معماری در اتاق عمـل

معرفـی الگوی آموزش مبتنـی بر سفرهای پژوهشـی در رشته معماری منظـر
محمدرضا مهربانی گلزار
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مقدمـه« :تشخیص» با دانش صِ رف به دست نمیآید.
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هیــچ متخصــص جراحــی صرفـ ًا بــا خوانــدن مباحــث تئوریــک ،نمیتوانــد یــک عمــل جراحــی انجــام دهــد .یــک دانشــجوی
جراحــی حتم ـ ًا میبایســت در اتــاق عمــل و در جریــان یــک عمــل واقعــی آمــوزش ببینــد .بایــد فضــای پراســترس اتــاق
عمــل را تجربــه کــرده باشــد و بــا دســتان خــود تیــغ جراحــی را لمــس کنــد .حتــی پزشــکان عمومــی نیــز نیمــی از آمــوزش
خــود را بهصــورت عملــی در بیمارســتان ســپری میکننــد چراکــه «تشــخیص» نیازمنــد بینشــی اســت کــه صرفـ ًا بــا تئــوری
بــه دســت نمیآیــد.
آمــوزش معمــاری نیــز چنانچــه بــه آتلیههــا منحصــر شــود ،خروجــی آن تنهــا یــک ترســیمگر نقشــه خواهــد بــود و نــه یــک
معمــار! اگــر معمــاری ،هنــر خلــق فضاســت میبایســت در دنیــای واقعــی (مقیــاس یکبهیــک) آمــوزش داده شــود و نــه
در آتلیههــای معمــاری و بــر روی کاغــذ .بــه نظــر میرســد کــه تحــوالت ســه دهــه اخیــر بهویــژه درزمینــه انفورماتیــک،
نرمافزارهــای ترســیم و برنامههــای مرتبــط بــا مهندســی از یکســو و ســهولت دسترســی بــه اســناد طراحــی در سراســر
جهــان (از طریــق اینترنــت) بــر لــزوم تغییــر شــیوه آمــوزش معمــاری تأکیــد میکنــد.
دستکم دو حقیقت ( )Factبر اینکه آموزش معماری میبایست تغییر کند صحه میگذارد:
 -1ابزارهای کمک ترسیم
در ســه دهــه اخیــر تهیــه اســناد معمــاری ســاده شــده اســت .نرمافزارهــای جدیــدی عرضــه شــده کــه کار ترســیم را حتــی
بــرای غیــر معمــاران امکانپذیــر کــرده اســت .ایــن برنامههــا حتــی اشــیاء پیشفــرض و آمــاده نیــز دارنــد (دیــوار بــا
ضخامتهــای اســتاندارد ،در و پنجــره آمــاده ،ابعــاد اتــاق و مبلمــان آمــاده  )...بنابرایــن آنچــه در گذشــته بهســختی صــورت
میگرفــت و نیازمنــد مهــارت بــود ،اکنــون بهراحتــی قابــل تحقــق اســت .رواج ایــن برنامههــا حتــی افــراد غیرحرف ـهای را
 - 1دکتری معماری منظر
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قــادر میســازد کــه طرحهــای در مقیــاس کوچــک را نیــز بهتنهایــی ترســیم کننــد .در ایــن میــان نقــش معمــار بهعنــوان
