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 چکیذه
آٔٛظقی، ٔقٕبضی ثقٙٛاٖ یه پیكٝ ٚ قغُ  ٘ٛیٗ ٞبی ؾیؿتٓپیف اظ پیسایف ٔساضؼ ٚ زا٘كٍبٜ ٞب ٚ ثٝ عٛض وّی       

وٝ  ؾٙتی ٚ حطفٝ ای اظ ؾبظ٘سٜ ثٝ قبٌطز زض ٔحُ ارطای ثٙب وٝ فٕٛٔبً ثٝ زؾتٛض فٛأُ حىٛٔتی ٚ یب اقربل ذبنی

ثس٘جبَ ثزب ٌصاقتٗ احطی فبْ إِٙفقٝ اظ ذٛز ثٛز٘س، ا٘تمبَ زازٜ ٔیكس ٚ آٔٛظـ فّٕی ٚ ٘ؾطی زض عی ؾبذت احط تٛأبٖ 

 ضا آٖ ٌطفتٗ وبض ثٝ ضاٜ آ٘ىٝ آٔٛذت، ٍٔط ٕ٘ی قبٌطز ثٝ ٟٔبضتی ٚ ثٛز زاض ٞسف ٚ زاض رٟت نٛضت ٔیٍطفت ٚ آٔٛظقی

 ِٔٛفٝ زٚ ثط ٚ ؾٙت انبِت پبیٝ ثط ٚ ٔتقیٗ آٔٛظقی ٔقٕبضی، ز آٔٛظـتب لجُ اظ پیسایف زٚضاٖ تزس .زٞس ٘كبٖ ٘یع

أب  .ثؿت ٔی ٘مف قبٌطز ٘ؾط زض اؾتبز فُٕ اظ ثٙب ؾبذتٗ ٌطٔبٌطْ زض ٞب حىٕت ٚ ٞب ٟٔبضت ٚ ثٛزٜ حىٕت ٚ ٟٔبضت

 آ٘طا ربی ٚ وبؾتٝ فّٕی قیٜٛ ی ثٝ آٔٛظـ إٞیت تسضیذ ثٝ ٔسضٖ،  قیٜٛ ثٝ ٔقٕبضی پؽ اظ ؽٟٛض ؾیؿتٓ ٞبی آٔٛظـ

٘ؾطیٝ ٞبی آٔٛظقی ثٛظاض ٚ ثبٚٞبؼ زیٍط وبضثطز  .اؾت وطزٜ پط آٟ٘ب اؾتفبزٜ قیٜٛ ی زضن ثسٖٚ ٞبیی تئٛضی فطاٌیطی

 ثٝ ٔمبِٝ ٘ساقتٝ ٚ ا٘سیكٝ ٞب ثسٖٚ ا٘ىٝ أىبٖ آظٖٔٛ زضؾتی یب ٘بزضؾتی زاقتٝ ثبقٙس ثٝ قبٌطزاٖ تحٕیُ ٔی قٛز. زضایٗ

ٞب پطزاذتٝ قسٜ  ٌیطی اظ زازٜ ثٝ تحّیُ ٚ ٘تیزٝ ویفی ٕـ آٚضی اعالفبت ٚ ثهٛضت ثٝ ٔكبٞسٜ ٚ ثطضؾی ٚ ر وٕی قیٜٛ

 اؾت.
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 مقذمه

اؾت ٚ ٞٙطٔٙس فطٞیرتٝ  ٕٞطاٞی ٚ ٕٞٙٛایی اظِی ٚ اثسی ٞٙط ٔقٕبضی ٚ ٔقٙٛیت ٕٞٛاضٜ ثط یه فٟس ٚ یه ٔیخبق ثٛزٜ     

ٔقٙٛی ضا ثؿٛی تقبِی ٚ وٕبَ ضاٜ ثطزٜ ٚ اٚضا زض آفطیٙف آحبضی ٔب٘ب ٚ ربٚزا٘ٝ یبضی ٕ٘ٛزٜ اؾت ٚ ایٗ ٕٞطاٞی ذبنٝ زض آٔٛظـ 

ثٝ ذهٛل زض حٛظٜ ّٜٛ ٚ ٕ٘ٛزی چكٍٕیط زاقتٝ اؾت، أب ایٙىٝ ٞٙط ایطاٖ زچبض آؾیت رسی ٔقٕبضی ٌصقتٝ ایٗ ٔطظٚثْٛ ر

ٚ آٔٛظـ زا٘كٍبٞی ثٝ قیٜٛ غطثی ٘یع آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٛظـ ؾٙتی زض حبقیٝ لطاض ٌطفتٝ ؾت وٝ آٔٞب ا ظیطا ٔست، اؾت  قسٜآٔٛظـ 

ٌطزز، حبنُ آٖ ثب فطًٞٙ انیُ  ٔكبٞسٜ ٔی ٛفمیتٔ ثبیس ٚ قبیس ٘تٛا٘ؿتٝ ثب ربٔقٝ ٔٙغجك ٌطزز. زض ایٗ ٔیبٖ اٌطٞٓ ا٘سن

ٔقٕبضی  ٌطزز. ٔقٕبضی ٚ ٔقٕبضاٖ اظ یىسیٍط ٞطضٚظ ثیكتط ٚ ثیكتط ٔی ایطا٘ی چٙساٖ ؾبظٌبض ٘یؿت. اظ ایٙطٚ فبنّٝ ٔیبٖ ربٔقٝ، 

ط ثٛز، أب ثب فطٚپبقی ایطاٖ زض لطٖٚ ٌصقتٝ، اظ ٘ؾط تىٙیه، فٗ تعئیٙبت ٚ اضتجبط آٖ ثب ٔفبٞیٓ ٔقٙٛی ربٔقٝ، زض ز٘یب وٓ ٘ؾی

ٔٙؾٛض ٔب زض ؾبظٔبٟ٘بی ٞٙطی ٚ فطًٞٙ غٙی ایٗ ؾطظٔیٗ ثٝ ٞٙطی فمت افتبزٜ ٚ تمّیسی ٚ زٚض اظ ٔفبٞیٓ ٔقٙٛی تجسیُ قس. 

ٔٗ رطة إِزطة حّت ثٝ »ظیطا ٔغبثك ایٗ ٔهطؿ اظ والْ حبفؼ  بظٌكت ثٝ ٘ؾبْ آٔٛظقی ٌصقتٝ ٘یؿت،ایٙزب ث

ایٗ قیٜٛ ٔرتم ربٔقٝ ای ثؿتٝ ثب ٞٙزبضٞب . اؾتپكیٕب٘ی ٚ ٔالِت ثبض ٔٛرت ىطاض ٌصقتٝ ت ٫(1369غعِیبت حبفؼ،«)اِٙسأة

 ،ایٗ ضٚـ آٔٛظـ ٚ قبٌطزا٘ی ٔغیـ ٚ ٔتقجس ثٛز.ط ثٝ ٚرٛز اؾتبزا٘ی ٔبٞط ٚ اضظـ ٞبی پبیساض ٚ فٖٙٛ ٚ ٔهبِح ٔقیٗ ٚ ٔكطٚ

ذت ٚ تٛؾقٝ ٚ تٙٛؿ فٖٙٛ ؾبٝ ٞب ٚ ا٘سیكٝ ٞبی زیٍط، ب ٚ فّؿفٞ زض ثطاثط ٌكبیف ٔطظ ٞبی اعالفبتی ٚ ٔٛارٝ ثب فطًٞٙأطٚظ 

ٔحیغی ٚ ٔقیكتی ٚ ٘یع تغییط ٚ تجسیُ ٘مف ٔقٕبض زض فطآیٙس ؾبذت ثٙب ٚ ٚاضز قسٖ ترهم  ،ٔهبِح، زٌطٌٛ٘ی قطایظ ظیؿتی

ٌٛ٘بٌٖٛ ٔتقجس ٚ فمساٖ فضبٞبی ترههی وبضٌبٞی زض ظٔیٙٝ ٞبی بٞب ٚ زا٘ف ٞبی زیٍط زض ایٗ فطآیٙس ٚ ٚرٛز قبٌطزا٘ی ٘

قٟطٚ٘س أطٚظ ایطا٘ی  ٞٙطی ٔطتجظ ثب ٔقٕبضی ٚ ٘ب وبفی ثٛزٖ أىبٖ ٔكبٞسٜ ٚ تزطثٝ فّٕی، وبضایی ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ اؾت.

 أطٚظ ٚ تقّمبت آٖ زض اضتجبط اؾت،ٚیػٌیٟبی ذبل ذٛز ضا زاضز. اٚ ٞٓ ٚاضث فطٍٞٙی ثعضي ٚ انیُ اؾت ٚ ٞٓ ثب ز٘یبی 

ایزبز فضبی زض ٔب ضا  ،ٞبی ٘ؾبْ آٔٛظقی ٔسضٖ ٞبی آٔٛظقی ؾٙتی ٚ ثٛٔی ٕٞچٙیٗ ٘بوبٔی ثٙبثطایٗ ثبظقٙبؾی فٕیك ٘ؾبْ

 [.3[ ٚ ]2[ ٚ ]1وٙس ] ٔٛظـ ٔقٕبضی وبضآٔس ٞسایت ٔیآ

 

 

  تحقیق اهذافضزورت و  ،روش
ٝ ای ٚ ؾپؽ ثٝ رٟت آٌبٞی اظ ضٚـ ٞب ٚ فضبی آٔٛظقی ٔٙبؾت اثتسا ثطاؾبؼ ٔغبِقبت وتبثرب٘ ،ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛضٛؿ ٔمبِٝ      

ٚ زالیُ وبضآٔسی یب ٘بوبضآٔسی آٟ٘ب ٚ ٔهبحجٝ ثب اؾبتیس ی ٔقٕبضی ثطضؾی ٔیسا٘ی زض فضبٞبی آٔٛظقی زض غبِت زا٘كىسٜ ٞب

 . زض ٚالـ ضٚـ تحمیك زض ایٗ ٔمبِٝ یه ضٚـ تطویجی اؾت.پطزاذتٝ قسٜ اؾتٔقٕبضی ٚ ٞٙطرٛیبٖ 

 یتٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظیط اقبضٜ وطز:اظ رّٕٝ زالیُ تٕطوع زض ظٔیٙٝ آٔٛظـ ٞٙط ایطا٘ی ٔ

ضؾٝ ٞب زض ٘تیزتب ایٗ ٔس ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ ثحطاٖ ٔٛرٛز زض آٔٛظـ ٔقٕبضی. ،ٌؿتطـ ضٚظ افعٖٚ زا٘كىسٜ ٞبی ٔقٕبضی زض ایطاٖ-

 ثطای آٔٛظـ زؾت ثٝ تزطثٝ ٞبی پطاوٙسٜ ٚیب تىطاضی ٚ ثبظؾبظی ثط٘بٔٝ ٞبی زٞٝ ٞبی لجُ ٔی وٙٙس. ،فمساٖ ضاٜ ٚ ضؾٕی ٔسٖٚ

ٌی اؾتبزاٖ زض زا٘كىسٜ ٞبی ٘ٛپب ٚ ثسٖٚ اضتجبط ٚ آقٙبیی ثب ضٚقٟبی آٔٛظقی وبضآٔس زض فضبیی فبلس أىب٘بت  ی تزطثٝث -

 آٔٛظـ ترههی ٔقٕبضی، وٝ ٟ٘بیتب ٔٙزط ثٝ آٔٛظقی ؾغحی ٚ تٕطوع ثط زا٘ف ثهٛضت ٘ؾطی ٔی ٌطزز.

