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چکیده

اطالعات مقاله

ضرورت آموزش ریاضی و كاربرد مؤثر مفاهیم آن در طراحی معماری از دغدغههای مهم برنامههای آموزشی دانشگاهها و
 در نظام آموزشی معماری در ایران ریاضی به شیوه سنتی و مستقل از دورههای عملی.مؤسسات معاصر بهشمار میرود
طراحی و آموزش داده میشود و با دانش ریاضی به عنوان یک موضوع فرعی و بعضاً یک معضل در عرصه آموزش برخورد
 اساتید معماری همواره به مشکالت دانشجویان در درک مفاهیم ریاضیات و كاربرد آن در فرآیند طراحی و سازه.میشود
 در این راستا تحقیق حاضر درصدد است تا میزان توجه به ریاضیات در برنامه آموزش معماری را در برخی.اشاره میكنند
 تا با دركی جامع از چگونگی رویکرد این كشورها به جایگاه دانش ریاضی،دانشگاههای منتخب خارجی و ایران مقایسه كند
در برنامه های آموزشی خود بتواند به ایجاد زمینه طراحی الگوی آموزشی مناسب برای تلفیق این دانش با برنامههای
 بررسی و مقایسه تطبیقی جایگاه دروس ریاضی در برنامه آموزشی.درسی آموزش معماری در كشورمان كمک نماید
 میانگین دروس ریاضی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و هدف كاربردی نشان میدهد،دانشگاه های مختلف و اهداف آن
. میباشد1.7%  و در ایران،2.2% ؛ كشورهای آسیایی3% ارائه شده در مدارس معماری ایالت متحده در طول دوره آموزشی
بررسیهای این پژوهش بر لزوم هماهنگی روش های آموزش ریاضی با تحوالت جدید در فرآیند طراحی تأكید داشته و آن
 تکنولوژی و طراحی، كاربردی،را مستلزم انتقال دانش ریاضی در قالب دوره های مستقل و تركیبی با رویکرد مقدماتی
.میداند
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The necessity of mathematics education and application of its concepts in architectural design is
among major concerns of educational programs in universities and contemporary educational
institutions. In architectural education in Iran, mathematics is delivered through traditional
methods and independent from design practical courses. Moreover, mathematics is considered
as a secondary course or sometimes an intricate problem in education. Professors of architecture
always point to difficulties of students in understanding mathematical concepts and their
application in structural design process. Therefore, the present study tries to compare the degree
of attention to mathematics in architectural curricula in selected universities abroad and in Iran
in order to provide a comprehensive knowledge regarding the place of mathematics in the
curricula of these countries and prepare the ground for the development of an appropriate
educational program incorporating mathematics in architectural education curriculum in our
country. Comparative analysis of mathematics role in curricula of different universities and its
targets via applied analytical-descriptive research method suggests that average mathematical
courses provided in US architectural schools during the training course is 3%, in Asian countries
2.2% and in Iran 1.7%. The results emphasize the coordination of mathematical teaching
methods with modern developments in design process and show that it entails mathematical
knowledge delivered in the format of combined independent courses as preliminary, applied,
technological and design.
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 .1مقدمه
آموزش معماری به منظور توانمند نمودن دانشجویان جهت خلق
فضاهایی سه بعدی برای فعالیتهای بشری و یا فراهم آوری
محیطی بهتر برای جوامع بشری است ] .[1امروزه طیف وسیعی
از فعالیتهای گوناگون در عرصههای مهارت ،صناعت ،خالقیت،
دانش ،معرفت و حکمت ،تحت عنوان كلی «آموزش معماری» در
مدرسههای معماری جریان دارد ] .[2به طور معمول برنامه
آموزشی در مدارس معماری معاصر مجموعهای است از دروس
پایه كه دانش طراحی را بسط میدهند ،دروس تکنولوژی كه
شکل گیری علمی معماری را توسعه می دهند؛ دوره های هنری
برای بیان معماری و در نهایت دروس طراحی ،كه تركیبی از سه
مورد قبلی بوده و بخش تعیینكننده آموزش طراحی می باشد
].[3

