج عمليق نتايتوان از طر ين باور را ميا يدرست. شده است

د يـ آنها با يريكارگ گذشته حضور دارد، به يبوده باشد كه در معمار يتيفيه و كيفكرماننده و منشأ ي، آفريهندس
كـه تـاكنون    يمعمـار  يواقعـ  يهـا  امروز شده باشـد؛ حـال آنكـه تجربـه     يت در معماريفين كيا ينيسبب بازآفر

ش از يهـا بـ   ن تـالش يـ ناموفق بـودن ا  9.نبوده است يتيفين كيچن يها صورت گرفته هرگز دارا هين نظريبراساس ا
ر در يسـ  يبرا» كرديرو«ن يا يشده مربوط باشد، به علت ناتوان يبررس يها ا نمونهيل، يق، تحليآنكه به روش تحق

  . گذشته است يمعمار ياين گستره و ادارك دنيا

ت يـ فيافت كيرا ناتوان از در يبه معمار يو شكلّ يكرد ظاهريگر از متفكران، كه رويد يگروه :كرد دوميرو
بناهـا و   ييو فضـا  يكالبـد  يها تيخصوص ي هينده و منشأ كلّيزا ي را هسته يمعنو ياند، عنصر برشمرده يمعمار

ن معناسـت كـه   يشـوند بـد   يل مـ يقا يمعمار يعنصر معنو ين گروه برايكه ا ياصالت. اند گذشته دانسته يشهرها
 يكـرد ين رويسازندگان بناسـت؛ چنـ   يو معنو يحس روحان يو ملموس اثر، تجل يدنيد يها تيخصوص يتمام

ق يـ ن طريروز، و بـه همـ  يد يمعمار» تيفيك«در وجود سازنده را شرط ظاهر شدن  يو معنو يروح يجاد تحوليا
هـا و   ليـ شـتر تحل ين گـروه در ب يـ ن نگـاه، ا يـ بـه سـبب ا  . انـد  امروز دانسـته  يدر معمار يا هيدن فكرمايق و دميتزر

 يت را مقصـد اصـل  يـ فين حـال و ك يـ ن راه و چگونه بـه دسـت آوردن ا  يخود، چگونه وارد شدن به ا يها يبررس
  . اند ندگان امروز دانستهيجو يها تالش
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زان يـ ، بـه همـان م  يعملـ  ي جهيبه نت يابي كرد نخست است، در دستيمقابل رو ي ادشده هرچند نقطهيكرد يرو
اند، اما در  صور و اشكال است آگاه يكه ورا ينده در معماريزا يقتين متفكران بر وجود حقيا. ناكام بوده است

ن بـه  ين معتقـد ياند؛ چرا كه در بـ  به خطا رفته يمعمار يريگ ند شكليآن و چگونه ظاهر شدن آن در فرآ يستيچ
ن را در كالبـد امـروز   يشـ يپ ي ناشـناخته  يايـ ميرا آشـكار سـازد و ك   يكه راز آن عنصر معنـو  يكرد، كسين رويا

  . د، حاضر نشده استيبازنما

 يدادنـ  حيكـرد، توضـ  ين دو رويـ ك از ايـ چ يگذشته با ه يدار شدن معماريت تظاهر و پديفيرسد ك ينظر مبه 
  . رديگ ين دو انتها قرار ميا ي انهيدر م ييتاً جايماه يرا معماريست؛ زين

 يخ معماريفهم تار ي ن در خصوص نحوهياز صاحبنظران و متخصص يكه از جمع ين پژوهش، با پرسشيدر ا
باال "اول آموزش،  ي آغاز و مرحله ي ان، به عمل آمده، نقطهين فهم و مواجهه به دانشجويآموزش ا يو چگونگ

  :ر آمده استيطور خالصه در ز ها و نظرات گرد آمده، به از پاسخ يبرخ. شده است شناخته "بردن اطالعات

و  يسـانس و دكتـر  يلسـانس، فـوق   يل ي به سـه دوره ) از لحاظ محتوا( ياسالم يآموزش معمار يبند ميتقس •
  ، متناسب با هدف آن دورهياسالم ياز معمار يآموزش وجوه

  ان يدانشجو يبند ز به سطحياستاد مربوطه و ن يآموزش يگذار ن امر به هدفيا يبستگ •
  انسان يها به خواسته ييگو خ از نظر جوابي، در طول تاريات معماريات مختلف نظريو نقد تجرب يابيارز •
ق يمصـاد  ي، بهتر اسـت بـا معرفـ   يكارشناس ي در دوره. (يو مقاطع بعد يكارشناس ي دورهتوجه به تفاوت  •

ن روش ي، ايبعد يها دوره يبرا. ديها رس هيبه نظر يشناس و از گونه يشناس به گونه ياسالم ي دوره يمعمار
 .)تواند معكوس باشد يم

و توجه به  يخيت بستر تاريو رعا) خيگر تاريدروس د ي مثل همه( ياسالم يمعمار يخيتار يتوجه به مبنا •
  يمياقل يو حت يو مل ينيرات سرزميتأث

تنهـا بـه    ت توجـه  يو عدم كفا ير تحول آنها در دوران اسالميو س يخيضرورت اشاره به سلسله مراتب تار •
ز لـزوم داشـتن دانـش    يـ هـر دوره و ن  يو اجتماع ير تحوالت فكريق سيكالبد و ضرورت دقت در شرح دق

  ش آنهايدايه، علل و نحوه پير تحول ابنيدر خصوص س يكاف
با وجـوه   يجيتدر يياول و آشنا يها ترم يها نيق تمرياز طر ياسالم يان با كالبد معماريدانشجو يريدرگ •

  بعد يها و پنهان موضوع در ترم ييمعنا
م يه و تقسـ يـ تجزبه عنوان مثـال، بـا   . (ياسالم ير معمارينظ يم و بدون درج عنوان خاصير مستقيآموزش غ •

... و يساتيو تأس يگرفته تا دروس فن يمعمار ي، از طرّاحير دروس معمارياز سا ين درس به عنوان بخشيا
 ييدانشـجو  ين بناها در قالب سفرهايان در اي، همراه با حضور دانشجويرانيا يتحت عنوان تجارب معمار

  .)نمودجاد يان ايتر را در تفكر دانشجو قيرات عميتوان تأث يم
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   يخ معماريآموزش تار

از  يخير تـار يغالب اوقات، تفاسـ . ستير نيتغيمنجمد و ال يخ، مبحثيتار يها شاخه ي مانند همه يخ معماريتار
در پرتـو نـور    يخيع تـار ين، وقـا ينگـاه امـروز   ي دا شدن شواهد تازه و بـا مداخلـه  يبا پ. شود ير ميياساس دچار تغ

ر ييـ بـا تغ  .ن اسـت يمعـ  يخيتار ي هر دوره يها در ط ر تحول ذائقهيس ي مطالعه ينگار خيتار. رديگ يقرار م يا تازه
  .شود يكامالً دگرگون م يع مهم معمارير موجود از وقايهر دوره، تفاس يها در ط ذائقه

ن يـ از ا يكـ ي. مطـرح شـده اسـت    يديـ جد ينظرهـا  يبـا آمـوزش معمـار    يخ معماريراً در باب نسبت تارياخ
ت از يـ ت حمايـ را بـه ن  يخ معمـار يتـار  -س متـأثر اسـت   يبـوزار پـار   ي مدرسه ينظام آموزش كه از -ها  شيگرا

ت شـناخته  ياسـت كـه كـامالً بـه رسـم      يمبحثـ  يخ معمـار يامـروزه تـار  . كند يدنبال م يخاص يطرّاح يها روش
انـد   يو مـدع ننـد  يب يوسته ميپ يريگذشته را زنج يمعمار يبرخ. شود ياز آن م يمختلف يها يهذا تلق شود؛ مع يم

و تجـارب   يخيتجـارب تـار   يها و مكرر آن را مطالعه كرد تا مشابهت يپ در يپ يها ها و مضمون شهيد انديكه با
ر كرد ير مدام، تفسييروند تغ ي را به مثابه يخ معماريد تاريند بايگو يگر ميد يدر مقابل، برخ. شناخته شود يجار

