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  بناها وي مرمت و احيامهندسيمطالعه نظام آموزش 

  ايراندر بافتهاي تاريخي 
  

 

1پورعلي عمراني
   

  

هاي فرهنگي ـ تاريخي و نيز تربيت نيروي  مجموعهبناها و  احيا و تداوم زندگي ،حفاظت  تحقق با هدف،امروزه :�����

عالي ايران طراحي شده است كه اسي ارشد در آموزشح كارشناسي و كارشنوهايي در سط دوره، متخصص مورد نياز

با توجه به سابقه اندك دانشگاههاي ايران در . است كارشناسي ارشد مرمت بناها و بافتهاي تاريخي رهودترين آنها  مهم

رسي دوره ها و شباهتهايي در واحدهاي دت است كه آيا تفاوها پاسخ داده شده اين مقاله به اين پرسش دربرگزاري اين دوره،

ر دانشگاههاي معتبر جهان وجود دارد؟ آيا پيشرفتهاي اخير جهاني دانش ي عالي ايران و سا بين برنامه آموزشيادشده

كارگرفته شده مبتني بر مطالعه تطبيقي بين عالي اين دوره ايجاد كرده است؟ روش بهمرمت، تغييراتي را در آموزش

هاي مشابه و با سابقه در اروپا   دوره در دانشگاههاي ايران و چند نمونه از دورهاهداف، مواد درسي و واحدهاي آموزشي اين

نتايج اين مطالعه تطبيقي بيانگر . شده استاي استفاده   از منابع مكتوب و كتابخانهخصوصكه در اين ست و آمريكا

ي و مرمت بافتهاي تاريخي، توجه هاي مرمت بناهاي تاريخ ها، تفكيك عرصه دار در اهداف تعريف شده دورهاتفاوتهاي معن

  . به شناخت آثار تاريخي و نقش علوم تجربي مرتبط در حفاظت و نيز توجه به ماهيت ميان دانشي مرمت است

 

  .آموزش مرمت، حفاظت، بناهاي تاريخي، بافتهاي تاريخي :كليدي هاي واژه

____________________________________________________________________ 
 

 a_omrani@kashanu.ac.ir . ايران كاشان،،استاديار دانشكده معماري و هنر، دانشگاه كاشان. 1
 

 )       28/9/1390: مقاله دريافت (                                                                                                            

  ) 25/8/1392 :پذيرش مقاله(                                                                                                     

 

 



    ايراندر بافتهاي تاريخي   بناها وي مرمت و احيامهندسيمطالعه نظام آموزش                 

    

�� 

    قدمهم .�

د كه هر يك در برگيرنده بناها و  در بسياري از شهرهاي ايران بافتهاي تاريخي وجود دارن،امروزه

 احيا و ، تحقق هدف حفاظتجهتدر . هستندهاي ارزشمندي از روزگاران گذشته اين ديار  محوطه

هاي فرهنگي ـ تاريخي گذشته و نيز تربيت نيروي متخصص مورد نياز در اين  تداوم زندگي مجموعه

عالي ايران طراحي شده است كه زشح كارشناسي و كارشناسي ارشد در آمووهايي در سط زمينه، دوره

ه كارشناسي ارشد مرمت بناها و بافتهاي رترين آنها دوره كارشناسي مرمت بناهاي تاريخي و دو مهم

  . استتاريخي 

 تبديل دوره آموزش با چند سالي است كه �دوره كارشناسي ارشد مرمت بناها و بافتهاي تاريخي   

 و مورد توجه واقع شده است، 1377 در سال  كارشناسيرهدومعماري از كارشناسي ارشد پيوسته به 

هاي تخصصي   از اين زمان است كه رشته.شود  نيز برگزار مي�تر در ساير دانشگاهها طور گستردهبه

�اند هشد مطرح تحصيالت تكميلي هاي  طور خاص و به شكل دورهمعماري بهحوزه 

.  

 و نياز مبرم بناهـا و بافتهـاي     شد مرمت در دانشگاهها   هاي كارشناسي ار    با توجه به فراگير شدن دوره        

  : است شده اين دوره، پرسشهاي زير به عنوان مبناي اين پژوهش مطرحانتاريخي ايران به متخصص

ريزي شده اين رشته در دانشگاههاي ايران و ساير آيا در اهداف و واحدهاي درسي برنامه •

  تهايي وجود دارد؟دانشگاههاي مجرب در اين حوزه تفاوتها و شباه

هاي آموزشي نسبت به دو حوزه تخصصي مرمت بناهاي تاريخي و مرمت بافتهاي   آيا برنامه •

  تاريخي شهري رويكردهاي مختلفي دارند؟

هاي آموزشي در  با توجه به پيشرفتهاي جهاني اخير دانش مرمت، آيا ميزان تمركز برنامه •

 و مرمت، طراحي و مباحث اجرايي هاي شناخت تاريخي، دانش حفاظت پرداختن به حوزه

   تفاوت دارد؟

تري در مفاد   بررسي دقيق ايران كشور دردورهاين با دقت در اهداف برگزاري بر اين اساس،    

  :صورت گرفته استو تحليل شده مطالعه زير  آن انجام و در چند عرصه يآموزش

  ؛ ويژگيهاي عمومي آن و بررسي اهداف دوره.الف

  ؛ مشابه در اروپا و آمريكايهاي آموزش نمونه از دوره مطالعه چند . ب

____________________________________________________________________ 
 

  .. ) ش1356از سال  (كز برگزار كننده اين دوره و با سابقه بيشتري استابجز دانشگاه هنر اصفهان كه از اولين مر .1

