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تحول در آموزش معماری در تعامل دوسویه با تاریخ و فناوری

04/90/41 :تاریخ دریافت
01/41/41:تاریخ پذیرش
 همچون علم در بستر تاریخی خود چون یک ارگانیسم زنده دائما در حال تغییر و تحول است و در یک سیر،معماری به عنوان هنر

:چكیده

 تعامل میان فناوری و تاریخ از موضوعات بسیار مهم در دستیابی به یک معماری کارآمد و پیشرفته در هر عصر و زمانی.دیالكتیكی قرار دارد
 آموزش مبتنی بر سیستم استاد ـ شاگردی در دوران گذشته همقدم با روح. مفهومی که ریشه در آموزههای معماری سنتی ایرانی دارد،است
 وجود پیچیدگی و تضاد در روند تكامل علم و. عامل ترویج اصول و مبانی معماری آن دوره است،زمان در هر دوره تاریخی و سبک معماری
 شناخت.فناوری و به تبع آن در هنر و سبکهای معماری بر آموزش علمی معماری تأثیرگذار است و این تأثیر و تأثرها همچنان نیز ادامه دارد
روحیه و فرهنگ علمی در هر دوره و خصوصا در زمان حال و به هنگام کردن دروس معماری مطابق با پیشرفتها و پیچیدگیهای علمی عصر
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، هدف این پژوهش بررسی آموزش معماری و دگرگونیهای آن در گذر زمان. عامل پویایی و زنده بودن معماری در کنار سایر علوم است،حاضر
 همچنین برای همگام کردن مسائل آموزش معماری با این روند تالش میگردد و پیشنهاد میشود در ایران نیز این.همچون یک روند علمی است
 روش، روش تحقیق در این پژوهش.روند آموزش تعاملی مورد توجه قرار گیرد و سیستم آموزشی معماری با معیارهای آموزشی نوین سازگار شود
.تحقیق توصیفی و استفاده از راهكارهای ترکیبی است
. مدارس معماری، آموزش معماری، تحول،تعامل
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Abstract
Architecture as an art, like science, has been evolving consistently through its historical base is analogous to a
living organism and it is placed in a dialectic process. Development of architecture is the result of interaction
between technology and history. It is very important to achieve an efficient and advanced architecture design
in any time and every era, a concept that has roots in Iranian architecture. Education based on apprenticeship
and establishment of elements of traditional architectural basis and ethical principles form the essence of
architecture. The existence of antibiosis and complexity in the development of science and technology and
consequently in the art and architecture styles determine the quality of the architectural education. The purpose
of this study is to examine the essence of architectural education and its changes through the time as a scientific
process to clarify new horizons for architectural education and learning. Logical argumentation research
strategy and descriptive analytical research method have been adopted as inference mechanism and research
method of study. The results show that new horizons of contemporary architecture should be clarified through
interaction of "consistency" and "diversity". It is proposed to adapt the teaching methods, which focuses on
socio-cultural parameters rooted in sustained and indigenous believes and thoughts.
Keywords: interaction, evolution, architectural education, consistency, diversity.

 -1مقدمه
تاریخ معماری نشان میدهد که هنرمندان و معماران در
هر دوره از روح زمان خود آگاهی یافته و سعععی کردهاند
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با جامعه و تحوالت آن حرکت کنند .نیاز امروز معماری
کععه همگععاد کردن آموزش معمععاری بععا تحوالت علمی،
اجتماعی و جهانبینی انسععان امروز از جهان اسععت .در
یک دسععتهبندی کلی ،آموزش معماری را می توان به دو
نوع آموزش مبتنی بر سعیست استاد ااگردی و آموزش
آکادمیک در سعیر تارییی آن تسسی بندی کرد .آموزش
مبتنی بر نظاد استاد ااگردی در دوران گذاته ،قبل از
ایجاد آکادمیها و مدارس معماری ،در دنیا مرسععود بوده
اسعععت .امععا آموزش مععدرن (آکععادمیععکم معمععاری ،از
ویژگیهای قرون اخیر در اعععیوه رواج عل و تفکیک و
تیصععصععی کردن علود اسععت( .مهدوینژاد و دیگران،
4909م تضعععادها و پیگیدگیهایی که در روند تارییی
معماری و به تبع آن آموزش معماری صععورت می گیرد،

 -1-1نظریه تحلیل تعاملی

فلسفه هگل ترکیبی از اندیشههای حدی و ایدهآلگرایی
است .موضوعی از فلسفه هگل که جریان فکری جهان را
ع به ویژه از طریق عمومیت یافتن اندیشههای مارکس ع
بسیار متأثر کرد ،همان است که به فلسفه یا روند
دیالکتیک معروف است .مراد از روال دیالکتیک به زبان
ساده این است که هر چیزی ضد خود را در خود
میپروراند .روند دیالکتیک به تعبیر هگل ،مرکب از یک
حرکت سهگانه است که اامل تز ،آنتیتز و سنتز میاود
(اکل اماره 4م و پس از آن سنتز خود تزی تازه میگردد
و این روند آنسدر ادامه مییابد تا در ایده مطلق پایان
پذیرد .مارکس به ویژه روند دیالکتیک را به کار گرفت و
نظریات خود (مزینی491 :4935 ،م را بر آن استوار
ساخت .همانگونه که اقتصاد بردهداری مسهور فئودالیته و
اقتصاد فئودالیته مغلوب بورژوازی اده بود ،در فلسفه
مارکس تأکید کامل بر یافتههای علمی ،بر منطق علمی و
بر سیست های علمی بود.

