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چکید ه

هد ف این مقاله نگاهی به چرایی و چگونگی آموزش تاریخ معماری و پیشنهاد  چارچوبی کاربرد ی د ر زمینه 

آموزش تاریخ معماری است. روش تحقیق د ر این مقاله روش استد الل منطقی است که نهایتاً با رویکرد ی 

از  فراتر  را  »بینش«  ایجاد   مقاله  این  تاریخ،  تد ریس  زمینه  د ر  می نماید .  تبیین  را  تحقیق  نتایج  مصد اقی، 

این  به  نگاه »د انشی«  رایج  اشتباه  اثر  د ر  بازخورد های منفی  با  تلقی می  کند . د ر رویارویی  انتقال»د انش« 

د رس، اهمیت موضوع»تفکر تاریخی« روشن می گرد د  که تفحص د ر آن از رهگذر توجه به »چیستی تفکر 

از این  اتکا به تعاریف و برد اشت های مطروحه  با  تاریخی« و »د ستیابی به تفکر تاریخی« صورت می گیرد . 

مباحث، انواع برد اشت های تاریخی با توجه به »شناخت سیر تکامل« و »شناخت جوهر تجارب تکرارشوند ه« 

اهمیت می یابند . بر این مبنا، کیفیت مطلوب د ر تد ریس تاریخ باتوجه به سه مقوله »برانگیزش قوه کشف، 

تفسیر و تحلیل روابط وقایع تاریخی«، »انتزاع و ساد ه سازی وقایع تاریخی« و »استخراج قواعد  و سنت های 

تاریخی« قابل  د ستیابی می گرد د . این مؤلفه ها موجد  د رک ویژگی»تد اوم« د ر تاریخ است. باتوجه به چنین 

فرایند ی، تکثر اطالعات تاریخی بصورت قواعد ی هم گرا و بینشی کل نگر ساد ه سازی می شوند . د ر این صورت 

فراگیری تاریخ آسان می شود ، تصمیم گیری د ر زمینه مسائل معاصر و پیش بینی پیامد های این تصمیمات 

میسر می گرد د  و مفهومی به نام»تاریخ زند ه« قابلیت ارائه د ارد .
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از آن مستفاد   انتزاعی است که حد اقل د و معنا  تاریخ مفهومی 
می گرد د : گاه ناظر به وقایع گذشته و گاه معطوف به مطالعه و بررسی 
وقایع است؛ بنابراین، هم به علم تاریخ و هم به موضوع آن، تاریخ 
گفته می شود    )مفتخری، ۱۳۹۱، ۱۳(. با این توجه، تاریخ معماری به 
مفهوم معرفی ویژگی آثار و بناهای ارزشمند  تاریخی د ر بستر توجه 
مد ارك،  اساس  بر  ملت ها(  و  )اقوام  جوامع    سرگذشت  و  احوال  به 
تد ریس  آنهاست.  علمی  بررسی  و شيوه  تاریخی  آثار  اخبار،  اسناد ، 
و  تد ابير  از  مجموعه ای  شامل  و  آموزش  از  بخشی  معماری،  تاریخ 
توجه  با  خود   هد ف  به  رسيد ن  برای  استاد   که  منظم  فعاليت های 
شاید   تعریف،  ساد ه ترین  د ر  می کند .  اتخاذ  امکانات  و  وضعيت  به 
اسامی  خاطرسپرد ن  به  و  یاد گيری  شامل  معماری  تاریخ  آموزش 
بناهای اصلی تاریخی و زمان وقوع آنها د ر بستر روید اد ها و د وره های 
به  را  تاریخ معماری  این تعریف د ر واقع  اما  به نظر برسد .  تاریخی 
»گاه شماری« د ر زمينه آثار معماری محد ود  می کند . د ر حالی که با 
تأکيد  بر این نکته که آموزش تاریخ معماری هد ف واالتر د ارد  و آن 
معماران  به  آن  عرضه مجد د   و  بازسازی  و  معماری  تاریخ  شناخت 
و  آثار  زمينه ساز  کنونی  تحوالت  و  وقایع  بهتر  د رك  برای  معاصر 
قابل طرح  زند ه«  »تاریخ  نام  به  مفهومی  این صورت   د ر  بناهاست، 
است. د ر این مفهوم، بازسازی و عرضه مجد د  گذشته د ر حال مورد  

توجه است.
یکی از متد اول ترین روش های تد ریس تاریخ معماری، روایت گری 
صورت  استاد   توسط  که  است  معماری  آثار  تصاویر  ارائه  همراه  به 
تاریخ معماری به منزله حکایت و د استان  این روش،  می گيرد . د ر 
تحقق آثار د ر بستر زند گی ملل و اقوام و به عنوان محصول فرهنگی-

اجتماعی این روایت معرفی می شود . این رویکرد ، اگرچه به تنهایی 

برای آموزش تاریخ معماری کافی نيست، ليکن د ر برانگيختن شور 
د ر  باشد .  مفيد   می تواند   تاریخی  مطالعه جد ی  برای  اوليه  و شوق 
گذشته  اطالعات  د ربرد ارند ه  مختلف  اجزای  و  قطعات  روایت گری 
به گونه ای هد فمند  کنار هم قرار می گيرند . تکرار این روایت ها برای 
مخاطبان به  صورت اوليه به انباشت مجموعه ای از اطالعات تاریخی 
مالل  و  خستگی  موجب  موارد   از  بسياری  د ر  ولی  می کند ،  کمک 
د انشجویان می گرد د . چراکه به صورت شيوه ای یک سویه که د ر آن 
فراگيرند ه نقشی غيرفعال د ارد  عمل می نماید . د ر رویکرد های نوین 
با توجه به رویکرد های تعاملی، این شيوه استاد محور یا موضوع محور 

د یگر چند ان مورد  توجه نيست. 
راستای  د ر  اطالعات  انتقال  د ر  نظم  و  ساماند هی  به  توجه 
نظم د هی  رویکرد های  تحقق  چگونگی  تاریخی،  بينش  شکل گيری 
و استنتاج تاریخی د ر این راستا و هم چنين توجه به مشارکت د اد ن 
د انشجویان د ر فرایند  استنتاج تاریخی د ر راستای د ستيابی به تفکر 
مقاله  این  توجه، هد ف  این  با  مقاله است.  این  توجه  تاریخی مورد  
چارچوبی  به  د ستيابی  آن  پی  د ر  و  تاریخ  مطالعه  چرایی  تبيين 
این  د ر  است.  معماری  تاریخ  آموزش  زمينه چگونگی  د ر  کاربرد ی 
راستا پس از تبيين جایگاه د رس تاریخ معماری د ر د روس تئوری 
معماری، به موضوع چيستی تفکر تاریخی و لزوم توجه و د ستيابی به 
آن پرد اخته می شود  که موجد  شکل گيری بحث انواع برد اشت های 
تاریخی است. این مباحث زیربنای تحقق سه مقوله کليد ی تبيين 
نهایت  تاریخ می باشد . د ر  شد ه د ر زمينه مبحث چگونگی تد ریس 
مقاله با بررسی چند  نمونه اکتشاف، انتزاع و استخراج قواعد  تاریخی 
د ر مباحث تاریخ معماری، تالش می نماید  تا رویکرد ی مصد اقی را 

د ر این زمينه تبيين نماید .

1. روش و پیشینه تحقیق
این پژوهش با رویکرد  کيفی برای د ستيابی به ویژگی ها و مؤلفه 

مؤثر د ر فهم تاریخی، از روش استد الل منطقی بهره می برد . 
منطقی- ذهنی  سامانه های  به  انسجام د هی  روش،  این  از  هد ف 
اوليه  عوامل  ناشناخته  ارتباط های  شوند ،  نظام مند   اگر  که  است 
شامل  طرف  یک  از  منطقی  استد الل  طيف  می سازند .  آشکار  را 
طرف  د ر  و  ریاضی اند   مسائل  به  متکی  صرفاًً  که  است  بحث هایی 
د یگر موارد ی که با اتکا به جهان بينی ها و مبانی فرهنگی به انسجام 
به  زیاد ی  ميزان  به  صوری-ریاضی  سامانه های  رسيد ه اند .  منطقی 
گزاره های قاعد ه مند  متکی اند . سامانه های فرهنگی-گفتمانی با اتکا 
به یک جهان بينی و بيان مستد ل و منطقی مفاهيم آن و استفاد ه از 
شفافيت نظری و بيان قوی، توانی اقناع کنند ه می یابند . این سامانه ها 
با استفاد ه از زبانی گفتمانی و تحليل و تبيين قاعد ه مند ، اد عاهای 
وانگ، ۱۳۸۴،  و  )گروت  می نهند     بنا  ارزشی  تکيه گاهی  بر  را  خود  
د ر  منطقی  سامانه ای  به صورت  تحقيق  این  رویکرد    .)۳0۳  -۳0۱
ميانه این طيف شکل می گيرد  که از ترکيب اجزای هر د و مورد  بهره 

گرفته است   )تصویر۱(.