  . ت دارديامروز و گذشته اهم يها وهيد بر افتراق شيو تأك

 ياسـت كـه بـرا    يمحضـ  يخيكـرد تـار  يتر، رو يكلّ يان اجتماعياز جر يبخش ي به منزله يخ معماريتار يتلق
خـود بـر    يخ معمـار يدر دروس تـار  ياز مـدارس فرانسـو   يبرخ. ستيل نيت قايآنان اولو يها شهيمعماران و اند
  )33، ص 1384ش، يو راوئن رون يزل كانوِيه(. كنند يد ميتأك يو شهرساز يشناس مباحث جامعه

معاصـر بـه كارگرفتـه     يبناهـا  يكـه در طرّاحـ   ييهـا  امـروز، در تنـوع سـبك    يدر معمار يخ معمارينقش تار
خ را بـه  يد تـار يـ خ نشـان دهنـد، ابتـدا با   يبه تـار  يآنكه معماران بتوانند واكنش درست يبرا. شود، مشهود است يم

  .بنگرند يتر عيوس يخيج معمارانه در چهارچوب تاريرا يها دهيبفهمند و به ا يخوب

ش در كتاب خـود  يو رون يكانو". بوده است يهمواره از دروس مهم در مدارس معمار يخ معماريدرس تار
ز هـدف  يـ و ن) از اواخـر قـرن نـوزدهم تـاكنون    ( ين درس در مـدارس معمـار  يا ي از عرضه يبه شواهد گوناگون

ن درس در نظر اربـاب مـدارس   يت ايگاه اهم چينان، هيبه رغم اهداف متفاوت ا. اند اد كردهيكنندگان آن  عرضه
وضـع   باوهـاوس  ي مدرسـه س يمدرن و تأس ين حال با رشد نهضت معماريمذكور محل اختالف نبوده است با ا

   )24، ص 1385، يدرضا خوئيحم( "ركردييتغ

 ي ن سـبب آن را از برنامـه  يدانستند و بـه همـ   يم يت و نوآوريدر راه خالق يخ را مانعيدر باوهاوس درس تار
ن يـ از ا» آمـوزش «در مبحـث   يات در معماريز در كتاب نين شولتس –نوربرگ . مدرسه كنار گذاشتند يآموزش

 يباوهاوس با مدارس معمـار  يآموزش ي وهيپس از شرح وجوه اشتراك و افتراق ش يو. مطلب سخن گفته است
علـوم   ي هيبر پا يجاد دانشيخ و اهتمام به ايز از تاري، پرهينيع يشناس ييبايمدرسه زن يا... «: سدينو يش از آن ميپ

ز يـ پره) 24همـان، ص  (» .كـرد ) يدر آمـوزش معمـار  ( يسـت يونيج اكسپرسيـ را يهـا  شين گـرا يرا جانشـ  يتجرب
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و  وسيگروپمقاصد  ي دهنده ز نشانين پرهيرا ايز: ستيت نياهم كم يخ، موضوعيدرس تار ي باوهاوس از عرضه
مـدرن   يتنگاتنگ بـا اهـداف نهضـت معمـار     يوندياهداف مؤسسان باوهاس پ. ن مدرسه استيگر مسئوالن ايد

  . داشت

 يهـا  بـا حجـم   يه بـر طرّاحـ  يـ د لوكربوزيـ تأك. مـدرن بـود   يطرّاح ي خ از وجوه عمدهيدر هر حال فرار از تار
معماران مدرن با اسـتفاده از اشـكال و   . استش ين گرايهم ي جهينت) كره و مكعب و هرم و امثال آنها( يافالطون

ن و تجربـه بـا   ين علت به تمـر يبه هم. تازه بودند ياز مبدأ يمعمار ي در صدد ساخت دوباره يافالطون يها حجم
سـاده   يهندسـ  يهـا  از حجـم  يبيخود را در ترك يپرداختند و معمار يخيتار يمجرد از اشكال معمار يا هندسه

ن يچنـ  ي جـه ينت ياريه تـا حـد بسـ   يلوكوربوز يمعمار يخواه نابمدرن و  يمعمار ييخالصه كردند اختصارگرا
  . است يكوشش

آغـاز   يخيتار ير از معماريغ ييد كار را از جايز باين يها بود كه در آموزش مدرن معمار ن دغدغهيبه سبب ا
. شـد  يمعمـار  يهـا  نيتمرره و كره و مكعب و امثال آن، مبدأ يو دا يكردند؛ لذا آموزش نقطه و خط و منحن يم
 ي هيـ اول يهـا  ر در آمـوزش سـال  يـ فراگ يل بـه سـنت  يافت كـه تبـد  يآموزش باوهاوس چنان گسترش  ي وهين شيا

س يكـه هنـوز پـس از گذشـت هشـتاد سـال از تأسـ        يا وهيشـ . شـد  يشتر مدارس معماريان در بيل دانشجويتحص
  . ج استيش به همان شكل رايز كم و بيران نيا يباوهاوس در مدارس معمار

كدام  يو در راستا يتيباوهاوس با چه ن يدرس ي خ از برنامهيد كه حذف تاريتوان فهم يل، بهتر مين تفاصيبا ا
دوباره  يه نهضت مدرن، پس از چندياول يها خ درساليبه رغم حذف درس تار. داد ياهداف نهضت مدرن رو

اصـول   ي ن اشـاعه يت و همچنـ يـ تثب يبـرا  يت ابـزار ج، بلكه به صوريرا ي وهين بار نه به شيرا عرضه كردند؛ ا آن
ن ياولـ . ان و مدرسان باوهاوس به دست آمده بودين تجارت و تأمالت دانشجويعرضه كردند كه درح يا يطرّاح

خ، سه سال يها به تار ستيمدرن يعالقگ ين بود كه با وجود بيبه دست آمد ا يداد آموزشين رويكه از ا يا جهينت
. سـت گنجانـده شـد   يمدرن ي ن مدرسهيتر مهم يآموزش ي خ مجدداً در برنامهيباوهاوس، درس تارس يپس از تأس

ن درس در يـ ا ي ارائـه  ي وهيمهم شـ  ي اما نكته. ستيخ نياز تار يزيدهد كه در هر صورت گر ين اتفاق نشان ميا
 يدسـتاوردها  ن بـار يـ مـدرن بـوده باشـد پـس ا     ين درس، شرح تجـارب طرّاحـ  يا يباوهاوس است و اگر محتوا

  .ل شده استيخ تبديمدرن، خود به تار يو معمار يطرّاح

از دروس  -شـود   يمعاصـر عرضـه مـ    يخ معمـار يران، گاه با عنوان تاريكه در ا -مدرن  يخ معماريدرس تار
خ يجهـان و تـار   يخ معمـار يت آن از دروس تـار يـ شـتر اوقـات، اهم  يبوده است؛ چنانكه ب يمدارس معمار ياصل

مـدرن در   يخ معمارير به درس تاريان اخيكه تا سال يت فراوانياهم. شتر بوده استيز بين) رانيا( ياسالم يمعمار
 يرود، در جسـتجو  يخ مـ يمعمار به سراغ تار يدهد كه وقت يشد نشان م يداده م يو محافل علم يمدارس معمار
سـنخ او بـوده و    اسـت كـه هـم    يمطالعه تجـارب معمـاران   يخ در پياو در تار. ها و مسائل خود است پاسخ پرسش

پنـدارد   يآنان م ي كند و خود را در زمره يم يگياحساس نزد ين معمارانيبا چن يو. اند همچون او داشته يقيعال
 يخواهـد در محضـر آثـار آنـان معمـار      ين احساس تعلق، ميداند با هم يش ميخو ي و لذا تجارب آنان را تجربه

  .خود بدل كند ي شان را به تجربهياموزد و تجارب ايب
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افتن يـ  يخ بـرا يمعمـار و محقـق در تـار    ياوقـات، جسـتجو   ياريافـت كـه بسـ   يتوان در ين نكات ميبا تذكر ا
ل به منبـع  يخ تبديكند و آن مقطع از تار يجا توقف م ابد همانيدل خود است و هر جا كه آنان را ب سخن و هم هم

خ، محصول نگـرش آنـان بـه    يخاص از تار ين به مقاطعاز تعلق خاطر معمارا يا لذا بخش عمده. شود يالهام او م
رود و از آن  يمـدرن مـ   يخ معمـار يشـد بـه سـراغ تـار    ياند يكه مدرن مـ  يمعمار. ش استيمطلوب خو يمعمار