آموزش معماری ،از دیدگاه علم آموزش ،بر اساس روششناسی
سازنده گرا با تکیه بر یادگیری به عنوان یک فرآیند فعال كه یاد
گیرنده دانش خود را از طریق تمرین و تعامل با محیط توسعه
می دهد ،پایه ریزی شده است ] .[4برنامه آموزش معماری شامل
دو بخش اصلی آموزش مقدماتی (نظری) و آموزش عملی
مسأله-محور میباشد .در دانشکدههای معماری ایران بخش
آموزش نظری به شیوه سنتی و به صورت سخنرانی ارائه می
شود ][5؛ در حالی كه بخش دوم آموزش به روش یادگیری
پروژه-محور در آتلیه طراحی معماری انجام میگیرد .دهههای
اخیر شاهد افزایش تحقیقات و بحث ها حول تعامل بین معماری
و ریاضی بوده ،به نحوی كه همکاری دو طرفه معماری و تفکر
ریاضیات در پژوهشهای متعددی مورد تأكید قرار گرفته است.
تعدادی از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی دورههای آموزش
ریاضی را براساس رابطه بین ریاضی و معماری آنچنان كه
توسط كاپراف ) (Kappraffتوضیح داده شده برنامه ریزی كرده
اند  ،در حالی كه اطالعات بسیار محدودی در مورد جنبههای
آموزشی این دورهها موجود است ] .[6نیاز جدی برای یک
جستجوی جامع و مطالعات تجربی در مورد برنامه درسی
ریاضیات برای آموزش معماری وجود دارد ] .[7این مطالعات به
كاهش شکاف بین ایده های موافق و مخالف آموزش ریاضیات در
معماری كمک خواهد نمود.
از نظر سالینگاروس ) (Salingarosارتباط نزدیک و سنتی بین
معماری و ریاضی در قرن بیستم تغییر مییابد .دانشجویان
معماری نیاز چندانی به پیشزمینه ریاضی احساس نمیكنند.
معلمان ریاضی در افسوس برای این واقعیت كه تمایل به
یادگیری ریاضی هر روز كمتر و كمتر میشود ،شاهد كاهش
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ظرفیت یادگیری ریاضی در دانش آموختگان میباشند و این در
تضاد شدید با افزایش پیشرفتهای تکنولوژیکی در زمان حال
می باشد ] .[8وی بر فقدان عالقه دانشجویان معماری به دانش
ریاضی و نقش آن در معماری معاصر تأكید میورزد .عوامل
مختلفی در پدید آمدن این مشکل نقش دارند .آموزش
دانشگاهی معماری با ظهور مدرنیسم در دنیای غرب و به تبع آن
در ایران شکلگرفته است .جنبش مدرن به سركوب الگو در
معماری میپردازد و این موضوع تبعات عمیقی برای جوامع
انسانی به ارمغان آورده است .ریاضیات علمی از الگوها میباشد و
حضور یا عدم حضور الگوها در محیط اطراف ما بر توانایی یک
فرد در درک مفاهیم متکی بر الگوها تأثیرگذار است.
الگوها در معماری قرن بیستم ظرفیت ما را برای فرایند گرایی
فکری و تفسیر ذهنی الگوها متأثر ساخته است .اخیراً اثبات شده
كه چگونه معماری سنتی از قوانین ریاضی تبعیت كرده است .آن
قوانین منجر به ساختمانهایی شدهاند كه فرم آنها به میزان كم
یا زیاد اطالعات و كیفیت ریاضی گونه را دربر میگیرند .از
دیرباز ،ایرانیان ریاضیات را به عنوان بخشی از دانش ضروری
برای تفکر و استدالل منطقی میدانستند .معماری اسالمی متأثر
از تفکر دو قلمرو كلیدی یونان و ایران ،با ریاضیات عجین بود
][9؛ در حالی كه معماری قرن بیستم دقیقاً با حذف این كیفیت-
ها به نوگرایی و قطع رابطه با گذشته دست یافته است ].[8
روانشناسان محیطی میدانند كه محیط اطراف ما نه تنها بر
روش فکركردن ما تأثیر میگذارد بلکه در توسعه فکری ما نیز
مؤثر است .این محیط توسط معماران كه امروزه در دانشگاهها
تحصیل میكنند خلقمیشود و تأثیرآنها غیرقابلانکار میباشد.
اطالعات سازمان یافته ریاضی پاسخهای احساسی مثبت به وجود
میآورند .اگر ما در محیطی بزرگ شدهایم كه به طور ضمنی
فاقد ریاضیات میباشد ،این موضوع تمایل و عالقه به ریاضیات و
توانایی ما در دریافت مفاهیم ریاضی را به طور منفی تحت تأثیر
قرار میدهد ].[8
در نقش ساختارهای ریاضی در معماری معاصر ،رویکرد معماران
به ریاضیات از آنچه كه معموالً در آموزش معماری مطرح است،
بسیار متمایز میباشد؛ طوریكه ریاضی بهروشیتدریس میشود
كه به ندرت كسی را عالقهمند میكند و خارج از فرآیند طراحی
خالقانه میباشد .در منطق تاریخی ،ناسازگاری رابطه معماری و
ریاضیات به دو صورت مورد قضاوت بوده است -1 :همواره پروژه
معماری یک محصول صرفاً هنری دیده شده است كه فقط بعد از
تولید میتواند موضوع بررسی علمی قرارگیرد  -2انتزاع و خشکی
ریاضی با آزادی معماری همخوان نمیباشد]. [10
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آموزش معماری ،نیازمند به كارگیری روشهای كارآمدی است
تا در پاسخگویی به نیازهای كمّی و كیفی برگرفته از توسعه
اجتماعی -اقتصادی نوین كارایی خود را به نمایش بگذارد .در
این راستا مدارس معماری و مؤسسات مختلف آموزش عالی در
جهان و در كشور ما تالش مینمایند تا با تنظیم برنامه و
محتوای دروس و ارائه آنها به روشهای شایسته و مناسب ،پاسخ
های مناسبتری برای اهداف آموزشی و چشم اندازهای ترسیم
شده آماده سازند .این تالشها از سویی باید به تولید دانش
معماری بیانجامد و از طرف دیگر آموزش این دانش را به صورت
رسمی در مؤسسات و محیطهای آموزشی نهادینه سازد ] .[11به
همین سبب از گذشته تا حال ،مدارس معماری آموزش این
رشته را با شیوههای گوناگون و بعضاً كامال متفاوت دنبال نموده-
اند و در این راستا نقش و ظرفیت آموزشهای نظری و میزان
توجه به تعالیم عملی و حرفهای ،از مصادیق بارز نگاه متفاوت به
آموزش و از مؤلفههای اصلی تمایز دیدگاهها و شیوههای آموزشی
بوده است .امروزه آموزش معماری ،به عنوان یکی از شاخههای
ویژه آموزش ،به گسترش تواناییهای ابتکاری نیاز دارد.
در نظامآموزشی دانشکدههای معماری ایران اصول بکارگیری
مفاهیم ریاضی در مهارتهای طراحی دانشجویان نقشی ندارد و
آموزش به همان شیوه سنتی از طریق تدریس به طریق
سخنرانی ارائه میشود .اساتید معماری همواره به مشکالت
دانشجویان در درک مفاهیم ریاضی و كاربرد آن در مفاهیم
طراحی معماری و سازه اشاره میكنند .بدین ترتیب تحوالتی در
این زمینه احساس میشود.
با این وجود ،در كشورهای گوناگون رویکردهای آموزش ریاضی
در معماری یکسان نبودهاست .برخی كشورها طی دهههای اخیر
پیشرفتهای قابل مالحظهای در این زمینه داشتهاند و متعاقب
آن آموزش ریاضی در آنها رشدی چشمگیر داشته و نتایج آن
در محصول معماری آن كشورها مشهود است .بررسی آموزش
ریاضی و مرور پیشینة ادبی و تحقیقات انجام گرفته در
كشورهای پیشرفته نشان میدهد كه روشهای نوین آموزشی در
تلفیق دروس نظری و عملی تأثیرات غیرقابل انکاری در این
پیشرفت داشتهاند .در كشور ما نیز عالوه بر نیاز به اصالح
بسترهای الزم در نظام آموزشی به صورت عام و آموزش ریاضی
به صورت خاص ،لزوم رویکردی جدید به آموزش ریاضی در
برنامه ریزی درسی آتلیه های طراحی معماری ،بیشتر از هر زمان
دیگر مشهود است .رویکردی كه دانش ریاضی در آن نقش
اساسی بازی می كند .در این راستا تحقیق حاضر درصدد است تا
میزان توجه به دروس ریاضیات در برنامه آموزشی معماری را در

