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چکیده

که به موجی قــوی در معماری امروز جهان و ایران  اقبــال عمومــی به موضوع پایداری و معماری پایدار 

گفتمان پایداری در معماری  تبدیــل شــده، ایجاب  کننده نوعی بازنگری ناقدانه به منظورتنقیــح و ارتقای 

اســت. به ویژه اهمیت "آموزش معماری"، بذل توجه بیشــتر را در این حیطه ضرورت می  بخشــد. با آنکه 

معماری سنتی ایران مفاهیم جوهری پایداری را به نحوی صادقانه و طبیعی در خود مستتر می  داشته، 

در مقابل امروزه مواجهه سطحی با موضوع  معماری پایدار تهدیدکننده اصالت آن است. نگرانی از چنین 

عارضــه ای انگیــزه تألیــف این مقاله بــا نگاهی ناقدانه، آسیب  شناســانه و  متمایل به ارائــه راهبردهایی در 

حیطه آموزش بوده است. بر این اساس، ابتدا به تفاوت معنی  دار دو اصطالح »آموزش معماری پایدار« و 

»آموزش پایدار معماری« پرداخته شده، ارجحیت عنوان دوم مورد ابرام قرار می  گیرد. سپس به پیراستن 

مفهوم »معماری پایدار« از تصورات بدلی و نادرست پرداخته می  شود. پس از این پیرایش مفهومی، فضای 

کلی به جزئی، ابتدا ســه  مقاله به ســمت ارائه پیشــنهادهای راهبردی جهت می  گیرد و در ســه مقیاس، از 

گرایش راهبردی و آنگاه شش توصیه آموزشی پیشنهاد می شود، تا نیل  مفهوم کلی بنیادی، سپس شش 

به »آموزش پایدار معماری« در جهت وصول به پایداری واقعی در محیط آموزشی معماری تسهیل گردد.
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مقدمه

تأمل در زوایای موضوع

کــه هــدف آن بازنگــری راهبــردی رابطــه ی  ورود بــه پژوهشــی 
ســه گانه ی آموزش، معماری و پایداری اســت و بــه تفاوت معنی دار 
دو رویکــرد در ایــن حیطــه می پــردازد، با پرداخت به پرسشــی مهم 
زیبنــده بــه نظــر می رســد: چــرا و چگونه در معمــاری ســنتی ایران، 
حضــور جوهــری و ذاتــی آنچــه امــروز »پایــداری« خوانــده می شــود 
بــا تمامــی یا غالــب مقّومات آن وجود داشــته در حالیکه اســتعمال 
صــوری ایــن عنــوان یــا تقریــر و آمــوزش رســمی شــیوه های آن رایج 
گفتمان  نبوده است. در مقابل، امروزه با همه ی انبوهی شگفت آور 
»پایــداری« در معمــاری و شهرســازی، ظهــور واقعــی و زیرســاختی 
قابــل اعتنایی برای پایداری در حیطه ی معماری دیده نمی شــود. 
در واقع در معماری سنتی ایران مسمای پایداری بدون اسم، و در 
معماری امروز ایران اسم پایداری بدون مسمای آن قابل مشاهده 

است.
سرشــت،  در  عمیــق  دقتــی  بــه  مشــروط  ســؤال  ایــن  پاســخ 
منظومــه  ی  درآن  کــه  اســت،  ســنتی  معمــاری  رویــه  ی  و  کله  شــا
اســمی  و  صــوری  طــور  بــه  نــه  هنجارهــا،  و  ارزش  هــا  ایده  هــا، 
زیرســاختی  عیــن حــال عمقــی،  در  و  گونــه ای طبیعــی  بــه   بلکــه 
حلــول  آن  مصادیــق  و  معمــاری  جانمایــه ی  در  واقعــی  و 
و  قلبــی  اعتقــاد  بــاور،  نوعــی  اتــکای  بــه  خــود  ایــن  و  می یافتــه 
التــزام عملــی برخاســته از معرفتــی درونــی بــه تحقــق درمی آمــده 
آن در  ج  منــدر ارزش هــای  و  پایــداری  حیطــه ی  در   اســت. 
نــزد  در  واقــع  در  اســت.  بــوده  صــورت  همیــن  بــه  وضــع  نیــز   
معرفــت،  از  انواعــی  ایرانــی،  معمــاری  رونــق  عصــر  معمــاران 
بنیادهــای  بــر  تکیــه  بــا  جامــع  گرایــش  و  تصدیــق  بــاور،  بینــش، 
زمیــن  و  آســمان  بیــن  رابطــه ای  بــر  مبتنــی  و   هستی شــناختی 
طبیعــی  و  جــاری  ای  رویــه  بــه  منتهــی   ،)17-19  ،1386 )نصــر، 
که محصول آن همســو با آنچه امــروز اهداف »پایداری«  می گردیده 
کله ی  در معماری خوانده می شــود بوده است. به عبارت دیگر، شا
ذهنــی و نــوع نگــرش معمــاران، نتیجــه ای بــه غیــر از پایــداری در 

مقیاس جامع آن نمی توانسته داشته باشد.
آن،  ارزش هــای  همچــون  ســنتی،  جامعــه  در  پایــدار  معمــاری 
برخاســته  پایــدار  معرفــت  ایــن  اســت.  پایــدار«  »معرفــت  حاصــل 

موضــوع پایــداری در معمــاری و شهرســازی در ســال  های اخیــر 
گســترده ای مورد توجــه محیط  های آموزشــی و حــرف ه ای  بــه طــرز 
گفته  هــا تحت این عنــوان به طرز  بــوده و حجــم صوری نوشــته  ها و 
چشــمگیری افزایش یافته است. بی شــك توفیق حقیقی در نیل به 
کلی است،  اهدافی چون پایداری، نیازمند تأمل مقیاس و بازنگری 
که صداقت و صحت انتســاب به هدفی چــون پایداری  گونــه  ا ی  بــه 

گیــرد. چنین تأملی به ویــژه در حیطه  مــورد مراقبت مســئوالنه قرار 
کــه بخش عمــده ای از  آمــوزش معمــاری ضــرورت بیشــتر دارد، چــرا 
بنیــان آنچــه در عرصه  ی معمــاری تحقق می  یابد، متأثــر از واقعیات 
موجود در عرصه  ی آموزش معماران است. به تعبیر دیگر حساسیتی 
که در ســه مفهوم »پایداری«، »معماری« و »آموزش« نهفته اســت، 

تأمل و دقت هر چه بیشتر را در فهم رابطه بین آنها ایجاب می کند.

