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  مقدمه -1

توان به زمانی نسبت داد کـه       آغاز آموزش معماري را شاید ب     

  تغییـر محـیط  بـراي م و تجـارب انـسان      انتقال مفاهی امکان  

تـوان   ایـن موضـوع را مـی       ، آمـد  بـه وجـود   طبیعی پیرامون   

 ییتوانـا  چنـین .  دانـست همزمان بـا پیـدایش خـط و زبـان     

مـسیر  بـشر،    علمـی و فنـی    یافتـه هـاي     ثیر  أهمواره تحت ت  

 تحـوالت در طـول تـاریخ از     کوینی خـود را طـی نمـوده و          ت

.  پذیرفته اسـت   تأثیر اقتصادياجتماعی، سیاسی و     فرهنگی،

  .شده استهاي آموزشی   تعدد و تنوع روشو این امر موجب

  

  

  

  

  

  

سـایر روش هـاي نظـري و عملـی     آموزش معماري هماننـد     

 ات و تحوالت  تغییر با   خود را  لوم و حرف مختلف،    ع یآموزش

  را  و صـنعت کـاران     هماهنگ نمـوده و نظـر هنـر شناسـان         

در . ]1 [اسـت  کـرده جدیـد   متوجه خالقیت هـا و ابـداعات        

، نقاشی و مجـسمه سـازي بـا         عماريمدارس م قرون وسطی   

 معماري  تا عصر رنسانس    از و بوده   همراه آموزه هاي مذهبی  

 همــواره از تحـوالت سیاســی و اجتمـاعی و مکاتــب   معاصـر 

 مکاتب مختلف معماري    . پذیرفته است  تأثیرفلسفی و هنري    

 و   فرهنـگ ملـی    تـأثیر نیز تحت   کشورهاي عربی   در ایران و    

هـاي   فنـاوري  ، شرایط اقلیمـی و مـصالح و       اعتقادات مذهبی 

   .اند ارائه کرده تعلیم اي ویژههاي   روشبومی خود بوده و

یکپـارچگی و  ي سـنتی، بـر اسـاس     آموزش هـا  به طور کلی  

و احترام به    ، شناخت از محیط   هاي کاربردي  هماهنگی روش 

 مـادي و  نیاز   ، و اخالقی  معنويهاي    توجه به ارزش   ،طبیعت
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را برطـرف نمـوده و آرامـش و         عصر خود   انسان   زیباشناسانه

