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آموزش دانشگاه ملى تنظيم كرده بودند. از سومين سال تأسيس دانشكده، به تدريج 
دگرگون  را  دانشكده  معمارى  آموزش  و  پيوستند  دانشكده  به  جديدى  استادان 
دانشكدة  تكوين  دورة  شده،  استوار  جديد  برنامة  1340ش،  دهة  پايان  تا  كردند. 
معمارى دانشگاه ملى ايران به پايان رسيده، و شخصيت اين دانشكده شكل گرفته 

بود. روش اين مقاله تاريخى است و در آن از فنون تاريخ شفاهى بهره گرفته ايم.

مقدمه
تحقق  عمل  در  معمارى  آموزش  بيشتِر  مدرن،  روزگار  از  پيش  تا 
از  برخى  فقط  مكتب خانه ها،  ابتدايِى  تعاليم  از  گذشته  و  مى يافت 
معماراْن مقدمات و كليات علومى چون هندسه و حساب و نجوم را 
در مجالس درس مى آموختند. در اروپاى پيش از رنسانس و در جهان 
اسالم تا پيش از رواج آموزش معمارى به شيوة مدرن وضع چنين بود.4
روزگار  از  كه  بودند  محصالنى  ايران  در  جديد  معماران  نخستين 
عباس ميرزا تا روزگار ناصرى براى تحصيِل مهندسى استحكامات به 
اروپا اعزام شدند.5 با اين حال، در طى سدة نوزدهم، آموزش مدرن 

چكيده

ايران  معمارى  مدرسة  دومين  ايران  ملى  دانشگاه  معمارى  دانشكدة 
است كه در سال 1339ش هم زمان با تأسيس دانشگاه ملى ايران آغاز 
به كار كرد. پس از دانشكدة هنرهاى زيباى دانشگاه تهران، دانشكدة 
معمارى دانشگاه ملى ايران اهميت بسيارى در تاريخ آموزش معمارى 
در ايران دارد. بررسى تاريخ آموزش معمارى در اين دانشكده مراحل 
شامل  را  مختلفى  دوره هاى  و  دارد  گوناگونى  حوزه هاى  و  جنبه ها  و 
مى شود. در اين مقاله، به مهم ترين درس در برنامة آموزش معمارى ـ 
مى پردازيم.  دانشكده  اين  تأسيس  اوان  در  معمارى ـ  طراحى  يعنى 
هدف اين مقاله عرضة روايتى منسجم از آموزش طراحى معمارى در 
دورة تكوين دانشكده، بدون تحليل و تفسير، است. منابع اين تحقيق 
بر دو دستة شفاهى و نوشتارى است. اولين استادان دانشكدة معمارى 
در دانشكدة هنرهاى زيباى دانشگاه تهران تربيت شده و تحصيل خود 
را در دانشگاه رم تكميل كرده بودند. آنان شيوه اى از آموزش طراحى 
معمارى اختيار كردند كه بيشتر برگرفته از شيوة آموزش معمارى در 
نظام  با  را  آن  كه  بود  پاريس  بوزار  مدرسة  و  زيبا  هنرهاى  دانشكدة 
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مرحلة  در  معمارى  طراحى  آموزش   .1
ملى  دانشگاه  معمارى  دانشكدة  تكوين 
ايران چه محتوا و سازوكار و روش هايى 

داشته است؟
مرحلة  در  معمارى  طراحى  آموزش   .2
تكوين دانشكدة يادشده چه خاستگاه ها 

و آبشخورهايى داشته است؟

تحصيل كردة  معماران  از  برخى  وجود  به رغم  و  نگرفت  پا  ايران  در  معمارى 
آموزش  سازوكار  ايران،  در  اروپايى  شيوة  به  ساخت وسازها  از  برخى  و  فرنگ 
آموزش  بدنة  انتقال  كار  مى رفت.  گذشته  راه  همان  بر  افتان وخيزان  معمارى 
معمارى از عرصة حرفه به عرصة مدرسه، كه از اوايل سدة چهاردهم شمسى 
در مؤسساتى آغاز شده بود، سرانجام با تأسيس نخستين مدرسة جديد معمارى 
ايران در دانشگاه تهران در سال 1319ش آغاز شد6. چنين تحولى در آموزش 
بعد،  دهه  دو  به  نزديك  كرد.  دگرگون  را  ايران  معمارى  سرنوشت  معمارى 
دومين مدرسة معمارى ايران ـ دانشكدة معمارى دانشگاه ملى ايران ـ با استفادة 
از تجارب مدرسة اول و برخى از مدارس اروپا، تأسيس شد. بيشتِر آنچه به نام 
از  ايران  شهرهاى  جديد  چهرة  بيشتِر  و  مى شناسيم،  ايران  در  جديد  معمارى 
دهة 1320 به بعد محصول كار معمارانى است كه در اين دانشكده ها معمارى 

آموختند.
بنا بر اين، پيداست كه در شناخت وضع كنونى معمارى ايران و خاستگاه ها 
اين  محتواى  ايران،  در  معمارى  مدرن  آموزش  از  نمى توان  آن  تطور  سير  و 
آموزش، و مؤسسه هاى متولى اين آموزش غفلت كرد. چنين مطالعه اى مستلزم 
و  نوشتارى  اطالعات  و  اسناد  گردآورى  جهت  در  منظم  و  بزرگ  برنامه اى 
تصويرى و نيز طرح هاى تاريخ شفاهى آموزش معمارى به ويژه در سه مدرسة 
نخست معمارى در ايران ـ دانشكدة هنرهاى زيباى دانشگاه تهران، دانشكدة 
معمارى دانشگاه ملى ايران، و بخش معمارى دانشكدة علم و صنعت ايران ـ 

است.
پس از دانشكدة هنرهاى زيباى دانشگاه تهران، دانشكدة معمارى دانشگاه 
بررسى  دارد.  ايران  در  معمارى  آموزش  تاريخ  در  بسيارى  اهميت  ايران  ملى 
تاريخ آموزش معمارى در اين دانشكده مراحل و جنبه ها و حوزه هاى گوناگونى 
ارزيابى  شيوة  دانشجو،  و  مدرس  انتخاب  شيوة  آموزش،  نظام  جمله  از  دارد؛ 
مدرس و دانشجو، برنامة درسى، محتواى دروس، نظام دروس و پيوند آن ها، 
شخصيت و روحية مدرسان، پيوندهاى دانشجويان از حيث آموزش معمارى، 
پيوند آموزش با حرفه، محيط و جّو آموزش. در اين مقاله، به مهم ترين درس 
در برنامة آموزش معمارى ـ يعنى طراحى معمارى ـ در اين دانشكده مى پردازيم. 
پيداست كه بررسى آموزش طراحى معمارى و جايگاه آن در ميان دروس و كل 
برنامه و سير تطور آن در طى بيش از پنجاه سالى كه از تأسيس اين دانشكده 

ــى، «آموزش معمارى،  6. حميد نديم
ديروز و امروز»، ص 14؛ زرگرى نژاد، 
ــا  ــتظرفه ت ــع مس ــة صناي «از مدرس

دانشكدة هنرهاى زيبا»، ص 7.
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ــران، راهنماى  ــى اي ــگاه مل 7. دانش
ــال تحصيلى   ــگاه ملى ايران، س دانش

1339-1340، ص 11- 12.
8. «جد نهمم عالمه محقق سبزوارى 
ــهد بود  ــة باقريه مش ــس مدرس مؤس
ــالم  ــد چهارمم عبداهللا شيخ االس و ج
ــداهللا را در اصفهان  ــال عب ــه م مدرس
تأسيس كرده و پدرم نخستين يا يكى 
ــة  از اولين مدارس جديد به نام مدرس
ــود و ارادتمندانش  عليه را با همت خ
ــرده» ـ على  ــيس ك در اصفهان تأس
شيخ االسالم، رنسانس ايران: دانشگاه 

ملى ايران و شاه، ص 163.
ــش  خاطرات در  ــالم  شيخ االس  .9
ــگاه تهران دو  ــه از دانش ــد ك مى گوي
ــت؛ اما از  ــانس گرفته اس مدرك ليس
ــتة ديگر خود نامى نبرده است. با  رش
عنايت به كارهاى حرفه اى بعدى اش 
ــكا و  ــادى امري ــات اقتص در مؤسس
سپس تأسيس دانشكدة بانكدارى در 
دانشگاه ملى ايران، شايد رشتة ديگر 
او در زمينة اقتصاد و بانك دارى بوده 

باشد.
10. سيدمصلح الدين مهدوى، خاندان 
 .210 ص  ــان،  اصفه ــالم  شيخ االس
شيخ االسالم همچنين از آقاسيدمحمد 
ــاد و اجازة روايت  عّصار گواهى اجته

داشته است.
ــانس  ــالم، رنس ــى شيخ االس 11. عل
ــاه،  ــگاه ملى ايران و ش ــران: دانش اي

ص 52.
12. همان،  ص 54.

13. A. Reza Araste, 

Education and Social 

Awakening in Iran, p. 28.