بنیادهــای  بــر  متکــی  شــده ای  بهینــه  و  یافتــه  قــوام  نظــام  از 
پــرورده  ســنتی،  جامعــه ی  معرفت شــناختی  و  هستی شــناختی 
متکــی  و  نســل ها  تجربــه ی  و  دانــش  آزمــوده ی  و  پرداختــه  و 
از  تبعیــت  کــه  بــوده،  الگوهــا  کهــن  و  اعتقــاد  مــورد  اصــول   بــر 
آن نه یك انتخاب استحبابی بلکه ضرورتی مسلم و طبیعی قلمداد 
می شده و بدینسان سجیه ی »پایداری« از معرفت سنتی ایران به 
معماری سریان می یافته است. اعتقادهای راسخی همچون تصور 
که »نیروهــای خالق الهی« را  طبیعــت به صورت قلمروی مقدســی 
 منعکس می سازد )نصر،15،1386(، ضامن چنین معرفتی بوده است.
مــردم جوامع غیرصنعتی، در »بصیرت بوم شــناختی« ســنتی خود 
Bechtel & Church- )محتوای زندگی متوازن و پایدار را داشــته اند 
man, 2002, 151(. در حالیکــه امــروز بــدون وجــود یــا ایجــاد چنین 
پس زمینه و بنیان معرفتی، به دنبال نتیجه آنیم و به عبارتی میوه 
کاشــتن درخــت آن یعنــی »معرفــت  پایــداری در معمــاری را بــدون 
برخــی مجامــع حرفــه ای،  امــروزه در  پایــدار« جســتجو می کنیــم. 
گاه عامل بزرگنمایی و  پایداری بیشــتر تبدیل به لقبی متظاهرانه و 
ادعــای روزآمدی و دانش محوری شــده و عنوان معماری پایدار به 
که صفت ذاتی آثار باشــد، صفتی قابل انضمام و الصاق بر  جای آن 
که به قول برخی اندیشوران و منتقدان  بنا قلمداد می گردد. عملی 
 Williamson et( کارانــه دارد معاصــر معمــاری ماهیتــی جعلــی و ریا
al , 2003, 27(، و بــه تعبیــر برخــی دیگــر پنداشــتن معمــاری پایــدار 
بعنــوان یــك برچســب اســت )Guy and Farmer, 2001, 140(. در 
که رستنگاه هرگونه امید نوزایی در معماری  جامعه ی آموزشــی نیز 
جامعه اســت، بعضًا ســعی می شــود معمــاری پایــدار در قالب بیان 
برخی اطالعات به صورتی تقریری و قالبی به معماران آینده انتقال 
یابــد، بــی آنکــه ابتــدا ســاختار و هنجار فکــری و نظام رویــه ای آنان 
گیرد. چنین روالی به معنای جســتجوی  مورد تنقیح و تعدیل قرار 
پایــداری در طراحی، بدون تحقق پایــداری در نظام ذهنی و عملی 
طراحــان اســت و نوعی بی توجهی به ســنخیت خاســتگاه معرفتی 
گونه مســائل  طــراح بــا ماهیــت طراحــی به شــمار مــی رود. همیــن 
ســبب می شــود آموزش معماری پایدار در محیط های دانشــگاهی 
فاقــد بــازده واقعــی و تأثیر مشــهود در جامعــه ی امروز ایران باشــد. 
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کما بیش در مقیاس جهانی نیز خود را نشان  البته چنین مشــکلی 
می دهد. چنانکــه برخی صاحبنظران آموزش پایــدار، از بی توجهی 
واقعی بدنه ی غالب آموزش به مفاهیم اصلی پایداری اظهار نگرانی 

.)Stirling, 2005,64( می کنند
کلیدی در آموزش معماری می تواند به  توجه به وزن برخی مفاهیم 
گر هدف معماری پایدار باشد،  کمك شایانی نماید. ا تصحیح مسیر 
در آن صــورت ایجــاد انواعــی از »گرایــش« و »تعلق« بــه پایداری و نه 
صرفــًا شــناخت صوری آن ضــروری خواهد بــود، چنانکــه در بیانیه 
مشــترك AIA و UIA )1993( نیــز آمــده اســت: »معمــاری پایدار یك 
 Guy &( »گرایش اســت تجویز نیســت. بلکه یك رویکرد اســت، یك 
Farmer, 2001, 140(. »گرایش« اصواًل ماهیتی رفتاری و جامع دارد 
که شــخص  و حاصــل نوعــی »تقید« و »تعلق« فکری و عملی اســت 
متخلــق به آن اســت و با التزامی مجّدانه و خودخواســته منبعث از 
نوعــی معرفــت و باور به ضــرورت وجودی و معنایــی موضوع همراه 
می شــود. در صــورت تحقــق »گرایــش«، ســاختار و خوی اندیشــه و 
که به حالت  نگاه و عمل شخص، صبغه ای خاص به خود می گیرد 
»ملکــه« منتهــی می گــردد. به تعبیــر دیگــر، »گرایش« عمومــًا وجوه 
انگیــزش، رفتــاری، ارزش گــذاری شــناختی و عقیدتــی فــرد را تحت 
 Van Den Berg et al, 2006, Eagly & Chaiken,( تأثیر قرار می دهد

.)1998
گرایــش به پایــداری در معماری نیز تنها در صورتی حاصل می شــود 
که شخص به انواعی از این معرفت، فهم و باور قلبی و درونی همراه 
گی در وی قوام  با تمایل و تخلق و تعلق رفتاری نائل شود و این ویژ
یافتــه و بــه صــورت ســنت طبیعــی و معمــول او در راســتای اهداف 
گرایش  گرایش بــه پایداری همچــون هر  پایــداری درآیــد. بدینســان 
دیگــری بــه تعبیــر یونــگ )1921( بطور طبیعــی »آمادگــی روان برای 
که در اینجا پایداری  عمل یا عکس العمل در مســیری مشــخص« را 
کرد و شــخص بطــور ارگانیك آنچه را  حقیقــی اســت تضمین خواهد 
مستلزم تحقق پایداری در معماری است رعایت خواهد نمود؛ نظیر 
که در معماری ســنتی ایرانی به وقوع می پیوســته  همــان فرآیندی 
گرایــش تنها می تــوان به نوعی آشــنایی  اســت. بــدون حصــول این 
بیرونی از پایداری دست یافت و بدینسان »پایداری شناس« شد نه 
گرایــش واقعی به پایداری دارد. همچنانکه با داشــتن  که  معمــاری 
اطالعاتی صرف در  مورد اخالق، بهداشت یا هنر نمی توان تخلق به 

کرد. اخالق یا سالمتی یا هنرمندی را تضمین 
گرایــش، تعلــق و ملکــه ی ذهنــی در رابطــه  اهدافــی چــون ایجــاد 
بــا پایــداری بــرای معمــاران، تنهــا از رهگــذار تنقیــح و ارتقــای نظام 
اندیشه ی معماران آینده تحقق می یابد، و با دمیدن ضمنی نوعی 
فهم و بینش درونی و تقویت تمایل فطری آنان به اهداف پایداری 
درطــی مراحــل تدریجــی آمــوزش ممکن می شــود، و ایــن متضمن 

که می توان آن را »آموزش پایدار« نامید. نوعی آموزش است 
ج در عنوان مقاله بین »آموزش معماری پایدار«  کنون، تمایز مندر ا
و »آموزش پایدار معماری« روشــن تر می شود. در »آموزش معماری 
پایــدار« معیــار »موضوع آموزش« اســت و فرض طبعــًا و تلویحًا برآن 
گویــی نوعی آمــوزش معماری پایــدار هماننــد آموزش هر  کــه  اســت 
عنوان دیگر از قبیل سبك ها یا موج های  دوره ای معماری است و یا 

کمتر است. اما در »آموزش پایدار  اهمیت نوع آموزش از موضوع آن 
معماری«، معیار نوع و ماهیت خاصی از آموزش با این فرض است 
کــه در چارجــوب آن می توان در مقیاس هــای مفهومی، راهبردی و 
کله ی فکــری و عملی معماران آینده،  کاربردی از طریق تعدیل شــا
آنهــا را به طــور طبیعی و خودپوی به ســمت »گرایش« و »تعلق« به 
آنچــه جوهــره ی پایداری در معماری اســت ســوق داد؛ و به عبارتی 
محصول چنین نوع آموزشی جز اعتقاد و تقید تدریجی به معماری 
نــزد معمــاران آموزش گیرنــده چیــزی نمی توانــد باشــد.  پایــدار در 
گفت صفــت »پایــدار« در ترکیب »آمــوزش پایدار  بنابرایــن می تــوان 
معمــاری« به معنای حقیقی و اصیل خود نزدیك تر اســت تا همین 
که  کلمــه در ترکیب »آمــوزش معماری پایدار«؛ و این نکته ای اســت 
توجــه به آن، مقدمه تأمــل در برنامه ریزی آموزش معماری خواهد 

بود.
گزاره های صادق در باب معماری  درهمیــن مقطع، توجه به برخی 

پایداری می تواند برای فهم بهتر موضوع بحث مفید واقع شود.

