
تأملي در تبعات رشد کّمي 

 

دورۀ کارشناسي معماري در دانشگاه هاي کشور

                                                                                  زهرا طاقي

عضو هیئت علمي دانشكدۀ معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتي

مقدمه
نوش��ته ها ومقاله هاي ارائه ش��ده در بیس��ت وپنج س��ال گذشته در باب 
معم��اري کش��ورمان حاکي از آن اس��ت که اغلب انديش��ه ورزان اين 
عرصه ضمن بی��ان ارزش ها و ويژگي هاي معماري س��نتي، بر هويت 
ازدست رفتۀ معماري مان حس��رت خورده اند. در اغلب مقاله ها معماري 
بي هويت معاصر ما را، که نه روح س��المي دارد و نه کالبد س��المتي، با 
معماري گذشتگانمان که در اوج زيبايي و انسجام، و نیز کارآيي و دقت 
و س��المت بوده است مقايس��ه و تالش کرده اند بفهمند چرا و چگونه 
چنین ش��د. در مجموع همه از درد بس��یار گفته ايم و هنوز راهي براي 

برون رفت از اين درد و مشكل نیافته ايم.
يكي از وجوهي که براي جواب اين پرس��ش مورد بحث قرارگرفته 
آموزش معماران اس��ت. ديري اس��ت که مي دانیم آم��وزش در جامعۀ 
س��نتي زودآغاز بوده اس��ت، با انتخابي آگاهانه غالبًا از سوي شاگرد و 
اس��تاد با هم؛ آموزشي رودررو و با همراهي اس��تاد، در مقیاس واقعي، 

چكيده

در س��ال 1378 دورۀ کارشناسي ارشد پیوستۀ معماري به کارشناسي 
پیوس��تۀ معماري تغییر يافت. اين امر روند راه اندازي رش��تۀ معماري 
را در دانش��گاه هاي شهرس��تان ها، که از س��ال 1368 آغاز شده بود، 
تسهیل و تسريع کرد، به نحوي که در سال 1386 جمعًا تعداد 3209 
دانشجو در دانشگاه هاي سراسري، دانشگاه هاي غیرانتفاعي، دانشگاه 

آزاد ودانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسي پذيرفته شدند.
رش��د کّمي و بسیار سريع دانش��جويان معماري در دورۀ کارشناسي 
اين سؤال را مطرح  مي کند که آيا اين رشد متّضمن حد اقل کیفیت 

آموزشي نیز هست يا خیر؟ 
مقال��ۀ حاضر ضمن ارائۀ جمع بندي نظر تع��دادي از صاحب نظران و 
مدرسان رشتۀ معماري دربارۀ محصول دورۀ کارشناسي معماري، به 
بررسي وضعیت دو مؤلفۀ تأثیرگذار بر کیفیت آموزشي اين رشته يعني 
طول دورۀ آموزش و توانايي کادر آموزشي دانشگاه ها مي پردازد، و در 

انتها به نكاتي در جهت بهبود شرايط آن اشاره دارد. 

کليدواژگان:  
معماري، آموزش معماري، کیفیت آموزش، کمیت آموزش، دانشگاه هاي ايران
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در حد گنجايش و اس��تعداد شاگرد و توأم با پرورش فكري و اخالقي او. چنین 
آموزش��ي با ظهور مدرنیسم در جوامع غربي و تشبه بي اصالت جوامع شرقي به 
آن، بدل به نظام آموزشي ديرآغاز ) هجده سالگي به بعد( شده است، با انتخابي 
مبهم و تاريک از هر دو س��و، با اس��تادان متعدد و به دور از فضاي واقعي )در 
فضاي مجازي و به روي کاغذ(. آموزش��ي بدون توجه به گنجايش و اس��تعداد 

شاگرد، و غالبًا بدون اهتمام به پرورش شخصیتي و اخالقي او!
ب��ه بیاني ديگر، ش��رايط آم��وزش معماري ما در حال حاضر چنین اس��ت: 
آموزش در هجده س��الگي و با اتمام دورۀ دبیرس��تان و پیش دانش��گاهي آغاز 
مي ش��ود.1 اغلب داوطلبان و در نتیجه پذيرفته شدگان آشنايي چنداني با ماهیت 
رش��تۀ معماري ندارند. اکثر آنها قادر نیس��تند عالقه، انگیزه و اس��تعداد خود را 
به اين رش��ته، که در میان رش��ته هاي مهندس��ي بس��یار متفاوت و بسیار ويژه 
اس��ت، مح��ک بزنند. نظام آموزش��ي نظامي اس��ت واحدي و تح��ت مقرراتي 
 خش��ک که تفاوت هاي فردي در آن لحاظ نمي ش��ود. معضل آزمون سراسري 
دانش��گاه ها قابلیت تحرک و تغییر رش��تۀ دانش��جويان را بس��یار محدود کرده 
اس��ت، و تقريب��ًا اکثر قريب به اتفاق کس��اني که وارد اين رش��ته مي ش��وند، 

 

فارغ التحصیل و با مدرک کارشناس��ي مهندسي معماري وارد بازار کار و فعالیت 
مي شوند. 

در ح��ال حاضر دربارۀ گزينش و پذيرش دانش��جو، س��اختار نظام آموزش 
معم��اري و ويژگي ها و ش��رايط آن س��ؤاالت زيادي مطرح اس��ت: آيا تبديل 
نظام آموزش��ي از سنتي به ش��كل حاضر گريزناپذير بود؟ تا چه حد مي توان با 
تدابیري بخش��ي از اين ش��رايط را تغییر داد وبهبود بخشید؟ آيا مي توان براي 
يافتن دانش آموزان عالقه مند و مس��تعد اين رش��ته از سال هاي آخر دبیرستان 
زمینه س��ازي کرد؟ امكان دارد دورۀ پیش دانش��گاهي را، که عماًل همان س��ال 
 آخر دبیرس��تان اس��ت، به دوره هاي واقعي پیش دانش��گاهي با عنايت ويژه به 
رش��ته هاي خاص��ي مانند معماري، تبدي��ل کرد که به دلی��ل تفاوتش با ديگر 
رش��ته هاي مهندس��ي به آموزش هاي خاص نی��از دارد؟ آيا مي توان س��اختار 
آموزش��ي اين رشته را، با توجه به ويژگي هاي رش��ته، متحّول کرد؟ و بسیاري 