د ر این راستا، د ر فرایند  این تحقيق تالش می گرد د  تا از طریق 
د ستيابی به مؤلفه های منطقی و فرهنگی- گفتمانی مؤثر د ر پاسخ 
به چرایی مطالعه تاریخ، مؤلفه های مؤثر د ر چگونگی تد ریس تاریخ 
را تبيين نماید . این نوشتار از آثار و بناهای تاریخ معماری به نوعی 
د ر  را  تاریخی  روید اد   مفهوم  لذا  و  می نماید   تعبير  تاریخی  روید اد  
مباحث  از  جمع بند ی  د ر  می بخشد .  تعميم  معماری  مباحث  بستر 
تحقيق، نتایج حاصله از فرایند  استد الل های منطقی صورت گرفته، 

د ر قالبی مصد اقی تبيين می گرد د .
حوزه  د ر  تاریخ،  مطالعه  چرایی  به  معطوف  علمی  اد بيات 
مطالعات »فلسفه تاریخ« طرح می گرد د . »فلسفه تاریخ«، شاخه ای از 
فلسفه است که با استفاد ه از روش ها، مفاهيم و تحليل های فلسفی، 
به بررسی وقایع گذشته و ماهيت اطالعات تاریخی می پرد ازد . این 
تاریخ، خصوصا  از مطالعات مذهبی  اوليه  به صورت  فلسفه  از  شاخه 
 .)Craig, 1998( است    گرفته  نشات  یهود یت  و  مسيحيت  تاریخ 
اولین فيلسوف مطرح که به صورت نظام مند  به طرح نظریه کل نگر 
د ر زمينه تاریخ جهان پرد اخت، امانوئل کانت بود . او د ر کتاب معنای 
تکوین  کلی  خطوط   ،)۱7۸۴( وطنی۱    جهان  غایت  د ر  کلی  تاریخ 
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روشن گری  عنوان  تحت  آن،  غایی  مقصود   سوی  به  تاریخ  تکامل 
می کند .  ترسيم  را  متحد الشکل،  نظم  یک  چارچوب  د ر  بشریت 
پس از او هگل د ر کتاب گفتارهایی د ر مورد  فلسفه تاریخ جهان2   
)۱۸۳7( تالش کرد  به کليت مفهوم تاریخ معنایی فلسفی و منطقی 
تاریخ  است،  شد ه  گرفته  هگل  افکار  از  که  تاریخی  رویکرد   بد هد . 
د ر  رویکرد   این  یا ذهن جمعی می د اند .  آگاهی  تد ریجی  تکامل  را 
تاریخ معماری قرن بيستم نفوذ زیاد ی د اشته است. بسياری از آثار 
تاریخ نگاری د وره مد رن نظير نوشته های پوزنر و گيد یون تحت تأثير 
وانگ،  و  )گروت  است    بود ه  مد رنيزم  تفکر  د ر  زمان  روح  پند اشت 

.)۱۴2-۱۴5 ،۱۳۸۴
به موازات این نگاه، د ر قرن بيستم ميالد ی، د ر پی رشد  سریع 
علوم تجربی و رویکرد  پوزیتيویسم منطقی، فلسفه علم پوپر توجه 
فالسفه تاریخ را به ابزارها و روش های بررسی تاریخ جلب کرد . د ر 
این د وران د و د ید گاه مختلف د ر مورد  روش های بررسی تاریخ وجود  
د اشت. از نظر برخی، وظيفه بررسی تاریخ، کشف قوانين عامی بود  
بود ند   د ر تالش  د وم  گروه  است.  تاریخی حاکم  بر  روید اد های  که 
این  فالسفه  از  گروه  این  د هند .  توضيح  را  انسان  رفتارهای  معنای 
و  اصول  آنها  از  بتوانند   تا  می کرد ند   بيان  روایی  بصورت  را  معانی 
Stanford Encyclopedia of Philoso-(   قوانينی استنتاج کنند 

phy, 2019(. بطور کلی می توان گفت که رویکرد  پوزیتيویسم، به 
تشخيص  بد نبال  علوم  این  زیرا  د ارد ،  ویژه ای  توجه  طبيعی  علوم 
این  تأثير  این توجه،  با  قوانين علّی و رفتارهای قابل پيش بينی اند . 
نگاه د ر تحقيق تاریخی نيز از این اید ه گریزی ند اشته است. همپل 
»قانون  نظریه  با  وی  است.  تاریخ  علّی  تفسير  پيشگامان  از  یکی 
فراگير«، معتقد  است که تفاوتی ميان رفتار طبيعی پد ید ه ها و رفتار 
پد ید ه های اجتماعی و از جمله وقایع تاریخی نيست. ولی تفکيک 
قوانين فراگير مربوط به جامعه بشری به د ليل عد م پيشرفت کافی 
»علوم انسانی« مشکل تر است   )Hempel, 1942(. د ر مقابل پوپر 
نفی  تاریخی  علوم  زمينه  د ر  را  مقياس  بزرگ  پيش بينی  امکان 
او تنها پيش بينی های کوچک مقياس د ر حوزه  می کند . به عقيد ه 

 .)Popper, 1986(    علوم اجتماعی قابل د سترسی اند
حوزه  د ر  تاریخ،  تد ریس  چگونگی  به  معطوف  علمی  اد بيات 
چگونگی روایت تاریخ یا »روایت تاریخی« قابل طرح است. د ر این 
زمينه سه رویکرد  اصلی قابل توجه است. د ر رویکرد  اول، تاریخ به 
منزله ساختاری از جمله های روایتی مورد  توجه قرار می گيرد . این 
نوشته  تعریف  د انتو،  از د ید   د انتو طرح می شود .  آرتور  اید ه توسط 
را  تاریخی  نوشته  و  تفکر  ماهيت  است که  روایتی  عباراتی  تاریخی 

ضرورت  به  که  است  جمله ای  روایتی،  عبارت  یک  می د هد .  شرح 
د و موقعيت زمانی مجزا بصورت ابتد ا و انتهای واقعه تاریخی را د ر 
بایستی د ر  با د قت  تاریخی  وقایع  تمام  این رویکرد   خود  د ارد . د ر 
د وم  رویکرد    .)Danto,  1985( شوند     روایت  و  ثبت  روایت  طول 
اد بی  استعاره های  از  رویکرد   این  د ر  می گرد د .  طرح  گالی  توسط 
برای روایت های تاریخی استفاد ه می شود . گالی معتقد  است که هر 
تاریخ گونه ای  اینکه  اد عای  د ارد  که  تاریخی ویژگی هایی  اثر موثق 
از  منظور   .)Gallie,  1964( می کند     تأیيد   است  معتبر  د استان  از 
مد ارك  تحليل  و  گرد آوری  علمی  تد ابير  کنارگذاشتن  رویکرد   این 
مورد  نياز تحقيق تاریخی نيست. بلکه بيشتر بر جوهر روایت تاریخی 
سوم،  رویکرد   می کند .  تأکيد   اد بی،  قابليت های  از  بهره گيری  با 
رویکرد ی است که کالينگوود  طرح می نماید . او نقش تخيل و فهم 
را د ر روایت تاریخی مورد  تأکيد  قرار می د هد . به گفته کالينگوود  
»تاریخ نگار هميشه د ر حال گزینش کرد ن، ساد ه کرد ن، برنامه ریزی، 
اختيار گرفتن چيزهایی است که  و د ر  رهاکرد ن مطالب غير مهم 
نه  او مهم است. مسئول محتوای یک تصویر هنرمند  است  از نظر 
زیاد ی  توانایی  انسان  تصور  که  است  معتقد   او  این رو  از  طبيعت«. 
برای فهم کلی پد ید ه های گذشته د ارد  و ميان این توانایی و قوت 
 .)Collingwood, 1956(    ابد اع هنری پيوند  جالبی برقرار می سازد
بر  می شود ،  مطرح  بارزان  و  تاش  توسط  که  د یگری  رویکرد   د ر 
می شود .  تأکيد   تاریخی  روایت  اثبات پذیری  و  تحليل پذیری  جنبه 
تاریخ د استان گونه، تخيل تاریخی و روایت، به خود ی خود  صحت و 
باورپذیری را تضمين نمی کنند . تاش د ر کتابی تحت عنوان پيگرد  
بارزان و گراف د ر کتابی تحت عنوان پژوهشگر  تاریخ۳   )۱۹۸۴( و 
مد رن۴   )۱۹۹2(، د ر این زمينه به بحث و بررسی پرد اخته اند . آنها 
معتقد ند  که تاریخ نگاران باید  ارزیابی های هر اد عایی را با استد الل 
»قابل فهم عقلی« همراه سازند    )به نقل از گروت و وانگ، ۱۳۸۴، 

