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 چكیده     

آموزش معماری که در گذشته به صورت سنتی انجام  ٔ  درزمینهورود مدرنیته به کشورهایی چون ایران و ترکیه، 

ی ها دانشکده گیری شکلدر این کشورها پس از ورود مدرنیته و . می شد تحوالت چشمگیری را سبب گشت

سینه به سینه تبدیل به آموزش مدرن و امروزی، آموزش معماری نیز دچار تحول فراوان شد و از آموزش سنتی و 

میزان تاثیرپذیری این کشورها از سبک ها و مدارس غربی و مقایسه نحوه آموزش مدرن معماری . آکادمیک گشت

د در توان میی ایران و ترکیه، شناسایی نقاط ضعف و قوت آموزش معماری در این دو کشور، ها دانشکدهدر 

آموزشی مناسب جهت تعلیم معماری در کشور ایران  های روشاتخاذ  شناسایی نقاط ضعف آموزش معماری و

و  "تاریخی –تفسیری "این پژوهش از نوع کیفی بوده و در گردآوری مطالب و نتیجه گیری از روش . سودمند باشد

 .استفاده شده است "مقایسه ای –تحلیلی "
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Comparative studies of modern architectural education in Iran and Turkey 

(BY the end of the 07th Decade ad) 

 
Abstract: 

The emergence of modernity to countries like Iran and Turkey, in the field of architecture 

education, which was being performed traditionally in the past, has caused impressive changes. In 

these countries, after the modernity emergence and formation of modern architecture schools, 

architecture training was changed a lot as well, and was transformed into a modern academic 

training as opposed to the traditional training. The amount of influence of western styles and 

schools, comparison of the modern architecture education in Iran and Turkey, and identifying the 

strengths and weaknesses of the architecture education in these two countries, can be very 

beneficiary in identifying the weaknesses of architecture education and adoption the best 

educational methods for architectural training in Iran. This is a qualitative research which uses an 

“analytical” and "historical interpretation – comparison" method in gathering its data and 

conclusions. 
 
Keywords: Iran, Turkey, architecture education, modern education, the school of 

architecture. 

 

 

 مقدمه  - 

رویارویی کشورهایی نظیر ایران و ترکیه با مسئله مدرنیته، و اثرگذاری آن در فرآیند آموزش معماری، با توجه به پیشینه 

ماری آموزش سنتی معماری در این کشورها و تاثیرگذاری شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این دوران در تحوالت آموزش مع

و تحلیل و مقایسه نحوه برخورد هر کدام از این کشورها با مسئله آموزش مدرن معماری و بررسی شباهت ها و تفاوت های این 

 . بعدی آموزشی را با استدالل متکی بر تجربیات قبلی همراه نماید های روشد اتخاذ توان میدو کشور، 

این پژوهش در تالش است تا با بررسی شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور در روند مدرنیزاسیون و اثرگذاری آن 

در آموزش معماری به یافتن شباهت ها، تفاوت های آموزش معماری در دوران گذار از سنت به مدرنیته پرداخته و نقاط ضعف و 

 . نماید قوت هر دو کشور را در مقام مقایسه مطالعه

 

 بیان مسئله - 

با توجه به این که در کشورهای سنتی آموزش معماری به صورت سینه به سینه و استاد و شاگردی و تجربی صورت می 

و  گیری شکلگرفت، در دوران مدرن آموزش آکادمیک و دانشگاهی جایگزین این سبک از آموزش معماری شد، نحوه رویارویی و 

د در یافتن نقاط ضعف و قوت آموزش معماری توان میر دو کشور همسایه با پیشینه غنی معماری سنتی تحول این سبک از آموزش د

 .د راهگشای آموزش معماری دوران حاضر شودتوان میبر تجربیات گذشته  تکیهبعدی آموزشی با  های روشدر ایران و همچنین اتخاذ 

 

 سواالت تحقیق -3

  ایران و ترکیه چگونه بوده است؟نحوه آغاز آموزش معماری مدرن در  •

  روند آموزش مدرن در دو کشور ایران و ترکیه در دوران مدرن چگونه بوده است؟ •

 چه مکاتبی بودند؟ تأثیراین دو کشور در آموزش مدرن معماری تحت  •

 شباهت ها و تفاوت های نظام آموزشی معماری مدرن و دانشگاهی در این دو کشور چگونه است؟  •
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 پژوهشاهداف  -4

و مشکالت فراوانی را پیش رو دارد ، بررسی  باشد میبا توجه به این که آموزش معماری در دوران اخیر دارای نقاط ضعف 

د در تحلیل بهتر شرایط توان می، (ترکیه)نحوه ظهور آموزش مدرن معماری در ایران و روند آن و سپس مقایسه آن با کشور مجاور 