برخی از دانشگاههای منتخب خارجی و ایران باهم مقایسه كند،
تا با دركی جامع از چگونگی رویکرد این كشورها به جایگاه دانش
ریاضی در برنامههای آموزشی خود ،بتواند به ایجاد زمینههای
طراحی الگوی آموزشی مناسب برای تلفیق بیشتر این دانش با
برنامههای درسی آموزش معماری كشورمان كمک نماید .به نظر
می رسد یکی از مسائل مهم پیش رو در بهبود آموزش ریاضی در
رشته معماری درک اهمیت آن در فرآیند طراحی و چگونگی
گنجاندن آن در برنامههای دروس معماری میباشد .بنابراین
پرسش اصلی تحقیق این چنین مطرح می كه :اهداف آموزش
ریاضی در برنامه آموزشی معماری در كشورهای منتخب خارجی
و ایران كدام است و میزان توجه به این دروس در برنامه آموزش
معماری دانشگاههای منتخب در این كشورها به چه نحوی می
باشد؟
مطالعات اولیه این تحقیق میتواند دریچهای نو جهت تدوین
مدلهای آموزش ریاضی در فرایند طراحی با اصول و مفاهیم
هدفمند ،ساختار و عناصر برنامه مورد نظر در فرآیند طراحی و
ارزشیابی آن در برنامه آموزشی مؤسسات معاصر باشد كه با تکیه
بر دانش ریاضی در طراحی معماری صورت می پذیرد.
 .2روش تحقیق
در راستای دستیابی به هدف نهایی ،این پژوهش در دو مرحله
انجام گرفته است .در مرحله ی اول با روش توصیفی-تحلیلی و
به صورت نظری با كمک مطالعات كتابخانهای و اسنادی ،به
بررسی مبانی نظری و چارچوب نظری تحقیق پیرامون كشورهای
مختلف در حوزهی استفاده از ریاضیات در آموزش معماری
پرداخته شده است و در مرحله ی دوم داده ها طبقه بندی و به
صورت تطبیقی مقایسه شده اند.
برای گردآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز عالوه بر مراجعه به
مقاالت و كتب علمی معتبر ،منبع دیگری كه برای به دست
آوردن برنامة آموزشی دانشگاههای مورد مطالعه مورد استفاده
قرار گرفت ،وب سایتهای مربوط به دانشگاههای مذكور بود و در
مواردی دانشگاهها برنامه آموزشی خود را در اختیار نگارنده قرار
دادهاند ].[12-15
 .3مبانی نظری
در بررسیكاربرد ریاضیات در معماری معاصر ،رویکرد معماران به
مبحث ریاضیات بسیار متفاوت است .امروزه مطالعات گستردهای
در زمینه ارتباط هنر و ریاضیات در سطح جهان صورت میگیرد؛
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از جمله منابع مهمی كه به توسعه پژوهشهای مرتبط در این
زمینه میپردازند میتوان به نشریه تخصصی نکسوس (Nexus
) Network Journalبا موضوع ارتباط معماری و ریاضیات و
انجمن بریج ) (Bridge Conferenceاشاره كرد كه با هدف كمک
به انجام پژوهشهای مربوط به ارتباط ریاضیات با هنر ،معماری،
موسیقی ،آموزش و فرهنگ شکل گرفته است.
كلیفورد پیکوور ) (Cliffford Pickoverدر كتاب خود در مورد
الگوها چنین بحث كرده است كه هنر و علم از هم خیلی دور
نیستند و بعضی وقتها میتوانند موضوعات یکسانی را شریک
شوند .با رشد گرافیک محاسباتی ،فاصله بین دو عرصه كمتر
شده است .هم هنرمندان و هم دانشمندان ابزارهای علمی و
الگوریتمی را برای نمایش موضوعات هنری و طبیعی بهكار
میبرند ] .[16ناخودآگاه این سوال پیش میآید كه میزان تداخل
این دو حوزه تا كجا پیش میرود .پدمنته ) (Pedemonteدر
پژوهش خود به دنبال پاسخ دادن به سوال كدام و چه مقدار از
ریاضی برای معماران به بررسی جایگاه درس ریاضی و محتویات
آن در برنامهدرسی نظام آموزشی اروپا میپردازد .در این تحقیق
به وجود دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال به عنوان دروس
مقدماتی ودر مراحل بعدی به دروسی با سرفصل تاریخچه
ریاضیات و ارتباط آن با معماری درآموزش معماری دانشگاههای
كشورهایی همچون بلژیک و فرانسه اشاره شده است .وی معتقد
است در میان اعضای اتحادیه اروپا آموزش معماری )،(EAAE
كمترین اهمیت به ریاضیات عمومی با محتوای جبر و مثلثات
داده شده است ].[17
ناتالی ) (Nottoliدر «روشهایی برای ارزیابی ریاضی برای
معماری و طراحی» به مداخله در بخشهای اساسی سرفصل
درس ریاضی در مدارسمعماری و طراحی با مفاهیم ریاضی كه
از طریق روششناسی مربوط به زمینههای مفهومی یا منطقی
ارائه میشوند-توپولوژیکی و نموداری -و ارزیابیهایی كه واقعیت
ریاضی در معماری را عینیت میبخشند اشاره میكند ].[18
زمانی كه از برنامه تحصیلی معماری بحث میشود ،بانرجی
) (Banerjeeو دگراف ) (De Graafآن را متشکل از دو بخش
می دانند؛ بخش برنامههای آمایشی و بخش برنامههای تركیبی
بر مبنای حل مسئله ] .[19برنامههای آمایشی به طور سنتی با
روش سخنرانی تدریس میشوند ،در حالیكه برنامه های تركیبی
از طریق پروژههایی كه بر اساس یادگیری در آتلیه طراحی
معماری پایهگذاری شده اند ارائه میشوند .در این پژوهش بر
برنامه آمایشی تأكید داشته و مشکالت دانشجویان در درک
مفاهیم ریاضی به بحث گذاشته میشود .این مشکالت باعث از
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دست دادن توانایی كاربرد مفاهیم در پروژه های آتلیهای آنها
میگردد .سالینگاروس نیز در مقاله «معماری ،الگوها و ریاضی»
