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چکیده

با توجه به اهمّيت دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی در حوزه های مختلف پژوهشی، آموزشی و تخصصی، يا به عبارتی توليد، 
انتقال و كاربردی نمودن علم، ضرورت پرداختن به مدل ساختاری آموزش همواره مورد تأكيد بوده است. اين امر در برنامه ريزی 
رشته های هنری، كه نياز به ارتقاء توانايی و خالقيت فردی دانشجويان دو چندان است، از حساسيت ويژه ای برخوردار می گردد. 
در اين مقاله پنج شاخصه ی اصلی نظام آموزشی عالی يعنی: دانشجو، استاد، نظام آموزشی ـ پژوهشی، امكانات و شرايط 
آموزش ـ پژوهشی، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در راستای تحليل وضعيت نظام آموزش فعلی، ساز و كار ارزيابی آن 
بر اساس ضابطه های بيرونی و تعريف استاندارد متناسب با اهداف و مقاصد جامعة امروز و نيز ارزشيابی آن بر اساس مالك ها و 
معيارهای مقايسه ای، صورت می پذيرد تا بتوان از نتايج آن برای تعيين و تبيين دروس و سرفصل هايی با اهداف تحصيلی تخصص 

محور، آموزش محور و پژوهش محور استفاده نمود.
با توجه به مشخص بودن استراتژی و سياست گذاری های اصلی نظام آموزش عالی ايران، كه تأكيد آن بر به روز بودن، اسالمی 
بودن، پويا بودن و بومی بودن  است، چنين به نظر می رسد كه اسالمی و يا بومی نمودن آموزش عالی به عنوان اصل آغاز كننده 
برای فرآيندی پويا می باشد كه متفاوت است از ضوابط در نظر گرفته برای خروجی های يک نظام آموزشی. از اين رو بررسی و 
تحليل تاريخی ارتباط ميان علم، هنر و دين برای روشن نمودن وجوه اشتراك و تفاوت آن ها می تواند بستر پژوهشی مناسب در 

توشه اندوزی از اين رهگذر باشد كه از طريق روش تحقيق مشابه سازی به كنكاش ابعاد دقيق و علمی آن پرداخته خواهد شد.
در اين پژوهش ضمن معرفی سه مقطع اصلی تحصيلی كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای معماری در دانشگاه و مواجهه 
نظام های آموزشی مختلف آنها از منظر اهداف، ساختار، رسالت و ...، به لزوم سياست گذاری مناسب بر اساس جهان بينی اسالمی 

در برنامه ريزی آموزشی اشاره خواهد شد.
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مقدمه

در سال های اخير، خصوصاً با پيشرفت فناوری اطالعات 
محيط  با  بيشتری  تعامل  در  دانشگاه ها  ارتباطات،  و 
پيرامونی خود قرار گرفته اند كه منجر به دگرگونی ها و 
چالش هايی در نظام آموزشی عالی گرداگرد جهان شده 

است. برخی از اين دگرگونی ها عبارتند از: 
تا حدود  كه  دانشجويان  شمار  1.افزايش چشم گير 
و  جمعيت  شمار  افزايش  به  پاسخ  در  زيادی 
پديد  اجتماعی  نيازهای  به  مربوط  دگرگونی های 

آمده است؛
2. تنوع در تقاضای سامانة آموزش عالی متناسب با 

خواست های اجتماعی متنوع؛
3. نظام عرضه1 ی آموزش با افزايش دسترسی پذيری 
به اطالعات و فناوری ارتباطات تنوع بسياری يافته. 
يادگيری  و  آموزش  شيوه های  انواع  بكارگيری  كه 
برنامه های  كوتاه مدت،  برنامه ريزی های  دور،  راه  از 
با  مشترك  برنامه های  و  عملی2  ـ  نظری  فشرده 

صنعت از آن جمله اند؛ و
اثر  بر  نيز  عالی  آموزش  نظام  كنترل  شيوه های   .4
همان تنوع منابع تأمين سرمايه و در برخی موارد 
تالش برای كاستن از بار مسووليت دولت در آموزش 
عالی، صورت های مختلفی به خود گرفته است. كه 
طبعاً اين دگرگونی های بطنی، تغييرات گسترده ای 
در محيط بيرون را به وجود می آورند. )بيكانس سی. 

سانيال،1377(
امروزه در كشور ما جامعه درحال توسعه است. پر 
وسعت  معنای  به  نه  توسعه  از  منظور  كه  است  واضح 
برای  چيزی  افزايش  يا  كاهش  بلكه  كمی،  بخشيدن 
دستيابی به كيفيت باالتر است. به عبارتی ديگر توسعه، 
فرايند تحول را تبيين می كند. فرايندی بين انديشه های 
نوسازی  به  كه  جديد  آرمان های  و  تازه  ايده های  نو، 
كه  همان گونه  بنابراين  می انجامد.  نهادها  و  ساختارها 
گذشت، در جوامع در حال توسعه، دانشگاه ها نيز نقش 

مهمی ايفاء می كنند. گرچه می دانيم كه توسعة آموزش 
عالی با محوريت رشد كمی باعث سرويس دهی بيشتر 
و بزرگ شدن سامانه آموزشی شده و در نهايت موجب 
افت كيفيت می گردد. اين نوع سامانه توسعه محور به 
انباشت  تقاضا موجب  و  بين عرضه  تناسب  جهت عدم 
غير ضروری فعاليت ها، هدر رفتن سرمايه ها و در نهايت 
بالتكليف ماندن استعداد و توانايی افراد خواهد شد. از 
سويی ديگر انسان، هم به عنوان هدف توسعه كيفی و 
توسعه  يعنی  است.  مطرح  توسعه  عامل  عنوان  به  هم 
بهبود  به  منجر  كه  باشد  گونه ای  به  بايد  محور  انسان 

كيفيت زندگی انسان ها گردد. 
ايران  در  عالی  آموزش  چالش های  شناخت  طبعاً 
اين  مهمترين  باشد.  راهگشا  توسعه  مسير  در  می تواند 

چالش ها عبارتند از:
1. سياست گذاری در نظام آموزش عالی؛

2. مديريت و ساختار؛
3. همكاری ها و ارتباط با مراكز علمی بين المللی؛

4. تقاضای اجتماعی؛
5. ارتباط دانشگاه با صنعت؛ و

6. كيفيت. )چالش های آموزش عالی و توسعة پايدار، 
)1383

راهبردها،  تدوين  عبارتی  به  يا  و  سياست گذاری 
بعد از تعيين اهداف آغاز می شود و يكی از عناصر مهم 
چرخة دانش است. در اين راستا ظرفيت ها و توانايی های 
بالقوه شناسايی شده، به فعليت رسيده؛ نهايتاً كاربردی و 
اجرايی می گردند. جدايی سياست گذاری از فرآيند توليد 
دانش، منجر به انحراف در برنامه های توسعه می گردد. 
به  منتهی  كه  است  فناوری  و  دانش  توليد  جهان،  در 
سياست گذاری می گردد. الزم به ذكر است كه در كشور 
ايران، هر چند در برنامه های توسعه ای دولت به صورت 
كلی، اهدافی برای دانشگاه ها در نظر گرفته می شود اما 
اهداف و راهبرد های خاص و مشخصی برای دانشگاه ها 
پيشنهاد نشده است. برای نمونه اهداف ذيل كه در قانون 
اول برنامه 5 سالة توسعة اجتماعی و اقتصادی به تصويب 
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اين  اثبات  مجلس شورای اسالمی رسيده است، جهت 
مهم ارائه می گردند:

1. كمک به توسعه و ارتقای علوم و معارف در كشور؛
2. مشاركت در تربيت و تأمين نيروی انسانی متعهد 

