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 آموزش معماري از آموزش سينه به سينه تا :معماران كوچك

   آموزش شانه به شانه

1عيسي حجت
   

  

اين است كه آيا معماري ذاتي يگانه       شود  مطرح مي اي و آموزشي معماري     محافل حرفه در  يكي از پرسشهايي كه      :چكيده

بـاره   درمقاله در اين  ي به تعداد معماران پاسخ دارد؟ معماركوشند يا مسئله رسيدن به آن ميبرايو واال دارد كه معماران 

 زماني اين ذات وجود داشته و معماري را بـا عـالم قدسـي مـرتبط      .شده است وجود و عدم اين ذات با رجوع به زمان بحث           

 با عبور از ،ه و امروز اندكردهابداع و پيشنهاد مي   ) معماران بزرگ (پيشگامان معماري مدرن    را  ، زماني اين ذات      است كردهمي

اي بي هيچ الگويي در برابر، هر يك به شـيوه         هستند كه   دوران سنتي و مدرن و مرگ معماران بزرگ، اين معماران كوچك            

طراحـي معمـاري، داوري   ) گرايي پسامدرندوران كثرت(در روزگار معماران كوچك  .سازندكنند و به روشي مي طراحي مي 

بـاره   درمعيار قـضاوت     به كدام شيوه طراحي كنيم؟     :ند شو پرسشها مواجه مي  اين  ا   آموزش معماري ب   در نهايت، معماري و   

استاد معماري در ايـن عـالم كيـست و رابطـه او بـا            معماري چه چيزي را بايد آموزش دهد؟       مدرسه ؟چيستآثار معماري   

و محتـواي آمـوزش در دوران    نظـام    شاگرد معماري در اين عالم چه ويژگيها و چه نيازهـايي دارد؟            شاگردان چگونه است؟  

ش در  اومكان آموزش طراحي معماري بـه معمـاران كوچـك كجاسـت؟در پايـان، پـس از كـ                   تواند باشد؟ پسامدرن چه مي  

  .شده است، رهيافتهايي براي آموزش طراحي به معماران كوچك پيشنهاد ياد شدهپرسشهاي 

  

   .معماران كوچك، معماران بزرگ، يآموزش معماري، گوهر معمار :كليدي هاي واژه
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    مقدمه .�

   معماريپرسش از همگرايي يا واگرايي پاسخهاي معماران به مسئله

و  استپاسخ آيا براي هر مسئله معماري پاسخي يگانه وجود دارد كه واالترين، كاراترين و زيباترين 

يا هر مسئله معماري  شوندبه آن نزديك مي معماران، هر يك به قدر شايستگي و اهليت خويش

   پاسخ خويش را دريابد؟ ـو بايد ـ تواند دارد و هر معمار مييشماراسخهاي بيپ

اي مثالي و گوهري يگانه دارد، همچون باغ بهشت براي معماري آيا معماري الگويي ازلي، نمونه

  تواند الگوي معماري وجود داشته باشد؟ايراني يا اينكه به تعداد معماران مي

انه دارد، اين گوهر چيست و در دستان كيست و در گرماگرم اگر معماري ذات و گوهري يگ

  رسد؟آموزش چگونه از استادي به شاگردي مي

شود گوهري يگانه ندارد، آيا هر خشتي كه بر خشتي نشيند معماري دانسته مي و ذات معماري اگر

 نيازمند تأمل ستاند؟ پاسخ به اين پرسشهادهد و شاگرد چه ميو در داد و ستد آموزش، استاد چه مي

  . عالم بعد از مدرن وعالم سنتي، عالم مدرن: گيري اثر معماري است متفاوت شكلزمينهدر سه 

طراحي معماري، داوري باره  شده، در ياد با توقفي كوتاه در هر يك از سه عالمطالعهمدر اين 

ش استاد  و در پهنه آموزش دگرگونگي نقكاوش و بررسي آموزش معماري ،معماري و سرانجام

معماري، شاگرد معماري، نظام و محتواي آموزش معماري و نيز مكان آموزش معماري در اين سه 

  . بيان شده استعالم

  

  
طراحي حياط اين . گذرداصفهان مي) چهارباغ( مادرشاه كه از ميان مدرسه است رودزاينده هايشاخه از فرشادي مادي

  .]1[ 1 بهشت استدرباره» جنات تجري من تحتها االنهار«ير قرآني  علوم ديني به روشني ملهم از تعبمدرسه
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  :در اين آيات قرآني آمده است» جنات تجري من تحتها االنهار«تعبير  .1

، 24و 15: ، حج24: ، ابراهيم89 و 72: ، توبه120 و 86و 13: ، مائده123 و 58و 14: ، نساء199و 196و 137و 16: عمران، آل26: بقره

  .12:  ، بروج9: ، تحريم12: ، طالق10: ، تغابن13: ، صف23: ، مجادله13: ، حديد18 و 6: ، فتح13: ، محمد11: فرقان



                                                                                                   

                                                                         عيسي حجت                                                    
                                                                                                           

 

�� 

  مدرنسيري در عوالم معماري، از سنتي تا پست: گام اول .�

 معماري معمارپرور: عالم سنتي. الف

از يك سو تجلي و تجسد و تنزيل مفـاهيم واالي           . معماري سنتي دست در آسمان و پاي بر زمين دارد         

 . زيستي خود است انسانها در شكل دادن به سامانه تراكم تجربه،و از سوي ديگر ]2[ 1قدسي