تأكید میكند كه فقدان تمرین ریاضیات برای دانشجویان
معماری وجود دارد ].[8
با توجه به لمس این مشکل در برنامه آموزشی معماری مائور
) (Maorو ورنر ) (Vernerپژوهش خود را با هدف آزمودن راهی
برای پركردن شکاف بین دو بلوک آموزشی و غالب شدن بر
ضعف موجود در رابطه بین یادگیری در كالسهای نظری و
كارگاههای عملی طراحی انجام میدهند ] .[4ورنر و مائور در
مقالهای به دورویکرد مهم آموزشریاضیات با كاربرددرزمینه های
مختلف توجه میكنند :آموزش واقعگرای ریاضیات (آر-ام-ای)
) (RME) (Realistic Mathematics Educationو ریاضی به
عنوان یک علمكمکی (ام-اس-اس) (Mathematics as a
) .(MSS) Service Subjectاز دیدگاه شناختی هر دو رویکرد بر
پایه روششناسی سازندهگرا میباشند .درگیری با حلمسائل
ریاضی مربوط به سازههای معماری و پروژههای طراحی هندسی،
به تدریج پایههای دانش ریاضی دانشجویان را میسازد و توانایی
آنان را در استفادهاز ایندانش درطراحی معماری توسعه میدهد.
با دید استعارهای ،نقش آموزش در حمایت از این روش یادگیری
سازنده گرایانه مشابه عملکرد داربستی میباشد كه به عنوان یک
چهارچوب موقت ،پایداری و كارایی را در طول ساخت ساختمان
تأمین میكند .آنها رویکرد واقعگرا را در واحد درسی حساب
دیفرانسیل و انتگرال مقدماتی به اجرا درآوردند ،كه در آن
یادگیری مفاهیم ریاضیات به وسیله حل مسائل مربوط به
مطالعات معماری مورد حمایت قرار میگیرد .در دوره دوم و
پیشرفته ،جنبههای ریاضی در طراحی معماری (ام-ا-ا-دی)
) ،(Mathematical Aspects in Architectural Designرویکرد
ام– اس-اس را در پیش میگیرند .در حالیكه تأكید بر روی
توسعه توانایی در به كار بردن روشهای ریاضی در انجام تکالیف
طراحی معماری میباشد ] .[4در روش (ام-ا-ا-دی) در برنامه
درسی دوره ،میتوان تركیب روشهایی از آموزش ریاضیات و
طراحی هندسی را نیز مشاهده نمود .آنها از طریق اشاره به
پیچیدگی هندسی موضوعات معماری با تأكید بر سه جنبه
(موزاییک بندی ،سطوح منحنی و تقاطع احجام) دیدگاه فراتری
از كاربرد ریاضی در طراحی فرمهای معماری برای دانشجویان
فراهم میكنند .دانشجویان در طول این دوره درسی میآموزند
ریاضیات را به عنوان منبعی از راه حلهای خالقانه و به عنوان
ابزاری برای پاسخگویی به ضوابط طراحی ،همچون كارایی،
ساختارگرایی ،عملکرد گرایی ،بهینه سازی ،گونه گونی شکل،
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پایداری و دقت به كار برند .هر كدام از سه بخش دوره شامل
مطالعه مفاهیم ریاضی و روش هایی برای ارتباط با معماری،
تمرین حل مسائل ریاضی و یک پروژه طراحی میباشد.
فعالیتهای یادگیری ریاضی در پروژه شامل :توصیف تحلیلی از
جنبههای استعارهای ،سمبلیک و قیاسی از ایده پروژه ،جستجو
برای فرمهای مناسب هندسی و تجزیه و تحلیل آنها ،تركیب،
ارزشیابی و تجدید نظر در راهحلهای هندسی ،توصیف ریاضی از
معیارهای زیباییشناسی ،تناسبات ،مدوالریته ،یافتن راه حل
بهینه و اثبات آن ،ساختن مدلهای فیزیکی و صوری برپایه ابعاد
جبر محاسباتی و مقیاسها می باشد.
از جمله دیگر تالشها در طراحی برنامه تركیبی میتوان به
پژوهش ویکتور و لوئیزا كانسیگلیری (Victor & Luisa
) Consiglieriاشاره كرد كه در تالش خود برای ایجاد ارتباط بین
ریاضیات و معماری معاصر ،برنامه پیشنهادی خود را برای دو نیم
سال دوره ریاضی به این ترتیب پیشنهاد كردهاند :دوره اول:
تئوری گراف ،سازه های هندسی ،تئوری تناسبات و دوره دوم:
مقدمه ،توابع متغیرهای واقعی ،در ابعاد 1و  2و  ،3تركیب توابع،
مفاهیم توپولوژی ،تسلسل و دیفرانسیل ] .[20در حالی كه
فرانسیسکو ژاویه ) (Francisco Javierو دلگادو سپدا (Delgado
) Cepedaدر پژوهشی به طراحی مجدد ریاضی برای رشته
معماری با استفاده از یادگیری مبتنی بر مسئله میپردازند .یک
دوره متمركز حول پنج زمینه ریاضی در نظر گرفته شده كه به
دانشجویان یک دید باز از ریاضیات در معماری در حوزه طراحی
و سازه ساختمان میدهد .در این پژوهش پروژههای تركیبی
دانشجویان از معماری و ریاضیات و پیآمدهای آنها مورد بررسی
قرار گرفته و نتیجه با دورههایی با روشهای متداول پیشرفته
مورد مقایسه قرار میگیرد .برای این دوره پنج سناریوی واقعی
در روش شناسی مسئله-محور تعریف شده و برای محتوای
تركیبی از هر واحد پایه در مباحث ریاضی انتخاب شده است:
بسط پارامتریک فرم در معماریسازهای ،طراحی بهینه از بستهها
و محاسبات ،ارگونومیک و طراحی ،سختی و كشیدگی ،معماری
فراكتال .ریاضیات جدید برای دورههای طراحی در نسخه نهایی
به طور پیوسته به وسیله گروهی از چهار استاددانشگاه (هر كدام
با گروه متفاوتی از دانشجویان) مورد استفاده قرارگرفت ،كه در
برخی موارد گزینههایی برای این دوره پایه پیشنهاد داده شده
است ].[21
مطالعه جایگاه ریاضی و هندسه در معماری ایرانی و اسالمی و
كاربرد آن در معماری از دیگر زمینههای مورد توجه در برنامه
آموزشی جاری در دانشگاهها میباشد .سرهنگی عضو هیئت