و متخصص مورد نياز كشور؛
توسعة  زمينه های  فراهم سازی  امر  در  مشاركت   .3

تحقيقات، نوآوری، انتقال و جذب فناوری؛
از نظر كمی و  4. بهبود شاخص های آموزش عالی 

كيفی؛
آموزش ها  محتوای  انطباق  امر  در  مشاركت   .5
از  ناشی  متقاضيان،  و  جامعه  تخصصی  نيازهای  با 

توسعة علوم و معارف؛
6. توأم ساختن آموزش با پژوهش در كلية مقاطع 

تحصيلی و كمک به نيازهای پژوهشی كشور؛ و
7. برقراری ارتباط متقابل با مؤسسات آموزش عالی 
و  فرهنگی  علمی،  زمينه های  در  بخش ها  ديگر  و 

صنعتی. )اميدی،1383(
آموزشی- سامانه های  از  انتظارات  ميان،  اين  در 

و  قوانين  استانداردها،  آيا  اجرا شده چيست؟  پژوهشی 
شيوه های فعلی متناسب با نيازها، اهداف و مقاصد جامعه 
است؟ از چه شاخصه هايی برای ارزيابی می توان استفاده 
نمود؟ مالك ها و معيارها برای ارزشيابی چگونه تعريف 
مشخص  راهبرد های  و  اهداف  تدوين  روش  می شوند؟ 
برای دانشگاه ها چيست؟ لذا هدف از ارائة اين مقاله اشاره 
به نكاتی راهبردی و كاربردی در خصوص امر برنامه ريزی 
سامانة آموزش هنر و به طور خاص رشتة معماری می باشد.

دين  كه  است  روشن  خوبی  به  ديگر،  طرف  از 
مبين اسالم به عنوان يک جهان بينی و مكتب فكری، 
حوزه های  در  توليد  و  طراحی  فرآيند  ابعاد  تمامی  در 
مختلف تخصصی هنر صاحب نظر بوده و با بكارگيری آن 
اصول زمينة آفرينش و يا امكان تعريف و بازتعريف آثار 
اسالمی ميسر می گردد. نقش تفكر اسالمی نه تنها در 
برنامه ريزی، بلكه در برنامه دهی و توسعه نيز قابل مطالعه 
و بررسی است. آنچه حائز اهميت است آن كه اسالمی و 
ايرانی شدن از طريق توجه به اصول قابل پيگيری است 

و پرداختن به ضوابط و استانداردهای مورد نظر در الويت 
بعدی قرار خواهند گرفت.

بدين ترتيب در اين مقاله پس از شناخت مشكالت 
تحصيلی  مختلف  مقاطع  در  فعلی  آموزشی  سامانة 
دانشگاهی هنر -به طور خاص در رشتة معماری ـ، به 
تبديل آن مشكالت به مسايل قابل حل پرداخته می شود. 
به عنوان مثال در نقد معماری معاصر ايران گفته می شود: 
می برد«. پس  رنج  هويتی  بی  يک  از  معاصر  »معماری 
هدف سامانه های آموزشی بايد تربيت معمارانی با بنية 
ايجاد  به  می تواند  طبيعتا  كه  باشد  قوی  هنری  علمی 
تغييراتی كمی و كيفی در حجم و قالب دروس منجر 
شود. لذا می بايد با توجه به اهداف آموزشی، پژوهشی و 
تخصصی، روش های مختلفی نيز تعريف و اتخاذ گردند.

پر واضح است كه هدف از بيان ضرورت يک پژوهش، 
بيان كمبود يا نبود آن نيست. تعيين اين كه ميان همة 
مشكالت مرتبط با موضوع، كدام يک الويت بيشتری دارد، 
تعريف ضرورت را توجيه می نمايد. بديهی است كه در 
اين راستا آشنايی با راه ها و روش های تشخيص مشكل، 
حل مشكل و ... حائز اهميت خواهند بود. در اين مقاله از 
طريق شيوة مشابه سازی و مدل سازی مفهومی به شرح 
مناسب تر از روش مواجهه با مشكالت و ارائة راه حل های 
شد. خواهد  پرداخته  اسالمی  جهان بينی  در  مناسب 

روشتحقیق

مدل سازی  اساس  بر  و  كيفی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
مفهومی است كه در آن مختصات هر جزء در ارتباط با 
كل و با توجه به سياست ها و اهداف كالن و غايی تعريف 
خواهد شد. همچنين نوع مطالعة صورت گرفته از نوع 
و وب  مقاالت  و  به كتب  توجه  با  كه  بوده  كتابخانه ای 

سايت های مربوطه انجام پذيرفته است.

پیشینةتحقیق

با بررسی پيشينة پژوهش های داخلی و خارجی صورت 
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پذيرفته دربارة موضوع مورد بحث، مالحظه گرديد كه 
در خصوص چالش هايی كه دانشگاه های امروز در سراسر 
جهان با آن مواجهند، راه كارهايی بسته به نياز هر جامعه، 
پيشنهاد و اجرايی گرديده است. در ايران نيز مطالعه بر 
شيوه ها و نظام آموزش معماری سنتی ايران، اطالعاتی 
عملی،  مختلف  حوزه های  در  بعضاً  كه  است  دست  در 
نظری و معنوی مورد بررسی قرار گرفته اند. آنچه كه از 
واژة اسالم و يا اسالمی شدن در سامانه های آموزشی در 
ذهن مترتب است، صرفاً پرداختن به احكام اسالم و در 
نهايت توجه به معماری اسالمی است. اما در اين كه ديد 
اسالم و مبانی نظری اسالمی و يا به بيانی ديگر اسالمی 
شدنی كه در اهداف كالن آموزش عالی ذكر شده است، 
چگونه می تواند در بهبود يک سامانة آموزشی تأثير گذار 

باشد، اطالعات منسجمی يافت نگرديد.

1.مراكزآموزشیپژوهشی،دیروزوامروز

امر  به  كه  نهادهايی هستند  پيچيده ترين  از  دانشگاه ها 
آموزش و پژوهش می پردازند. اين نهادها در طول قرن ها 
در تمامی كشورها و عمدتاً اروپا، رشد و توسعه يافتند تا 
اين كه در دهه 1960 تبديل به عناصر با اعتبار جامعه 
گرديدند. هرچند امروزه تعداد دانشجويان نسبت به قرن 
پيش صدها برابر شده است، ليكن اعتبار دانشگاه ها رو 
پيتر دراكر3 در 1997  ارتباط  اين  به كاهش است. در 
دانشگاه های  ديگر  سال  سی  »تا  كه:  كرد  بينی  پيش 
بزرگ فقط بنای يادبود خواهند بود«. درسمينار گليون4 
1998 سوييس نيز به 6 چالش به عنوان چالش اساسی 

دانشگاه های جهان اشاره شد كه عبارت بودند از: 
1. محيط در حال تغيير )تأثير فناوری و جهانی شدن(؛

2. رسالت ها؛
3. آموزش و دانشجويان؛
4. حرفة علمی )اساتيد(؛ 

5. تأمين منابع مالی؛ و
6. ادارة امور دانشگاه ها. )ورنر و وبر، 1381( 

مطالعة سند چشم انداز 20 ساله، سياست های كالن، 

برنامه های توسعه و اسناد باالدستی آن، رشد و توسعة 
علمی و تحقيقاتی كشورمان ايران را در بخش آموزش 
پيشنهاد  زير  محورهای  در  تحقيقاتی5  مراكز  و  عالی 

نموده است: 
1. توسعة متوازن كمی و كيفی نظام آموزش عالی و 

مراكز تحقيقاتی؛
تحقيقاتی  مراكز  و  عالی  آموزش  نظام  هدايت   .2
كشور در جهت توسعة علوم پايه و تحقيقات بنيادی، 

افزايش خالقيت و روزآمد ساختن دانشگاه ها؛
تحقيقاتی  و  آموزشی  نظام  ساختار  بهينه سازی   .3

كشور با هدف ارتقای بهره وری و شكوفايی علمی؛
4. اهتمام به اصل پرورش در كنار آموزش و پژوهش، 