سؤال هاي ديگر.
 روشن اس��ت که پاسخ به اين سؤاالت مستلزم پژوهش هاي عمیق است. 
از آن مهم تر، اجراي پاره اي تغییرات به آس��اني میس��ر نیست. اما موضوعي که 

پرسش هاي پژوهش 
ــورد انتظار  ــا و ويژگي هاي م توانایی ه
ــي معماري  ــل كارشناس از فارغ التحصي

چيست؟
ــه انتظاري از آموزش  صاحب نظران چ
ــي  ــاري در مقطع كارشناس ــتۀ معم رش

دارند؟
عوامل مؤثر در حمصول دورۀ كارشناسي 
ــۀ آن چگونه  ــت و برنام معماري چيس

اجرا شده است؟

1. تغیی��ر دورۀ دبیرس��تان از چه��ار 
سال به سه س��ال و جايگزين کردن 
با دورۀ پیش دانشگاهي  يک سال آخر 
متأس��فانه در عمل تغییري صوري و 
ش��كلي ش��د و به لحاظ محتوا نسبت 
به دورۀ چهار سالۀ دبیرستان تغییري 

صورت نپذيرفت. 
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در ح��ال حاضر دغدغۀ مضاعفي براي انديش��ه ورزان معماري و 
آموزش آن ش��ده اس��ت، حفظ حداقل کیفیت آموزش معماري 
با توجه به رش��د کّمي دانشجويان کارشناسي معماري در کشور 

است.
آيا مي توان در همین شرايط فعلي، با وجود گزينش نامناسب 
و ساختار آموزشي نامطلوب، با توجه به عوامل مؤثر در محصول 
دورۀ کارشناس��ي معماري، با تغییر بعضي از مؤلفه هاي تأثیرگذار 

مانع افت بیشتر کیفیت آموزش معماري شد؟ 
 نوش��تار حاض��ر ضمن اش��اره ب��ه راه ان��دازي کارشناس��ي 
معماري در بیشتر دانش��گاه هاي کشور و رشد کّمي دانشجويان 
 معم��اري، ب��ه ارائ��ۀ جمع بندي نظره��ا و انتظارات تع��دادي از 
معماران و اس��تادان سه دانشكدۀ باس��ابقۀ معماري2 مي پردازد، 
 آن گاه ب��ه چال��ش دو مؤلف��ۀ تأثیرگ��ذار ب��ر محص��ول دوره 
اشاره مي شود که تا حدودي با رشد کّمي رشته تشديد شده است 
�� طول دورۀ کارشناسي معماري و قابلیت و توانايي کادر علمي 
دانش��گاه ها �� و در انتها نیز چند پیش��نهاد در جهت حفظ نسبي 

کیفیت آموزشي در مقطع کارشناسي معماري ارائه مي شود. 

راه اندازي دوره هاي کارشناسي معماري
بیش از هش��ت سال اس��ت که دورۀ کارشناس��ي ارشد پیوستۀ 
معماري به کارشناس��ي تبديل شده است. يعني دورۀ کارشناسي 
ارش��د پیوس��تۀ معماري که تا س��ال 1377 دورۀ تعريف شده اي 
براي رش��تۀ معم��اري در تمام دانش��گاه هاي ايران ب��ود و تنها 
رشتۀ کارشناسي ارش��د پیوسته در شاخۀ فني مهندسي به شمار 
مي آمد، حذف ش��ده، و دانش��گاه ها ملزم به پذيرش دانشجو در 
دورۀ کارشناس��ي معماري با برنامۀ جديد آموزش��ي ش��ده اند. به 
اين ترتیب دانش��گاه هاي سراسري از سال 1378 و دانشگاه آزاد 
از س��ال 1379 ديگر در دورۀ پیوس��تۀ کارشناسي ارشد معماري 
دانشجو نگرفتند و دانشجويان اين دانشگاه ها در دورۀ کارشناسي 

معماري پذيرش شدند. 

اينكه چرا اين تغییر صورت پذيرفت و محاس��ن و معايب آن 
چیس��ت موضوع بحث ديگري اس��ت. اما پیامد مهم اين جريان 
تسهیل راه اندازي اين رش��ته در دانشگاه هايي بود که اين رشته 

را نداشتند.3
نتیجه آنكه در حال حاضر ) س��ال تحصیلي 87- 1386( در 
19 دانشگاه دولتي 714 دانشجو، در 25 واحد دانشگاه آزاد 1480 
دانش��جو، در4 دانش��گاه غیرانتفاعي 200دانشجو4 و در 15 واحد 
از دانش��گاه پیام نور8155 دانش��جو و جمعًا 3209 نفر6  در رشتۀ 

کارشناسي معماري پذيرفته شده اند. 
اي��ن امر بدان معناس��ت ک��ه ما هرس��اله با تع��داد زيادي 
فارغ التحصیل کارشناس��ي معماري از دانشگاه هاي سراسر کشور 

مواجه هستیم. 
تأمل��ي در محصول اي��ن دوره، که به لحاظ کمیت بس��یار 
افزايش يافته و س��ال به س��ال نیز رو به افزايش است، و نگاهي 
به آن از منظرهاي گوناگون مي تواند زمینه س��از شناخت جايگاه 
واقعي فارغ التحصیالن، گزينش مطلوب تر در کارشناسي ارشد و 

احیانًا تغییر در برنامه هاي اين دوره باشد.7
اولی��ن  فارغ التحصی��ل ش��دن  از  از چه��ار س��ال   بی��ش 
از  زي��ادي  تع��داد  و  نمي گ��ذرد  کارشناس��ي   دوره ه��اي 
 دانش��گاه هايي ک��ه اق��دام ب��ه تأس��یس اي��ن رش��ته کرده اند 
 هن��وز فارغ التحصیل��ي نداش��ته اند. بنابراين، بررس��ي محصول 
 اي��ن دوره در ارتب��اط ب��ا عملك��رد فارغ التحصی��الن در عرصۀ 
جاي��گاه  بررس��ي  نیس��ت.  عمل��ي  حاض��ر  ح��ال  در   حرف��ه 
فارغ التحصی��الن کارشناس��ي و حیطۀ فعالیت و نق��ش آنها در 
ساخت وس��ازهاي کش��ور پژوهشي گس��ترده مي طلبد. اما شايد 
بت��وان با نگاهي به آنچه در حال اجراس��ت و توجه به بعضي از 
ن��كات، و احیانًا اقدام در جهت رفع بعض��ي از چالش ها، نگراني 
کمیت گراي��ي را، که معمواًل با افت کیفیت همراه اس��ت، در اين 

رشته کمي کاهش داد.