  . و هنر اصفهان داير است ايراندر حال حاضر اين دوره در دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي، علم و صنعت. 2

هاي   خصوص سير تحول نگرش سنتي تا نوين در آموزش مرمت در ايران و تشكيل دانشكده اطالعات بيشتر دربراي دريافت . 3

  . مراجعه شود1 به مرجع مرتبط
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  ؛ مشابه با دوره مزبور در ايرانيهاي آموزش  مطالعه تطبيقي دوره. پ

  . يادشده در راستاي نيل به هدف ي آموزشهاي واحدهاي درسي دوره بررسي و تحليل . ت

  

    پژوهشروش  .	

 ايران و برخي كشورهاي ديگر از  كشور آموزشي دوره كارشناسي ارشد مرمت در در اين پژوهش برنامه

اساس   مطالعه و تحليل صورت گرفته بر.شداي بررسي  نهخاطريق مطالعه منابع مكتوب كتاب

هاي مورد نياز و تركيب دروس در  هاي آموزشي، عناوين دروس و دوره  از جمله اهداف دورهمعيارهايي

  . گرفتها صورت  هاي پيشنهادي دوره برنامه

گر ديگري نيز در كيفيت آموزشي هر   مداخلهعوامل، يادشدهر است كه عالوه بر موارد  ذك   شايان

 اما ، با عناوين درس يكسانيهاي آموزش  موارد دوره از به ويژه آنكه در بسياري ،ثيرگذار استأدوره ت

 ،لذا. در بر داردوني را در امر آموزش گا نتايج گون،ريزيهاي خرد متفاوت با شرايط محيطي و برنامه

 به قرار زير  در پژوهشهاي آينده در چند حوزه ديگر نيز قابل بررسي و مطالعه جداگانهمذكورموضوع 

  :است

  ؛ مواد و محتواي درسي قابل ارائه در هر درس نظرها از ها و روشهاي برگزاري دوره  شيوه.الف

  ؛ نوع ارائه دروسنظرها از  هاي برگزاري دوره  شيوه.ب

  . ها نتايج آموزشي دوره بررسي تحليلي .پ

  


  شناسي مرمت و حفاظت واژه .

اي است   فرا روي ماست، پديدههولي آنچه امروز. اي ديرينه دارد حقيقت مرمت در ديار ما ريشه"

 ؛ قرن اخير اروپاوالنفس د  نيك انديشان و روشنفكران سليميد و آراييند عقااحاصل تفكر و نيات و بر

 خبرگان و هايي و تجمع نظريسيار، بحث و تبادل افكار، همگرايهاي باياي كه با گردهم پديده

 و روشها انجاميده و هاها و ارائه ضوابط و راه نامه صاحبنظران ذيصالح، به صدور منشورها و توصيه

هاي  اي بر مطالعه شيوه عنوان مقدمهاين اساس و به  بر.]2["المللي به خود گرفته است صورتي بين

تعريف كننده واژگان اصلي و شناخت  به بررسي اختصارالزم است به كشورها، آموزش مرمت در ساير 

زمينه براي يكسان سازي واژگان و مفاهيم در اين مطالعه تطبيقي فراهم  و هپرداختاين حوزه از دانش 

  . شود

 مرمت تا. در زبان فارسي به معناي اصالح كردن بنا و غيره و تعمير كردن آمده است» مرمت«واژه    

اين تأمل در معناي اصطالحي و گسترده مرمت بيانگر آن است كه . تعمير استبا حدودي مترادف 

معني واژه مرمت نزد فارسي «گاهيحتي . لغت در برگيرنده و ظرف مناسبي براي اين معاني نيست
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كلمه زبان انگليسي در معادل واژه مرمت . ]2[ »زبانان در تعارض با روح و حقيقت مرمت است

Restoration در زبانهاي ديگر ،شود  را كه بر لغت مرمت حمل مي و تخصصي معناي جامعاست؛ 

  . برند كار ميبه Conservation واژهبا  عموماً

 � حفاظـت  ،ر حقيقت د. تر است    به معناي اصطالحي مرمت نزديك     يدر ادبيات تخصص   1واژه حفاظت    

   ايـن معنـا و     ل در ذيـ    �نگهـداري سـازي و      زندهزا، ب �، احيا �چون مرمت اقداماتي   و   داردتري    معناي كلي 

 مجـامع رسـمي و قـانوني كـشور نيـز           .]4[هستنداي از مراتب و درجات حفاظت مطرح          عنوان مرتبه به

 ]1344سيس انجمن حفاظت از آثار باستاني در سـال         أ همزمان با ت   تقريباً[ از دهه چهل شمسي      ظاهراً

 ، بـا توجـه بـه اينكـه امـروزه     .]5[اند استفاده كرده Conservationاز واژه حفاظت با تعبيري مشابه واژه    

 كـه  ،شوند، در اين تحقيـق  هاي تخصصي آموزش مرمت با واژه تخصصي حفاظت تعريف مي        عموم دوره 

 Restorationو  Conservation، از هـر دو واژه  شـده اسـت    بررسـي هاي آموزشـي سـاير كـشورها          دوره

  . شده استاستفاده 

  

