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  چکیده 

  
ده و مدارس معماری برای یگرد ر علمی مطرح امروزه واژه پایداری در بسیاری از محافل علمی و حتی غی

واین در حالیست که نوباوگی . گردند های مناسب می حل دنبال راهه های روزافزون محیطی ب پاسخگویی به نگرانی
های محدود، کمبود  ای از جمله هویت مبهم، مهارت بحث پایداری، آموزش معماری پایدار را با مشکالت عدیده

  .روبرو ساخته استالگوواره های مناسب 
محیطی، مفهوم و سابقه معماری پایدار، دو مدل آموزش پایداری  های زیست مقاله حاضر پس از بررسی بحران

هدف . های آموزش معماری در جهان به بررسی آموزش معماری در ایران پرداخته است و در نهایت بررسی چالش
در نهایت این نتیجه . باشد  راستای آموزش معماری پایدار میهای معماری ایران در از این مطالعه ارزیابی دانشکده

حاصل گردید که برنامه مصوب ایستای آموزش حال حاضر معماری در ایران ظرف مناسبی برای آموزش پایداری 
ریزی و ارزیابی که سه رکن اصلی  های دقیق و مفید، برنامه مند با عنایت به هدف ای منعطف و نظام نبوده و برنامه
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  مقدمه
هـای فناورانـه سـبب فرامـوش شـدن            انقالب صنعتی و پیشرفت        

تـوان دهـه آگـاهی یـافتن از         را مـی   70دهـه   . معماری بـومی گـشت    
 بسیاری  یها  العمل  در این دهه عکس   . محیطی نامید   های زیست   بحران

ها  العمل پایداری ازجمله عکس. ایجاد شدمحیطی  های زیست به بحران 
ه در بدو امر در قالـب یـک ایـده        محیطی است ک    های زیست   به بحران 

 در حیطـه نظـری در       20های میانی قـرن       به سال ذهنی ظهور نمود و     
محیطی، اجتماعی و اقتصادی بـدل بـه          های متنوعی نظیر زیست     حوزه

اما در عین حال ایـن ایـده ذهنـی در دو دهـه              . مفهومی فراگیر گشت  
ـ     المللی و سازمان     در مجامع بین   20پایانی قرن    ه عنـوان   های رسمی، ب

بـا   )257-266،  1385بحرینی،  . (یک دستورالعمل و دستورکار عینیت یافت     
توجه به اثرات عظیم و خطرناکی که انسان بر محیط زیـست خـویش              

ای   گذاشته است، پایداری راه حلی است که نیاز آن به صورت فزاینـده            
کـه معمـاران صـحنه زنـدگی         عالوه از آنجائی  ه  ب. در حال رشد است   

دهند، مسئولیت سنگینی در قبـال        ها را شکل می    دی انسان جمعی و فر  
از طرفی با عنایت    . زیستگاه انسان، موجودات زنده دیگر به عهده دارند       

به این مسئله که معماری و شهرسازی پایدار تنها یک مـد یـا سـبک                
العملی سریع و حیـاتی بـه از بـین رفـتن زیـستگاه                نبوده ، بلکه عکس   
جایگاه و نقش اساسی در آمـوزش در تمـامی          باشد،   موجودات زنده می  

  . سطوح دارد
  

  توسعه و معماری پایدار و آموزش آن در جهان
 از طریـق گـزارش مرسـوم        1بحث پایداری در قالب توسعه پایـدار           

آینده مـشترک   ” به نام    1987سال  به  ) رئیس نروژی اجالس  (“ برانت لند ”
طـور رسـمی در       هزیست و توسعه ب     توسط کمیسیون جهانی محیط    2“ما

 سـندی بـا نـام       1992 بـه سـال   بـه دنبـال آن      . دستورکار قرار گرفت  
در اجالس سازمان ملل در شـهر ریـودوژانیرو تحـت            3“21دستورکار  ”
.  کـشور بـه امـضاء رسـید        178توسط   4“سران زمین ”وان اجالس   ـعن

لنـد    بر اساس تعریف مربـوط بـه کمیـسیون برانـت          ) 451،  1379گلکار،    (
ای که درعین رفـع نیازهـای جامعـه           توسعه”:  عبارتست از  توسعه پایدار 

 “های آینده در برآوردن نیازهایشان نمـی کاهـد         کنونی، از توانایی نسل   

(WCED, 1987, 8) .نیز " 21 دستورکار "برنامه اجرایی مطرح شده در
تأکیـد   محیطی که حیات متکی بر آنان است بر سه نیاز حفاظت زیست

توسعه اقتصادی در راستای غلبه بر فقر       : رتند از دارد که آن سه نیاز عبا     
و عدالت اجتماعی؛ و تنوع فرهنگی در راسـتای توانمندسـازی جوامـع             

  .(Willis, 2006, 8-12)  محلی
زیست و معماری پایـدار       ظ محیط ـت حف ـی نهض ـای اصل ـه  هـریش

جان راسکین، ویلیام موریس، ریچارد تبـالی       . گردد  رمیـ ب 19رن  ـه ق ـب
راسـکین در کتـاب     . وان از پیشگامان معمـاری پایـدار نامیـد        ـت یـرا م 

سازد جهـت دسـتیابی بـه         خود خاطرنشان می  » ت چراغ معماری  ـهف«
. توان نظم هارمونیک در طبیعـت را الگـو قـرار داد             رشد و پیشرفت می   

تبالی نیز از معماران خواسته است که قدر نظم و زیبایی طبیعت را پاس 
س بازگـشت بـه فـضای سـبز حومـه شـهر و              وریـام مـ  ـدارند و ویلیـ   

خودکفایی و احیاء صنایع محلی را در دستورکار خـود و معمـاران قـرار               
  )62، 1386  و همکاران، فیضی( .دهد می

ای پایداری می توان دو جزء اصلی مورد تأکید           با بررسی معانی پایه   
محیط در نگرش کالن، نظام . انسان و محیط: در آنها را شناسایی نمود

نتیجـه    و در  -راگیر و دربرگیرنده حوزه عمل و تصمیم سازی انـسان         ف
 -، اجتماعیکالبدی -است و از ابعاد مختلف بوم شناختی ـ  خود انسان