ٞب ٚ  ٟٔبضت تیس ٚ ٞٙطٔٙساٖ ٔقٕبضی ٌصقتٝ،اؾبوٓ إٞیت اٍ٘بقتٗ اضظقٟبی ٔقٕبضی ٌصقتٝ ٚ ثٝ فطأٛقی ؾپطزٖ  -

 تزطثیبتكبٖ.

زض پی قٙبذت ٚ ٔغبِقٝ تغجیمی زٚ زؾتٍبٜ ؾٙتی ٚ رسیس ٚ آٔٛظـ ٔقٕبضی ٚ ثطضؾی فضبٞب ٚ ضیع فضبٞبی ٔٛضز ٔمبِٝ      

ایٗ  ٘یبظ آٔٛظـ وبضآٔس ٔقٕبضی، ٘تیزٝ ٌیطی ٚ رؿتٗ ضاٜ زضؾت آٔٛظـ عطاحی ٔقٕبضی ٚ چٍٍٛ٘ی فضبی ٔٙبؾت ثطای

 ٔٛظـ زض فضبیی زض لبِت ٔسضؾٝ اؾت.آ
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 آموسش معماری
زض ایزبز فضبی آٔٛظـ ٔقٕبضی ثبیس ثٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛرٝ ٕ٘ٛز وٝ ٞٙطٔقٕبضی زض تٕبٔی زٚضاٖ حیبت ذٛز ٚ حتی زض زٚضٜ       

ض ضزیف فّْٛ ٚ فٖٙٛ ثّىٝ اؾت. تبضید آٔٛظقی ٔقٕبضی، ثغٛض فٕسٜ ٔقٕبضی ضا ٘ٝ ز ٔسضٖ  ضزیف ٞٙطٞبی وبضثطزی یب ِٔٛس ثٛزٜ

ٞب ٚ ٔساضؼ ٞٙطی ثٛزٜ. ثٝ ایٗ تطتیت آٔٛظـ  زض ضزیف ٞٙط لطاض زازٜ اؾت. ٔقٕبضی اظ زٚضاٖ ض٘ؿب٘ؽ زض اضٚپب رعٚء آوبزٔی

ٞبی فّٕی ٚ فٙی) فّْٛ ٔحض ٚ تزطثی( ثبقس، لبثُ تكجیٝ ثٝ آٔٛظـ ؾبیط  ٔقٕبضی لجُ اظ آ٘ىٝ لبثُ تكجیٝ ثٝ آٔٛظـ زض ضقتٝ

یبثی ثٝ  یبفت ٚ ثطای زؾت تٛاٖ ثٝ فضبی آٔٛظـ وبضآٔس زؾت زالزَ ثب آٟ٘بؾت. ثب ایٗ تهٛض اظ ضاثغٝ ٔقٕبضی ٚ ٞٙط ٔیٞٙطٞب ٚ 

 (. 286 ،1384ثبیؿت ثٝ ٔبٞیت ٞٙطی ٔقٕبضی ٚٔمتضیبت آٔٛظقی ایٗ ٚرٝ اظ ٞٙط تٛرٝ وبُٔ زاقت)٘ٛحی، آٖ ٔی

ت رٟب٘ی ٞٙطی، تىِٙٛٛغی ٚ آٔٛظقی ثبقس وٝ اظایٗ ضاٜ ثبفج ایزبز آییٙٝ تحٛال اظ عطف زیٍط فضبی آٔٛظـ ٔقٕبضی ثبیس     

تحٛالت ٞٙطی ثبفج ضقس تفىطٞبی رسیس ٔی  ؾطفت تغییطات تىِٙٛٛغی ٚ ٞبی اؾبؾی زضآٔٛظـ ٔقٕبضی ٌطزز. زٌطٌٛ٘ی

ٞىسٜ ثعضي ثب اؾت، ٌٛیی وٝ رٟبٖ یه ز ٌطزز. ثب پیكطفت ٚ تىِٙٛٛغی ٚ زؾتبٚضزٞبی آٖ  ٔطظٞبی رغطافیبیی ثطزاقتٝ قسٜ

ٔحالت ٌٛ٘بٌٖٛ اؾت. ذٛاٜ ٘بذٛاٜ ٕٞٝ وكٛضٞب فضٛی اظ ایٗ زٞىسٜ رٟب٘ی ٞؿتٙس ٚ ثٝ تٙبؾت ٔكبضوت فّٕی)ٌیط٘سٜ یب 

زٞٙسٜ(ؾٟٕی زض ایٗ زا٘كٍبٜ ثعضي ذٛاٞٙس زاقت. ثٟطٜ ثطزاضی اظ ایٗ زا٘كٍبٜ رٟب٘ی، آٌبٞب٘ٝ یب ٘بآٌبٞب٘ٝ زض ؾٕت ٚ ؾٛی 

ٌیطز ٚ ثغٛض عجیقی ثٝ ؾٕت آٖ ٔیُ ذٛاٞس وطز ِصا فضٛیت زض ایٗ زا٘كٍبٜ  ٙسٌبٖ آٖ لطاض ٔیٞبی تِٛیسوٙ ٞب ٚ زا٘ف ثیٙف

رٟت زٞی ٚ ٕٞؿٛ ؾبظی ٚاضزات فّٕی ٚ فطٍٞٙی ثٝ  ٞبی فّٕی ٚ فطٍٞٙی  اؾت. ثٙبثطایٗ چبِفرٟب٘ی، ٘یبظٔٙس ٔٛارٟٝ ثب 

ٔٛؾؿبت آٔٛظقی وٝ ٚارس فضبی آٔٛظقی طی فطٍٞٙی ٞطوكٛض تٟٙب ثب قىُ ٌی ٞبی ّٔی ٚ ثب اضظـ ٞب ٔساضؼ ٚ زا٘كٍبٜ

 [.4] پصیط اؾت ٞؿتٙس أىبٖضآٔس ٚ ثط٘بٔٝ آٔٛظقی نحیح وب

  اؾت. زض زٚ ٔقٙبی فبْ ٚ ذبل ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ قٕبضی: آٔٛظـ ٔقٕبضی زض ایٗ ٔمبِٝآٔٛظـ ٔ "

 –ٞب  ؾٝ؛ افٓ اظ فطاٌیطی زا٘فٔقٕبضی، زض ٔسض -یب یبززازٖ -آٔٛظـ ٔقٕبضی زض ٔقٙبی فبْ: فطآیٙس تحهیُ ٚ یبزٌیطی

 ؛…ٚ اؾتقساز پطٚـ -فّٕی ٞبی فقبِیت

آٔٛظـ ٔقٕبضی ثٝ ٔقٙبی ذبل: آٖ ثرف اظ فطآیٙس تحهیُ ٚ فطاٌیطی ٔقٕبضی وٝ ؾبظ 

ٞب ٚ  ٚ وبض غیط پطٚضقی ٚ تطثیتی زاضز ٚ تٟٙب ثٝ افغب ٚ اذص )زازٖ ٚ ٌطفتٗ( زا٘ف

 [.3] "پطزاظز ٞب ٔی ٟٔبضت

 

 

 

       

قٛز. فٛأُ ٔٛحط زض  سا ٕ٘یاؾت وٝ آٔٛذتٗ اظ ضٚـ ا٘تمبَ آٖ ر ـ ٔقٕبضی آٔٛظـ ٚ آٔٛذتٗ چٙبٖ ثٝ یىسیٍط ٚاثؿتٝزض آٔٛظ

ٞبی  قٛز ٚ زؾتٍبٜ )قبٌطز، ٔقّٓ، ٔحیظ، ٔٙبثـ، ٘ؾبْ ٚ ثط٘بٔٝ آٔٛظقی( زض ا٘غجبق ثب ٔجب٘ی ٞط فّٕی ٔتحَٛ ٔیآٔٛظـ

ثیٙی قسٜ اظ ٘ؿّی ثٝ ٘ؿُ زیٍط ا٘تمبَ زٞس. اظ  ضا ثب ا٘ؿزبْ ٚ ا٘تؾبٔی پیفٖ آٚضز تب ثتٛا٘س آ ٚرٛز ٔی ٔتفبٚتی ثیٗ فٛأُ ثٝ

قٛز چٍٛ٘ٝ ثب تغییط ٔجب٘ی  ٌطایی ٚ ٚرٛز ٌطایی ٔقّْٛ ٔی ثطضؾی ٔىبتت ٔرتّف فّؿفی، ٔب٘ٙس اٍ٘بضٌطایی، ٚالـ ٌطایی، فُٕ

ٚرٛز آیس  ثت فمظ زض ٘حٜٛ ا٘تمبَ آٖ تغییط ثٝ ٌطزز، ٘ٝ آ٘ىٝ ثطاؾبؼ یه ٔٛضٛؿ حب ا٘سیكیسٖ، ٘حٜٛ وبض آٔٛظـ ٘یع ٔتفبٚت ٔی

[5.] 
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 معنا و آموسش معماری

ٞبی ایٗ رٟبٖ ٘یع  آقٙبیی ا٘ؿبٖ ثغٛض فغطی ثٝ لٛا٘یٗ ذّمت ٚ ٘ٛأیؽ حیبت ذٛز ٌٛیبی آٖ اؾت وٝ ٔحتٛای آٔٛظـ     

. یقٙی  "ٛز عطاحی حمبیك اؾتتٛا٘س تسضیؽ ق عطاحی ٕ٘ی"ٕٞبٖ ؾٙت حیبت ٚ حمبیك ذّمت اؾت. ثٝ ٌفتٝ ٚاِتط ٌطٚپیٛؼ:

ٞطوؽ ثبیس حمیمت ضا اظ زضٖٚ ذٛز وكف وٙس. آٔٛظـ فغطی ثب ثطعطف وطزٖ ٔٛا٘ـ، ظٔیٙٝ ضا ثطای تِٛس ایٗ حمبیك ٚ ٔقب٘ی  

آقٙبیی ثب لٛا٘یٗ ٚ حمبیك، الظٔٝ یه آٔٛظـ وبُٔ ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ اؾت ظیطا فغطت ا٘ؿبٖ ثطحمبیك آفطیسٜ  وٙس. زض ا٘ؿبٞب ایفب ٔی