   ايرانور كشآموزش مرمت در .�

 در دوره اول، دوره قبل از :پيشينه حفاظت و مرمت آثار فرهنگي ـ تاريخي در جهان دو دوره دارد

.  مرمت به شيوه سنتي و آموزش آن نيز به شيوه استاد و شاگردي و سينه به سينه بود انقالب صنعتي،

وره، دوران جديد و پس از در دومين د. ايران نيز مرمت به همين طريق از ديرباز متداول بودكشور در 

 مرمت علمي و دانشگاهي در اروپا بنياد نهاده شد و به ديگر نقاط جهان گسترش  انقالب صنعتي،

شناسي  ايران در دوره قاجار با واگذاري امتياز حفاري باستان كشورمقدمات ورود اين جريان به. يافت

و ) مانند آندره گدار(ران و مرمتگران اروپايي به فرانسويان آغاز شد و در دوره پهلوي اول با ورود معما

براساس  ، اما امروزه.]6[واگذاري زمام مرمت و آموزش مرمت و معماري ايران به آنان، اوج گرفت

منظور تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه مرمت و به، ريزي عالي برنامه گروه هنر شوراي برنامه

 طراحي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري سطوح كارداني،ي در  دانشگاهياحيا چهار دوره آموزش

  . اند و تصويب شده

____________________________________________________________________ 
 

1. Conservation 

 كه عمر ميراث است و شامل تمام فعاليتهايي شودمي جلوگيري از فرسايش انجام برايت كه دانسفعاليتي توان  را مي حفاظت. 1

  .]3[كند الني ميطبيعي و فرهنگي ما را طو

3. Restoration 

4. Rehabilitation 
5. Preservation 
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تربيت افرادي اين رشته كارداني دوره از ارائه هدف   ريزي، عالي برنامهمطابق با برنامه مصوب شوراي   

ي و كارگاهي را در امر حفاظت ي بين كارشناسان مرمت و عوامل اجرايد فاصله تخصصناست كه بتوان

كيد بر مرمت بناها و أبا تتربيت كارشناسان  نيز  اين رشتهكارشناسيدوره از ارائه هدف .  كنندپر

مرمت بناها و بافتهاي  رشته كارشناسي ارشددوره   از ارائههدف اما ؛]8و7[استهاي عملي آن  هبجن

ت و تربيت نيروي انساني كارآمد براي مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي حفاظت و مرم، تاريخي

 تاريخي و تداوم زندگي مطلوب ،ارزشهاي فرهنگي ها و بافتهاي تاريخي شهري با احياي بناها، مجموعه

  .]9[ ذكر شده استآنها

 تكميلي است كه  تحصيالتهاي مرمت در ايران يكي از دورهرشته دوره كارشناسي ارشد    

شناسي، لي، عمران، باستان مختلف تحصيلي از جمله معماري، معماري داخهاي رشتهدانشجويان از 

   دورههدف ايننقش و .  آن وارد شوندبهتوانند  تاريخي ميي مرمت بناهاي تاريخي و مرمت اشيا

 با روشهاي مطالعه و شناخت آموختگاندانش، آشنايي ريزي عالي برنامه شورايبرنامه مصوباساس بر

 و نظارت مذكور و احيا در مقياسهاي ي تهيه طرحهاي حفاظت، مرمتيبناها و بافتهاي تاريخي و توانا

  . است بر طرحها و نيز هدايت گروه مرمت كاران و مجريان

هاي مختلف آموزشي، واحدهاي  منظور فراهم آمدن زمينه مناسب براي مطالعه تطبيقي برنامهبه   

توان در شش حوزه شناخت تاريخي، حوزه دانش حفاظت و  درسي طراحي شده براي اين دوره را مي

عنوان به مرمت، حوزه طراحي، حوزه عملياتي و اجرايي، حوزه بناهاي تاريخي و حوزه بافت تاريخي

  .)1جدول (د كرمحورهاي اصلي آموزش طبقه بندي 
 

، اي تاريخيهدروس اصلي و تخصصي دوره كارشناسي ارشد مرمت و احياي بناها و بافتحوزه بندي  :1 جدول

  )1369 براساس برنامه آموزشي مصوب(ايران 

هاي  حوزه

  كالن

هاي  حوزه

  دانشي
  عناوين واحدهاي درسي

تعداد 

  واحد

سهم 

مشاركت 

%  

جمع 

واحد 

)22(  

سهم 

  %مشاركت 

  1/9  2  شناخت معماري بناهاي تاريخي  شناخت تاريخي

دانش حفاظت و 

  مرمت

آشنايي با روشهاي 

 شناسي آسيبآزمايشگاهي مرمت، 

ون فنريخي، شناخت بناهاي تا

  مرمت بناهاي تاريخي

4  2/18  

  طراحي
، طرح احياي طرح مرمت معماري

  بناها و بافت تاريخي
5/3  9/15  

ـ  عملياتي

  اجرايي
  1/9  2  بناهاي تاريخيكارگاه مرمت 

حوزه بناي 

  تاريخي

  2/18  4حكمت هنر اسالمي، هنر و تمدن   دروس اختياري

5/15  5/70  
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دوره اسالمي ايران، هنر و تمدن 

  پيش از اسالم ايران

  1/9  2  ي تاريخيهامطالعه و شناخت بافت  شناخت تاريخي

دانش حفاظت و 

  مرمت

 بافتهاي تاريخي، شناسي آسيب

مديريت بحران و بازسازي پس از 

  حوادث

3  6/13  

  8/6  5/1  طرح احياي بناها و بافت تاريخي  طراحي

حوزه بافت 

  تاريخي

عملياتي ـ 

  اجرايي
  0  0  ـ

5/6  5/29  

  

