
معماری در اتاق عمـل
معرفـی الگوی آموزش مبتنـی بر سفرهای پژوهشـی در رشته معماری منظـر

محمدرضا مهربانی گلزار1

مقدمـه: »تشخیص« با دانش ِصرف به دست نمی آید.
هیــچ متخصــص جراحــی صرفــًا بــا خوانــدن مباحــث تئوریــک، نمی توانــد یــک عمــل جراحــی انجــام دهــد. یــک دانشــجوی 
ــاق  ــد فضــای پراســترس ات ــد. بای ــان یــک عمــل واقعــی آمــوزش ببین ــاق عمــل و در جری جراحــی حتمــًا می بایســت در ات
عمــل را تجربــه کــرده باشــد و بــا دســتان خــود تیــغ جراحــی را لمــس کنــد. حتــی پزشــکان عمومــی نیــز نیمــی از آمــوزش 
خــود را به صــورت عملــی در بیمارســتان ســپری می کننــد چراکــه »تشــخیص« نیازمنــد بینشــی اســت کــه صرفــًا بــا تئــوری 

ــد. ــه دســت نمی آی ب
آمــوزش معمــاری نیــز چنانچــه بــه آتلیه هــا منحصــر شــود، خروجــی آن تنهــا یــک ترســیم گر نقشــه خواهــد بــود و نــه یــک 
ــه  ــوزش داده شــود و ن ــک( آم ــاس یک به ی ــی )مقی ــای واقع ــق فضاســت می بایســت در دنی ــر خل ــر معمــاری، هن ــار! اگ معم
ــه انفورماتیــک،  ــژه درزمین ــر به وی ــه نظــر می رســد کــه تحــوالت ســه دهــه اخی ــر روی کاغــذ. ب در آتلیه هــای معمــاری و ب
ــر  ــی در سراس ــناد طراح ــه اس ــی ب ــهولت دسترس ــو و س ــی از یک س ــا مهندس ــط ب ــای مرتب ــیم و برنامه ه ــای ترس نرم افزاره

جهــان )از طریــق اینترنــت( بــر لــزوم تغییــر شــیوه آمــوزش معمــاری تأکیــد می کنــد.
دست کم دو حقیقت )Fact( بر اینکه آموزش معماری می بایست تغییر کند صحه می گذارد:

1- ابزارهای کمک ترسیم
در ســه دهــه اخیــر تهیــه اســناد معمــاری ســاده شــده اســت. نرم افزارهــای جدیــدی عرضــه شــده کــه کار ترســیم را حتــی 
ــا  ــوار ب ــد )دی ــز دارن ــاده نی ــرض و آم ــیاء پیش ف ــی اش ــا حت ــن برنامه ه ــت. ای ــرده اس ــر ک ــاران امکان پذی ــر معم ــرای غی ب
ضخامت هــای اســتاندارد، در و پنجــره آمــاده، ابعــاد اتــاق و مبلمــان آمــاده ...( بنابرایــن آنچــه در گذشــته به ســختی صــورت 
ــراد غیرحرفــه ای را  ــن برنامه هــا حتــی اف ــل تحقــق اســت. رواج ای ــود، اکنــون به راحتــی قاب ــد مهــارت ب می گرفــت و نیازمن
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ــوان  ــان نقــش معمــار به عن ــد. در ایــن می ــز به تنهایــی ترســیم کنن ــادر می ســازد کــه طرح هــای در مقیــاس کوچــک را نی ق
ــه یــک اپراتــور ترســیم می شــود. ــا معمــار تبدیــل ب ــق، به تدریــج کمرنــگ شــده و ی طــراح و خال

2- دسترسی آسان به اسناد و نقشه های پروژه ها
دومیــن رویــدادی کــه معمــاری معاصــر را به شــدت متأثــر کــرده، جهــش در دنیــای ارتباطات اســت. اکنــون هر فــردی می تواند 
به راحتــی در دنیــای اینترنــت بــه پان هــا، تصاویــر و ســایر اســناد یــک پــروژه دسترســی داشــته باشــد. به عنوان مثــال، رواج 
فــروش ســی دی هایی کــه حــاوی هــزاران پــان مســکونی آمــاده اســت، تنهــا یــک نمونــه از ایــن اتفاقــات دنیــای معاصــر 
ــود و  ــم می ش ــت: copy/paste( فراه ــًا کپی/پیس ــرداری )اصطاح ــکان کپی ب ــی، ام ــن دنیای ــود. در چنی ــوب می ش محس
ــار  ــی از طرح هــای موجــود را کن ــت، معمــار ترکیب ــن حال ــد. در بهتری ــدا می کن ــزل پی ــده تن ــه یــک کپی کنن نقــش معمــار ب

