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چکيده
انقالب اسالمی در تداوم راه انبیاء الهی با آرمان «حیات طیبه» جامعه توسط اماام و اماش لاگر ت .اش
م.احر تگوین این انقالب به سوی «تمدن نوین اسالمی -ای.انی» در نظ .رهب.ی حگیم ،لامر پنج م.حله

مقاله پژوهشی

«انقالب ،نظام ،دولش ،جامعه و امش» اسالمی میبالد اکنون در آستانه تام دوم انقالب در م.حله «دولش
اسالمی» هستیم که باید ارکان نظاام در ممار و با .اساا

یاک «الگاوی اساالمی -ای.انای» پیشا .ش،

تاریخ دریافت:

ساماندهی بشوند وزارت متف بعنوان یگی از ارکان حاکمیش که متولی ام« .آموزش ،پژوهش و ناوری»

1091/90/90

در کشور اسش ،باید در همین راستا جهشتی.ی کند هدف از این تحقیق ،جستجوی سا.ن هاایی با.ای

تاریخ پذیرش:

آغاز این تحول در «رلته معماری» اسش پ.سش تحقیق آن اسش که «آنچه یک مهند

معماار در تا.از
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انقالب اسالمی باید درباره معماری بداناد و بتواناد ،یساش » محادوده تصصصای تحقیاق« ،ب.ناماه و
س .صر درو

رلته معماری» در مقطع کارلناسی ،بعنوان سند مبنای وزارت «متف» در دانشاگدههاای

یتاوان یاک باازتع.یف از «آماوزش
معماری اسش طی یک بازاندیشی در تع.یف «معماری و معمار» ،م 
معماری و ت.بیش معماران» دالش و ب.ای دانشگدههای معماری در ت.از جمهاوری اساالمی ،ط.حای ناو
درانداخش ،بگونهای که در راستای الگوی پیش .ش «اسالمی -ای.انی» کشور بالد همچنین با.ای تبیاین
بهت .تمایز این نگاه با نگ.ش کنونی ،نقدی ب .ب.نامه مصوب این رلته با روش تحلیر محتوا با به.هتی.ی
از مدلسازی «ستون ق.ات ماهی» انجام لده اسش نتایج تحقیق بیانگ .آن اساش کاه ب.ناماه و س .صار
درو

رلته معماری باید ابتدا به دو بصش «اسالمی و ای.انی» دستهبندی لاود و در ها .بصشای هاار

رُکن «ساماندهی ،مگان ،انسان و محیط» مبتنی ب« .حگمش اسالمی و متناسب با بوم ای.انی» باازتع.یف و
آموزش داده لود بدیهی اسش که الزمة کارآمدی و اث.بصشی ایان تحاول در ب.ناماه ،ت.بیاش اسااتیدی
اسش که بعنوان ا س.ان این جهاد ،م.بّی معماران لایسته ب.ای لگرتی.ی معماری لایسته بالاند ،کاه از
«کوزه همان ب.ون ت.اود که در اوسش»
کليدواژهها :تع.یف معماری ،حگمش اسالمی ،ب.نامه و س .صر درو

رلته معماری ،آموزش معماری،

ت.بیش معماران ،تام دوم انقالب
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مقدمه
انقالب اسالمی در تداوم راه انبیاء الهی با آرمان «حیات طیبه» جامعه توسط امام و امت

شتل

گرف  .مراح تلوین این انقالب به سوی «تمدن نوین استالمی-ایرانتی» در نظتر رهبتری حلتی،
شام پنج مرحله «انقالب نظام دول

جامعه و ام » اسالمی می باشد .اکنون در آستانه گتام دوم

انقالب در مرحله «دول

اسالمی» هستی ،که باید ارکان نظتام در عمت و بتر استا

یت

«الگتوی

اسالمی-ایرانی» پیشرف

ساماندهی بشوند .وزارت عتف بعنوان یلی از ارکان حاکمی

که متولی

امر «آموزش پژوهش و فناوری» در کشور اس

باید در همین راستتا جهت

گیتری داشتته باشتد.

انقالب فرهنگی 1که در اوای انقالب (گام اول انقالب) رخ داد به همتین منظتور بتود .امتا اکنتون
چه سال تجربه خروجتی هتای دانشتگاه هتا در حتوز معمتاری و شهرستازی تناست
آرمان های انقالبمان ندارد و ی

تحول اساسی و عمیق در سطح «گتام دوم» و بتا ره توشت چهت

سال گذشته در دانشلده های معماری ضروری به نظر می رسد .هتد
سرنخ هایی برای آغاز این تحول اس  .پرسش تحقیق آن اس

از ایتن تحقیتق جستتجوی

که «آنچه یت

تراز انقالب اسالمی باید درباره معماری بداند و بتواند چیس ؟» .دو پیشفتر
که اوال مأموری

و رسال

دانشلده های معماری تربی

طراحی کنند و بسازند .ثانیا ی

چنتدانی بتا

معمارانی اس

معمتار در

مهنتد

تحقیتق آن است

که آثار شایسته معمتاری

دانشلده اگر بخواهد کارآمد و اثربخش باشد باید بصتورت یت

سامانه (سیست )،عم کند .یعنی تمامی اجزای آن هماهنگ با یلدیگر به سم

هد

سامان یابند.

در این تحقیق تالش شده که با ارائ تعریفی از «معماری» سرنخهایی بترای محتتوای درو

برنامته

درسی معماری پیشنهاد گردد.

روش تحقیق
برای نی به پاسخ مسیری در سه گام طی میشود .در گام اول مبانی و پیشتفر

هتای تحقیتق

روشن می شود .روش تحقیق در این مرحله ارجاع به استناد فرادستتی و بخصتوی بیانتات امتامین
 1صدور پیام نوروزی امام خمینی(ره) در اول .وردین  1531را باید نقطه مطفی در تاری انقالب .هنگی دانسش ایشان در
بند یازده این پیام ب .ض.ورت ایجاد «انقالب اساسی در دانشگاه های س.اس .کشور»« ،تصفیه اساتید م.تبط با ل.ق و غ.ب» و
«تبدیر دانشگاه به محیطی سالم ب.ای تدوین ملوم مالی اسالمی» تأکید ک.دند (پ.سمان – )1511 ,از سال  1531تا 1531
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انقتتالب و همچنتتین آیت ا ...جتتوادیآملتتی است  .در گتتام دوم تحقیتتق بتته ترستتی ،وضت مطلتتوب
می پردازی،؛ یعنی برنامه و سرفص رشته معماری در شرایط آرمانی پیشنهاد میشتود .روش تحقیتق
و البته ارجاع به تحقیقات پشتتیبان نگارنتده

در این بخش مطالعات کتابخانه ای و تحلی محتواس

که در مقاالت قبلی چاپ شده و قاب استتناد متی باشتد .درواقت ایتن مقالته بتر مبنتای مقالته قبلتی
نگارنده 1نوشته شده اس  .در مرحله سوم به تحلی وض موجتود و نقتد برنامته و سرفصت رشتته
تتتالش متیشتتود طتتی یت

کنتونی معماری(مصتتوب  )1931متتیپتردازی .،در نهایت

جمت بنتتدی

راهلارهایی برای تحتول در «آمتوزش معمتاری» بتا تأکیتد بتر «اصتال برنامته و سرفصت درو »
پیشنهاد گردد .دامنه و محدوده تخصصی تحقیق «برنامه و سرفص درو
کارشناسی اس

رشته معماری» در مقط

کته بعنتوان ستند مبنتای وزارت «عتتف» در دانشتلده هتای معمتاری ایفتای نقتش

میکند .چراکه مهمترین و معتبرترین سندی که در مقیا

ملّی پایه و اسا

شل گیری «آموزش

معماری» و «محتوا و روش تدریس» در تمامی دانشلدههای معماری متیباشتد «برنامته و سرفصت
درو » اس

که طبق قانون باید هر پنج سال توسط وزارت عتف بازنگری و بروزرسانی شده و به

تصوی

برسد .اکنون باتوجه به اینله زمان برنامه و سرفص مصوب  1931منقضتی شتده فرصت

خوبیس

که یلبار از این منظر به این سند نگریسته شود و تحتوالت اساستی در آن لحتار گتردد.