در یک سیر دیالکتیکی قرار دارد .ایوه آموزش معماری
به هیچرو جدای از اععیوه آموزش سععایر علود نیسععت و
باید با تغییرات ایوههای آموزای خود را وفق دهد و از
ارزشهای نوین آموزاععی بهره ببرد .در این مساله به این

سنتز

آنتیتز

تز

موضوع ،با نگاهی دیالکتیکی ،پرداخته ادهاست.
سوأالت تحقیق

تصویر  -1روند دیالكتیک به تعبیر هگل

الفم روند تکاملی آموزش معماری از گذاته تا به امروز
چگونععه بودهاسعععت و این رونععد در چععه سعععیری قرار
دااتهاست؟
بم روند تغییرات و تحوالت تاریخ عل چگونه با معماری
و آموزش آن پیوند مییابد و چگونه میتوان نوعی تعامل
میان فناوری های روزآمد و پیشععرفته ،با بسععتر تارییی
طرحهای معماری ایجاد کرد؟
هدف تحقیق

هدف این پژوهش اناخت روند تعاملی (دیالکتیکیم
آموزش معماری در بستر تارییی فرهنگی آن همگون
یک روند علمی است.

این رویکرد فلسفی ،خاستگاه اناخت است؛ زیرا گوهر و
سععاختار آن با ویژگی اسععاسععی ماده ،یعنی حرکت ،آ از
میاععود و سعاز و کار حرکت را تبیین و تعریف میکند.
اعععناخت دیالکتیک به عنوان یک رویکرد فلسعععفی به
صععورت مجرد ،بسععیار سععاده اسععت .آنگه پیگیده اسععت
اعععنعاخعت حرکات پدیدههای مورد مطالعه اسعععت که
نیازمند اناخت قانونمندی ویژه آنها از راه بهکارگیری
علود مربوط بععه آنهععا اسعععت .حععال این بعهکععارگیری
قعانون منعدیهعا خواهنعاخواه ،آگعاهعانه یا ناخودآگاه در
چعارچوب رویکرد دیالکتیکی موجودیت پیدا می کند .با
این اسعتدالل که هرچه در جهان است ،همواره در حال
حرکت و تغییر است .دیگر آنک ه ،این حرکت و تغییر در

ضرورت یادگیری تعاملی

در این قرن ،دیعالکتیعک بعه عنوان قانونمندی اصعععلی
حرکت ماده به طور عاد ،مطرح اعععد .مبانی یهنی این
اصعول ،بهوسعیله هگل ،فیلسوف آلمانی ،تدوین و توس
کارل مارکس فیلسوف دیگری از همان کشور ،با واقعیت
کلی جهان هماهنگ اد .اناخت این اصول برای انسان
دیدگاهی را می آفریند تا در پرتوی آن بتواند راه طوالنی
اعناخت جهان را از مسعیر درسععت بییماید .استفاده از
ابزار دیالکتیک به عنوان روش اعناخت ،ارط الزد و نه
کافی برای پیمودن راه اععناخت هسععتی بهصععورت عاد

تاریخ علم و اندیشه تعاملی

چارچوب مفهومی پژوهش نشان میدهد تاریخ عل در
حوزههای مربوط به معماری و اهرسازی بیش از هر چیز
دیگر در دوران معاصر در حال تحول است (مهدوینژاد،
53 :4939م به عبارت دیگر اندیشههای تحسیقپذیر و
آزمایشهایی که دالیل اعتباراان با دقت هرچه تمادتر
به اثبات رسیدهاند .اینک عل موقعیتی دارد که هیچ
سودی نمیبرد ،اگر آن را به ل دنباله چیزی چون
کیمیاگری بدانی  ،حال آنکه آنگه مطرح است ،استمرار
و پیوستگی نیست ،بلکه رویارویی دیالکتیکی یعنی مسابله
جدلآمیز روان و صریح است .زیرا هیچچیز ،مطلسا
هیچچیز ،ما را مجاز نمیدارد که پیوستگی میان
استحالهپذیریهای کیمیاگرانه و تبدیالت هستهای
(transmutationم را ،مشروع و برحق بدانی  .اهمیت دادن
به حدس چنین پیوستگیهایی ،در حک خل کردن
ارزشها و تحسیسا کوتاه آمدن در انجاد دادن وظیفه
فلسفی اقامه ارزشهای حسیستا علمی و قائل ادن
استسالل برای آن ارزشهاست .برای وضع و اقامه این
ارزشهای به درستی علمی ،باید بر محور منافع علمی
متمرکز اد و از آن دیدگاه به امور نگریست (بااالر،
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کلیت خود ،از نظاد ،مکانیسعع یا فرآیند خاصععی پیروی
می کند ،به این ترتیب که هرگونه حرکت و تغییر در هر
یعک از موجودات ،یعکنواخعت و بیپایان نیسعععت و در
مساطع خاصععی این حرکت و تغییر دسععتیوش تغییری
کیفی یا ماهوی و تحولی می اعععود و نوع یا ماهیت آن
موجود دگرگون می گردد .دیگر آنکععه حرکععت و تغییر
دائ در هر موجودی نشععاندهنده این اسععت که وضععع
کنونی آن ،حالت یا برزخی اسععت میان وضععع گذاته و
وضع آینده آن و گویای این واقعیت است که گذاته آن
موجود یعا پدیده به صعععورت دائ جای خود را به آینده
می دهد و آن آینده هنگامی که موجودیت پیدا کرد ،در
نسش گذاععته ،به اسععتسبال آیندهای نوین خواهد رفت و
یا اینکه آینده نوین به او تحمیل خواهد اععد .حال اگر
برای این دو بازیگر نسشهای گذاعععته و آینده ،نادهای
اناخته ادهای را اختصاص دهی  ،گذاته را تز و آینده
را آنتیتز و مجموع این رویکرد فعععال را در هر مسطع
انتیاب اععده آن ،سععنتز نامیده میاععود ،این انتیاب
ممکن اسعت پدیدهای کوچک و یا بسیار بزرگ را اامل
اععود .تحسق یا موجودیت یافتن این رویکرد نیز تضععاد
نامیده میاعود (رست پور0:4933 ،عععع44م .دیالکتیک
بیانکننده کلیترین قانون حاک بر موجودات است .این
قانون به سعبب فراگیر بودن آن دارای خصععلتی فلسفی
اسعت و بیش مهمی از فلسفهای را تشکیل می دهد که
اگر به عنوان روش ،پایه و راهنمای تحلیلی و عملی قرار
گیرد ،در جریان استفاده از قوانین ،اصول و قواعد علمی
به آسععانی و درسععتی هرچه بیشععتر به هدفهای علمی
میتوان دست یافت.