ــد. ــاق می آفرین ــری خ ــود اث ــم خ ــد و به زع ــم می چین ه
دو پدیــده فــوق، معمــاری معاصــر را بیش ازانــدازه متأثــر کــرده و کیفیــت معمــاری را تنــزل داده اســت. معماران به واســطه هایی 
ــردای می شــود  ــی کپی ب ــا به راحت ــد. طرح ه ــل می کنن ــی دیگــر منتق ــه جای ــی ب ــا نقشــه ای را از جای ــه تنه ــدل شــده اند ک ب
ــه  ــه ب ــزی ک ــز چی ــد. در دانشــکده های معمــاری نی ــد طــرح بســنده می کنن ــق چن ــه تلفی ــز ب ــن عرصــه نی ــان )!( ای و خاق
دانشــجویان کمــک کنــد تــا از ایــن فضــای تاریــک رهایــی یابنــد، آمــوزش داده نمی شــود. نحــوه آمــوزش همــان چیــزی 
اســت کــه 50 ســال پیــش تقریبــًا بــا همــان ســرفصل ها و همــان شــیوه آمــوزش وجــود داشــت. حال آنکــه دنیــای اطــراف 
مــا دیگــر نه تنهــا دنیــای 50 ســال پیــش نیســت بلکــه حتــی بــا دنیــای 5 ســال پیــش نیــز شــباهت نــدارد. جهــان کنونــی 
ــاری  ــد. معم ــق دهن ــر تطبی ــای معاص ــات دنی ــا ضروری ــود را ب ــت خ ــا می بایس ــه حرفه ه ــد و هم ــر می کن ــرعت تغیی به س
ــه اتفاقــات  علی رغــم تأثیرپذیــری شــدید از تحــوالت معاصــر، در درون خــود تغییــری ایجــاد نکــرده و رویکــردی منفعــل ب
داشــته اســت. بــرای اجتنــاب از حــذف ایــن حرفــه در جامعــه ضــروری اســت کــه بــه ســمت اصاحــات بنیادیــن1 در معمــاری 

حرکــت کــرد.
تصویر ۱- فرآیند آموزش مبتنی بر كشف از طریق سفرهای پژوهشی

طرح پرسش و ایجاد دغدغه ارائه نتیجهکسب دانش اولیه تحلیل و مباحثه تجربه مستقیم فضا

تغییر سیـستم آموزش: كشف و تجربه مستقیم فضا
آمــوزش معمــاری نیازمنــد تحــول جــدی اســت. حداقــل نیمــی از آمــوزش بایــد خــارج از آتلیه هــا و در فضــای واقعــی باشــد. 
ــر رود و  ــد فرات ــا( بای ــه بعدی مجــازی )در رایانه ه ــا س ــذ( و ی ــدی )کاغ ــای دوبع ــاری از دنی ــش دانشــجویان معم درک و بین
ــوزش معمــاری و شهرســازی از انحصــار  ــا آم ــان آن رســیده ت ــرد. زم ــی را در بربگی ــی واقع ــه ملمــوس و ادراک فضای تجرب
آتلیه هــای بســته خــارج و بــا تجربــه فضــا و مــردم تــوأم شــود )منصــوری، 89(. حــس یکپارچگــی فضایــی در یک اثــر معماری 
)مثــًا مســجد جامــع اصفهــان( بــا دیــدن پــان آن بــر روی کاغــذ منتقــل نمی شــود. صمیمیــت یــک فضــای داخلــی نیــز 
بــا دیــدن چنــد عکــس و یــا ترســیم دوبعــدی و حتــی توصیــف کامــی قابل آمــوزش و انتقــال نیســت. مفاهیمــی این چنیــن 
ــق ادراک  ــد، تنهــا از طری ــز می کن ــد و آن هــا را از یــک ترســیم گر نقشــه متمای ــا آن ســروکار دارن کــه معمــاران به شــدت ب