یجه بـرای نیـل بـه    درنت. سیاسی برخوردار است ـ  فرهنگی و اقتصادی
پایـداری  "،   5"پایـداری بـوم شـناختی     " میـان    دبایـ پایداری محیطی   

 تعادل برقرار گردد که از 7"ی اجتماعی و فرهنگیپایدار"و  6"اقتصادی
 نـام بـرده     8" عامل سه گانـه اصـلی      " با عنوان    یاین سه نظام محیط   

 .(Williamson et al., 2003,4-8)شود  می

هـای    سال از اعالم بیانیه اتحادیـه انجمـن      12همچنین نزدیک به    
یباً نزدیـک   ای پایدار و تقر      با تأکید بر همبستگی برای آینده      9المللی  بین

هـای آمـوزش پایـدار توسـط          ها و مشخـصه     یک دهه از اعالم ویژگی    
، اتحادیـه   10 )ونـسکو ی(بخش آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملـل       

این دو بیانیه به متخصـصان معمـاری   . گذرد المللی می   های بین   انجمن
های دستیابی بـه پایـداری بـوم           به دنبال روش   دبای  که    نماید  توصیه می 

باشند و در بخش آمـوزش معمـاری نیـز، تعـادل محیطـی و               شناختی  
های ساخته شده از اهداف آموزش معمـاری ثبـت            توسعه پایدار محیط  

از آن زمان به بعـد، تعـداد زیـادی از مـدارس معمـاری               . گردیده است 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

لشهای جهانی و بومی پایداریضرورت نظام منعطف آموزش معماری در راستای پاسخگویی به چا  

 ۴۵

های درسـی     های فنی پایداری به برنامه      دروس جدیدی متکی بر جنبه    
طراحـی  ”هـای   دروسـی بـا عنـوان   تـوان بـه    برای مثال می  . اند  افزوده

ــرژی ــا   “11هوشــمند ان   .اشــاره نمــود“ 12معمــاری بیوکلیماتیــک”و ی
(Stasinopoulos, 2005, 6)    هـای مختلفـی از      بـا ایـن تفاسـیر تلقـی

هـای متعـددی در       آموزش معماری پایـدار صـورت پذیرفتـه و تـالش          
مفهومی های  ها از ارائه مدل این تالش. های دنیا رخ داده است دانشگاه
گردد که این مقاله به ارائه دو         های آموزش عملی را شامل می       تا برنامه 

اولـی عبارتـست از مـدل       . پـردازد   مدل در آموزش معماری پایدار مـی      
 پیـشنهاد گردیـده، و      1998 به سال مفهومی که توسط جان جیم کیم       

دیگری مدلی عملی است کـه در دانـشکده معمـاری اورگـن ایـاالت               
  . گردد ر حال حاضر اجرا میمتحده آمریکا د

و 14، راهبردهـا  13سـه سـطح اصـول     واجـد   مدل مفهـومی کـیم      
این سه سطح پاسخگوی سه موضـوع آمـوزش         . باشد  می 15ها  روش

ــد از   16محیطــی معمــاری  آگــاهی خــود"مــی باشــند کــه عبارتن
آمـوزش چگــونگی  "و " 18ســاختار اکوسیـستم بیـان  "، "17محیطـی 
 سـه   واجدین این مدل مفهومی     همچن. "ی پایدار ها  ساختمانطراحی  

صـرفه  " و   "طراحی بر اساس چرخه حیـات     "،  "یانسان مدار "اصل  
جـویی منـابع عبارتـست از کـاهش،           باشد که صرفه     می "جویی منابع 

. شـوند   تجدید استفاده و بازیافت منابع طبیعی که وارد سـاختمان مـی           
ــرای تحلیــل فرآینــد    ــه معرفــی روشــی ب طراحــی چرخــه حیــات ب

پـردازد و طراحـی     و آثـار آن بـر محـیط طبیعـی مـی       سازی  ساختمان
مدار به رابطه متقابل و تعامـل میـان انـسان و محـیط طبیعـی                  انسان

هر کدام از این اصـول مجموعـه خـاص از راهبردهـا را              . تمرکز دارد 
  .(Kim  et al., 1998, 9)دربر دارند 

از آن طرف مدرسان معمـاری دانـشگاه اورگـن مخـصوصاً دیویـد              
های عملی برای آموزش معماری       ها و مدل     به دنبال روش   19پوسادا
دل عملی دانـشگاه اورگـن       مورد م  قبل از بحث در   . باشند  میپایدار  

بر آمـوزش عملـی   وی تأکید از دیوید پوسادا نشانگر ذکر این جمله    
شنیدم و فراموش کردم، دیدم و بـه خـاطر سـپردم، انجـام              «: است

هـایی تحـت      مجموعه کـالس  در دانشگاه اورگن     .»دادم و فهمیدم  
برپا گردیده است و البته نکته مهم        20عنوان سیستم کنترل محیطی   

گـردد ارتبـاط و تعامـل          ارائـه مـی    پوسـادا مدل عملی کـه توسـط       

بـه  . های طراحـی اسـت      های سیستم کنترلی محیطی با کارگاه       کالس
گیـری از     های آموزش پایداری بهره     عبارتی وی اعتقاد دارد از ضرورت     

های عملی غیرسـنتی بـرای بـه هـم پیوسـتن              ای از آموزش    همجموع
مدل عملی پیشنهادی وی تأکید     . موضوعاتی به ظاهر غیرمربوط است    

این مـدل  . دارد" 21های چندگانه   مقیاس"گیری از ایده      بسیاری بر بهره  
نماید یک     به دانشجویان کمک می    "های چندگانه   مقیاس"با ارائه ایده    

قیق قرار داده و با عنایت به این نکته که یک مسئله طراحی را مورد تح
ای،   ای، خـرد منطقـه      های مختلـف جهـانی، منطقـه        مسئله در مقیاس  

سایت، بنا، عناصر و در نهایت در ارتباط با استفاده کننده چگونه رفتاری 
تواننـد،    با این روش دانـشجویان مـی      . نماید، به حل مسئله بپردازند      می

مقیاس که نتیجه مقیاس باالتر بـوده و        درک درستی از طراحی در هر       
هـای   مقیـاس ". یا تأثیرگذار بر مقیاس کـوچکتر اسـت، داشـته باشـند      