خ بـه  يتازه اسـت، در تـار   يراه يدادند و در جستجو ينشاط م يه و بيما سم را كميكه مدرن يآموزد؛ و معمار يم
ا ناخودآگاهانـه  يـ از دارنـد و خودآگاهانـه   يـ خ نيبه تار يمعماران همگ. كند ياريگردد كه او را  يم يزيدنبال چ

شتر دوست يخ كه بيخودند و همواره به آن بخش از تار يها بدان تعلق خاطر دارند؛ در آن به دنبال پاسخ پرسش
كـه ابتـدا    -باوهـاوس   ي رسـه روان مديـ معمـاران مـدرن و پ   ينجاست كه حتيجالب ا. كنند يژه ميدارند، توجه و

ت و ضـرورت  يـ سـرانجام بـه اهم   -خ از مدرسه داده بودند يبه حذف تار يرأ يخ نشان نداده و حتيبه تار يليتما
  . ، گردن نهادنديخ معماريتار

  ر كشورها يدر سا يخ معماريآموزش تار ياجمال يبررس

 يز در افـزودن دانـش تجربـ   يانگ بحث يها نهيگر كشورها و زميدر د يخ معماريآموزش تار يها  وهيش يبررس
 يو تا حد يغن يا يخيتار يران، كه معماريچون ا ييشده در كشورها اديت مبحث يحساس. ن رشته موثر استيا

گـر در  يد يطـرز رفتـار كشـورها    ي ن جهـت مطالعـه  يـ در ا. اند، دو چندان اسـت  امروز داشته يمتفاوت با معمار
كند؛  ين موضوع در جهان ارائه ميآموزش ا ياز وضع فعل يتر ر روشنياوالً تصو يخ معماريآموزش تار ي نهيزم
ات يـ ران، مـا را از تجرب يـ در ا يخ معمـار يآموزش تـار  يفيك يارتقا يز برايانگ بحث يها نهياً در مواجهه با زميثان
  .كند يمند م گران بهرهيد

 7ا، در قالب يكشور از نقاط مختلف دن 18در  يخ معماريگرفته، تالش شده تا آموزش تار در پژوهش صورت
ك يـ هـا بـه صـورت     يآن بررسـ  يبند ن مقاله صرفاً جمعيت صفحات، در ايل محدوديدسته، مرور شود كه به دل

  .است هجدول، ارائه شد
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 )آن يو دقت در اهداف و محتوا( ياسالم يبا معمار ييت موجود در درس آشنايوضع يبررس

، يمعمـار  يكارشناسـ  يآموزشـ  ي ، در دورهيانقـالب فرهنگـ   يعال يستاد شورابر اساس شرح درس مصوب 
  :ده استين گردير تدويبا اهداف ز ياسالم يبا معمار ييدرس آشنا

  ياسالم يم معماريبا مفاه ييآشنا -1
 ين معماريدر ا ييات فضايفيدرك و لمس مشخصات و ك -2

 ين معماريبناها در ا  حاكم بر طرح يبا اصول و مبان ييآشنا -3

 انيدانشجو يمعمار يدن به طرّاحيت بخشيهو -4

نخست در جهت  يكه گام يريران ارائه دهد؛ تصويا ياسالم يروشن از معمار يريكوشد تصو ين درس ميا
ن درس يـ ا يبند به عنوان موضـوعات اصـل   9در  يمباحث. (ديبه حساب آ يغن ين معماريان با ايمؤانست دانشجو

  10.)مقاله مورد اشاره قرار گرفته است  نوشت يدر پان شده است كه يدر شرح درس ستاد ب

ده يمطرح گرد "روش ارائه"عنوان  به ين درس، موارديمباحث و موضوعات ا ي ستاد، در ارائه ي طبق مصوبه
ان بـه  يزش در دانشـجو يـ جاد انگيدر ا يق چندانيآنها، توف يرين درس در بكارگيرغم تالش مدرس ياست كه عل

تحقَـق اهـداف    يزان و چگونــگ يـ گرفتـه، م  صورت يبر اساس نظرسنج. است درس، نداشتهشتر به يمنظور اقبال ب
  : ده كه در ادامه به آن پرداخته شده استيگرد يبررس 11 "ياسالم يبا معمار ييآشنا"درس 

  ياسالم يمعمار 12ميبا مفاه ييآشنا -هدف اول

م ي، انتقـال مفـاه  "ياسـالم  يبا معمار ييآشنا"درس  يو صاحبنظران، معتقدند كه هدف اصل دياساتاز  يجمع
ن يلذا ا. دانند يتر م مهم) يكارشناس يآموزش ي در دوره(شان انتقال اطالعات را به دانشجو يا. د باشديست و نباين

معتقدنـد كـه    گـر يدد ياز اسات يگروه. ارشد منتقل گردد يكارشناس ي د به دورهيبا يم) ميبا مفاه ييآشنا(بخش 
شـود؛ امـا بـه     ي، محقق مياسالم يم معماريبا مفاه ييرسد آشنا يس شود، به نظر ميتدر يدرستن درس به ياگر ا

بـه   ي، گـاه ياسالم يل معماريم اصيتوان گفت مفاه يم يحت 13. شود يف پرداخته ميار كم و ضعيم بسين مفاهيا
چـون بـه مـدرس آشـنا و     . را در خـود دارد  يار قويم بسي، مفاهياسالم يكه شهر و معمار يدر حال. افتد يخطر م

دارد؛ لذا نظـر در   يعيوس ي م، متفاوت است و عرصهيم و برداشت از مفاهيكه مفاه نياج دارد؛ ضمن ايمعتقد احت
  14. م ذاتاً مشكل استين مفاهيم ايكه تعل نياست ضمن ا مورد آن كمتر بوده

 يارن معمـيدر ا ييات فضايفيدرك و لمس مشخصات و ك -هدف دوم

باشد  يكارشناس يآموزش ي ن درس در دورهيا يتواند هدف اصل ين بحث ميد معتقدند كه اياز اسات يگروه
اگـر  . اجرا شود يد است جديشود و بع يف و كـم پرداخته ميار ضعين هدف بسيگردد و به ا يكه البته محقق نم

د يتـر اسـت، شـا    ينين هدف عيشود و چون مباحث ا يس شود، هدف مذكور محقق ميتدر ين درس به درستيا
در . گـردد  يسر مـ يها و كالبد بناها م ان با نمونهيدانشجو ييق آشناين امر از طريا. گر باشديد يها تر از بخش موفق
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بنـا بـه درك و لمـس     يدارد و با حضور در مكان و تأمل در اجزا و فضاها يشترين بخش خود دانشجو سهم بيا
 .ابدي يدست م يمعمـارن يا ييات فضايفيمشخصات و ك

 ين معماريبناها در ا  حاكم بر طرح يبا اصول و مبان ييآشنا -هدف سوم

دانند  يف ميار ضعيبه آن را بس يابين هدف، امكان دستيت اياد شمردن اهميار زين ضمن بسياز مدرس يگروه
 نشـا يا. گـردد  يمحقـق نمـ  بـاالتر منتقـل گـردد و در حـال حاضـر       يها د به دورهين بحث باين نظرند كه ايو بر ا

، متوسـط  يفـ ي، خـوب و از نظـر ك  ياز نظـر كمـ  . (شود يمحقق م يآل، كم دهين بخش در حالت ايمعتقدند كه ا
ات يخصوصـ  يسـت يشـود، با  يارائه مـ ) يك كشور اسالميبه عنوان (ران ين درس در ايكه ا نيبا توجه به ا.) است

ها و عناصر  وهي، به مسائل ملموس و به شناخت شيشود و در آن بدون طرفدار ييران قبل و بعد از اسالم، شناسايا
 يهـا  نيسـرزم  يگر كشورهايران و ديا ي، براياسالم ي دوره يز معماري، جهت باال بردن قدرت آنالين معماريا

  .، پرداخته شودياسالم

  انيدانشجو يمعمار يدن به طرّاحيت بخشيهو -هدف چهارم

كه  د؛ چونيآ يوجود نم ها به از نگرش يعمل ي جهيار بلندپروازانه است و چندان نتيهدف، بسن يبه ا يابي دست
. باشـد  يمعمـار  يآموزشـ  ي ن امر، هدف كـل دوره يد هم ايشا. ف نشده استيتعر يربخشين تأثيا يبرا يريمس