اسعععت .اعععرط کععافی نیز در این ارتبعاط ،عبععارت از
بهکارگیری قانونمندیهای خاص هر راعععته از عل در
جهت اعععناخت پدیدههای مورد مطالعه اسعععت .تبیین
اصعععول دیعالکتیعک ،بهنوبه خود ،بهطور متسابل بر روند
اعناخت جهان پیرامون توس انسان ،تأثیر می گذارد و
در این زمینه برای او راهگشایی میکند .اصول دیالکتیک
قعانونمنعدیهعایی را تعیین میکنعد کعه اعععامل همه
موجودات ،اع از طبیعت بیجان ،ارگانیسععع موجودات
زنده ،جامعه و اندیشعه انسان است .اصول دیالکتیک که
بععهعنوان اصعععول فلسعععفی ،نشععععاندهنععده کلیترین
قعانونمندیهای حاک بر حرکت موجودات اسعععت ،در
همانحال ،روش درسععت اندیشععیدن و تحلیل و تبیین
درست وقایع نیز است .بهعبارت دیگر ،به میزانی درست
می اندیشعععی که اندیشععه ما به همان میزان بر واقعیت
بیرون از یهن ،انطباق پیدا می کند .آنها زیرمجموعهای
از قانونمندیهای حرکت عمومی جهان ،یعنی اصعععول
دیالکتیک ،محسوب میاوند.
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499 :4939م .اگر این منافع حسیستا علمی نبااند ،بی
آن هست که اندیشه در باب نتایج عل  ،سیت گمراه اود
و به خطا رود.
اینک اگر به مسأله تازگی روحیه علمی از لحاظ
رواناناسی بیردازی  ،محال است متوجه این نکته نشوی
که روحیه انسالبی عل معاصر ،میباید بر ساختار یهن
عمیسا اثر بگذارد و در آن انعکاس یابد .با قبول این معنی
که اناخت ،تارییی دارد ،باید تصدیق کرد که ساختار
یهن ،تغییر میپذیرد .در واقع ،تاریخ بشر را در مسوله
ایفتگیها و پیشداوریها و همه چیزهایی که از
سابسههای بیواسطه نشأت میگیرند ،میتوان تارییی که
جاودانه آ از میاود ،دانست .اما اندیشههایی ه هست
که هرگز تجدید نمیاوند و آنها اندیشههای اصالح
اده و گسترش یافته و کامل ادهاند .این اندیشهها به
موقعیت پیشین محدود یا لغزانشان باز نمیگردند .زیرا
روحیه علمی ،اساسا اصالح دانایی و گسترش بیشیدن
به میدان اناخت است و حکمش درباره گذاته
تاریییاش ،محکومیت آن است .ساختارش ،همانا
هشیاری به ااتباهاتی تارییی است که مرتکب
ادهاست .از لحاظ علمی ،حسیست یعنی اصالح تارییی
ااتباهی دیرپا ،و تجربه یعنی اصالح خطایی مشترک و
عاد.
همه حیات عسالنی عل  ،بهگونهای دیالکتیک بر این وجه
تمایز اناخت از مرز نااناختهها و مجهوالت ،مبتنی
است .جوهر تفکر ،فه این معنی است که پیشتر
نفهمیدهبودی  ،فه چیزی که پیشتر در نیافته بودی .
اندیشههایی که بیکنی ( )Baconو اقلیدسی و دکارتی
نیستند .در این حالت تعامل میان کالبد و محتوا سازنده
مفهومی است که بر اساس آن میتوان نسبت به درک و
فه عناصر سازنده معماری؛ مانند تاریخ ،فناوری و معنا
اقداد نمود( .مهدوینژاد14 :4931 ،م اگر بیواهی فلسفه
اناخت علمی را فلسفهای باز تعریف کنی  ،بسان وجدان
و هشیاری یهنی که با پژوهش برای اناخت مجهول و
جستجو در واقعیت برای کشف چیزی که اناختهای
پیشین را نسض میکند ،موجودیت مییابد .پیش از هر
چیز باید به این واقعیت ،اعور حاصل کرد که تجربه نوین
به تجربه کهن نه میگوید و اگر چنین نبااد ،مسل است