1- معماری پایدار سبك نیست
گفته  ها و نوشته  ها و بسیاری روال  های معمول  از فحوای برخی 
که بعضی رسمًا  در محیط  های آموزشی یا حرفه ای چنین برمی آید 
یــا تلویحًا، خواســته یا ناخواســته، عنوان »پایــداری« در معماری را 
همچون یك ســبك یا مکتب، و اصطالح »معماری پایدار« را چیزی 
نظیــر عناویــن ترکیبی بیانگر ســبك ها و مکاتب پنداشــته اند. بدین 
لحــاظ »معمــاری پایــدار« بــرای آنــان چیــزی شــبیه بــه »معمــاری 
کــه می تــوان بــه انگیزه هــای  کتیو« یــا نظایــر آن اســت  دیکانســترا
کوتاه یا طوالنی به آن اشــتغال  شــخصی و یــا پیروی از مــوج، مدتی 
و وانمود ســازی داشــت. چنیــن تصور نادرســتی، آمــوزش معماری 
پایــدار را نیــز اشــتباهًا چهــره ای مشــابه آمــوزش رایــج ســبك های 
که بــه انتقــال مجموعــه ای از اطالعات و  معمــاری نشــان می دهــد 
گشــت. در حالیکه  تمرین های مقلدانه و صورت گرا منحصر خواهد 
مفاهیــم اصلی و اهداف پایــداری نوعًا ماهیتی بنیادی، زیربنایی و 

فطری دارند و چنین نوع مفاهیمی اصواًل سبك پذیر نیستند.

گزینۀ انتخابی1 نیست ۲- معماری پایدار 
یکــی دیگر از تصورات نادرســت رایج، تلقی از معمــاری پایدار به 
کــه در نزد معماران و یــا محیط های آموزش  گزینه ای اســت  عنوان 
بــه تنــاوب در برخــی  بــر حســب تمایــل و  گاه  معمــاری می توانــد 
گذاشــته  کنــار  گاه بــه  گیــرد و  زمان هــا و مکان هــا مــورد توجــه قــرار 
شــود. در حالیکــه »پایــداری« برای معمــاری صفتی اســت »ذاتی« 
کــه قابل مفارقه یا تغییر باشــد، »ضرورت« اســت نه  و نــه »عرضــی« 
»فضیلــت«، و بــه تعبیری دیگر امــری »وجوبی« و نه »اســتحبابی« 
اســت. چنین ضرورتی جنبه ی فرمایشــی و برخاسته از جبر قرارداد 
که تصور جســم  نــدارد، بلکــه از نوع ضرورت ذاتی اســت. همچنان 
بدون ُبعد ممکن نیســت، تصور معماری در معنای جامع و ســلیم 
آن نیــز بــدون جوهــرۀ مفهــوم پایــداری بــه توهــم نزدیك تــر خواهد 
کنفرانــس بین المللــی »محیط و جامعــه، تحصیل  بــود. در منشــور 
گاهــی عمومی بــرای پایداری« )یونســکو و دولت یونــان، 1997(  و آ
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نیــز آمــده اســت: »پایــداری، در تحلیل نهایــی، عبارت اســت از یك 
که تنوع فرهنگی و دانش ســنتی باید در آن  الــزام معنوی و اخالقی 
ملحوظ باشد«. همچنانکه مفاهیمی چون »سالمتی« و »اخالق« 
گزینه های اختیاری نیستند و لزوم آنها نیز  برای یك انسان طبیعی، 
نه برخاسته از یك جبر بیرونی، بلکه منبعث از نیازهای ذاتی است، 
گزینه وار با آن به  پایــداری در معمــاری نیز از همین مقولــه و برخورد 
که عادت خواســته یا ناخواسته  همان اندازه خطاســت. برخوردی 

بسیاری در محوطه های آموزش و حرفه ای شده است.

3- نیاز به پایداری امری فطری است
بــا تأمــل در معنــای پایــداری و ذاتیــات آن، به خوبی مشــخص 
کــه نیــاز بــه پایــداری در معمــاری امــری فطــری اســت و  می شــود 
بنابرایــن بنیــاد مواجهــه با موضــوع پایــداری در معماری نیــز نباید 
صبغۀ فطری خود را از دســت بدهد. همچنانکه پیش تر مشــخص 
شــد اصــواًل دغدغــه پایــداری در معماری تــالش برای حفــظ پیوند 
طبیعــی معمــاری بــه عنــوان ظــرف زندگــی بــا ضروریــات عقلــی و 
مقتضیــات فطــری حیــات بشــری و تــوازن و تعــادل مبتنــی بــر آن 
که به ارزش دهی و حمایت ســعادت اجتماعی و  گونه ای  اســت، به 
اقتصادی و بوم شــناختی بپــردازد  )Sterling, 2001, 22( و مرتبط با 
Nikolo-( دغدغه هایــی چــون ســالمتی، امنیت و صلح نیز هســت
poulou et al, 2010, xii(، همچنانکــه اهــداف اصلــی و راهکارهــای 
ج نبوده  کهــن یا نویــن پایداری در معمــاری هرگز از این حیطــه خار
کننــده پایــداری در معمــاری از  اســت. همیــن وجــه اساســی جدا
گر مفاد  گرایش های جزئی نگر و سلیقه محور است. حال ا سبك ها و 
گویــی مواردی  که  و اصــول معمــاری پایــداری چنــان معرفی شــود 
کنوانســیونی هســتند، بــا تضعیــف نهاد  قــراردادی نظیــر مصوبــات 
فطــری معمــاری پایــدار، معمــاران آن را به صورت نوعــی تحمیل یا 
گاه بتوانند از آن بگریزند  که  کرد، چنان  تشریفات احساس خواهند 

یا به وانمود سازی صوری آن دست بزنند.

گی زیرساختی است 4- پایداری یك ویژ
گی زیرساختی است نه روساختی، و در مقیاس  پایداری یك ویژ
ذاتیات و مقّومات معماری قابل تحقق اســت نه عرضیات و ظواهر 
آن، و این واقعیتی مهم است که از بازخوانی متأمالنه اهداف و اصول 
که جنس و  اساســی پایــداری به طور واضح فهمیده می شــود، چــرا 
گی را ایجــاب می کند. عدم  ماهیــت این اهــداف و اصول چنین ویژ
گسترۀ بزرگی از جامعه ی  کافی به چنین واقعیت مسلمی در  توجه 
حرفــه ای و آموزشــی، مواجهــه با مبحــث پایداری در معمــاری را به 
انواعــی از مشــغولیت های روســاختی، صــوری و پوســته ای تبدیل 
کــه در مواجهــه بــا  کــرده اســت. بنظــر می رســد همــان رویکــردی 
کشــور ما بــه صورت برداشــت های  ســبك های معمــاری جهــان در 
گرفتــه و می گیــرد درســال های اخیر به  ســطحی و نمایشــی صــورت 
که به اشتباه این معماری  معماری پایدار هم تسّری یافته و از آنجا 
نیــز نوعــی  ســبك و موج یا مد پنداشــته می شــود، به شــیوۀ مألوف 
کتفا می گردد.  تنهــا به تظاهراتی روســاختی با نــام معماری پایــدار ا
گاه برخــی بــرای الصاق صفــت پایدار به بنا، به اســتفادۀ  بدینســان 

که قرار است غالبًا  اغراق شده از عناصر یا عواملی پرداخته می شود 
به طور شــکلی و عالمت وار تصویر ســریع معماری پایدار را در ذهن 
کند و بدین ترتیب رابطه ی معماری با مبحث  بیننده ی عام ایجاد 
زیربنایــی پایــداری، بــه جــای رابطــه ای ذاتــی و عملی بــه رابطه ای 
عالمت گرایانه و انضمامی تقلیل یابد. نگرانی از »سانتی مانتالیزه«2 
 Khight,( شــدن نگرش بــه پایداری امــروزه دغدغه ی مهمی اســت
گاه حتی ممکن است برنامه ی مورد توافقی  که  221 ,2002(. تا آنجا 
چــون »آموزش برای توســعه پایدار«3 نیز برخــی چالش های مهم تر 
و واقعی تــر پایــداری را بــه ویــژه در عرصه آمــوزش بپوشــاند و آن را از 
 »greenwash« اصطالح .)Sterling, 2008, 64( مقصود بــه دور دارد
کلمه ی فارسی دشوار است(، تعبیر  مناسبی  )که ترجمه ی آن به یك 
که برای توصیف مواجهه ی متظاهرانه، تصنعی و تبلیغاتی با  است 
 Williamson et al,(کار می رود مسئله پایداری و طبیعت مداری به 
کشــور ما ســخن از »پایدارکردن« یك بنا  گاه خصوصًا در   .)2003, 27
کله ی ساختاری آن متعارض با اصول پایداری است،  که نهاد و شــا
کــه به نوعــی »گریم« ختــم می شــود. در حالیکه از  بــه میــان می آید 
پایــداری در معمــاری می توان فعل الزم»پایداربودن« را ســاخت نه 
که در فرآیند پیدایش یك  فعــل متعدی »پایدارکردن«؛ به این معنا 
اثر معماری براساس اندیشه ای پایدار، بنا باید همچون یك موجود 
کند و براساس آن  کسب  گی های جبّلی پایداری را تدریجًا  زنده، ویژ