  هاي آموزش حفاظت در ساير كشورها هدور .�

 ايران  كشورهاي تاريخي به شكلي كه امروزه در حفاظت و مرمت بناها و محوطهآموزش از آنجا كه 

هاي معتبر جهاني در اين زمينه هگيرد، به نوعي برگرفته از روشهاي آموزش مطرح در دانشگا انجام مي

زش مرمت به روشهاي سنتي ايران است، بررسي است و كمتر در امتداد جريان آموزش معماري و آمو

 كه برگرفته از تجارب آنها در هاي آموزش حفاظت در اروپا و آمريكا چند نمونه از دورهدرسي برنامه 

  .رسد ضروري به نظر مي اين زمينه است،

  �سسه پلي تكنيك رنسلرؤمدوره كارشناسي ارشد حفاظت، . 1. 5

 ش مسئوليتهاي حفظ، نگهداري و مديريت منابع تاريخي آمادهاين برنامه دانشجويان را براي پذير

ترجيح بر اين . كند و در پي ايجاد دركي كامل از تئوري و عمل حفاظت ساختمان تاريخي استمي

هاي مهندسي باشند و به نحوي   معماري يا رشتهآموختگاندانشاست كه دانشجويان اين دوره از 

كيد اصلي دروس أت. ي به مطالعه دوره بپردازنديزمان با كار اجراهم بتوانند  آنهاكه  استشده طراحي

 و نامه پايانداشتن  بدون ،ريزي و طراحي حفاظت است و حفاظت، برنامه معماري تاريخ ارائه شده بر

  .]10[دوره كارآموزي
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 RPI  دروس اصلي و تخصصي دوره حفاظت ابنيه:2جدول 

  هاي كالن حوزه
هاي  حوزه

  دانشي
  تعداد واحد  ناوين واحدهاي درسيع

سهم 

مشاركت 

%  

شناخت 

  تاريخي

-17قرن (تاريخ ساختمان در امريكا 

ترسيم ، تحقيق در بناهاي تاريخي، )19

تاريخ ساختمان در   ،بناهاي تاريخي

باستان شناسي   ،)20قرن (آمريكا 

تجارت   ، باستان شناسي صنعتي ،تاريخي

  و صنعتگري سنتي

11  4/34  

دانش 

حفاظت و 

  مرمت

ثبت و ، )1(حفاظت بنا ، تئوري محافظت

هاي   سيستم ،ضبط بناهاي تاريخي

  ،)2(حفاظت بنا   ،سيساتيأاي و ت سازه

 اقتصاد محافظت  ،مصالح معماري

شيوه   ،قانون حفاظت تاريخي  ،تاريخي

  محافظت معاصر و امروزين

13  6/40  

  طراحي
كارگاه   ،)1(كارگاه طراحي محافظت 

  )2(طراحي محافظت 
8  25  

  حوزه بناي تاريخي

عملياتي ـ 

  اجرايي
  0  0   ـ 

  0  0  ـ    حوزه بافت تاريخي

  

  � كارشناسي ارشد حفاظت بناهاي تاريخي، دانشگاه بث.2. 5

شود، آموزشهاي فني را در درون چارچوب   مياجرااين برنامه كه در شهر ميراث جهاني بث انگلستان 

هدف آموزشي اين دوره . كندش معماري كالسيك فراهم ميعلمي شامل فلسفه حفاظت و آموز

 به  است،اي و شخصي  با مهارتها و كيفيت دانشگاهي، حرفهآموختگاندانشعبارت از توانمندسازي 

 قادر به مشاركت در امر حفاظت از ساختمانهاي تاريخي در حرفه مهندسي، معماري وآنها نحوي كه 

  . نقشه برداري باشند

 كه در صورت عدم تمايل دانشجو استصورت تمام وقت يك ساله و پاره وقت دو ساله بهاين دوره    

قرارگيري اين . شود  پس از اتمام واحدهاي درسي مدرك حفاظت به وي اعطا مي نامه، به ارائه پايان

____________________________________________________________________ 
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هاي موردي مطالعاتي مناسبي را براي دانشجويان فراهم  دوره در شهر تاريخي، زمينه و نمونه

  .]11[كند مي

 

  
  بناهاي تاريخي دانشگاه بث دروس اصلي و تخصصي دوره حفاظت :3جدول 

  هاي دانشي حوزه  هاي كالن حوزه
عناوين واحدهاي 

  درسي

تعداد 

واحد 

)60(  

سهم 

مشاركت 

%  

  20  12  تاريخ و تئوري حفاظت  شناخت تاريخي

  دانش حفاظت و مرمت

اي، مصالح حفاظت سازه

و مهارتها، و ساختمان 

چارچوب قانونگذاري 

  حفاظت

36  60  

  0  0  ـ  طراحي

  حوزه بناي تاريخي

  20  12  مطالعات موردي  عملياتي ـ اجرايي

  0  0  ـ    حوزه بافت تاريخي

 

  

  �دوره كارشناسي ارشد حفاظت شهري، دانشگاه نيوكاسل .3. 5

شتمل بر شود، م  معماري برگزار مي گروهريزي شهري و اين دوره كه با همكاري مشترك گروه برنامه