ارتقای كيفيت عقيدتی، علمی و عملی اساتيد؛
رتبه بندی  و  سنجی  اعتبار  نظام  به  ساماندهی   .5
و  اثربخشی  و  كارآيی  توانايی،  بر  دانشگاه ها مبتنی 

ساماندهی به نظام ارتقای اساتيد؛
و  علمی  اطالعات  و  آمار  نظام  به  ساماندهی   .6
ايجاد ساختارهای  و  دولتی  غير  و  دولتی  پژوهشی 
الزم برای تبديل نتايج فعاليت های علمی و تحقيقاتی 

به تجربه های انباشته و قابل دسترسی؛
و  جذب  پرورش،  هدايت،  شناسايی،  تعريف،   .7
بستر های  ايجاد  و  درخشان  نيروهای  بكارگيری 
مهاجرت  از  پيشگيری  و  جذب  جهت  مناسب 

نخبگان؛ و
8. برنامه ريزی جهت افزايش نقش دانشگاه ها، مراكز 
تحقيقاتی و فرهنگستان ها در ارتقای كارآمدی نظام، 
و  ملی  امنّيت  و  وحدت  اعتقادی،  مرزهای  از  دفاع 
صيانت از فرهنگ و هويّت ملی ـ اسالمی در مقابل 

تهاجم فكری و فرهنگی بيگانگان.
همان گونه كه گذشت يكی از مهم ترين استراتژی ها 
و سياست گذاری های نظام آموزش عالی ايران، اسالمی 
نگرش اسالمی شدن  دانشگاه ها ذكر شده است.  شدن 
آموزش در هر دو مقياس كالن و خرد قابل بررسی است: 
رويكرد كالن در حوزة سياست گذاری ها و برنامه ريزی های 
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آموزش و نگرش خرد در شيوه های آموزش و روند آن 
تالش  مقاله  اين  نويسندگان  است.  آموزشی  فضای  در 
به  نگرش  دو  اين  ارتباط  به  توجه  با  تا  نمود  خواهند 
چهارچوب  در  را  بررسی  و  بحث  اصلی  محور  يكديگر 
رسانند. انجام  به  كالن  مقياس  در  و  مقاله  موضوع 

2.استراتژیهایآموزش:
مقاطعتحصیلی،اهدافوساختارها

يكی از نقد های مهم فعلی فعاليت دانشگاه ها اين است 
كه برنامه های آنها پاسخگوی نيازهای محيط و جامعه 
در  می باشند.  برنامه ريزان  خواست  بر  مبتنی  و  نبوده 
صورتی كه می بايد در ابتدا نيازهای واقعی جامعه توسط 
سپس  و  شده  تعريف  باالدستی،  برنامه های  و  اهداف 
از  پس  ادامه  در  گردد.  آماده  نيازها،  آن  برای  پاسخی 
ارائه  به  نهايتا  و  مفهومی  به مدل سازی  اهداف،  تعريف 
پرداخته  مفاهيم  آن  نمودن  كاربردی  جهت  برنامه ها 
و  مالك ها  دريافت  مدل ها،  بررسی  از  هدف  می شود. 
معيارهايی ناشی از فلسفه و جهان بينی اسالمی6 است 

كه امكان ارزش گزاری و ارزشيابی را فراهم می آورد.
در راستای مشخص نمودن استراتژی های آموزش، 
اولين گام تعيين اهداف و تعريف انواع آن است. ذكر اين 
نكته ضروری است كه گاهی هدف، خوب يا درست كار 
كردن خود سامانه بدون در نظر گرفتن مقصد آن است 
كه به آن هدف درون سازمانی اطالق می شود. اين اهداف 
موضوع، سازمان و ستاد واحد آموزشی را شامل شده و 
از اهداف مستقيم آموزش و پژوهش متفاوت می باشند. 
كه  آموزش  مديريت  اليه های  صورت،  اين  در  كه  چرا 
شامل سياستگذاری، برنامه ريزی و اجرا هستند، نه تنها 
به صورت مجزا بلكه در ارتباط با يكديگر نيز از كارايی 

كافی برخوردار نخواهند بود.
استراتژيک7  اهداف  را  شده  اولويت بندی  اهداف 
در  سامانه  يک  عملكرد  كردن  بهينه  برای  می نامند. 
جهت اجرای آن نيز هدف خاص در نظر گرفته می شود 
كه اهداف اجرايی8 ناميده شده اند. اهداف درون سازمانی9 

بر اساس خواست ها و اهداف برون سازمانی10 بر اساس 
نيازها شكل گرفته و از بيرون بر سامانه تأثير می گذارند. 
طبيعتاً برای طراحی نظام جديد آموزشی يا به عبارتی 
ضمن  می بايست  ابتدا  در  كارآمد،  و  پاسخگو  نظامی 
نيازها  با  تناسب  در  اهداف  هست،  كه  آنچه  شناخت 
تشريح گردند در پس آن و با بررسی ظرفيت ها و امكانات 
بالقوه، سياستگذاری ها )راهبردها( تعيين و درنهايت در 
راستای به فعليت رساندن آن ظرفيت ها، شيوه های اجرا 
بدين طريق  گردند. صرفا  تشريح  و  تعريف  كاربردی  و 
است كه هر چيزی در جای خود هست تر می شود. در 
اين راستا می توان اهداف كلی آموزش و پژوهش را به 

صورت های ذيل دسته بندی نمود11 )تصوير2-1(:
)مخاطب:  قوانين  تصويب  و  برنامه ريزی  الف. 

دستگاه های حامی(؛
ب. فرهنگ سازی و ارزش گذاری )مخاطب: مردم و 

جامعه(؛
ج. استاندارد سازی )موضوع: دستاورد های آموزشی، 

پژوهشی و تخصصی(؛ و
تخصصی  و  پژوهش  آموزشی،  فعاليت های  د. 

)مخاطب: توليد كننده، آفريننده و هنرمند(.
همان گونه كه می دانيم پنج عامل اصلی نظام آموزشی 
عالی يعنی: دانشجو، استاد، نظام آموزشی - پژوهشی، 
امكانات و شرايط قابل بحث و بررسی است. )اسالمی، 
1389( با توجه به رويكرد مقاله، در اين بخش به عامل 
اهداف مذكور  بر  آن  تاثير  و  پژوهشی  ـ  آموزشی  نظام 
خواهيم پرداخت. به طور كلی، مأموريت دانشگاه ها در 3 

حوزه ی اصلی خالصه می شود: )تصوير 2-2 (
1. تحصيل و توليد علم، كه بر پاية پژوهش استوار 
اين مهم در بخش تحصيالت تكميلی يعنی  است. 
مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری، محقق می گردد. 
لذا هدف اصلی در اين مقاطع تربيت پژوهشگر است؛

2. انتقال علم، كه در حوزة آموزش محقق می گردد 
و در هر سه مقطع تحصيلی دانشگاهی كارشناسی، 
كارشناسی ارشد و دكتری كم و بيش جاری است؛ و
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3. كاربردی نمودن علم كسب و تحصيل شده، كه 
هدف غايی آن تربيت نمودن نيروهای متخصص و 

حرفه ای در پاسخ به نياز اصلی جامعه است. 
هدف دانشگاه از تربيت و آموزش دانشجويان دورة 
خاص  رشتة  آن  در  متخصص  پرورش  كارشناسی، 
و  رفته  راه های  ثبت  و  اطالعات12  كه جمع آوری  است 
دستاورد های علمی دانشجو در پايان دورة تحصيل منجر 
كارشناسی  دورة  در  هدف  می گردد.  گزارش13  ارائة  به 
ارشد، پرداختن به جستجوی اطالعات 14، طبقه بندی15 
و  شده  محقق  مطالعه طرح های  و  آن  دسته بندی16  و 
مبانی نظری آنها است. يافتن راه از طريق اين جستجو 
منتهی  نامه17  پايان  به  نهايت  در  و  بوده  امكان پذير 
بر  می تواند  ارشد  كارشناسی  دورة  ضمن  در  می گردد. 
اساس نياز، شامل برنامه ای پژوهش محور، آموزش محور 
و يا تخصص محور باشد )تصوير3-2(. در دورة دكتری، 
دانشجويان به امر پژوهش18 می پردازند. در اين فعاليت 
هدف داشتن دكترين و توليد علم است. علمی كه دارای 
به  منجر  نهايت  در  فعاليت  اين  انعكاس  است.  نوآوری 

