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 دانشكده 

 دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه در رده خاصي از علوم فعاليت دارد.

 كز آموزش عالي )مؤسسه آموزش عالي(مر

ا باالتر التحصيالن خود ديپلم كارداني و يپذيرد و به فارغسازماني است كه از بين دارندگان ديپلم متوسطه يا باالتر دانشجو مي

ز نظر ادهد. اين سازمان ممكن است تنها شامل يك مركز آموزش عالي مستقل مانند آموزشكده فني و يا دانشكده باشد كه مي

 دهند.ها كه يك دانشگاه را تشكيل مياي از دانشكدهباشد و يا مجموعهسازمان اداري و آموزشي مستقل مي

 دانشجو

هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي كشور كه مدرك فردي است كه در يكي از دانشگاهها و يا مؤسسات و مجتمع

ه تحصيل نام و بصورت حضوري و يا غيرحضوري بند، پذيرفته شده و طبق مققرات ثبتكنرسمي باالتر از ديپلم متوسطه صادر مي

 اشتغال داشته باشند.

 نظام گزينش دانشجو

نظامي كه متولي آن سازمان سنجش كشور بوده و طبق آن افراد براي پذيرش و تحصيل در مؤسسات آموزش عالي، انتخاب 

 شوند.مي

شناخت ماهيت معماري -1  

ـ وجه 2ـ وجه زيبايي شناسانه موضوع 1نمايد : خت هنرمعماري و در بحث داوري هنر دو موضوع از همه مهمتر ميدر راه شنا

 ارتباطي موضوع.

وده است. محك كننده بحس زيبايي پديده بسيار متغيري است كه تظاهرات آن در طول تاريخ بسيار نامعين و گاه بسيار گيج

يي خود او هرچه باشد، حاضر باشد كه تظاهرات اصيل اين حس را نزد مردمان ديگر و محقق واقعي هنر آن است كه حس زيبا

 در اعصار ديگر نيز به قلمرو هنر راه دهد.

 حس زيبايي

 دهد و بعضي از آرايشها در تناسبانسان در برابر شكل و سطح و حجم اشيائي كه حاضر بر حواس او باشند واكنش نشان مي

ا حتي ناراحتي اعتنايي يشوند. در حاليكه نبودن آن آرايشها باعث بينجر به پيدايش احساس لذت ميشكل و سطح و حجم اشياء م



 

 

بخش همان حس زيبايي است و حس مقابل آن حس زشتي است. هگل در اين مورد و اشمئزاز است. حس تشخيص روابط لذت

ور ه طبيعت آن را به ما داده باشد و مانند يك غريزه كشناسي حسي نيست كرسد كه حس زيباييگويد : ...... چنين به نظر ميمي

ه را سليقه شناسي آموزش يافتبتوانيم در نهايت ذات، زيبايي را آناً تشخيص بدهيم. اين حس نياز به آموزش دارد و حس زيبايي

حث نتيجه از اين ب گويد چه چيز زيباست و سليقه نيز خود محصول يك آموزش است. آن چهگوييم. اين سليقه است كه ميمي

توان آموزش و پرورش داد و هدايت و آموزش در رشد و تعالي آن نقشي شايان توجه ايفا گيريم اينكه حس زيبايي را ميمي

اش معطوف به اين باشد كه اثرش داراي بيشترين ارزش نمايد و اين بار مؤيد اين نظر است كه يك هنرمند بايستي سعيمي

 زيباشناختي ممكن باشد.

 مفهوم و اهميت زيبايي

ترين بيانها در اند، يكي از كهناي است كه تمام مكاتب علمي، فلسفي، هنري و ديني، به نحوي از آن سخن گفتهزيبايي مقوله

داند كه جملگي انسانها به آنها تمايل دارند. در سه اصل جهاني و بنيادين مي« خوبي»و « حقيقت»مورد زيبايي آن را به همراه 

اند، تعريف ف زيبايي شايد بتوان گفت كه به تعداد مكاتب و حتي فراتر از آن به تعداد كساني كه در اين زمينه سخن گفتهتعري

از زيبايي وجود دارد اما آن تعريف جسماني محض )كه زيبايي عبارتست از وحدت روابط صوري در مدركات حسي ما( يگانه 

اي الزم اي در باب هنر بنا كنيم كه دامنه شمول آن تا آنجا كه چنين نظريهنيم نظريهتواتعريف اساسي است و بر اين اساس ما مي

 دارد وسعت داشته باشد. اما مهم است كه در آغاز بحث نسبيت اين اصطالح زيبايي را مورد تأكيد قرار دهيم.