مســتقیم )حضــور در فضــا( امکان پذیــر اســت.
اســتفاده از اســناد و تصاویــر، می توانــد مکمــل آمــوزش باشــد؛ امــا به عنــوان تنهــا منبــع آمــوزش کمکــی بــه درک دانشــجو 
نمی کنــد. ادراک، آن هــم از نوعــی کــه یــک معمــار بــه آن نیازمنــد اســت، بــه تجربــه مســتقیم وابســته اســت و هــر عنصــر 

واســطه ای ممکــن اســت فرآینــد ادراک و آمــوزش را دچــار اختــال کنــد.
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کســب تجربــه بــرای یادگیــری ضــرورت دارد. هرچنــد کســب تجربــه، شــرط الزم اســت؛ ولــی شــرط کافــی ایــن اســت کــه 
شــخص بخواهــد یــاد بگیــرد و در بحــث یادگیــری، بایــد مطمئــن شــد کــه مخاطــب می خواهــد کــه یــاد بگیــرد. یادگیــری 
بــرای حــل مشــکل اســت، در زندگــی تــا مشــکلی نباشــد چیــزی نخواهیــم آموخــت )ســیف، 1386(. بــرای بــه دســت آوردن 
ــار  ــد آث ــوان بتوانن ــاران ج ــن معم ــا ای ــد ت ــر کن ــاری تغیی ــجویان معم ــه دانش ــوزش ب ــت آم ــت، می بایس ــا کیفی ــاری ب معم

ــد. ــری بیافرینن خاقانه ت
در معمــاری ســنتی ایــران نیــز هیــچ شــاگرد معمــاری تنهــا بــا آمــوزش کامــی اســتادش قــادر بــه خلــق اثــر نشــده اســت، 
بلکــه شــاگرد مــازم و همــراه اســتاد در کارگاه حضــور داشــته و آموزش هــا را حیــن عمــل اســتاد می دیــده اســت. به تدریــج 
ســفر می کــرده و آثــار اســتادکاران دیگــر را نیــز از نزدیــک لمــس می کــرده اســت. بینــش او در جریــان تجربه هــای متعــدد 
از فضــا شــکل می گرفتــه اســت. حــال، وضــع دانشــجویان امــروز را بــا جریــان آمــوزش ســنتی مقایســه کنیــد. طبیعــی اســت 
کــه معمــاران تــازه فارغ التحصیــل نتواننــد یــک جریــان خــاق در معمــاری ایجــاد نماینــد. در ایــن حالــت تحــوالت معمــاری 
بــه دســت تقدیــر ســپرده می شــود تــا شــاید در میــان ایــن فارغ التحصیــان، برحســب اتفــاق یکــی همــت کنــد و کاری نــو 
بیافرینــد. ولــی چــون عمومیــت نــدارد احتمــال اینکــه فضــای حاکــم بــر عرصــه معمــاری را ارتقــا دهــد بســیار انــدک اســت. 
بــه نظــر می رســد کــه سیســتم آمــوزش معمــاری و گرایش هــای مرتبــط بــا آن نیازمنــد تحولــی اساســی اســت. »تشــخیص« 

امــری کلیــدی در حــل مســائل معمارانــه اســت کــه در آتلیه هــای معمــاری قابــل آموختــن نیســت.

الگوی آموزش مبتنـی بر سفرهای پژوهشـی در رشته معماری منظـر
در آمــوزش رشــته معمــاری منظــر بخــش عمــده ای بــه درک دانشــجو و خوانــش و تفســیر او از محیــط و منظــر اختصــاص پیدا 
می کنــد )آل هاشــمی، 91( ازایــن رو،  اهمیــت تجربــه مســتقیم فضــا و حضــور در مــکان دوچنــدان می شــود. ارائــه یک ســویه 
ــا موقعیت هــای واقعــی محــک  اطاعــات در کاس درس، کارآمــد نیســت. دانــش کسب شــده در کاس بایــد در مواجهــه ب

خــورده و بــه بینــش تبدیــل شــود.
ــن الگــو باشــد. به عــاوه  ــا ای ــران ســعی شــده اســت کــه آمــوزش همــراه ب از آغــاز تأســیس رشــته معمــاری منظــر در ای
ــا دیدگاه هــای مختلــف شــده کــه  حضــور دانشــجویان از دانشــگاه های مختلــف در ســفرها، باعــث همبســتگی و آشــنایی ب

اثــر ایــن سیســتم آموزشــی را دوچنــدان کــرده اســت.
ــود: ــر می ش ــری منج ــد یادگی ــل فراین ــه تکمی ــه ب ــت ک ــر گرف ــوان در نظ ــی را می ت ــه اصل ــج مرحل ــو پن ــن الگ ــرای ای  ب