.)۱۳۹-۱۴2
این تحقيق تالش می نماید  با طرح د ید گاهی کل نگر، از کليت 
بهره  تاریخی  روایت  و  تاریخ  فلسفه  زمينه  د ر  مطروحه  بحث های 
راستا،  این  د ر  نماید .  استفاد ه  نظریات  این  از فصل مشترك  و  برد  
بحث  به  توجه  عين  د ر  تاریخ،  فلسفه  به  مربوط  اد بيات  زمينه  د ر 
جمعی  ذهن  یا  آگاهی  تد ریجی  تکامل  بحث  تاریخ،  علّی  تفسير 
بود ه است. د ر زمينه  این تحقيق  قالب بحث روح زمان مد نظر  د ر 
اد بيات مربوط به روایت تاریخی، این تحقيق معتقد  است که ضمن 
مطلوبيت اتکا به قابليت های اد بی   )د ید گاه گالی( و تخيل تاریخی 
)د ید گاه کالينگوود (، جنبه ساختاری روایت   )د ید گاه د انتو( و قابليت 
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تصویر 1- رویکرد  تحقیق د ر میانه طیف رویکرد های استد الل منطقی. مأخذ: )ملهم از گروت و وانگ، 1384، 303(
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تحليل پذیری و اثبات پذیری آن   )د ید گاه تاش و بارزان( حائز اهميت 
است. مجموع این د ید گاه ها و تأکيد  بر جوهر روایت تاریخی مد  نظر 

این نوشتار است.
نوآوری این تحقيق د ر زمينه ایجاد  پيوند  ميان مطالعات مربوط 
است.  طرح  قابل  آن  مطالعه  چگونگی  و  تاریخ  مطالعه  چرایی  به 
هم چنين این تحقيق تالش می نماید  تا نتایج حاصله از این ارتباط را 
د ر زمينه آموزش تاریخ کاربرد ی نماید . بهره گيری پژوهش از اد بيات 

تحقيق د ر قالب )تصویر    2( ترسيم شد ه است.

2. جایگاه د رس تاریخ معماری د ر د روس تئوری معماری
به نظر می رسد  د روس تئوری معماری را براساس محتوا و هد ف 

می توان د ر د و گروه عمد ه د سته بند ی نمود :
اطالعات  انتقال  آنها  هد ف  که  هستند   د روسی  اول،  د سته 
از د روس معموال د روس  این د سته  است.  د انشجویان  به   کاربرد ی 
آنها،  انتقال  مبنای  که  گفت  می توان  و  و سنگينی هستند   فشرد ه 
نيز د ر بستر  به »بينش«  اگرچه د ستيابی  »د انش« معماری است. 
این د روس  از جمله  تحقق اطالعات بطور ضمنی مد نظر می باشد . 

می توان به د روس فنی اشاره نمود .
به واسطه  آنها،  تأثيرگذاری  که  هستند   د روسی  د وم،  د سته 
د ر  است  ممکن  اگرچه  د روس  این  نيست.  صرف  اطالعات  انتقال 
شوند ،  شامل  را  اطالعات  از  باالیی  حجم  خود   آموزشی  محتوای 
تأثير  اطالعات،  این  صرف  حفظ  و  فراگيری  می رسد   به نظر  اما 
کاربرد ی  قابل توجهی ند ارد . می توان گفت که تأثيرگذاری عميق این 
د روس بيشتر به د ليل آموزش روش و نوع تفکر معمارانه می باشد  
و ایجاد  نگاه تحليلی د ر د انشجو اهميت بيشتری د ارد . از آنجا که 
محتوای این د روس بيشتر معطوف به مسائل ذهنی و نظری معماری 
د انش  انتقال  از  معماری،  موضوع  به  نسبت  »بينش«  ایجاد   است، 

آن اهميت بيشتری د ارد . د ر غيراین صورت، این د روس به مضامين 
حفظی و خسته کنند ه ای تبد یل می شوند  که د ر عين اینکه انگيزه 
ایجاد   د انشجو  د ر  را  معمارانه  موضوعات  به  نسبت  الزم  عالقه  و 
نخواهند   نيز  را  مربوطه  کاربرد ی  اطالعات  انتقال  توان  نمی کنند ، 

د اشت. 
از  معماری«  »تاریخ  د روس(  )یا  د رس    نوشتار،  این  د ید گاه  از 
به عقيد ه گليجانی مقد م  تئوری گروه د وم می باشد .  جمله د روس 
و  فرهنگی-تاریخی  معرفت  افزایش  کنار  د ر  معماری  تاریخ  د رس 
از  یکی  معماری،  حرفه  با  هوشمند انه  رویارویی  برای  زمينه سازی 
عوامل اصلی د ر جهت د هی اند یشه و شکل د هی شخصيت معمارانه 
د انشجویان است )گليجانی مقد م، ۱۳۸6، 7۱(. مواجهه اوليه با د رس 
آنها،  و مشخصات  بناها  از  انبوهی  با حجم  مواجهه  معماری،  تاریخ 
از این د ست  اسامی، سال ها، حوزه های جغرافيایی و اطالعات خام 
است. حفظ چنين انبوهی از اطالعات، ضمن این که تا حد  زیاد ی 
د رس  این  از  را  یاد گيرند ه  موارد ،  از  بسياری  د ر  فرساست،  طاقت 
گریزان می سازد . این شکل از تد ریس د رس تاریخ از تربيت معمار 
د ارای شناخت و قوه تحليل تاریخی ناتوان است و کوشش استاد ان 
بيشتر د ر این راستا قرار د ارد  تا مجموعه ای از اطالعات و روید اد ها 
را د ر ذهن د انشجو قرار د هد . د ر نتيجه ذهن او به انبانی از د اد ه های 
ارتباط  و  -  به جهت عد م تشخيص نسبت  موارد   برخی  و د ر  متکثر 
روید اد ها- اطالعات بی ربط و فاقد  معنا مبد ل می شود . د رحاليکه اگر 
بخشی از تاریخ معماری گزارش وقوع تاریخی بناهاست اما این وقایع 
مانند  آجرهایی هستند  که کليتی را برپا می سازند . د ر مطالعه تاریخ، 
اولویت  توجه به نظم و قواعد  این کليت نسبت به احاطه به اجزاء 
د ارد . از سوی د یگر بد ون اطالع از وقوع بناها نمی توان د رباره تاریخ 
معماری مطالعه کرد . به عبارت د یگر بناها د ر بستر وقایع تاریخی 
مانند  حروف و کلماتی هستند  که د ر یک متن برای خواند ن و د رك 

تصویر 2- بهره گیری پژوهش از اد بیات تحقیق.
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معنا الزم اند  ليکن هد ف و غایت اصلی د ر این مسير، د رك معناست. 
این د ر حاليست که د ر اد بيات علم تاریخ، »تفکر تاریخی« الزاماً به 
معنای د اشتن د انش هرچه بيشتر از وقایع تاریخی نيست. د ر این 
راستا به نظر می رسد  جهت د ستيابی به روش مطلوب آموزش تاریخ، 

توجه به د ید گاه های مربوط به »تفکر تاریخی« اهميت می یابد .

3. چرایی مطالعه تاریخ و »تفکر تاریخی« 
د کتر عبد الحسين زرین کوب معتقد  است که تاریخ، مطالعه حيات 
و  اکنون  نوسازی  برای  تحليل  با  همراه  زمان،  د ر  انسان  اجتماعی 
)زرین کوب، ۱۳70،  -۱۴ است    آیند ه  به  نسبت  آگاهی  و  معرفت 

۱۳(. اما مسأله اساسی د ر این مرحله د ر زمينه چگونگی کارامد ی 
طرح  قابل  آیند ه  و  حال  نيازهای  برای  گذشته  به  مربوط  د انشی 
است. د ر این راستا توجه به مقوله»تفکر تاریخی« اهميت می یابد . 
متعارف  رویه  مقابل  د ر  تاریخ  شناخت  تحليلی  رویه  تاریخی  تفکر 
بين  استنفورد   مایکل  زمينه  این  د ر  است.  تجربه گرایانه  متد اول  و 
گذشته و روایت گذشته تفاوت قائل است. او تاریخ را همه وقایعی 
می گوید ،  هم چنين  اند .  د اد ه  رخ  حال  زمان  از  قبل  که  می د اند  
وقایعی که قبل از زمان حال رخ د اد ه اند ، محيط تاریخی را تشکيل 
می د هند  که شامل همه وقایع تاریخی رخ د اد ه د ر آن است   )به نقل 
از Staley, 2006(. د ر اینصورت، تاریخ ارائه گزارش د رباره رخد اد ها 
است.  متفاوت  مفهومی  تاریخی  تفکر  اما  رخد اد هاست،  مطالعه  یا 
معنای  به  تنها  و  نمی گرد د   این محد ود ه خالصه  د ر  تاریخی  تفکر 
 Spoehr & Spoehr,(   جمع آوری اطالعات د ر باره رخد اد ها نيست
شباهت ها،  و  تفاوت ها  بيان  از  است  عبارت  تاریخی  تفکر   .)1994
یافتن د الیل و علت ها، احتمال د اد ن، مقایسه کرد ن، تميز قائل شد ن، 
پيش بينی کرد ن، ارزیابی کرد ن و د ر نهایت د ستيابی به قضاوت ها. از 
د ید گاه بلوم د ر طبقه بند ی اهد اف آموزشی، تفکر تاریخی به طبقاتی 
از اهد اف مرتبط است که با تجزیه و تحليل, ارزشيابی و قضاوت سر 
و کار د ارد   )Bloom, 1956(. از نظر کاترین اسپور, تفکر تاریخی 
با آن است. د ر  توالی مد ارانه  نگاه  یا  تاریخی  توالی  از  نيازمند  عبور 
از  مجموعه ای  را  تاریخ  که  می رسيم  رویکرد ی  به  عبور  این  ورای 
 Spoehr &( می زاید     را  د یگری  یک  هر  که  می د اند   رخد اد ها 