مطابق مفاد ابالغی همین برنامه از سال  39آغاز شده و  5ستال بعتد (یعنتی  )1041بایتد بتازنگری و
بروزرسانی شود:

شل  .1برشی از متن برنامه و سرفص درو

رشته معماری (مقط کارشناسی) که بیانگر تاریخ انقضای آن می باشد.

 1مقالهای با منوان « هر تام تا تدوین «مگتب معماری اسالمی» ( -درجستجوی الگویی ب.ای به.همندی جامع از آموزههاای
«حگمش اسالمی» در «معماری»)» که در نش.یه «پژوهشهای معماری اسالمی» اپ لده اسش
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مبانی پایه و پیش فرضها
یلی از وظایف حاکمی
طی

فراه ،کردن ملان مناس

لذت جسمی و رشد روحی توأمان اس

زندگی(معماری و شهر) در جهت

برای «حیات طیبه» جامعته است  .معنتای

کته بایتد مولفتههتای متوثر بتر شتل گیتری ملتان

فتراه ،آوردن زمینته بترای همتین «حیتات طیبته» بازاندیشتی و

اصال شوند .رهبری حلی ،دراینباره چنین فرموده اند:
در بعث ِ همهی پیامبران اهدافی وجود داشته اس
ه ،به تب تبعیّ
رأ

از پروردگار همان هد

همهی این هدفها عبارت اس

-اهدا

الهی -که طبعاً هد

ختود پیغمبتر

خواهد بود .پس بعثتها هتد هتای بزرگتی دارنتد کته
بزرگ بعث

از توحید؛ توحید هد

اس  :وَ لَقَد بَعَثنا فی کُ ِّ

اُمَّ ٍ رَسولًا اَن اعبُدُوا اهللَ وَ اجتَنِبُوا الطّاغوت؛( )1توحید خالص توحید محض؛  ...این توحید اوّلتین
هد

بعث

پیامبران اس  ... .توحید به ی

توحید به معنای حاکمیّ

معنای مهمّی اس

که به معنای حاکمیّ

مطلق پروردگار بر عال ،تشری و عال ،تلوین -هر دو -اس

الهتی است ؛
که بایستتی

امر الهی نافذ دانسته بشود؛ ه ،در عال ،تلوین -در همتهی حتواد وجتود «ال حتول و ال قتوّ الّتا
باهلل» -و ه ،در عال ،تشری همهی این حواد و همهی حاالت ناشی از قتدرت واحتد پروردگتار
اس  .خ

این هد

اصلی اس  ... .هدفهای دیگری ه ،وجود دارد :تزکیهی بشر یعنی پاالیش

روحی انسانها از آلودگیها و از پیرایههای پس کننده و انحطاطآور؛ تعلی ،انسانها و مقتام علمتی
انستانها را بتاال بتردن .استتقرار عتدال

کته جامعتهی بشتری بتا عتدال

اداره بشتود :لِیَقتومَ النّتا ُ

بالقِسط؛( )0ایجاد حیات طیّبه :فَلَنُحییَنَّه حَیاتاً طَیِّبَ ً؛( )5این حیات طیّبته یعنتی چته؟ حیتات طیّبته بته
معنای رشد و شلوفایی عق بشر و عل ،بشر از سویی و آرامش روحی بشتر آستایش متادّی بشتر
امنیّ

محیط زندگی بشر و رفاه بشر و شادکامی بشر و باالتر از همهی اینها تلام معنوی و عتروج

روحی انسان اس ؛ حیات طیّبه یعنی اینها .اینها اهدا

بعث

پیامبران اس  .البتّه در اینجتا متورد

بحث غالباً پیامبران بزرگ الهی هستند [للن] پیامبران دیگری ه ،بودنتد کته بته معنتای مبلّتِ ایتن
حقایق به نقاط مختلف عال ،گسی میشدند(.بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسب
–  11اسفند  ... )1933این حقایق به نحوی اس

عیتد مبعتث

که اگر آحاد بشر و جوام گوناگون بشری به این

حقایق ایمان بیاورند و عمالً ملتزم بشوند حیات طیّبه به اینها خواهد رسید .حیات طیّبه یعنتی چته؟
یعنی زندگی شیرین و پُرفایده و مطلوب حیات پاکیزه؛ پاکیزه بودنش بته ایتن است
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سال اول | شماره سوم | پاییز 1091

کته مطلتوب

نشریه تمدن پژوهی

باشد شیرین باشد انسان را در صراط کمال کم

کند به حرک

و برخوردار از همهی زیباییها
بته

و نیلوییها باشد ه ،در دنیا و ه ،در آخرت .این حیات طیّبه اس  .اگر دلها به این معتار

این حقایق آشنا بشوند به آن بگروند و بر لوازم آن پایبند باشند حیات طیّبته قطعتاً در انتظتار آنهتا
اس (.سخنرانی نوروزی خطاب به مل

ایران  9 -فروردین )1044

یلی از عوام مؤثر بر رشد انسان(به سم
اندیشمندان اسالمی سه عام «فطرت وراث
عوام پنچگانه مؤثر بر تربی
«ملان» مناس

حیات طیبه) ملان زندگی مناست

است  .از منظتر

و محیط» در کنار «اراده انسان و ربوبی

پروردگار»
تتأمین

و رشد آدمی هستند .بر این مبنا یلتی از وظتایف حاکمیت

می باشد که متولی مستقی ،آن معماران و شهرستازان هستتند .اگتر هنتوز معمتاری و

شهر ما ملان زیس

ما مطلوب نیس

تشخیص درد در جستتجوی علت

هماهنگ با آرمانها و شعارهای انقالبمان نیست

درد متیتتوان بخشتی از علت

پتس از

را در «معمتاران و شهرستازان»

جستجو کرد .الزمه شل گیری معماری شایسته شناسایی عوام مؤثر بر تشلی و تغییر معماری و
تحول در آنها با ی

نگرش سامانه ای (سیستمی) است  .در تحقیقتات دیگتر نگارنتده ایتن عوامت

شام  8بخش احصاء شده اند .این هش

بخش در یت

نظتام عرضته-تقاضتا شتام هفت

مؤلفت

«آموزش پژوهش رسانه قوانین مدیری ها صنای ساختمان و فرآیند طراحی و ساخ » بعنتوان
نظام عرضه و هشتمین مؤلفته یعنتی «جامعته» بعنتوان منظومته تقاضتا قابت دستته بنتدی هستتند کته
حاکمی

باید برای همه آنها ی

برنامه جام و منسج ،داشتته باشتد .ایتن برنامته بایتد در راستتای

آرمان های انقالب باشد و اکنون در آستانه گام دوم انقالب بازنگری آن میتواند راهگشای بهبود
مسیر در گام بعدی باشد .در این میان یلی از تحوالت الزم تحول در آموزش معمتاری و تربیت
معمارانی در تراز شایسته اهدا

نظام اسالمی اس

که بتوانند ملانی شایست «حیات طیبه» طراحتی

کنند و بسازند .در فرهنگ قرآنی سرنخهایی برای چنین ملانی تح

عنوان «بلتد طیت

و مستاکن

طیبه» مطر

شده که کشف ویژگیهای آن نیازمند تدبّر عمیق میباشد .به نظر متیرستد انقالبتی

که در مقیا

اجتماعی رُخ داد هنوز بطور عمیق در نظام آموزش معماری ما اثرگذار نبوده و امروز

در آستانه گام دوم انقالب نیازمند تحولی عمیق تر در این حتوزه هستتی .،از آنجتا کته مبنتا و پایته
آموزش آکادمی

