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سال چهارم ،شماره  ،8پاییز و زمستان 1394
صـاحب امـتياز :دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدير مسـئول :دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبير :دكـتر غالمحــسين معــماريان
مـديـر داخـلي :مهـندس بابـك عالـــمي
هــیـــــات تحــریــریــه (بــه تـــرتـــــيب الـــــــفبا):
دکتر ايرج اعتصام .استاد دانشگاه آزاد اسالمي .واحد علوم و تحقيقات
دکـتر مجــتبي انـــصاري .دانـــشيار دانـــشگاه تــربيت مــدرس
دکـتر امـيرحـسين چيـت سـازيـان .دانشـيـار دانــشگاه كــاشــان
دکـــتر پــيـروز حــناچــي .اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دکـــتر شـــاهیـــن حــیدری .اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دکــتر ابـوالقـاســم دادور .اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا (س)
دکــتر حـسيـن زمـرشيـدي .دانـشيــــار دانــشگاه شـهيـد رجــايي
دكــتر علـي عمـــراني پور .اســـتاديــار دانـــشگاه كاشــــان
دکتر حســين كالنتري خلــیل آبــاد .دانشـــيار جهاد دانشـــگاهی
دکتر اصـغر مـحمـد مــرادي .اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ايران
دکتر غالمـحسيــن معمـاريان .استاد دانـشگاه علـم و صــنعت ايــران
دکــــتر مـحسـن نــيـــازي .اســتـــاد دانـــشگاه كاشـــان

داوران ايـــن شـــــماره:
دکـتر حمـید رضا جـیحانی
دکـتر رضا نوری شادمهانی
دکـــتر سلـمان نقـره کـار
دکـــتر شیــرین طغيــاني
دکـــتر علـی عــمرانی پور
دکـــتر علیـرضـا رحـیـمی
دکـــتر کــوروش گلــکار
دکــتر کیانـوش الری بقال
مهندس محسن دهقانی تفتی
دکــتر محمد تحصیلدوست
م .محمد مهدي عبداهللزاده
دکــتر مرجـان نعمتی مهـر
دکــتر مـسـعود ناری قـمی
دکــتر مـهدی حـمزه نـژاد
دکــتر مهــدی خـاک زنـد
دکــتر وحــیـد حیـدرنتـاج

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره  161676مورخ  1390/08/21دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ابالغ گرديده است.
پروانه انتشار اين نشريه به شماره  90/23030مورخ  91/9/7از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشگاه الزهرا (س)،
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه شهيد رجايي و پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي ( ،)ISCپايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي ( ،)SIDپايگاه مجالت
تخصصي نور ( ،)noormags.irپرتال جامع علوم انساني ( )ensani.irو بانك اطالعات نشريات كشور ( )magiran.comنمايه ميشود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله ،متعلق به نویسنده آن مقاله می باشد.
(نسخه الکترونیکی مقاله های این مجله ،با تصاویر رنگی در وبگاه نشریه قابل دریافت است).
عکــس روی جلــد :سید علی میرعمادی
همـکاران اجرایی :م .آخوندزاده ،م .شریف فر
(خــانـه بــروجــردیهـا ،کـــاشـــان)
ويـراستار ادبي فـارسي :اقـدس عـدالـتپور
031-55913132
دورنــــــگـار:
ويـراستار انگلـیسی :م .غزل نفـیسه تابـنده
نشاني دفتر نشريه :كاشـان ،بلوار قطب راوندي ،دانشگاه كاشان ،دانـشكده معماري و هنر ،كدپستي87317-53153 :
پايگاه اينترنتيjias.kashanu.ac.ir :
رايانامهj.ir.arch.s@gmail.com :
شـاپـا2252-0635 :
بــهاء 60000 :ریـال
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دوفـصلنامه علـمي پژوهـشي دانـشكده معماري و هنــر ،دانــشگاه كاشان
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سیرتحول رابطۀ ساختاری باغ و شهر در سازمان فضایی شیراز از سدۀ چهارم تا
دوازدهم هجری قمری
سید امیر منصوری /ندا عربسلغار
بررسی ريشههای ايرانی معماری آرامگاهی هند در دوره سالطين دهلی
نمونه موردی :مقبره صوفی رکنی عالم
سهیل نظری /حسن بلخاریقهی
بازشناسی مفهوم محله در شهرهای کویری ایران ،نمونه مطالعاتی محلههای شهر نایین
حمیدرضا مو ّقر /احسان رنجبر /محمدرضا پورجعفر
آفرینش کمالمحور« :حرکتمندی یا پویندگی فرایندمدار» و «تجربهمداری در هنر،
معماری و شهرسازی اسالمی»
محمد علیآبادی
تعریف و تدوین دستگاه واکاوی فرم معماری مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد
احسان طایفه /عیسی حجت /حمیدرضا انصاری
تأ ّمالتی در تعامل با فرهنگها در زمینة نظریهها و اصطالحات (نمونه :فضا و مکان)
محمد نقیزاده
بهسازی حرارتی جدار ساختمانهای موجود در اقلیم سرد در ایران با بهرهگیری از
ویژگیهای دیوار ترومب
نوشین ابوالحسنی /بهروز محمدکاری /ریما فیاض
آسیبشناسی برنامۀ درس طراحی در رشتۀ معماری منظر در ایران با تأکید بر محتوای
آموزشی کارگاه طراحی منظر1
سید حسن تقوایی /امیر سمیاری
معماری طبايع :پروردن نظريهای درباره نسبت انسان و محيط مصنوع بر مبنای چهارگانهها
محمد مهدي عبداهللزاده
راهنمای تدوین و ارسال مقاله
بخش انگلیسی
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فهرسـت

سید حسن تقوایی **
امیر سمیاری ***
تاريخ دريافت 1393/06/25 :تاريخ پذيرش1393/11/27 :

چکيده

سابقۀ فعالیت آموزشی و پژوهشی معماری منظر بهعنوان یک رشتۀ دانشگاهی در ایران کمتر از دو دهه است و
بهعنوان فعالیت حرفهای نیز تخصصی نو محسوب میشود و نیازمند رشد بستر نظری و عملی ،تربیت نیروهای
متخصص و بومیسازی علمی در کشور است .همچنین طراحی بهعنوان هسته اصلی فعالیتهای آموزشی و حرفهای
این رشته مستلزم گسترش مفاهیم ،روشها و ابزار تخصصی است .این مقاله با هدف آسیبشناسی برنامۀ آموزشی
درس طراحی در رشتۀ معماری منظر در دانشگاههای کشور و با تأکید بر کارگاه محیط و منظر  ،۱سعی دارد تا
چارچوبی نظری در تبیین محتوای آموزشی کارگاه طراحی منظر  ۱ارائه دهد .برای مقایسۀ تطبیقی ،برنامۀ درسی
کارگاه طراحی منظر  ۱در چند دانشگاه مطرح دنیا و در دانشگاههای ایران به شیوۀ نمونهیابی تصادفی بررسی شد.
همچنین با هدف زمینهیابی بستر آموزش طراحی ،با نُه نفر از اساتید و متخصصان طراحی منظر در دانشگاههای کشور
مصاحبههایی نیمهساختار یافته با روش پیمایش زمینهیابی انجام گرفت .با تکیه بر تحلیل پاسخها میتوان دو دیدگاه
کلی را در آموزش طراحی منظر در ایران بازشناخت .۱ :آموزش «ارزشهای بومشناختی و قابلیتهای طبیعی».۲ ،
آموزش «ارزشهای زیباییشناختی و اصول طراحی معماری در محیطهای باز».
یافتههای مقاله (مقایسه برنامههای آموزشی و نتایج مصاحبهها) نشان داد که رویکردها و محتوای آموزشی در
کارگاه طراحی منظر ،نیاز به شرح دقیقتر دارند .با استناد به پیمایش برنامههای درسی ،چارچوب پیشنهادی محتوای
آموزشی کارگاه طرح منظر  ۱در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در آخر معرفی شده است .همچنین مقیاس و موضوع
پروژه طراحی با تکیه بر نظرسنجیها در هریک از سطوح آموزشی در یک جدول معرفی شده است .نتایج نشان
میدهد که محتوای آموزشی کارگاه طرح منظر  ۱در سطح مقدماتی باید بر طراحی پروژههای کوچک مقیاس و
آموزش نظریههای پایۀ طراحی ،شناخت مفاهیم پایه و اصول و روشهای طراحی ،بیان تصویری ،یادگیری از
مصادیق پروژههای حرفهای و یادگیری بینرشتهای متمرکز گردد.

کلیدواژهها

معماری منظر ،کارگاه طراحی منظر  ،۱محتوای آموزشی ،برنامۀ درسی.

* مقالۀ حاضر تحریری تازه از رسالۀ دکتری نگارنده است.
** دانشیار گروه معماری منظر ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی
*** پژوهشگر دکتری معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،نویسنده مسئولa.semiari@sbu.ac.ir :

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  8ـ پاییز و زمستان 94
119
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آسیبشناسی برنامۀ درس طراحی در رشتۀ معماری منظر در
ایران با تأکید بر محتوای آموزشی کارگاه طراحی منظر* 1