 .)Spoehr, 1994
هم چنين د ر این زمينه آراء هگل تأثيرگذار است. او فلسفه تاریخ 
را بر مبنای روح و سير تکامل آن می د اند . مفهوم روح موجد  تکامل د ر 
تاریخ و خلق معنا است. با این اعتقاد ، تاریخ اند یشيد ه تاریخی است 
که از مرزهای تجربه تاریخ نگار فراتر می رود  و تاریخ نگار الزم است 
عالوه بر نقل حواد ث، معنای آنها را نيز بفهمد . د ر این تاریخ نگاری، 
نویسند ه بر اساس د ید گاه خود  به گذشته نظر می کند  و گذشته را 
بر حسب روح عصر حاضر تفسير می کند    )به نقل از  کيمپل، ۱۳7۳(. 
بر این اساس، تفکر تاریخی رویکرد ی د یالکتيکی است، د ر حاليکه 
را  د انش  این  مکانيکی  بصورت  تاریخ  تد ریس  متد اول  رویکرد های 
سيال،  هستی  صورت  به  باید   تاریخی  پد ید ه های  می د هد .  انتقال 
تد اومی و تکاملی به طرف هد فی منطقی و انسانی فهم شوند . برای 
مثال، اینکه هر د وره تاریخی ریشه د ر د وره قبلی د ارد  و رخد اد ی 
)کيوان،  فهم می شود     د ید گاهی  با چنين  نيست  تاریخ  د ر  مستقل 

۱۳۸0(. از این رو مقاطع مختلف تاریخ بایستی به صورت حلقه های 
به هم وابسته فهم گرد د .

می یابد .  اهميت  تبيين  و  عليت  تاریخی  تفکر  د ر  توجه  این  با 
اهميت این د و مقوله د ر علم تاریخ به حد ي است که برخي مطالعۀ 
تاریخ را مطالعۀ علل مي د انند  و تفاوت تاریخ با وقایع نگاري صرف را 
د ر ارائۀ تبيين د ر تاریخ مي بينند . هرچند  بين علت و تبيين غالباً 
ارتباط وجود  د ارد . زیرا بيشتر تبيين ها د ر پي یافتن علت هستند  و 
علل د ر راستاي تبيين شناخته مي شوند . ولي آنها د و مفهوم کاماًل 
است  رابطه اي  عليت،  د ارند .  تعلق  متفاوت  نظام  د و  به  و  متمایزند  
که د ر جهان طبيعي بر قرار است. اما تبيين رابطه اي عقلي و فکري 
چه  و  مي کند   عمل  واقعي  جهان  د ر  که  است  چيزي  علت،  است. 
انسانها به فهم آن نایل آیند ، چه نيایند ، وجود  د ارد . ولي تبيين به 
قلمرو اند یشه ها تعلق د ارد  و د ر ارتباط با فهم، معنا پيد ا مي کند . نوع 
تبييني که مورخان براي وقوع یک روید اد  ارائه مي کنند ، معموالً به 
د ید  و نگرش آنها نسبت به جهان به طور کلي، یعني به فلسفۀ آنها، 

بستگي د ارد    )استنفورد ، ۱۳۹6(.
د ریافت  و  عميق  فهم  که  گرفت  نتيجه  می توان  تعابير،  این  با 
کاربرد ی از تاریخ به واسطه د ستيابی به تفکر تاریخی محقق می شود  
و تا زمانيکه زمينه تحقق تفکر تاریخی مهيا نباشد ، د انش تاریخی 

سود مند ی و کارایی نخواهد  د اشت.

4. د ستیابی به »تفکر تاریخی« 
به عقيد ه کالينگوود  گزینش کرد ن، انتزاع و ساد ه سازی، برنامه ریزی، 
رهاکرد ن مطالب غيرمهم و د ر اختيارگرفتن مطالب اصلی از اصول 
مهم نگاه به تاریخ است   )Collingwood, 1956(. اند روز و بورك 
د ر تالش برای د ستيابی به مهارت های تفکر تاریخی به پنچ مفهوم 
اساسی د ر مطالعه تاریخ اشاره می کند  که توجه به آنها نوعی رویکرد  
به مطالعه تاریخ است. این مفاهيم عبارتند  از: تغيير د ر طول زمان5، 
به  مفاهيم  این  رابطه۱0,۹  و  پيچيد گی۸  زمينه7،  یا  متن  عليت6، 

این صورت قابل تبيين هستند :
تغییر د ر طول زمان: اید ه تغيير د ر طول زمان، به ظاهر ساد ه ترین 
مفهوم از بين مفاهيم پنچ گانه مد  نظر است. چرا که معموالً معنای 
تغيير د ر طول زمان با سهولت بيشتری نسبت به استمرار و ثبات د ر 

طول زمان قابل د رك است. 
فرهنگی  اجتماعی،  فضای  و  مکانی  زمانی،  بستر  به  توجه  زمینه: 
و سياسی تحقق وقایع تاریخی د ر د رك تاریخ و د ستيابی به تفکر 

تاریخی تأثير باالیی د ارد . 
علیت: تالش د ر راستای اد راك هرچه عميق تر و جامع تر ميد ان 
علل و اسباب مؤثر د ر وقایع تاریخی د ر د رك تاریخ و د ستيابی به 

تفکر تاریخی تأثير باالیی د ارد . 
رابطه: رخد اد های تاریخی، به شد ت به هم وابسته اند  و لذا ایجاد  
تغيير د ر هر اتفاق تاریخی می  تواند  به تغيير بعد ی منجر شود . تفکر 
است،  یکد یگر  با  تاریخی  رخد اد های  رابطه  مبتنی بر  که  تاریخی 

عميقاً به وابستگی و رابطه گذشته، حال و آیند ه متکی است. 
پیچید گی: د ستيابی به تفکر تاریخی مستلزم پرهيز از سطحی نگری 
د ر  مؤثر  اسباب  و  علل  پيچيد گی  به  توجه  است.  تاریخ  اد راك  د ر 
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تحقق وقایع د ر کنار تأثيرگذاری مفاهيم پيچيد ه ای چون اخالق، 
شناخت شناسی و عليت د ر وقوع یک روید اد  تاریخی، تفاوت مفهوم 
 Burke and Andrews,(    تاریخ را با تفکر تاریخی روشن می سازد

.)2007
هم چنين متفکر د یگر د ر این زمينه، کارال پک، د ر توصيف تفکر 
تاریخی و یاد گيری آن از شش ویژگی اصلی نام می برد  که عبارت اند  
د ید گاه  پيامد ، کسب  و  علت  شواهد ،  تغيير،  و  استمرار  اهميت،  از 
تاریخی و بُعد  اخالقی. این مفاهيم به این صورت قابل تبيين هستند :

عبارتند   که  است  بنياد ینی  مفاهيم  به  توجه  اهميت  اهمیت: 
تفکر  به  د ستيابی  برای  معيارها.  و  کليد ی  فهم  اصول،  انتخاب،  از: 
تاریخی الزم است که د ر ميان روید اد های تاریخی بر اساس اهميت 

آنها انتخاب صورت گيرد . 
مستمر  پد ید ه هایی  آن  روید اد های  و  تاریخ  تغییر:  و  استمرار 
به  توجه  کرد .  مشاهد ه  آنها  د ر  می توان  را  تغييرات  که  هستند  
استمرار و تغيير موجد  این پرسش است که چگونه زمانی که چيزها 

تغيير می کنند ، استمرار همچنان باقی می ماند . 
شواهد : جهت آگاهی از رخد اد های تاریخی، مد ارك و شواهد  
ميزان  و  مد ارك  اساس  بر  امکان حصول شناخت  است.  نياز  مورد  

اعتبار آنها نيازمند  د قت نظر و تحليل عميق است. 
علت  یک  معلول  نمی توان  را  تاریخی  وقایع  پیامد :  و  علت 
واقعه ای  تا  د رکارند   چند الیه ای  و  چند گانه  علل  هميشه  د انست. 

