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«مدل سازی»؛ روشی مفيد برای پژوهش های ميان رشته ای

مهندس عبدالحميد نقره کار۱، دکتر فرهنگ مظفر۲، مهندس سلمان نقره كار۳

 ۱. دانشيار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران. 
 ۲.  استاديار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران. 

۳. دانشجوی دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ايران. 

چکيده
ــط را در قالبي يكپارچه و در  ــات منتج از تخصصهاي مرتب ــت كه اطالع ــته اي» نيازمند مدلهايي اس تحقيقات «ميان رش
ــتار پيش رو، نمونه اي از كاربرد روش «مدلسازي» در  ــاماندهي كند. در نوش ــخ پرسش اينگونه تحقيقات، س ــتاي پاس راس
ــته اي است، معرفي مي شود. در اين پژوهش، دامنه جستجو دو عرصه  ــي با ماهيت ميان رش يك پژوهش، كه داراي پرسش
«آموزش معماري» و «انديشة اسالمی» مي باشد؛ مدل ساختار دهنده پژوهش،  «مداسفا»، برگرفته از دانش مديريت و برنامه 
ريزي راهبردي است كه محتواي آن طي فرآيند «اجتهاد»، که يكي از روشهاي پژوهش اسالمي شيعی است، تكميل مي شود 
ــخ به پرسش که در جستجوی «چگونگي تأثير اسالم بر آموزش معماري» است رهنمون گردد. با  ــتاي پاس تا ما را در راس
اين روش، پس از استحصال نتايج از دو حوزه مذكور، مقدمة طراحی «برنامه راهبردی آموزش معماري، مبتني بر انديشه 

اسالمي» فراهم مي شود. 
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اين مقاله، بر گرفته از بخشی از پايان نامه دكتري معماری با همين نام به راهنمايی مهندس عبدالمجيد نقره کار و دکتر فرهنگ مظفر در دانشگاه علم 
وصنعت ايران می باشد.



نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۱۳۰۱۳۸۹

۱- مقدمه و ساختار اين مقاله  
با توجه به اهميت پژوهش  هاي ميان رشته اي در عرصه «توليد علم» 
در کشور، اين نوشتار بر آنست كه طي معرفي «فرآيند و روش تحقيق» 
يک پژوهش ميان رشته ای، به معرفي روش تحقيق «مدلسازي» پرداخته 
ــته اي و با روش  و نقش و اهميت آن را بخصوص در تحقيقات ميان رش
ــه به روش گزارش  ــی، هدف از اين اين مقاله، ک ــی بيان كند. بعبارت کيف
ــة  ــنجی بهره گيری از «انديش ــده، امکان س ــی تنظيم ش توصيفی-تحليل
ــالمی» در عرصة «آموزش معماری» و بررسی ميزان نفوذ و نحوة  اس
ــالم» در «آموزش معماری» است. به همين منظور ابتدا  تأثير «مکتب اس
ــته ای، بطور  ــوع تحقيق، به عنوان نمونه ای از تحقيقات ميان رش موض
ــپس تعريفی اجمالی از چيستی «مدل» ارائه  ــود. س اجمالی تبيين می ش
ــده و  ــخگويی به پژوهش بيان ش ــازی» در پاس و جايگاه روش «مدلس
ــخ  چرايي بهره گيري از اين روش و چگونگي كاربرد آن در يافتن پاس
پژوهش تبيين می گردد. در مرحله سوم، نتايج بدست آمده از اين روش 
تحقيق، بصورت اجمالی بيان خواهد شد تا به عنوان مصداقی از کاربرد 
ــد. نمودار زير بيانگر ساختار مقاله  ــازی در چنين تحقيقاتی باش مدلس

می باشد: 

۲- معرفـی اجمالی موضوع و مسـألة پژوهـش و عرصه های 
ميان رشته ای آن 

«انسان» در هر دو عرصة «معماري و آموزش آن» موضوع اصلي است؛ 
ــاری، در دو نقش «معمار و بهره بردار» و در آموزش در دو نقش  در معم
ــتاد و دانشجو»؛ بنابراين به هر ميزان كه بتوان به شناخت جامعتري  «اس
از انسان دست يافت، مي توان نتايج بهتري در اين دو حوزه بدست آورد. 
مكتب «اسالم» شامل «قرآن، سنت و عترت» به عنوان راهنما و مکمل «عقل 
بشری»، كاملترين و آخرين دين توحيدي است که از سوي خالق حکيم و 
مهربان جهان برای انسان نازل شده تا هم «هستهاي» انسان و کمال او، هم 
«بايدها» و چگونگی نيل به كمال را براي او تبيين نموده و الگوها و «اسوه 
های» عملی کمال يافته را نيز به عنوان راهنما و راهبر، به او هديه کند. عقل 

انسان، عقل جزئی و تجربی است و برای شناخت و پيمودن مسير بی انتهای 
کمال، بهره گيری از «عقل کل» که بصورت کالم الهی نازل شده، می باشد. 
ــناخت انسان و هدايت او به سوي كمال  از اينرو، معتبرترين منبع براي ش
شايسته وي، «مكتب اسالم» است. اگر فرد يا گروهی «قصد» كمال داشته 
و در جستجوي «كمال حقيقي» هستند، با بهره گيری از اين مكتب در تمام 
ــؤون زندگي فردي و اجتماعي خويش، در مسير نيل به اين هدف قرار  ش

خواهند گرفت؛ ازجمله اين شؤون، معماري و «آموزش معماري» است. 
بر اساس مباني فوق، هدف کالن تحقيق (در نمونة موردی)، جستجوي 
«مدلی براي آموزش معماري، بر مبناي انديشه اسالمي» است. اما در مسير 
پاسخگويی به پرسش اصلی، گام اول، پاسخ به اين پرسش مقدماتی خواهد 

بود که نوشتار پيش رو، قصد پاسخگويی به اين پرسش را دارد: 
ــزان می تواند در «آموزش معماری»  ــالم» چگونه و به چه مي «مکتب اس

تأثيرگذار باشد و مکانيزم اين تعامل چگونه است؟
ــنتی» و  ــاری در ايران» در دو مرحلة کلی «س ــة «آموزش معم تاريخچ
«آکادميک» قابل بازخوانی است. در «آموزش سنتی معماری» تنفس معمار، 
ــدن نسبی  ــالمی) موجب جاری ش ــاگرد در فضای دينی (اس ــتاد و ش اس
ــئون مختلف معماری و نيز، منش و رفتار معماران  آموزه های دين در ش
شده بود که تجلی آن در آثار فاخر معماری اين سرزمين مشهود است. در 
«دوره آکادميک» پيش از انقالب نيز، از آنجا که مستقيما مبتنی بر الگوهای 
غربی بود (بوزار فرانسه، باهاوس آلمان و بعضا مدارس ايتاليا)، ضرورتی 
برای توجه به آموزه های اسالمی احساس نمی شد. در دوره «پس از انقالب 
ــالمی» به رغم وجود انگيزه های پاک دينی و برخی اقدامات انقالبی، به  اس
ــکوالر و کثرت گرای»  ــتر (ژن) «تفکيکی، س ــد با توجه به بس نظر می رس
ــه اسالمی در  ــهای آکادميک مدرن، نحوه تأثير و ميزان نفوذ انديش دانش
آموزش معماری، و به تبع آن در آثار معماران، چندان قابل مالحظه نيست. 
از اينرو برای تربيت «مهندسان معمار» متخصص و متعهد، طراحی مدلهای 
بومی مبتنی بر انديشة اسالمی و متناسب با نيازها و امکانات کشور برای 
ــن منظور نيازمند  ــرورت دارد. برای اي ــاری در ايران» ض ــوزش معم «آم
تحقيقاتی در سه حوزة کلی «معماری، آموزش و اسالم» و دو حوزة اصلی 
ترکيبی «آموزش معماری» و «انديشة اسالمی» خواهيم بود. همانگونه که 
مشاهده می شود، پاسخگويی به پرسش تحقيق، مستلزم يک پژوهش «ميان 
رشته ای» بوده و نيازمند دستگاهی است که بتواند نتايج اين عرصه  ها را 
در يک قالب معنا دار و معطوف به کاربرد، تبيين نموده و محقق را به پاسخ 

نزديک کند. 

