
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
نامه کاشانپژوهش  
(۱۳م )پیاپی شمارۀ پنج  
۱۳9۳ستان پاییز و زم  

23   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 *کار سلمان نقره
 **افسانه آخوندزاده

 

   :چکیده
مرربب  برا ایر     بندی مدارک  آوری و طبقه مستندنگاری میراث ارزشمند معماری به معنای جمع

در ایر  وروزا ا ره کره هرم در آمروز        « بولید دانش»آثار، گام اول در بدارک مواد خام 
فرهنگری یرا    معماران مفید بودا و هم برای نهادهای متولی مستندنگاری، همچون  ازمان میراث

شهرداری کاربرد دارد. ای  کار مستلزم صرف منابع مالی، انسانی و بجهیزابی فراوان ا ره کره   
پذیر نیسه یا با  ررته کرم و کیفیره پرایی  انجرام       های معمول، یا امکان به دلیل محدودیه

، از طریر   ها های معماری، یادگیری معماری در بسیاری از درس اشود. از  ویی در دانشکد می
مسرتندا  ایر  بناهرا بو ر       ۀشود که خود نیازمند بهیر  برر ی نمونه آثار ارزشمند انجام می

های آموز  معماری را در جهه  ر د بتوان ظرفیه هدایه ا تاد ا ه. به نظر میدانشجو و با 
ای کمتر انجام شود. مرت    بر و هزینه نهادهای مذکور شکوفا کرد با ای  کار با کیفیتی منا ب نیاز

                                                           
 noghrekar@kashanu.ac.ir / استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان *

 a_akhoundzadeh@yahoo.com ارشد معماری دانشگاه کاشان/ کارشناس **
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های های دانشکداگیری از ظرفیهنمونۀ موردی: بهرا

 *معماری کاشان در مستندنگاری میراث معماری ای  شهر
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گیرری   با بهرا« مستندنگاری میراث معماری ایران» نجی  پیش رو، واصل بحقیقی با هدف امکان
ی، چیسرت »ابتدا در ای  جستار ا ه. « های معماری آموزشی و پژوهشی دانشکدا های ظرفیه»از 

های پژوهشگران یا نهادهرای   گیری از اندیشه ه و با بهراپرداخت« چرایی و چگونگی مستندنگاری
هرای معمراری    .  پس ضم  برر ی درسا ا هدی  شمربب ، چهارچوب مفهومی موضوع ببی

ایر  دو   ۀهای هریک در مستندنگاری برر ی رابط ( ظرفیهکارشنا ی و کارشنا ی ارشد ۀ)دور
نتیجه، راهکارهایی برای نیل به هدف مذکور، به همراا مسریر تملیرابی    تنوان بهمشخص شدا و 

 .  ا ا هدشبحق  ای  هدف ارائه 

مستندنگاری معماری، آموز  معماری، مدیریه دانش، بولید دانش، چرخ بکمیل  ها: کلیدواژه

   پژوهش.

 

 مقدمه
« معمااری و شا ر  »او، یا هماان  « مکان زندگی»ی زندگی و رشد انسان، ها یکی از محیط

باادن  « عالماناه »در رشد انسان ماثرر اساتم منراار از     ،است که اگر عالمانه سامان یابد
ی وحای باادن و   هاا  معماری، دو ویژگی اصلی است؛ اول مبتنی بر عقل، تجربه و آمازه

را  تااان آن  مای ایط بامی و نیازهاای هار منهقاه باادن کاه      دوم، متناسب با مجماع شر
دانساتم رراحای ایال الگاا از مقادمار  اروری       « ۱ایرانای معمااری   الگای اساممی »

پارور   »و « تالیاد دانا   »کاه شارال مزم آن،    ۲یک تمدن اساممی اسات  گیری  شکل
اساتم  و از منرر راهبردی، خاد نیازمند پنج گاام   استمتخصص در ایل زمینه « دانشمند

باا هادت تبیایل    کشاار  « گذشته، حال و آیناده معمااری  »سه گام اول، نگاهی جامع به 
برای معماری ایاران  « ی مهلابانداز چشم»گام چ ارم، رراحی  درستی از و ع ماجاد،

رسیدن از و ع ماجاد به و ع مهلاب است کاه خااد   « راه ۀنقش»و گام پنجم، ترسیم 
چ ار گام پیشیل استم دان  مارد نیاز بارای   ۀدربارنشی عمیق مستلزم دانشی وسیع و بی

 ۳(ا فلسفی ا استدملی عقمنیرراحی و سپس تحقق ایل الگا، شامل هر دو گانه پیشینی )
ه ی وحای، هرساه با   هاا  است که در پرتاا آماازه   ۴علمی(ا   استقرائیا  و پسینی )تجربی

ی معرفتای  هاا  ایاه ده و متناسب باا اعتباار خااد، پ   کرصارر مکمل یکدیگر ایفای نق  
 سازندم  میالگای مارد نرر را 
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 باه دسات  معماری که به رو  اساتقرا   « ی تجربیها دان »عمامی تالید  فراینددر 
 ساام  ۀشاده و در مرحلا  بنادی   آوری، ساپس ربقاه   مرتبط جمع ۵یها آیند، ابتدا داده می

باه  ( و پس از تجزیه و تحلیال، فارآوری شاده و    ۶د )ارمعار معنادارشا می بندی جمع
دهاد و ممکال اسات در ن ایات در درون      میی بشر ها مسئلهپاسخی به  ۷دان  صارر

منجر شادم یکی از منابع کسب دان ، آرار  ۸آدمی به حکمت و در دنیای برون به فناوری
تاایج  شااند، ن « تاصیف، تحلیال و نقاد  »ارزشمند معماری است که اگر با نگاهی جامع 

از مفیدی برای ساماندهی معماری امروز و فردای ایران اسممی در پی خااهناد داشاتم   
آوری و  جماع »کاه  را ابتادایی   ۀشده در تالید دانا  تجربای، دو مرحلا   میان مراحل یاد

نامیمم بنابرایل مساتندنگاری   می ۹«مستندنگاری» ،مرباال به یک بناست« بندی مدارک ربقه
 عمااری و ش رساازی  م ۀدر حااز « مااد خاام تالیاد دانا    »دارک گام اول در ت عناان به

مسایر و مقصاد تالیاد دانا  تجربای و جایگااه        ،م در نمادار زیار داردیی ااهمیت بسز
 در ایل میان مشخص شده است:  « مستندنگاری»

 
نقش  با ببدیل شدن به فناوری و: دامنه و محدودۀ پژوهش؛ مسیر بولید دانش بجربی )ا تقرائی( ۱ نمودار

 در ای  مسیر« مستندنگاری»

آن  کراربرد مساتندنگاری مشاخص و    اهمیره مهالب یادشاده، جایگااه و    براساس
و  ۱۱معناادار  ۀد: در سهح اول به خادی خاد یاک بسات  شا میسهح مهرح  ۴حداقل در 

ربت مستند یک بنای معماری یاا بافات    زیرامفید است که ارز  و کاربرد مستقل دارد، 
خاام   ۀعبارتی مااد ه ب مکند میتحقیقار بعدی و شناخت جامع آن را فراهم  مینۀش ری، ز

ی فراتار اسات و در ساهح دوم، در آمااز      هاا  دانا  تالیاد   مقدمۀو  ها پژوه انااع 
در  مفیاد اساتم   هاا  درسمعماری، اعم از دورس تاریخی و رراحی، در تالید محتااای  

کاه   فرهنگای  میارا  ح سام، برای ن ادهای متالی مساتندنگاری، همواان ساازمان    سه
ربت و  بط میرا  معماری کشار را بر ع ده دارند،  روری و مفید اسات و در   وظیفۀ

یا مدیران ش ری هموان شا رداری در هار دو    گیری تصمیمسهح چ ارم برای ن ادهای 
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ایال اسااس اهمیات و  ارورر      برمرحله تشخیص و درمان مسائل ش ر کاربرد داردم 
آماااز ، پااژوه ، رسااانه، »نگاری در تالیااد داناا  معماااری و کاااربرد آن در مسااتند
 شادم میمشخص  ۱۱«گزاری و تالید معماری سیاست

و هنار   دانشکدۀ معماریمرکز اسناد معماری »یت خای  در مسئال نگارنده در دورۀ
سا و فقدان یا نقصاان برخای    یک ، پس از بررسی مستندار ماجاد از۱۲«دانشگاه کاشان

فرهنگی یا شا رداری از   ا های مرتبط منهقه، هموان میر در مرکز اسناد سازمانها  آن از
ی باالقاه  هاا  ظرفیتدارد که  ضرور تاان و بلکه  میرا یافت که  دغدغهسا، ایل  دیگر

 فرضریه گذاری، ایال   دانشکده را در ج ت خدمت به ش ر به کار گرفتم پیرو ایل هدت
ی رشته معمااری را  ها درس ۀی بالقاها ظرفیتتاان  می»رسد  میشکل گرفت که به نرر 

افزایی، هم  ایل هم تا از رریق« دشکافا کردر ج ت مستندنگاری آرار معماری هر منهقه 
کااربردی و واقعای پیادا کنناد، هام نیازهاای        هاای درسای جنباۀ    و تماریل  ها پژوه 

با ایال  « ررح پژوهشی»ده شادم ایل تحقیق در قالب یک مستندنگاری همان منهقه برآور
ی رشاته  هاا  درسی آمازشی و پژوهشای  ها ظرفیتتاان  میچگانه  آغاز شد که پر ش

   ندنگاری میرا  معماری شکافا کرد؟معماری را در ج ت مست
تحقیقاار مارتبط،    یر و رو  تحقیق و مروری بر پیشاینۀ در ادامه پس از معرفی مس

ی آماز  ها ظرفیتتبییل شده و سپس « چرایی و چگانگی مستندنگاریچیستی، »ابتدا 
از کااربرد ایال پیشان اد،    ای  نمانه عناان بهو شاد  می معماری برای انجام ایل کار بررسی

مساتندنگاری میارا  معمااری شا ر کاشاان در دو مقیااس بررسای         های بالقاۀ ظرفیت
ارائاه   هاا  درسی مرتبط و رواباط  ها درسشاد و در پایان پیشن ادهایی برای تغییر در  می
 گرددم   میشاد و بامخره نقشه راه تحقق هدت در قالب یک نمادار ترسیم  می

 مسیر تحقیق و روش انجام آن 
 :، ابتدا دو حاازه مشاخص شاد   تحقیق رو پیرو پرس  تحقیق، برای انتخاب مسیر و 

ی هاا  ظرفیات یی شناساا  داردها و قااعاد مساتندنگاری و دوم  جای اساتان و یکی جست
ی هموان ایکاماس، یا منابع الملل بیلآماز  معماری؛ در بخ  اول با مراجعه به منابع 

، باا  اناد  همستندنگاری کار کرد ن ادها یا پژوهشگرانی که در زمینۀملی هموان مراجعه به 
حضاری، تم  شد از تجربیار ایشان چ اارچابی بارای    ۀآرار یا مصاحب ۀرو  مهالع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
نامه کاشانپژوهش  
(۱۳م )پیاپی شمارۀ پنج  
۱۳9۳ستان پاییز و زم  

23   

زخاانی برناماه و سرفصال دروس   آیدم در بخ  دوم ری با به دستجامع مستندنگاری 
کارشناسی و کارشناسی ارشد( و البته با تکیاه بار تجربیاار شخصای محقاق در       )دورۀ

 ها در مستندنگاری شناسایی شاادم  درسی ها ظرفیت، تم  شد ها درستدریس برخی 
متل از ایال قارار اسات کاه      ار اختگرددم  میدر متل پی  رو ارائه  فرایندنتیجه ایل دو 

انجاام آن  « چیساتی، چرایای و چگاانگی   »ابتدا در بخ  اول باه معرفای مساتندنگاری    
معمااری در هار دو مقهاع     هاای رشاتۀ   درسپردازیمم در بخ  دوم ری باازخاانی   می