 وجوه زيبايي

حيط نشي كه انسان آفريننده در مقابل كنش اجتماعي مانسان آفريننده زيبايي است، اما زيبايي آفريده نتواند شد مگر در واك»

 روژه باستيد«     دهد.زندگي خود از خود بروز مي

در مورد تقسيمات زيبايي به طور عام چند موضوع قابل ذكر است. يكي اينكه زيبايي بصري و ظاهري از دوران باستان به دو 

مقوله طبيعي و مصنوع انسان تقسيم شده، به عبارت ديگر از آغاز دو نوع زيبايي وجود داشته و اين دوگانگي تا امروز نيز همچنان 



 

 

ق.م(. او معتقد بود كه زيبايي طبيعت نسبي  423ـ743حفظ شده است. افالطون از اولين كساني بود كه به اين امر اشاره نمود )

 شود مطلق است. دسي يا آنچه كه به دست بشر ساخته مياست در حالي كه زيبايي هن

و  ها و موضوعات مختلف است. مفهوم زيباييموضوع ديگر تقسيم زيبايي از نظر مفهومي يا مصداقي و يا ارتباط آن با زمينه

ارسي و در زبان فهاي متفاوت مختلف است نكته قابل توجه اينكه بينيها و جهانها و فرهنگمضوعات متعلق به آن در زبان

بيني اسالمي امكان زيبا بودن هر موضوع، مفهوم و شيئي فراهم است و زيبايي حتي به موضوعات فرهنگ ايراني و به ويژه جهان

 شود.معنوي نيز اطالق مي

. آنچنان ساده انددهساده كر« هدف هنر، آفرينش اشياء زيباست»بسياري از فالسفه نيز مسائل زيباشناسي را كه با اين فرضيه كه 

اي قرين شده است، اما از همان ابتداي پذيرش اين فرضيه روشن شده است كه در جريان كه تعريف زيبايي با دشواريهاي عمده

توان ناميم، امكان ايجاد كارهايي وجود داشته كه در هيچ يك از مفاهيم عقاليي نميفعاليتهايي كه ما آنها را فعاليتهاي هنري مي

راي ريختن است است بپردازان بيشتر به اين باور گرايش وجود دارد كه هنر وسيلهاند. از اينرو امروزه در ميان نظريهزيبايشان خو

كننده و احساسات عميق و ماجراهاي نهفته ضمير در قالب زيبايي ناب و مقبولتر اينست كه گفته شود هنرمند ترجمان، فاش

شناسيم زيبايي است، اما زيبايي به تنهايي عمده منظور مجسم از چيزي كه عرفاً به نام هنر ميها و از جمله آفريننده بسياري از پديده

 شناسي چيزي متفاوت با تئوري هنر است.نيست و به اين ترتيب تئوري زيبايي يا زيبايي

 تفاوت هنر و علم

كوشش انسان براي برخوردار شدن از  داند ولي هنر رادكتر شريعتي علم را كوشش انسان براي آگاه شدن از آنچه هست مي

 كند.آنچه بايد باشد، اما نيست معرفي مي

 ها عالقمند است و هنرمند به جهانيعقوب آژند نيز در مقدمه كتاب هنر اينچنين بيان كرده است، عالم به جهان عيني و پديده

ر پي كشف هاست و هنرها )و ادبيات( ده در همه زمينهذهني و تخيالت. بطور كلي، علوم به دنبال دستيابي به قوانين عام قابل توجي

خواهد لحظه گذشته را بيافريند و به حال تداوم بخشد. او تنها فاتح مبارزه نظير تجربه. هنرمند ميواكنش افراد و ويژگيهاي بي