مکاتـب فلـسفی و       حـضور  .شکوه را به ارمغـان آورده اسـت       

سیاسی قرن هجدهم و ظهور انقالب صنعتی، در پدید آمدن         

 گذار بـوده   تأثیر ،نوعی نگرش مادي به محیط زیست انسان      

بـه   ، به ویژه معمـاري    ، در روند آموزش هنرها    ی نقطه عطف  و

به موازات توسعه علم و    معماري از آن پس      .]2[آید  ر می شما

در جستجوي خلق فضاها و سازه هاي بدیع بـوده و           فناوري،  

 آسایش انسان را به کمک استفاده از تاسیـسات و           در نهایت 

بنـابراین آمـوزش    . مین نمـوده اسـت    أهاي فسیلی تـ    سوخت

هاي خالقانه طراحی و جنبـه هـاي         تلفیقی از روش  معماري  

  . بوده استی سازه و تاسیساتهاي دي از روشکاربر

ي و مـشکالت زیـست    مـیالد دبحران انـرژي در دهـه هفتـا     

هاي انـسانی سـایه    الیت بر بسیاري از فعمحیطی متعاقب آن  

که سـهم زیـادي     را    معماري و شهري    طراحی افکند و حوزه  

هاي محیطی داشـت بـا چالـشی         در مصرف انرژي و آلودگی    

زیـست   نگهداري از کره زمین و       موضوع. سخت مواجه نمود  

 را  2"پایداري" ي از  مفهوم جدید  ،هاي آینده   نیاز نسل   و 1بوم

مفهـوم  پس  سـ  .هنرهـا وارد نمـود    در ادبیات همـه علـوم و        

ــداري در توســعه و طراحــی محــیط   در یهــاي مــصنوع پای

مفهـوم کـه    این .مورد توجه قرار گرفتمقیاس خرد و کالن     

طراحـی  نابع محیطـی،    ی در م  بر اساس سه اصل صرفه جوی     

هاي انسانی واقع شده است،      بر اساس چرخه زیستی و ارزش     

 و پدیـد آورد و مـصرف    تحوالت مهمـی را در عرصـه تولیـد          

 از گیــري بهــرهحــوزه معمــاري و شهرســازي را بــه ســمت 

ـ          . دکـر وژي هـدایت    نیروهاي محیطـی و همـاهنگی بـا اکول

  متـداول کـه بـر اسـاس بـه        متعـارف و  هاي   بنابراین آموزش 

ثیر أو عـدم توجـه بـه تـ        سیـسات در سـاختمان      أکارگیري ت 

کـشورهاي  .  شد دگرگونی دچار   ،ساخت و ساز بر محیط بود     

و مـشکالت زیـست      محـدود بـودن انـرژي        به علـت  ی  یاروپا

محیطی و گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی به شـکل چنـد            

ـ رو ، به سرعت   پس سویه در شرایط دشواري قرار داشتند      د ن

 از انرژي هـاي     ا مورد تجدید نظر قرار داده     طراحی و تولید ر   

ـ  گرفته   جایگزین بهره    3تجدید پذیر  طـور همـه جانبـه      ه  و ب

 برنامـه  4 در راستاي توسـعه پایـدار     را مسیر آموزش معماري  

مین أ را تـ   اي که نیازهاي کنـونی بـشر        توسعه ،ریزي نمودند 

هـاي   یـت زنـدگی نـسل     ثیر منفی بـر کیف    أ بدون آنکه ت   کند

 میـان کـشورهاي صـاحب منـابع       در این    .شدآینده داشته با  

 بـراي   ،خیر و تحت فـشار جامعـه جهـانی        أبا ت انرژي فسیلی   

کــاهش مــشکالت زیــست محیطــی اقــداماتی را بــه شــکل 

هـاي   روش امـا همچنـان در عمـل بـه           اند نمادین انجام داده  

هاي ایجاد شـده   چالش .دهند میسنتی و متداول خود ادامه      

ی و گـاه در نهادهـاي        اجرایـ  در این مسیر، گاه در مـدیریت      

 رونـد ایـن تحـوالت را    ،در این مقاله. جامعه بروز کرده است  

ــدار در   5آمــوزش معمــاري و کیفیــت گــرایش معمــاري پای

  از دانشجویان محدود نظر سنجی  با توجه به  و  بررسی نموده   

ــا محتــوي دروس   کارشناســی و کارشناســی ارشــد آشــنا ب

 در  "بـا اقلـیم   طراحی همـساز    " و   "تنظیم شرایط محیطی  "

مـشکالت آمـوزش معمـاري پایـدار و         چند دانـشگاه ایـران،      

 در محـیط  را تمایالت و گرایش هـاي دانـشجویان     همچنین

  .ایم مورد پژوهش قرار داده ،دانشگاهی و جامعه

  

  آموزش معماري پایدار-2

توسعه پایدار بر اساس توسعه اجتماعی، اقتصادي و محیطی         

وســعه اجتمــاعی را  بخــش مهمــی از ت وشــود تعریــف مــی

دهند که باید در     ها تشکیل می   هاي طراحی و مهارت    آموزش

ــا ارزش      هــاي اجتمــاعی و منــابع محیطــی باشــد  ارتبــاط ب

  . )1شکل (

  
  نمودار ارتباطی جنبه اجتماعی توسعه پایدار  1شکل 

  

 آموزشـی سـاختار و اهـداف آمـوزش           هـاي  برنامه ریزي در  

 محتـوي دروس    پایـدار، در آموزش معماري    . دشو تعیین می 

 بـا   ساختمانی و مهارت هاي طراحـی      پل ارتباطی بین علوم   

ایـن امـر بـراي       .استتوسعه اجتماعی، اقتصادي و محیطی      
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 چــرا کــه آمــوزش اهمیــت زیــادي داردمــدارس معمــاري 

 آگـاهی   از سـطح   بـا   را يیندي اسـت کـه افـراد      امعماري فر 

 کـه کند    متخصص و کارشناس تبدیل می     يعمومی به افراد  

 با احساس مسئولیت، در نقش یک معمار، هـدایت          این افراد 

ینـد پیچیـده طراحـی و       اثر در فر  ؤو رهبري همه عوامـل مـ      

 کالن در جهـت     یو به شکل   اهداف پروژه    همه سو با  اجراء را   

در آموزش معماري پایـدار،     . دنگیر به عهده می  توسعه پایدار   

از یک  انرژي    خاك و   از زمین، آب،    و نگهداري  استفاده نحوه

ی در حمـل و نقـل، مهندسـی،         یجو کار آمدي و صرفه    سو و 

مصالح ساختمانی، جمع آوري و یکپارچه سازي سامانه هاي         

ــا    ــق ب ــد منظــوره و منطب ــاي چن ــاربري ه ســاختمانی و ک

ــومی  ارزش ــسانی و ب ــاي ان ــویه ــری از س ــکل    دیگ ــه ش ب

موضـوع   .شود آموزش داده می   شجویانن به دا  اي  دوراندیشانه

عامل حوزه ها و هدفمنـدي آن جهـت       تآموزش  مهم در این    

آمادگی نسل آینده براي هدایت جامعـه در مـسیر مقتـضی            

  .]6 [است

  