مرحلــه اول، پیــش از ســفر انجــام می شــود و شــامل جمــع آوری اطاعــات اولیــه از مــکان اســت. مرحلــه دوم کــه شــامل طرح 
پرســش و ایجــاد دغدغــه اســت نیــز می توانــد پیــش از ســفر انجــام شــود، امــا گاهــی در جریــان بازدیــد، ســؤاالت اصــاح 

شــده و یــا حتــی ســؤاالت جدیــدی مطــرح می شــود.
گام ســوم همــان ســفر کــردن و تجربــه مســتقیم فضاســت کــه بخــش اصلــی ایــن الگــو محســوب می شــود. ایــن مرحلــه بــا 
کشــف و شــهود از ســوی دانشــجویان همــراه بــوده و بــا هدایــت و راهنمایــی اســتاد بــه ســمت درک بهتــر مــکان و یافتــن 

ــود. ــر می ش ــخ ها منج پاس
ایــن مرحلــه درواقــع بــا هیــچ فعالیــت دیگــری قابل جایگزینــی نیســت. وجــه تمایــز سیســتم مبتنــی بــر کشــف بــا نظام هــای 

آمــوزش رایــج، همیــن مرحله اســت.
ــن پاســخ. هــر  ــق پرســش و یافت ــان دارد: تدقی ــز به صــورت توأم ــر مهــم دیگــر نی ــودن، دو تأثی ــر جــذاب ب فضــا عــاوه ب
پژوهشــگر بــا توجــه بــه برنامه ریــزی ســفر و موضــوع اولیــه ای کــه ارائــه نمــوده، در فضاهــای مــورد بازدیــد عمیــق می شــود 
و بــه دنبــال توضیحــات مســئول آن فضــا )شــهر یــا بنــا( و مدیــر ســفر، پرســش خــود را مــورد بازبینــی قــرار می دهــد کــه 
ــه  ــد، چنانچ ــود را می یاب ــخ خ ــگر پاس ــه پژوهش ــا اســت ک ــه فض ــس از تجرب ــد. پ ــر کن ــش تغیی ــن اســت پرس ــی ممک حت
ــه مقایســه آن هــا نمــوده و مفاهیــم  ــد، پژوهشــگر اقــدام ب ــد تنوعــی از پاســخ ها ایجــاد نماین ــد بتوانن فضاهــای مــورد بازدی
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ــار، 88(. ــد )آتشــین ب ــد را کشــف می کن جدی
ــد اجــرا شــود.  ــد در مــکان مــورد بازدی ــز می توان ــه نی ــن مرحل ــادل یافته هــا اختصــاص دارد. ای ــه گفتگــو و تب گام چهــارم ب
ــن  ــا چنانچــه در حی ــان یافته هــا و گفتگوهــای جمعــی پرداخــت؛ ام ــه بی ــوان ب ــز می ت ــس از خاتمــه ســفر نی درعین حــال پ

ــود. ــه می ش ــری ارائ ــای دقیق ت ــرد، تحلیل ه ــورت گی ــه ص ــر مباحث ــکان مدنظ ــژه در م ــفر و به وی س
ــد،   ــب نق ــد در قال ــا می توان ــن خروجی ه ــج و دستاوردهاســت. ای ــه نتای ــاز می شــود و شــامل ارائ ــس از ســفر آغ ــر، پ گام آخ
ــن روش،  ــم و پادکســت باشــد. در ای ــی فیل ــری و حت ــی، برداشــت های تصوی ــاالت علمــی، کروکی هــای تحلیل گــزارش، مق
یادگیرنــده بــه انــدازه کافــی اســتقال دارد، امــا معلــم نیــز بــر کار او نظــارت می کنــد. همچنیــن بــه یادگیرنــدگان مســئولیت 
الزم بــرای پیــدا کــردن روابــط و ســــازمان دادن دانــش داده می شــود، امــا معلــــم همــواره راهنمایی هــای ضــــروری را در 
اختیــار یادگیرنــدگان قــرار می دهــد تــا آنچــه موردنظــر اســت، کشــف کننــد )ســیف، 1386(. بدیــن ترتیــب دانشــجو دانــش و 

ــد. ــه« در او افزایــش می یاب ــه راه حل هــای خاقان بینــش را توأمــان دریافــت کــرده و »قــدرت تشــخیص« و »ارائ
تصویر 2 و 3- كروكی هایی تحلیلی رنه پِشر۱ معمار منظر فرانسوی در جریان سفرهایی كه به اقصی نقاط دنیا ازجمله ایران داشته حاوی 
تحلیل های دقیق و ارزشمندی است كه برای محققان بعدی منبع الهام بوده است. تصویر سمت راست تحلیل او از كاخ فیروزآباد مربوط 

به دوره ساسانی است و تصویر سمت چپ تحلیل او از باغ معروف ُولوویكنت2 اثر آندره لونوتر است. 