x

علمی گروه ریاضی دانشگاه توسون
آمریکا و مؤسس انجمن بریج در یک دوره آموزشی كوتاه مدت
به بررسی دو رویکرد متفاوت با استفاده از ساختارهای هندسی
برای طراحی موزائیک و مقایسه آن دو می پردازد ].[22
)(Towson University

 .4یافته های پژوهش
به منظور دستیابی به اهداف پژوهشی این تحقیق ،برنامه
آموزشی تعدادی از دانشگاههای برتر دنیا در آمریکا ،اروپا و آسیا
مورد بررسی قرارگرفتهاست .انتخاب این دانشگاهها در مورد ایالت
متحده آمریکا بر اساس رتبهبندی جهانی اعالم شده از سوی
نشریه هوش طراحی ) (Journal of Design Intelligenceدر
مقطع كارشناسی رشتهی معماری صورت پذیرفت .این مدارس
منتخب ،همچنین عضو انجمن كالج های معماری توسعه كیفیت
آموزش معماری نیز میباشند .در مورد اروپا ،دانشگاهها از بین
اعضای انجمن مدارس معماری اروپا انتخاب شدهاند .در آسیا
شش دانشگاه كه دارای گروه معماری بودند بر اساس منطقه
جغرافیایی و رتبه بندی از سوی وبسایت معرفی دانشگاههای
برتر در سال  2016مورد انتخاب قرار گرفتند.
آمریکا و اروپا به دلیل اینکه دارای نظام آموزشی پیشرفتهای
هستند و تحقیقات آموزشی فراوانی در این زمینه ها داشتهاند
انتخاب شدهاند .دلیل انتخاب ژاپن و سنگاپور نیز این بوده كه هر
دو كشور آسیایی هستند و از لحاظ آموزشی از جایگاهی ویژه
برخوردارند و پیشرفتهای آموزشی آنها در ارزیابیهای بین
المللی مانند تایمز (The New York Times National
) Assessment of Educational Progressشایان توجه بوده
است.
در بررسیهای صورت گرفته در برنامهآموزشی دانشگاه های عضو
انجمن مدارس معماری اروپا در مورد نقش ریاضی در آموزش
معماری و اهداف آموزش آن در كشورهای مختلف این نتیجه
حاصل شد كه دانشگاههای مختلف در كشورهای اروپایی با توجه
به روش رایج آموزشی در آنها رویکرد متفاوتی نسبت به موضوع
دارند.
در بلژیک ،یکی از مؤسسات كه با تمركز بیشتری بر طراحی
معماری و توجه كمتری به حوزه فنی میپردازد ،با سایر مدارس
بلژیک متفاوتاست (و نزدیکتر به روش مدارس فرانسوی
میباشد) ،در همه مدارس نیمسال اول تحصیلی ،درس ریاضیات
با محتوایحساب و معادالت دیفرانسیل و انتگرال ارائه میگردد.
در نیمسال دوم «قوانین هارمونی» شامل تاریخ ریاضی ،بیان
ارتباط نزدیک معماری و ریاضیات از طریق علم تناسبات مورد
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توجه قرار میگیرد .نیمسال اول همچنین شامل دورهای در
هندسه تحلیلی و مطالعات صفحات و احجام می باشد.
موقعیت فرانسه در مورد آموزش ریاضی حد میانه همه
موردهای مطالعه در این تحقیق قرار میگیرد .دلیل این را
بایستی در ریشه آموزش معماری در این مدارس كه به مدرسه
بوزار بر میگردد و برتری رویه هنرمندانه در دانشجویان كه تا
همین سالهای اخیر ادامه داشته ،دانست .با این اوصاف تقلیل
سطح آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال به حداقل اگر كامال
حذف نشده باشد ،بسیار مشهوداست .در حالی كه با تمركز بر
هندسه تصویری و تحلیلی ،مطالعه سطوح و احجام ،توپولوژی و
استفاده آنها برای مطالعات مورفولوژیک و به عنوان پایه تئوریک
برای مدلهای ساختمانی جایگزین میگردد .دورههای تركیبی
در هندسه ،علوم كامپیوتری ،ساخت مدل در برنامه آموزشی این
كشور وجود دارند كه شاید به این واقعیت كه مطالعه ارتباط بین
معماری و علوم كامپیوتری از مسائل قابل توجه در برخی مراكز
تحقیقاتی فرانسه هستند اشاره داشتهباشد .ولیکن به منظور
حفظ طراحی معماری به عنوان درس پایه و مهم ،الزم است كه
مطالعات «دانش» و «دانش چگونگی» در آتلیه های معماری
تركیب شوند و در این مورد ریاضیات نیز جزئی از این موارد
تركیبی خواهد بود.
در اسپانیا ،معماران موظف به پیروی از رهنمودهای انجمن اروپا
هستند و به همین دلیل برخی دانشگاهها دوره تحصیلی شش
ساله را با در نظر گرفتن یک بخش مقدماتی تحصیلی كه از
نقطه نظر علمی در همان سطح دانشگاههای سایر كشورها در
مدت زمان مشابه می باشد ،ارائه میدهند .برای ورود به دانشگاه،
بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان الزم است متقاضی ورود ،یک
دوره یکساله با آزمون نهایی را بگذراند؛ ارزشیابی این دوره در
ورود به مدرسه معماری با تعداد دانشجویان محدود ،تعیین
كننده میباشد .در نیمسال اول سال سوم درس ریاضیات ارائه
میگردد  .در مدارسی كه تأكید كمتری بر ریاضیات وجود دارد،
بیشترین توجه بر علوم داده و كاربردی ،با فضای وسیعتر برای
جنبههای هندسی كاربردی متمركز میباشد .بحثهای مطرح
شده در نسبتهای مختلف :حساب بینهایت ،حساب انتگرال،
معادالت دیفرانسیل ،روشهای عددی ،مسائل حد كمینه و
بیشینه ،عناصر آماری ،هندسه ،جبر خطی و هندسه تحلیلی
میباشند .دروس هندسه و جبر گاهی شامل سیستمهای تناسبی
كاربردی در معماری ،فضایی و موزاییک بندی میباشند.
شرایط در سوئیس منحصر به فرد است :آموزش معماران از
زمانهای گذشته تکنیکی و فنی بوده است .به منظور طراحی و
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ساخت ساختمانها  ،تنها مدرک مدرسه فنی درجه دوم
ضروری می باشد ؛ ولیکن كسانی كه مدرک دانشگاهی دارند حق
استفاده از عنوان معمار را دارند .در هر دو مورد ،تحصیل و
آمادگی تخصصی معماران بر اساس ای-ای-سی )(EEC 384/85
است ،بنابراین سوئیس بخشی از اتحادیه اروپا نمی باشد و آنها
سیستمهای ساختمانی خود را با استانداردهای آلمان تطبیق
دادهاند.
در كنار مدارس تکنیکی ممتاز در معماری ،انستیتوهای پلی
تکنیک یا دانشگاهها هم دارای رشتههای معماری هستند .در
همه این مؤسسات ،دوره چهارساله تعریف شده است ،كه به دو
بخش دوساله ،با یک دوره یکساله كارآموزی اجباری تقسیم
میشود .در پلیتکنیک زوریخ ،دوره یکساله مطالعه مواد درسی
پایه وجود دارد .دانشگاه جنوا فقط بخش دوم تحصیلی را ارائه
میدهد و بخش اول باید در مدرسه پلی تکنیک فد (Ecole
) Polytecnique Fedو یا سایر مدارس مشابه گذرانده شود.
دانشگاه جنوا در بخش دوم با تمایز در تخصصها به خصوص
مهندسی /فنی در كنار گرایش تاریخ مطرح میشود و آموزش
ریاضی در هر دو نیمسال سالاول و سالدوم با توجه ویژه به
هندسه (تحلیلی ،مطالعه منحنی ها و سطوح ،تناسبات ،برش
طالیی ،مدوالر و موزاییک بندی) و تئوری گراف انجام میگیرد.
همچنین در دانشگاه ایتالیایی سوئیس دوره مقدماتی ریاضی در
سال اول با دورههای پیشرفته ذیل كامل میشود « :ارئه فرمها»،
«فرم های هندسی برای تجسم»« ،سازههای ریاضی در طراحی
معماری»« ،ریاضیات در تاریخ معماری»« ،اكولوژی»« ،سازه» ،و
غیره .این دروس حوزههای مختلفی از یک زمینه هستند كه در
جهت پرورش فرآیند پیچیده طراحی ارائه میگردند.
مطالعات انجام شده پیرامون آموزش ریاضی در سیستم آموزشی
كشورهای مختلف اروپایی بر اساس رویکرد آموزشی در جدول
شماره  1به طور خالصه آورده شده است .تحقیقی كه از انجمن
اروپایی مدارس معماری صورت گرفت نشان میدهد 48.2%
مواد درسی حساب دیفرانسیل و انتگرال 55.2% ،هندسه و بقیه
تركیبی از جبر ،مثلثات و ریاضیات كاربردی را پوشش میدهد.
در مورد ایاالت متحده  ،نمونه های مطالعه از بین مدارس
معماری با رتبه بندی باال توسط نشریه هوش طراحی 2016
انتخاب شدند كه ضمن عضویت انجمن كالجهای معماری
)(ACSA؛ مركز تحقیقاتی برای ارتقاء كیفیت آموزش معماری
هستند.
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 بررسی جایگاه ریاضی در آموزش معماری کشورهای اروپایی.1جدول
Table 1. Role of mathematics in architectural education of European countries
Studied
country

European countries under study

Belgium
(technology –
based
education)

Course
duration

Type of course

Two – year
course

Introductory, fundamental
subjects

Three – year
course

Specialized subjects

5 years

France (tied
to method and
type of
education of
Beaux Arts
with
emphasis on
artistic
education)

6 years

Portugal

5 or 6
years

Spain

Five –
year

Switzerland
(technologybased
education)