ــالم، همان، ص  ــى شيخ االس 14. عل
.69

مى گذرد در محدودة يك مقاله نمى گنجد؛ به ويژه با عنايت به 
اين مشكل كه حتى اسناد اين دانشكده گردآورى و سامان دهى 
و آماده سازى نشده است. از اين رو، بررسى را به مرحلة تكوين 

رشتة معمارى در اين دانشكده محدود مى كنيم. 
اولين  از  نه تنها  ايران  ملى  دانشگاه  معمارى  دانشكدة 
اين  در  دانشكده  اولين  بلكه  ايران؛  در  معمارى  دانشكده هاى 
آموزش  و  دانشكده  اين  شناخت  رو،  اين  از  بود.  نيز  دانشگاه 
طراحى معمارى در آن بدون توجه به تولد دانشگاه ملى ايران 
و ويژگى هاى آن در مرحلة تكوين ممكن نيست. با عنايت به 
اينكه دربارة تاريخ دانشگاه ملى ايران نيز مطالعة استوارى انجام 
نگرفته است، نگارندگان ناگزير اين كار را نيز بر عهده گرفتند و 

بخشى از نتايج اين تحقيق را در اين مقاله آورده اند.
آرمان ها  ايران،  ملى  دانشگاه  تكوين  طرز  بررسى  با  مقاله 
مى شود.  آغاز  آن  مؤسسان  و  تأسيس،  عينى  و  ذهنى  اسباب  و 
سپس به تأسيس دانشكدة معمارى در نسبت با تأسيس دانشگاه 
تأسيس  آغاز  در  معمارى  طراحى  آموزش  بررسى  مى پردازيم. 
تغيير  آن،  خاستگاه هاى  و  آبشخورها  با  آن  نسبت  و  دانشكده 
شيوة آموزش در نخستين سال ها، ابزارها و مواد و منابع طراحى 
معمارى در اين دانشكده، زندگى در آتلية معمارى، و نسبت اين 
در  هدف  است.  مقاله  اين  ديگر  فصول  ديگر  دروس  با  درس 
اين مقاله عرضة روايتى منسجم از آموزش طراحى معمارى در 
دورة يادشده است و به تحليل و تفسير اين روايت و اجزاى آن 

نخواهيم پرداخت.
منابع اين تحقيق بر دو دسته است:

ـ منابع شفاهى (شامل گفتگو با همة استاداِن زندة دورة تكوين 
دانشكده، چندين نفر از دانشجويان دهة اول تأسيس، و برخى از 

عوامل ادارى در آن دوره)؛
ـ منابع نوشتارى (شامل اسناد ادارى، اسناد آموزشى، پروژه هاى 
دانشجويى،  نشريات  دانشگاه،  و  دانشكده  نشريات  دانشجويى، 

برخى از يادداشت ها و دفترچه هاى خاطرات). 

1. دانشگاه ملى ايران
دانشگاهى  دامن  در  كه  نبود  دانشكده اى  معمارى  دانشكدة 
ملى  دانشگاه  هستة  نخستين  بلكه  شود؛  تأسيس  ازپيش موجود 
ايران بود. دانشكدة معمارى دانشگاه ملى همچون فرزندى بود 
كه همراه با مادر خود به دنيا آمد. تأسيس دانشگاه ملى ايران، به 
منزلة اولين دانشگاه ملى (غيردولتى) ايران، در اسفند 1338ش 
به  آغاز  1339ش  مهرماه  در  دانشگاه  اين  و  رسيد  تصويب  به 
مالى»  و  اقتصادى  علوم  و  و «بانكدارى  كرد.7 «معمارى»  كار 
اولين دانشكده هاى اين دانشگاه بودند. اين دانشگاه را دكتر على 
شيخ االسالم بنياد گذاشت. او، كه از خانواده اى پشت درپشت اهل 
و  مشهد  علمية  مدارس  در  ابتدا  بود،8  برآمده  مدرسه ساز  و  علم 
به  سپس  پرداخت.  قديمه  علوم  تحصيل  به  تهران  و  اصفهان 
دانشگاه تهران رفت و در رشتة حقوق ليسانس گرفت.9 آن گاه به 
نجف رفت و مدت يك سال در درس خارج آيت اهللا آقاضياء الدين 
عراقى شركت كرد.10 نهايتًا در اسفند 1331ش براى ادامة تحصيل 
راهى امريكا شد؛11 شش سال در دانشگاه نيويورك تحصيل كرد 
و در رشتة حقوق و علوم سياسى فوق ليسانس و دكترى گرفت.12 
در سال 1338ش، كه تحصيل را به پايان رساند، در ايران فقط 
پنج دانشگاه وجود داشت: دانشگاه تهران، دانشگاه تبريز، دانشگاه 
نظام  بود  معتقد  او  اهواز.13  دانشگاه  اصفهان،  دانشگاه  مشهد، 
آموزش عالى در ايران دچار ركود شده است و عامل اصلى اين 
ركود را انحصارطلبى دانشگاه تهران و دولتى بودن دانشگاه ها در 
ايران مى دانست.14 بر آن بود ايران نياز به «تجديد حيات علمى 
و فرهنگى» دارد15 و اين كار با اصالح و ارتقا و گسترش نظام 
دانشگاهى تحقق مى يابد. با بررسى نظام دانشگاهى در امريكا 
و اروپاى غربى، دريافته بود كه بيشتر دانشگاه هاى مهم در آن 
كشورها «ملى»16 است.17 با چنين عقيده اى، در همان سال به 
كشور،  مسئوالن  با  متعدد  ديدارهاى  از  پس  و  بازگشت  ايران 
موفق شد ايشان را به لزوم تأسيس دانشگاه ملى قانع كند و در 

اسفند 1338ش مجوز تأسيس آن را بگيرد.18
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15. همان، ص 7 و 61  و 221.
ــش از انقالب  ــا پي ــران، ت 16. در اي
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دولت و ملت: نظرية تاريخ و سياست 

در ايران. 
17. شيخ االسالم، همان، ص 54.

18. همان، ص 162.
19. همان، ص 98.

ــران، راهنماى  ــگاه ملى اي 20. دانش
ــال تحصيلى   ــگاه ملى ايران، س دانش

1343- 1344، ص 14.
21. همان، ص 5.

ــان، ص69 و  ــالم، هم 22. شيخ االس
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23. همان، ص143.
24. همان جا.

25. همان، ص 143، 174.
26. از اين استادان جهان آرا، حاتمى، 
ــته اند؛ و  ــى و حاجى زاده درگذش خاچ
ــا، برادران مرجان و مگردچيان  پاك ني

در خارج از ايران اقامت دارند.
ــران، راهنماى  ــگاه ملى اي 27. دانش
ــال تحصيلى  ــگاه ملى ايران س دانش

1339- 1340، ص 27.

دانشگاه مورد نظر شيخ االسالم بودجة دولتى نداشت و هزينة 
اداره  امنايى  هيئت  را  آن  مى پرداختند؛  دانشجويان  خود  را  آن 
مى كرد كه اعضايش منصوب رئيس دانشگاه بودند. نظام دروس 
دانشگاه هاى  از  پيروى  به  بلكه  نبود؛  واحدى  دانشگاه  اين  در 
استادى  كرسى  بود.19  درسى  مادة  اساس  بر  و  ساليانه  امريكا، 
متعدد  استادان  قسمت،  هر  در  و  نداشت  وجود  دانشگاه  اين  در 
مى توانستند هم زمان مشغول به كار باشند. استادان و دانشجويان 
تمام وقت بودند و بايست در ساعات كار دانشگاه، حتى در وقتى 
كه كالسى نداشتند، در دانشگاه حضور مى داشتند و به بحث و 
تحقيق مشغول مى بودند.20 به نظر مؤسسان دانشگاه ملى ايران، 
اين ها اصالحاتى بود كه دانشگاه ملى در روش هاى تعليماتى و 

ادارة دانشگاه در ايران پديد آورد.21
شيخ االسالم معتقد بود دانشگاه تهران بيست سال پس از 
تأسيس به ركود و انحطاط افتاده است. او سبب اصلى اين وضع 
دانشگاه  و  علم  روز  وضع  با  دانشگاه  آن  استادان  ناآشنايى  را 
جديد  استادان  از  نگرفتن  بهره  و  انحصارطلبى،  جهان،  در 
دانشگاه  آن  در  كرسى  صاحب  استادان  او،  نظر  به  مى دانست. 
به تازگى  كه  بسيارى  معتبر  ايرانى  دانش آموختگاِن  نمى گذارند 
از دانشگاه هاى امريكا و اروپا فارغ التحصيل شده اند به استخدام 
دعوت  ايشان  از  شمارى  از  جهت،  همين  به  درآيند.22  دانشگاه 
كرد كه به استخدام دانشگاه نوپاى او درآيند و به او در تأسيس 
آن كمك كنند.23 بسيارى از ايشان اميدى به تأسيس دانشگاه 
غيردولتى در ايران نداشتند و به دعوت او پاسخ ندادند. يكى از 
نخستين كسانى كه به او پاسخ داد جوانى بود به نام دكتر مسعود 
جهان آرا كه در دانشگاه رم معمارى خوانده و به ايران بازگشته 
بود. جهان آرا نخستين كسى بود به شيخ االسالم گرويد24 و به 
در  را  خود  وقت  تماِم  ابتدا  همان  از  و  سپرد  دل  او  آرمان هاى 
دبيرخانة  تشكيل  زمان  تا  داد.  قرار  ايران  ملى  دانشگاه  اختيار 
رسمى دانشگاه و ثبت  نام اولين دورة دانشجويان، كادر دانشگاه 
ملى على شيخ االسالم، مسعود جهان آرا، دو ماشين نويس، و يك 

آبدارچى بودند. در واقع، دانشگاه ملى با همكارى شيخ االسالم 
و جهان آرا تأسيس شد؛ و به همين علت، دو دانشكدة نخسِت 
اين دانشگاه دانشكدة «بانكدارى و علوم اقتصادى و مالى» (به 
دانشكدة  و  وال استريت)  در  شيخ االسالم  اشتغال  سابقة  جهت 

معمارى بود.25

2. دانشكدة معمارى
به دنبال تأسيس دانشگاه، جهان آرا به رياست دانشكدة معمارى 
راه اندازى  براى  جهان آرا  كه  كسانى  نخستين  شد.  منصوب 
كه  بودند  جمعى  كرد  دعوت  كار  به  آن  در  تدريس  و  دانشكده 
همراه با او چند سالى در دانشكدة هنرهاى زيباى دانشگاه تهران 
معمارى خوانده بودند؛ سپس با هم از آنجا اعراض كرده و به 
به  تحصيل  اتمام  از  پس  و  رفته  رم  دانشگاه  معمارى  دانشكدة 
ايران بازگشته بودند: هارميك ُمْگرِدچيان، باقر حاتمى، منوچهر 
با  همراه  نفر  پنج  اين  خاچى.  نُمرود  مرجان،  هوشنگ  مرجان، 
درس  دانشكده ـ  اصلى  درِس  استاداِن  نخستين  جهان آرا  خود 
تدريس  براى  نيز  ديگر  معمار  دو  از  او  بودند.  «معمارى»ـ 
مجدا لدين  و  پاك نيا  بهمن  كرد:  دعوت  كارگاهى  دروس  ساير 
حاجى زاده.26 دورة معمارى پنج ساله و مدرك آن فوق ليسانس 
معمارى،  دانشكده هاى  ديگر  همچون  و  بود  ارشد)  (كارشناسى 
ساِل  كه در هر پنج  مادة درسى اش «معمارى» بود،  مهم ترين 
بيشترين  و  مى شد  عرضه  (آتليه)  طراحى  كارگاه  در  و  تحصيل 

ساعات درسى به آن اختصاص داشت.27
مستقر  دانشكده  آتلية  پنج  در  معمارى  درس  استاد  شش 
آتلية  مى شد:  خوانده  استادانش  نام  به  كه  آتليه هايى  شدند؛ 
جهان آرا، آتلية مگردچيان، آتلية حاتمى، آتلية برادران مرجان، و 
آتلية خاچى. در سال اول، دانشكده در حدود صد دانشجو گرفت 
و دانشجويان را بر اساس حرف اول نام خانوادگى شان بين اين 
را  خود  كار  هم  بعد  سال هاى  در  ايشان  كرد.  تقسيم  آتليه  پنج 
در همان آتليه ها ادامه دادند و دانشجويان جديد هم هر سال به 
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ــپهرى  مقدم، گفتگوى  28. منصور س
شخصى با يحيى سپهرى.