ارائة رساله يا تز19 دكتری می گردد.
به نظر می رسد در نظام آموزشی ايران ماموريت های 
با سه مقطع  سه گانه هم پوشانی داشته و در يک دوره 
كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری ارائه می گردند. در 
اين صورت دانشجوی ورودی پايين ترين مقطع تحصيلی 
اخذ  و  انتها  تا  مسير  اين  پيمودن  به  ميل  دانشگاه  در 
مدرك دكتری را در سر می پروراند. به بيان بهتر تنها 
يک مسير برای كلية دانشجويان ورودی به دانشگاه ها، 
تعريف شده است. بی آن كه اهداف و جايگاه واقعی هر 
تميز  و  تفكيک  در  آن ها  ميان  بنيادی  تفاوت  و  حوزه 

خروجی و محصول آن مؤثر باشد. 
پس از تبيين ماموريت های دانشگاهی و پيگيری آن 
در ساختار سلسله مراتبی آموزش و برون داد تخصصی 
آن به مدل های متعدد، از استراتژی های كالن آموزش 
عالی، كه متأثر از نيازهای كلی كشور است، می پردازيم. 
اشاره  موجود  مدل های  از  مدل  سه  به  مقاله  اين  در 

می گردد: )جدول2-4(

1. مدل دوكی شكل: در اين نوع سامانه ها با توجه 
به نياز جامعه، تأكيد برنامه ريزان به تخصص و حوزة 
هم  و  فن  هم  كه  حوزه ای  است،  ارشد  كارشناسی 

دانش آن مورد توجه قرار دارد؛ 
دو  به  برنامه ريزان  تأكيد  ماسوره ای شكل:  2. مدل 
حوزة كارشناسی و دكتری كه در آن توجه به فن 
سامانه ها،  اين  در  لذا  می باشد.  علمی  توليدات  و 
حرفه ای  و  قوی  تكنسين های  وقت  فوت  بدون 
جهت همكاری با سازمان هايی چون نظام مهندسی، 
شهرداری ها و ... از يک طرف و نظريه پردازانی مطرح 

با مدرك دكتری از طرف ديگر رشد می يابند؛ و
سامانة  شاكله  همانند  شايد  استوانه ای:  مدل   .3
است  آن  دهنده  نمايش  كه  باشد  ايران  آموزشی 
كه دوره های مختلف آموزش دانشگاهی دارای يک 
ارزشند. در اين نمونه كه علم برای علم هدف درون 
بر  تحصيل  به  متقاضيان  خواست  و  است  سازمانی 
نياز اصلی توسعة جامعه توفق می يابد، دانشجويان 
با ورود به دانشگاه عالقمند به ادامة مسير تا پايان 
دورة دكتری می گردند. نتيجه اين كه پس از چندين 
سال صرف انرژی و  تحمل مشكالت اجرايی، كشور 
دكتری  درجة  با  متخصص  ميليون ها  با  مواجهه 
مهاجرت  مشكالت  حل  صورت  در  كه  بود  خواهد 
نخبگان به كشورهای ديگر در تأمين محيط كار و 
دچار چالش های  اين ظرفيت ها  از  استفادة صحيح 

جدی خواهد گرديد.
به  علم جزئی نگر20  ناسوت،  عالم  در  ديگر  از طرف 
دنبال چيستی21 موجودات و علم كلی نگر22 از عالم ماده 
در  علمی  فعاليت های  انجام  چرايی23  به  و  رفته  فراتر 
نمود  بيان  انسانی می انديشد، می توان  منافع  با  ارتباط 
كه در علم جزئی نگر و تجزيه تحليلی، بيشتر متكی به 
علم  لذا  هستيم.  قبلی  دستاوردهای  به  استناد  منطق 
جزئی نگر متكی به گذشته است، ليكن معلول را نسبت 
به علت در الويت قرار می دهد. علم جزئی نگر ذاتاً باعث 
ايجاد محدوديت و قالب می گردد. آن چنان كه استفاده 
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از چاه های جديد معرفتی و به كارگيری تفكر افقی در 
آن به سختی امكان پذير می باشد. در نهايت مواجه شدن 
حوزه  اين  در  آموزشی  سامانه های  و  دانشگاه ها  صرف 
طبيعتاً باعت ايجاد خالء و پوكی هايی در اجزاء شده كه 
در تعريف كل يا وحدت اجزاء مورد نظر، ناكامی ايجاد 
نموده است. در اين ارتباط می توان به مطلبی منتسب به 
حضرت علی )ع( ارجاع داد كه می فرمايند: »العلم نقطه 
الجاهلون«، علم يک چيز و يک حقيقت بيشتر  كثرها 

نيست و جهالت يا جاهلين آن را كثرت می بخشند. 
يكی از مراتب حكمت24، پرداختن به مقايسه و تميز 
سره از ناسره است كه دستاوردی مشتمل بر بيان خوبی 
و بدی، مثبت و منفی و درست و غلط خواهد داشت.  
نتايج اين رويكرد تا حدودی غير مادی است و اهداف 
به  عبارتی  به  می نمايد.  پيگيری  نيز  را  انسانی  و  غايی 
موضوعات علمی هويت انسانی بخشيده و مفاهيم مرتبط 
با انسانيت را تقويت می نمايد. عالوه بر بررسی چيستی 
و چرايی، ارزيابی و ارزشگذاری نيز در آن متجلی است. 
لذا جهان بينی و باور ها دانش پژوهان در اين حوزه بيشتر 
نمود می يابد. در مرحله علم اشراقی هدف سوق يافتن 
به سمت دنيايی از نادانسته ها و آنچه كه هنوز فرصت 
حوزه  اين  در  برنامه ها  می باشد.  نيافته اند  شدن  هست 
اهداف  در  كه  است  برخوردار  نگاری  آينده  ظرفيت  از 

اسالمی نمودن دانشگاه ها مؤثر واقع می گردد.
در اين ارتباط و با هدف مديريت علمی جهت تحقق 
اهداف كالن نظام، كه در طرح جامع علمی كشور نيز 
و  پرداخته  علم  از  چهارم  ساحت  به  گرديده،  منعكس 
می گوييم كه اشراق25 الهام گرفتن از عالم معنا از طريق 
برای  خويشتن  ساختن  شفاف  كردن،  عمل  بينی  ذره 
مخاطبان، قابل شناخت نمودن و رمز گشايی آنچه كه 
رازگونه در جهانی بين عالم ارواح و اجساد يا همان عالم 
نفس است می باشد. )تصوير 6-2( اشراق دست يافتن به 
علمی است كه با تخيل و با بهره گيری از منابع اطالعات 
عقلی اكتسابی، غريزی حسی و فطری احساسی حاصل 
می شود. لذا همان گونه كه گذشت مواجهه بيش از حد 

دانشگاه ها و سامانه های آموزشی با علم جزئی نگر عقلی 
اكتسابی، باعث كمرنگ شدن »معنی« و »مكلف بودن به 
خدمت« در معماری امروزمان شده است. )حجت،1382(