وطزٖ انَٛ ا٘تعافی ثزبی آٖ ٞب ٔربِف فغطت ا٘ؿبٖ اؾت. قبٞس فیٙی ایٗ ٔسفب  ٌطفتٗ آٖ ٞب ٚ ٚضـ اؾت؛ ٚ ٘بزیسٜ ٜ قس 

ٞبی ا٘تعافی ٘بقی اظ ٚضـ ٕٞیٗ انَٛ ا٘تعافی ٚ  ٞبی ٔقٕبضی ٚ آٔٛظـ ثطضؾی ٚ ٔمبیؿٝ ٚ فسْ الجبَ رٛأـ ثكطی اظ ؾجه

 [.4طت ا٘ؿبٖ  اؾت ]ٔربِف ثب فغ

 

 

 یت معمارانتزت آموسش و
ٞطچٙس زض آٔٛظـ بظز. ؾ ت وٝ ضاثغٝ ی ا٘ؿبٖ ٚ ٔقٕبض ضا ٔیزض ٔمبثُ آٔٛظـ، تطثیت ٔقٕبض ٘بؽط ثط ا٘ؿبٖ ٔقٕبض اؾ      

ٌطزز، أب زض تطثیت ٔقٕبضاٖ، ٕٞٛاضٜ  ٞبی عی قسٜ ٚ تزطثیبت ثٝ زؾت آٔسٜ، فطزی ـ ٌطٚٞی ثغٛض فْٕٛ ٔغطح ٔی ٔقٕبضی ضاٜ

ثبیؿت عی ٔطاحُ ؾبذت ٚ ثغٛض  تطثیت ٔقٕبضاٖ ٔی قٛز. ثط ٔطثی ثٝ زضٖٚ ٔطثی ٘یع تٛرٝ ٔی ثٝ فٙٛاٖ یه ؾط عیف فالٜٚ

یبفت ٚ اضتجبعی وٝ ثیٗ نٛضت وبِجسی ٚ ٔقٙبی ثبعٙی زض ٔقٕبضی ٚرٛز  قس وٝ فضب ٔٛرٛزیت ٔی فّٕی زض ٔحیغی ا٘زبْ ٔی

ٚاثظ فّٕىطزٞب، ظیجبیی قٙبؾی ثهطی ٚ فٗ ؾبذتٕبٖ ضیعی ض ٌطزیس. اٌط زض ٔقٕبضی ثٝ ثط٘بٔٝ زاضز، تٛاْ ثٝ قبٌطز ٔٙتمُ ٔی

ٔقٕبضی اظ ِحبػ ظٔیٙٝ   تٛاٖ آٖ ضا زض غبِت ٔجبحج ٘ؾطی زض ٔحیظ والؼ آٔٛظـ زاز، أب اثقبز ٌؿتطزٜ ثؿٙسٜ قٛز،  ٔی

ٔحسٚز وٙس فٛأُ ٔٛحط زض یبزٌیطی ٔقٕبضی، فمظ ثٝ ٔٛاز آٔٛظقی ٚ ثط٘بٔٝ زضؾی  ٌیطی ٚ اضتجبط ثب ارعا التضب ٔی قىُ

 .[5]٘كٛز

 

 

 هنز قذسی اسالمی
، ثساٖ زا٘س ٚ ٔٙعٍِبٞی وٝ ٞٙطٔٙس ٔؿّٕبٖ ثب فجٛض اظ ٚالقیبت ٞٙط اؾالٔی ضؾتٍبضی ا٘ؿبٖ ضا ٔقٙی ٚ ٔحتٛای ٞٙط ٔی      

ذٛة  ٌیطی اظ فبلجت ثط فجطتثبضٌبٜ اِٟی اؾت. زض ٞٙط اؾالٔی، ٕٞبٖ زٞس،  ثٝ ٔربعجیٗ ذٛز ٘یع تصوط ٔیضا  یبثس ٚ آٖ ٔی زؾت

فٙٛاٖ لّٕطٚ تبویس  ٞبی قٟٛزی ثٝ تبحیطات پبوی ضٚح ٚ ثطٌطفتٝ زاض ثٛزٖ آٖ، ٔٙس عجیقت ٚ ٞسف ؾبْٚ ثس ٌصقتٍبٖ، قٙبذت ٘

  ؾبظی ثٝ ؾجه اؾالٔی ؾبظی زض ثبك وٙس. لطیٙٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔقٕبضی اؾالٔی ٘یع ٕٞیٗ ٔفبٞیٓ ضا ٔتزؿٓ ٔی قٛز ٚ قیٜٛ ٔی

ٞب زض شٞٗ  ظ ثبك ثٟكت ٚ ٞٙسؾٝ ٔتمبضٖ ٚ ٔٙؾٓ زضذتبٖ ثٟكتی ٚ رطیبٖ آة اظ ٔیبٖ آٖٞبیی اؾت وٝ ا ثٝ ِحبػ اٍ٘بضٜ

ٞبی اِٟی  زیٍط ٔؾبٞط ٚ رّٜٛ ؾط وطزٖ ثٝ ذٛضقیس، ٔبٜ، ؾتبضٌبٖ ٚاؾت. ٕٞچٙیٗ ایزبز فضبٞبیی ثطای ٘ عطاحبٖ ٚرٛز زاقتٝ

ٔٙؾٛض قٙبذت فٛأُ اضتجبعی ظثبٖ ٚ فطًٞٙ،  ٞبی ارتٕبفی ثٝ زض ٔحیظ. ٞٙطٔٙس اؾالٔی زض فیٗ حضٛض ذطزٔٙسا٘ٝ زض فطنٝ

ٞبی  ضً٘، وتیجٝ ؾبظی فٛأّی چٖٛ تعئیٙبت، ٘ٛض،رٛیس زض ایٗ فضب اظ فضبیی وٝ آوٙسٜ اظ تصوط یبز ٚ ذبعطٜ اِٟی اؾت، ثٟطٜ ٔی

ٞبیی  ب اظ ٘بٞٙزبضیوٙٙس ت ٔیضا ٚازاض ٞب اٚ ذٛا٘ی پط٘سٌبٖ ٚ اؾتكٕبْ ضایحٝ ٌُ غعَبت لطآ٘ی، تط٘ٓ ٘ٛای آة، ذٛقٙٛیؿی قسٜ آی

ٙبنط فیٍٛضاتیٛ ثبقس ٚ ثب تطویجی اظ ف ،اؾت طی وٙس. ایٗ فٛأُ غفّت آٚض ٕٔىٌٗی ؾبظز، وٙبضٜ ضا ٔرسٚـ ٔی وٝ حضٛض لّت اٚ

 [.6] ثبقسٞبی اعطاف آٖ  ٌی نٙقتی ٚ آالیٙسٜٞبی ظ٘س غطـاؾت نسای ٘بٞٙزبض  ثهطی ثبفج ٘بذٛقبیٙسی قٛز ٚیب ٕٔىٗ
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 اسالمی های علوم ویضگی
قٙبؾی ؾٙتی اؾالٔی اؾت وٝ ٚاثؿتٍی ٔؿتمیٓ ثٝ ٚحی ٚ انَٛ ٔتبفیعیىی  ٞبیی اظ رٟبٖ فّْٛ اؾالٔی وبضثطزٞب ٚ رٙجٝ"      

حبنُ اظ پیبْ ثبعٙی لطآٖ ٚ تقّیٕبت ضٚحب٘ی پیغٕجط زاضز. یىی اظ ٚیػٌیٟبی فّْٛ اؾالٔی ٔمسؼ ثٛزٖ آٟ٘ب اؾت، ظیطا ٞط فّٓ 

ٚاؾغٝ آزاة ٚ ققبئطی ٔیؿط اؾت وٝ آٟ٘ب ٘یع رٙجٝ تمسؼ زاضزٚ  ی ٔطثٛط اؾت ٚ زؾت یبفتٗ ثٝ آٖ ثٝای اظ تزّی اِٟ ثب رٙجٝ

 ٔؿتمیٕب اظ ٚحی ثطذبؾتٝ اؾت.

ثبقس وٝ ٘مف ٔٛحطی زض اضتجبط فّْٛ ٔرتّف ٚ ضاثغٝ  آٔیرتٍی ثب ضٔع ٚ تٕخیُ، یىی زیٍط اظ ٚیػٌیٟبی فّْٛ اؾالٔی ٔی      

ثیٙف اؾالٔی عجیقت ٕٞچٖٛ ٔتٙی ثبفتٝ اظ ضٔٛظ اؾت وٝ ثبیس ثٙب ثط ٔقب٘ی آٖ تفؿیط قٛز. آٖ ثب ٚرٛز اِٟی زاضز. زض 

وٙس. آٔیرتٍی فّْٛ رسیس  ای ضا ثطای فٟٓ تفبٚت زٚ ٔمِٛٝ آٔٛظـ ٚ تطثیت فطاٞٓ ٔی آٔیرتٍی ثب ضٔع ٚ تٕخیُ ظٔیٙٝ ٌؿتطزٜ

تٛا٘س اظ ٍ٘بٞی زیٍط، فبنّٝ ایٗ  ٘كب٘س. ایٗ تفبٚت ٔی ی ٔیثب ٔؿبِٝ آ٘طا زض ٔمبثُ ضاظ زض فّْٛ لسیٓ ثٝ نٛضت ذبل فّْٛ اؾالٔ

 [.5] "فّْٛ ضا ٔكرم ٕ٘بیس

 

 جنثص هنزی مذرن
اؾت. ثٝ التضبی ایٗ رٙجف، ٞط فضبی  وطزٜلغـ اضتجبط زا٘كزٛ ٚ تبضید ٌصقتٝ  ثطتبویس رٙجف ٞٙطی ٔسضٖ، ٕٞٛاضٜ       

ٌصاض ایٗ رٙجف(، ثب  ٞٙط زاضز ٚ عجك فمیسٜ ٚاِتطٌطٚپیٛؼ )ثٙیبٖإُِّ وطزٖ ٚ ا٘تعافی وطزٖ ٔفْٟٛ  آٔٛظقی ؾقی زض ثیٗ

ثبقس، ثبیس ؾبذتبض  ، ایٕبٖ ضاؾد ثٝ آیٙسٜ ٚ لجَٛ ایٙىٝ ثكط زض حبَ پیكطفت ٔی«٘ٛوطزٖ رٟبٖ»یب « رٟب٘ی ٘ٛ»ذّك ثیٙف 

ٞب  ىُ ؽبٞطی پسیسٜتفىط ٞٙطی ٞٙطرٛیبٖ ضا اظ ٌصقتٝ ثطیس ٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ پیف لضبٚت یب پیف شٞٙی ٘ؿجت ثٝ ٔطزْ یب ق

 پصیطفتٙی ٘یؿت.