  آموزش معماري پایدار   درجامعهنقش  1-2

توصیه سازمان ملل، آمـوزش بـراي تـرویج توسـعه           براساس  

بـا    آشـنا شـدن    جهـت د ظرفیت هاي عمـومی       بهبو پایدار و 

 در ایـن راسـتا     .ی اسـت  مباحث محیطی و توسـعه اي الزامـ       

 اصـول   درباره منابع محیطی،   عمومیدست یافتن به آگاهی     

ها در سازگاري با اهـداف       ها، رفتارها و مهارت    ارزش،  اخالقی

از مـوارد   ها   گیري و مشارکت مردم در تصمیم        پایدار هتوسع

ی و یــ مــدیریت اجرا بــینو همــاهنگیبــوده اهمیــت داراي 

ــده شــوراهاي  ــین کنن ــن  .]3 [ اســتشــهري کــامال تعی ای

محتـوي دقیـق،    و دانـشگاهی    هاي عالی   ه  در دور ها   آموزش

بـا  ي که    به نحو  دارد،ربردي   و ابعادي همه جانبه و کا      عمیق

و هـدایت آن بـه     طراحی   آموزشتغییر شرایط سنتی برنامه     

فرصـت خواهنـد    شجویان  نـ داسمت اصول معماري پایـدار،      

ــت تــا  ــه هنگــام  داش ــذب در بــازار  ب و مــشارکت در  ج

بتـی  ث م  و دیـدگاه    گـرایش  هاي خـرد یـا کـالن،       ریزي رنامهب

 در  و باشندمنابع محیطی، انرژي و اکولوژي داشتهبه  نسبت  

 مسئولیت پذیري و آگاهی مردم نسبت       ایجاد افزایش حسن  

 زمـانی میـسر     امراین  . همت گمارند تر   ایمنبه ایجاد دنیائی    

 مـداوم و  عمـومی، ی شـکل هـا بـه    این آموزش  که   بودخواهد  

ارائـه شـده و مـسئولیت       ام سطوح اجتمـاعی     گسترده در تم  

 اسـت   آنمهـم    .]4[ افزایش دهـد  پذیري جامعه نیز متقابال     

ینـد هـاي    اسـاختار و فر    ،که مردم درك مناسبی از محـیط      

   . و زیبایی آن بکوشندتا در پایداريدرونی آن داشته باشند 

 ،به عنوان محیط اجتماعی دانـشجویان     مردم   در حالت کلی،  

 و سیاست یند طراحیا را در فر   ثريؤتوانند نقش مهم و م     یم

 بـسوي اهـداف      را رده اذهـان دانـشجویان     بازي ک   ها گذاري

کـشورهاي در   غالـب    در   حـال،  با ایـن   .پایدار هدایت نمایند  

 و یـا جایگـاه       بـوده  نوسأچنـین مفـاهیمی نامـ      حال توسعه 

 بخـش   درمعمـاري پایـدار      بایـد بـدانیم کـه      .نداردفرهنگی  

 مشارکت مردمـی و     یازمندنیند طراحی و اجراء     ااز فر مهمی  

 آمـوزش همگـانی   رو   از این  .هاي عمومی است   گیري تصمیم

هـا   ریـزي  نه تنها راه را براي مشارکت مفید جامعه در برنامه         

تمـاعی مناسـب و   جمحـیط فرهنگـی و ا     کنـد بلکـه      باز مـی  

زمـانی کـه   . کنـد  هدفمندي را براي دانـشجویان ایجـاد مـی     

 کـه بـا      است دانش و مهارتی  آموزند معماري     می دانشجویان

اسـکان و محـیط زیـست انـسانی مـرتبط بـوده و کـامال بـا         

       و زیــست بــوم معنــا  محــیط مــصنوع ، رنــگ، نــور،مقیــاس

 شایـسته  ي، جامعـه نیـز از ایـن مفـاهیم بـه نحـو             می یابـد  

 پایـدار   معماريورود تفکر   حال   این  با .]5 [کند استقبال می 

ی، یـ  حال توسعه، که ساختار مدیریتی اجرا      در کشورهاي در  

بـا مـشکالت و موانـع    اجتماعی و آموزشی هماهنگی ندارند،  

، رفتـار اجتمـاعی   ساختار سنتی   . استشده  متعددي مواجه   

 و عدم برنامـه ریـزي بلنـد         منافع سود جویانه نهادها و افراد     

و تحـول در  روند و امکان تغییر     ی،هاي اجرای  مدت و ضمانت  

نسبت بـه کـشورهاي پیـشرفته پیچیـده تـر           را این کشورها 

  و ذهنـی وامعی بـدون داشـتن بلـوغ        جـ چنین  .  است نموده

 ان مدنیت و تحکیم چرخـه تولیـد و مـصرف،          رسیدن به ارک  

گـذار از سـنت بـه       حـال   در  تنها به شکل کالبدي و نمادین       

 به   مشی  و این خط   بازتاب بدیهی است که   .هستند مدرنیته

ــورت روش ــاز  ص ــاخت و س ــههپر س ــنتی،  زین ــصاد س ، اقت

، ییـ ، عادت بـه مـصرف گرا      غیر مستند و  هاي عامیانه    آگاهی

ــشارکت  در سیاســت  عمــومی تفــرق آراء و عــدم امکــان م

 بـراي پیـاده      را  چنین شـرایطی راه    .کند تظاهر می  ها گذاري

سازي اصول توسعه پایدار به طور عام و رسیدن بـه اهـداف             

 و محیط آموزش    کردهناهموار   ،معماري و شهر سازي پایدار    

  .ود قرار خواهد دادتأثیر خدانشگاهی را به شدت تحت 
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   در ایرانآموزش معماري-3