در  (نامه  واحد تخصصي و پايان24 معادل ،نامه تمام وقت  ماه پايان9يك سال آموزش تمام وقت و 

 ريزي حفاظت و همراهي دروس تاريخ و طراحي با آن  بر برنامهيدر برنامه آموزش. است )يك ترم

دوره  و شود  ارائه نميي در زمينه حفاظت كالبدي آثار هيچ درس،عين حالدر . شودتأكيد مي

  .]12[كارآموزي نيز در اين برنامه وجود ندارد
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  ، دانشگاه نيوكاسل)بافتهاي تاريخي( دروس اصلي و تخصصي دوره حفاظت شهري :4جدول 

  هاي دانشي حوزه  هاي كالن حوزه
عناوين واحدهاي 

  درسي

تعداد 

واحد 

)32(  

سهم مشاركت 

%  

  شناخت تاريخي
تاريخ معماري، 

  ساختمان سنتي
6  8/18  

  0  0  ـ  دانش حفاظت و مرمت

  0  0  ـ  طراحي

  حوزه بناي تاريخي

  0  0   ـ   عملياتي ـ اجرايي

  0  0  ـ  شناخت تاريخي

  دانش حفاظت و مرمت

حفاظت محيط 

اصول ، )1(تاريخي 

فلسفه و ): 1(حفاظت 

روشهاي ، سياستها

قوانين ، تحقيق

 ،ريزي و حكومت برنامه

حفاظت ، اقتصاد

، )2(محيط تاريخي 

): 2(اصول حفاظت 

برداري، تحليل و  نقشه

 تئوري و ،مرمت

روشهاي طراحي 

  شهري

15  9/46  

  طراحي

قوانين و اجراي 

 ياحيا، طراحي شهري

 نامه پايانارائه ، شهري

  ي طراحيليا پروژه عم

11  3/34  

  حوزه بافت تاريخي

  0  0  ـ  عملياتي ـ اجرايي
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   �دوره آموزش حفاظت معماري، ايكروم .4. 5

هاي   در زمينه حفاظت از ميراث فرهنگي از طريق اجراي برنامهچشمگيريثير أايكروم تا به حال ت

اين دوره كه در . المللي مانند حفاظت معماري با بيش از سي سال سابقه داشته است آموزشي بين

ني ن و مديرااريزان شهري، مهندس هنر، برنامهان معماران، مورخمخصوص ،شود رم برگزار ميشهر 

  . ]4[باشنداست كه حداقل چهار سال تجربه تخصصي داشته و مايل به تخصص در امر حفاظت 

  

  ايكرومدروس اصلي و تخصصي دوره كارشناسي ارشد حفاظت :5جدول 

  عناوين واحدهاي درسي  هاي دانشي حوزه  هاي كالن حوزه

    تحقيق تاريخي،تاريخ و تئوري حفاظت  شناخت تاريخي

  دانش حفاظت و مرمت

ـ مطالعه تاريخي ، نقشه برداري، ثبت و ضبط مدارك

مواد و ، فتوگرامتري، باستان شناسي ساختمان و محيط

سازه، ارائه، سازگار سازي، ، مصالح، رطوبت، اقليم

  هاي تطبيقي قانونگذاري، فهرست برداري جنبه، نگهداري

  تمرين و طراحي
پروژه حفاظت ، ل فني تجزيه و تحلي،ثبت و ضبط مدارك

  بنا

  حوزه بناي تاريخي

  يياجراـ هاي تكنيكي   جنبه،تاريخ و تفكر حفاظت  عملياتي ـ اجرايي

  ـ  شناخت تاريخي

  تحليل و برنامه ريزي در شهر تاريخي  دانش حفاظت و مرمت

  مطالعه توسعه بافت  طراحي
  حوزه بافت تاريخي

  حفاظت مراكز تاريخي  عملياتي ـ اجرايي

  

   آمريكا�شوراي مشورتي ملي حفاظتاسي ارشد حفاظت پيشنهادي دوره كارشن. 5. 5

 را با عنوان ي گزارش1978 سال در NCAC ،مشكالت حفاظت در اياالت متحدهمنظور رفع به

تعريف و بررسي ضمن  ارائه كرد كه در آن �»رهنمودهاي پيشنهادي براي آموزش حفاظت معماري«

 اهداف و محتواي برنامه آموزشي در خصوص هايينهاد پيش،مجدد نقش و مهارتهاي حفاظتگر معماري

  . نمونه براي حفاظت معماري ارائه شده بود

____________________________________________________________________ 
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برنامه در .  است و كارآموزي در سال سوميسال فعاليت آموزش  دوشامل ي آموزشيبرنامه پيشنهاد   

 كه طوريشود، به حفاظت معماري بايد بين سه حوزه علوم، معماري و تاريخ تعادل برقرار يدرس

هدف اصلي  ،لذا. دست آورندبه يادشدهدانشجويان فهم جامعي از يك موضوع نمونه در هر سه حوزه 

  . است دانش فني و باز تجار ايجاد تركيبي برنامه

به عنوان برنامه عمومي حفاظت در مدارس معماري است كه برنامه درسي  نشان دهنده 6جدول    

اي  اساس نيازهاي محلي و منطقه تواند بر  هر مدرسه مي، اما در عين حالشده است؛آمريكا پيشنهاد 