۳- مدل چيست؟ 
در تعريف مدل، مطالب زيادی ارائه شده است که می توان به دو دستة اصلی 
آنها اشاره کرد. در تعريف اول، «مدل» به معنای شبيه و نمونه است و «مدل 
ــازی» به معنای شبيه سازی است؛ مثال در عرصه معماری، شبيه سازی  س
ــيلة تصاوير سه بعدی، انيميشن و ماکت انجام می شود.  فضا يا فرم به وس
ــت که بيانگر  ــا، ماکت، به عنوان نمونه ای کوچک از يک بنا مطرح اس در اينج
برخی ويژگيهای فرمال آن می باشد. اما در تعريف دوم و از منظری ديگر، در 
عرصه های علوم انسانی همچون معرفت شناسی  و جامعه شناسی ، از مدل به 
معنای يک دستگاه انديشه ياد می شود و مدلسازی به معنای طراحی دستگاهی 
ــيدن يا نحوه ای از انديشيدن است. در اين نوشتار، همين معنای  برای انديش
دوم مد نظر است. به عبارتی، «مدل» در ساده ترين تعريف، دستگاهی است که 
بيانگر چگونگی فرآيند تعامل ميان پديده ها، مفاهيم، مصاديق و موضوعات 
است. با در اختيار داشتن چنين دستگاهی، می توان به راحتی اجزا يا کل يک 

نمودار ۱ - ساختار مقاله
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مجموعه را به نقد کشيد، يا محتوای ديگری به آن داد و خروجی متناسب با 
ــبيه به يک نرم افزار رايانه ای که متناسب با  همان نيز دريافت کرد. چيزی ش
داده های ورودی (Input)، به ما خروجی (Output) می دهد؛ يا يك كارخانه كه 
متناسب با مواد اوليه اي كه به آن داده شده و طی فرآيندی مشخص، محصول 
ــته ای، می توان گفت  ــود را تحويل مي دهد. در عرصه دانش های ميان رش خ
ــتگاهی است که ضمن تبيين رابطة گزاره های منتج از  که مدل به معنای دس
حوزه های دانشی مرتبط، به توليد دانش نيز بپردازد؛ دستگاه فکری ای که با 
هدف بدست آوردن پاسخ يک مسأله، برآيند و محصول خروجی عرصه های 
گوناگون دانش های مورد نياز را در قالب يک کل منسجم و هدفمند، ساماندهی 
می کند. يا دستگاه فرآوری دانش جديد از طريق ساماندهی دانش های موجود 
ــته ای مورد نياز و مرتبط، برای پاسخگويی  در عرصه های مختلف ميان رش
به يک پرسش. چنين دستگاهی بايد طی فرآيندی منطقی، شفاف و پويا، نتايج 
دانش های مرتبط را برای توليد دانش جديد ترکيبی ساماندهی و فرآوری کند. 
اگر بپذيريم که تحقيق، به معنای جستجوی حقيقت و پاسخ پرسش است و 
هر تحقيقی، متناسب با جنس خود، دارای روشی روشن برای سير از سؤال 
ــد، «مدل سازی»، روش تحقيقی است که طی آن، گزاره های  به جواب می باش
منتج از دانش های مرتبط، با هدف پاسخگويی به پرسش پژوهش، ساماندهی 
می شوند و ساختار خالصة آن نيز معموال در قالب يک نمودار هندسی قابل 
ارائه است. بعبارتی، يک «روش تحقيق» که بصورت يک سامانة نيمه هوشمند 
عمل می کند و عموما نحوة کار آن شامل جمع آوری، جمعبندی و تحليل داده  ها 
و اطالعات از دانشهای عرصه های مرتبط علوم، برای توليد دانش جديد ترکيبی 
است. از اين منظر، مدل سازی، يکی از روش های تأليف و وحدت بخشی ميان 
دانشها، در اين دوران مدرن و «تفکيک علوم» از يکديگر است که نتايج دانشها را 
بصورت هدفمند و مفيد به حال بشر، جهت دهی می کند. شايد بتوان از اين نقش 
روش مدل سازی، تحت عنوان «معماری دانش»  نام برد؛ با توضيحاتی که داده 
شد، مشخص می گردد که مدلسازی، به معنای شبيه سازی (مثال در معماری 
و رايانه) نيست. بلکه يک دستگاه تبيين انديشه و فرآيند توليد دانش است. بر اين 

اساس، تعريف زير بطور مشخص، معيار ادامة تحقيق قرار خواهد گرفت: 
«مدل» دستگاه انديشه ای است که بوسيلة آن ضمن تبيين گزاره های منتج 
از دانشهای مرتبط و رابطة بين آنها، بتوان طی يک فرآيند منطقی و شفاف، 
به توليد دانش و پاسخگويی به پرسش در يک عرصة ميان رشته ای پرداخت. 
فرآيند طراحی مدل و نحوة کار آن «مدل سازی» و فرآيند پر کردن محتوای 

آن «داده پردازی» نام دارد. 

۴- بررسی مدلها و انتخاب مدل مناسب پژوهش 
همانگونه که در طرح مسألة پژوهش ذکر شد، در اين پژوهش سه عرصة 
ــالم» بعنوان منبع جستجو مطرحند و منابع  علمی «معماری، آموزش و اس
تحقيق برای پاسخگويی به پرسش پژوهش از برهمکنش سه مجموعة مرجع 
«معماری»، «اسالم» و «آموزش» پديد می آيد. خالء پژوهش مادر، به طور ويژه 
در دست يافتن به نحوه تعامل داده های اين سه حوزه، پژوهشگر را ناگزير از 
تالش برای دستيابی به روشها و مدلهايی می سازد که در قالب آن بتوان اين 
سه مجموعه به ظاهر نامتجانس را به گونه ای معنی دار با يکديگر تلفيق کرد. 
بنابراين، نيازمند پيمايشی در مدلهای موجود هستيم تا از اين طريق بتوانيم 
ــتگاهی بيابيم که به عنوان هندسة اصلی کار، يافته های هر سه بخش را  دس
ساماندهی کند. ساختار يا سامانه ای که پژوهش در صدد کشف يا ايجاد آن 
است بايد بتواند در دو وجه مهم کارآمد باشد: اول، امکان تلفيق و تبيين داده ها؛ 
ــته بندی معنادار و  يعنی بتواند ضمن پذيرش انواع داده ها، آنها را در يک دس
ساختار معقول تبيين کرده و رابطه طولی آنها را از نظری تا عملی و مصاديق 

ــش تحقيق، روشن نمايد (وجه ايجابی).  ــتای پاسخ به پرس و نتايج، در راس
دوم، نقد ساختارهای موجود؛ يعنی بتواند داده های موجود و ساختار آنها را 
 محک بزند و نقاط قوت و ضعف هر يک و تعامل ميان آنها را روشن سازد 

(وجه سلبی). چنين مدلی بايد داراي ويژگی هايی به شرح زير باشد: 
 دارای وجه عقالنی، منطقی و قابل دفاع باشد.