  .آموزشی جدید، راهگشا باشد های روشامروز آموزش معماری و اتخاذ 

 

 روش تحقیق -5

استفاده  "مقایسه ای -تحلیلی"و  "تاریخی –تفسیری "این پژوهش از نظر محتوا از نوع تحقیق کیفی بوده و در آن از روش 

 . شده است

 

 تاریخچه آموزش مدرن معماری در ایران -6

آموزشی است مبتنی بر اعطا و اخذ حکمت ها و مهاارت هاا    -هنرهاهمچون سایر فنون و –آموزش معماری در دوران سنتی ”

ختگی رسیده و بر رمز و راز کار و آیاین فتاوت و   بین استاد و شاگرد و از میان شاگردان ماهرترین و فهیم ترین ایشان، آنگاه که به پ

عه سنتی آموزش معماری سینه باه  در جام“ (.111، 1131حجت، )جوانمردی دست می یافته، به کسوت استادی در می آمده است 

سینه بوده و استاد هرآنچه که ازگذشتگان می آموخت به نسل بعدی منتقل کرده و تکامل معماری امری پیوسته و تادریجی باود و   

ایان فرآیناد تکارار و تکامال آن چناان اسات کاه        ”. هر کس بنا به توان و خالقیت خویش نکاتی را به این اندوخته اضافه مای کارد  

این سایر اعاتال و روناد تکامال آن گااه      ... ص فواصل چند صد ساله در آثار معماری، برای چشمان غیر متخصص مقدور نیستتشخی

متوقف و دگرگونه می  شود که درهای جهانی دیگر و تمدنی دیگر با مردمانی دیگر و راه و رسمی دیگر بر جهان سانتی ماا گشاوده    

 “(.111 ،همان) شود می

 

 رویارویی جامعه سنتی ایران با دنیای مدرنچهار دوره  -0

  :دوران نفوذ سطحی معماری غرب در ایران: عهد ناصری- -0

اضافه شدن عناصری چون نیم ستون های تزیینی و ستون های جفتی در نما، پیشانی های نقش دار و به کار باردن نقاوش   -

 نه های داخلی و خارجی بنا در بد(نئوکالسیک)انسانی تزیینی به تقلید از معماری روز اروپا 

 این تغییرات در معماری بناهای دیوانی و درباری بوده، معماری توده مردم دارای روال سنتی -

 

  نیازهای نو ، معماری نو :پهلوی اول- -0

به دلیل ارتباطات وسیع ایران با غرب در این دوران ، دگرگونی های گسترده ای در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی رخ داد و سبب نیازهای کالبدی جدید گشت که معماران سنتی ایرانی دانش و توان فنی الزم جهت طراحی و اجرای آن 

سبک نئوکالسیک از غرب وارد ایران شد؛ . ار معماری برای کارکردی دیگر طرح اندازی شددر این دوران برای اولین ب. را نداشتند

عده ای جهت . سبب جایگزینی معماری ایدئولوژیک، تعقلی و شیوه ای غربی با معماری فطری، تعبدی و شهودی ایرانی شد

در این دوران . بودند نوین معماری در ایران فراگرفتن معماری روز روانه مغرب زمین شدند و این افراد اولین منادیان آموزش

  .معماران بیگانه و به صورت پدیده ای بیرونی وارد ایران شده استو حتی توسط  معماری غرب از راه مشاهده، تقلید

 

 : (دانشكده هنرهای زیبا):پهلوی دوم -0-3

دانشاکده   تأسایس . شدمعماری غرب با نفوذ به ریشه و تغییر ساختار ، سبب دگرگونی عظیم در عرصه معماری و آموزش آن 

 . ،  سبب ایجاد طرز جدید آموزش معماری در ایران شد1113هنرهای زیبا در سال 

قواعد معماری بومی آماوزش داده   اصول و قواعد معماری غرب به جای اصول و:  آموزش معماری محتوای جدیدی به خود گرفت-1

 . می شد

دانشجو بادون تمااس باا وساایل و ابازار بناایی، دارای مهاارت در        . آموزش نظری ، تجریدی و تبدیل به آموزش در آتلیه ها شد -2

 .ترسیم و تصور و طراحی معماری شد

ساز  به وسیله نهادهاای حکاومتی، معماار     ظهور نسل معماران تحصیل کرده و تدوین قانون ها، مقررات و ضوابط جدید ساخت و-1

 .سنتی را  از دخالت در طراحی منع و تبدیل به بنّا کرده، و فقط امکان اجرا و ساخته شدن طرح معماران تحصیل کرده بود
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 در ایان دوران شااهد  این سبک جدید، به معماری سنتی به عنوان یک گونه ساخت و ساز در کنار سبک های غربی نگاه کارده و  -4