طــراح و خالــق ،بهتدریــج کمرنــگ شــده و یــا معمــار تبدیــل بــه یــک اپراتــور ترســیم میشــود.
 -2دسترسی آسان به اسناد و نقشههای پروژهها
دومیــن رویــدادی کــه معمــاری معاصــر را بهشــدت متأثــر کــرده ،جهــش در دنیــای ارتباطات اســت .اکنــون هر فــردی میتواند
بهراحتــی در دنیــای اینترنــت بــه پالنهــا ،تصاویــر و ســایر اســناد یــک پــروژه دسترســی داشــته باشــد .بهعنوانمثــال ،رواج
فــروش سـیدیهایی کــه حــاوی هــزاران پــان مســکونی آمــاده اســت ،تنهــا یــک نمونــه از ایــن اتفاقــات دنیــای معاصــر
محســوب میشــود .در چنیــن دنیایــی ،امــکان کپیبــرداری (اصطالحــ ًا کپی/پیســت )copy/paste :فراهــم میشــود و
نقــش معمــار بــه یــک کپیکننــده تنــزل پیــدا میکنــد .در بهتریــن حالــت ،معمــار ترکیبــی از طرحهــای موجــود را کنــار
هــم میچینــد و بهزعــم خــود اثــری خــاق میآفرینــد.
دو پدیــده فــوق ،معمــاری معاصــر را بیشازانــدازه متأثــر کــرده و کیفیــت معمــاری را تنــزل داده اســت .معماران به واســطههایی
بــدل شــدهاند کــه تنهــا نقش ـهای را از جایــی بــه جایــی دیگــر منتقــل میکننــد .طرحهــا بهراحتــی کپیبــردای میشــود
و خالقــان (!) ایــن عرصــه نیــز بــه تلفیــق چنــد طــرح بســنده میکننــد .در دانشــکدههای معمــاری نیــز چیــزی کــه بــه
دانشــجویان کمــک کنــد تــا از ایــن فضــای تاریــک رهایــی یابنــد ،آمــوزش داده نمیشــود .نحــوه آمــوزش همــان چیــزی
اســت کــه  50ســال پیــش تقریب ـ ًا بــا همــان ســرفصلها و همــان شــیوه آمــوزش وجــود داشــت .حالآنکــه دنیــای اطــراف
مــا دیگــر نهتنهــا دنیــای  50ســال پیــش نیســت بلکــه حتــی بــا دنیــای  5ســال پیــش نیــز شــباهت نــدارد .جهــان کنونــی
بهســرعت تغییــر میکنــد و همــه حرفههــا میبایســت خــود را بــا ضروریــات دنیــای معاصــر تطبیــق دهنــد .معمــاری
علیرغــم تأثیرپذیــری شــدید از تحــوالت معاصــر ،در درون خــود تغییــری ایجــاد نکــرده و رویکــردی منفعــل بــه اتفاقــات
داشــته اســت .بــرای اجتنــاب از حــذف ایــن حرفــه در جامعــه ضــروری اســت کــه بــه ســمت اصالحــات بنیادیــن 1در معمــاری
حرکــت کــرد.
تصویر  -1فرآیند آموزش مبتنی بر کشف از طریق سفرهای پژوهشی

