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  سند راهبردي آموزش معماري

  دوره دکتري

 
  

  1 گروه علوم مهندسی ،هنر شاخۀ معماري واعضاي 

  

 که نخست در یک ه،این دور. رسد تاریخ تأسیس نخستین دورة دکتري معماري در ایران به سه دهه نمی :چکیده

آموختۀ  تی و خصوصی آموزش عالی صدها دانشدانشکده و با چند دانشجو آغاز شد، امروز با دهها دانشکده و مؤسسۀ دول

هاي  آموختگان و چه رساله ها، چه دانش محصوالت این دوره. دکتري معماري در سال به وضعی انفجاري رسیده است

. ها خود به معضلی تبدیل خواهد شد اند و در صورت ادامۀ رشد کمی، این دوره ایشان، متأسفانه موجب تحول متوقع نشده

هاي دکتري معماري و سپس پیشنهاد راههایی به  ن نوشتار بررسی معضالت ماهوي و علمی و مدیریتی دورههدف از ای

ها در جهت تنظیم آنها براي خدمت بیشتر به علم و  سازي این دورهههاي دکتري معماري براي ب مسئوالن و استادان دوره

مروري بر آسیبهاي وضع :  صل تنظیم شده استاین نوشتار در پنج ف. حرفۀ معماري و محیط مصنوع در کشور است

  .ها و انواع تحقیق، و آداب تحقیق کنونی دورة دکتري معماري، چیستی، محصول، زمینه

  

 

آموزش عالی، دورة دکتري، آموزش معماري، تحقیق معماري،  شناسی آسیب :چکیده

  حرفۀ معماري
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 مقدمه .۱

دورة دکتري تخصصی
1

 در دانشکدة هنرهاي زیباي 1371سال  معماري نخستین بار در ایران در 

  سال، چندین دانشگاه و مؤسسۀ آموزش22اکنون، پس از گذشت  هم. دانشگاه تهران تأسیس شد

ها دهها نفر  پذیرند و این دوره عالی دولتی، غیرانتفاعی و آزاد در دورة دکتري معماري دانشجو می

شماري از این . اند آموخته شده دانشدانشجوي دکتري دارند و تاکنون دهها نفر از این مراکز

 عالی در داخل کشور و شماري در خارج از کشور به تدریس و آموختگان در مراکز آموزش دانش

اي  زمان هم به کار دانشگاهی و هم حرفه اي و بسیاري هم تحقیق اشتغال دارند؛ شماري به کار حرفه

  .اند مشغول

ی معماري تربیت کسانی است که شایستگی  عالمعماري حرفه است و هدف اصلی آموزش

چنین تربیتی در دورة . درستی به این حرفه بپردازند معماري کردن داشته باشند و بتوانند به

هاي معماري و  بسیاري از مدیران دانشکده. کندکارشناسی و کارشناسی ارشد تحقق پیدا می

ماري دربارة جایگاه و وظیفۀ دورة هاي دکتري مع بسته، مدرسان و دانشجویان دوره هاي هم رشته

هاي دکتري معماري چه  ایشان تردید دارند که دوره. دکتري معماري در تربیت معماران تردید دارند

تأثیري در تعلیم و تربیت معماران بهتر دارد و اگر دورة دکتري معماري وجود نداشته باشد، چه خللی 

به همین شکل، وظیفۀ آموزشی و . افتد عماري میدر حرفۀ معماري و نتیجۀ فعالیت مراکز آموزش م

  .هاي دکتري معماري محل تردید و ابهام است پژوهشی دانشجویان و استادان دوره

بخش مهمی از آموزش . دورة دکتري، بنا بر تعریف، در خدمت آموزش و پژوهش است؛ نه حرفه

 خدمت تربیت معماران گیرد، در آموختگان دکتري معماري صورت می معماري، که به دست دانش

چنین شکافها و ابهامها و . اي است؛ اما خود دورة دکتري مستقیماً ربطی به حرفه ندارد حرفه

هاي دکتري معماري در کشور و ظرفیت پذیرش آنها،  مهار تعداد دوره تردیدهایی در کنار گسترش بی

ژوهشی معماري و معضالتی از لزوم تدبیر و تدبر در کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها و مراکز پ

هاي  هنر گروه مهندسی فرهنگستان علوم را بر آن داشت که در ماهیت دوره و معماري شاخۀ قبیل، این

و ...) بسته مانند طراحی شهري و مرمت بناها و بافتهاي تاریخی،  هاي هم و رشته(دکتري معماري 

 جلسه در طول 50 درنگ در طی نزدیک به نوشتار حاضر نتیجۀ این. ویژگیهاي بنیادي آنها تأمل کند

ریزان، متولیان، مدرسان، و  این گروه امیدوار است متن حاضر توجه برنامه. بیش از دو سال است

هاي دکتري معماري و محاسن و  ها و مسائل دوره ترین جنبه اندیشمندان معماري در ایران را به مهم

  .معایب آنها جلب کند
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  ونی دورة دکتري معماريمروري بر آسیبهاي وضع کن .۲

آموختگان در این  دانش. هاي دکتري معماري در ایران دچار مشکالت و آسیبهاي گوناگونی است دوره

. کنند شوند و این مشکالت را به دانشجویان خود منتقل می ها با این مشکالت تربیت می دوره

ري ایران را، در نظر و عمل، چنین وضعی آیندة معما. شود چنین، پیوسته بر مشکالت افزوده می این

هاي دکتري معماري در ایران نوعی پاسداري از حوزة  اگرچه نفس وجود دوره. کند سخت تهدید می

ها ممکن است به غلبۀ ضرر این  نظري معماري است، دوام این آسیبها در کنار گسترش کمی این دوره

  .ناخت آنهاستها ش مقدمۀ رفع این آسیب. شان بینجامد اها بر فایده دوره

از این گذشته، . هاي دکتري معماري در ایران نیازمند تحقیقی مستقل است  دورهشناسی آسیب

این معیارها خود به . شناسی روشن باشد شناخت آسیبها تنها هنگامی میسر است که معیارهاي آسیب

اجمال به  ر، بهدر طی نوشتار حاض. تلقی ما از چیستی دورة دکتري معماري و اهداف آن بستگی دارد

ربط سخن چیستی و اهداف این دوره خواهیم پرداخت و در خالل آن، از برخی از آسیبهاي ذي

 :دهیم در این فصل، فهرستی از انواع این آسیبها به دست می. خواهیم گفت
  

هاي دکتري  اگر هدف دوره. آموختگان دورة دکتري معماري است آسیبهاي معطوف به دانشنوع اول 

پرداز معماري باشد، باید این هدف را اعالم کرد؛  ترکیبی از تربیت مدرس و محقق و نظریهمعماري 

  .ریزي کرد؛ و نتایج و محصوالت دوره را با این هدف سنجید دوره را بر مبناي آن برنامه

. عالی معماري استآموختگان دکتري معماري تدریس در مراکز آموزش  شغل متداول براي دانش

رود که به تعلیم و تربیت معماران و محققان معماري بپردازد؛ اما در  اري توقع میاز دکتر معم

با پایان دورة دکتري معماري، توانایی . آموزند هاي دکتري معماري چنین کاري را به او نمی دوره

که دورة شود درحالی آموخته در تعلیم و تربیت طراح معماري و محقق معماري گواهی می دانش

  .اي چنین منظوري طراحی نشده استدکتري بر

آموختۀ دورة دکتري   معماري باید دانشجو را به تعمق و تفکر وادارد و دانشدکتريهاي  دوره

نگر باشد و به   او نباید سطحی. اندیش باشد معماري باید پس از پنج سال تعمق و تفکر، پرسشگر و ژرف

گاه  دورة دکتري معماري، با هر هدفی، آن. دظاهر هر موضوع بسنده و به الفاظ هر حوزه دل خوش کن

. موفق است که گردوغبار اندیشه را فروبنشاند و در دل و ذهن و زبان دانشجو انسجام ایجاد کند

هاي دکتري معماري در کشور را از این حیث بررسی و میزان توفیق آنها را در  شایسته است که دوره

  .تربیت محقق ارزیابی کنیم

هاي دکتري معماري آشفته و مبهم باشد، ناگزیر دانشجو را گرفتار توهم دربارة  اگر اهداف دوره

عالی معماري به هدف اصلی دورة دکتري معماري توجه اگر مؤسسات آموزش . کند تواناییهاي خود می
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جاي از میان بردن جهل، جهل بسیط دانشجویان را به  بهآنکه خود بخواهند، نکنند، ممکن است بی

در چنین وضعی، بعید نیست که .  تبدیل کنند و آنان را پس ببرند و غافل و متکبر سازندجهل مرکب

کسانی با توانایی طراحی و آموزش معماري به دورة دکتري وارد شوند؛ اما پس از گذراندن این دوره، 

ر از آن اي به دست نیاورند و حتی شأن خود را باالت توانایی پیشین را از دست بدهند و توانایی تازه

شود که بدانیم آموزش طراحی  تر می این معضل هنگامی پیچیده. بدانند که به آموزش طراحی بپردازند

کند که  هاي حرفۀ معماري نیازي به دکتري ندارد؛ اما نظام اداري آموزش عالی الزام می و دیگر جنبه

آورد که  ین خطر را پیش میبرده اتمام موارد نام. ها دکتري داشته باشد مدرس معماري در همۀ حوزه

منظور طی کردن پلکان ترقی در برخی از دانشجویان نه به قصد توسعه و تعمیق کار علمی، بلکه به

 .هاي دکتري معماري شوند نظام اداري و آموزشی وارد دوره
  

رساله هم گواه تواناییهاي . هاي دورة دکتري معماري است آسیبهاي معطوف به رسالهنوع دوم 

از راههاي ارزیابی وضع و میزان . موخته است و هم محملی است براي گسترش و انتقال علمآ دانش

ها  هاي دکتري معماري در کشور این است که بپرسیم در سالیانی که از تأسیس این دوره توفیق دوره

 چقدر ها هاي دکتري در قالب کتاب منتشر شده است و این رساله گذرد چه تعداد از رساله در ایران می

  .اند هاي عملی و چه نظري آن، مؤثر و موفق بوده در تحول و تعمیق معماري، چه جنبه

منتشر . شود ها حبس می هاي دکتري پس از داوري در دانشکده در وضع کنونی، بیشتر رساله

  :ها معایب بسیاري دارد؛ از جمله نشدن رساله

 یابد؛ رقت علمی افزایش میشود و امکان س صیانت از حقوق دانشجو و استاد دشوار می 

 شود؛ گیرد و در چرخۀ علم وارد نمی هاي تحقیق دکتري در اختیار جامعۀ علمی قرار نمی یافته 

 دو داور خارجی، محدود  ا ی ها، داوري به داخل دانشکده، با حضور یک با انتشار نیافتن رساله

 گیرد؛ ماند و رساله در معرض داوري جامعۀ علمی قرار نمی می

 اش را به دریافت مدرك و نهایتاً به کتابخانۀ دانشکده محدود  جو نتیجۀ زحمات چندسالهدانش

  .دهد کند و شوق و نشاط علمی را از دست میمی
  

ابهام در هدف و  . آسیبهاي مربوط به شیوة گزینش دانشجویان دورة دکتري معماري استنوع سوم 

