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انتش��ار پنجاهمین ش��مارۀ صفه را و نیز تقارنش را با پنجاهمین 
سالگرد تأسیس دانشگاه شهید بهشتی، به فال نیک و نشانه ای از 
موفقیت نسبی در راهی طوالنی که تاکنون طی کرده ایم؛ گرچه 

معترفیم که کاستی هایی فراوان نیز در این تجربه داشته ایم. 
رس��یدن به موفقیت انتش��ار پنجاه ش��مارۀ صفه طی زمانی 
نزدی��ک به دو دهه تنها با همت و تالش یارانی عزیز و نس��توه 
میس��ر شده است که هر یک س��همی بزرگ در استمرار حیات و 
ارتقای مجله بر عهده داشته است. برخی از این یاران دیگر همراه 
صفه نیس��تند و برخی نیز دیگر در میان ما نیس��تند و به س��رای 
باقی شتافته اند. برای همۀ آن یاران خیرات دنیوی و اخروی آرزو 
می کنیم. این تالش ها بی گمان نقش��ی مهم در بدل شدن صفه 
به یکی از پرس��ابقه ترین و دیرپاترین مجله های معماری کش��ور 
داش��ته اس��ت و اکنون در این فرصت ویژه از همۀ یاران همکار 
قدردانی می کنیم. اما بی گمان مهم ترین سرمایۀ صفه خوانندگان 
و نویسندگانش بوده و هستند، کسانی که در نگاه نخست به نظر 

می رس��د »میهمانان« صفه باش��ند، اما در حقیقت »میزبانان« و 
»حامیان« اصلی ایشان اند. نویسندگان به امید رساندن پیام شان 
ب��ه خوانندگان با بزرگواری مقاله ش��ان را به صفه می س��پارند، و 
خوانندگان به امید خواندن س��خنانی ک��ه گویای یافته های ناب 

نویسندگان است، به صفه توجه می کنند.
امیدواری��م بتوانی��م از این پ��س از راه ه��ای موثرتر نظرات 
خوانن��دگان و نویس��ندگان را دریافت و معنای ش��ان را به خوبی 

دریافت و تفسیر کنیم و سرانجام بدان حقیقتًا عمل کنیم.
در نخستین ش��مارۀ صفه راهی برای صفه معین کردیم که 
اکنون نیز آرزو می کنی��م در همان راه حرکت کنیم. اما معترفیم 
که این راه را علی رغم تالش  بسیار به خوبی طی نکرده ایم. برای 
انج��ام این مهم، یعنی طی کردن این راه دش��وار، نیازمند یاری 
همۀ ش��ما هستیم تا صفه چنانکه از نامش برمی آید مکانی ساده 
و باصفا برای حضور و گفتگوی معلمان و دانشجویان، مجربان و 

نوآموزان، ... معماری و شهرسازی کشورمان باشد.

باری دیگر در آغاز راه 
 یادداشتی به مناسبت انتشار پنجاهمین شمارۀ صفه و 
تقارن آن با پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید بهشتی

هادی ندیمی
عضو هیئت تحریریۀ صفه و استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
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برای ی��ادآوری آن راه و هم پیمانی دوب��اره در پیمودنش، اینک 
همان س��خن را که به قلم آقای دکتر هادی ندیمی نوشته شده 
بود، باز می گوییم و می خوانیم تا آغازی دیگربار باش��د بر فعالیت 

صفه.
هیئت تحریریۀ صفه



به نام آن  که جان را فکرت آموخت 
چراغ جان به نور دل برافروخت

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن 
ز فیضش خاک آدم گشت گلشن 

شیخ محمود شبستری

آغ��از س��خن به نام و یاد او ک��ه نور که به آین��ۀ دل افتد از پرتو 
خورشید وجود اوست، »خالق« و »باری« و »مصور«، نزد اوست 

»اسماءالحسنی«.
تالش گران بها و ارزش��مند همکاران عزیز در انتشار نشریۀ 
دانش��کدۀ معماری در شرایط کنونی به حق گامی موثر و ضروری 
در ارتقای س��طح فرهنگ معماری و زمینه ای بس��یار مفید برای 
تعاطی و تضارب افکار صاحب نظران اس��ت. ب��ا نگاهی گذرا به 
گذش��ته در می یابیم که از بدو تأس��یس دانش��کده های معماری 
در این دیار، فقدان ی��ک ادبیات خاص منطبق که امکان انتقال 
مفاهیم و تجربیات و اندیش��ه ها را فراهم آورد و امکانات نقادی 
مفید را گس��ترش دهد این رشته را آزار داده است. انتشار نشریۀ 
معم��اری در صورتی ک��ه به منظور ایجاد زمینۀ گفتگوی س��الم 
و با هدف آشناس��اختن و معرف��ی اصالت ه��ای معمارانۀ متکی 
به فرهنگ غنی و درون س��از میهن اس��المی و میراث پر ارزش 
معنوی آن باش��د، می تواند به تدریج زمینه های رش��د و بالندگی 

ادبیاتی س��الم را در محدودۀ این رشته فراهم آورد و باب مفاهمه 
را بگشاید.