مقدمه

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  8ـ پاییز و زمستان 94
120

معماری منظر در ایران با وجود زمینههای نظری و فعالیتهای ضمنی و تجربی دیرپای ،تخصصی نوین در
دانشگاه و حرفه به حساب میآید .برنامۀ آموزشی رشته «معماری منظر» 1در مقطع کارشناسی ارشد براساس برنامۀ
مصوب سیصدوپنجاهودومین جلسۀ شورای عالی برنامهریزی و شورای گسترش دانشگاههای کشور در وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مورخ 7/10/1376به تصویب رسید .گروه معماری منظر در دانشكده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی برای اولین بار در ایران در سال  137۹شکل گرفت .پس از آن دانشكده معماری و شهرسازی
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران ،دانشکده هنر و معماری در دانشگاه تربیتمدرس و سپس دانشکده معماری
و شهرسازی در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،نسبت به شکلگیری گروه معماری منظر اقدام کردند .در حال
حاضر برخی دیگر از دانشگاههای کشور متقاضی شکلگیری این رشته در مقطع کارشناسی ارشد میباشند و انگیزۀ
تدوین برنامۀ درسی آن در مقطع کارشناسی و دکترای تخصصی نیز وجود دارد.
با توجه به اینکه در مقطع کارشناسی ارشد معماری منظر ،درس طراحی منظر در سه نیمسال مختلف۱۲ ،واحد از
درسهای اصلیـ تخصصی این رشته را به خود اختصاص میدهد ،از اهمیت بسزایی در برنامۀ آموزشی برخوردار
است .مطالعه برنامۀ درسی کارگاههای طراحی منظر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای ایران و تطبیق
محتوایی آن با برنامههای مشابه در دانشگاههای مطرح دنیا ،بر فقدان پژوهشمحوری برنامه طراحی در رشتۀ
معماری منظر ،در دانشگاههای کشور داللت دارد .بهرغم بازنگری اخیر برنامۀ درسی رشتۀ معماری منظر از سوی
دانشگاههای مطرح کشور در سال  ،۱۳۹۱محتوای آموزشی کارگاههای طراحی همچنان به صورتی کلی بیان شده
است و برنامۀ آنها فاقد جزئیات میباشد .اغلب واجدان شرایط ادامۀ تحصیل در رشتۀ معماری منظر در ایران ،از میان
دانشآموختگان مقطع کارشناسی رشتۀ معماری میباشند و با توجه به اینکه معماری منظر در دانشکدههای معماری
و شهرسازی تدریس میشود ،محتوای برنامۀ درسی آن نیز رنگ و بوی رشتۀ معماری دارد .اگرچه برخی درسها
با محتوای بومشناسی ،گیاهشناسی ،بسترشناسی و آشنایی با قابلیتهای طبیعی فالت ایران در دروس پیشنیاز و
اصلی برنامۀ درسی معماری منظر گنجانده شدهاند ،فعالیت دانشجویان در کارگاههای طراحی منظر کمابیش مبتنی
بر آموختههای قبلی کارگاههای طراحی معماری در دورۀ کارشناسی است .با توجه به اینکه در مشخصات کلی برنامۀ
آموزشی معماری منظر ،هدف اصلی این تخصص آموزش افرادی آگاه نسبت به مسائل محیطزیست و توانا در رفع
چالشهای مواجه انسان و طبیعت عنوان شده است (شورایعالی برنامهریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،۱۳۷۶
 ،)۲از دانشآموختگان آن انتظار میرود که درک درستی از سازوکار بومسامانههای طبیعی 2و نیازهای انسانی داشته
باشند .بازنگری برنامۀ درسی رشتۀ معماری منظر در سال ۹۱حاکی از آن است که در گروههای معماری منظر
آموزشی گروهها و محتوای آموزشی کارگاههای طراحی ،شباهتهای بسیار
دانشگاههای کشور میان رویکردهای
ِ
آموختگان معماری منظر و نیازی
و در بعضی موارد تفاوتهایی آشکار وجود دارد .با توجه به رشد ک ّمی تعداد دانش
ِ
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پرسشهای پژوهش
 .۱محتوای آموزشی کارگاهها ،بهویژه کارگاه طرح منظر ( ۱به سبب تقدم و اهمیت آن در برنامۀ درسی رشتۀ
معماری منظر) ،بهمنظور پاسخگویی به نیازهای فوق چه باید باشد؟
 .۲طراحان نوآموز در طراحی منظر  ،۱چه اصول و مفاهیمی را باید به آموختههای پیشین خود بیفزایند؟
 .۳مدرسان چه رویکردهایی را در آموزش فرایند طراحی در کارگاه طرح  ۱بهکار گیرند تا دانشجویان
متناسب با نیازهای واقعی جامعه حرفهای تربیت شوند؟

 .۱بستر نظری و عملی معماری منظر

بیشتر دانشجویان به هنگام ورود به رشتۀ معماری منظر ،آشنایی اندکی با محتوای آن دارند و شناخت مقدماتی
آنها تنها به تمرینهای پیش از شرکت در آزمون ورودی رشته مربوط میشود که در بیشتر موارد درکی سطحی
و ناقص را به همراه دارد .حتی تصور غلط دربارۀ آنچه بنمایۀ معماری منظر است ،کمابیش مدرسان این رشته را
با مسئلۀ ابهامزدایی و اصالح تعریفها در ذهن دانشجویان و تبیین درست مبانی نظری مواجه میسازد .معماری
منظر در برخورد با مسائل محیطی متکی به دانشها و فنون خاصی است که در طی سی سال قوام یافته و آن را
از سایر تخصصهای طراحی محیط متمایز ساخته است ( .)Gazvoda 2002, 118برخی از درسها با محتوای
شناخت بستر و قابلیتهای طبیعی ،مطالعۀ ساختار محیط و منظر ،مبانی نظری و گیاهشناسی کاربردی ،همچنین
کارگاههای طراحی مبتنی بر نظام ارزشهای سهگانه تامسون ( ،)2002شامل ارزشهای «بومشناختی»« ،اجتماعی
و فرهنگی» و «زیباییشناختی» هستند (فیضی و عظمتی ۷۹ ،۱۳۸۶ـ )۸۰و نقش بااهمیتی در شکلگیری چارچوب
ذهنی دانشجویان دارند .به این ترتیب مدرس طراحی از یک سو باید دیدگاه طراح نوآموز را پاالیش نماید و از سوی
دیگر فن طراحی را به او آموزش دهد .به عبارتی اول باید آموخت که طراحی منظر چه چیز است و چه چیز نیست،
سپس چگونگی انجام طراحی را تجربه و تمرین کرد .فارغ از تعاریف مختلفی که دربارۀ معماری منظر مطرح است،3
توجه به بستر نظری آن اهمیت بسزایی دارد .با تکیه بر آن میتوان حدود وظایف و خدمات معماری منظر را تعریف
6
کرد و رابطۀ آن را با سایر تخصصهای طراحی محیط نظیر معماری و طراحی شهری شناخت 4.دمینگ 5و سوافیلد
( ،)2011از پژوهشگران حوزۀ نظری معماری منظر معتقدند که یک تخصص 7در طی زمان ،به تأثیر از تجربه دیگر
تخصصها ،آزمون و خطاها و بازخوردهای حرفهای شکل میگیرد .)Deming swaffield 2011, 18( .دانش
بهدستآمده از تجربههای حرفهای در فعالیتهای پژوهشی بازتاب یافته و به گمانهزنیهای نظری تبدیل میگردد
که آنهم با محک تجربه دوباره ،چندین بار آزموده میشود ( .)Ibidبه عبارتی طراحی زبانی پویا از مجموعه واژگان
و مفاهیم وابسته به نماد و استعاره ،موقعیت ،برنامه و مقیاس است که پیشتر آزموده شدهاند و در قالب طرحوارهای
ترکیبیافته از تجربههای زمانی ،مکانی و فضایی بازنمایی میشوند (.)Steenbergen 2008, 14
دمینگ و سوافیلد به نقل از دیگر پژوهشگران ( )Nanaka, Takeuchi 1995معتقدند که چهار حوزۀ اصلی دانش
را میتوان در پژوهشهای عملی بازشناخت که چرخۀ مداوم تبدیل این دانشها به یکدیگر ،بستر نظری و عملی
تخصصهایی نظیر معماری منظر را شکل میدهد .این دستهبندی شامل دانش ضمنی ،8دانش مفهومی ،9دانش
نظاممند 10و دانش عملی 11است (تصویر  .)۱دانش ضمنی بر تجربههای شخصی و درونیشدۀ یک فرد یا گروهی از
مردم یک جامعه داللت دارد و بازتاب آن را میتوان در فعالیتهای روزانه افراد حرفهای دید .دانش ضمنی کمابیش
غیرصریح 12و در بیشتر موارد انتقال آن به دیگر افراد دشوار است و بازشناسی آن به درک کلنگر از شرایط اجتماعی
و فرهنگی بستر مورد مطالعه نیاز دارد ( .)Polanyi 1966, 4دانش مفهومی ،شکل کدگذاریشده ،تعمیمیافته و
آشکا ِر دانش ضمنی است که در قالب اطالعات سامانیافته ،مفاهیم و اصول نمود مییابد .دانش مفهومی و دانش
نظاممند؛ بیان صریح و آشکار تجربههای آزموده شدهاند که در نشریهها و کتابهای علمی تبیین میگردند و
هنگامی که در قلمرو فعالیتهای حرفهای بهکار میروند ،بهعنوان دانش عملی شناخته میشون د (�Deming, Swaf
.)field 2011, 19
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که از سوی نهادهای حرفهای عمومی و خصوصی کشور در استفاده از توان طراحی آنها احساس میشود ،برنامۀ
آموزشی کارگاههای طراحی باید مطابق نیاز فوق و بهمنظور کارآمدی هرچه بیشتر طراحان جوان در فضای حرفهای
آینده تدوین شود.

دانش ضمنی

دانش مفهومی
کرابها و ن ریههای علمی

چرخه دانش
دانش نظاممند

دانش عملی

دانش علمی حاصل از پژوهشه ای ابا ا گ را

تجربه ه ا و ما ار ه ای عمل ی تیم یم ی اتر

مشر رشذه در کرابها و ن ریههای علمی

دانشهای نظری در تیالیت حرتهای

تصویر  :۱فرایند تبدیل تجربۀ حاصل از فعالیتهای عملی و تجربههای شخصی به مفاهیم و آزمودن آنها با شیوههای علمی ،چرخۀ
تکاملی دانش را شکل میدهد (.)Ibid