 امکان معرفی هر يک از سه عرصه مورد بحث (اسالم، آموزش، معماری) 
را داشته باشد.

 قابليت نمايش ارتباطات ساختاری و منطق درونی داده  ها را برای کاربرد 
در حوزه «آموزش معماری» داشته باشد.

ــه حوزه را به گونه ای منطقی و   قابليت تلفيق داده های هر يک از اين س
ــته  ــول يکديگر، از گزاره های نظری تا عملی و کاربردی، داش ــادار در ط معن
ــود. و در يک کالم  ــد تا امکان پاسخگويی به پرسش پژوهش فراهم ش باش
دارای ساختاری بصورت يک «کل منسجم هدفمند» باشد. اين ساختار، همان 
«سامانه» است که تعريف آن عبارت است از: مجموعة اجزاء و عناصری که با 

هم هماهنگ و هم هدف بوده و فاقد عناصر اضافی و مزاحم باشند.
ــتجوی مدل مناسب برای تلفيق  راهبرد اصلی تحقيق در اين مرحله، جس
داده های سه حوزة پژوهش، با توجه به مشترکات ساختاری آنها «معماری»، 
«اسالم» و «آموزش»، بوده است. هر سه حوزه دارای ساحتهای دوگانه «نظر» 
و «عمل» هستند که به هم مرتبطند. بنابراين بايد در جستجوی ساختارها يا 
مدلهايی بود که بر اين تعامل طولی دوطرفه مبتنی باشند. در ادامه، سه گزينه 

برای انتخاب مدل مناسب بررسی می شوند: 
۴-۱- گزينة اول: مدل تئوری / کاربرد (علم و عمل)

اولين الگو يا مدل تقسيم داده ها، که از ايام بسيار دور برای تقسيم داده  ها 
ــتفاده واقع می شده، الگو يا «مدل نظر/ عمل»  در يک عرصه آگاهی مورد اس
ــتوانه عقالنی، دارای سابقه فراوانی در  ــت. اين الگو به دليل بداهت و پش اس
عرصه فلسفه و ديگر علوم است. فيلسوفان يونان باستان، اين دو حوزه را با 

نامهای تئوری/ پراکسيس  از هم تفکيک می کردند. 
۴-۲- گزينة دوم: مدل حکمت نظری / حکمت عملی

می دانيم هر مکتب و ايدئولوژی و هر دستگاه انديشه که طرحی برای کمال 
و سعادت بشر ارائه می دهد، يک سلسله ارزشها عرضه می دارد و «بايد»  ها و 
«نبايد»  ها و «شايد»  ها و «نشايد»  ها در سطح فرد يا جامعه می آورد. ولی اين 
«بايد»  ها و «نبايد»  ها متکی بر فلسفه خاصی است که آنها را توجيه می نمايد؛ 
يعنی اگر يک مکتب يک سلسله دستورها و فرمانها عرضه می دارد، ناچار متکی 
ــفه و جهان بينی درباه هستی و جهان و جامعه و انسان است  بر نوعی فلس
که چون هستی چنين است و جامعه يا انسان چنان است، پس بايد اينچنين 
و آنچنان بود. جهان بينی يعنی مجموعه ای از بينشها و تفسيرها و تحليلها 
درباره جهان و جامعه و انسان. ايدئولوژی بر پايه جهان بينی استوار است. 
«چرايی» هر ايدئولوژی در جهان بينی ای که آن ايدئولوژی بر آن استوار است 
نهفته است و به اصطالح، ايدئولوژی از نوع «حکمت عملی» است و جهان بينی 
از نوع «حکمت نظری» است. (مطهری، بی تا: ۵-۸) پس داده های هرسه حوزة 
ــش را می توان در قالب اين دو بخش «حکمت نظری» و «حکمت عملی»  پژوه
تقسيم بندی کرد. اين تقسيم بندی توسط انديشمندان اسالمی برای گزاره های 

مکتب اسالم به کار می رود. 
۴-۳- گزينة سوم: مدل برگرفته از دانش «مديريت استراتژيک» 

در دانش برنامه ريزی و مديريت استراتژيک، برای سامانمند ساختن 
ــه و عمل، از مدل زير استفاده می شود. با کمی دقت،  رابطه ميان انديش
ــاهده می شود که اين مدل به نوعی بسط يافته تقسيم «نظر/عمل» و  مش

«حکمت نظری/حکمت عملی» است.  

«مدل سازی» روشی مفيد برای پژوهش های ميان رشته ای



نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۱۳۲۱۳۸۹

نمودارباال  بيانگر هر سه مدل می باشد:
۴-۴- مدل منتخب شـمارة ۱: مدل ارتباط سامانمند فکر و فعل 

در انسان (مداسفا)
ــی سه مدل فوق، به نظر می رسد، ساختار معرفی شده  پس از بررس
در مديريت استراتژيک، با اندکی تغيير و تکميل و طی ترکيب با دو مدل 
ــير معقول انديشه های  ــعه يافته و تشريحی بيانگر س قبلی، نمونه توس
بنيادين هر فرد تا عمل اوست. در واقع می توان گفت که هر فعل آگاهانه 

انسان (فرد، جامعه يا سازمان) دارای سلسله مراتب زير است: 

۴-۵- معرفي مدل «مداسفا» 
۴-۵-۱- دانشها و بينشها

دانشها، گزاره هايی هستند که چيستی و ماهيت پديده  ها و روابط ميان آنها 
را توضيح می دهند و فهم ما از جهان بر اساس آنها شکل می گيرد. تلفيق، تأليف 
و برآيند دانشها در درون فرد، به شکل گيری بينش درباره پديده  ها می انجامد. 
ــجم او درباره پديده هاست.  ــده و منس در واقع، بينش فرد، دانش درونی ش
در ادبيات متعارف، تعبير «جهان بينی» نزديک ترين تعبير برای بينشهاست. 
ويژگی اين گزاره ها، توصيفی بودن آنهاست. بنابراين گزاره «خدا وجود دارد» 
ــت»، گزاره های بينشی هستند. اما جمله ايجابی «نبايد دروغ  و «خدا عادل اس
گفت»، يک بينش محسوب نمی شود، هرچند مبتنی بر بينشهای «دروغ کار بدی 
ــتخراج شده است. (مثال: مجموعه  ــت» و «کار بد، نتيجه خوبی ندارد» اس اس
گزاره های جهان بينی اسالمی). در عرصة «آموزش معماری»، تعاريف اوليه 
و مبنايی (همچون «معماری چيست» و «معمار کيست») برخاسته از نوع بينش 

برنامه ريزان آموزشی است. 