که آن تجربه ،تجربهای نو نیست .اما این نه (نفیم برای
یهنی که اصول عسایدش را دیالکتیکی کردهاست و انواع
نوینی از بداهت را در خود بنا نهادهاست و به توجیهاتش
که کل به ه پیوستهای است ،نا بیشیدهاست ،بی آنکه
هیچ امتیازی برای توجیهات طبیعی قائل بااد که همه
چیز را تبیین میکنند ،هرگز قطعی نیست.
جامعه در بستر تعامل تاریخی

به عسیده مارکس تاریخ عبارت از روند گسترش و
دگرگونیهاست و به تدریج تکامل مییابد .این نکته در
همه عرصهها از کالبد طبیعت گرفته تا زندگی اجتماعی
و سیاسی و نیز اندیشه آدمی صادق است .همگنین رفتار
و اندیشههای آدمی در هر زمان و مکان متأثر از روح یا
یهن حاک بر آنهاست که در واقع روح آن زمان و دوره
است (مزینی495 :4935،م« .انسالب» در نظر مارکس
بیش از آنکه حاصل خوشبینی یا خطایی استراتژیک
بااد ،نتیجه منطسی نگرش نسادانه اوست .زیرا «چنین
نگرای فس برطرف کردن برخی معایب جامعه را هدف
قرار نمیدهد .برای چنین نگرای ،این معایب کامال
ارتباطی ضروری با تماد سازمان بنای اجتماعی دارد»
(نظریه سنتی و نظریه انتسادی ،هورکهایمرم .تنها
پدیدهای که میتواند اکاف میان وضعیت عمیسا بسته و
ناعادالنه موجود با وضعیتی رهاییبیش را پر کند ،انسالب
است .به این ترتیب نسد مارکسی ،از آنجا که به وساطت
خود با وضعیت موجود آگاه است ،وضعیتی را آرمان خود
قرار میدهد که در آن به امری ناممکن یا بالموضوع بدل
میاود« .انسالب» همان راه مواجه ادن با «تماد سازمان
بنای اجتماعی» است .این نگرش بر این باور است که
وضعیت آتی از دل وضعیت موجود بیرون میآید ،اما در
عین حال آن را به کلی از عناصر نامطلوب وضعیت موجود
تهی میکند و امکان دگردیسی ااکال نابرابری و
وابستگی را نادیده میگیرد .برای هگل و مارکس،
دیالکتیک میتص وضعیتی استثنایی بود که پیش از آن
موضوعیتی نداات و پس از آن رفع میاد .میالن کوندرا
در رمان «بار هستی» هوامندانه آرمان چپ را «کیچ
راهپیمایی بزرگ» مینامد .افسون راهییمایی بزرگی که
بنای اجتماعی فعلی را ویران و بنای اجتماعی نوین را
برخواهد ساخت (تمجیدی4935 ،م.

 -2روش تحقیق

 -3یافتههای پژوهش
 -1-3رویکرد تعاملی به آموزش معماری
تحوالت اجتماعی و سبکهای معماری

نوع سبک حاک در ممالک رب ،تغییراتی متناوب دااته
است .نظ سیستماتیک هر بار از نظمی ساده به طرف
نظمی پیگیده در تغییر بودهاست تا پس از رسیدن به
یک دوره ااباع بار دیگر به طرف نظ ساده برگردد
(گروتر15 :4909 ،م .تغییر یک سبک تنها از طریق
دگردیسی فردها امکانپذیر نیست ،بلکه باید زبان این
عالئ نیز که با تغییر فرد تغییر مییابند ،قابل فه بااد.
برای اینکه یک سبک جدید بتواند مورد قبول عامه قرار
بگیرد ،بایستی زبان آن سبک یعنی عالئ بازگو کننده
محتوای نمادین فرهنگی آن ،قابل فه بااد (همان-35 :
35م .آدلف فوگت (Vogt Adolfم ثابت کردهاست که
دگردیسی سبکهای معماری میتوانند تحت تأثیر
مستسی ارای سیاسی اقتصادی قرار بگیرند و هرگاه
این ارای بار دیگر تکرار اوند ،همین تکرار در سبک
معماری نیز پیش میآید ...« :تحول معماری پیش ،همزمان
و پس از انسالب فرانسه (4130م و انسالب روسیه (4041م
تسریبا به طور کامل با ه مطابست دارند .قبل از رژی محافظه-
کار تمایلی به فردهای هندسی و به سازهگرایانه دیده میاود؛
ولی پس از پیروزی و تثبیت انسالب رو به کالسیسزد
میگذارد» (همان10:م .به طور کلی میتوان گفت تحوالت
علمی ،اقتصادی ،ارای سیاسی و تحوالت اجتماعی از

جدول  -1نظم در سبکهای معماری منطبق بر مراحل
اندیشهی تعاملی است.
مراحل اندیشه
تعاملی
روند دیالكتیكی
نظم در سبکهای
معماری