 ي تجربـه  ي، معرفـ ياسـالم  ينكه اغلب آمـوزش معمـار  يبا توجه به ا 15. ستيك ترم نين قابل دسترس در يبنابرا
و در تضـاد   ياخالق يها ضد ارزش ياست كه اغلب دارا يمعمار ي خلفا و امپراطورانِ به ظاهر مسلمان به مقوله

و نگـرش   يت اسـالم يـ ن بـردن هو ي، باعث از بـ يبخش تيهو ي، به جايبوده و در طرح معمار يديبا مكتب توح
ر يـ غ يف و حتيار ضعين هدف را بسيط تحقق ايان، شرايد و دانشجوياز اسات ياريبس. بوده است ياله يها مكتب

چراكـه در حـال حاضـر    . داننـد  ينمـ  ريپـذ  ، تحققيفعل يآموزش ي وهيچ وجه در نظام و شيدانند و به ه يممكن م
ن يتوان گفت كمتر يدر مجموع م. ان وجود ندارديدانشجو يمعمار ين درس با طرّاحين ايما ب يگونه ارتباط چيه

  :باشد؛ چراكه ين هدف ميبه ا يابيدرس، در دستن يت ايموفق

ن دو بخـش  يو بـ  يعمل يمعمار ياست و طرّاح يجزو دروس نظر) ياسالم يبا معمار ييآشنا(ن درس يا -1
  .وجود ندارد يارتباط مناسب يو عمل ينظر

  .ا انتقال ناقص استيم به دانشجو منتقل نشده است و يمفاه -2

  .ستيها ن ن ارزشيدر جهت رشد ا يط آموزشيجامعه و مح يگذار نوع ارزش -3

  .ا ناشناخته استين مورد كم يمناسب و ملموس در ا يالگوها -4

ات يـ هـا و تلق  ان قرائـت يـ ن ميـ شـود و در ا  پرداختـه  ياسـالم  يق مقصود از معماريالزم است تا به تدق ادامهدر 
  .اس گردديگوناگون صاحبنظران، با هم ق
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  در كشور ياسالم يموجود در آموزش معمار ياشكاالت و كمبودها

 يهـا  يز نظرسـنج يـ گرفتـه در پـژوهش و ن   صورت يها ين بخش از مقاله، حاصل بررسيشده در ا مطالب ارائه
 يبا معمـار  ييآشنا"ت درس ين موفقيد، كمتريبخش قبل اشاره گرد يگونه كه در انتها همان. باشد يگردآمده م

  .باشد يان ميدانشجو يمعمار يطرّاحدن به يت بخشي، در هو"ياسالم

رات آن بـر كالبـدها و   يو هنـر آن و عـدم توجـه بـه تـأث      يشناس ييبايز ي و فلسفه يم اسالميعدم توجه به مفاه
 يراد و اشكال در ارتباط ناكـاف ين ايشتريكن بيل. باشد ين درس مي، از جمله اشكاالت موجود در ايمعمار يفضا

كه با چند فرم ساده  يميا مفاهيو  يهندس يها است؛ مثالً دانشجو كاربرد نظام يمعمار ين درس با دروس عمليا
ب ين ترتيبد. ستي، مشخص نياسالم يهنوز مفهوم معمار. كند يتجربه نم يمعمار يتوان ساخت را در طرّاح يم

ارتبـاط برقـرار    يتواند بـا دروس عملـ   ينم -هم داشته باشد  يمناسب ياگر متدولوژ يحت -گردد  يآن چه ارائه م
 يزگيانگ يو ب يتيو نارضا يان با ناخرسندين درس را دانشجويشود كه ا يس، موجب ميتدر ي وهين شيا 16. كند

  . كامل بگذرانند

ن درس در ذهـن  يـ از ا ينـاقص و صـور   يز باعـث شـده دركـ   يـ د نياسـات  يو نظـر  يفلسـف  يهـا  نـه يكمبود زم
 يگردد و دانشجو با آن ارتبـاط   يك نوع شعار تلقيشود  يارائه مم يد و آن چه به عنوان مفاهيد آيان پديدانشجو

و آجـر و   ياز گنبـد و جنـاق   يريـ گ بهـره ( يا و نشـانه  يشـكلّ  يان، برخوردهايروش معمول دانشجو. برقرار نكند
هـا مـوارد    نيـ ا. باشد يم...) و حركت از كثرت به وحدت و 7همانند عدد (ك ين و سمبليا حداكثر، نمادي) همنار
 ي شـه ياند يخير تـار يگرفتـه در پرتـو تفسـ    شـكل  يو معمار ياسالم يقت معمارياز حق اندك يريگ بهره يايگو

   17. باشد يم ياسالم

ان قبل و بعد از اسـالم بـر اسـاس    يرانيا يخداشناس ي شهي، با توجه به نگرش انطباق انديرانيت ايبا هو يمعمار
ت را درك ين موضـوع يـ ن، اياز مدرس يكه برخ نياما با توجه به ا. است يكينور و آب،  يشناس ييبايق زيمصاد

  .گر باشند ، نظارهيا حرفه يت معماريشه را در امروز هوين انديتوانند تداوم ا يكنند، چگونه م ينم

واقـع شـده و در    يق مـورد بررسـ  يـ عم يد در سطحيد توسط اساتيبا ياسالم - يرانيت ايو هو يوجوه فرهنگ
 يصـور  يدار د از جانـب يد كـه اسـات  يـ نما يالزم مـ . ل گذاشته شوديدرس، به نقد و تحل يها خالل بحث كالس

گذشـته   يم معمـار يد از مفـاه يق اساتيدرك عم. شود يان ميرش دانشجوين باعث عدم پذيرا كه ايز نموده زيپره
18. است يكارگاه معمار يمواز ينظر يها ار كارسازتر از اتكا به كالسيبس يدر مباحث كارگاه معمار
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  )يآموزش ي گاه درس در دورهيجا(ان يآموزش دانشجو يو چگونگ يخ معماريآغاز فهم تار ي نقطه

ن يـ فهمند و بـا اتكـا بـه ا    يرا خوب م يد باشد كه معماريبا يت كساني، تربيكارشناس يآموزش ي هدف دوره
توانـد طـراح    ين دوره نمـ يبه زبان ساده، ا. در كنار طراحان كار كنند يمعمار يها ل طرحيتوانند در تكم يفهم م

 يبـا معمـار   ييآشنا"تواند هدف درس يم ياسالم يمعمار يو كالبد ييات فضايفين درك كيبنابرا. ت كنديترب
 – يخيتـار  يبررس( يو تئور) حضور در فضا( يد به دو صورت عمليباشد كه با يكارشناس ي در دوره "ياسالم
باشد كه دانشجو را به  يتواند تلنگر ين درس صرفاً ميد توجه داشت كه ايكن بايآموزش داده شود؛ ل) ياعاجتم
   19.اورديب ياسالم يمعمار يواد

در حال  يدر كشورها يخاص به آموزش معمار يكه توجه ينظران آموزش معمار از صاحب "س ابل يكر"
 يهنـر و معمـار   ي نـه يدر زم ييبهـا  كه فرهنگ و آثار گران ياسالم يها نيتوسعه دارد، معتقد است كه در سرزم

  20. ها انجام گردد ن ارزشيم شاگرد با ايمستق ي ق مواجههيد از طريدارند، آموزش با

ان يدانشـجو  يبند ز به سطحياستاد مربوطه و ن يآموزش يگذار آغاز آن، به هدف ي آموزش و نقطه يچگونگ
دارنـد   ياز معمار يار اندك و ناقصيبس يل، اطالعات عمومين تحصيآغاز يها ان در ساليدانشجو. دارد يبستگ
ده يـ ز ديـ ن يمعمار يدر داوطلبان دوره دكتر ين امر حتيا. (دانند يرا نم...) ا ويخ، جغرافيتار(  ساده يالفبا يو حت

لذا به ). رنديگ يباه مدانند و مسجد جامع اصفهان را با مسجد امام اصفهان اشت يل را مسجد ميمثالً چغازنب. شود يم
را در باال بردن سطح اطالعات دانشـجو، صـرف نمـود، چراكـه بـدون       ياديز يد انرژيل ضعف اطالعات، بايدل