 ]3[سيدحسين نصر . يري استگگرا قابل پين سنتاوجه قدسي معماري سنتي در كالم متفكر

گراي مذهب اسالم گرفته تا جنبة از ويژگي وحدت«: داندق معماري قدسي را چنين ميلامكان خ

كه خطاب به فطرت انسان نازل شده است، از » كلمه اهللا«ام كيهاني اين مذهب و سرشت قرآن در مق

يافتن زمين توسط پيامبر اكرم از طريق نهادي كردن مناسك نماز گرفته تا علم باطني هندسه تقدس

و نسبتهاي مربوط به معماري و بسياري عوامل ديگر، خلق معماري قدسي اسالمي را كه يكي از 

  .»كن ساخته استترين هنرهاي اسالمي است، مماصلي

: پنـدارد نيز معماري سنتي را بروز و ظهور ذات خداونـد در اثـر معمـاري مـي                 ]4[غالمرضا اعواني   

خواهد مسئلة وحدت در كثرت و تجلي وحدت را تبيين كند و جلـوه و ظهـور                 يك معمار اسالمي مي   «

و رجـوع كثـرت بـه       براي او نحوة ظهور وحدت در كثرت        . احد را در كثرت به بهترين وجه نشان بدهد        

اينكه خداوند چگونه از مرتبة ذات احـدي، در         ... ترين مسئله است    وحدت كه معناي توحيد است، مهم     

همين مسئله براي يك هنرمند مثالً يك معمار        . مراتب اسماء و صفات در عالم بروز و ظهور كرده است          

  .»هم وجود دارد

: عد الهـي و كيهـاني انـسان دانـسته اسـت       سيدحسين نصر معماري سنتي را بازتابي از ب        ،همچنين

  بــاز را الهــي اصــل كيهــان، همچــون انــسان، .كنــدمــي زنــدگي اپرمعنــ جهــاني در ســنت اهــل انــسان«

ويژه معبد به طور اعم و مسجد به طور اخص، تصويري است از كيهـان يـا   ه  معماري سنتي، ب  ...تاباندمي

 سنتي اسالمي كه اصول معماري قدسـي را از  مبناي شناخت و درك معماري...انسان در بعد كيهاني او  

دهـد، رابطـه    تا خود طراحي شهرك و شهر گسترش مـي  ،مسجد تا هر واحد معماري ديگر و در نهايت        

  .]5[» ست ابين كيهان، انسان به مفهوم سنتي حضرت آدم آسماني و معماري

 اي منظومـه معماري سنت ساخته و پرداخته سليقه يك به يك معمـاران نيـست، بلكـه همچـون    

در عـالم سـنتي ايـن        .انـد اي از معماران فرهيخته در گذر زمـان آن را سـروده           معنوي است كه زنجيره   
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هاي سنتي و جديد آموزش معماري در بررسي تطبيقي شيوه: 2، فصل دوم، گفتار دوم، بخش 2در اين خصوص نگاه كنيد به مرجع .1

چگونگي حضور : 1عقالني و گفتار دوم، بخش چيستي حقيقت در دستگاه عبادي و دستگاه : 1ايران و نيز فصل سوم، گفتار اول، بخش 

  . معمار سنتي در اثر معماريچگونگي ظهور انديشه: 1انديشه در دستاورد انسان عهد سنت و گفتار سوم، بخش 
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ــاري را مـــي  ــار نيـــست كـــه معمـ ــاران را  معمـ ــه ايـــن معمـــاري اســـت كـــه معمـ ــازد، بلكـ   سـ

 .پروردمي

 

 

  

   
  

، مسجد ]6[آباد، مسجد جامع ساوه  فيروزآتشكده:  اخير، از باال و از راستبناهاي مذهبي ايران در دوهزاره

جريان ذات معماري ايراني در اين آثار ). عكس از مهدي ملكي( آقابزرگ كاشان شاه اصفهان،  مسجد و مدرسه

  .قابل مشاهده است

  

انـد از   تـو  سعي و توانش مي    در عالم سنتي معماري مفهوم و جايگاهي واال دارد و هر كس به اندازه             

  .دشومند هاين درياي بيكران بهر

در عالم سنتي معماري گـوهري يگانـه دارد كـه دسـتيابي بـه آن ممكـن نيـست، مگـر بـا احـراز                          

  ).خالقيت(و ظرفيت پنداري) حرفه(، اهليت كرداري)فتوت(شايستگي رفتاري
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  1اياي            چند گنجد قسمت يك روزهگر بريزي بحر را در كوزه

  

استاد ايـن    . به گوهر قدسي معماري دست يافته باشد       در عالم سنتي استاد معماري كسي است كه       

كند تا آنـان نيـز هـر يـك بـه قـدر ظرفيـت و        اي گران به شاگردانش عرضه ميگوهر را همچون وديعه   

  .]10  و9، 8، 7[ 2اهليت خويش سهمي از آن را دريابند

  

  . نگارندهطرح و ترسيم از،  استاد، شاگرد و گوهر معماري در عالم سنتيرابطه: 1نمودار 

  

 روزگار معماران بزرگ: عالم مدرن. ب

كند،  دوراني كه خرد انسان بر امر قدسي عصيان مي،معماري مدرن محصول دوران مدرن است

  .شودنهد و خود دست به كار ساختن سنتهاي مدرن ميسنتهاي پيشين را به كناري مي

3دهد را از دست مي ـپيشينيانامر قدسي و تجربه  ـ گاه خوددو تكيه معماري دوران، اين در
]11[. 