 .۲روش تحقیق
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ابتدا بهمنظور درک درست از بستر نظری کارگاه طراحی ،ادبیات تخصصی طراحیپژوهی در رشتۀ معماری منظر
تحلیل محتوا گردید .سپس به سبب شناخت رویکردهای طراحی منظر ،وبسایت نهادهای آموزشی و حرفهای
مطرح در تخصص معماری منظر مورد بررسی قرار گرفت .با مرور وبسایت رسمی  ۲۳دانشگاه مطرح دنیا در رشتۀ
معماری منظر در مقطع کارشناسی ارشد و انتخاب هشت برنامه از میان آنها به شیوه تصادفی ،محتوای آموزشی
درس طراحی (بهطور خاص برنامۀ کارگاه طراحی منظر  ،)۱توصیف شد .به عالوه برای مقایسۀ تطبیقی ،محتوی
درسهای طراحی منظر در سه دانشگاه شهید بهشتی ،تهران و تربیت مدرس 13بررسی گردید .بررسی محتوای
آموزشی کارگاه طراحی منظر  ۱در دانشگاههای خارج از کشور و در دانشگاههای داخل کشور بهترتیب در جدولهای
( )۲و ( )۳بیان شد .در این جدولها تعداد واحد درسی ،محتوای کارگاه طرح  ۱و درسهای مکمل و همارائه با
طرح  ۱در سه ستون ،معیار مقایسۀ تطبیقی است .همچنین بهمنظور شناخت دیدگاهها و رویکردهای آموزشی با
نُه نفر از اساتید معماریمنظر از دانشگاههای فوق در مورد محتوای آموزشی طرح  ،۱به شیوۀ پیمایش زمینهیابی،
مصاحبههایی نیمهساختارمند انجام شد .مصاحبهها با حضور در دفتر کار اساتید و با پرسشهایی باز انجام گردید و
تنها در یک مورد ،پرسش و پاسخ از طریق تماس تلفنی بود .پس از آنکه مصاحبههای شفاهی مکتوب شد ،تحلیل
پاسخها با بیرون کشیدن گزارههای کلیدی از میان صحبتها ،دستهبندی گزارهها و یافتن شباهتها و تفاوتها در
میان پاسخها انجام گرفت .سه پرسش کلیدی مطرح شد و درنهایت پس از جمعبندی پاسخها ،دو رویکرد آموزشی
متفاوت از برآیند نظرهای اساتید تشخیص داده شد (ر.ک :جدول  .)۴با تکیه بر پیمایش انجامشده (بررسی وبسایت
نهادهای ارزیابی عملکرد دانشگاهها ،همایشهای آموزش طراحی منظر و دانشگاههای صاحب نام در رشتۀ معماری
منظر از یک سو و بررسی برنامۀ درسی و مصاحبه با مدرسان طراحی منظر در دانشگاههای کشور از سوی دیگر)،
کاستیهای برنامۀ آموزشی طراحی منظر در ایران شناسایی شد .سپس با استناد به یافتههای پژوهش و با رویکرد
مقایسهای میان برنامههای درسی و آراء اساتید طراحی منظر (جدولهای  ۳ ،۲و  ،)۴چارچوب نظری پیشنهادی در
تبیین محتوای آموزشی کارگاه طراحی منظر  ۱در جدول  ۵معرفی شده است.
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در ترم اول تحصیلی دورۀ کارشناسی ارشد معماری منظر ،دانشجو باید الفبای این رشته را به درستی یاد بگیرد و
به اصطالح خشت اول درست چیده شود .صاحبنظران یادگیری و آموزش ،برای اهداف یادگیری طبقهبندیهای
مختلفی را بیان کردهاند که مهمترین آنها طبقهبندی بلوم 14و همکاران است .بلوم اهداف آموزش و یادگیری را
در سه حوزۀ «شناختی»« ،15عاطفی» 16و «روانیـ حرکتی» 17دستهبندی کرده است( 18مسعودینژاد .)۲۹ ،۱۳۹۰
به نظر پژوهشگران و مدرسان معماری منظر ،طراحی در قلب فعالیتهای تخصصی این رشته قرار دارد و چگونگی
آموزش فرایند طراحی از مهمترین دغدغههای آموزشی و پژوهشی آن است (Deming, Swaffield 2011
 .)Gazvoda 2002; Motloch 2001بخش مهمی از یادگیری در برنامۀ آموزشی رشتۀ معماری منظر ،معطوف
به افزایش توان طراحی دانشجویان نوآموز است و پیشزمینۀ این یادگیری با تکیه بر حوزۀ «شناختی» و یادگیری
دانشهای تأثیرگذار بر طراحی شکل میگیرد .شناخت دانشها و کاربرد آنها در فرایند برنامهریزی و طراحی منظر،
مستلزم بهرهمندی دانشجویان از مهارتهای تحلیلی و خالقانه بهطور همزمان است (Milburn, Brown 2003
 .)Gazvoda 2002; Motloch 2001آموزش طراحی در تخصصهای نزدیک به معماری منظر نیز همانند طراحی
شهری ،با تکیه بر شناخت بستر نظری و عملی آن تخصص انجام میشود .صاحبنظران حوزه طراحی شهری
معتقدند که تعیین حوزههای دانش و مهارت مورد نیاز طراحان شهری ،از مهمترین گفتمانهای تعلیم و تربیت
این رشته است .تکامل دانش و مهارت در تخصص طراحی شهری از ماهیتی پویا برخوردار بوده و بازنگری مداوم
محتوای آموزشی این رشته را اجتنابناپذیر میسازد (گلکار  .)۳۴ ،۱۳۸۲زمینههای مختلف دانش در رشتۀ طراحی
شهری ،بر یادگیری چهار دستۀ مهارتهای تحلیلی ،طراحی ،ارتباطی و اجرایی داللت دارند( 19همان).
اشتینیتز )2002( 20از صاحبنظران برنامهریزی و طراحی منظر معتقد است که سه سطح را میتوان در آموزش
طراحی به رسمیت شناخت .سطح مقدماتی که مرحلۀ ورود به آموزش عالی ،دورۀ کارشناسی و سال اول دورۀ
کارشناسی ارشد را شامل میشود و مبتنی بر یادگیری دانشهای زمینهای و اصول علمی پایه است .سطح پیشرفته
در مقطع کارشناسی ارشد که بر افزایش توان فردی یادگیرنده در سازماندهی مسئله طراحی 21تأکید دارد .و در
نهایت سطح حرفهای و پژوهشی طراحی که جستوجو و تعریف مسئلۀ طراحی توسط پژوهشگر یا طراح حرفهای
صورت میگیرد ( .)Steinitz 2002, 236بستر ،محتوا و مقیاس پروژههای طراحی ،بر محتوای آموزشی و چگونگی
انجام پژوهش در فرایند طراحی تأثیر مستقیم دارند .در سطح مقدماتی ،شناخت دانشهای زمینهای و مطالعه بستر
و مقیاس ،نیازمند کسب مهارتهای تحلیلی و ارتباطی است و خلق ایدههای تازه به مهارت و توانایی طراحی ارتباط
دارد .برنامۀ آموزشی کارگاه طراحی ،باید سبب برانگیختن مهارتهای فوق ،بهویژه مهارتهای تحلیل و طراحی
در دانشجویان شود 22.از یک سو نباید خالقیت فردی در شیوۀ اندیشیدن به مسائل طراحی بیش از حد تحت تأثیر
مهارتهای تحلیلی قرار گیرد و از سوی دیگر ،توانایی تحلیل بستر و تشخیص راهبردهای صحیح برای پاسخگویی
به مسئله باید تقویت شود 23.تأکید بر کسب مهارتهای فوق ،بهمنظور دستیابی به دو هدف کالن در آموزش
طراحی منظر است که عبارتاند از .۱ :حفظ ارزشهای گذشته و موجود بستر طراحی .۲ ،توسعۀ گزینههای طراحی
با هدف پاسخگویی به نیازهای آینده .برخی پژوهشگران معتقدند که دو هدف فوق در شرایط منحصربهفرد بستر
هر پروژه ،زمینهساز جهتگیریهای مختلف در روند برنامهریزی و طراحی میباشند که میتوان آنها را به چهار
دسته راهبردهای حفاظتی ،24تدافعی ،25تهاجمی 26و فرصتساز 27طبقهبندی کرد ( .)Ahern 1999راهبردهای
حفاظتی و تدافعی سعی در ثبات بخشیدن به شرایط موجود دارند و طراحی مبتنی بر آنها ،به معنی حفظ و احیای
ارزشهای گذشته و موجود بستر طرح است .درحالیکه راهبردهای تهاجمی و فرصتساز سبب تغییر شرایط موجود
میشوند و مواجه با چالشها را به شیوهای پیشرو امکانپذیر میسازند .معرفی و دستهبندی زمینههای کسب دانش
و شایستگیهای الزم در مهارتهای حرفهای معماری منظر از سوی نهادهای مرجع ،معیار مناسبی برای تبیین
اهداف ،راهبردها و رویکردهای آموزشی و حرفهای طراحی منظر است .در جدول ( ،)۱اهداف ،راهبردها و رویکردهای
آموزش طراحی در تخصص معماری منظر معرفی شدهاند.

جدول  :۱اهداف ،راهبردها و رویکردهای آموزش طراحی در تخصص معماری منظر (اقتباس از );Ahern 1999 Deming, Swaffield 2011
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حفظ اسصشّإ گزضتِ ٍ هَجَد تستش عشاحٖ

کالن

منظز با استناد به نهادهای مزجع

آموسش

راهبزدها
IFLA

حفاظظظظظظ اص
حفظظظظظظظظظظ
هٌظظظظظظظظظاظش
اسصشّظظظظإ
فشٌّگظظظظظظٖظ
عث٘عظظظظظٖ ٍ
تاسٗخٖ (تاغ ّا
حفاظتٖ
اًساًٖ
ٍ پظظاس ّظظإ
هلٖ) ،هذٗشٗ
هٌظظظظظظظظاع
حفاظ ضذُ
پ٘ص گ٘شٕ اص
دخظظظظظ ظ ٍ
تصظظظظظظظش
ًاآگاّاًظظظِ دس
تذافعٖ
ًظام عث٘ع

هغالعظظظاا تظظظاسٗخٖ
هٌظش،
آهظظظَصش دس صهٌ٘ظظظٔ
اخ ظ و ٍ اسصشّظظإ
هح٘ظصٗس

اٗجظظاد تسظظتش تعظظاهلٖ
ه٘ظظظاى گظظظشٍُّظظظإ
اسصٗاتٖ هٌظظش،
هختلظظو ٍ رٌٗفعظظاى
اٗجظظظظظظظظظظاد
هٌظش ،هغالعِ دستظاسٓ
صٗشساخ ّظإ
جَاهظظظظل سظظظظالن ٍ
هح٘غٖ
سظظظشصًذُ ،هظظظذٗشٗ
س٘ آبّا

هَاجْظظِ تظظا
عَاهظظظظظظظ
چالص تشاًگ٘ض
تظظظظظظظظظذٍٗي
کظظِ سظظثة اص
چظظظظظظظاسچَب
تظظ٘ي سفظظتي تْاجوٖ
تشًاهِ سٗظضٕ ٍ
اسصشّظظظظإ
عشاحٖ
عث٘عظظظظظٖ ٍ
اًسظظظظظظظاًٖ
هٖضًَذ
تَسظظظظظظظعِ
چطظظناًظظذاص
عشح ٍ اٗجاد
فشصظ ّظظإ فشص
ساص
آٌٗذُ

ASLA/ LABOK

س٘اس گزاسٕ ،تٌظ٘ن
ضَاتظ هشتَط تِ اجشا
ٍ هظظظذٗشٗ هٌظظظظش،
س٘اسظ ظ گظظظزاسٕ دس
صهٌ٘ٔ سضذ َّضوٌذ

پظظظژٍّص دس صهٌ٘ظظظِ
ًظشِّٗا ٍ سٍشّظإ
تشًاهظظظظِسٗظظظظضٕ ٍ
تحل٘ ساٗ ٍ
عشاحظظظظٖ ،تَسظظظظعِ
تشًاهظظِسٗظظضٕ
صٗشساخ ّظإ سظثض،
تَسعِ
عشاحٖ پاٗذاس سظاخ
ٍ اجظظظشا ٍ هظظظذٗشٗ ،
هستٌذساصٕ