اول آمـوزش،   ي آغاز و مرحلـه  ي ن، نقطهيبنابرا. ، خطرناك استي، ورود به مباحث نظريداشتن اطالعات كاف
  . رديگ يصورت م يميقد يها كارگاهن امر همچون يباال بردن اطالعات خواهد بود كه ا

و پاسـخ بـه    يليمراحل تحل( يبه مراحل بعد يابيدست يباال بردن اطالعات، بهانه برا ي لهيوس شروع آموزش به
ش از يم، پـ يمطرح نمـودن مفـاه  . د قدم به قدم و با مشق كردن جلو برودين كار، دانشجو بايدر ا. باشد يم) چراها

  21.گردد يم و ملعبه شدن آنها ميه، باعث صدمه به درك مفاهيهه با كالبد ابنآثار و مواج ي لمس و تجربه

. ان الزم اسـت يدانشـجو  يخ، بـرا يگر تاريدروس د ي دارد و مثل همه يخيتار ي، مبناياسالم ي دوره يمعمار
مختلـف   ين اتفـاق در كشـورها  يـ جـا كـه ا   ت كـرد و از آن يـ را رعا يخيد بسـتر تـار  يـ آموزش با يد برايترد يب
ر يقـت، سـ  يدر حق. رديـ گ يرا در بـر مـ   يمـ ياقل يو حتـ  يو ملـ  ينيرات سـرزم يعتاً تأثيرخ داده است، طب) ياسالم(

 يقبل از پـرداختن بـه معمـار   . دانست ياسالم ير تنوع معمارير تحول و سيتوان س يرا م ياسالم ي دوره يمعمار
نكـه در گذشـته هـم اسـالم در     يشود و با توجـه بـه ا  ل ي، تجربه و تحل دوران گذشته يد معماريبا ياسالم ي دوره

كـه در   ياشـكال . گـردد  يسـت بررسـ  يبا يز مـ يـ ن يياز را در مسائل محتوايبوده است، وجوه امت يجار يان الهياد
، ياسـالم  ي، قبـل از معمـار  يرانـ يا ينـام معمـار   بـه  يوجود دارد، عدم وجود درس يخ معماريدروس تار ي ارائه

بـه  ) زانسيـ ران و بيـ مفتـوح از جملـه ا   يهـا  نيدر سرزم(قبل از اسالم  يات معماريتدا خصوصن ابيبنابرا. باشد يم
ن، يكـه توسـط مسـلم    يتحـوالت بعـد  . گـردد  ين دو فرهنگ بازشناسـ يرات ايدانشجو شناسانده شود، سپس تأث

 .، دنبال خواهند شدييابتدا يها ن شناختيل و اضافه شده، پس از ايتكم
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رسد كه توجه  يبه نظر م ياشاره كرد؛ ول يدر دوران اسالم ير تحول معماريو س يخيتارد به سلسله مراتب يبا
بـه نظـر    يز ضـرور يـ هـر دوره ن  يو اجتمـاع  ير تحـوالت فكـر  يق سـ يت نكرده و شرح دقيكفا ييتنها به يكالبد

 ي نحـوه ه، علـل و  يـ ر تحـول ابن يدر خصـوص سـ   يرسد تا در آخر دانشجو بتواند عالوه بر داشتن دانـش كـاف   يم
 يريگ شكل يرونيو ب يدرون يها نهيان را به زميد اذهان دانشجويشروع، با ين برايبنابرا. ز بدانديش آنها را نيدايپ

به طور  يت معماريشتر مربوط به ساخت، ساختمان و در نهايشود كه ب يم يدرون يها نهيزم. ، متوجه كرديمعمار
... و ي، فرهنگـ ياسـ ي، سياجتمـاع  يشتر متوجه مباحث و بسترهايكه ب يرونيب يها نهيشود و زم يم مربوط ميمستق

در . برخـوردار اسـت   يا ژهيـ ت ويـ از اهم يخ معمـار يدر فهم تـار  يمند و زمان يخير تارين، سين بيدر ا. شود يم
بـه   يشناسـ  و از گونـه  يشناسـ  بـه گونـه   ياسالم ي دوره يق معماريمصاد ي، بهتر است با معرفيكارشناس ي دوره

  22.ديها رس هينظر

 ياول آموزشـ  يهـا   سـال  مينـ  يهـا  نيق تمـر يد از طريبا ياسالم يان با كالبد معمارير شدن دانشجويدرگ يبرا
 يبررسـ . هـا را آشـنا كـرد    بعـد آن  يها  سال ميو پنهان موضوع در ن ييج آنها را با وجوه معناياقدام نمود و به تدر

 يبعـد  يهـا  از قدم يها در كالبد، فضا و مكان معمار ت تظاهر و حلول آنيزان و موفقيو م يد اسالميافكار و عقا
  . باشد ين در ميدر آموزش ا

و  يگرفته تا دروس فنـ  يمعمار ياز طرّاح( ير دروس معمارياز سا ين درس به عنوان بخشيت دادن به اياهم
 ين بناهـا در قالـب سـفرها   ير اان دي، همراه با حضور دانشجويرانيا يتحت عنوان تجارب معمار...) و يساتيتأس

  .ديجاد نمايان ايتر را در تفكر دانشجو قير عميتواند تأث يم ييدانشجو

حـل مسـائل    يرد و بـرا يامروز قرار گ يمعمار ير و دار مسائل و معضالت جاريد در گيبا يمعمار يدانشجو
. كنـد  تأمـل   يو آت يت كنونيان آن تجارب و موقعيشد و در نسبت مياندينده، به تجارب گذشته بيآ يروز و حت

كـه دارد، عالقمنـد    يده و كـاربرد يـ ل فايـ خ، بلكـه بـه دل  يخود تـار  ينه از برا يخ معماريبه تار يين دانشجويچن
از احسـاس   يخ معمـار يبـه تـار   يپرشور و ي ن علت عالقهيابد؛ به همينده بيامروز و آ يبرا يگردد تا راه حل يم

 ي كـه دغدغـه   يرنـده خواهـد بـود؛ كسـ    يگ ميطـراح و تصـم   يين دانشجويچن. زديخ يت به زمان حال برميمسئول
خ ين سـبب، تـار  يرد و به همـ يگ يرود و از آثار گذشته درس م يخ مين دغدغه، به سراغ تاريدارد و با هم يطرّاح
  . داند يم يمشحون از آثار معمار يا را مجموعه يمعمار

بـا   يسـت يبا ، يمعمـار  يهـا  و درك ارزش يخ معمـار يرآموزش تـا  يارشد و باالتر، برا يكارشناس ي  در دوره
را تـذكر   يانسـان  ير حركـت كمـال  ي، راه و سيو معنو يماد يازهايو ن يانسان يها ها و ارزش شناخت  و كرامت

 ياسـالم  يشناسـ  يهسـت  يدر فضا يو فرهنگ اسالم يشناس انسان يم موجز مبانيد به ترسين كار ابتدا بايدر ا. داد
آن، در  ي رمجموعـه يو ز يمعمـار  ي وارد حـوزه  ياسـالم  يشناسـ  ييبايهنر و ز ي فلسفه ي هيو از زاو 23پرداخت 
 ي سان، قبل از آغاز به ارائهينو خيتار ي همه. ديگرد يطيمح ستيز ي طهيدر ح يو اجتماع يفرد يازهايارتباط با ن

ات يـ ات مختلـف نظر يـ تـوان تجرب  يب مـ يـ ن ترتيبـد . پردازنـد  يآن مـ  يازهاين يش و معرفيمدل انسان كامل خو
 يسـت يبا .و نقـد قـرار داد   يابيـ انسان فوق مـورد ارز  يها به خواسته ييگو خ از نظر جوابيرا در طول تار يمعمار
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 يكـه طـرح و خلـق آن، كـار معمـار      ييشناسـد؛ فضـا   يمناسب م يآدم يرا برا ييدانست مكتب اسالم چه فضا
  .است ياسالم

شـود كـه بـر اسـاس      يآغـاز مـ   يها و قواعد ش فرضيگذشته، از كنار گذاشتن تمام پ يقت معماريدرك حق
م و مـورد  يكنـ  يو هنر گذشتگان را ادراك مـ  يآنها معمار ي هيم و بر پايده يراث نسبت مين مينگرش امروز به ا