وطز. اٚ ذب٘ٝ ضا ٔبقیٙی ثطای ؾىٛ٘ت  ِىٛضثٛظیٝ ظیجبقٙبؾی ضا ٔجتٙی ثط انبِت تىٙیه ٚ زیٍط فّْٛ ٟٔٙسؾی تقطیف ٔی

ٞبیی قٍفتی آفطیٗ ٚ لبثُ لجَٛ ثٝ ٚرٛز آیس.  ٞب ٔغبِقٝ ٌطزز، تب فطْ زا٘ؿت ٚ ٔقتمس ثٛز ٔقٕبضی ثبیس ٔب٘ٙس قبؾی اتٛٔجیُ ٔی

اٌط آحبض ٞٙطی ٔسضٖ ٔسضؾٝ ثبٞبٚؼ ضا ثب ٔقٕبضی آٖ ٔمبیؿٝ وٙیٓ ثٝ ذٛثی تٙسیؿی اظ آٖ اٍ٘یعٜ ٚ ضٚیىطز ٌ٘ٛطایب٘ٝ ضا زض 

 [.6]یبثیٓ ٞطزٚ ثبظ ٔی

 

 های علوم جذیذ ویضگی
تٛاٖ ٌفت  ت. ِصا ٔیٞبی عجیقی ٚ ضاثغٝ ثب عجیقت، اظ ثیٙكی فبفُ ٌطایب٘ٝ ثطذٛضزاض اؾ فّٓ رسیس ثب تىیٝ ثط تجییٗ پسیسٜ      

آٔٛظز تب وساْ  زٞس ٚ ٚ ثٝ وبٚقٍطاٖ ٔی اؾت.یه ٘ؾطیٝ حبوٓ، ثٝ ا٘ؿبٖ رٟب٘جیٙی ٔی« ٘ؾطیٝ»وٝ ٞسف انّی فّٓ رسیس 

زٞس ٚ ثطای آ٘بٖ چٟبضچٛة تحمیك  ٌصاضز ٚ ثٝ وبٚقٍطاٖ ظاٚیٝ زیس ٔی ٞب ضا ثطٌعیٙٙس ٚ حتی ثط ٔكبٞسٜ ٚالقیبت تبحیط ٔی تزطثٝ

 قٛز. ثیٙی ٔتفبٚتی ٔقطفی ٔی ای رٟبٖ وٙس.ِصا زض فّٓ رسیس ثب ٞط ٘ؾطیٝ ٞبی آ٘بٖ ضا ضاٞجطی ٔی ٚـٔقّْٛ وطزٜ، وب

ضیبضی ثٝ ذٛز ٍ٘یطز،  یىی زیٍط اظ ٚیػٌیٟبی فّٓ رسیس، آٔیرتٍی آٖ ثب ضیبضی اؾت. ثٝ ٘ؾط وب٘ت تب فّٕی نٛضت      

تٛا٘س ٕٞٝ فّْٛ ضا، ثٝ ٔٙعِٝ ا٘سأٟبی  زا٘س وٝ ٔی ٚقی ٔیقٛز، ٘ٝ فّٓ. زوبضت ٘یع ضٚـ ضیبضیبت ضا ض ٔحؿٛة ٔی 1ٔسٖٚ فٗ

قٛز ٘ؾٓ ٚ ا٘ساظٜ  یه پیىط، ثطای آٔٛذتٗ ثط یىسیٍط ٔٙغجك ٕ٘بیس، چٖٛ اٚ ٔقتمس اؾت زض رٕیـ فّْٛ آ٘چٝ حبنُ ٔی

ب ثیٙكی ٔىب٘یىی، پسیساضٞبؾتٛ فّٓ ضیبضی یٍب٘ٝ فّٕی اؾت وٝ ٕٞٝ رب ٚ ٕٞٛاضٜ ثب ٘ؾٓ ٚ ا٘ساظٜ ؾطٚ وبض زاضز. فّْٛ رسیس ث

وٙس وٝ ثطای ا٘ؿبٖ ؾٛزٔٙس اؾت. زض حبِی وٝ فّْٛ لسیٓ ثب ٍ٘طـ غبیت  ضیعی ٔی ای ثط٘بٔٝ ضٚاثظ ا٘ؿبٖ ضا ثب ٔحیظ ثٝ ٌٛ٘ٝ

 [.5] زاز٘س پطزاذتٙس ٚ ٘مف انّی ثبظیٍطاٖ آٖ ضا ثٝ ٔبٚضاءاِغجیقٝ ٘ؿجت ٔی ٌطایب٘ٝ ثٝ تٕبقبٌطی عجیقت ٔی
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 اریتجزته ناکارامذ آموسش معم
ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٔتغیطی زض  تٟی ثٛزٖ ٔقٕبضی أطٚظ اظ ٔقطفت ٚ حىٕت، وبضٌبٜ ٔقٕبضی ضا ثٝ ٔیساٖ تزطثٝ ٚ افٕبَ ضٚـ      

زض چٟبض ٌطٜٚ  ٘ٛقتٝ فیؿی حزت ،ؾٙت ٚ ثسفت زض آٔٛظـ ٔقٕبضیٞب زض وتبة  ٞب ٚ قیٜٛ ایٗ ضٚـاؾت.  آٔٛظـ ثسَ وطزٜ

 :٘سا ثٙسی ٚ تقطیف قسٜ ثٝ قطح ظیط زؾتٝ

ٞبی ذٛزی ٚ تساْٚ ضاٜ ٚ ضؾٓ ٔقٕبضی ٚ  ٞب ٚ ضٚـ آٔٛظـ ذٛز ثبٚض، وٝ فطربْ ٔقٕبضی ایطاٖ ضا زض ثبظٌكت ثٝ اضظـ -"

 زا٘س؛ ٞبی ضٚظ رٟبٖ غطة ٔی ٞب ٚ ٘ٛآٚضی ٘یبظ اظ ٘ؾطیٝ آٔٛظـ ؾٙتی ٚ ثی

ٌبْ ٚ پیطٚی ٔساْٚ تحٛالت  ثٝ طی ٌبْآٔٛظـ ذٛزثبذتٝ، وٝ ثب ْٔٛٞٛ زا٘ؿتٗ ٞٛیت ذٛزی، فطربْ ٔقٕبضی ایطاٖ ضا زض پیٍی -

 زا٘س؛ غطة ٔی

آٔٛظـ تٛافمی، وٝ زضپی تّفیك ٚ تغجیك ٚ ایزبز تٛافك ثیٗ ٔقٕبضی ذٛزی ٚ ٔقٕبضی ثیٍب٘ٝ اظ عطیك ثطٌعیسٖ ٚ ثىبضٌیطی -

 . اؾت( …ٔسضٖ ایطا٘ی، ٚیػٌیٟبی پؿٙسیسٜ ٞطیه ٚ ضؾیسٖ ثٝ ٘ٛفی ٔقٕبضی زٚضٌٝ )ٔسضٖ ایطا٘ی،پؿت

رٛی فطربٔی ثطای ٔقٕبضی، ثٝ حُ ٚ فهُ ضٚاثظ ٚ وبضوطزٞب ثٙب ثؿٙسٜ وطزٜ ٚ ٚاضز ٔجبحج ٚ  رؿت  بضثطزی وٝ ثیآٔٛظـ و -

 [.3]"قٛز فّؿفی ٚ اضظقی ٕ٘ی

 

 

 آموسش جذیذ: مهارت و دانص
 ٚ اؾتٛاض ثط زٚ ثسفت انبِت زایٝ ثط ٘بٔتقیٗ، آٔٛظقی -غطة ٔساضؼ اظ تمّیس ثٝ–آٔٛظـ ٔقٕبضی زض ٔساضؼ رسیس ایطاٖ "      

ٞبی  ٞبیی ٌٛ٘بٌٖٛ تٛؾظ اؾتبزا٘ی ثب ترهم ٞبیی ٔزعا ٚ ثٝ قیٜٛ ٞب زض فطنٝ ٞب ٚ زا٘ف ٟٔبضت ِٔٛفٝ ٟٔبضت ٚ زا٘ف اؾت. ایٗ

 [.3]"قٛز ٞبی فىطی ٘بٕٞؿبٖ فطضٝ ٔی یٝٔب ٔتفبٚت، ثٝ قبٌطزا٘ی ثب فالیك ٚ ثٗ

ٞبی ؾطظٔیٙی، ثٛٔی ٚ فغطی ٔطزْ زاضز،  ثٝ فطًٞٙ ٚ ٚیػٌی تفبٚت ٘ؿجت ایٗ قیٜٛ ثطحؿت آ٘ىٝ ذهّتی رٟب٘ی ٚ ثی      

ٞب ٚ ٞٛیت آئیٙی ٚ ؾطظٔیٙی ذٛیف تٟی ٚ زٚض  ضٕٗ تزٟیع قبٌطز ثٝ فّْٛ ٚ فٖٙٛ ضٚظآٔس ٚ رسیس ثٝ تسضیذ اٚضا اظ اضظـ

زیط ظٔب٘ی زاضز. ت فطٍٞٙی ثیٗ ٔقٕبض ٚ ربٔقٝ ٞفت زٞٝ آٔٛظـ ٔقٕبضی ثب ضٚـ رسیس زض ایطاٖ، حىبیت اظ ایٗ ٌؿؿ وٙس. ٔی

. پبی ثٝ ٔطحّٝ تحَٛ ٌصاقتٝ ضا پكت ؾط ٟ٘بزٜ اؾت وٝ ٔقٕبضی ٚ آٔٛظـ ٔقٕبضی زض غطة ٔطاحُ تىبُٔ ٚ زٚضاٖ ؾٙتی ذٛز

اؾت. ٔقٕبضی ٚ آٔٛظـ ٔقٕبضی ٔب، أب ؾطٌطزاٖ زض ٔیبٖ ایٗ زٚ ٔطحّٝ، ثب ٍ٘بٞی ثٝ ٌصقتٝ ٚ ٔقٕبضی ؾٙتی آٖ ٚ ٍ٘بٞی ثٝ 

 [.3]ٌصضا٘س ٚضاٖ ثالتىّیفی ذٛیف ضا ٔیغطة ٚ ٍ٘بٜ ٔتحَٛ آٖ، ز
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 حکمت و دانص ،آموسش مطلوب: مهارت
ٞبی پبیساض ذٛیف ٚفبزاض  آٔٛظـ ٔقٕبضی زض ربٔقٝ أطٚظ ٔب ، وٝ ؾبذتبض ؾٙتی ذٛیف ضا ٚاٟ٘بزٜ، ِٚی ثٝ ثبٚضٞب ٚ اضظـ      

ٔقٕبض تطثیت قسٜ زض ایٗ فطآیٙس، ثب زاقتٗ  ٔب٘سٜ اؾت، ثبیس ٞطؾٝ ِٔٛفٝ ٟٔبضت، زا٘ف، حىٕت ضا زض ذٛز زاقتٝ ثبقس، تب

ٞبی الظْ ٚ آقٙبیی ثب تزطثیبت ؾطظٔیٙی ٚ رٟب٘ی ، ثتٛا٘س احطی ٔجتٙی ثط حىٕت ٚ ٔقطفت ثیبفطیٙس وٝ  ٟٔبضت ٚ تزٟیع ثٝ زا٘ف

ْٛ ضا ٚث ٞبی انیُ فطٍٞٙی ایٗ ٔطظ اضظـٞبی ٚاالی ربٔقٝ ثٛزٜ ٚ ٌؿؿت ٔٛرٛز ثیٗ ٔقٕبضی ٚ  زض ضاؾتبی ٞٙزبضٞب ٚ اضظـ

ٌصض ؾٙت ٚ ثسفت زض آٔٛظـ ٔقٕبضی، ٘ٛقتٝ فیؿی حزت،  زض وتبة ثٝ پیٛ٘سی زٚثبضٜ ثسَ وٙس. ثطای زؾتیبثی ثٝ ایٗ ٞسف،

 زض آٔٛظـ ٔقٕبضی پیكٟٙبز زازٜ قسٜ اؾت : اظ ؾٝ ٔٙعَ

 ٔٙعَ اَٚ تعویٝ اؾت ٚ زٚ ٚرٝ زاضز: "

ای زض ثطاثط فغطت  زضؾت زض ظٔیٙٝ ٞٙط ٚ ٔقٕبضی وٝ ٕٞچٖٛ پطزٜٞبی ٘ب پبالیف، وٝ ذبِی وطزٖ شٞٗ قبٌطز اؾت اظ اٍ٘بضٜ -1

 قبٌطز لطاض زاضز ٚ ٔب٘ـ ذاللیت اٚ اؾت.