29. Classic Orders 

شيوه هاى معمارى يونان باستان با نظام 
معينى از تناسبات و جزئيات، كه شاخصة 
آن ها شكل ستون ها و سرستون هاست، 
مشخص مى شود و شامل شيوة ايونيايى 
(يونيك)، شيوة قرنتى (كرنتين)، شيوة 
دوريسى (دوريك)، توسكان، و تركيبى 

(كمپوزيت)  است.
30. construction

31. École des Beaux-Arts

ــيروس باور، نگاهى به پيدايى  32. س
معمارى نو در ايران، ص 204- 221. 
33. chassis

ــميعى، «گفتگو با  34. اصغر ساعد س
ــازمان نظام  ــاعد سميعى: س اصغر س
ــكدة هنرهاى زيبا»،  ــى دانش آموزش

ص 30؛
 Jean Paul Carlhian, “The 

Ecole des Beaux-Arts: 

Modes and Manners”, p. 7. 

35. presentation 

36. اسكيس (esquisse) يك پروژة 
طراحِى كوتاه مدت بود كه مى بايست 
ــيد.  در طول يك روز به انجام مى رس
ــار  ــدود چه ــال، در ح ــر نيم س در ه
اسكيس برگزار مى شد. اسكيس حكم 

يك مادة  درسى را داشت.
37. راندو (rendu) در سال هاى اول 
ــكده عمومًا به معناى  ــيس دانش تأس
ــود.  ــن روى كار ب ــش سايه روش نماي
ــى كار و آخرين  ــردازش نهاي راندو پ

مرحلة  ارائة طرح بود.
38. Paul P. Cret, “The Ecole des 

Beaux-Arts and Architectural 

Education”, p. 16.

39. jugement

همين نحو به آتليه ها پيوستند. به اين نحو، دانشجويان سال هاى 
مختلف زير نظر يك استاد در آتليه در كنار هم كار مى كردند.28 
ترسيم  معمارى  درس  برنامة  اول  سال  اوِل  نيم سال  در 
پروژه هاى  اول  سال  دوِم  نيم سال  از  بود.  كالسيك29  اُرِدرهاى 
طراحى معمارى آغاز مى شد. در هر نيم سال، كه در حدود 5/ 4 
ماه بود، هر دانشجو بايست يك پروژة معمارى طراحى مى كرد. 
موضوع پروژه هاى هر نيم سال در پنج آتليه يكسان بود. شورايى 
متشكل از استادان معمارى موضوع هر نيم سال را تعيين و به 
موظف  دانشجويان  پنجم  سال  در  مى كرد.  اعالم  دانشجويان 
بودند به پروژة مهمى در طراحى فنى ساختمان بپردازند كه به 
آن «كنستروكسيون»30 مى گفتند. بدين منظور، معموًال يكى از 
پروژه هايى را كه در طى تحصيل خود طراحى كرده بودند براى 
نقشه هاى  آن  براى  و  مى كردند  انتخاب  كنستروكسيون  پروژة 
اجرايى مى كشيدند. نمرة اين پروژه همچون يك مادة درسى در 
معمارى  پروژة  آخرين  ديپلم»  مى آمد.  «پروژة  دانشجو  كارنامة 
از  بعد  دانشجويان  و  داشت  پايان نامه  حكم  كه  بود  دانشكده 

تحويل دادن و قبولى در آن فارغ التحصيل مى شدند.

3. آموزش طراحى معمارى در آغاز
نخستين استاداِن دانشكدة معمارى دانشگاه ملى ايران شيوه اى 
از آموزش معمارى اختيار كردند كه ناگزير از شيوة دانشكده هاى 
موجود در ايران و اروپا متأثر بود؛ به ويژه دانشكده هايى كه آنان 
دانشگاه  زيباى  هنرهاى  دانشكدة  بودند:  كرده  تعلّم  آنجا  در 
هنرهاى  مدرسة  نيز  و  رم؛  دانشگاه  معمارى  دانشكدة  و  تهران 
زيباى پاريس (بوزار)31 كه نظام آموزشى دانشكدة هنرهاى زيبا 

از آنجا گرفته شده بود. 

3. 1. نظام آتليه اى
نخستين ويژگى آموزش طراحى معمارى در دانشگاه ملى نظام 
آتليه اى بود. دانشجو از بدو ورود به يكى از آتليه ها وارد مى شد 

كه دانشكده براى او معين كرده بود؛ و تا پايان در همان آتليه 
سال هاى  مى آموخت.  معمارى  آتليه  همان  استاد  نزد  و  مى ماند 
بعد هم دانشجويان جديد به آتليه ها مى پيوستند. بدين ترتيب، 
هر استاد دانشجويانى از سال هاى مختلف داشت و در هر آتليه، 
نظام  اين  مى كردند.  كار  هم  با  گوناگون  سال هاى  دانشجويان 
مقتبس از نظام آتليه هاى دانشگاه تهران (و مدرسة بوزار) بود.32 

3. 2. تمرين ترسيم اُردرها
دومين ويژگْى آموزش مقدمات معمارى به دانشجوياِن سال اول 
بود. در دانشگاه ملى، آموزش طراحى معمارى با ترسيم اُردرهاى 
كالسيك آغاز مى شد. در نيم سال اول، دانشجويان فقط به ترسيم 
و كپى كردن اين اردرها روى شاسى33 هاى بزرگ مى پرداختند. 
مدرسة  و  تهران  دانشگاه  در  كه  بود  برنامه اى  همان  دقيقًا  اين 
بوزار اجرا مى شد.34 حتى منابع تصويرى اى هم كه دانشكده در 

اختيارشان قرار مى داد با منابع دانشگاه تهران يكسان بود. 

3. 3. شيوة ارائه
ارائه  شيوة  و  طراحى  تمرين هاى  تحويل  شيوة  ديگر  ويژگى 
و  اردرها  كپِى  چه  طراحى،  تمرين هاى  بود.  (پرزانتاسيون)35 
روى  بايست  را  اسكيس ها36،  چه  و  آزاد  دست  طراحى هاى  چه 
شاسى تحويل مى دادند و طرح هاى معمارى را بايست «راندو»37 
مى كردند. اين شيوه عينًا در دانشگاه تهران و مدرسة بوزار رايج 

بود.38 

3. 4. شيوة داورى
استاداْن  بود.  پروژه ها  (ژوژمان)39  داورى  شيوة  چهارم  ويژگى 
جمعى دربارة پروژه ها داورى مى كردند. سالن ژوژمان (كه بعدها 
«تاالر استاد قوام الدين شيرازى»، و در سال هاى پس از جنگ 
و  بود  پروژه ها  داورى  مكان  گرفت)  نام  دلبرى»  شهيد  «تاالر 
پروژه هاى نهايى هر نيم سال را در روزى معين در سالن ژوژمان 
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ــابقه»  ــارج از مس ــالح «خ 40. اصط
 hors ــوى  فرانس ــارت  عب از 
ــده است. پروژه  concours اخذ ش
ــا عالمت  ــابقه ب ــارج از مس هاى خ
ــارت  ــن عب ــف اي ــه مخف H.C. ك

فرانسوى است مشخص مى شد.
ــاعد سميعى، همان، ص  41. اصغر س

.32
42. correction

43. dessin

44. plan

45. façade

46. étude

47. structure

48. transparent

49. cycle

ــى بر  ــگاه رم مبتن ــة  دانش 50. برنام
ــاء، بهروز  ــينعلى اولي مصاحبه با حس
ــيروس باور  ــى، ايرج اعتصام، س حبيب
ــف نيلى به  دست آمده  و محمد يوس

است.

تعيين شده  ساعت  از  بعد  كه  را  پروژه هايى  مى گرفتند.  تحويل 
تحويل داده مى شد يا ناقص بود «خارج از مسابقه» مى شمردند و 
با نشان «هاش.سه.»40 مشخص مى كردند. شاسى ها را دورتادور 
سالن ژوژمان مى چيدند؛ استادان آتليه ها در سالن ژوژمان گرد 
هم مى آمدند و با هم، بدون حضور دانشجويان، پروژه ها را داورى 
مى كردند. ابتدا پروژه هايى را كه از نظر همة استادان پذيرفته بود 
با نشان ضربدر مشخص مى كردند. در دور هاى بعد، ممكن بود 
استادان به پروژه اى دو يا سه ضربدر هم بدهند. پس از اتمام 
دانشجويان  تا  مى كردند  باز  را  ژوژمان  سالن  درها ى  داورى، 
پروژه ها ببيند. اين شيوه را نيز، كه مكمل نظام آتليه اى بود، عينًا 

از دانشگاه تهران و مدرسة بوزار برگرفته بودند.41 

3. 5. اصطالحات
چون  اصطالحاتى  با  بود؛  متداول  تخصصى  زبانى  آتليه ها  در 
فاساد،45  پالن،44  ِدَسن،43  كنستروكسيون،  كركسيون،42  آتليه، 
اتود،46 ژوژمان، هاش.سه.، پرزانته و پرزانتاسيون، استروكتور،47 
دانشگاه  به  بوزار  مدرسة  اين اصطالحات نيز از  ترنسپاران48.  و 
تهران و از آنجا به دانشكدة معمارى دانشگاه ملى راه يافته بود.