نگـاه او بـه    ي چـه يد و از دريـ د انسـان گذشـته را فهم  يگذشته با يمعمار يايميدرك ك يبرا. ميده يدقت قرار م
و  يكــرد و بــا كنكــاش در روانشناســ يو بــازخوان ينيد در ذهــن بــازآفريــجهــان گذشــته را با. ســتيجهــان نگر

  24. افت و با زبان آن با آثارش گفتگو كرديد نظام آن زمان و جهان را دري، بايخيتار يشناس جامعه

 يمردمـان  ي هزاران سـاله  يجمع نبوغِ ي بلكه ثمره يك معماريگذشته نه محصول عمل  يناب معمار يايميك
گذشـته   يايـ رون دنيكه امروز در ب يكس يبرا. را آموخته بودند "مكان"ك يستن در يز ي وهين شياست كه بهتر

. آن هرگز حاصل نخواهد شـد  يها تيفياز آن جهان و ك يقيحق ياست كه ادراك يستاده است، فاصله به قدريا
25  

دهـد،   يمتفـاوت مـ   يتـ يفيشـان ك يآورد و بـه صـناعت ا   يد ميمردمان گذشته را پد يمعمار ي هيآن چه فكرما
انسـان   يت عالم و شئون مختلـف زنـدگ  يت بودند، به ماهين كلّياز ا ينگرش متفاوت جامعه و معماران، كه بخش

. ل نبودنـد يـ ش قايخو يماد يو زندگ يان امور معنويم يذات يكيگر مردم، تفكيز مانند ديتر، معماران ن شيپ. بود
كه منشأ  يا گانهيقت يوسته است كه عاقبت او را به حقيهم پ به يا انسان رشته ياز نگاه آنها، وجوه مختلف زندگ

  . است، باز خواهد گرداند يو مقصد هست

كـه در هـر    -ز فرو برده، نه قواعد ساخت و ساز كهن اسـت  ياسرارآم يا گذشته را در هاله يكه معمار يزيچ
 ي كـه در مكاشـفه   يزياسرارآم يو نه عنصر معنو -مردمان آن زمانه است  يامكانات و دستاوردهازمان بازتاب 

 يبرا يزندگ يآن چه فراموش شده، نخست معنا. شده است يم ياز جنس متفاوت، در بنا متجل يمعماران يدرون
ان يب يدر قالب معمار يكه با آن، نگاهش را به جهان هست يدن اوست و سپس زبانيشيانسان گذشته و چگونه اند

  . شود ييد از نو رمزگشايكه با يكرد؛ زبان يم

  

  شنهاديپ ي و ارائه يريگ جهينت

  :گردد ي، ارائه ميريگ جهيو نت يبند به شكل جمع يان، نكاتيدر پا

الـزام در افـزودن الحاقـات در     يد بـه معنـا  يرا نبا) ياسالم يبا معمار ييآشنا( يخ معماريدرس آموزش تار •
و فرهنگ برشمرد و آن را با  ياز زندگ يد آن را جزئين و تصور نمود؛ بلكه باييه، تبيو ابن يمعمار يها طرح

، يم اسـالم يو مفـاه  ياسـالم  يبـه معمـار   يو برچسب يكيكرد مكانيد از رويبا. ان كرديات بيات و بستر حيح
  .ز كرديپره
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 يك خـط مشـترك فكـر   يـ  يدارا يستي، باياسالم يمعاصر و معمار يجهان، معمار يمعمار يدروس نظر •
د ين دروس، از اسـات يـ ا يرا در راسـتا  يتناقضـات نظـر   يستيباشند و دانشجو نبا يو انسجام آموزش) يمكتب(

  .دياستنباط نما
  : رسد يبه نظر م ين عوامل ضروري، توجه به ايخ معماريت تاريبه منظور حفظ اهم •

o يو صنف يا حرفه يها انجمن ي توسعه  
o  ه به موضوعيارشد و دكتر يكارشناس يها رسالهتوج  
o ه و ابراز عالقهيخيموضوعات تار ي نهيت در زميمدرسان به فعال ي توج  
o ه به اهميمعمار ي در رشته يخ معماريت آموزش تاريتوج  
o يخ معماريق در موضوعات مختلف تاريتحق  

و  يراث فرهنگـ يـ همچون سـازمان م  ير دانشگاهيغ يها با مراكز تخصص رفت كه اگر تعامل دانشگاهيد پذيبا •
سـت كـه بـه موضـوعات     ين راه ضروريـ در ا. شـود  يتـر مـ   يغنـ  يت گردد، آموزش معماريتقو يگردشگر

  . شود ي، توجه كاف و در بستر خاص هر دوره يخ معماريمرتبط با تار يو اجتماع ياقتصاد
انـه و  يچـاپ مجـالت ماه  . سـت يبدون چاپ و انتشار كتب و مجالت پربـار ممكـن ن   يخ معماريتوجه به تار •

ق يـ ، به مطالعـه و تحق يها و مراكز پژوهش دانشگاه ي آنها در كتابخانه يآور خ و جمعيتار ي نهيدر زم يادوار
  .كند ينده كمك ميان در آيدانشجو

 ي زهيت پرتوان و با انگيازمند فعاليآن ن يها ييو توانا يخ معماريت موضوع تاريت، حفظ باور به اهميدر نها •
  .هوشمندانه دارند ييها شهينه اندين زمياست كه در ا يمدرسان
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  ها  نوشت يپ

رسـتان، دانـش   ين علـت كـه از دوران دب  يـ د بـه ا يندارند؛ شا يخين روش مطالعات تاريبه ا يا ان عالقهيالبته ظاهرا دانشجو 1
  .اند دا نكردهيخ پياز موضوع تار يكاف يا هيپا
 ير امـروز يـ شـكل گرفتـه در آن، معنـا و تعب    يهـا  واژه يبـ يبه جهـت وجـود ترك   »ياسالم يكشورها يمعمار«ر يتعب 2

ن كشورها ين اين ديتر ين اسالم به عنوان اصليا دياست كه  ييكشورها يمعمار يت فعليوضع يدهد و از نظر زمان يم
جـاد شـده از گذشـته    يا ي، آثار معمـار منظورن، يبنابرا. افته استيت مسلمانان شكل يت اكثريا از جمعيف شده و يتعر

ن اسـالم در آنهـا   يـ ر ديت و فرهنگ و حكومت نقـش و تـأث  ياست كه هم اكنون به جهت جمع ييتاكنون در كشورها
  .وجود دارد

» ياسالم يكشورها يمعمار«ر يشود متفاوت با تعب يبرداشت م »ياسالم يها نيسرزم يمعمار« ي كه از واژه يريتعب 3
بـه  . موضوع  است يخيتار ي گستره يايگو ،خ نهفته است و جنس عبارتيمفهوم تار» ياسالم يها نيسرزم«در . است

در  يا خـود بـه گونـه    ي خ گذشـته ياسـت كـه در طـول تـار     يانگر تمـام ممـالك  يب» ياسالم يها نيسرزم«گر يعبارت د
مهـم و مـالك    آن چه. ستيآنها مطرح ن يت فعلياند و تنها وضع بوده ياسالم ي شهيا انديحكومت، دولت و  ي طرهيس

 يجـا مانـده از تمـدن اسـالم     بـه  يزان آثـار معمـار  يـ تر از همه م آنان و مهم يت مسلمانان فعليگذشته آنها، جمع ،است
 .ن موضوع ندارديدر ا يريك تأثييا اليو  ير اسالميا دولت غيگذشته آن كشور است و حكومت 

 ي بـا واژه  يشـتر يقرابـت ب  ،ن واژهيـ ه از ايـ تر است، اگر چه در برداشت اول متفاوت »يملل اسالم يمعمار«ف ياما تعر 4
ن يـ ا ي صـه ين خصيتـر  امـا مهـم    ،»ياسـالم  يكشـورها  يمعمار« ي شود تا واژه ياحساس م  ،»ين اسالميسرزم يمعمار«

را بـه   يآثار معمار اند و ن جهان وجود داشتهياز ا ياست كه در بخش يمردم يخيف فرهنگ، آداب و گذشته تاريتعر
شود و اعتبار  يرنگ م ار كميبس يياين و اصوالً محدوده جغرافينجا محور و قلمرو كشور و سرزميدر ا. اند وجود آورده