اما دیرگاهی اس��ت که مشکل یا معضل »آموزش معماری« 
در ش��رایط بحرانی کنونی حرفۀ ما، مرا نیز مانند هر رهرو دیگر 
این راه به خود مش��غول داشته است. مقایس��ۀ توانمندی پدران 
م��ا، این نقش آفرینان و س��ازندگان فضاهای اثی��ری جاودانه در 
روزگاران گذش��ته، و ناتوانی امروز امری است که بیشتر به طرح 
این س��وال دامن می زند. این همه نگارنده را برآن داش��ته تا در 
فرصت به دس��ت آمده مالحظاتی مختصر و مقدماتی در این باب 
داشته باشد، تا ان شاءاهلل در فرصت های مناسب دیگر توفیق یابد 

وسیع تر به این مهم بپردازد.


آنچه در ابتدا کاماًل بدیهی می نماید، نقش محوری و تعیین کنندۀ 
آم��وزش در انتقال توانایی ها و فرهنگ معماری و تربیت نس��ل 
جدی��د معماران و طراحان اس��ت و این معن��ا به دلیل وضوح در 

چرایی شاید کمتر مورد سوال از چیستی خود قرار گرفته است.
آموزش معماری چیست؟ این سوال در صورت درگیر شدن با 
آن بالفاصله ذهن را به ماهیت معماری متوجه خواهد کرد، یعنی 

باید پرسید معماری چیست و معمار کیست؟
در اینج��ا باید یک فرض مورد توافق عموم مواجه هس��تیم 
و آن اینکه معماری �� هر چه باش��د �� س��ازنده و سامان دهندۀ 
فضای زیس��ت انسان و یا به تعبیر رایج لباس دوم اوست. بدیهی 
اس��ت که هر خیاط کارآش��نایی برای دوختن لباس خوب احتیاج 
به شناخت ابعاد و اندازه ها و سلیقۀ صاحب لباس و محیط زیست 

وی دارد. 
ب��ه این اعتبار هر معم��اری حامل نوع و میزان ش��ناخت از 
مصرف کننده خود، یعنی انسان است، یا به عبارت دیگر معماری 
بازتاب نوع و میزان شناخت سازندۀ خود، یعنی »معمار« از انسان 
مفروض و بس��تر زیست وی است. شناختی که گسترۀ وسیعی از 
دانش های تجربی دربارۀ انس��ان و طبیعت؛ یا آراء و اندیش��ه ها، 
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فلس��فه، عرفان، تاریخ، کش��ف نظم مکنون در پدیده های عالم 

وجود تا باورهای اعتقادی وی را شامل می شود.
ای��ن انسان شناس��ی معمار، با توجه به نق��ش پیچیده ای که 
معماری در ساخت و سامان دهی به فضای زیست انسان دارد، در 
حقیقت بخشی از جهان شناسی یا هستی شناسی او از یک طرف 

و باورهای ارزشی او، بایدها و نبایدهایش، از طرف دیگر است.
اما آنچه مردم در بدو امر از معماری انتظار دارند، امکان پذیر 
س��اختن فعالیت های روزمرۀ زندگی در بس��تر طبیعت است و در 
اینجا معماری پیون��دی عمیق با واقعیت های زندگی انس��ان ها 

می یابد.
ذکر این نکته روشنگر است که معماری تنها دانش و معرفت 
جهان شناسانه نیست که فاعل آن، یعنی دانشمند یا عارف در حد 
کش��ف و توصیف و تبیین قانونمندی ها و یا شهود حقایق بماند، 
بلکه معمار در صورت نائل شدن بدان معرفت با تکیه بر باورهای 
اعقتادی و ارزشی، تصمیم به شکل بخشی فضای زیست انسان، 
آنچنان که وی آن را »نوع بهتر زیستن« می داند، خواهد گرفت. 
آن معرف��ت و این تصمیم چنان به هم آمیخته اند که کلی واحد و 

تفکیک ناپذیر در ذهن و وجود معمار ساخته اند.
پس می توان گفت این تصمیم حامل نوعی معرفت نس��بت 
به انسان و هس��تی و انعکاس دهندۀ باورهای اوست و گوهر آن 

ساختن یا خلق است، خلق صورتی جدید برای زیستن انسان. 
زان می نگرم به چشم سر در صورت 

زیرا که ز معنی است اثر در صورت
این عالم صورت است ما در صوریم 

معنی نتوان دید مگر در صورت 
)اوحدالدین کرمانی(

این »خل��ق« با آنکه متک��ی بر دانش ه��ای تجربی دربارۀ 
انس��ان و طبیعت و تاریخ اس��ت و این دانش ها نقش مهمی در 
کس��ب توانایی های معمار فراهم می آورند، ولی سرانجام قلب او 