3.جهانبینیاسالمیومحومشکل

اين  در  كه  اينجاست  موجود سؤال  به شرايط  توجه  با 
ميان نقش اسالم چيست؟ و نگرش اسالمی چه تأثيری 
گذاشت؟  خواهد  آموزش  سياست گذاری  و  سامانه  بر 
به  مشكالت  تشخيص  برای  همواره  است،  مسلم  آنچه 
فلسفه و جهان بينی احتياج است و برای حل مسائل نياز 
به دانش و تكنولوژی وجود دارد. ليكن كارايی اين علم و 
تكنولوژی دوباره محتاج پرداختن به فلسفه و جهان بينی 
است. اسالم به عنوان جهان بينی در تشخيص مشكالت 
و حل آن ها، دارای پيام است و همانند هر جهان بينی 
ديگری ـ چون مدرنيسم، ماركسيسم و ديگر ايسم ها ـ 

در فعاليت های توسعه ای تعيين جهت می نمايد.
بر اساس جهان بينی اسالمی، هدف های ما توسعه ای 
است. غايت دستيابی به رضايت خدا، رشد و تعالی انسان 
و تمامی نكات مرتبط با او به عنوان اشرف مخلوقات است. 
در اين ديدگاه علم برای علم يا هنر برای هنر هدف نيست. 
بلكه علم، حكمی شده و منافعی عام در محيط متعادل 
اسالمی  دارد.  اجتماعی  و  سياسی  اقتصادی،  لحاظ  به 
بودن ويژگی خاصی است كه در آن برنامه ها انسانی تر 
بوده و به بيانی، انسان محوراند. از سرمايه محوری و كاال 
انسان  نياز های  تأمين  آن  هدف  و  شده  خارج  محوری 
)آسايش، سالمت و آرامش( و محيط اوست. اين تفكر 
مكتب  هر  همانند  و  است  مقياسی  اصولی چند  دارای 
و  مشكالت  رصدكردن  برای  ايده آل هايی  حاوی  ديگر 
راه  ايجاد  و  دانسته ها  كردن  عميق  آن ها،  نمودن  حل 
كارهای جديد و افق های تازه است. با انسان محور شدن 
می شوند.  تعريف  نيازها  با  متناسب  حركت ها  توسعه، 
چيدمان  گردد،  نمی  اضافه  چيزی  كيفی  توسعة  در 
می تواند  محور  انسان  توسعة  مدل  لذا  می كند.  تغيير 
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سامانه آموزشی را از توسعة خودرو و بی جهت برهاند.
اسالم انگشت اشاره به يک حقيقت است كه انعكاس 
در وجود انسان دارد. اسالم در ما تجلی می يابد و بشارتی 
از خود. پس در جهان بينی  بيشتر  برای شناخت  است 
اسالمی، هدف رشد و احيای آن حقيقت و چيزی است 
كه در وجود انسان )دانشجو( و تكيه بر كرامت انسانی 
اوست. لذا می توان برداشت نمود كه آموزش به معنی 
به  و  به معنای رشد دادن  بلكه  نيست  پر كردن خالی 
باره  فعل درآوردن قوه های نهان است. آكوف26 در اين 
می گويد: »علم و توسعه دادنی و گرفتنی نيست.هركسی 
خودش خودش را توسعه می دهد و آن ناشی از تجربه ی 
مكرر شكست هاست. تجربه در به دست آوردن يا دريافت 
چيزی نيست بلكه فعال كردن استعدادها، هموار كردن 
تفكر  استعداد درونی است.« در  و  و اصالح يک مسير 
اسالمی، مكلف كردن انسان به خدمت به خدا و خلق 
همچنين  و  فردی  به  جمعی  منافع  دانستن  ارجح  او، 
ارجحيت دادن نتيجه و محصول علم بر خود علم، از ديگر 
خصوصياتی است كه می تواند در تعريف مدل ساختاری 
آموزش و پرهيز آن از بيهودگی تأثيرگذار باشد. همچنين 
رو به آينده داشتن و آينده نگری در اسالم بيشتر از هر 
مكتب و دين الهی ديگر ديده می شود. مسلمانان همواره 
در پی شرايط بهتر برای آينده و عبرت گرفتن از گذشته 
مواجهه  برای  اسالمی  فلسفة  در  ايده آل  طرح  هستند. 
را در دستة  با مشكالت و حل آن ها، مديران مسلمان 
آينده نگاران27 و يا آينده سازان قرار می دهد. )تصوير3-1(

4.تفکراسالمی،تفکرتوسعهای،تفکرخالق

بسترهای  مهمترين  از  دانشگاه  كه گذشت،  همان گونه 
رشد خالقيت در جامعه است. زيرا می تواند دانشجويان را 
برای بهتر انديشيدن، ابتكار به خرج دادن، نوآوری كردن، 
مقابله با ناشناخته ها و ... آماده سازد. در عرصة خالقيت 
پای  به  صنعتگری  و  هنرمند  هيچ  فكری،  سازندگی  و 
پيامبران نمی رسد و هيچ نظام فكری و عملی ای همچون 

است.  نداشته  تأكيد  خالقيت  و  خالق  تفكر  بر  اسالم 
مسألة تفكر، تدبّر و خالقيت فكری در سيرة پيامبر اعظم 
درخششی خاص دارد. ايشان همواره با شيوه های متعدد 
و خالقی چون: استقالل فكری، گفتگو و مباحثه، داستان 
 ... و  تشبيه  و  همانند سازی  استدالل،  عبرت آموزی،  و 
اذهان مردمان را به سوی تفكر خالق بر می انگيختند تا 
ضمن به فعليت در آمدن استعداد های بالقوة آن ها، زمينة 
حركت به سوی كمال نيز فراهم گردد. )حسينی، 1387( 
در همين رابطه، پيامبر اسالم می فرمايند: »يک ساعت 
تفكر بهتر از هفتاد سال عبادت است«. همچنين حضرت 
كوچكی  جسم  می پنداری  »آيا  می فرمايند:  )ع(  علی 
هستی؟ درحالی كه درون تو دنيای بزرگی نهفته است.«

از  ناشی  معنوی  بعد  در  به خالقيت  توجه  ضرورت 
است.  خلیفةا...  عنوان  به  انسان  واالی  جايگاه  و  مقام 
و  صفات  دارای  بايد  بالقوه  انسان  كه  است  بديهی 
باشد  انسانی  و  رقيق  سطحی  در  خداوند  ويژگی های 
بالفطره  انسان  بنابراين  آيد.  نايل  مقامی  چنين  به  تا 
خالق است زيرا خداوند دارای چنين قدرتی است. البته 
انسان بسيار متفاوت است و كمال  با  خالقيت خداوند 
انسانی در گرو نوانديشی و نوگرايی اوست. لذا تا انسان 
به كمک قوه خالقيت از قالب های ذهنی محدود نجات 
نيابد، نمی تواند به جايگاه منبسط حقيقی خويش برسد. 
معنويت  به  خالقيت  گفت:  می توان  ديگر  عبارتی  به 

می انجامد و معنويت به خالقيت. )تصوير 1-4( 
از شواهد چنين بر می آيد كه در جهان بينی اسالمی، 
اميد به »شدن« به اندازه ی »بودن« از اهمّيت برخوردار 
و  بودن ها  از  بايد  شدن،  برای  كه  است  بديهی  است. 
هست ها گذر كرده يا صرف نظر نمود. گو آن كه »شدن« 
تكامل  و  كمی(  )توسعة  پيشرفت  حوزة  دو  در  خود 
)توسعة كيفی( و يا به عبارتی در سطح و عمق، توأمان 
بروز می نمايد. می توان اين گونه بيان داشت كه ديدگاه 
اسالم، ديدگاهی كلی نگر است. آنچه از مفهوم كل در 
وحدتی  بلكه  نيست  يكپارچگی  است  مطرح  پژوهش 
است دارای اجزايی متنوع، دقيق و مشخص. لذا منطق 
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اسالم بر پايه ی استقراء حكمی استوار است، بر خالف 
مفهوم كل در علم جزئی نگر و منطق استقرای علمی كه 
بر اساس كلی سازی از روی شباهت هاست و امكان رشد 
را برای هر يک از اجزاء محدود می نمايد. اسالم تأكيد بر 
اجزاء را به گونه ای كه هر جزء در جايگاه خود هست تر 
شده و به تعالی برسد مورد نظر دارد. )اسالمی، 1389( 