3. 6. نظام ساليانه و استادان بدون كرسى
ويژگى هايى كه تا كنون برشمرديم از شباهت هاى نظام آموزش 
دانشكدة  در  معمارى  آموزش  نظام  و  ملى  دانشگاه  در  معمارى 
هنرهاى زيبا (و مدرسة بوزار پاريس) بود؛ اما نظام آموزش در 
اين دو دانشكده با هم تفاوت هايى هم داشت، كه مهم ترين آن ها 
ادوار تحصيل و كرسى استادان بود. نظام آموزش دانشگاه ملى 
ساليانه و بر پاية مواد درسى بود و به دانشجويان نمره مى دادند. 
هر دوره از آموزش يك سال تحصيلى بود كه تقريبًا يك سال 
شمسى طول مى كشيد. در دانشكدة هنرهاى زيبا، مدت تحصيل 
به دو دوره (سيكل)49 تقسيم مى شد؛ نظام آموزش معمارى بر 
به  و  ژوژمان  با  مسابقات  نتيجة  و  بود؛  معمارى  مسابقات  پاية 

صورت قبول يا رد مشخص مى شد. در دانشگاه ملى مسابقات 
معمارى را در قالب مواد درسى گنجانده بودند و نتيجة ژوژمان 
را تبديل به نمره مى كردند؛ در دانشكدة هنرهاى زيبا هر آتليه 
را يك استاد صاحب كرسى اداره مى كرد. استاد مدت كمى در 
آتليه حضور مى يافت و در نبودن استاد، دانشجويان سال بااليى 
و دستياران او آتليه را اداره مى كردند؛ اما در دانشگاه ملى استاد 

صاحب كرسى نبود و استادان در آتليه حضور تمام وقت داشتند.
از  متأثر  ملى  دانشگاه  در  معمارى  آموزش  ساليانة  نظام 
دو  آن  آتليه اى  نظام  اما  بود؛  رم  دانشگاه  معمارى  دانشكدة 
يك  دانشجوياِن  به  فقط  استاد  رم،  دانشگاه  در  داشت.  تفاوت 
سال درس مى داد و آتليه ها سالى بود، در حالى كه در دانشگاه 
ملى اين گونه نبود.50 نظام آتليه اى در دانشگاه رم وجود نداشت؛ 
در  بود.  آتليه اى  نظام  پاية  بر  ملى  دانشگاه  آموزش  آنكه  حال 
دانشگاه رم، در سال اول، اردرهاى كالسيك را كپى نمى كردند. 
تحويل پروژه ها هم به جاى شاسى معموًال در قالب آلبوم بود. در 
آنجا ژوژمان نبود و دانشجويان نمره مى گرفتند. در دانشگاه ملى 
متفاوت  داورى  سازوكار  اما  مى دادند؛  نمره  دانشجويان  به  هم 
بود؛ ژوژمان انجام مى شد و همة استادان آتليه ها با هم داورى 

مى كردند، سپس نتيجة ژوژمان را به نمره تبديل مى كردند.

3. 7. تهران و پاريس و رم
در  معمارى  آموزش  شيوة  كه  مى دهد  نشان  مقايسه ها  اين 
دانشگاه ملى در آغاز شبيه به دانشكدة هنرهاى زيبا و بوزار بوده 
تهران  دانشگاه  در  نخست  ملى  دانشگاه  استادان  اولين  است. 
رم  دانشگاه  راهى  سپس  و  رسانده  پايان  به  را  خود  تحصيالت 
در  تحصيل  دوستانش  و  جهان آرا  جهت،  همين  به  بودند.  شده 
باالتر  سال هاى  به  يك راست  و  نكردند  آغاز  ابتدا  از  را  ايتاليا 
رفتند. شايد به همين سبب بوده باشد كه ايشان از شيوة آموزش 
دانشگاه رم چندان اثر نپذيرفته بودند و بيشتر متأثر شيوة آموزش 

دانشگاه تهران و بوزار بودند.
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51. بهروز حبيبى، گفتگوى شخصى 
با يحيى سپهرى.

ــوى  گفتگ ــوارى،  شهس ــر  ناص  .52
شخصى با يحيى سپهرى.

53. بهروز حبيبى، گفتگوى شخصى 
با يحيى سپهرى.

54. ابراهيم سينا، گفتگوى شخصى با 
يحيى سپهرى.

چنان كه ديديم، با همة شباهت ها، نظام آموزش معمارى در 
دانشگاه ملى با نظام آموزش در دانشكدة هنرهاى زيبا تفاوت هايى 
زيبا،  هنرهاى  دانشكدة  در  آن  دنبال  به  و  بوزار،  در  داشت.  هم 
برنامة  ملى  دانشگاه  كه  حالى  در  بود؛  آزاد  و  باز  آموزشْى  نظام 
تحصيل،  سال هاى  تعداد  داشت؛  منسجمى  و  ساليانه  آموزشِى 
مواد درسى و برنامة درسِى هر سال مشخص و تعريف شده بود. 
و  بوزار  در  آموزش  روح  كه  رقابت  داشت.  ويژه اى  جايگاه  نمره 
دانشكدة هنرهاى زيبا بود، در دانشگاه ملى معناى خود را نمى 
يافت. دانشگاِه تازه تأسيس ملى بايد براى بقا مى كوشيد و جاى 
پاى خود را محكم مى كرد؛ و در چنين موقعيتى، ايجاد جّو رقابت 
بين دانشجويان و استادان مناسب نبود. استادان دانشگاه ملى نه 
استادان باسابقه و صاحب كرسى؛ بلكه استادان جوان و نوخاسته 
بودند. جّو دانشگاه ملى و دانشكدة معمارى آن با دانشكدة هنرهاى 
زيبا يكسره متفاوت بود. در دانشگاه ملى، شيوة بوزارى در درون 

نظام متفاوِت اين دانشگاه نشسته و با آن تنظيم شده بود.

4. تغيير در آموزش طراحى معمارى
دانشگاه ملى از ابتدا با نيت تغيير و اصالح آموزش عالى بنا شده 
بود. از طرفى، روزبه روز بر تعداد دانشجويانش افزوده مى شد و 
بر  معمارى  دانشكدة  اولية  استادان  داشت.  جديد  استاد  به  نياز 
شيوه اى كه در ابتدا اتخاذ كرده بودند اصرارى نداشتند. دانشكده 
بود.  تكوين  و  آزمايش  دورة  در  هنوز  و  بود  شده  پى ريزى  تازه 
دانشگاه ملى امكان آزمودن شيوة نو را مى داد و جايى بود كه 
به  تازه  شيوة  سبب،  بدين  يابد.  تحقق  آن  در  مى توانست  تغيير 

آسانى جانشين شد. 
آموزش درس معمارى در دانشكده تا سال سوِم تأسيس به 
استادان  ورود  با  چهارم،  سال  از  داشت.  ادامه  قبل  شيوة  همان 
شد.  سپرده  ايشان  به  معمارى  درس  آموزش  به تدريج  جديد، 
استادان  كردند.  ترك  را  دانشكده  نيز  قبلى  استادان  از  برخى 
جديد نظرهاى ديگرى در مورد شيوة آموزش طراحى معمارى 

داشتند. از اين رو، كم كم در برخى از ويژگى هاى آموزش طراحى 
معمارى تغييراتى رخ داد.

4. 1. كيفيت تغيير
تغييرات در چند ويژگى آموزش طراحى معمارى بود. اوليِن آن ها 
دانشكده  تأسيس  پنجم  سال  حدود  از  آتليه اى  نظام  در  تغيير 
بود. آتليه هاى دانشكده به تدريج سالى شد؛ يعنى ديگر هر آتليه 
متعلق به استاِد خاصى نبود؛ دانشجويان هر سال را با يك استاد 
درس  معينى  ساِل  دانشجوياِن  به  فقط  استاد  و  مى گذراندند 
مى داد. ممكن بود تنها يك استاد در آتليه باشد و به دانشجويان 
سال معينى درس دهد و ممكن بود چند استاد هم زمان در آتليه 
باشند و هريك به دانشجويان خود درس دهد. دانشجويانى كه 

ممكن بود از سال هاى مختلف باشند يا نباشند.51
شيوة تدريس در آتليه ها  هم تغيير كرد. پيش از اين، استاد 
مى كرد  اصالح  را  دانشجويان  كار  و  مى يافت  حضور  آتليه  در 
هنگام  جديد  استادان  اما  نداشت؛  دانشجو  با  تعاملى  معموًال  و 
دانشجو  با  بلكه  نمى كشيدند؛  خط  فقط  دانشجو  با  كركسيون 
گفتگو و تبادل نظر نيز مى كردند و بين استاد و شاگرد بحث در 
مى گرفت. استادان مسائل مختلفى را در آتليه مطرح مى كردند و 
دانشجويان را به تفكر وا مى داشتند.52 آنان موضوعاتى را براى 
پروژه ها انتخاب مى كردند كه جاى بحث داشته باشد53. از آن به 
بعد، دانشجويان مى توانستند برخى از پروژ ه ها را گروهى به انجام 
كاسته  طراحى  تمرين هاى  كميت  از  تغييرات،  اين  با  برسانند. 
شد و دانشجويان مدت بيشترى را در پروژه ها تأمل مى كردند. 
استادان، بسته به مقياس پروژه، گاهى پروژه هاى يك ساله هم 
حذف  دانشكده  برنامة  از  هم  اسكيس  مى دادند.  دانشجويان  به 

شد.54
تغيير ديگر در آموزش مقدمات معمارى بود. ترسيم اردرهاى 
كالسيك از برنامة آموزشى كنار گذاشته شد و رفته رفته «مطالعة 
اجزاى معمارى»، «آشنايى با عناصر معمارى از طريق ترسيم» و 
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55. relevé

ــران، راهنماى  ــگاه ملى اي 56. دانش
ــال تحصيلى  ــگاه ملى ايران س دانش

44-1343، ص124.
ــينا، گفتگوى شخصى  57. ابراهيم س
با يحيى سپهرى؛ احسان اهللا رسولى، 

گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى.
ــخصى با  ــوى ش ــى، گفتگ 58. حبيب

يحيى سپهرى.
ــخصى با  ــوى ش ــولى، گفتگ 59. رس
ــى، گفتگوى  ــپهرى؛ حبيب ــى س يحي

شخصى با يحيى سپهرى.
60. سپهرى  مقدم، گفتگوى شخصى 

با يحيى سپهرى.
ــخصى با  ــوى ش ــولى، گفتگ 61. رس

يحيى سپهرى. 
62. Le Corbusier (1887-

1965)

63. Frank Lloyd Wright 

(1867-1959)

64. سينا، گفتگوى شخصى با يحيى 
سپهرى.