تغییر سیـستم آموزش :کشف و تجربه مستقیم فضا

آمــوزش معمــاری نیازمنــد تحــول جــدی اســت .حداقــل نیمــی از آمــوزش بایــد خــارج از آتلیههــا و در فضــای واقعــی باشــد.
درک و بینــش دانشــجویان معمــاری از دنیــای دوبعــدی (کاغــذ) و یــا ســهبعدی مجــازی (در رایانههــا) بایــد فراتــر رود و
تجربــه ملمــوس و ادراک فضایــی واقعــی را در بربگیــرد .زمــان آن رســيده تــا آمــوزش معمــارى و شهرســازى از انحصــار
آتلیههــای بســته خــارج و بــا تجربــه فضــا و مــردم تــوأم شــود (منصــوری .)۸۹ ،حــس یکپارچگــی فضایــی در یک اثــر معماری
(مث ـ ً
ا مســجد جامــع اصفهــان) بــا دیــدن پــان آن بــر روی کاغــذ منتقــل نمیشــود .صمیمیــت یــک فضــای داخلــی نیــز
بــا دیــدن چنــد عکــس و یــا ترســیم دوبعــدی و حتــی توصیــف کالمــی قابلآمــوزش و انتقــال نیســت .مفاهیمــی اینچنیــن
کــه معمــاران بهشــدت بــا آن ســروکار دارنــد و آنهــا را از یــک ترســیمگر نقشــه متمایــز میکنــد ،تنهــا از طریــق ادراک
مســتقیم (حضــور در فضــا) امکانپذیــر اســت.
اســتفاده از اســناد و تصاویــر ،میتوانــد مکمــل آمــوزش باشــد؛ امــا بهعنــوان تنهــا منبــع آمــوزش کمکــی بــه درک دانشــجو
نمیکنــد .ادراک ،آنهــم از نوعــی کــه یــک معمــار بــه آن نیازمنــد اســت ،بــه تجربــه مســتقیم وابســته اســت و هــر عنصــر
واســطهای ممکــن اســت فرآینــد ادراک و آمــوزش را دچــار اختــال کنــد.
1 - Reform
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كســب تجربــه بــراى يادگيــرى ضــرورت دارد .هرچنــد كســب تجربــه ،شــرط الزم اســت؛ ولــى شــرط كافــى ايــن اســت كــه
شــخص بخواهــد يــاد بگيــرد و در بحــث يادگيــرى ،بايــد مطمئــن شــد كــه مخاطــب میخواهــد كــه يــاد بگيــرد .يادگيــرى
بــراى حــل مشــكل اســت ،در زندگــى تــا مشــكلى نباشــد چيــزى نخواهيــم آموخــت (ســيف .)1386 ،بــرای بــه دســت آوردن
معمــاری بــا کیفیــت ،میبایســت آمــوزش بــه دانشــجویان معمــاری تغییــر کنــد تــا ایــن معمــاران جــوان بتواننــد آثــار
خالقانهتــری بیافریننــد.
در معمــاری ســنتی ایــران نیــز هیــچ شــاگرد معمــاری تنهــا بــا آمــوزش کالمــی اســتادش قــادر بــه خلــق اثــر نشــده اســت،
بلکــه شــاگرد مــازم و همــراه اســتاد در کارگاه حضــور داشــته و آموزشهــا را حیــن عمــل اســتاد میدیــده اســت .بهتدریــج
ســفر میکــرده و آثــار اســتادکاران دیگــر را نیــز از نزدیــک لمــس میکــرده اســت .بینــش او در جریــان تجربههــای متعــدد
از فضــا شــکل میگرفتــه اســت .حــال ،وضــع دانشــجویان امــروز را بــا جریــان آمــوزش ســنتی مقایســه کنیــد .طبیعــی اســت
کــه معمــاران تــازه فارغالتحصیــل نتواننــد یــک جریــان خــاق در معمــاری ایجــاد نماینــد .در ایــن حالــت تحــوالت معمــاری
بــه دســت تقدیــر ســپرده میشــود تــا شــاید در میــان ایــن فارغالتحصیــان ،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 میرســد کــه سیســتم آمــوزش معمــاری و گرایشهــای مرتبــط بــا آن نیازمنــد تحولــی اساســی اســت« .تشــخیص»
امــری کلیــدی در حــل مســائل معمارانــه اســت کــه در آتلیههــای معمــاری قابــل آموختــن نیســت.