ها در    بندی داده   بندی و طبقه     روش بسیار مطلوبی برای دسته     "چندگانه
هـای سیـستم کنترلـی        عین توجه به روابط میان آنهـا بـرای کـالس          

ان را کمـک    هـای طراحـی نیـز دانـشجوی         محیطی بـوده و در کارگـاه      
های مختلف گذر نموده با درک        نماید طی فرآیند طراحی از مقیاس       می

 مناسـبی بـه     22داد  کامل فرآیند طراحی در هر مرحله و مقیـاس، بـرون          
مقیاس خردتر فراهم آورند و در این روش طراحی بـا    23داد  عنوان درون 

ال توجه به کلیت حاکم بر طرح از اجزاء نیز غافل نمانده و حرکت از بـا               
. پـذیرد   هـای طراحـی انجـام         به پایین و از پـایین بـه بـاال در کارگـاه            

(Posada, 2004, 5).  
هـای نظـری و چـه در           چه در مدل   شود  می طور که مالحظه    همان

نگـر بـا تأکیـد بـر ماهیـت میـان              های آموزشی عملی، نگاه کـل       شیوه
ار ای معماری به عنوان زیربنای آموزش پایداری مورد استفاده قـر            رشته

های موجـود بـه       و نه تنها این دو روش بلکه تمامی روش        . گرفته است 
هایی کـه در      البته علیرغم تمامی کوشش   . نمایند  این جهت حرکت می   

این دو دهه اخیر درخصوص آموزش پایداری انجام پذیرفته است، هنوز 
  .استهای بسیاری دست به گریبان  آموزش این رشته با چالش

در پایـدار     و معمـاری     یهای آموزش معمار    چالش
 جهان 

که به بحث آموزش پایـداری در مـدارس معمـاری             از آن  پیش
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 بنیادین مدارس معمـاری اشـاره        های پرداخته شود، به پیش فرض    
راه آمـوزش معمـاری پایـدار        سـر   بـزرگ بـر    چالشیکه  ،  گرددمی  

  :این پنج پیش فرض بنیادین عبارتند از. گردند محسوب می
 بـا صـنعت و جامعـه        طهـا مـرتب    رتحیت یـادگیری مهـا    ارج -١

 های پایه؛ ای به یادگیری دانش حرفه

های مرتبط با رشـته       ارجحیت طراحی به سایر علوم و مهارت       -٢
 از  "سـتاره شـدن در طراحـی      "در مدارس معمـاری     . معماری

کــه ایــن خــود ســبب در حاشــیه . بزرگتــرین اهــداف اســت
 گردد؛ های الزم برای جامعه می قرارگرفتن دیگر مهارت

ها و     مانند موزه  نمادینی خاص و    ها  ساختماناولویت طراحی    -٣
ی غیرعادی که در آنها به خالقیت فضایی بهـا          ها  ساختمانیا  

ــاه  داده مــی ــالری و کارگ ــد گ ــه  شــوند مانن هــای طراحــی ب
 های روستایی؛  ی کامالً معمولی نظیر خانهها ساختمان

که برای حـل مـشکالت آینـده بـه موضـوعات             اعتقاد به آن   -۴
 به عبارتی. توان استناد کرد نش بسیار اندکی از گذشته میودا

هـای طراحـی      رغـم آمـوزش تـاریخ معمـاری، از روش            علی 
 شود؛ معمارهای بومی و سنتی بهره گرفته نمی

 واقعــی؛  ر بــدور از زمینــهــــوتـیـپـامـک و  ا قلــمـوزش بـــآمــ -۵
(Asquith et al.,  2006,237-238) 

 در مدارس طراحی تا به نیز ری و یکپارچگی بحث پایداتمامیت
حال توسط محققین متعددی مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت کـه              

  : اند غالب آنها به دو نتیجه زیر دست یافته
بسیاری از مدارس موضوع پایداری را در مسیر درستی پـیش            -١

  و پردازند؛ آموزش آن نمیهای درستی به  نبرده و با شیوه
موزشی کامالً متفاوت   های آ   طراحی پایدار نیازمند روش    - ٢

. اســـت) ســـنتی(هـــای آموزشـــی پیـــشین  بـــا روش
(Stasinopoulos, 2005, 6)  

در ای  هـای محیطـی هنـوز موضـوعی حاشـیه        به عبارتی بحـران   
و موضوع پایـداری کماکـان   است دروس دانشگاهی مدارس معماری    

و عـالوه بـر     . های آموزشی شده است     به شکل تک درس وارد برنامه     
ای کـامالً     هایی وجود دارد، بـه شـیوه         آنها محدودیت  آنکه در انتخاب  
حال آنکه پایداری فراتـر     . گردند  های طراحی ارائه می    منفک از کارگاه  

بخـشی از   . دهـد   بینـی نـوین را ارائـه مـی          از سبک بوده و یک جهـان      
های پایداری به این دلیل است که حتی یک تعریف از پایـداری               چالش

. ر آن به اجماع و توافق رسیده باشند       وجود ندارد که همه متخصصین د     
برآورده ساختن نیازهای حـال بـدون از        "توان به تعریف    برای مثال می  

 "های نسل آینده برای برآورده سـاختن نیازهایـشان          بین بردن توانایی  
یی کـه   هـا   ساختمان بعضی افراد معتقدند معماری پایدار در        .اشاره نمود 

ند خاک، خاک رس و کاه سـاخته        به صورت ابتدایی با مصالح اولیه مان      
هـای    اند، تجلی یافته است و بعضی دیگر بر این باورند کـه روش              شده
 فرانکفورت آلمـان    25نظیر آنچه نورمن فاستر در کامرزبانک      24تک  های

 بـه کـار     27 زمانه 4 در ساختمان میدان     26هویدا ساخته و فاکس و فاولز     
م امکان دارد از معمـاری      ها ه   بعضی. باشد  اند، معماری پایدار می     گرفته

پایدار به عنوان یک سرگرمی تازه یاد کنند و در نتیجه با جـدیت الزم               
با ایـن حـال معمـاری پایـدار چـه پاسـخگوی             . به مطالعه آن نپردازند   

سرگرمی باشد و چه جوابی برای واقعیت، این نکته قابل توجه است که 
ساس چک لیست   های جاری به واسطه اندیشه جزء گرایانه و برا          تجربه