با مفاهیم انـسانی    غالبا    در معماري ایران   هاي سنتی  آموزش

 و چـارچوب هـاي      اصـول  از  و آمیخته بوده و گاه عرفانی نیز     

 در  چنانکه بهره برده است  ی و عملکردي خاص خود      یمحتوا

هـاي    شناخته شده و مـورد حمایـت کارگـاه         نزد آحاد مردم  

ایـن خـود    .  اسـت  گرفتـه بومی منطقه قـرار     تولیدي مصالح   

 اقلیمی و اقتـصادي    ،    فرهنگی هاي  فرآوردهی و اتکاء به     یکفا

فضاها بدیع و شگرف     ي متمادي ها  در طی قرن   باعث شده تا  

 از .پدیـد آیـد  در معماري ایران در مقاطع مختلـف تـاریخی        

نیـا  پیراسـتاد   کـه توسـط مرحـوم        قواعد   جمله این اصول و   

پیمــون  مــردم واري،تــوان بــه  مــیدرك و مــدون گردیــده 

یــی، نیــارش و پرهیــز از گرا ، درونداشــتن، بــوم آورد بــودن

لت و یکپـارچگی ایـن      ابا وجود اص   .]7[ اشاره کرد گی  بیهود

امـروز نقـش چنـدانی در       اصول در معمـاري سـنتی ایـران،         

 ري معاصر ایـران نداشـته و      هاي علمی و عملی معما     آموزش

 تنها  نمادینشکل ، مرمتی و یا به     پژوهشی  به صورت  معموال

در  .در خدمت فضاهاي مذهبی یا توریستی قرار گرفته است        

کید بر دانـش سـنتی و       أ ت وارگاسکه بر اساس گفته      حالی

بومی عامل مهمی در ثبات میراث فرهنگی مردم و تـضمین           

  ].8 [استکننده تداوم هویت ملی یک جامعه 

 و  ینـی یتز بیـشتر  معمـاري سـنتی   در هر صورت گرایش به      

بدین ترتیـب عناصـر    . است بودهعملکرديی و   یمحتواکمتر  

، حیــاط دي در معمــاري ســنتی ماننــد بــادگیر، گنبــدکالبــ

بـان و ماننـد ایـن کـه داراي       مرکزي، شوودان، زمهریر، سایه   

 اعملکرد محیطی قابل توجهی بودند و نیـاز سـاختمان را تـ            

 در  کردنـد  حد زیـادي بـه سـوخت هـاي متعـارف کـم مـی              

 در  .انـد  کمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه       هاي معماري    آموزش

ها تنهـا    این آموزش حال توسعه نیز    بسیاري از کشورهاي در   

گیري و ترکیب آن با ه توصیفی داشته و از نحوه به کار     جایگا

معماري مدرن و بدست آوردن نـوعی معمـاري بـا عملکـرد             

ــالی ــر  ع ــشانه کمت ــی ن ــده م ــه . ]9 [شــود اي دی از آنجــا ک

 معماري  بابینی نهفته در مفاهیم معماري سنتی ایران         جهان

هـاي    در دهـه   کهی  یتالش ها مدرن از اساس متفاوت است،      

اخیر بـراي مـدرن سـازي معمـاري سـنتی انجـام پذیرفتـه             

بـدون هویـت و     بـا فرمـی     نوعی معماري   آمدن  موجب پدید   

ین جـد و جهـدي نیـز بـراي تلفیـق            چن. فانتزي شده است  

معماري مدرن با مفاهیم معماري سنتی انجام شـده کـه بـا             

   . همراه بوده استیهاي گزاف و مصرف انرژي فراوان هزینه

در هفتاد سال گذشته آموزش معمـاري در ایـران غالبـا بـر              

 ی و  ی شـکل گرفتـه کـه از نظـر محتـوا           6اساس مکتب بـوزار   

 يراحل سنتی سیر شاگرد   روش هاي آموزشی با اسلوب و م      

در . ها در ایران مرسوم بوده متفاوت است       تا استادي که قرن   

هـاي   ، مـسابقات و پـروژه  ز آموزش بخش مهمی ا  حاضر حال

سبک هاي مدرن، پسا     را    کشورهاي در حال توسعه    معماري

انتزاعی و تجریدي اواخر قـرن بیـستم        مدرن و گرایش هاي     

 کلـی بـر اسـاس       هـا بطـور     ایـن فعالیـت    .دهنـد  تشکیل می 

ی یـا  یدستاوردهاي آموزش مدرنیستی مدارس معماري اروپا     

 با نیم نگاهی بـه مجـالت و         ، گرایش هاي فرمال    و ییآمریکا

توجـه  پذیرد و با     ود در کتب معماري انجام می     الگوهاي موج 

هــاي فــسیلی و  بــه اینکــه معمــوال بهــره گیــري از ســوخت

  طراحـی  ی ناپـذیر از فراینـد     ای جـد  جزییسیسات متعارف   أت

روشهاي طراحـی   آموزش معماري و      است، قرن بیستم بوده  

هـاي عملکـردي و      روندي همه جانبه و بازخورد     داراي کمتر

ها، بـه ویـژه       در ایران آموزش کلیه رشته     .زیست بومی است  

 و از اینـرو     معماري بیشتر جنبه آموزشی دارد تـا پژوهـشی        

ــ ــتنباط مف ــداع روشادرك و اس ــردي و اب ــا هیم عملک ی یه

هــاي فرهنگــی جایگــاه  و ارزشو اقلـیم  طبـق بــا محــیط  من

 بـراي ی یهـا  هاي اخیـر تـالش   اگرچه در سال  .نداردمناسبی  

و ایجاد معمـاري پایـدار      بردن دانش سنتی     بررسی و به کار   

هـا غالبـا    انجـام پذیرفتـه اسـت ولـی ایـن گـرایش         در ایران   

ــلیقه اي ــی شخــصی، س ــاي غرب ــه الگوه ــد  و ، متکــی ب فاق

دروس   در کنــار ایــن،.اعی بــوده اســتهــاي اجتمــ حمایــت

هاي اخیر به برنامه آموزشی دانشجویان       محیطی که در سال   

  و نیـاز هـاي اجتمـاعی       یهاي اجرایـ   فاقد زمینه اضافه شده   

 هـم پـاي بـسیاري از دروس      کافی در سطح جامعـه بـوده و       

 بنــابراین غالبــا دانــشجویان .تــأثیر گــذار نیــستاز  نظــري

حـی و سـاخت و سـازي        اآیند طر فرخواسته یا ناخواسته در     

 بـساز   در بخـش خـصوصی     اهـداف آن را    شوند کـه   وارد می 

ناکارآمـد  و در بخش دولتـی ضـوابط متغیـر و یـا             ها   شبفرو

  .دنکن تعیین می
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  آموزش معماري پایدار در ایران 1-3