هاي این سنجش   داوطلبان و شیوهشود معیارهاي سنجش صالحیت ماهیت این دوره موجب می

جاي تأکید بر عمق و فهم و تفکر و توانایی بسا در آزمونهاي کتبی و شفاهی، بهچه. روشن نباشد

عالوه، دانشجوي دکتري قاعدتاً باید با طرح روشن  به. شود استنباط، بر اطالعات و محفوظات تأکید می

در . سشگر بار نیامده است تا پرسشی داشته باشد پردوره شود؛ اما او در مقاطع پیشینتحقیق وارد 
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همه، بسیاري از این با. شود نتیجه، بخش مهمی از مدت دورة دکتري صرف تهیۀ طرح تحقیق می

هاي دکتري همچنان ناشی از این است که طرح یا پیشنهادنامۀ تحقیق در آغاز کار  مشکالت رساله

 .خوبی پخته و پرداخته نشده است به
 

چون ویژگیهاي محصول . آموختگان است آسیبهاي مربوط به شیوة ارزیابی دانشم نوع چهار

آموخته و چه رسالۀ  هاي دکتري و توقع از آن روشن نیست، ارزیابی آن، چه ارزیابی شخص دانش دوره

آموخته و رسالۀ او را با سالیق شخصی  در بسیاري موارد، داوران دانش. او، وضعی روشن و استوار ندارد

بسا معیارهاي سنجش و چه. سنجند ، یا با معیارهایی نامتناسب با زمینه و نوع تحقیق او میخود

هایی که با موضوع و زمینه و نوع و محتواي رساله یا حتی با اهداف دورة دکتري  ارزیابی رساله

همچنین  .همخوانی نداردبسا که محتواي رساله با پیشینه و توانایی داور  ندارد؛ و چهتناسبمعماري 

آموخته است و گاه فقط در خصوص رساله؛ و توازنی بین اینها  داوریها گاه یکسره دربارة شخص دانش

  .برقرار نیست

  :خیزد بیشتر این آسیبها از دو معضل بنیادي برمی

معماري در . اي معماري و ماهیت نظري دورة دکتري است تعارض میان ماهیت حرفهمعضل اول 

هاي کارشناسی و  وظیفۀ دوره.  است؛ اما دورة دکتري ذاتاً امري صناعی نیستها و صناعات زمرة حرفه

هاي گوناگون آن است؛ اما وظیفۀ  حتی کارشناسی ارشد معماري تربیت اهل حرفۀ معماري در حوزه

هاي دکتري  بسیاري از مدیران مؤسسات آموزشی و مدرسان دوره. دورة دکتري معماري این نیست

هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد است و این  که دورة دکتري در امتداد دورهپندارند  معماري می

پندارند که مدرس معماري حتماً باید  حتی چنین می. دوره باید معمارانی ماهرتر و داناتر تربیت کند

. که بسیاري از استادان معماري در دانشگاههاي معتبر جهان مدرك دکتري ندارنددکتر باشد؛ درحالی

گردد؛ یعنی به آسیبی در  ثیري از آسیبهاي دورة دکتري معماري به چنین تعارضهایی برمیریشۀ ک

ست که  اروایناز. ها و محصول آنها طرز نگرش متولیان و مدرسان دکتري معماري به این دوره

اي رشد  آموختگان معماري در میانۀ کشمکش بین حرفه و تفکر و تحقیق، نه از نظر حرفه دانش

  . که باید در زمینۀ تحقیق و تعلیم چنان و نه آنکنند  می

همۀ . زمین است دار معماري در ایران هاي دکتري معماري از درخت ریشه نرُستن دورهمعضل دوم 

با . مقاطع آموزش دانشگاهی معماري وارداتی است و نتیجۀ رشد طبیعی آموزش در فرهنگ ما نیست

ایم این نظام را با فرهنگ خود و  اران، هنوز نتوانستهفرض پذیرفتن نظام دانشگاهی براي تربیت معم

در خصوص دورة دکتري، این مشکل دوچندان است؛ زیرا موضوع . نیازهاي واقعی خود تنظیم کنیم

  .دورة دکتري نه آموزشِ ساختن، بلکه آموزشِ خواندن معماري و آموزشِ آموزش معماري است
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نوط به درکی جامع و کمابیش واحد از چیستی اهتمام به حل معضالت و برطرف کردن آسیبها م

ها و انواع و آداب تحقیق در این دوره  دورة دکتري معماري، چگونگی ورودیها و خروجیهاي آن، زمینه

  .دهد است که فصلهاي بعدي نوشتار حاضر را تشکیل می
 

  ماهیت آموزش در دورة دکتري معماري .۳

: ازیم، الزم است دو نوع معرفت را از هم تمیز دهیمپیش از آنکه به چیستی دورة دکتري معماري بپرد

ها و  معرفت درونی معرفتی است که براي به انجام رساندن پیشه. است» معرفت درونی«نوع اول 

این معرفت با مهارت مالزمت و سنخیت . ها و هنرها، یعنی براي ایجاد تغییر در جهان، الزم استحرفه

این . آید و براي تغییر در عالم خارج، باید آن را به کار بست میدارد؛ عمدتاً از طریق عمل به دست 

آید و بیشتر در خود اثر معماري   کردنی است؛ کمتر در قالب الفاظ درمینوع معرفت یافتنی و وجدان

.براي کسب این معرفت، باید در مدتی دراز در نزد استاد شاگردي کرد. شود آشکار می
1

 براي تحکیم و 

گاه در حدي نیست   هیچرد این نوع معرفت، کسب معرفتهاي نظري هم الزم است؛ اماب تقویت و پیش

معرفت . است» معرفت بیرونی«نوع دوم . که بر جاي معرفت عملی تکیه زند و از آن کفایت کند

سینه یا شاگردي کردن در نزد استاد؛ بلکه از  به بیرونی معرفتی است که نه از طریق عمل یا سینه

ها و هنرها ها و حرفه آید و پیوندي مستقیم با پیشه گرفتن شفاهی یا کتبی به دست میطریق تعلیم 

  .ندارد؛ گرچه ممکن است براي آنها نیز مفید افتد

براي حرفۀ معماري باید .  عملی و درونی است؛ معرفتی الزم براي ساختنمعرفتیمعرفت معماري 

ت را در همۀ جهان پیشامدرن، چه در غرب و این معرفت عملی و مهار. چیزهایی درخور حرفه آموخت

ها  امروزه این معرفت را در دانشکده. آموختند اي و در طی عمل می چه در شرق، در درون نظام حرفه

 معضلی است که کل آموزش معماري این تعارض. ه و مقتضیات آن جداستآموزند، که از عالم حرف می

سخن ماست این است که آموزش معماري در مقاطع آنچه موضوع . در جهان مدرن با آن مواجه است

آموزند  کارشناسی و کارشناسی ارشد معماري تربیت معمار است و معرفتی که در این مقاطع می

شود در حد  ها آموزش داده می همۀ معرفتهاي نظري که در این دوره. معرفت عملی معماري است

  .عرفت طراحی و اجراي معماري، استمقدمه و حاشیه بر آموزش معرفت عملی معماري، یعنی م

» نظر کردن به معماري«نیست؛ بلکه آموزش » معماري«وظیفۀ دورة دکتري معماري آموزش 

بنابراین، معرفتی که بنیاد دورة دکتري بر آن است معرفت نظري به معماري است و دورة . است

این نکته با مقایسۀ . نیستهاي کارشناسی و کارشناسی ارشد معماري  دکتري معماري در ادامۀ دوره

____________________________________________________________________ 
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آموزند  آنچه در مقاطع گوناگون رشتۀ ریاضی می: شود تر می اي چون ریاضی روشن معماري با رشته

به این جهت، دکتري ریاضی در امتداد طبیعی دورة کارشناسی ارشد و . معرفت نظري ریاضی است

اضی پرداخت و هم به فلسفۀ توان به خود ری در دورة دکتري ریاضی، هم می. کارشناسی ریاضی است

توان به نظر  در معماري چنین نیست و در دورة دکتري معماري فقط می. ریاضی و نظر دربارة ریاضی

 خودِ معماري، هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد رهموضوع معماري در دو. معماري پرداخت» دربارة«

اي هم  مطالعه. حی کند و بسازدکسی کارشناس بهتر معماري است که بهتر طرا. یعنی ساختن، است

اما در دورة دکتري معماري، معماري . گیرد مطالعه براي طراحی است که در این دوره انجام می

 این تصور که معمار با گذراندن دورة .فهمندخوانند و میشناسند، می ورزند؛ بلکه معماري را می نمی

در دورة دکتري .  تصوري نادرست استدکتري معماري باید شایستگی عملی بیشتري به دست آورد

  . شوند معماري، معماران معمارتر نمی

هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد معماري کاري با تفکر و تعمق ندارد تصوري  این تصور که دوره

هاي کارشناسی و  جاست، زیرا هیچ کاري بدون تفکر و تعقل ارزش ندارد؛ اما تفکر در دورهنابه

که تفکر در دورة دکتري اري تفکري در پس عمل و متصل به آن است؛ درحالیکارشناسی ارشد معم

جاست که در مقابل، این تصور هم نابه. معماري تفکر دربارة معماري و نیز دربارة عمل معماري است

موضوع نظر و . در دورة دکتري معماري باید از موضوعاتی سخن برود که ربطی به معماري ندارد

در دورة . دکتري همان معماري است که عمل به آن در حیطۀ حرفۀ معماري استاندیشه در دورة 

پردازند که در  دکتري به اندیشیدن و سخن گفتن دربارة مبانی و مبادي و چیستی و چونیِ چیزي می

 .کنند حرفۀ معماري به آن عمل می

و اجراي معماري،  دکتري معماري نیز باید مهارتهایی آموخت؛ اما نه مهارتهاي طراحی دورةدر 

بلکه مهارت در اموري چون نقد، مباحثه، تألیف، تحقیق، و تدریس
1

هاي دکتري  از وظایف دوره. 