۴-۵-۲- ارزشها
بينشهای هر فرد يا سازمان، شامل مجموعه ای از ارزشهاست. گزاره های 
ارزشی اغلب صفت «خوب» يا «بد» را به يک فرد، مجموعه، پديده، فرآيند، فعل 
يا شیء نسبت می دهند. گزاره «دروغ کار بدی است»، يک گزاره در مجموعه 
ارزشهاست که صفت «بدی» را به فعل « دروغ» نسبت می دهد. ارزشهای يک 
ــت پيدا يا پنهان، مصرح يا ضمنی، روشن يا مبهم  فرد يا مجموعه ممکن اس
باشند و فرد يا مجموعه می تواند نسبت به اين ارزشها آگاه يا ناآگاه باشند. 
اما به هر صورت اين ارزشها وجود دارند. در مجموعه هايی که اين ارزشها 
ــد، يا افرادِ مجموعه بر  ــنی مورد اشاره و تصريح قرار نگرفته باش به روش
ــته باشند، معموال برآيند ارزشهای افراد، غالب است. (مثال:  آنها توافق نداش
ــت.») در عرصة «آموزش معماری» اين ارزشها ناظر بر  «انصاف، خوب اس

تعريف «معماری مطلوب» و «معمار شايسته» می باشند. 
۴-۵-۳- اهداف

هدف هر فرد، سازمان يا جامعه، نيل به ارزشها يا حذف ضد ارزشهايی است 
که به صورت رسمی يا غير رسمی، آگاهانه يا ناخودآگاه به آنها باور دارد. 
پس تعريف اهداف در هر مجموعه در ارتباط مستقيم با ارزشهای پذيرفته شده 
آن فرد يا مجموعه قرار دارد. اهداف يک فرد يا مجموعه می توانند درازمدت، 
ميان مدت يا کوتاه مدت، پيدا يا پنهان، مصرح يا ضمنی، روشن يا مبهم باشند 
ــت نسبت به اين اهداف آگاهی تفصيلی نداشته  و فرد يا مجموعه ممکن اس
ــد. در مجموعه هايی که اهداف به صورت روشن و صريح بيان نشده  باش
باشند، يا افراد با آن اهداف موافقت نداشته باشند، روند رسيدن به هدف، اغلب 
کند می شود و گاه حتی مجموعه در رسيدن به اهداف ناموفق می گردد. اهداف 
خود به دو دسته کلی «اهداف کالن» و «اهداف چشم انداز» تقسيم می شوند. 
اهداف کالن (آرمان ها)، اهدافی هستند که اغلب دارای قيد شرايط کنونی (بستر 
وضع موجود) نيستند و رسيدن به آنها به صورت کلی مطلوب است. به عنوان 
مثال، «اشاعه و گسترش اسالم در سراسر جهان» يا «تبديل شدن به موفق 
ترين کشور در عرصه اقتصادی يا علمی»، يک هدف کالن است. در مقابل اين 
اهداف کالن، سياستگزاران و انديشمندان برنامه ريزی راهبردی، با توجه به 
شرايط، يعنی مجموعه قابليتها و ضعفها و نيز فرصتها و تهديدات، اقدام به 
ترسيم اهداف چشم انداز يا به صورت خالصه، «چشم انداز» می نمايند. «سند 
ــيم چشم انداز است. اهداف چشم  ــم انداز ايران ۱۴۰۴» نمونه ای از ترس چش
انداز عالوه بر کلی بودن، دارای ويژگيهای ديگری نيز هستند. اين اهداف را 
می توان اهداف «کميت يافته» دانست که تحقق يا عدم تحققشان مشهود است. 
اين اهداف در بازه زمانی مشخصی تعريف می شوند و اولويتهای يک فرد، 
سازمان يا کشور را برای تخصيص منابع «انسانی، مالی، طبيعي، فيزيکی و 
فنی (فناوری)» مشخص می سازد. (مثال: «رعايت و اشاعه فرهنگ انصاف در 
ــال آينده»). در عرصة «آموزش معماری»، اهداف آموزشی،  جامعه تا پنج س

برای نيل به ارزشهای مورد نظر، اتخاذ می شوند.  

نمودار ۲: سه گزينة مدل؛ از راست به چپ؛ اولی: تعامل نظر/عمل، دومی: رابطة طولی حکمت نظری/حکمت عملی و سومی: 
مدل برگرفته از دانش «برنامه ريزی استراتژيک»، از بينش تا روش

نمودار ۳-مدل ارتباط سامانمند فکر و فعل در انسان (مداسفا) 
(گزينة منتخب شمارة ۱)



۱۳۳
۴-۵-۴- مأموريتها

ــت. اين  ــيدن به هدف متضمن مراحل يا اجزائی اس ــب موارد، رس در اغل
ــد به صورت طولی يا عرضی يا ترکيب اين دو در  ــل يا اجزاء را که باي مراح
ــوند تا هدف برآورده شود، «مأموريت» می نامند. پس  کنار يکديگر انجام ش
ــی «اهداف کميت يافته»،  ــل و اجزاء تحقق هدف، يا بعبارت ــا، مراح مأموريته
ــوند. بايد توجه داشت که جنس مأموريتها نيز مانند جنس  ــوب می ش محس
اهداف، هنجاری يا «بايد و نبايد» است. (مثال: «آموزش مبانی دينی انصاف»، 
اين مأموريت در کنار مأموريتهای ديگر می تواند به «رعايت و اشاعه فرهنگ 
انصاف در جامعه» بيانجامد.). در عرصة «آموزش معماری»، مأموريت  ها در 
درجة اول، عامل تعريف يا «طراحی دروس» هستند که در شرح هر درس ذکر 
می گردند. گرچه برای استاد، دانشجو، مديريت آموزشی و ... نيز در راستای 

آموزش بهتر، مأموريتهايی مشخص می شود. 
۴-۵-۵- راهبردها، سياستهای کالن

سياستهای کالن يا راهبردها، روشهای اصلی و مادر برای نيل به موفقيت 
ــها، به طور کلی درباره  ــت. راهبردها، راهکارها و روش در هر مأموريت اس
ــت. برای  ــه موفقيت در مأموريت اس ــت يافتن ب ــيوه» دس «چگونگی» و «ش
ــت کالن اتخاذ می شود که  ــدن در هر مأموريت، يک يا چند سياس موفق ش
ــاس آنها امور اجرايی سامان می يابند. تدوين، تصويب، ابالغ و پايش  بر اس
امور مربوط به «بينشها، ارزشها، اهداف، مأموريتها و راهبردها» در سازمانها 
ــتاد» و با مشارکت مستقيم يا غير مستقيم افراد بخش «صف»  در بخش «س
انجام می شود. گاه ممکن است در تقسيم هدف به مأموريتها، يا نحوه ارتباط 
مأموريتها براي نيل به هدف، راهبردهای خاصی مد نظر قرار گيرد. گاه نيز 
ــق راهبردهای چندگانه و ترکيبی  ــدف به صورت کلی از طري ــيدن به ه رس
امکان پذير بوده و الزم است پيش از تقسيم هدف به مأموريتها، راهبرد کالن 
رسيدن به آن را تعريف کرد که در اين صورت اليه ديگری از راهبردها پس 
ــهای آموزش مبانی  از اليه اهداف نيز قرار می گيرد. (مثال: «برگزاری کالس
ــرمايه گذاری و  دينی انصاف»، «پرداختن به موضوع انصاف در منابر»، «س
حمايت از فيلمهايی که اين موضوع را دستمايه کار قرار دهند.»). در عرصة 
«آموزش معماری»، راهبردها، عامل سامان دهنده به مأموريتها (دروس) و 
ديگر مؤلفه های مؤثر بر آموزش (استاد، دانشجو، مديريت آموزشی، زمان و 

مکان آموزش، تجهيزات و ابزارهای آموزش و ...) هستند.  
۴-۵-۶- راهکارها

ــهای دقيقتر برای انجام مأموريتها هستند. راهکارها هم  راهکارها، روش
مانند راهبردها از جنس روش هستند. اصلی ترين تفاوتی که ميان راهکارها 
و راهبردها وجود دارد اين است که راهکارها، در ارتباط مستقيم با مأموريتها 
ــهای کالن تر (که همان  ــه يک اليه از روش يا اهداف قرار نمی گيرند، و هميش
ــت. بعبارتی،  ــط ميان آنها و اهداف و مأموريتهاس ــتند) واس راهبردها هس
راهکارها دقيقا متناسب با واقعيت های موجود بستر کار و پس از شناخت دقيق 
فرصتها، تهديدها، امکانات و محدوديتها اتخاذ می شوند. در مجموعه هايی با 