 

 

ديت پل خود را در درون ابباشد. هنرمند، انسان با زمان است و اثر هنري تبلور يك لحظه و پلي بين تجربه فردي و جهاني مي

شود. زند تا ارزشهايي را بيان كند كه جهاني است و در اينجاست كه اثر هنري او نيز هرچه بيشتر پايا و جهاني ميجهان ملموس مي

خويش را در اجتماع زنده نگهدارد، در حاليكه دانشمند  اي دارد تا نظر ثابت نشدهيك تفاوت مهم ديگر آنكه هنرمند وسيله

اي را چاپ بزند و بدست مردم بسپارد مگر اينكه آن را در قالب يك كار هنري عرضه كند كه در تواند نظر ثابت نشدهمين

 آنصورت اين دانشمند نيز در گروه هنرمندان به شمار خواهد رفت.

 چند تعريف بر معماري

ي د نه تعريفي علمي و دقيق از معماري، كه توصيفشوحقيقت اين است كه آنچه غالباً به عنوان تعريف معماري ارائه شده يا مي

كند و يا هاي آن است، كه بر حسب منظري كه از آن نگريسته شده مقصود خاصي را افاده ميمجازي يا واقعي از برخي ويژگي

 ي اعم از جنبه علمي،اي از معماركند. در واقع هر يك از اين تعاريف جنبهدهد و برجسته مياي از آن را مورد مداقه قرار ميجنبه

 اند. هاي ديگر غفلت كردهفني، هنري يا احساسي را عمده كرده و به نوعي از جنبه

 : كنيمهاي مختلف به برخي از آنها اشاره ميدر اينجا به منظور آشنايي بيشتر با تعاريف ارائه شده از معماري در دوره

 ـ معماري هنر فضاست. )برونو زوي(1

گردد و معماري كه آشنا به هنر معماران گذشته و معاصر نبوده عماري تنها به سلسله عملياتي منطقي اطالق نميدر اين ديدگاه، م

 آيد.و هنرمند نباشد از جرگه معماران خارج شده و مهندس ساختمان به حساب مي

 در ايتاليا( 11ـ معماري مادر هنرهاست. )اوائل سده 2

رد اي يا رايج، بومي يا غيربومي را بر خود بپذيتواند هنرهاي سليقهشود كه ميديده ميدر اين تعريف معماري به صورت ظرفي 

هاي اقتصادي و روابط فرهنگي و شود. در اين نوع معماري معموالً به سياستكه در حقيقت نوعي تظاهر هنري حاصل مي



 

 

نري در هاي به ظاهر هتدويني محدود با آراستگيآيد و موارد اساسي شناخته شده در اجتماعي و حقوقي توجه دقيق به عمل نمي

 گيرد.كليات و جزئيات به دست هنرمندان انجام مي

 شود. )اگوست پره(ـ معماري، هنر سازماندهي فضاست و اين از راه ساختمان بيان مي7

 Galvanoر تاب نقد سليقه اثكند. )تلخيص شده از كها و ارزشهايي را بوسيله سيستمي از عالئم بصري بيان ميـ معماري، ايده4

della volpe) 

 ـ معماري، دفتر ثبت تاريخ بشري است. )اونوره دوبالزاك(1

دهد و معماري را به عنوان يك هنر واال و جامع هاي انساني نشان مياين تعريف ارتباط فضاي ساخته شده را با تمدن و فرهنگ

 اي است.انگاريهاي حرفهه دور از خردهزند كه خاص معمار بوده و بهايي پيوند ميبا انديشه

دهند. برند و به اين هويت مفهوم ميشود كه مردم به وسيله آن به هويت خود پي ميـ معماري به نوعي از سازندگي اطالق مي6

 )از كتاب يك تئوري نوين در معماري اثر بروس آلسوپ(

ي، ي نسبتاً جامع، نافع و علمي است كه عالوه بر ابعاد و مقاصد فيزيكو اين تعريف« دادن به فضاست.معماري هنر معني»و كالم آخر، 