2. اين بخش از مقاله از گزارش طرحي 
پژوهش��ي ب��ا عن��وان »ويژگي هاي 
ارشد  کارشناسي  مناس��ب  دانشجوي 
معماري« برگرفته شده که نگارنده در 

سال 1383 انجام داده است.
3. رش��تۀ معماري تا س��ال 1378 در 
دانش��گاه هاي تهران، شهید بهشتي، 
علم و صنعت، يزد، پرديس اصفهان، 
گیالن و شیراز و 5 واحد از واحدهاي 
دانش��گاه آزاد ارائه مي ش��د که دورۀ 
کارشناس��ي ارشد معماري بود و ديگر 
دانش��گاه ها دورۀ کاردان��ي معم��اري 

داشتند. 
4. گفتني اس��ت که رشتۀ معرفي شده 
در س��ه دانش��گاه غیرانتفاع��ي، و با 
ظرفیت 150نفر، رشتۀ معماري داخلي 

است. 
5. مشخص نیس��ت چگونه رشته اي 
مانن��د معماري را، ک��ه دروس عملي 
مح��ور آموزش آن اس��ت، مي توان با 
نظام آموزشي دانشگاه پیام نور سازگار 
کرد؟ و اين در حالي است که در سال 
تحصیل��ي 87-86 دانش��گاه پیام نور 

815 دانشجو پذيرفته است.
6. رک ب��ه: دفترچۀ راهنماي انتخاب 
رش��ته هاي تحصیلي آزمون سراسري 
س��ال 1386، گ��روه آزمايش��ي علوم 
رياضي و فني و گروه هاي آزمايش��ي 

هنر و زبان هاي خارجي. 
گفتني است که اين آمار تعداد ظرفیت 
منعكس شده در دفترچه است؛ معمواًل 
به دلی��ل مس��اوي ب��ودن نمره هاي 
بعض��ي از داوطلب��ان تع��داد واقع��ي 

احتمااًل اندکي هم بیشتر است. 
7. گفتني اس��ت که دانش��گاه شهید 
بهش��تي در س��ال 1383 اق��دام ب��ه 
پژوهش��ي در جه��ت تغیی��ر برنام��ۀ 
آموزشي دوره کرد که مصوب شد و از 

مهر ماه 1384 به اجرا در آمد. 
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محصول دورۀ کارشناسي از ديدگاه 

صاحب نظران 
پیش از طرح دو عامل تأثیرگذاِر اشاره ش��ده در کیفیت آموزش��ي 
دورۀ کارشناس��ي، خوب اس��ت ببینیم توقع و انتظ��ار تعدادي از 
صاحب نظران از قابلیت و توانايي هاي فارغ التحصیل کارشناس��ي 

معماري چیست. 
در پژوهش��ي که نگارنده در بهار و تابس��تان 1383 با هدف 
برگ��زاري بهینۀ آزمون تحصیالت تكمیلي )آت ت( در دانش��گاه 
ش��هید بهشتي انجام داد، ش��انزده تن از اس��تادان دانشگاه هاي 
ته��ران، ش��هید بهش��تي و علم و صنع��ت نظريات خ��ود را در 
مصاحبه هايي مرتبط با مس��ائل کارشناس��ي و کارشناس��ي ارشد 
معماري ابراز کردند.8 يكي از س��ؤاالت مطرح شده در مصاحبه ها 
تواناي��ي و مه��ارت فارغ التحصی��ل دورۀ  از   انتظ��ار اس��تادان 
کارشناس��ي معم��اري بدون توجه ب��ه محتواي برنامه و ش��یوۀ 
اج��راي آن بود. ارائۀ نظري��ات آنها، که اتفاقًا بس��یار نزديک به 
هم بود، ممكن اس��ت منظ��ري از توقع��ات را، از فارغ التحصیل 
دورۀ کارشناس��ي، نشان دهد و ش��ايد در جهت گیري و اصالح 
روش هاي اجراي اين دوره در دانشگاه ها و دوره هاي تازه تأسیس 

مؤثر باشد.
آنچ��ه در پي مي آيد جمع بن��دي نظريات آنها با اس��تفاده از 
کلیدواژه هاي به دس��ت آمده از مصاحبه هاس��ت که در زمینه هاي 

زير دسته بندي شده است:

توانايي ها و ويژگي هاي مورد انتظار از 
فارغ التحصيل کارشناسي معماري

1. دانش و اطالعات
کارش��ناس معم��اري الزم اس��ت اطالعات کل��ي و ضروري در 
زمینۀ مسائل فني و س��اختماني مرتبط با ساختمان هاي معمول 

و غیرپیچیده، در زمینۀ سیس��تم هاي سازه اي و همچنین از تاريخ 
معماري �� چه تاريخ معماري ايراني اسالمي و چه تاريخ معماري 
غرب��ي �� با تكیه بر مفاهیم کلیدي دوره هاي مختلف تاريخي و 

سبک هاي معماري داشته باشد.

2. مهارت
کارش��ناس معماري بايد بتواند با به کارگیري عاقالنۀ دانش خود 
ي��ک معم��اري غیرپیچیده و کوچک را س��الم و صحیح طراحي 
کن��د. بدين معنا که درك خوبي از عملكرد فضا ها و روابط مابین 
آنها داش��ته باش��د؛ ارتباط بنا را با محیط اجتماعي و فرهنگي آن 
بشناسد؛ به تأثیرات اقلیم، بستر زمین و همسايگي ها بر معماري 
توجه داشته باشد. مسائل سازه، تنظیم شرايط محیطي و جزئیات 
س��اختماني را در حد قابل قبول بشناسد و جواب دهد؛ و به طور 
خالص��ه مس��ائل کمي و قاب��ل تبیین را خ��وب درك کند و در 
طراحي به آن پاسخ گويد. ضعف در شناخت عمیق مسائل کیفي 
و مفهومي قابل اغماض است. به طور خالصه، بنا به تعبیر يكي 
از اس��تادان9 غلط ديكته اي نداشته باشد، غلط انشايي قابل قبول 

است. 