)2002 ,Pechère(

مزایای الگـوی پیشـنهادی
1- ارتقای بینش به جای دانش

همان طــور کــه پیش تــر نیــز اشــاره شــد در ایــن روش افــراد یــاد می گیرنــد کــه چگونــه از آموخته هایشــان در موقعیــت واقعــی 
اســتفاده کننــد و صرفــًا متکــی بــه داده هــای تئــوری نباشــند. دانــش، شــرط الزم بــرای یــک متخصــص اســت، امــا کافــی 
نیســت و موفقیــت در کار حرفــه ای نیازمنــد بینــش اســت. شــایان ذکر اســت کــه معماران بزرگــی همچــون لوکوربوزیــه، فرانک 

لویــد رایــت و یــا تادائــو آنــدو پــس از ســفرهایی کــه داشــته اند دچــار تحــول شــده و آثــار مانــدگار خــود را خلــق کرده انــد.
2- مباحثه جمعی با هم سفران و بهره گیری از خرد جمعی

ــه  ــا تعامــل ب ــه اشــتراک گذاشته شــده و ب حضــور در یــک جمــع متخصــص ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه یافته هــا ب
ــی  ــای زندگ ــارغ از دغدغه ه ــا ف ــروه اســت ت ــک گ ــرای ی ــبی ب ــفر، فرصــت مناس ــت. س ــر دســت یاف ــک نتیجــه دقیق ت ی

1-  Rene Pechere
2 - Vaux-le-Vicomte
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روزمــره بــا تمرکــز بیشــتر بــر یــک موضــوع بــه شــناخت عمیــق و کشــف پدیده هــای مرتبــط بــا معمــاری منظــر نائــل گردنــد.
3- تمرین زندگی جمعی و فعالیت گروهی

فــارغ از مزایــای علمــی و آموزشــی یــک ســفر، جنبه هــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه بــه بلــوغ اجتماعــی افــراد کمــک 
ــی  ــای گروه ــرورش مهارت ه ــرای پ ــر ب ــی مؤث ــف،  تمرین ــای مختل ــع در موقعیت ه ــک جم ــا ی ــدن ب ــفر ش ــد. هم س می کن
ــد  ــروکار دارن ــددی س ــته های متع ــا رش ــه ب ــل اینک ــه دلی ــر ب ــاری منظ ــان معم ــت. فارغ التحصی ــی اس ــای تیم و فعالیت ه

ــی داشــته باشــند. ــی باالی ــه جمع می بایســت روحی
4- پرسشگری و یافتن پاسخ های ملموس و واقعی

ــه  ــا نگاهــی نقادان ــف به ســادگی گــذر نکــرده و ب ــار مســائل مختل ــد کــه از کن ــراد را ترغیــب می کن ســفرهای پژوهشــی اف
ســعی در طــرح پرســش و یافتــن پاســخ آن برآینــد. تجربــه مســتقیم فضــا بــه پاســخ های واقع گرایانه تــری منجــر می شــود.

5- انگیزه باالی دانشجو برای حضور فعاالنه
محیــط ســفر بــه دالیــل متعــدد، انگیــزه افــراد را بــرای مشــارکت افزایــش می دهــد. بــه نظــر می رســد ماهیــت ســفر کــردن 
ــط کاس، در ســفر دانشــجو  ــش می دهــد و برخــاف محی ــری را افزای ــه شــوق یادگی ــی اســت ک و جــدا شــدن از روزمرگ

یــک فــرد منفعــل نیســت.
6- تفاوت با دوره کارآموزی و کارورزی

هرچنــد بــرای پــرورش دانش آموختــگان معمــاری و یــا معمــاری منظــر می تــوان دوره هــای کارآمــوزی در نظــر گرفــت، امــا 
بــه دالیــل فــوق، محیــط یــک شــرکت اساســًا قابــل قیــاس بــا یــک ســفر پژوهشــی نیســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در 
برخــی کشــورها ازجملــه فرانســه در ســرفصل درســی رشــته معمــاری هــر تــرم یــک واحــد »ســفر« جــزء دروســی اســت کــه 
دانشــجویان بایــد بگذراننــد و اســاتید نیــز دانشــجویان را همراهــی و راهنمایــی می کننــد. ایــن واحــد بــا دوره کارآمــوزی کــه 

در انتهــای مقطــع کارشناســی ارائــه می شــود کامــًا متمایــز بــوده و بخــش جدایی ناپذیــر از آمــوزش محســوب می شــود.