65. على غفارى، گفتگوى شخصى با 
يحيى سپهرى.

ــروز حبيبى،  ــى، به ــادى نديم 66. ه
ــينا، گفتگوهاى شخصى با  ابراهيم س

يحيى سپهرى.

«رولوه»55 (برداشت نقشة بناهاى موجود) جانشين آن شد.56 شيوة 
استادان  ورود  از  پيش  كرد.  تغيير  نيز  معمارى  تمرين هاى  ارائة 
روى  نيم سال  انتهاى  در  را  پروژه ها  بايست  دانشجويان  جديد، 
بر  تمركز  بودند  معتقد  جديد  استادان  مى دادند.  تحويل  شاسى  
زيبايى شاسى ها و شيوة ارائه موجب تأمل كمتر در طرح و مقدمات 
و  دادند  اهميت  كمتر  ارائه  شيوه هاى  به  از اين رو،  مى شود.  آن 
گرافيك طرح و مسائل مربوط به آن را اصل ندانستند. آنان پروژه ها 
را روى كاغذ پوستى و كالك تحويل مى گرفتند57. از اين گذشته، 
دانشجويان  از  بيشترى  مدارك  تحويل،  هنگام  جديد  استادان 
طلب مى كردند؛ مثًال نقشة نماى همة وجوه طرح، نقشة مقطع 
از جاهاى گوناگون طرح به نحوى كه طرح را كامًال گويا كند، و 
نيز نقشة سازه و جزئيات اجرايى طرح را طلب مى كردند.58 شاسى، 
گذشته از آنكه موجب تمركز دانشجو بر زيبايى گرافيك نقشه ها 
مى شد و آنان را از محتوا غافل مى كرد، جاى كافى براى اين همه 
كه  خواستند  دانشجويان  از  شاسى،  جاى  به  پس  نداشت.  نقشه 
نقشه ها را به صورت آلبوم تحويل دهند؛ آلبومى شامل مجموعه اى 
از برگه (شيت)هاى نقشه. سازوكار داورى پروژ ه ها هم تغيير كرد: 
با تبديل نظام آتليه اى به سالى، داورى جمعى يا ژوژمان تبديل به 
داورى فردى شد؛ يعنى هر استاد فقط پروژه هاى دانشجويان خود 
را داورى مى كرد و به آنان نمره مى داد. استادان جديد گاهى در 
هنگام داورى، دانشجو را فرامى خواندند و از او مى خواستند تا كار 

خود را شفاهى توضيح دهد59.

4. 2. استادان تغيير
بهروز حبيبى، محمد ميرزاعلى طهرانى، فتانه نراقى، حسينعلى 
اولياء، و پرويز وزيرى فراهانى استادان جديدى بودند كه به تدريج 
از ميانة سال تحصيلى 1341- 1342ش به دانشكده پيوستند. 

 (1393 آبان  (ف  طهرانى  ميرزاعلى  محمد  آنان  مؤثرتريِن 
(ورودى  كرده  تحصيل  زيبا  هنرهاى  دانشكدة  در  نيز  او  بود. 
رفته بود؛  1329ش) و سپس به دانشكدة معمارى دانشگاه رم 

مشغول  دانشكده  در  و  بازگشت  رم  از  1341ش  آذرماه  در  و 
پيش  در  طراحى  آموزش  در  نو  شيوه اى  طهرانى  شد.  كار  به 
گرفت كه خيلى زود مورد توجه دانشجويان واقع شد. بسيارى 
آموزش  شيوة  او  ورود  با  كه  معتقدند  روزگار  آن  دانشجويان  از 
طراحى در دانشكده متحول شد. او در آتليه  حضوِر مداوم داشت؛ 
در آنجا سخن مى گفت، و دانشجويان گرد او جمع مى شدند.60 
مهم ترين تغييرى كه طهرانى در آموزش ايجاد كرد همان شيوة 
ارائه،  شيوه هاى  كه پيش تر ذكر شد. در نظر طهرانى  ارائه بود 
راندو، و پرزانته اهميتى نداشت و مربوط به معمارى نمى شد.61 
آماده سازى، ترسيم و راندو روى شاسى كار پرزحمت و زمان برى 
كه  مى شد  سبب  شاسى  گذاشتن  كنار  بر  طهرانى  اصرار  بود. 
دانشجويان بتوانند وقت و نيروى خود را صرف امورى كنند كه 
جنبه هاى  بر  تمركز  بود.  مهم تر  معمارى  براى  طهرانى  نظر  از 
نقاشى گونة معمارى جاى خود را به تفكر و بحث دربارة معمارى 
جاى  بلكه  راندو؛  در  هنرنمايى  محل  نه  ديگر  آتليه ها  داد. 
بحث هاى داغ بود؛ و شامل موضوعاتى از مسائل اجتماعى روز 
تا آثار معماران معاصر چون لوكوربوزيه62 و فرانك لويد رايت63 
مى شد64. اگرچه برخى معتقدند كه با ورود طهرانى، در آتليه ها 
ديگر كمتر به خط كشيدن اهميت داده مى شد؛ طهرانى طراح 
زبردستى نيز بود؛ دستى قوى داشت و با قدرت خط مى كشيد.65 
عالوه بر اين ها، تندمزاجى و بى اعتنايى به آداب و حتى به برخى 
از قوانين آموزشى را هم از ديگر صفات شخصى او شمرده اند كه 
در آتليه ها آشكار مى شد.66 به هر حال، او با همة اين صفاتش 

موجب دگرگونى شيوة آموزش معمارى در دانشكده شد. 
بهروز حبيبى، كه از ميانة سال تحصيلى 1341- 1342ش 
شيوة  در  تغيير  مسببان  ديگر  از  پيوست،  معمارى  دانشكدة  به 
بايد  دارد  جريان  آتليه ها  در  آنچه  بود  معتقد  او  بود.  آموزش 
تحليل  و  بررسى  و  مطالعه  تقدم  را  اين  الزمة  باشد.  آموزنده تر 
بر طراحى، و اهتمام به آموزش معمارى در حين تصحيح طرح 
و  متعدد  نقشه هاى  تحويل  نيز  حبيبى  مى دانست.  دانشجويان 
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ــخصى با  ــوى ش ــى، گفتگ 67. حبيب
يحيى سپهرى.

68. هادى نديمى، گفتگوى شخصى 
با يحيى سپهرى.

69. محمدولى بهزادى، هادى نديمى، 
گفتگوهاى  ــتى،  بهش ــد  محم ــيد  س

شخصى با يحيى سپهرى.
ــخصى با  ــوى ش ــولى، گفتگ 70. رس

يحيى سپهرى.
71. سينا، گفتگوى شخصى با يحيى 

سپهرى.
معمارى  ــتة  رش دانش آموختگان   .72
ــره) خطاب  ــا dottore (ُدُت در ايتالي
ــدند. مدرك اين افراد در ايران  مى ش
ــخيص داده  معادل درجة دكترى تش

مى شد.
ــخصى با  ــوى ش ــى، گفتگ 73. حبيب

يحيى سپهرى.

مفصل براى هر پروژه را الزمة پيش برد درست آموزش معمارى 
مى دانست؛ و حذف شاسى  و جانشين شدن آلبوم مسير رسيدن 

به اين خواسته را براى او هموار كرد.67 
حسينعلى اولياء، از ديگر استاداِن عامل تغيير، پس از طهرانى 
با  اولياء  نيز  پيوست.  دانشكده  به  و  بازگشت  ايتاليا  از  حبيبى  و 
دانشجويان بحث و گفتگو مى كرد و به مسائل اجتماعى توجه 
او  نزد  در  معمارى  تاريخ  مباحث  اين،  بر  عالوه   مى داد.  نشان 
عالقه مند  ايران  فرهنگ  و  تاريخ  به  و  داشت  بيشترى  اهميت 
بود.68 او بيش از ديگر استادان با دانشجويان صميميت و تعامل 
داشت و دانشجويان او اين خصلت را بيش از هر صفت ديگر او 

به خاطر دارند.69 
فتانه نراقى (ميرفندرسكى)، كه او نيز تحصيل كردة دانشگاه 
رم بود، در همين اوان به دانشكده پيوست. با ورود او، درسى به 
برنامة دانشكده گنجاندند و نراقى از  نام «معمارى داخلى» در 
همان ابتدا استادى اين درس را بر عهده گرفت. پروژة اين درس 
دانشجويان بايست به مدت يك سال  بناهايى كوچك بود كه 
فضاى داخلى آن را طراحى و نقشه هاى دقيق آن را در مقياس 

20: 1 تهيه مى كردند.70 
پرويز وزيرى فراهانى هم از دانش آموختگان دانشگاه رم بود 
و پس از استادان يادشده وارد دانشكده شد. او نيز با دانشجويان به 
بحث و گفت وگو مى نشست؛ بحث هايى كه گاه به درازا مى كشيد. 
وزيرى نيز به شيوة ارائه و شاسى هاى رنگين اهميت نمى داد.71 
سال  انقالب  از  پس  كه  بود  جمع  اين  از  استادى  تنها  وزيرى 
تدريس  به  بازنشستگى  هنگام  تا  و  ماند  دانشكده  در  1357ش 
معمارى ادامه داد. پس از بازنشستگى نيز تا هنگام وفات (مهر 
1389ش) به فعاليت آموزشى در دانشگاه هاى ديگر اشتغال داشت.