 3. توانايي هاي جنبي
کارش��ناس معماري باي��د، در زمینۀ اجتماع��ي و مديريتي، توان 
تعامل فكري و اجتماعي با ديگران را داشته باشد؛ بتواند افكار و 
انديشه هاي خود را س��ازماندهي و به سادگي و روشني بیان کند. 
همچنین قدرت مش��ارکت، همفكري و هم��كاري با ديگران را 

داشته باشد.

4. اخالق
کارش��ناس معماري الزم اس��ت ضمن داش��تن صداقت، نظم و 
انضب��اط فكري و رفتاري، نس��بت ب��ه کار و حرفۀ خود متعهد و 
مس��ئول باشد و اخالق حرفه اي را رعايت کند. البته داشتن تعهد 

8. اس��تاداني که با آنها مصاحبه ش��د 
عبارت اند از: دکت��ر بهمن اديب زاده، 
دکتر اديبي، دکت��ر غالمرضا اکرمي، 
دکتر عباس��علي ايزدي، دکتر ش��هرام 
پورديهیم��ي، دکت��ر عیس��ي حجت، 
مهن��دس محمد عل��ي خان محمدي، 
دکتر محم��ود رازجوي��ان، دکتر علي 
غف��اري، دکتر امیر س��عید محمودي، 
دکت��ر حمی��د نديم��ي، دکت��ر هادي 
نديمي، مهندس س��یدحمید نقره کار، 
مهندس س��ید حمید نوحي، مهندس 
کامبیز نوايي، و مرحوم دکتر مصطفي 
س��لیمي زاده )رک به: طرح پژوهشي 
مناس��ب  دانش��جوي  "ويژگي ه��اي 
کارشناسي ارشد معماري"، زهرا طاقي، 
مرک��ز اس��ناد و تحقیقات دانش��كدۀ 
معماري و شهرس��ازي دانشگاه شهید 

بهشتي(.
9. دکتر هادي نديمي.
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اخالق��ي در اج��راي کار براي ه��ر فردي و در ه��ر حرفه اي در 
ديدگاه عمومي ظاهراً امري روشن و بديهي است، ولي متأسفانه 
اغلب کامال ناديده انگاش��ته مي شود. شرايط نامطلوب اجتماعي، 
اقتص��ادي و فرهنگي جامعه نیز ب��ه بي معنا جلوه دادن و تاريک 
ماندن اين جنبۀ شخصیتي فارغ التحصیل کمک مي کند. به نظر 
 فردي 

ٍ
مي رسد اين وجه از شخصیت کارشناس ظاهراً وجه صرفا

او و کاماًل غیروابس��ته به دانش��گاه محل تحصیل او باش��د، در 
حالي ک��ه وجود ويژگي هاي مثبت يا منفي ش��خصیتي در آثار و 
نتاي��ج اعم��ال هر ف��ردي و در هر عرصه و ح��وزه اي منعكس 
مي ش��ود، و در مورد حرف��ۀ معماري آث��ار آن متوجه فرهنگ و 

معماري کشور و بسیار تعیین کننده است. 
درمجموع به نظر مي رسد توقع از فارغ التحصیل کارشناسي 
معماري اين است که: دانش الزم در زمینه هاي مرتبط با طراحي 
معماري و مهارت کافي در طراحي صحیح و سالم ساختمان هاي 
کوچک و معمولي داش��ته باشد، ضمن آنكه واجد رشد اجتماعي 
کاف��ي براي تعامل با ديگران باش��د و اخالق حرفه اي را رعايت 
کن��د. به تعبی��ر يكي از اس��تادان10 »ما در ش��رايط نخبه پروري 
نیس��تیم، بايد در حد آدم هاي متوسط عاقل که قابلیت تجزيه و 

تحلیل مسائل را داشته باشند انتظار داشته باشیم.« 
مسلم است که تحقق اين انتظارات در میان دانش آموختگان 
دانش��گاه ها امري نسبي اس��ت. زيرا از يک سو لزومًا باور جمیع 
دس��ت اندرکاران آموزش معماري در اين دانش��گاه ها و نیز توان 
عمل��ي و انگی��زۀ معنوي همۀ مدرس��ان در جه��ت تحقق اين 
اهداف و انتظارات نیس��ت، و از س��وي ديگر تأثی��ر تفاوت هاي 
فردي و عوامل محیطي در میزان ش��كل گیري اين انتظارات در 
فارغ التحصیالن نقش بسزايي دارد. اما شايد بتوان با رفع بعضي 
از موان��ع و ايج��اد تمهیداتي نتیجه و محص��ول دوره را به آنچه 
مطلوب و مورد انتظار اس��تادان و صاحب نظران آموزش معماري 

است نزديک تر کرد. 

عوامل مؤثر در محصول دورۀ کارشناسي 
معماري 

محصول دورۀ کارشناس��ي به طور قط��ع نتیجۀ عوامل متعددي 
اس��ت. در اين میان دو عامل مهم و تأثیرگذار عبارت اس��ت از: 

برنامۀ آموزشي و چگونگي اجراي برنامه.