در استنباط از استقرایِ حكمی و منطق افقی گرايی، 
هر جزئی در محل خود و به اندازه استعداد خود رشد كرده 
تعالی می يابد. هر چيز و هر كسی نقشی را بازی می كند 
و تفاوت و تنوع باعث مشاركت فعال تر اجزا می شود. اين 
تالش در باالترين مرحله به وحدت28 می رسد، وحدتی 
كه متفاوت است از يكپارچگی29 و دارای كثرت است. 
كثرت به اين مفهوم كه اگر يكی از عوامل كثير را حذف 

كنيم، كل مجموعه بی معنا می شود. )اسالمی، 1389(
از  و  هستند  كثرت30  در  اجزاء  حكمی  استقراء  در 
بلكه  نمی شوند  سازی  كلی  هم  با  آنها  شباهت  طريق 
وحدت  به  و  شده  شفاف سازی32  تفاوت ها31،  طريق  از 
طريق  از  می تواند  شفاف سازی  عمل  توجيه  می رسند. 
پذيرد كه در  دوربين عكاسی صورت  لنز  تشريح عمل 
آن با چرخاندن لنز تفاوت عناصر آشكار شده و تصاوير 
مبهم شفاف می شوند. در اين روش هر عنصری در جای 
خود ابقاء شده، تفاوتش با عنصر ديگر مشخص می گردد. 
بر اساس اين مدل فكری هر عنصر، خود رشد می كند 
به  مقايسه  مقام  در  عنصری  هيچ  و  برسد  كمال  به  تا 
رويكرد  با  نهايی  اتفاق  لذا  نمی روند.  كنار  ديگری  نفع 
نظريه ای، ايجاد وحدت است. بر اين اساس و بر خالف 
تصور عامه، وحدت به معنای يک شدن نيست بلكه يكی 
شدن است. در عالم وحدت هر كدام از عناصر حرف خود 
را می زند و كامل ترين بيان را دارند. وحدت در جستجوی 
دنيای يگانه ای است كه تنوع و تفاوت در آن بسيار است.

در مدل شبكه ای )استقراء حكمی(، مسير اعتباری 
است و آنچه اهمّيت دارد، همان كثرت هاست كه حقيقت 
دارند. در اين نظام فكری، نيروها افقی فعال می شوند و 
پيوستگی ايجاد می نمايند. لذا هر جزء به اندازة كل حائز 

اهميت است. همانند آنچه در انديشه و تفكر اسالمی و 
حتی هنر اسالمی ديده می شود. اين بحث در مباحث 
مرتبط با توسعه و آموزش نيز مهم است. به عنوان مثال 
در رقابت درسی، هر كس در مسير تكامل خود پيشرفت 
می كند نه آن كه در اهداف مانند ديگران شده راه آن ها 
دنبال كند بلكه از درون خود رشد می كند. لذا می توان 
گفت از آنجايی كه اهداف متمايزی از امر آموزش وجود 
همگان،  برای  معين  مسير  يک  تعريف  طبيعتاً  دارد، 

همانند مسير فعلی، خالی از اشكال نخواهد بود.
اسالم  در  توسعه ای  تفكر  بحث شد،  همان گونه كه 
به  كه ذهن محدود  گونه ای  به  است.  فراعلمی  تفكری 
همچنين  نمی ماند.  جزئی نگر  علمی  فكری  قالب های 
در  الهی  اديان  ديگر  يا  و  فكری  مكتب  هر  از  بيش 
مطرح  آينده پژوهی  و  آينده نگاری  ايده آل جويی،  آن 
می باشد. لذا بر اساس ايدئولوژی اسالمی، آينده پژوهی، 
آينده نگاری و آينده نگری بيش از گذشته نگری توصيه 
شده است. حال آن كه در دوره های آموزشی فعلی پس 
از آسيب شناسی وضع موجود و استفاده از تجربة ديگران 
يافتن راهی  بعدی  ايران و معاصر غرب(، گام  )گذشتة 
می باشد  توسعه  نمودن  محقق  و  مشكالت  حل  برای 
تنها  لذا  است.  شده  گرفته  ناديده  حاضر  حال  در  كه 
نبوده  كافی  كردن  بسنده  غربی  شيوه های  مطالعة  به 
گفت  می توان  می كند.  غافل  خود  شناخت  از  را  ما  و 
تمدنی كردن فرهنگ خودی می بايستی در دستور كار 
رشته هايی چون معماری باشد. اصالت بخشيدن و عميق 
شدن در معماری گذشته و احيای ارزش های آن، توجه 
داشت  پاس  و  معماران  انسانی  كرامت  و  شخصيت  به 
از مقام خليفه الهی ايشان، خدمت به خدا و خلق خدا 
به عنوان تكليف و بكارگيری آن ها در معماری می تواند 

راهگشای آموزش معماری آينده ما باشد.

5.دیدگاهاسالمیدرآموزشهنر

دربرگيرنده  كه  هستند  بسترهايی  هنر  و  دين  علم، 
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اطالعات اكتسابی، فطری و غريزی بوده و توسط عقل، 
احساسات و حواس 12گانه قابل حصول می باشند. در 
رويكردی دين مدار فراوانی چيزها از ارزش آن ها كم نمی 
و كم نظير  بی نظير  علم  فرآيند تحصيل  در  ليكن  كند. 
آن كه  دليل  به  علم  حوزة  در  است.  توجه  مورد  بودن 
اطالعاتی از قبل وجود نداشته، زمان كسب علم و تبحر 
در تحصيل آن حائز اهميت است. ليكن در بهره برداری 
از فطرت و غريزه، اطالعات و نيازها قديمی هستند. زمان 
آن ها اهميتی ندارد. )تصوير 1-5( به عنوان مثال: اعداد 
ابداع هنری  )چون وجود نداشته اند( و زوج يا فرد بودن 

اعداد، از مكاشفات علمی انسان است. 
در نظريات فالسفة شرق خلق اثر هنری، به موضوعی 
وابسته به عالمی ديگر تعبير می شود. اگر نگاهی اجمالی 
فرهنگ  تمام نمای  آيينة  كه  بيفكنيم  پارسی  ادب  به 
عرفانی  صبغه ای  و  شيعی  سليقة  با  اسالمی  ـ  ايرانی 
است، در خواهيم يافت كه در فرهنگ، واژة هنر همواره 
با تعالی، خير، زيبايی، عشق و كمال، پيوندی وجودی 

داشته است. )دهخدا(
برای نمونه در ادبيات معماری فضا با بروز خاطرات 
به جای مانده از رخدادی در زمان و مكان خاص، تبديل 
به مكان می شود. مكان معنوی، مكانی است كه به مفهوم 
مكان  است.  مخاطب  بر  معنوی  تأثير  هدف  با  و  كلمه 
مقدس و استعاليی، مكانی است كه امر مقدس در آن 
جاری بوده و يا حاوی امر قدسی است و مكان متعالی، 
خود دارای ارزش های ويژة معماری است. )تصوير 5-2( 
در ديدگاه اسالمی، انسان بالقوه انشايی و خليفه ا.. است. 
او خلق می كند البته نه از عدم بلكه از هيچ و می تواند 
هيچ را از خفا بيرون آورده و آشكار سازد. از روح خداوند 

در انسان انشايی دميده شده و لذا خالق است. 
بنا بر گفتة عرفا انسان انشايی دارای 3 ويژگی است: 

)تصوير 5-3 (
1. جوهر وجودی او كه اراده و مبدا امر خالقه است؛

2. ذات وجود او كه اختيار است و شرايط مناسب برای 
حفاظت، بلوغ و ظهور و بروز جوهر وجود را فراهم می آورد؛ و

3. صفات وجود انسان كه علم است و رابطه ی درون و 
بيرون و هماهنگی انسان با پيرامون خود را فراهم می آورد.