ختـه  يموضوع كه با فرهنگ و تمدن آم يخيز وجه تارينجا نيدر ا. اند ستهيز ين نقطه مياست كه در ا يبه فرهنگ مردم
 .ار پر رنگ استيشده، بس

 يهيشـود، بـد   يبـودن از آن نمـ   يخيجز تار يم، استنباطيكن يم يرا بررس »ياسالم ي دوره يمعمار«واژه  يحال وقت 5
پـردازد كـه در دوره    يمـ  يك ملتـ يـ ا يـ ن و يك سـرزم يـ ك كشور، ي يبه آثار معمار يدوره اسالم ياست كه معمار

از  يبخش يها و حت نيشتر شامل كشورها و سرزميبر ين تعبيا  جاد شده است،ين اسالم در آن جا ايا نفوذ ديت و يحاكم
گذرانده اسـت كـه اسـالم را بـه      يا دولتيخ خود را تحت حكومت و ياز تار يمشخص ي شود كه دوره يك كشور مي

 .ن دانسته استيآن سرزم يا رسميو  ين اصليعنوان د

6 Random House Webster's Unabridged Dictionary, history" 
خ را يتـار  ي موجود درباره يها فهم شيها و پ فرض شيدهد كه پ يگر امكان م ن شكل به پرسشيپرسش بدمعكوس شدن  7

  . رو شود خ روبهيماً با خود تاريموقتاً به كنار بگذارد و مستق

 ين پژوهشـ ياند؛ چراكـه چنـ   خطرناك دانسته يرا بد فرجام و حت يخيخ و پژوهش تاريصاحبنظران، پرداختن به تار يبرخ 8
ب شـوند،  يـ ك ترغيـ گذشـته نزد  ي ن گروه اگر مردم به تفكـر نقادانـه دربـاره   يكند به زعم ا يب ميما را به تفكر نقادانه ترغ

شـان  يكـه از نظـر ا   يزيـ آگاهانه قرار خواهند گرفـت و مترصـد انجـام اقـدامات مـوثر خواهنـد بـود؛ چ        يهمواره در موضع
  .خطرناك است
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از  يريگ جهينت ي وهيا شين شكل و يگذشته به ا يمعمار ي مطالعه ي وهيكرد و شين رويبه ا ياريبس ين سبب، نقدهايبه هم 9
 يو هندسـ  ياصـالح مطالعـات شـكلّ    يرا بـرا  ييها ها و روش حل ز راهين منتقدان نياز ا يبرخ. ن مطالعات وارد شده استيا

  .نشده است يشتريت بياند كه موجب موفق شنهاد كردهيگذشته پ يمعمار
 :يانقالب فرهنگ يعال يدر شرح درس ستاد شورا ياسالم يبا معمار ييدرس آشنا يموضوعات اصل 10

o يخ معماريان دروس تاريمستقل در م ين درس به صورت مبحثيا ي ان ضرورت ارائهيب. 

o ران به طور خاصيا ياسالم يمعمار ي ف حوزهيو تعر يبه طور كلّ ياسالم يف معماريم و تعاريمفاه . 

o رانيقبل از اسالم ا يران و ارتباط آن با معماريدر ا ياسالم يمعمار يريگ شكل ي نحوه. 

o مهـم و ارزنـده،    يهـا  ق نمونـه يـ دق يخ، به مدد معرفـ يدر طول تار ين معمارير تحول اياز س يكلّ يريتصو ي ارائه
خ ين نقاط عطـف تـار  ييعها و ت ن دورهيآثار ا يها ها و تشابه دوران مختلف، تفاوت ي هين مشخصات آثار و ابنييتع
 .ين معماريا

o ياز آنها مانند مسجد، مدرسـه، مقبـره، كاروانسـرا، بــازار و بناهـا      ييها نمونه ي انواع بناها و ارائه يبحث در معرف 
 .ها ز مجموعهيو ن يمسكون يها ، خانه...)انبار و حمام، آب( يخدمات يوابسته به آن، بـاغ، بناها

o رات آن بر طـرح بناهـا و   يو تأث ييها شامل اصل درونگرا آن يبا مشخصات فضاها و اصول حاكم بر طرّاح ييآشنا
 .ب و انتظام اشكال و فضاهاي، نظم و خلوص حاكم بر انتخاب اشكال، اصول تركيسنت يها بافت

o هـا و   اق، انـواع اتـاق  ، شبسـتان، رو يوان، ورودياط، گنبدخانه، ايمتشكله بناها شامل ح ييق عناصر فضايدق يمعرف
 ....تاالرها و

o يبند يمقرنس، رسم(ها  يل انواع كاربندياز آنها از قب ييها نمونه ي و ارائه يوابسته به معمار يهنرها يكلّ يمعرف ،
 ...و) ياهيو گ يهندس(، انواع نقوش ي، گچبريكار ي، كاشي، نقاش)يبند ، كاسهيبند يزدي

o خذيمهمتر يدر معرف يبحثĤرانيا ياسالم يق در هنر و معماريتحق ن منابع و م  
در مقابـل   ياسـالم  ي دوره يت معمـار يـ تقو( ياسـ ينظـر س  دگاه و نقطـه يـ ك ديـ و شرح درس موجود، بر اسـاس    برنامه  11

ان يران، در اذهـان دانشـجو  يـ ش از اسـالم در ا يپـ  ي دوره يح معمـار يصـح  ين امر باعث عدم معرفـ يا!) يرانيا يمعمار
  .سازد يروبرو م يبا سؤاالت و ابهامات فراوانشود و ذهن او را  يم

  .ف شوند و منظور از هر كدام مشخص گرددي، تعر"يمبان"و  "اصول"، "ميمفاه"د يابتدا با 12
ف و يار ضـع يبس ياسالم يم معماريبا مفاه ييكشور، آشنا يمدارس معمار ي د، در حال حاضر در عمدهين اساتيبه نظر ا 13

  .رديگ يت قرار ميمورد عناز يد ناچيدر حد صفر و شا

ق اصـول  يـ بـه مـورد اول از طر   ين هـدف تـا حـد   يـ فرمودنـد، بـه ا   يس مـ ين درس را تـدر يـ ا ايرنيپ مرحومكه  يدر زمان 14
 .شد يز پرداخته ميافته بود ني ياسالم يشان از معماريكه ا يا گانه پنج

 يهـا  طـرح  يريـ گ م در شكليتواند به طور مستق يكالسش نم يها داشت كه گفته يان ميا به صراحت بيرنيمرحوم استاد پ 15
 .شان ارئه گردديها معاصر از آن در طرح يري، تفسانيدانشجود توسط يه با امروز بكار رود؛ بلك يمعمار

د در يـ با يكـرد ين رويجستجو نمود بلكه چن يمعمار يطرّاح ين درس با دروس عمليم ايد در ارتباط مستقيمشكل را نبا 16
 . ديد آيپد يمعمار يطرّاحد يان اساتيم
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كننـد،   يان مـ يـ را كـه ب  يار داشته باشند و مطـالب يد معيبا ين درس، ميدر ا يهر مطلب ي خود و ارائه يها گفته يد براياسات 17
تواند كه   يبخش    ك يافته از هستيذات نا         . حداقل مورد قبول خودشان باشد

 بخش  يشود هست

دانشجو را موظـف كنـد تـا از فـرم      يستيد نباياز اسات يچ وجه كسيه به. ياست نه فرم يمفهوم، ارتباط يارتباط در طرّاح 18
 .ديد نمايتقل يميقد
از ابهامـات و سـؤاالت    ي، با انبـوه يامروز يدانشجو. متناسب از اسالم ارائه نكرده است يريجامعه پاسخ مناسب و تصو 19

د در جامعـه جسـتجو كـرد، سـپس در     يـ را ابتـدا با  يپاسـخ بـه اصـالح نظـام آموزشـ     . مواجه است يشناس اسالم ي در حوزه
  .ز درست ارائه نموديد آماده شود تا بتوان درس را نيبا يفرهنگ يبسترها و فضا. ها دانشكده

  :رجوع شود به 20
Abel, Chris: Architecture Education in Search of Philosophy and Method for Architectural 
Education in Developing Countries. Atrium No 4/1984, p: 20  