تجربه هایـی از پیاده سازی این سیستم آموزشـی
ــای  ــتین تجربه ه ــود. نخس ــر می ش ــه منج ــال واقع گرایان ــر و درعین ح ــی بک ــه یافته های ــًا ب ــو غالب ــن الگ ــتاوردهای ای دس
ایــن مــدل آموزشــی بــه نیمــه دهــه 1380 شمســی بازمی گــردد. فعالیت هایــی کــه بــا همــت و هدایــت پژوهشــکده نظــر در 
قالــب ســفرهای داخــل و خــارج از کشــور صــورت گرفــت و دســت کم ســه محصــول عمــده را در پــی داشــت: نخســت اینکــه 
تحولــی نــو در سیســتم آمــوزش معمــاری منظــر ایجــاد کــرد. دســتاورد دوم، پــرورش نیروهــای متخصصــی بــود کــه متکــی 
ــه ای از هم نســان  ــًا در کار حرف ــد غالب ــن ســفرهای پژوهشــی دارن ــی کــه از ای ــا اندوخته های ــد و ب ــه دانــش صــرف نبودن ب
خــود موفق تــر هســتند. ســومین محصــول ایــن سیســتم، شــامل انتشــاریافته ها و دســتاوردها در قالب هــای مختلــف اســت. 

ــر مشــاهده کــرد: ــوان در مجموعه هــای زی ــن محصــوالت را می ت برخــی از ای
manzaronline.com مقاله و نقد در مجله اینترنتی  

کتاب های موضوعی که توسط انتشارات پژوهشکده نظر منتشر می شود.  

پرونده های مجله علمی-ترویجی منظر که محصول سفرهای داخلی و خارجی بوده است.  

landscaper.ir گزارش، نقد و مقاله در قالب »پرونده سفرهای پژوهشی« در وب سایت معمار منظر  

فیلم های مستند پژوهشی از مشاهدات و یافته های سفر  

انجام پروژه های تحقیقی برای نهادهای مرتبط که نیازمند برداشت های میدانی است.  
به عــاوه، اثــر ایــن الگــوی آموزشــی نه تنهــا در حــوزه تحقیــق کــه در حــوزه عمــل و انجــام پروژه هــای حرفــه ای مرتبــط 
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بــا حــوزه منظــر نیــز قابل مشــاهده اســت.
ــا یــک تک ســتاره اتفــاق نمی افتــد. رشــته هایی کــه بــر خاقیــت اســتوارند،  تغییــر در عرصــه معمــاری و گرایش هــای آن ب
بیــش از آمــوزش علــوم مرتبــط، بــه ارتقــای بینــش و نــگاه نــو نیــاز دارنــد. یــک سیســتم آموزشــی کــه بتوانــد نســلی جدیــد 
ــر  ــکی دارد، اگ ــا پزش ــباهت هایی ب ــاری ش ــد. معم ــول کن ــاری را متح ــای معم ــد دنی ــد، می توان ــت کن ــش تربی و دارای بین
»تشــخیص« در پزشــکی موضوعــی کلیــدی اســت کــه وابســته به تجربــه مســتقیم اســت، در معمــاری نیــز، »ادراک و بینش« 
مقولــه ای بنیــادی اســت کــه نمی تــوان آن را در آتلیه هــای معمــاری آموخــت. آری، هــر دو ایــن حرفه هــا بــه تجربــه مســتقیم 

نیازمنــد هســتند. شــاید معمــاری را بایــد در اتــاق عمــل آموخــت.
تصویر 4- جلسه گفتگو و مباحثه در حین سفر- مسجد جامع اورامان تخت-كردستان. 

تجربه مستقیم در مكان به دانشجو كمک می كند كه برداشت و تحلیل صحیح و واقع گرایانه تری را ارائه كند.
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