 ساخته و پرداخته ذهن خالق پيشگامان معماري  ومعماري مدرن بريده از سنت و تجربه گذشتگان

  .مدرن است

____________________________________________________________________ 
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  .در اين خصوص به رساله المختار من نوادر اخبار العمار رجوع كنيد. 2

 بلكه حاصل نشده، كهن درخت  يكشاخه چند از «كه داندمي ذهن الساعهمحصول خلق را ماريبينش مدرن مع . 3

  . »باشد روييده ريشه از مستقيماً كه تازه است درختي

استاد 

 معماري

شاگرد 

 معماري

گوهر 

 معماري
  نسلهاتجربه

 امر قدسي

 خالقيت
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اي نو بـر عـالم   بناميم؛ معماراني كه هر يك دريچه» عصر معماران بزرگ«توانيم دوران مدرن را مي  

؛ گوهري كه ايـن بـار    ساختنديك گوهري از براي معماري    معماري گشودند، آثاري بديع آفريدند و هر        

 در عالم معمـاري  گرفت و بدعتينداشت، تجربه پيشينيان را ناديده مي اتصال  يگانه نبود، به امر قدسي      

  .بود

ساز معمـاران بـزرگ را بـه شـاگردان عرضـه         هاي معماري گوهرهاي دست   در روزگار مدرن مدرسه   

  . 2 پيروي چهره از كاركرد درون وگان نفي آراي1پالن آزاد: كردندمي

 .دوران مدرن دوران گوهرسازي معماران بزرگ و گوهرآموزي و گوهربازي معماران كوچك بود

  

  

  

  

  

  طرح و ترسيم از نگارنده،  استاد، شاگرد و گوهر معماري در عالم مدرن رابطه: 2نمودار

  

  كوچكمرگ معماران بزرگ، روزگار معماران: عالم بعد از مدرن. پ

بـر  ) مدرنيتـه (بـاوري   مدرن محصول دوران بعد از مدرن است؛ دوراني كـه در آن مـدرن             معماري پست 

 زدندامي ا از سكه  ـ كه اكنون قوام و دوامي يافته بودـ را   كند و معماري مدرنبودگي طغيان ميمدرن

  .كندو تاريخي مي

شـود و بـه    استوار است، دود ميهر آنچه سخت و«ستيزي خصلت مدرنيته است؛ در اين باور    سنت

ما بايد سرپيچي كنـيم از آن       «در اين انديشه    .  حتي اگر شيوه معماري مدرن باشد      ،]12[3»رودهوا مي 

  . حتي اگر تربيت يافتگان مكتب معماري مدرن باشيم،]13[ 4»چيزي كه هستيم

____________________________________________________________________ 
 

صل پنج ا«اين اصول كه با نام .  معماري مدرن از ابداعات شارل ادوارد ژانره مشهور به لوكوربوزيه استگانهاين اصل و ساير اصول پنج. 1

: اند ازمنتشر شدند، عبارت» به سوي يك معماري« در كتاب معروفش 1923نوو و در سال در نشريه اسپري» يك معماري جديد

  »هاي بامهاي افقي، نماي آزاد و باغچهها، پالن آزاد، پنجرهپيلوتي«

 The Tall Office Building Artistically“ و در مقاله1896نخستين بار لوئيس هنري ساليوان، معمار آمريكايي در مارس . 2

Considered” عبارت “form ever follows function”اين سخن  را مطرح كرد و پس از آن كوتاه شده “Form Follows 

Function”به يكي از شعارهاي مهم معماري مدرن تبديل شد .  

همين عبارت بعدها . بورژواها و پرولتارها: فست كمونيست بخش اول ماني18اي است از يكي از جمالت پاراگراف اين عبارت ترجمه .3

  . عنوان كتابي از مارشال برمن شد

كند كه بايد جور ديگري فكر كنيم، تأكيد مي) اما همواره صريح(هاي گوناگون وي  بارها به شكل. اين سخن از  پل ميشل فوكو است. 4

  . نيستيمو نوع ديگري زندگي كنيم و تبديل شويم به كسي كه اكنون

گوهرهاي 

 معماري

شاگرد 

 معماري

معماران 

 بزرگ
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 پيـشگامان معمـاري   هـاي در اين دوران ديگر نه الگوهاي معماري سنتي خريدار دارد و نه كارگفته 

 خودش و در راه خـودش        هر كس به شيوه     و  ندارد امعن» پيشگام«و  » الگو«در جهان پسامدرن    . مدرن

  .دارد و پس و پيش بودن گام نيز ديگر تفاوتي نداردگام بر مي

كـار  هاي معماري سنتي به شـكلي نابجـا و طنزآلـود بـه            ها و شاكله  در عالم پسامدرن نه تنها انگاره     

ديگـر تزيينـات   . ندشو تخريب و تكذيب مي،شود، كه اصول و باورهاي معماري مدرن نيز نقد        مي گرفته

 3آور باشـد  كـسالت  ، شـايد كـه    2ديگر كمينه زيبـا نيـست     . شايد كه يك ضرورت باشد     1،جنايت نيست 

 و فـرم كـه پـيش از ايـن تنهـا از      5!شايد كه خانه خانه باشـد  4،ديگر خانه ماشين زندگي نيست  . ]13[

  .6تواند از هر چيزي در عالم پيروي كند اكنون مي،كردكاركرد بنا پيروي مي

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

 Adolf)از آدولف لوس ) تزيينات و جنايت("Ornament und Verbrechen" اي است برگرفته از عنوان و محتواي مقاله نظريه. 1

Loos)تأليف كرد1908را در سال  پرداز اتريشي كه آن  معمار و نظريه .  