ی هریاک  ها ظرفیتتحلیل مقدماتی شده و ها  آن ها و محتاای کارشناسی و ارشد، عناان
ی هاا  نمانه، ش ر کاشان و دانشکده در بخ  سام برایشادم  میدر مستندنگاری بررسی 

آماری مارد بررسی قرار خااهد گرفت تا مثید و گااهی بار ارباار فر ایه     رو آن با 
، پاسخ پرس  تحقیق داده شده و در پایان برخای نتاایج   بندی جمعباشدم سپس ری یک 

 دم  شا میپژوه  بیان  ۀکاربردی تحقیق و مسیر آیند

 شده  پیشینۀ تحقیقات انجام
ی معمااری  ها کنان در دانشکدهتا ۱۳۶۵های  مستندنگاری میرا  معماری از سال دغدغۀ

معمااری و   شامندی نیاز انجاام شاده اساتم دانشاکدۀ      ی ارزهاا  تام  وجاد داشته و 
در حاال  « مرکز اسناد معماری ایاران » ۱۳ش رسازی دانشگاه علم و صنعت ایران با تشکیل

دانشگاه ش ید ب شاتی)ره(،   دانشکدۀ معماریمستندسازی میرا  معماری ایران استم در 
ده خی میرا  معماری ایران تدویل شا به منرار معرفی بر« گنجنامه»ی ها کتابمجماعه 

 ،و هنار دانشاگاه کاشاان    دانشاکدۀ معمااری  همونیل در مرکز اساناد معمااری    ۱۴ماست
ی هاا  ظرفیات یی به همیل منرار در حال انجام استم در هار ساه دانشاکده، از    ها تم 
رساد دیگار    مای استفاده شده استم حال آنکه به نرر « برداشت از بناهای تاریخی»درس 
ی رشته معماری )هر دو دوره کارشناسی و ارشد( ایال ظرفیات را دارد کاه باه     ها درس

سانت آمااز    »شااد کاه در    مای آور مستندنگاری میرا  معماری ایران کمک کندم یاد
نیز دانشجا در حیل کار واقعی، ساختل بناا و بارآوردن نیااز شا روندان،     « معماری ایران

کارد   میاندوخت، هم خدمت  میآماخت، هم تجربه  میتحت راهنمایی استاد، هم دان  
 و درآمد داشتم  
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 باا  یلیتفصا  خانم ال ام انادرودی در پژوهشای ف رسات    مستندنگاریقااعد  دربارۀ

ده اساتم رای   آراار را تکمیال کار    ربات  ج اانی  و ملای  یهاا  الگاای دساتارالعمل  
شده، مقامر زیاادی در ایال بااره یافات نشادند و کمبااد مناابع         های انجاموجا جست

یی کاه در بااب مساتندنگاری میارا  معمااری      هاا  کتابشادم اما  میتخصصی مشاهده 
یی همواان  هاا  کتااب م در اند هدسنده کر ا به بررسی تاصیفی بنا بتن ،تاکنان تدویل شده

سازی تا جزئیار نما باه   د سید اصف ان به بررسی بنا از پیمسجد حکیم اصف ان و مسج
نامه و کتاب مسااجد  ای دیگر از ایل منابع چان گنج پردازدم در دسته میصارر تاصیفی 
انی و ماقعیات مکاانی، با   »معرفی بنا در قالب عنااویل کلای از قبیال     ،تاریخی ش ر یزد

شاده  گیردم در مجماع منابع یاد میصارر « سازندگان بنا، منابع تاریخی و سیر تحال بنا
ی ما ااعی یاا   ها تحلیلرسد در کنار  میبه نرر  ،خصاص مستندنگاری آرار معماریدر

 جانبه براساس قااعد کلی مستندنگاری خالی استم جای تحلیلی همهما عی، 

 مستندنگاری )چیستی( .1

های گانااگانی از   ، تعریف۱۵ی مختلفها کاربرد مستندنگاری در رشته گسترۀبا تاجه به 
آوری و  جماع » ،شاد که روح حاکم بر همه یکی استم در یک تعریف کلی میایل واژه 

ساماندهی اسناد معرت یک ما اع )بنا(، اعم از عاامل درونی و بیرونی مثرر بر تشکیل 
مجماعاه اسانادی    به صاررستم ایل ارمعار دان مستندنگاریتاان  میرا « یا تغییر آن

، کروکای  ۲۱، نقشاه ۱۹یا تصاایری  ۱۸، نماداری۱۷، گفتاری و شنیداری۱۶از جنس ناشتاری
تاانند نگ اداری شااند کاه     می ۲۲یا دیجیتال ۲۱به دو صارر چاپی معمامًند که هستممم و

م نمادار زیر بیاانگر  دتدویل کر« شناسنامۀ بنا»به صارر تاان  میرا ها  آن چکیده و برآیند
 مستندار اصلی معرت یک بناست:  
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 شوند. بندی می آوری و طبقه مدارک یک بنا که در مستندنگاری جمع :2 نمودار

 هدف و کاربرد مستندنگاری )چرایی(  .2

وظیفه و رسالت معماران در جامعه، ایجاد مکان زندگی شایسته برای انسان است؛ مکانی 
که متناسب با مجماع شرایط محیهای بااده و نیازهاای انساان را در ج ات رشاد وی       

شارایط  »و « نیاز انساان »بیل  ۀدر محدود معمامًی معماری ها مسئلهبرآورده سازدم پاسخ 
معماران در آرار معماری خای ، ارتبااال بایل انساان و     عبارتیه شادم ب میداده « محیهی

کنندم از منرری فلسفی  میمحیط را در ج ت برآوردن نیازهای انسان تنریم و ساماندهی 
انادرکاران سااخت را    تاان نیاز انسان را علت غایی معماری، معمار و مجماعه دست می

آن دانست کاه در بساتر و   علت فاعلی، ارر معماری )فرم و فضا( را علل مادی و صاری 
زمینه )بام( یک منهقه، که خاد شامل بسترهای انسانی، ربیعی و کالبدی است، ماجاب  

علت غایی هار گاناه معمااری )کااربری(، کاه       ۲۳مشاند میگیری معماری و ش ر  شکل
نیازهاای   مالمً رابات اساتم    کند، در ری زمان تقریباً میرا تعییل  گذاری اصلی آن هدت

مسجد برای هدت عبادر و ذکر، یا در یک مدرسه بارای هادت تعلایم و     انسان در یک
تربیت، یا در یک خانه برای آرام  و آسای ، کماابی  یکای اسات؛ همونایل گااهی      

بستر ربیعی یا شارایط اقلیمای    ملمًند؛ ا بناهای معماری نیز مشترکگیری  شکلی ها زمینه
اما ماااردی همواان فرهنا  و     ۲۴مش ری چان کاشان در ری زمان تغییر چندانی ندارد

سبک زندگی، حکامات، و اعیت درآماد و معیشات وممم کاه بساتر انساانی ماثرر بار          
کنناد، البتاه در رای     مای ابزارهایی که آن نیاز را برآورده   ا بنا هستند یا رو گیری  شکل

عاامال رابات و    و یکپارچۀکنندم مستندنگاری دقیق و سپس تحلیل جامع  میزمان تغییر 

بنای 
 معماری

متون و 
 مکتوبات

افراد و 
 مسموعات

نقشه ها و 
 ترسیمات

تصویرها و 
 کروکیها

فیلم و 
 صوت
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معماری و ش ر ارر  بر تشکیل یا تغییر ابنیۀداد  زا یا برون به صارر درونر مذکار که متغی
بنا بار تا ایحار پای ، معمااران در راال تااریخ        ، زیرانماید میگذارند،  روری  می
پاساخ  »دارند که آرار معماری، تجلی و تبلار تم  آناان بارای راه حال و    « ییها مسئله»

یی کاه غایات یاا بسترشاان مشاترک اساتم پاس        هاا  مسئلهست؛ ها مسئلهبه ایل « دادن
خصاص در بام یکساان، اماری عقمنای و     هدیگر معماران، ب گیری از عقل و تجربۀ ب ره

بیاانگر  « چار  را دوبااره نبایاد سااخت     »نمایدم شاید ایل اصهمح که  میبلکه  روری 
بارای  « لمساائلی حل ا»معماران گذشته،  تجربۀتاان گفت  میمقصاد باشد؛ بر ایل اساس 

ه عبارتی مزمۀ هاستم ب مندی از ایل آرار، مستندسازی آن ب ره م مزمۀمعماران امروز است
سازی معماری مستلزم نگاه جامع به گذشته و حال اساتم میارا  ارزشامندی کاه      آینده

ی راه وجاا  جسات حاصل عقل و تجربه معماران ایرانی، به قدر دان  و م ارتشاان، در  
 استم  « انسان و محیط»در مااج ه بیل  ی معماریها حل

و  هاا  رو کشف مباانی، اصاال،   »از بازخاانی گذشته  هدفدر یک رویکرد جامع، 
تشکیل یا تغییر بناها و ش رهاست تاا از ایال رهگاذر، مسایر آیناده      « الگاهای کاربردی

دم در چنایل  اسممی( فراهم شاا ا  معماری اصیل )ایرانیگیری  شکل ه و زمینۀروشل شد
 نیز شایساتۀ ها  آن ۀنگاه معمار برپاکنند عموه بر خاد آرار، نحاۀ، ای هگرانوجا جستنگاه 

ملاال نگااه    برای اران و مدیران امروز آمازنده است؛بررسی و بازخاانی باده و برای معم
گیاری   شکلیک فرصت ربیعی منجر به  عناان به« باد» ۀمعماران ایرانی در گذشته به مقال

با هدت تأمیل آسای  ساکنان بنا شده است؛ همیل نگاه اگر امروز نیاز در  « بادگیر»کالبد 
خارشید و انرژی تابشی آن، ممکل اسات باا    بارۀدر ملمًبیل معماران جدی گرفته شاد، 

سال آینده را عموه بر شا ر بادگیرهاا، شا ر     ۵۱تاجه به فناوری ماجاد بتاان ش رهای 
که در بناهای آن عنصری ساخته شاد که عموه بر جذب انارژی   نارگیرها نیز تصار کرد

 باه راار  خارشیدی، از چنان زیبایی برخاردار باشد که تبدیل به نماد یک شا ر گارددم   
ی هاا  حال ممکل است راه  ی مشترک در معماری، قاعدتاًها مسئلهتاان گفت  میخمصه 

میرا  معماری گذشته و آن نیز مستلزم بازخاانی ها  آن مشترک نیز داشته باشند که یافتل
گرایای افرارای و    از گذشاته  ایل آرار است؛ گرچه باا پرهیازدادن  « مستندنگاری»مستلزم 
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تااان راه   مینگاری و با نرر به خمقیت و عقمنیت بشری،  نگاه به سمت آیندهتشایق به 
 ی معماری یافت که ب تر از گذشته باشدم ها مسئلهی جدیدی نیز برای ها حل

معمااری کاه باا تعمیار، نگ اداری،       از رشاتۀ هایی  ک نگاه کاربردی، در گرای در ی
حفاظت و مرمت بناها سروکار دارند، برداشت دقیق و تحلیل و ع ماجااد یاک بناا و    

هاستم بارای ایال    ی معمال تشخیص و درمان آنها راهمقایسه با بناهای مشابه، یکی از 
شااد، ساپس    مای « مساتندنگاری »ماان آن  کار ابتدا و عیت جز  و کل بنا و محیط پیرا

شادم ایال   میانجام  ۲۵کاوی های داده از دان  آمار و تکنیک گیری ب رهتحلیل ارمعار با 
تاریخی بیشتر و بالهبع میرا  معماری ارزشامندی دارناد، از    ش رهایی که سابقۀ امر در