پطٚضـ، وٝ ٔىبقفٝ اؾت زض ذّمت ا٘ؿبٖ ٚ ٔكبٞسٜ اؾت زض ضٔع ٚ ضاظ فبِٓ ذّمت ٚ ٞسایت اؾتقساز ٚ ذاللیت قبٌطز زض  -2

 یی، ایؿتبیی ٚ ٚاالیی.ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔقٕبضی، ٕٞچٖٛ ظیجبیی، وبضا زضن ذّك ِٔٛفٝ

 ٔٙعَ زْٚ تقّیٓ اؾت ٚ زٚ ٚرٝ زاضز؛

 ٞب ٚ تزبضة ٔقٕبضی اؾت زض ٌؿتطٜ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ؛ پیٕبیف، وٝ ؾیط زض ا٘سیكٝ -1

 ٞبی انّی ٚ پیطأٛ٘ی ٔقٕبضی اؾت ٚ ضاٜ ٚ ضؾٓ ثىبضٌیطی آٖ. آٔٛظـ، وٝ وؿت زا٘ف -2

 ٙعَ ؾْٛ حىٕت اؾت ٚ زٚ ٚرٝ زاضز:ٔ

 ی اؾت زض الٛاَ ٚ تزبضة ٚ ثطٌعیسٖ ضاٜ زضؾت ثٝ ٔحه فغطت ٚ حىٕت؛ٌعیٙف، وٝ تبّٔ -1

 [.3]"ٚ حىٕت ٔقٕبضی، ثٝ پكتٛا٘ٝ ٟٔبضت، زا٘ف آفطیٙف، وٝ ثىبضٌیطی لسضت ذاللیت اؾت زض ایزبز احط -2

 

 آموسش معماری در دوره معاصز
ط ثب ٘ؾبْ آٔٛظـ ؾٙتی ت ٔؿتمُ ٚ ثسٖٚ اضتجبتحَٛ فطٍٞٙی زض ٘ؾبْ آٔٛظقی زض اوخط ضقتٝ ٞب اظ رّٕٝ ٔقٕبضی ثٝ نٛض      

، چٙب٘ىٝ ٞٙطوسٜ ثب اٍِٛثطزاضی اظ ٔسضؾٝ ی ؾٙتی زض ایٗ تحَٛ ٘مكی ٘ساقتٙس، ٞیچ یه اظ اؾتبزاٖ ٔقٕبضا٘زبْ ٌطفت. اظ آغبظ

زض  ی پبضیؽ قىُ ٌطفت ٚ ٞیچ فبّٔی آٖ ضا ثب ٔقٕبضی ؾٙتی پیٛ٘س ٘ساز ثب ٔغطح قسٖ إٞیت ٔقٕبضی ثٛٔیبٞٙطٞبی ظیج

تٛرٝ ٔقٕبضاٖ ایطا٘ی ثٝ ٔقٕبضی ؾٙتی ثیكتط قس ٚ ثب  "ؾجه ثیٗ إِّّی  "رٛأـ غطثی ٚ قطٚؿ ا٘تمبز ثٝ ٔقٕبضی ٔسضٖ ٚ 

ٞبی ٟ٘فتٝ زض ٔقٕبضی ؾٙتی، ثطٚظ وطز. ذٛز ضؾیس . زض ٔساضؼ ٔقٕبضی ٘یع، تٛرٝ ٞط چٝ ثیكتط ثٝ اضظـ ا٘مالة اؾالٔی ثٝ اٚد

ید ٔقٕبضی ٚ ٞٙط اؾالٔی . تالـ قس تب ثب ٌٙزب٘سٖ ٚاحسٞبیی زضثبضٜ  تبضغبظ وطز٘سٌیطی فطٍٞٙی رسیسی ضا آٞب رٟتزا٘كىسٜ

، تغییط ضاثغٝ آٔٛظقی اظ فطزی ثٝ ٌطٚٞی ثٛز ی ٞبی ٌصقتٝ اظ ٔیبٖ ثطزاقتٝ قٛز. پیبٔس زْٚ تحَٛ آٔٛظقی، وبؾتٚ ایطا٘ی

 . ز ثٝ زا٘كزٛیبٖ ٔٙتمُ ٔی قٛزضاٜ اؾتبزاٖ ٔتقس ٔزٕٛفٝ اعالفبت ٚ زا٘ف الظْ ٚ حتی زضٚؼ وبضٌبٞی اظ

ٚ ٔقبیجی  ، تمطیجبً ثٝ نٛضتی ٕٞبًٞٙ ٚ ٕٞؿبٖ زض آٔسٜ اؾت وٝ ٔحبؾٗٞبی ٔرتّف ٞٓ اوٖٙٛ ٘ؾبْ آٔٛظـ زض زا٘كىسٜ     

، زضؾتی ارطا قٛز بٔٝ تسٚیٗ قسٜ ثٝ، ِٚی اٌط ثط٘ض ضا اظ زا٘كىسٜ ٞب ؾّت وطزٜ اؾت، تب حسی لسضت اثتىبزاضز. ایٗ أط اظ ؾٛیی

 [.7] اؾتب٘ساضز حسالّی ثٝ زؾت ٔی آیس، پؽ اظ پبیبٖ زٚضٜ
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  . مقایسه آموسش سنتی و جذیذ معماری1ضماره ی  جذول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های سنتی و جذیذ آموسش معماری در ایزان تزرسی تطثیقی ضیوه
قسٜ ٚآذطیٗ اؾتبزاٖ ؾٙتی ٔقٕبضی ایطاٖ، یىی پؽ اظ  قیٜٛ ؾٙتی آٔٛظـ ٔقٕبضی زیطظٔب٘ی اؾت وٝ ثٝ فطأٛقی ؾپطزٜ

ٞبی ٔقٕبضی  ثط٘س ٚ زض رٟبٖ وخطت ٌطای أطٚظ، ثٝ تقساز ٔسضؾٝ ٝ ثٝ ؾیٙٝ ضا ثب ذٛز ثٝ ذبن ٔیزیٍطی ضاٜ ٚ ضؾٓ آٔٛظـ ؾیٙ

 قیٜٛ آٔٛظـ ٔقٕبضی ٚرٛز زاضز .

 

 .مذار است مذار و آموسش جذیذ معماری انسان آموسش سنتی معماری ضزیعت -الف

آٔٛظقی زض زایطٜ قطیقت اؾت ٚ اؾتبز، فٗ ٚ ٟٔبضت  ٌیطز، ٔساض قىُ ٔی ای قطیقت بٔقٝٔقٕبضی ؾٙتی اظ آ٘زبیی وٝ زض ر      

زض ٔقٕبضی ؾٙتی، ا٘قىبؼ افتمبزات ٔصٞجی زض ارعا ٚ فٙبنط آٔٛظز.  ضا ٕٞطاٜ ثب آزاة عطیمت ٚ اثٛاة ٔقطفت ثٝ قبٌطز ٔی

بی ٔمسؼ لبثُ ٞ ٌیطی ثٙب زض رٟت ٞب ٚ رٟت ٞب، عطح ٚ ٘مف ٚ ضً٘ رساضٜ ٞب ٚ زٞب٘ٝ ٞب، ؾتٖٛ ٔقٕبضی، تقساز زضٞب ٚ پٙزطٜ

ٖ ٔجٙب ٚ ٔقیبض ؾٙزف، ای وٝ زضآ ٌیطز. ربٔقٝ ساض قىُ ٔیای ا٘ؿبٖ ٔ پیٍیطی ٚ ٔكبٞسٜ اؾت. ٔقٕبضی رسیس أب زض ربٔقٝ

اؾت  ای قرهی زضآٔسٜ فمُ ا٘ؿبٖ، ٘یبظ ا٘ؿبٖ، اضازٜ ا٘ؿبٖ اؾت ٚ قطیقت ٔطرقیت ذٛیف ضا  اظ زؾت زازٜ ٚ ثهٛضت ٔؿئّٝ

[3.] 