 برنامۀ دورۀ کارشناسي 
برنامه اي که در حال حاضر در اکثر قريب به اتفاق دانشگاه هاي 
ايران اجرا مي شود برنامه اي است که در آبان ماه 1377 تصويب 
ش��د و از مهر ماه 1378 با ورود اولین دورۀ کارشناس��ي معماري 

به اجرا در آمد.
در اين برنامه در تعريف و هدف دورۀ کارشناسي چنین آمده 

است:
دورۀ کارشناس��ي مهندس��ي معم��اري دوره اي اس��ت حرف��ه اي 
که پرورش اس��تعدادهاي خالقه، انتق��ال دانش ها و مهارت هاي 
عمومي حرفۀ معماري و حصول کارآيي عمومي در اين رش��ته را 

هدف قرار مي دهد.11

در اين برنامه طول دورۀ کارشناسي، بدون احتساب نیم سال اول، 
حد اقل چهارس��اله تعريف ش��ده است. نیم سال اول آن با عنوان 
پیش نیاز و با هدف آماده س��ازي دانش��جو براي ورود به مباحث 
معماري و کسب مهارت هاي اولیه براي شروع اين رشته در نظر 
گرفته شده، که با توجه به پذيرش دانشجويان اين رشته از گروه 
فني مهندسي و صرفًا با همان آزمون اين گروه12 و بدون آزمون 

اختصاصي بسیار ضروري است. 
تقريبًا همۀ درس هاي چهار س��ال اول دورۀ کارشناسي ارشد 
پیوسته در اين برنامه وجود دارد. فقط بعضًا تعداد واحد آن ها کم 
ش��ده يا بعضي از درس هاي هم ناِم پیوس��ته به هم مانند »انسان، 
طبیع��ت و معماري« يک و دو تبديل به يک درس واحد ش��ده 

است. 

10. دکتر رازجويان. 
11. رک به: برنامۀ »دورۀ کارشناسي 
مهندس��ي معماري«، وزارت فرهنگ 
و آم��وزش عال��ي، مص��وب 24 آبان 

.1377
12. حذف آزمون اختصاصي معماري 
که تا سال 1371 در کنار آزمون فني 
مهندس��ي از متقاضیان رشتۀ معماري 
گرفته مي ش��د از تغییرات��ي بود که از 
س��ال 1372در گزينش دانش��جويان 

معماري انجام شد.
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دروس عملي دورۀ پايه، که با نام هاي ترکیب يک تا س��ه و 
در سه نیم س��ال اول دورۀ کارشناسي ارشد پیوسته ارائه مي شد، 
تبديل به يک نیم س��ال پیش نیاز يا جبراني و دو درس "مقدمات 
معماري يک" در نیم سال دوم و" مقدمات معماري دو" در نیم سال 

سوم شده است. 
پنج درس کارگاهي طراحي معماري، که در چهار س��ال اول 
دورۀ پیوس��ته وجود داشت، حفظ شده، دو درس طراحي معماري 
6 و 7 ح��ذف، و ب��ه جاي آنها ط��رح نهاي��ي خاتمه دهندۀ دورۀ 

کارشناسي شده است. 
 نگاه��ي ب��ه اي��ن برنام��ه، گوي��اي اي��ن نكته اس��ت که 
تدوين کنندگان، متشكل از استادان و صاحب نظران دانشكده هاي 
باس��ابقۀ معماري، تالش کرده اند برنام��ۀ جديد را، تا حد امكان، 
با توجه به اهداف کلي تغییر دوره از کارشناس��ي ارش��د پیوسته 
به کارشناس��ي و نگاه به برنامۀ دورۀ کارشناس��ي ارشد و تجارب 

پانزده سالۀ حاصل از اجراي آن تدوين کنند. 

چگونگي اجراي برنامه 
همانند هر برنامه اي محتواي برنامه يک امر اس��ت و اجراي آن 
ام��ري ديگر. ارتباط بی��ن برنامه و اجراي آن در همۀ عرصه ها و 
در مقولۀ برنامه ريزي اهمیت بسزايي دارد و مي تواند در محتواي 
برنامه نیز تأثیر بگذارد. در اين برنامه نیز میزان التزام دانشگاه ها 
به برنامه و نگرش و دانش و توانمندي مس��ئوالن و مدرسان هر 
دانش��كده، و نیز میزان امكانات و محدوديت هاي هر دانشگاه به 
لحاظ منابع مالي و علمي و انساني، تأثیرات حتمي و قطعي خود 
را بر نتیجۀ برنامه مي گذارد و تاکنون نیز گذاشته است. نكات زير 

در مورد اجراي برنامه در دانشگاه ها قابل بررسي است:

الف( التزام دانشگاه ها در رعايت طول دورۀ کارشناسي 
همچنان که اش��اره ش��د طول اين دوره اصواًل چهار سال و نیم 
يعني 9 نیم س��ال پیش بیني شده اس��ت. اما متأّسفانه بسیاري از 

دانشگاه ها، به ويژه دانش��گاه هايي که سابقۀ پذيرش دانشجو در 
دورۀ کارشناس��ي ارش��د پیوسته را نداش��تند، دانشجويان خود را 
چهار س��اله فارغ التحصیل مي کنند، و اين به معناي کوتاه کردن 

طول دوره به میزان بیش از 11 درصد است.

ب( آثار تغيير طول دوره بر کيفيت آموزش
کس��اني که با رشتۀ معماري آشنايي دارند به خوبي با تفاوت هاي 
اين رش��ته با رشته هاي ديگر فني آشنا هستند. معماري رشته اي 
است که پايي در هنر و علوم انساني و سري در فن و علوم فني 
دارد، و چنین اس��ت که اين رشته در بعضي از دانشگاه هاي دنیا 
در دانشكده هاي فني قرار دارد و در بعضي ديگر در دانشكده هاي 
هن��ر. در ايران نی��ز در حالي که اين رش��ته در دانش��گاه تهران 
زيرمجموعۀ پرديس هنر است، يكي از رشته هاي دانشگاه علم و 
صنعت نیز محسوب مي شود که دانشگاهي صرفًا فني � مهندسي 
اس��ت. همین که اين رشته سابقۀ دورۀ کارشناسي ارشد پیوسته 
دارد به تنهايي حكايت از تفاوت ماهوي اين رشته با ديگر رشته ها 

دارد.
همچنان که اش��اره ش��د درابتداي اين دوره، با هدف ايجاد 
مهارت ه��اي مورد نیاز براي تمرين ه��اي طراحي معماري، يک 
نیم س��ال به ارائۀ درس هاي پیش نیاز اختصاص داده شده است. 
وجود اين نیم س��ال با توجه به آش��نا نبودن با مباني پايۀ آموزش 
معماري در دورۀ دبیرستان کاماًل ضروري است. زيرا متأّسفانه در 
دورۀ دبیرستان و در شاخۀ رياضي و فیزيک، که اکثر قريب به اتفاق 
دانشجوياِن گزينش شدۀ رشتۀ معماري فارغ التحصیل اين شاخه 
هس��تند، کمتري��ن نش��انه اي از دروس و فعالیت هاي در جهت 
پرورش خالقیت و نیز ايجاد و رش��د مهارت هاي اولیۀ مورد نیاز 