 اهمیت بیشتری برخاردار استم 
، صنایع دستی فرهنگی میرا سازمان » گانۀ دهدوازخره یک نگاه ملی، در اهدات و بام

 ۀع اد ه میرا  ملماس و ناملماس کشار ب ۲۶یت حفظ و نگ داریمسئال« و گردشگری
مرمات ابنیاه و بافات     ام ایل مأماریت تاسط متخصصان رشاتۀ انج ۲۷مایل سازمان است

 اصلی پژوه  و اقدام در ایل عرصه استم   شاد که مستندنگاری پایۀ میانجام 

 چگونگی مستندنگاری .3

بنادی مساتندار یاک بناا، بساتگی باه تعریاف         و دساته  آوری جمع ۀبدی ی است نحا
و عاامل مثرر بر تشکیل یاا تغییار آن داردم شااید بتااان گفات      « معماری»مستندنگار از 

اصار درونای   عنآرار معماری، بررسی یک بنا مستلزم شناسایی عاامال بیرونای و    بارۀدر
 در تحقیقااتی کاه درباارۀ   م اسات اربری( در بساتر زماان و مکاان    گانه )ک گیری آن شکل

ی اساتاندارد  هاا  رو انجاام شاده،   « مستندسازی دان  بنیاان میارا  معمااری ایاران    »
بررسای و متناساب باا شارایط ایاران، راهکارهاای باامی در قالاب          المللی ایل کار بیل

یک بنا یاا مجماعاه   یی که به بررسی ها کتابارائه شده استم در  ۲۸های بررسی ف رست
یی بارای معرفای و تحلیال    ها رو ها،  آن اند، نیز هریک به فراخار نگاه نگارندۀ هپرداخت

و هنار   دانشاکدۀ معمااری  بنا از وجاه گاناگان دارندم همونیل در مرکز اسناد معمااری  
بناا ارائاه    ای از شناسانامۀ  نمانه« ی معماریها تحایل پروژه ۀنام یلیآ»دانشگاه کاشان در 

ف رست بررسای   و ت یۀ بررسی بنا هدت ایل ناشتار بررسی جزئیار نحاۀ ۲۹مشده است
 شادم   میکال نیست و شرح آن به فرصتی دیگر ما جامع
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آوری و ساماندهی اسناد حاوی ارمعار معرت یک بنا تاسط افراد حقیقای یاا    جمع
شادم در کشار ما متاالی اصالی مساتندنگاری     میحقاقی در مراکز اسناد معماری انجام 

باشدم اما ایل کار  می« ، صنایع دستی و گردشگریفرهنگی میرا سازمان »میرا  معماری 
مانند بسیاری از امار دیگر متالیان متعدد دیگری نیز دارد؛ علت آن از یکساا وساعت   ه ب

کاه آراار معمااری    تاریخ معماری ایل سرزمیل است  سابقۀ تاریخی و جغرافیایی ایران و
ساا تفااور    ؛ از دیگراند هجای آن سربرآورد اند، در جای متعددی که هریک واجد ارز 

هاا )افاراد( در انجاام مساتندنگاری اسات و از       از ایل سازمان هریکهای  اهدات و نگاه
هاساات کااه در مجماااع ماجااب   سااای سااام، عاادم هماااهنگی و سااا  ماادیریت  

و گاهی ناقص شده استم ایل تعدد متاالی، هام   های ماازی مستقل از هم  مستندنگاری
پراکناده،   باه صاارر  اسات اگار   « ت دیاد »تااند باشدم یک  مییک فرصت و هم ت دید 

کااری و   کااری، مااازی   بااره خبر از یکدیگر کار شاد، ماجب دو و بیای  نامرتبط، جزیره
شای از  منسجم هدفمند، هریاک بخ  م اما اگر در قالب یک سامانۀشد تضییع منابع خااهد

مناساب بارای   « فرصاتی »کار را بر ع ده گیرند و نتاایج را در اختیاار هام قارار دهناد،      
افزایای   آیدم ایل هم میمندی ب ینه از منابع در دستیابی به هدت )مستندنگاری( فراهم   رهب

 ۳۱، انسانی۳۱ایل کار مستلزم صرت منابع مالی نماید، زیرا میبیل سازمانی اکنان  روری 
های معمال در ساازمان میارا  )متاالی     دلیل محدودیته فراوان است که ب و تج یزاتی

شاادم گااهی ایال     مای پذیر نیست یا با سرعت کم و کیفیت پاییل انجام  ، یا امکاناصلی(
ز مستندنگاری تخریب شاده و از  شاد که برخی بناهای ارزشمند، پی  ا میکندی باعث 

 ۀگانا  دوازدهدر اهادات  « مشارکت» ند   مل اینکه  رورر ایلصفحۀ روزگار محا شا
   ۳۲مسازمان نیز تأکید شده است

 ظرفیت آموزش و پژوهش معماری در مستندنگاری میراث معماری .4

معماری فعالیات ویاژه    اری و تالید اسناد مرباال به ابنیۀیکی از ن ادهایی که در مستندنگ
ی معمااری را در دو  هاا  اگر مأماریت دانشاکده  زیرا ،ی معماری هستندها دارد، دانشکده

خمصاه  « تالید دانا  معمااری و پارور  معماار    »بخ  اصلی پژوه  و آماز ، یا 
کنیم، انجام هریک از ایل دو مأماریت با مستندنگاری میرا  ارزشامند معمااری پیاناد    

اشااره شاد،    ۳۳گاناه کاه در بخا  مقدماه     هماان « تالیاد دانا   » درباارۀ خارده استم 
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« تربیات معمااران  »مزم اسات؛ و اماا   ای  مااد خام و مقدمهتدارک  ه منزلۀمستندنگاری ب
میدانی »از ترکیب دو رو  مهالعار  معمامًبا ایل آرار است که ها  آن مستلزم آشنا شدن

 درباارۀ  «پای  و پاس مهالعاه   »استم حضار در بناها مساتلزم   پذیر امکان« ای و کتابخانه
معماری ارار چنادانی در یاادگیری     ۀرشتبه تن ایی نیز در ای  کتابخانه ۀهاست و مهالع آن

دو )تالید دان  معماری و پرور  معمار( مزم و ملزوم یکدیگرند  عبارتی ایله ندارد؛ ب
افازا در تالیاد مساتندار     هم به رارهستند،  مستندنگاریدو عموه بر آنکه نیازمند  و هر
ی هاا  رو ، یادگیری آن تن ا از «معماری ماهیت رشتۀ» به دلیلدیگر  به عباررندم ا س یم

یا انجاام   ۳۶، تمریل۳۵یی هموان پژوه ها رو نیست، بلکه با  ۳۴«انتقال دان »معمال 
کند، هام   میشادم دانشجای معماری در ایل رهگذر هم تالید مستندار  میانجام  ۳۷دادن

ر رای همایل   کناد و هام د   مای ها، با راهنمایی استاد مستندار را فرآوری  ری تحلیل آن
کناد و بار دانا  و بیان  خااد       میآمازد، مشق  میآن درس  ۀو فرآورد فرایندمسیر، از 

هاسات کاه یاا ماجااد هساتند و       مساتندار آن  بررسی ایل آرار نیازمند ت یاۀ افزایدم  می
را هاا   آن کند، یا ماجاد نیستند و دانشاجا بایاد   میآوری و تحلیل  را جمعها  آن دانشجا
آورد که ری ایل مسیر، با هادایت اساتاد،    به دستز منابع گاناگان ده و اوجا کر جست

آن استم از منرری دیگر، اگر  فرایند یادگیری، و نه فقط مقدمۀبه خادی خاد بخشی از 
از  گیاری  ب اره اساممی( هساتیم،   -ی اصالت و  هایات خاادی )ایرانای   وجا جستدر 

ی معمااری  هاا  دانشاکده در « مشاق معمااری  »ی سنت معماری ایران در قالاب  ها آمازه
بخشی معماری و ش رسازی ایل مرز پرگُ ر یااری   یابی و سپس هایت تااند به هایت می

هاایتی کناانی باشاد؛ بناابرایل یاک       رسانده و گامی در ج ت عبار سممت از برز  بی
« نرام کنانی آماز  معماری» رورر در آماز  معماری استم همونیل با نگاهی به 

کارشناسی و کارشناسای ارشاد، اعام از     ۀی دورها درسر بسیاری از یابیم د میکشار در
مدرسان دانشجایان را به دیدن و مشاق کاردن از آراار    « پایه، اصلی و تخصصی»دروس 

 ها درسبیامازندم در ایل میان هریک از ها  آن شاند تا از خاب و بد میشایسته، رهنمان 
مستقیم در مستندنگاری ایفاای نقا    غیرتاانند مستقیم یا  میبسته به ماهیت و ربع خاد 

های معماری در دو  درسی ها اجمالی به ظرفیت هریک از حازهای  اشاره ،کنندم در ادامه
تاان گفت مستندنگاری در چ ار وجاه باا    می بندی جمعدر یک  ۳۸مدشا میمذکار  دورۀ
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 خارد:   میآماز  معماری پیاند 
  یا محصال آماز  است،  فرآوردااول 

  ،آماز  و یادگیری مستلزم آن است،   ایندفردوم 

  ،آماز  یا خاراک آن است محتوایسام،   

  ،دهنده به محتاای آنم  و ج ت بخش هویهچ ارم 

)آمااز  و   هاا  نتیجه آنکه مستندنگاری فصل مشاترک هار دو مأماریات دانشاکده    
کند، هام مساتندنگاری در انجاام     میدو به مستندنگاری کمک  و هم ایل استپژوه ( 

 ب تر ایل دو مأماریت مثرر استم نمادار زیر بیانگر مهالب فاق است:  

 

 
افزای آموز  و پژوهش در فرایند یادگیری معماری و نقش مستندنگاری در فصل مشترک ای   بعامل هم :۳ نمودار

 دو

 

 در مستندنگاری میراث معماری  «کارشناسی»های دورۀ  ظرفیت درس. 1ـ4

درس  ۳۹در مجماع شاامل   ۳۹مهابق برنامه و سرفصل دروس، دورۀ کارشناسی معماری
هاا شاامل ساه گاروهو دروس      بندی کلی، ایل درس که در یک دسته ۴۱واحد است ۱۱۶و 

هاای   واحاد( و درس  ۶۱درس و  ۲۲هاای اصالی )   واحاد(، درس  ۲۹درس و  ۱۱پایه )
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هاای معمااری باه     آنجاکه هریک از درساز ۴۱شاندم واحد( می ۲۷درس و  ۷تخصصی )
پردازند و ایل کار براساس مستندار ابنیه انجاام   با محیط میها  آن وج ی از بناها یا رابهۀ

تاان گفت کاه هریاک باه فراخاار خااد، دارای ظرفیات ایفاای نقا  در          شاد، می می
کاه جنباۀ تاصایفی دارناد،      «پایاه »های  مستندنگاری هستند؛ برای نمانه در برخی درس

دار هموان کروکای دسات آزاد،    هایی هدفمند و ج ت تاانند با تدبیر تمریل مدرسان می
سازی، پرسپکتیا علمی وممم با ما اع ایل بناهای ارزشمند  رن  و راندو، عکاسی، ماکت

بناهااا را بااا کمااک دانشااجایان مسااتندنگاری کنناادم از ایاال رریااق عااموه باار « کالبااد»
اری آرار مارد نرر، حافرۀ بصری دانشجا، باه جاای آراار گانااگان غیرباامی      مستندنگ

)عماماً غربی از رریق مجمر داخلی و خارجی یا اینترنت وممم( از آرار اصایل معمااری   
های حازۀ تاریخ معماری  شادم در درس کند و به تدریج در آرار وی متجلی می تغذیه می