 

  ی آرمانگزا و آموسش جذیذ معماری نوگزا است.آموسش سنتی معمار -ب
ای افّی ٚ ٔخبِی زض  ای ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای ٞط پسیسٜ ای اؾت، اظ آ٘زب وٝ ضٚظٌبض ؾٙتی، ضٚظٌبض افتمبزات ٔبٚضایی ٚ ثبٚضٞبی اؾغٛضٜ      

ٚ ٔقٕبضی ضا ؾت وٝ ٞٙط ثط ٞٙط ٚ ٔقٕبضی آٖ ا تبحیط ایٗ ٚیػٌی«نٛضتی زض ظیط زاضز آ٘چٝ زض ثبالؾتی»فبِٓ ٔقٙب ٔتهٛض اؾت: 

، ؾبذتٗ قٛز وٝ ٚؽیفٝ آٔٛظـ ؾٙتی ٔقٕبضی ٔكبٞسٜ ٔی زٞس. پیٛؾتٝ زض تالـ ٚ تىبپٛ ثطای تمطة ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ افّی لطاض ٔی

 ٞب اؾت. ٞبی افّی، ٔخبِی ٚ زؾت ٘یبفتٙی زض شٞٗ قبٌطز ٚ تطغیت اٚ ثطای تمطة ٞطچٝ ثیكتط ثٝ ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

تٛا٘س شٞٗ قبٌطز ضا زض غبِجی ذبل ٚ  ثبیس ٚ ٕ٘ی تٟٙب ٕ٘ی ٔجتٙی ثط ٘ٛآٚضی ٚ اثساؿ اؾت ٚ اؾتبز ٘ٝآٔٛظـ رسیس ٔقٕبضی       

ی الظْ ضا زض اذتیبض اٚ لطاض ٞب ٞب ٚ ٟٔبضت زض ضاؾتبیی ٔقیٗ ٞسایت وٙس ثّىٝ ثبیس اٚضا زض ٘ٛآٚضی آظاز ٌصاقتٝ ٚ اثعاض زا٘ف

 [.3زٞس]

 

 های سنتی و جذیذ تطثیقی ضیوه مقایسه

 آموسش مذرن آموسش سنتی
 ا٘ؿبٖ ٔساض قطیقت ٔساض

 ٘ٛ ٌطا آضٔبٖ ٌطا

 ٔحهَٛ ثسفت ثطذبؾتٝ اظ فغطت

 وخطت عّت ٚحست عّت

 فّٕی تزطثی

 یؾیطی تحِٛ ؾیطی تىبّٔی

 فطا ٔطظی ثٛٔی

 اٍِٛ ٌطیع اٍِٛ پصیط

 فّٕی ٚ حهِٛی فّٕی ٚ حضٛضی
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 .و آموسش جذیذ معماری محصول تذعت استآموسش سنتی معماری تزخاسته اس فطزت -ج

قٛز. ایٗ ذهٛنیبت ٟ٘بزٞبیی  ای ٕٞسِی ٚ ٕٞعثب٘ی زض تٕبٔی ٞٙطٞب ٚ آحبض ٔقٕبضی ٔكبٞسٜ ٔی زض ربٔقٝ ؾٙتی ٌٛ٘ٝ     

 .هٛضت لٛا٘یٗ اظِی ٚ ٘ٛأیؽ اِٟی زض ٟ٘بز ٔكتطن ا٘ؿبٟ٘ب ٘مف ثؿتٝ اؾتثزضٚ٘ی ٞؿتٙس وٝ 

قٛز وٝ آٔٛظـ ٔقٕبضی ؾٙتی ضرٛؿ ثٝ فغطت ضا زض زؾتٛض وبض ذٛیف لطاض زازٜ ٚ  رت ٔیفغطی ثٛزٖ ٔقٕبضی ؾٙتی ٔٛ     

آٔٛظـ رسیس ٔقٕبضی ٞطچٙس وٝ ثٝ اؾتقساز ٚ لسضت أب زض  ثٝ پبالیف ٘فؽ پطزاذتٝ ٚ تعویٝ ٚ تطثیت ضا ٔمسْ ثط آٔٛظـ ثسا٘س.

زسزعّت اؾت ٚ ثٝ فغطت ا٘ؿب٘ی ثٝ فٙٛاٖ ٔٙكب ٚ ذاللٝ وٝ ٞطزٚ اظ ٟ٘بزٞبی فغطی ا٘ؿبٖ ٞؿتٙس، فٙبیت ذبنی زاضز، ِٚی ت

 [.3]زا٘س  اِؿبفة شٞٗ ٔی ذبؾتٍبٜ ٚ ٚاؾغٝ ا٘قىبؼ ٘ٛأیؽ اِٟی زض احط ٔقٕبضی، افتمبز ٘ساقتٝ ٚ ٔقٕبضی ضا ٔحهَٛ ذّك

 

 .طلة است طلة و آموسش جذیذ معماری کثزت آموسش سنتی معماری وحذت-ت

ثركس. آٖ احط ٔقٕبضی وٝ ثبیس ٔحهَٛ  ؾٙتی، ثٝ آٔٛظـ ؾٕت ٚ ؾٛی ذبنی ٔیٌطایی ٚ فغطی ثٛزٖ ٔقٕبضی  آضٔبٖ      

ٞبی افّی ٚ ٔخبِی  یبثس. آٖ ٔقٕبضی وٝ ثبیس تمطة ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثبقس، ثٝ ٘بچبض ؾٕت ٚ ؾٛیی ٚاحس ٔی ٔكتطن فغطت ا٘ؿبٖ

ٌٕبٖ  ؽ اِٟی ٚ اظِی ضا تزؿس ثركس، ثیذٛاٞس ٘ٛأی ٞبی ٔخبِی ٘رٛاٞس ا٘زبٔیس. آٖ ٔقٕبضی وٝ ٔی ثبقس، ٘بٌطیع ثٝ رٛاة زاقتٝ

 [.3]عّت ذٛاٞس ثٛز ٔقٕبضی ٚحسا٘ی ٚ ٚحست

وٝ ثٝ تقساز قبٌطزاٖ، احط ٔقٕبضی عّت ٌطا اؾت  بضی، ٔتىی ثط ثسفت ٚ ٘ٛآٚضی فطزی ٚوخطتزض ٔمبثُ آٔٛظـ رسیس ٔقٕ     

ٞبی آٔٛظـ ثؿیبض اؾت. ٘ٝ ثٝ تقساز  ، قیٜٛزض آٔٛظـ رسیس زا٘س. وٙس ٚ ٕٞكىّی ٚ ٕٞؿب٘ی آحبض ضا ٘كب٘ٝ ضوٛز فىطی ٔی ٔی

ای ٔٛفك ذٛاٞس قس وٝ ثب تغییطات  زض ایٗ قیٜٛ ٔسضؾٝ ٞبی ٔتفبٚت ٚرٛز زاضز. ٞبی ٔقٕبضی، وٝ ثٝ تقساز اؾتبزاٖ قیٜٛ ٔسضؾٝ

اٖ تٛاٖ ٌفت وٝ زض فبِٓ ؾٙتی ٔقٕبضی ٔقٕبض فطٍٞٙی، فٙی ٚ ارتٕبفی ؾطیـ ظٔب٘ٝ ٔب ا٘قغبف ثیكتطی ثٝ ذطد زٞس. ٔی

 [.3]وٙٙس  ٞب ضا تِٛیس ٔی ؾبظز ٚ زض فبِٓ ٔسضٖ، ایٗ ٔقٕبضاٖ ٞؿتٙس وٝ ٔقٕبضی ٔی

 

 .فزآینذ آموسش معماری سنتی تجزتی و فزاینذ آموسش جذیذ معماری علمی است -ث

 ای ثطآٖ. آٔٛظـ زض فطنٝ ؾٙت ا٘تمبَ زؾتبٚضزٞبی ٌصقتٍبٖ اؾت ثٝ آیٙسٌبٖ، افٓ اظ حىٕت ٚ ٟٔبضت، ٚ افعٚزٖ زؾتٕبیٝ     

ثط ٌطٔبی اٖ  ٔىبقفٝ زض حىٕت زاضز ٚ ٞطزْ ثب ی ضا ظ٘سٜ ٍ٘بٜ ٔی، حىیٕی اؾت ٞعاض ؾبِٝ وٝ آتف ٔمسؼ ٔقٕبضاؾتبز

ٚ ٌٛـ ثٝ قٛز ٍٔط آ٘ىٝ چكٓ ثٝ زؾت  ثیٙس وٝ تبِی اؾتبز قٛز ٚ ایٗ حبنُ ٕ٘ی فطربْ ذٛیف ضا زض آٖ ٔی قبٌطز افعایس. ٔی

ای فّٕی ٚ  ٞب ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ تزطثٝ ٞب ٚ ٟٔبضت یس أب، فطآیٙسی اؾت فّٕی وٝ زا٘فآٔٛظـ رسا٘سضظ اؾتبز زاقتٝ ثبقس. 

 [.3]ٌصاضز زٞس ٚ حك تبِیف ٚ تِٛیس ضا ثٝ ذٛز اٚ ٚا ٔی عطفب٘ٝ زض اذتیبض قبٌطز لطاض ٔی ثی

 

 .آموسش سنتی معماری سیزی تکاملی و آموسش جذیذ سیزی تحولی دارد -ج

ٞبی ٔٛرٛز ٘یؿت ثّىٝ ثب  احتطاْ ٚ اغتٙبْ ثٝ تزبضة ٌصقتٝ ٍ٘طیؿتٝ ٚ  ٞب ٚ زا٘ؿتٝ ط زض زاقتٝآٔٛظـ ؾٙتی زض پی تغیی     

ٍ٘بٞی ٘یؿت اظ ؾط لجَٛ ٚ  -ـ ثطذالف آٔٛظـ ؾٙتی ٍ٘بٜ آٔٛظـ رسیس ثٝ تزبضة ٌصقتٍبٖ ثطآٖ اؾت تب چیعی ثطآٖ ثیفعایس.

ٌصقتٝ، زض وٙبض آقٙبیی ثب ٔمبٚٔت ٔهبِح ٚ فٖٙٛ عطاحی  پصیطفتٗ، وٝ ٍ٘بٞی اؾت ثطای زا٘ؿتٗ ٚ ٌعیٙف. آقٙبیی ثب ٔقٕبضی

تٛا٘س، ٞطزْ  وٝ ٔی آٚضز ٚرٛز ثٝ ثسیـ آحطی ٚ ثع٘س اثساؿ ثٝ زؾت تب قبٌطز اذتیبض زض ٞؿتٙس اثعاضی ٍٕٞی …ٚ ؾبذت ٚ

 [.3]اؾت  تحِٛی ثبقس ٘ؿجت ثٝ آ٘چٝ ثٛزٜ

 

 .آموسش سنتی تومی و آموسش جذیذ فزامزسی است -چ

پطزاظز،  ٞب زض ٔحسٚزٜ ٔىتت ٚ ؾطظٔیٗ ٔی ٞب ٚ ٟٔبضت ؾٙتی ٔقٕبضی، اظ آ٘زب وٝ افغب ٚ اذص ؾیٙٝ ثٝ ؾیٙٝ حىٕتآٔٛظـ      

ٞبی ثٛٔی اؾت. ایٗ آٔٛظـ زض ذبضد اظ ٔطظٞبی فمیستی ٚ الّیٕی ذٛز  ٔحُٕ ا٘سیكٝ ذبل، ٚ حبُٔ نٙبفت ٚ ٔهبِح ٚ ضٚـ

ثٝ فٙبٚضی ٚ  ظ ٕٞٝ رب٘جٝ غطة ثط رٟبٖ، ثب اتىبٕبضی، زض ضٚظٌبض تؿّآٔٛظـ رسیس ٔقأب  ثٛز. فبلس وبضایی ٚ پصیطـ ذٛاٞس
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اتىب ثٝ ٔىبتت ٚ ثبٚضٞبی زیٙی، ٔبٚضایی ٚ ؾطظٔیٙی، ٚرٟی  اضتجبعبت رسیس ٚ ثی

-ٞب ٚ ثیكتط تٛؾظ ٔقٕبض  رٟب٘ی ٚ فطأطظی یبفتٝ ٚ وٕتط تٛؾظ غطثی

 [.3]یبثس زض ؾطاؾط رٟبٖ ؾیغطٜ ٔی -ٔیضٚقٙفىطاٖ ثٛ

 