و این روش خود چالشی بزرگ برای معماری پایـدار          . پذیرد  صورت می 
رغـم ایـن    علـی   (Posada,2004,2).اسـت نگـر آن   بینی کـل  با جهان

های انجام پذیرفته، راه زیادی تا طراحی پایدار وجود           تحقیقات و تالش  
مـشکالت و   . دارد که مشخصاً در شیوه یادگیری معمـاری ریـشه دارد          

کـه بـه    .  آموزش پایداری در جوامع ناپایدار کنـونی بـسیارند         معضالت
   .گردد تعدادی از آنها اشاره می

شـوند کــه عبارتنــد از   ایـن مــشکالت بــه دو دسـته تقــسیم مــی  
 و مــشکالت بیــرون از جوامــع دانــشگاهیمــشکالت درون جوامــع 

 آمـوزش پایـداری      مـورد  مشکالت جوامع دانـشگاهی در    . دانشگاهی
ارائه مباحث پایـداری بـه شـیوه        "،  28"ای رت حاشیه  شه ":عبارتند از   

کلـی  "،  30"حالت تدافعی سیستم هـای آموزشـی سـنتی        "،  29"کمی
عـدم آگـاهی    " و   32"سـنت بـوزار   "،  31"نگری در برابر جـزء نگـری      

 و مـشکالت بیـرون از       33"هـای زیـست محیطـی       مند از بحران   نظام
یار زیـاد    تنـوع بـس    "،34"هویت مبهم " :جوامع دانشگاهی عبارتند از     

مقاومــت بازارهــای معمــاری در برابــر "، 35"خــانواده طراحــی پایــدار
هزینـه نـسبتاً    " و   36" شناسـی  ییهای زیبـا   چالش"،  "معماری پایدار 

کـه در ایـن بخـش تنهـا      (Posada, 2004, 2-3) "باالی معماری پایدار
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لشهای جهانی و بومی پایداریضرورت نظام منعطف آموزش معماری در راستای پاسخگویی به چا  

 ۴٧

  :مشکالت درون جوامع دانشگاهی مورد نظر می باشند که عبارتند از
  ای  شهرت حاشیه

در غالب مدارس معماری که توجهات محیطی مود توجـه واقـع        
های دروس انتخابی محدود  ، مطالب مرتبط با آن به کالس   گردد  می

در نتیجـه هـیچ تجربـه       . اسـت های طراحی منفـک       شده و از آتلیه   
هـای    پذیرد که به معرفی کیفیـت        انجام نمی  علمیعملی در جوامع    

   ره گیرد؛رداخته و از آن بههای خود پ پایداری در مرکز برنامه
  ارائه مباحث پایداری به شیوه کمی 

تأکید بر کمیت در آموزش پایداری دروس مـرتبط بـا موضـوع              
 ماننـد طراحـی سـازه و مکانیـک          فنیدروس  سوی  به  را   ،پایداری

توانند آن طور که باید زیربنایی برای          نمی این دروس . دده سوق می 
  باشند؛آفرینش در معماری 

  زارسنت بو
هـای طراحـی مکـرراً        سنت بوزار اشاره به این امر دارد که پـروژه         

افتـاده، از      اتفـاق مـی    20نظیر آنچـه در مدرسـه بـوزار قبـل از قـرن              
بـه عبـارتی اخـالق اجتمـاعی یـا          . شـوند   های زمینی جدا می     واقعیت

هشدارهای محیطی در برنامه آنها تعبیـه نـشده و آمـوزش معمـاری              
 تمرکز بسیار بر اصل زیباشناسـی دارنـد بنـا           هایی که   صرفاً بر مهارت  

 نهاده شده است؛ 

  محیطی  های زیست  از بحرانمند نظامعدم آگاهی 
هـا مـورد      زیست مکـرراً در رسـانه       های محیط   هرچند که بحران  

ای قابـل مالحظـه در    گونـه  ، ولـی هنـوز بـه   گیـرد  مـی بحـث قـرار   
  های درسی به آن توجه نشده است؛ هبرنام

  روس فنی از فرآیند طراحیدفقدان حمایت 
هـای فنـی نظیـر        هـای ارائـه شـده در کـالس          همچنین داده 

هـای     محیطی برای حمایت از پروژه     آوری فن یا   ساختمانفیزیک  
زمـانی کـه    . رسـند   طراحی پایـدار بـسیار ناکـافی بـه نظـر مـی            

هـای محیطـی و       ها، موقعیت   میان سازه  37دانشجویان ارتباط پویا  
تواننـد بـین      کننـد، چگونـه مـی        نمـی  استفاده کننـدگان را درک    

ساختمان واقع در منظر و ساختمان در تعامـل بـا منظـر تفـاوت               
  (Stasinopoulos, 2005, 1- 2). قائل شوند

  نگری در برابر جزءنگری  کل
طراحی پایدار یک روش معمارانه پیچیده است کـه بـسیاری از            

ای   تههای دانش را دربر گرفته و به کار دسـته جمعـی فرارشـ               حوزه
و تجزیـه    هـای خطـی   بنابراین آموزش آن بـا روش . نیازمند است

 پذیر است؛ به سختی امکان مرسومگرایانه 

  های آموزشی سنتی  حالت تدافعی سیستم
 آموزشی سنتی، غالب آموزگاران از تجربه عملـی       های  سیستمدر  

 کـه موضـع     ویژه طراحی پایدار را به      بوده و اهمیت  الزم برخوردار ن  
 نماینـد   شد، درک نمـی   ک ه چالش می   برجسته معماری را ب    هنرگرای

(Kim at el., 1998,5-6)  
، نیاز به تغییر اساسی در بستر  فوق بررسی مشکالت    بادر نهایت   

. گـردد   آموزش دانشگاهی برای آموزش معماری پایدار احساس می       
هـای درسـی معمـاری بـا توجـه بـه           بدین معنی که تصحیح برنامه    

اری ناشی از عصر صنعت کـ  دانشگاهیهای  خاصیت ایستای برنامه 
در نتیجه مدارس معماری مجبورند برای مقابله با        . بس دشوار است  