 Ludwig Mies van der)ررو  د ون  از لودويگ ميس»هرچه كمتر، بهتر«: "Less is more": اي است از برگرفته از جمله نظريه. 2

Rohe)معمار آلماني .  

3 .“Less is a bore”مشهور، كه وي آن را در برابر جمله»پيچيدگي و تضاد در معماري«اي است از رابرت ونتوري در كتاب جمله   

"Less is more"دررو مطرح كرده استون ميس.  

كه ) به سوي يك معماري جديد ( "Towards an Architecture" ز لوكوربوزيه در كتاب معروفشاي مشهور ااشاره دارد به جمله .4

   ".The house is a machine for living in": منتشر شد1923نخستين بار در سال 

5.  "A house is a house"اي است منسوب به لوئيس ايزيدور كان جمله.  

هايي كه اند، مانند جملهپس از سوليوان معماران بسياري در اين باره اظهارنظر كرده. "Form follows everything": و به تعبيري. 6

 form does not necessarily follow“از رابرت ونتوري،  ”form accommodates function“: به معماران زير منسوب است

function” آنتونيو گائودي و  از“Function influence but does not dictate form”از ارو سارينن .  
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 وي براي انستيتو دررو در كنار ماكتي از تاالر كراون از مجموعه ساختمانهاي طراحي شدهلودويگ ميس ون

  بود ”Less is more“ شعار ميس (IIT)تكنولوژي ايلينويز

  

  
  
  

 در نيو اورلئان آمريكا، اثر چارلز ويالرد مور با آبفشانهايي با طرح صورت خود قسمتي از نماي ميدان ايتاليا

  ”More is more“ :شعار مور اين بود. وي
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در كنار ماكتي از مشهورترين اثرش ويال ساوا و ، »خانه، ماشيني براي زندگي است« لوكوربوزيه، صاحب نظريه

  .ري كه داراي تمام نمادهاي تاريخي خانه در نما و ظاهر آن است وانا ونتوري اثر رابرت ونتوعكسي از خانه

 

چون معماري سنتي گوهري يگانه در آسمانها دارد و نه چون معمـاري             هممعماري بعد از مدرن نه      

  .سازندمي» معماران كوچك«مدرن پيشگاماني در زمين؛ معماري بعد از مدرن را 

  

  

  

  
  . طرح و ترسيم از نگارنده، معماري در عالم بعد از مدرنرابطه استاد، شاگرد و گوهر:  3 نمودار

  

  .بررسي شده استدر گامي ديگر چالشهاي معماري و آموزش آن در عالم بعد از مدرن 

  

  هاي معماري در عالم بعد از مدرنشچال: گام دوم .�

رگزيـدن  اي و ب   همچون وانهادن شـيوه    ،گذر معماري از عالم مدرن به عالم بعد از مدرن پيشامدي نبود           

  گـي بـه  ايـن گـذر، گـذر از باشـيو    . چنين امري پيش از اين نيز بارها تجربـه شـده بـود      . اي ديگر شيوه

پيش از اين عـالم سـنتي و   . معياري و گذر از تعين به عدم تعين بود     شيوگي، گذر از بامعياري به بي     بي

 به آرمانهايشان بودند، گـاه      عالم مدرن هر يك به شكلي متكي بر بايدها و نبايدها و در پي دست يافتن               

  .در آسمان و گاه در زمين

ها از برابر معمـاران  در اين عالم فراروايتها و ابرشيوه. آرماني استمدرن عالم نابايدي و بي   عالم پست 

طراحـي   «زمينـه ايـن چالـشها را در سـه         . شـود شود و معماري با چالـشهايي رودررو مـي        برداشته مي 

  .گيريمپي مي» آموزش معماري«و » داوري معماري«، »معماري

  

معماران 

 بزرگ
معماران 

 كوچك

گوهر 

 معماري
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  مدتطراحي كوتاه: طراحي معماري در عالم بعد از مدرن .1

 در عالم ،جهاني بود ـ  يا اين ـ  طراحي معماري كه پيش از اين عملي به قاعده و متكي بر الگوهايي آن

هر كس با سـليقه  «چنان كه در اين عالم نه تنها د، آنشوالگويي ميقاعدگي و بيبعد از مدرن دچار بي   

   خودش در جنگ است تـا مبـادا آنچـه امـروز طراحـي              كند، كه هر كس با سليقه     طراحي مي » خودش

به دو چالش مهم در اين زمينه اشاره      .1 بر همان روال باشد كه پيش از اين طراحي كرده است           ،كندمي

  :كنيممي

 معماري بعد از مدرن و فقدان گوهر معماري. الف

در عالم سنتي گوهر معماري .  كاركرد و مكان معماري بوداي انطباق گوهر معماري بوظيفه معمار سنت

معماران سنتي با ساختن بناهاي گوناگون مصداقهايي از . جايگاهي واالتر از مصاديق معماري داشت

همچنان كه خطاطان عالم سنتي شعري، حكايتي يا فرماني را به . دادندگوهر معماري را شكل مي

اي و بازاري را به صناعت معماري كردند، معماران نيز مسجدي، خانهيق خواندني ميخط نستعل