به وقوع بپيوند د .
کسب د ید گاه تاریخی: کسب د ید گاه تاریخی به معنای د رك 
این  د ر  است.  فکری  و  فرهنگی  اجتماعی،  زمينه های  د ر  تفاوت ها 
زمينه مالك های علمی و نگاه همه جانبه به رخد اد ها حائز اهميت 

است.
بُعد  اخالقی: مقصود  از بعد  اخالقی جنبه هایی است که احيانا 
می توان از آن به عنوان یک معلم اخالق استفاد ه کرد  و از گذشته 

.)Peck, 2008(   برای مسائل امروز د رس گرفت

5. انواع برد اشت های تاریخی
با توجه به مؤلفه های تبيين شد ه د ر زمينه »تفکر تاریخی«، د ر 
د سته بند ی کلی، د و گروه از ویژگی های پویا و پایا د ر نگاه به تاریخ 
پویا د ر  اول، ویژگی های  نگاه  قابل استخراج است. د ر  و مطالعه آن 
از: توجه  مطالعه تاریخ قابل برد اشت هستند . این ویژگی ها عبارتند  
به تغيير، تحول و تکامل د ر تاریخ، توجه به تنوع و تعد د  روید اد ها، 
توجه به تفاوت روید اد ها و توجه به تسلسل روید اد ها. ویژگی های 

می شوند .  حاصل  تاریخ  مطالعه  د ر  بيشتری  تعمق  و  تعقل  با  پایا 
این ویژگی ها عبارتند  از: توجه به تکرار و استمرار د ر تاریخ، توجه 
به رابطه روید اد های تاریخی و انتزاع و ساد ه سازی روابط، توجه به 
عقيد ه  به  روید اد ها.  مشترك  عليت  به  توجه  و  روید اد ها  شباهت 
گليجانی مقد م عواملی که تاریخ معماری را شکل می د هند  د ر قالب 
را د ر هر د وره تشکيل  ثابت و متغير هویت خاص معماری  عوامل 
تمرکز  و  توجه  اساس  بر   .)52  ،۱۳۸6 مقد م،  )گليجانی  می د هند    
بر هر یک از این د و د سته ویژگی ها، د و گونه برد اشت از تاریخ را 

می توان معرفی نمود :
معرفی  پویا  و  تکاملی  فرایند ی  بعنوان  را  تاریخ  برد اشت اول، 
متکامل  زمان  بستر  د ر  معماری  تجارب  آنجائيکه  از  می نماید . 
شوند ه اند ، د ر این صورت تاریخ معماری نيز د ارای فرایند ی پيش روند ه 
و متکامل شوند ه است. د ر این برد اشت، حکمت اصلی مطالعه تاریخ 
معماری، »شناخت سير تکامل« است که هم د ر شناخت خواستگاه 
و هویت اثر معماری مؤثر بود ه و هم د ر تبيين موقعيت اکنون و حال 

او نقش مهمی ایفا می نماید .
و  است  تاریخ  از  مفهومی  و  تجرید ی  برد اشتی  برد اشت د وم، 
تاریخ را بعنوان فرایند ی تکرارشوند ه و د ارای ویژگی های پایا معرفی 
می کند . د ر این برد اشت، تاریخ ظاهری د ارد  و باطنی. ظاهر تاریخ 
حرکت خطی، متحول شوند ه و رو به جلو د ارد . اما بر خالف ظاهر، 
این وقایع متفاوت و نوظهور، د ر بسياری از موارد ، جوهر و مفهوم 
مشابه د ارند  و »شناخت جوهر تجارب تکرار شوند ه« د ر این زمينه 
حائز اهميت است. این تکرارها د ر ماهيت و جوهر وقایع، و به اقتضای 
ویژگی های زمانی رخ می د هد . این نگاه، نگاه عميق به تاریخ است 
و براساس آن، سخن حضرت علی )ع( که می فرمایند  »تاریخ تکرار 

می شود «، معنی می یابد . 
»تفکر  مؤلفه های  اساس  بر  تاریخ  از  جامع  برد اشت  قاعد تاً 
تاریخی«، برد اشتی با توجه توأمان به ویژگی های پایا و پویا خواهد  

بود . بر این اساس برد اشت سوم از تاریخ قابل معرفی است:
برد اشت سوم، اجماعی از د و برد اشت پيشين را تبيين می نماید . 
د ر نگاهی جامع نسبت به د و برد اشت فوق از تاریخ می توان گفت 
که بهره گيری از تاریخ به واسطه هر د و مفهوم »شناخت سير تکامل« 
و »شناخت جوهر تجارب تکرارشوند ه« ميسر می گرد د . د ر صورت 
اعتقاد  به هر د و فرایند  شامل روند  متغير، تکاملی و رو به  جلو تاریخ 
د ر طی زمان و بستر مکان و هم چنين روند  ثبات و تکرار تجارب که 
ماهيت مستقلی از زمان و مکان د ارند ، هر د و خصلت تحول و تکرار 

تصویر 3- نمود ار انواع برد اشت های تاریخی.
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یا پویایی و پایایی د ر فرایند  تاریخ مؤثر و قابل مالحظه خواهد  بود . 
ارتباط این برد اشت ها بصورت انتزاعی د ر )تصویر   ۳( ترسيم شد ه 
است. د ر این تصویر نمود اری از فرایند  تکاملی و رو به جلوی تاریخی 
بصورت خطی و نمود اری از تکرار تجربه ها بصورت مد ور ارائه شد ه 
سينوسی  تناوبی  نمود ار  د ایره ای،  و  نمود ار خطی  د و  تلفيق  است. 
را تبيين می کند  که بيانگر هر د و خصلت ذکر شد ه از تاریخ تحت 

عنوان نمود ار فرایند  هم زمانی تکامل و تکرار د ر تاریخ است.
این نمود ار مبين هم زمانی فرایند  تحول و تکرار د ر تاریخ است. 
حضرت علی )ع( می فرمایند : »از گذشته د نيا، برای آیند ه اش چراغ 
عبرتی ساز. چراکه پار ه های تاریخ با یکد یگر همانند  است و د ر نهایت 
و  است  د گرگونی  د ر حال  تمامش  و  آغازش می پيوند د   به  پایانش 
رفتنی«   )شریف الرضی، ۱۳۹۱، ۴۳5(. این برد اشت از تاریخ موجب 
می شود  تا گذشته بر حسب روح عصر قابليت تفسير یابد  و بينشی 
د ر راستای قابليت تحليل و پيش بينی وقایع آیند ه حاصل گرد د . از 
این طریق مطالعه تاریخ بر اساس مباحث بخش پيشين موجد  خلق 

معنا خواهد  بود .
د ر د سته بند ی کلی از تاریخ نگاری عمومی می توان از روش های 
روایی، ترکيبی و تحليلی نام برد . د ر روش روایی ذکر و شرح توصيفی 
و گزارش گونه و ارائه اطالعات ساد ه و خام و د ر حد  نشان د اد ن آنچه 
هست مد نظر است. د ر روش تحليلی به مطالعه و تحليل یک موضوع 
نتایح آن پرد اخته  با هد فی معين و تبيين و بررسی علل و  خاص 
می شود . د ر روش ترکيبی با استفاد ه از سایر علوم و معارف به تبيين 
همه جانبه تاریخ یک د وره یا یک عصر پرد اخته می شود  )گليجانی 
مقد م به نقل از زرین کوب، ۱۳۸6، ۱05(. از نمونه های تاریخ نگاری 
اثر  معماری«۱۱  »تاریخ  به  می  توان  روایی  روش  مبنای  بر  معماری 
فلچر اشاره نمود . د ر این کتاب معرفی بناهای تاریخی د ر حد  ارائه 
ابعاد   د ر  تأمل  و  شد ه  انجام  بنا  از  عينی  و  تاریخی  کلی  اطالعات 
معمارانه به معنی نقد  و ارزیابی آثار هد ف کتاب نيست. از نمونه های 
تاریخ نگاری معماری بر مبنای روش تحليلی می  توان به »معماری و 
بسترهای تاریخی«۱2 اثِر بُرد ِن و د انستر اشاره نمود . د ر این کتاب 
با هد ف تفسير، تفکر و تعمق د ر موضوع همراه است.  توضيح آثار 
ترکيبی می  توان  بر مبنای روش  تاریخ نگاری معماری  نمونه های  از 
به »تاریخ معماری«۱۳ اثر کوستوف اشاره نمود . این کتاب د ر عين 
را  تاریخ معماری غرب، نگرش تفسيری جامعی  پوشش د اد ن شرح 
است  بود ه  مد نظر  معماری  گوناگون  ابعاد   و  است  گرفته  پيش  د ر 
براساس  می رسد   نظر  به   .)۱05-۱۱۳  ،۱۳۸6 مقد م،  )گليجانی 
ویژگی های تبيين شد ه، روش روایی به صورت نسبی با برد اشت اول، 
از  برد اشت سوم  با  ترکيبی  روش  و  د وم  برد اشت  با  تحليلی  روش 

تاریخ متناظر می باشد .