کنونی برنامه و سرفص مصوب وزارت عتف اس

پتس یلتی از مهت،تترین

راهلارهای تحول در نظام آموزش معمتاری تحتول در برنامته و سرفصت خواهتدبود .الزمته ایتن
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تحول تعریف روشنی از هد
واج

ی

کفایی مسؤولی

دوره آموزشی اس  .اگر تتأمین ملتان زنتدگی شایستته را بعنتوان
ی

دانشلدههتای معمتاری بایتد

معمار مسلمان بدانی ،آنگاه هد

تربی

افرادی باشد که بتا چنتین نیّتتی وارد دوره بشتوند و دانتش و مهتارت الزم بترای طراحتی و

ساخ

و کشتف کننتد .پتس الزمته هرگونته بتازنگری در دوره آموزشتی

ملتان شایستته کست

بازاندیشی در تبیین هد

و تعریف محصول این دوره اس  .در این نوشتار ضمن ارائته تعریفتی از

«معماری» پیشنهادی برای اصال برنامه و سرفص دوره آموزشی معماری مطر میگتردد کته در
آن دو رویلرد «اسالمی و ایرانی» لحار شده اس
آموزش معماری و تربی
مرحله سوم(دول

معماران در تراز جمهوری اسالمی در گتام دوم انقتالب کته اکنتون در

اسالمی) هستی .،به قول رهبری فرزانه نظام:

فرآیند تحقّق هد هاى اسالمى ی
به آن اهدا

تا چش،انتدازی باشتد بتر مستیر تحتول در نظتام

نزدیت

فرآیند طوالنى و البته دشوارى اس  .به طور نسبى انسان

متى شتود؛ امتا تحقّتق آنهتا بستیار طتوالنى است ( 11آذر  ... .)1984یت

زنجیرهی منطقی وجود دارد؛ پیشها این را گفتی ،بحث شده .حلقهی اول انقالب اسالمی است
بعد تشلی نظام اسالمی اس
اس

بعد تشلی ام

بعد تشلی دولت

اسالمی اس ؛ این ی

استالمی است

بعتد تشتلی جامعتهی استالمی

زنجیرهی مستمری اس

که به ه ،مترتبط است ...1.

 1متن سصنان رهب.ی .زانه :یک زنجی.هی منطقی وجود دارد؛ پیشها این را تفتیم ،بحث لده حلقهی اول ،انقالب اسالمی
اسش ،بعد تشگیر نظام اسالمی اسش ،بعد تشگیر دولش اسالمی اسش ،بعد تشگیر جامعهی اسالمی اسش ،بعد تشاگیر اماش
اسالمی اسش؛ این یک زنجی.هی مستم.ی اسش که به هم م.تبط اسش
منظور از انقالب اسالمی  -که حلقهی اول اسش  -ح.کش انقالبی اسش؛ والّا به یک معنا انقالب لامر همهی این م.احر مای
لود اینجا منظور ما از انقالب اسالمی ،یعنی همان ح.کش انقالبی و جنبش انقالبی که نظام م.تجع را ،نظام قادیمی را ،نظاام
وابسته و اسد را س.نگون میکند و زمینه را ب.ای ایجاد نظام جدید آماده میکند
حلقهی بعد ،نظام اسالمی اسش منظور من در اینجا از نظام اسالمی ،یعنی آن هویش کلی که تع.یف مشصصی دارد ،که کشور،
ملش و صاحبان انقالب  -که م.دم هستند  -آن را انتصاب میکنند در مورد ما ،م.دم ما انتصااب ک.دناد :جمهاوری اساالمی
جمهوری اسالمی یعنی نظامی که در آن ،م.دمساالری از اسالم ت .ته لده اسش و با ارزشهای اسالمی هم.اه اسش ما از این
حلقه هم مبور ک.دیم [تجلی یا ته در قانون اساسی]
منظور از دولش اسالمی این اسش که ب .اسا

آنچه که در دورهی تعیین نظام اسالمی به وجود آمد ،یک قانون اساسی درسش

لد؛ نهادها و بنیانهای ادارهی کشور و مدی.یش کشور معین لد این مجمومهی نهادهای مدی.یتی ،دولش اساالمی اساش در
اینجا منظور از دولش ،قط قوهی مج.یه نیسش؛ یعنی مجموع دستگاههای مدی.یتی کشاور کاه ادارهی یاک کشاور را ب.مهاده
دارند؛ نظامات توناتون اداره کنندهی کشور
00
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نشریه تمدن پژوهی

انقالب پُرشلوه ملّ
اس

که ی

ایران که بزرگترین و مردمیترین انقالب عصر جدیتد است

چلّهی پُرافتخار را بدون خیان

وسوسههایی که غیر قاب مقاوم
کرده و این

به آرمتانهتایش پشت

به نظر میرسیدند از کرام

تنهتا انقالبتی

ستر نهتاده و در برابتر همتهی

خود و اصال

شعارهایش صتیان

وارد دوّمین مرحلهی «خودسازی و جامعهپردازی و تمدّنسازی» شده است  .درودی

از اعماق دل بر این ملّ ؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که این

وارد فرایند بزرگ

و جهانی چه سال دوّم میشود(.خامنهای سیدعلی بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به مل

ایران

)1931
شاید بتوان بیانیه گام دوم را در راستای نی به «الگوی اسالمی-ایرانی پیشترف » و آنترا نیتز در
راستای «تمدن نوین اسالمی-ایرانی» دانس .
ما اگر دنبال پیشرف

هستی ،و پیشرف

توجه داشته باشی ،که مراد ما از پیشرف

علمی را شرط الزم پیشرف
پیشرف

عمومی کشتور متیدانتی،

با الگوی غربی نیس  .دستتور کتار قطعتی نظتام

بصش بعد از آن ،جامعهی اسالمی اسش؛ که این ،آن بصش بسیار مهم و اساسی اسش بعد از آنگه دولش اسالمی تشاگیر لاد،
مسئولیش و تعهد این دولش اسالمی این اسش که جامعهی اسالمی را تحقق ببصشد جامعهی اسالمی یعنی ه یعنی جامعهای
که در آن ،آرمانهای اسالمی ،اهداف اسالمی ،آرزوهای بزرتی که اسالم ب.ای بش .ت.سیم ک.ده اسش ،تحقق پیدا کند جامعهی
مادل ،ب.خوردار از مدالش ،جامعهی آزاد ،جامعهای که م.دم در آن ،در ادارهی کشور ،در آیندهی خود ،در پیش .ش خود دارای
نقشند ،دارای تأثی.ند ،جامعهای دارای مزت ملی و استغنای ملی ،جامعاهای ب.خاوردار از ر ااه و مبا.ای از قا .و ت.سانگی،
جامعهای دارای پیش .شهای همهجانبه  -پیش .ش ملمی ،پیش .ش اقتصادی ،پیش .ش سیاسای  -و بااالخ.ه جامعاهای بادون
سگون ،بدون رکود ،بدون توقف و در حال پیش.وی دائم؛ این آن جامعهای اسش که ما دنبالش هستیم البته این جامعاه تحقاق
پیدا نگ.ده ،ولی ما دنبال این هستیم که این جامعه تحقق پیدا کند پس این لد هدف اصلی و مهم میانهی ما
.ا میتوئیم میانه به خاط .اینگه این جامعه وقتی تشگیر لد ،مهمت.ین مسئولیش این جامعه این اسش که انسانهاا بتوانناد
در سایهسار نین اجتمامی ،نین حگومتی ،نین ضائی ،به کمال معنوی و کمال الهی ب.سند؛ که« :ما خلقش الجنّ و االناس
الّا لیعبدون»؛( )5انسانها به مبودیش ب.سند «لیعبدون» را معنا ک.دند به «لیع .ون» این معنایش این نیسش که «مَبَادَ» باه معناای
«مََ.فَ» اسش  -مبادت به معنای مع .ش اسش  -نه؛ بلگه به معنای این اسش که مبادت بدون مع .ش معنی ندارد ،امگان ندارد،
مبادت نیسش بناب.این جامعهای که به مبودیش خدا میرسد ،یعنی به مع .ش کامر خدا میرسد ،تصلق به اخالقاهلل پیادا مای
کند؛ این ،آن نهایش کمال انسانی اسش بناب.این هدف نهائی ،آن اسش؛ و هدف قبر از آن ،ایجاد جامعهی اساالمی اساش ،کاه
هدف بسیار بزرگ و بسیار واالئی اسش
خب ،وقتی یک نین جامعهای به وجود آمد ،زمینه ب.ای ایجاد امش اسالمی ،یعنی تست.ش این جامعه هم باه وجاود خواهاد
آمد؛ که حاال آن مقولهی دیگ.ی و بحاث دیگا.ی اساش