اين رشته وجود ندارد.13
بعد از نیم س��ال اول، دو نیم سال به دروس پايه اي اختصاص 
مي ياب��د که مهارت هاي دانش��جويان را ارتقا مي دهد و زمینه را 
براي نیل به طراحي جامع آماده مي س��ازد. اين دو نیم سال را نیز 

13. داس��تان بي توجهي ب��ه پرورش 
هن��ري  اس��تعدادهاي  و  خالقی��ت 
آم��وزش  دورۀ  در  دانش آم��وزان 
عمومي، به ويژه در دورۀ دبیرس��تان، 
مقول��ۀ بس��یار مهم و در خ��ور توجه 
بسیار جدي دس��ت اندرکاران آموزش 
و پرورش اس��ت. در اين رابطه شايد 
جالب باش��د بدانیم که حدود ده سال 
اس��ت حّتي درس انشا�� تنها فعالّیت 
خاّلقانۀ نوش��تاري �� از دروس دورۀ 
دبیرستان در شاخه هايي غیر از شاخۀ 
انس��اني از جمل��ه رياض��ي و فیزيک 

حذف شده است! 
14. رک به: برنامۀ دورۀ کارشناس��ي 
مهندس��ي معم��اري مص��وب آب��ان 
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نمي ت��وان کوتاه کرد. بعد از اين دو نیم س��ال پنج درس طراحي 
معماري ارائه ش��ده اس��ت. با نظري به برنامۀ دوره14 مش��خص 
مي ش��ود که طراحي معماري درس اصلي و محوري اين رش��ته 
است. بینش ايجاد شده و دانش و مهارت اندوخته شده در دروس 
ديگ��ر در اي��ن درس تبلور و تجّلي مي ياب��د. حاصل اين درس، 
ک��ه تمريني در طراحي پروژۀ معماري اس��ت، در فرايندي ويژه 
در طول زمان و با س��یري خاص حاصل مي ش��ود. تجربه نشان 
داده اس��ت از آنجا که طراحي في الواق��ع انتها ندارد، به خصوص 
براي دانش��جو که در حال کس��ب تجربه و مهارت اس��ت، يک 
نیم سال اگر مهلت حداقل نباش��د طول زماني مناسبي است. به 
عل��ت ماهیت طراحي، که در آن هر ايده از ش��كل گیري اولیه تا 
تبديل ش��دن به طرح معماري نیازمند پخته شدن است و فرايند 
اين پخته ش��دن در درون دانش��جو اتفاق مي افت��د، حداقل بازۀ 
زماني الزم را طلب مي کند. اصواًل نتیجۀ آموزش همین س��یري 
است که دانشجو مي کند و اهمیت آن به مراتب بیش از محصول 
درس اس��ت که پروژۀ انتهاي نیم سال است. بنابراين، با توجه به 
نكات ذکرش��ده اگر به راس��تي اهداف و ماهیت اين درس اصلي 
معماري را بشناس��یم نمي توانیم اين درس را فش��رده کنیم و در 
زماني کوتاه تر ارائه دهیم؛ يعني مثاًل دو طراحي معماري در يک 

نیم سال ارائه شود. 
آخرين پروژۀ دانشجويان تحت عنوان طرح نهايي پروژه اي 
اس��ت که برنامه ريزان به آن عنايت ويژه داشته اند. اين طرح را، 
که آخرين تجربۀ طراحي دانش��جويان در دورۀ کارشناسي است، 
ط��رح جامعي ديده اند که نتیجه و حاصل بینش، دانش و مهارت 
کسب ش��ده در دروس مختلف کل دوره است و مي بايد با کیفیت 

مطلوب ارائه شود. 
حال توجه کنیم اگر نیم سال پیش نیاز را نمي شود حذف کرد 
و اگر دو نیم س��ال دروس پايه نیز کوتاه شدني نیست و در نهايت 
اگر صالح نیست دو درس طراحي همزمان در يک نیم سال ارائه 
ش��ود، چگونه مي توان دوره را کوتاه کرد؟ به ياد داش��ته باش��یم 

اگر دانش��جوي مس��تعدي بتواند با اخذ واحدهاي بیشتر دروس 
ديگ��ر خود را زودتر از موعد تعیین ش��ده بگذراند باز هم به دلیل 
وجود درس محوري طراحي معماري نمي تواند همانند بعضي از 

رشته ها دوره را در زماني کوتاه تر طي کند. 
ممكن اس��ت اس��تفاده از فرصت تابس��تان براي ارائۀ درس 
طراحي معماري مطرح ش��ود. در اين مورد بايد گفت با توجه به 
کش��یده ش��دن نیم س��ال دوم تا آخر تیر ماه و شروع ثبت نام در 
هفتۀ آخر ش��هريور کل استفاده از فرصت تابستان در يک ماه و 
نیم خالصه مي ش��ود که با عنايت به بحثي که در مورد طراحي 

معماري عنوان شد همچنان نقض غرض و هدف است. 
در مجموع فش��رده ک��ردن دوره اي که چهار س��ال و نیمه 
تعريف ش��ده، به معناي کم کردن محت��واي برنامه و در نتیجه 
افت محصول نهايي يعني فارغ التحصیل کارشناس��ي است. اين 
موضوع بدون توجه به کیفیت و توانايي کلي نظام آموزش��ي در 
يک دانش��گاه براي تقلیل کیفی��ت محصول نهايي عامل مهمي 

است. 
بنابراي��ن يكي از چالش هاي اجراي دورۀ کارشناس��ي کوتاه 
شدن دوره است که متولیان و دست اندرکاران مسؤل در وزارتخانه 

مي بايد به آن توجه کنند و به رفع آن اهتمام ورزند. 
گفتني است که دانشگاه هاي قديمي و بزرگ کشور، هم چون 
دانش��گاه هاي ش��هید بهش��تي و تهران، همچنان دانش��جويان 
خ��ود را چهار س��ال و نیم��ه فارغ التحصیل مي کنند. ش��ايد اين 
بدان جهت اس��ت که برنامه ريزان دورۀ کارشناس��ي اکثراً از اين 
دانشگاه ها بوده اند و بیشتر به اجراي کامل برنامه التزام دارند. در 
دانشگاه هاي اشاره شده پروژۀ پاياني به عنوان نتیجۀ نهايي دورۀ 

کارشناسي با تأمل و کیفیت بهتري به انجام مي رسد.