مدرسی و معلمی معماري عالوه بر دانش، نیاز به مهارت یا . معماري تربیت مدرس معماري است

. عمل به دست آیداین مهارت خود نوعی معرفت درونی است که باید از طریق . توانایی معلمی دارد

پس در دورة دکتري مطلوب معماري، . همچنین است مهارت در تحقیق و نوشتن و مانند آن

معرفتهاي بیرونی عمیق مربوط به معماري را در کنار معرفتهاي درونی مربوط به تحقیق و تدریس به 

  .آورند دست می

نها را باید دانشجو خود  دانش محض و اطالعات در فرصت محدود دورة دکتري روانیست؛ ایعرضۀ

باید دانشجو را در جهت تفکر و توجه به درون و تعمیق و . دست آورد از منابعی چون کتاب و مقاله به 

____________________________________________________________________ 
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باید به او آموخت چگونه آن دانشی را که از پیش دارد شکوفا و پویا و زاینده . تنظیم دانشی سوق داد

درستی جذب  آورد به ا هم که به دست میدر این صورت، این ذهن شکفته دانشهاي دیگري ر. کند

  . دهد کند و ذهن او را رشد می می
  

  محصول دورة دکتري معماري .۴

اندیش معماري است و هم دامن زدن  هدف دورة دکتري معماري هم تربیت مدرسان و محققان ژرف

ري محصول دورة دکت. به تحقیق دربارة معماري و شناخت و فهم جوانب و مراتب گوناگون معماري

آموختۀ این دوره است و در درجۀ دوم رساله یا نتیجۀ تحقیق  معماري در درجۀ اول شخص دانش

 .هریک از این دو باید ویژگیهایی داشته باشد تا هدف دورة دکتري معماري تحقق یابد. اوست
  

 آموخته ویژگیهاي دانش. 1. 4

تواند  اوست که می. استآموختۀ دورة دکتري معماري یکی از دو محصول مهم این دوره  دانش

معماران توانا و اندیشمند تربیت کند، به تأمل در خود از منظر معماري دعوت کند، در نسبت میان 

در . معماري و فرهنگ بومی تأمل کند و به تأمل بخواند، و دربارة مراتب و جوانب معماري تحقیق کند

پیداست که در .  هم محققی شایستهرود که دکتر معماري هم معلمی قابل باشد و مجموع، توقع می

در این هر دو حالت، او باید . عمل، در برخی وزن معلمی بیشتر است و در برخی دیگر وزن تحقیق

ویژگیهاي مربوط به بینش، ویژگیهاي : این ویژگیها سه دسته است. ویژگیهایی کلی داشته باشد

 .مربوط به دانش، و ویژگیهاي مربوط به مهارت

  شبین.  1. 1. 4

. آموزند اي از اقسام بینش و دانش و مهارت را می دانشجویان در دورة دکتري معماري، مجموعه

 متناسب با توانایی و خواست خود، در برخی از این بینشها و دانشها و ،آموختگان این دوره دانش

بنابراین، دورة دکتري معماري محصولهاي متنوعی دارد؛ یعنی، . شوند تر می مهارتها قوي

اند، و هدف اصلی دورة  هاي دکتري معماري، که در یک ویژگی اساسی مشترك آموختگان دوره انشد

ترین ویژگی  مهم. نگرانه بینش کل: دکتري معماري پدید آوردن همین ویژگی مشترك است

نگرانه برخوردار  گرا و کل آموختۀ دورة دکتري معماري این است که از بینش و معرفتی وحدت دانش

نگرانه بینشی  بینش کل. خواند اش می او را به گنج درونی خود فردي و جمعی و فرهنگیاست که 

و غافل از دقایق و اجزا نیست؛ بلکه بینشی است که در آن، به همۀ اجزا در نظامی کلی و » نگر کلی«

شود و ذهن دانشجو را زاینده  چنین بینشی موجب پرسشگري و تفکر می. کنند پیوسته نظر می هم به

  .کند می
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نگر باشد و تخصص او در  در عین عمق، جامعآموختۀ این دوره  شود که دانش نگري موجب می کل

آموختۀ دورة دکتري معماري   بنابراین، دانش.بعدي نکند یک حوزه و عمیق شدنش در آن او را تک

هاي دانش  پردازد، بر مجموعۀ دامنه هاي معرفت به تحقیق دربارة معماري می گرچه در یکی از حوزه

شود نسبت خود را با جهان و انسانها  این اشراف موجب می. در حوزة معماري اشراف حداقلی دارد

بهتر درك کند؛ جایگاه موضوع و حوزة تخصص خود را در کل نقشۀ معرفت معماري بشناسد و آن را 

نها تخصص ندارد هایی که در آ نظر نباشد و از انکار حوزه بین و تنگ با آن نقشه تنظیم کند؛ اندك

تر تعلیم دهد و  بپرهیزد؛ در میان کثرتها غرق نشود؛ و بتواند دانشجویان آینده را بهتر و سنجیده

 .تر و استوارتر و مفیدتري بپردازد هدایت کند و به تحقیقهاي عمیق

 از بینشهایی که باید در طی مدت تحصیل در دورة دکتري معماري پرورانده شود دیگریکی 

آموختۀ دکتري معماري هم باید ذهنی واگرا و متناسب با خالقیت  دانش. انۀ طرّاحی استبینش نقاد

بینش نقادانۀ طراحی به او . گرا و دقیق و مهندسانه هنرمندانه و محققانه داشته باشد و هم ذهنی هم

فظ کند که همواره نشاط و خالقیت و نیز پیوند خود با طراحی معماري را، از حیث نظري، ح کمک می

نگري و انضباط او در  این بینش بر قوت او در آموزش معماري و نیز خالقیت و تعمق و جامع. کند

نگرانه، موجب وحدت همۀ دانشها و تواناییهاي  این بینش، در طول بینش کل. افزاید تحقیق می

 .پیوندد شود و نظر و عمل معماري را به هم می آموخته در این دوره می

  دانش.  2. 1. 4

تواند او را براي کسب رة دکتري معماري وظیفۀ انتقال دانش به دانشجوي این دوره را ندارد؛ اما میدو

ترین دانشی که باید در دورة دکتري معماري آموخت  مهم. کند دانش در حوزه و زمینۀ خود یاري 

مصادر اطالعاتدانشجوي دکتري معماري باید اقسام . است» دانشِ کسب دانش«
1

ها،  کتابخانه (

منابع اطالعاتو ، ...)ها، فهرستها، وبگاهها، پایگاههاي داده و دانش،  نگاشتها، نمایه بایگانیها، کتاب
2
 

گیري از آنها متناسب با موضوع تحقیق   و آداب بهره)و انسانی... مدارك نوشتاري، تصویري، کالبدي، (

  .روز نگاه داردخود را بشناسد و همواره خود را در این زمینه به

  مهارت.  3. 1. 4

دکتر . ترین مهارتهایی که دانشجوي دکتري معماري باید کسب کند مهارت در آموزش است از مهم

نگرانه و تفکر اصیل و زایندگی و پویایی و  شود که بتواند بینش کل معماري چنان تربیت می

ذهن پرسشگر و . مهارت دیگر مهارت تحقیق است. پرسشگري را به دانشجویان آیندة خود منتقل کند

داند که چگونه  او می. دهد آموختۀ این دوره او را به سمت پرسشهاي حقیقی سوق می پویاي دانش

____________________________________________________________________ 
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شدة دانشگاهی پرسشهاي حقیقی مرتبط با معماري را بیابد و چگونه پرسشها را در قالب پذیرفته

او از روشها . ش، بیابداو قادر است روش تحقیق درست را، متناسب با ماهیت پرس. تنظیم و تدوین کند

تواند تحقیق را عمالً و در  او می. کند شناسی تحقیق بسنده نمی درکی عمیق دارد و به الفاظ روش

آموختۀ این دوره قادر است نتیجۀ   دانش.محدودة برنامۀ زمانی معین پیش ببرد و به نتیجه برساند

، بنویسد و به دیگران شدة دانشگاهیتهپذیرفزبانی روشن و پاکیزه، و در قالبهاي  تحقیق خود را به 

  .او ذهنی منسجم و زبانی روشن و پیراسته و علمی دارد. منتقل کند

 که میزان پیشرفت و توفیق دانشجو در این دو دسته مهارت به استعداد و شوق او نیز پیداست

 ممکن است .برخی از دانشجویان استعداد بیشتري در معلمی دارند و برخی در تحقیق. بستگی دارد

یک از این دو هاي دکتري معماري گرایشهایی براي تمرکز بر تربیت دانشجویان مستعد در هر در دوره

  .مهارت تعبیه کرد
  

 ویژگیهاي رساله. 2. 4

هاي دکتري معماري  مراکزي که دوره. رسالۀ دکتري معماري دومین محصول اصلی این دوره است

ها   جهان، تحقیق دربارة جنبهازدر کمتر جایی . اند دربارة معماريترین مراکز تحقیق  دارند قاعدتاً مهم

محصول این فعالیت . هاي دکتري معماري متمرکز است و مراتب گوناگون معماري در جایی جز دوره

 یکی شأن سندیت براي احراز ویژگیهاي داردرسالۀ دکتري معماري دو شأن . هاست پژوهشی رساله

تنها   رساله نه.؛ دیگري شأن نتیجۀ تحقیقی دربارة معماري)1- 3بند (آموختۀ دکتري معماري  دانش

گواه بینش و دانش و مهارت دانشجوست، بلکه محصول تحقیق دانشگاهی مهمی هم هست، که 

ها  عالوه، رساله به. دهد  به حیات خود در دانشگاه و بیرون از آن ادامه میمستقل از دانشجو یا محقق،

ها و  هایی هستند از باید پویایی در دورة دکتري معماري اهمیت دارند و نمونهبراي استمرار حیات و 

 .گیرد هاي تحقیق که در اختیار استادان و دانشجویان قرار می نباید

از حیث محتوا، رساله باید نمایندة جوهرة همۀ مواردي باشد که درخصوص چیستی دورة دکتري 

از حیث صورت، رساله . آموختۀ این دوره گفتیم دانشمعماري و بینش و دانش و مهارتهاي تحقیقی 

.باشدرا داشته باید همۀ ویژگیهاي متن مکتوب علمی و دانشگاهی 
1

 

پس از آنکه دانشجو دوره را به پایان رساند و بینش و دانش و مهارت او از طریق رساله و دیگر 

در اختیار دیگر دانشجویان قرار ابزارهاي ارزیابی محرز شد، رساله از طریق کتابخانۀ مؤسسۀ آموزشی 

____________________________________________________________________ 
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که گفتیم، رساله نتیجۀ تحقیقی در حوزة معماري است و باید در اختیار دیگران،  اما، چنان. گیرد می

 . در خارج از دانشگاه، نیز قرار گیرد
  

 انتخاب و ارزیابی دانشجو. 3. 4

 در دورة کارشناسی کم باید دست) بسته هاي هم و رشته(داوطلبان ورود به دورة دکتري معماري 

از میان این داوطلبان، باید کسانی را براي . تحصیل کرده باشند) بسته هاي هم یا رشته(معماري 

. تحصیل در این دوره برگزید که ویژگیهاي حداقلی الزم را براي تحقق اهداف این دوره داشته باشند

هاي دوره و ویژگیهاي  قق خواستهمنظور احراز تحدر مسیر و پایان دوره نیز باید دانشجویان را به

  .بنیاديِ یادشده آزمود

 انتخاب دانشجو .  1 .3. 4

گرایی و شوق کاذب ترقی رایج در جامعه، و  در انتخاب دانشجویان دورة دکتري معماري، باید مدرك

حتی تکمیل ظرفیت پذیرش دکتري در هر دانشکده را نادیده گرفت و فقط داوطلبانی را برگزید که 

دانشجوي دکتري معماري باید طی چند مرحله و در . اهداف دوره با آنان و در آنان ممکن باشدتحقق 

هایی همچون معماري مبتنی بر اطالعات نیست و باید  دار انتخاب شود؛ زیرا رشته آزمونهاي زمان

دورة عالوه، در طراحی اقسام آزمونهاي  به. توانایی و صالحیت داوطلب را در طی زمان شناسایی کرد

دکتري معماري، باید به یاد داشته باشیم که اساس در آزمونْ سنجیدن فهم و قوة استنباط داوطلب 

  :این آزمون باید. باشد، نه دانستنیها

 اندیشی داوطلب را بسنجد؛ میزان ژرف 

  نگري داوطلب را روشن کند؛  و جامعنگري کلمیزان 

 و در تحقیق ...) ست و روشن، همدلی با، انضباط ذهن، بیان در( داوطلب را در تعلیم استعداد

 معلوم کند؛...) نویسی، و  نظر کردن، پرسشگري، تبدیل مشکل به مسئله، درست(

  چون فرض بر این است که داوطلب دورة دکتري معماري دورة آموزشی حرفۀ معماري را

 ؛نمایان سازددر طراحی معماري را گذرانده است، توانایی او 

 بومی نشان دهد؛انس او را با فرهنگ  

 هاي جهانی متکی باشد گیري از آنها بر تجربه ز حیث شیوة طراحی پرسش و نتیجها. 