4. 3. انگيزه و خاستگاه تغيير
اين گروه استادان جديد، كه از سال 1341ش به تدريج وارد دانشكدة 
معمارى شدند، همانند گروه استادان اولية پايه گذار دانشكده، نخست 

در دانشكدة هنرهاى زيبا تحصيل كرده و سپس به دانشگاه رم رفته 
بودند؛ اما مسير تحصيل ايشان با گروه اول تفاوتى بارز داشت: گروه 
دوم تحصيل در دانشكدة هنرهاى زيبا را با اعتراض و نيمه كاره رها 
كرده و به رم رفته بودند. گروه اول تربيت شدة دانشكدة هنرهاى 
زيبا بودند و تحصيل خود را در رم تكميل كرده بودند؛ اما گروه دوم 
تحصيل معمارى در دانشگاه رم را از ابتدا آغاز كرده بودند و با همان 
شيوه، كه با شيوة بوزار تفاوت داشت، بار آمده بودند. همين نارضايى 
از شيوة آموزش طراحى معمارى در دانشگاه تهران و بوزار و نيز 
آشنايى عميق ايشان با شيوة آموزش معمارى در دانشگاه رم بود كه 
ماية دگرگونى آموزش معمارى در دانشگاه ملى شد.72 دانشگاه ملى، 
كه از ابتدا با انگيزة تغيير در نظام آموزشى، به ويژه نظام آموزشى 
دانشگاه تهران، پايه گذارى شده بود، بسترى مناسب براى تحقق 

اين اصالح طلبى بود.
گرافيك  به  مفرط  توجه  از  اِعراض  آتليه اى،  نظام  تغيير 
حذف  رنگى،  شاسِى  جاى  بر  نقشه  آلبوم  نشاندِن  و  معمارى 
آموزش  متن  از  كالسيك  اردرهاى  آموزش  حذف  ژوژمان، 
طراحى معمارى و آموختن ترسيم اجزاى معمارى به جاى آن، 
كه ويژگى هاى اصلى شيوة جديد آموزش در دانشكده بود همه 
از ويژگى هاى آموزش معمارى در دانشكدة معمارى دانشگاه رم 
بود73 كه استادان جديد آن ها را به دانشكده ارمغان آوردند و آن 

را با زمينة دانشكده و ايران تنظيم كردند. 

5. ابزارها، مواد، و منابع طراحى معمارى
طراحى معمارى در دانشكده مراحلى داشت: مطالعه، اتود كردن، 
طراحى، تصحيح طرح، كركسيون در البه الى مراحل، ترسيم و 
ارائه. مطالعه معموًال با مراجعه به كتاب ها و مجالت معمارى و 

ديگر رشته ها انجام مى گرفت. 
دانشگاه در بدو تأسيس كتابخانه نداشت و دسترس به منابع 
معمارى براى دانشجويان دشوار بود. چند ماه پس از آغاز به كار 
دانشگاه، كتابخانه اى با ششصد جلد كتاب اهدايى شخصى خّير 
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ــران، راهنماى  ــگاه ملى اي 74. دانش
ــال تحصيلى  ــگاه ملى ايران، س دانش

1343- 1344، ص 16.
ــوارى،  شهس ــدم،  ــپهرى  مق س  .75
گفتگوهاى شخصى با يحيى سپهرى.
ــينا،  ــى، ابراهيم س ــاد فره 76. فرش
گفتگوهاى شخصى با يحيى سپهرى.
77. planche

78. graphos

79. technical pen

80. rapidograph

81. screentone

82. Zipatone

83. Letraset

يوسف آباد)  (دوراهى  ايران  ملى  دانشگاه  ساختمان  نخستين  در 
تأسيس شد، كه نياز دانشجويان را رفع نمى كرد.74 در تهران آن 
روزگار، كتابخانه اى نبود كه از حيث منابع معمارى و رشته هاى 
را  خود  كتاب هاى  استادان  گاهى  و  باشد؛  غنى  آن  با  مرتبط 
1340ش،  دهة  اواخر  در  مى گذاشتند.75  دانشجويان  اختيار  در 
رفته رفته  دانشكده  يافت؛  بهترى  اوضاع  دانشكده  كتابخانة 
دانشجويان  و  شد  مشترك  را  جهان  معمارى  مشهور  مجالت 
ديگر نيازى به كتابخانه هاى بيرون نداشتند. آنان از طريق اين 
مجالت از آثار معمارِى روِز جهان مطلع مى شدند و از برخى از 

آن ها در پروژه هايشان الهام مى گرفتند.76 
در نخستين سال هاى تأسيس دانشكده، تصوير آثار برگزيدة 
پالنش77 هاى  به  معروف  پاريس،  بوزار  مدرسة  دانشجوياِن 
رجوع  آن  به  دانشجويان  كه  بود  منابعى  مهم ترين  از  بوزار، 
را  آن ها  دانشكده  كه  بود  پالنش ها  همين  از  برخى  مى كردند. 
در سال اول آموزش معمارى در اختيار دانشجويان مى گذاشت تا 
اردرهاى كالسيك را از روى آن ها ترسيم كنند. برخى ديگر از 
كتابچه هاى پالنش ها را دانشجويان خود مى خريدند و طراحى 
و راندو و ديگر شيوه هاى ارائه را از آن ها مى آموختند. كم كم از 
اهميت پالنش هاى بوزار كاسته شد و تا پايان دهة 1340ش از 

زمرة منابع و مراجع طراحى معمارى كنار رفت.
پس از مطالعه و ديدن نمونه ها، كار طراحى و ترسيم آغاز 
مى شد. طراحى نخست با اتود كردن شروع مى شد. دانشجويان 
جوانب  مى آزمودند،  را  طراحى  مختلف  راه حل هاى  و  ايده ها 
هريك را مى سنجيدند، آن ها را اصالح مى كردند و مى پرداختند 
نشان  استاد  به  را  طرح  سپس  برسند.  خود  مطلوب  طرح  به  تا 
استاد،  نظر  اساس  بر  مى كردند.  كركسيون  استاد  با  و  مى دادند 
طرح را اصالح مى كردند. مسير اتود كردن و كركسيون و اصالح 
چند بار تكرار مى شد تا طرْح نهايى شود. مداد و كاغذ پوستى 
مهم ترين ابزارهاى اتود كردن بود. بعد از اتمام كاِر طراحى، نوبت 

به ترسيم و ارائة نهايى مى رسيد. 

شاسى و گرافوس78 و مرّكب ابزارها و مواد اصلى ارائة نهايى 
تخته اى  كه  چهارچوبى  از  متشكل  بود  صفحه اى  شاسى  بود. 
چندال بر آن نصب شده بود. شاسى را آماده مى خريدند يا خوْد 
مى ساختند و مقوايى مخصوص (با نام تجارى كانسون و مانند 
آن) را به طرزى خاص روى آن مى چسباندند. طرز آماده كردن 
شاسى از كارهايى بود كه دانشجو در همان ماه هاى نخست در 

آتليه از دانشجويان سال هاى باالتر مى آموخت. 
نقشه،  نهايى  ترسيم  براى  بود  فنى79  قلم  نوعى  گرافوس 
مركب  مختلف.  ضخامت هاى  در  تعويض  قابل  نوك هاى  با 
مخصوص گرافوس را در قلم تزريق مى كردند. دستة قلم ثابت 
قلم  سِر  گوناگون،  ضخامت هاى  با  خطوط  ترسيم  براى  و  بود 
قلم  سر  بايست  خط،  چند  ترسيِم  از  پس  مى كردند.  عوض  را 
را مى شستند. براى راندو و پردازش نهايِى كار روى شاسى، از 
فن آب ومركب با قلم و قلم مو و مركب چين استفاده مى كردند. 

عمليات ارائة نهايى با اين ابزارها بسيار زمان بر بود. 
از ميانة دهة 1340ش، با كنار رفتن شاسى و كاسته شدن 
از اهميت ارائه و تداول نقشه هاى متعدد و تحويل آن ها در قالب 
آلبوم كم كم كاغذ پوستى و كاغذ كالك و چاپ اوزاليد جاى شاسى 
را گرفت. قلم راپيدوگراف80 در دهة 1340ش به ايران راه يافت 
و جانشين گرافوس شد. سر قلم در راپيدوگراف به جاى صفحه، 
لوله اى بود كه سوزنى متحرك در درون آن مركب را از مخزن 
قلم به سر لوله هدايت مى كرد. كار با راپيدوگراف بسيار آسان تر 
سايه  و  نقش  چسب دار  ورق هاى  دوره،  اين  در  بود.  پاكيزه تر  و 
عكس برگردان هاى  و  زيپاتون82  تجارى  نام  با  (اسكرين تون)81 
حروف و نقوش با نام تجارى لِتراِست83 هم جزو ابزارهايى ارائه 
شد. زپياتون كه در طرح هاى مختلف (هاشور، آجر، سنگ، و...) 
نشاندن  و  سايه ها  نمايش  سطوح،  كردن  پر  براى  مى شد  ارائه 
مصالح در نقشه ها به كار مى رفت. هنگامى كه شاسى  از رواج 
مثل  موادى  يافت،  بيشترى  اهميت  كالك  روى  كار  و  افتاد 
زيپاتون متداول تر شد. از لتراست براى نوشتن حروف روى نقشه 
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ــخصى  84. عباس امينى، گفتگوى ش
با يحيى سپهرى.

ــخصى با  ــزادى، گفتگوى ش 85. به
يحيى سپهرى.

ــوى  ــتى، گفتگ ــيدمحمد بهش 86. س
شخصى با يحيى سپهرى.

ــينا،  ــك زاده، س ــى، بي 87. پورديهيم
گفتگوهاى شخصى با يحيى سپهرى.
ــاى  گفتگوه ــينا،  س ــارى،  غف  .88

شخصى با يحيى سپهرى.
ــران، راهنماى  ــگاه ملى اي 89. دانش
ــال تحصيلى  ــگاه ملى ايران، س دانش
1339- 1340، ص 30 و 34؛ «جزوة  
ــال 41 و 42- ــم جبر و آناليز س متم
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روى  بر  مبلمان  و  درخت  طرح  چون  طرح هايى  انداختن  نيز  و 
نقشه هاى پالن و نما و مقطع استفاده مى كردند. براى نوشتن 
حروف، شابلون حروف نيز بسيار متداول بود. از اين ها گذشته، 
ميز نقشه كشى، تخته رسم، اقسام خط كش ها (از انواع خط كش 
تى و گونيا و نقاله گرفته تا خط كش اشل و شابلون)، اقسام مداد 
گرافيتى با درجات سختى، مداد مكانيكى معروف به مداد اتود، 
پاك كن  ساده،  پاك كن  اتود،  مداد  سِر  كردن  تيز  براى  سمباده 
كالك، خمير پاك كن، تيغ (كاتر)، تيغ جراحى، و چراغ نقشه كشى 

از ابزارهاى مهم نقشه كشى معمارى بود.
مطالعة  براى  شاخصى  و  شاهد  معمارى  طراحى  ابزارهاى 
تغييرات آموزش طراحى در دانشكدة معمارى در دورة مورد نظر 
شاسى هاى  و  افتاد  نخست  اهميت  از  ارائه  كه  هنگامى  است. 
و  ابزارها  دادند،  نقشه  آلبوم هاى  به  را  جايشان  خوش آب ورنگ 

مواد طراحى و ارائه نيز به تبِع آن دگرگون شد. 