ش سنتی معماری الگوپذیز و آموسش جذیذ معماری الگوگزیش آموس -ح

 .است

 ٞبی ٔكرم ٚ ٔقیٗ ٔقٕبضی آٔٛظـ ؾٙتی ٔقٕبضی، اظ آ٘زب وٝ ثب ٔهساق     

ضا زض تمطة  ٞبی حبثت ٚ پبیساض ؾطٚوبض زاقتٝ ٚ فطربْ ذٛز ٞب ٚ ضٚـ ٚ حىٕت

ٔكبثٝ زؾت ٞبی ٕٞؿبٖ ٚ  زا٘س؛ ٘بٌطیع ثٝ رٛاة ٔی ٞبی اظِی ٚ ٔخبِی ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ثهٛضت پكتٛا٘ٝ حىٕت ٚ تزطثٝ ٚ قٙبذت فٗ ٚ... ٞبیی وٝ ثٝ  رٛاة، یبفتٝ

 [.3]آیس  ؾطٔكك ٚ اٍِٛی ؾبذت ٚ ؾبظٞبی زٚضاٖ ؾٙتی زضٔی

)ثبظٍ٘طی ٚ ٘ٛآٚضی ٔساْ( لطاض زازٜ ٚ پیٛؾتٝ ثب ٔؿبئُ ٚ اٍِٛٞبی رسیس زض عطاحی  آٔٛظـ رسیس ٔقٕبضی وٝ انُ ضا ثسفت     

 تٛا٘س ثٝ اٍِٛٞبی حبثت پبیجٙس ثٕب٘س، ضٚؾت؛ ٘ٝ تٟٙب ٕ٘ی ثٝ ٖٙٛ ٚ ٔهبِح ضٚظآٔس ضٚٞب ٚ ف ٚ ضٚـ

 [.3]وٙس زض ٔی قٛ٘س، یىی پؽ اظ زیٍطی اظ ٔیساٖ ثٝ  ضٚ٘س تب ٟ٘بزیٙٝ ٞبی ٘ٛ ضا ٘یع وٝ ٔی وٝ ا٘سیكٝ 

 

 

 .روش آموسش سنتی عملی و حضوری و روش آموسش جذیذ عملی و حصولی است -ح

فُٕ ٚ ثب ٍ٘بٜ  زض ٔیساٖ لبثّیت قبٌطزٚ ٟ٘فتٝ ا٘ؿبٖ اؾت. زض ایٗ آٔٛظـ ٔجتٙی ثط تطثیت ٚیػٌیٟبی فغطی  یآٔٛظـ ؾٙت    

وطزٖ ثٝ زؾت  زض آٔٛظـ رسیس ٍ٘بٜ قٛز. وطزٖ ثٝ زؾت اؾتبز، اظ لٜٛ ثٝ فقُ زضآٔسٜ ٚ تجسیُ ثٝ ٟٔبضت ٚ تٛاٖ قبٌطز ٔی

ایٗ ضٚـ،  ٌیطز. ٚ ٔقٕبضی ٕٞچٖٛ فّٓ زض اذتیبض قبٌطز لطاض ٔی زٞس وطزٖ ثٝ ٌفتٝ اؾتبز ٔی اؾتبز ربی ذٛزضا ثٝ ٌٛـ

ٕ٘بیس  ثب انالح ٚ تهحیح ٘ؾطی)وطوؿیٖٛ(، قبٌطز ضا زض ضاٞی وٝ ذٛز ثطٌعیسٜ، ٕٞطاٞی ٚ ضإٞٙبیی ٔی، ثطذالف ضٚـ ؾٙتی

[3.]  

 

 

 ماهیت و تعزیف فضای آموسش معماری
طزی یب ِٔٛس ثٝ حؿبة آٚضز. آٔیرتٍی ٔقٕبضی ثب ٞٙط ٚ ایٙىٝ تٕبٔیت تٛاٖ زض ضزیف ٞٙطٞبی وبضث ضقتٝ ٔقٕبضی ضا ٔی"     

ٔقٕبضی أطی حؿی اؾت ثط وؿی پٛقیسٜ ٘یؿت. تبضید آٔٛظقی ٔقٕبضی، ثغٛض فٕسٜ ٔقٕبضی ضا ٘ٝ زض ضزیف فّْٛ ٚ فٖٙٛ 

ی ثٛزٜ. ثب ٚرٛز ایٙىٝ ایٗ ٞب ٚ ٔساضؼ ٞٙط ثّىٝ زض ضزیف ٞٙط لطاض زازٜ اؾت. ٔقٕبضی اظ زٚضاٖ ض٘ؿب٘ؽ زض اضٚپب رعء آوبزٔی

ٞبی آٔٛظقی زض رٟبٖ، ثقضب زض ؾبذتبض ٔساضؼ ٚ  ٚیػٜ افعایف تقساز ٌطایف ٞب ثٝ ضقتٝ ثب تٛؾقٝ ٚ تٙٛؿ فٖٙٛ، ضقتٝ

اؾت اظ  تقطیف ٔقٕبضی فجبضت تٛاٖ ٔبٞیت ٞٙطی آٖ ضا ا٘ىبض ٕ٘ٛز. اؾت، ٞٙٛظ ٕ٘ی ٞبی ٟٔٙسؾی ٚ فٙی ٚاضز قسٜ زا٘كىسٜ

 ٚ ٔبٞیت ٞٙطی ٔقٕبضی ٘بقی اظ آٖ اؾت وٝ: زازٖ ثٝ فضب، ٔقٙی

 زضن ٚ زضیبفت تٕبٔیت آٖ أطی حؿی اؾت -1

 وٙس. زض فطآیٙس عطاحی زض ٔطحّٝ فبِی، ذاللیت ٞٙطی ٘مف اؾبؾی ایفب ٔی -2

ٌطچٝ  ٞبی فّْٛ تزطثی. قیٜٛ حُ ٔؿبِٝ فّٕی ثٛزٜ ٚ ٘ٝ ثٝ قیٜٛ پػٚٞف ٚرٝ انّی فطآیٙس عطاحی ٔقٕبضی اظ زیطثبظ ٘ٝ ثٝ     

 [.8] "قٛز ٔقٕبضا٘ٝ اؾتفبزٜ ٔی ٞب ٚ زؾتبٚضزٞبی آٟ٘ب زض فطآیٙس عطاحی ٚ ثغٛض وّی زض ا٘ىكبف اظایٗ ضٚـ

 

 

. گونه 3نمودار شماره ی 

پذیزی فضاهای  های انعطاف

 آموسشی

 



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 مللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًمَمایش بیه ال

 49تیر ماٌ  -تُران 

 

 پذیز طزاحی فضاهای آموسضی تا رویکزد انعطاف
 .ضٚز قٕبض ٔی ای اؾت وٝ پبؾرٍٛی ثؿیبضی اظ ٘یبظٞبی تغییطپصیط زض فضبی زاذّی ثٝ پصیطی زض ٔقٕبضی ٔمِٛٝ ا٘قغبف     

تبٔیٗ قطایظ آؾبیف ثؿتٝ ثٝ ٔمتضیبت ؾٙی، ؾالیك ثكطی ٚ ٘حٜٛ رطیبٖ ثٟتط فّٕىطزٞب زض زاذُ فضب ثٝ ٚاؾغٝ فطاٞٓ 

الؾیٖٛ تٛرٝ ثٝ ٔمتضیبت فضبی آٔٛظـ ٔقٕبضی ٘ؾیط اؾتفبزٜ اظ ٔسٚ ثبقس. پصیطی زض ٔقٕبضی ٔمسٚض ٔی آٚضزٖ أىبٖ ا٘قغبف

ای زض فٖٙٛ آٔٛظقی ٘ٛیٗ، ثطضؾی رسیستطیٗ  ز فٙبٚضی ا٘تمبَ اعالفبت ضایب٘ٝنطفٝ فضبٞب، ٚضٚ ثٝزض ؾبذت ٚ عطاحی ٔمطٖٚ 

قسٜ ٚ  ثیٙی ی پیفظیبزز تب ٘یبظٞبی آتی فضبی آٔٛظقی تب حسٌیط ٔقٕبضی ٔس٘ؾط لطاض ٔیؾتب٘ساضزٞب زض عطاحی فضبی آٔٛظقی ا

 [.9]قٛ٘س زازٜ پبؾد

 

 پذیزی پذیزی و ماهیت انعطاف انعطاف

عٛض ذبل زض عطاحی  قٛز. زض ٔقٕبضی ٚ عطاحی ٚ ثٝ ثغٛض فبْ ثٝ لبثّیت تغییط زض ارؿبْ ٚ اقیب ٌفتٝ ٔی "پصیطی ا٘قغبف"      

ؾبذت ٚ تغییط آٖ ثطای  پصیطی فضبیی ٚ ؾبٔب٘سٞی فضبی ا٘ؿبٖ ا٘قغبف "پصیطی ا٘قغبف"فضبی آٔٛظقی ٔقٕبضی ٔٙؾٛض اظ ٚاغٜ 

ٞبی  ٞبی فضبی آٔٛظقی،ٌٛ٘ٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٚیػٌی ٔمبِٝت. زض ایٗ ٞبی ٘ٛیٗ آٔٛظقی اؾ زؾتیبثی ثٝ قطایظ، ٘یبظٞب ٚ ؾیؿتٓ

 [.9]ا٘س  تقطیف قسٜ ٚ تغییطپصیطی پصیطی پصیطی، تغجیك پصیطی ثب فٙبٚیٗ تٙٛؿ ا٘قغبف

 

 

 پذیزی)فضاهای چنذعملکزدی( تنوع

ثب زٚ ٔتغیط ظٔبٖ ٚ فضب ؾطٚوبض پصیطی  ٞبی ٔرتّف اظ فضب اؾت. ایٗ ٘ٛؿ ا٘قغبف آٚضزٖ اؾتفبزٜ پصیطی لبثّیت فطاٞٓ تٙٛؿ      

تٛا٘ٙس ثطای چٙسفّٕىطزی قسٖ ثغٛض ٕٞعٔبٖ ٚ ثطای فّٕىطزٞبی ٔرتّف زض ظٔبٟ٘بی ٔرتّف،  زاضز. فضبٞبی آٔٛظقی ٔی

 [.9]اؾتفبزٜ قٛ٘س 

 

 

 پذیزی تطثیق

بثت ٘جٛزٖ ارعای قسٖ یه فضب ثب قطایظ رسیس ٔٛضز ٘یبظ اؾت. ایٗ لبثّیت زض فُٕ ح پصیطی لبثّیت ٕٞبًٞٙ تغجیك      

تٛا٘س ثؿیبض وبضآٔس ٚ اظ ِحبػ  پصیطی زضفضبی آٔٛظقی ٔقٕبضی ٔی قٛز. تغجیك ٟ٘ب ضا ؾجت ٔیاظ آزاذّی ٚ أىبٖ تطویت ٔتٙٛؿ 

 [.9]نطفٝ ثبقس  التهبزی ثؿیبض ٔمطٖٚ ثٝ

 

 

  تغییزپذیزی )تفکیک و تجمیع(

ی لبثّیت پبؾد ثٝ ضقس فضبٞب زض ٔطاحُ ٔرتّف آٔٛظقی پصیط فضبی آٔٛظقی، تغییطپصیطی ثٝ ٔقٙب زض عطاحی ا٘قغبف      

ایٗ  وٙس. پصیط ٔی ثٝ فجبضت زیٍط ایٗ لبثّیت تغییط ا٘ساظٜ ضا چٝ زض رٟت وٛچىتط قسٖ ٚ چٝ زض رٟت ثعضٌتط قسٖ أىبٖ اؾت.