  .]13[ تمركز كند  خود بر بخشهايي از برنامه

  
  NCAC دروس اصلي و تخصصي دوره كارشناسي ارشد حفاظت :6جدول 

  هاي كالن حوزه
هاي  حوزه

  دانشي
  %سهم مشاركت   )36(تعداد واحد  عناوين واحدهاي درسي

شناخت 

  تاريخي

تاريخ و فلسفه پيشگيري و 

تاريخ ساختمان و ، نگهداري

تاريخ ساختمان و ، 1مصالح 

مستندسازي و برداشت ، 2 مصالح

   كالبدي بناهاي تاريخي

7  5/19  

دانش حفاظت 

  و مرمت

مصالح و   ،1مصالح و علم شيمي 

روشهاي تحليل ، 2علم شيمي 

شناسي بناها و  آسيب  ،آزمايشگاهي

حفاظت ، هاي محيطي يستمس

، 2 حفاظت مصالح، 1 مصالح

صنعتگري ، 3 حفاظت مصالح

 صنعتگري ساختمان، 1 ساختمان

، علوم پيشرفته آزمايشگاهي، 2

، اي هاي سازه تعمير بنا و سيستم

   در مقابل رطوبتناحفاظت ب

21  5/58  

  طراحي

 پروژه ،پيشگيري و نگهداريآتليه 

، 2 ي ترميپروژه نها، 1 ي ترمينها

  طرح تخصصي

8  22  

حوزه بناي 

  ريخيتا

عملياتي ـ 

  اجرايي
  يك سال  يك سال  ، كارآموزييتابستانپروژه 

حوزه بافت 

  تاريخي
  0  0  ـ  
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  � كارشناسي ارشد حفاظت، دانشگاه سيدني.6. 5

 كه در دانشكده مهندسي معماري، طراحي و برنامه ريزي در دانشگاه سيدني ،هدف اصلي اين برنامه

منظور افزايش مهارت در مراقبت و حفاظت از  حفاظت از ميراث به:ازست  ا عبارت،شود برگزار مي

 ارتباط اجتماعي و تداوم فرهنگي  به ي ارتقاآن ديگر هدف  همچنين، ساختمانهاي سنتي و مدرن؛

  .  استعنوان اساس حفاظت

 اين برنامه فرصتي را براي توسعه مهارتهاي خاص در زمينه ارزيابي، تفسير، مديريت، تدوين   

سياست و مستندسازي مكانهاي با ارزش فرهنگي اعم از ساختمانها، سايتها و مناظر فرهنگي فراهم 

 سازكارهايبر اهميت مسائل مربوط به مديريت و درك عملي  در اين برنامه  ،همچنين. كند مي

طور  و بهشودميكيد أ ت،المللي كه بر حفاظت و توسعه اثرگذار استمقامات قانوني، اعم از محلي و بين

از مجموع واحدهاي % 16,6اختصاص. است اي عمل حفاظت گسترده مبتني بر ماهيت ميان رشته

هاي ارشد اخذ كند،  تواند به انتخاب خود از دروس ساير رشته درسي به واحدهايي كه دانشجو مي

  .]14[اي حفاظت كمك كند تواند به ماهيت ميان رشته عاملي است كه مي

  
  دانشگاه سيدني دوره كارشناسي ارشد حفاظت ، اختياري و انتخابي دروس اصلي:7جدول 

  
هاي  حوزه

  دانشي

عناوين 

  واحدهاي درسي

تعداد 

  واحد

سهم 

مشاركت 

%  

جمع 

واحد 

)72(  

سهم 

مشاركت 

%  

  0  0  ـ  شناخت تاريخي

دانش حفاظت و 

  مرمت

سياستها و قانون 

ميراث، تاريخچه و 

  تئوري حفاظت

12  6/16  

  طراحي

روشها و تمرينهاي 

حفاظت، طراحي 

جديد در بافت 

  قديم

18  25  

  دروس اصلي

  عملياتي ـ اجرايي
گزارش پاياني 

  تحقيق
12  6/16  

42  4/58  

  شناخت تاريخي
تاريخ معماري 

  مدرن
  دروس اختياري  8/3  6

  6/16  12حفاظت مصالح دانش حفاظت و 

18  25  
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سنتي، حفاظت   مرمت

  مصالح نوين

  طراحي
 آتليه طراحي

  حفاظت
6  3/8  

  0  0  ـ  عملياتي ـ اجرايي

    دروس انتخابي

از مجموع 

واحدهاي ساير 

هاي ارشد  رشته

  دانشكده

    12  6/16  

  

  هاي آموزشي و بحث مطالعه تطبيقي دوره .

 ساير كشورهابرخي از  ايران و يآموزشنظام در  هاي درسي آموزش حفاظت معماري از بررسي برنامه

  :بررسي است قابل بحث و  زير زمينهچند) 7 تا 1جدولهاي (

  ريزياستقالل در برنامه .الف

 و آمريكايي در يي اروپا در كشورهايمورد مطالعه[ دانشگاهها و مدارس معماري و مؤسسات آموزشي

از استقالل نسبي  اًعموم ،حفاظتخود و از جمله مبحث ريزيهاي آموزشي   در برنامه]اين مقاله

شور نيز مراكز مختلف تحت عنوان آموزشي، اهداف مختلفي را مطرح و حتي در يك ك. برخوردارند

 در ارشد حفاظتهاي  دورهبراي مجموعه اين در حالي است كه  .كنند متناسب با آن برنامه ارائه مي

واحد آموزشي يك برنامه و همگي از  است  تعريف شده ايران، يك هدف بسيار كلي و عمومي يكسان