6. چگونگی تد ریس تاریخ 
همانگونه که د ر بخش 5 تبيين گرد ید ، برد اشت جامع از تاریخ 
و برگرفته از مؤلفه های »تفکر تاریخی«، برد اشتی با توجه توامان به 
پویا خواهد   و  پایا  تبيين شد ه تحت عنوان ویژگی های  ویژگی های 
بود . لذا د ر زمينه د ستيابی به کيفيت مناسب د ر تد ریس تاریخ، با 
مباحث  پيشين،  د ر بخش  برد اشت های مطروحه  و  تعاریف  به  اتکا 

تکرارشوند ه«  تجارب  جوهر  »شناخت  و  تکامل«  سير  »شناخت 
تد ریس  د ر  متد اول  رویکرد   د ر  می رسد   نظر  به  می یابند .  اهميت 
تحول  و  تغيير  بر  تأکيد   صورت  به  تکامل«  سير  »شناخت  تاریخ 
روید اد ها، تنوع و تعد د  روید اد ها و تسلسل آنها بيشتر مد  نظر بود ه 
بر تکرار  و »شناخت جوهر تجارب تکرار شوند ه« به صورت تأکيد  
و  انتزاع  و  تاریخی  روید اد های  رابطه  به  توجه  روید اد ها،  تشابه  و 
کم تر  روید اد ها  مشترك  عليت  به  توجه  و  آنها  روابط  ساد ه سازی 
متکی  جامع  د ید گاهی  به  د ستيابی  قاعد تا  می گيرد .  قرار  مد نظر 
بر »تفکر تاریخی«، د ید گاهی است که هر د و گروه از ویژگی ها را 
هم زمان مورد  توجه قرار د هد . بر این مبنا، به نظر می رسد  د ستيابی 
به کيفيت مطلوب د ر تد ریس تاریخ د رعين توجه به »شناخت سير 
می باشد .  تکرارشوند ه«  تجارب  جوهر  »شناخت  بر  تأکيد   تکامل«، 
گليجانی مقد م معتقد  است که شناخت اصالت ها و عوامل اصلی و 
از پد ید ه های زود گذر که معماری را تحت تأثير قرار  آنها  تشخيص 
د اد ه اند ، بخشی از هد ف تاریخ معماری است که باید  د ر مورد  آن 
اند یشيد ه شود    )گليجانی مقد م، ۱۳۸6، ۴۸(. د ر این راستا بر اساس 
پيشنهاد  این تحقيق این کيفيت از رهگذر توجه به سه مقوله زیر 

قابل د ستيابی است:
مقوله اول به موضوع برانگيزش قوه کشف، تفسير و تحليل روابط 
د ستيابی  به نظر می رسد   تأکيد  می کند .  تد ریس  د ر  تاریخی  وقایع 
تجارب  جوهر  »شناخت  و  تکامل«  سير  »شناخت  مؤلفه های  به 
تکرارشوند ه« نيازمند  فرایند ی کشفی و استنتاجی از بطن وقایع و 
آثار تاریخی است. اما اگر این کشف و استنتاج توسط تاریخ نگار یا 
مد رس تاریخ صورت پذیرد  و به د انشجو انتقال یابد ، فرایند ی مشابه 
انتقال یک طرفه اطالعات تاریخی خواهد  بود  که تأثيرگذاری زیاد ی 
تد ریس  زمينه  د ر  اکتشاف  و  تحليل  از  بهره گيری  د اشت.  نخواهد  
خود ۱۴  توسط  که  د اشت  خواهد   بيشتری  اثرگذاری  زمانی  تاریخ 
د انشجو صورت گيرد . از این رو تحریک قوه کنجکاوی و اکتشاف د ر 
د انشجو د ر افزایش کيفيت تد ریس تاریخ تأثيرگذار است. د ر چنين 
را  تاریخی  روید اد های  رابطه  تا  می شود   ترغيب  د انشجو  فرایند ی 
د ر زمينه های مختلف با یکد یگر د ریابد . باید  توجه د اشت که سواد  
تاریخی ارتباطي به وقایع و آثار به ظاهر متکثر و متفرق د ر گذشته 
ند ارد ، بلکه سواد  تاریخی ریشه د ر فهم تاریخی و منتج از شناخت و 
قد رت ارتباط بخشی ميان روید اد های تاریخی است. د ر این زمينه 
برای  به »شيفتگی  آن  از  گراف  و  بارزان  که  با ذهنيتی  است  الزم 
نظم« تعبير می نمایند ، به تفسير روید اد های گذشته پرد اخت )به نقل 
از گروت و وانگ، ۱۳۸۴، ۱65(. بر اساس نظرات فرد ینان سوسور، 
خود   د ر  است،  نهفته  معنا  وقایع  ميان  »رابطه«  د ر  که  به اند ازه ای 
آنها نيست )به نقل از گروت و وانگ، ۱۳۸۴، ۱65(. هرچه ارتباط 
ميان اتفاقات و آثار تاریخی بيشتر برقرار شود ، هم زمانی د و مؤلفه 
»شناخت سير تکامل« و »شناخت جوهر تجارب تکرارشوند ه« د ر 

جریان های تاریخی قابليت د رك بيشتری می یابد . 
روش های  د انشجویان  استنتاج  و  تحليل  قوه  برانگيختن  د ر 
و  هم سنجی  یا  قياس  روش های  برد .  به کار  می توان  را  مختلفی 
استقراء از جمله روش های کاربرد ی د ر این زمينه است. د ر مطالعه 
تاریخ اغلب د ر نتيجه هم سنجي و مقایسه وقایع، سواالت جد ید ی 

جستاری د ر چگونگی آموزش تاریخ معماری   از رهگذر توجه به »تفکر تاریخی«
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مطرح مي شود . به عنوان مثال، مورخان و عالمان اجتماعي انقالب ها 
بر همساني هایي که  این هم سنجي ها گاهی  را هم سنجي کرد ه اند . 
وجود  د ارد  استوار است و یا صرفاًً نتيجه کاربست توصيف هاي مشابه 
قیاس  یک  ميان  روشني  منطقي  تمایز  چنين  هم  باشد .  می تواند  
که باید  از مقد مات منتج شود  و یک استقرا که نتيجه نمونه هاي 

پرشمار، ولي نه همۀ موارد  و نمونه هاي ممکن است، وجود  د ارد . 
مقوله د وم به موضوع توجه به انتزاع و ساد ه سازی وقایع تاریخی 
فرایند   است  معتقد   کالينگوود   می کند .  تأکيد   تد ریس  فرایند   د ر 
تاریخ نگاری، فرایند  زینش، ساد ه کرد ن، برنامه ریزی، رهاکرد ن   مطالب 
بيشتری  اهميت  که  است  چيزهایی  اختيار گرفتن  د ر  و  غيرمهم 
د ارند . این ساد ه سازی به عبارتی شکل د اد ن به چارچوبی است که 
این فرایند  شباهت به  بازخوانی کرد .  از ورای آن می توان وقایع را 
و  گزینش  را  طبيعی  محتوای  نقاش  د ارد .  نقاش  یک  تصویرسازی 
تفسير می کند . مسئول محتوای یک تصویر، هنرمند  است نه طبيعت 
)گروت و وانگ، ۱۳۸۴، ۱۴۱(. از این رو می توان گفت که ساد ه سازی 
د رك  قابليت  تنها  نه  تاریخی،  آثار  خصلت های  و  ویژگی ها  وقایع، 
نوعی  انتخاب  جهت  به  بلکه  می سازد ،  آسان  را  تاریخی  مسائل 
قاب و چارچوب بينشی، تقویت کنند ه نوعی نگاه تحليلی است. د ر 
به  وقایع می توان  برجسته کرد ن شباهت های  با  فرایند  ساد ه سازی، 
توجه  تکرارشوند ه«  تجارب  به »شناخت جوهر  مربوط  خصلت های 
پيد ا کرد  و با برجسته کرد ن تفاوت های وقایع، می توان به خصلت های 

مربوط به »شناخت سير تکامل« پی برد . 
د ر  است.  نقشه  کشيد ن  مانند   تاریخ  د رك  استنفورد   بيان  به 
جهت ساد ه سازی، بعضي چيزها بایستی کنار گذاشته شود  و انتخاب 
او معتقد  است که بد ون د اشتن نوعي  این راستا  صورت گيرد . د ر 
الگوی کل نگر، فهميد ن تاریخ محال است. الگو و ساختارهاي ذاتي 
ترتيب  و  نظم  واقع  د ر  الگو  د ارد .  وجود   تاریخي  روید اد هاي  د ر 
نه ساخته شوند     الگوها کشف شوند  و  باید   تاریخ  عناصر است. د ر 
)استنفورد ، ۱۳۹6(. هم چنين همان  قد ر که نگریستن از نزد یک به 
به  نظرکرد ن  د ور  فاصلۀ  از  و  ایستاد ن  عقب  است،  سود مند   تاریخ 
تفکر  راستای کسب  د ر  )استنفورد ، ۱۳۹5(.  است  مفيد   نيز  تاریخ 

تاریخی، ساد ه سازی به واسطه نظرکرد ن از باال و نگاه جامع به وقایع 
د ید   شویم،  نزد یک  افق  به  هرچه  می کند .  عميق  را  د ید   تاریخی، 
سطحی می گرد د . لذا د ر آموزش به روش علمی انتظار می رود  که از 
افق باال به روید اد ها و وقایع تاریخی نظر شود    )جعفری مذهب به 

نقل از جواد یان، ۱۳۹2(.