ابعاد کاری يا ساختار اجرايی کوچکتر ممکن است که هدف به مجموعه ای 
از مأموريتها تبديل نشود يا راهبرد نيازی به روشهای خردتر، يعنی راهکار 
نداشته باشد. در عرصة «آموزش معماری»، اين راهکارها توسط معلم کالس 

اجتهاد و اتخاذ می شود. 
۴-۵-۷- روش-ابزارها

اليه آخر «چگونگی» در نيل به موفقيت در مأموريتها، ترکيبی از روشها و 
ابزارهاست. تشخيص اجرای راهکارها و روش-ابزارها، عموما در سازمانها 
توسط بخش «صف» در خط مقدم کار و بسته به شرايط موردی (زمانی، مکانی، 
امکانات و محدوديتها در بسترهاي وضع موجود) صورت می پذيرد. به عنوان 
مثال، در عرصة «آموزش معماری»، اين کار توسط معلم هر درس، متناسب با 

تشخيص شرايط هر کالس و دانشجويان مخاطب وی، انجام می شود. 
۴-۶- مدل منتخب شماره ۲: مدل تحقيق در علوم اسالمی، يا فرآيند 

«اجتهاد» (برای داده پردازی)
مکتب اسالم مدعی است که نسخه ای برای سعادت بشر ارائه می دهد که 
در همة زمانها، مکانها و شرايط، جامع و مانع و کامل است. اين ادعا مستلزم 
پويايی و پاسخگويی به نياز انسان در شرايط گوناگون است. سازوکار اين 
پاسخگويی پويا توسط خود اسالم تعبيه شده است. به اين صورت که اصول 
و مبانی اوليه، به وضوح و مستدل به زبان عقل و قلب و فطرت انسان، در قرآن 
و گفتار و رفتار معصومين(ع) بيان شده است. شرح و تفسير آنها و تطبيق 
مفاهيم و مصداقها با فروع و مسائل مستحدثة هر دوره در درجة اول بعهدة 
امام معصوم(ع) و در صورت عدم حضور فيزيکی ايشان بعهدة دانشمندان 
ــرايط علمی و تقوايی (فقها)، و درصورت تشکيل حکومت  اسالمی واجد ش
اسالمی بر عهدة ولی فقيه است. شهيد مطهری در اين باره می فرمايند: «معناي 
«اجتهاد» به كار بردن منتهاي كوشش در استنباط حكم شرعي از روي ادله 
معتبره شرعّيه است؛ ادله شرعيه معتبره چهارتاست: «كتاب و سنت و اجماع 

و عقل» (مطهری(ره) بدون تاريخ).
 علوم تفسير، حديث، اخالق، فقه و ديگر علوم اسالمی، هريک، زوايايی هستند 
ــالمی دانشها را از قرآن و روايات معصومين استحصال  که دانشمندان اس
می کنند. از محصوالت اين «توليد علم» می توان به تفاسير قرآن، رساله های 
ــتفتائات، کتب اخالقی و عرفانی و ... در طول تاريخ اسالم اشاره  عمليه و اس
کرد. براين اساس، مدل و روش تحقيقي كه در انديشه اسالمي (مذهب تشيع) 
براي حركت از حكمت نظري به حكمت عملی، به عنوان يك اصل، پيشبيني 
شده است، فرآيند «اجتهاد» است. اين فرايند، از مبدأ «وحي» يعني قرآن بعالوه 
گفتار و رفتار معصومان (سنت و عترت) به عنوان معتبرترين منبع علم، آغاز 
ــتفاده از عقل جمعي  ــده و ضمن معيار قراردادن آن، در مراحل بعد با اس ش
(اجماع خبرگان) و سپس عقل و تجربه فردي مجتهد (دين شناس متخصص) 
براي مسائل روز بشر اعالم ُحكم مي شود. در اين فرآيند نيز ارتباط منطقی 
بين دو حوزة نظری (ايمان) و عملی (عمل صالح) تبيين شده و به توليد حکم و 

نظر نهايی منتج می گردد. نمودار زير بيانگر مطالب فوق است: 

«مدل سازی» روشی مفيد برای پژوهش های ميان رشته ای

نمودار ۴-فرآيند سير از نظر تا عمل در علوم اسالمی «اجتهاد» (مدل منتخب شمارة ۲)
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۴-۶-۱- معرفی فرآيند «اجتهاد» 
ــالمی بر  ــة اس ــوة تأثير انديش ــوذ و نح ــزان نف ــی مي ــرای بررس ب
ــت که  ــد توجه داش ــوزش آن باي ــاري و آم ــد معم ــی مانن موضوعات
ــد «اجتهاد» متبلور  ــالمی که طی فرآين ــمندان اس نتيجة تحقيقات انديش
ــالمی» در تخصص  ها و گرايش های  ــت عنوان «علوم اس می گردد، تح
ــول عقايد، عرفان،  ــه می توان به اص ــود. از جمل مختلفی متجلی می ش
اخالق و فقه اشاره کرد. آشکارترين کاربرد اين روش تحقيق، عرصة 
ــاله های  ــول آن در قالب «احکام و حقوق» در رس ــت که محص فقه اس
ــت. اما در ديگر  ــلمانی موجود اس ــة مراجع تقليد در خانة هر مس عملي
عرصه  ها نيز فرآيندی مشابه، از وحی تا عقل، (با محوريت وحی) طی 
ــاد» بوده و نتايج دانش  ــود که روش عمومی آنها، فرآيند «اجته می ش
ــن تا ظاهر پديده  ها  ــر بر تمام مراتب وجود، از باط ــا به ترتيب ناظ آنه
ــی مراتب ادراکی  ــوم نيز تمام ــوده و مخاطب اين عل ــا ب ــط آنه و رواب
ــهود (تجربة حسی، مفاهيم عقلی و  ــان، از حس و عقل و قلب و ش انس
مشاهدات حضوری)، می باشد. با توجه به گرايشهای مذکور، مراجعة 
ــالم چه بصورت مستقيم  ــناس (مثال پژوهشگر معماری) به اس کارش
ــتقيم (بواسطة مراجعه به اسالم شناس)، دارای وجوه و  و چه غيرمس
ــت که هريک محصوالت خاص  مراتبی، حداقل در چهار محور زير اس
ــا از مبانی و بينش  ها تا ضوابط  ــه ترتيب از باطن تا ظاهر، ي ــود را ب خ
ــن هر حوزه می گذارد. مجموعة اين  و راهکارها در اختيار متخصصي
ــان (مثال معماران يا معلمان  ــتها در کنار هم می تواند کارشناس برداش
معماری) را به منظومه ای جامع از بينشها و روشها در حوزة حرفه ای 
ــالمی را در  خود (معماری) مجهز کند و موجبات تأثير آموزه های اس

موضوعاتی چون «معماری و آموزش آن» فراهم نمايد.  