هـاي جدیـد در آمـوزش معمـاري و      در راستاي ایجاد حوزه  

کـارگیري  ارائه روش هـاي جدیـد آموزشـی بـر اسـاس بـه               

هاي تجدید پذیر و توجه به شرایط محیطی و طراحی           انرژي

  دردوره کارشناسی  "تنظیم شرایط محیطی  "دروس  اقلیمی،  

  کارشناسـی  طـع در مق "اقلـیم معماري همساز با    "  و معماري

 بـه صـورت     گذشـته هاي   اند که سال   برنامه ریزي شده  ارشد  

 زشآمو و اکنون به     شدند آموزش داده می  و کارگاهی   تئوري  

 در دوره کارشناســی ارشــد .تئــوري آن بــسنده شــده اســت

 پایدار و معماري منظر، دروسـی        معماري معماري با گرایش  

محـیط، مبـانی اکولـوژي و        مانند سازه هاي سنتی، انسان و     

ی با  هاي تجدید پذیر در معماري، آشنای      ، انرژي سعه پایدار وت

سنتی ارائه  طباق محیطی، معماري بومی و      نمسکن بومی و ا   

 مهمـی ماننـد   مراکز آموزش عالی نتیجهشوند که بازتاب   می

تهران و دانشگاه شهید    علم و صنعت ایران، دانشگاه      دانشگاه  

ــه اهمیــت بهــشتی ــوزش اصــول ب ــدارآم ــه  معمــاري پای  ب

و  تئـوري   صـورت البا به   غ همه این دروس     . است دانشجویان

شوند  ئه می هاي تحقیقاتی ارا   هاي عملی و نمونه    بدون کارگاه 

ثیر آن در دانـشجویان چنـدان عمیـق         أو طبیعی است که ت    

انرژي و مفاهیم مرتبط بـا    دانشجویان معموال از    . نخواهد بود 

 و نـرم    هاي بازیافت، بـازخورد در طراحـی       آن از جمله روش   

ند مـصرف انـرژي و      ی شبیه سازي در فرا    افزارهاي تحلیلی و  

هـاي   ینـه زمود  عـدم وجـ   به دلیل  و   ند اطالعی ندار  آنمانند  

اي نیـز بـراي    انگیـزه  ، در محیط کـاري    استفاده از این موارد   

 بدین ترتیب گرایش دانشجویان به ایـن  . نیست آگاهی از آن  

بلکه بـر اسـاس عالئـق     جامعه   ها نه از روي نیاز بازار و       رشته

بنابراین در زمانی که گـرایش هـاي مـادي و           . شخصی است 

ـ  تمایلمالی تعیین کننده     بـه رشـته اي خـاص       شجویان   دان

هـا و    در رشـته  توان توقع داشت کـه دانـشجویان         باشد، نمی 

هـاي مـورد نیـاز کـشور، حـضور یافتـه و بـا انگیـزه                  گرایش

حال   با این  . داشته باشند  هدفمندي تأثیرمضاعفی بر جامعه    

نوعی حـس تنـوع طلبـی و مـسئولیت پـذیري رفتـه رفتـه                

. ه اسـت شجویان را به سوي مباحث معماري پایـدار کـرد         ندا

رسانه هاي جمعی و نهاد هـاي غیـر دولتـی نیـز در جهـت                

 و  حفاظـت  کاهش مـصرف انـرژي و         در مورد  فرهنگ سازي 

 در  .انـد  را آغاز نمـوده     منابع محیطی فعالیت خود     از حراست

 و  توجه جهـان  ي بار دیگر    ژبحران انر هاي اخیر موضوع     سال

 . کرده است  ي را معطوف اقدامات متمرکزتر و جدي تر       ایران

مقررات ملی ساختمان نیز چـارچوب هـاي خـاص خـود را              

 در ، شــهرها بــا تــالش مــدیریت اجرائــیاعمــال کــرده کــه

  .ثر واقع خواهد شدتی مؤهاي آ سال

  

