
 
 

 .گذرد مي تهران دانشگاه در معماري مطالعات رشته ازعمر دوسالي-معمارنت

 برپايي رابه رشته اين دانشجويان از ،جمعي اينده براي نو هاي طرح در وچه پيشينه فهم در چه انديشي هم بسترنظري براي متفاوت فضايي

 . شد رهنمون" ايران معماري مطالعات دانشجويان علمي انجمن"

  . خوانيم مي هم با را انجمن اين اعضاي از تن چند با معمارنت گفتگوي حاصل

 

 

 ميان اين همه انجمن حرف حساب شما چيست ؟ -١

 اين رشته در دانشگاه تهران   لۀدو سا محدود ما در عمر تجربۀ در آنچهانديشی و همکاری است. جمن ما در پی برساختن فضای همان

، لِ انجمنتشکيه تا قبل از ديگر اينک کرد.متفاوت با فضای کالس و درس طلب میرا در سطحی  فضابرساختن اين به دست آمد، لزوم 

 آمديمحساب میبه مرمت  ير مجموعۀ رشتۀز ،ایور از قبل تعريف شدهگويی به اين نياز بوديم، به طاگر هم در پی فضايی برای پاسخ

بر که بايد  مطالعات معماری زيرا رشتۀ کرديم.حضور و مقياسی محدود عمل میم با آن ه ،تمن علمی مرمّلب انجبايست در قاو می

 تو مرمّ معماری ستۀهای موجود در رَرشتهی متفاوت با ساير نظری تعريف شود، خصلتی به کلّ مندی به خصوصی از بُعدِاساس روش

و تالش برای يافتن و  امرديد. همين  هاها و پروژهوهشو نتايجِ پژ روند، هاشناسانۀ سوالتوان در تفاوت روشين را به وضوح میا دارد.

ها نبندی و تحقّق آتواند در صورتی میطلبد که انجمن علمهايی ويژه را میاين همفکری، تالش نظریِ بسترِ هايی برایپايه گسترشِ

 ر باشد.مؤثّ

 شما خودجوش بود يا به توصيه دانشگاه بود؟ گيریشکل -2

 ِهای درسیای در کنار پروژهجنبیِ فعّاالنه ايجاد فضای و همچنين برایشناساندن و تعريف اين رشته و حال و هوایِ آن  به قصد ،

 صادر شد. ۴۹مجوز تاسيس انجمنِ اواخر سال دانشجويی مطالعات معماری ايران برآمدند. علمی نمجويان در پی تشکيل انجدانش

 جمعی يا فردی تهيه شده است ؟ ايد؟اين بيانيه  کتبی يا شفاهی است؟آيا بيانيه واهداف را نوشته  -3

 اساسی تشکيل آن بوده است. همچنين ۀای طرح شود که انگيزتواند خارج از ديدِ همکارانهبديهی است بيانيه و اهداف اين انجمن نمی 

ی از آنچه بايد به اانهنگرکلّی اندازیو طرح است مطالعات معماری رشتۀ مفهومیِ ای از بسترامری اساسی و مهم و نيازمند فهم بيشينه

به عالوه با اضافه شدن اين طرح کلّی، جست و جو کرد.  طلبد که در پیگستردگی اين حوزه و عمر کوتاه اين جمع، می آن رسيد.

ه، در کنار مهيّا شدن برخی چند ما دۀها در همين محدواندوخته شدن تجربهسومين ورودی دانشجويان در سال تحصيلی پيش رو و 

 زودی نوشته شود. مکتوبی محصول خرد جمعی اعضاء، به بيانيۀآن هست که  ۀها، اميدواری و ارادو هماهنگی هامقدمّه

 خورد؟می دردیبه چه  یرشته مطالعات معمار -۹

 ق با نگرش معاصر ما در مملکتمان ايران، به صورت کلّی تفوّ که در دورۀ نباشدسخت  توافق بر سر اين موضوع بنيادين شايد

به  موثّقا به داليلی موثّق يا نابنهای شناختی و نظری را ها و رشتهای، ريشهجا و مقياس و حوزههر ای بوده است که در کارکردگرايانه

که در مخالفت يا موافقت با اين رويکرد فراگير، بنا به ها و راهبردها نيز موجود است خارج از گود رانده است. از سويی، انواع نظرگاه



های متفاوت، در مبحث مطالعات همين نظرگاه روند.اند و مسير خود را میمقاصد و منابع خود، در اين رابطه موضع گيری کرده

ولی از هر ديدگاهی  اصلی است.های کنندهشناسی کار هر پژوهشگری در اين حوزه، يکی از تعيينيابد و در روشبازتاب میمعماری، 

تاريخی، امری مسلّم است. -های شناختیمطالعات معماری و در ذاتِ آن، لزوم بررسی ن قضيه نگاه کنيم، در چارچوب رشتۀکه به اي

در  جامعه تواند اين وجه بنيادين را ناديده بيانگارد، هر قدر هم که واقعيت عملیِست که نمیهم ه فضای خاص دانشگاهبرآمده از اين 

ی حيات فکری و عقالن نظری که الزمۀ بنيادينِ هایپژوهش ۀ. شايد بتوان گفت که در کنار حوزانفکاک يا حتّی مخالفت با آن باشد

ترين بين شناخت و نظريه با عمل و واقعيت، يکی از بنيادی شود، همين انفکاک ط میای است که به جامعه و فرهنگ مربودر هر گستره

توان گفت که مسائل و در نتيجه به صورت کلّی می به آن پرداخت. مطالعات معماری در چارچوب رشتۀ توانمسائلی است که می