گام اول

گام دوم

گام سوم

تز

آنتیتز

سنتز

نظ ساده

نظ پیگیده

دورهی
ااباع

 -2-3تحول تعاملی در آموزش معماری

معماری همانند عل و هنر از آ از قرن بیست از تحوالت
زمانه یا آنگه به طور کلی زندگی یا کیفیات مدرن نامیده
میاود ،تبعیت کرد یا از آن تأثیر پذیرفت .آنگه تسریبا
از اوایل قرن بیست در عرصه عل صورت گرفت ،بیشتر
رد نظریات قدیمی و ارائه نظریات جدیدتر بود .مثال ه
در رابطه علت و معلولی صرف و تبیین ریاضی آن از
طریق جبر آنالیز تردید پدید آمد و ه فرضیه تکامل به
صورتی که المارک و داروین آن را ارائه کردند مورد سوأل
قرار گرفت (مزینی493 :4935 ،م .پیشرفتهای صنعتی
خود زاییده پیشرفتهای علمی بود .پیشرفتهای مدرن
که آ از آن را باید اکتشافات کوپرنیک در عرصه نجود
دانست نیز خود بازتابی وسیعتر از عرصه عل داات .در
عرصه عل از یک جانب پاسخهایی به نااناختههای
دیرین آدمیان پیدا میاد و از جانب دیگر بینشی جدید
پدید میآمد که با بینش دوران گذاته تفاوت داات و
از همین رو نظریات و اندیشهها در عرصه فلسفه و علود
انسانی به تبعیت از مشهودات عینی قابل رویت که در
عرصه علمی تجلی میکرد ،دگرگون میاد (مزینی،
945 :4935م .پیشرفت علود تجربی درقرون هجده و
نوزده میالدی به خصوص در راتههای فیزیک ،ریاضی
و زیستاناسی الگویی برای مهندسان و معماران اد تا
با کاربرد آنها در راته خود ،نیازهای روز مردد
سرزمینهای خود را پاسخگو بااند (معماریان:4931 ،
459م .به نظر آنها به کارگیری این علود به خصوص در
معماری به آن جنبه علمی میداد.
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روش تحسیق در این مساله از نوع توصیفی -تحلیلی و
راهکارهای ترکیبی است .در تحسیسات توصیفی محسق به
دنبال چگونه بودن موضوع است و میخواهد بداند پدیده،
متغیر ،ای یا مطلب چگونه است .به عبارت دیگر ،این
تحسیق وضع موجود را بررسی میکند و به توصیف منظ
و نظاددار وضعیت فعلی آن میپردازد و ویژگیها و صفات
آن را مطالعه کرده و در صورت لزود ارتباط بین متغیرها
را بررسی مینماید (گروت و وانگ919-914 :4931 ،م.
تکنیک جمعآوری اطالعات نیز از منابع کتابیانهای است.

نیروهای تأثیرگذار بر دگردیسی سبکهای معماری در
بستر تارییی بودهاند (جدول اماره4م.

50

سال اول /شماره دوم/پاییز و زمستان 2931
59

با مدرنیس به صورت مستسی یا یرمستسی تبعیت
صرف از ارزشهای کالسیک در معماری نیز اکسته اد
و جای آن را نوعی آزادی و رهایی از تسلید گرفت و برای
معماری طیفی پدید آورد که از آثار گادی ،هنز اارون و
مندلسون گرفته تا آثار رایت و لوکوربوزیه و میس ون در
رو و آدولف لوس را اامل میاود (مزینی941:4935 ،م.
گذار از معماری کالسیک به معماری مدرن ،گذار از
آکندگی به خأل ،از سنگینی به سبکی ،از نمادگرایی به
کارکردگرایی و در یک کالد گذار از اکلگیری ماده به
مثابه تبلور فیزیکی یک متافیزیک الهی به اکلگیری
ماده به مثابه تبلور فیزیکی نیازهای اجتماعی بود (جدول
اماره 1م.
والترگروپیوس معمار آلمانی و بنیانگذار مدرسه
معماری باوهاوس ،که نسشی اساسی در پیشبرد هنر
مدرن داات ،معماری نوین را پیش از آنکه نشانهای از
خالقیت آفرینندگان ااکال و حج های نو بداند ،ثمره
ناگزیر و منطسی ارای فکری ،اجتماعی و فنی زندگی
جدید میدانست (فکوهی153:4935 ،م .اما پس از مدتی
معماران جوانتر از پیروی صرف نسل نیست سرباز زدند
و مرز آزادی نیستین مدرنیس را درنوردیدند .بارزترین
مثال این سرپیگی در نواتههای رابرت ونتوری ظاهر
اد .حسیست این است که نیروهای محرکهای که باعث
پدید آمدن و رواج معماری مدرن ادند نیز به تدریج
دگرگونی یافتند (مزینی941 :4935 ،م .ونتوری بی آنکه
خود بتواند راهی تازه بگشاید ،تماد اصول پذیرفتهاده
استادان مسل معماری را زیر سوأل گرفت .بوزار به کلی
از ه پااید و اصول تدریس آن دگرگون اد و چند
معمار سرگذر ،آتلیهدار بوزار ادند! حتی نسل اده است
که در پارهای از آتلیههای معماری بوزار خ و ترسی و
طرح به کلی کنار گذااتهاد و جای آنها را بحث بر سر
سوسیالیس و کاپیتالیس گرفت ،زیرا ایده این بود :تا
کاپیتالیس بر جهان حاک است ،معماری واقعی
نمیتواند پدید آید .پرورش معمار هنگامی ضرورت
مییابد که معماری روز و معماری موجود فاقد کیفیت
مطلوب بوده و ارزش آموزش دادن را ندااته بااد.
همگون دوران آ از رنسانس که با مردود دانستن معماری
سدههای میانه (گوتیکم ،خواهان تولید تعاریف و