الگوی آموزش مبتنـی بر سفرهای پژوهشـی در رشته معماری منظـر
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در آمــوزش رشــته معمــاری منظــر بخــش عمــدهای بــه درک دانشــجو و خوانــش و تفســیر او از محیــط و منظــر اختصــاص پیدا
میکنــد (آل هاشــمی )۹۱ ،ازایـنرو ،اهمیــت تجربــه مســتقیم فضــا و حضــور در مــکان دوچنــدان میشــود .ارائــه یکســویه
اطالعــات در کالس درس ،کارآمــد نیســت .دانــش کسبشــده در کالس بایــد در مواجهــه بــا موقعیتهــای واقعــی محــک
خــورده و بــه بینــش تبدیــل شــود.
از آغــاز تأســیس رشــته معمــاری منظــر در ایــران ســعی شــده اســت کــه آمــوزش همــراه بــا ایــن الگــو باشــد .بهعــاوه
حضــور دانشــجویان از دانشــگاههای مختلــف در ســفرها ،باعــث همبســتگی و آشــنایی بــا دیدگاههــای مختلــف شــده کــه
اثــر ایــن سیســتم آموزشــی را دوچنــدان کــرده اســت.
بــرای ایــن الگــو پنــج مرحلــه اصلــى را میتــوان در نظــر گرفــت كــه بــه تكميــل فراينــد يادگيــرى منجــر میشــود:
مرحلــه اول ،پیــش از ســفر انجــام میشــود و شــامل جمـعآوری اطالعــات اولیــه از مــکان اســت .مرحلــه دوم کــه شــامل طرح
پرســش و ایجــاد دغدغــه اســت نیــز میتوانــد پیــش از ســفر انجــام شــود ،امــا گاهــی در جریــان بازدیــد ،ســؤاالت اصــاح
شــده و یــا حتــی ســؤاالت جدیــدی مطــرح میشــود.
گام ســوم همــان ســفر کــردن و تجربــه مســتقیم فضاســت کــه بخــش اصلــی ایــن الگــو محســوب میشــود .ایــن مرحلــه بــا
کشــف و شــهود از ســوی دانشــجویان همــراه بــوده و بــا هدایــت و راهنمایــی اســتاد بــه ســمت درک بهتــر مــکان و یافتــن
پاســخها منجــر میشــود.
ایــن مرحلــه درواقــع بــا هیــچ فعالیــت دیگــری قابلجایگزینــی نیســت .وجــه تمایــز سیســتم مبتنــی بــر کشــف بــا نظامهــای
آمــوزش رایــج ،همیــن مرحله اســت.
فضــا عــاوه بــر جــذاب بــودن ،دو تأثيــر مهــم ديگــر نيــز بهصــورت توأمــان دارد :تدقيــق پرســش و يافتــن پاســخ .هــر
پژوهشــگر بــا توجــه بــه برنامهریــزی ســفر و موضــوع اولیـهای كــه ارائــه نمــوده ،در فضاهــاى مــورد بازديــد عميــق میشــود
و بــه دنبــال توضيحــات مســئول آن فضــا (شــهر يــا بنــا) و مديــر ســفر ،پرســش خــود را مــورد بازبينــى قــرار میدهــد كــه
حتــى ممكــن اســت پرســش تغييــر كنــد .پــس از تجربــه فضــا اســت كــه پژوهشــگر پاســخ خــود را مییابــد ،چنانچــه
فضاهــاى مــورد بازديــد بتواننــد تنوعــى از پاس ـخها ايجــاد نماينــد ،پژوهشــگر اقــدام بــه مقايســه آنهــا نمــوده و مفاهيــم

جديــد را كشــف میکنــد (آتشــین بــار.)۸۸ ،
گام چهــارم بــه گفتگــو و تبــادل یافتههــا اختصــاص دارد .ایــن مرحلــه نیــز میتوانــد در مــکان مــورد بازدیــد اجــرا شــود.
درعینحــال پــس از خاتمــه ســفر نیــز میتــوان بــه بیــان یافتههــا و گفتگوهــای جمعــی پرداخــت؛ امــا چنانچــه در حیــن
ســفر و بهویــژه در مــکان مدنظــر مباحثــه صــورت گیــرد ،تحلیلهــای دقیقتــری ارائــه میشــود.
گام آخــر ،پــس از ســفر آغــاز میشــود و شــامل ارائــه نتایــج و دستاوردهاســت .ایــن خروجیهــا میتوانــد در قالــب نقــد،
گــزارش ،مقــاالت علمــی ،کروکیهــای تحلیلــی ،برداش ـتهای تصویــری و حتــی فیلــم و پادکســت باشــد .در ايــن روش،
يادگيرنــده بــه انــدازه كافــى اســتقالل دارد ،امــا معلــم نیــز بــر كار او نظــارت میکنــد .همچنيــن بــه يادگيرنــدگان مســئوليت
الزم بــراى پیــدا کــردن روابــط و ســــازمان دادن دانــش داده میشــود ،امــا معلــــم همــواره راهنماییهــای ضــــرورى را در
اختيــار يادگيرنــدگان قــرار میدهــد تــا آنچــه موردنظــر اســت ،كشــف كننــد (ســيف .)1386 ،بدیــن ترتیــب دانشــجو دانــش و
بینــش را توأمــان دریافــت کــرده و «قــدرت تشــخیص» و «ارائــه راهحلهــای خالقانــه» در او افزایــش مییابــد.
تصویر  2و  -3کروکیهایی تحلیلی رنه پِشر 1معمار منظر فرانسوی در جریان سفرهایی که به اقصی نقاط دنیا ازجمله ایران داشته حاوی
تحلیلهای دقیق و ارزشمندی است که برای محققان بعدی منبع الهام بوده است .تصویر سمت راست تحلیل او از کاخ فیروزآباد مربوط
به دوره ساسانی است و تصویر سمت چپ تحلیل او از باغ معروف ُولوویکنت 2اثر آندره لونوتر است.
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مزایای الگـوی پیشـنهادی