شکل و قوام نهایی خود را بیابد.
پایــدار  ســاختار»آموزش  شــد،  بیــان  کنــون  تا آنچــه  بنابرهمــه ی 
که  معماری« در ســه ســطح قابل ترســیم اســت و انتظار آن می رود 
تحقــق ایــن نــوع آموزش، دانشــجویان معمــاری را به ســمت نوعی 
گرایــش و تعلــق درونــی و طبیعــی بــه اهــداف پایــداری در  بینــش و 

معماری سوق دهد.

کلی سطح اول: سه مفهوم 

کلی بعنوان مفاهیم هادی و باطنی درآموزش پایدار  سه مفهوم 
معمــاری محوریــت معنایــی دارنــد. روح آمــوزش پایــدار معمــاری 
وابســته به این سه مفهوم است و در تمامی راهبردها و شگردهای 
آموزشــی توجه غایــی به آنها اهمیــت ویژه دارد. مفاهیــم مورد ذکر 
باید بطور ضمنی و عمیق برای آموزش گیرندگان هم در نگاه بیرون 
)محیط( و هم نگاه  به درون )معرفت شخص( ملکه ی ذهن شود.

1-1- جامعیت
 به معنای توجه به همه ی وجوه ارکان و ساحت ها و قابلیت ها 
و عدم غفلت از هیچ یك و پرهیز از هر نوع انحصار یا تك بعدی گرایی.

1-۲- تمامیت
کامل  کمال گرایی طولی و عرضی و عمقی، پرداختن   به معنای 
بــه وجــوه و پرهیــز از ســطحی نگری و نقص و نارســایی. همچنانکه 
ذکر شد در مفهوم »جامعیت« پرداختن به جمیع وجوه و ساحات 
که  مــورد نظــر اســت، در حالیکــه منظــور از »تمامیــت« ایــن اســت 
گیــرد و بدین لحاظ  کامــل و تمام مــورد توجه قرار  هــر وجــه به طور 
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که بدون آن ممکن  »تمامیت« مکمل وجه »جامعیت« است، چرا 
کمیت گرا و سطحی و ناقص یا نارس  گذرا و مروری،  است پرداختن 
رایــج شــود و بــه تعبیر مشــهور »دریایی بــه عمق یك ســانتیمتر« به 

وجود آید.

1-3- وحدت
که  گونه ای   بــه معنای تحقق نوعی یگانگــی غایی و متعالی، به 
همه ی وجوه و ساحت ها، قابلیت ها و اجزاء، با وجود تعدد و تنوع، 
در منظومــه ای واحــد و هماهنــگ درآینــد و انســجام و یکپارچگــی 
نهایی و وجودی و معرفتی تسهیل شود. توجه به مفهوم وحدت، 

ضامن پرهیز از آفاتی چون »بخشی اندیشی«4 نیز هست.

گرایش راهبردی سطح دوم: پنج 

پایــدار  »آمــوزش  راســتای  در  پیشــنهادی  اصلــی  راهبردهــای 
معماری« با عنایت به مفاهیم ســه گانه مذکور، در قالب پنج راهبرد 

قابل ارائه است.

۲-1- فطری  گرایی
درآمــوزش پایــدار معمــاری، احیــای فطریــات آموزش گیرنــدگان 
و تقویــت نقــش آن در نظــاِم ارزش گــذاری اهمیــت بســیار دارد تــا 
بنیــاد چگونــه اندیشــیدن و نیــز جنــس و تبار اندیشــه ها بــا انواعی 
از تشــخیص بکــر و ســلیم فطــری مرتبط شــود و بدینســان دخالت 
عرضّیات تحمیلی بر تفکر معماران به حداقل رســد. در این صورت 
نظام تصمیم گیری و راهبرد اندیشــی معماری غایتًا به طبع ســلیم 
گرایــش بــه ارزش هایــی نظیــر آنچــه در  گشــت و  انســان بازخواهــد 
اهداف اصلی پایداری مســتقر است به اتکای همین رویکرد فطری 
گستره هایی چون دانش  خودبخود تسهیل خواهد شد. اعتماد به 
ضمنیPolanyi, 1966( 5(، دانش فطری6 )Warren, 1993(، دانش 
شــخصیPolanyi, 1958( 7(، شهود8، و حتی حس معمول9 در این 

میان نباید از یاد برود.
عالوه بر مقیاس راهبردی، در مقیاس تدابیر و راه حل ها نیز اهمیت 
فطری گرایی قابل توجه است، چرا که راه حل ها یا پاسخ های فطری 
برای مســائل اصواًل ماهیتی پایدار دارند. تجربه ی معماری بشر در 
که در بسیاری موارد  عرصه ی تاریخ و جغرافیا می تواند نشان دهد 
که ممکن است »بومی«، »سنتی«، »معماری  در انواعی از معماری 
بــدون معمــار« و هماننــد آن خوانــده شــوند، معمــواًل پاســخ های 
که برای صورت مســئله های اساســی ارائه شده، بیش  معمارانه ای 
کم بر روح آن معماری  از هــر چیــز بر بینش فطری و دانش ضمن حا
و معماران تکیه داشته و امتیازاتی چون بهینگی، خلوص و سادگی 
کارآ را برای پاســخ های معمارانه به ارمغان آورده است. این توفیق، 
با وجود تفصیل و رسمیت صوری طراحی و ساخت در محیط های 
مدرن غالبًا به واسطه ی وجود نوعی تکّلف تشکیالتی زائد بر مبانی 
فطری از دســت مــی رود؛ و همین امر زمینه ی دوری هر چه بیشــتر 
از مسیر و اهداف پایداری را در جامعه فراهم می کند. فطری گرایی، 
اصالتــًا توجه عمقــی و راهبردی به محیط )به ویژه محیط طبیعی( 

گاه »حساســیت  که  را بــه همــراه خواهــد آورد، یعنی همــان چیزی 
کــه  بوم شــناختی1۰« خوانــده می شــود )Knight, 2009, 219(. چــرا 
بی اعتنایــی بــه مقتضیــات محیطــی و طبیعــی، بیــش از هــر چیــز 
حاصــل دوری انســان از فطرت خویش اســت. قــدری غیرعادی به 
که امروزه در آغاز هزاره سوم میالدی باید با صرف انرژی  نظر می آید 
و هزینــه، انســان ها را بــه بدیهیاتــی چون مراعــات طبیعت، تعامل 
بــا محیــط، پرهیــز از اتالف و اســراف منابــع و نظایر اینهــا فراخواند. 
درحالیکه تمامی این ضروریات با عقل فطری و حس معمول بشــر 
قابل درك و تبعیت اســت. اعتقاد به اینکه  »طبیعت بهتر می داند« 
نــزد  بــاوری عقلــی- شــهودی در   ،)Williamson et al, 2003, 29(
غالــب انســان ها بــوده اســت. احیــای فطری گرایــی در زندگــی - به 
طــور عام- و معماری- به طور خــاص- می تواند نقش راهبردی در 
وصول به چنین اهدافی، به ویژه با تکیه بر آموزش پایدار معماری، 

داشته باشد.