۱- ممکن است از بحر عميق عرفان در مرتبة ادراک شهودی 
توسط قلب سليم بهره مند شوند؛ مثال از طريق تعابير، برداشتها 
و چه بسا الهامات شخصی (هرکس متناسب با ظرفيت وجودی 
ــا برای برخی معماران اهل دل، در اثر مراقبت،  خويش)؛ چه بس
ــات ربانی در عالم خيال  ــازی و تزکية نفس، زمينة الهام خودس
متصل، فراهم گردد و بتوانند آنرا در آثار خويش متجلی کنند (علم 
ــاهدة «حقايق»  حضوری) هنرمند عارف، ايده های خود را از مش
باطنی الهام گرفته و در آثار هنری خود به «صورتهای» مختلف 
تجلی می بخشد. گاهی هم مبتنی بر مکتبی عرفانی متعلق به يک 
ــيخ اشراق، محي  عارف خاص و بزرگاني همچون مال صدرا، ش
ــمبلهای رازگونة  الدين عربي و ... می توان نگاههای آيه بين و س
ــف و متجلی نمود(علم حصولی). مانند مباحثی  معمارانه را کش
ــير از ظاهر به باطن  ــه دربارة وحدت وجود، مراتب وجود، س ک
يا از صورت به معنا، وحدت در کثرت و بالعکس در حکمت هنر 
اسالمی مطرح است. يا تعابيری که دربارة مفهوم حجم بيروني 
آسمان نمای گنبد در مساجد يا فضای داخلی زير آن که مظهری 
ــانة  ــت، يا فرم منار به عنوان نش ــير از کثرت به وحدت اس از س
شهری که انسان  ها از زمين به سوی آسمان متذکر می گردد، يا 
مطالبی دربارة الهامات ربانی و شيطانی و نفسانی به هنرمندان، 
ــث آرايه  ها و تزئينات ممدوح و مذموم در معماری، چگونگی  بح

الهام يا برداشت از طبيعت و ...  مطرح است. 
ــة ادراک عقالنی  ــد در مرتب ــوزه عقاي ــت از ح ۲- ممكن اس
ــوند؛ مانند انسان شناسي، طبيعت شناسي، معبود  بهره مند ش

ــی  اسالمي، يا رابطة  ــي، هستي شناسي و زيبايی شناس شناس
انسان و طبيعت که نتايجي در عرصه معماري كه تبلور تعامل 
ــت می دهد. مثال بحث  ــان و طبيعت» است بدس هنرمندانة «انس
ذومراتب بودن انسان و نفوس چهارگانه گياهي، حيواني، ناطقه 
ــان و  ــيه و ملكه الهيه كه مي تواند در تعامل معماري و انس قدس
ــی  و روان شناسی  در معماری، نتايج نويني در  مخاطب شناس

اختيار معماران قرار دهد. 
ــازی  ــت از زاوية علم اخالق در مرتبة خودس ۳- ممکن اس
ــوند؛ مانند اخالق  ــنن الهی بهره مند ش ــن آداب و س و آموخت
ــام کار معماری  ــاران يا آداب خاصی برای انج حرفه ای معم
ــص کردن، تأکيد بر رعايت حق الناس، لزوم  مانند نيت را خال
ــز از کار لغو و  ــم کاری در انجام هر کار، پرهي ــان و محک اتق
ــهرت، کم فروشی نکردن،  بيهوده، پرهيز از تفاخر و لباس ش
ــلمان مانند  با وضو بودن و ... يا آداب زندگي بهره بردار مس
لزوم پذيرايي از ميهمان در عين حفظ حريمها، پرهيز از هرنوع 
ــة حرفة معماری،  ــواری و ... نتايجی در عرص مزاحمت همج
ــد خلق اثر يا تدوين اصول و ضوابط طراحی و ارزيابی  فرآين

محصول معماری بدست آيد. 
۴- ممکن است از نتايج علم فقه در رشتة تخصصی خود بهره 
ــتقيما راجع به برخی  ــد گردند. مانند احکام و حقوقی که مس من
ــجد، خانه، بازار، خيابان، سرويس بهداشتی و  مکانها مثل مس
... بيان شده يا بطور غير مستقيم، از طريق تنظيم نحوة فعاليت 
بهره برداران، چارچوب  ها و ضوابطی را برای معماران تدوين 
ــايگی و  ــد. مانند برخی موضوعات همچون روابط همس می کن
حقوق طرفين، يا دستوراتي كه درباره نحوه انجام برخي اعمال 
مسلمانان مثل نماز فرادا يا جماعت، نحوه انجام وضو و غسل 
و ... داريم. از اين منظر، معماری ظرف فعاليت های انسان است 
ــر و طراحی گردد. اين  ــب با نوع هر فعاليت تدبي که بايد متناس
احکام، نحوة زندگی و فعاليتهای فرد مسلمان را ترسيم می کنند 
ــی مکمل طبيعت، با مناسب  و معماری نيز بايد همچون پوشش
ــان، تسهيل کنندة انجام زندگی بهره  سازی فضای زيست انس

بردار از فضا (انسان مسلمان) باشد. 

ــالوه بر انجام کار  ــالم، ع ــت که در مکتب اس نکتة قابل توجه اين اس
ــن فعلی)، نيت و قصد سالم و شايسته نيز مهم است (حسن  خوب (حس
ــازی  ــخصيت فرد نيز بايد در پرتو خودس فاعلی). بعبارتی، منش و ش
ــر کاری (مثال طراحی  ــر، کل فرآيند ه ــد. از اين منظ ــد ياب آگاهانه، رش
معماری يا معلمی معماری) بخشی از فرايند کمال انسان (معمار يا معلم) 
است. از اينرو در تمامی مراتب چهارگانه ای که ذکر شد، مخاطب اسالم، 
ــان است: يک وجه بيرونی که ناظر بر «دانش» منجر  دو وجه وجود انس
ــت و يک وجه  ــرد (معمار يا معلم معماری) اس ــه توليد محصول در ف ب
ــا هدف راهنمايی و راهبری او  ــی که ناظر بر «خود» فرد بوده و ب درون
ــکل دهی «منش» او تدبير شده است. بعبارتی وقتی کارشناس به  در ش
منابع دينی مراجعه می کند، می تواند بسته به ظرفيت خود، آموزه هايی 
در دو سطح دريافت کند؛ سطح اول، برای ساماندهی محيط پيرامون و 
دنيای بيرون مناسب است (مثال معماری) و سطح دوم، برای ساماندهی 
ــايد بتوان گفت که عرفان و علوم عقلی و اخالق، ناظر  وجود خودش. ش
ــان و علم فقه و حقوق ناظر بر وجه بيرونی اوست. از اين  بر درون انس
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منظر، «نيت» فرد در انجام کار که منتج از منش اوست، شرط الزم است 
ــها و مهارتهای بيرونی، شرط کافی برای انجام هر کار ازجمله  و دانش
«معماری و آموزش آن و تحقيق و پژوهش در اين عرصه ها» می باشد. 
ــت که از منظر اسالمی، مراتب پائين تر وجود،  همچنين الزم به ذکر اس
تجلی مراتب باالتر بوده و در تعامل با يکديگرند (صورتی در زير دارد 

آنچه در باالستی). 