 [.9]ٔست ضخ زٞس  زِیُ ٘یبظٞبی ثّٙسٔست یب وٛتبٜ تغییطپصیطی ٕٔىٗ اؾت ثٝ

 

 

 فضا و ضیوه آموسش معماری
ای ثبقس وٝ فضبی فیعیىی ٚ ضٚح رٕقی زا٘كىسٜ ٔكٛق ذٛزآٔٛظی، وبضٚضظی، ضلبثت،  قیٜٛ آٔٛظـ ٔقٕبضی ثبیس ثٝ ٌٛ٘ٝ      

ضٚظی ٚ ثٝ  ٌٍٛ٘ی، چبِف، تجبزَ، یبزٌیطی اظ زیٍطاٖ) ثهٛضت فٕٛزی ٚ افمی( ٚ ثبالذطٜ آٔبزٜ وبض قجب٘ٝ ذٛزرٛقی، ثبظی
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ِٝ ثبظذٛا٘ی قیٜٛ ٚ فضبی آٔٛظقی ٔقٕبضی ایطاٖ اظ ٔٙؾط ٘ؾبْ وبضٌبٞی، ٘ٛقتٝ عجك ٔمب فجبضت زیٍط ذب٘ٝ زا٘كزٛ ثبقس.

ٞب  ثطای ضؾیسٖ ثٝ فضبی آٔٛظقی ٔٙبؾت، اثتسا ثبیس ثٝ عطاحی ضٚـ آٔٛظقی ٔتٙبؾت ثب ایٗ وٙف "ٟٔٙسؼ حٕیس ٘ٛحی، 

ٞب اؾت. ثطذی  ٔیٗ ایٗ ذٛاؾتٝپطزاذت. ضٚـ آٔٛظـ ٔٛؾْٛ ثٝ ٘ؾبْ وبضٌبٞی وٝ زض ٌصقتٝ ٚرٛز زاقت قیٜٛ ٔٛحطی ثطای تب

 زٞس، زض حبِی وٝ: وٙٙس ثب ٚضٚز ضایب٘ٝ ثٝ ٘ؾبْ آٔٛظقی، ٘ؾبْ وبضٌبٞی افتجبض ذٛز ضا اظ زؾت ٔی ٌٕبٖ ٔی

 اؾت. ٞٓ اوٖٙٛ اؾتفبزٜ افطاعی اظ وبٔپیٛتط ثٝ ٚیػٜ زض ؾبِٟبی اِٚیٝ آٔٛظـ ٔٛضز تطزیس لطاض ٌطفتٝ-1

 ذالق ضا ثٍیطز. طی ٚ ا٘سیكٝضایب٘ٝ تبوٖٙٛ ٘تٛا٘ؿتٝ ربی شٚق ٞٙ-2

ای ثطای ضایب٘ٝ  تٛاٖ ثٝ ٘فی زؾتبٚضزٞبی ضایب٘ٝ پطزاذت ثٟتط اؾت زض ٘ؾبْ آٔٛظقی وبضٌبٞی ربیٍبٜ قبیؿتٝ اظ آ٘زب وٝ ٕ٘ی-3

 "زض ٘ؾطٌطفت.

ز ثطذی اظ ای ٘ع قٛز وٝ تهٛض ٘بزضؾتی اظ ٘ؾبْ آتّیٝ ٔی  آ٘چٝ اظ آٔٛظـ ٔقٕبضی تب ثٝ أطٚظ ایٗ ٌٛ٘ٝ زضیبفت قسٜ     

زاضز ٚ آٖ تهٛض ایٗ اؾت   ا٘س ٚرٛز ٚیػٜ آٟ٘ب وٝ ٞطٌع ٘ؾبْ وبضٌبٞی ثٝ ٔقٙی زضؾت ٚ وبُٔ آٖ ضا تزطثٝ ٘ىطزٜ زا٘كٍبٞیبٖ ثٝ

ٞبی ٞٙطٞبی ظیجبی تٟطاٖ ضا ٘بقی اظ ٘ؾبْ  وٝ فطٔبِیؿٓ ٔؿّظ ثط زٚضاٖ ٔسضٖ زض آٔٛظـ ٔقٕبضی، ثٝ ٚیػٜ زض زا٘كىسٜ

فطٔبِیؿٓ یب ٞطٌٛ٘ٝ ٘بٞٙزبضی زیٍط زض پٙساض٘س. زض حبِی وٝ ایٗ  یثٛظاضی ٕٞؿبٖ ٔػٜ آٖ ضا ثب ٘ؾبْ ٚی ٚ ثٝ زا٘ٙس وبضٌبٞی ٔی

اوٖٙٛ ٘یع زض فمساٖ ٘ؾبْ وبضٌبٞی قبٞس وٕجٛزٞب ٚ  وٝ ٞٓ آٔٛظـ ٔقٕبضی ٞیچ اضتجبعی ثٝ قیٜٛ ٚ فضبی آٔٛظقی ٘ساضز. چٙبٖ

 ٞبی ظیبزی ٞؿتیٓ. ٘بٞٙزبضی

ارتٕبفی ٘بزضؾت یب ضقیف ثبقس.  -زالیُ ذبل تبضیری تٛا٘س ثٝ ضٜ ٔیٔحتٛای آٔٛظقی ٕٞٛا ،آٔٛظقیثٝ ضغٓ ٞطٌٛ٘ٝ ٘ؾبْ       

زا٘یٓ ٔقٕبضی اظ آ٘زب وٝ ٔتبحط اظ شٚق ٚ ؾّیمٝ ظٔب٘ٝ اؾت، ثٝ قست ٔتبحط اظ فضبی ؾیبؾی، ارتٕبفی ٚ فطٍٞٙی  عٛض وّی ٔی ثٝ

ٞبی ٔقٕبضی ثٝ قست  ٛؿ ٍ٘بٜ ثٝ ٞٙط ٚ ٔقٕبضی زض زا٘كىسٜٔؿّظ اؾت. تبضید آٔٛظقی ٘كبٖ زازٜ وٝ ٔحتٛای آٔٛظقی ٚ ٘

 [.9]ٔتبحط اظ ربٔقٝ اؾت ٚ ایٗ ذٛز ٟٔط تبئیسی ثط رٙجٝ ٞٙطی ٔقٕبضی اؾت 
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 َای کارآمد آمًزشی یابی بٍ شیًٌ . ومًدار ريود مطالعٍ ي بررسی عًامل واکارآمدی آمًزش معماری در ديران معاصر برای دست9ومًدار شمارٌ ی 

 :گیزینتیجه 
ذغٛط وّی ثطای آٔٛظـ نحیح ایٗ  ٜ اؾتٚالـ قسٔمبِٝ ٔٛضز اقبضٜ ٞبیی وٝ زض ایٗ  اؾتفبزٜ اظ ٔجب٘ی ٚ ٘ؾطیٝثطای      

 :اؾتٙتبد لطاض ٔی ٌیطز ٔٛضز ٔقٕبضی 

اِف (  آٔٛظـ نحیح ٔقٕبضی ٔؿّٕب ضاٜ ٞب ٚ ٔؿیطٞبی ثؿیبضٔتٙٛؿ ٚ ٌؿتطزٜ ای زاضز وٝ زض آٖ فقبِیت اوتكبفی فطزی ٚ 

وؿت تزطثٝ ٞبی فّٕی ٕٞٛاضٜ زض زضرٝ ی اَٚ إٞیت لطاض زازوٝ تٕبٔی ایٗ فقبِیت ٞب ثب تٛرٝ ثٝ تٛا٘بیی ٞب ٚ ٚیعٌی ٞبی 

ضاٜ آٔٛظـ ٚرٛز ذٛاٞس زاقت ٚ ثط٘بٔٝ ٞبی  تٙؾیٓ ٔی ٌطزز. ثٙبثطایٗ ثٝ تقساز ٕٞٝ افطاز )فطاٌیط٘سٌبٖ(فطزی ٞط فطاٌیط 

آٔٛظقی ٞط فطز ثب تٛرٝ ثٝ ضاٜ اٚ تقییٗ ٔی قٛز وٝ ایٗ أط ثط فٟسٜ ٔقّٕبٖ ٚ ٔطثیبٖ اؾت.ثسیٗ تطتیت ٘ؾبْ آٔٛظقی ٘ٝ 

 .)آٔٛظـ ضاٜ ٔحٛض(ی ٚی ذٛاٞس ثٛز فطز ٚ تٛا٘بیی ٞبثطٔحٛض ثط٘بٔٝ آٔٛظـ ثّىٝ ثط ٔجٙبی 

ة ( زضچٙیٗ قیٜٛ آٔٛظـ زا٘كزٛ آظازا٘ٝ ٔی تٛا٘س ثٝ ؾجه تزطثٝ ٚ فّٓ ثپطزاظز تب ذٛز ضا پیف ثطز ثسیٗ نٛضت فطاغت اظ 

تحهیُ زضچٙیٗ ٔسضؾٝ ای ثطای افطاز ٔرتّف ظٔبٖ ٞبی ٔتفبٚتی ذٛاٞس زاقت .ضٕٗ آ٘ىٝ تٛا٘بیی ٞب ٟٔبضت ٞب ٚ لبثّیت ٞبی 

 ك اِتحهیالٖ ایٗ ٔسضؾٝ عیف ٚؾیقی ضا زض ثط ذٛاٞس ٌطفت ٚ ِعٚٔب ٕٞٝ آٟ٘ب ٔقٕبض )یب ٟٔٙسؼ(٘رٛاٞس ثٛز.فبض

ایٗ ذٛاؾتٝ ٔؿتخٙی  اظ آ٘زب وٝ فقبِیت اوتكبفی ٚوؿت تزطثٝ ٚ فّٓ  ٘یبظٔٙس ٔحیغی آٔبزٜ اؾت آٔٛظـ ٔقٕبضی ٘یع اظ د (

 نٛضت ٔی ٌیطز. ـ ٞبی ٔقٕبضی ٘یع ثٟتط٘یؿت ٚ زض ٔحیغی ؾطقبض اظ فقبِیت ٞبی ٔقٕبضا٘ٝ آٔٛظ
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