مصادیسی نو از معماری بودند و یا در زمان اکلگیری
معماری مدرن که در پی از سکه افتادن معماریهای
کهنه و التساطی روز همگون باروک ،نئوکالسیک،
نئوگوتیک و ...و با تعأسیس مدرسه معماری باهاوس،
کشف ،جذب و اکوفایی استعدادها مد نظر قرار گرفت و
معمارانی چون گروپیوس ،لوکوربوزیه و میسوندرروهه
امکان ارائه تعاریف و مصادیسی نو از معماری را پیدا کردند
(حجت51 :4931،م.
جدول  -2آموزش معماری با پیشرفتهای علمی و
فناوری دگرگون میشود.
پیشرفتهای
علمی

معماری

آموزش
معماری

کشفیات

فیزیک

جدید

نوین

معماری
کالسیک

معماری مدرن

معماری
پرش
کیهانی

آموزش
سنتی

آموزش مدرن
(آکادمیکم

آموزش
نوین

کیمیاگری

آموزش معماری آنگاه امکان مییابد که تعریفی کامل،
اامل ،معلود و مسبول از معماری وجود دااته بااد که
بتوان آن را آموزش داد .آموزش سنتی معماری و نیز
آموزش در مکتبهایی چون بوزار و باهاوس نمونههایی
از آموزش معماری هستند که هر یک تعریفی جامع و
مانع از معماری را مد نظر دااته و با تماد توان به آموزش
آن میپرداختهاند (حجت51 :4931،م .هرچند میان
آموزش سنتی و آموزش آکادمیک (بوزار-باهاوسم
تفاوتهای ریشهای وجود دارد ،ولی دااتن تعریفی
روان از معماری ،ویژگی و نسطه ااتراک آموزش در این
دستگاههاست.
 -3-3گذر از آموزش سنتی به مدرن

آموزش سنتی معماری ،جاری ادن مهارتها و اصول
پایدار و استوار معماری سنتی است از عمل استاد در نظر
ااگرد .این ایوه میتص جامعه سنتی است ،جامعهای
با باورهای ریشهدار و پایبند که بدعت و دگراندیشی را
در آن راهی نیست و هنر و صناعت ،همگون سایر
مؤلفههای پنداری و کرداری ،در هالهای از قداست و

 -4-3تحلیل تعاملی مدارس معماری

معدارس معماری نه تنها در پرورش معماران جوان مؤثر
بودهانعد ،بلکعه ه معأمنی برای اسعععتادان و ه نهادی
بودهاند که در آن فلسفه معماری در جهت یا جهتهای
تحول معماری در آن اععکل گرفتهاند .تسریبا هیچیک از
معماران مدرن بهناد روزگار ما بدون مدرسعه نبودهاست.
گروپیوس و میسوندرو نهتنها در دانشعععگاه به تدریس
معماری ااععتغال دااععتند؛ بلکه خود مؤسععس مدارس
معماری اععدند که نادآور اععد .رایت اگر چه با دانشععگاه
خاصععی کار نکرد؛ اما مدرسععه معماری مشععهور خود را
دااععت .لوکوربوزیه ظاهرا مدرسععهای ندااععت .اما همان
آتلیه کوچک او در خیابان سور پاریس مدرسهای بود که
دههعا معمعار از اکناف عال نه به عنوان کارمند ،بلکه به
عنوان کارآموز و اععاگرد در مکتب او درس آموختند .در
حعال حاضعععر نیز تسریبا همه معمارانی که در دهههای
اخیر صعععاحب ناد و آثاری اعععدند آنانند که با مدارس
معماری در ارتباطاند .اینها همه خود نشان از آن است
که نهادهای آموزاععی معماری در گسععترش و تحوالت
معماری نسش حسعاس و اسعاسی دارند (مزینی:4935 ،
19م .همگنین ،دواد چند ده سعاله و سیس به سرآمدن
روزگار نهضعععت معماری مدرن در رب فرایندی بود که
به ظهور و افول «مدرسععهی باهاوس» به عنوان پایگاه و
نمعاد آموزش معماری در مکتب مدرن انجامید (حجت،
51 :4934م .به بنبسععت رسععیدن آموزش معماری در
مکتب مدرن ،نشعانی از فروپااعی این نهضت در رب و
آ از دورانی دیگرعععع دوران پستمدرن عععع بود .از میان
نهادهای آموزاععی که در گسععترش و پیشبرد معماری
مدرن نسش مهمی دااعتند ،سعه دو مؤسععسععه مدرسه
عالی ملی هنرهای زیبا در پاریس و خانه سعععاختمان در
آلمان بیشتر است .جز آنکه این هر دو نهاد تدریس هنر
و معماری را به عهده دااعتند ،تسریبا هیچ اباهتی بین
آنها وجود نداات .بوزار عمری دراز کرد و در گرما گرد
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ازلیت و ابدیت قرار دارد« .در چنین جامعهای هر عملی
از انسان سر بزند بازتابی از اریعت و فرا آگاهی اوست.
اگر ااعر بااد اعر او ،اگر صانع بااد صنع او و اگر
هنرمند بااد هنر او و اگر معمار بااد عمارت او تجلی
رمز و راز درون و باور و پندار و اندیشه اوست» .بازتاب
عسیده و اندیشه در محصول انسان سنتی نه از روی قصد
و اراده و انتیاب ،که فرآیندی ناخودآگاه ،یاتی و فطری
است .در چنین جامعه ای اصول و قواعد معماری همگون
سایر اصول و قواعد پنداری ،کرداری و رفتاری مله از
حسایسی ازلی و ماورایی ،توس استاد که داننده آنست و
نه سازنده آن ،به ااگرد که گیرنده است و پذیرنده،
آموزش داده میاود (حجت54 :4934 ،م .در این
جامعه ،آموزش تکلیفی است بر گردن استاد ،که آنگه از
دانش و تجربه را که از پیشینیان دریافت کرده به
آیندگان بسیارد.
در گذاته تجربیات و اطالعات معماری ،نسل به نسل و
از معمار به ااگردش انتسال مییافت .در هر مسطع زمانی
و در هر مکان ،معمار با ارجاع به این تجربیات و اطالعات
اقداد به ساختن مینمود .آنگه که به عنوان طرح جدید
خلق میاد ،در بستری از آنگه از گذاته به او به ارث
رسیده بود انجاد میاد .به سین دیگر معمار میراثدار
تجربیات گذاتگان خود بود .این را میتوان به نوعی
«میراث فرهنگ معماری» در ضمیر ناخودآگاه معمار
دانست .محصوالت این میراث نشان دهنده «فرهنگ
معماری» زمان و مکان اوست .میراث داری در معماری
گذاته به معنای دنباله روی و ادامه راه گذاتگان و عمل
به آن در بستر فرهنگی موجود بوده است (معماریان،
431 :4931م .این ایوه که در نوع خود و در زمان خود
تنها ع و بهترین ع راه آموزش معماری بود و دستاورد آن
ه اکنون نیز مایه افتیار و مباهات است .با گذر جهان
از روزگار سنتی و ورود به عصر جدید ،رو در رویی با
نیازها و امکانات جدید ،مشاهدات و ارتباطات جدید و نیز
برداات و تلسی جدید از «معماری» امروز دیگر قابل
تکرار و اعمال نیست .در این ایوه ،آموزش سینه به
سینه و راه و رس استاد و ااگردی ،به اکلی طبیعی و
به صورتی عملی ،در هنگامه ساخت بنا و در «پایکار»
برقرار بود .نیازهای نو ،معماری را نیازمند تعاریفی نو