بناهایی هستیم که به نوعی از سر تحم و تکبر عنایتی به معماری سنتی داشته و پاره هایی از جسد معماری سنتی را برای تزیین یاا  

 . اعالم وفاداری، در هندسه و فرآیندی مدرن به کار می گیرند

 –باه شایوه هاای گونااگون     –رساه  صالحیت دانشجو پیش از ورود باه مد . طرز جدید آموزش، شیوه گزینش شاگرد را تغییر داد-5

 . شود میارزیابی 

 

 جدال نافرجام وابستگی و وارستگی: آموزش معماری در جستجوی هویت : انقالب اسالمی-0-4

پیوساته گروهای از اساتادان و شااگردان باه      "در ایان دوران  . در این دوران تعداد مدارس معماری به سه مدرسه رسیده باود 

( 161 ،1131 حجات،  )خودباختگی در برابر غرب معترض بوده و تالشی برای رهایی از این وابساتگی فکاری را آغااز کارده بودناد      

 :تحول در عرصه آموزش معماری زمانی به وقوع پیوست که "".

، پیروی از غرب را که در جامعه ایران به صورت ارزش در آمده باود، باه ضاد ارزش تبادیل کاردو      1151انقالب اسالمی  .1

 خواهان بازگشت به هویت و اصالت فرهنگی و مذهبی خودی شد؛ 

تنش و تحوالت فکری غرب در مرحله گذر از مکتب مدرن به دوران پست مدرن، مکتاوب شاده و باا انادکی تااخیر باه        .2

 افل دانشگاهی و حرفه ای ما راه یافته بود؛مح

تحوالت سیاسی و اجتماعی دوران انقالب به تغییرات چشمگیری در کادر و نظام آموزشای مادارس معمااری انجامیاد و      .1

بسیاری از استادان متمایل به غرب و شرق، محیط آموزشی را ترک کرده و مدرسانی با دلبستگی های باومی و ماذهبی   

 ".(161، همان)ده بودند جایگزین آنان ش

 

 :آغاز آموزش عالی معماری در ایران به شیوه غربی-8
 

 

 

 اولین موسسات آموزش عالی معماری در ایران به شیوه غربی(:  )نمودار 

 

، میزان اثرپذیری آنها از مكاتب آموزش معماری غربی، افراد ها آنمراکز آموزش مدرن معماری در ایران و ویژگی های -9

 :نام، برنامه درسی صاحب 

 

 ویژگی ها ی مراکز آموزشی مدرن معماری در ایران(:  )جدول شماره 

نخستین نهاد آموزشی  
 (قاجار)

اواسط قرن  )دارالفنون 
 (نوزدهم

تاسیس دانشگاه تهران  
 (پهلوی)

تاسیس دانشکده  
هنرهای زیبا در  

 (1340)دانشگاه تهران

وجود سه مرکز آموزش  
  10معماری در اواخر دهه 

 میالدی

 دانشکده هنرهای زیبا

دانشکده معماری و  
 شهرسازی

معماری دانشگاه علم و  
 صنعت
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افراد صاحب  برنامه درسی