ایان یازی کاه باه مناوان هادف شکا .لاد ،یاک اما .بسایار

واالسش (بیانات در دیدار دانشجویان ک.مانشاه –  12مه)1511 .
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جمهوری اسالمی دنبال کردن الگوی پیشرف
غرب دنبال کرد و پیش رف

ایرانی  -اسالمی اس  .ما پیشرف

نمیخواهی،؛ پیشرف

غربی هیچ جاذبهای بترای انستان آگتاهِ امتروز

ندارد ... .ما دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستی ،که ی
از هدای

را به شللی کته

الگوی اسالمی و ایرانی اس ؛
الگتوی

اسالم سرچشتمه متیگیترد از نیازهتا و ستن هتای ایرانتی بهتره متیبترد؛ یت

مستق (.بیانات در دیدار اساتید دانشگاههتا  15مترداد  ... )1931استالم الگتوی مستتق ّ ختودش را
دارد .الگوی اسالمی برای نظامسازی و جامعهسازی به طور خالصه ی

الگتویی است

مرکّت

از

«ایمان و عل ،و عدل»؛ این سه عنصر اصلی اس  .ایمان به معنای ایمتان توحیتدی ختالص کته ایتن
ایمان توحیدی خالص ه ،در ساخ

انسانها تأثیر متیگتذارد هت ،در ستاخ

شخصیّ

جامعته و

قوارهی عمومی جامعه اثر میگذارد و ه ،در عم شخصی امتداد دارد هت ،در شتل اجتمتاعی.
عل ،با گسترهی بیانتهای [آن] -ه ،عل ،الهی ه ،عل ،طبیعی به آن [معنا] که غربتیهتا هنرشتان را
در آن نشان دادند [یعنی] تسخیر طبیع

و تسلّط بر طبیع

و مانند اینها -جزو چیزهایی است

در اسالم ممدو اس  .بعد انسان عروج میلند از این مرحله به مراح باالتر؛ عل ،به هویّ

کته
انسان

عل ،به عالَ ،مللوت و علوم الهی برتر از این حر ها .این عل ،شام همهی این مسائ اس  .عدل
ه ،به معنای وسی عدل؛ ه ،عدال
عدال

اقتصادی ه ،عدال

به معنای واقعی کلمه .این آن چیزی اس

تصویری با جلسه هیئ

دول

قضتائی هت ،عتدال

اجتمتاعی [یعنتی]

که امام به ما یاد داده [انتد]( .بیانتات در ارتبتاط

 1شهریور ( )1933خامنه ای سید علتی الگتوی پیشترف

استالمی

ایرانی )1044
حوزه اثربخشی این تحقیق در فراینتد پتنج مرحلته ای تحقتق اهتدا
«دولت

انقتالب در فضتایی میتان

استالمی و جامعته استالمی» قابت تعریتف است  .یعنتی از یلستو بایتد حاکمیت

تتتدابیری

بیاندشید و از طرفی ه ،مطالبهگری معماران انقالبی را در پی خود داشته باشد تا اینتدو بطتور هت،
افزا زمینه تحول در «آموزش معماری و تربی
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معماران» را فراه ،کنند بتوفیق الهی.

نشریه تمدن پژوهی

شل  .1نمودار جایگاه این تحقیق در فرآیند تحقق «تمدن نوین اسالمی-ایرانی» و گام دوم انقالب

پیشینیه تحقیق
در پاسخ به این پرسش که «منظور از اسالمی شدن دانشگاهها چیس ؟» اندیشمندان گوناگونی
از زوایای متنوع نظر داده اند .در این تحقیق پاسخ از زبان امامین انقالب و آی

اهلل جوادی آملتی

بیان میشود:
دانشگاه در نظر امام(ره) به عنوان ی

کارخانه انسان سازی بستیار مهت ،تلقتی شتده و [ایشتان]

معتقد بودند که اگر دانشجویان بتوانند در دانشگاه عل ،و ایمان را بتا یلتدیگر همتراه ستازند متی
توانند به عنوان ی
دیگر ی

قشر تحصی کرده فرآیند روشنگری اجتماعی را به دس

دانشگاهی از نظر امام(ره) عام روشنگری اجتماعی اس

گیرنتد .بته عبتارت

و زمانی می تواند موفق باشد

که بتواند آگاهی و توانایی های خود را در مسیر تحقق ارزشهای الهی به کار گیرد(.مختار 1983
)  ...مقوالتی چون نقش دانشگاه در پیشرف

کشور استقالل دانشگاه از اندیشه های غربتی نقتش
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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دانشجویان و اساتید و محتوای اسالمی در ایجاد دانشگاه اسالمی از متواردی است
امام خمینی(ره) در تحقق جامعه اسالمی مبتنی بر نقش دانشگاه دارای اهمی
 ... )1931دانشگاه باید مرکز درس
این ی
کنند .کت

امری بوده اس

کته در اندیشت

اس (.اصغری صالح,

کردن انسان باشد .چه دانشگاه روحانی و چه دانشگاه شما .و

که انبیا ت علیه ،السالم ت مأمور بر همین امتر بتوده انتد کته انستان درست

آسمانی هم کت

آسمانی بترای انستان ستاختن آمتده است  ... .شتما دانشتگاهیهتا

کوشش کنید که انسان درس

کردید مملل خودتان را نجات میدهید.

اگر انسان متعهد درس

کنید .اگر انسان درس

کردید انسان امین انسان معتقد به ی

عال ،دیگر انسان معتقد بته ختدا

متؤمن بته ختدا اگتر ایتن انستان در دانشتگاههتای شتما و متا تربیت

شتد ممللت تتان را نجتات

میدهد(.بیانات امام خمینی(ره) در تاریخ  19خرداد ( - )1958کتابخانه دانشگاه و دانشتگاهیان از
دیدگاه امام خمینی(ره) بدون تاریخ)
آی

اهلل جوادی آملی تأکید دارند که یلی از شروط اسالمی شدن دانشتگاههتا تولیتد دانتش

اسالمی و مبناقراردادن آن در آموزش و پژوهش اس :
آی

اهلل جوادی آملی با بیان این نلته که «اسا

دانشگاه را دانش به عهده دارد یادآور شدند:

اگر دانشگاه بخواهد اسالمی بشود دانش باید اسالمی باشد( ».جوادی آملی پرستمان دانشتگاهیان
 ... )1931ریاس