 -۱ارتقای بینش بهجای دانش
همانطــور کــه پیشتــر نیــز اشــاره شــد در ایــن روش افــراد یــاد میگیرنــد کــه چگونــه از آموختههایشــان در موقعیــت واقعــی
اســتفاده کننــد و صرفـ ًا متکــی بــه دادههــای تئــوری نباشــند .دانــش ،شــرط الزم بــرای یــک متخصــص اســت ،امــا کافــی
نیســت و موفقیــت در کار حرفـهای نیازمنــد بینــش اســت .شــایانذکر اســت کــه معماران بزرگــی همچــون لوکوربوزیــه ،فرانک
لویــد رایــت و یــا تادائــو آنــدو پــس از ســفرهایی کــه داشــتهاند دچــار تحــول شــده و آثــار مانــدگار خــود را خلــق کردهانــد.
 -۲مباحثه جمعی با همسفران و بهرهگیری از خرد جمعی
حضــور در یــک جمــع متخصــص ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه یافتههــا بــه اشــتراک گذاشتهشــده و بــا تعامــل بــه
یــک نتیجــه دقیقتــر دســت یافــت .ســفر ،فرصــت مناســبی بــرای یــک گــروه اســت تــا فــارغ از دغدغههــای زندگــی
1- Rene Pechere
2 - Vaux-le-Vicomte

روزمــره بــا تمرکــز بیشــتر بــر یــک موضــوع بــه شــناخت عمیــق و کشــف پدیدههــای مرتبــط بــا معمــاری منظــر نائــل گردنــد.
 -۳تمرین زندگی جمعی و فعالیت گروهی
فــارغ از مزایــای علمــی و آموزشــی یــک ســفر ،جنبههــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه بــه بلــوغ اجتماعــی افــراد کمــک
میکنــد .همســفر شــدن بــا یــک جمــع در موقعیتهــای مختلــف ،تمرینــی مؤثــر بــرای پــرورش مهارتهــای گروهــی
و فعالیتهــای تیمــی اســت .فارغالتحصیــان معمــاری منظــر بــه دلیــل اینکــه بــا رشــتههای متعــددی ســروکار دارنــد
میبایســت روحیــه جمعــی باالیــی داشــته باشــند.
 -۴پرسشگری و یافتن پاسخهای ملموس و واقعی
ســفرهای پژوهشــی افــراد را ترغیــب میکنــد کــه از کنــار مســائل مختلــف بهســادگی گــذر نکــرده و بــا نگاهــی نقادانــه
ســعی در طــرح پرســش و یافتــن پاســخ آن برآینــد .تجربــه مســتقیم فضــا بــه پاس ـخهای واقعگرایانهتــری منجــر میشــود.
 -۵انگیزه باالی دانشجو برای حضور فعاالنه
محیــط ســفر بــه دالیــل متعــدد ،انگیــزه افــراد را بــرای مشــارکت افزایــش میدهــد .بــه نظــر میرســد ماهیــت ســفر کــردن
و جــدا شــدن از روزمرگــی اســت کــه شــوق یادگیــری را افزایــش میدهــد و برخــاف محیــط کالس ،در ســفر دانشــجو
یــک فــرد منفعــل نیســت.
 -۶تفاوت با دوره کارآموزی و کارورزی
هرچنــد بــرای پــرورش دانشآموختــگان معمــاری و یــا معمــاری منظــر میتــوان دورههــای کارآمــوزی در نظــر گرفــت ،امــا
بــه دالیــل فــوق ،محیــط یــک شــرکت اساسـ ًا 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 میکننــد .ایــن واحــد بــا دوره کارآمــوزی کــه
در انتهــای مقطــع کارشناســی ارائــه میشــود کام ـ ً
ا متمایــز بــوده و بخــش جداییناپذیــر از آمــوزش محســوب میشــود.
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تجربههایـی از پیادهسازی این سیستم آموزشـی