ی هايها و گفتمانمايهساختن بُنگی اين دو است، نيازمند برای از درآميختوضعيت جاریِ امور فرهنگی و فناوارانه، که معماری عرصه

  د.نينده، بسازآ حتّی فراروی به سویمسائلِ حال و يابی به هايی برای نقد، شناخت و راهنظرگاهتوانند میاست که اگر پا بگيرند و ببالند، 

 شما تا حال چه بوده است؟ هایبرنامه-5

 ؛دانشگاه تهرانريزی و تشکيل مرکز اسناد معماری ايران در پيشنهاد، برنامه -

ن سازمان ميراث های شاخص معماری ايران با همراهی استادان و مسئوالسفرهای دانشجويی به حوزه ريزی و برگزاریبرنامه -

 از جمله سفر به خراسان، سلطانيّه و لنگرود؛ فرهنگی و گردشگری،

 ؛های دانشجويان در جريان سفر دانشجويی به خراسانبرگزاری نمايشگاهی از عکس -

 کنار نمايشگاه عکس؛در « عکاسی معماری»برگزاری کارگاه  -

 اناستادشناسی و ..... با حضور برگزاری سمينارهايی در موضوعات مرتبط با معماری و هنر ايران، تاريخ معماری و هنر، باستان -

نگاری تاريخ نقد»د، سمينار ر دکتر يعقوب آژنبا حضو« هفت اصل تزيين هنر ايران»از جمله سمينار  ها؛پژوهشگران اين حوزهو 

 با حضور دکتر سعيد خاقانی و ... . «ايران معماریدر 

   برای آينده چه برنامه ای داريد؟ -6       

کردن آن ها از بناهای معماری ايران و اضافهنگاریتکای از مجموعه راه با گروه ويراستاری برای تهيّۀتشکيل کارگروهی هم -

 مرکز اسناد معماری ايران؛به صورتی بخشی ويژه به 

 ؛انو دانشجوي با حضور استادان و پژوهشگران مراسم معارفه برای دانشجويان ورودی جديد در سال تحصيلی پيش رو برگزاری -

 ؛عماری ايراندر باب مطالعات م سمينارهايیبرگزاری مجموعه  -

 های علمی کشور و جهانای با ديگر نهادها و انجمنرشتههمکاری ميان -

 ت موسس انجمن چگونه انتخاب شدند ؟انتخابات يا دوستانه؟ئهي -7       

 شدند تا برای مدّتی با حضور دانشجويان هر دو ورودی انتخابثبتِ رسمی انجمن، در انتخاباتی جّه به زمان هيئت مؤسس انجمن با تو 

در ترم پيش رو، در زمان  .باشندده داشتههبر عهای جاری آن را وسامان دادن به وضعيت انجمن و پوشش فعاليتسر ۀمحدود، وظيف

شود و با حضور ديگری برگزار میانتخابات ، ۴5مهرماه ، تهران های دانشجويی دانشگاهانجمن نهرّر و هماهنگ با انتخابات ساالمق

های با انجمن و فعاليتشوند. هرچند همکاری دوم انجمن برگزيده می ۀمطالعات معماری دانشگاه تهران، اعضای دور ۴5های ورودی

 معطوف به آن، مختصِ اعضای رسمی آن نيست و همه دانشجويان با آن همکاری خواهندکرد.

 انجمن چگونه تامين ميشود؟ یهاهزينه -8      

 گاه و شدانمديريت تالش اعضاء برای جذب منابع يا همکاری با نهادها و اشخاص داخل يا خارج از دانشگاه،  پايههای انجمن بر هزينه

های نمايشگاه عکس خراسان، با همکاری مشترک اداره برای مثال هزينه های علمی و .... است.های مربوط به انجمندانشکده، بودجه

کل ميراث فرهنگی گردشگری و صنايع دستی خراسان رضوی، دانشگاه تهران و دانشجويان رشته مطالعات معماری و مرمت دانشگاه 

 تهران تامين شد.



 دنيا چگونه است ؟ منطقه و یکشور هااين رشته در ديگر  -۴

 در  یدقيق و علمشناسی بسيار های معتبر دنيا، با روشهايی در دانشگاهکلی چنين رشته های، برنامادينه شدهبه صورت معمول و نه

های ديگر در اين حوزه، هنر و تخصص هت علمی متخصص در تاريخ هنر، فلسفتعريف دروس، انجام تحقيق و داوری آن و وجود هيئ

است. ايران آن طور که بايد و شايد شکل نگرفته یهاتوان گفت که اين نظام تعريف شده، هنوز در دانشگاههمراه است. بر اين اساس، می

 هایبازشناسی پژوهشهای ما در اين انجمن، مطرح کردن و پيگيری لوازم اين امر نيز هست. به طور مثال، بازخوانی و يکی از تالش

ار برگزاری سمينو پژوهشگران مناسب برای  دانشگاه برای دعوت از استادان همکاری بادنيا، يا  مطرح هایمرتبط در دانشگاهمعتبر و 

 ست.های انجمن اها و برنامهآوردهايشان از هدفو همرسانیِ دست

 آيا بين اعضای انجمن تقسيم کار است؟ چگونه؟ -١۱

 باشد؛ بلکه هر عضو انجمن و در بيشتر ای بر عهدۀ کسی گذاشته شدهاينکه وظيفهی انجمن صميمانه و زياد است. نههمکاری اعضا

ها و برای برگزاری برنامهها هر دانشجوی مطالعات معماری دانشگاه تهران، صادقانه و صميمانه امور مربوط به انجمن را پيگيری وقت

  کند.کمک می