LE NOTRE

APLD

CELA

پظظظژٍّص دس
حفاظ ظ هٌظظظش ٍ صهٌ٘ٔ تاسٗخ ٍ
هغالعاا تاسٗخٖ ،فشٌّظظظظظ ،
پژٍّص دس هظَسد هغالعِ ساتغٔ -
اًسظظظظظظاى ٍ
هٌاظش فشٌّگٖ
هح٘ظصٗس
هغالعظظظظظاا
هشتظظظَط تظظظِ
پاٗظظظظظذاسٕ،
ادسا
فظظظظظظظظظيآٍسٕ هح٘غظظظظظٖ،
اع عاا ،تعاهظ
آهظظظظَصش دس
ٍ استثاط
صهٌ٘ظظظظظظظظٔ
تظظَمضٌاسظظٖ،
آهظظظظَصش دس
صهٌِ٘ تعاهظ
ت٘ي گشٍّٖ
هقاتلظظظظظِ تظظظظظا
پشاکٌذگٖ ضْشٕ
urban
(
،)sprawl
سظظظظظظظظاهاًذّٖ
عشصظظظظِّظظظظإ
سّاضذٓ تاص ٍ سثض

طزاحی منظز

حفاظ گشاٖٗ دس
عشاحٖ
طزاحییییییی
حفاظتگزا

تعاهظظظظظظظظظ ظ
ه٘اىسضظتِإ دس
عشاحٖ
طزاحییییییی

تْثظظظظظظظظَد
تخط٘ذى تظِ
استثاط هظشدم
تظظظظظظظظظظظظا
هح٘ظصٗس
تعاملی

پظظظژٍّص دس عشاحظظٖ تظظا س٘اس ظ گظظزاسٕ
صهٌ٘ظظظظظظظظٔ ّذ تغ٘٘ش ٍ دس عشاحٖ
تاصصًذُ سظاصٕ تْثَد ضشاٗظ طزاحییییییی
هح٘غٖ
ضْشٕ
سیاستگذار

ًظشٗظظظظِّظظظظا ٍ
سٍشّظظظظظظظا دس
عشاحظظظظظظظظظٖ ٍ
هظظذٗشٗ هٌظظظش،
پظظظژٍّص دس
اٗجظظظظظظظظظظظظاد
صهٌ٘ٔ آهَصش
صٗشسظظاخ ّظظا ٍ
عشاحٖ
فضظظظظإ تظظظظاص
ضظظْشٕ ،آهظظَصش
دس صهٌ٘ظظٔ کاضظ
گ٘اّاى

عشاحظظظظظظٖ تَسعِ ٍ سظاخ
هثتٌظظظٖ تظظظش دس عشاحٖ
پَضظظظظظظظص طزاحییییییی
گ٘اّٖ تَهٖ طزحریش

دستهبندی فعالیتهای حرفهای معماری منظر از سوی نهادهایی مانند بنیاد بینالمللی معماران منظر ،)IFLA)28
جامعۀ معماران منظر امریک ا  ،)ASLA)29انجمن مدرسین معماری منظر )CELA) 30و بنیاد اروپایی ل ِنوتر (�Le
 ،)notre, 2015داللت بر حوزههای مختلف دانش و به تناسب آن تنوع فعالیتها دارد .جامعۀ معماران منظر امریکا

Downloaded from jias.kashanu.ac.ir at 2:37 +0430 on Thursday July 19th 2018

اهذاف

اهذاف خزد

تعزیف سمینههای کسب دانص و مهارت در فعالیتهای آموسضی و حزفهای معماری

رویکزدهای

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  8ـ پاییز و زمستان 94
125

Downloaded from jias.kashanu.ac.ir at 2:37 +0430 on Thursday July 19th 2018

در پژوهشی با عنوان «بدنۀ دانش معماری منظر»  ، )LABOK)31دانشهای اصلی و زمینهای برای کسب مهارتها
و شایستگیهای الزم برای انجام فعالیتها در معماری منظر را تعریف کرده است ( .)ASLA 2004, 4عالوه
بر این بهمنظور شناخت مهارتهای الزم در طراحی منظر ،میتوان به بررسی سرفصل سمینارها و همایشهای
برگزارشده توسط انجمن طراحان حرفهای معماری منظر ،)APLD)32گردهمایی سالیانۀ معماری منظر در دانشگاه
پنسیلوانیا و سایر پایگاههای مطرح در برگزاری مسابقههای حرفهای و دانشجویی در زمینۀ طراحی منظر رجوع کرد.
رویکردهای آموزشی طراحی منظر را با استناد به نهادهای مرجع میتوان در قالب چهار دستۀ طراحی حفاظتگرا،
تعاملی ،سیاستگذار و طرحریز نامگذاری کرد (ر.ک :جدول  .)۱طراحی منظر مطابق با مطالب جدول ( ،)۱باید با
هدف برانگیختن سه دستۀ اصلی از مهارتها در طراحان مبتدی آموزش داده شود .این مهارتها بهترتیب عبارتاند
از .۱ :شناخت دانشهای زمینهای و تحلیل پیش از طراحی .۲ ،تدوین چارچوب سیاستگذاری به هنگام طراحی،
خلق گزینهها و سناریوهای طراحی .۳ ،ارزیابی فرایند و محصول پس از انجام طراحی.
 .1.3بررسی برنامۀ آموزشی کارگاه طراحی منظر  ۱در دانشگاههای مطرح دنیا
یکی از زمینههای آگاهی از چیستی محتوای درسها و چگونگی روشهای آموزشی ،مرور برنامۀ درسی دانشگاههای
معتبر دنیاست که مورد تأیید هیئتهای ارزیابی عملکرد آموزشی هستند و دسترسی به منابع معتبر آموزشی را
امکانپذیر میسازند .در ایاالت متحد ،هیئت ارزیابی معماری منظر  )LAAB)33که زیر نظر جامعۀ معماران منظر
امریکا فعالیت میکند ،وظیفۀ تأیید استانداردها ،شایستگیها و تعیین مجوزهای رسمی را بر عهده دارد .عالوه بر
هوش طراحی ،34هر دو ماه یک بار ،آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینۀ
نهادهای ارزیابی ،نشریۀ الکترونیکی
ِ
35
طراحی را گزارش میدهد .در کانادا شورای ارزیابی انجمن معماران منظر کانادا ) ،)CSLAACوظیفۀ ارزیابی
عملکرد دانشگاههای این کشور و معرفی دانشگاههای معتبر در رشتۀ معماری منظر را بر عهده دارد .در استرالیا نیز
دانشگاههای معتبر در رشتۀ معماری منظر ،توسط بنیاد معماران منظر استرالیا 36معرفی میشوند .در قارۀ اروپا ارزیابی
برنامههای آموزشی رشته توسط انجمن مدارس اروپایی معماری منظر ) ECLAS, 2015) 37صورت میگیرد .عالوه
بر هیئتهای فوق ،انجمن مدرسین معماری منظر ( )CELA, 2015که شورایی متشکل از آموزگاران مطرح این
رشته در ایاالت متحد ،کانادا ،استرالیا و نیوزلند از دهۀ  ۱۹۲۰تاکنون است ،به بررسی محتوی و کیفیت آموزش
حرفهای معماری منظر میپردازد.
هدف این بخش از مقاله ،جستوجوی دانشگاههایی است که مورد تأیید نهادهای فوق بوده و عنوان دقیق رشتۀ
آموزشی آنها معماری منظر است .این دورۀ آموزشی را در مقطع کارشناسی ارشد ارائه میدهند و امکان دسترسی
کامل به برنامۀ کارگاه طراحی منظر در ترمهای مختلف از طریق رجوع به وبسایت رسمی آن دانشگاهها وجود
دارد .این پیمایش بهطور خاص بهمنظور بررسی محتوای آموزشی کارگاه طراحی منظر ( ۱بهدلیل اهمیتی که در دورۀ
کارشناسی ارشد دارد) ،در تعدادی از دانشگاههای مطرح دنیا انجام شده است .بنیاد بینالمللی معماری منظر ()IFLA
در سال  ،۲۰۰۴در سراسر دنیا  ۲۰۲دانشگاه برنامۀ درسی معماری منظر را در مقاطع مختلف تحصیلی ارائه میدهند
که از بین آنها  ۶۲دانشگاه در ایاالت متحد امریکا هستند ( .)Bischoff 2004از میان  ۲۰۲دانشگاه ،با استناد به
گزارش سالیانه هیئتهای ارزیابی نامبرده در امریکا و اروپا در سال  ،۲۰۱۳برای نمونه به وبسایت  ۲۳دانشگاه مورد
تأیید آن نهادها رجوع شد و برنامۀ درسی کارگاه طراحی منظر  ۱مرور گردید .در نهایت تعداد هشت دانشگاه بهطور
تصادفی گزین شدند که برنامۀ آنها در جدول  ۲ذکر شده است.
در دانشگاههای امریکا ،محتوای آموزشی کارگاه طراحی منظر  ۱در سه دانشگاه هاروارد ،پلیتکنیک ویرجینیا و
پنسیلوانیا بهدلیل رتبۀ ممتاز آنها در مقایسه با سایر دانشگاهها در سالهای گذشته شرح داده میشود .از دیگر
کشورها نیز با توجه به پراکندگی جغرافیایی در هر قاره ،به وبسایت یک یا دو دانشگاه بهعنوان مصداق مطالعه
رجوع شد تا دامنۀ وسیعتری از برنامههای آموزشی مورد بررسی قرار گیرد.