  روش تحقیق -4

ــه از ورود مفــاهیم اقلیمــی و       ــا اینکــه بــیش از دو ده ب

 هـاي ایـران     در دانـشگاه   جوئی انرژي به رشته معماري     صرفه

برنامـه ریـزي     ارزیابی کیفی و آماري از       کنون تا گذرد اما  می

انجـام    باشـد  هـا  مرتبط با این مفاهیم و گرایش       که آموزشی

ال تحقیق بر اساس تبیین چگـونگی  ؤبنابراین س .نشده است 

تغییر و تحـول ذهنـی دانـشجویان پـس از آشـنا شـدن بـا                 

گیـرد و هـدف از       مفاهیم بنیادي معماري پایدار شـکل مـی       

 برنامـه آموزشـی موجـود و         آیـا  متحقیق آن است که بـدانی     

 مناسـب و انگیـزه کـافی را     تأثیرمحتوي دروس مطرح شده     

ی یـ در دانشجویان جهت تغییر ساختار سنتی مـدیریت اجرا        

جهت حصول نتیجه از     .کند ایجاد می به سمت توسعه پایدار     

براسـاس   "پـژوهش مـوردي  "روش اسـتفاده از  این تحقیق،  

بنابراین روند  .  گرفت  مورد توجه قرار   نظرسنجی محدود یک  

 مفهـومی   یاالتچنان برنامه ریزي شد که با طرح سؤ       تحقیق  

 ذهنی و انگیزه ایجاد شده در  ثیرتأتوان از میزان    ب و هدفمند 

 نتـایج کـافی   گـشته و دانشجویان آشنا با این دروس مطلـع      

 در   را آموزشـی هاي مناسب    گیري و اتخاذ روش    براي تصمیم 

پایـان  ، در   ایـن پـژوهش   . ردبدسـت آو  حوزه معماري پایدار    

 میان جمعیـت    اي   پرسشنامه  توزیع با 85-86سال تحصیلی   

 دآماري دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسـی ارشـ         

 سه دانـشگاه    اقلیمی و شرایط محیطی خود را در      که دروس   

بـوعلی همـدان و     دولتـی   دانشگاه  هنر اسالمی تبریز،    دولتی  

بودنـد،  در حـال گذرانـدن     و یا    گذرانده   دانشگاه آزاد همدان  

ـ  اي و   به شکل چند گزینه    االتؤس. پذیرفتانجام    نحـوي   ه ب

تنظیم شده بـود کـه تنهـا دانـشجویانی کـه ایـن دروس را                

در مـسیر   . توانستند به آنها پاسـخ گوینـد       می بودندگذرانده  

 ایجاد شـده   اتتغییرو  میزان انگیزه   ،   به گزینه ها   ییگو پاسخ
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 بـا مفهـوم خـاص،    ی ایشان   یآشنایا   ودانشجویان   دیدگاهدر  

     .شد ه میسنجید

 بـدون  ،ها در شرایط یکـسان و سـر کـالس درس          پرسشنامه

نیاز به ذکر نـام دانـشجویان توزیـع شـد و از پیـشنهادات و                

  .طرح موارد مرتبط دیگر نیز استقبال گردید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هـا نتـایج در   پس از گرد آوري پرسشنامه ها و تحلیـل داده      

سه حوزه انسان و فناوري، زیـست بـوم و محـیط زیـست و               

مبانی معماري پایدار و انرژي هاي تجدید پذیر دسته بنـدي    

و نتایج آماري به صورت نمـودار و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار           

Excel 4و3 ،2شکل( به شکل زیر ارائه گردید.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ان و فناوري بررسی آگاهی دانشجویان از رابطه انس2شکل 

ررسی آگاهی دانشجویان از رابطه زیست بوم و محیط مصنوع ب 3شکل 
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هاي   آگاهی از توانایی-1

  معماري بومی

 رابطه معماري جدید و -2

  قدیم

 امکان استفاده از یادگیري -3

  در معماري جدید

 فناوري و کاهش مصرف -4

انرژي

  مثبت شآگاهی با گرای  

  آگاهی متوسط                  

   مخالفشآگاهی با گرای

 آگاهی عدم                

  مثبت شآگاهی با گرای  

         و موافقآگاهی متوسط  

   مخالفشآگاهی با گرای

 آگاهی بدون              

  رابطه انسان و محیط -1

الهام از قوانین طبیعی در  -2

  معماري

تأثیر ساختمان در آلودگی  -3

  محیط

رابطه عوامل محیطی و  -4

  آسایش انسان

   ارتباط معماري و زیست بوم-5

 رابطه روشهاي طراحی و -6
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  :دست یافتتوان به نتایج زیر   نمودارها میاز بررسی

سه دانشگاه بـر ارتبـاط بـین        اکثر دانشجویان هر    .1

 و کـاهش مـصرف       آلودگی محـیط زیـست     انسان،

الـب   مطتـأثیر ند که نـشان از      تاکید نموده ا   انرژي

حال کمتر   با این . هاي جمعی دارد   درسی و رسانه  

ایدار، هاي طراحی پ    از روش   بطور جامع  ییدانشجو

ــا ــی   نی ــابع محیط ــوژي، من ــشر، اکول ــده ب ، ز آین

 و رابطه آن با معمـاري       هاي معماري بومی   ییتوانا

اجتمــاعی بــر  عوامــل اقتــصادي و تــأثیر و جدیـد 

حـالی اسـت     این در .  آگاهی داشته است   ،طراحی

ي اخیــر مجــالت معتبــر داخلــی و اکــه در ســاله

  کـه شـته  وجـود دا   ها  خارجی در کتابخانه دانشگاه   

اصـی را بـه ایـن مـوارد         هـاي خ   مقاالت یا شـماره   

توان نتیجـه گرفـت      بنابراین می . اند اختصاص داده 

ــه جــزوه اســتاد   ــشجویان تنهــا ب ــر دان  و کــه اکث

بطور جزئی یـا     اتکاء داشته و     اي هاي رسانه  آگاهی

از مطالعــه  آگــاهی یافتــه و عشــنیداري از موضــو

کتب و مجـالت معمـاري خـودداري نمـوده و در            

و ع معمـاري پایـدار      دروس خود نسبت به موضـو     

سایت هـاي اینترنتـی     در    با آن  حوزه هاي مرتبط  

.اند جستجویی نکرده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گذراندن دروس پایه از نقـش       باهمه دانشجویان    .2