هابراكن33 می گويد: »مردم طراحان اصلی هستند و 
طراحان حالل مشكالت می باشند«. يعنی مردم طراحان 
اصلی اند و تشخيص مشكالت بر عهده ی آن هاست و اين 
ساختار بارها از درون به بيرون باز شده، تكرار می شود 
بازگشته و  به درون  نتايج به سمت مركز و  بالعكس  و 
وقتی  می شود.  عميق  اليتناهی  تا  حلزونی  صورت  به 
است  مردم  آزاد  ارادة  منظور  می كنيم  اراده صحبت  از 
كه می تواند تصويری خودآگاه يا ناخودآگاه جامعه را به 

سمت سازندگی سوق دهد.
آفاق و انفس، اصطالحی در عرفان و فلسفة اسالمی 
كرانة  ناحيه،  كران،  معنای  به  و  افق  جمع  آفاق  است. 
انفس، جمع نفس  آسمان، كنار و برگرد جهان بوده و 
متفكران  واژگان  در  است.  خود  و  روح  ذات،  معنی  به 
اسالمی اين دو با توجه به قرآن كريم34 در معنای جهان 
و انسان و يا ظاهر و باطن و يا عالم ماديات و مجردات به 
كار رفته است. چنان كه عالم آفاقی كنايه از عالم ظاهر 
و اصغر و عالم اجساد است و عالم انفسی اشاره به عالم 

باطن و اكبر و عالم ارواح دارد.
سير در آفاق و انفس، يعنی تفكر در لطايف وجود 
صور  به  كه  مطلبی  هستی،  دقايق  مشاهدة  و  آدمی 
مختلف در رساالت دانشمندان اسالمی مطرح گرديده 
است. در تفاسير قرآن، مفسران عام و خاص ضمن تفسير 
آية »سنزيهم اياتنا االفاق و فی انفسهم« در توجيه دو 
كلمة آفاق و انفس، تفاسير مختلفی بيان داشته اند كه 
در اين مقاله، مجال پرداختن به آن ها نمی باشد. شيخ 
محمود شبستری، آفاق و انفس را مترادف با عالم صغير 
و كبير يا انسان و جهان به كار برده است. باب ششم 
رسالة او در برابر كردن آفاق و انفس يعنی برابر كردن 
تن آدمی با عالم است. وی در باب هفتم، اين دو واژه را 
با ظاهر و باطن يا عالم ظاهر و باطن تطبيق می نمايد 
هنگام  در  سلوك  و  سير  اين   .)35 المحققين،  )مرآت 
جمع  هنگام  در  و  آفاق  سير  يافتن  بسط  و  گسترش 
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شدن و رسيدن به حقيقت، سير انفسی ناميده می شود. 
مقدمه ی آفرينش هنری كشف و شهود است. هنر متعهد 
از شهود آغاز می شود و قهرمان او خداست. به عبارتی، 
هنرمند اسالمی انسان را به ياد خدا می اندازد. هنرمند 
واقعی سير و سلوكی از عالم محسوس دارد و اين تعهد 
وی باعث ارتقای جامعه می گردد. )جوادی آملی، 1390(

6.نگرشاسالمیدرآموزشمعماریسنتی

غالباً  ايران،  در  معماری  اسالمی  آموزشی  نظام  در 
آموزش های  با  همراه  كارگاهی  و  حرفه ای  آموزش های 
نظام های فتوت  قالب  ايدئولوژيک و فكری و در  مبانی 
مسلكی  می بايد  را  فتوت  آيين  است.  می گرفته  انجام 
اخالقی، دينی و عرفانی به شمار آورد، چرا كه بر تهذيب 
استوار  اخالقی  فضايل  و  خصايص  پرورش  و  اخالق 
گرديده بود. )آملی، 1379، 111( آموزش مبانی فكری، 
و صوفيگری،  ادراكات شهودی  و  اخالقی  ايدئولوژيكی، 
بخش مهمی از آموزش معماران گذشته را تشكيل داده 
است. مهم ترين مندرجات فتوت نامه ها را مباحث اخالقی، 
معنوی تشكيل می دهد. كه  و  دينی  نيز  و  صوفی گری 
مهمترين آن نيز همان تأكيد به اصول اخالقی است كه 
هنروران و پيشه وران را بدان توصيه شده است. )آملی، 

1379، 411 و 511(
سنتی  معماری  آموزش  ديدگاه های  بر  مطالعه  با 
رساله  و  بنايان  فتوت نامه  خلدون،  ابن  فارابی،  آراء  در 
اهميت  محتوا،  اهداف،  جايگاه  به  می توان  معماريه، 
و  يادگيری  مكان  و  زمان  ارزشيابی،  نحوه ی  يادگيری، 
يافت. كه  يادگيرنده دست  بروز خالقيت در  شيوه های 
عمدتاً مبتنی بر تلفيق آموزش های علمی و عملی، دينی 
و عرفانی و اخالقی هستند. )قدوسی فر، 1391( لذا از مهم 
ترين ويژگی های آموزش معماری سنتی ايران، آموزش 
در محيط واقعی و تجربة عينی آموزش است. هم زمانی 
عمليات ذهنی، معناسازی در آموزش، درگيری عاطفی 
حرفه آموز با محيط و ساختار آموزشی و يادگيری در 

محيط را داراست. 

7.شیوههایآموزشاسالمیهنر

با  جديد  علم  همانند  امروز،  هنر  ويژگی های  چند  هر 
نقش  ايفای  و  رياضيات  با  آميختگی  نظريه،  به  اتكای 
فاعل گرايانه به دنبال تبيين پديده هاست، اما در نگرش 
سنتی و به صورت خاص در مكتب اسالم به دليل تجلی 
و  می گيرد  خود  به  تقدس  جنبة  ويژگی ها  اين  الهی، 
همواره با نگرشی خدا محور و غايت گرا، در وحدتی به 
سوی او، هنر را با خاصيت سلسله مراتبی توأم می نمايد. 
در حال حاضر شناخت و طراحی اثر هنری، عمدتاً مسألة 
محور است. به عنوان مثال در معماری، در سير از سؤال 
به جواب مؤلفه هايی برای پاسخ به سؤال مطرح شده و 
مورد بررسی قرار می گيرند. )رجوع شود به تصوير 1-3( 
اما همة مواردی كه برای طراح امروز از طريق حل مسأله 
محقق می شود، در نگاه اهالی سنت به وسيلة طراح در 
اين  می آيد.  دست  به  گشايی  رمز  و  آموزی  راز  روند 
ويژگی يكی از محورهای عمدة مفهوم يادگيری و تربيت 
را در مقابل آموزش می نشاند. رابطه ای كه بين هنرمند 
و اثر هنری و يا معمار و معماری در نگرش سنتی جديد 
وجود دارد می تواند به خوبی تفاوت مسأله را با راز نشان 
دهد. از اين طريق نظام كنونی آموزش هنر و معماری از 
بستری كه در آن هنرمندان و معماران مسلمان تربيت 