6. زندگى در آتليه
آتلية معمارى مكانى بود كه هم آموزش طراحى معمارى درآن 
رخ مى داد و هم اجراى تكليف ها و تمرين هاى درسى معمارى؛ 
از طراحى و ترسيم گرفته تا ماكت سازى. همة تمرين هاى اين 
درس  تكاليف  مى گرفت.  انجام  آتليه  در  و  دانشكده  در  درس 
معمارى سنگين و زمان بر بود و دانشجويان همواره در آتليه ها 
تجمع  پروژه ها،  تحويل  موعد  نزديك  بودند.  كار  به  مشغول 
تحويل  هنگام  دانشجويان  مى شد.  تشديد  آتليه  در  ماندن  و 
پروژه ها گاهى 15 روز تا يك ماه به خانه نمى رفتند و شبانه روز 
در  كه  را،  آتليه  فضاى  دانشجويان  داشتند.84  حضور  آتليه ها  در 
حقيقت فضاى فعاليت و زندگى آن ها بود، مطابق سليقه و نياز 
خصوصًا  آخر،  سال هاى  دانشجويان  مى دادند.85  ترتيب  خود 
بودند،  كنستركسيون  يا  دپيلم  پروژة  كشيدن  مشغول  كه  آن ها 
معموًال فضايى اختصاصى در گوشة آتليه ها يا جاهاى ديگر براى 
خودش فراهم مى كردند. دانشكده هم در اين مورد با دانشجويان 

همكارى مى كرد. بدين نحو؛ بلكه زندگى اى كه در آتليه ها جريان 
مى يافت دانشجويان را به ماندن ترغيب مى كرد.86

از ويژگى هاى شيوة زندگى در آتليه هم زيستى دانشجويان 
سال هاى گوناگون بود. اين هم زيستى موجب مى شد دانشجويان 
سال هاى پايين تر به دانشجويان سال هاى باالتر كمك كنند و 
عملى  هم  آموزش  اين  بياموزند.  ايشان  از  اين كمك،  حين  در 
بود و همة شئون كار طراحى را، از آماده كردن شاسى و برگة 
نقشه و نقشه كشى و ماكت سازى تا مطالعه و طراحى را در بر 
مى گرفت، و هم شفاهى و كالمى. هم نشينى درازمدت و قرابت 
سنى و هم زبانى بر قوت اين آموزش ها مى افزود و آن را گاهى 

در تراز آموختن از استادان قرار مى داد.87
استادان معمارى هم بخشى از اين زندگى مشترك بودند و 
گاهى تا نيمه هاى شب در دانشكده مى ماندند. اين موضوع در 
مورد گروه دوم استادانى كه به دانشكده پيوستند بيشتر صدق 
مى كرد. عجيب نبود اگر استادى در ساعات آخر شب به آتلية 
معمارى سر بزند و پيشرفت كار دانشجويان را بررسى كند. برخى 

از استادان خود در آتليه كار طراحى حرفه اى مى كردند.88 

7. دروس ديگر
در سال اول تأسيس دانشكده، به غير از درس معمارى، يازده 
ساليانة  نظام  به  توجه  با  بود.  برنامه  در  هم  ديگر  درسى  مادة 
دانشگاه و واحدى نبودن دروس، همة مواد درسى هم ارز بودند؛ 
يعنى مثًال درس جبر و آناليز ارزشى معادل درس معمارى داشت. 
اگر دانشجويان از اين درس ها نمرة قبولى نمى گرفتند، «تجديد» 

مى شدند و نمى توانستند به سال باالتر بروند.
تعداد مواد درسى بسيار بود و مباحث برخى از آن ها هم فراوان 
از  تحليلى،  هندسة  و  آناليز  و  جبر  درس  در  مثًال  گسترده؛  و 
مبهم،  صور  معيِن  نمّوهاى  فرمول  تا  گرفته  مجموعه ها  مبانى 
دانشجويان  به  را  ديفرانسيل  حساب  و  دترمينان ها،  تركيبيات، 
تدريس مى كردند؛89 و در درس شيمى، مباحثى چون ساختمان 
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ــگاه ملى ايران، همان، ص  90. دانش
28. «جزوة شيمى سال 41-40».

ــران، راهنماى  ــگاه ملى اي 91. دانش
ــال تحصيلى  ــگاه ملى ايران، س دانش

1340- 1341، ص 46.
ــى و ادارى  ــناد آموزش ــا بر اس 92. بن
ــكده، در ابتداى دهة 1340ش،  دانش
ــة  ــت در جلس ــردودى و غيب ــار م آم
ــون رياضى  ــون در درس هايى چ آزم

بسيار بوده است.
ــوى  گفتگ ــى،  ميررياح ــعيد  س  .93

شخصى با يحيى سپهرى. 
ــخصى با  ــوى ش ــى، گفتگ 94. حبيب

يحيى سپهرى.

اتمى اجسام، تئورى سينتيك، قوانين مندليف، لوتر ماپر، بويل، 
بيشتِر  مى كردند.90  مطرح  را  گراهام  و  اواركادرو،  گى لوسك، 
باسابقه  بسيار  معمارى،  استادان  برخالف  درس ها،  اين  استادان 
بودند و در دانشگاه هاى ديگر هم تدريس مى كردند؛ مثًال درس 
جبر و آناليز بر عهدة رياضى دانان مشهورى چون تقى فاطمى، 
جوانشير خوئى، محمدعلى مجتهدى، و وازگن آوانسيان بود.91 
دروس،  اين  گذراندن  مرتبة  اولين  در  دانشجويان  از  بسيارى 
موفق نمى شدند از اين استاداِن سخت گير نمرة قبولى بگيرند.92 
دانشجويان كه آتليه را مقر اصلى خود مى دانستند، براى حضور 
كالس  از  پس  و  مى كردند  ترك  را  آتليه  موقتًا  كالس ها  در 
اولويت  دانشجويان  براى  معمارى  درس  بازمى گشتند.  آنجا  به 
نشان  بيشترى  عالقة  معمارى  درس  به  دانشجويان  اغلب  و 
تمام وقت  استاِد  نظرى  درس هاى  استادان  بيشتِر  مى دادند.93 
نبودند و فقط در موعد درسشان در دانشكده حاضر مى شدند. اين 
به كالِس درس محدود مى شد؛ مثًال درس تأسيسات  درس ها 
طرفى  از  نداشت.  كركسيون،  درنتيجه  و  عملى،  تمرين  معموًال 
كالس  در  مباحثى  شيمى  و  رياضى  مثل  درس هايى  استادان 
مطرح مى كردند كه در آتليه به كار دانشجويان نمى آمد. استادان 
به  مربوط  نظرى  مباحث  از  برخى  دوم،  گروه  به ويژه  آتليه ها، 
حين  مثًال  مى كردند؛  مطرح  آتليه ها  در  را  طرح ها  فنى  امور 
طراحى، دانشجويان را متوجه مسائل تأسيسات و سازة ساختمان 
اجرايى  جزئيات  طراحى  و  مى كردند  طرح  اجرايى  جنبه هاى  و 
ساختمان را هم از ايشان مى خواستند. بدين سبب، دانشجويان 
در  تا  مى گرفتند  ياد  آتليه ها  در  بيشتر  را  نظرى  مباحث  حتى 
در  كه  بود  اين  برنامه ريزان  مقصود  گويى  درس.94  كالس 
مربوط  حوزه هاى  از  حوزه  هر  مبانى  با  دانشجويان  كالس ها، 
در  را  آن ها  همة  عملى  جنبه هاى  اما  شوند؛  آشنا  معمارى  به 
آتليه اى  درِس  معمارى،  درس  بر  عالوه  بياموزند.  طراحى  حين 
دشوار  درس  بود:  گوناگون  آموخته هاى  جمع  محمل  ديگرى 
را  آن  دانشجويان  كه  ساختمان)،  فنى  (طراحى  كنستروكسيون 

سخت ترين و پركارترين پروژة همة دورة تحصيل مى شمردند. 
آنان بايست هر آنچه را در درس هاى مقاومت مصالح و مكانيك 
درس  نيز  و  تأسيسات  آرمه،  بتن  ساختمانى،  مصالح  ساختمان، 
ساختمان آموخته بودند در اين پروژه در دل طرح معمارى بنا به 

كار مى بستند.
برنامة دروس دانشكده در همان سال هاى نخسْت تغييراتى 
به خود ديد. در سومين سال تأسيس دانشكده، برخى از درس ها، 
مثل شيمى و عربى، را از برنامه حذف كردند؛ برنامة سال اول را 
سُبك تر و برخى از دروس آن را به سال هاى باالتر منتقل كردند. 
اگر  و  كردند  بازنگرى  هم  آموزشى  قوانين  در  اين،  بر  عالوه 
دانشجويان در تعدادى از درس ها قبول نمى شدند، مى توانستند 

به سال باالتر بروند. 