تاان دمیل تشکیل یا تغییر ایال بناهاا را بررسای     یتر دارند، م درس(، که ربع تحلیلی ۳)
کرد و روابط درونی بنا یا رابهۀ آن با محیط پیراماانی را ماارد مداقاه قارار داد؛ از ایال      

اساممی( حال     ا هاای باامی )ایرانای    رریق عموه بر مستندنگاری آرار مارد نرر، رو 
تی دمیل پن اان تصامیمار   شادم همونیل دانشجا وق های معماری نیز آماخته می مسئله

یاباد، اصاهمحاً    گیری ب تر و با اعتماد به نفس بیشتر می معماران را بداند، قدرر تصمیم
آمازد و دل  محکم شده و مرعاب و مستحیل در  به جای ماهی خاردن، ماهیگیری می

ای هدایت شاد که  اگر به گانه« رراحی»های  شادم در درس ای غرب نمی معماری رسانه
های ارزشمند رراحی کند، مهالعاتی کاربردی انجاام داده و   شجا در کنار بناها یا بافتدان

شاادم   با مفاهیم بافت، زمینه و  رورر و راهکارهای رابهۀ معماری با زمینه آشناتر مای 
آمازد که در سنت معماری ایران معماران رابهۀ بنا با بستر انسانی، ربیعای و کالبادی    می

گیردم همونایل   دادند و یک ناع نگر  به زمینه را یاد می سامان می پیرامان  را چگانه
شاادم حتای در    مناد و حکیماناه مای    درک هندسۀ پن ان ایل آرار ماجب رراحی قاعاده 

هایی  دهد و پژوه  هایی که استاد ارائه می از رریق ملال« فل ساختمان»های حازۀ  درس
مفاهیم اولیۀ ساازه باه زباانی باامی و از      تااند با کند، می که دانشجا در بناهای سنتی می

خصاص با تاجه به اینکه در سنت معماری ایران، شاکله و سااختار   نزدیک آشنا شاد؛ به
هاا نیاز    بنا بسیار متأرر از سازه و نیار  شکل گرفته و مستقل از آن نیساتم دیگار درس  

ه در ایل میان برخای  تاانند در مستندنگاری آرار ایفای نق  کنندم البت هریک به نسبتی می
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برداشت از بناهای تاریخی، آشنایی با معمااری اساممی و آشانایی باا     »ها هموان  درس
 تر با مقالۀ مستندسازی دارندم   ارتباری وریق« مرمت ابنیه

 در مستندنگاری میراث معماری« کارشناسی ارشد»های دورۀ  ظرفیت درس. 2ـ4

 اسات واحد  ۳۲درس و  ۱۱ ۴۳در مجماع شامل حدود ۴۲کارشناسی ارشد معماری دورۀ
واحد(  ۸درس و  ۴دروس پایه ) سه گروهو شامل ها درسکلی، ایل  بندی دستهکه در یک 
رارح و یاک پایاان ناماه در      ۲ی رراحای ) هاا  واحد( و پاروژه  ۸درس و  ۴تخصصی )

ایال   ندم به دمیلی که در بخ  قبل نیز تا یح داده شاد، بیشاتر  هستواحد(  ۱۴مجماع 
تاانند از مستندنگاری ب ره جسته و در انجام ب تر ایل کاار نیاز ایفاای نقا       می ها درس
ی هاا  بررسای اندیشاه   ۀتااند زمینا  می« ی معماریها سیر اندیشه»نمانه درس  برای ؛کنند

تااناد   مای « حکمت هنار اساممی  »باشد؛ یا درس « معماری ایران»باب  نرران در صاحب
حکمات اساممی در معمااری بااده و آراار معمااری ایاران         بررسی مراتب تجلی ۀزمین

آشانایی باا   »مصادیق عملی آن مفاهیم مارد مداقه قرار گیرند؛ در درس  عناان بهاسممی 
 نگاه نحاۀ ایرانی، گذشته بناهای یها سازه و نیار  ساخت، فل بررسی« ی سنتیها سازه
قابال بررسای اسات؛ در     مممو ربیعای  ساانح مصالح، مقاومت و باربری ما اع بهها  آن

 باا  ساازگاری آن  منرار  از ایاران  باامی  معماری بررسی« معماری همساز با اقلیم»درس 
در تعامال باا ربیعات و در درس    هاا   آن معمااران  عملای  راهکارهای و رویکردها اقلیم،

 ادراکاار  و احساساار  باا  مااج اه  در ایران معماری سنت بررسی« شناسی محیط روان»
   ۴۴آمازی استم وی قابل درس آرار در آن تجلی و سنتی معمار شناسی انسان انسانی،

 است:   ی اصلی در مستندنگاریها درسبیانگر نق  برخی  (۴نمادار )
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 معماری« مستندنگاری»های اصلی کارشنا ی و کارشنا ی ارشد در  نقش درس :4 نمودار
 

مرحلـۀ عملیـاتی    5هـای بـاوقوه بـه باو عـ  )     تبـدی  ظرفیـت  تدابیر عملی بـرای  . 3ـ4
 مستندنگاری طی دو سال(

تبدیل شاند، تدابیری در مقیااس کامن    ۴۶به فعل ۴۵ی یادشده از قاهها ظرفیتبرای آنکه 
نمایادم اول بایاد مساتندنگاری     مای مزم  زیرسااخت اولیاه   عناان بهریزی آماز ،  برنامه

یک هدت فرعی در کل برناماه و سرفصال دروس دیاده و در گاروه معمااری       عناان به
گازاری   تخصصی از اساتید مرتبط تشکیل گردد تا سیاسات  شادم دوم یک کمیتۀپذیرفته 

ی هریک از دو دوره در قالب یک کال منساجم   ها درسگیری مجماعه  مزم برای ج ت
ه باا محاریات مرکاز اساناد     ( به سمت مستندسازی را اتخاذ کننادم ایال کمیتا   ۴۷)سامانه
متناسب باا ایال   « پیاست مستندنگاری»یک  ها درسشادم سام در هریک از  میراهبری 

های درسی با تاجه باه ایال رویکارد     نمانه ممکل است تمریل برای ؛هدت ا افه شاد
 ۀکارشناسای باا دور   ۀمیاان دور  در رابهاۀ هاای مزم   بازنگری شاند؛ و چ ارم هماهنگی

گرددم البته بادی ی اسات کاه     بینی پی یی که هر دو دوره را دارند( ها کدهارشد )در دانش
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هاای اصالی آمازشای     مستندنگاری یک هدت فرعی باده و قرار است عموه بر هادت 
ی هاا  درسشااد کاه    مای ب ینه شاادم یاادآور    ۀنیز استفادها  آن ها، از ظرفیت بالقاۀ درس

ناد؛ برخای   ا یاادگیری وی ذومراتاب  کنانی معماری، متناسب با رشد دانشاجا و مسایر   
و برخاای )دروس  تاار و تاصاایفی« پردازانااه صااارر»هااا )دروس پایااه( ماهیاات  درس

تااان در   میها  آن تر دارند که متناسب با ماهیت و تحلیلی« معناگرایانه»( ماهیتی تخصصی
و تالیاد دانا  ب اره جساتم همونایل      هاا   آن ی تالید اسناد خام یاا فارآوری  ها مرحله
تار و   هاا تحلیلای   ارشاد، نگااه   ۀتر و در دور ها تاصیفی کارشناسی، نگاه دورۀ های درس
هاای   درسی کارشناسای ارشاد را در راال    هاا  درستاان  میشادم بنابرایل  میتر  عمیق

تحلیل و نقاد بناهاا و    ۀد تا عموه بر مستندنگاری تاصیفی، زمینکارشناسی ساماندهی کر
کاه   نیز فراهم آید تا هادت اصالی مساتندنگاری   ها  آن «مبانی، اصال و الگاهای»کشف 

ی سنت معمااری ایال   ها است، مبتنی بر آمازه« سازی معماری اصیل ایران اسممی آینده»
دکتارا نیاز    های دورۀ درستاان از ظرفیت  میسرزمیل شکل بگیردم حتی در افقی بلندتر 
ریخی همواان  تا ۀی حازها درسنمانه،  برایدر ایل ج ت ب ره جستم از ایل منرر و 

« آشنایی باا معمااری معاصار   »و « آشنایی با معماری اسممی»، «آشنایی با معماری ج ان»
ۀ عر ی با یکادیگر و امکاان مقایسا    تاانند عموه بر ایجاد رابهۀ میکارشناسی،  در دورۀ

ی هاا  سایر اندیشاه  »یی همواان  هاا  درسرالی باا   تهبیقی برای دانشجا، در یک رابهۀ
 ۀارشد قرار گیرند تا در کناار یکادیگر زمینا    در دورۀ« هنر اسممیحکمت »یا « ریمعما

باه  ایال میارا  فاراهم آیادم      مساتندنگاری تر معماری ایران و  و یکپارچه تر درک جامع
دار و هماهن  باا   هدت به صارر ها درسی اگر ما اع )بنای( مارد بررسی ایل عبارت

فاراهم خااهاد   هاا   آن مستندنگاری بناها و ف م ب تار  یکدیگر تدبیر شاد، به آسانی زمینۀ
خااد نیازمناد پژوهشای     های هر دوره و سپس رابهاۀ دو دورۀ  درسشدم رراحی پیاند 

 براسااس باشد که در اینجا در حد اشاره و سارنخ، از آن عباار شاده اساتم      میمستقل 
 زیر باشد:   تااند به قرار می مستندنگاریمهالب فاق، مسیر و مراحل عملیاتی انجام 

شاد؛ مرکز اسناد معمااری دانشاکده    میدر ش ر انجام « نیازسنجی»اول  در مرحلۀ م۱
بنادی   سنجی، اولایات  ا ، بناهای ارزشمند ش ر را اهمیتمیر ا ادارۀتااند ری تعامل ب می
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میارا    نامه و سپس قرارداد مشخص باا ادارۀ  و انتخاب کندم ایل کار در قالب یک تفاهم
 شادم   میانجام 

پژوهشای   ۴۸شااد؛ یعنای یاک پاازل     مای انجام « تعریف محصال»دوم  در مرحلۀ م۲
ه مستندسازی رراحی شاد که در آن ف رست اسناد مارد نیااز مساتندنگاری هار بناا، با     

مشخص شاندم ایل بخ  تاساط  ها  آن تحایل راه کمیت و کیفیت مارد نرر و شیاۀهم
  )کارفرماا( رای همفکاری باا     میارا  انشکده و متناسب با درخااست ادارۀمرکز اسناد د

 شادم  مل اینکه از استانداردهای معمال ج انی نیز باید ب ره جستم    مییکدیگر تنریم 

 هاا  درستعریاف محصاال،    براسااس ی مرتبط شناساایی شاده و   ها درسسپس  م۳
هماهنگی ایجاد گردیده و برناماه هار مادرس بارای     ها  آن ساماندهی شده، بیل مدرسان

ی شرح وظایف هر درس برای مستندنگاری تدویل به عبارتشادم  میانجام کار مشخص 
در هاا   آن را متناساب باا میازان نقا      هاا  درستاان  میگرددم در ایل مرحله  میو تاافق 

دم اگار محاار اصالی مساتندنگاری را     بنادی کار   اولایات  ۲و  ۱مستندنگاری، به درجۀ 
تااند نق  محاری  می« برداشت از بناهای تاریخی»در نرر بگیریم، درس « ی بناها نقشه»

 را ایفا کند و بقیه حال آن سامان یابندم

ی پای ، مساتندنگاری در   هاا  هاای مرحلاه   زیرساخت براساسچ ارم،  در مرحلۀ م۴
ی مرتبط، بناهاای  ها درسشاد؛ مدرسان هریک از  میماازار انجام ه ب ها درسهریک از 

ده و معرفای کار  درسای باه دانشاجایان     ۀما اع پژوه  یا پروژ عناان بهرر را مارد ن
ها، کیفیت مارد انترار از ابتدا به دانشجایان یادآور شادم در حایل کاار،     مل تاجیه آن