تا مكاني و كاركردي را  نيست در عالم بعد از مدرن، گوهري براي معماري .كردندزيستني مي

  .كند» معماري«

 معماري بعد از مدرن و مرگ معماران بزرگ. ب

 ولي معماران بزرگ بودنـد كـه   ،ري باقي نمانده بوددر عالم مدرن هرچند كه گوهري قدسي براي معما      

  .دادندراه و رسم معماري كردن مكانها و كاركردها را نشان مي

معماران عالم مدرن خواسته يا ناخواسته شاگردان و پيروان معماران بـزرگ و پيـشگامان معمـاري                 

ـ    مند و يكه  معماري عالم مدرن نيز معماري قانون      .مدرن بودند  ه تـدريج تمـام سـرزمينهاي    اي بود كه ب

  .كردميجهان را تسخير 

مرگ معماران بزرگ نه به معناي خالي شدن        . عالم بعد از مدرن هنگامه مرگ معماران بزرگ است        

ارز و همسطح پيشگامان معماري مدرن، كـه بـدان معناسـت كـه در عـالم بعـد از       عالم از معماراني هم   

لم هيچ معماري موظف و مكلف به پيروي از سبك و شيوه            در اين عا  .  ندارد امدرن بزرگ و پيشگام معن    

  .معماري ديگري نيست

معماراني كـه هـر يـك پيـشگام و پيـرو شـيوه خـويش                . عالم بعد از مدرن عالم معماران كوچك است       

در عالم پس از مدرن، در فقدان گوهر معماري و معماران بزرگ، هر عملـي در طراحـي مبـاح                    .هستند

يك از اصالت، جامعيت    ط معماران كوچك راهكارهايي در پيش رو دارند كه هيچ         در اين شراي  . د شو مي

  : راهكارهايي از اين دست،و ثبات برخوردار نيستند

____________________________________________________________________ 
 

 .]14[»هركس با اخالق خودش«: و به تعبير پل ميشل فوكو. 1
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ها همچـون فنـاوري، انـرژي،    اي زمينه  اما در پاره   ،اقتباس از معماراني كه ديگر بزرگ نيستند       •

 .اي دارندرفتارشناسي و زيست محيط حرفهاي تازه

هايي زودگذر كه اين بار نـه توسـط معمـاران كـه از سـوي         فتمانها، سبكها و شيوه   پيروي از گ   •

 .شودمدرن مطرح ميمعماران عصر پست ـ فيلسوف

هـا   رسـانه بـه وسـيله  هاي معماري كه پيوسته   توجهي به معماران و شيوه    نيازي و بي  اظهار بي  •

 . شخصي مبناي سليقهرد و طراحي بشوتوليد و تبليغ مي

توجهي به هر آنچه بـه عنـوان اصـالت،          خواست كارفرما و سليقه بازار و بي      ا توجه به    بطراحي   •

 .شودكيفيت، هويت و هنر معماري خوانده مي

  

 داوري داوران: داوري معماري در عالم پس از مدرن. 2

هر اثري كه بـه نمونـه اعلـي، ذات    . شوددر عالم سنتي اثر معماري به محك ذات معماري سنجيده مي        

  .تر استتر باشد، نيكي و الگوي باطني معماري نزديكقدس

آن معماري كه ذات قدسي معماري را دريابد، هر چه بسازد پسنديده اسـت و آن كـه ايـن ذات را                      

  . معمار نيست،درنيابد

 معمـاران بـزرگ طرحهـاي معمـاران     .داوري معماري گفتمان روزگار مدرن است     كه   توان گفت مي

  .دهندقرار مي خويش محك و معيار را مدرن معماري مباني و اصول راه اين در و كنندمي داوري را كوچك

ترين و كـاراترين روشـهاي دسـتيابي بـه آثـار بـاارزش               معماري در عالم مدرن يكي از رايج       مسابقه

اي كرده و تعدد موضـوعات طراحـي نيـاز بـه شـيوه             روزگاري كه فراواني معماران تحصيل     ،معماري بود 

  .كردهاي برتر را طلب ميايدهبراي گزينش 

 معماري و داوري معمـاري كـارايي و وجاهـت            مسابقه ،معيار بعد از مدرن   گرا و بي  در روزگار كثرت  

تواند توسـط كارشناسـاني خبـره و    هر چند داوري و ارزيابي اثر معماري مي . دهندخويش را از كف مي    

 ولـي ارزيـابي وجـه ارزشـي و فرهنگـي       ، وجوه فني و كاربردي آثـار انجـام شـود          در خصوص كاركشته  

هاي شخـصي كـار      و حاكميت سليقه   ]15[»ارزشي ارزشها بي«معماري در روزگار همترازي معماران و       

هاي معماري در عالم بعـد از مـدرن دو چـالش عمـده              در داوري طرحها و مسابقه     .اي نخواهد بود  ساده

  :وجود دارد

 چه كساني و به چه دليل مجاز خواهند بود كـه            در روزگار همترازي معماران،   : كيستي داوران  •

 ؟داوري كنند آثار ديگران درباره

را  چه معيار و محكي طرحهاي معماري        امعياري، داوران ب  در روزگار بي  : چيستي معيار داوري   •

 ؟كنندارزيابي مي
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.  اسـت   معماري اعالم اسامي داوران پيش از شروع مـسابقه          يكي از الزامات برگزاري مسابقه     ه،امروز