جدول  :۲محتوای آموزشی کارگاه طرح  ۱در رشتۀ معماری منظر ،در هشت مورد از  ۲۳دانشگاهی که به وبسایت آنها رجوع شد
تعداد

ایاالت متحده امریکا

درس
طر ح فضای وَه شْرید تأثیر َ ها ییاَفیسی
ّاااادٍ مد ههدعاااِ اااا
ترم ٍل هٌظر یر زًهگ شْرید هقیاضد شٌاخت فرم تَپَگر ف د
طر ح
 ٍ ۸ http://www.gsd.hحه تاج پَشش مدختاى ٍ خرم قلیند فر یٌهّای یَمشاٌاخت
arvard.edu
ٍ ...
پلاا ت ٌیاااک ٍیرییٌیااااد
ههدعۀ هعوادی ٍ طر حا د تااااارم
مپادتواى هعوادی هٌظر
عَمد 5
 ٍ http://archdesign.حه
vt.edu/
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آسیا

اروپا

کانادا

پٌریلَ ًیاد ههدعۀ هعواادی
ٍ طر حاااا د مپادتواااااى تااااارم
ٍلد 2
هعوادی هٌظر
 ٍ http://bulletins.psحه
u.edu/
یریتیش کلوبیااد م ًشا هُ
ترم ٍل
هعوادی
 ٍ ۳ http://www.calenحه
dar.ubc.ca
فر ًراااِد ههدعاااۀ هلا ا د
هطا عات ا مد هعواادی ترم ٍل
 ٍ ۳حه
هٌظرا Blois
www.ensnp.fr
ش پيد م ًشاگاُ کشااٍدزی
ش پي
م ًشاا هُ لااَمهلیطاا د ترم ٍل
 ٍ ۲حه
گرٍُ هعوادی هٌظر
http://www.nodai
.ac.jp
کرُ یٌَی د م ًشاگاُ هلا
عئَل
م ًش هُ کشاٍدزی ٍ لَم
ترم ٍل
زًهگ
گاارٍُ هعوااادی هٌظاار ٍ  ٍ ۳حه
هٌْهعاا عاااهاًِّااای
دٍعاااااااااااااااااتای

مکمل کارگاه طرح ۱
ییاى تظاَیری ۱د تاادی ۱د یاَمشٌاعا د
ت ٌیکّا ٍ فٌَى ۱
هٌایع پیشٌْامیWall (1999) :
Meyer (1991, 2004),
)Corner (1999, 2006

شٌاخت ه اى ٍ فر یٌهّاد ًظریِ ّای پایۀ طر ح د د یطۀ
تَمُ ٍ فضاد طَل ٍ دٍشّای طر حا ٍ یرًاهاِدیاسی
عایتد طَل طر ح فضاّای کَچک هقیااضد تللیا
عااایت ٍ یرااترد ًیازّااای ًراااً د ترکیاا خ قاًااۀ
هلهٍمیتّا ٍ د ُح ّا
شیَُّاای ییااى تَپاَگر ف د پَشاش گیااّ د شهاَزش
هقیاضد ششٌای یا عاهاًِّای طبیعا د پَشاش گیااّ د
قلیند تَپَگر ف د خاا،د ش شٌاعا ٍ یردعا َ ها
تخری هٌظر یا هٌشاء طبیع یا ًراً

کادگاُ هقههات هظا حشٌاع د شیَُّاای
د ئِ ٍ ترعیند معتًگادی ٍ هاکتعازید
هشاّهُ ٍ فْرعتیارم دی ز هل هاِّاای
عایت

طر ح هٌظر ٍ ه اىعازی مد هقیاض ًرااً د فاس یش
عااَ م یظااری ٍ فضااای م ًشااهَیاىد هْااادت تللیا د
دٍی رمّای هلیط مد طر ح

د ئِ ٍ یازًوای د فيشٍدی مد طر ح هٌظر
ٍ ششٌای یا پرٍشُّای حرفاِ ید تللیا د
یرًاهِدیسی ٍ ههیریت هٌظر

ّهف مدض ششٌای م ًشاهَیاى یاا عاازهاًهّ فضاا ٍ
فااس یش تااَ ى تظااوینعااازی طر حاًااِ شىّااا عاات.
هشاّه ت ه اى ٍ هٌظر

مدٍض هریااَب یااِ شاایَُّااای د ئااِد
گیاُ شٌاع د ییَ َشی گیاّ د یَم شٌاعا د
ٌّهعِد ًقشِیرم دی ٍ کادتَگر ف د تاادی
هٌظرد کادگاُ عاخت
ًظریااِّااا ٍ فٌااَى طر حاا هلیطاا د
تَپااَگر ف ٍ خظااایض هلیط ا ش پاايد
هلی ٍ هٌظر شْرید تادی هٌظر ش پايد
کشاٍدزی ٍ هٌظر فرٌّگا د پاادّ ،اای
هل ٍ هٌاطق طبیع

یرًاهِ کل کادگاُّای طر ح مد یي م ًش هُ یِترتی
یِ کادگاُ طر ح ٍ عاختد طر ح مد هلای ییرًٍا ٍ
طر حاا هلیطاا یاار هبٌااای طااَل فٌاا شااَی
( )Fengshuiختظاص یافتِ عات کاِ تارم ٍل یاِ
طر ح ٍ عاخت ه پرم زم

طر حا ٍ یرًاهااِدیااسی پایااه د هلیطا د
هاااهیریت یظاااری هٌظااارد دزیاااای
هلااای زیراااتد یاااَمشٌاعا ا د GISد
یرًاهااِدیااسی عااایت یاار ی گرمشااگرید
طر حااا هلیطااا ٍ لاااَم دفتاااادید
زیبای شٌاع د حهاظت ٍ هاهیریت هٌاایع
طبیع

ٌَ ى کادگاُ ٍ :1یصگ ّای هلای شاْری ٍ طر حا
هٌظر
ّهف کادگاُ ششٌای یا هلی ش پي ٍ شیَُّای تاادیخ
طر ح هلیط عت .ح هرای شْری ٍ مخی شهى
هرمم مد طر ح هٌظر شْری

یااي کادگاااُ یاار ّویاات هرااائ فرٌّگا مد طر ح ا
م ًشگاُ مالیه
هتورکس عتّ .هف تللی زهیٌِّای هختلف فرٌّگا د
م ًش هُ هعوادی ٍ هلای
تااااارم
عاختِشهُ
تادیخ د عیاع د یتوا د هلی زیرت ٍ فايشٍدی مد
ٍلد 6
http://www.archi
طر ح یِ هٌظَد پاع گَی یْیٌِ یِ شر ی عت .تأکیه
 ٍ tecture.adelaide.eحه
یر ٍیصگ ّای چٌه فرٌّگ یراتر طر حا  .م ًشاهَیاى
du.au
یایه پیشزهیٌِّای فرٌّگ خَم د مد طر ح ٍ دم کٌٌه.

هطا عات پایۀ طر ح د کادگااُ ششاٌای یاا
هظا ح

فيشٍدیّای پیشرفتِ مد هعواادی هٌظارد
یااازخَدم فعا یااتّااای حرفااِ ید تااادی د
کادگاُ شْرعازید یَمشٌاع د
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نام دانشگاه ،دپارتمان

واحد

محتوای آموزشی پروژۀ طرح منظر ۱

درسها ،سمینارها و کارگاههای

جدول  :۳محتوای آموزشی کارگاه طرح  ۱در رشتۀ معماری منظر ،مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای ایران

تربیت مدرس

تهران

شهید

بهشتی

دانشگاه

تعداد واحد
درس

 ،۱ترر

طرر
اول،
 ۴واحد

 ،۱ترر

طرر
اول،
 ۳واحد
طرر  ،۱ترر
اول،
 ۳واحد

محتوای آموزشی پروژه طرح منظر ۱

میانی ،محیط طبیعی
(ع صه های باز و سبز ب ون شه ی ،رود درهها،
مناطق پایکوهی ،پارکهای جنگلی و)...
خ د ،سایت محلی
(فضای سبز تف یحی در محیط شه )
خ د و میانی ،محریط طبیعری درون شره ی برا
تأکیرد بر عملرر د (پرارک محلرهای ،محوطرره
مجتمعهای مسرونی ،پارکهای فناوری)

درسهای مکمل کارگاه طرح ۱

بیران توروی ی ،کررارب د کرام یوت ( ،)GISبست شناسرری
سطحی و مهندسی سایت ،بو شناسی گیاهی ،نظا هرای
ژئومورفولوژی و کارب د نقشهب داری در معماری منظ
مبانی نظ ی معماری منظ  ،تاریخ هن باغ سازی در ای ان
و جهان ،شناخت و بیان منظر  ،گیراه شناسری کرارب دی،
مبانی توسعه پایدار
اصول و مبانی سیسرت هرای اطععرام مررانی (،)GIS
نقاشی و منظ ه پ دازی (بیان تووی ی) ،تحلیل فضراهای
شه ی ،تاریخ معماری منظ جهان

مقایسۀ تطبیقی جزءبهجزء برنامههای آموزشی در دانشگاههای مختلف ،کمابیش امری غیر منطقی است؛ چراکه
برنامههای زمانبندی ترم تحصیلی ،تعداد واحدهای درسی و امکانات آموزشی در میان دانشگاهها تفاوت بسیار
دارند و مقایسه امکانپذیر نیست .برای مثال در بعضی دانشگاهها عالوه بر برنامۀ رسمی آموزشی ،تعدادی کارگاه
و سمینار بهطور موازی با برنامه کالس درس برگزار میشود و شرکت دانشجویان در آنها اختیاری و داوطلبانه
است .درحالیکه در بعضی دیگر امکان تجربه و مشارکت مستقیم در پروژههای حرفهای وجود دارد .با وجود این
محتوای آموزشی درسها در دانشگاههای مختلف را میتوان در برخی از معیارها با یکدیگر مقایسه کرد .بهدلیل آنکه
محتوای آموزشی داللت غیرمستقیم بر ماهیت رویکردهای آموزشی و پژوهشی دارد که به تأثیر از زمینههای دانش،
نگرش مدرسان و نیاز جامعه حرفهای شکل میگیرند .مقایسۀ سطرهای جدول ( )۲با یکدیگر و همچنین مقایسه
آن با جدول ( )۳تا حدی محتوای آموزشی ،هدفهای یادگیری و نوع و مقیاس پروژه در کارگاه طراحی منظر  ۱را
مشخص میکند .محتوای کارگاه طرح  ۱در هریک از دانشگاهها داللت بر یک یا دو زمینۀ اصلی در آموزش داشته
و بخشهایی از مهارتهای مورد نیاز طراحان مبتدی را متذکر شدهاند .در جدولهای ( )۲و ( )۳تعداد واحد درسی،
محتوای کارگاه طرح  ۱و درسهای مکمل و همارائه با طرح  ۱در سه ستون معیار مقایسه تطبیقی است .مقایسۀ دو
جدول بر وجه مشترک برنامۀ دانشگاهها در آموزش دانشهای زمینهای رشتۀ معماری منظر همگام با طرح  ۱داللت
دارد .به عالوه بیشتر دانشگاهها پروژۀ طرح  ۱را در ترم اول و در مقیاس خرد تعریف میکنند .در عین حال وجه
تفاوت برنامهها بسیار زیاد است و متأثر از تفاوت میان رویکردهای آموزشی در دانشگاههای بررسی شده میباشد.
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 .2.3بررسی برنامۀ آموزشی کارگاه طراحی منظر  ۱در دانشگاههای ایران
چنانکه اشاره شده ،در کارگاه طراحی منظر  ،۱طراحان نوآموز اولین تجربه را در مقیاسهایی وسیعتر از پروژههای
معماری که در دورۀ کارشناسی انجام دادهاند تجربه میکنند .بستر پروژههای معماری منظر محیطهای طبیعی بیرون
شهر یا عرصههای باز و سبز و عرصههای جمعی درون شهر است که بنا به شرایط ،کمابیش برخوردار از ارزشهای
بومشناختی ،اجتماعی و فرهنگی و زیباییشناختی 38میباشند .به همین دلیل موضوع پروژۀ طراحی ،باید حساسیت
دانشجویان نسبت به ارزشها و مسائل محیطی را برانگیزاند .نگاهی به برنامۀ آموزشی کارگاه طراحی محیط و
منظر  ۱در سه دانشگا ه شهید بهشتی ،تهران و تربیت مدرس( 39شورای برنامهریزی آموزش عالی ،)۲۵ ،۲۴ ،۱۳۹۱
بیانگر شباهت هدفهای آموزشی و در عین حال تفاوتهایی آشکار در انتخاب موضوع و مقیاس طرح است (ر.ک:
جدول  .)۳محتوای آموزشی کارگاه طراحی منظر  ۱در دانشگاههای فوق ،متناسب با اهداف آموزشی آن دانشگاهها
شکل گرفته است.