۲-۲- جامع نگری
گرایش به  که مراعــات آن پایه  گــذار   بی شــك مهم تریــن ضرورتی 
که  معمــاری پایــدار در حیطــه آمــوزش اســت، ویژگی مهمی اســت 
 می توان از آن تحت عنوان »جامع  نگری« یا »جامع  گرایی11« درآموزش 
کــرد. در دورۀ اخیــر، عنوان آمــوزش جامع نگر یــا جامع گرا برای  یــاد 
توصیــف نوعــی آمــوزش مشــتمل بــر همــه ی وجــوه و جوانــب و بــا 
ماهیتــی چند رشــته ای، میان رشــته ای، چند ســاحتی و در پهنای 
کار می رود. در آموزش جامع نگر، تالش  عرصه های متنوع زندگی به 
بــر آن اســت تــا معمــاری در ارتبــاط و پیونــد طبیعــی بــا تمامی این 
عرصه  ها فهم شود و از انقطاع و قرنطینگی معرفتی معماران نسبت 
کلیت بدنه ی معرفت و شــئون جامع آن جلوگیری به عمل آید.  به 
کشــف  بــه تعبیــر آنتونیــادس )2۰۰1(، »جامعیــت بــه معنــی رویکرد 
ایده ها و ساختن اثری است که با دیدگاه های متعدد ژرف اندیشانه 
)نه تنها عملکردی، شــکلی یا معنوی و نه تنها به عنوان بخشــی از 
محیــط تاریخی- ســنتی یا معاصر( نســبت بــه رویکردهای محدود 
گذشــته، ایجاد شــده باشــد« )آنتونیــادس،1381،  یــا یك جانبــه ی 
22( و نیــز در این زمینه، مردم شناســی فرهنگــی، مطالعات قومی، 
کمك های شایان تحسین  جامعه شناسی و روان شناسی محیطی، 
که »جامع گرایی  کید می کنــد  می کننــد )همــان، 23(. آنتونیادس تأ
نیازمند سرشت چند بعدی آموزش انتقادی است و ... باید هدف 

هر دانشکدۀ معماری باشد« )همان، 25(.
در واقع اینکه معماری به هر روی ظرف زندگی است سبب می شود 
تــا جامعیــت نهفته در معنای زندگی به عنوان مظروف، ظرف را نیز 
کــه توجه بــه آن در آمــوزش معماری  ماهیتــی جامعیت گــرا بخشــد 
اهمیت مضاعف دارد. بر این اســاس، آموزش جامع نگر، هم دربعد 
کســب جمعی معــارف و هــم هدایت  علمــی و هــم تجربــی، هــم در 
که به همه ی  پویه های شخصی، آموزش گیرندگان را با عرصه هایی 
قوا و قابلیت های وی اعم از عقلی و شهودی، منطقی یا احساسی، 
تجربــی یا فراتجربی مرتبط باشــد آشــنا و دمســاز می کند. نتیجه ی 
گرایش طبیعی به محتــوای اصول و  چنیــن نــگاه جامعی، بی شــك 
که اعراض یا تخطی از اهداف  ارزش های اصلی پایداری اســت. چرا 

آموزش معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری
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پایــداری، بیــش از هر چیز معلول تفکِر بخشــی نگر و جزئی اندیش یا 
بی اطالعی از واقعیت ها و اصول مهم در حیطه هایی چون شناخت 
انســان، محیــط طبیعــی و اجتماعی، اقتصــاد و نظایر آن اســت. با 
تربیــت جامع گرایانــه ی معمــاران، بــا عنایت به همه ی این شــئون 
و ســاحات، زمینــه ی بروز چنیــن ناهنجاری هایی به طــور تدریجی 
ج در نــگاه انســان  از میــان مــی رود. همچنانکــه جامع گرایــی منــدر
ســنتی، معماری جوامع آنان را به ســمت درکی جامع و منســجم از 
همه ی شئون و ارزش های محیطی و نهایتًا پایداری حقیقی سوق 

می داده است.

۲-3- زمینه  گرایی
زمینه  گرایــی مــورد نظر در ایــن نوع آموزش، با نگاهــی زیر بنایی، 
کــه آموزش گیرنــده بیامــوزد در تمامــی مراحــل از  ناظــر بــه آن اســت 
 جمله برنامه ریزی و طراحی، به »زمینه ی« موجود، اعم از فیزیکی و 
زمینــه  نهــان  و  آشــکار  مقتضیــات  و  بیندیشــد  معنایــی  یــا 
و  مناســب  نحــو  بــه  خــود  طرح ریــزی  و  برنامــه  درســاختار   را 
از  بیــش  رویکــردی  چنیــن  بی تردیــد  دارد.  ملحــوظ  مؤثــر 
مقیــاس  در  یــا  و  طبیعــی-  زمینــه ی  مراعــات  بــه  چیــز   هــر 
که از ارکان اصلی طراحی پایدار  وســیع تر- محیطی منتهی می شــود 
اســت. همچنانکــه »آمــوزش محیطــی زمینــه بنیــاد12« بــه عنــوان 
ابتدایــی  مقاطــع  در  اعتنایــی حتــی  قابــل  پیشــنهادی  برنامــه ی 
تحصیــل بــه طــور جــدی مطــرح اســت )Knights, 2009, 221(. در 
که فهــم اهمیت  ج اســت  اصــول و مبانــی پایــداری، مــواردی منــدر
»زمینه« و آموختن جایگاه آن در فرآیند طراحی، می تواند به عنوان 
دانشــی پیشــینی بــرای آن قلمــداد شــود. نوعــی زمینه گرایی جامع 
کــه بــه یك تعبیر "طنیــن13" برای معماری بومی محســوب شــود، در 
 .)Ibid, 25( ادبیــات معاصــر معمــاری پایــدار نیــز مــورد توجــه اســت
چنین دانشــی درآمــوزش پایدار به دانشــجو تعلیم می شــود تا برای 
گر در موضوعات  وی بــه عنوان مالحظه ای معمول و مألوف درآید. ا
یا صورت مسئله های طراحی تا حد امکان شرایطی واقعی به عنوان 
گرفته شــود، بخشــی از عــادت به زمینه گرایی  زمینه ی طرح در نظر 
کــه وی را در این وجه  تدریجــًا در نــزد دانشــجو نهادینه خواهد شــد 
گرایــش پایــداری توانــا خواهــد ســاخت. وجــه دیگــری از راهبــرد  از 
زمینه گرایی شامل بهره وری مناسب از سرمایه فکری-عملی نهفته 
در بســتر ســنت های بومی اســت. توجه بــه آنچه »دانــش محلی14« 
 Bechtel &( »15و یــا »دانــش بوم شــناختی ســنتی )Geertz, 1993(
Churchman, 2002( خوانــده می شــود، در یکــی دو دهــه ی اخیــر 
به رغم نگرش مدرن افراطی »ســبك بین المللی« و فراتر از تظاهرات 
گشــته  صــوری پســامدرن در مقیــاس عمیق تــر و زیربنایی تــر مطرح 
گرانبار سنت فرهنگی  اســت. بی شك در سرزمین ایران، پشتوانه ی 
در حیطــه ی ارتبــاط ســه گانه ی انســان، محیــط و معمــاری به طرز 
کّشــاف در این زمینــه را اهمیت می بخشــد. منابع  مضاعفــی تأمــل 
مکتــوب پیوســته و وابســته، فرهنــگ شــفاهی، روّیه هــای عملــی 
معماران ســنتی و ســایر خبرگان تجربی مجموعًا مخزن ارزشمندی 
کــه در  بــرای معمــاران و دانشــجویان معمــاری محســوب می شــود 
آموزش پایدار بهره وری از آن به طور عملیاتی مورد توجه خواهد بود.