ای نه چنـدان دور بـه کـسب دانـش و تـصحیح                های آینده   واقعیت
 تـدریس و مهمتـر از آن اصـالح سیـستم            هـای   روشموضوعات و   

  . آموزشی از حالت ایستا به سیستمی پویا بپردازند
آیا برنامه درسی و نظام آموزش      : ست از  ا مقاله عبارت سئوال اصلی   

کنونی معماری در کشور بستر مناسبی برای آموزش طراحی و معماری       
باشد؟ برای پاسخ دادن به این سئوال در ابتدا برنامه درسـی و    پایدار می 

های معماری ایران مـورد بررسـی و          نظام آموزش معماری در دانشکده    
   .گیرند ارزیابی قرار می

  
هـای    نظام آموزش معماری و برنامه درسـی دانـشکده        

  معماری در ایران 
های درسی آموزش عالی و به تبـع آن آمـوزش معمـاری               برنامه

های معماری ایران محصول فعالیت عمده نهاد          دانشکده حاضرحال  
 فعالیت خود   1363ریزی است که از اواخر سال         شورای عالی برنامه  
 که کارشناسـی    1379ته معماری از سال     در رش . را آغاز نموده است   

 کماکان  ؛ به کارشناسی معماری تبدیل گردید      معماری   ارشد پیوسته 
 واحـد و    140 بـه    169کـاهش واحـدها از       بـا    1363از برنامه سال    

   .د گرد یراتی بسیار اندک در محتوای آن استفاده میتغی
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     شادی عزیزی

 48

  معماری در ایـران از دو جنبـه سـاختار یـا        آموزش ،در این مقاله  
مـورد  ) دیـدگاه خـرد   (و محتوای برنامه درسی     ) دیدگاه کالن (نظام  

ساختار آموزش و محتـوای درسـی براسـاس         . گیرد  بررسی قرار می  
  . اند مطالعات اسنادی مورد ارزیابی قرار گرفته

اسـت کـه کـم و       » دار  هدف« تدریس   فرآیند“آموزش”منظور از   
همیتـی نـدارد    زی شده است که البته ا     ـری  هـامـرنـش ب ـش از پی  ـبی

 یا عواملی خـارجی ماننـد اسـاتید تعیـین           دانشجویانها را     که هدف 
های از پـیش تعیـین شـده اسـت            آنچه اهمیت دارد هدف   . دـاینـنم
های رسیدن به اهـداف      همچنین راه  )25 ،1379جی،  . رمی زفسکی، ای  (

 تجـویز   استادتوسطها   واین نکته که این راه  تنوع باالیی است   واجد
آنچـه  .ند اهمیت نـدارد   ده ا  آن را بر گزی    دانشجویانا  یاست   هدیگرد
ریزی از بیش تعیـین شـده بـرای ارزیـابی         اهمیت است برنامه   واجد
بنابراین ) 195،  1386ی،  عزیـز (. های دستیابی به اهداف دقیق است      راه

: ای بوده که عبارتنـد از       های آموزشی فرآیند سه مرحله      طراحی نظام 
هـای مناسـب و       ریـزی راه    فیـد، برنامـه   های دقیـق و م      تعیین هدف 
  ) 36 ، 1379جی، . رمی زفسکی، ای(. ارزشیابی آنها

بایست سه عنـصر هـدف،        با عنایت به تعریف نظام آموزشی می      
 رشـته معمـاری مـورد    کنـونی ریزی و ارزشـیابی در آمـوزش          برنامه

براســاس مطالعــات انجــام گرفتــه و بررســی . بررســی قــرار گیــرد
نشان  1377رشته معماری مصوب سال     رشناس  کاای درسی     برنامه
و . به شرح دروس اشاره شـده اسـت       تنها   دهد که در این برنامه     می
تنها در برنامه مصوب دوره کارشـناس معمـاری بـه    هدف،   مورد   در

  :  شده استارایه یک جمله 24/8/1377تاریخ 
در ساختار جدید رشته معماری که به صورت کارشناسی ارشـد         «

 بـه تربیـت معمـارانی بـا         کارشناسـی مده است، سـطح     ناپیوسته درآ 
مشخـصات کلـی برنامـه و       (. »ای اختـصاص دارد     کارآیی عمومی حرفه  

  ) 1، 24/8/1377سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری، مصوب 
براساس آنچه هدف از یک نظام در سطور پیـشین یـاد گردیـد،              

ت، کـه   ای چنان کلـی اسـ        حرفه عمومیتربیت معمارانی با کارآیی     
توان آن را هدف دقیق و مفید برای آموزش معمارانی به عنوان              نمی

 در مـورد  ویـژه   به  . یکی از سه رکن اصلی نظام آموزشی تلقی نمود        
.  توضیح جـامع و کـافی داده نـشده اسـت           ای  حرفهکارآیی عمومی   

 آمده اسـت     معماری ی کارشناس  برنامه درسی  2همچنین در صفحه    
های قبلـی و      های پروژه   بندی یافته   معطرح نهایی به عنوان ج    «که  

دروس نظری، یک پروژه جـامع اسـت کـه الزامـاً تـا تهیـه کامـل                  
های اجرایی یعنی حل مسائل معماری، سازه، تنظـیم شـرایط             نقشه

برنامه درسی کارشناسی   ( .»رود  محیطی و هماهنگی اینها با هم پیش می       

ـ     به واقع آیا تهیه نقـشه      )1377معماری مـصوب     ی بـا تمـامی     هـای اجرای
ای   مالحظات معماری، سازه به معنای داشتن کارآیی عمومی حرفه        

ای متـرادف کـارآیی عمـومی تلقـی گـردد،             است؟ اگر چنین پروژه   
باشد؟ آیا تنها با ارائه موضـوعات متفـاوت           کارآیی تخصصی چه می   

در دوره کارشناسی ارشد، کـارآیی عمـومی بـه کـارآیی تخصـصی              
 آمـوزش کنـونی دارای هـدف دقیـق و       شود؟ نتیجه آنکه    تبدیل می 
زمانی که هدف دقیق و مفید برای آمـوزش در هـر            . باشد  مفید نمی 

تـوان بـرای آن       مقطعی و در هر زمانی تعریف نگردد، چگونـه مـی          
نهایت آنکه آمـوزش  . ارزشیابی کردو آنرا   کردهریزی    آموزش برنامه 