 رسیدن به اهداف دوره این است که دانشجو را پس از ورود به دوره نیز مستمراً و الزمۀ

 پس نحوي تنظیم کنیم که اگر دانشجو گیرانه ارزیابی کنیم و قوانین دورة دکتري معماري را به سخت
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مانند (دوره  از طی مراحلی معین، از ادامۀ تحصیل یا تنظیم رساله بازماند، بتواند مدرك میان

 . کسب کند) »دانشوري«

  آموخته ارزیابی دانش.  2. 3. 4

از حیث اتّصاف تدریجی به همۀ ویژگیهاي همواره براي تحقق اهداف دوره، ناگزیریم دانشجو را 

نحوي طراحی کنیم که در خدمت  ارزیابی نهایی دانشجو را باید به. یم ارزیابی کن1-3یادشده در بند 

ویژه  دار و درازمدت کتبی و شفاهی، به این ارزیابی از طریق آزمونهاي زمان. کسب صفات یادشده باشد

آموختۀ دکتري  که ذکر شد، دانش چنان. گیرد ارزیابی مقاالت علمی، و نیز ارزیابی رساله انجام می

آموختگان  واجد بینش و دانش و مهارتهایی معین است و در ارزیابی دانش» محققِ/ ممعل«معماري 

حال، ممکن است بسته به میزان تمرکز بر صفات معلمی یا بااین. باید به این هر دو جنبه توجه کرد

صورت، وزن ارزیابی تواناییهاي ایندر. هاي دکتري تعبیه کرد صفات محققی، دو گرایش در دوره

، بینش به هر روي. می و تحقیقی در هریک از این دو گرایش با دیگري متفاوت خواهد بودتعلی

  .ترین ویژگی اوست و ارزیابیها باید بر ارزیابی بینش او متمرکز باشد دانشجو مهم

مدیریت تحقیق . آموخته در تحقیق است، رسالۀ اوست ترین سندي، که گواه شایستگی دانش مهم

ترین  اي با صفات معین محتوایی و صوري از مهم  نتیجۀ تحقیق در قالب رسالهدر مدت معین و تنظیم

رو، ازاین. صفاتی است که دانشجو باید آن را احراز کرده باشد تا بتوان او را دکتر در معماري شمرد

  . رساله را نیز باید مستقل از شخص دانشجو ارزیابی کرد

گیرد؛ اما  راهنما انجام می) ان(با نظارت استادبخش مهمی از ارزیابی رساله در طی تحقیق و 

معیارهاي : داوري خود چند رکن دارد. ترین ارزیابی رساله ارزیابی نهایی آن به دست داوران است مهم

معیارهاي داوري باید بر . ، و داور)معیارهاي اجرایی(، آیین داوري )معیارهاي معطوف به رساله(داوري 

ۀ دکتري معماري و ویژگیهاي محتوایی و صوري رسالۀ دکتري معماري، آموخت مبناي ویژگیهاي دانش

با تدوین . مذکور در این سند، و با استفاده از تجربیات دانشگاههاي معتبر جهان، تدوین و مراعات شود

  .و اجراي این معیارها، جایگاه ضوابط در داوري تقویت و جایگاه سالیق تضعیف خواهد شد

نامۀ داوري نیز، که مربوط به موضوعات اجرایی داوري است، از قبیل  ت آیینافزون بر این، الزم اس

در تنظیم . زمان جلسۀ دفاع، حاضران و پرسشگران، تنظیم شود دفاع، مدت وجود و تعداد جلسات پیش

هاي مهم در  یکی از ضابطه. نامه نیز باید به تناسب آن با مندرجات این سند توجه کنیم این آیین

است که داور نمایندة جامعۀ علمی مخاطب تحقیق است؛ پس باید، مانند قاطبۀ این داوري این 

در این صورت، داور با بداهت به داوري رساله . خبر باشد جامعه، تا پیش از داوري از محتواي رساله بی

به این نحو، . داوري که ممکن است در مدت تحقیق رساله ایجاد شده باشد پردازد، نه با پیش می

هاي مهم دیگر این  از ضابطه. ولیت رساله از نظر جامعۀ علمی و متخصص سنجیده خواهد شدمقب
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است که داور باید از ارزیابی پیشرفت دانشجو یا بلوغ علمی دانشجو، مستقل از رساله، بپرهیزد و 

داوري درخصوص تواناییهاي شخص دانشجو، که در رساله . منحصراً دربارة خود رساله داوري کند

ر نشده است، از طرق دیگر و با کمک مسئوالن دانشکده و استاد راهنما ممکن است و به میزان ظاه

  .شود نامۀ داوري، در داوري نهایی دخالت داده می مقتضی و مندرج در آیین

نظر باشند؛ نمونۀ  داوران باید در حوزة تحقیق رساله صاحب. سومین رکن داوري شخص داور است

اجتماعی باشند؛ و در جلسۀ داوري رساله، از داوري دربارة پیشنهادنامۀ تحقیق، مراعات اخالق علمی و 

ترین کار داور سنجش مناسبت مدعاي  مهم. که در آغاز تحقیق به تصویب رسیده است، بپرهیزند

داوري . تحقیق با نتیجۀ آن و سنجش مناسبت روش و منابع تحقیق با موضوع و پرسش تحقیق است

هر . شود که دربارة همۀ تحقیقها با یک دسته معیار واحد داوري نکنیم میگاه ممکن  درست آن

تحقیق» نوع«یا » زمینه«
1

برخی از تحقیقها مرکب از .  معیارها و مالکهایی درخور خود دارد

داوري درست دربارة کل چنین تحقیقهایی و اجزاي آنها . ها و انواع تحقیق است اي از زمینه مجموعه

 .یارهاي شایستۀ هریک از آنها ممکن استبه معفقط باتوجه
  

  ها و انواع تحقیق زمینه .۵

ترین فعالیتی است که در دورة  با آنکه بخشی از دورة دکتري به آموزش اختصاص دارد، تحقیق مهم

ها و موضوعات مرتبط با معماري تحقیق  ها و حوزه گستردگی دامنۀ زمینه. گیرد دکتري انجام می

نگري و  پویا و جذاب و متنوع ساخته و هم آن را در معرض خطر سطحینظري در معماري را هم 

این . جمود از یک سو، و آشفتگی و نابسامانی و خروج از دایرة معماري از سوي دیگر قرار داده است

ها تعمیم داده  هاي موضوعی به دیگر زمینه تنوع موجب شده است توقعات مربوط به برخی از زمینه

. جا شود اي به حوزة دیگر جابه پروایانه و بدون توجه به جایگاه آنها، از حوزه، بیشود و روشهاي تحقیق

یابی به وضع مطلوب در دورة دکتري معماري مستلزم درنگ در موضوع تحقیق در این دوره  دست

 . است
  

 موضوع تحقیق و اقسام آن . 1. 5

به . ساختۀ اوستمکانهاي دستبسیاري از مکانهاي زیستِ انسان . کند  در مکان زندگی میانسان

اي از زندگی انسان  همین سبب، زندگی انسان تقریباً همواره با معماري سروکار دارد و کمتر حوزه

گردد که معماري امري چندوجهی  این ویژگی موجب می. است که ربطی با معماري نداشته باشد

. وناگون معرفت انسان پیوند داردهاي گ رو، مطالعه و تحقیق در معماري نیز با حوزه ازهمین. باشد

____________________________________________________________________ 
 

  . آینده توضیح خواهیم دادهايتحقیق در فصل» نوع«و » زمینه«دربارة . 1
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گستردگی دامنۀ موضوعهاي مرتبط با معماري از یک سو و ماهیت تحقیق دورة دکتري معماري و 

گستردگی و عمق آن از سوي دیگر سخن گفتن دربارة معیارهاي انتخاب و داوري در موضوعهاي 

 در معماري، برخالف بسیاري به عبارت دیگر،. کند شایستۀ تحقیق دورة دکتري معماري را دشوار می

هایی معین از  توان موضوع تحقیق دورة دکتري را از حیث ربط با حوزه هاي دانشگاهی، نمی از رشته

هاي دکتري معماري  همچنین ماهیت تحقیقهاي دوره. معرفت و هستی و زندگی انسان محدود کرد

همین گستردگی و تنوع از . یستدر میان مجامع دانشگاهی جهان امري پذیرفته و یکسان و اجماعی ن

کند که سخن گفتن دربارة چندوچون موضوعهاي تحقیق در  سو، و ابهام از سوي دیگر، ایجاب می یک

 .ها از طریقی دیگر آغاز شود این دوره

هاي کارشناسی و   که انتقال آن وظیفۀ دوره،معرفت معماري، یعنی معرفت حرفۀ معماري

فتی درونی و ضمنی است و بیشتر از طریق عمل و کمتر از طریق کارشناسی ارشد معماري است، معر

هاي دکتري  در مقابل، الزمۀ پرداختن به معرفت نظري معماري، که کار دوره. شود سخن منتقل می

در نظر کردن به معماري، ناگزیر از . هاي معرفت انسان است معماري است، مراجعه به دیگر حوزه

  .این گزیرناپذیريِ مراجعه به معناي جواز عدول از معماري نیستمراجعه به علوم دیگریم؛ گرچه 

درستی  پردازد و اگر تحقیق به آن می موضوع تحقیق دقیقاً همان چیزي است که محقق مستقیماً به

هایی  توان در دسته موضوعهاي تحقیق معماري را می. انجام گیرد، نتیجۀ تحقیق معطوف به آن است

بندي به اعتبار نسبت موضوع با  بندي موضوعهاي تحقیق دسته اقسام دستهیکی از . بندي کرد دسته

اي  زمینۀ تحقیق مرتبه. گوییم می» زمینۀ تحقیق«ها  به هریک از این دسته. هاي معرفت است حوزه

 .شود هاي معرفت معلوم می است که در آن، پیوند موضوع با دیگر حوزه

بندي به اعتبار ماهیت تحقیق یا چگونگی   دستهقیقبنديِ موضوعهاي تح اقسام دسته دیگر از یکی

نوع «ها  به این دسته. نسبت تحقیق با پرسش آغازین و اصلی تحقیق یا محتوا و مفاد تحقیق است

چون چگونگی و . نوع تحقیق ناظر به مرتبه و دقت پرسش اصلی تحقیق است. گوییم می» تحقیق

توانیم بگوییم که نوع  گذارد، می قیق اثر میمرتبه و دقت پرسش اصلی تحقیق در ماهیت عمل تح

تر از مرتبۀ رویکرد  این مرتبه از تحقیقْ کالن. تحقیق مستقیماً با ماهیت عمل تحقیق نسبت دارد