 نام

 مكتب اثرگذار

 در آموزش مرکز

نام مرکز  ویژگی ها

 آموزشی

 :دوره اول

 –آموزش براساس سیستم بوزار پاریس 

 نظام آتلیه ای 

 :دوره دوم

توجه  –تاکید بیشتر بر دروس طراحی 

 کمتر به دروس تئوری

 :دوره سوم

اعتراض به  –دوره شهرسازی  تأسیس

نحوه تدریس و تمایل بیشتر به دروس 

تغییر سیستم آموزش دانشگاه  –تئوری 

ورود  –تهران به سیستم آمریکایی 

سیستم دپارتمان و ترم تحصیلی به 

تغییر سیستم آتلیه ای در  –دانشکده 

ایش افز –زمان ریاست میرفندرسکی 

 تأسیس -تعداد کالس های درس

 دپارتمان شهرسازی

 آندره گدار.1

محسن .2

 فروغی

هوشنگ .1

 سیحون

 میرفندرسکی.4

  کوثر.5

مدرسه )بوزار 

هنرهای زیبای 

تا سال  (پاریس

1141 

سپس تحت  -

آموزش  تأثیر

 معماری ایتالیا

تاکید مفرط برسبک گرایی .1

و جنبه های زیبایی شناسی 

 طراح

هنرمندان در محصور شدن .2

دنیای بسته ای از قواعد و 

 الزامات آکادمیک

عدم توجه به نیازها و عادات .1

روز مردم، تاریخ و سنت 

 معماری ایران

ایجاد یک طبقه برگزیده و .4

 روشنفکر

عمدتا خدمت به قشر .5

 بخصوصی از جامعه 

عدم کسب آگاهی .6

از مهارت های  التحصیالن فارغ

 معماران سنتی

 دانشکده

های هنر

زیبای 

دانشگاه 

  تهران

این دانشگاه براساس سیستم آتلیه ای 

 . اداره نمی شد

 ...بررسی سبک های یونان و : مقدماتی

آشنایی با عناصر ساختمان و : سال اول

 تاریخ هنر، پروژه های طراحی ساده

 -پروژه بزرگتر و ابعاد واقعی تر: سال دوم

 توجه کمتر به پرزانته و تمرکز بر محتوا و

 توجیه فضاهای طراحی شده

 اسکیس ها به صورت یک روزه -

 دروس شهرسازی از سال چهارم

 شیخ االسالم.1

مسعود جهان .2

 آرا

منوچهر .1

 مرجان

هوشنگ .4

 مرجان

 ایرج اعتصام. 5

 باقر حاتمی. 6

 نمرود خاچی.1

 محمد تهرانی.1

 دکتر مهران.3

دکتر پاک .10

 نیا

دکتر جهان .11

 شاهی

 دکتر بینا .12

 پویان . 11

 صفویان. 14

پایه گذاری برنامه 

آموزشی دانشگاه 

 براساس ایتالیا

ایجاد هسته اولیه و اصلی .1

دانشکده معماری در مقطع 

 –( 1113)کارشناسی ارشد 

دروس تئوری و عملی الزم و 

زیاد  -ملزوم یکدیگر بودند

شدن دروس تئوری در برنامه 

 –آموزشی 

آن را  التحصیالن فارغ

ار نامیده، چرا مهندسان معم

که از لحاظ اجرایی قوی تر 

 .بودند

دانشگاه ملی 

شهید )سابق 

 (بهشتی

برنامه آموزشی براساس دو نیمسال 

الگوهای آموزش  -تدوین شده بود

دروس .1: قسمت بود 1معماری شامل 

دروس عملی و .2نظری و مباحث تئوری 

اصول و مبانی هنرهای . 1کارگاهی 

 تجسمی

 فرهنگ. 1

اشم هاشم ه.2

 نژاد

سپهری .1

 مقدم

 وزیری. 4

تلفیقی از آموزش 

معماری 

کشورهای 

مختلف، بیشتر 

مکتب  تأثیرتحت 

 باوهاس

پایه اصلی  1141در سال 

رشته معماری با نام معماری و 

تزئینات قسمتی از بخش راه و 

پس از گذشت  -ساختمان بود

سال معماری به صورت  2

رشته ای مستقل در مقطع 

دانشگاه علم 

 و صنعت
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 شیخ رضا.5

 دکتر انصاری.6

 صنایعی. 1

 پیل آرام.1
 

بیشتر به جنبه 

مهندسی رشته 

 معماری پرداخته

گرایش به  -لیسانس آورده شد

  -مهندسی معماری

 

 :تاریخچه آموزش مدرن معماری در ترکیه-7 

 میالدی 077 تا  377 سیستم آموزش یكپارچه  - -7 

از طرف میالدی یک سیستم آموزشی یکپارچه و متمرکز  1100تا  1100در کشور ترکیه در دوران سنتی، بین سال های 

میالدی یک  1526در سال . شد تأسیسجدیدی در استانبول  پس از نیمه قرن پانزدهم مدرسه های. خلفای عثمانی اعمال می شد

شاخه حرفه ای گروه شد و معماران به دستور سلیمان بزرگ به عنوان یک  تأسیسدر کاخ ( اوکاگ)ویژه برای معماران مدرسه 

و مدرسه سلیمانیه به آموزش ( مدرسه هندسه)در قرن شانزدهم دارالهندسه  . سازماندهی شدند( سربازان عثمانی) "یانی ساری"

قبول  "آسمی اوگالنار"به این صورت بود که دانشجویان را در  ها آنسیستم کاری . ریاضیات، هندسه و هنرهای عملی پرداختند

، تکنیک های ساختمان سازی (مثل حکاکی)هر داوطلب توسط یکی از اساتید یا سرمعماران از نظر توانایی های دستی "کرده؛ 

در صورت  "(.11، 1111سهیلی، )مورد آزمایش قرار می گرفت ( مثل تزئینات هندسی)و هنرها ( تراشی و نجاریمثل سنگ )

 "شیخ اوکاگ"نوشته شده بود به دانشجو داده می شد و بعداً دانشجو به قبولی کتاب های مربوط به این حرفه که توسط خود آقا 

  .معرفی می شد

در اروپا و بررسی دالیل قدرت نظامی غرب، ناظران ترک دریافتند که عثمانی  ریامپراتودر قرن هجدهم، پس از شکست 