مفید  نظامک  یمعماری در ایران تنها به یک برنامه درسی به جای           
طبیعتـاً ایـن برنامـه دارای       .  نمـوده اسـت    اتکاء برای آموزش    کارا و

ماهیت ایستا بوده و خود را با اهداف جدید و متنـوع دنیـای متغیـر                
  .دهد کنونی به سختی تطبیق می

، محـیط    مفاهیم پایـداری   ،نیزدر بخش بررسی محتوای دروس      
ن  و طراحـی پایـدار در مقطـع کارشناسـی معمـاری در ایـرا               زیست

بـه عبـارتی هـیچ درس خاصـی بـه ایـن مقولـه               . جایگاهی نـدارد  
هایی در مقطع کارشناسـی       اختصاص ندارد و تنها در اندک دانشگاه      

در حالی که تدریس ایـن      . گردد  ارشد گرایش توسعه پایدار ارائه می     
گیری از آن، با عنایت به این نکته که پایـداری دارای              مقوله و بهره  

 فنـی اسـت در      مطالعات نوین تا    بینی  انجهای عظیم از یک       گستره
  .مقطع کارشناسی ضروری است

 پس از آنکـه فقـدان حـضور مفـاهیم پایـداری را در محتـوای                
درسی مقطع کارشناسی معماری در ایـران هویـدا گـشت سـئوالی             

 ثابـت  با محتواهای تقریبـاً  مشخصبرنامه ک  یکه آیا   . آید  پیش می 
 معمـاری مـصوب سـال       که عبارتست از برنامه درسـی کارشناسـی       

 برای ارائه مفـاهیم پایـداری و طراحـی پایـدار            مناسبیزمینه  1377
  باشند یا خیر؟  می
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لشهای جهانی و بومی پایداریضرورت نظام منعطف آموزش معماری در راستای پاسخگویی به چا  

 ۴٩

 ارائــه شــده در مقطــع کارشناســی معمــاری را  دروسدر ابتــدا 
کـه  .  دسـته تقـسیم نمـود      5توان براساس محتواهای آنهـا بـه          می

طراحی معماری، فن ساختمان، مبـانی نظـری و تـاریخ،           : عبارتند از 
از . مجتمع های زیـستی و آشـنایی بـا بناهـای تـاریخی و مرمـت               

و حتی آشنایی با محیط     آنجایی که اساساً دروس مرتبط با پایداری        
ــست  ــی زی ــدریس نم ــی ت ــع کارشناس ــدادی از  در مقط ــوند، تع ش
، "ای   شـهرت حاشـیه    "های مطرح شده در سطور قبل نظیـر         چالش

های آموزشی    ستمحالت تدافعی سی  "،  "ارائه کمی مفاهیم پایداری   "
نگـری   کـل " چالش باقی مانده که شامل   4اما  .  منتفی بوده  "سنتی

 از  نظاممنـد عـدم آگـاهی     "،  "سـنت بـوزار   "،  "در برابر جزءنگـری   
 دروس فنی از فرآیند     فقدان حمایت " و   "محیطی  های زیست   بحران
چنانچه از میان   . گردند   در این مقاله پیگیری می     می باشد " طراحی

 و فن   آوری فن که در سطور باال ذکر گردید، حوزه          گروه محتوایی  5
ساختمان را مناسب ترین حوزه برای آموزش دروس فنی مرتبط بـا            

کل % 30با وجود آنکه    پایداری فرض نمایید، مشاهده می گردد که        
 از مجموعه متنوعی    و فن ساختمان اختصاص دارد   دروس به حوزه    

نظیـر  دروس ز آن  میزان انـدکی ا ، تنهااز دروس تشکیل شده است   
توانند مـستقیماً     ، کارگاه مصالح ساختمانی می    محیطیتنظیم شرایط   

 جایگاه،  در مورد همچنین  .  اختصاص یابند  محیط زیست به مفاهیم   
 و فنــی ســاختمان آوری فــنمحتواهـا و شــیوه ارائــه دروس حــوزه  

توان مشکالت زیـر را عنـوان         براساس تحقیقات انجام پذیرفته، می    
  : نمود
 فصل مشترکی از واحدهای فنی را بیابـد         دو خود بای  دانشج” -١

   ؛“تا به مدد آن تحقق اهداف دروس متبلور گردد
های فنـی و مهندسـی دانـشجویان در           ضعف ساختار آگاهی   -٢

تـر فنـی در سـایر     دانشکده به لحاظ نیاز به اطالعات وسـیع    
نیازها یـا هـم نیازهـا بـا اهـداف             دروس و عدم رعایت پیش    

ــه مف  ــی، حلق ــودهدروس فن ــره ق ــاد  ای از زنجی دروس ایج
 ؛نماید می

گانه بودن معماری و مهندسی و ایجاد توهم        تزریق تفکر دو   -٣
 ؛در خالقه بودن معماری و غیرخالقه بودن دنیای مهندسی 

نامتناسب بودن دروس ارائه شده و محتواهای آنان بـا نیـاز             -۴

  ؛حال و حاضر و آینده کشور و جهان

گاه عرضی بـه موضـوع   های دروس فن ساختمان ن  سرفصل -۵
 نمایند؛ دیگر را کامالً روشن نمیدارند و ارتباط با یک

انفصال دروس آموزش سازه، فنون ساختمان از سایر دروس          -۶
 ؛های معماری به ویژه طراحی

هـای نـوین در صـنعت         آوری  فـن رکود عملـی در کـاربرد       ” -٧
رسـانی از امکانـات       ساختمان به دلیل عدم آموزش و اطالع      

 .“وسـاز جدیـد       های ساخت    مصالح و روش   جدید در سیستم  
  )216  - 217 ، 1382 و همکاران، گالبچی (

عدم آموزش فرآیند طراحـی معمـاری و سـازه بـه شـکل              " -٨
به عبارتی عدم ارتبـاط و تعامـل حـوزه          . "توأمان و همزمان  

نگاه تجزیه گرایانه   و   طراحی معماری با حوزه فن ساختمان     
  .)190 ،1382گالبچی، (  حوزه مذکور5به 

رسـد چنانچـه معمـاری        با توجه به مسائل مطروحه به نظر مـی        
برای معمـاری در نظـر گرفتـه    های فنی    پایدار از دیدگاه ارائه روش    

