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        چكيده چكيده چكيده چكيده 

  خشت اول چون نهد معماركج        تا ثريا مي رود ديوار كج

  

آموزش و  ساختار  همعمار و معماري يك كشور به نحوكميت و كيفيت  ،مي باشديك  كشور معماري  ديوار آموزش خشت اول 

اين ساختار آموزشي در كليه سطوح ابتدايي تا عالي بايستي بصورت هدفمند، مستمر و هوشمندانه طي   نظام آموزشي وابسته است.

جزء سرمايه هاي يك كشور به  معماري كه خوب آموزش ديده باشد   شود و بطور مستمر ارزيابي شود تا مبادا به بيراهه رود.

بالقوه ميتواند چنانچه بخوبي هدايت يافته و آموزش ببيند انساني  در خصوص آن اين كه اين سرمايه مهم نكته  اما. حساب مي آيد 

ساير به يك چالش بزرگ تبديل مي شود و  تبديل شود و در غير اينصورت  در زمينه معماري كشوربه ارزشمند ترين سرمايه 

مي به اختالطي از مصالح بي روح و معنا تبديل  شودعماري و شهرسازي توليد تواند در قالب ممي ارزشمندي را كه سرمايه هاي 

و هيچگونه هارموني و توازني  شدهنمايشگاهي التقاطي از سبك ها و مدها تبديل به ي كه يساختمانها و شهرها ندبسيار هست. كند

تا  را  معماري انشاگرد ياين است تا مسير آموزشدراين مقاله سعي نويسنده بر اشته و واجد هيچ ارزش معماري نخواهند بود .ند

  بررسي كند.  را د نرو مي شوببا آن رومعماري  او و جامعه از نظر نويسنده چالشهايي را كه برخي رصد كرده و  معمارمبدل شدن به 

عمراني و تدريس در  درپروژه هايمعماري روش تحقيق اين مقاله بررسي ميداني و استفاده از تجارب كار با فارغ التحصيالن 

سطح دانايي و جواني كه تازه وارد بازار كار شده اند و تنوع معماران كار با سالها دانشگاه و برخورد نزديك با دانشجويان مي باشد . 

با  همكاريبررسي باشد . و ارزيابي مناسبي براي داده هاي تواند  آنها به جهت موسساتي كه در آنجا درس خوانده اند ميتوانايي 

در رده هاي مختلف سني در مسئوليت هاي مختلف به عنوان مدرس ، طراح ، ناظر و مجري پروژه معماران طيف گسترده اي از 

هاي مختلف  نكات بسياري را از زواياي مختلف ميزان دانش و توانايي عملي آنها برايم مشخص كرده و با استفاده از اين تجارب 

  ش معماري را برايم امكان پذير كرده است. امكان ارزيابي كامل سيستم آموز
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     مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

شي ، زصنعتي ، تجاري، آمواخت هاي مورد نياز بخشهاي مختلف اعم از نظامي ، از طريق ايجاد زيرسه جانبه كشورها توسعه هم

مهمترين عامل رسيدن به اين مهم نيروي انساني   تحقق مي پذيرد،درماني، تاسيسات زيربنايي ، حمل و نقل ، معادن و انرژي 

سرمايه اصلي يك كشور منابع مالي و ثروتهاي خداداي و يا وسعت بنابراين بيهوده گويي نخواهد بود اگر ادعا كنيم  ،متخصص مي باشد

نيروي انساني بر اين آموزش كميت و كيفيت متخصص مي باشد.  و  پويا ،نيروي انساني جوانسرمايه واقعي بلكه  ندسرزمين نيست

را از سطوح پايين تا كسب باالترين مدارج تحصيالت تكميلي ارزش سرمايه اي آن مي افزايد و چنانچه بخوبي هدايت يافته و آموزش 

   .شد خواهد تبديلملي ارزشمند ترين سرمايه  مندانه طي كند به به صورت هدفمند مستمر و هوش

بوده و همراه او از دوران غار نشيني آغاز و در معماري بيشترين تاثير را در تمام لحظات زندگي انسان دارد و تقريبا با زندگي بشر اجين 

شاخصه مهم فرهنگي ملت ها تبديل و به  مو كرده استگي هاي اقليمي متفاوت رشد و ن ساليان طوالني همراه جوامع گوناكون با ويژه

رشته هاي متنوع در اين مورد متفق القول هستند كه معماري يك رشته ميان دانشي مي باشد كه تركيبي از همه معماران شده است. 

دانش مهندسي،  مديريت، روانشناسي، جامعه شناسي، تاريخ  . . .و  فنون كاربردي و اجرايي و جنبه هاي نظري و عملي اخالق مي 

 " خالقيت فردي "ند ك يو به نوعي او را خداگونه م محسوب مي شوداصلي ترين مميزه معمار و را از سايرين متمايز  اوباشد.  آنچه 

  .مي باشد

  

 انتظارات از نظام آموزش معماري انتظارات از نظام آموزش معماري انتظارات از نظام آموزش معماري انتظارات از نظام آموزش معماري  - - - - 1111

آموزش معماري در جامعه امروز ما،  "در اين راستا  دكتر عيسي حجت در كتاب خود به نام سنت و بدعت در آموزش معماري آورده : 

دانش و حكمت را كه ساختار سنتي خويش را وا نهاده، ولي به باورها و ارزش هاي خويش وفادار مانده است، بايد هر سه مولفه مهارت، 

در خود داشته باشد، تا معمار تربيت شده در اين فرايند، با داشتن مهارت ها و تجهيز به دانش هاي الزم و آشنايي با تجربيات سرزميني 

 و جهاني، بتواند اثري مبتني بر حكمت و معرفت بيافريند كه در راستاي هنجارها و ارزش هاي واالي جامعه بوده و گسست موجود بين

  "معماري و ارزش هاي اصيل فرهنگي اين مرز و بوم را به پيوندي دو باره بدل كند.

تربيت  معماراني شناسايي، گزينش و بنابراين انتظار از نظام آموزش معماري اين است كه از بين متقاضيان هنرمند و خالق توانايي 

اخالق فردي و حرفه اي را داشته باشد. در اينجا نكته ظريفي وجود  متخلق بهحكيم و  ،ماهر، دانشمند در زمينه هاي علوم مورد نياز

ميزان  ابزار ارزيابيو  اول اينكه اراده ، تواناييوجه منحصر بفرد باشد، وجه اين سيستم آموزشي بايستي داراي دو دارد و آن اينكه 
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دوم اينكه بلحاظ وجه اشته باشد.  عرصه معماري دورود به را از بين متقاضيان و گزينش بهترين ها را  ، خالقيت و هنرمندي فردي

كه خالقيت و هنر  برنامه درسي و فضاهاي خاص براي آموزش معماري  به انتخاب شدگاني  ،تجهيزات ،كميت وكيفيت هيئت علمي

  آنها اثبات شده مجهز باشد.

وهست  كه معماران گذشته ما  كه به قول استادم    اعتقاد قلبي بنده در همه اين سالها كه در عرصه معماري فعاليت مي كنم اين بوده 

... مقام اين ها تاحدي مي رسيده كه گاهي آنها را موالنا مي گفتند. موالنايعني دانشمند، يعني معمار بزرگ و تمام  "شادروان پيرنيا : 

النا غياث الدين شيرازي، موالنا سلطان معمارهاي بزرگ و معروف مايك موالنا جلو اسمشان بوده، مثل موالنا قوام الدين شيرازي، مو

محمد يزدي و امثال اين ها و حتي گاهي اوقات به وزارت مي رسيدند. مثل تاج الدين عليشاه گيالني كه وزير عيلخاني بود. ولي در 

تماعي نيز ضمن يكي از بزرگترين معمارها هم بوده و خيلي كسان ديگر كه معمار بودند، جزء شخصيت هاي در جه يك علمي و اج

بجا گذاشته از خود در  معماري  در ميراث كليد حل همه مشكالت و چالشهاي امروز معماري ما راو القابي نظير موال نا داشته    "بودند 

به معماري داخلي در  و ساير هنرها و مهارت هاي بكار رفته زمينه هاي مختلف بجا مانده در معماري، باغ سازي، شهرسازي، پل، راه

اقدام كنيم . بر اين مبنا ابتدا نگاهي گذرا  به نحوه  "رموز  "	كشف آنها و بازيابي و بروز كردن آنو كافيست براي   ،اند ت گذاشتهعاري