میکند که در روزگار سنتی وجود نداات .امکانات نو،
معماری را از چسبندگی به طبیعت و ایوههای ساخت
و ساز گذاته و اتکا بر مصالح بودآورد رها کرده و پایداری
بیشتر در برابر سوانح و آسیب کمتر به منابع طبیعی را
خواهان است.
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رواج معماری مدرن سالیورده بود .باوهاوس ،زاده روزگار
مدرن و معماری مدرن بود .از نظر فلسفه معماری و ایده
و روش تدریس ه این دو مدرسعععه تسریبا نسطه مسابل
یکعدیگر بودنعد و به تعبیری باوهاوس آنتیتز مدرسعععه
نیست یعنی بوزار بود که این خود در زندگی بوزار مؤثر
افتعاد و اگر نه به دلیواه کهنهپرسعععتان بلکه با فشعععار
استادان روانبین چندینبار در روش و برنامههای بوزار
دگرگونیهایی بسعیار پدید آمد (مزینی19 :4935 ،م .به
عبععارت دیگر بر اسععععاس رویکرد تعععاملی بععه آموزش
معمععاری ،تعععامععل فنععاوری و تععاریخ (بععه عنوان تجربععه
معمعاریم زیربنعای توسععععه و آفرینش مفهود آینده در
معماری است.
یادگیری برای امروز

امروز مدرسه معماری باید معمار بسازد .به بیان دیگر
مدرسه باید به جای آموزش معماری ،در اندیشه تربیت
معمار بااد و ااگرد را به توانش و دانش و بینش مجهز
نماید (حجت55 :4931 ،م .وقتی سده بیست و یک فرا
رسید ،طوفانی از فناوری بر میخیزد که سیمای زمین
را دگرگون میکند .اگر مدارس برنامه آموزای خود را
تغییر ندهند ،آیندگان درباره بسیاری از مبانی «ایوهی
زیست» ،یعنی فناوری عصر خود ،چیز زیادی نیواهند
دانست .وقتی برک (burkم مفهود «سواد فناوری» را
کشف کرد ،اعالد کرد« :هرگز این همه انسان درباره
فناوری تا این حد نادان نبودهاند!» بهاینترتیب ،دیگر
نمیتوانی نسل دیگری از مردد بیسواد در فناوری
تربیتکنی  .ما باید بدانی که روشهایی که در گذاته
موفسیتآمیز بودهاند و درسهایی که برای گذاته
مناسب بودهاند ،موفسیت دانشآموزان آینده را تضمین
نمیکند .فناوری محصول مغز انسان و روحیه مهندسی
است ،بنابراین نتیجه اراده و کنترل انسان است .همه
فناوریها برای برآوردهکردن نیازها و خواستههای بشر
توسعه پیدا کردهاند و تابع نظارت بشر هستند .جانسون
(4030دم فناوری را چنین تعریف میکند« :فناوری
یعنی کاربرد دانش ،ابزار و مهارتها برای حل مشکالت
عملی و گسترش تواناییهای انسان» (هرناندز و راامی،
14 :4935م .بهترین توصیف برای این تعریف ،همان
کاری است که مهندسان میکنند ،یعنی« :کاربرد دانش