۵- مدلسـازی: چگونگـی کاربـرد دو مـدل در پاسـخگويی بـه 
پرسش تحقيق 

در يک نتيجه گيری اوليه، نمودار زير، نشان می دهد که اوال گزاره های 
ــالمی» در قالب مدل  ــة اس ــاری» و «انديش ــوع «آموزش معم دو موض
ــند. ثانيا پس از اين ساماندهی جديد،  «مداسفا» قابل ساماندهی می باش
نحوة تعامل اين دو موضوع نيز به وضوح قابل بررسی است. بعبارتی 

ساختار ارتباط اين دو عرصه در قالب نمودار باال مدلسازی می شود:
ــد، می توان  ــه دربارة هر دو مدل ارائه ش ــا توجه به توضيحاتی ک  ب

ــور دقيقتر بيانگر چگونگی  ــس ترکيبی زير را طراحی کرد که بط ماتري
ارتباط ميان رشته ای دو عرصة «آموزش معماری» و «انديشة اسالمی» 
ــت. الزم به توجه است که اين ارتباط می تواند هم جزء به جزء باشد  اس
ــک تأثيرهای کلی و  ــالم، ي ــای جدول)، هم کليت آموزه های اس (خانه ه
جامع بر رويکردهای کالن آموزش معماری دارند. چراکه اين اصل، در 
تفکر سامانه ای پذيرفته شده است که هيچگاه مجموع اجزای يک سامانه 
ــه که در اين ماتريس  ــت. همچنين همانگون معادل جمع جبری آنها نيس
مالحظه می شود (خط چين)، آن بخش از آموزه های اسالم که از جنس و 
مرتبة «نظری» هستند، بيشتر ناظر بر قسمتهای بااليی برنامة راهبردی 
«آموزش معماری» که عرصة بينشها است بوده و مبانی نظری آموزش 
معماری را شکل می دهند؛ و آن بخش که از سنخ عملی و گاهی مصداقی 
ــتند، بيشتر ناظر بر قسمتهای پائين برنامه می باشند  و کاربردی تر هس
که عرصة عملياتی و تصميم سازی است. ترکيب مجموعة اين گزاره  ها 
طی يک فرآيند پويا در تعامل با يکديگر، اين ظرفيت را دارد که شاکلة يک 

«برنامة راهبردی آموزش اسالمی معماری» را پی ريزی کند. 

نمودار ۵- مدلسازی: ارتباط برنامة «آموزش معماری» با آموزه های «انديشة اسالمی»

«مدل سازی» روشی مفيد برای پژوهش های ميان رشته ای

نمودار ۶- ماتريس تفصيلی ارتباط آموزه های «مکتب اسالم» با «آموزش معماری»
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ــت: اول آنکه تحقق  ــروری اس ــه به دو نکته ض ــن جدول، توج در اي
اهداف اين ماتريس و تکميل خانه های آن، نيازمند تعامل ميان رشته ای 
متخصصان «آموزش معماری» و «متخصصان تعليم و تربيت اسالمی» 

است. شهيد مطهری در اين زمينه نکته ای دارند: 
ــمتهای تخصصی در فقه قرار دهند؛  ــت که قس «بهتر اين اس
ــه عمومی را ديدند  ــته ای بعد از آنکه يک دوره فق يعنی هر دس
ــمت معين  ــود را در يک قس ــدا کردند، تخصص خ ــالع پي و اط
ــمت تخصصی از آنها تقليد  قرار دهند و مردم هم در همان قس
ــد و مردم هم در  ــته های تخصصی به وجود بياورن ــد. رش کنن
ــد، تبعيض کنند همان طوری که در رجوع به طبيب تبعيض  تقلي

می کنند.» (مطهری(ره),ده گفتار ۱۳۸۴: ۱۳۱)

دوم آنکه در مکتب اسالم، نتايج عقل و تجربة بشری، پس از عبور از 
فيلتر انديشة اسالمی و عدم منافات آن با اين آموزه ها، بعنوان يک منبع 
ــا حکمت ارائة «وحی» به انسان، امکان  ــت. اساس معتبر، مورد تأييد اس
خطاپذيری عقل و محدوديتهای آن در معرفت است. از اين منظر، وحی 
ــن  ــری را روش ــوان مکمل عقل، همچون نورافکنی فراروی عقل بش بعن
می کند تا مسير کمال را با کمترين مشکلی به سالمت طی کند. بنابراين، 
ــری، مثال تجربيات دانشکده های معماری موفق،  نتايج عقل و تجربة بش
می تواند به ستونهای جدول فوق افزوده گردد. اين کار نيازمند تحقيقات 

مستقلی است که مجالی ديگر می طلبد.   

و  «مدلسـازی  فرآينـد  محصـول  بـه  اجمالـی  نگاهـی   -۶
داده پردازی» 

نتيجة کاربرد دو مدل در فرآيند مدلسازی و داده پردازی مذکور، در 
قالب طرحماية يک برنامة راهبردی آموزش معماری، مبتنی بر انديشة 
ــاء آموزش معماری»  ــردد که مدل مطلوب «ارتق ــالمی متبلور می گ اس
ــت اين محصول را می توان به عنوان درآمدی بر برنامة «آموزش  اس
ــه كار بردن آن، يكي  ــف کرد که درصورت ب ــالمی معماری» تعري اس
ــد.   ــاء آموزش معماري در ايران» فراهم خواهد ش ــاي «ارتق از زمينه  ه

نمودار زير مدل ترکيبی توليد شده را بطور اجمالی معرفی می کند: 
۶-۱- شـرح مختصـری از محصـول فرآينـد «مدلسـازی و 

داده پردازی» در عرصة «آموزش معماری» 
ــت، «معماری» و  ــای نظری اين پژوهش اس ــالمی، که مبن از منظر اس
ــان تعريف و جهت دهی می شوند.  ــتای کمال انس «آموزش آن» در راس
ــة  ــت که «آموزش معماری مبتنی بر انديش ــاس همين بينش مبناس براس
ــوزش معماری،  ــر نظام آم ــدف غايی در ه ــکل می گيرد. ه ــالمی» ش اس
ــت. در آغاز راه، بايد تعريف مشخصی از  پرورش «معمار شايسته» اس
ــنتر گردد؛  ــتگی های الزمة معمار ارائه داد تا هدف آموزش، روش شايس
ــخ به اين پرسش که: «معمار کيست؟» برای اين منظور، الجرم  يعنی پاس
ــخ به اين پرسش که:  بايد به حاصل کار او، معماری، پرداخت. يعنی پاس
ــت؟». برای پاسخ به هر دو پرسش، بايد ابتدا از «انسان»  «معماری چيس
ــان»  ــوزش و در معماری«انس ــور اصلی، در آم ــرد. چراکه مح ــاز ک آغ
ــتاد  ــار و بهره بردار» در معماري و «اس ــه در چهار نقش، «معم ــت ك اس
ــان شناسي»  ــجو» در آموزش، ايفای نقش می کند. بعبارتي، «انس و دانش
شالوده اصلي پاسخ به اين پرسشهاي كليدي است. طبعا اگر قرار باشد 
که مکتب اسالم، مبنای آموزش قرار گيرد، پاسخ اين پرسشها را بايد در 
ــتجو کرد. انسان شناسی  اسالمی مبتنی  منظومة «انديشة اسالمی» جس

ــالمی که در آن «وحی» نيز در طول «عقل  ــت بر شناخت شناسی  اس اس
ــان» و «طبيعت» و  ــناخت «انس و تجربه» به عنوان منبع معتبر علم در ش
راهنمايی برای چگونگی رابطة صحيح ايندو ايفای نقش می کند. بعبارتی، 
ــی   ــت. در هستی شناس ــی بر وحی اس ــق، عقل مبتن ــخيص ح معيار تش
ــالمی موضوعاتی چون رابطة «انسان، طبيعت و معماری» نيز تبيين  اس
می گردد. اين مرحله، گام اول در تبيين «آموزش اسالمی معماری» است. 
ــار» بود که مبتنی  ــتجوی تعريفی از «معماری» و «معم ــس بايد در جس پ
ــدن پاسخ اين دو پرسش،  ــة اسالمی» است. پس از روشن ش بر «انديش
ــرد. درباره چگونگي  ــوزش معماري را پايه ريزي ك ــوان برنامه آم مي ت
ــالمی» در برنامه ريزی «آموزش معماری» بايد گفت  ــة اس تأثير «انديش
ــان،  ــال فردی و اجتماعی انس ــت دهی همة افع ــن تأثير آن، جه ــه: اولي ك
ازجمله حرفة معماری و آموزش آن در راستای «کمال انسان» می باشد. 
ــکوفايی  ــت از «قرب الهي، يا ش ــارت اس ــال در فرهنگ دينی عب ــن کم اي
ــن الهي  ــان و يافتن ظرفيت پذيرش صفات حس ــتعدادهای فطری انس اس
ــا، تأثير عمومی «آموزش  ــيني خدا». بر اين مبن ــت جانش در او و در نهاي
ــالمی معماری» تبديل مؤلفه های آموزش به يک «سامانة هدفمند» در  اس
ــد؛ و بطور خاص اگر هر سامانه را مبتنی  ــتای کمال انسان می باش راس
ــها و دارای اهداف و راهبردهای مديريت اجزاي آن  ــها و ارزش بر بينش
ــای تصميم گيری در نظام  ــالمی» در هريک از اليه ه ــة اس بدانيم، «انديش