Number of
courses

First biennial
Second biennial

4&6 year
(university
of
Switzerlan
d- Italian)

Interdisciplinary modules and
emphasis on relations
between architecture and
knowledge for architecture

Third biennial

Specializing on urban design
and computer science

-

-

Two – year
course
Three – year
course
Two-year
introductory
Two – year
specialized

 مثلثات و همه دروسی، جبر خطی، معادالت دیفرانسیل،انتگرال
 تحلیل ده. می باشد،كه حساب دیفرانسیل پیش نیاز آنهاست
171.7 مورد از این مدارس معماری نشان میدهد كه از متوسط
 واحد در سال5.5  دروس ریاضیات میانگین،كل واحدهای درسی
 توزیع واحدها در دو نیمسال. از كل را شامل میشوند3% اول یا
 ریاضیات و: تحصیلی در سه گروه قابل دسته بندی می باشد
 برخی مدارس. انتگرال و جبر، حساب دیفرانسیل،هندسه
همچون دانشگاه كورنل ریاضیات را نه به عنوان ماده درسی
اجباری بلکه اختیاری یا پیش نیاز ورود به برنامه آموزشی سال
 میانگین،2  و1  كه نمودار.[23] اول معماری تنظیم كردهاند

Introductory
Specialized
-

Assessment role of mathematics in educational
system
-Presentation of mathematical lessons during the
first and second semester
-Descriptive and applied geometry with studies
of solids and surface
-Computer science
-Two courses of computer sciences including
design, modelling and facilities of complicated
systems
-Reduce Differential and Integral Education and
versus Attention on descriptive and projective
geometry, the study of solids and surfaces,
topology
-Study of relationship between architecture and
computer science is a central subject for some
French research centres.
-Mathematics, descriptive geometry, history of
mathematics in art.
-Mathematics course includes: infinitesimal
calculus, integral calculus, differential equations,
numerical methods,...
-Emphasis on geometry
-Introductory mathematics in the first year
-Representation of forms, Geometric forms for
visualization,
Mathematic
structures
in
architectural design, Mathematics in the history
of architecture

-2016(

با توجه به گزارش مؤسسه ملی استاندارد آموزشی
 ساعت در نیمسال160  از مجموع حداقل40% حداقل،)2015
 كه شامل زبان، به آموزش عمومی اختصاص دارد،تحصیلی
 علوم طبیعی و اجتماعی می،  ریاضیات،  علوم انسانی،انگلیسی
 ریاضیات در آموزش معماری به عنوان مطالعه منطقی.باشد
 سازماندهی تعریف میشود كه شامل روشهای، فرم،كمیت
كاربرد دقیق سمبلهای خود سازگار برای آشکار كردن خواص و
 چه به صورت انتزاعی و چه در واقعیت،روابط دقیق كمیتها
 بدین ترتیب دروس مورد مطالعه زیر مجموعه.عملی میباشد
 حسـاب دیفـرانسیل و، هنـدسه تحلیـلی،ریاضیـات شـامل جبر

)2016(  نمایش میانگین کاربرد دروس ریاضی در آموزش معماری ایالت متحده. 2  و1 نمودار
Fig 1 & 2. Application of mathematics in architectural education in the United States (2016)
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كاربرد دروس ریاضی در آموزش معماری دانشگاههای ایالت
متحده را نشان میدهد.
در آسیا ،شش مدرسه معماری ،دانشگاه سینگ هوا ،هنگ كنگ،
دانشگاه ملی سنگاپور ،دانشگاه ملی هنر كره ،دانشگاه كینگ
مونگو ) ،(King Mongkut Universityتوهوكو ژاپن (Tohoku
) Universityمورد مطالعه قرار گرفتند .الزم به ذكر است كه از
بین این دانشگاهها تنها دانشگاه كینگ مونگوت درس ریاضیات
را در گروه معماری ارائه میدهد ،در دانشگاه سینگ هوا
) (Tsinghua Universityریاضیات با سایر مواد درسی علوم پایه
همچون علوم طبیعی و در دانشگاه ملی سنگاپور با دروس فنی و
علوم ادغام شده است .دانشگاه هنگ كنگ ،توهوكو و ملی هنر
كره صراحتاً هیچ درس علوم پایه در سرفصل دروس خود ارائه
نمیدهند .در سال اول گروه معماری دانشگاه هنگ كنگ،
طراحی معماری  44%از كل  54واحد درسی ،تاریخ ،تئوری و
فلسفه  22%و بقیه شامل مبانی سواد بصری و صنایع خالقیت
هستند .در دانشگاه ملی سنگاپور ،طراحی معماری  45%از كل
 44واحد در سال اول ،فلسفه ،تئوری و تاریخ  ،9%آموزش
عمومی شامل علوم طبیعی و اجتماعی  18%و تکنولوژی
ساختمان و محیط  27%را شامل می شود.
موسسه اندونزی به عنوان چارچوب حرفهای تمرین معماری در
اندونزی و عضوی از اتحادیه بین المللی معماران است و بنابراین
محتوای آموزشی می بایست مطابق منشور اتحادیه جهانی
معماران ) (UIA-International Union of Architectsبرای
آموزش معماری باشد .بر اساس این منشور آموزش معماری
شامل دستیابی به قابلیتهایی جهت طراحی ،دانش و مهارت
طبقهبندی میشوند .تجزیه و تحلیل این مدارس نشان داد كه
برای اخذ مدرک كارشناسی مهندسی معماری در  8ترم 3.19

واحد از  144.6واحد درسی به دروس ریاضی در سطح سـال اول
اختصاص دارد و این حجم دروس ریاضی به لحاظ محتوایی
شامل  62%ریاضیات و هندسه 24% ،حساب دیفرانسیل و
انتگرال 9% ،آمار 5% ،جبر خطی میباشد .نمودار  3و ،4
میانگین كاربرد دروس ریاضی را در سیستم آموزشی دانشگاه
های آسیا نشان میدهد.
برنامه آموزشی دوره كارشناسی پیوسته ایران در مجموع 146
واحد درسی در پنج گروه عمومی ،پایه ،اصلی ،تخصصی و
اختیاری را شامل میشود .مواد درسی دوره به چهار حوزه
تقسیم شده كه آن چهار حوزه عبارتند از :حوزه طراحی معماری
به عنوان تنهاصلی یا ستون فقرات دوره ،حوزه دروس علوم پایه
مقدماتی ،حوزه فنون ساختمان ،حوزه تاریخ معماری .در سرفصل
دروس مقطع كارشناسی معماری مصوب وزارت علوم كه در همه
دانشگاههای ایران تدریس میشود ،دروس ریاضیات و هندسه در
حوزه علوم پایه مقدماتی قرار میگیرند .از بین  31واحد درس
پایه كه در سالهای نخست برنامه تحصیلی قرار میگیرند،
محتوای  8واحد درسی به طور مستقیم با ریاضیات مرتبط است.
همچون سایر رشته های فنی و مهندسی درس ریاضیات و آمار
در قالب  3واحد درسی به عنوان درس مقدماتی تعریف شده
است؛ معادل  3ساعت در هفته 3 ،واحد هندسه كاربردی معادل
 7ساعت در هفته و  2واحد هندسه مناظر و مرایا؛ معادل 3
ساعت در هفته نیز از این گروه در حوزه دروس پایه قرار
میگیرند.
دسته بندی دروس آموزش معماری در دوره كارشناسی معماری
به لحاظ محتوایی در ارتباط با نیاز به دانش ریاضی و توانایی
تصور و تجسم فضایی در جدول  2ارائه شده است.