  "(.11 همان،)ای غربی ایفا می کند این شیوه درک و سازماندهی آموزش فنی است که نقش مهمی در پیشرفت اروپ"

 

 (قرن هجدهم)مدارس فنی  تأسیس - -7 

میمارلیک به معنای طراحی استحکامات بود، . شد تأسیسدر قرن هجدهم مدرسه مهندسی و مدرسه توپخانه و استحکامات 

شده بودند،  تأسیسشرایط نظامی ای که در آن  تأثیرالبته این مدارس همگی تحت . اما بعداً به عنوان یک شاخه جداگانه حذف شد

 امپراتوریدر بازار با معماران  ها آندفاتر معماری خصوصی باز کردند، اما رقابت  "میمارلیک" التحصیالن فارغبعضی از . قرار داشتند

 . ، بخشی از سنت معماری را نادیده گرفته بودندها آنموفق نبود، چون 

 

 آموزش معماری در دوره تنظیمات -7-3 

خدمات معماری در استانبول و سایر شهرهای عمده توسط خارجی ها یا ، (1113: سازماندهی مجدد)پس از دوره تنظیمات 

همچنین معماری توسط اوستاهای مسلمان و غیرمسلمان که اغلب از . غیرمسلمانانی که در اروپا آموزش دیده بودند، انجام می شد

هوکا "مدرسه قدیمی اوکاک . آمد کتاب های اروپایی در مورد معماری و ضوابط معماری کپی برداری می کردند، به اجرا در می

بعضی اصول علمی را که معماران باید آن را  1111جایگاه معماری در سال به منظور ارتقاء " 1111سال  "سید عبدالحمید افندی

 (11همان ، ). البته این باید متناسب با هنجارهای تغییر یافته توسط تکنولوزی آن زمان می بود. تدریس کنند، ارائه کرد

دستور تشکیل یک مدرسه معماری در استانبول را از سلطان گرفتند، اما به دلیل وهی از روشنفکران گر، 1140ل سا

 . نشد تأسیسمشکالت فنی مثل کمبود مدرسان آموزش دیده به صورت آکادمیک این مدرسه در فرم ایده آلش 

مدرسه . شد( مدرسه عالی هنرهای زیبا)شهری  "صنایع نفیس مکتب الیزی"، عثمان حمدی بیگ اولین مدیر 1111سال 

حدود صد سال پیش "در ترکیه . عالی هنرهای زیبا متشکل از چهار دانشکده نقاشی، مجسمه سازی، خوشنویسی و معماری بود

سال دیگر طول کشید تا یک مدرسه مهندسی  21یز یافتن بودند اما رشته های مهندسی و معماری به عنوان حرفه در حال تما

را با کارکنان خارجی آغاز کرد و تعلیم  1303شود که به  وزارت آثار دولتی پیوست و در  تأسیس "مهندسی مکتب الیسی"مدنی 

بعداً . سال اول داشتبه یک مدرسه مستقل تبدیل شد که براساس بعضی منابع یک دوره معماری دو ساله در سه  1321در 

به صورت دانشگاه فنی  1344و در نهایت در سال استقاللش را از دست داد و تحت حوزه حاکمیت آموزش و پرورش قرار گرفت 

معماران با منشا ترکی محدود بودند که احتماالً به این خاطر بود که نه برای این حرفه جدید آمادگی . استانبول بازسازماندهی شد

این گروه اخیر در . نه با یک چشم انداز مدرن تربیت شده بودند و گروهی از معماران غیرترک این حرفه را تصاحب کردندداشتند و 

شان عاری ( اسالمی)ی جدید را از محتوای فرهنگی قدیمی ها آنشکل دهی محیط فیزیکی قدرتمند شدندو کم و بیش ساختم

 . کرد
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مکتب الیسی،  کوندوکتور مکتبی الیسی، به دلیل جنگ جهانی اول و جنگ  سه مدرسه صنایع نفیس مکتب الیزی، مهندسی

 . استقالل، شمار اندکی فارغ التحصیل داشتند

 

 آمورش معماری در دوران کمالیسم -7-4 

جهت . زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به طور مستقیم توسط اصول کمالیستی شکل گرفت 10در دوران کمالیسم در دهه 

جایگاه تحصیالت . 2. دانشگاه استانبول جایگزین دارالفنون قدیمی شد. 1: گیری جدید، سیستم آموزش عالی را تغییر داد

 . دانشگاهی باال رفت
 

 از کمالیسم آموزش معماری پس -7-5 

، قانون به معماران خصوصی امکان داد که برای پروژه های بزرگ مقیاس که توسط دولت تامین بودجه می 1345پس از سال 

اغلب مردان جوان توانمند برای پست . این تصمیمات حرفه را برای طبقات باالی جامعه ترکیه جداب ساخت. شد، پیشنهاد بدهند