فلسفه الهی در این اس

که تمام علوم را اسالمی میکند .اسالمی شدن دانشتگاه

به این نیس که ما نمازخانه داشته باشی ،این وظیفه همه ماس
و آرم جمهوری اسالمی را داشته باشی ،اینها جزء سنن ملی ماس
اگر دانش اسالمی شد دانشگاه اسالمی اس

علس امام و رهبری را داشته باشی،
دانشگاه را دانش اداره میکنتد

و اگر معاذاهلل از این فیض و فوز محروم ماند دانشگاه

اسالمی نیس (.جوادی آملی اسالمی شدن دانشگاهها )1044
پس الزم شل گیتری معمتاری «استالمی-ایرانتی» آن است
حلم

کته اوال «تولیتد علت »،بتر مبنتای

اسالمی انجام شود و سپس در دانشلده های معماری(مدیران استاتید و دانشتجویان) بتاور

قلبی به این علوم و ارزشها ساری و جاری باشد .اکنون بر این مبنا به تبیینی از معماری و نسب
با «اسالم و ایران» میپردازی.،

آن

1

 1در تحقیقات آتی ،می توان اسناد .ادسش ملی که پشتیبان این تحقیق محسوب میلوند را با دقاش بیشات .مطالعاه نماود و
نتایج جامعت.ی ب.ای تحول در آموزش معماری و ت.بیش معماران کشف ک.د
03
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ترسیم وضع مطلوب
دو پیش فر
معمارانی اس

تحقیق آن اس

که اوال مأموری

و رستال  1دانشتلده هتای معمتاری تربیت

که آثار شایسته معماری طراحی کنند و بسازند .ثانیتا یت

کارآمد و اثربخش باشد باید بصورت یت
هماهنگ با یلدیگر به سم

هد

ستامانه(سیستت )،عمت کنتد .یعنتی تمتامی اجتزای آن

سامان یابند .بنابراین اگر ی

و معمار» داشته باشی ،آنگاه می توان ی

دانشتلده اگتر بخواهتد

بازاندیشی در تعریف «معمتاری

بازتعریف از «آموزش معماری و تربی

معماران» داش

و برای دانشلدههای معماری در تراز جمهوری اسالمی طرحی نو درانداخ .

شل  .9تبیین دانشلده های معماری به مثابه ی

سامانه(نگرش سیستمی)

بر این مبنا در ایتن نوشتتار بته موضتوع «تعریتف معمتاری» بتا دریتافتی از «حلمت
میپردازی .،معماری را در ی

استالمی»

تعریف پایه میتوان «ساماندهی ملان زندگی انسان در بستر محیط»

دانس (.نقرهلار )1044 ,در این تعریف چهار رُکن اصلی برای شل گیتری معمتاری وجتود دارد
که باید در دوره آموزشی معماری در دو سطح «پایه و تخصصی» به آنها پرداخته شتود .منظتور از
آموزش «پایه» آن اس

که این چهار رُکن را بطور عام بشناسد و منظور از اختصاصی آن اس

که

همین چهار رکن را در بوم و بستر خایّ «ایران» بشناسد .منظور از پترداختن بته ایتن چهتار رکتن
صرفا انتقال دانش نیس  .بلله تمرین و کس
باید مورد توجه باشد .بنابراین ترکیت

مهارت در طراحی(و ساخ ) نیز در هرکتی از آنهتا

هوشتمندانه و حلیمانته درو

«نظتری و عملتی» در برنامته

 1در ب.نامه ریزی و مدی.یش راهب.دی ،معادل واژة « »Missionکه مبنای تمامی تصمیمات و اولویشبنادیهاای ها .ساازمان
مو ق میبالد
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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درسی می تواند زمینه مناسبی بترای ایتن فراگیتری معمارانته باشتد .روشهتای کنتونی کته درو
بصورت تفلیلی ارائه میشوند معموال نتیجه مطلوبی ندارد.
انسان شناسی به معنای شناخ
شللگیری شخصی

انسان و نیازهای او رُشد او نقش محتیط و ملتان زنتدگی در

آدمی و  ...کته تتأمین نیازهتای کالبتدی-فضتایی انستان هتد

اصتلی رشتته

سرفصت واجت

در آمتوزش

معماری و وظیفه اصلی معماران در جامعته متی باشتد .بنتابراین یت
معماری اس  .این شناخ

در مقیتا

فتردی ذیت علتوم روان شناستی(عل ،التنفس) و در مقیتا

اجتماعی ذی علوم جامعه شناسی تعریف می شود .همچنین شایسته اس

که دانشجوی معماری که

قصد دارد در کشور ایران و برای مردم ایران طراحی کنتد و بستازد بطتور اختصاصتی بتا فرهنتگ
مردم این سرزمین آشنا باشد با تاریخ ایران ادبیات عرفانی سب
ایرانی(که قرار اس

ظر

زندگی اهتالی بومهتای متتانوع

زندگی برای آنان طراحی کند) کته ذیت دانتش «متردم شناستی» قابت

تعریف اس  .اگر دانشلده معماری در آلمان بود طبعتا بایتد دانشتجوی معمتاری آن دانشتلده بتا
فرهنگ مردم آلمان آشتنا متی شتد .بتر استا

چنتین نگرشتی تفلتر کت گرایی(گلوبالیست )،کته

ریشه های امپریالیستی-استلباری-سرمایه داری دارد مورد نقتد قترار متی گیترد و منطقته گرایتی و
توجه به ظرفی های بومی ه ،سرزمین مبنتای آمتوزش معمتاری و تربیت

معمتاران قترار خواهتد

گرف .
ملان شناسی یعنی شناخ
محوطه پیرامون ی

مؤلفه های تشلی دهنده ملان از فضتای درون تتا فترم بیترون تتا

بنا از انواع مصتالح ستاختمانی تتا هندستههتا و الگوهتای ستازماندهی بعنتوان

دستور زبان معماری که موضوع اصلی حرف معماران اس  .در مورد دانشجویان ایرانتی شتناخ
معماری ایرانی سیر تحول و تلوین آن گونه شناسی (خانه ها مساجد مدار

بتازار و میتدان و

 )...کشف و کاربرد اصو ل و الگوهای معماری ایرانتی ستیری از معمتاری ستنتی ایتران تتا ستن
معماری ایرانی در بوم های متنوع این سرزمین .این آگاهی به مثابه شناخ
ایران اس

تا معمار بتواند برای مردم سرزمینش با زبانی آشتنا طراحتی کنتد و بستازد .طبعتاً اگتر

دانشلده معماری در کشور آلمان باشد باید با عالوه بر شناخ

عمومی از مؤلفههای تشلی دهنده

ملان مؤلفه های خای معماری آلمان را بشناسد؛ چراکه قرار اس
کند.
09
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مؤلفه های تشلی دهنده محیط و نحوه اثرگذاری و اثرپتذیری آنهتا از

محیط شناسی شناخ

معماری نحوه مواجهه ملان با محیط(اثر معماری با محیط پیرامونش) و  ...این موارد بعنوان دانش
پایه معماران در طراحی و ساخ
ی

اهمی

دارد .چراکه معماری در خالء ایجاد نمیشتود .بللته در

محیط و زمینه موجود ساخته می شود که ه ،بر محیط تأثیرگذار و ه ،تأثیرپذیر از آن اس .