آموزش معماری، اين تغييرات را می دهد: 
ــامانة آموزش در راستای کمال فرد و   در حوزة بينشـهای مبنا: س
جامعه بازتعريف می شود؛ برهمين مبنا، تعريفی از «معماری» و «معمار» 
ــاس اين دو تعريف، «آموزش اسالمی معماری»  ــکل می گيرد و براس ش

تبيين می شود.

نمودار ۷ - طرحماية برنامة راهبردی «آموزش معماری»، 
مبتنی بر «انديشة اسالمی»



۱۳۷

نمودار ۸- معرفی نحوة کابرد مدل «مداسفا» و «فرآيند اجتهاد»  در پاسخگويی به پرسش تحقيق

 در حوزة ارزشها: دو معيار ارزشگذاری هر نظام آموزش معماری 
از قرار: رشديافتگی فردی بعالوة كارآيي تخصصي براي خدمت رسانی 

اجتماعی جامعه تعريف می شود.
ــرورش و مقدمة اين دو  ــوزة اهـداف: تزکيه در کنار تعليم و پ  در ح
ــعه و هم تعميق  ــوزة تعليم و پرورش نيز هم توس ــده و دو ح تعريف ش

می يابند. 
ــار  ــد درکن ــت (درس) جدي ــف مأموري ــوزة مأموريتهـا: تعري  در ح

بازنگری، اصالح و تکميل مأموريتهای موجود پيشنهاد خواهد شد. 
ــور (تأليفی) بجای کثرت  ــوزة راهبردهـا: آموزش وحدت مح  در ح
ــده  ــی بهتر مأموريتهای تعريف ش ــتای بازده ــور (تفکيکی) در راس مح
ــتادان و همچنين محتوای  ــزوم وحدت و هماهنگی اس ــرح می گردد. ل مط

دروس و ارتباط آنها تأکيد می گردد.
ــازی مداوم علمی،  ــی  و خودس  در معلـم معماری: لزوم خود شناس
ــم و تعلم  ــالمی در تعلي ــالوة رعايت آداب اس ــخصيتی؛ بع ــی و ش تجرب

توصيه می گردد.
ــة ذهنی   در دانشـجوی معمـاری: لزوم اعطای بينش اوليه يا هندس
ــجو دربارة معماری با مخاطب قراردادن تمام  ــالم به دانش ــکيما) س (اس
ــد همة  ــب با تطور رش ــجو و ارائة دروس متناس ــب وجودی دانش مرات

مراتب وجود او توصيه می گردد.
ــوزة مديريت آموزشـی: برنامه هايی که به وحدت و هم هدفی   در ح
ــتادان و تأليف دروس کمک می کند، درکنار ارزيابی دائمی ميزان  بين اس
ــرورش)، و ... در تمامی  ــه هدف (تزکيه، تعليم و پ ــدن هر س برآورده ش

مؤلفه های مؤثر بر آموزش به همين نحو اثرگذار خواهد بود. 

۷- جمع بندی 
ــه عنوان روش  ــازی» ب ــد تا روش«مدل س ــن پژوهش تالش ش در اي
تحقيقی مفيد برای تحقيقات ميان رشته ای معرفی شود. در همين راستا، 
موضوعی ميان رشته ای مطرح شد و نحوة کاربرد اين روش برای پاسخ 
ــامان  ــاختاری عقالنی و س ــه گرديد. ابتدا مدلی جامع و س ــی آن ارائ ياب

ــه ای که ارتباطات  ــد، بگون ــد برای «آموزش مطلوب معماری» ارائه ش من
ــله مراتب ارکان و مؤلفه های مؤثر بر آموزش معماری را نشان  و سلس
ــالمی»  ــة اس ــپس محتوای اين مدل بر مبنای آموزه های «انديش دهد. س
ــورت يک برنامة راهبردی مقدماتی  ــده و نتيجة اين ترکيب بص تکميل ش
ــالمی متبلور گرديد. اين برنامه،  ــة اس آموزش معماری، مبتنی بر انديش
ــاماندهی اهداف،  ــد، می تواند با س ــامانمند می باش ــود يک مدل س که خ
ــاری» و ارکان و مؤلفه های آن،  ــا و راهبردهای «آموزش معم مأموريته
ــة  ــی از زمينه های «ارتقاء آموزش معماری در ايران، بر مبنای انديش يک

اسالمی» را فراهم کند. 
در روند سير از سؤال به جواب، پس از تبيين مدل «مداسفا» و «فرآيند 
ــد که برای پاسخگويی به پرسش تحقيق، فرآيند  اجتهاد» نتيجه گيری ش
ــازی و داده پردازی» با استفاده از اين دو مدل به اين ترتيب قابل  «مدلس
ــالمی) به عنوان  ــاد» (برگرفته از علوم اس ــه فرآيند «اجته ــت ک انجام اس
ــتحصال و طبقه بندی  ــنجی منابع تحقيق و اس روش ارزيابی و اعتبارس
ــاز را توليد می کند.  ــا ايفای نقش نموده و محتوای مورد ني اطالعات آنه
ــتراتژيک) به عنوان  ــه از دانش برنامه ريزی اس ــفا» (برگرفت مدل «مداس
ــت آمده در هريک از حوزه های  ــه ای که اطالعات بدس ــتگاه يا هندس دس
ــردی در خدمت نيل به  ــامانة هدفمند و کارب ــورت يک س ــق را بص تحقي
پاسخ پرسش تحقيق، از نظر تا عمل سامان دهد و ساختار مورد نياز  را 

فراهم می کند، به کار می آيد. نمودار زير بيانگر مطالب فوق است:  
ــته،  ــت که در اين تحقيق، آنچه که اهميت داش ــه يادآوری اس الزم ب
ــت؛  ــخ اس ــاختاری منطقی و متقن برای نيل به پاس ــن فرآيند و س يافت
ــالم» (عقل مبتنی بر وحی)،  فرآيند نحوة بهره گيری از «آموزه های اس
بمنزلة بخش بنيادين يا حکمت نظری، و چگونگی تأثير آن بر «آموزش 
معماری»، بمنزلة بخش کاربردی يا حکمت عملی. اعتبار محتوا و نتايج 
ــت و نيازمند تحقيقات  ــک پيمايش مقدماتی اس ــل از آن در حد ي حاص
ــد. همچنين فرآيند  ــته ای عميقتر و وسيعتر در آينده می باش ميان رش
«داده پردازی» که مکمل مدلسازی است، در اين مقاله بصورت اجمالی 

در حد اشاره مطرح شده و اصل بر معرفی «مدلسازی» است. 

«مدل سازی» روشی مفيد برای پژوهش های ميان رشته ای
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