چالش و  و سپس به بررسي انحراف بين وضع موجود با آنچه بايستي باشد از گذشته دور تا زمان حال مي اندازيم آموزش معماري 

  پردازيم . يشده مايجاد در آموزش معمار ي كه هايي 

  

        ايران ايران ايران ايران در در در در معماري معماري معماري معماري روند تاريخي شكل گيري آموزش روند تاريخي شكل گيري آموزش روند تاريخي شكل گيري آموزش روند تاريخي شكل گيري آموزش  - - - - 2222

بقاياي تاريخي مكشوفه توسط باستانشناسان از تپه سيلك كاشان، زيگورات چغازنبيل و آثار باقي مانده از سلسله هاي هخامنشي، 

كليه مستحدثات معماري از ساختمانها و باغها  وحتي در زمان قاجار زنديه و صفويه، ساساني، اشكاني، سلجوقي و . . . تا سلسله هاي 

با فرهنگ و تمدني بوده كه نشان از وجود مردماني نشانگر تاريخي پر فراز و نشيب گرفته تا آثار باقي مانده از قنوات، ميل ها و پل ها 

صنعت، كشاورزي، معماري، فرهنگ، زبان، شعر، موسيقي، ايمان، ز به  براي حفظ اين اقتدار نياايرانيان  پويا و قدرتمند دارد. بال شك 

دفاع و احيانا گسترش مرزهاي بقا ، ابزار الزم براي  خود با سربلندي و مديريتيتوان  نظامي قوي داشته تا با دامپروري، صنايع دستي 

  خودرا فراهم نمايند.

  

        شاگرد، استاد و روش آموزش معماري شاگرد، استاد و روش آموزش معماري شاگرد، استاد و روش آموزش معماري شاگرد، استاد و روش آموزش معماري     1111- - - - 2222

هوشمند و  آموزشي و نظام  نيروي انساني جوان، استاد كاراني ماهر و حكيمبراي برخورداري از توانايي ها و ارزشهاي پيش گفته نياز به 

بديل كرده و نوابقي از وانا دركليه زمينه ها تتاستاد كاراني و پر انرژي را به  ، خالقسالم، هوشيار، مستعد انبتواند جوانكه پويا مي باشد 

ز درايت و عالقه و اراده توسعه برخوردار بوده معماري ابا وجود اين سه بخش هر گاه مديريت سياسي  . برساند "موالنا  "نها را به مقام آ
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ولتي و ،دعمومي يتمانهاخمقياس و كاربري كه الزم بوده نيازهاي سرزمين را تامين و در سا ،در همه زمينه ها توانسته در هر رده

و نتيجه كار آنها شكل گيري معماري و  موفق به خلق  شاهكار هايي شود. تجارامي، مالكين و ظق به وزراء، وكال، امراء نعمارتهاي متعل

شهرسازيي اعجاب آور بوده كه ازساده ترين خانه ها گرفته تا پيچيده ترين آنها از اصول و منطق معماري  خاص اين سرزمين 

اين سيستم آموزشي بجز در قواي لشگري و ديواني داراي   القيت معماري در آنها موج مي زند.برخورداربوده و رگه هاي از اعجاز و خ

قوانين فني و اصول حرفه و به   تشكيالت حكومتي نبود و كامال توسط بخش خصوصي و اغلب بصورت خانوادگي ادامه مي يافت.

دليل پايبندي افراد به  بهان به مرور زمان تعيين مي شد و همه ملزم به راعايت آنها مي شدند و اصطالح فوت و فن كار از طريق استاد

دليل حاكم بودن سجاياي اخالقي كسي از اصول و خطوط تعريف شده تخطي نمي كرد. كليه سوابق و توانايي هاي شاگرد در ذهن 

بت توانايي هاي شاگرد در سه محور دانش، توانايي و حكمت بود . استاد ثبت مي شد و دست ساخت هاي او بهترين مالك ارزيابي و ث

در بين آثار و در طول زمان آثاري يافت مي شد كه از خالقيت بيشتري برخوردار بود و به مرور زمان و پيشرفت شاگرد او را در بين 

  سايرين متمايز مي كرد بشارت ظهور استادي خالق و جديد را ميداد.

  

        گزينش شاگردگزينش شاگردگزينش شاگردگزينش شاگرد    2222- - - - 2222

رابطه پدر و فرزندي و در حد اعال ء به مراد و  قوانين فني و اصول حرفه و به اصطالح فوت و فن كار از طريق استاد به شاگرد كه اغلب

و به يك سبك و طريقه در بين  در خانواده مي مانددست آمده در طي سالها ب دانش و تجربيات  انتقال مي يافت.مريدي ختم مي شد، 

همانطور كه هر حرفه اي نياز به گسترش و تزريق  تبديل مي شد،  "برند  "رفه اي ها مي ماند و به اصطالح امروزه به يك حساير هم 

در بازه به آنها و ي ترين  كارها يخون تازه دارد در اين مسير استاد با گرفتن چند شاگرد به عنوان پادو و سپردن ساده ترين و ابتدا

مراحل آموزش را طي ميكرد. و هرگاه  او مي توانست اعتماد،  به توانايي و خالقيت و تالش شاگرد داشتبسته ميزان آن زماني كه 

  .موفق به صعود به مرتبه باالتر مي شدكند  راز سد بازرسي و تيز بيني استاد عبواعتبار و توانايي الزم را كسب كند و 

اعطاي مسئوليت  به طور ويژه و در سطح عالي تري بادار بود وبرخالزم  ي دار و امانت از مهارت و خالقيتدر بين اين شاگردان آنكه 

 . استاد آخرين فوت هاي كوزه گري را به وي مي آموخت،  و آموزش هاي خاص را فرا مي گرفتآزمايش مي شد و  هاي باالتر و مهمتر

و گاها  لقب مي گرفتو به نوعي امين استاد دست مي يافت همزمان  ي خاص يهاخالقي و مهارتاسجاياي به ستاد خاص انظر  تحت  او

د و با دقت و افه مي شضارفه حديد به خانواده جشاخه اي  بدينگونه   .پذيرفته مي شدو يا فردي از خانواده او به دامادي استاد 

مي رسيد با كمك استاد  پس از چندي كه شاگرد به حد بلوغ حرفه اي .ايجاد مي شددر ساختار حرفه حساسيت گسترشي منطقي 

به نيرو و خالقيت  و بازار  نياز حرفه براي او محل كسب جديدي تهيه ميشد تا بتواند مستقل شود و كسب وكار خود را داشته باشد. 

و اقتصاد حرفه مراقب نظام آموزشي عالوه بر وظيفه تربيت اين شد. مي افه ضساختار حرفه خانوادگي ا بهب شده اشدي حسربا جديد 

توليد را تنظيم مي عرضه و تقاضا بين  تعادل و توازن ايجاد بر حسب نياز بازار و ميزان ورود و خروج مالي و درآمد كل خانواده بود و 

  كرد.

  

        نظام آموزشينظام آموزشينظام آموزشينظام آموزشيمواد آموزشي و ارتقاء شاگرد درمواد آموزشي و ارتقاء شاگرد درمواد آموزشي و ارتقاء شاگرد درمواد آموزشي و ارتقاء شاگرد در    3333- - - - 2222
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گزينش، روش تدريس و برنامه ريزي آموزشي توسط استاد و بر حسب استعداد يابي، روش آموزش استاد و شاگردي كليه مراتب در 

و عالوه بر آموزش شگرد هاي حرفه اي كه بايد مي آموخت، اصول مواد و شناخت مصالح، بازاريابي، توانايي شاگرد تنظيم مي شد 

ه ظرافت هاي آن به شاگرد آموخته و  مشتري مداري، حسابداري و مهمتر از همه اخالق حرفه اي و درس انسانيت و امانت داري  با هم

ارتقاء شاگرد به مراتب  را معين ميكردند.  او  هنرجو و كميت و كيفيت محصول "ارزيابي  "هريك به گونه اي استاد و بازار كار 

ي توليد شده توسط از طريق مشاهده، ارزيابي و كاربردي بودن و نحوه و ميزان تاثير دانش، فن، هنر و خالقيت در ش  توسط استادباالتر

در ادمه آموزش گاه استاد تشخيص ميداد كه ديگر چيزي ندارد كه به شاگرد بدهد و يا شاگرد براي شكوفايي بايد  او انجام مي شد. 