 .۴بررسی دیدگاه مدرسان طراحی منظر در ایران
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عالوه بر مطالعه برنامۀ درسی دانشگاهها ،بررسی دیدگاه اساتید و متخصصان طراحی نیز میتواند بیانگر تفاوت میان
رویکردها و محتوای آموزشی درس طراحی منظر  ۱باشد .در مصاحبه با اساتید ،پرسشها بهترتیب زیر بیان شدند:
ـ به نظر شما محتوای آموزشی طرح محیط و منظر  ۱چه باید باشد؟ چه اصول و ارزشهایی باید آموزش داده شوند؟
ـ مقیاس و موضوع پروژهها در کارگاه طراحی محیط و منظر  ۱چه باید باشد؟
ـ با تکیه بر چه دانشهایی میتوان گامهای فرایند طراحی منظر در کارگاه طرح  ۱را مبتنی بر پژوهش ساخت و
توانایی دانشجویان را در مسیر طرح پرسش و جستوجوی راهحلهای طراحی افزایش داد؟
پاسخ به پرسشهای فوق ،از منظر اساتیدی که با آنها مصاحبه شد کام ً
ال متفاوت از یکدیگر است .پرسش اول
داللت بر ارزشهای سهگانه (بومشناختی ،اجتماعیـ فرهنگی و ادراکیـ زیباییشناختی) تأثیرگذار بر طراحی منظر
دارد که در مصاحبهها بهطور غیرمستقیم به آنها اشاره شد .در پاسخ به پرسش اول ،هر سه دسته ارزشهای
تأثیرگذار بر طراحی مورد توجه پاسخدهندگان بود ،اما بهطور ضمنی یکی از ارزشها را مهمتر از سایرین دانسته و
بر آن تأکید کردند .چهار نفر از پاسخدهندگان (۴۴.۴درصد) ،معتقدند که ارزشهای ادراکی و زیباییشناختی منظر
در گامهای اول آموزش طراحی باید به طراحان مبتدی آموخته شود .سه نفر از پاسخدهندگان (۳۳.۳درصد) ،بر
یادگیری مسائل بومشناسی ،ارزشهای محیطزیست و شناخت بستر بیوفیزیکی تأکید دارند و معتقدند در کارگاه طرح
 ،۱دانشجو باید در درک قابلیتهای طبیعی و شرایط محیطی مهارت یابد .یکی از پاسخدهندهها شناخت وضعیت
اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی را بهدلیل آنکه میتواند بیانگر شرایط منحصربهفرد هر پروژه باشد ،بیش از دیگر
ارزشها مورد توجه قرار داده .یکی دیگر از پاسخدهندهها کمابیش به آزاد گذاشتن ذهن طراح مبتدی اشاره دارد
و معتقد است که مزایا و معایب نگرشها باید در جلسههای آغازین کارگاه طراحی ،مطرح شوند و دانشجو خود به
جستوجوی ارزشهای تأثیرگذار بر طراحی بپردازد .پاسخ آخر اهمیت مشاهدههای پی در پی از سایت و بستر پروژه
در طول ترم تحصیلی و شیوه آزاد اندیشی را در مسیر انجام طراحی با تأکید بر خالقیت فردی ،خاطرنشان میسازد.
در جواب پرسش دوم دو دسته پاسخ ارائه شد .در میان پاسخدهندگان تعدادی معتقدند که در کارگاه طرح منظر ،۱
دانشجو باید با تجربهای متفاوت از تمرینهای پیشین در طرحهای معماری آشنا شود .به همین دلیل پروژههایی
با بستر طبیعی در محیطهای بیرون شهر و مقیاسی در حد چند هکتار را پیشنهاد میدهند .به نظر ایشان ،اهمیت
مفاهیم بومشناسی منظر و ضرورت شناخت آنها در پروژههای بزرگ مقیاس امکانپذیر میگردد .بهطور متقابل
عده دیگر از پاسخدهندگان معتقدند که انتخاب یک سایت وسیع با وجود متغیرهای بسیار ،سبب پیچیدگی شرایط
طراحی و سردرگمی طراح نوآموز میشود .به همین دلیل معتقدند که پروژهها باید در مقیاس خرد تعریف شوند و
موضوعهایی که سبب آشنایی دانشجویان با مقدمات طراحی منظر و افزایش مهارتهای آنها در شناخت ارزشهای
ادراکی و زیباییشناختی شود ،انتخاب گردد .شناخت تأثیر متقابل محیط و طرح بر یکدیگر ،از مهمترین مسئلههایی
است که طراحی را به تجربهای منحصربهفرد تبدیل میکند و در این زمینه میان اساتید پاسخدهنده اتفاق نظر وجود
دارد.
دربارۀ پرسش سوم ،هیچیک از پاسخها بهطور مشخص بر رویکرد پژوهشی خاصی در طراحی داللت ندارند و از
میان پاسخها میتوان یک استنباط کلی بهدست آورد که در حال حاضر شیوۀ هدایت دانشجویان در کارگاه طراحی
بیشتر متکی بر توان فردی آنهاست .به نحوی که پس از معرفی برنامۀ طرح ،انجام بازدیدهای میدانی از سایت
پروژه و تحلیلهای مقدماتی ،پیشبرد فرایند طراحی با تکیه بر تواناییهای فردی دانشجو انجام میگیرد .البته اساتید
نقش محوری در بازبینی روند طراحی و پرسش و پاسخهای پی در پی در جلسات رفعاشکال دارند ،اما به ندرت
جوان مبتدی را به انتخاب روش پژوهشی مشخصی در مسیر انجام طراحی هدایت میکنند .تنها در یک
طراحان
ِ
مورد اتفاق نظر وجود دارد که در کارگاه طرح  ،۱دانش گیاهشناسی باید مورد توجه قرار گیرد و مهارت طراحان مبتدی
در نظام دادن طرح کاشت افزایش یابد .پس از کنار هم قرار دادن پاسخ اساتید به سه پرسش فوق و جمعبندی آنها،
دستکم میتوان دو رویکرد متفاوت را در پاسخها مطابق جدول ( )۴تشخیص داد.

جدول  :۴معرفی دو رویکرد مطرح در آموزش طراحی منظر در دانشگاههای ایران
رویکرد آموزشی

یاااا ا ارزش
بومشن ختی

هاااا ا

یاااا ا ارزش
یی ییشن ختی

هاااا ا

محتوای آموزشی

ی ارزش ق بلزا ها بیزیای م هطز ای م او
ههندساای هی ااو باات شاان خ بلااتش م قلاازن ا
پشمژهه هیو هنظش
ها
ا ک حاام هن ا ى ا س ا ی شاان خ
ا کی

مقیاس پروژۀ طراحی

تعداد

منظر ۱

پاسخدهنده

هقزااااا ن هزااااا ی
پاااشمژههااا یی بااا
هقز ن
پاااشمژههاا کو ا ا
هقز ن

ست فش سا یزد
(۳۳۳۳ا د)
ه فش
(۴۴۳۴ا د)