 .تر از مرتبۀ روش تحقیق است تحقیق و نیز کالن
 

 زمینۀ تحقیق. 2. 5

. بندي کرد اي معرفت دستهه توان به اعتبار نسبتشان با حوزه گفتیم که موضوعهاي تحقیق را می

معرفتهاي انسان به اعتبار اینکه از طریق . اي گسترده و اقسام بسیار دارد هاي معرفت دامنه حوزه

 فنی، که بیشتر  ـاین طیف از معرفتهاي علمی. آید طیفی دارد یک از مجاري ادراك به دست می کدام
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می و نظري متکی بر انتزاع عقلی از شود و به معرفتهاي مفهو متکی بر مجاري حسی است، آغاز می

یابد  رسد، تا معرفتهاي متکی بر عقل استداللی و بحثی ادامه می واقعیات طبیعی، مصنوع، و انسانی می

توان در هر جاي این طیف، یا  به سبب پیچیدگی معماري، می. انجامد و به اقسام معرفتهاي ذوقی می

بنابراین، از تقاطع معماري با . ن، پرسش معماري پیش کشیددر ربط با هر قسم از اقسام معرفت انسا

به اقسام تحقیق . آید اقسامی از تحقیق پدید می) از علمی تا ذوقی(هاي معرفت انسان  طیف حوزه

هر تحقیق معماري . گوییم می» زمینۀ تحقیق«هاي معرفت انسان  معماري از حیث ارتباطشان با حوزه

ی از معرفتهاي انسان باشد؛ اما سخن اصلی و محور هر تحقیقْ بیشتر ممکن است حاوي اقسام گوناگون

عبارت است از جایگاه سخن » زمینۀ تحقیق«بنابراین، . با یک نوع از معرفتهاي انسانی مناسبت دارد

زمینۀ تحقیق است که دیدگاه و رویکرد و روش تحقیق . اصلی تحقیق در طیف معرفتهاي انسان

ه محصول آن تحقیق، و همچنین معیارهاي سنجش اعتبار آن را معین دکتري معماري، و در نتیج

 .کند می

 تحقیق هم متأثر از دیدگاه کلی محقق است و هم دیدگاه و رویکرد او در تحقیق را روشن زمینۀ

محقق براي تحقیق . رود او با دیدگاهی معین براي روشن کردن امري مبهم سروقت جهان می. کند می

عالوه بر منابع و موانعی که . آید پیش می» موقعیت تحقیق« و به دنبال آن، یک کند به جهان رو می

دیدگاه و مفروضات . آورد آورد، خود محقق نیز چیزهایی به عرصۀ تحقیق می موقعیت تحقیق پیش می

ماهیت هر تحقیق وابسته است به آوردة موقعیت تحقیق و آوردة . هاي اوست محقق در زمرة آورده

هاي  هاي محقق باشد یا جزء آورده بسته به اینکه پرسش تحقیق جزء آورده. ل این دومحقق و تعام

  .آید پدید می» انواع تحقیق«موقعیت تحقیق یا نتیجۀ تعامل این دو باشد، 
  

 نوع تحقیق. 3. 5

هر قسم از تحقیق را به اعتبار خاستگاه پرسش اصلی آن . نوع تحقیق یعنی خاستگاه پرسش تحقیق

 .خوانیم می»  تحقیقنوع«تحقیق 

در برخی از تحقیقها، پرسش نمایندة نیاز به روشن کردن استعدادهاي منابع یا کشف منبعهاي 

در برخی دیگر از . اي است دهی دانش موجود در حوزه تازه و بالفعل کردن منابع بالقوه یا سامان

تحقیق، ) معموالً انسانیِ(معلوم، خود را در دل منبع و موضوع  تحقیقها، محقق بدون پرسشی از پیش

گذارد تا آن موقعیت خود پرسشی  گیرد و می دهد و با آن انس می یعنی موقعیتی انسانی، قرار می

در بعضی دیگر از تحقیقها، پرسش از پیش معلوم است و کار با پرسش آغاز . درخور پیش بنهد

 در طی تحقیق، هم خود پرسش تدریج و به. شود؛ اما محقق پیشنهادي براي پاسخ به پرسش ندارد می

در برخی . شود رفته آشکار می شود و هم پاسخ آن رفته تر می و جوانب و مقتضیات آن روشن و روشن

اي از احکام پیش  دیگر، محقق پیش از تحقیق، پاسخی براي آن پرسش در قالب حکم یا مجموعه
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.گویند می» نظریه«یا » فرضیه«نهد، که به آن  می
1

نشان دادن درستیِ آن حکم یا  تحقیق در جهت 

گیرد و در جهت درستی یا  در شماري از تحقیقها، محقق نظریه را از دیگران می. رود احکام پیش می

اي دیگر  اي دیگر یا از رشته اي را از حوزه رود؛ و در شماري دیگر، محقق نظریه نادرستی آن پیش می

اي دیگر را بسط  پردازد و گاهی نظریه تازه میاي  گاهی محقق نظریه. آورد به حوزة موردنظر خود می

برخی از تحقیقها نیز در . کند رساند و آن را در موضوع یا موضوعاتی اعمال می دهد و به تفصیل می می

بر این اساس، یعنی از حیث . رود حل براي معضلی و یافتن چاره براي مشکلی پیش میجهت یافتن راه

بندي کرد و  هاي تحقیق را دسته توان موضوع ق با پرسش، مینوع جستار در تحقیق یا نسبت تحقی

که  چنان. گوییم می» نوع تحقیق«اقسام تحقیق به اعتبار پرسش را . براي آنها اقسامی قائل شد

  .گذشت، نوع تحقیق ناظر به ماهیت عمل تحقیق است

کند و  معلوم میهاي معرفت  جایگاه تحقیق را در نسبت با حوزه» زمینۀ تحقیق«که دیدیم،  چنان

اگر موضوع مثالً . دهد ماهیت عملی آن را در نسبت با نوع جستار و پرسش نشان می» نوع تحقیق«

زمان نور و گرماي خورشید در طراحی پنجره باشد، زمینۀ  تحقیقی طراحی مدلی براي بررسی تأثیر هم

  .است» مدار نظریه«و نوع آن »  فنی ـعلمی«آن 

 

  2کاوش  

 

  3پرسش

 

  4نظریه

 

  5مسئله

 

نوع تحقیق ) الف معماري

  مدار  کاوش

متکی بر کشف (

دهی  اطالعات، سامان

اطالعات و تبدیل 

 )اطالعات به دانش

نوع تحقیق ) ب

 مدار پرسش

نوع تحقیق ) ج

 مدار نظریه

نوع تحقیق ) د

  مدار مسئله

 )گشا گره(

 

____________________________________________________________________ 
 

گویند گاهی فرضیه تا زمانی  گویند و در پایان تحقیق، که درستی آن نشان داده شد، نظریه می گاهی به این حکم یا گزاره در آغاز تحقیق فرضیه می. 1

هاست که با آنها بتوان  هایی عام دربارة پدیده مقصود از نظریه در این نوشتار گزاره. گیرد میکه در نزد جامعۀ علمی مقبول شمرده نشود نظریه نام ن

هاي انتقادي را در  بنابراین، آنچه در اینجا نظریه خوانده شده است نظریه. ها را بتوان سنجید هاي موجود را توضیح داد، و نیز درستی این گزاره پدیده

 .مدار، اختیار کند ویژه تحقیقهاي پرسش تواند آنها را در انواع تحقیق، به دي در حکم رویکردهایی است که محقق میهاي انتقا نظریه. گیرد بر نمی

2. Explore  
3. Question 
4. Theory 
5. Problem  
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مدار،  مدار، نظریه دار، پرسشم کاوش: بر چهار نوع است تحقیق بندي، دسته ترین کلی در ،اساسبراین

  مدار مسئله

 مدار تحقیق کاوش. »الف«نوع .  1. 3. 5

هاي مرتبط با معماري، پیداست که تحقیقهاي معماري از حیث منابع  با وسعت دایرة موضوعها و زمینه

شناسایی منابع ناشناخته و نشان دادن استعداد آنها براي تحقیقات معماري، . نیز بسیار متنوع است

جو در آن منابع و توقعاتی که از آن منابع براي اندیشه و عمل معماري  و شناساندن آداب جست

آمده از آن منابع به اطالعات و دانش خود نوعی از  دست هاي خام به توان داشت، و نیز تبدیل داده می

منابع و به این گونه تحقیق، یعنی شناسایی . ساز تحقیقهاي دیگر است تحقیق معماري و زمینه

  .گوییم می» شناسی تحقیق منبع«سازي آنها،  آشکارسازي و آماده

شود،  اي از موضوعات انباشته می عالوه، هنگامی که مجموعۀ دانش انسان در موضوع یا حوزه به

چنین نیازي . ادامۀ تحقیق در آن موضوع یا حوزه منوط به گردآوري و تدوین دانش تا آن هنگام است

هاي گوناگون دانش  ها و حوزه ها و پایگاههاي اطالعات و دانش در رشته ام دانشنامهبه پدید آمدن اقس

مند و روشن  دهی و بازگویی ضابطه به این گونه از تحقیق، یعنی گردآوري و سامان. منجر شده است

  .گوییم می» اي تحقیق دانشنامه«اي از دانش انسان در یک رشته یا حوزه  مجموعه

دهی و  اي دربرگیرندة کاوش و اکتشاف و سامان شناسی و تحقیق دانشنامه نبع متحقیقدو گونۀ هر

تشکیل » مدار تحقیق کاوش«معرفی اطالعات و دانش است و نوعی از تحقیق معماري را به نام 

شود؛ اما زمینه و مقدمه براي تحقیقات دیگر  مدار، پاسخی روشن نمی بر اثر تحقیق کاوش. دهد می

  .شود آماده می

 گیرد و پرسشی اي ناشناخته انجام می  نوع تحقیق معموالً شامل تحقیقهایی است که در زمینهاین

اي از معماري ناپیدا و پراکنده  به اینکه اطالعات در حوزهدر این نوع تحقیق، محقق باتوجه. معین ندارد

بق نظامی که از کند؛ آنها را مطا یابد و گردآوري می و آشفته و نابسامان است، آن اطالعات را می

دهد؛ و از مطالعۀ پیوند درونی اطالعات یا پیوند آنها با  اي روشن برخاسته است سامان می اندیشه

مدارك (شناسایی و گویاسازي منابع . کند اطالعات دیگر، اطالعات خام را به دانش تبدیل می

نگاشتها،  یگانیها، کتابها، با کتابخانه(، شناخت و معرفی مصادر ...)نوشتاري، تصویري، کالبدي و 

هاي معمول در چنین  ، مرور تحقیقهاي پیشین و بررسی و نقد آنها از مقدمه...)ها، فهرستها،  نمایه

  . تحقیقهایی براي رسیدن به هدف آنها، یعنی تبدیل اطالعات خام به دانش است

ا، استنباط از  و ساماندهی اطالعات، یافتن پیوندهاي نهان میان اطالعات و بیان آنهشناسایی