ج( قابليت و توانايي کادر آموزشي دانشگاه ها 
کوتاه کردن طول دورۀ تعريف شدۀ برنامه در عمل و در بسیاري 
از دانش��گاه ها، که تأثیرات منفي آن به اجمال بیان ش��د، تغییري 
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کّمي و قابل ارزيابي است. اما شايد مهم تر از آن کیفیت آموزش 

دروس به خصوص دروس طراحي معماري باشد. 
هر چند در زمانه اي به س��ر مي بريم که اينترنت و دسترس��ي 
سريع وآسان و رو به تزايد به اطالعات، امر آموزش را در بسیاري 
از حوزه ها دس��تخوش تحّول جدي کرده اس��ت و در بسیاري از 
دروس و بسیاري از رشته هاي علمي که محتواي آنها بیشتر ارائه 
و انتقال اطالعات است، نبود و کمبود يا کم تواني معلم از طريق 
آن جبران مي ش��ود، مس��لمًا اين امر در حوزه ها و شاخه هايي از 
آموزش که در آن ارتباط رو  در رو و گفت وگوي شاگرد و استاد از 

ارکان اصلي آموزش است، به هیچ وجه جوابگو نیست.
در رش��تۀ معم��اري در پاره اي از دروس نظ��ري کمبودها و 
کاس��تي ها را در زمینۀ قابلیت و توانايي علمي و آموزش��ي استاد 
از طريق کس��ب اطالعات از اينترنت مي توان جبران کرد. اّما در 
بعضي از دروس اين امر به هیچ وجه عملي نیست؛ مهم ترين آنها 

نیز درس محوري طراحي معماري است. 
فرايند پیچیدۀ طراحي، آموزش آن را نیز سخت و دشوار کرده 
است. طراحي حاصل کنش و واکنشي است که در درون و بیرون 
فرد رخ مي دهد و طي آن دانش و بینش طراح با کمک مهارتي 
که در همین فرايند ارتقا مي يابد تبديل به نتیجه اي مي ش��ود به 
نام طرح، و در حوزۀ معماري طرح معماري. نقش اصلي استاد در 
اين امر همراهي و کمک به دانشجو در اين مسیر است. مسیري 
ک��ه بخش عمدۀ آن در درون دانش��جو اتفاق مي افتد و طي آن 
در کنار ارتقاي دان��ش او امر مهم تر ارتقاي بینش و مهارت هم 
رخ مي نمايد. مس��یري با پیچ وخم هاي ناشناخته و شديداً فردي 
و اختصاص��ي. تنها يک معل��م مجّرب قادر اس��ت که با کمک 
هزاروي��ک فوتي ک��ه در فن آموزش اندوخته، هر دانش��جو را با 
توجه به ويژگي هاي ش��خصیتي، رواني و ذهني منحصربه فرد او 
هدايت کند تا مس��یر پرپیچ وخ��م طراحي را طي کند و به نتیجۀ 

مطلوب برسد. 
ب��ا راه اندازي روبه افزايش رش��تۀ معماري در دانش��گاه هاي 

مختلف در اقصا نقاط کشور، بیش و پیش از هر چیز به استادان 
باتجربه نیاز داريم؛ اس��تاداني که بتوانن��د با توجه به ويژگي اين 
رش��ته، به خص��وص در حوزۀ دروس طراحي معم��اري، از عهدۀ 
ارائ��ۀ درس، که جنبه هاي آموزش��ي آن در واقع ف��رع بر جنبه 
هاي پرورش��ي آن اس��ت، برآيند. اّما آنچه اتفاق افتاده و مي افتد 
آن اس��ت که دانش��گاه ها معم��واًل در بهترين حال��ت از جوانان 
مس��تعد تازه فارغ التحصیل استفاده مي کنند که بالفاصله با اتمام 
کارشناسي ارشد معماري به کار آموزش در حوزۀ طراحي معماري 
گماشته مي شوند. افرادي که متأسفانه اغلب هیچ گونه تجربه اي 
در همكاري آموزش��ي و دستیاري يک اس��تاد مجرب نداشته اند 
و صرفًا در حد دانش��جو و در تجربۀ ف��ردي خود به کار طراحي 

پرداخته اند. 
شايان ذکر اس��ت که ظاهراً وزارت علوم مجوز تأسیس اين 
رش��ته را دردانش��گاه هاي دولتي فقط در صورت کسب حمايت 
علمي از دانش��گاهي معتبر داده و مي دهد. در س��ال هاي گذشته 
بعضي از دانش��گاه ها مدّبرانه اين مجوز را محملي براي استفادۀ 
بهین��ه از امكانات و تجارب هیئت علمي دانش��گاه حمايت کننده 
ق��رار داده و بهترين اس��تفاده را در جهت تربیت نیروي انس��اني 

خود کرده اند.15
اّما متأّس��فانه بعضي از دانش��گاه ها از اي��ن حمايت به خوبي 
اس��تفاده نكرده و با استقالل زودرس از توانمندي الزم برخوردار 
نشده اند. پاره اي از دانشگاه ها هم که اصواًل بدون پشتوانۀ کافي 
اق��دام به راه اندازي دوره کرده اند، با کیفیتي نازل به کار آموزش 

معماري مشغول اند. 
به هر صورت توس��عۀ کّمي رش��ته و خارج کردن آن از يک 
رشتۀ کش��وري به رشته اي منطقه اي و اس��تاني ممكن است از 
برخي جنبه ها مفید فايده باشد، اّما کم توجهي به کیفیت آموزش 
رش��ته و تربیت عجوالنۀ مهندس��اني که در يک دورۀ کوتاه شده 
و ب��ا کیفیتي نه چن��دان مطلوب آموزش مي بینن��د و الجرم وارد 
بازار کار مي ش��وند حاصلي جز بي کیفیت کردن فضاهاي زيست 