گفتمان معمــاری پایدار-  به نظر می رســد یکی از مشــکالت امروزی 
بــه ویــژه در ایــران- انواعــی از بی توجهی به مقتضیــات و مالحظات 
تکیــه ی  محدودیت هاســت.  هــم  و  امکانــات  ُبعــد  در  هــم  بومــی 
گاه ذهن معمــاران و خصوصًا  افراطــی بر وجــوه فناورانــه ی جدیــد، 
دانشــجویان جــوان را از توجــه دقیــق و عمیق به قابلیت هــا و موانع 
و ضرورت هــای زمینــه ای و بومی باز می دارد. حــال آنکه پایداری در 
معمــاری امــری مرتبط با فرهنگ، جامعه شناســی و مباحثی از این 
دســت نیز هســت؛ و به همین دالیل در محدودۀ راهبردها و تدابیر 
طراحــی متأثــر از تفاوت هــای بومــی اســت. بنابراین نــگاه وارداتی و 
فرابومی به پایداری در معماری نگاه واقع بینانه ای نیست و به جای 
آن بهتر اســت نگرشــی پویا و منعطف نســبت به تنوع های معنادار، 
گیرد. به قول یکی از صاحبنظران:  کار قرار  بومی و منطقه ای مبنای 
»معمــاری محیطــی، در تعبیر دیگــر، معماری های محیطی اســت؛ 
کیــد بیشــتر بر رویه نســبت بــه نتیجه  گاه بــا تأ تنوعــی از رویکردهــا، 
نوعــی  از ضــرورت  گاه ســخن   )Hagan, 2001, 4( بالعکــس«  گاه  و 
کثرت گرایــی16 تخصصی در حیطه ی معمــاری پایدار به میان می آید 

.)Guy & Moore, 2007(

۲-4-  تکیه بر قابلیت
یکی از اصول مهم آموزش پایدار در هر رشته ای به ویژه معماری، 
تکیــه بــر »قابلیــت« بــه عنــوان مفهومــی بنیــادی در ادراك و عمــل 
اســت. توجــه بــه »قابلیــت« درآموزش معمــاری به دو صــورت قابل 
که با  تعبیــر اســت. نخســت در سیاســتگذاری راهبردهای آموزشــی 
تکیــه و توجــه به قابلیــت های دانشــجویان صورت می گیــرد و دیگر 
کــه به قابلیت های محیط، مواد، جامعه و هر  در محتــوای آموزش، 
چــه معماری با آن ســروکار دارد، می پــردازد. این تعبیر از قابلیت، به 
نوعــی ضامن عملکرد و ســودمندی در »چرخه ی حیات« بنا اســت 
کیــد بــر قابلیت گرایــی در آمــوزش معماری  )Koutamanis, 2006(. تأ
بــه نوعــی مهم تریــن ُپــل ارتباطــی آموزش بــا پایــداری اســت. تأمل 
در معنــای پایــداری، جایــگاه مهــم »قابلیــت« را در مفهــوم و فرآیند 
کــه باطنــًا رویکرد  کلیــدی  آن آشــکار می کنــد. اساســی ترین مفهــوم 
گاهانــه از قابلیت هــای  پایــداری را تحقق پذیــر می کنــد، بهــره وری آ
که  محیــط و تعامــل با آن اســت و بلکه این مفهوم »قابلیت« اســت 
 .)Canter, 1980, 30-35( بــه معماری »نقش محیطــی« می بخشــد
در آمــوزش پایــدار معمــاری، این مفهوم هم به طور رســمی و نظری 
گونه ای حســی، درونی و همــراه با پویش هــا و تجربه های  و هــم بــه 
آزاد بــرای آموزش گیرنده وجدان می شــود. انس یافتن دانشــجویان 
بــا قابلیت گرایــی، آنها را به طور طبیعی و خود بــه خودی تدریجًا به 

گرایش پایداری در معماری سوق خواهد داد. سمت 

گرایش به الگوهای بنیادی   -5-۲
گرایش طبیعی  یکــی از مهم ترین تمهیــدات مفید جهت ایجــاد 
بــه اصــول واقعــی پایــداری در معمــاری، خــو دادن دانشــجویان بــه 
درك و بهره گیــری از الگوهای بنیادی اســت. ایــن الگوها در مقیاس 
هستی شــناختی بــا اعتقــاد بــه »نیروهای خــالق الهــی« در طبیعت 
کالن مفهومی به عنوان »کهن الگو«  )نصــر، 1386، 15(، در مقیــاس 
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یا »سرنمون17« و در مقیاس عملیاتی تر و محسوس تر نظیر الگوهای 
زبانــی و یــا زبان الگــو 18محور مناســب و مؤثری جهــت درك عمیق تر 
طبیعت و معماری هستند و به تناسب عمق این ادراك، حساسیت 
قلبی و ذهنی بیشــتری در جهت حفظ توازن نظام ظرف و مظروف 
در زندگی بشر ایجاد می کنند و بدینسان مبانی پایداری را که در واقع 
متوجه صیانت از این توازن دررابطه حال و آیندۀ معماری و محیط 

است نیز، ضمانت می نمایند.
نهفتــه،  بنیــادی  الگوهــای  ایــن  در  کــه  مثبتــی  وجــوه  از  یکــی 
اســتقالل نســبی آنهــا از زمــان و مــکان اســت. ایــن الگوهــا نوعــًا 
کلــی، زیربنایــی و ذاتی هســتند  گی هــای  مرتبــط بــا مفاهیــم و ویژ
و مکانــی خــاص،  زمــان  بــه  کامــل  اختصــاص  بــدون  بنابرایــن  و 
گذشــته، حال و آینــده برقرار  نوعــی اتصــال و اتحــاد راهبــردی بین 
کلمــه »کهــن الگــو«19، بــه خوبــی  می کننــد. حتــی ریشــه ی لغــوی 
نمایانگــر دیرپایــی و تداوم قابل اعتنا درگســترۀ زمان اســت. وقتی 
الگوهــای بنیادی مورد توجه معماران واقع شــوند، سیاســت های 
گذشــته یــا بی توجهی به آینــده اتخاذ  افراطــی متضمــن انقطــاع از 
که بر  نخواهــد شــد. تعریــف مشــهود توســعه ی پایــدار )1987( نیــز 
رویارویــی بــا نیازهــای امــروز بــدون بــه مخاطــره افکنــدن توانایــی 
مــی ورزد،  کیــد  تأ نیازهایشــان  بــرآوردن  بــرای  بعــدی  نســل های 
که  به روشــنی مشــعر بــر همین تــداوم زمانی و عــدم انقطاع اســت 
بعنــوان  می توانــد  الگوهــا  کهــن  اســتمراری  و  فرازمانــی  ماهیــت 
گیرد.   قابلیتــی راهبردی در راســتای تحقــق آن مورد اســتفاده قرار 
بی تردیــد بخــش مهمــی از ریشــه ی خطاهایی چون عــدم اعتنای 
کافــی بــه مالحظــات محیطــی و اقلیمــی، ســوء مصــرف انــرژی و یا 
ضعــف در  بهــره وری و اتــالف ســرمایه های آینــدگان، به سرمســتی 
انســان صنعتــی معاصــر و غفلــت او از الگوهــای بنیــادی زندگــی و 
کلیت  که به واســطه ی  زیســتگاه بــاز می گردد. مراعــات این الگوها 
خود در تاریخ معماری بشــر سابقه ای ســُترگ داشته، از یاد رفته و 
که  گرفته است. از آنجا  آینده در معرض خطر سرگردانی زیستی قرار 
خاستگاه اصلی الگوهای بنیادی، مبانی و اصول کلی هستی است 
گرایش به ایــن الگوها  کــه در نظــام طبیعــت تجلی یافته، بنابرایــن 
معمــار را عماًل به ســمت التفات بــه طبیعت و ارتباط و تعامل با آن 
کریســتوفر الکســاندر2۰  پیــش خواهــد بــرد. با درك همیــن ضرورت، 
انتقــال فهــم  کــه نوعــی  )2۰۰2( در مجموعــه ی »سرشــت نظــم« 
معماری اســت، نخســتین جلد را به »پدیدۀ حیات« و اســتخراج و 
تدوین الگوهای بنیادی از نظام عالم تخصیص داده اســت. به هر 
کافی در بهره گیری از الگوهای بنیادی  روی تســلط و توان معرفتی 
می توانــد ســرمایه ی فکــری مناســبی جهــت معمــاران عالقمند به 
معمــاری پایــدار باشــد و در آمــوزش پایــدار معمــاری نیــز تــالش در 

همین سمت اعمال می شود.