پس از آنج اکه در تصمیمات معمارانه نقش کلیتدی دارد شتناخ
معماران ایرانی شناخ

آن ضتروری است  .در تربیت

بومهای متنوع ایران مؤلفه های تشلی دهنده شخصی

و ظرفی

شام مؤلفههای «انسانی طبیعی فناوری و معمتاری و شهرستازی» در هتر بوم.شتناخ

هر بوم
جغرافیتای

ایران گیاه شناسی و جانورشناسی در بوم های متنتوع ایتران و تتأثیری کته بتر تصتمیمات معمارانته
میگذارد.
ساماندهی که منظور فرآیندهای «مطالعات طراحی نظارت و اجرای» معماری اس
اصلی معماران همین کار اس  .در این مورد ه ،عتالوه بتر شتناخ
هری

و تمترین اصتول و روشهتای

از این چهار مرحله خوبس کته دانشتجوی معمتاری بتا ستن

دقیقتر در هری

معمتاری ایرانتی – و حتتی

از بومهای ایران -آشنا بشود .مثال اصول معماری ایرانی در طراحی یا روشهای

معماران ایرانی در فناوری های بومی در مناطق چهارگانه اقلیمی ایران(سرد و خش
خش

و مهتارت

غرب گترم و

شرق گرم و مر طوب خلیجی جنوب و معتدل و مرطوب خزری شمال) که هرکدام اصول

و الگوهای خاصی در ساماندهی ملان زندگی خود دارند و معمار ایرانی باید با آنها آشتنا باشتد و
آنها را تداوم و تلام بدهد.
پیش فر
شبیه ی

درخ

محقق آن اس

که عم معمار و اثر معماری وی بمثابه میوه و ثمره اندیشه اوس .

که میو خوب آن اوال وابسته به استعداد دانه آن اس

و ثانیتا وابستته بته فرآینتد

باغبانی آن که در «آموزش معماری» منظور از «دانه» استعدادهای معمارانهای اس

که دانشجو باید

مایه از آن داشته باشد و باغبانی مثالی از دوره «آموزش معماری و تربی

معماران» در دانشلدههای

از این چهار رکن می تواند بر مبنتای یت

فلتری

معماری اس  .بنابراین هری

تعریف و تببین شود و بالطب متناس

با همان ملت

اندیشته و ملتت

نیز خروجی معماری خواهد داش  .بر اسا

مقدمات پیشین مبنای نظری پایه برای تبیین معماری نگرش «استالمی» و بستتر آمتوزش نیتز بتوم
«ایرانی» اس  .بنتابراین الزم است

تعریتف معمتاری و مؤلفته هتای چهارگانته آن یلبتار مبتنتی بتر
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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آموزه های اسالم و متناس

با شرایط ایران بازنگری و علوم متناس

زیر پیشنهادی برای طراحی سرفص درو

بر اسا

جدول  .1پیشنهاد سرفص درو
ردیف

با آن بازتولید گتردد .جتدول

دو ویژگی «اسالمی و ایرانی» میباشد:

رشته معماری در چهار بخش اصلی

ارکان

شرح دقيقتر ارکان

نگرش اسالمی

شکلگيری

چهارگانه معماری (4

(مبتنی بر حکمت

معماری

زیرعامل)

اسالمی)

گزینش ایرانی
(متناسب با بوم ایران)

سنش معماری ای.انی در

.ایند  2م.حله ای
1

ساماندهی

1

مگان

5

انسان

«مطالعات  +ط.احی +
نظارت  +اج.ا و ساخش»

.آیند ساماندهی مطابق

ساماندهی (ط.احی و

با حدود و حقوق الهی

ساخش)  -اصول و رولهای

در حگمش اسالمی -

معماران ای.انی در طول

معنای ق.آنی مم.ان و

تاری و م.ض جغ.ا یا -

آبادانی (لگو ات.ی

هم مشت.کات در کر ای.ان،

ظ .یتهای بالقوه)

هم اختصاصی در بومهای
متنوع ای.ان

بنا یا اث .معماری با 2
مؤلفه « ضای درون . +م
بی.ون  +محوطه پی.امون +
مگانیابی و تعامر با با ش
پی.امون»

مؤلفههای تشگیر دهنده

آلنایی با معماری ای.انی -

مگان و تأثی .آن ب.

از معماری سنتی تا سنش

زندتی و رلد انسان -

معماری ای.انی  -تونه

م.اتب وجود و معماری

لناسی معماری ای.ان

بثمبه «جماد» و نیاز به
دموت از م.اتب باالت.
انسان لناسی اسالمی و

هدف معماری :نیازهای

تأثی .آن ب .تصمیمات

م.اتب وجودی انسان در

معماری (م.اتب

جهش رلد او

هارتانه نفس ،روابط
هارتانه انسان)

02
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ردیف

ارکان

شرح دقيقتر ارکان

نگرش اسالمی

شکلگيری

چهارگانه معماری (4

(مبتنی بر حکمت

معماری

زیرعامل)

اسالمی)

گزینش ایرانی
(متناسب با بوم ایران)

بست .لگرتی.ی معماری
که تأثی.تذار و تأثی.پذی .از
آن اسش ،لامر هار
2

مامر «انسانی. -هنگی +

محیط

طبیعی-اقلیمی +
ناوریهای بومی +

بومهای متنوع ای.ان که بست.
اسالم و محیط زیسش -

ط.احی و ساخش آثار

حدود و حقوق الهی

معماری هستند +

درباره مواجهه با محیط

عالیشهای جهادی ،با
اهداف مح.ومیش زدایی

له.سازی و معماری
بومی»
تدریس و راهنمایی و
راهب.ی استاد × (تحقیق +

جمع بندی

تم.ین  +حضور دانشجو

آلنایی دانشجوی معماری با لاخصههای معماری
«اسالمی-ای.انی»
لامر «دانش نظ.ی  +مهارت مملی» ب.ای ط.احی و
ساخش

در بناها)

به عبارتی ت
حلم

ت

اسالمی و متناس

(مبتنی ب .اسالم  +متناسب با ای.ان)

این مؤلفه ها و رابط آنهتا در قالت

یت

منظومت منستج ،نری(مبتنتی بتر

با بوم ایرانی)باید حول محور «حیات طیبه» و شلوفاشتدن فطترت الهتی

انسان تجلی صفات حُسن الهی در وجود او و تخلّق به اخالق الهی اس

ساماندهی شوند .معمتار

باید تمامی ظرفی های «ملان» را شناسایی و شلوفا کند تتا زمینته ستاز شلوفاشتدن بهتره بترداران
بشود .ملان باید املانهای متنوعی برای نی به این هد

فراه ،نماید.

تبیین وضع موجود :نقد برنامه و سرفصل کنونی رشته معماری
در این بخش ابتدا ی
آن بر اسا

تحلی آماری از برنامه و سرفص درو

ارائه میشود و سپس به «نقد»

معیارهای وض مطلوب (فص قب ) میپتردازی .،بطتور خالصته :در دوره کارشناستی

معماری دانشجو در طی  0,5سال تعداد  05در

و  111واحد درسی معادل  9,459ستاع (نظری

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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و عملی) طی متیکنتد .1در برنامته و سرفصت
اختیاری» که جمعا  05در

سته گتروه درو

 111واحد و حدود  9,444ساع

تعریتف شتده« :پایته اصتلی
می شتوند .یعنتی معتادل  984روز

خالص کاری 1و  19هفت خالص کاری که  1,5سال خالص میشود .یعنتی دانشتجو اگتر کارمنتد
اداره فر

ی

سال و نتی ،بایتد یت

شود طی ی

«کارشتنا

تعداد واحد و تعداد ساع

معمتاری» بشتود .نستب

درو

از سه جنب «تعداد در

درو

اصلی  %5اختیاری 9میباشد .نمودار و جدول زیر بیانگر وزن هری

وزنتی

درسی» تقریبتا  %15درو

پایته %14

از درو

سه گانه در

هر بخش میباشد:

شل  .0تحلی آماری درو

مجموع  9گروه در
کرد :0درو
بیانگر آن اس
اس

رشته معماری در مقط کارشناسی

«پایه اصلی و اختیاری» را می توان بته پتنج دستته تخصصتی تتر تقستی،

«پایه نظری تاریخی فتن ستاختمان طراحتی» کته تحلیت تعتداد ایتن درو
که در مجموع نسب

و از آنجا که درو

وزن درو

«فن ساختمان و طراحی» بیش از سه دستته دیگتر

«طراحی» به منزل محور و ستون فقرات دوره بوده و بقی درو

و ملم آن هستند میتوان نتیجه گرف

کته شخصتی

غالت

مقدمه

کت ّ دور کارشناستی «طراحتی بتا

تأکید بر فن ساختمان» می باشد:
 1در این محاسبات ،مطابق قامدة همین س .صر ،ه .واحد نظ.ی  13سامش و ه .واحاد مملای  51ساامش محاسابه لاده
اسش
 1ه .روز کاری  8سامش در نظ .ت .ته لده اسش ه .هفتة کااری 3 ،روز خاال

در نظا .ت .تاه لده(پنجشانبه و جمعاه

تعطیر .ض لده)  -ه .سال  31هفته
 5ب.ای محاسبه تعداد سامش درو

اختیاری 8 ،واحد ض.بدر  13سامش لد ،بعالوه یاک  13ساامش باباش ب.خای درو

اختیاری که مملی هستند و تعداد سامتشان بیشت .اسش یعنی  122 = 13 + 118 = 13×8سامش
 2در دورههای پ یشین س .صر(مثال زمانیگه ارلد پیوسته بود) این دسته بندی رسماً در ب.نامه مط.ح لده بود
00
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شل  .5تحلی محتوایی درو

شل  .9نمودار منظومه روابط درو

نقد و ارزیابی درو

بر اسا

رشته معماری در مقط کارشناسی

رشته معماری (مقط کارشناسی)

چهار مؤلف اصلی معماری بیانگر آن اس

که برنامه و سرفص

کنونی بیشتر به دو مؤلف «ساماندهی و ملان» میپردازد و کمتر به مؤلفههای «انسان و محیط» یعنی
توجه به «روش» بیش از تمرکز روی «هد

و زمینه» شل گیری معماری اس  .یعنی توجه به عل
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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«صوری و ادی» و غفل
اس (از منظر آی

همان نقط ایراد علتوم ستلوالر غربتی

از عل «غایی و فاعلی» که درس

اهلل جوادی آملی) .شاید یلی از عل اینله معماری کنونی متا کمتتر از هویت

«اسالمی-ایرانی -و حتی بومی هر شهر» فاصله گرفته همین بی توجهی به این مقوالت باشد.

میزان پرداختن دروس به  4رُکن معماری (از  122واحد
درسی)
80

100

36

50

4

2

0
ساماندهی
شل  .1نمودار نقد وزن درو

مکان

انسان

کنونی برنامه به نسب وضعی

محیط

مطلوب ( 0رکن معماری)

نتیجهگیری
پرسش آغازین تحقیق این بود که «آنچه یت

معمتار در تتراز انقتالب استالمی بایتد

مهنتد

درباره معماری بداند و بتواند چیس ؟» اکنون بر مبنای مطال
 ...ی

گف

مهند

پیشگفته در پاسخ بته آن متیتتوان

معمار در تراز انقالب اسالمی باید:

«انسان و محیط» «رابطه میان ایندو» و نسب

آنها با «معمتاری» را مبتنتی بتر حلمت

استالمی

بشناسد
ویژگی های «ایران عزیز» را بطور جام بشناسد نسب
بر اسا

شناخ

این بوم با معماری را نیز بداند و بتوانتد

فوق ملانی برای زندگی و رشد انسان طراحی کنتد و بستازد بگونته ای کته آن

ملان عالوه بر تأمین نیازهای بهره بردار زمینه حیات طیبه وی را نیز فراه ،نماید.
خودِ این مسیر «معماری برون» که ساختن ملان برای دیگران اس

مقدمه ای اس

برای «معماری

درون» و خودسازی یعنی تجلی صفات حُسن فطرت الهی در وجود معمار؛ حلی ،شدن مدبّر
شدن خالق و بدی شدن و  ...به شرط آنله در «صراط مستقی »،عبودی
03
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وجه تمایز یافتههای این تحقیتق نستب
میشود آن اس

بته تحقیقتات دیگتری کته درمتورد آمتوزش معمتاری

که نگرشی «جام » بر رشد همه جانبه دانشجوی معمتاری را پیشتنهاد متیدهتد و

نگرش اسالمی-توحیدی را همچون رو جاری در تمتامی وجتوه معمتاری و آمتوزش آن تبیتین
میکند .همچنین الزمه آموزش جام را همراهی آن با تربی

دانشجو میداند.

نتیجه گیری و کاربرد :راهکااری بارای تحاو در برناماه و سرفصال رشاته
معماری
الزمه تحقّق ایتن هتد

آن است

کته :برنامته و سرفصت «آمتوزش معمتاری» تحتول اساستی

پیداکند .بگونهای که هر سه حوزه «ساختار و سرفص های برنامه محتوای درو
«حلم

یلبار بر اسا

تحقیق بیانگر آن اس

اسالمی و متناس

و روش تدریس»

با بوم ایرانی» بتازنگری و بازنگتاری گتردد .یافتتههتای

که مسیر تحول در «آموزش معماری و تربی

معمتاران» از رهگتذر تحتول

در «برنامه و سرفص درو » شام گامهای زیر اس :
ابتدا باید هد
مبتنی بر حلم

دوره(آموزش معماری و تربی
اسالمی و متناس

سپس برنامه و سرفص درو
راستای هد

معماران) ی

بتازتعریف شتود بگونتهای کته

با بوم ایرانی باشد.
بصورت ی

در

سامانه(سیست )،بازنگری شود تا تمتامی درو

دوره بازتنظی ،شوند(ه ،محتوا ه ،روش تدریس ه ،رابطه درو ).

در بازتنظی ،سرفص درو

توجه متعادلی به هتر چهتار رکتن معمتاری بشتود؛ یعنتی «انستان

محیط ملان و ساماندهی» .اکنون متعادل نیس !
سپس محتوای هر در (شر در ) با دو رویلرد «مبتنی بر حلم

اسالمی متناس

با بوم

ایران» بازنگری گردد.
ترکی

درو

«نظری و عملتی» بگونتهای باشتد کته دانشتجو دانتشهتای ختود را در ختالل

تمرینهای عملی تجربه کند تا بتدریج «نظتر و عمت » او بطتور متعتادل رشتد کنتد و در آثتار وی
اثرگذار باشد.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

00

چشم اندازی به آموزش معماری در گام دوم انقالب اسالمی؛ ضرورت تحول در «برنامه و سرفصل رشته معماری» مبتنی
بر «حکمت اسالمی» و متناسب با «بوم ایرانی»

ساختار پیشنهادی با الهام از مدلسازی «استخوان ماهی» 1شام ی
درو

«طراحی و ساخ » هستند که هری

طی یلسال ارائه می شوند تا فرصت

دانشها و به کار بردن آنها در طراحی فراه ،شود .در این درو
ملان» کس

بخش محوری است

هضت ،و جتذب

دانشجو در دو مقول «ساماندهی و

دانش و مهارت میکند .بموازات این تمرینهای عملی درو

«انسان و محیط» نیز ارائه می شود که دانشجو باید نتایج آنها را در درو

نظری شام شناخ

عملی به کتار ببترد .متثال

اگر در انسان شناسی 1دانشجو بتا «ارگونتومی و کالبتد انستان» آشتنا شتد بایتد در در
ساخ

کته

«طتر و

 »1این دانایی را به کار ببرد تا تبتدی بته مهتارت و توانتایی در وی بشتود .روش آموزشتی

«یادگیری همراه با عم » 1می باشد .بر اسا
برنامه و سرفص درو

این ساختار هر چهار رُکن معماری بطتور متعتادل در

پیشبینی شده و زمینه رشد متعادل دانشجو در هر سه ساح

«حلم

نیّ

و مهارت» فراه ،میگردد.