. 1: ی معماری تنها دو سبک در برابر هم ، مورد بحث بودندها دانشکدهدر  1350در دهه . تقاضا دادند ی معماریها دانشکدههایی در 

در شرایط دموکراسی جدید بر معماران خارجیپیروزی یافتند و اولین اتاق " 1350در دهه . معماری ارگانیک. 2معماری بین الملل، 

آموزش و تحصیالت معماران به عنوان . سیاسی معماران روی داد –سازمان دهی اجتماعی  1360در دهه . معماران را تشکیل دادند

معماران . شود میصصی معماری دیده مدرنیته در معماری و آموزش تخ 1310در دهه . افراد همه فن حریف از همه مهم تر است

معماران شروع . گیرد میتحقیقات تاریخی مورد تاکید قرار . تاثیربخشی اجتماعی خود را به دلیل افزایش تعدادشان از دست می دهند

ماعی طراحی، مطالعه نظری، علوم و تحقیقات اجت های روشطرفداری محیط زیست، تکنولوژی، . به کار با مقامات محلی می کنند

 "(.10، 1111سهیلی، )مفهوم سازی هایی جدید هستند 

 

 :آغاز آموزش عالی معماری در ایران به شیوه غربی-  

 

 
 به شیوه غربی ترکیهاولین موسسات آموزش عالی معماری در (:  )نمودار 

 

آموزش معماری غربی، ، میزان اثرپذیری آنها از مكاتب ها آنو ویژگی های  ترکیهمراکز آموزش مدرن معماری در -  

 :افراد صاحب نام، برنامه درسی 

 

 ترکیهویژگی ها ی مراکز آموزشی مدرن معماری در(:  )جدول شماره 

 تاسیس مدارس فنی  

 (قرن هجدهم)

مهندسی  مدرسه  

مدرسه توپخانه و  
 استحکامات 

مدرسه میمارلیک  
(بعدها حذف شد)  

 تاسیس مدارس معماری

تاسیس مدرسه معماری  
1140استانبول   

تاسیس صنایع نفیس  
مدرسه    )مکتب الیزی 

(  عالی هنرهای زیبا
1111 

مراکز مهم آموزش معماری در  
میالدی 10اواخر دهه   

صنایع نفیس مکتب  
مدرسه عالی  )الیزی 

(هنرهای زیبا  

 مهندسی مکتب الیسی 

کوندوکتور مکتبی 
مدرسه عالی  )آلیسی 

(تکنسین ها  
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افراد  برنامه درسی

 صاحب نام

در  مكتب اثرگذار

 آموزش مرکز

نام مرکز  ویژگی ها

 آموزشی

 :دوره اول

دانشکده  4مدرسه متشکل از 

نقاشی، مجسمه سازی، خوشنویسی 

آموزش، عمل و . معماری بودو 

کنترل در یک واحد مدنی 

با هم تلفیق یافته بودند (غیرنظامی)

پس از تبدیل به آکادمی هنرهای  .

چیز زیادی از  1320زیبا در سال 

نظر برنامه درسی معماری تغیییر 

 .نکرد

 :دوره دوم

والوری به عنوان رئیس دپارتمان 

شرق  -معماری رویکرد ایده آلیستی

داشت و ( استشراقی -عاطفی)گرایی 

که هنرهای زیبا خوانده  باوجودی

به آموزش هنرهای زیبا بود هرگز 

. کامل ترین مفهومش وجود نداشت

به عنوان مثال مسابقات پایان سال 

معمارترک  .هرگز برگزار نمی شد

رویکرد انسان مداری و : ودات تک 

 . شتبومی گرایی دا

 :دوره سوم

 "ارنست اگلی"دوران کمالیسم 

رئیس دپارتمان معماری هنرهای 

معماری کارکرد گرای . زیبا شد

. مدرن را به دانشجویان معرفی کرد

تحت ریاست او کارآموزی مورد نیاز 

در امر ساخت وساز به عنوان یک 

اگلی . شرط مورد تاکید قرار گرفت

گرا نبوده و که منطقه  باوجودی

، ولی ات قومی نداشتگرایش

معماران جوان ترک را به جستجوی 

فت گرایانه محلی تر معماری با

  .دعوت می کرد

مسائل اختیاری مثل طراحی شهر را 

 (2و  1تصویر شماره ). ارائه داد

 : دوره چهارم

پس از اگلی یک رویکرد  "برونوتات"