بنابراين مراحل انتقال شاگرد با معرفي و توصيه استاد به استاد ديگر انجام ميشد و اين روش تا  . محضر استادي ديگر را تجربه كند

  شاگرد با دقت و بازرسي مداوم انجام ميشد. "استادي  "كسب مرحله 

چنين آورده : آموزش در عرصه سنت ،  "سنت و بدعت در آموزش معماري  "استاد گرامي دكتر عيسي حجت نيز در كتاب خود  

، استاد معماري در عرصه سنت ، انتقال دستاوردهاي گذشتگان است به آيندگان، اعم از حكمت و مهارت، و افزودن دستمايه اي بر آن

حكيمي است هزار ساله كه آتش مقدس معماري را زنده نگه مي دارد و هر دم به مكاشفه اي در حكمت ، يا تجربه اي در صناعت و يا 

اد شود و مرتبه اي در فتوت ، بر گرماي آن مي افزايد.    شاگرد معماري در عرصه سنت ، فرجام خويش را در آن مي بيند كه تالي است

  اين حاصل نمي شود مگر آنكه چشم به دست، و گوش به اندرز استاد داشته باشد : 

  به شاگردي همان كو شاد گردد         بود روزي كه  او استاد گردد   ( سعدي )

  

        بازار كار منصف ترين بازرسبازار كار منصف ترين بازرسبازار كار منصف ترين بازرسبازار كار منصف ترين بازرس        4444- - - - 2222

مشخص و به ديگران توصيه مي كرد كه گاه مثبت و  بازار نيز قانون خود را داشت و مصرف كننده با استفاده واقعي كيفيت شي را

. هوشمندي مصرف كننده در انتخاب  زماني منفي بود و خبري از دستگاهها تبليقي امروزه و روش هاي گاها فريب كارانه آنها نبود

ي عمل ميكرد كه شاگردان بهترين محصول باعث ايجاد انگيزه كار بهتر براي استاد و يادگيري بيشتر براي شاگرد بود. اين نظام طور

 دائما در حال امتحان، بازرسي و ارزيابي بودند و چنانچه شاگردي توانايي انجام و ادامه كار را نداشت او را به سوي حرفه اي مناسبتر و

يفي آنرا منطبق با استعدادش هدايت ميكرد و به استادي ديگر مي سپرد. و اگر محصولي نميتوانست سليقه بازار و استانداردهاي ك

تامين كند  و در رقابت با محصوالت ديگر عقب مي ماند بايستي از گردونه توليد خارج شده و يا عيب يابي شده و مطابق سليقه بازار 

بدون آنكه  د.دنمي كربازار  مصرف كنندگان واقعي فرد را شهره  همين بازار سنتي و صادقانه ومجددا سعي در بدست آوردن بازار كند. 

اوستا محمد گچكار، اوستا علي شيشه بر، اوستا رضا معمار و . .  "ه اي بذل و بخشش كند در كوچه و بازار القاب واقعي و عاميانه شاهزاد

  . شكل مي گرفت.

  

        محاسن و معايب آموزش سنتيمحاسن و معايب آموزش سنتيمحاسن و معايب آموزش سنتيمحاسن و معايب آموزش سنتي        5555- - - - 2222
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توانايي و  اب انيو نتيجه آن تربيت معمار در روش ارزيابي مستمر و هوشمند و انعطاف پذير آن بود . معماري بزرگترين حسن آموزش 

كه مسئوليت كل مراحل طراحي ، برنامه ريزيي، تداركات، ساخت ، نظارت بر بود   " سازنده –معمار "	و  " مدير –معمار "	 عنوان 

كار و فعاليت كه در طي مراحل آموزش و با  با مديريت ذاتي خود  آنها ند.ساخت و در يك جمله مديريت معماري را بر عهده داشت

با بكار گيري نيروي انساني مورد نيازو انتخاب مصالح  نددركنار استاد و انجام كارهاي كوچك تا بزرگ به اثبات رسيده بود مي توانست

پروژه مديريت و ساخت روند  اين د.نكنآماده بهره برداري د و نبساز ، اهبري كردهرمناسب و اتخاذ روشهاي مناسب ساخت كل پروژه را 

البته اين روش از آن استفاده مي شود.  و پيشرفته  كه امروزه در همه كشورهاي موفق مي باشد    EPCروش معروف به بسيار شبيه 

مستندساز نبود و اطالعاتش در جايي ثبت نمي دانش و داشته هاي تجربيمان همانند ضعف كلي فرهنگي ما در ثبت و مستند سازي 

هنر و مهارت او از  يميبخش عظجامعه معماري  امروز با فقدان هر استادي د رطول اين سالها و و  ،و سينه به سينه منتقل مي شد شد

  .دارا از دست ميد

   

        مراكز آموزش جديدمراكز آموزش جديدمراكز آموزش جديدمراكز آموزش جديد - - - - 3333

منحصر بفرد بود و از اين زمان و شكل گيري مدارس جديد  تقريبا تا تاسيس دارالفنون توسط اميركبير  معماري اين روش آموزش 

روش سنتي هم در كنار   . كپي برداري از نمونه هاي خارجي در ايران تاسيس شدنداقتباس و يا انواع مدارس و مراكز آموزشي اغلب با 

ستم دولتي آنها به حيات خويش ادامه مي داد. هر چند با توجه به تغيير ساختار كشور و رشد جمعيت از همين زمان بتدريج بدنه سي

شروع به گسترش كرد و با شكل گيري وزارت خانه هاي جديد، ادارات، كارخانجات، نيروگاهها و بنادر و ديگر ملزومات زندگي شهري 

و بدنبال آن روش هاي  اما همانند ساير مظاهري كه از فرنگ وارد ميشد ورود اين مراكز و موسسات رشد شهر نشيني شروع شد. 

نها تقريبا بدون توجه  به امتيازات و توانايي هاي  ساختار سنتي ما  ساختاري كامال جديد را ايجاد كردند. و از اين آموزشي مورد نياز آ

زمان دو روش در كنار هم ادامه دادند و بمرور زمان با گسترش توليد صنعتي مدرن روش سنتي از رونق افتاده و بازار الزم را نداشته و 

قي دولتي هنوز نتوانسته بدرستي به مسير اصلي خود برگردد. و متاسفانه در اين بين نقاط قوت روش علي رغم برخي روشهاي تشوي

  سنتي و اهم آن يعني روش ارزيابي و نحوه تعامل آن با بازار از بين رفت و به روش مدرن منتقل نشد.

        شروع التقاط در معماري شروع التقاط در معماري شروع التقاط در معماري شروع التقاط در معماري  - - - - 4444

بي پولي دولت مركزي عنان اختيار همه چيز به دست سياسي و وپا و ضعف در اواخر قاجاريه و با باز شدن پاي شاهان قاجار به ار

بر ذهن سفراي كشورهاي صاحب نفوذ افتاده بود. شازده ها هم هريك با بازگشت از سفر و تاثير باقي مانده از معماري قصرهاي اروپايي 

، معمار اروپايي قرضي هم كه ميدان را خالي ميديد از حضور معمار گرفتندآنها در ايران عمارت هاي مشابه تصميم به ساخت خويش 

و ساختار از يك قصر اروپايي، ستون هاي تخت جمشيد، گچ بري حكيم ايراني دست به خلق هرچه دوست داشت مي زد نقشه و طرح 

و   "شتر گاو پلنگ  "مه اي مي ساخت و  ... در آخر به قول معروف مجس ايتاليايي، آينه كاري ايراني، مبلمان و پرده هاي فرانسوي

   معماري التقاطي آفريده شد.
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تغيير نقش داد. در اولين قدم نقش  سركارگرمعمار آموزش ديده با روش سنتي به مرور زمان ميدان را خالي كرد و به يك پيمانكار و 

از فرنگ آورده شده توسط ن اي معمارته هاخاسو سپس هنرش در حد اجراي معماري داخلي دست  طراحي و نظارت را از دست داد

هيچ پل ارتباطي و يا   .نيز به التقاط و اختالط حاصل در معماري دوره قاجاريه و اوايل پهلوي انجاميدكاهش يافت و نتيجه شازده ها 

بروز كند و در سيستم روشي كه بتواند و يا اراده گذر از آموزش سنتي به مدرن را رهبري كند و امانت را از گذشتگان تحويل گرفته و 

نتيجه اين  ، و بازنشسته شد و و تسليم شد روش و تفكر قديم با اختيار و يا اجبار دست ها را باال برد . جديد استفاده كند وجود نداشت

  بود. و معماري اين سرزمين مردم  و معماري آن ، تسليم و بازنده اصلي 

  