كننـد    با شناخت آنان از شركت در مسابقه پرهيز مـي          وكنند  كنندگان داوران را داوري مي    ابتدا شركت 

  .زننداميد كسب رضايت آنها دست به طراحي ميبه آشنايي با سليقه و سبب يا به 

ي  كـه كارفرمايـان نيـز معيـار روشـني بـرا      ،در اين دوران نه تنها داوران محكي براي داوري ندارند  

  .ايانتخاب داور در برابرشان نيست، مگر معيارهاي غيرحرفه

  

 شانه به سينه تا آموزش شانه به از آموزش سينه: آموزش معماري در عالم بعد از مدرن. 3

 آمـوزش آن  ؛كننـد هاي معماري تحمـل مـي     معياري عالم بعد از مدرن را مدرسه      بيشترين آسيب از بي   

اي گاه داوري دستاورد او بـا سـنجه        داني كيست و آن   اگردي كه نمي  داني چيست، به ش   چيزي كه نمي  

در ادامه به چالشهاي اصلي آموزش معمـاري در عـالم بعـد از               .كه درستي و نادرستي آن روشن نيست      

  .پردازيممدرن مي

 استاد معماري در عالم بعد از مدرن •

 معنا و داشتن قابليت در حرفه       استادي معماري در عالم سنت مقامي است كه با سير و سلوك در عالم             

  .دشوو صناعت و كسب مقبوليت در ميان مردم حاصل مي

هاي معماران بـزرگ    است يا آرا و انديشه    ) پيشگامان(استاد در عالم مدرن يا خود از معماران بزرگ        

ناپـذير معمـاري مـدرن در بيـشتر مـدارس       در عالم مدرن اصـول محكـم و خدشـه         . دهدرا آموزش مي  

شد؛ آموزشي كه محصول آن يكسان بـودن  به شاگردان آموخته مي ـ   وسط استادان ـ ت هانمعماري ج

  . نقاط جهان بودهبيشترآثار معماري در 

گيرنـد، بحـث   در جهان بعد از مدرن استاد و شاگرد به مثابه دو صاحب انديشه در برابر هم قرار مي  

 رسـانه فاصـله  . توسط ديگري وجود نداردكنند و هيچ الزام و مالكي براي پذيرش نظر يكي      و جدل مي  

گـي بعـد از مـدرن شـاگرد را از           شـيو بـي .  اسـت  ميان حجم دانش استاد و شاگرد را به حداقل رسانده         

گـزينش علمـي متكـي بـر     .  اسـت بي چون و چراي شيوه معماري مورد نظر استاد معاف كرده     پذيرش

اي بـدل   اي صرفاً اداري و وظيفه     شاگرد، رابطه تعبدي و معنوي آنان را به رابطه         به استاد   مدرك و نمره  

اي بـراي اخـذ واحـدهاي درسـي بـراي           معمـاري همچـون مؤسـسه      در اين شرايط مدرسه    .كرده است 

  .شودو ديگر نشاني از رابطه زيباي استاد و شاگرد در اين مدرسه مشاهده نمياست شاگردان درآمده 
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 ماري در عالم بعد از مدرنشاگرد مع •

شـاگرد بـا اطمينـان و سرسـپردگي بـه           .  مريد و مراد اسـت     رابطه شاگرد و استاد در عالم سنتي رابطه       

پيـر مـا    «: كه بايد و شايد آن را پرورش دهـد         چنان سپارد تا آن  استاد، انديشه و عمل خود را به او مي        

 .]15[ »هرچه كند عين عنايت باشد

. گرد آمده است تا چگونه انديشيدن و چگونه عمل كردن را از اسـتاد بيـاموزد               در عالم مدرن شا   اما  

  هـا، اسـتاد از انديـشه  . اسـت ) آمـوز دانـش ( استاد و شاگرد در دوران مدرن رابطـه عـالم و مـتعلم            رابطه

  .هايي آگاه است كه شاگرد در طلب آنها به مدرسه آمده استها، آثار و شيوهها، آموزهقاعده

  ـ هاي جهاني رسانه نيـز همـراه اسـت    زياد ارتباطات و شبكه كه با توسعه ـ د از مدرندر جهان بع

اي نيست كه شـاگرد از      سبك و شيوه  . اي نيست كه از ذهن كنجكاو شاگرد پنهان بماند        دانش و دانسته  

  يكـي بـا تجربـه    ـ استاد و شاگرد كه اينك هر دو از معمـاران كوچـك هـستند   . خبر باشدوجود آن بي

  .كنندرا تجربه ميشانه هم طراحي  به رو و شانه در  رو ـشتر و ديگري با تجربه كمتربي

مدرن نه مريد استاد است، همچون عالم سنتي و نه پذيراي بـي قيـد و شـرط    شاگرد در عالم پست   

كـه بـه سـادگي تـسليم     اسـت  ويي عصيانگر جشاگرد در اين عالم دانش. نظر استاد، همچون عالم مدرن    

  .شود و تعامل با او نيازمند راه و رسمي نو و انديشيده است آراي استاد نميعقايد و

  

 نظام و محتواي آموزش معماري در عالم بعد از مدرن •

 كـه   ـ همچون دروس تاريخ و فنـي  ـ   قطعي و اثباتي دارددرسهايي كه جنبه در عالم بعد از مدرن بجز

شود نه از جنس ذات و گوهر معماري        د مبادله مي  مورد بحث اين مقاله نيست، آنچه بين استاد و شاگر         