 و تـأثیر مهم طبیعت در الهام بخشی بـه انـسان و        

اند اما از    ارتباط آن با محیط مصنوع آگاهی داشته      

اطــالع ري یري نیــرو هــاي آن در معمــابــه کــارگ

ـ    انـد   داشـته ن چندانی سبت بـه آن گـرایش       ولـی ن

  اهمیت  دانشجویان نسبت به   .اند مثبتی نشان داده  

هــاي کــالن و  در تــصمیمات حــوزهمــردم نقــش 

 و نـسبت    انـد   اي آگاهی نداشته   ریزي توسعه  برنامه

.اند چندانی ندادهگرایش مثبتی نشان هم به آن 

اسـی  با تغییر سطح مقطع از کارشناسی به کارشن       .3

ــزد  و عمــق آنارشــد معمــاري، ســطح آگــاهی  ن

حـال   بـا ایـن   . کند دانشجویان تغییر چندانی نمی   

دانشجویان با انگیزه بیشتر و دیـدگاه بـازتري بـه           

موضوع معماري پایدار و حوزه هاي مرتبط بـا آن          

 دربدین ترتیـب بـا عالقـه بیـشتري          . اند اندیشیده

.دان رساله و مطالعات خود آن را انتخاب نموده

 انرژي خورشیدي   دانشجویان نسبت به استفاده از    .4

و انــرژي هــاي تجدیــد پــذیر از آگــاهی مناســبی 

برخوردار بوده اند کـه نـشان از توجـه اسـتادان و             

هـا در    هاي نوین و تحـصیل آن      مدرسین به انرژي  

 بررسی میزان آشنائی دانشجویان با مبانی معماري پایدار 4شکل 
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  س عملی خورشیديودر

 استفاده از انرژي نهفته در -4

  مصالح

 رابطه استحکام ساختمان و -5

  انرژي

فضاهاي چند منظوره و  رابطه -6

  مصرف انرژي
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این حوزه و انتقال مطالب بـه دانـشجویان داشـته         

.است

  