اطالعات همه مستلزم طی مسیري عالمانه است که در نهایت موجب تبدیل اطالعات به دانش 

نگاري بر متن، نتیجۀ تحقیق ممکن است در قالب پایگاه رقومیِ دانش، دانشنامه، حاشیه. شود می
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نتیجۀ تحقیق . ها باشدگیري از منابع همراه با نمونۀ تفسیر، و مانند این گویاسازي منابع، راهنماي بهره

هاي تألیفی و تحقیقی و فعاالنه و استنباطی محقق  در هر قالبی که باشد، باید حاوي و معرف اندیشه

یابی و استخراج و تدوین و تنظیم  ، الزم است آداب مراجعه به منابع، روشهاي دستمنظوراینبه. باشد

اي منسجم از معرفت  ه، چنین تحقیقی باید پهنهعالو به. و استنباط از آنها در نتیجۀ تحقیق بیان شود

دهد که محقق فقط به تفحص و تتبع محض و  اي نشان می آشکار کردن چنین پهنه. را آشکار کند

دهی آنها نپرداخته؛ بلکه از آنها استنباط کرده و اطالعات را به دانش مبدل  گردآوري اطالعات و سامان

 .ساخته است

هاي دکتري معماري نیاز به شرایط فاعلی   از این نوع در دورهموضوعاتیپیداست که پذیرش 

اي نیز دارد و دانشجو باید عالوه بر روشن کردن موضوع، صالحیت ویژة خود را نیز به مؤسسۀ  ویژه

  :برخی از این شرایط از این قرار است. آموزشی ثابت کند

  الزم . س عموم است موارد، منابع این نوع موضوع در مصادري دور از دستربسیاريدر

  است محقق به این مصادر دسترس داشته باشد؛

  ربط تسلط داشته باشد؛ عمومی یا فنی منابع ذيزبانبه 

 هاي  استنباط معموالً از پیوندهاي نهانی میان پاره. بتواند از اطالعات منابع استنباط کند

 خیزد؛  اطالعات برمی

 دهی اطالعات نشان داده باشد  را در سامانتر، توانایی خود  منضبط داشته باشد و پیشذهنی. 

 جوي تاریخ معماري ایران در متون فارسی، با  و آداب جست«: مدار مثال براي تحقیق کاوش

 »هاي نخست تکیه بر متون نثر سده

. استفاده کندمحقق کوشیده است متون فارسی را به منزلۀ منبع تحقیق تاریخ معماري قابل

) تا نیمۀ سدة پنجم هجري(هاي نخست  شدة نثر فارسی سده  چاپمنظور، همۀ متوناینبه

ها و مراتب گوناگون معماري و محیط مصنوع کاویده  را از حیث مطالب مربوط به جنبه

سپس انواع متون و استعدادهاي آنها را براي تحقیق تاریخ معماري، همراه با . است

سرانجام، آداب . ن، معرفی کرده استهاي خود از متو هایی در تفسیر معمارانۀ یافته نمونه

  . استفاده از این متون در تحقیق معماري را بیان کرده است

 مدار تحقیق پرسش: »ب«نوع .  2. 3. 5

زند، یا از آن پاسخ تصوري  شود که محقق یا پاسخ آن را حدس نمی گاهی تحقیق با پرسشی آغاز می

همچنین گاهی محقق نه پرسشی . ی بیان کردهاي علم روشن ندارد که بشود آن را در قالب گزاره

واحد، بلکه ابهاماتی متعدد در خصوص بستر و موضوع تحقیق دارد؛ خود را در دل موضوع و بستر 
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به این . گذارد پرسش بر اثر تعامل او با حوزة موضوعی و بستر آن تکوین یابد دهد و می تحقیق قرار می

  .گوییم می» مدار تحقیق پرسش«نوع تحقیق

گیرد؛ از موضوعهاي  مدار طیفی گسترده از اقسام موضوعات معماري را در بر می قیق پرسشتح

هاي علوم اجتماعی تا موضوعات مربوط به ارزیابی وضع موجود موقعیت یا  بین معماري و رشته

گیرد  اي از تحقیقات قرار می در یک سوي این طیف، دسته. اي از واقعیتهاي مربوط به معماري حوزه

یشتر جنبۀ انسانی و اجتماعی دارد؛ یعنی مواقعی که با واقعیتهاي پیچیدة انسانی مرتبط با که ب

. توانیم آنها را در قالب پاسخهاي حدسی روشن کنیم و توضیح بدهیم شویم که نمی معماري مواجه می

اي از  عهگیرد که مقصود از آنها ارزیابیِ مجمو اي از تحقیقات قرار می در سوي دیگر این طیف، دسته

  .واقعیتها یا اعمال انسانی مرتبط با معماري است

  : مدار چند مثال براي تحقیق پرسش

 »اعمال فضایی ویتگنشتاین بین معماري و فلسفه: ها تصاویر ورطه«
1

 

ـ زبانی فعالیتهاي فلسفی و معمارانۀ ویتگنشتاین،  محقق به دنبال یافتن روابط فضایی

ـ تراکتاتوس یا رسالۀ منطقین پس از اتمام کتاب ویتگنشتای. فیلسوف اتریشی، است

 و 1926در این فاصله، در بین سالهاي . فلسفه را ده سال کنار گذاشت) 1922(فلسفی

اثر برجستۀ دورة دوم . اي براي خواهرش در وین پرداخت  به طراحی و ساختن خانه1929

به تفاوت  باتوجهمحقق. است) 1953 (پژوهشهاي فلسفیحیات فلسفی ویتگنشتاین کتاب 

بارز اندیشۀ این فیلسوف در دو دورة زندگی فکري، با تمرکز بر خألهاي مکانی، زمانی، 

مفهومی، و شناختی فلسفۀ او، طرز تأثیر تجربۀ معماري در دستگاه فکري و اثر آن بر فلسفۀ 

آنکه  بیرساله با پرسش از فلسفۀ این فیلسوف و تجربۀ معماري او، . جوید دورة دوم او را می

 .رود اي داشته باشد، به سمت روشن کردن نسبت میان معماري و اندیشۀ او می فرضیه

 

 » بازنمایی معماري از روي متون: م1341-1176قلعۀ قاهره«
2

  

شناختی و مطالعۀ   در کنار بررسیهاي باستاناز متونمحقق کوشیده است با پرسش 

خهاي ممالیک بحري در قاهره، قلعۀ جبال شناختی با کاهاي گونهنامگذاري مکانها و مقایسه

محقق . هاي میانه است، بازنمایی کند قاهره را، که از آثار مهم معماري در سده) الجبال لعهق(

الدین ایوبی، تا کمال  م، در روزگار صالح1176 در سال  ریزي گسترش این قلعه را از زمان پی

ه و با بازسازي قلعه، پرسش از چند دنبال کرد)  م1341 -1293(آن در روزگار ناصر محمد 

____________________________________________________________________ 
 

1. Images of Entanglement: Wittgensteinian Spatial Practices Between Architecture and Philosophy 
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شناختی و تاریخی را نیز، مثل درك مدرن از توسعۀ معماري در محیط تر روش مقولۀ وسیع

 .قرون میانۀ اسالمی، پیش کشیده است

 مدار تحقیق نظریه: »ج«نوع . 3. 3. 5

د نظر و بینش نیز هر تحقیقی بای. ناخواه بر نظر یا نظرهایی مبتنی و متکی است هر تحقیقی خواه

هاي  مفهوم و جایگاه نظریه در رشته. نیست» نظریه«اما همۀ تحقیقها بر مدار . محقق را تقویت کند

سبب، در همینبه. گوناگون، از علوم انسانی و علوم اجتماعی تا علوم دقیق، بسیار متفاوت است

توان از مفهوم  است، نمیهاي معرفت  هاي آن به تنوع حوزه ها و حوزه معماري نیز، که تنوع دامنه

آنچه در میان . فرضیه و نظریه و جایگاه و نقش آن در تحقیقهاي معماري تعریفی یکسان به دست داد

نظر یا نظرهایی است که از ضمیر ناخودآگاه به » نظریه«همۀ اینها مشترك است این است که 

  .خودآگاه آمده و پرداخته و تبیین و تنظیم شده باشد

 است که اساس آن، در بدایت یا در مسیر تحقیق یا در نتیجه، تحقیقدار نوعی از م تحقیق نظریه

  :این نوع از تحقیق خود بر چند قسم است. نظریه است

شود و  در این قسم، تحقیق با پاسخی دربارة پرسش تحقیق آغاز می. پردازي است قسم اول نظریه

سخ گاه ساده و بسیط، و گاه پیچیده و این پا. رود در جهت درستی یا نادرستی آن پاسخ پیش می

  .اي نو است محصول این قسم از تحقیق پیش نهادن فرضیه یا نظریه. مرکب است

 »1»1989-1945مطالبات پدیدارشناسی در گفتمان معماري، : تئوریزه کردن ضدآوانگارد  

رده که محقق تاریخ اندیشۀ پدیدارشناسی را در سالهاي جنگ سرد بررسی و بر آن اساس ادعا ک

 1970تماس با پدیدارشناسی دشوارترین بخش چرخش  از تفکر مدرنیستی به پسامدرنیستی در دهۀ 

شولتس و کنت  ـ   آثار ارنستو راجرز، چارلز مور، کریستیان نوربرگانتقادياو با تحلیل . بوده است

 و با بسط مباحث دهند،فرمپتون، که وارد کردن پدیدارشناسی به معماري را بیشتر به آنان نسبت می

بگیرد، به تأیید و تقویت مدعاي برـ محیط را درمعماري پسامدرن به نحوي که مقوالت روابط انسان

باورانه و خام  به نظر او، اینکه امروزه تلقی این چهار تن از پدیدارشناسی را ماهیت. خود پرداخته است

باید هریک از این اندیشمندان . گارانه استان شمارند نادرست و ساده و متناقض با اندیشۀ پسامدرن می

. را در سیاق ظهور تاریخیِ نوعی جدید از عمل آوانگارد معمارانه، عمل مورخ، بررسی و ارزیابی کرد

اند که آثارشان هم از مراحل پایانی فهم مدرنیستی پس از جنگ از  ایشان شخصیتهاي انتقالی مهمی

محقق شاکلۀ فکري ایشان را . شناسیهاي پسامدرن معرفتمعماري متأثر است و هم از مراحل آغازین
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آوانگاردیسم « در خصوص اصطالح 1970نامد و جایگاه آنان را در مجادالت دهۀ  می» ضدآوانگارد«

  .کند مشخص می» معماري

اي دیگر از  اي را که در حوزه نظریه در این قسم، محقق. قسم دوم انتقال و بسط نظریه است

تحقیق در . کند هاي معماري منتقل می ه و مقبول افتاده است به یکی از حوزهمعرفت پرداخته شد

محصول این قسم از . رود جهت تنظیم آن نظریه با معماري و اصالح و پردازش دوبارة آن پیش می

گاهی محقق دو . اي است که گرچه نو نیست، در حوزة معماري نو است تحقیق پیش نهادن نظریه

مطالعۀ تطبیقی دستگاههاي . دهد کند و تطبیق می ظریه را با هم مقایسه میدستگاه نظري یا دو ن

 .ها نیز یکی از اقسام انتقال و بسط نظریه است نظري یا نظریه

  

 »شناختی در نظریۀ معماريشناختی ارزشهاي زیباییدر باب اهمیت معرفت«
1

  