 هاي بياني، فرهنگي، هنري، احساسي و باالخره معنوي را در بردارد.تمامي ابعاد و جنبه

 وجوه مختلف معماري 1ـ5

متضمن  نا و به عبارتياند واجد صورت و معاگرچه كه جملگي علوم و فنون و هنرهايي كه با تفكر و عمل انسان شكل گرفته

ند، اما اين نمايانظاهر و باطني هستند كه در هر رشته و موضوع با شدت و ضعف متفاوت و بسته به تفكر ناظر، خويش را مي

معماري است كه دووجهي بودن آن نزد اكثريت قريب به اتفاق محققين امري محرز و شناخته شده است كه به انحاء مختلف به 

ر توان به سايشود وجه هنري و وجه فني آن است. البته مي. حداقل وجوه و مراتبي كه براي معماري ذكر ميشودآن اشاره مي

ناسي شوجوه آن مثل وجه هويتي، وجه نمادين، وجه معنوي، وجه ظاهري، وجه تاريخي، وجه فرهنگي، وجه فلسفي، وجه زيبايي



 

 

بيني و ه حتي هر وجه و به ويژه وجه هنري آن نيز با توجه به جهانو حتي وجوه اقتصادي و سياسي نيز اشاره نمود. ضمن آنك

ها و مصاديق مختلفي را دارا باشد. چرا كه هنر را وجوه و مراتب و تعاريفي است تواند خود مراتب و جلوهفرهنگ موجد آن مي

 ي است، هستند. بندكه در طيف وسيعي از هنر مادي و دنيوي صرف تا هنر عالي معنوي و روحاني قابل طبقه

بدون دخول در جزئيات اين وجوه و نحوه تأثير آنها بر يكديگر و همچنين اثراتشان بر اجتماع و فرهنگ و موضوعاتي از اين 

چندوجهي بودن معماري تأثيري جدي بر نحوه آموزش آن »گردد كه همين قبيل، در اينجا تنها به ذكر اين نكته بسنده مي

آموزش معماري و موضوعات مرتبط با اين آموزش را از بسياري روشها و موضوعاتي كه در ساير  گذارد به نوعي كه روشمي

 « گرداند.ها معمول و مرسوم است متمايز ميرشته

معماري از يك سو هنر است كه با قدرت خالقه انسان سروكار دارد، و همين موضوع هنر بودن آن با توجه به مراتبي كه 

ها و تواند به عنوان موضوعي براي چندين تحقيق مستقل باشد. مضافاً اينكه آموزش هنر را شيوهبراي هنر مطرح است مي

هايي است كه در جوامع و مكاتب فكري مختلف كامالً متفاوت و حتي متضاد با يكديگر هستند. از جانب روشها و توصيه

عنوان مقوله فني مطرح است. لذا بدون دخول در آوري مصالح و ساخت داشته و به ديگر معماري ارتباط تنگاتنگي با فن

ه شود كه چندوجهي بودن معماري بايد به نحو مقتضي در شيوجزئيات با توجه به موضوع بحث توجه به اين نكته توصيه مي

 .آموزش، انتخاب دروس و متون آنها، انتخاب دانشجو و ساير امور مرتبط با آموزش به جد مورد عنايت قرار گيرد

 

 

 

 

ـ نكاتي درباره آموزش2  

اي فرآيند پروردن، آموختن، تربيت يا كارآموزي نظام پذيرفته»خوانيم : نامه آكسفورد در تعريف كلمه آموزش ميدر لغت

 «شود.است كه در فرآيند آماده شدن براي عمل زندگي در اختيار اشخاص گذاشته مي



 

 

اي پديد گيرد و نهادها و سازمانهاي ويژهتمدن هر جامعه شكل مي آموزش فعاليتي اجتماعي است كه متناسب با سطح فرهنگ و

 اورد.مي

اش باز كند و دهندهكوشد درهاي حيات خود را به روي همه افراد تشكيلآموزش فرآيندي است كه اجتماع طي آن مي»

 وابطي را كه اميدوار است مردمكوشد فرهنگ خود و از جمله ضاجتماع مي« كوشد آنها را به پذيرفتن نقش خود قادر سازد.مي