  آموزش معماري خورشیدي در ایران-5

د استفاده از انرژي هاي جایگزین پس از بحران هـاي           رویکر

انرژي و زیست محیطی مورد توجه برنامه ریزان، طراحـان و       

استقبال عموم در کشورهاي پیـشرفته قـرار گرفـت و بـراي          

هـاي   هاي طراحی، محاسبه و اجراء سـاختمان       آموزش روش 

 رشته هاي متعددي در این کـشورها بـر پـا            ،استفاده کننده 

 کنار آن مراکز تحقیقـاتی و دانـشگاهی بـه طـور              در .گردید

 راهکارهــاي متنــوع و مقــرون بــه ،کــامال جــدي و مــستمر

. انـد   نعت ساختمان کشور خود هدیه نموده     اي را به ص    هصرف

هاي اخیر موضوع کاهش هزینه، ترکیـب         در دهه  حال با این 

هـا   آن با معماري مدرن و افزایش کارآمـدي ایـن سـاختمان    

   .است فراوانی برخوردار  از اهمیتهمچنان

برخـوردار   آفتـابی  یی روزهـا از مناطق ایران بیشترکه   با این 

 و به طـور     دارد ساعت آفتاب    3000 و در سال بیش از       است

 مگاژول انرژي تابشی در هر مترمربـع در         20میانگین داراي   

گیري از آن در سایه استفاده متعارف و         بهره باشد اما  روز می 

 پژوهـشی  ياي فـسیلی، عمـال کـاربرد   هـ   سوخت در متداول

هاي اخیـر     انرژي خورشیدي در دهه    استفاده از  ،داشته است 

ـ  ژاي از استادان و پ     با توجه و گرایش عده     طـور  ه  وهشگران ب

 ، تـالش جهـانی    پاسخ به در  حال   با این  ،محدود آغاز گردید  

براي کاهش استفاده از سوخت هاي فسیلی و ایجاد گازهاي          

ی مراکز پژوهشی و سـمینارهاي      یپا بر با ،يا آالینده و گلخانه  

هـاي   قـدم  ، داخلی و بـین المللـی       و کنفرانس هاي   آموزشی

هــا و  انجمــن. مــسیر برداشــته شــده اســت ثري در ایــنؤمــ

بخش انرژي خورشـیدي    دولتی مانند    دولتی و غیر   نهادهایی

ــات مــسکن و ســاختمان،  در  ــز تحقیق ــرژي مرک انجمــن ان

ه  شـد  ین ایـران تاسـیس    هاي نو  خورشیدي و سازمان انرژي   

برخی از معماران و استادان نیز خانه هاي شخـصی را            .است

 ی و اجـرا   نیز بر اسـاس اصـول معمـاري خورشـیدي طراحـ           

 را  که امکان بهره گیـري بـراي آمـوزش کارگـاهی          اند    نموده

 این اقدامات منجـر  ،ییها  تالش چنینبا وجـــود    .اند  نداشته

در اري خورشـیدي   تخصصی بـه نـام معمـ   اي به ایجاد رشته 

ی ناسـ شطع کارشناسـی و کار    ادر مقـ  . ها نشده است   دانشگاه

 عنوان وجود نـدارد این   اب  تخصصی یس در  معماري نیز  ارشد

بـه  رشناسی و باالتر    بلکه در محتواي برخی از دروس پایه کا       

  گیري هبهر که معموال بدون     پرداخته شده طور جزئی به آن     

  موجـود و مونه هـاي  نتحلیل  از کارگاه و روش هاي عملی و        

  .گردد  ارائه میدر حال استفاده

هــاي   ارزشدر جهــت تلفیــق کــه اي اي ارزنــدههــ از نمونــه

 در معمـاري  7هاي ایستا  و روشو سنتی ایرانمعماري بومی   

 ساختمان خورشیدي انجام گرفته،    خورشیدي اروپا و آمریکا   

که توسـط آقـاي دکتـر رفیعـی          استشگاه علم و صنعت     دان

و در    شـده  اجـرا  سازه بـاربر آجـري        اساس یک  طراحی و بر  

بهرگیـري از   سیـسات و    أ ت . به پایان رسیده است    1370دهه  

کلکتور هاي آبگرم نیز در آن توسـط آقـاي مهنـدس حـاج               

ایـن سـاختمان کـه بـر اسـاس          در   .سقطی انجام شده است   

استفاده از    شده است بادگیر، زمهریر،    روش شوزبري طراحی  

شــرایط  ،ي دیوارهـاي خـارجی   و عایقکـار بـرودت تبخیـري  

حـال   بـا ایـن  . کند مین میأآسایشی را در داخل ساختمان ت  

 و نبـوده در دست  گزارشی از عملکرد حرارتی این ساختمان       

 .)5شـکل  ( گیـرد   نمـی رقرامورد استفاده در حال حاضر نیز   

بدیهی است که زمان چندانی تا پایان منابع فـسیلی جهـان            

ري هاي آینـده نگرانـه بایـد    باقی نمانده است و سیاست گذا    

هداري از  ، نگ مرتبط با مصرف انرژي   بسیاري از ساختار هاي     

 را با آموزش همگانی و تخصصی       منابع محیطی و زیست بوم    

ــاري و    ــاختمان، معم ــه س ــادین در عرص ــول بنی ــاده تح   آم

  .توسعه هاي شهري نماید

  

 ن ساختمان خورشیدي دانشگاه علم و صنعت ایرا5شکل 

 1375،ش بیژن رفیعی ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکنگزار: خذأم
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   دستاورد-6

نیازمنــد مــشارکت همگــانی بــراي کــاهش جامعــه جهــانی 

هاي محیطی و مـصرف انـرژي و در نتیجـه حفـظ و               آالینده

الزمه چنین . حراست از منابع محیطی و میراث جهانی است 

 بطـور مـداوم و      ،اقداماتی آموزش در تمام سطوح اجتمـاعی      

هـا در دانـشگاه      بدیهی است این آموزش   . ی مدت است  والنط

حـال    بـا ایـن    .یابـد  تر مـی   تر و شکلی تخصصی    عدي عمیق ب

مشارکت مردمی در تصمیم گیري ها، موضوعی مهم در این          

همچنـین همـه جانبـه بـودن برنامـه هـاي            .  خواهد بود  امر

ی ریشه در فراگیري و جامعیت آمـوزش هـا داشـته و             یاجرا

ــایــن نقــش مهمــ . مین اهــداف توســعه پایــدار داردأی در ت

هـاي محـدود از چنـد دانـشگاه کـه در             هـا و تحلیـل     بررسی

 مـرتبط   یمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد داراي دروس      

با معمـاري پایـدار بودنـد نـشان داد کـه دانـشجویان بطـور          

 داشـته و از آگـاهی      آشـنا  سطحی و نظري بـا ایـن مفـاهیم        

ل معماري پایـدار برخـوردار       عملی در اصو   یعمیق و آموزش  

عدم وجود فضاي فرهنگی و نیاز بازار کـار بـه ایـن             . نیستند

دروس نیز دانشجویان را از توجه کافی و نشان دادن انگیـزه            

حال تالش برخی اسـتادان داراي       با این . دارد مناسب باز می  

ها  تخصص در این موضوع و همچنین گرایش برخی سازمان        

هــاي  هــاي آموزشـی رســانه  رنامـه  غیردولتــی و بيو نهادهـا 

ی را بطــور محــدود در ســطح یهــا آمــوزش جمعــی امکــان

رسد که با تـداوم      به نظر می  . دانشگاهی به وجود آورده است    

هـاي   هاي طوالنی مدت براي عموم و ایجاد آمـوزش         آموزش

عملی و کارگاهی براي دانشجویان و کارشناسان معمـاري و          

 پایدار و دست یـابی      ساختمان، شرایط مناسبی براي توسعه    

  .فراهم شدبه نتایج معماري پایدار 

  

  پی نوشت -8
  

1- Ecosystem
2 - Sustainable
3- Renewable Energy
4- Sustainable Development
5- Sustainable Architecture
6- Beaux art
7- Passive

  

  

  مراجع 

[1] United Nation,The Global Partnership for 
environment and development: A Guide to 
Agenda 21 Post Rio Edition. United Nations, 
New York , 1993.

معماري مدرن، مترجم مرتـضی     . آر.  کرتیس ویلیام جی   ]2[

  .313 صفحه، 1382گودرزي، سمت، 

[3] Dias, Rubens A., Mattos, Cristiano R., Balestieri, 
J.A.P., "Energy Education: breaking up the 
rational energy use barriers", Energy Police,
32, 2004, pp1339-1347.

[4] Brady, Darlene A., "The Education of an 
Architect", Journal of Architectural Education, 
Vol 50, No1 1996 ,pp32-49.

[5] Martins, Antonio A., Mata, Teresa M., Costa, 
Carlos A.V., "Education for sustainability: 
challenge and trends", Clean Techn Environ 
Polcy,8, 2006, pp31-37.

غالمحــسین، آشــنائی بــا معمــاري اســالمی،   معماریـان ]6[

ــران،   ــم و صــنعت ای ــشگاه عل ــفحه، 1371دان ــاي    ص     ه

  .33 تا 25

[7] "Ecological Literacy, Sustainability and 
Architectural Education", www.aia.org, 2004, 
p21.

[8] Vargas, C. Maria., "Sustainable Development 
Education: Averting or mitigating cultural 
collision", International Journal of Education 
development 20, 2000, pp377-396.

[9] Yannas, Simos., "Education for Sustainable 
Architecture", the 22nd Conference, 2005.

221
www.SID.ir

Archive of SID