15. نمونۀ آن دانش��گاه يزد است که 
س��ال ها از حمايت علمي دانش��كدۀ 
معماري و شهرس��ازي دانشگاه شهید 
بهش��تي برخ��وردار ب��ود و در ح��ال 
حاضر ک��ه به لح��اظ علم��ي تقريبًا 
به اس��تقالل رسیده اس��ت، از هیئت 
علمي تربیت ش��ده اي برخوردار است 
که تجربۀ دس��تیاري استادان مجرب 
را پش��توانۀ کار خود دارد. يا دانشكدۀ 
معماري دانشگاه پرديس اصفهان که 
از حمايت هاي علمي دانشگاه تهران 
و تا حدودي دانش��گاه شهید بهشتي 

برخوردار بوده است.
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انس��اني و آش��فته تر کردن سیماي ش��هرها در بافت هاي نوساز 
نخواهد داش��ت. امري که پیش تر به دس��ت مهندس��ان عمران 
و بس��ازوبفروش ها انجام مي ش��د بعد از اين با دخالت و دس��ت 

مهندسان معمار انجام خواهد گرفت. 
بنا بر آنچه گذش��ت، دومین چالش مهم در راه اجراي برنامۀ 
آموزشي کارشناسي معماري موضوع تأمین کادر آموزشِي به قدر 
کفايت تربیت شده براي دانشگاه هايي است که در ارائۀ اين رشته 

نوپا هستند. 

نبود يا کمبود امكانات آموزشي 
نب��ود يا نامناس��بي فضا و کمبود امكانات کمک آموزش��ي مانند 
کتابخانه و تجهیزات سمعي و بصري، در بعضي از دانشگاه هايي 
که تازه اقدام به تأس��یس اين رش��ته کرده اند، خ��ود بر نتیجه و 
محص��ول آموزش تأثیر مي گذارد، که البت��ه تأثیر آن با توجه به 
جب��ران آن از طريق امكانات فردي دانش��جو خفیف تر و رفع آن 

آسان تر است. 
ب��ه طور کل��ي اينترنت و امكان دسترس��ي دانش��جويان به 
منابع اطالعات��ي مي تواند تا حدودي کمبود منابع کتابخانه اي را 
در دانش��گاه ها برطرف کند و نیز مي توان��د بر درس هاي نظري 
دانش��گاه ها و به روز ش��دِن دانش مدرساِن اين گونه دروس و نیز 
جبران ضعف هاي احتمالي استادان اثر بگذارد. اّما آنچه به آساني 
جبران پذير نیس��ت همان کیفیت آموزش طراحي معماري يعني 
کنِش ايجاد بینش و مهارت در دانشجوس��ت که بیشتر از جنس 
پرورش��ي است و فقط در رويارويي مس��تقیم دانشجو با استاد و 

همراهي عملي استاد با او تحقق مي يابد. 

سخن آخر
توسعۀ کّمي رشتۀ معماري در دورۀ کارشناسي در شش هفت ساِل 
گذشته اين رش��ته را از رشته اي کشوري به  رشته اي منطقه اي 
بدل کرده است. با روند طي شده احتمااًل در آينده اي نزديک اين 

رشته به  رشته اي استاني تبديل خواهد شد که از جهاتي با توجه 
به اقبال روزافزون جوانان به تحصیالت دانشگاهي مثبت است. 
اّما اين رشد که متأسفانه در قالب برنامه ريزي هاي کالن توسعۀ 
آموزش��ي نبوده اس��ت، افت کیفیت محص��ول دوره را به دنبال 
خواهد داش��ت که نه تنها در رفع بحران هويت و ارتقاي کیفیت 
معماري در س��طح کشور مؤثر نخواهد بود، بلكه به نحوي به آن 

دامن خواهد زد. 
اه��داف اي��ن دوره از منظ��ر برنامه ري��زان و نی��ز انتظارات 
دس��ت اندرکاراِن آموزش اين رش��ته در کلیات روشن است. هر 
دانش��كده اي، اعم از دانشكده هاي پرسابقه و نوپا،  بايد با ارزيابي 
مستمر عملكرد خود و شناخت توانايي دانش آموختگان و بررسي 
کمبوده��ا و ضعف ه��ا حرکت مس��تمري در جهت دس��تیابي به 
انتظارات مطرح شده داشته باش��د. اّما در حال حاضر، با توجه به 
نكات مطرح شده، نهادهاي ذي ربط مي توانند با وضع مقرراتي در 
جهت حفظ حداقل کیفیت در محصول اين دوره در دانشكده هاي 
نوپا نقش داشته باشند که از جمله مي توان موارد زير را نام برد: 
همۀ دانشگاه ها ملزم به رعايت طول دورۀ تعیین شده در برنامه  � 

باشند، و آن را کوتاه تر از طول تعیین شده در برنامه نكنند. 
دانش��گاه هايي که تازه به تأس��یس اين رش��ته اقدام کرده اند  � 
مدرس��ان جوان خود را براي کسب تجربۀ آموزشي براي مدت 
زماني مثاًل حداقل دو نیم سال به عنوان دستیار به دانشگاه هاي 

باسابقه بفرستند. 
دانشجويان دورۀ دکترا، که تمايل به تدريس معماري و به ويژه  � 
درس طراحي معماري دارند، حتمًا در دانشگاهي که به تحصیل 
اش��تغال دارند دورۀ دس��تیاري را در کنار اس��تادان باتجربۀ آن 

دانشگاه طي کنند. 
روش��ن اس��ت که اين اقدامات قدم ه��اي کوچكي براي حفظ  � 
حداقل ها در محصول دورۀ کارشناس��ي است وگرنه برون رفت 
از بح��ران هويت معماري و اوضاع نابس��امان ساخت وس��از در 
کشور مستلزم تحوالتي بنیادين در زمینه هاي متعددي از جمله 
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آموزش است که امید است انديش��مندان و دلسوزان فرهنگي 
و آموزشي کش��ور، هم در زمینۀ مباحث نظري و هم در جهت 
تبدي��ل يافته هاي نظري به راهكارهاي عمل��ِي مؤثر در ايجاد 

تغییرات، گام هاي جدي تري بردارند. 
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