سطح سوم: شش توصیه  ی آموزشی

کمیت گرایی در نظام آموزش معماری 3-1- پرهیــز از 
کمیت گرایــی، چــه در ســازوکار پذیــرش دانشــجوی معمــاری 
و چــه در محتــوا و روش هــای نظــام آمــوزش، یکــی از قوی تریــن 

بردارهــای منفــی در مســیر تحقق معمــاری پایدار اســت و پرهیز از 
آن حکم شرط الزم را برای وصول به آموزش معماری پایدار دارد. 
گنون21 )1945(، این  که به باور بســیاری چون رنــه  بــه یاد بیاوریم 
که در جهان پــس از انقالب صنعتی جوامع  کمیت« بود  »ســیطرۀ 
کــه امــروزه  را بــه ســمت دوری هــر چــه بیشــتر از ارزش هایــی بــرد 
ارزش های پایداری نامیده می شــوند. بهره برداری بی رویه، اتالف 
منابــع انــرژی و عــدم صیانــت آنهــا بــرای آینــدگان، بی توجهــی به 
کاالیی  کیفــی وی، نگرش ماشــینی و  مقیــاس انســانی و نیازهــای 
کمیت گرایی افراطــی در جهان  بــه معمــاری، همــه از عوارض ایــن 
گنــون، از  که مطابــق نظریــات اندیشــمندانی چون  معاصــر اســت 
کلیــدی منفــی ایــن عصر بــه شــمار می آیــد و امــروزه تحت  عالئــم 
عناوینی چون »توسعه پایدار« و »معماری پایدار« ترمیم و تعدیل 
کمیت گرا بــه راحتــی در محیط های  آنهــا مورد نظر اســت. نگــرش 
کرده و رشته ی معماری نیز به رغم همه ی  آموزش عالی نیز رسوخ 
کّمی« خود، از این عارضه مصون نمانده است.  مقتضیات »فوق 
کشور ما با وجود همه ی زمینه هایی  که در  نکته ی جالب آن است 
گاه  کمیت گرایی افراطی شــود، در مقام عمل  کــه قاعدتًا باید مانع 
کشــورهای غربی بــه محیط های  ایــن عارضــه به شــکلی حادتــر از 
آمــوزش راه یافتــه و همین امر، معماری امــروز ایران را وارث نتایج 
کمیت گرایــی در محیط هــای آموزشــی می کنــد. ذهــن  نامیمــون 
کیفیات  کمیــت زده ی دانشــجوی معماری بی شــك نمی تواند بــه 
باطنــی الزم بــرای آنچــه پایــداری در معمــاری خوانــده می شــود، 

دست یابد.

3-۲-  تقویت اعتماد به تشــخیص درونی و دانش ضمنی
که پیش تر  در راســتای راهبرد فطری گرایی در آموزش معماری 
کــه درك معنــای حقیقی پایــداری و  ح آن آمد، مشــخص شــد  شــر
تحقــق طبیعــی آن در معمــاری نه متکی بر تلقیــن، تقریر، تکلف و 
تظاهــر، بلکــه بر پایه ی نیازی طبیعی و مشــروط به فهمی درونی، 
عمیــق و فطــری اســت. اهمیت این نوع فهم هــم در ایجاد »باور« 
و »گرایــش« به پایداری در معماری و هم در برنامه ریزی و طراحی 
پایــدار خود را نشــان می دهد. بنابراین ضروی اســت ابزار معرفتی 
که  الزم بــرای چنیــن ارتباطــی در دانشــجو تقویت و نهادینه شــود 
غالبًا از انواعی چون دانش ضمنی، دانش شخصی، دانش فطری 
کنــار تفکــر منطقــی اســت. ایــن همــان  و تشــخیص شــهودی در 
که جوامع ســنتی با داشــتن آن معنــای پایداری  ســرمایه ای بوده 

را به طور طبیعی و خودجوش ظهور عینی و ســاختاری داده اند.

3-3-  تــوازن بین مفهوم گرایی و مصداق گرایی
مصداقــی  و  مفهومــی  گرایــش  دو  هــر  بــر  متــوازن  تکیــه ی   
اهمیــت ویــژه ای در نیل به اهــداف اصلی آموزش پایــدار معماری 
یــا  مفهوم یابــی  از  را  دانشــجو  افراطــی  مصداق گرایــی  گاه  دارد. 
مفهوم سازی22مناســب باز می دارد؛ و بدینســان ادراك عمقی وی 
مخــدوش و بــا مجموعــه ای از اطالعــات مــوردی مصادیــق منفرد 
جابجا می شــود. در ســوی دیگر مفهوم گرایــی افراطی نیز تجربه ی 
را در  بــه حاشــیه می بــرد و وی  را  عینــی و موردپژوهــی دانشــجو 

آموزش معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری
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انطبــاق مصادیــق بــا مفاهیم دچار ضعف می کند. از ســویی احراز 
فهــم عمقــی و درونــی از مفاهیــم بنیــادی پایداری بــرای معماران 
گرفتار مفاهیم به ظاهر مشابه اما متفاوت نشوند،  ضرورت دارد تا 
به ویژه آنکه در سال های اخیر، عنوان »پایداری« به شدت درگیر 
اشــتراك لفظــی و شــبهات معنایی اســت. از ســوی دیگــر تالش در 
جهــت تعریــف و بازشناســی مصادیــق واقعی و صــادق پایداری در 
کاذب پایداری  معماری می تواند الهام بخش و در مقابل تظاهرات 
مصون کننــده باشــد. توازن دو ســویه و جامع بیــن مفهوم گرایی و 

مصداق گرایی در آموزش پایدار معماری، جنبه ای راهگشــا دارد.

3-4- تقویت، تعدیل و تکمیل توانایی  های فردی دانشــجو
توجـــــه  معمـــــاری،  پایـــــدار  آمـــــوزش  مهـــــم  اصـــــول  از  یکـــــی 
آموزش گیرنـــــدگان  انســـــانی  قابلیت هـــــای  و  واقعیت هـــــا  بـــــه 
 اســـــت. ایـــــن ویژگـــــی در واقـــــع در تمـــــام راهبردهـــــای جامـــــع و 
کیفیت گـــــرای آموزشـــــی در همه ی رشـــــته ها وجـــــود دارد. از جمله 
که آحاد دانشجویان دارای  مســـــائل مهم در این حیطه آن اســـــت 
که لزومًا با  قابلیت ها، توانایی ها و ضعف های خاص خود هســـــتند 
گرفتن  یکدیگر همسان نیســـــت. آموزش هوشمند به جای نادیده 
گروه هـــــای معنی دار  تفاوت هـــــای طبیعی دانشـــــجویان، آنها را در 
کرده و بر اســـــاس  گروه بندی  گرایش هـــــا و قابلیت هـــــا،  بر اســـــاس 
گروه، راهبردها و تدابیر مناســـــب را پیشـــــنهاد و اجرا  مقتضیات هر 
ج از  که تفصیـــــل آن خار می کند. بـــــه عنوان مثال، بنا بـــــر وجوهی 
زمینه ی بحث اســـــت، دوگروه منطْق محور و شـــــهوْدمحور در بین 
که هر یك به طور طبیعی  دانشـــــجویان قابل تعریف و تمییز اســـــت 
مقتضیات و مختصات خود را از نظر قابلیت، نوع رســـــیدن از سؤال 
به جواب، استعداد یادگیری و همانند آن دارند. براین اساس برای 
که عالوه بر  گروه، تنظیم برنامه ای ضروری اســـــت  هـــــر یك از این دو 
وجوه عمومی آموزش شـــــامل بر راهبردها و تدابیر ویژه مقتضای هر 
گرایش نهادی دانشجو  گروه باشد. در این راستا اواًل سعی می شود 
به مثابه ی قابلیت ویژۀ او بارور و تقویت شـــــود، ثانیًا جهت پرهیز از 
به افراط رفتن هر گرایش، راهبردهای تعدیلی برای هر گروه تدوین و 
اجرا گردد، ثالثًا جهت پرهیز از تك ُبعدی گرایی، وابستگان هر گرایش 
گرایش مکمل آن نیز الفت تدریجی یافته و خود را با وجوه دیگر نیز  با 
مجهز کنند. به عنوان مثال منطقی محوران با شهود و پردازش های 
شهودی آشـــــنایی بیشتر یافته و بهره وری از این عرصه را نیز در حد 
ممکن مـــــورد اعتنا قرار می دهند. بدین ترتیب ســـــه اصل بنیادی 
جامعیـــــت، تمامیت و وحدت نیز بیشـــــتر قابل وصول می شـــــود. 
که تنها با داشـــــتن معمارانی حتی المقدور  نکته ی مهم آن اســـــت 
جامع، متعـــــادل و متکی بر قابلیت های طبیعـــــی خویش می توان 
که نـــــام آن را پایدار می نهیم، دســـــت یافت. بـــــه معماری چنیـــــن 