        اولين دانشكده معمارياولين دانشكده معمارياولين دانشكده معمارياولين دانشكده معماري    دانشكده هنرهاي زيبادانشكده هنرهاي زيبادانشكده هنرهاي زيبادانشكده هنرهاي زيبا - - - - 5555

آموزش  موج دوماز اين زمان  دانشگاه تهران تاسيس شد و نظام آموزش آكادميك آغاز شد 1319در سال دوم  پهلوي با روي كار آمدن 

و تحصيل كرده هاي مدارس معماري اروپا روش آنجا را برگزيدند و  از بد  شروع شد. دانشگاه تهران  دانشكده هنر هاي زيبا  معماري با 

مبنايش آموزشي بوزار به عنوان روش آموزشي انتخاب شد كه بيشتر برمبناي  معماري غرب  و معمار  هلني بود و حادثه اول  نظام 

ان گوش دادن به ايده ها و نظرات معماربيشتر تئوري بود و ارائه نظريات معماري يونان و روك و ترسيم ستونها و سر ستونهاي يوناني و 

عماري بومي ايران و شاگرد معماري بجاي ياد گيري عملي و مشاهده از طريق انجام كار عملي زير بي ارتباط با مآموزش ديده بوزار و 

نگاه كردن به دست  "بي را مي شنيد و د ريك جمله ردست استاد و گوش دادن در حين كار عملي تئوري ها و نظريات معماري غ

با آموزش  در در حين ساخت معماري معمار ي آموزش عمليروش سنتي و  "استاد جاي خود را به گوش كردن به حرف استاد داد 

سيب آاز لحاظ زماني عوض مي شد  آنهاحاكم مي شد و ترتيب باهاوس صرفا تئوري جابحا شد. شايد اگراول سبك عملي و كارگاهي 

و بسياري از جوانان ايراني كه اصول معماري ط بهتري بين  گذشته  حال برقرار شده ارتبا.و معماري بومي ايران وارد مي شدكمتري به 

ز سه سال تحصيل مجبور به اايران را دنبال مي كردند مي توانستند در اين دانشكده ها اداه تحصيل دهند و نظير شادروان پيرنيا بعد 

  . ترك دانشكده نمي گرفتند 

ادامه پيدا كرد، و با تعييراتي در مديريت  وزارسبك آموزشي ببا  1346آموزش معماري در دانشكده هنرهاي زيبا تا سال  روش 

تحت تاثير روش دانشكده ،  ندبود متاثر از آلمان و آمريكا ي متاثر از مدرنيست هاي آلماني  كهدانشكده و حاكم شدن طيف جديدي 

يچ گاه به طور كامل از تمام ريزه هگرفت و متاسفانه در هيج كدام از اين دو دوره و تا شروع انقالب فرهنگي بعد از انقالب باهاوس قرار 

با تمام مشخصه ها يشان استفاده نشد و در هر دوره اي تركيبي  از آنها بسته به تفكر استاد و كاري ها روش هاي آموزشي اين مدارس 

معماري بومي هم از قدري تاثير پذيريش از يك سبك مورد استفاده قرار گرفت و هيچ گاه نه اين بود و نه آن و اختالتي بود از هردو و 

جالب اينكه گاه آنها بدون توجه و آگاهي از نوع آموزش سنتي ما نظريات غربي برتر  به عنوان چاشني به آن افزوده مي شد.  ايراني 

  دانسته و براي ما الگو قرار مي دادند و به قول حافظ عليه الرحمه : 

  در اين راستا در ادامه مقاله به استناد چندبيتي از يك غزل شاعر بزرگوار پارسي حافظ عليه الرحمه كه ميفرمايد : 

  سالها دل طلب جام جم از ما مي كرد           وآنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد
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  گوهري كز صدف كون و مكان بيرون است         طلب از گمشدگان لب دريا ميكرد

  مشكل خويش بر پير مغان بردم دوش              كو به تاييد نظر حل معما مي كرد

  ديدمش خرم و خندان قدح باده بدست           وندران آينه صد گونه تماشا مي كرد

  گفتم اين جام جهان بين بتو كي داد حكيم          گفت آنروز كه اين گنبد مينا مي كرد

ل مي كنند كه گفته معمار بايد در تمامي عرصه هاي محيطي، موضوعات اجتماعي و فرهنگي، سنت هاي آنها از قول ويتروويوس نق

هنري و فنون ساخت و ساز آموزش ببيند و با هندسه، حساب، علم منظر، تاريخ، فلسفه، موسيقي ( آكوستيك)، پزشكي، حقوق و ستاره 

يند و با دانش هاي گوناگون آشنا باشد،زيرا تمامي فعاليت هايي كه ساير شناسي آشنايي داشته باشد. وي بايد آموزش هاي فراوان بب

را در همسازي نظر و عمل مي معماري آموزش همچنين او   هنرمندان انجام مي دهند به انتخاب و طبق نظر او بايستي انجام شود.

و جاري اساس طرح ها و نقشه هاي داده شده با مواد الزم و بر ساخت عمل عبارت است تمرين مداوم و منظم حرفه اي ، و  داند. 

ت يافتن به بنابراين  دس مي داند.تناسبات و اندازه ها در دستاوردها و محصوالت با ارزش  ،توانايي شرح و بسط اصولكردن نظر با 

آشكارا   ري متكي صرف بر مسائل علمي و مجادالت نظ . از طرف ديگر تكيه نخواهد بودامكان پذير ، هرگز مهارت، بدون كسب دانش

آمد. و اين همان رسيده و به موفقيت نايل  قتدار به مقصدبا اره به گمراهي خواهد برد و فقط با تركيب توان نظري و عملي مي توان 

  روش آموزش سنتي معماري و ساير هنرهاي ماست كه پيشتر گفته شد.

  

مناسب را در آموزش معماري از تركيب علم و  داشت سنگ بناييكه بيشتر به روش باهاوس گرايش  آموزشي وش عمودي و كارگاهير

عمل ايجاد كرد و قدرت اين را داشت كه شاگرداني تربيت كند كه بتوانند روش طراحي و اجرا را بسته به جهانبيني خودشان درست 

به روش عمودي يا كارگاهي آموزش انجام دهند . در اين روش مسير طراحي تا اجرا بدرستي انجام ميشد. و در كارگاه هاي  معماري 

 انديشه هاي بوزار و باهاوس در نظامي سلسه مراتبي با تركيبي از علم و عمل از استاد به سال بااليي و از سال بااليي به  سال پاييني و

ر فضاي آتليه انجام اله دس 6و در يك دوره ججام مي شد و زندگي دانشنتا به مقدماتي انجام ميشد و آموزش و پرورش معمار تركيبي ا

  مي كرد. ده زندگيكمي شد و دانشجو در دانش

اين شيوه كارگاهي و آموزش عمودي و كا رگاهي با طي يك دوره پيوسته كارشناسي ارشد كه بسيار شبيه دوره دكتري حرفه اي  

 . طي مي كرد را حل تا مراحل نهاييي ترين مرايعمومي  ويا دكتري دامپزشكي انجام مي شد و شاگرد معمار ي طي اين سالها از ابتدا

ادامه داشت. ساير دانشجويان سالهاي باالتر و از ساتيد توسط اآموزش و پرورش در محيط معماري و كسب توانايي هاي علمي و عملي 

ر بهم نشيني با ساير دانشجويان رشته هاي هنري در دانشكده مثل نقاشي، گرافيك، هنرهاي تجسمي، مجسمه سازي و موسيقي 

كه معادل معناي  "آرشيتكت  "پس از پايان دوره او موفق به كسب عنوان  ، افزودمي  توانايي و شناخت او از ساير جنبه هاي هنر 

عالقه اي به آن اطالق مي شد و معماران تحصيل كرده معماران سنتي ميشد، همان عنواني كه ديگر در جامعه به بود  "معمار  "عنوان 

نام گرفت كه و معمار  مي دادند ا ز معادل التين آن استفاده كنند .اما در هر حال او مهندس نبود بلكه آرشيتكتترجيح نداشتند و  

  با حوزه نفوذ و توانايي مديريتي بيش از يك مهندس بود. مفهومي خاص
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و شاگرد اين مكتب  هنر قرار گيرد خالقيت و در يك كالم جوهر الزم براي اينكه تحت آموزش معماري و ،توانايي، لياقتجواني هر 

از بين جوانان فلذا بايد  "تربيت معمارزه نياز داريد چه رسد به امر مهم براي پخت يك غذاي عالي به مواد سالم و تا " ردرا نداباشد 

.بنابراين از بين انبوه متقاضيان پس از انجام كنكورها ي علمي و عملي و  مصاحبه  شوند. ها و مستعد ترين ها برگزيده خام هم برترين

اندكي موفق به  كسب مجوز ورود به دانشكده هاي تعداد هاي حضوري و اطمينان از سطح دانش نظري و توانايي و خالقيت هنري 

تمرينات  وعلمي مباحث دروس و تركيبي از مه گرايشها هرشته ها و معماري در در كليه هنر و پرورش آموزش  معماري مي شدند.