  شانينگارنده با ا يمصاحبه حضور -ـانين معماريمحسدكتر غال 21
  .تواند معكوس باشد ين روش مي، ا)يارشد و دكتر يكارشناس( يبعد يها دوره يبرا 22
و  ييبـا يز ي ر آن بر فلسـفه يو تأث ياسالم يشناس يموضوعات از بعد هست، ين مكتب اعتقاديباره الزم است تا در ا نيدر ا 23

ر مكاتـب  يبا سـا  يقيتطب يرد؛ سپس بررسيقرار گ يابيبعد مورد ارز يها دوره يو معمار يهنر، دقت گردد و آثار هنر
 . رديو آثار آنها، صورت پذ يفلسف

دند و چگونه يشياند يروز چگونه ميد يها كنند كه انسان يبازگو م... ه، ويها، آداب صوف نامه ها، فتوت نامه ها، وقف وانيد 24
نجاست كه صور و قواعد يا. دنديبخش ينظم م يك از وجوه زندگيهر  يشان را برا ش، افعاليخو يها شهيبر اساس اند

  .شود يها به كار بسته م شهيها و اند ان خواستيب يبرا يمعمار يكالبد

د يبا يا ء جامعهيوسته و بطير و سلوك پيمعمار، كه در س ير و سلوك درونيگذشته را نه در س يت متفاوت معماريواقع 25
ش، از عبـادت تـا صـناعت، بـه شـكل      يخـو  يشـمار زنـدگ   يبـ  يهـا  نيـي را در آ يقت هسـت يش به حقيمان خويجست كه ا

  .سازد يم يق و درحال تكامل متجليدق ييدستورها
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  منابع

، فرهنگسـتان هنـر بـا همكـاري     هـا  انديشي ، مجموعه مقاالت هم»معنويت و آموزش هنر«، )1384(؛ ------------ - 
  .فرهنگ و هنر اسالمي، انتشارات فرهنگستان هنر

-138، ص ///ي  شماره ي آبادي، ، فصلنامه"رويكرد حكمي به ساختار آموزش معماري") ؟(اسالمي، سيدغالمرضا  - 
142 .  

، 4و  3ي  شـماره علمي پژوهشـي صفّـــه،    ي ، ترجمه، نشريه»آموزش طرّاحياصالح نظام «، )1370(اعتضادي، الدن؛  - 
 .43تا  36ي  صفحه

پژوهشـي   -ي علمـي  ، نشـريه »)ها و تناقضـات  چالش(تعريف معماري، گام اول آموزش «، )1382(اكرمي، غالمرضا؛  - 
  .48تا  33ي  ، صفحه16ي  ، شمارههنرهاي زيبا

در تـاريخ هنـر و معمـاري ايـران      گلستان هنر ي فصلنامه ،نقد تلقي مورخان از معماري اسالمي، )1384(؛ ناديه ،ايماني - 
 بهار -1 ي شماره -زمين

   13-4، ص )تابستان( 10ش  خيـال،. »گري و نسبت آن با بنيادهاي نظري تاريخ هنر تاريخي«) 1383. (پازوكي، شهرام - 
ي معمــاري و  ، فصــلنامه"گيــري انديشــه در معمــاري معاصــر ايــران بحــران شــكل"، )1382(پــورزرگر، محمدرضــا؛  - 

 .36تا  30ي  ، صفحه73و  72ي  ، شمارهشهرسازي

، "هاي نگارش تـاريخ هنـر ايـران و ارائـه چنـد راهگشـا       دشواري ي مالحظاتي چند درباره"، )1385(تجويدي، اكبر؛  - 
  .7، بهار، ص ///ي  ، شمارهي گلستان هنر فصلنامه

 -ي علمـي  ، نشـريه »هاي آموزش معماري در ايـران  حرفي از جنس زمان، نگاهي نو به شيوه«، )1381(حجت، عيسي؛  - 
  .58تا  51ي  ، صفحه12ي  ، شمارهپژوهشي هنرهاي زيبا

ي  ، شـماره پژوهشـي هنرهـاي زيبـا    -علمي ي ، نشريه»ها ارزشي ارزش آموزش معماري و بي«، )1382(حجت، عيسي؛  - 
  .70تا  63ي  ، صفحه14

ي گلسـتان   ، فصـلنامه "چيستي تاريخ معماري و جايگاه آن در فهم و ايجاد آثار معمـاري ") 1385(خوئي، حميدرضا  - 
 .27تا  20زمستان، ص / 6هنر 

   84-59، ص )زمستان( 12، خيـال، ش »نسبت دانش معماري با نقد آثار آن«) 1383. (خوئي، حميدرضا - 
علمـي   ي ، نشـريه »درسـي در بـاب خلـق فضـا    –هاي معمـاري از تـاريخ نزديـك     درس«، )1376(رازجويان، محمود؛  - 

 .29تا  28ي  ، صفحه25 ي ، شمارهپژوهشي صفّــه

، 29 ي ، شـماره علمـي پژوهشـي صفّـــه    ي ، نشريه»هاي معماري از تاريخ نزديك درس«، )1378(رازجويان، محمود؛  - 
 .93تا  90ي  صفحه

، 30 ي ، شـماره علمـي پژوهشـي صفّـــه    ي ، نشريه»هاي معماري از تاريخ نزديك درس«، )1379(رازجويان، محمود؛  - 
 .73تا  68ي  صفحه

، 4ي  شمارهي گلستان هنر،  ، فصلنامه")گفتار سوم(تاريخ ) 3(شناسي تاريخ هنر  واژه"، )5138( محمدرضازاده،  رحيم - 
  .12-5تابستان، ص 

، دانشكده معماري 19و 20هاي  ، صفه، شماره»جايگاه درس تاريخ معماري در آموزش معماري«، 1374زرگر، اكبر،  - 
  .37-43شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، 
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و  19ي  شـماره علمي پژوهشي صفّـــه،   ي ، نشريه»نگاهي به آموزش معماري در دوران معاصر«، )1374(زرگر، اكبر؛  - 
 .43تا  36ي  ، صفحه20

  67-80ص  – 6ي گلستان هنر  ، فصلنامه"ي فهم تاريخ معماري باز انديشي در شيوه"، )5138(سروش، مهرنوش  - 
، زمستان، 6ي  شمارهي گلستان هنر،  ، فصلنامه")1(نگاهي به آموزش تاريخ معماري در جهان "، )5138(، علي عالئي - 

  .45-28ص 
  .شاد، تهران، خوارزمي حسن كام ي ترجمه تاريخ چيست؟ ،)1378. (ايچ. كار، ئي - 
 ي علـي عاليـي؛ نشـريه   : ، ترجمـه »هاي اجتماعي طرّاحي در حرفـه و آمـوزش معمـاري    مهارت«، )1382(كاف، دانـا؛  - 

 .133تا  119ي  ، صفحه37 ي ، شمارهعلمي پژوهشي صفّــه

  .اختران،اكبر مهديان، تهران،  علي ي ، ترجمهمفهوم كلّي تاريخ، )1385. (جي. كالينگوود، آر - 
ي گلسـتان   فصـلنامه . حميدرضـا خـوئي   ي ، ترجمـه »تاريخ معماري چيست؟«، )1384. (كانوي، هيزل و راوئن رونيش - 

  فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران .24-63، ص )پاييز و زمستان( 2هنر، ش 
  .انتشارات و چاپدانشگاه تهران، مؤسسة : ، تهرانشناسي معماري ايران تاريخ، 1384گليجاني مقدم، نسرين،  - 
هــاي آمــوزش طرّاحــي معمــاري در ايــران، بررســي ديــدگاه اســاتيد و  چــالش«، )1381(محمــودي، ســيد اميرســعيد؛  - 

  .79تا  70ي  ، صفحه12ي  ، شمارهپژوهشي هنرهاي زيبا -ي علمي ، نشريه»دانشجويان
 .17تا  4ي  ، صفحه2 ي ، شمارهعلمي پژوهشي صفّــه ي ، نشريه»مدخلي بر آموزش معماري«، )1370(نديمي، هادي؛  - 

علمـي پژوهشـي صفّـــه،     ي نشـريه ، »نگاهي به تاريخ آموزش معماري در آمريكـاي شـمالي  «، )1376(، علي؛ نمازيان - 
 .37تا  32ي  ، صفحه25ي  شماره
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