 و در برنامه کنونی رشته معماری حوزه فن سـاختمان را بـرای              شود
هایی نظیـر      با چالش  فرض گردد، ارائه مفاهیم مرتبط با آن مناسب       

 "فقدان حمایـت  " و   "سنت بوزار "،  "نگری برابر جزء  درنگری    کل"
عالوه بـر آن از آنجـایی کـه واحـدهای        .  بود به شدت روبرو خواهد   

 افـزایش   ،ارائه شده با نیازهای معماری پایـداری همخـوانی نـدارد          
تکلیـف  ،  در راسـتای آمـوزش پایـداری       های درسی این حوزه   دواح

فع نیازهای   را که به دنبال ر      مبانی نظری  ،ها نظیر تاریخ      سایر حوزه 
  . گذاشتای از ابهام خواهد   در هالهدیگر جامعه می باشند،

ای وجـود   ها نیـز مـشکالت عدیـده     دیگر در سایر حوزهطرفاز  
معمـاری پایـدار بـه عنـوان یـک           پاسـخگویی    توانند نمی   که. دارد

الزامـی بـه   هـا     تغییرات بنیادین در تمامی حـوزه     باشند و   بینی    جهان
 در حـوزه طراحـی معمـاری، معیارهـای          برای مثـال  . نظر می رسد  

در نتیجـه   . استشناسی غالب بر معیارهای دیگر در طراحی          زیبایی
. خـورد   در ایـن حـوزه شـدیداً بـه چـشم مـی            " سنت بوزار    "چالش

هـا خـود      طراحـی بـا سـایر حـوزه       های   کارگاه همچنین عدم ارتباط  
   .باشد  می"نگر در برابر نگاه جزءنگر نگاه کل"محملی برای چالش 

از طرف دیگر همانطور که در سطور پیش مطرح گردیـد بـرای             
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     شادی عزیزی
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 کـه   "عامل سه گانه اصلی   "پایداری  دستیابی به پایداری محیطی،     
 فرهنگـی اسـت،     - و اجتمـاعی    های محیطی، اقتصادی   نظامشامل  

درصورتیکه در برنامه درسی آموزش حـال       . بایست حاصل گردد   می
ام های اقتـصادی    حاضر معماری، واحدهای درسی مناسب برای نظ      

ایـن ضـعف نـشان از ایـستایی         .  فرهنگی وجود نـدارد    -و اجتماعی 
برنامه های درسی رشته معماری و عدم توجه به چالشهای  جهانی            

ضـعف  . هـای انـسان مـدار و پایـدار اسـت       برای دستیابی به محیط   

و هـم سـطح   ) محتواهـای درسـی  (مذکور ناشی از هم سطح خـرد        
حتـی چنانچـه    . استرشته معماری   آموزش  ) ساختار آموزش (کالن  

محتواهای مورد نیاز در برنامه درسی گنجانده شوند، شـیوه ارتبـاط            
عامل سـه گانـه     "این محتواها در یک کل برای دستیابی به هدف          

کـه بـدون    اسـت    مپایداری محیطی بسیار حیاتی و مهـ       در   "اصلی
  .گردد نمیای مهیا  امانهنگرش س

  
  گیری  نتیجه

محیطی که از اهمیت  های زیست  با عنایت به بحراننتیجه آنکه    
بسیار باالیی در عرصه جهانی برخوردار است، توجه به آن در تمامی 

رسد   ضروری به نظر مییهای دانشگاهی همچون معمار رشته
. های معماری ایران هنوز توجه الزم به این مهم ندارند دانشکده

ای نظری و عملی ارائه ه همچنین با توجه به آموزش پایداری و مدل
نگر بر آفرینش  بینی کل شده برای آموزش معماری پایدار لزوم جهان

معماری مجدداً به منصه ظهور رسیده و چنانچه معماری پایدار را نه 
، لزوم در نظر گرفته شودبینی نوین در معماری  یک مد بلکه یک جهان

یش درک نگر در آموزش و خلق معماری را بیش از پ بینی کل جهان
  .گردد  می

های آموزش معماری پایدار در جوامـع         همچنین با عنایت بر چالش    
ارائه مباحث پایداری "، "ای شهرت حاشیه"دانشگاهی جهان که شامل 

و مشکالت آموزش معماری در ایران که . باشند  می... و "به شیوه کمی  
ی ؛  ریـزی و ارزشـیاب      عبارتند از عدم حضور اهداف دقیق و مفید ،برنامه        

هـای جـدا در    ای در سـطح کـالن ؛حـضور جزیـره     آموزش تک برنامه 
 گانه محتواهای ارائه شده؛ حاکمیت نگـاه جزءنگـر در آن            5های    حوزه
ها و عدم توجه به محتواهای موردنیـاز آمـوزش معمـاری پایـدار               حوزه

ضرورت فراهم آوردن ظرفی مناسب برای آموزش پایداری و معمـاری          
بـه عبـارتی بـرای آمـوزش        . نماید    ضروری می   پایدار را بیش از پیش    

 از تکیـه بـر تـک برنامـه درسـی            بایـد معماری پایدار در ایران در ابتدا       
ک نظام منعطف در سطح کالن ینظر نموده، و سپس به طراحی     صرف

های اشاره شده و بـا تعریـف اهـداف دقیـق و مفیـد                براساس ضرورت 

 الزم به ذکـر     .قدام نمود ا) ایران(های جهانی و بومی      برگرفته از چالش  
 از منابع مهّم برای تعیین اهداف آموزش معماری، برنامۀ          یکیاست که   

برنامه چهـارم   "توسعه کشور از جمله برنامه توسعه چهارم که با عنوان           
که این برنامه، مـوارد      و از آنجائی  . می باشد  تهیه شده    "توسعه پایداری 

 می شود؛ هر کدام از آنهـا      بسیاری را  در ارتباط با رشته معماری شامل        
کـه الزم   . نظام آمـوزش گـردد    امانه  می توانند هدفی برای یک زیر س      

های تعریف شده براساس    امانه  نیست تمامی دانشجویان، تمامی زیر س     
هــای داخلــی و خــارجی را انتخــاب نمــوده و واحــدهای آن را  چــالش
کـان  بلکه براساس یک زیر ساختار مدیریتی تعریف شـده، ام         . بگذرانند