آنچه در اين نوع رشته ها منحصر بفرد است اينكه معمار در حين آموزش و تمرينات بايستي پرورش پيدا كند، اين به  است؛ كارگاهي 

اي طي اين طريق بايد مرادي اين مفهوم است كه دانشجوي هنر و معماري با گذر از هر مرحله اي از خامي به پختگي مي رسد،  بر

داشته باشد و مريدي كند، و دقيقا به همين دليل دانشجو با گذراندن مدتي در يك آتليه و كسب آشنايي استاد را انتخاب مي كرد و در 

بين آنها دانشكده هاي معتبر همزمان اساتيدي از سبك هاي مختلف درسي را ارائه مي كردند  و دانشجو سعي مي كرد مراد خود را از 

  انتخاب كند. 

عمومي و خصايص اخالقي او را نيز رفتاردر اين مسير او همه آداب و رفتارهاي استاد را كنجكاوانه مو به مو اجرا مي كرد تا حدي كه 

و اين به اين دليل بود كه مراد او در علم و فن حكمت و اخالق استاد بود.  ، رفتن و لباس پوشيدن او را هم راهتقليد مي كرد و گاه 

فت و عمل مي كرد برخاسته از و آنچه مي گاعالم مي كرد اين را با صراحت رفتار و منشش ژي بود استاد وي داراي جهانبيني و ايده لو

نمي زد. و در نقد نظرات و تئوري ها هم همواره جانب بي ش بود، گاهي به ميخ و گاهي به نعل وژيلآن جهانبيني و در چارچوب ايدئو

طرفي را رعايت مي كرد و حق مطلب بدون هيچ تحريفي ادا و  نظر نقادانه موافق يا مخالف خود را ابراز مي كرد، وي هميشه راهنما بود 

  و تحت هيچ شرايطي نظرات شخصي خود را تحميل نمي كرد. 

تراز با افزايش دانش، مهارتهاي الزم را مي ميي كه از ساده به پيچيده مرتب شده بود دانشجو هبا انجام كارهاي عملي و پروژه ها

 ه بود را در قالب پايان نامه ارائه مي كرد. در اين مرحلهتخنچه از دانش، مهارت و حكمت آموآدرآخرين ايستگاه  او بايد  .آموخت

نتيجه كار  ، مي دادزين مرحله تا ارائه نهايي انجام برگزيده بود انتخاب و از آغاموضوعي را با مشاورت استادي كه خود به عنوان راهنما 

قضاو ت مي كردند تا از منظر و جوانب متفاوت بر حسب سليقه و ديد خود  ،به عنوان هيئت ژوريبا توانايي هاي گوناگون اساتيدي  را 

و در نهايت راي بر پختگي، ورزيدگي و بود در كليت پروژه بسنجند.  وختهمآدر اين سالها ميزان دانش و توانايي او را در بروز آنچه 

   دهند و به او اجازه دهند وارد ميدان حرفه اي شود. خالقيت او

بودند تا مبادا دانشجويي كه صالحيت و توانايي الزم را ردار اساتيد دانشكده ها و هيئت هاي ژوري از دقت و سخت گيري الزم برخو

ت اين را حال با اين مجوز او معمار بود و مي توانست و لياقكسب نكرده باشد به كسوت معماري در آيد و ناپخته وارد جامعه نشود. 

فاوت سير تكاملي خود را از معمار تا ميدان و رقابتي سالم با ساير معماران دست وپنجه نرم كند و با انجام كارهاي متداشت كه در 

  طي كند.  "موالنا "مبدل شدن به استاد  هنرمند معمار و بقول شادروان  پيرنيا  
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 ربا رشد بي رويه جمعيت در سالهاي بعد از انقالب و جنگ، هرم سني جمعيت دجار نابساماني و آشوب شد و تراكم گروه سني د 

اين توده جوان انساني پشت در دانشگاهها جمع و بقولي شد آنچه دوران ابتدايي و حركت اين توده به سمت مقاطع باالتر ادامه يافت و 

ده تاسيس شد و براي بدست آوردن سود حاصل از اين شهريه هاي بي حساب و هر كوچه و بازاري دانشگاه و دانشكدر نبايد مي شد. 

هاي  التحصيالن هم چه از دانشگاه غنها  وجود نداشت و فارآ، هيچ مرتبه و درجه بندي بين ربودندمي از هم  را  كتاب گوي رقابت

داشتند. در جامعه معماري و بازار و هردو جايگاه يكساني  مي كردنتفاوتي دند ش معتبر و چه از ناكجا آباد فارغ التحصيل مي

با افزايش بي رويه تعداد متقاضيان روش گزينش عوض  اين ورطه گرفتار شدند. دانشگاههاي بزرگ هم پس از چند سالي مقاومت در

وش آموزشي و ناگزير ر ك عمل نبود.هنري و خالقيت مالعملي و توانايي  ، شد و مبناي ورود به رشته معماري فقط كنكور علمي شد

نشكده هاي معماري جايگزين روش عمودي شد. افقي يا سالي  بود به عنوان روش دا شيوهكه همان دانشكده هاي فني و مهندسي 

  شيوه اي كه در آن دانشجويان هر سال ورودي با يكديگر و بريده از سالهاي قبلي و بعدي آموزش داده ميشوند. 

سرگرداني  بقول دكتر عيسي حجت :  "	از اين زمان تربيت شده معماري فقط دانش داشت و توانايي عملي و حكمت را از دست داد. 

نبودن فرجامي روشن براي آموزش معماري در ايران، به فروافتادن منزلت مدرسه معماري و نقش معمار در جامعه و  مدرسه معماريدر 

كارگاه ها آتليه ها وجوالنگاه انديشه هايي است كه ممكن است درست يا نادرست باشند. در دانشكده ها هم اكنون  ... انجاميده 

ريك قرائت خويش را از معماري آموزش مي دهند و شاگرداني تحصيل مي كنند كه مي توانند نظر استاداني تدريس مي كنندكه ه

اخذ دروس و  طي ترمها و سالها با سرعت هرچه تمامتر و گرفتن ليسانس،  و مسابقه  و كالس كنكور   "استاد را بپذيرند با نپذيرند.

مقاله و خريدن گرفتن فوق در هر گرايشي كه شد،  و نهايتا دكتري گرفتن با  ارشد، با دوپينگ  توانايي عملي در دوره هاي اسكيس،  تا

  سرنوشت آموزش معماري شد.  "دكتر معمار  "رسيدن به عنوان تحقيق و 

ولي اما پر مدعا كه مي خواد معماري كند  ، به بازار معماري،  و نتيجه انباشت مهندس و دكتر معمار بيكار و ناتوان حاال بايد سرازير شد

نمي تواند.  در اين بين و مسابقه كاردانها كه طبقه واسط بين معمار و كارگر بودند نيز وارد مسابقه شدند و با روشهاي  و  نمي داند

، بر سر داشتند و لباس كار بر تن فهميدند بي خود سالها خاك كارگاه خورده و آفتاب ،  آنها ناپيوسته و ميانبر وارد كورس رقابت شدند

بدون هيچ رتبه و  ، كه بايد معماري خلق مي شد همه مهندس بودندمعماري در كارگاه . حاال  ي رقابت را از سايرين گرفتندگوپس 

كند و به او مي گويد كه يگاهي شبيه نقاشي شده بود را چه كسي تفسير مكه مرتبه اي و كارگر بيچاره نمي دانست اين نقشه ها 

جرا كند، پس او هر چه و هر جور كه مي دانست مي ساخت و مهندسين هم با عنوان و پرستيژ و عينك دودي خيال مي كردند اچگونه 

  نظارت مي كنند. 