اتنام، نلسون گودمن و ایچون هیالري پ پردازان ادبیمحققْ آثار فیلسوفان تحلیلی و نظریه

شناختی و ارزشها و ساتیا موهانتی را، که بر ماهیت عقالنی و احساسی تجربۀ زیبایی

. کنند، بررسی کرده است شناسانۀ ما تأکید و تعریفی پیچیده از عینیت میقضاوتهاي زیبایی

جانشینی ویژه رابطۀ آن با سیاست، کوشیده است گاه بر اساس تلقی ایشان از عینیت و به آن

نظري براي پسامدرنیسم در معماري مطرح کند که رابطۀ بین معماري و قدرت سیاسی را 

در این . شناسی، حقیقت یا عقالنیت توضیح دهدبدون کنار گذاشتن ارزشهاي زیبایی

هاي فلسفه، نظریۀ ادبی و معماري ارتباط برقرار کرده و کوشیده است تحقیق، بین رشته

. شناختی و نظري و تاریخی ایجاد کندگاه مسائل معرفتدر تالقیفضایی براي کندوکاو 

اي در بدین طریق، از برخی از نظریات حوزة فلسفه و نظریۀ ادبی استفاده کرده و نظریه

 . معماري پرداخته است
 

 »شناختی فضایی براي طراحی زیستۀنظری: مشترکات جانداران«
2

 

ختی در علوم زیستی و مهندسی، که شنامحقق با بررسی تجارب عملی طراحی زیست

محور براساس مدلهاي مختلف نظري انجام گرفته، و نیز با بررسی پیشینۀ روشهاي اطالعات

گرا، چارچوبی جدید براي طراحی، براساس رویکردي فضایی و اي و ترکیبو رابطه

مند سیاق
3

در این چارچوب جدید، .  به طراحی موجودات زنده، معرفی کرده است

 مثل مهندسی، معماري، و طراحی  ـهاي متفاوت طراحی ردهاي گوناگون از حوزهرویک
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اي جداگانه در طراحی براساس موجودات زنده دارد و به  یک پیشینه را که هرـصنعتی 

خالصه محقق . گذارند دنبال تفسیري متفاوت از فضا در طراحی است، در کنار هم می

هاي مختلف علوم زیستی و مهندسی و  حوزههاي موجود درکوشیده است با بسط نظریه

  . پیوند آنها با طراحی، چارچوب نظري جدیدي ایجاد کند

تر به نحوي در معماري  اي را که پیش در این قسم، محقق نظریه. قسم سوم اِعمال نظریه است

اي  امنههاي مرتبط با معماري آزموده شده است در د نمونه/ مفاهیم/ اي از موضوعات مطرح و در دامنه

آزماید و  اي را می کند؛ یا نظریه هاي مرتبط با معماري اعمال می نمونه/ مفاهیم/ دیگر از موضوعات

دهد و آن را  کند، یا نادرستی و ناکارامدي را نشان می دهد و آن را تأیید می درستی آن را نشان می

 .کند سی میشکافد و برر اي می کند؛ یا موضوعی را با استفاده از نظریه ابطال می
 

 »طراحی یکپارچه براي تحرك شهري: اکوترانسولوژي«
1

  

»شهرسازي سبز«محقق در نظریۀ 
2

 مجادله کرده و جانشینی براي آن در حوزة طراحی

شناسی در بودن بوم گو به نظر او، تحرك انسانی و پاسخ. شناسی پیش کشیده استبوم

شناسی جهان کنونی ما، این ان بومکه در بحرطراحی شهر پیوندي ناگسستنی دارند؛ درحالی

جو در طراحی اولیۀ محصوالت  و بر این اساس، با جست. گیرندکم میارتباط بنیادي را دست

کند و  مختلفی با مقیاسهاي متفاوت، از اتومبیل تا بناهاي مرتفع، شهرسازي سبز را نقد می

ریزي شهري و  برنامهاي براي تولید طرح، در کار متداول رشته با عرضۀ چارچوبی میان

نتیجۀ این تحقیق نشان دادن لزوم ایجاد حوزة جدید طراحی با . کند وچرا می طراحی چون

اي که به اعتقاد محقق هنوز در مراحل تکوین است و است؛ حوزه» اکوترانسولوژي«عنوان 

اي، طراحی شناسی جادههاي بومظرفیت تبدیل شدن به آگاهی وسیعی دارد که رشته

نقل، مهندسی ماشینهاي خودکار و مشاورة انرژي را به هم وریزي حمل برنامهشهري،

  .پیوندد می

تر دیگران  اي را که پیش در این قسم، محقق نظریه. قسم چهارم کاربردي کردن نظریه است

هاي مرتبط با  در یکی از حوزه» عمل«برد که بتوان از آن براي  اند به نحوي پیش می پرداخته و آزموده

 .سازي استفاده کند هایی چون مدل ممکن است محقق براي این منظور از شیوه. معماري استفاده کرد
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 »طراحی الگوریتمی در یک بافت معماري: طراحی با استفاده از دستور زبان«
1

  

مندِ طراحی با استفاده از اي تجربی انجام داده و از این راه، کاربرد روش قاعدهمحقق مطالعه

او از روش دستور زبان شکل براي تجزیه و ترکیب گونۀ . نهاي شکل را کاویده استدستور زبا

در بخش تجزیه، اصول . دار در یک بافت خاص معماري استفاده کرده استخانه حیاط

اي جدید از خانۀ  ترکیبی پایه را استخراج کرده؛ و در بخش ترکیب، ابتدا تکوین گونه

ها به این گونۀ جدید از دو راه  ر تحقیق او، تغییر صورت خانهببنا. دار را نشان داده استحیاط

دهندة صورت  یکی دگرگون شدن ارزشهاي منسوب به اجزاي تشکیل: تحقق یافته است

 را دگرگونیاو این . هاي جدید هاي کالبدي خانه به واژه ها؛ دیگري دگرگون شدن واژه خانه

مند براي  مکان کاربرد روش طراحی قاعدهدر قالب الگوریتم تصویر کرده و سپس به بررسی ا

در نهایت، یک مجموعۀ مسکونی را با استفاده از . سازي پرداخته است تولید الگوهاي خانه

 .همین روش طراحی کرده است

 مدار تحقیق مسئله: »د«نوع .  4. 3. 5

این . تاي نظري یا عملی اس مدار نوعی تحقیق است که هدف آن حل معضل یا مسئله تحقیق مسئله

شود و یکسره در جهت یافتن  اي از معماري آغاز می نوع تحقیق با نشان دادن وجود معضلی در حوزه

ممکن است . حل آن معضل استمحصول این نوع از تحقیقْ چاره یا راه. رود چارة آن معضل پیش می

  .سازي استفاده کندهایی چون مدل محقق براي این منظور از شیوه

 »طراحیهاي محیط داخلیايبرشده روش ساده «
2

  

به نظر محقق، مشکل کنونی طراحی براي تنظیم شرایط محیط داخلی بناها این است که 

کنند در آن، فقط از اطالعاتی کلی دربارة آسایش حرارتی و کیفیت هواي داخلی استفاده می

 علت این .که براي طراحی بناهایی، که از نظر انرژي و بهداشت کارامد باشد، محدودیت دارد

هاي میانگین مجزایی چون شدت جریان هوا، دماي هوا، و تمرکز محدودیت استفاده از مؤلفه

هاي  محقق براي حل این معضل روشی پیش نهاده است که هم مؤلفه. هاستآالینده

 کار بردن آن در طراحی محیطهاي داخلی آسان  گوناگون در آن منظور شده است و هم به

 . است
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 قآداب تحقی .۶

. گیرد ترین کاري است که در این دوره انجام می تحقیق مهم. دورة دکتري معماري دورة تحقیق است

آداب تحقیق شامل مجموعۀ اصول و معیارهایی است که باید مراعات شود تا تحقیق درست ممکن 

و استادان ) دانشجو(آداب تحقیق شامل همۀ ارکان تحقیق است؛ از شرایط و شئون محقق . گردد

اهنما و مشاور، تا طرز انتخاب موضوع، انتخاب روش متناسب با موضوع و نوع و زمینۀ تحقیق، ر

تشخیص منابع، اخالقیات فردي و اجتماعی تحقیق، مراعات حقوق پدیدآورندگان منابع، تتبع و 

حقیق بنابراین، همۀ آنچه در این سند آمده است به عبارتی دربارة آداب ت.  ... تنظیم و نوشتن رساله،

و سیر ) محقق و استاد راهنما(در این فصل، فقط به آداب مرتبط با دو رکن فاعلی تحقیق . است

  .پردازیم تحقیق می
  

  شرایط محقق.  1. 6

گیرد، فاعل اصلی تحقیق خود دانشجوست و  در تحقیقی که در دورة دکتري معماري انجام می

در ابواب گوناگون نوشتۀ حاضر، از ویژگیها و شئون . اند استادان راهنما و مشاور هادیان و یاوران محقق

  :محقق در دورة دکتري معماري گفتیم؛ از جمله اینکه

 شود و با تقویت فهم و استنباط  دانشجو باید بداند که دورة دکتري با قوة فهم و استنباط آغاز می

شود باید  ب میهمۀ دانشها و مهارتهایی که در این دوره کس. شود رود و به آن ختم می پیش می

 در جهت تقویت فهم و استنباط باشد؛

 نگري و  اندیشی بیشتر، کل منش دانشجو در مقام محقق باید چنان باشد که این دوره به ژرف

او باید خود را از علم غیرنافع، غرقه شدن در کثرتها و الفاظ، جزءنگري، . نگري او بینجامد جامع

 نگري صیانت کند؛ پریشانی، و سطحی

 از وظایف محقق این است که بداند در تحقیق . جوي حقیقت است و معناي جست بهتحقیق

 خود با کدام مرتبه از حقیقت سروکار دارد؛

 بینی خود در تحقیق  باید به جهان. بینی است محقق باید بداند که فهم حقیقت وابسته به جهان

 اشد؛ بینی توجه داشته ب و نسبت تحقیقی که در پیش گرفته است با جهان

 کم کلیت  کند احاطه داشته باشد؛ یا دست اي که در آن تحقیق می محقق باید به دانش حوزه

 نقشۀ آن حوزه را در سطح جهانی بشناسد؛

 اي نظري یا عملی به انسانها،  محقق باید موضوع تحقیق خود را طوري انتخاب کند که فایده

 ویژه مسلمانان و ایرانیان، برساند؛ به
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 او، . د نتیجۀ تحقیق خود را به زبانی روشن و علمی براي مخاطبان معین بیان کنداو باید بتوان

چه در مقام محقق و چه معلم، باید بیاموزد که چگونه مخاطبان را با خود همراه و همدل کند و 

 هاي خود را با انضباط و دقت و شیوایی به آنها منتقل کند؛ یافته

 عین مدیریت کند و به سرانجام برساند باید بتواند تحقیق را در مدتی ممحقق. 
 