نمودار 3و  .4نمایش کاربرد ریاضیات در سیستم آموزش دانشگاه های آسیا ()2016
)Fig 3 & 4. Application of mathematics in Asian educational system (2016
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جدول  .2دسته بندی رابطه محتوایی دروس با ریاضی در آموزش
معماری در دانشگاه های ایران
Table 2. Classification of curriculum content in connection with
mathematics in architectural education of Iranian universities
Contents

Architectural
courses

Symbol

Applied geometry, perspective
geometry,
mathematics
and
statistics, surveying, statics, and
courses related to building
technology

The
courses
whose content is
directly related to
mathematics and
geometry

A

Applied geometry, perspective
geometry,
perception
and
presentation
of
environment,
architectural communication 1&2,
architectural basic design 1&2,
architectural designs

The
courses
whose content is
related to ability
of
spatial
visualization

B

Perception and presentation of
environment,
architectural
communication 1&2, architectural
basic design 1&2, architectural
designs

The
courses
whose content is
indirectly
influenced
by
mathematics

C

مفاهیم جبر عددی و توابع  :شناخت انواع بارها  ،استفاده از
معادالت تعادل  ،مفاهیم دیفرانسیل و انتگرال در ادامه ،نمودار،5
كاربرد دروس ریاضی در ارتباط با دروس معماری را در سیستم
دانشگاه های ایران نشان می دهد.

نمودار . 5کاربرد دروس ریاضی در ارتباط با دروس معماری در سیستم
آموزش دانشگاههای ایران
Fig 5. Application of mathematics courses in connection with
architecture curriculum in Iranian universities

در حوزه دروس الف كه محتوای آنها رابطه مستقیم با مفاهیم
پایه ریاضی دارد ،به طور بدیهی توانایی و مهارت ریاضی عامل
مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان در این دروس خواهد بود.
مفاهیم مطرح در این دروس را میتوان به شرح ذیل با مفاهیم
ریاضی مرتبط دانست:
 -1هندسه كاربردی
مفاهیم جبر همچون اعداد ،فضاهای برداری ،دستگاه معادالت
جبری خطی در ترسیمات دو بعدی :شناخت و تصویر نمودن
خطوط ،سطوح و احجام ،یافتن و تصویر گسترده احجام ،تقسیم
خطوط و....؛ مفاهیم مثلثاتی در اندازهگیری و ترسیم سطوح
شیبدار و مورب و قوسها و هذلولیها در ترسیمات دو بعدی و
سه بعدی :ترسیم مناظر مایل از احجام و اشکال؛ مفاهیم
هندسی :ترسیم خطوط موازی ،شبکه ،دوایر و خطوط مماس،
ترسیم منحنیها  ،عمودمنصف و زوایا ؛ مفاهیم حساب
دیفرانسیل و انتگرال.
 -2هندسه مناظر و مرایا
مفاهیم هندسی :پرسپکتیو موازی ،صفحات زاویهدار ،روشهای
ترسیم پرسپکتیو ،ترسیم سایهها.
 -3ریاضیات و آمار
مفاهیم جبر ،مفاهیم حساب دیفرانسیل و انتگرال ،مفاهیم آمار و
احتمال
 -4دروس حوزه فن ساختمان ،ایستایی ،متره و برآورد و...

بر اساس نتیجه حاصله از مطالعات صورتگرفته در دانشگاههای
آمریکایی ،اروپایی و آسیایی ،آموزش ریاضیات در آموزش
معماری را بر اساس رویکرد خاص هردانشگاه میتوان در
گروه های درسی ذیل دسته بندی كرد:
دوره ریاضی مقدماتی :مسائل پایه مهندسی را تعریف كرده و به
حل آن می پردازد .این دوره درصدد ایجاد پایههای علمی در
سالهای اولیه تحصیل در كنار سایر دروس علوم پایه مانند
فیزیک و شیمی میباشد .محتوای این دوره شامل موضوعات
عمومی مربوط به همه گروههای مهندسی بوده و این دورهها
برای افزایش توانایی دانشجویان برای حل مسائل مهندسی
طراحی شدهاند .آنها با سرفصلی همچون حساب دیفرانسیل و
انتگرال ،جبر خطی،مثلثات و هندسه تحلیلی تهیه شده اند.
دوره ریاضی كاربردی :هدف اصلی این دوره آماده كردن
دانشجویان برای تجزیه و تحلیل و فعالیتهای عملی میباشد.
این دورهها دارای واحدهای عملی بوده و دانشجو با روشهای
استفاده از ریاضی در معماری آشنا میشود .ریاضی كاربردی به
عنوان بخش الزم سالهای نخستین به حساب میآید ،كه شامل
مطالعات مربوط به ساخت و تجزیه و تحلیلهای محیطی و
سازه ای می باشد.این دوره دارای ساعات آزمایشگاهی بوده و به
دیگر درسهای برنامه معماری نیز مربوط می باشد.
ریاضی در جهت طراحی :ایده ریاضیات به عنوان هنر ،چالشهای
بسیاری را برمی انگیزد .دانشجویان معماری در كنار ریاضی
مقدماتی و كاربردی نیاز به یادگیری تفکر ریاضی به عنوان یک
هنرمند را دارند .پیشرفت در این مورد بار اول در آكادمی رویال
فرانسه شروع شده و در مدرسه هنر های بوزار ادامه یافت ،جایی
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این چالش ها تنها به دلیل پیچیدگی دانش جدید كه بایستی در
بلکه به خاطر،یک دوره فشرده تحصیل گنجانده شود نمیباشد
هویت جدیدی كه هم پتانسیل و هم پیچیدگی خاص خود را
 كامپیوتر و توانایی محاسبه بخش مهمی در. می باشد،دارد
.اهداف آموزش دانشگاهی و حرفه ای به خود اختصاص میدهد
به منظور غالب شدن بر اوضاع الزم است كه ریشه چگونگی
كارهای محاسباتی و تغییر شکل راهی كه طراحان در بررسی
 تجزیه و تحلیل راهکارهای ممکن و استراتژی اجرایی،مسائل
 مورد بررسی،طرح با استفاده از روش های جدید پیش میگیرند
 نه تنها شامل توانایی تركیب راهکارهای سخت، نتیجه.قرارگیرد
 بلکه بر توانایی مدیریت اطالعات در شکلهای،و فیزیکی میشود
مختلف آن با استفاده از تفکرات تجزیه و تحلیلی و واقعی كه
. نیز تأكید دارد،ناشی از پیشرفت در ریاضیات است