  .كنند تبعيت مي

  

  يكردهاي تخصصي در آموزش حفاظترو .ب

توان   مي زير سه حوزهبه آنها را  واند  عموماً تخصصي شده،هاي مختلف آموزش حفاظت امروزه دوره

  :تقسيم كرد

  

  و مانند حفاظت نقاشي، پارچه،پردازند طورخاص به حفاظت آثار و اشيا مياي به دسته •

  ؛مجسمه
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 عناويني چونها با  اين دوره. پردازند ي مهاي تاريخي به حفاظت معماري و بنااي دسته •

 4حفاظت از معماري و 3حفاظت از ساختمان، 2، نگهداري ساختمان1نگهداري معماري

   .برگزار مي شود

  بادسته سوم نيز به حفاظت شهري و طرح مبحث حفاظت در ارتباط با بافتهاي شهري •

  . پردازند مي 6 و حفاظت شهري5 نگهداري شهري چون يعناوين

گنجاندن دو موضوع  .است»  بناها و بافتهاي تاريخييمرمت و احيا« ايران كشوردوره دراين عنوان    

مباحث نيز مشترك برخي  در ،تخصصي مرمت بناهاي تاريخي و مرمت بافتهاي تاريخي كه البته

  :منجر شده است ت زيرمشكالبروز  در يك برنامه آموزشي واحد به ،هستند

نمونه . شود  نميارائهبناهاي تاريخي بسياري از مباحث تخصصي  در حوزه حفاظت و مرمت  •

هاي  و بث، كمبود بارز حوزه NCAC ايران با  آموزشيشاخص اين مباحث در مقايسه برنامه

علوم مختلف تجربي مرتبط با حفاظت كالبدي بناهاي تاريخي و نيز روشهاي مستند سازي 

  . ايران است آموزشيدر برنامه

طرح م بافتهاي تاريخي شهري، بسياري از مباحث تخصصي يزه حفاظت و احيا متقابالً در حو •

مرتبط هستند مستلزم   به مباحثي كه به نحوي با مقوله شهرناز آنجا كه پرداخت. شودنمي

جمله اقتصاد و از معرفت ميان دانشي است، بدنه ضعيف و نحيف مباحث شهري 

 در برنامه ريزي سياست شهري و برنامهشناسي شهري، طراحي شهري، قوانين شهري،  جامعه

ويژه به. بسيار واضح است) 1نمودار (آموزشي ايران در مقايسه با برنامه شهري نيوكاسل 

 چند واحد از درسهاي ،1386ريزي مصوب آنكه در برنامه تجديد نظر شده شوراي برنامه

ايران با كشور   در آموزشياين اساس، محتواي برنامه  بر.]15[اند اين حوزه نيز حذف شده

 بافت تاريخي سازگاري و كفايت چنداني يهدف آموزش متخصص در زمينه مرمت و احيا

  .ندارد

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Architectural Conservation 
2. Building Conservation 
3. Building Preservation 

4. Architectural Preservation 
5. Urban Conservation 

6. Urban Preservation 
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  هاي كالن بناي تاريخي و بافت تاريخي   حوزههاي آموزشي به پرداختن واحدهاي برنامهميزان : 1 نمودار

 

 فتهاي تاريخي و نيز گستردگي دانش تفاوت ماهيت حفاظت در دو حوزه بناهاي تاريخي و بادليلبه   

 ها آموزش حفاظت در اين دو حوزه در چند برنامه مستقل بسياري از برنامه در  هر يك از آنها، در

انگلستان و نيز برنامه كشور توان به برنامه آموزش حفاظت در  مي، مثالبراي. دشوريزي ميبرنامه

ARCتقل المللي ايكروم در دو حوزه مسسسه بينؤآموزشي م
ITUC  و1

 .]16[ اشاره كرد�

 

  جايگاه شناخت در حفاظت .پ

در خصوص آثار تاريخي و فرهنگي مستلزم شناخت صحيح صحيح هرگونه اقدام و مداخله از آنجا كه 

 قبل از هرگونه ،در امر آموزش حفاظت نيز پرداختن به حوزه مطالعه و شناخت كامل، آنهاست

  :توان مطرح كرد  مي زيراخت را در چند بعدحوزه شن.  ضروري است،گيري تصميم

  ؛شناخت معماري و شهرسازي گذشته •

  ؛ آنهاينظريه و شناخت پيشينه امر حفاظت •

  .شناخت و مطالعه موردي اثر معماري و شهرسازي مورد مداخله •

____________________________________________________________________ 
 

1. ARC: Architectural Conservation Course 
2. ITUC: Integrated Territorial and Urban Conservation  
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، در حالي كه شود مربوط ميتاريخي  از دروس به مبحث شناخت %35حدود  RPIدر برنامه آموزش    

 با توجه به سابقه فرهنگ و تمدن غني ايران و .رسد  مي%18ايران به آموزشي زان در برنامه اين مي

كثرت آثار تاريخي حوزه معماري، ميزان مشاركت حوزه شناخت در آموزش حفاظت نيازمند توجه و 

ويژه آنكه شناخت ما از معماري و شهرسازي تاريخي ايران به نسبت بسيار  به،توسعه جدي است

  .د استمحدو

  

  
  

  ت تاريخي شناخ  حوزههاي آموزشي به پرداختن برنامهميزان مقايسه : 2نمودار

  