شل  .8نمودار پیشنهادی برای سرفص درو

رشته معماری و نحوه ترکی

آنها در قال

ی

سامانه(سیست/،منظومه) هدفمند
 1نمودار «استصوان ماهی» ابزاری ب.ای ت.سیم ت.ا یگی انواع ملشهای کو ک و بزرتی اسش که دسش باه دساش یگادیگ.
داده و یک مشگر یا مسئله را بهوجود میآورند(یا آن را تشدید میکنند) این نمودار معموالً باه صاورت یاک خاط ا قای باا
تعدادی خط لیبدار کو کت .ت.سیم میلود به خاط .لگلش ،به نمودار استصوان مااهی یاا  Fishbone Diagramمشاهور
اسش (ب.ت .ته از سایش متمم به آدر )» https://motamem.org
 1واژه انگلیسی مع.وف مبات .اسش از»learning by doing« :
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نلته مه ،در این مسیر آن اس

اسالمی» باید بعنوان «رو جاری» در تمتامی ایتن

که «حلم

فرآیند حضور داشته باشد(ه ،در ساختار روابتط درو
منظور از «حلم

اسالمی» دانش فرابَشری برخاسته از منب وحی است

بشری برای درک «حقیق
«حلم

هت ،در شتر در

واقعی

تت

تت

درو ).

کته بعنتوان ملمت دانتش

و غای » عالَ ،و آدم ایفای نقش میکنتد و شتام سته بختش

نظری عملی و مضا » می گتردد .ایتن نگترش بتا نگتاه ستلوالر تفتاوت دارد .در نگتاه

سلوالر تصور آن اس

که با اضافه کردن فقط ی

در

دو واحدی به عنوان «حلم

اسالمی»

مسأل «اسالمی شدن معماری» ح خواهد شد که تجربه چهت ستال گذشتته(در تتدوین برنامته و
سرفص رشته با این روش) نشان داد که با این روش جزیرهای نی به هد
را هتت ،حتتذ

در دوره اخیتتر نگارنتتدگان برنامتته اصتت ایتتن در
پیشنهادی(دینمدار در مقاب سلوالر) اساسا منب شناخ
شناخ

میسر نشتد و متأستفانه

کردنتتد! امتتا در نگتترش

انسان نیازهای او و غای

وی همچنین

محیط وظرفیتهای آن «عق مبتنی بر وحی» و بلله «عق متعبّد بته وحتی» است  .بنتابراین

بطور جام و همهجانبه در تمام فرایند «آمتوزش معمتاری و تربیت
چنین نگرشی دانشجو ی

«عبد معمار» تربی

معمتاران» اثرگتذار است  .در

می شود که در فراینتد «طراحتی و ستاخ » ختود

مؤدب به ادب الهی اس  .یعنی حدود و حقوق الهی را در تمامی فرآیندهای «مطالعات طراحتی و
ساخ » معماری رعای

میکند.

چشم انداز آتی دانشکدههای معماری
شاید بجای دانش-کده معماری واژ «رُشدکده» یتا «شتلوفاکَده»ی معمتاران است ،جتام تتری
برای ملانهای «آموزش معماری و تربی

معماران» در آینده باشتد .در چنتین دوره آرمتانی -کته

لزوماً ملان آموزش آن فقط کال

و آتلیه دانشتلده هت ،نیست

بناهای ارزشمند سنتی و  ...ه ،هس

 -شرایط رشد هر چهار ساح

دانش -جو که فقط ی
سالم

ستاح

بللته کارگتاههتای ستاختمانی
طالت

رشد(رُشتدجو بجتای

رشتد را توجته دارد) یعنتی رشتد علمتی و فنتی رشتد اخالقتی و

روحی شلوفایی صفات حُن فطرت الهی وی و حتی سالم

جسمی فراه ،است  .همتان

ساحاتی که رهبری حلی ،انقالب بعنوان سه وظیفته جوانتان خطتاب بته آنتان فرمودنتد «تحصتی
تهذی

نفس و ورزش» و همانی که در معماری میتوان از آنها به چهار ساح

«فطرت حلمت

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نیّ

و مهارت» معمارانه تعبیر کرد .این شرایط مستلزم رشدیافتگی اساتید معماری در چنین تترازی

اس

که «ذات نایافته از هستی بخش کِی تواند که شود هستی بخش!؟» و آن نیتز مستتلزم تربیت

اساتیدی در تراز انقالب اسالمی اس  .این مه ،از طریق برگزاری دورههای «رُشد افزایتی» (بجتای
دانش افزایی صر ) برای اساتید گرامی فراه ،میگردد .این دورهها در فضای تعتاملی و گفت

و

گو محور می تواند زمینه ساز خوبی برای شلوفایی استتعدادهای جتوان انقالبتی در دانشتلدههتای
معماری ایران عزیزمان گردد و شلوفههای باغ انقالب اسالمی را -در معماری و شهرسازی -به بار
بنشاند بتوفیق الهی.

شل  .3داده نما(اینفوگرافی) ساح های رشد دانشجوی معماری ثمره و پیامد آن و نقش دانشلدههای معماری
بهعنوان باغبان این درخ
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فهرست منابع
اصغ.ی صالح ،)1511(،دانشگاه اسالمی یگی از لاخ

های تمدن سازی اساالمی ،ضا.ورت و گاونگی آن در

اندیشه امام خمینی(ره) کنگ.ه پیشگامان پیش .ش م.کز الگوی اسالمی ای.انی پیش .ش
جوادی آملی ،مبداهلل( ،)1211اسالمی لدن دانشگاهها ،همایش «آینده لسافه در ایا.ان» تا.وه لسافه دانشاگاه
لهید مطه.ی
نق.هکار ،سلمان( ،)1211هر تام تا تدوین «مگتب معماری اسالمی» ( -درجساتجوی الگاویی با.ای بها.همنادی
جامع از آموزههای «حگمش اسالمی» در «معماری») پژوهشهای معماری اسالمی115 ،
مصتار ،) 1581(،نقش دانشگاه در جامعه از منظا .اماام خمینای(ره) کنگا.ه ملای ب.رسای اندیشاههاای .هنگای
اجتمامی حض.ت امام خمینی(ره) استان الب.ز  :جهاد دانشگاهی
جوادی آملی ،مبداهلل پ.سمان دانشگاهیان بازیابی از پ.سمان دانشگاهیان:
https://www.porseman.com/!121325

جوادی آملی ،مبداهلل انقالب .هنگی بازیابی از پ.سمان دانشگاهیان:
https://b1n.ir/b23818

خامنهای ،سید ملی بیانیه «تام دوم انقالب» خطاب به ملش ای.ان بازیابی از د ت .حفظ و نش .آثار حضا.ت آیاش
اهلل العظمی خامنهای:
https://khl.ink/f/21315

خامنهای ،سید ملی یش های الگوی پیش .ش اسالمی ای.انی بازیابی از د ت .حفظ و نش .اثاار حضا.ت آیاش اهلل
خامنهای:
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1111

خامنه ای ،سید ملی .آیند انقالب اسالمی بازیابی از د ت .حفظ و نش .آثار حض.ت آیش اهلل العظمی خامنهای:
https://farsi.khamenei.ir

کتابصا نه ،دانشگاه و دانشگاهیان از دیدتاه امام خمینی(ره) (بدون تاری ) بازیابی از پ.تال امام خمینی(ره):
https://b1n.ir/t11511

مش.ق .آیند پنجگانه تحقق اهداف انثالب اسالمی در نگاه مقام معظم رهب.ی بازیابی از خب.تزاری مش.ق:
https://b1n.ir/w55851

نمودار استصوان ماهی بازیابی از سایش متمم:
https://b1n.ir/s11231
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