            و بازار كارو بازار كارو بازار كارو بازار كار    معمارمعمارمعمارمعمارآموزش آموزش آموزش آموزش سيستم اطالعات سيستم اطالعات سيستم اطالعات سيستم اطالعات عالج واقعه با عالج واقعه با عالج واقعه با عالج واقعه با  - - - - 8888

ه آموزش بتفكر و نگاه سيستماتيك  جامع آموزشي مي باشد كه با يك   نظامتربيت چنين جواناني نياز به يك تصحيح روش براي 

و  مستند سازي ي،با جمع آور   MISبا طراحي يك مركز  بنگرد و خروجي هاي آن  و  وروديو ها ير سيستم زكميت و كيفيت 
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ه به تغييرات احتمالي در جاصالح كرده و با تورا بطور مستمرازخورد سيستم ب Feed Back مسيرتحليل اطالعات و از طريق يك 

اي اين سيستم آموزشي نيز بسيار  . ارزيابي و بازرسي مداوم و دورهجامعه را تامين كند  و كيفيت ورودي ها خروجي مورد نياز كميت

   مهم است و از عواملي است كه باعث بقاء آن خواهد شد.

و مديران و معماري هاي اين مركز هماهنگ كننده بايستي متشكل از افراد منتخب صاحب نظر و متخصص از اساتيد مبرز دانشكده 

بخش خصوصي و دولتي باشند. وظيفه اين مركز طراحي ساختار نظام فني  صنعت ساختمان درمهندسان موفق از بخش هاي گوناگون 

مي باشد. معماري و اجرايي الزم جهت ايجاد استاندارد ها در كليه زمينه هاي  سخت افزاري و نرم افزاري براي تاسيس دانشكده هاي 

براي همسطح كردن كيفيت بين واحد هاي و  ن از قدرت و ساختار اجرايي مورد قبول همه بخشهاي ذينفع برخوردار باشدهمچني

آموزشي بايد با تهيه استانداردهاي الزم و وضع قوانين سخت گيرانه بازه مشخصي از كيفيت الزم در همه زمينه ها براي تاسيس و راه 

و همواره آنها را بوده از طريق بازرسي ها، بازديد ها و ارزيابي آنها مراقب حفظ سطح كيفي آنها . كندتعريف عماري اندازي رشته هاي م

نامتوازن بودن  ، افتادهعماري بروز رساني كند. باليي كه اينروزها با توسعه بي رويه دانشكده ها و رشته ها ي گوناگون بجان آموزش م

رتبه بندي آنها در دو ياسه رده عالي، خوب و متوسط كه هر سه رده حداقل استاندارد ا ايد باين مركز بسطح موسسات با يكديگر است، 

  د.نبرطرف كدر بين دانشكده ها و مراكز معماري هاي سختگيرانه را تامين كنند اين نابساماني را 

بر هم منطبق باشد افراد     [HOB & JOB]اينست كه  عالقه و شغل   و جامعه  مشهور است كه بهترين حالت براي فرد از طرفي 

و راندمان سودمند بوده تحصيل و كارش دوران تمام فرد استفاده شده از تمام ظرفيتها و استعداد هاي  شرايطيچنين تامين در صورت 

ع امتحانات مختلف جهان بسته به شرائط متفاوت است. آنها با برنامه ريزي انوادر نقاط كده معماري ورود به دانش. داشتحداكثر خواهد 

، عملي و خالقيت كه عالوه بر توانايي علمي؛ جذب مستعدترين افراد را دارندقصد ورودي، مصاحبه، بررسي سوابق و توصيه نامه علمي 

 در نظام آموزش  براي ايجاديك صندليبا توجه به اينكه   داراي بيشترين عالقه مندي و انگيزه براي تحصيل در رشته انتخابي باشند.

چنانچه اين  نياز مي باشد. زمان و سرمايه زيادي باشد به با حفظ استانداردهاي الزم دارا را  ه توان تربيت و آموزش ك معماري مدرن

خواهد يافت و سرمايه هاي صرف شديدي راندمان نظام آموزشي كاهش ختصاص داده نشود فراد مستعد اگران به ا و فرصت هاي اندك 

  واهد رفت.بهدر خدر نظام آموزشي شده 

مشكالتي براي مابقي دانشجويان شده و كاهش كيفيت كالسها باعث معماري به سمت رشته هاي افراد بدون انگيزه و عالقه هجوم 

توان الزم براي قبول مسئوليت هاي پيش بيني شده در مي شوند؛ فلذا ايجاد كرده و خود نيز با كيفيت پايين تري فارغ التحصيل 

بدليل عدم عالقه در ميانه راه گاه نيز  .ميشوندخسارتهاي جبران ناپذيري بروز جامعه را نداشته و در ادامه فعاليت در جامعه نيز باعث 

   وزشي ايجاد مي كنند.كه در هر دو حالت مشكالتي را براي نظام آم م به ترك تحصيل و يا تغيير رشته مي كننداقدا

 يو سازمانها ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميوزارت راه و شهرسازيبا  در همكاري ، خانواده ها، صدا و سيما نظام آموزش متوسطهفلذا 

و نقاط ضعف و قوت هريك رشته هاي هنري و خصوصا معماري شناخت الزم از از طرق مختلف بايد  و موسسات مشاورهنظام مهندسي 

تا جو انان با شناخت كافي والزم و بدور    .براي فرد محيا كنندو ميزان و نوع استعداد مورد نياز براي هر يك را  شرايط محيطي آنانو 

  از تبليغ و جوسازي و دنباله روي كور كورانه از ديگران به سمت اين رشته ها سوق پيدا كنند.
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          معماريمعماريمعماريمعمارينرم افزار و سخت افزار آموزش نرم افزار و سخت افزار آموزش نرم افزار و سخت افزار آموزش نرم افزار و سخت افزار آموزش  - 9

در دو نياز به سرمايه گذاري و تامين زير ساخت هاي آموزشي  ي و تامين استاندارد هاي كيفي الزمعمارتاسيس يك دانشكده مبراي 

، سازمانهاي نظام امعماري با وزارت راه و شهرسازي ، شهرداري هارتباط دانشكده هاي مي باشد. نرم افزار و سخت افزار بخش 

كشور هاي پيشرفته با سيار مهم است . بفرهنگي  و گردشگري و مراكز تحقيقاتي مرتبط راث يمهندسي، سازمان محيط زيست وم

ي از اربردي و خاصگرايشهاي كگاه نيز تاسيس مراكز تحقيقاتي پيشرفته ارتباط تنگاتنگ و هماهنگي بين اين بخشها ايجاد كرده اند. 

   آنها تاسيس مي شدند. معماري براي قبول مسئوليت در بازار حرفه صنعت ساختمان به سفارش

هاي يان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله پاباعث توليد در پروژه هاي تحقيقاتي  تحصيالت تكميلي درگيري دائم اساتيد و دانشجويان

 شد.و باعث ارسال فيدبك هاي مداومي به نظام آموزشي براي هرچه واقعي تر و كاربردي تركردن دروس خواهد شده دكتري واقعي 

سرازير شدن درآمد نهايتا پروژه ها  باعث ايجاد رقابت بين دانشگاه ها  و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنان  براي بدست آوردن همچنين 

   .و ايجاد انگيزه دراساتيد و دانشجويان خواهد شد، كمي و كيفيتوسعه معماري و نهايتا به نظام آموزش بيشتر 

 

        معمار با دنياي معماريمعمار با دنياي معماريمعمار با دنياي معماريمعمار با دنياي معماريزبان انگليسي پل ارتباطي زبان انگليسي پل ارتباطي زبان انگليسي پل ارتباطي زبان انگليسي پل ارتباطي                  - - - - 10101010

بود و ا فراد براي دستيابي به منابع و يا عربي گذشته تاريخي ما تا قبل از قاجار علوم رايج فني كشور و زبان فني حاكم بر آن فارسي در

ر فهرست منابع منابع فني يا به زبان انگليسي هستند و يا براي قرارگيري د  اكثريتنياز به دانستن زبان جديدي نداشتند اما امروزه 

. از طرفي با ورود رايانه و ضرورت به اشتراك گذاري بيشتر و سريع هستند و يا ترجمه اي از آن  داراي نسخه هاي انگليسي جهاني 

درابتداي ورود دانشجويان آموزش زبان بايد امروز شد. ضروري مي بازبان انگليسي دانستن تراطالعات و وجود بستر مشترك بين افراد 

توان اساتيد و دانشجويان و  جذب شده  را داشتهكليه متون و منابع انگليسي توان استفاده از  ي كه دانشجويانو شده اجباري انگليسي 

در فضاي مجازي ،كتب،به منابع علميآنان  دسترسيتا بدينوسيله را دارا باشند . به زبان انگليسي  مقاالت و پايان نامه ها،نوشتن كتب

بسيار روان تر و آموزش معماري  و چرخه گردش و توليده شدبسيار سريع تر انجام م مرتبط با آن  و گردش اطالعات معماري و علو

   گردد.