و  قواعد   استخراج  بر  تمرکز  موضوع  به  سوم  مقوله 
سنت های تاریخی د ر فرایند  تد ریس تأکيد  می کند . توجه و اعتقاد  
به وجود  قواعد  تکرارشوند ه د ر فرایند  تد ریس، می تواند  نوعی انگيزه 
نماید .  ایجاد   وقایع  بر  حاکم  قواعد   به  نسبت  هشياری  و  اکتشافی 
طرح مسائلی نظير اینکه علت های مشابه چگونه موجد  معلول های 
مشابه می شوند  یا رخد اد های مشابه چگونه از د ل این روابط علت و 
معلولی متناظر قابل استخراج است، د ر هشيار نمود ن ذهن د انشجو 
د ر توجه به سنت های تکرار شوند ه تاریخ مؤثر است. تأکيد  و تمرکز 
بر تکرار تجارب، اصول مشترك، سنت ها و قواعد  د ر وقایع، موجد  
بينش تاریخی است. د انش تاریخ به مؤلفه های زمان و مکان وابسته 
است. اما بينش تاریخی از زمان و مکان عبور می کند . نوعی د ید گاه 
انتزاعی فراتر از زمان و مکان ایجاد  می کند  که از د ل آن قواعد  و 
کشف  است  معتقد   همپل  است.  د ستيابی  قابل  تاریخی  سنت های 
از همان  روید اد های  پيش بينی  موجد   تاریخی می تواند   قاعد ه  یک 
وانگ، ۱۳۸۴، ۱۴۳(.  و  از گروت  نقل  )به  باشد     زمان  نوع د ر طی 
همچون  باید   را  تاریخ  بایستی  اگرچه  که  گفت  می توان  رو  این  از 
یک جریان پویا و به هم پيوسته تعریف و ارائه کرد ، با نشان د اد ن 
اصول و قوانين آن، فاید ه مند ی آن روشن می شود . با تعمق و د رك 
د رست و بی غرضانه تاریخ، می توان آیند ه جریانات سياسی اجتماعی 
زمان حال را پيش بينی کرد  و به بيان توین بی۱5،پژوهشگر انگليسی 
ذکر  با  می توان  ترتيب،  این  به  کرد .  نگاه  فرد ا«  »تاریخ  به  تاریخ، 
به  تاریخی  اعمال و رفتارهایی که د ر د وران متفاوت  از  نمونه هایی 
د ر  را  گذشته  تاریخ  مطالعه  تأثير  شد ه اند ،  منتهی  یکسانی  نتایج 
نقل  )به  نمود   روشن  زمان حال  و جریانات  پد ید ه ها  د رك د رست 

از اله د اد ی، ۱۳۹2(.
سه مقوله ذکر شد ه د ر مد لی د ر )تصویر   ۴( ارائه شد ه است.

تصویر 4- مد ل مقوالت مؤثر د ر کیفیت تد ریس تاریخ.
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7. بررسی چند  نمونه اکتشاف، انتزاع و استخراج قواعد  
تاریخی د ر مباحث تاریخ معماری

د ر این بخش از مقاله، تحليل نمونه  هایی از مباحث تاریخ معماری 
با توجه و تأکيد  بر سه مقوله »برانگيزش قوه کشف، تفسير و تحليل 
روابط وقایع تاریخی«، »توجه به انتزاع و ساد ه سازی وقایع تاریخی« 
و »تمرکز بر استخراج قواعد  و سنت های تاریخی« صورت می گيرد .

د ر  روابط  تحلیل  و  تفسیر  برکشف،  متکی   ،1 نمونه  تحلیل   .1  .7
تاریخ  د ر  مختلف  د وره  د و  از  اثر  د و  د ر  مشابه  تناسبات  قالب 

معماری

کالين رو، محقق امریکایی تاریخ معماری، د ر مقاله ای تحت عنوان 
»ریاضيات ویالی اید ه آل«   )۱۹۴7(، بر اساس کشف و تفسير روابط، 
تشابه بين تناسبات تقسيمات فضایی یک ویالی پاالد ین و یکی از 
از  ویال  د و  هر  حاليکه  د ر  می نماید .  تحليل  را  لوکوربوزیه  ویالهای 
سازمان تناسبات مشابهی برخورد ارند  و د ر رابطه با یک نظم ریاضی 
عالی می باشند ، ویالی پاالد یو شامل فضاهایی با اشکال ثابت و روابط 
مشترك هماهنگ است و ویالی لوکوربوزیه از طبقات افقی شامل 
فضای آزاد  تشکيل شد ه که به وسيله قطعات کف و سقف تعریف 
می شوند . د ر این ویال اتاق ها از نظر شکل متفاوت هستند  و به طور 
از چينک، ۱۳7۳،  نقل  )به  آرایش می یابند     نامتقارن د ر هر طبقه 

۳05(   )تصویر 5(.

و  روابط  ساد ه سازی  و  انتزاع  بر  متکی   ،2 نمونه  تحلیل   .2  .7
سازماند هی اثر تاریخی و تبلور آن د ر بنای معاصر

ویليام کرتيس، مورخ انگليسی تاریخ معماری معاصر، معتقد  است 
لویی کان د ر طرح ریزی بنای مجلس ملی د ر د اکا، تأثيرات چند ین 
نفوذ  تاریخی  ساختارهای  به  او  می آميزد .  هم  د ر  را  تاریخی  د وره 
می کند  و به واسطه روش متد اول خود  از طریق انتزاع، ساد ه سازی و 

بازخوانی تاریخ، اثری مد رن ارائه می د هد . ویژگی آثار کان »بی زمانی 
جوهره  به  طریق  این  از  که  است  خود «  زمان  به  تعلق  عين  د ر 
سازماند هی  تأثيرپذیری  می د هد .  پاسخ  زمانی  متفاوت  ویژگی های 
تاج محل  نظير  تاریخی  آثار  سازماند هی  انتزاع  از  منتج  پروژه  این 
را  اثری مد رن  و  امروزی گشته  بد یعی  به طرز  است که  محسوس 
بخش  طرح  این  د ر   .)Curtis, 2012( می رساند     ظهور  عرصه  به 
اصلی مؤسسه د ر فضای مرکزی با ویژگی اجتماعی متمرکزی ارائه 
می شود  که مبتنی بر مربع و د ایره است و به وسيله محورهایی با توالی 
مشخص با محيط اطراف ارتباط می یابد . فضاهای فرعی به صورت 
بخش هایی اطراف مولد  اصلی قرار می گيرند  و برای ایجاد  تنوعاتی 
د ر طرح، بخش های کوچک تر و خصوصی تری را د ر بر می گيرند . این 
الگوهای هند سی که به طرح های تزئينی شباهت زیاد ی د ارد  بسيار 
الگوهای  شود .  قلمد اد   قرارد اد ی  و  اختياری  که  است  آن  از  فراتر 
انتزاعات  نشانگر  که  است  نماد ینی  هند سه های  یا  مند له ها  مذکور 

جهانی است   )کرتيس، ۱۳۸2، ۴۹۳(   )تصویر 6(.