در کنار مسیر آماز  درس )هدت اصلی درس( هدایت و نرارر بر روند مستندنگاری 
 شادم   یم)هدت فرعی درس( نیز تاسط استاد انجام 

تحصیلی، راهبری، نراارر ماداوم و    سال نیمدر حیل اجرای مستندسازی در ری  م۵
شاد تا محصال ن اایی کاه حاصال     میهماهنگی میان مدرسان تاسط مرکز اسناد انجام 

چناد درس اساات، یکپارچااه و منسااجم از آب درآیااد و در ن ایاات پااس از یااک دوره  
 اسناد مارد نیاز ت یه خااهند شدم  ،تدریس

ته با تاجه به اینکه کارها دانشجایی است و هدت فرعی درس نیاز مساتندنگاری   الب
تادریس آمااده    ، در اولایل دورۀ ریزی شاده  ۀ آنوه از پی  برنامهاست، ممکل است هم

اان با اتخاذ راهبرد ت میصارر  نشده و کم و کیف مستندار مهابق انترار نباشدم در ایل
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های احتماالی ایال    دوره( کاستی ۲ ملمًدوره )ری چند « پروژه تکمیل پژوه / چرخۀ»
 باا درنررگارفتل زماان، کیفیات و چرخاۀ     اسناد را تکمیل کردم مسیر عملیاتی پیشن ادی 
 مزبار مستندنگاری در جدول زیر آمده است:  

 ل پروژا(بندی پیشنهادی برای مستندنگاری میراث معماری طی دو  ال )چرخۀ بکمی زمان :۱ جدول

ف
ردی

 

 بر فعالیه دقی  فعالیه کلی

 بابستان  ال دوم  ال اول

 تابستان
هااای  درس
 سال اول نیم

هااااای  درس
 سال دوم نیم

 تابستان
هااااای  درس
 سال اول نیم

هااای  درس
  سال دوم نیم

1 
شناخت نیاز و 
عزم بارآوردن  

 آن

مسااااتندنگاری میاااارا  
معماری کاشان، همااهنگی  

 با ادارۀ میرا  کاشان

              

2 

عریااف پااازل ت
پژوهشی برای 

گایی باه   پاسخ
نیاااز )تعریااف 

 محصال(

سااااانجی و  اهمیااااات
بنااادی بناهاااا و  اولایااات

هااااای  تعریااااف گااااام
 ها مستندنگاری آن

              

3 

هماااااااهنگی 
گروهاای باارای  
آغااااز کاااار ا   

سااازی  شاافات
مقصااد و مساایر 
)زبااان مشااترک( 
 تعریف محصال

جلسااار هماااهنگی باایل 
هااااای  مدرسااااان درس

هاای   دانشاکده مشترک در 
 مختلف

              

4 

فرایند انجاام و  
تکمیاااااااال 
مساااتندنگاری 
تاسااااااااط 
دانشااجایان و 
بااا راهنمااایی  

 استاد

               (۱مستندنگاری بنا )مرحلۀ 

اصااااامح و تکمیااااال  
 (۲مستندنگاری بنا )مرحلۀ 

              

تاااااادویل گاااااازار  
بنادی   مستندنگاری )جماع 

 ها( همۀ دانشکده

     نایس پی 
ویاارای  

 اول
 ن ایی    

 اتمام کار 5

هماهنگی برای پایان کار و 
 بندی   جمع

              

             تحایل به ادارۀ میرا 

 

گذر از یاک گاروه تحقیقااتی     مستندنگاری هر بنا با دو مرحلۀمسیر  ،در ایل جدول
 دو ساال تادریج تکمیال شاده و پاس از     ه دانشجایی، تحت نرارر و هدایت استاد با 

نقاص، مساتندنگاری شاده     کم کامل و تقریباً به رارتاان ادعا کرد که بنای مارد نرر  می
تحصیلی کارشناسی معمااری و دو   ۀشاد هر چ ار سال معادل یک دور میاستم یادآور 
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ساله ۀ چ اریعنی مستندنگاری هر بنا در یک دور ؛کاردانی یا کارشناسی ارشد است دورۀ
ی کااردانی یاا کارشناسای ارشاد     هاا  درسباار در   چ اار ی کارشناسی و ها درسبار  دو

 شادم   میاصمح و تکمیل 
در «م دانشاکده و شا ر  »تاان گفت مستندنگاری دو ررت اصلی دارد:  میدر مجماع 

نق  مجری مستندنگاری را داشته و مرکاز اساناد دو    ها درسدرون دانشکده، هریک از 
کننادگی و راهباری تایم داخلای )مدرساان و       ساا نقا  هماهنا     ز یاک وظیفه دارد، ا
باه  میارا (؛ ایال مجماعاه     از دیگر سا ارتبااال باا شا ر )ادارۀ    ( وها درسدانشجایان 

کنندم در  می« عر ه»یک سامانه ری همکاری یکدیگر، خدمار مستندنگاری را  صارر
ندنگاری و متاالی ایال کاار    کارفرمای اصلی مست عناان به« فرهنگی میرا  ۀادار»ش ر نیز 

ایل تعامل  ۀخدمار است )تقا ا(م نمادار زیر بیانگر نحا کند و خااهندۀ میایفای نق  
 :  است« تقا ا-عر ه»در قالب نرام 

 
 اربباط دانشکدا و شهر با محوریه مرکز ا ناد و با هدف مستندنگاری میراث معماری شهر :5 نمودار

 
تادبیر  »از:  اناد  عباررسه  لع مللث مستندسازی در درون دانشکده  ،نمادار فاقدر 

که البته به شارال  « مدرسان، همراهی دانشجایان و حمایت و هدایت مرکز اسناد معماری
افزایی درونی با یکدیگر و ارتباال ماثرر باا ن ادهاای بارون      ، ری همصدر و سعۀ همدلی

 ر ارزشمندی برای آبادانی ش ر داشته باشندم   تاانند تالیدار و برکا میدانشگاهی 
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 های معماری منطقۀ کاشان نمونۀ موردی: شکوفاسازی ظرفیت دانشکده .5

بنای ارزشمند معماری و از دیگار ساا دارای حادود     ۶۱۱ش ر کاشان از سایی بی  از 
نگااهی داریام باه    نماناه   عنااان  باه دم در اداماه  داردانشکده و آمازشکده معماری  ش 
ی هاا  ظرفیات و نیاز   مساتندنگاری  فرهنگی ش ر کاشاان در عرصاۀ   میرا  ی ادارۀنیازها

 کاشان در مستندنگاری میرا  معماری همیل ش رم  ۀی معماری منهقها دانشکده

 فرهنگی کاشان در مستندنگاری آثار )تقاضا(   نیازهای ادارۀ میراث. 1ـ5

 یکی از منارق دارای میرا  ارزشمند معمااری اسات کاه اساناد بسایاری از      کاشانش ر 
مستندنگاری، ربت  مسئالکاشان  فرهنگی میرا  ادارۀآوری نشده استم  هناز جمعها  آن

ارمعار معمااری در شا ر وجااد    و حفظ ایل ابنیه استم اکنان دو مرکز رسمی بانک 
و هنر دانشگاه  دانشکدۀ معماریکز اسناد میرا  و دیگری مر رۀیکی مرکز اسناد ادا دارد:

میارا  معمااری    شده درخصاص یقار انجاممبتنی بر تحق ۴۹کاشانم بر ربق آمار ماجاد
ماارد ربات    ۳۱۲شده کاه   ییل ش ر شناسایارزشمند در ا یبنا ۶۴۹ش ر کاشان، حدود 
 در« گازار ، نقشاه یاا عکاس    »بنا در قالاب   ۱۸۱ل تعداد، مدارک یملی شده استم از ا

کاشان ماجااد بااده    فرهنگی میرا در  ۵۱بنا ۵۶۳و مدارک  یمرکز اسناد دانشکده معمار
ی در باه عباارت   ۵۱ممشاترک وجااد دارد   باه راار  بنا در هر دو مجماعاه   ۱۲۱و مدارک 

ساندی در   گاناه  های  بناا   ۲۷بنا در هر دو مرکز ماجاد باده و برای  ۶۲۲مجماع اسناد 
دست نیستم البته آنوه داریم، ممکل است از جنس گزار ، نقشه یا عکس یاا ترکیاب   

در دسات نیسات، اماا    ای  نقشاه  گاناه  های  بناا   ۶۷نمانه برای تعداد  برایهرسه باشد؛ 
هاا   آن ماجاد استم ایل اسناد هناز بررسی کیفی نشده و کمیات ها  آن گزار  یا عکس

و رفاع  « کمیت، کیفیات و اعتباار  »نیازمند بازنگری از نرر آمده و  به دستاز رریق آمار 
را هدت « مستندنگاری میرا  معماری کاشان»نااقص احتمالی استم بر ایل اساس، اگر 

قرار دهیم، پس از تعییل اهمیت و ارز  بناها، ساه گاام پای  رو داریام: در گاام اول،      
 ۲۷ماجااد نیسات )تعاداد    ها  آن اسنادی از گانه هی اولایت را باید بناهایی گذاشت که 

باید تکمیل شااند و در گاام ساام،     ،در گام دوم، بناهایی که اسنادشان ناقص است مبنا(
 ،باا ایال هادت کاه در ن ایات     « کمیات، کیفیات و اعتباار   »تکمیل آنوه داریام از نرار   

 آیدم     به دستجامع و معتبر از میرا  معماری کاشان ای  شناسنامه
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 های کاشان در مستندنگاری آثار )عرضه(   دانشکدههای  ظرفیت. 2ـ5

دانشکده/آمازشاکده معمااری وجااد     شا  شده، در کاشان  بر ربق بررسی آماری انجام
نفار در مقاارع کااردانی تاا کارشناسای ارشاد        ۴۵۱دارد که در مجماع هر سال حدود 

درس  ۲۲درس مقهع دو سااله کااردانی و    ۲۴مارد(م اگر از مجماع  ۱۱پذیر  دارند )
 چ ارساالۀ درس مقهاع   ۴۱درس، و از مجمااع حادود    پانج کارشناسی ناپیاسته، تن اا  

کارشناسی ارشاد، تعاداد    دوسالۀدرس مقهع  ۱۱درس و از حدود  ۱۱کارشناسی، تعداد 
ی تاا  تحصایلی کااردان   بدانیم، آنگاه در کال دورۀ  «مستندنگاری»درس را مرتبط با  چ ار
های دانشاجایی   کنندم همونیل اگر گروه میایفای نق   درس در مستندنگاری ۱۹ارشد 

فار  کنایم،    دو نفاره و کارشناسی ارشاد را   سه نفرهدر مقهع کاردانی و کارشناسی را 
یاا   هاا  ها و در نتیجه تعداد پروژه آنگاه با تاجه به تعداد پذیر  هر دانشکده، تعداد گروه

ول زیر بیانگر و اعیت آمااری   آیندم جد می به دست های مرتبط با مستندنگاری پژوه 
 است:   مستندنگاریدر ها  آن سنجی کاشان و ظرفیت ی معماری درها دانشکده

 
های  )مأخذ: آموز  دانشگااها  آن های معماری کاشان و ظرفیه مستندنگاری در : بحلیل آماری دانشکدا2 جدول

 کاشان(

   
 مستندنگاری در ش ر کاشانهای مرتبط با  بررسی آماری درس

ده
شک

دان
 

ن )
شا
 کا

قه
نه
ی م

مار
 مع

ای
ه

۱۳
۹۳

)
 

ف
ردی

 

 نام دانشکده
مقهاااااااع 

 تحصیلی

تعااااااداد 
ورودی/ 

خروجااای 
دانشجا در 
هاار سااال 

 )م ر(

هایی کاه   تعداد درس
در یااااااااک دوره 
تحصااااااااایلی در 
مسااتندنگاری ایفااای 