می شدند، متمايز می شود.
عنوان  به  آموزش،  امر  در  الزم  مالحظات  جمله  از 
مثال در معماری، توجه به روش تدريس اساتيد است 
كه عموماً از تجربه ها، باورهای شخصی و يا اصول علمی 
منبعث از مدل های فكری آن ها شكل گرفته اند. روش 
آموزش اسالمی برای پاسخگويی مناسب به نياز كاربر، به 
فعل در آوردن استعدادهای بالقوة دانشجويان در جريان 
فراورده های  سطح  به  باورها  عمق  از  مداوم  حركتی 
آموزشی  روش  اين  می باشد.  بالعكس  و  شده  طراحی 
كه تحت عنوان آموزش ساختارگرا35 شناخته می شود، 
جايگزين  يادگيری  درون زا،  آموزش  روش  همانند 
با مشاركت گروهی و فعال دانشجويان  آموزش شده و 
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در تعيين موضع موضوع، برنامة فيزيكی، انتخاب زمين 
اصلی طراح  ايده های  يافته، كشف و شهود  ... معنی  و 
با روش اشراقی، در حركتی از كل به جزء و دستيابی 
به استاندارد فضاهای معماری با روش علمی و حركتی 
از جزء به كل حاصل می شود. در مرحلة بعدی اين دو 
نتيجه در تعامل با يكديگر قرار گرفته و توأمان محيط 
مناسبی را برای ايجاد تفكری خالق در يک فرايند پويا 
به وجود می آورند. لذا آموزش دهنده و آموزش گيرنده، 
در محيطی تخصصی با به كارگيری استعداد های فطری، 
از  استفاده  تجربة  طريق  از  و  خود  اكتسابی  و  غريزی 
زندگی  استعاليی  توسعة  به  الزم  ارتباطات  و  اطالعات 

عادی و حرفه ای خود می پردازند. )اسالمی، 1389( 
حجت در آموزش صحيح معماری سه منزل پيشنهاد 
می نمايد: تزكيه كه شامل پااليش و پرورش است، تعليم 
كه شامل پيمايش است و آموزش و در نهايت حكمت 
 )1382 )حجت،  است  آفرينش  و  گزينش  شامل  كه 
كه هر يک در فرهنگ اسالمی دارای تعريفی جامع و 
كاربردی اند و می تواند در سامانه های آموزشی و تعريف 

دروس، مورد استفاده قرار گيرند. 

8.نتیجهگیری

آموزشی  است كه سامانة  مهم  اين  مؤيد  آنچه گذشت 
هم  از  دچار  شده  تعريف  انتظارات  به  نسبت  فعلی 
لذا داشتن  بنيادی و پراكندگی كلی است.  گسيختگی 
حكيمانه  جهان بينی  از  گرفته  شكل  مناسب  شاكلة 
می تواند راهگشا باشد. قطعاً با توجه به تغيرات و تحوالت 
دنيای امروز، اين سامانه می بايد بر اساس مدلی با ثبات 
و نه ثابت طراحی گردد. مدلی كه خود تنظيم بوده و 
آموزش  در سامانة  آن  نقش  و  معماری،  اندازة خود  به 
معماری، پويا باشد. اين مدل نه تنها در تعريف مقاطع 
تحصيلی و اهداف آن، بلكه در نحوه ی برگزاری دوره ها 
سرفصل ها  و  دروس  طرح  تدوين  و  تنظيم  كالسها،  و 
می تواند پاسخگو باشد. به عنوان مثال اين كاربرد مدل 
پيشنهادی می تواند در نحوة برگزاری كالس ها، سامانة 

آموزش ساختارگرا يا استاد شاگردی مؤثر باشد. توصيه 
شده است كه در اين شيوه ی آموزش، تجربه و حضور 
در مكان به جای قرار گيری در فضا الويت داشته باشد. 
اساس  بر  اهداف  تفكيک  است  مسلم  آنچه  اما 
نيازهای مختلف جامعه چون تربيت معمار خالق به جای 
معماری شناس صرف، تربيت نيروی متخصص متناسب 
و  مهندسی  نظام  چون  ذيربط  سازمان های  نيازهای  با 
ضروری   ... و  دكتری  دوره ی  در  پژوهشگر  تربيت   ...
می نمايد. حال آن كه امروزه تفكيكی بر اساس نيازهای 
واقعی جامعه و تعريف حدود عملكردی هر يک از مقاطع 
دورة  در  مثال  عنوان  به  نمی گردد.  مشاهده  تحصيلی، 
حجمی  شاهد  نامتجانس،  ساختاری  با  معماری  ارشد 
گسترده از فارغ التحصيالن هستيم كه بدون آشنايی و 
يا دست و پنجه نرم كردن با دانش پاية معماری، وارد 
جامعة حرفه ای می شوند كه پايين بودن كيفيت محصول 

و نتيجه ی آن نيز بر كسی پوشيده نيست.
به نظر می رسد كه برنامة فعلی سامانه های آموزشی 
در توجه كافی به نياز جامعه به مقاطع مختلف تحصيلی 
و حدود توانايی هر يک و در نهايت ارتقاء سطح جامعه 
آموخته ی  دانش  جای  به  فهيم  افراد  تربيت  ازطريق 
صرف، توفيق چندانی نداشته است. در اين مقاله تالش 
بينی  جهان  نگار  آينده  ديدگاه  بررسی  با  تا  گرديد 
اسالمی، ايده آل های قابل تحقق و اولويت اخالق مداری 
نسبت به تخصص مداری صرف، بتوان رشد خالقيت و 
محو  و  مشكل36   نهايت حل  در  و  شرايط جديد  خلق 

مشكل را نتيجه گرفت.   
ضرورت های خالقيت در بعد معنوی ناشی از مقام 
خلیفةا... است. بديهی  به عنوان  انسان  و جايگاه واالی 
است كه انسان بالقوه دارای صفات و ويژگی های خداوند 
باشد  خالق  می بايستی  بالفطره  انسان  بنابراين  است. 
خالقيت  البته  است.  قدرتی  چنين  دارای  خداوند  زيرا 
خداوند با انسان بسيار متفاوت است و كمال انسانی در 
گرو نوبينی و نوگرايی اوست. لذا تا انسان به كمک قوة 
خالقيت از قالب های ذهنی محدود نجات نيابد، نمی تواند 
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عبارتی  به  برسد.  خويش  حقيقی  منبسط  جايگاه  به 
ديگر می توان گفت كه خالقيت به معنويت می انجامد 
به  تا  توصيه می شود  به خالقيت. همچنين  معنويت  و 
نظريه های برخاسته از زمينه، كه در آن تفاوت ها مهمتر 
گردد.  مبذول  بيشتری  توجه  می باشند،  شباهت ها  از 
جامعه  واقعی  نيازهای  ابتدا  در  تا  رسيده  آن  زمان  لذا 
توسط اهداف وبرنامه های باالدستی، بر پايه ی اصول و 
ضوابط جهان بينی اسالمی و محلی، در دو مقياس كالن 
و خرد، تعريف شده و سپس پاسخی برای آن نيازها و نه 

خواست های سازمانی و گروهی، آماده گردد.

پینوشتها

1. Delivery
2. Sandwich Programs
3. Peter Drucker
4. Gelion

5. سياست های كلی نظام آموزشی جمهوری اسالمی ايران طی 8 ماده 
و 19 بند در تاريخ 83/12/15 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت 

نظام رسيده است.
6. Islamic Philosophy and Worldview
7. Strategies
8. Policies
9. Targets
10. Goals
متحد؛  ملل  فرهنگی  و  علمی  آموزشی،  سازمان   :UNESCO  .11
NGO: سازمان های غيردولتی و غير انتفاعی مستقل يا سازمان های 
مردم نهاد )سمن( كه داوطلبانه بوده و براساس نياز در جامعه ايجاد 
بر  سرمايه  هزينه  موزون  ميانگين   :WACC يا   WCC می شوند؛ 
بررسی قوت ها،   SWOT: يا   SWA بازار است؛  ارزش های  مبنای 
ارزيابی  و  بررسی  واقع  در  تهديدهاست.  و  فرصت ها  ضعف ها، 

متغيرهای موثر بالقوه داخلی و محيطی را گويند.
12. Data Collection
13. Report, Monograph
14. Search
15. Categorization
16. Classification
17. Dissertation
18. Research
19. Thesis
20. Science
21. What
22. Knowledge
23. Why

24. Wisdom
25. Intuition
26. Russell Ackoff
27. Interactivists
28. Unity
29. Uniformity
30. Diversity
31. Differentiation
32. Particularization
33. Habra ken

34. سورة فصلت، آيات مباركة 14 تا 35.
35. Constructivism
36. Problem Dissolving
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