که با این کـار     .  ها مورد عالقه خود را خواهند داشت       امانهانتخاب زیرس 
شود و هم نیازهای متنوع  هم عالقه مندی دانشجویان پوشش داده می

همچنین در عین پوشش دادن نیازهای متعـدد  .جامعه مرتفع می گردد    
  .  واحد نیز حل خواهد شد140جامعه در زیر سامانه های متعدد، دغدغه 

هایت پیشنهاد می گردد آموزش معماری در دو سطح برای آموزش در ن
  :پایداری دستخوش تحوالت گردد

ست از نظام آموزش به تعریـف        ا عبارتاین سطح   : در سطح کالن   -١
های متعدد براساس نیازهای جهانی و بومی پرداخته که          زیر سامانه 

. اسـت هر زیر سامانه شامل مجموعه ای از دروس نظری و عملی            
توانـد بـه بحـث پایـداری بپـردازد           هـا مـی    ز این زیر سامانه   یکی ا 

همچنین نظام آموزش در این سطح براساس اهـداف بلندمـدت و            
ها  ا بسط هرکدام از زیر سامانه     ی مدت قادر به تعریف، حذف و      کوتاه
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لشهای جهانی و بومی پایداریضرورت نظام منعطف آموزش معماری در راستای پاسخگویی به چا  

 ۵١

گردد با تقسیم سامانه آموزشی به چند زیـر       این امر باعث می   . است
هـای   حال در ارتباط بتوان چـالش     سامانه کامالً مجزا ولی در عین       

که طراحی با تمرکز     صورتیه  اصلی مدارس معماری را حل نمود ب      
ی خاص برای دستیابی به ستاره شـدن در طراحـی           ها  ساختمانبر  
کـه دیگـر زیـر       حـال آن  . رددیتواند به یک زیر سامانه تعلق گ       می

هـای دیگـر      هم ارزش با این زیر سـامانه بـه دغدغـه           یها سامانه
توانند محیطی به    ها می  از طرفی تعدادی از این زیر سامانه      . زندبپردا

غیر از دانشگاه و ابزاری به غیر از کامپیوتر و قلم و مداد و اساتیدی         
به غیر از اساتید دانشگاهی برگزینند و همچنـین تعـدادی از آنهـا              

هـای   های پایه هـم ارز مهـارت    دانش مورد   توانند به تحقیق در    می
 . زدای بپردا حرفه

این سطح عبارت است از زیرسامانه مرتبط با آمـوزش          : سطح خرد  -٢
های کشورهای در حـال      در این زیرسامانه شناخت تفاوت    : پایداری

توسعه و کشورهای پیشرفته از منظر پایداری بسیار واجـد اهمیـت            
است؛ به این معنی که کشورهای توسعه یافته بر وجه بوم شناختی            

ارتقای کیفیت زیستی تأکید دارند و غالبـاً        پایداری به ویژه از منظر      
کـه در    حـالی  در. با تعـابیر اقتـصادی بـا آن برخـورد مـی نماینـد             

های اجتماعی و   کشورهای درحال توسعه، پایداری محیطی از جنبه      
دراین سطح بعد از تعیین  . فرهنگی از اهمیت باالیی برخوردار است     

  . مبذول داشت به موارد ذیل توجهداهداف دقیق و مفید آن بای

گیری از دانش معماری بومی ایـران کـه خـود دسـتاوردهای              بهره •
حفظ و تـداوم الگوهـای معمـاری        ( پایداری دارند     مورد در یبسیار

 )بومی و سنتی

 در تعامل با    "های کنترل محیطی   سامانه"ارائه واحدهای مرتبط با      •
 های طراحی کارگاه

بـا پایـداری    مباحـث مـرتبط      وی  ا تأکید بـر دروس میـان رشـته        •
 فرهنگی و اقتصادی در کنار پایداری بوم شناختیی ـ اجتماع

های متنـوع آمـوزش پایـداری از جملـه مـدل             ارائه و اجرای مدل    •
 برای سامان دادن بـه اطالعـات،         "های چندگانه  مقیاس"آموزش  

 ها  ها، طراحی و در نهایت ارزیابی پروژه تأکید بر روابط میان ایده

ی برای ارزیـابی کـار معمـارانی کـه در جامعـه             های اری کارگاه زبرگ •
 .هایی از معماری پایدار دارند ای سعی به  ارائه نمونه حرفه

ارائه مباحث و تمارین متعدد برای توانمند سـاختن دانـشجویان در             •
 رویارویی با مسائل کمی

محوریت بیشتری پیدا کنند مرتبط به فوق اینکه کدام یک از موارد 
  . نیازها و شرایط کشور استتعیین اهداف براساس

  
  ها نوشت پی

1- Sustainable Development 
2 - Our Common Future 
3 - Agenda 21 
4 - Rio Earth Summit 
5 -Ecological Sustainability 
6 -Economic 
7 -Socio-Cultural 
8 -The Triple Bottom Line 
9 - UIA (Union International Associations) 
10 - UNESCO (United Nation Education, Scientific and 
Cultural) 
11 - Energy Conscious Design 
12 - Bioclimatic Architecture 
13 - Principles 
14 - Strategies 
15 - Methods 
16- Architectural Environmental Education   
17- Environmental Awareness  
18- Building Ecosystem  
19-  David Posada 
20 - Environmental Control System 
21 - Multiple Scales 
22 - Out Put 
23 - In put 
24 - High-Tech 
25 - Commerze Bank 
26 - Fox & Fowle 
27 - Time Square Building 
28 - Fringe Reputation 
29- Number Crunching 
30- The Old Guard 
31- Holistic vs. Fragment 
32 - The Beaux Arts Tradition 
33- Environment Crisis 
34- Ambiguous Identity 
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هـای هوشـمند، معمـاری     گیـری از انـرژی    این تنوع بسیار زیاد شامل بهره      - 35
که . باشد ، معماری سبز میی، معماری بوم شناختی،معماری محیطهمساز با اقلیم

  .پایدار مورد استفاده قرارگیرند ک روش غیرتوانند توسط ی هر کدام از آنها می
36  - The Question of Aesthetics 

37 – Dynamic 
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