کنند )چ اار   نق  می
سال کارشناسی و دو 
 سال کاردانی و ارشد(

هاایی کاه    گروهتعداد 
هریاااک روی یاااک 
پژوه / پاروژه کاار   

کنناد دریاک دوره    می
تحصاااایلی کاماااال 
)کاردانی و کارشناسی 
سه نفاره و ارشاد دو   

 نفره(

هاای   جمع تعداد پاروژه 
هااای  گروهاای در درس

مرتبط با مستندنگاری، در 
 یااک دوره کاماال راای 

تحصاایلی )چ ااار سااال 
کارشناساای و دو سااال  

 کاردانی و ارشد(

1 
 دولتی

 100.00 10.00 10 30 کارشناسی  
 20.00 5.00 4 10 ارشد 2
 20.00 5.00 4 10 ارشد پردیس دولتی 3

 آزاد 4
کارشناساای 

 پیاسته
80 10 26.67 266.67 
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)مأخذ: آموز  ها  آن های معماری کاشان و ظرفیه مستندنگاری در : بحلیل آماری دانشکدا۳ ادامۀ جدول
 های کاشان( دانشگاا

 

5 
 

کارشناساای 
 ناپیاسته

100 5 33.33 166.67 

 100.00 10.00 10 30 کارشناسی پیام نار 6

7 
غیرانتفااااااعی 

 فیض
 166.67 16.67 10 50 کارشناسی

 

8 
 

 83.33 16.67 5 50 کاردانی
آمازشاااااکده  9

ای  فنی و حرفه
شااااااااا ید 

 رجایی)ره(

 83.33 8.33 10 25 کارشناسی

 58.33 11.67 5 35 کاردانی 10

11 
آمازشاااااکده 

 فنی فدک
 50.00 10.00 5 30 کاردانی

 1115.00 153 78 450   جمع    

  
هاای کاشاان )باا     های مارتبط باا مساتندنگاری دریاک دورۀ چ ارسااله در دانشاکده       جمع تعداد پروژه

 احتساب اینکه کاردانی و ارشد دو برابرندم(  
1513 

 

 سه هر در مستندنگاری با مرتبط های درس تاان گفت جمع میبراساس جدول فاق 
 چ ار سال و ارشد و کاردانی برای دو سال) تحصیلی کامل دورۀ یک در تحصیلی مقهع
 م همونیل تعداداستدرس  ۷۸معماری کاشان از قرار  یها دانشکده در( کارشناسی برای
 کاار  پاروژه  /پژوه  یک روی کاشان هریک یها دانشکده در که انیهای دانشجا گروه
 و سه نفره کارشناسی و کاردانی)گروه  ۱۵۳از قرار  کامل تحصیلی دورۀ یک در ،کنند می

تحقیق و با احتسااب   ۱۱۱۵ چ ارساله شادم بنابرایل در ری یک دورۀ می( دو نفره ارشد
رشاد اسات، در مجمااع در    کاردانی و کارشناسای ا  ۀدور دوسال معادل  چ اراینکه هر 

پروژه یا پاژوه  مارتبط باا     ۱۵۱۳ن ی معماری کاشاها در کل دانشکده ارسالهچ  دورۀ
تااند ساماندهی شادم ایل ظرفیت اگر آگاهانه و هاشمندانه ساماندهی و  می مستندنگاری
 در جدول زیر برناماۀ تااند برکار زیادی برای آبادانی ش ر داشته باشدم  می ،راهبری شاد

ی معماری کاشان با هدت مساتندنگاری میارا  ایال    ها خام مدیریت یکپارچه دانشکده
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واقع ترکیب دو جدول پیشیل  ارائه شده استم ایل جدول در دوسالهش ر در بازه زمانی 
 است:   

 

های شهر کاشان با هدف مستندنگاری  های رشتۀ معماری در دانشکدا : امکان مدیریه یکپارچۀ درس4 جدول

 طی دو  ال )برکیب دو جدول پیشی (میراث ای  شهر 

 ردیف

های تحصیلی  دوره
 ۶در ش ر کاشاان ) 
 ۱۱دانشاااااکده و 

 دوره(

 سال دوم سال اول بنا nمستندنگاری تعداد 
تابسااااااااتان 
 )تدویل ن ایی(

فعالیاااات 
 کلی

فعالیااات 
 تر دقیق

 تابستان

های  درس
سااال  ناایم
 اول

های  درس
سااال  ناایم
 دوم

 تابستان

های  درس
سااال  ناایم
 اول

های  درس
سااال  ناایم
 دوم

 

                   کاردانی 1

2 
کارشناسااااااااای 

                   ناپیاسته

   بندی دوساله های دوره برای مستندنگاری ری زمان های درس فعالیت کارشناسی   3

                   کارشناسی ارشد 4

                   دکترا 5

 

برداشات از بناهاای تااریخی،    »نمانه در ش ر کاشان فقط از رریاق ساه درس    برای
بناا   ۱۱۵در هار ساال تحصایلی، مساتندار     « آشنایی با معماری اسممی، بیان معمااری 

بناای   ۶۵۱ها( قابل ت یاه اساتم بناابرایل حادود      ها، تصاویر و کروکی ، گزار ها )نقشه
ساه درس رای شا  ساال     مایل  تااان فقاط باا سااماندهی ه     مای ارزشمند کاشاان را  

دم ایل در حالی است که اگر با قرار باشد مسایر مساتندنگاری باا همایل     مستندنگاری کر
سرعت و در قالب سازوکارهای کنانی )بروکراسی اداری، کمبااد انگیازه، مناابع انادک     

تار   تر و ساخت  را انقبا ی مالی و نیروی انسانی که شرایط اقتصادی کنانی کشار نیز آن
نرر کمای و چاه کیفای ر      سال آینده اتفاق خاصی، چه از ش پی  رود، در  کند( می

تااان   مای ی معمااری  هاا  ی دانشاکده هاا  ظرفیات از  گیری ب رهنخااهد دادم حال آنکه با 
بناهاای ارزشامند کاشاان     هماۀ  ،ساال آیناده   شا  کارد کاه در    بینی پی ی انداز چشم

  اندم مستندنگاری شده

 سنجی دانشکدۀ معماری و هنر دانشگاه کاشان   تر: ظرفیت نمونۀ کوچک. 3ـ5

که ساامنه حادود   « و هنر دانشگاه کاشان دانشکدۀ معماری»تر در  کاچکای  نمانه برای
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دانشاجای کارشناسای ارشاد پاذیر  داشاته و تربیات        ۲۱دانشجای کارشناسی و  ۳۱
 ۀدوردر هار  « مساتندنگاری »پروژه یا پژوه  دانشجایی مرتبط باا   ۱۸۱کند، حدود  می

برداشت »بنا فقط در درس  ۴۱ی ها نقشه چ ارساله ۀشادم در یک دور میتحصیلی انجام 
ی دیگار نیاز   هاا  درسدر هاا   آن قابل ترسیم است که اگر به مااازار « از بناهای تاریخی

 ۴۱ایال   ممم( ت یه شاد، هماۀ مستندار تکمیلی )گزار ، عکس، کروکی، تحلیل و نقد و
و هنر، ساالی   دانشکدۀ معماریی خااهند شد؛ یعنی فقط در کامل مستندنگار به راربنا 
مرکاز اساناد   »مهالاب یادشاده، در    براسااس شاادم   میکامل مستندنگاری  به راربنا  ۱۱

ایل ظرفیت وجاد دارد کاه مساتندار   « و هنر دانشگاه کاشان دانشکدۀ معماریمعماری 
« ارمعار معماری کاشان بانک» عناان بهده و کر آوری بناهای ارزشمند ایل ش ر را جمع

سا و چنان نیاازی   ایفای نق  کندم چنیل ظرفیتی در دانشکده از یکای  در مقیاس منهقه
یت ایل مرکز و اساتید و دانشاجایان را دوچنادان   مسئالسا، رسالت و  در ش ر از دیگر

و ن اد منابع مالی هر د زیرانیز بیابدم « واجب کفایی» کند و از منرر دینی، چه بسا جنبۀ می
ب یناه از   اساتفادۀ « اقتصاد مقااومتی »ر شرایط المال و بادجه دولتی است و د از محل بیت

ی قابال انجاام مارتبط باا     هاا  نمایدم جدول زیر بیانگر تعداد پروژه میایل منابع،  روری 
 و هنر دانشگاه کاشان است:   دانشکدۀ معماریمستندنگاری فقط در 

 
 های دانشکدۀ معماری و هنر کاشان در مستندنگاری میراث معماری ای  شهر  ظرفیه :5 جدول

 های کاشان( )مأخذ: آموز  و مرکز ا ناد معماری دانشگاا

 تعداد ما اع  ردیف  

اه 
شگ

 دان
هنر

 و 
ری

ما
 مع

دۀ
شک

دان
ن 
شا
کا

۱۳
۹۳

 

 30 تعداد دانشجای کارشناسی ورودی در هر سال 1

 20 کارشناسی ارشد ورودی در هر سال )دولتی و پردیس(تعداد دانشجای  2

3 
مقهاع تحصایلی کارشناسای، در یاک     های مرتبط با مستندنگاری در  فر  درس

 (چ ار سالۀ تحصیلی )دور
10 

4 
های مرتبط با مستندنگاری در مقهع کارشناسی ارشاد، در یاک دورۀ    فر  درس
 (دو سالتحصیلی )

4 

 
5 

 ۀمقهاع تحصایلی در یاک دور    ۲مساتندنگاری در هار   های مرتبط با  جمع درس
بارای کارشناسای(    چ اار ساال  برای کارشناسی ارشد و  دو سالکامل تحصیلی )

 (۴+۳)ردیف 

14 
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 های دانشکدۀ معماری و هنر کاشان در مستندنگاری میراث معماری ای  شهر  : ظرفیه5 ادامۀ جدول
 های کاشان( ا ناد معماری دانشگاا)مأخذ: آموز  و مرکز 

 

 100 مقهع کارشناسی چ ارساله ۀهای درسی مرتبط با مستندنگاری در یک دور پروژه 6

 40 مقهع کارشناسی ارشد دوساله ۀی مرتبط با مستندنگاری در یک دورهای درس پروژه 7

 

8 
ساه  هاای   )با فار  گاروه  « برداشت از بناهای تاریخی»های فقط درس  جمع پروژه

 سال و فقط برای مقهع تحصیلی کارشناسی(، در یک نیم نفره
10 

9 
ساه  هاای   )با فار  گاروه  « برداشت از بناهای تاریخی»های فقط درس  جمع پروژه

   چ ارساله ۀو فقط برای مقهع تحصیلی کارشناسی(، در یک دور نفره
40 

10 
 کارشناسای + ارشاد  های درسی مرتبط با مستندنگاری در هر دو مقهاع   جمع پروژه
 ارشد( ۀکارشناسی و دو دور ۀ)یک دور چ ارساله ۀدر یک دور

180 

 
افزارهاای باناک ارمعاار     کتاب یاا نارم   به صاررتااند  مینتایج ایل مستندنگاری 

آن نه یک نفار بلکاه    ققان قرار گیرد؛ کتابی که نایسندۀمندان و مح هجامع در اختیار عمق
در « عازم ملای  »و « لمای ج ااد ع »اند که با یک  و استادانروه عریم از دانشجایان یک گ

دیجیتاالی   به صاارر تاان ایل ارمعار را  میندم همونیل ا کشارشان س یم تالید دان 
که باا کلیاک بار    ای  گانهه بارگذاری کرد، ب«  سایت جامع میرا  معماری ایران»در یک 

ارمعاار آن باا    روی هر بنا مشخصاار آن آماده و در یاک باناک ارمعااتی جاامع،      
تهبیقای   قابل مقایساۀ ی مشابه، در بستر زمان و مکان ری روابط رالی و عر ی ها گانه