مدرن به معماری برقرار کرد، با این 

توقع که اصول معاصر طراحی و 

ساختمان سازی توسط دانشجویان 

ثمان ع.1

 گحمدی بی

 والوری. 2

 ودات بیگ.1

 مونگری.4

ارنست . 5

  اگلی

عاریف . 6

 حکمت

سداد . 1

 الدمحاکی 

سیفتین . 1

 آرکان 

 تبرونوتا. 3

 بونانز.10

والوری هنرهای  -

ما زیبا آموخته بود، ا

هرگز آموزش 

هنرهای زیبا به 

ل ترین و دقیق کام

ترین مفهومش 

 . وجود نداشت

در دوران ارنست  -

اگلی آموزش 

معماری بیشتر تحت 

معماری آلمان  تأثیر

معماری مدرن )

 ( اروپا

پس از پیوستن به مدرسه . 1

سازمان ) "ابنیه هاسا"بازرگانی که 

نیز پیشتر ( امپراتوریی ها آنساختم

به آن منظم شده بود، آموزش ، عمل 

و کنترل یکبار دیگر تلفیق یافته 

البته این بار در یک واحد مدنی )

 ((غیرنظامی)

هنرهای تبدیل به آکادمی  1326. 2

چیز زیادی از نظر سازماندهی : زیبا

مدرسه یا برنامه درسی معماری 

نقاش  1314در سال  ". تغییر نکرد

به ریاست  "نامیک اسماعیل"مشهور 

این شروع . هنرهای زیبا انتخاب شد

تحول بنیادین این موسسه آموزشی 

ی مدرنیست ها آنمهم، پس از جری

اروپایی که وارد هنر و فرهنگ 

ترکیه با تمام قدرت شده معماری 

 ,Bozdogan) بود، است

2001,151) ." 

ارنست "در دوران کمالیسم . 1

( رئیس دپارتمان معماری) "اگلی

کارکردگرای مدرن را به معماری 

 . دانشجویان معرفی کرد

صنایع 

نفیس مکتب 

الیزی 

مدرسه )

عالی 

هنرهای 

 (زیبا
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اما در جستجوی . به کار گرفته شود

تاکید بر این . تحلیل محتوایی نبود

بر ظواهر خارجی بود که دانشجویان 

توجه کنند نه مطالعات پالن که 

ای معماری باید برای تکنسین ه"

برونوتات از   ".معماران آماده کنند

دستیارانش خواست تزهای خود را 

در مورد معماری ترکیه انتخاب 

 . کنند

 :دوره پنجم

. به ریاست منصوب شد "الدم"

ترکی سازی تنها مدرسه واقعی 

 . معماری آن زمان تکمیل شد
 

 درسی انتزاعی  های دورهمضامین 

سبک های  جهت گیری به سمت

بود که ( به گزین)خارجی و التقاطی 

. نمایانگر سالیق وارداتی از اروپا بود

 (معماری تزئینی بدون یک پروژه)

معماری دپارتمان  1311سال 

 تأثیرتحت مدرسه مهندسی 

. افتتاح شد کلمنس هولز میستر

گرا که منطقه  باوجودیهولزمیستر 

، ولی نبوده و گرایشات قومی نداشت

جوان ترک را به جستجوی معماران 

فت گرایانه محلی تر معماری با

  .دعوت می کرد

طی  ITUدر دانشگاه فنی استانبول 

و  "الدم"، 40نیمه اول دهه 

توانستند  "هولز میستر"و  "اونات"

 . کنند تأسیسیک دانشکده معماری 

 1346در  "هولز میستر"و  "اونات"

 . به پل بوناتز پیوستند

تکنیک های  اساتید مشتاق بودند

درسی را کوچک  های دورهسنتی 

بشمارند و خواستار طرح های 

 . پیشرو و نقشه نماهای متنوع بودند

در این جا سه سال مقدماتی 

مهندسی خوانده و در ادامه دو سال 

 . آخر معماری می خواندند

 –جکومند رویکرد ایده آلیستی 

( استشراقی -عاطفی)شرق گرایی 

کمال الدین بیگ رویکرد . داشت

 . انسان مداری و بومی گرایی داشت

 الدم.1

 اونات.2

هولز .1

 میستر

 پل بوناتز.4

جکومند .5

معمار و )

محقق 

 (آلمانی

کمال . 6

الدین بیگ 

معمار )

 (ترک

 

پیشینه آلمانی 

جکومند بر این 

مدرسه تا به امروز 

تاثیرگذار بوده، اما 

جکومند آموزش 

معماری خود را در 

مدرسه هنرهای 

زیبای فرانسه 

 . گذرانده بود

 1303مدرسه در سال  تأسیس .1

جذب دانشجو از طریق آزمون . 2

 ورودی 

پذیرش و سطح باالی آموزش اقلیت 

 ها 

هنری ن جایگاه مدارس پایین بود

 میان ترک ها

دانشگاه فنی بازسازماندهی به . 1

   1344در سال استانبول 
 

مهندسی 

مکتب 

 الیسی 
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مدارس یک نگرش   

مدرن دارند اما شیوه 

اسالم  –عمل ترکی 

 . است

تربیت تکنسین ساختمانی  جهت. 1

 . شد تأسیس 1311در سال

 "یلدیز"این مکان مدرسه فنی . 2

نام گرفت، سپس تبدیل به آکادمی 

دولتی مهندسی و معماری شد و در 

نامیده ( 1312)نهایت دانشگاه یلدیز 

اهداف و جهت گیری  تدریج بهشد و 

 . اولیه اش را رها کرد

کوندوکتور 

مکتبی 

آلیسی 

مدرسه )