كه تجزیه و تحلیل هندسی ساختمانهای كالسیک یونان
 رنسانس و باروک در استودیوهای طراحی مورد، روم،باستان
، هندسه تحلیلی در زمینه ارائه معماری.استفاده قرار میگرفتند
تقارن و قوانین هارمونی،تعادل،با سرفصلهایی چون تناسبات
 روابط قوی میان تاریخ، در این روش.الزم به تدریس میباشد
. ریاضیات و طراحی حاصل میشود،معماری
 تطبیق دورههای ریاضی برای توسعه:ریاضی در جهت تکنولوژی
تکنولوژی دیجیتال دغدغه اساسی دیگری است كه آموزش
.معماری را در این كشورها به خود مشغول كرده است
مقایسه تطبیقی دروس مرتبط ریاضی در آموزش معماری در
ایران با سایر دانشگاههای خارج از كشور بر اساس دسته بندی
. آمده است3 فوق در جدول
آموزش معماری امروزه در ایران با چالش های جدیدی روبرو
.میباشد

 مقایسه تطبیقی سرفصل دروس معماری در دانشگاههای ایران در ارتباط با مفاهیم ریاضی مورد نیاز در مقایسه با سایرکشورها. 3جدول
Table 3. Comparison of mathematics related courses in architectural education of Iran and other countries
Types of
mathematics in
architectural
education (based

Relevant courses in
architectural
education in Iran

Curriculum Content

Required mathematics
content

Comparative analysis

Introductory
mathematics

Pre-university
mathematicsmathematics and
statistics

Linear algebra and
multiple calculus,
numerical analysis,
descriptive geometry
and probabilities

Linear algebra and
multiple calculus,
numerical analysis,
descriptive geometry
and probabilities

Need to revise the curriculum content

Applied
mathematics

Perspective
geometry, applied
geometry,
perception and
presentation of
architecture

Perspective,
environmental design,
and building drawing

Proportions,
symmetry, harmony,
geometry and algebra

Need to revise the integrated
curriculum and define new courses

Design – based
mathematics

Architectural basic
design and
architectural design
courses

Enhancing abilities of
visualization,
imagination and
reasoning, enhancing
ability of analysis and
making familiar with
architectural design

Mathematics and
geometry, algebra,
graph theory,
parametric principles,
computer programs

Need to revise and develop integrated
curriculum

Mathematics in
technology

Courses in
technology and
statistics area

Forces and materials
behavior, as well as
reaction of materials in
response to the forces

Calculus, algebra

Need to define new courses or new
contents

of syllabus of
universities
abroad)
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ارزیابی و بررسی تطبیقی نقش ریاضیات در آموزش معماری در ...

 .5بحث و نتیجه گیری
این تحقیق به دنبال ارزیابی كاربرد مفاهیم ریاضی در آموزش
معماری و تعریف مفاهیم جدید ریاضیات طراحی-محور و یا
ریاضیات برای معماری به عنوان یک استراتژی جدید با توجه به
علم تعلیم و تربیتی جدید طراحی مبتنی بر تکنولوژی داده در
جهان می باشد.
تحقیقات اخیر در ایران بر دو موضوع تأكید دارد :اول ،عدم
استفاده صحیح از دانش و علوم مختلف در معماری احساس نیاز
به هماهنگ ی بیشتر بین آموزش معماری و سایر علوم را ایجاد
می كند  .به نظر مهمترین استراتژی جهت ارتقاء دانشجویان
درزمینه مهارتهای طراحی تکیه بر دورههای تمرین -محور
می باشد و موضوع دوم اینکه بین دورههای ریاضیات و
استودیوهای ریاضی هیچ ارتباطی دیده نمیشود و دورههای
ریاضی به عنوان دورههای مستقل ارائه میگردند ،كه فقدان
توانایی استفاده از دانش ریاضی در فرآیند طراحی را باعث
گردیده است .این ارتباط و انتقال دانش ،نه تنها نیاز به مهارت
های تکنیکی دارد ،بلکه به مهارت ذهنی نیز نیازمند است.
بر اساس دو واقعیت فوق ،روشن است كه دوره های منطق
تجزیه و تحلیل بایستی در جهت ایجاد پایه های علمی كافی
برای فرآیند طراحی دانش-محور توسعه یابند .مسئولیت
ریاضیات برای ایجاد پل بین ابزارهای جدید طراحی و طراحی
معماری كامأل مشهود است .ارتباط بین كالسهای نظری و
عملی عامل مهمی در هماهنگی دانش ،مهارت و پیشرفت
تواناییهای ذهنی میباشد همانطور كه میدانیم دو چالش
متفاوت در مورد دورههای ریاضیات در آموزش معماری وجود
دارد :نخست ،توجه به ساختار فرم با استفاده از ابزارهای
دیجیتالی ،دوم ،توجه به تفکر منطقی در راستای فرآیند تولید.
سیستم آموزش معماری در ایران مشابه دوره های پایه در
رشتههای مهندسی به انتقال مستقل دانش ریاضی به دانشجویان
از طریق ریاضی عمومی می پردازد ،در حالی كه بیشترین
خالقیت و نوآوری از طریق فهم عمیق و كاربرد ریاضی ،به ویژه
هندسه در فرآیند طراحی خواهد بود .ریاضیات به عنوان نیاز
عمومی برای مهندسی و معماری محسوب می شود در حالی كه
بایستی با همان هدف فرصت ارتقاء مهارت های ذهنی را در
فرآیند طراحی فراهم نماید .بنابراین آموزش معماری باید
آموزش ریاضی را هم به عنوان ابزاری برای تفکر منطقی و هم
برای تفکر اجرایی مورد استفاده قرار دهد و این موضوع از طریق
طراحی برنامه های تركیبی میسر خواهد شد.

دورههای ریاضیات و آموزش آن در معماری باید با تحوالت
جدید در فرآیند طراحی هماهنگی داشته باشد .این موضوع
مستلزم تعریف دورههای جدید در زمینه كاربرد ریاضی در
معماری ،تاریخ ریاضی درمعماری و همچنین دورههای تركیبی
جهت انتقال دانش ریاضی به كارگاه های طراحی می باشد .
سرفصل دروس ریاضیات به عنوان دروس مستقل آمادگی و پایه
دانشجویان مهندسی با محتوای حساب دیفرانسیل و انتگرال،
ریاضیات و یا تركیب آنها بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
این موضوع تعریف جدیدی برای ذات ارتباط بین معماری و
ریاضیات خواهد داشت همانطور كه در قرون وسطی نقش
ریاضیات در طراحی در اولویت قرار داشت.
با در نظر گرفتن كارگاه طراحی به عنوان هسته برنامه آموزشی
معماری در سال اول و دوم تحصیلی با میانگین  36-40واحد
درسی در هر سال ،الزم است كاربرد و معنای جدید ریاضیات در
كارگاه های مقدماتی طراحی در دو مفهوم تحلیلی-منطقی و
ساختاری مورد توجه قرار گیرد.
 .6پینوشت
این مقاله در راستای رساله دكتری الهام محمدزاده چیانه با عنوان «نقش
دانش ریاضیات در آموزش طراحی معماری در دوره معاصر» در گروه
معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
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