  شئون راهنماي تحقیق. 2. 6

استاد راهنما کسی . برد دانشجوي دکتري معماري تحقیق خود را با هدایت استاد راهنما پیش می

او عیناً در موضوع تحقیق . شناسد و خود در آن حوزه تحقیق کرده است است که حوزة تحقیق را می

زیرا در این صورت تحقیق تکراري خواهد بود و پذیرفتنی نیست؛ اما نقشۀ دانشجو کار نکرده است، 

تواند راه را به دانشجو نشان بدهد و او را از پرتگاهها  شناسد و می حوزة آن تحقیق و معضالت راه را می

  .دور کند

، عالوه به. اي نیست که دانشجو براي کسب دانش به او مراجعه کند استاد راهنما چون کتابخانه

چنین نیست که استاد راهنما متولی تحقیق باشد و دانشجو دستیار او و دانشجو به حکم استاد در 

گیرد و موجب درماندگی او  اگر استاد منبع صرف باشد دست دانشجو را نمی. مسیر تحقیق پیش برود

 کند و پیش گذارد دانشجو خود تجربه شود؛ و اگر امهات کار تحقیق را به دانشجو تکلیف کند، نمی می

استاد راهنما . دانشجو باید خود مسیر تحقیق را، با نظارت و هدایت استاد راهنما، طی کند. برود

کند استاد در کجا در مقام منبع باشد و  صفت دستگیري است که معلوم می. دانشجوست» دستگیر«

 این اشراف و پیشینۀ استاد باید به زمینۀ تحقیق اشراف داشته باشد و. در کجا به دانشجو تکلیف کند

اما الزمۀ دستگیري او علم مستقیم و . تحقیق او در زمینۀ آن تحقیق باید از پیش ثابت شده باشد

گیرد و بر  چه بسا که استاد علمِ مربوط به موضوع را از دانشجو می. جزئی به موضوع تحقیق نیست

  .کند همان مبنا او را دستگیري می

خواند؛ به دانشجو پروبال بدهد؛  به توجه به همۀ گسترة موضوع فرااستادِ دستگیر باید دانشجو را

دانشجو . تواناییها و قوتهاي کار او را بشناسد و بسته به صفات فردي دانشجو، آنها را به او نشان بدهد

را با مجموعۀ توانایهایش درك کند و توقعش از او متناسب با تواناییهایش باشد؛ نه کمتر از تواناییها و 

نحوي که وقتی میوه داد، دانشجو را در ظرف وجودي خود دانشجو رشد دهد؛ به. ه فراتر از طاقت اون

استاد راهنما باید گاهی نقش مخالف دانشجو را بازي کند، با او بحث . آن میوه میوة خود دانشجو باشد

دانشجو به عیوب هاي تحقیق روشن شود و  و مجادله کند و بگذارد در حین بحث، زوایا و خلل و رخنه

استاد دستگیر در عین مراقبت از دانشجو، . کار خود پی ببرد یا استدالل و قوة بیان خود را تقویت کند

شناس باشد و بگذارد دانشجو خود به چیزي برسد و چیزي را پیش از موعد به  باید صبور و موقع

قع باید به دانشجو کمک کرد و دریابد چه مو. وخیز آموزندة دانشجو نشود دانشجو نگوید و مانع افت
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نفس  جا کمک کند مانع تجربۀ شخصی دانشجو و از بین رفتن اعتمادبهاگر زود یا بی. کی کمک نکرد

باید در . شود شود و اگر دیر کمک کند، موجب درماندگی و استیصال دانشجو و ناشکفتگی او می او می

هن و تمرین دادن او به اندیشیدن و بیرون جهت افزایش توان دانشجو و رشد دادن او و جاري کردن ذ

در مقابل، نباید خود را دانا به همۀ امور جلوه دهد؛ نباید . آمدن از گودالهاي فکر و تحقیق رفتار کند

استاد باید چنان رفتار کند که هر وقت . دانسته است هاي تحقیق را از پیش می وانمود کند که یافته

باید .  نزد او برود و او آن قفل را باز کند و او را از دور باطل خارج کندراحتی دانشجو در کار فروماند به

لغزشگاهها و پرتگاههاي تحقیق را به دانشجو نشان بدهد و به او بیاموزد که وقتی که با معضلی مواجه 

ي از همه باالتر اینکه استاد راهنما خود الگو. شد، چگونه آن معضل را فهم کند و چگونه آن را بگشاید

  .ورزي بکر و دقیق براي دانشجو باشد اندیشه

چون منش استادان در دستگیري متفاوت است، اصل . الزمۀ دستگیريِ واقعی وحدتِ دستگیر است

اختیار کردن دو استاد راهنما فقط در . بر این است که هر دانشجو فقط یک استاد راهنما داشته باشد

و با احراز توانایی ) اً به دو نوع راهنمایی نیاز داردیعنی در تحقیقهایی که ماهیت(وضعیتهاي خاص 

از (صوري بودن استاد اول . دانشجو در مدیریت تحقیق و هماهنگ کردن استادان پذیرفتنی است

، که این روزها بسیار رایج )از بیرون دانشگاه(و هدایت تحقیق به دست استاد دوم ) درون دانشگاه

  . در نظام آموزش معماري کشور استهاي آشفتگی و فساد  است، از نشانه

اي دارد، استاد مشاور وظیفۀ انتقال دانش و  رشته چون بسیاري از تحقیقهاي معماري ماهیت میان

کند؛ یعنی سمتی را که استاد راهنما بر آن اشراف  اي را ایفا می رشته تجربۀ سمت دیگر تحقیق میان

  .ندارد
  

  سیر تحقیق. 3. 6

یق و عالیق و حتی کلیات موضوع را از پیش از ورود به دوره معین دانشجوي دکتري حوزة تحق

تحقیق راهی است که با . کند او کار تحقیق را کمابیش از همان آغاز دورة دکتري شروع می. کند می

تبدیل مشکل به مسئله، تبدیل دردهاي مبهم به پرسشهاي روشن، تشخیص نسبت پرسشها با 

ا انتخاب روش تحقیق متناسب با موضوع و نوع و زمینۀ تحقیق شود و ب بینی محقق آغاز می جهان

طی کردن این . شود این راه به نتیجۀ تحقیق، یعنی پاسخ پرسش اصلی تحقیق، ختم می. رود پیش می

در اینجا بر برخی از . ترینِ این آداب یاد کردیم در فصلهاي گوناگون این نوشتار از مهم. راه آدابی دارد

 .یمکن آنها تأکید می

علم اهل. اند هاي معرفت تحقیقهایی کرده ها و حوزه در طی روزگار، محققان معماري و دیگر رشته

ها و  اند از آن تحقیقهاي معتبر ضابطه گروهی از ایشان کوشیده. اند اي از آن تحقیقها را معتبر یافته پاره
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جربۀ محققان موفق است و ها و اصول و روشها چکیدة ت آن ضابطه. هایی انتزاع کنند»روش«اصول و 

بنابراین، . توانند با آموختن آنها، طرزِ درست سپردن مسیر تحقیق را بیاموزند دیگر محققان می

پس محقق . رو، شناخت آنها مهم استهاي تحقیق است و ازاین روشهاي مدون تحقیق چکیدة تجربه

حال، باید به چند نکته یندرع. باید روشهاي رایج تحقیق در حوزة کار خود را کمابیش بشناسد

  :درخصوص روش تحقیق توجه کرد

تحقیق واقعی پس از شناختن روشهاي تحقیق و . تحقیق کردن با دانستن روش تحقیق یکی نیست

دانشجو نباید در گرداب اقسام روشهاي تحقیق . شود بیرون آمدن از تکثر ناشی از این شناخت آغاز می

  . با علم واقعی و تحقیق راستین یکی بشماردغرق شود و علم بر روشهاي تحقیق را

ویژه در علوم انسانی، که معماري  به. تغییر نیست روشهاي مدون و شناختۀ تحقیق ثابت و بی

حتی گاهی روش تحقیقی واحد . بیشتر به آنها وابسته است، این روشها پیوسته در حال تغییر است

اي  ق دیگر، از سرزمینی به سرزمین دیگر، و از حوزهاین نامها از محققی به محق. نامهاي گوناگون دارد

او باید خوب فهم کند که چه . محقق باید روح روشهاي تحقیق را بشناسد. کند به حوزة دیگر تغییر می

ممکن . بینی محقق برقرار است پیوندي بین روش تحقیق و موضوع و نوع و زمینۀ تحقیق و جهان

شده نباشد یا ترکیبی از چند  ند که در زمرة روشهاي شناختهاست او با چنین فهمی، روشی اختیار ک

کند مطابقت آن با روشهاي معروف نیست؛ بلکه مناسبت  آنچه روش تحقیق را معتبر می. روش باشد

» عقالیی«تحقیق باید روشی » راه«محقق در . آن با نوع و زمینۀ تحقیق مطابق معیارهاي عقلی است

 .نام نباشد اقالن بر آن صحه بگذارند، ولو در زمرة روشهاي صاحبدر پیش بگیرد؛ یعنی روشی که ع
  

  مؤخره .۷

مندند دوست دارند که تمام  همۀ کسانی که به سرنوشت معماري و آموزش آن در این سرزمین عالقه

همۀ ایشان . امکانات دانشگاهی و جز آن در خدمت بهبود معماري و مکان زیست ایرانیان صرف شود

هاي دکتري معماري، با امکانات عظیم معنوي و مادي آنها، در خدمت ارتقاي  رهدارند که دو دوست 

غرض از این نوشته نشان دادن برخی از معضالت و آسیبهاي . وضع معماري در این سرزمین درآید

ترین مندان و اندیشمندان به تأمل در مهم هاي دکتري معماري، و دعوت از همۀ این عالقه دوره

سخنمان در این مختصر را با . ها مؤثر است  در اصالح و بهبود و ارتقاي این دورهموضوعاتی است که

به اینکه هر اقدامی گاه، باتوجه آن. ها آغاز کردیم مروري اجمالی بر آسیبهاي وضع کنونی این دوره

براي اصالح موکول به تلقی ما از چیستی دورة دکتري معماري است، به ماهیت معرفت معماري در 

سخن از چیستی این دوره ناگزیر به . اي معماري پرداختیم  دکتري و تفاوت آن با معرفت حرفهدورة

از . است» رساله«و » آموخته دانش«سخن از ویژگیهاي محصول این دوره کشید، که خود بر دو قسم 
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یق ها و انواع آن پرداختیم و نشان دادیم که هر زمینه و نوع تحق آنجا به تحقیق معماري و زمینه

ها و انواع تحقیق در  پرداختن به تحقیق در هریک از زمینه. معیارهاي اعتبارسنجی خاص خود دارد

معماري منوط به مراعات آداب تحقیق است، که آن را در سه باب شرایط محقق و شئون راهنما و 

  .سیر تحقیق وارسی کردیم

هاي دکتري معماري   در دوره، هدف از این سند دعوت از اندیشمندان براي تأملگفتیمکه  چنان

هاي تازه، راهی براي اصالح و بهبود کیفی  است تا از این راه، پیش از اقدام براي تأسیس دوره

ها نیست؛ بلکه  اي براي اصالح این دوره نامه یا بخشنامه این سند آیین. هاي موجود بیابیم دوره

ها و رسیدن به تفاهم  هاي این دورهترین محور اي است براي اندیشیدن و تأمل در مهم نامه دعوت

  .هاي دکتري معماري در کشور منظور اصالح وضع دورهبیشتر براي اقدام و عزم عمومی به

 
 

 