  .است و نه از سنخ قوانين و منشورهاي عصر مدرن

آموخـت و در روزگـار      اي مـي  در عالم سنت شاگرد با نگاه كردن به دست استاد و حين عمل حرفه             

 بـود  ان كركسيون بدين معواژه. كردرابطه استاد و شاگرد را تعريف مي      ) تصحيح( 1مدرن واژه كركسيون  

كه هنوز تصوير و تصوري از راه صحيح معماري كردن وجود دارد و استاد انحراف شـاگردان از ايـن راه                     

شد كه استاد گاه بخـشي  بودن راه صحيح معماري كردن باعث مي. كندرا پيوسته كنترل و تصحيح مي     

التر واگـذار كنـد،    بـه شـاگردان سـالهاي بـا      ،كار شاگردان بود  ) تصحيح( خود را كه كركسيون    از وظيفه 

استاد نيز عموماً همان چيـزي را       . خواست بگويد گفتند كه استاد مي   چراكه آنان نيز همان چيزي را مي      

  .شد گفته مي2گفت كه در مدارس مادرمي

____________________________________________________________________ 
 

1. Correction 
در ايران تا حدود سال اين وضعيت .  مادر آموزش معماري در ايران و بسياري از كشورهاي جهان بودسالها مدرسه) بوزار( عالي ملي هنرهاي زيباي پاريس از ابتداي آموزش آكادميك معماري، مدرسه .2

  .شد آلماني باهاوس و روشهاي آموزش معماري در ديگر كشورهاي اروپايي همچون ايتاليا و انگلستان توجه بيشتري مي خورشيدي ادامه داشت و پس از آن به روشهاي آموزشي مدرسه1346



    آموزش شانه به شانه آموزش معماري از آموزش سينه به سينه تا    :معماران كوچك
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 اي آمـوزش، نظـام آموزشـي و رابطـه    در عالم بعد از مدرن نبودن محتوايي معين و تعريف شده بـر    

كـه بـه تعـداد اسـتادان و بـه انـدازه        چنـان   آن اسـت، از تعليق قـرار داده    استاد و شاگرد را در حالتي       

ايـن مـسئله    .  نظام آموزشي معماري وجود دارد     ،شودهاي معماري تشكيل مي   كالسهايي كه در مدرسه   

هر چند كه ممكن است به پويايي محيطهاي آموزشي كمك كند، ولي امكان دستيابي به يك گفتمـان    

  .كندگ ميواحد در معماري را كمرن

 مكان آموزش معماري در دوران بعد از مدرن •

در آموزش معماري دوران سنتي مكان آموزش مكان ساخت اثر معماري است؛ آموزش معماري خـارج                

مهارت و حكمت معمـاري حـين سـاخت و در پـاي كـار بـه                 .  و مفهومي ندارد   ااز مكان ساخت بنا معن    

  .شودشاگرد عرضه و آموخته مي

 موزش طراحي معماري به دور از مكان ساخت و حتي به دور از امكـان سـاخت در                 در عالم مدرن آ   

ديگـر طرحـي در حـال اجـرا و بنـايي در حـال               . شـود ها و به شكلي مجازي و تجريدي انجام مي        آتليه

آتليه محل طراحي موضوعات فرضي در مكـان فرضـي        . ساخت نيست كه شاگرد از آن معماري بياموزد       

 و طرحهـا روي ميـز    اسـت خشت و گل جاي خود را به قلم و كاغذ داده  .  است و براي كارفرماي فرضي   

  .شوندآتليه توليد، ارائه و داوري مي

آتليه محلي است كه يك يا چند مربـي         . گيرد جاي توانايي ساخت آن را مي      1توانايي پرداخت طرح  

  .دهدرا آموزش ميرو معماري  در  جمعي از شاگردان روهب

اي كـه در آن اصـول و قـوانين    ن نه از آموزش پاي كار نشاني است و نه از آتليه         در عالم بعد از مدر    

 بدان سبب كه گفتمان فراگيري در معماري وجود ندارد ـ  در روزگار بعد از مدرن. دشومعماري مبادله 

كه در هر فـضاي  است مكان آموزش معماري به جلسه تبادل نظر استاد با يكايك شاگردان بدل شده  ـ  

  .دشوتواند تشكيل  كوچكي ميبزرگ و

شـدگان بـه سـرعت رو بـه         هاي معماري و تعـداد پذيرفتـه      ايران كه تعداد مدرسه   كشور   در   ه،امروز

ش است، آموزش معماري نه تنها در اطاقها و راهروهاي ساختمانهاي مسكوني استيجاري كـه گـاه     يافزا

اين امـر ممكـن اسـت در ظـاهر     . دشو نيز انجام مييبه صورت غيرحضوري و از طريق پست الكترونيك     

دهنـده   نشان ،پيشرفت و استفاده از فناوري جديد در آموزش معماري باشد، ولي در واقع          دهنده  نشان  

  .استايران كشور پاشيدگي گفتمان معماري و شخصي شدن آموزش آن در 

  

  

                                                                                                                                                 
  

1. Rendu 
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  . نگارنده طرح و ترسيم از،چهار بنيان آموزش معماري در سه دوران سنتي، مدرن و بعد از مدرن

  