     اياياياي    رايانهرايانهرايانهرايانهو علوم و علوم و علوم و علوم     اينترنت، فضاي مجازياينترنت، فضاي مجازياينترنت، فضاي مجازياينترنت، فضاي مجازي         - - - - 11111111

دارند و آنچه باعث مي شود كه روي مفيد آن در جامعه ايي نمود پيدا كند فرهنگ و روش  مفيد و مضر كليه مظاهر تكنولوژي دو  روي

جامعه فرهنگ خياباني و كوچه بازاري خود را بر آن حاكم مي كردانچه نتوان فرهنگ سازي مناسبي و چن . صحيح استفاده از آن است

ا تخريب مظاهري از يرفته و باعث تضعيف و ي قرار گشده و در عرض فرهنگ عموم كند و اين فرهنگ تبديل به يك ضد فرهنگ

  توان براي اين ادعا برشمرد.  ينمونه هاي بسياري م فرهنگ عمومي خواهد شد.

در سالهاي اول كه بيشتر در محيط دانشگاه و در رده هاي علمي مطرح دنياي مجازي و رايانه از جمله اين مظاهر تكنولوژي هستند كه 

شگل استفاده غلط از آن در جامعه نادرست،  بدليل فرهنگ  و هبين مردم گسترش يافتاما به مرور زمان  . ندمشكل خاصي نداشت ندبود
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به ابزاري قدرتمند براي دانشجويان و اساتيد و محققان تبديل شود به اين پديده كه مي توانست جامعه را دچار مشكالتي كرد. گرفت و 

محاسبات  ،وقت گير  ،انجام كارهاي تكراريو بجاي اينكه  شدتبديل ترسيم ومحاسبه  ،تحقيق ،جام تكاليفانفرار از ابزاري براي 

كپي كردن از كارهاي ديگران و اعمال و به ابزاري براي تغلب برخي دانشجويان  ،ن سپرده شودآترسيم و شبيه سازي به پيچيده، 

  .ن بدل شدآتغييراتي در ظاهر و عناوين و شكل ظاهري و رنگ و لعاب 

با تشكيل معماري بدليل عدم امكان جذب و ايجاد كسب و كار مفيد در ارتباط بامعماري اخيرا متاسفانه بسياري از فارغ التحصيالن 

كل وظيفه ت ماكت و .. شده و خدست به كار تهيه مقاله، تحقيق، ترسيم نقشه، سا بازارهاي كاذب و با استفاده از محيط اينترنت

تا جائيكه اگر آدرس  . بعهده دارندت ماكت خو سا آلبومتهيه را از مرحله فكر تا ارائه و معماري تحقيق و جست و جوي دانشجويان 

آري  ند.نايميل كند براي استادتان د و حتي مي تواننارسال مي كنمقاله را براي شما با پيك ه آنها بدهيد دانشكده و يا نام استاد را ب

كشور شكل گرفته و همچون غده هاي سرطاني  در سراسرو در فضاي مجازي معماري در اطراف دانشكده ها ي  ي كاذبيبازار هاامروزه 

ار به جايي رسيده كه ديگر تشخيص ك .مي باشندمعماري  دانشكاهها و خصوصا دانشكده هايو عملي  علميدر حال گسترش در بدنه 

هم با اين جريان همسو شده و علنا  به د نماها اتاسبرخي سره از ناسره براي اساتيد هم غير ممكن شده و ديده شده متا سفانه 

  دانشجوبان توصيه مي كنند از اين خدمات استفاده كنند.

و گاه ديده شده امروزه حتي براي قبولي در مراحل ارشد و دكتري براي شما هر تعداد مقاله كه بخواهيد و در هر جايي چاپ مي كنند 

اين موضوع به يك معضل تبديل شده و براي حل آن بايستي  اكنونچاپ مي كنند. هم تهيه و كتاب سفارشي رساله و  افرادبراي 

ها ي انتظامي و امنيتي دست به كار شوند و كارگروه هايي در وزارت علوم و ساير دستگاه ها ي مسئول حراست وزارت علوم و دستگاه 

 بيابندآموزشي نظير مجلس و قوه قضاييه و شوراي عالي انقالب فرهنگي راه كار مناسبي براي ريشه كن كردن اين تومورها از بدنه نظام 

 .  

  

        تعادل و تناسب بين عرضه و تقاضا تعادل و تناسب بين عرضه و تقاضا تعادل و تناسب بين عرضه و تقاضا تعادل و تناسب بين عرضه و تقاضا عدم عدم عدم عدم  - - - - 12121212

نچه مسلم است همواره بايستي تعادل و تناسب الزم بين عرضه و تقاضا در هر نوع توليدي برقرار باشد. و در واقع اين ميزان و كيفيت آّ

. را تنظيم خواهد كردآنها همواره باز خوردهاي بين عرضه و تقاضا  در ضمن بازار است كه مالك عرضه را مشخص مي كند. تقاصاي 

معماري و بازار  جامعهتامين كننده  معمار تحصيلكرده و پرورش يافته براي  به عنوان عماري مورد نظام آموزش ماين قانون كلي در 

دريافت، همواره با بايد  ) ( MISمعماري و مجهز به سيستم  هماهنگ كنندهمركز   در كليه زمينه ها نيز حاكم است.صنعت ساختمان 

بين اين دو  ، همواره اطالعاتنتايج تبادل جمع آوري، دسته بندي، تحليل و ارزيابي كيفي و كمي اطالعات دو بخش عرضه و تقاضا  و  

  برقرار مي كند.  بخش تعادل وتناسب الزم را

زمان و باالتر رفتن  وررم هب، ندمي كتعيين مهمترين فاكتور در اين ميان كميت و كيفيتي است كه بازار كار بر مبناي نياز خود  

تكنولوژيك كيفيت افزايش يافته و كميت يا كاهش ميابد و يا از بخشي به بخش ديگر منتقل مي  يي زندگي و پيشرفت هااستانداردها

اين مركز همه اين تغييرات را رصد كرده و از اتالف سرمايه هاي مادي و معنوي در بخش آموزش معماري و انباشت و هدرفت  شود. 

و هر گاه بنا به داليلي بازار توان جذب بخشي از آنان را نداشت  نيروي انساني آموزش ديده  بدليل عدم نياز بازار كار ممانعت مي كند.
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اين مسئله نشان مي دهد كه  ت معماري  به ساير كشورها در دوره هاي موقت تعادل را در بازار كار ايجاد كند.بتواند با صادرات خدما

بتواند باالنس الزم بين مركز هماهنگ كننده  و  دائما در حال تغيير و تحول باشندهر دو بايستي زنده و فعال بوده  عرضه كننده و بازا ر

، ساختمان تر ارتباط با صنعتادفوزارت راه و شهرسازي، شهرداري ها، يجاد هماهمگي بين و با ا اين دو بخش را ايجاد كند

و برقراري ارتباط مستقيم و غير مستقيم بين اساتيد و مراكز تحقيقاتي وابسته به هر دو بخش  جهاددانشگاهي،جهادخودكفايي، 

و در قالب جذب بودجه هاي ، تحقيقات و فن آوري  دانشكده هاي معماري و سياست گذاران آموزش معماري در وزارت ها علوم

 جلوگيري ، و بدون اطالع يكديگرموازي و يا در عرض  يو تالش هاجداگانه و جزيره اي و از عملكرد تامين طرفين را پژوهشي نياز هاي 

  كند.