 باشد.گرا ميمتناسب با آن زندگي كنند، به افراد منتقل سازد و يك روند ارتباطي عرضه

 پذيرد :اما تحول علمي به دو شكل صورت مي

كنند و چارچوب مفهومي فعاليت صورت اول عبارت است از علم متعارف، كه در اينجا محققان درون سنتي معين فعاليت مي

شود و هر سرمشقي هم صورت مسائل كند و در مورد هر علم اين چارچوب سرمشق آن علم ناميده ميآنها را هم سنت تعيين مي

 كند و هم راه حلهاي نمونه را. گذشته از آن چگونگي نگريستن به جهان هم به آن بستگي دارد.را تعيين مي

شكن، مكمل علم متعارف مقيد به سنت است، مكملي كه وع علم سنتالعاده. اين ندومين شكل علم عبارت است از تحقيق فوق

هي هاي مشابالعاده خصيصههاي هنري نيز مصداق دارد. تحقيق فوقشود و همين دو صورت در حوزهبه انقالبهاي علمي منجر مي

ك رت ديگر دورانهاي قوام يناپذير فعاليت هنري است. به عبابا خالقيت هنري دارد. با اين تفاوت كه كار خالق جزء جدايي

انقالب هنري كوتاهتر و تقريباً منحصر به هنرمند است. به مفهوم ديگر تفاوت هنر با علم در اين است كه هنر از آزادي بيشتري 

شوند در حالي كه در شود، لذا كارهاي هنري حقيقتاً ابداع محسوب ميبرخوردار است. هنرمند فقط با تخيل خود هدايت مي

 يشتر خادم هستيم تا مخدوم.علوم ب

ودي وجدر علم گرچه حقيقت هنوز بر ما ناشناخته است، ولي از قبل وجود دارد. در هنر، حقيقت خود ساخته هنرمند است، بي

العاده )ابداع ـ خالقيت( برسيم، بايد پيشين. براي آنكه از علم متعارف )دانش ـ معلومات ـ معرفت موجود( به تحقيق فوق

 را بياموزيم.انديشيدن 



 

 

هدف از آموزش   

رسالت آموزش، آموختن آن معلومات تخصصي و مهارتهايي نيست كه بعدها بايد مستقيماً در زندگي بكار گرفته شود. افراد 

جان در نظر گرفت. آموزش بايد اين هدف را دنبال كند كه جوانان را نه به صورت انساني را نبايد همچون ابزارهايي بي

به عنوان شخصيتهايي متعادل و موزون به جامعه تحويل دهد. اهميت آموزش بيش از هر چيز در عرضه متخصص، بلكه 

كنند. نه در ارائه بعضي معلومات تخصصي. هرگاه شخصي بر مباني قابليتهايي است كه تفكر و داوري مستقل را تضمين مي

ر كردن مستقالنه را هم فرا گيرد، مطمئناً راه خود را اساسي موضوع مورد نظر خود تسلط يابد و در عين حال انديشيدن و كا

هايش خواهد يافت و افزون بر اين اوست كه خواهد توانست خود را با پيشرفتها و تحوالت تطبيق دهد، نه شخصي كه آموخته

 بطور عمده چيزي نيست جز معلومات درباره جزئيات تخصصي.

« ه آموزشدربار»دن خوشبختي معرفي كرده است. دكتر س.م.جود در كتاب ويليام گادوين، منظور حقيقي آموزش را پديد آور

 كند.سه هدف براي آموزش فهرست مي

 ـ قادر ساختن فرد به تأمين زندگيش.1

 ـ آماده ساختن او براي ايفاء نقشي كه به عنوان شهروند يك جامعه مردم ساالر بر عهده دارد.2

 مند شود.اش تا از زندگي خوبي بهرهروها و استعدادهاي ذاتيـ قادر ساختن او به تكامل بخشيدن همه ني7

 رسد هدف آموزش، انتقال فرهنگ است.بصورت كلي به نظر مي

 تأثير آموزش بر فرهنگ

… 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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