تااناد   مای های دیگر نیز  باشدم تشکیل پیاند بیل ارمعار جامع معماری ایران در سایت
هاای   تحلیال تااند ابتدا در حد تاصایف و   میبه غنای مهالب کمک کندم ایل مستندار 

گیارد )همواان ویکیپادیا،     بر نقد و نکار ارزشمند را نیز در ،بعد مرحلۀمقدماتی و در 
یاا   هاا  فقط پاروژه  ،د که در ایل آمارشا میی معماری(م یادآور ها ایرانیکا و دیگر دانشنامه

ی پژوهشی اساتید نیاز  ها و ررح ها ی درسی محاسبه شده است، اگر پایان نامهها پژوه 
ی بیشاتری شاکافا   هاا  ظرفیات آماده و   به دسات ی های بیشتر به آن ا افه شاد فرصت

 خااهند شدم  

 بندی جمع .6
تاان دریافت کاه   میگفته، با یک برآورد ساده  پی  مبانی و مستندار و آمارهای براساس
تاانند در یک  میی معماری هر منهقه )بام( ها ی آمازشی و پژوهشی دانشکدهها ظرفیت
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نماناه در   بارای  ؛خدمت به شا ر درآیناد   شکافا شده و به« تقا اا  عر ه»نرام ربیعی 
گاناه آن، ظارت    شا  ی ها در دانشکده ها ظرفیتسازی ایل  ش ر کاشان در صارر فعال

بنا( را مستندنگاری کاردم   ۶۱۱بناهای ارزشمند ایل ش ر )حدود  همۀتاان  میسال  ش 
شادم اما تحقاق عملای ایال کاار مساتلزم       میبنابرایل پاسخ پرس  اصلی تحقیق روشل 

 رابهاۀ و  هاا  درون و برون دانشاکده »عرصه  سههای معنای و مادی در  تأمیل زیرساخت
 :  استبه قرار زیر « دو ایل

که خاد مستلزم درک احساس نیااز و   در روابط دانشکده با ش ر نگر اول، اصمح 
آن درک  استم نتیجاۀ سا و خادباوری در تاانایی انجام کار از سای دیگر  کمباد از یک
و در پی آن عزم واقعای ایال   « دانشگاهی و اجرایی»ل کار تاسط هر دو ن اد  رورر ای

زباان  »دو استم سپس نیازمند درک متقابل ایل دو ن اد از یکدیگر و یاافتل، یاا سااختل    
 تدریج قابل دستیابی استم  ه که ری جلسار مشترک همفکری ب« مشترک

ج اادی وپرهیاز از    همردیری میارا ( مساتلزم    ۀدوم، در درون ن ادهای ش ری )ادار
 وهاا   آن باه  ی معماری ری اعتمااد ها به دانشکده سپاری کار برونهای اداری،  بروکراسی

باا   البته تعییل یک فرد متخصص یاا کاارگروه تخصصای بارای برقاراری ارتبااال ماثرر       
 متخصصان دانشگاهی استم 

 یری افزا هرم سام، در درون دانشکده؛ عزم خدمت و جلب اعتماد شا ر و در پای آن،   
و استادان( حال محار نیازهای شا روندان )ن ادهاای    ها درسدرون سیستمی دانشکده )

و  هاا  درسمجمااع  « مدیریت دان »ی درست ها از شیاه گیری ب رهش ری(م ابتدا باید با 
 هاا  تاساط مادیریت گاروه    معمامًو بسیج شاندم ایل کار « بسامان» ها امکانار دانشکده

ی درسی در ها پژوه پذیر استم سپس رراحی پازل پژوهشی با هدت ساماندهی  انجام
ن مرکاز اساناد انجاام    مسائام ج ت تالید محصال )مستندنگاری( که ایل بخ  تاسط 

کاه در  ای  گانهه و راهکارهای تس یل انجام کار، ب ها نامه ، تدویل آییلشادم پس از آن می
مشخص مزم است چاک لیساتی از    به رارادم زمان مقرر و با کیفیت مارد نرر انجام ش

را از  ی درسی، هماان ها مستندار مارد نیز یک مستندنگاری جامع ت یه کرد و در پروژه
 ، رابهاۀ هاای آن  در محتااای درس و تماریل   ردانشجایان مهالبه نمادم عموه بر تغییرا

 ۵۲«یریت دانا  مد»نیز نیازمند بازنگری است تا نیل به هدت فراهم شادم راهبرد  ها درس
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دو اصل م م باید مبنای کاار قارار گیرنادم     عناان به ۵۳«تکمیل پژوه  چرخۀ»و راهکار 
ل دو یا ا یدها  هاا و ج ات   دانشکده پژوه  در ۀ آماز  با عرصۀهمونیل تعامل عرص

  روری استم  ۵۴د دان یتال عرصه به سمت
هاای   پاازل »هاای پژوهشای یاا     هاشامندانه و رراحای مادل    بینای  پی در صارر 

هاا تاا    تااان یاک بناا را از صاارر     مای با کنار هم گذاشتل ایل مستندار « مستندسازی
آماخاتم   هاا  درسده و از خااب و باد آن   و از مصادیق تا مفاهیم تحلیال کار   ها غایت
ترسیم راه آیناده و رای    آمد، خااندن گذشته معماری مزمۀمتل  مقدمۀگانه که در  همان

مااری خاای ،   استم برای بازیاابی هایات مع  « ایران نگاری معماری آینده»کردن مسیر 
سال از انقمب وقت آن رسیده  ۳۵آن هستیمم اکنان پس از  ۀنام ناگزیر از شناخت شجره
عزم ملای  »خبرگان گذشته و حال( در بستر  )حاصل عقل و تجربۀتا مجماع آنوه داریم 

یکپارچه گرد هم آید تا های ماجاد، در قالبی  و با استفاده از فناوری« و مدیریت ج ادی
معماری و ش رسازی »تر برای  ای روشل ساختل آینده زمینۀها  آن شاید با درس گرفتل از

دانشکده با شا ر در   ۀفراهم آیدم نمادار زیر پیشن اد ایل ناشتار برای رابه« ایران اسممی
 دهد: مینشان  بندی جمعتقا ا را در یک ا  بستر یک نرام ربیعی عر ه
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 بقاضا-های معماری با نهادهای شهری در بستر نظام طبیعی ترضه بعامل دانشکدا :6 نمودار

 (اقتصاد مقاومتی -های موجود )بکیه بر ظرفیه

 های(  گیری: نقشه راه تحقق هدف )اصالحات درون و برون دانشکده نتیجه .7
ی معمااری و  هاا  ی دانشاکده هاا  ظرفیات ایل پژوه ، یادآوری یکی از  تریل نتیجۀ م م

آماز  »سازی آن استم ایل امر نیازمند تغییر نگر  به  بالفعل پیشن ادی برای چگانگی
و « ساازی  میباا »به سامت  « آماز  و پژوه »که ای  گانهه در ایران است؛ ب« معماری

ی هاا  ی دورههاا  درسگیاری کنادم محتااای     ج ات برآوردن نیازهای جامعاه و کشاار   
ناسی ارشد هر منهقه باید سامت و ساای باامی داشاته باشاند و در      کارشناسی و کارش

ج ت خدمت به هماان منهقاه سااماندهی شااندم باا فار  پاذیر  و اع ماجااد          
ی ایال دوره  ها درسبه شرح « پیاست بامی»تاان یک  میهای کنانی(، حداقل  )سرفصل

و ی کارشناسای ارشاد باامی باه رشاد معمااری       هاا  ا افه کردم همونیل تعریاف دوره 
تالید دان  بامی و پارور  متخصصاان   »کار  ۀکندم نتیج میش رسازی هر منهقه کمک 

ی هاا  مسائله و حال  « باام »بخشی به معمااری هار    هایت خااهد شد که پیامد « بامی
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کندم ایل پیشن اد با  میاشتغال مالّد را نیز فراهم  ؛  مل اینکه زمینۀواقعی آن منهقه است
عماری ارائه شده استم حال آنکه نگارناده بار ایال    فر  پذیر  نرام کنانی آماز  م

ی معماری بایاد  ها ، دانشکده۵۵«معماری شایسته ایران اسممی»باور است که برای تحقق 
باشند و برای « بانک ارمعار معماری آن ش ر»باید ها  آن و مراکز اسناد« اتاق فکر ش ر»

ن ایال سارزمیل  اروری    آمااز  و تربیات معماارا    تغییر اساسی شیاۀ تحقق ایل افق،
   ۵۶استم« آمای  آماز  معماری در ایران»آن ررح  مزمۀنماید که  می

 مسیر آینده

که ن ادهای  حالیبررسی شد؛ در« را  به مستندنگارینیاز سازمان می»تن ا  ،در ایل تحقیق
اماار   ناهای جدید و قدیم ش ر است، ادارۀدیگری هموان ش رداری که متالی بافت و ب

اوقات که متاالی بقااع و بناهاای زیاارتی      جدهای ش ر است، ادارۀمساجد که متالی مس
سااماندهی   مسائال و تکایای ش ر کاه   ها است، ن ادهای مردمی هموان مجمع حسینیه

هاست وممم نیز هریک باه فراخاار مأماریات خااد نیازمناد مساتندنگاری        گانه مکان ایل
هاای دولتای و    در بخا  « نیازهای دیگری»ونیل بناهای تحت مدیریت خاد هستندم هم

تاانناد   مای ی معمااری  هاا  کاشان( وجااد دارد کاه دانشاکده    ۀخصاصی کشار )و منهق
باشند و ایل ما ااع جاای تحقیقای مساتقل در آیناده داردم همونایل       ها  آن گای پاسخ

ی داخلاای و خااارجی، هااا دیگاار دانشااکده مسااتندنگاری، تجربااۀی هااا بررساای شاایاه
دیگار کشاارها در ایال     ی معماری، نیز ن ادهای پژوهشی مرتبط در ایاران و اه دانشنامه

 م استنیازمند تحقیقی مستقل ها  آن سازی میبا زمینه و نحاۀ
تحقیقار بعدی، انجام همیل کاار   انداز چشم مانجام شدای  ایل پژوه  در مقیاس منهقه

باا همات    «انن ضت مساتندنگاری میارا  معمااری ایار    »گیری  شکلدر مقیاس ملی و 
فضال  ه ی معماری ایران استم در صارر اجرای ایال رارح، امیاد اسات با     ها دانشکده

ساله، کل بناهای ارزشمند معماری ایران مستندنگاری  ۱۱پروردگار ری یک دوره حدود 
اسات بارای   ای  فراهم آید که خااد زمیناه  « شناختل و مشق معماری ایران» ۀشده و زمین

 ی نه چندان دورم بحال اهللمانداز چشممعماری ایران اسممی در « ساختل»
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 ها: نوشت پی
پژوهشای در شایاۀ مستندساازی آراار معمااری از      »ایل مقاله برگرفته از ررح پژوهشی با عناان م ۱

باه  اسات کاه در دانشاگاه کاشاان     « های آمازشی و کاربرد آن در تالید دان  باامی  رریق پتانسیل
کاشان برای « مسجد ا مدرسه آقابزرگ »تصایب رسیده استم همونیل در ایل ررح پژوهشی، بنای 

 نمانه مستندنگاری شده استم

 جا همانم ۱

تمادن ساازی ناایل    »برگرفته از سخنان رهبری فرزانه نرام در ایل باب کاه رساالت کشاار ماا     م ۲
کندم ها را در بستر عدالت فراهم می انسانجانبۀ  است، تمدنی که زمینۀ رشد همه« اسممی-ایرانی  

             Data م3

 (Scientific) های تجربی یا دان  Science ۀم شاید معادل مف ام کلم۴

 Data م5

 Information م6

 Science م7

 Technology م8

 Documentation م9

 Package م10

کاار و اورازانای،    شادم )نقاره  گذاری می نام« سپ ر معماری»مجماع ایل پنج عرصه تحت عناان م ۱۱
مشخصار کلی، برنامه و سرفصل دروس رشته معماریم دوره »م بازنگری ۱۳۹۱سلمان و سیدنعیم، 

دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه کاشاان،  « مسیر رراحی»و همونیل جزوه درس « کارشناسی
 ایل درس فعمً تاسط سلمان نقره کار ارائه می شادم

 (۹۱تا  ۸۹سال )از  ۲ری م ۱۲

م به کاش  جناب آقای دکتار معماریاان و همکااران و دانشاجایان، حاصال کاار باه صاارر         ۱۳
 گرا( نشر یافته استم   گرا و درون شناسی مسکل )برون های گانه کتاب

به کاش  جناب آقای دکتر حاج قاسم و همکااران و دانشاجایان، حاصال کاار باه صاارر        م۱۴
 جنامه نشر یافته استم  های گن مجماعه کتاب

 م هموان معماری، مرمت، پزشکی، حسابداری، مدیریت وممم ۱۵

 Written document مکتابار یام ۱۶

 Audio Documents مسماعار یام ۱۷

 Graphical documents م18

 Visual documents م19

 Drawings, Maps م20

21. physical یا   Hard copy 
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22. Digital یا   Soft copy 

از نگارناده و نیاز   « معماری معمااری بار مبناای اندیشاۀ اساممی     »ای با عناان  برگرفته از مقالهم ۲۳
دورۀ کارشناسی ارشد معمااری دانشاگاه کاشاان کاه     « حکمت اسممی در معماری»محتاای درسی 

 و تعریف آنم« معماری»شادم بحث  فعمً تاسط نگارنده تدریس می

اسی، گاهی تغییرار جدی قابل رصد استم هموان آنوه درباارۀ  شن های باستان م البته در مقیاس۲۴
 ای ساحلی باده استم   یزد گفته می شاد که منهقه

 Data mining م25

 preservation ،conservation م26

خصااص هادت دهام:     کنادم باه   گانۀ ایل سازمان ما ع را روشل مای  م نگاهی به اهدات دوازده۲۷
برداری خردمندانه  معرفی آماز  و ترویج، حفاظت، احیا و ب رهشناخت، پژوه  و مستندسازی، »
مأخاذ:  « .ناملماس(، ربیعی، هنرهای سانتی و صانایع دساتی کشاار     میرا  فرهنگی)ملماس و از

 سایت سازمان  
 Checklist م28

 نااک: سااایت مرکااز اسااناد علماای معماااری دانشااکده معماااری و هناار دانشااگاه کاشااان:     م ۲۹
http://adc.kashanu.ac.ir/fa/news   

 Financial Resources م30

31. Human Resources (HR) 

اهتمام ملی و تقایات حاس مسائالیت عماامی و جلاب مشاارکت همگاانی        »هدت یازدهم:  م۳۲
میارا  فرهنگای، ربیعای، تنااع      بارداری خردمنداناه از   درحمایت و صیانت، حفاظت، احیا و ب ره

 مأخذ: سایت سازمان« زیستی کشارفرهنگی، تناع منرر 

 «فرایند تالید دان  تجربی»م در بحث ۳۳

 رو  معمال تدریس استم Knowledge Transfer یادگیری از رریقم ۳۴

 شدۀ یادگیری استم های شناخته یکی از رو  Learn by research یادگیری از رریق پژوه م ۳۵

شادۀ یاادگیری    هاای شاناخته   یکای از رو   Learning by practice یادگیری از رریق تمریلم ۳۶
 استم

یکای از   Learning by doing یادگیری از رریق انجام دادن )اجرا در فضای واقعی یا کارگااه( م ۳۷
 شدۀ یادگیری استم های شناخته رو 

های معماری در مستندنگاری آرار معماری،  سنجی درس برای مهالعه بیشتر نک: جدول ظرفیتم ۳۸
در مستندنگاری ها  آن ها و میزان اررگذاری تک درس هشی؛ در ایل جدول نام تکپیاست ررح پژو

 آرار بیان شده استم

مأخااذ: برنامااه و سرفصاال دروس رشااتۀ معماااری، دورۀ کارشناساای، مصاااب وزارر علااام، م ۳۹
   ۱۳۷۷تحقیقار و فناوی، سال 

 واحد( ۴درس و  ۲بدون احتساب دروس اختیاری )م ۴۱
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اندم با احتسااب دروس   واحد( در ایل تحلیل محاسبه نشده ۲۱درس و  ۱۱)های عمامی  درسم ۴۱
 شادم واحد می ۱۴۱درس و  ۵۲عمامی، کل دروۀ کارشناسی شامل 

مأخذ: برنامه و سرفصل دروس رشته معماری، دورۀ کارشناسی ارشد، مصااب وزارر علاام،   م ۴۲
 ۱۳۷۷تحقیقار و فناوی، سال 

هاای   ها/ گاروه  ان تغییر واحدها تا حدودی در اختیار دانشکدهدر برنامه و سرفصل دروس، امکم ۴۳
 تخصصی استم

هاای دورۀ کارشناسای    و درس« مستندنگاری»م برای مهالعۀ بیشتر نک: جدول نحاۀ تأریر متقابل ۴۴
 ارشد در پیاست گزار  ررح پژوهشی

 Potential م45

 Actually م46

 System م47

 نیز بتاان به کار بردمشاید واژۀ سامانه یا منرامه را  م۴۸

 مرکز اسناد معماری دانشکده معماری و هنر کاشان با عناان بررسی مادارک  ۱۴گزار  شماره  م۴۹
 با ارمعار تبادل و ارتباال دانشکده معماری با هدت ایجاد با مرکز اسناد مرکز اسناد سازمان میرا 

دانشاکده )سارکار خاانم     کاشانم ایل گزار  تاسط کارشناس وقات مرکاز اساناد    فرهنگی میرا 
تاساط کارشاناس کناانی     ۱۳۹۲ت یاه شاده و در اسافند مااه      ۱۳۹۱م ندس آخاندزاده( در اسفند 
 روزرسانی شده که اکنان در مرکز اسناد ماجاد استم فر( به )سرکار خانم م ندس شریف

 با احتساب اسناد تکراری م۵۱

 گزار  ررح پژوهشیمم برای مشاهدۀ ف رست کامل ایل بناها نک: به پیاست ۵۱

 Knowledge Management م52

 Research Development cycle م53

 Knowledge production م54

بااا حااال و قاااۀ پروردگااار    ۱۳۹۱مرکااز پژوهشاای معماااری دانشااگاه کاشااان، از سااال     م۵۵
وجای اصال و الگاهای معماری شایستۀ ایاران   در جست»های تخصصی با ما اع  نشست سلسله
 کندم در دانشکدۀ معماری و هنر برگزار می «اسممی

 نگارنده در پژوهشی مجزا در حال بررسی ایل پیشن اد استم   م۵۶
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 منابع  
ها به مرکاز اساناد علمای معمااری دانشاکدۀ معمااری و هنار         نامه نامۀ تدویل و تحایل پایان آییل -

 آخاندزادهمافسانه  کار و نقرهسلمان  ،کاشان

در دانشاکدۀ معمااری و ش رساازی دانشاگاه     « گنجنامه»تدویل مجماعه کتب اندرکاران  از دست -
وگای حضاری با ایشان( دربارۀ نحاۀ انجام کاار در گنجناماه،    ش ید ب شتی )ره(، مصاحبه )گفت

 م۱۳۹۳م دی ممتحل، تابستان 
، رارح  «مشخصار کلی، برناماه و سرفصال دروس رشاته معمااریم دوره کارشناسای     »بازنگری  -

کاار   نقرهسلمان  ،شده به وزارر علام ج ت بررسی اب دانشگاه هنر اصف ان تحایلی مصپژوهش
 م۱۳۹۱اورازانی،  نعیم سید و

، رارح  «مشخصار کلی، برناماه و سرفصال دروس رشاتۀ معمااریم دورۀ کارشناسای     »بازنگری  -
 م۱۳۹۱کار،  سلمان نقره ،پژوهشی مصاب دانشگاه هنر اصف ان

« اریم دورۀ کارشناسای ارشاد  سرفصال دروس رشاتۀ معما    مشخصار کلای، برناماه و  »بازنگری  -
 م۱۳۹۱ کار، سلمان نقره ،، ررح پژوهشی مصاب دانشگاه هنر اصف انمعماری

پاینت حسابداری(م فایل پاور)دربارۀ مستندنگاری در  یمستندساز های تکنیک و ها سیستم ۀتاسع -
 نامم بی ،سخنرانی

  م(http://ichto.irگردشگری ایران )سایت سازمان میرا  فرهنگی، صنایع دستی و  -
 م۱۳۹۱مقدم،  سعید جعفری ،فایل پاور پاینت سخنرانی ،کارگاه مستندسازی تجربیار مدیران -

 بررسای مادارک  مرکز اسناد معماری دانشکده معماری و هنر کاشان با عنااان   ۱۴ شماره گزار  -
 ارمعار تبادل و ارتباال ایجاددانشکده معماری با هدت  با مرکز اسناد مرکز اسناد سازمان میرا 

 مفر شریفخاندزاده و زهرا آافسانه  مکاشان فرهنگی میرا  با

 م۱۳۷۵ت ران،  ،کامبیز حاجی قاسمی، سازمان میرا  فرهنگی کشار ،گنجنامه مساجد اصف ان -

 م۱۳۷۶ت ران،  ،م سرو  )انتشارار صدا و سیما(مسجد حکیم اصف انمحماد ماهرالنق ،  -

یازد،   ،زاده، ساازمان میارا  فرهنگای و گردشاگری     خادممحمدحسل  ،ر یزدمساجد تاریخی ش  -
 م۱۳۸۴

 م  ۱۳۸۶محماد ماهرالنق ،  ،مسجد سید اصف ان -
 م  ۲۱۱۱ ،اهلل بیدار رفیع ۀترجم ،ویرستاپل بیرر و گاسمان مانائل (،۲)ج ؟مستندسازی چیست -

معمااری و  -هنرهاای زیباا  نشاریه   اندرودی،، ال ام «بنیان میرا  معماری ایران مستندسازی دان » -
 م۱۳۹۲، ب ار ۱۸ۀ دور ،۱شمارۀ ، ش رسازی

 ممرجان رهنمای فرزامی ،پاینت سخنرانیمستندنگاری در پزشکی(، فایل پاور ۀزی )دربارمستندسا -
  مدورۀ کارشناسی ارشد ،۱۳۷۷برنامه و سرفصل دروس رشتۀ معماریم مصاب  ،مشخصار کلی -
  مدورۀ کاردانی ،۱۳۷۴مصاب  ،ۀ معماریبرنامه و سرفصل دروس رشت ،مشخصار کلی -
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   مدورۀ کارشناسی ،۱۳۷۷مصاب  ،برنامه و سرفصل دروس رشتۀ معماری ،مشخصار کلی -
دورۀ کارشناساای  ،۱۳۷۹مصاااب  ،برنامااه و سرفصاال دروس رشااتۀ معماااری ،مشخصااار کلاای -

   مناپیاسته
گای حضاری و کسب راهنمایی از ایشان( دربارۀ نحااۀ مساتندنگاری در مرکاز    و مصاحبه )گفت -

اسناد معماری ایران در دانشکده معماری و ش رسازی دانشگاه علم و صنعت ایاران، غممحسایل   
   م۱۳۹۳تابستان  معماریان،

 یاها  آماازه  از گیاری  ب اره  نحاۀ برای مدلی پیشن اد -نای اندیشه اسممیمعماری معماری بر مب» -
سالمان   ،اساممی  ش رساازی  و معماری ملی همای  دومیل ، مجماعه مقامر«معماری در اسمم
 م۱۳۹۲کار،  نقره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