س یزد

 .۵بحث و آسیبشناسی

با تکیه بر پیمایشهای انجامشده در دو بخش پیشین ،میتوان کاستیهایی را در آموزش طراحی منظر در ایران
شناسایی کرد .بخشی از کاستیها مربوط به برنامۀ زمانی کارگاه طراحی و رابطۀ آن با سایر درسها در طول ترمهای
مختلف تحصیلی است .اما بخش دیگر مربوط به محتوای آموزشی کارگاههای طراحی ،شناخت نسبت به چیستی
دانش و مهارتهای الزم برای انجام طراحی ،چگونگی آموزش آنها و تعریف درست موضوع و مقیاس پروژۀ
طراحی است .با استناد به جدول ( )۲میتوان اینطور نتیجه گرفت که هدف و محتوای آموزشی کارگاه طرح منظر ۱
میتواند در هر برنامۀ آموزشی و در هر دانشگاهی ،منحصربهفرد تدوین گردد .اما پروژۀ طراحی باید در مقیاس خرد
تعریف شود تا برای دانشجوی نوآموز قابل لمس و به دور از پیچیدگیهای درونی باشد .اگرچه تعداد واحد آموزشی
کارگاه طراحی منظر  ۱در دانشگاههای مختلف فرق دارد ،در بیشتر دانشگاهها این درس در ترم اول ارائه میشود.
همچنین در بیشتر برنامهها ،همتراز با کارگاه طرح  ،۱سه درس بومشناسی ،گیاهشناسی و بیان تصویری بهعنوان
مکمل کارگاه طراحی در ترم اول ارائه میشوند .مقایسۀ جدول ( )۲و ( )۳حاکی از آن است که تعریف مقیاس پروژۀ
ِ
طراحی منظر در دانشگاههای کشور مشابه سایر دانشگاههای دنیاست ،اما محتوای آموزشی درس طرح  ۱بسیار کلی
و معطوف به نظر شخصی مدرس است .از طرفی آشنایی با حوزههای تأثیرگذار دانش بر طراحی ،در بیشتر موارد
از طریق تجربه عملی طراحی بهدست میآید .کارگاه طراحی بدان سبب که برایند آموختههای دانشجو را در یک
تجربه واحد و در قالب یک پروژه مشخص بازمینماید ،اهمیت بسزایی در یادگیری دانشهای مبنا و مفاهیم پایه
دارد .بخشی از محتوای برنامۀ آموزشی کارگاه طراحی باید به تقویت بستر نظری اختصاص یابد و زمینۀ آموزش
مفاهیم پایه ،ترکیب دانش علمی و تجربههای شخصی و کاربرد آنها در فرایند طراحی را امکانپذیر سازد .به عبارتی
طراحی باید فرایند تبدیل دانشها (ر.ک :تصویر  )۱به ارزش باشد .برنامۀ درسی مالک عمل در کارگاه طراحی در
حال حاضر فاقد چنین رویکردی است .در جدول ( )۵حوزههای یادگیری دانش و مفاد هریک از آنها در سطوح
مختلف کارگاه طراحی خاطرنشان شده است.
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دو نفر از اساتید (۲۲.۲درصد) نیز بهطور ضمنی و غیرمستقیم هر دو رویکرد را به یک اندازه مورد توجه قرار
میدهند .در نهایت ،دیدگاه نُه نفر از اساتید معماری منظر در زمینۀ آموزش ارزشهای تأثیرگذار بر طراحی و
مهارتهای الزم برای انجام طراحی کمابیش با تفاوتهایی همراه است و داللت بر دو دیدگاه متفاوت فوق دارد.
اشاره به این دو رویکرد در جدول ( )۴به این معنی نیست که در واقعیت این دو رویکرد کام ً
ال متفاوت از یکدیگرند
و اساتید نیز تنها به یکی از دو رویکرد نامبرده در شیوه آموزشی خود پایبندند ،بلکه به معنی آن است که بیشتر
دیدگاهها در آموزش طراحی منظر در کشور بیشتر متوجه ارزشهای زیباییشناختی هستند و بر آن تأکید دارند .در
عین حال در میان پاسخها ،بیشتر تمرکز بر خالقیت فردی یادگیرنده در تجربۀ طراحی در کارگاه طرح منظر  ۱است.
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مسئلۀ طراحی در کارگاه طراحی منظر  ۱با استناد به محتوای جدولهای  ۲و  ،۳باید در قالب پروژهای کوچک
مقیاس و بهمنظور طراحی عرصههای باز و سبز در محیطهای بیرون یا درونشهری تعریف شود .به همین دلیل
رویکرد آموزشی آن با استناد به جدول  ،۱باید سیاستگذار و طرحریز باشد تا مهارتهای تحلیلی و خالقانۀ نوآموزان
را در سطح مقدماتی افزایش دهد (ر.ک :جدول  .)۵تعریف پروژههایی که از پیچیدگی تصمیمگیری در محیطهایی با
داللتهای فرهنگی و تاریخی برخوردارند و نیازمند اتخاذ رویکردهای تعاملی یا حفاظتگرا هستند ،باید به ترمهای
آخر دورۀ آموزشی موکول گردد .در حال حاضر ،مرزبندی اینچنین میان محتوای کارگاهها و موضوع پروژههای
طراحی در ترمهای مختلف در برنامۀ آموزشی مصوب معماری منظر مشاهده نمیشود و این مهم را باید یکی از
آسیبهای موجود در برنامه دانست .در جدول  ،۵محتوای آموزشی کارگاه طراحی منظر  ۱با استناد به سطوح آموزش،
شیوۀ تعریف مسئله طراحی و مطالب ذکرشده در جدولهای پیشین (استناد به جدولهای  ۳ ،۲ ،۱و  )۴تدوین شده
است.
در بخش دوم پیمایش ،تفسیر پاسخهای حاصل از مصاحبه با اساتی ِد مدرس طراحی منظر داللت بر دو دیدگاه
آموزشی متفاوت در تعریف محتوای کارگاه طراحی و انتخاب موضوع طرح دارد (ر.ک :جدول  .)۴آنچه این پژوهش
بهعنوان آسیب آموزشی در حال حاضر در برنامۀ کارگاه طراحی منظر  ۱در دانشگاههای کشور یافته است ،فقدان
برنامۀ تفصیلی با داللت بر محتوای آموزشی معین میباشد .بهطوریکه آموزش طرح منظر  ۱معطوف به توان و
تجربۀ فردی مدرس طراحی است و چگونگی یادگیری دانش و مهارت نیز با توجه به اولویتهای فردی مدرس
و توان خالقه دانشجو تعیین میگردد .بهمنظور رفع ابهام و کاستیهای ناشی از شفاف نبودن برنامۀ آموزشی
کارگاههای طراحی منظر در ایران ،با تکیه بر مطالب پیشین ،میتوان چارچوبی را برای درک بهتر از محتوای
آموزشی طراحی منظر ،تبیین کرد (ر.ک :جدول  ،)۵به نحوی که زمینه تعامل بهتر مدرس و یادگیرنده را فراهم
سازد .در جدول ( ،)۵آموزش طراحی منظر در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تدوین شده و با استناد به دستهبندی
اشتینیتز ( ،)2002سطح پیشرفته به دو بخش دانشگاهی و حرفهای ـ پژوهشی قابل تفکیک است .هریک از سطوح
آموزشی نام برده (با استناد به تصویر  ۱و جدول  )۱بر رویکردهای متفاوتی در تعریف مسئله طراحی و تعیین دانشها
و مهارتهای الزم برای طراحی داللت دارند.
تعریف دقیق محتوا و موضوع پروژههای طراحی در هر ترم و تعیین مرز شفاف میان محتوای کارگاههای طراحی
منظر  ۲ ،۱و  ۳به معنی عدم انعطافپذیری برنامهها نیست و فقط بهمنظور پرهیز از تاویل شخصی و برخورد
سلیقهای با برنامههای درسی توصیه میشود .اهداف ،راهبردها و رویکردهای آموزش طراحی منظر از سوی نهادهای
مرجع در این تخصص در جدول  ۱معرفی شد که با استناد به آن برای هریک از کارگاههای طراحی (با توجه به
قرارگیری آنها در سطح مقدماتی یا پیشرفته) ،میتوان رویکردهای آموزشی در جدول  ۵را معرفی کرد.
با مقایسۀ تطبیقی محتوای کارگاه طرح  ۱در دانشگاههای مختلف (ر.ک :جدول  ۲و  ،)۳میتوان محتوای آموزشی
کارگاه طراحی منظر  ۱در سطح مقدماتی را در پنج بند اصلی شامل طراحی پروژههای کوچک مقیاس و آموزش
نظریههای پایه طراحی ،شناخت مفاهیم پایه و اصول و روشهای طراحی ،بیان تصویری ،یادگیری از مصادیق
پروژههای حرفهای و یادگیری بینرشتهای طبقهبندی کرد (ر.ک :جدول .)۵

جدول  :۵چارچوب نظری پیشنهادی در تبیین محتوای آموزشی کارگاه طراحی منظر );Steinitz 2002 ASLA / LABOK 2004( ۱

سطح آموسش

(سبل اول دورۀ کبرضنبسی ارضذ)

دانااص مومااومی و دانااصهاابی
سمینهای:
فااوسههاابی داابد یزی (نظیاااز ثاااوسضنبسااای منظاااز
یبه ضنبسی روش هابی طزافای
دانص
روانطنبسی محیط تبردخ و مجابنی
نظزی)
ممااااااابر هاااااااب و
ضبدساااتگیهااابی سس ممبر تحلیل و طزافی
ثزای طزافی
رودکاازد آموسضاای (ثااب
استنبد ثه اذول)۱

سیبست ذار و طزحردش

ت زدف ثزنبمه و مسئله
مقیبط پزوصه طزافی

تجودش مسئله طزافی
خزد و میبنی

عزصااههاابی ثاابس و سااجش ثاازو
ضمزی
موضوع پزوصه طزافی
تأکیذ و توااه ثاه ثساتز طجی ای
(ثب استنبد ثه آراء اسابتیذ
ثااذو تأکیااذ ثااز د ۀااتهاابی
طزافی منظز اذول)۴
فزهنگی و پیچیذ ی پازوصه هابی
ضمزی

(ساااابل دوس و سااااوس دورۀ
کبرضنبسی ارضذ) و دوره هبی
آموسضی مکمل
دانص نظبسمنذ علمی
دانصهبی اصلی:
(نظیااز روشهاابی مطبۀ اا
کماای منظااز اش یااب فناای
سبخت منظز)

دانص عملی
نظیز اش یب فنی سبخت منظاز واوانی
مستنذسبسی مذارک فنی مذدزدت و اازا

ممابر تحلیال و طزافای و
ارتجبطی

مماابر تحلیاال و طزافاای ارتجاابطی و
اازادی

سیبست ذار طزحردش ت بملی
و فوبظت زا
انتخبة مسئله طزافی
میبنی
عزصههبی ثابس و ساجش درو
دب ثزو ضمزی ثب د ۀت ثاز
ودض ااایهااابی فزهنگااای
ااتمااااابعی و تااااابردخی
محااایطهااابی طجی ااای و
انسب سبخت منبظز ضامزی
منبظز فزهنگی

تزکیت رودکزدهب متنبست ثب ضزادط ثساتز
پزوصه
(سیبساات ااذار طاازحردااش ت اابملی و
فوبظت زا )
استواوی مسئله طزافی

در فزف مقیبط و موضوع طزح ثساتگی
ثه ضزادط پزوصه فزفهای دارد کاه توساط
کبرفزمب ت زدف میضود

نظزدههبی پبده طزافی
محتوی آموسضی کبر ابه
اصول و روشهبی ثزنبمهردشی و طزافی سبدت (مطبهذه مکب و منظز)
طزافی منظز ۱
ضنبخت موبهیم پبده ثوسضنبسی منظز و سبدز دانصهبی سمینهای در طزافی
(ثب استنبد ثه اذول هابی
ثیب زافیکی در طزافی (افشادص سواد ثصزی و فضبدی ممبر هبی تحلیلی و ثبسنمبدی)
 ۳ ۲و )۴
دبد یزی اس مصبددق پزوصههبی فزفهای و دبد یزی ثی رضتهای (اس م مبری طزافی ضمزی و علوس محیطی)

نتیجهگیری

گرچه در نظریههای آموزشی ،بهویژه آموزش طراحی بر انعطافپذیری و شیوۀ تعاملی میان مدرس و یادگیرنده تأکید
میشود ،اما این مسئله نباید سبب جهتگیریهای کلی در برنامه و پرهیز از شفاف ساختن محتوای آموزشی شود.
برنامۀ آموزشی کارگاه طراحی ،بهویژه طرح منظر  ۱به 1سبب آنکه آستانه ورود طراح مبتدی به تخصص معماری
منظر است ،نیاز به شرح تفصیلی و تعریف رویکردهای آموزشی مشخص دارد .با تکیه بر یافتههای پژوهش (جدول
 ،)۱چهار رویکرد اصلی را میتوان در طراحی منظر بازشناخت که هریک متأثر از زمینهای خاص شکل گرفتهاند ،بر
اهداف و راهبردهای مشخصی داللت دارند و مستلزم یادگیری دانشها و مهارتهای ویژهای میباشند .چهار رویکرد
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پیطزفته
آمااوسش در فزفااه (دورههاابی آمااوسش
فزفه ای غیزدانطگبهی) و طزافیپضوهای
پیطزفته