  

        گذاري متوازن در بخش آموزش و صنعت ساخت و ساز معماري گذاري متوازن در بخش آموزش و صنعت ساخت و ساز معماري گذاري متوازن در بخش آموزش و صنعت ساخت و ساز معماري گذاري متوازن در بخش آموزش و صنعت ساخت و ساز معماري ارزش ارزش ارزش ارزش  - - - - 13131313

صنعت ساختمان كه اصلي ترين متقاضي خدمات  مي باشدو  بازار كارمعماري  ارزياب نظام آموزشبايد توجه داشت كه بهترين 

معماري در كليه سطوح و رشته ها ميباشد به شرط توانمندي در  امكان سنجي كمي و ارزشگذاري كيفي بازار مي تواند با بكارگيري 

و سياست گزاران بخش آموزش   .را رصد كندمعماري فيت آموزش يميت و كبه بهترين وجه كدرست نيروي انساني معمار در مشاغل 

در به سياست اق معماري دروزارتخانه هاي مربوطه با در يافت اطالعات و هماهنگي با  مركز هماهنگ كننده  هوشمند عرضه و تقاضا

ميزان نياز كشور به متخصصان  كميت و كيفيت ارزيابي دائم د . آنها بانباشمي  ربازا بر مبناي نيازگذاري و تدوين برنامه هاي آموزشي 

امين فارغ التحصيالن ت بهادر با برنامه ريزي منعطف و علمي كاردان، كارشناس، كارشناس ارشد و دكتري  حمعماري با هر گرايش و سط

فاقد شغل ميشود  هوشمندانه و با قاطعيت  انباشت تحصيلكردهجذب و تربيت بيش از نياز در يك رشته كه باعث  از اين طريق. هستند

  . خواهد شدجلوگيري 

            عشق به تحصيالت تكميلي يا مدرك گرايي  عشق به تحصيالت تكميلي يا مدرك گرايي  عشق به تحصيالت تكميلي يا مدرك گرايي  عشق به تحصيالت تكميلي يا مدرك گرايي       - - - - 14141414

فقط براي اينكه بيكار نباشند و  مواجه است و بدليل اينكه بازار توان جذب آنان را ندارد برخي عمار در حال حاضر كشور با انباشت م

گرفتن فوق  مي كنند. ه ادامه تحصيل درگرايش هاي تكميلي اقدام بف يافتن شغلي در بازاردون هيچ عالقه اي به مباجث علميبا هدب

قدم دراين با طي كالس هاي آمادگي و دوپينگ آموزشي  الزمانگيزه توان علمي و افراد بدون تبديل به شغل شده و  و دكتري ليسانس

ندارد و معماري و دكتري  با يك نگاه اجمالي هم مي توان فهميد كه بازار كار نيازي به اين همه كارشناس ارشد  .راه مي گذارند

باتوان كارشناسي نتواند از پس آن برآيد كه نيازبه معمار ما هست كه يك ساز  وساخت  درصنايع شاغل ماز  چند درصدبراستي 

  داشته باشد. و يا دكتري  كارشناش ارشد 

را كسب كرده اند ولي بايد با دستمزد كمتر اگر شغلي  تر از ليسانس باشد كه مدارج باالمعماراني پاسخگوي ادعاي بايد جامعه ضمن در 

به تن دادن به  نامه اي براي جذب آنها ندارد مجبوراين انباشتگي هر روز اضافه مي شود و بازار كار چون بر پيدا كنند مشغول شوند.

لي در شكل هاي مختلفش، مدرك فروشي، به مشاغلي مانند تدريس خصوصي، دالكه عماراني مداد. اذب خواهد شكل گيري مشاغل ك
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امضاء فروشي،  تهيه پايان نامه و رساله، برگزاري كنفرانس هاي سفارشي، فروشندگي در فروشگاهاي مصالح فروشي، نوازندگي و 

  خوانندگي و تشكيل گروه هاي پاپ تا مشاغل خطرناك و بزه كاري روي مي آورند. 

  

                معماري معماري معماري معماري تداوم آموزش تداوم آموزش تداوم آموزش تداوم آموزش  - - - - 15151515

بايستي پس از فراقت از تحصيل در مي آموزد دردانشگاه كه فرد عماري م مهارت در اثر كار عملي توام با دانش حاصل ميشود و تعاليم 

و كسب از طرفي در حين فعاليت مقاطع زماني مشخص بروز شده و تازه هاي معماري در زمينه هاي مختلف به اطالع معماران برسد. 

ي يصنعت ساخت و ساز و ورود مصالح و روشهاي ساخت به بازار براي افزايش تواناپيشرفت همگام با و عماري در مشاغل متجربه 

  هاي معمار نيز بروز شوند.هارت مدانش، اطالعات و معماران نياز به دوره هاي تكميلي، سمينارها و كارگاه هاي بازآموزي مي باشد تا 

و  پيش بيني كرده اند ايجاد انگيزه از طريق لزوم حفظ شغلعاران ردن دانش مروشي كه در جوامع پيشرفته براي جبران و بروزك 

و از خالقيت الزم براي نوآوري در  ودهشغل خود بايستي بروز ب و پيشرفت در مي باشد. و افراد براي حفظبدست آوردن ارتقاء شغلي 

تك و درموسسات تخصصي دائما با مطالعه شخصي، گذراندن دوره هاي كاربردي عماران حيطه كاريشان برخوردار باشند.  برا ي اينكار م

ازه ها تدرسهايي در دانشكده ها و تشكل هاي حرفه اي و صنفي و كسب مدارك حرفه اي كه البته صوري نيستند سعي در يافتن 

   زد و امكانات بهتر بدست بياورند.يا فرصتهاي تازه با دستم و ارتقاء دهندو تا از اين طريق يا شغل خود را حفظ ، دارند

  

        بازار رقابتي و عاري از دالل بازي بازار رقابتي و عاري از دالل بازي بازار رقابتي و عاري از دالل بازي بازار رقابتي و عاري از دالل بازي  - - - - 16161616

مانع ورود د و شداشته بارا انگيزه در افراد براي حفظ شغل از طريق مطالعه و كار و خالقيت رقابت و فرهنگ ايجاد بازار كار ما بايد توان 

و جايگزني افراد خالق و پر تحرك را داشته منفعل چنين سيستم و راهكار حذف افراد هم شود.غلظ و انحرافي راه هاي و رشد افراد از 

  بازار ايجاد كند فرهنگ رقابت سالم مي باشد.  شايد تنها راهي كه بطور خودكار مي تواند فرهنگ صحيحي را در باشد.

 وساير معماران  كند و متشكل از  فعاليت مي   NGOدر قالب يك  كهيك مرجع صنفي  به عنوان سازمان هاي نظام مهندسي

معماران و   و بروزرساني دانسته هاي  آموزشقسمتي از مسئوليت آنان  . هستندمرتبط با صنعت ساختمان  هاي  رشته درمهندسين 

پروانه  . اين نهاد كه از طرفي به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي متولي جذب، رتبه بندي و صدورمهندسين در استانها مي باشد

مسئوليت  يآموزش و برگزاري دوره هايي تخصصي جهت ارتقاء پايه نيز مي باشد. به عبارتبكار مي باشد از طرف ديگر مسئول  اشتغال

مهندسين را عهده دار مي باشد. همه اين نهاد ها و مراكز چه در بخش خصوصي و يا دولتي معماران و ارزيابي و بروز رساني دانش فني 

البته  فعاليت مي كنند. مهندسان در زير مجموعه خود و يا ساير نقاط كشور معماران و حفظ و ارتقاء دانش فني با هدف  و حتي نظامي

  .هر كدام با ساختار و برنامه و اهداف آموزشي خاص خود كه ممكن است باسايرين متفاوت باشد
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راندمان متوسط و گاه ضعيف مي باشد و اين نظام توسعه همه جانبه نيافته و بيانگردر خاتمه بايد گفت ارزيابي نظام آموزش مهندسي 

توسعه كمي و كيفي آن متوازن  ، در برخي شاخه ها فوق العاده بوده و در عوض در شاخه هاي ديگري دچار مشكالت حاد مي باشد

بازار كار توان ايجاد از طرفي  استه است.ام آموزش مهندسي كدانشكده هاي متفاوت از اعتبار نظ نيست. و هم سطح نبودن كيفيت

رو افراد از راه هاي غلظ و انحرافي و نتيجتا داشته نفرهنگ رقابت و انگيزه در افراد براي حفظ شغل از طريق مطالعه و كار و خالقيت را 

بايد با تي و خصوصي در همه سطوح و بخش هاي دولمديران و مسئوالن معماري كشور  بنابراين به مشاغل كاذب آورده اند .  

حرفه اي اقدام قوق حي در همه امور معماري كشور از آموزش گرفته تا بازار و هماهنگجهت كنترل و  تشكيل يك مركز هماهنگي و 

  MIS( Management Information System)هوشمند  به واحدكنند. مركزي كه صاحب اراده، ابزار، نيروي انساني و مجهز 

بازار شده معماري و معماران و توازن و تعادل بين خارج  بازگرداندن واگن از خطر تا  بوده و دائما نظام آموزشي را در همه زمينه ها

  ارزيابي كند.

                                                                                                                                     

                                   »والسالم   «                                                                                                                                        
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