باید مهبط نوعی آگاهی حضوری و معرفت درونی دربارۀ انس��ان 
و طبیع��ت گردد تا در بوس��تان این معرفت ه��زاران گل خالق 

بشکفند.
پ��س با عنایت به آنچه آمد می توان گفت که معماری نوعی 
عمل خالقانه و صورت آفرین است که با هدف سامان بخشی به 
فضای زیست انسان با اتکا به باورهای ارزشی و جهان شناسی و 
انسان شناسی فاعل خود و معرفت حضوری وی نسبت به هستی 
و انس��ان ش��کل می گیرد و حامل تصوری اس��ت که از فضای 

منتظر معماری برای زیست الیق انسان نشئت گرفته است. 
سوال از چیستی آموزش معماری بود. اکنون به اعتبار مطالب 
باال ش��اید س��هل تر بتوان از آن صحبت کرد. این بدیهی اس��ت 
که در هر آموزش��ی دو عنصر قابل تشخیص است، یکی معلم و 
دیگری متعلم، ش��اید از اولین گام بتوان گفت که با تعریفی که 
رفت اعطاکننده در ای��ن وادی بیش از آنکه اندوخته های ذهنی 
خود را منتقل کند، جان مایۀ وجودی خویش را در معرض دریافت 
قرار می دهد و آنچه در اخذکننده باید بالندگی بیابد فربگی ذهن 
او نیس��ت، بلکه نوعی قابلیت دریافت و درک باطنی است که او 
را توان��ا و آماده برای عمل خالقانۀ مبتن��ی بر اصول قابل قبول 

می کند.
در اینجا روش آموزش س��نتی در میان هنروران گذش��تۀ ما 
و طریقه ای که نوآموز را قدم به قدم با توجه به روحیه و اس��تعداد 
و قابلی��ت ذات��ی وی اندک اندک پیش می برد ت��ا رموز باطنی را 
فراگیرد و وارد دنیای دیگر گردد، جای دقت و تأمل بس��یار دارد. 
البته ش��ناخت دنیای رموز باطنی منوط به شناخت جوامع سنتی 
و قوانین حاکم بر آنهاست که با بینش »علمی« حاکم بر دنیای 
ام��روز مغای��ر و متفاوت در هدف و جهت اس��ت. آنچه امروز به 
مشکالت در عرصۀ آموزش معماری دامن زده، بحرانی است که 
می توان از آن به »بحران هویت« یاد کرد و در جامعۀ دانشگاهی 
ما به نحو بارزی ظهور یافته اس��ت. انقطاع از فرهنگ گذش��ته و 
فراموش ش��دن راه ها و روش ها و عدم تغذیۀ موثر از یک خاک 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


8 50
حاصلخیز فرهنگ��ی و بیگانگی از معماری غنی این س��رزمین، 
بیماری ای است که بدان مبتال هستم و دانسته یا ندانسته آن را 

به نسل بعد از خود منتقل می کنیم.
آنچ��ه امروز آموزش معماری ما از آن رنج می برد، نداش��تن 
امکانت آموزش��ی، مصالح جدید، تکنولوژی ساخت، و مانند آنها 
نیس��ت. بلکه فقدان ایده ای روش��ن ومش��خص، و اصولی ثابت 
و پذیرفتن��ی و نگاهی رازآم��وز و ژرف نگر و حض��وری آماده و 

فرهیخته برای درک حقایق است.
برای داش��تن نگاهی عمیق تر به مشکالت آموزش معماری 
باید به آسیب شناسی اجزای تشکیل دهندۀ آن، یعنی معلم و تعلم، 
روش، محت��وی و محیط تعلیم و تعلم پرداخت و این همه زمانی 
میس��ر می شود که الگویی آرمانی و مطلوب از آموزش که امکان 

انتقادی سازنده را ممکن می سازد در ذهن فراهم آمده باشد.
تحوالت دهۀ اخیر در آموزش معماری ما گرایش های مثبتی 
را در نزدیک ش��دن به چنین هدفی نشان می دهد که امید است 

این تحوالت بی وقفه ادامه یابد. 
در پایان کالم ش��ایان ذکر اس��ت که مواردی از قبیل لحاظ 
نمودن انس��جام و وحدت درونی در محتوی، تقدم قائل ش��دن 
ب��رای ادراک عمیق و تحلیل��ی بجای امتالء ذهن��ی، انطباق و 
همس��ویی مباحث نظری با دروس عملی، نیل به بینش��ی جدید 
از تاری��خ و مباحث نظری با اتکا ب��ه فرهنگ غنی خود می تواند 
به ثبات وتوانمندی ش��خصیت معم��اران آیندۀ ما کمکی موثر و 

شایسته نماید.

والسالم
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