  جايگاه علوم تجربي در حفاظت .ت

  وعلوم شيمي، مواد، سازه شاملهاي آموزشي حفاظت بنا، حوزه علوم حفاظت   برنامهبيشتردر 

 ايران به اين حوزه آموزشي  در حالي كه در برنامه. هدد  بخشي از آموزش را تشكيل مي،مكانيك

ي ي، تفاوت محتوا و بثNCAC ايران با برنامه پيشنهادي يمقايسه برنامه آموزش .استپرداخته نشده 

اي براي آموزش و  گونه دوره ايران هيچي آموزش در برنامه. دهد اين دو برنامه را در اين حوزه نشان مي

ر مصالح و حتي حفاظت مصالح او مصالح، البراتوحتي آشنايي با علوم آزمايشگاهي مصالح، علم شيمي 

  .ور ويژه وجود نداردطبه 
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   دانش حفاظت و مرمت  حوزههاي آموزشي به پرداختن برنامهميزان مقايسه : 3نمودار

  

  اي حفاظت   ماهيت ميان رشته.ث

 ايران ياي مطرح شده است، برنامه آموزش عنوان تخصصي چند رشتهدر حالي كه امروزه، حفاظت به

دوره مذكور ادامه روند آموزش .  اين رشته نيست2 يا حتي ميان دانشي1اي يد ماهيت چند رشتهؤم

 هنوز دروس طراحي نقش  واست عمومي معماري با گرايش به سمت مرمت و حفاظت به طور عام

رشته  علميارتباط . دهند  و بيشترين مقدار آموزش را به خود اختصاص ميدارنددوره اين محوري در 

طور خالصه به .هاي دخيل در امر حفاظت ضعيف و در مواردي نيز بدون ارتباط است با ساير رشته

توان اين دوره را دوره آموزش معمار تاريخي يا معمار حفاظت دانست تا دوره آموزشي حفاظتگر  مي

  .عنوان تخصصي مستقل و ميان دانشيمعماري به

 

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Multidisciplinary 

2. Interdisciplinary 
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 محورهاي مختلف هاي آموزشي به پرداختن برنامهميزان : 4 دارنمو

  

  گيرينتيجه .�

پرداختن به موضوع حفاظت آثار در كشوري چون ايران كه آثار ارزشمند فراواني در شهرسازي و 

سابقه اندك . هاي آينده ضرورت فراوان دارد ريزيمعماري تاريخي در شهرهاي مختلف دارد، در برنامه

ضرورت توجه به تجارب جهاني آموزش در حوزه نيز ن داخلي مرمت و اان و متخصصآموزش حفاظتگر

 شناخت و بررسي نظام آموزشي ايران با  خصوص اين پژوهش دراي براي انجام شدنحفاظت، انگيزه

  .برخي كشورهاي مجرب شد

رمت بناها  م رشتهبا توجه به مطالعه تطبيقي اهداف دوره و واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد   

طور خالصه  نتايج را بهترينمهمهاي مشابه اروپا و آمريكا،  و بافتهاي تاريخي در ايران و برخي دوره

  : بيان كردبه شرح زيرتوان مي

 دانشگاهها و مدارس معماري در تعيين اهداف مشخص آموزشي خود و نيز برنامه ريزي متناسب .الف

  ؛با آن از استقالل نسبي برخوردارند

هاي آموزشي مورد مطالعه در اروپا و آمريكا، آموزش مرمت و حفاظت در دو  بسياري از برنامهدر  .ب

  شوند؛ارائه ميهايي مستقل و تخصصي  در برنامه حوزه بناهاي تاريخي و بافتهاي تاريخي
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ي  در برنامه آموزشي ايران ميزان پرداخت به دو حوزه شناخت آثار تاريخي ـ فرهنگي و علوم تجرب.پ

  ؛مرتبط اندك است

اي كمي را با مرمت، برنامه آموزشي ايران ارتباط علمي و حرفه رشته  با وجود ماهيت ميان دانشي .ت

  .هاي دخيل در مرمت دارد ر رشتهيسا

  يافتن با انجام،ريزيهاي آينده در برنامه، نظام آموزشي اين رشته درشود كهدر ادامه پيشنهاد مي   

  :شوده سمت افقهاي جديد  آغاز اصالحات زير حركت ب

ريزي پوياي آموزش  اعطاي استقالل به دانشگاهها براي بازنگري در سابقه آموزش و برنامه •

  ؛ايحفاظت متناسب با نياز آثار تاريخي ايران و نيازهاي بومي منطقه

هاي علوم حفاظت، حفاظت آثار معماري  هاي تخصصي حفاظت در حوزه  ايجاد و تفكيك رشته •

  ؛فاظت شهريو ح

 ويژه براي شناخت و پژوهش در آثار تاريخي معماري و شهرسازي ايران در ي تعريف جايگاه •

  ؛برنامه آموزشي حفاظت، به عنوان شرط الزم براي مداخالت حفاظتي

روز در امر حفاظت آثار تاريخي در برنامه فناوري  تعريف جايگاه توانمنديهاي علوم تجربي و  •

  ؛آموزشي

الزم است  است، اي  مرمت و حفاظت آثار معماري دانشي ميان رشتهنكه رشتهبا توجه به آ •

 تا زمينه فعاليت و تعامل آموزشي  صورت گيردريزيبراي آموزش اين دانش و مهارت برنامه

  .شودها فراهم  ساير رشته
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