و ابداع وسایل و سامانههایی برای برآوردهکردن نیازهای
انسان» .تجارب اولیه توسعه فناوری (در دوره انسالب
صنعتیم البا تجارتگرا بود .در سده گذاته مربیان
دریافتند که آموزش گسترده و عمومی درباره ابزار و مواد
بسیار مه است .کارورزی عملی و سیس «هنرهای
صنعتی» در پرتو چنین باوری پدید آمد .این نوع آموزش
به توسعه سواد فناورانه کمک میکند و دانشجویان،
روش ابداع و بهکارگیری سامانههای سازگار (ابزار،
مااینها ،مواد ،فنون و وسایل فنیم و رفتار این سامانهها
با انسان ،جامعه و محی زیست را مطالعه میکنند
(همان19 :م .فناوریهای نوین و روزآمد ،جلوه حرکت
رو به آینده؛ و تاریخ ،ترجمان نگاه به گذاته است؛ و
آموزش تعاملی ،رویکردی پایدار به این دو مفهود
محسوب میاود.
ضرورت نگاه تعاملی برای مدارس آینده

اگر آموزش و تحصیل بیواهند به نحوی اایسته به
استسبال قرن بیست و یک برود ،چارهای ندارد جز اینکه
پارادای های پیشین را کنارگذااته و در مسیری تازه به-
پیشرود .فعالیت مربیان و مدارس باید از قواره
جهانبینی استحالهگرا خارج اده و مبتنی بر تحلیل
فرهنگها بااد که اامل نسد و چیزی فراتر از نسد
فرهنگهاست .آنها باید اهداف آموزای و مسئولیتها
را به گونهای تعیین کنند که پاسخگوی نیازهای بشری
بااد .هرچند پیشبینی جزئیات نظادهای اجتماعی
آینده ممکن نیست ،ولی چنین مینماید که نظاد
آموزای چارهای جز این ندارد که رویکردهای ابزاری و
استحالهگرا را کنار بگذارد .ابعاد بسیار مه و کیفی کار
آموزش ،نمیتواند به صورت مسایل فنی -اقتصادی یا
مسائل کامال عسالنی باقی بماند .فلسفه آموزای مناسب
برای قرن بیست و یک باید متعادل کننده نیازهای
اقتصادی -سیاسی با نیازهای فردی -فرهنگی بااد.
پارادای نوین آموزش در پی این است که چارچوبها را
گسترش دهد .این پارادای  ،عناصر نظاد آموزای را در
چارچوبی مسبولتر و قابل فه تر با ه تلفیق میکند
(هرناندز ،راامی451 :4935 ،م .به تعبیری پارادای های
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 -4نتیجه گیری
در تعریفی که از دیالکتیک در این گفتار ارائه اد ،در
واقع دیالکتیک قانون حاک بر تغییرات تعریف اده است.
قانونی که تماد جنبههای هستی را چه مادی و چه یر
مادی تبیین میکند .تغییرات در سبکهای معماری
همواره در طول تاریخ رخ داده است و بیش از همه این
دگرگونیها بعد از انسالب صنعتی و ایجاد ارای جدید
و نیز با تحول سیست آموزای ع نظاد استاد ااگردی ع
به آموزش آکادمیک صورت گرفت .روند دیالکتیکی
پیشرفتهای علمی در دوران معاصر تسریبا تماد
جنبههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر
خود قرار داد .هنرمندان و به تبع آن معماران همواره
خود را با ارای جدید وفق دادهاند و خود را از تحوالت
ودگرگونیهایی که در علود اتفاق میافتد جدا
نمیدانستند و گاه خود سبب ایجاد تغییرات میادند.
در این زمینه نسش مدارس معماری در ایجاد این تغییرات
نسشی کلیدی و واضح بود .روح زمان (zeitgeistم واژهای
است آلمانی و معماران مدرن نیز آثار و گرایشهای تازه
خود را منبعث از روح زمان اعالد میکردند .لوکوربوزیه،
رایت ،گروپیوسو میسون درو معماری خود را زاییده
ارای تازه عصر یا زمان جدید اعالد کردند .امروزه
پیشرفتهایی که در عرصه ارتباطات و اطالعات صورت
گرفته است ،در واقع ارای جدیدی را به وجود آورده
که آموزش معماری نیاز به دگرگون کردن سیست
آموزای خود دارد .زیرا روند تغییرات و دگرگونیها وجود
دااته و در آینده نیز همواره اتفاق خواهد افتاد .بنابراین
دستاندرکاران عرصه آموزش معماری باید یهنی هوایار
و نگاهی تیزبین دااته تا از تحوالت علمی ،اجتماعی و
فرهنگی زمانه افل نشوند و برای همگاد کردن مسائل
آموزش معماری با این روند تالش کنند .در ایران نیز باید
این روند آموزش تعاملی مورد توجه قرار گیرد و سیست
آموزای معماری با معیارهای آموزای نوین سازگار اود.
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