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ﭼﮑﯿﺪه
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻨﮑﻨﻨﺪه در ﺑﮫﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻌﻤﺎری در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ،داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ،ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ و ھﻨﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت طﺮح ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺮ طﺒﻖ آن داﻧﺸﺠﻮ را ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﺎده ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﮫﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
آﻣﻮزش ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﮫﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻣﻮزش آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﻌﻤﺎری در ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و از ﺳﺎل  ١٣١٩ﮐﻪ داﻧﺸﮑﺪه ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﮫﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺷﮑﻠﯽ واﻗﻌﯽ
ﺑﮫﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ دھﻪ ﭘﻨﺠﺎه دو ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﯾﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٣٩ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ رﺳﻤﺎً اﺟﺎزه طﺮح ﻧﻘﺸﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺲ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﺳﺘﺎﻧﺪرﮐﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﮫﻨﺪس ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ دھﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوز در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی اﯾﺮان ﺳﭙﺮی ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ھﻨﻮز
روش ﯾﺎ روﺷﮫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺸﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ھﻤﻪ داﻧﺸﮑﺪھﮫﺎی ﻣﻌﻤﺎری
وﺟﻮد دارد .آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری دراﯾﺮان دارای ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ی آﻣﻮزش آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،آﻣﻮزش در دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺎھﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ھﺎ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی در ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
 ،ﺑﯿﺎن آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ،و ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری در اﯾﺮان ﺿﺮورت ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﮫﺎرت ﺑﺮای
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد .در اداﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎھﺎوس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اﻟﮕﻮی
آﻣﻮزش ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ
١
ذﮐﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﻮزش اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و اراﺋﻪ ی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر

ﺑﮫﺼﻮرﺗﯽ ﺳﺎده و ﮐﻠﯽ ﺗﻼش ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی روﺷﮫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و
رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.و و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪارس آﮐﺎدﻣﯿﮏ
ﺟﮫﺎن و اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
واژھﮫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :آﻣﻮزش ،ﻣﻌﻤﺎری ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن ،ﺑﺎھﺎوس
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﺷﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎوھﺎس اﺳﺖ )) .ﮔﺮو ﭘﯿﻮس ((  ،ﻣﻮﺳﺲ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ  ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮ
ﺧﻮاص و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ھﺎی ﻓﺮم
ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد،
ّ
و
طﺮّاﺣﯽ را ھﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ )) ،ﮔﻮﺗﻤﺎن (( در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی طﺮّاﺣﯽ درﺑﺎره ی ﻣﺪارس ﻣﻌﻤﺎری ،ﮐﻤﺒﻮدھﺎی آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری را ﻣﻄﺮح
ﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی درﺳﯽ ﺑﺮ طﺮّاﺣﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﻧﻈﺮی اﯾﺪه
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ی اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣ ّ
ھﺎی طﺮّاﺣﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺮا داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
اﺳﺖ و دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻏﻠﺐ از ﮐﻤﺒﻮد اط ّﻼﻋﺎت ﻓﻨّﯽ ﻣﻌﻤﺎران ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ
از داﻧﺶ ﺳﺎزه ای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ).زرﮐﺶ١٣٨۴) ،
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل آﻣﻮزش آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻪ از  ١٣١٩در داﻧﺸﮑﺪه ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﻨﺪﺑﺎد ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوام ﺑﯿﺎورد و ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ روش ھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ و ﻣﯿﺎﻧﯽ آﻣﻮزش
ﻣﻌﻤﺎری ھﯿﭽﮑﺪام ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺗﺎ اواﺧﺮ دھﻪ ﭼﮫﻞ در ﺳﻪ دوره رﯾﺎﺳﺖ آﻧﺪره ﮔﺪار ،ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮوﻏﯽ و
ھﻮﺷﻨﮓ ﺳﯿﺤﻮن رواﻟﯽ ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ای ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮزار
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد .از ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای دروس و اﻗﺘﺪارﮔﺮاﺋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داﻧﺸﮑﺪه،
روﻧﺪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﯾﮑﺮدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﻓﺰوﻧﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﯿﺰ )ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای آن ھﺎ ﻧﺪاﺷﺖ( ﻣﺘﺎﺛﺮ
ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ،ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺒﻞ در اروﭘﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه و اﯾﻨﮏ
اﺳﺘﺎدان ﺟﻮان و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺗﺎزه وارد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر رﺿﺎ – رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ
داﻧﺸﮕﺎه – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ
٢
ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺘﺎدی را ﺑﻪ روش ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در آن از ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮی ﺗﺎ اﺳﺘﺎدﯾﺎری و اﺳﺘﺎدی ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ای
داﺷﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﮫﺎد ﮔﺮوه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را وارد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ راﯾﺞ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اداری آن زﻣﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﮫﺬا ﻣﻮﺟﺐ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺳﯿﻊ در ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮاﻗﺐ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت از ﭼﮫﺎرﭼﻮب آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان ﺟﻮان و ﺳﯿﺮ آﻣﻮزه ھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی
ﻧﻮ ،ﺑﻪ وﻗﻮع ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ.در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎھﺎوس و ﺷﯿﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری آن در ﻣﻌﻤﺎری
آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺎھﺎوس ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺪ
ﺑﺎھﺎوس ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ھﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎھﺎوس در آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺘﺮ ﮔﺮوﭘﯿﻮس در ﺷﮫﺮ ﺳﻨﺘﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ واﯾﻤﺎر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٩١٩ﺗﺎ
 ١٩٣٣ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮد و دﺳﺘﺎوردھﺎی آن ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ھﻨﺮ
و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در دو ﺷﮫﺮ دﺳﺎﺋﻮ و واﯾﻤﺎر
آﻟﻤﺎن از ﺳﺎل  ١٩٩۶در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎھﺎوس ﮐﻪ در زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ «ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎری» اﺳﺖ ،در دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﮫﺎرده ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ،در ﺳﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﻪ آرﺷﯿﺘﮑﺖ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎھﺎوس را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
اﺑﺘﺪا از ﺳﺎل  ١٩١٩ﺗﺎ  ١٩٢۵در ﺷﮫﺮ واﯾﻤﺎر ،ﺳﭙﺲ از ﺳﺎل  ١٩٢۵ﺗﺎ  ١٩٣٢در دﺳﺎﺋﻮ و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﺳﺎل  ١٩٣٢ﺗﺎ
 ،١٩٣٣ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎزی آﻟﻤﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ،در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه واﻟﺘﺮ ﮔﺮوﭘﯿﻮس  ،ھﺎﻧﯿﺲ ﻣﻪ ﯾﺮ ،ﻣﯿﺲ وان دروھﻪ ﺑﻮد.اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ و
ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن طﺮح و ﻓﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .آﻣﻮزه ھﺎی آن ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎد ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،روش آﻣﻮزش در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ طﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﻣﮫﺪ طﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪرن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .ھﺪف اوﻟﯿﻪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎھﺎوس ،اﯾﺠﺎد
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺪارس ﻣﻌﻤﺎری ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ )ﭼﻮن ﻧﺠﺎری ،آھﻨﮕﺮی و…( و آﮐﺎدﻣﯽ ھﻨﺮی ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰان ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎھﺎوس ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ را از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ھﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎ و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪرن ﺑﺎﺷﺪ و طﺮاﺣﯽ ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ از
ﻋﮫﺪه آزﻣﻮن ھﺎی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮآﯾﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎ و آﺛﺎری ﮐﻪ در طﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎھﺎوس ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺘﺎدان و ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﺎرت ﺳﺎﻣﺮﻓﯿﻠﺪ و ﺧﺎﻧﻪ اوﺗﻪ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺧﺎﻧﻪ اوﺋﺮﺑﺎخ در ﯾﺎﻧﺎ و ﺑﺮج ﺗﺮﯾﺒﯿﻮن در
٣
ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ )ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎھﺎوس ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ طﺮاﺣﯽ آن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ(
اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎھﺎوس در اﯾﻦ دوره در آن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺧﻮد ﻣﺪرﺳﻪ در دﺳﺎﺋﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺘﺮ ﮔﺮوﭘﯿﻮس ،ﻣﺪﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﺎھﺎوس ،طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻧﺎزی ھﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎھﺎوس ،ﻣﺪﯾﺮان و اﺳﺘﺎدان ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ھﻤﻪ از ﻣﻌﻤﺎران
طﺮاز اول آن زﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎری از ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺎھﺎوس ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎھﺎوس ﺟﺪﯾﺪ را در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻤﺎران ﺟﻮان اداﻣﻪ دادﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎھﺎوس در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﮫﺎن ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ در ﻣﻌﻤﺎری و طﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪرن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ھﻨﺮی
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻔﻮذ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ،دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮھﺎﻧﺲ اﯾﺘﻦ آن را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎد ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن اﯾﻦ دوره ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ھﻨﺮﺟﻮﯾﺎن اﺟﺒﺎری ﺑﻮد . .در اﯾﻦ دوره ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺖ .در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ،ﺷﮑﻞ ،رﻧﮓ ،ﻣﺎده و

ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﻧﻮﺑﺖ آﻣﻮزش در ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ دو رﺷﺘﻪ دروس ھﻨﺮی و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﯽ ﺷﺪ و از ﺳﺎل  ١٩٢۴رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ .در اﯾﻦ
دوره ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮔﺮوﭘﯿﻮس در ﺳﺎل ١٩٢۶
در رﺳﺎﻟﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ” اﺻﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎوھﺎوس” ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ  :ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺑﺎوھﺎوس اﺳﺎﺳﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ طﻮر ﻣﺪاوم اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎوھﺎوس ﻗﺼﺪ دارد در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺣﺮﻓﻪ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﺮم ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺿﺮورت ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﺮم ﺑﭙﺮدازد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ،ھﻤﻪ ﻓﻦ ﺣﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ
و ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮادی ر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﻣﺠﺮب ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻋﻨﺎﺻﺮ طﺮاﺣﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ اطﻼع ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺑﺎوھﺎوس ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ھﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ درآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮآورده ھﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰ و
ﺻﻨﺪﻟﯽ ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻟﻮازم ﭼﺮاغ ﺑﺮﻗﯽ( ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺒﮏ
ﻓﺮآورده
۴
ھﺎی ﺑﺎوھﺎوس ﺧﺼﻠﺖ ھﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎده داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد از
ﭘﺎﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻂ و ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد . .وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه ﺳﺒﮏ ﺑﺎھﺎوس ﺗﮑﯿﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﮫﺮه
ﮔﯿﺮی ﺑﮫﯿﻨﻪ از ﺧﻮاص ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺣﺘﺮاز از ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺗﺠﻤﻠﯽ در ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ و ﻓﺮآورده ھﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺿﺮورت ھﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺘﯽ و
ﺧﻮش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ از دﯾﮕﺮ اھﺪاف ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎھﺎوس ﺑﻮد .اﺳﺘﺎدان ﺑﺎھﺎوس ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
ﺧﻮد ﯾﺎد ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﯿﺎزھﺎ طﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ھﯿﭻ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﮫﺎ
ﺟﻨﺒﻪ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ .در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎھﺎوس ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن دروس
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺎھﺎوس ﻗﺮار ﺑﻮد ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش در ﺑﺎھﺎوس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﭘﺲ از آن اراﺋﻪ و ﺗﺪرﯾﺲ روش ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ طﻮر ﺳﺨﺖ و ﺟﺪی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻮل ﺗﺪرﯾﺲ در ﺑﺎوھﺎوس ،ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻣﻮزش ھﺎی ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ،ﭘﯿﺶ از آن در ﻣﺪارس
اﺻﻼح ﺷﺪه ھﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی آﻟﻤﺎن  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﻣﮫﻢ در آﻣﻮزش ھﻨﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .وﻟﯽ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎھﺎوس را از دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ – ﮐﺎرﮔﺎھﯽ آن ﺑﻮد .ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان ﻣﺘﺨﺼﺺ درھﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ھﻨﺮﻣﻨﺪان زﯾﺒﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ھﺎی ﭘﺎره ای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﮫﺮ ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ آﻟﻤﺎن ﻓﻘﺮ زده آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮔﺮوﭘﯿﻮس ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
و ﺧﻼق ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻐﺰھﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮ آن زﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻞ ﮐﻠﻪ ،اﯾﺘﻦ،ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ،ﻣﻮھﻮﻟﯽ ﻧﺎﮔﯽ ،ﺟﻮزف آﻟﺒﺮز را ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آواﻧﮕﺎرد ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮد.در
زﻣﺎن اﯾﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ) اﻧﺘﺰاﻋﯽ ( اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺧﻮدﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی اﯾﺘﻦ در ﺳﺎل  ،١٩٢٣ﻻزﻟﻮ ﻣﻮھﻮﻟﯽ – ﻧﺎﮔﯽ و ﯾﻮزف آﻟﺒﺮس ،ﻣﺪرﯾﺖ دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ را
ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ،و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻼش ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ

ورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ھﻨﺪﺳﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﺖ اﻓﻼطﻮﻧﯽ
داﺷﺖ.

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺮﻣﺎن
داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻌﻤﺎری در طﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی ﮐﻮدک ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ارﺗﻘﺎء ﺧﻼﻗﯿﺖ
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺧﻼق در آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری)ﺗﻔﺎوت ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻤﺎر در ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری در ﺣﺎل از ﻧﻈﺮ
اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺮﻧﺲ ﻻﯾﻦ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان
ﮔﺖ ﭘﯿﭙﺮ  ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺶ رﺳﺎن  ،ﺑﯿﺶ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