  مكان آموزش  نظام و محتوا  شاگرد  استاد  دوران

  پاي كار  گوهر معماري ـ آموزش ساختن  مريد  مراد  سنتي

  )كارگاه(آتليه  اصول و مباني ـ آموزش طراحي  آموزدانش  معمار بزرگ  مدرن

پراكنده و  ـ آموزش طراحي  دانشجو  *معمار كوچك  پس از مدرن

  شخصي

  هركجا

  .وچك معماري است كه به گفتمانهاي جامع، بزرگ و فراگير معماري متصل نيستمنظور از معمار ك* 

 

  گيريبندي و نتيجهجمع: گام سوم .�

هـاي معمـاري   مدرسه ـ  خواه سنتي و خواه مدرن ـ   در نبود گفتماني فراگير در هنر و معماري،هامروز

سبك و شـيوه معمـاري را   اين معماران ذات معماري را و . سرگرم آموزش معماراني خودبسنده هستند   

 دسـت بـه طراحـي    ،كنندو اتصال و انفصال آن با عالم قدسي و جهان مادي را خود اراده و انتخاب مي                

  .دهندزنند و شهر هزار داماد امروز را شكل ميمي

ايـن  در  .  امـروز روز معمـاران كوچـك اسـت          و  معماري من جاي معماري ما را گرفته است        ه،امروز

ــسمت از  ــه ق ــرض داوري   رهيمقال ــاران كوچــك در مع ــت معم ــاري و تربي ــوزش معم ــايي در آم افته

  :مي گيردصاحبنظران قرار 

 .معماران كوچك، بيش از آموزش نياز به پرورش دارند. الف

 از  ـ  شـد كه در گذشته از استاد طلب مي ـ   بخش فراواني از دانشهاي مورد نياز شاگرد معماري،هامروز

 نياز دارند، توانش و تربيت معمارانه       يآنچه شاگردان امروز  . گيردر او قرار مي   راه رسانه و رايانه در اختيا     

 معماري بايد توان خود را صرف پرورش انديشه و ارتقاي قدرت درك و تجزيـه و تحليـل                  مدرسه. است

  .]16[شاگردانش كند

وجـو  ست فراروايتها، كيفيت مطلوب معماري را بايـد در درون يكايـك معمـاران جـ          نبوددر روزگار   

گـذاري شـود، اميـد بـه ارتقـاي كيفيـت            اندازه كه براي تربيت معماران كوچك بيشتر سرمايه        هر. كرد

 .شودمعماري بيشتر مي

 .معماران كوچك، سؤالهاي بزرگ دارند. ب

دوران (و تحكمـي  )  دوران سـنتي  (بر خالف زمانهاي گذشته كه آموزش اصول و احكام معماري تعبدي          

گـاه اصـرار بـر پـذيرش     . اي نيـست  پذيراي بي چون و چراي حكم و قاعـده يوزبود، شاگرد امر ) مدرن

  .شوداصول موجب رويگرداني شاگردان مي



    آموزش شانه به شانه آموزش معماري از آموزش سينه به سينه تا    :معماران كوچك

    

	� 

 در ارتبـاط بـا معمـاري        يآموزش بايد پاسخگوي پرسشهاي فراواني باشد كه معمـار جـوان امـروز            

ان بحث و مجادلـه    هاي فراو جلسه .دارد... آييني، معماري سرزميني، معماري جهاني، معماري سنتي و         

 .از ضرورتهاي آموزش معماري به معماران كوچك است

 .معماران كوچك نياز به همراهي دارند. پ

كه در آن هيچ صـراطي مـستقيم        است   هزار راهي صعب و سنگالخ        و راه پسامدرن يكه و هموار نيست     

 شـاگردان در ايـن راه       بـسياري از  . معمار كوچك در اين راه انحرافهـا و انـصرافها در برابـر دارد             . نيست

هـا و  اي نيز در هزارتـوي شـيوه  شوند و پارهگراي بيگانه ميمجذوب معماريهاي سطحي، نمايشي و پوچ    

  .گيرندپيش مي د و راه انصراف درونشميها درمانده انديشه

 معماري بايد در مسير آموزش پيوسته شاگرد را همراهي كند و بر سر دوراهيهـا راه صـواب       مدرسه

 .صواب را به او نشان دهد تا شاگرد خود بتواند از ميان راههاي فراوان راه صالح را بيابدو نا

 . معماران كوچك آرمانهاي بزرگ دارند.ت

 ه،امروز. گراي بعد از مدرن، بزرگي را باور ندارد        از آن روست كه روزگار كثرت      يكوچكي معماران امروز  

آمـوزش نبايـد كـوچكي معمـاران     . شين همسنگي كنـد تواند با معماران بزرگ پي  هر معمار كوچك مي   

  .امروز را موجب كوچك شمردن آنان بداند

كرد و بر آن بـود تـا همـه را هماننـد             در گذشته استاد منش و شيوه خود را به شاگردان عرضه مي           

مـنش و شخـصيت يكايـك شـاگردان احتـرام      بـه  اي باشد كه گونه بايد به   آموزش ،هامروز. خودش كند 

و شـكوفا  از آنهـا شـناخته   و آرمانهـاي هـر يـك    كشف و آشـكار شـود   استعدادهاي آنان ود، گذاشته ش 

  ..]16[شود

داند كه شاگر تالي استاد شود، چرا كه استاد خود نمي          نيست اين هدف يامروز مختصات بي عالم در

واننـد  تاگر در آموزش به آرمانهاي بزرگ معماران كوچك ارج نهاده شود، هر يـك مـي      . كه تالي كيست  

  .در آينده استادي باشند
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