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  8ـ پاییز و زمستان 94
132

تشکر و قدردانی
سپاسگزار از همۀ اساتید و مدرسان گرامی که در انجام مصاحبهها قبول زحمت فرموده و همکاری نمودند .از دانشگاه
تهران ،دانشکده هنرهای زیبا آقایان دکتر سید امیر منصوری ،دکتر حشمتا ...متدین؛ دانشکده محیطزیست دکتر
محمدرضا مثنوی ،خانم دکتر بهناز امینزاده؛ از دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده هنر و معماری آقایان دکتر مجتبی
انصاری ،دکتر کیانوش سوزنچی؛ از دانشگاه علم و صنعت آقای دکتر محسن فیضی و از دانشگاه شهید بهشتی،
آقایان مهندس مهدی شیبانی و مهندس محسن خراسانیزاده.
پینوشتها

1. Landscape Architecture
2. Natural ecosystems

 .3در این مقاله مقصود از معماری منظر ،فعالیتهای مرتبط با سازماندهی بستر (طبیعی و مصنوع) ،محوطهسازی و زمینآرایی در
عرصه فضاهای باز و محیط طبیعی و نیز جلوههای بومشناسی ،پایداری محیطی و آمایش سرزمین است (تقوایی .)۱۰۲ ،۱۳۹۰
 .4جان لنگ مهمترین تخصصهای طراحی محیط را شامل معماری ،معماری منظر و طراحیشهری میداند (لنگ .)۱۹۸۷
5. Deming, E

6. Swaffield, S

 .7دمینگ و سوافیلد ( ،)2011به نقل از سایر پژوهشگران ( )Snodgrass 1987; Clarke 1968تخصص را چنین تعریف
میکنند :همانند علم ،واژه تخصص داللت بر روشهای مطالعه نظاممند و مبتنی بر اصول و چارچوبهای تعریف شده دارد.
تخصص را باید روشی معین و تعریف شده در یادگیری ،دانستن و انجام مهارتی خاص دانست.
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حفاظتگرا ،تعاملی ،سیاستگذار و طرحریز در طراحی منظر ،بهطور مشخص جهتگیری نسبت به شرایط بستر
پروژه را در فرایند طراحی تعریف میکنند .در پروژههای واقعی ممکن است همه جهتگیریهای فوق در شرایط
زمانی و مکانی مختلف بهکار آیند ،اما در پروژههای آموزشی در برنامههای دانشگاهی ،تأکید بر یادگیری یک یا دو
رویکرد خاص در طراحی است .محتوای آموزشی کارگاه طراحی منظر ( ۱ر.ک :جدول  )۵باید سبب آشنایی طراحان
مبتدی با دانشهای زمینهای تأثیرگذار بر طراحی نظیر (بومشناسی منظر ،گیاهشناسی ،روانشناسی محیط و )...شود
و زمینه یادگیری مهارتهای تحلیل و طراحی را فراهم سازد .موضوع و مقیاس پروژه اصلی در کارگاه طرح  ۱باید
فاقد عوامل محدودکنندۀ خالقیت دانشجو باشد و پروژهای انتخاب شود که پیچیدگیهای آن به حداقل برسد .عالوه
بر این مقیاس و وسعت پروژۀ طراحی باید تا حدی باشد که تجربۀ ادراک در یک مکان قابل لمس را فراهم سازد.
بررسی محتوای برنامۀ درسی کارگاه طراحی منظر  ۱در دانشگاههای کشور (جدول  )۳در مقایسه با برنامه همان
درس در دانشگاههای مطرح دنیا (جدول  ،)۲حاکی از کمبود درسها و کارگاههای مکمل طرح  ۱در برنامههای سه
دانشگاه مورد بررسی در داخل کشور است .کلیگویی در محتوای برنامۀ آموزشی ،عدم تعریف دانشهای تأثیرگذار
بر طراحی و فقدان راهبردهای مناسب برای کاربرد آنها در فرایند طراحی ،از مشکالت آشکار در برنامه کارگاه
طراحی منظر  ۱است .همچنین پیمایش و نظرسنجی دربارۀ محتوای آموزشی کارگاه طراحی منظر  ۱نشان داد که
آموزش این درس در دانشگاههای کشور بیشتر مبتنی بر یادگیری ارزشهای زیباییشناختی (ر.ک :جدول  )۴و در
عین حال معطوف به توان و تجربۀ فردی مدرس طراحی است .این مسئله آموزش طراحی منظر را با آسیبهای
مختلفی مواجه میسازد که عدم پژوهشمحوری در برنامۀ آموزشی یکی از آنهاست .برای رفع این مشکل ،باید
محتوای آموزش طراحی؛ برای مثال سطح انتظارات ،زمینههای یادگیری ،دانشها و مهارتهای الزم در هریک
از سطوح آموزشی (مطابق جدول  )۵تعریف شود .بهطور مشابه پیمایش ذکرشده در این پژوهش را میتوان برای
کارگاههای سطح  ۲و سطح  ۳طراحی منظر نیز بهکار برد تا دامنۀ فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تخصص معماری
منظر در کشور وسعت یابد.

8. Tacit knowledge
9. Conceptual knowledge
10. Systematic knowledge
12. Implicit

 .13برنامۀ درسی گروه معماری منظر دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،مطابق برنامۀ گروه معماری منظر دانشگاه تهران
تدوین شده است و به دلیل شباهتهای بسیار ،به برنامه دانشگاه تهران استناد میگردد.
14. Bloom

15. Cognitive
16. Affective
17. Psychomotor

 .18حوزۀ شناختی با شناخت و اندیشه انسان سروکار دارد و شامل فهمیدن دانش ،به کاربستن ،تحلیل و ترکیب و ارزشیابی
است .حوزۀ عاطفی به عالقه ،انگیزش و نگرش و ارزشگذاری انسان مربوط است و حوزۀ روانیـ حرکتی شامل تمامی اهداف
یادگیری وابسته به اعمال و مهارتهای بدنی است (همانجا).
 .19مبتدی آموخت :یکی اینکه باید به قدر کفایت آگاهی و دانایی خود را دربارۀ دانشهای زمینهای نظیر روانشناسی ،علوم
محیطی و بومشناسی منظر افزایش دهند و دیگر اینکه توانایی آنها در خلق ایدههایی برای حفاظت از طبیعت به شیوهای
پایدار ارتقا یابد (.)Marusic 2002, 102
20. Steinitz

 .21یادگیری برخورد صحیح با مسئلۀ طراحی از مهمترین گامهای آموزش طراحی است .هنگامی که شخص با موقعیت یا
تکلیفی روبهرو میشود که نمیتواند از طریق کاربرد اطالعات و مهارتهایی که در آن لحظه در اختیار دارد به آن موقعیت یا
تکلیف به سرعت پاسخ دهد ،گفته میشود که او با مسئلهای روبهرو است (دانشگر مقدم  ۶۱ ،۱۳۸۸به نقل از سیف ،۱۳۷۰
 .)۵۱۵بنابراین ویژگی اصلی مسئله آن است که با اولین پاسخی که به ذهن میرسد ،نمیتوان آن را حل کرد و حل کردن آن
مستلزم استفاده از دانشها و اصول آموختهشدۀ پیشین در ترکیبی تازه است (همانجا).
 .22در آموزش و یادگیری مهارتها باید تعادل وجود داشته باشد و عوامل مختلف تأثیرگذار بر طرح با تکیه بر مهارتهای
تحلیل و طراحی اولویتبندی شوند .میتوان به شیوۀ عملی طراحان کارآزموده استناد کرد که به عوامل و مقوالت مؤثر در
طرح به طور مجزا توجه نمیکنند ،بلکه طراحی را براساس الگوی ذهنی که از معماری به مثابۀ کل یکپارچۀ معنادار دارند،
آغاز میکنند (ندیمی .)۹۸ ،۱۳۷۸
 .23گروهی از صاحبنظران بر تفکر تعاملی در آموزش طراحی تأکید دارند ،بهنحویکه تعامل میان مدرس و دانشجو زمینۀ
شکوفایی استعدادهای نهفته را فراهم میسازد .عالوه بر این برقراری تعادل میان شیوههای تحلیلی و خالقانه حل مسائل
طراحی ،به واسطه تفکر تعاملی و توجه همزمان به کلیۀ عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر طراحی معماری امکانپذیر میگردد .در
این روش تأکید بر ذوق فردی است و هیچگونه تقدم و تأخری در انجام مراحل طراحی وجود ندارد .در عین حال پژوهشهای
روشمند به هنگام طراحی و بازنگری نقادانه فرایند طراحی ،سبب تقویت تفکر خالق میشود (محمودی .)۷۸ ،۱۳۸۱
24. Conservative
25. Defensive
26. Offensive
27. Opportunistic
28. International federation of landscape architecture
29. American society of landscape architecture
30. Council of Educators in Landscape Architecture
31. Landscape architecture body of knowledge
32. Association of professional landscape designers
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11. Operational knowledge

33. Landscape Architecture Accreditation Board
34. Design Intelligence
35. Canadian Society of Landscape Architects Accreditation Council
37. The European Council of Landscape Architecture Schools

 .38بسیاری از صاحبنظران معماری منظر معتقدند که رابطۀ تعاملی انسان و محیط ،سه دسته ارزشها را پیش روی
برنامهریزان و طراحان منظر قرار میدهد .یان تامپسون ( ،)Ian Thompson 2002از صاحبنظران طراحی منظر ،سه دسته
ارزشهای بومشناسی ،اجتماعی و فرهنگی و زیباییشناسی را تاثیرگذار بر طراحی میداند .تامپسون درک زیباییشناختی را به
حس خوشایندی ( )Delightیا لذت بصری تعبیر میکند.
 .39برای بررسی برنامۀ آموزشی کارگاه طراحی محیط و منظر  ،۱به گزارش بازنگری برنامۀ درسی ،مشخصات کلی برنامه و
سرفصل درسهای دورۀ کارشناسی ارشد ،رشتۀ معماری منظر در سه دانشگاه شهید بهشتی ،تهران و تربیتمدرس در سال
 ۱۳۹۱رجوع شد .برآیند مجموع این گزارشها در یک جلد ،در  ۲۶آذرماه  ۱۳۹۱به تصویب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
رسیده است (ر.ک :شورای برنامهریزی آموزش عالی ،بازنگری برنامه درسی رشته مهندسی معماری منظر ،ص ۲۴و )۲۵
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