عالی 

 (تکنسین ها

 

 

 
   (Bozdogan, 2001,164)  937 آثار دانشجویان استودیو ارنست اگلی در دانشكده هنرهای زیبا (:  )تصویر شماره 

 

 

 پنجره های مکعبی در نما
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 (Bozdogan, 2001,162)  937 دانشجویان استودیو ارنست اگلی در دانشكده هنرهای زیبا  آثار(:  )تصویر شماره 

 

 نتیجه گیری -3 

پیش از ورود مدرنیته به این  تا یابیم درمیآموزش معماری در دو کشور ایران و ترکیه،  ٔ  درزمینه شده انجام یها یبررساز 

 امپراتوریکشورها آموزش معماری به سبک سنتی بوده، البته باید توجه داشت که در کشور ترکیه سیستم آموزشی یکپارچه توسط 

از زمان که  دهد مینشان  آمده دست بهنتایج . شود نمیجهت آموزش معماران وجود داشته است که در ایران چنین سیستمی مشاهده 

، که در این زمینه کشور ترکیه حدود یک قرن جلوتر از شود میت با غرب آموزش مدرن آغاز در هر دو کشور جهت رقاب ،د مدرنیتهورو

از پیش در ترکیه  آموزش عالی واحدهایو  ها دانشکده گیری شکل. نماید میآغاز مدارس فنی  تأسیسرا توسط ایران آموزش مدرن 

و مراکز آموزش عالی در ترکیه وجود داشته که به جهت جنگ  ها دانشکده رسد میکشور ایران بوده و زمانی که آتاتورک به حکومت 

برای اولین ( همزمان با حکومت آتاتورک در ترکیه)در ایران از دوران رضاشاه  که درحالیزیادی نداشته است؛  التحصیالن فارغ ،جهانی

 ،هنرهای زیبای فرانسه بوده تأثیردر کشور ایران آموزش مدرن معماری در ابتدا بیشتر تحت  .گیرد میالی شکل مراکز آموزش عبار 

. مشاهده کرد توان مینیز اثرگذاری معماری آلمان را ، (بوزار است تأثیرکه تحت )در دانشکده هنرهای زیبا حتی در ترکیه  که درحالی

به معماری ایتالیا و سیستم  گرایشفاصله گرفته، در کشور ایران ( بوزار)بعدها در هر دو کشور آموزش معماری از مکتب هنرهای زیبا 

به سمت معماری  کامالًبه دلیل حضور معماران آلمانی و اروپای مرکزی در کشور ترکیه گرایشات . شود میآموزش آمریکا مشاهده 

که هر دو کشور دارای پیشینه غنی معماری  باوجودیدریافت که  توان می شده انجامبا مطالعات  .باشد میوپا آلمان و معماری مدرن ار

، اما شود نمیمدرن معماری در هر دو کشور مشاهده  و در ابتدای حضور مدرنیته استقبال چندانی از آموزش آکادمیک و باشند می

فاصله زیادی  ها آنبه سبک اروپایی در هر دو کشور بوده که با معماری و فرهنگ شاهد تغییرات اساسی در آموزش معماری  تدریج به

 های دورهی معماری در ها دانشکدهاسالمی در  –در خالل این آموزش بازگشت این کشورها به آموزش معماری بومی . داشته است

که آموزش معماری  دهد مینشان  ها آنسه شناخت آموزش مدرن معماری در این دو کشور و مقای شک بی. شود میمختلف مشاهده 

 منطبق ساختنو عدم توانایی بوده ورود مدرنیته به این کشورها  دورانآموزش معماری در  های سامانیبه  نا تأثیرتحت  ،امروز

آموزش معماری در حال حاضر  های روش گیری شکلدر  ومرج هرجیکی از دالیل ایجاد این کشورها با مدرنیته  ورسوم آدابفرهنگ، 

 .باشد می

 

 و مراجع نابعم

 .، ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ، تهران"سنت و بدعت در آموزش معماری " ،(1131). حجت، ع[ 1] 
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 پنجره های وسیع افقی

 ساختمان مکعبی

 ایجاد طره

 بالکن های گرد 

 حذف تزئینات

  (معماری کیوبیک یا مکعبی)
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