سنت  و  قاعد ه  استخراج  بر  متکی   ،3 نمونه  تحلیل   .3  .7
د ر  پیچید گی  به  از ساد گی  تناوبی  تحول  زمینه  د ر  تاریخی 

تاریخ معماری غرب

پيتر اسميت پژوهشگر انگليسی تاریخ معماری معتقد  است که 
د ر فرایند  سير تکامل آثار د ر تاریخ معماری غرب، تغييرات تناوبی 
سه پله ای بر اساس اصول مشترك و همسان، از ساد گی به پيچيد گی 
نمود ار تصویر  تناوبی د ر  این تحول  بازشناسی است.  و  قابل کشف 
5 ارائه شد ه است. اگرچه آنچه که د ر هر د وره اتفاق می افتد  د قيقاً 
تکرار د وره قبل نيست، ولی به جهت نوع نظم و تحول از ساد گی 
به پيچيد گی، نوعی تشابه و تناظر قابل رد یابی د ارد . د ر پله اول با 
تمد ن  د ر  معماری  آثار  و شکل گيری  غرب  د ر  تمد ن  تاریخ  شروع 
یونان، ساد گی د ر قالب نظمی روشن قابل پيگيری است. ساد گی و 
هماهنگی حاکم بر این شيوه از مشخصه قابل رد یابی د ر د وره های 

تصویر 5- کشف و تفسیر تناسبات اید ه آل د ر د و بنا از د و د وره مختلف تاریخی. مأخذ: )چینک، 1373، 305(

جستاری د ر چگونگی آموزش تاریخ معماری   از رهگذر توجه به »تفکر تاریخی«
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نظم  فرایند ،  این  از  د وم  پله  د ر  هستند .  نيز  رنسانس  و  رمانسک 
روشن به تد ریج به پيچيد گی گرایش می یابد . اسميت بهترین نمونه 
این مرحله را پيش فضای کتابخانه سن لورنزو د ر فلورانس می د اند  
که توسط ميکل آنژ د ر شيوه مانریزم ساخته شد ه است. عد م وضوح 

و اغوا، مشخصه های پله سوم هستند  که د ر آثار بيزانس، گوتيک د ر 
بسيار  مرحله  این  د ر  نظم  می شود .  د ید ه  باروك  د وره  و  انگلستان 

پيچيد ه است   )Smith, 1981, 257(   )تصویر 7(.

نتیجه

تصویر 8- حضور توأمان »پایایی« و »پویایی« د ر جریان تاریخ.

)Smith, 1981, 257( :تصویر 7- تکرار تغییر از ساد گی تا پیچید گی بصورت تناوبی د ر تاریخ. مأخذ

)Curtis, 2012( :تصویر 6- سازماند هی بنای معاصر بر مبنای انتزاع و ساد ه سازی سازماند هی بنای تاریخی. مأخذ

کيفيت  به  د ستيابی  جهت  مقاله  این  د ستاورد های  براساس 
تاریخی  تفکر  به  د ستيابی  معماری،  تاریخ  تد ریس  د ر  مطلوب 

ضروری است. این شيوه تفکر از طریق توجه د اد ن و تمرکز بر فرایند  
یافتن نظم وترتيب منطقی روید اد ها، آثار معماری منبعث از آنها و 
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پيوند هاي ميان آنها حاصل می گرد د  و نه صرف توصيف آنها. چنين 
تبييني به این باور بستگي د ارد  که روید اد  مورد  بررسي بخشي از 
اثر  یا  یک تحول کلي موجود  د ر همان زمان تصور شود  و روید اد  
معماری از طریق شناسایي روابط د روني آن با بناها یا روید اد هاي 
د یگر و قرارد اد ن آن د ر بستر تاریخي خود  شناسایی گرد د . هم چنين 
تأکيد  بر اینکه چه چيزي است که د ر جریان د گرگوني تاریخ تد اوم 
مي یابد  د ر ایجاد  بينش و تفکر تاریخی اهميت د ارد . تغيير و تد اوم از 
ویژگي هاي مهم تاریخ است. اگرچه به جهت تفاوت ویژگی های زمانی 
هر اتفاق تاریخي د قيقاً تکرار نمي شود ، ولی تکرار چارچوب های کلی 
است  معتقد   مقاله  این  راستا  این  د ر  است.  قابل پيگيری  رخد اد ها 
»کشف، تفسير و تحليل روابط وقایع تاریخی« مقد مه تحقق »انتزاع 
و ساد ه سازی وقایع تاریخی« و د ر نگاهی جامع موجد  کشف »قواعد  
و سنت های تاریخی« خواهد  بود . شناخت این اصول و قواعد  موجد  
د رك »پایایی« د ر جریان تاریخ هستند . با توجه به اینکه پيشرفت، 
تکامل و تحول د ر تاریخ د ر عين تحقق اصول و قواعد  تکرارشوند ه و 
متد اوم جریان می یابد  و وجود  هرکد ام ناقض حضور د یگری نيست، 

می توان گفت »پایایی« و »پویایی« حضوری توأمان د ر جریان تاریخ 
د ارند    )تصویر 6(. د ر این راستا توجه به مؤلفه های منبعث از پایایی 
د ر تاریخ، موجد  نگاه عميق و الیه های پنهان د ر شناخت به تاریخ 
از سه  متاثر  تد اوم  یا  »پایایی«  ویژگی  بر  تأکيد   و  توجه  لذا  است. 
مقوله »برانگيزش قوه کشف، تفسير و تحليل روابط وقایع تاریخی«، 
»توجه به انتزاع و ساد ه سازی وقایع تاریخی« و »تمرکز بر استخراج 
قواعد  و سنت های تاریخی« متضمن د ستيابی به کيفيت مطلوب د ر 

آموزش معماری است   )تصویر ۸(.
چنين فرایند ی، تکثر د انش و اند وخته های تاریخی را به صورت 
قواعد ی هم گرا و بينشی کل نگر ساد ه سازی می نماید . د ر این صورت 
قد رت  بلکه  می شود ،  آسان  تاریخ  فراگيری  نه تنها  می رسد   به نظر 
این  پيامد های  پيش بينی  و  معاصر  مسائل  زمينه  د ر  تصميم گيری 
زند ه«  »تاریخ  نام  به  جد ید   مفهومی  و  می یابد   افزایش  تصميمات 
کالس  روش،  این  به  توجه  هم چنين  د اشت.  خواهد   ارائه  قابليت 
آموزش تاریخ را از حالت منفعل و یک طرفه خارج می کند  و نوعی 

آموزش فعال ایجاد  می نماید .

استنفورد ، مایکل   )۱۳۹6(، د رآمد ی بر فلسفه تاریخ، ترجمه احمد  گل 
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his paper aims to have an inquiry about why and 
how to teach architectural history and to sug-

gest a practical framework in this regard. The research 
method is based on logical argumentation. The results 
have been investigated in some architectural cases. 
Since the logical argumentation methods vary from 
formal/mathematical argumentations to cultural/dis-
cursive argumentations, this research can be positioned 
in between as a mathematical/ cultural argumentation. 
The research literature review proposes two different 
areas of subject, ‘philosophy of history’ and ‘histori-
cal narrations’. Studying the ‘philosophy of history’ 
literature, the first studies go back to Kant’s ‘the idea 
of universal history from a cosmopolitan point of view’ 
and Hegel’s ‘lectures on the philosophy of world his-
tory’. New theories are aroused by Popper’ ideas about 
positivism causality in historical events. On the other 
hand, reviewing the ‘historical narrations’ literature, 
Danto proposes the idea of history as constructed of 
narrative sentences. Gallie emphasizes on the literal 
metaphors for historical narratives and Collingwood 
believes in the role of imagination and comprehen-
sion in historical narratives. Regarding history educa-
tion, this paper believes that emphasis on transferring 
insight is more important than the transference of in-
formation. Analyzing the negative effects of the infor-
mational approach in this regard, the paper proposes 
the importance of ‘historical thinking’. In this regard, 
titles such as ‘the meaning of historical thinking’ and 
‘achievement of historical thinking’ are described. 
With these considerations, different types of historical 
analysis are categorized according to ‘evolutional pro-
cess’ and ‘the substance of repeating experiences’. So 
the appropriate quality of teaching architectural history 
can be attained through ‘arousing the power of discov-
ering, interpretation and analysis of the relationships 
of historical events’, ‘abstraction and simplification of 
historical events’ and ‘extraction of historical rules and 
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traditions’. ‘Arousing the power of discovering, inter-
pretation and analysis of the relationships of historical 
events’ means emphasizes on the relations between the 
events. Whatever the power of discovering connections 
between events strengthens, historical literacy may 
improve. ‘Abstraction and simplification of historical 
events’ means standing back and observing the total-
ity of events, main relations and omitting unnecessary 
issues. ‘Extraction of historical rules and traditions’ 
means having a belief in repeating rules about histori-
cal experiences and events. Moving toward extracting 
such rules may lead to comprehension of ‘durability 
‘in history. Since the progress, evolution and change in 
history do not make paradox with repeating principles 
and patterns in history, it can be said that ‘durability 
and ‘dynamism’ have a simultaneous attendance in the 
history concept. At the same time, discovering such 
rules provides the power of predicting future events. 
This may lead to a timeless knowledge of history. In 
such a process, the multiplicity of historical informa-
tion can be simplified as convergent rules and compre-
hensive insight. Learning history will be more easy and 
deciding about contemporary issues and forecasting 
the effects of decisions would be possible. These char-
acteristics can lead to what can be called ‘live history’. 
This method of teaching may convert the class space 
from a passive state to an active and interactive state.

Keywords: Architectural Education, Architectural His-
tory,   History,   Historical   Thinking,  Historical Insight.
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