3-5- ارتقای قابلیت های روانی
همچنانکــه پیش تــر ذکــر شــد، مفهــوم پایــداری ذاتــًا متضمــن 
که می تواند تحت  انواعی از حساســیت و مسئولیت شناســی است 
 Knight, 2009,( بوم شــناختی23«  »حساســیت  چــون  عناوینــی 
 )Bechtel, 1997, Takalal, 1991( »24و »هوشــیاری محیطــی )219

توصیــف شــود. ایــن وجــه تمایز ایجــاب می کنــد در آمــوزش پایدار 
ارتقــای مرتبــت شــخصیتی، فکــری و  بــه شــکل دهی و  معمــاری 
عملــی معماران آینده پرداخته شــود. دراین راســتا، نهادینه کردن 
هوشــمندانه و تدریجــی برخــی توانایی ها و ارزش های شــخصیتی 
چــون مسئولیت شــناختی، تعمــق، اعتمــاد به نفــس، طمأنینه ی 
ذهنــی و خالقیــت در طــول فرآینــد آمــوزش پایــدار، اهمیتــی ویــژه 
یــك  نــه  گی هــا  ایــن ویژ کــه تحقــق  بایــد توجــه داشــت  می یابــد. 
که وجــه تربیتی و  شــعار بلکــه در حکــم نوعــی راهبرد جدی اســت 
که آموزش پایــدار در هر  کنــار وجه آموزشــی دارد، چــرا  پرورشــی در 
رشــته ای بدوًا متضمن »پرورش« اســت و پردازش های تعالی گرای 
کسب معارف تخصصی  شــخصیتی نه عاملی اضافی بلکه زیربنای 

قلمداد می شود.
متأســفانه در نظــام آموزشــی امــروز معمــاری مــا برنامــه ی رســمی 
قابــل اعتنایــی جهــت تضمیــن این رکن مهــم وجود نــدارد و جای 
خالــی راهبردهــا یــا تدابیر مــدون در ایــن زمینه بیش از هــر چیز به 
که انــدراج برخی توصیه های  گاه تصور بر این بوده  چشــم می آیــد. 
کافــی  می توانــد  دروس  پیشــنهادی  ســرفصل  متــن  در  صــوری 
باشــد، درحالیکــه ایــن ماهیــت و ســاختار آمــوزش و راهبردهــای 
که بایــد به طور روّیــه ای 25و واقعــی چنین وجوهی  آموزشــی اســت 
را در بطــن خــود جــای داده باشــد. بدین منظور در آمــوزش پایدار 
معمــاری، طراحــی راهبردها و تدابیر الزم به طور ضمنی و تدریجی 
مصــروف بــه ارتقای قابلیت هــا و ظرفیت های شــخصیتی، روانی و 
رفتاری دانشــجویان خواهد بود. این حساســیت از آنجا برخاســته 
کــه تحقــق معمــاری پایدار در معنــای حقیقی آن، منــوط به وجود 
گی های شخصیتی با قوام و دارای »معرفت پایدار«  معمارانی با ویژ
که قابلیت هایی مثبت و ممتاز شــأن الزم جهت  اســت، بدانســان 
ایفــای نقشــی مهــم در تحقــق معمــاری پایــدار را به آنان ببخشــد. 
همچنانکــه وجود چنین معمارانی در تاریــخ معماری ایران، احراز 

سجایای حقیقی پایداری را تضمین می نمود.

3-6 - پرهیــز از تکلف در آموزش
گی به اندازۀ پرهیز از تکلف در آموزش معماری   شــاید هیچ ویژ
که  مهــم و در عین حال مغفول نباشــد. »تکلف« عارضه ای اســت 
گاه در سطح محتوا، راهبردها و روش های آموزش معماری شیوع 
گی مزمن در این محیط ها  نامحسوس می یابد و تدریجًا به یك ویژ
تبدیــل می شــود. رویکرد متکلفانه به هر چیــز، چه معماری پایدار 
باشــد و چه عناوین دیگر، خلوص و صداقت را در ابعاد محتوایی 
و شــکلی آموزش تحــت تأثیر منفی خود قــرار می دهد. همچنانکه 
گشــت، موضــوع پایداری  در ابتــدای بحــث بــه طور مجمــل بیان 
در معمــاری در ســال های اخیــر یکــی از بارزتریــن و شــاخص ترین 
که تکلف بــا عوارض نامیمون خــود در آن ظهور  موضوعاتــی بــوده 
بــه تعبیــری »ســانتی  و رواج یافتــه اســت. رویکــرد متظاهرانــه و 
مانتالیســت« )Knights, 2009, 221(، الصــاق و انضمــام عناویــن 
بــه یافته های غیرمرتبط، پوســته گرایی و پرداختن به عرضیات به 
جــای ذاتیــات پایداری، از جمله آفات و عوارض رایج تکلف اســت 

کرد. کــه آموزش پایدار معماری از آن احتراز خواهد 
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نوعــی  متضمــن  طبیعــی،  و  زیربنایــی  فطــری،  نیــازی  پایــداری 
برگیرنــده ی وجــوه جامعه شــناختی،  الــزام معنــوی اخالقــی و در 
روان شــناختی، اقتصــادی، فنــی و معناشــناختی اســت. پایــداری 
و  دارد  معمــاری  جوهــری  ارزش هــای  در  ریشــه  نیــز  معمــاری  در 
نبایــد معمــاری پایــدار را در تعابیــر ســطحی بــا ســبك، مــوج، مد یا 
گزینه های اضافی یکی پنداشــت. تنها بازگشت به مقتضیات ذاتی 
مفهــوم پایــداری در معمــاری می توانــد معماری را به طــور طبیعی 
هویتی پایدار- چنانکه در معماری ســنتی ایران داشــته- بخشــد. 
کــه در آموزش معماری پایــدار، غالبًا نــوع و ماهیت آموزش  از آنجــا 
بــه حاشــیه رانــده می شــود، تصحیــح هــدف بــه ســمت »آمــوزش 
پایــداری  مطلــوب  نتیجــه  کــه  اســت  ضرورتــی  معمــاری«  پایــدار 
معمــاری را نیــز بــه طــور طبیعــی حاصــل خواهــد نمــود. حاصــل 

پی  نوشت ها 
1  Option. 
2  Sentimentalized.
3 ESD.
4 Partialism.
5 Tacit Knowledge. 
6 Indigenous Knowledg. 
7 Personal Knowledge. 
8  Intuition.
9  Common Sense.
10  Ecological Sensitivity.
11 Inclusivism .
12 Field-based Environmental Education. 
13 Echo.
14 Local Knowledge. 
15 Traditional Ecological Knowledge. 
16 Pluralism. 
17 Archetype. 
18 Pattern Language.
19 Archetype.
20 Christopher Alexander. 
21 Rene Guenon.
22 Conceptualization.
23 Ecological Sensitivity.
24 Environmental Awareness. 
25 Procedural. 
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