مؤخره
دانشگاه ملى ايران اولين دانشگاه غيردولتى در ايران بود و با نيت 
اصالح آموزش عالى ايران بنا نهاده شد. دانشگاه ملى در آغاز 
نظام آموزشِى ساليانه و منسجمى داشت. اين دانشگاه در آغاز، 
استادان خود را از ميان دانش آموختگان دانشگاه هاى خارجى، كه 
تازه فارغ التحصيل و به ايران بازگشته بودند، برگزيد. دانشكدة 
معمارى، يكى از دو دانشكدة نخست دانشگاه ملى ايران، در سال 

1339ش تأسيس شد.
اولين استادان دانشكدة معمارى در دانشكدة هنرهاى زيباى 
رم  دانشگاه  در  را  خود  تحصيل  و  شده  تربيت  تهران  دانشگاه 
معمارى  طراحى  آموزش  از  شيوه اى  آنان  بودند.  كرده  تكميل 
در  معمارى  آموزش  شيوة  از  برگرفته  بيشتر  كه  كردند  اختيار 
دانشكدة هنرهاى زيبا و مدرسة بوزار پاريس بود كه آن را با نظام 
آموزش دانشگاه ملى تنظيم كرده بودند. اساس اين شيوه نظام 
آتليه اى، آغاز آموزش با ترسيم اردرهاى كالسيك، اهميت ارائه 
و گرافيك و تحويل پروژه ها روى شاسى هاى خوش آب ورنگ، 
و ژوژمان جمعى استادان بود. از سومين سال تأسيس دانشكده، 
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در  تحصيل  كه  پيوستند  دانشكده  به  جديدى  استادان  به تدريج 
از  را  معمارى  و  كرده  رها  معترضانه  را  زيبا  هنرهاى  دانشكدة 
آغاز در دانشگاه رم آموخته بودند. آنان به قصد تغيير به دانشكده 
به  ملى  دانشگاه  كلى  جهت گيرى  با  كه  تغييرى  پيوستند؛ 
نوخواهى و تفاوت با دانشگاه تهران هماهنگ بود. اين استادان 
يادشده  اصول  همة  در  تقريبًا  را  دانشكده  در  معمارى  آموزش 

دگرگون كردند.
در پايان دهة 1340ش ديگر از نظام آتليه اى در دانشكدة 
معمارى دانشگاه ملى خبرى نبود. آتليه هاى دانشكده فقط جاى 
جريان  آن  در  گفتگو  و  بحث  و  نبود  كار  ارائة  و  كشيدن  خط 
داشت. استادان و دانشجويان با هم در تعامل بودند و تجزيه و 
تحليل و تفكر در طراحى جايگاهى واالتر داشت. به شيوه هاى 
ارائه اهميت چندانى نمى دادند؛ و در عوض، به منطقى بودن و 
1340ش  دهة  پايان  تا  مى كردند.  اعتنا  طرح ها  بودن  اجرايى 
برنامة جديد استوار شده، دورة تكوين دانشكدة معمارى دانشگاه 
ملى ايران به پايان رسيده، و شخصيت اين دانشكده شكل گرفته 

بود. 
منابع و ابزارها و مواد طراحى معمارى، كه همواره جزوى از 
نظام آموزش طراحى معمارى و مظهرى از آن است، هم زمان 
با تغيير آموزش طراحى معمارى تغييراتى كرد. اين تغييرات در 

نيز  و  معمارى  ارائة  و  ترسيم  كردن  آسان تر  و  سريع تر  جهت 
ترسيم و تحويل بيشتِر مدارك طراحى بود. جّو آموزش، كه از 
معمارى  دانشكدة  در  است،  آموزشى  نظام  هر  اركان  مهم ترين 
شبانه روزى  گاه  و  مداوم  حضور  بود.  كارآمد  و  سنجيده  بسيار 
دانشجويان در آتليه هاى معمارى زندگى اى آموزشى در دانشكدة 
در  معمارى  طراحى  آموزش  بخشى  و  بود  آورده  پديد  معمارى 
اين  جريان  در  دانشجويان  و  مى افتاد  اتفاق  زندگى  اين  جريان 
زندگى مشترك از هم مى آموختند و از توانايى هاى يكديگر بهره 

مى گرفتند.
از  غير  درس هاى  تعداد  معمارى،  دانشكدة  تكوين  دورة  در 
طراحى معمارى بسيار بود؛ اما بيشتِر اين دروس ارتباط چندانى 
از  نمى توانستند  دانشجويان  و  نداشتند  معمارى  طراحى  با 
آموخته هاى اين دروس در طراحى معمارى مستقيمًا بهره بگيرند. 
و  نظرى  درس هاى  بين  واسطى  كنستروكسيون  درس  پروژة 
كه  مى آموختند  درس  اين  در  دانشجويان  و  بود  معمارى  درس 
چگونه از آموخته هاى دروس فنى در طرح معمارى استفاده كنند.
آنچه از نظر گذشت روايتى از آموزش طراحى معمارى در 
سال هاى نخست تأسيس دانشكدة معمارى دانشگاه ملى ايران 
بود. همة جنبه ها و اليه هاى اين روايت نيازمند تحليل و تفسير 

و نقد است، كه به تحقيق هاى ديگر موكول مى شود.

منابع و مآخذ
اسناد آموزشى و ادارى. بايگانى راكد دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه 

شهيد بهشتى.
دانشجو   200 اول  سال هاى  براى  امسال  مهرماه  از  ايران  ملى  «دانشگاه 

مى پذيرد». در كيهان، ش 5088 (28 خرداد 1339)، ص 7.
شكل  به  آموزش  شيوة  اشراق:  عبدالحميد  با  «گفتگو  عبدالحميد.  اشراق، 

آتليه اى»، در معمارى و فرهنگ، ش 32 (1387)، ص 23- 25.
اعتصام، ايرج. گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: مهر 1394، خانة 

ايرج اعتصام در مجتمع آ.اس.پ.
 ،1393 مهر  تهران:  سپهرى،  يحيى  با  شخصى  گفتگوى  مهدى.  اعرابى، 

سراى محلة اوين.
افشارزاده، سيدغالمحسين. گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: دى 

1393، دفتر شركت طرح پرهون در خيابان فلسطين.
 ،1393 آبان  تهران:  سپهرى،  يحيى  با  شخصى  گفتگوى  عباس.  امينى، 

دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى.
 ،1394 خرداد  تهران:  سپهرى،  يحيى  با  شخصى  گفتگوى   . ــــــــ 



 7438
ساختمان پيشين دانشگاه ملى ايران در خ. ولى عصر، دوراهى يوسف آباد.

ــــــــ . گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: مهر 1393، دانشكدة 
معمارى و و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى.

اوشانه، داود. «گفتگو با داود اوشانه: استعداد، خالقيت، پويايى»، در معمارى 
و فرهنگ، ش32 (1387)، ص14- 17.

اولياء، حسينعلى. گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، رم: آذر 1394، مكاتبه 
از طريق ايميل.

باور، سيروس. گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: مهر 1394، خانة 
سيروس باور.

ــــــــ . نگاهى به پيدايى معمارى نو در ايران، تهران: نشر فضا، 1387.
بهزادى، محمدولى. گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى. تهران: دى 1394، 

دفتر طرح هاى عمرانى دانشگاه تهران.
بهشتى، سيدمحمد. گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: ارديبهشت 

1394، پژوهشگاه ميراث فرهنگى. 
بيك زاده، پرويز. گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: بهمن 1393، 

منزل مهندس بيك زاده.
ــــــــ . گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: دى 1394، دفتر كار 

پرويز بيك زاده در سعادت آباد.
ارديبهشت  تهران:  سپهرى،  يحيى  با  شخصى  گفتگوى  بهمن.  پاك نيا، 

1394، سرسراى مجتمع مسكونى دارآباد.
فروردين  تهران:  سپهرى،  يحيى  با  شخصى  گفتگوى  شهرام.  پورديهيمى، 

1394، دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى.
«جزوة شيمى سال 41-40».

ناصر  شخصى  آرشيو   .«43-42 و   41 سال  آناليز  و  جبر  متمم  «جزوة  
شهسوارى.

جعفر افندى. رسالة معماريه: متنى از سدة يازدهم هجرى، ترجمة مهرداد 
قيومى بيدهندى، تهران: متن (فرهنگستان هنر)، 1390.

تهران:  سپهرى،  يحيى  با  شخصى  گفتگوى  اكبر.  زرگر،  ابراهيم  حاجى 
شهريور 1394، دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى.

حبيبى، بهروز. گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: 26 آذر 1394، 
خانة بهروز حبيبى در اوين.

 ،1394 آذر   4 تهران:  سپهرى،  يحيى  با  شخصى  گفتگوى   . ــــــــ 
گفتگوى تلفنى.

خانة  آبان 1394،  تهران:  سپهرى،  يحيى  با  شخصى  گفتگوى   . ــــــــ 
بهروز حبيبى در اوين.

ــــــــ . گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: اسفند 1393، خانة 
بهروز حبيبى در اوين.

تحصيلى 1339-  سال  ايران،  ملى  دانشگاه  راهنماى  ايران.  ملى  دانشگاه 
.1340

ــــــــ . راهنماى دانشگاه ملى ايران، سال تحصيلى 1340- 1341.

ــــــــ . راهنماى دانشگاه ملى ايران، سال تحصيلى 1341- 1342.

ــــــــ . راهنماى دانشگاه ملى ايران، سال تحصيلى 1342- 1343.

ــــــــ . راهنماى دانشگاه ملى ايران، سال تحصيلى 1343- 1344.
ــــــــ . راهنماى دانشگاه ملى ايران: دانشكدة معمارى، سال تحصيلى 

.1345 -1344
ــــــــ . راهنماى دانشگاه ملى ايران: دانشكدة معمارى، سال تحصيلى 

.1350 -1349
آموزش  در  خالقيت  و  پويايى  رسولى:  احسان  با  احسان. «گفتگو  رسولى، 

معمارى»، در معمارى و فرهنگ، ش34 (1387)، ص8- 11.
خانة   ،1394 دى  تهران:  سپهرى،  يحيى  با  شخصى  گفتگوى   . ــــــــ 

احسان رسولى.
زرگرى نژاد، غالمحسين، «از مدرسه صنايع مستظرفه تا دانشكده هنرهاى 
زيبا، مرورى بر زمينه هاى شكل گيرى و تاسيس دانشكده هنرهاى زيبا در 

دانشگاه تهران»، در هنرهاى زيبا، ش 30 (تابستان 86)، ص 5- 12. 
ساعد سميعى، اصغر. «سازمان آموزش گروه معمارى»، در مجموعه مقاالت 
دومين همايش آموزش معمارى، تهران: دانشكدة هنرهاى زيباى دانشگاه 

تهران، 1382، نگاه امروز، 1384، ص 119- 131.
ــــــــ . «گفتگو با اصغر ساعد سميعى: سازمان نظام آموزشى دانشكدة 

هنرهاى زيبا»، در معمارى و فرهنگ، ش32 (1387)،  ص30- 36.
ــــــــ . گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: دى 1394، دفتر كار 

اصغر ساعد سميعى در برج هاى سامان.
سپهرى مقدم، منصور. گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: ارديبهشت 

1394، دفتر كار منصور سپهرى مقدم در خ. ظفر.
سينا، ابراهيم. گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: اسفند 1394، دفتر 

كار ابراهيم سينا در سعادت آباد.
ــــــــ . گفتگوى شخصى با يحيى سپهرى، تهران: بهمن 1394، دفتر 
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