دســتاوردهای ایــن الگــو غالبــ ًا بــه یافتههایــی بکــر و درعینحــال واقعگرایانــه منجــر میشــود .نخســتین تجربههــای
ایــن مــدل آموزشــی بــه نیمــه دهــه  ۱۳۸۰شمســی بازمیگــردد .فعالیتهایــی کــه بــا همــت و هدایــت پژوهشــکده نظــر در
قالــب ســفرهای داخــل و خــارج از کشــور صــورت گرفــت و دسـتکم 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
بــه دانــش صــرف نبودنــد و بــا اندوختههایــی کــه از ایــن ســفرهای پژوهشــی دارنــد غالب ـ ًا در کار حرف ـهای از همنســان
خــود موفقتــر هســتند .ســومین محصــول ایــن سیســتم ،شــامل انتشــاریافتهها و دســتاوردها در قالبهــای مختلــف اســت.
برخــی از ایــن محصــوالت را میتــوان در مجموعههــای زیــر مشــاهده کــرد:


مقاله و نقد در مجله اینترنتی manzaronline.com

 کتابهای موضوعی که توسط انتشارات پژوهشکده نظر منتشر میشود.
 پروندههای مجله علمی-ترویجی منظر که محصول سفرهای داخلی و خارجی بوده است.


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

 فیلمهای مستند پژوهشی از مشاهدات و یافتههای سفر
 انجام پروژههای تحقیقی برای نهادهای مرتبط که نیازمند برداشتهای میدانی است.
بهعــاوه ،اثــر ایــن الگــوی آموزشــی نهتنهــا در حــوزه تحقیــق کــه در حــوزه عمــل و انجــام پروژههــای حرف ـهای مرتبــط

بــا حــوزه منظــر نیــز قابلمشــاهده اســت.
تغییــر در عرصــه معمــاری و گرایشهــای آن بــا یــک تکســتاره اتفــاق نمیافتــد .رشــتههایی کــه بــر خالقیــت اســتوارند،
بیــش از آمــوزش علــوم مرتبــط ،بــه ارتقــای بینــش و نــگاه نــو نیــاز دارنــد .یــک سیســتم آموزشــی کــه بتوانــد نســلی جدیــد
و دارای بینــش تربیــت کنــد ،میتوانــد دنیــای معمــاری را متحــول کنــد .معمــاری شــباهتهایی بــا پزشــکی دارد ،اگــر
«تشــخیص» در پزشــکی موضوعــی کلیــدی اســت کــه وابســته به تجربــه مســتقیم اســت ،در معمــاری نیــز« ،ادراک و بینش»
مقولـهای بنیــادی اســت کــه نمیتــوان آن را در آتلیههــای معمــاری آموخــت .آری ،هــر دو ایــن حرفههــا بــه تجربــه مســتقیم
نیازمنــد هســتند .شــاید معمــاری را بایــد در اتــاق عمــل آموخــت.
تصویر  -4جلسه گفتگو و مباحثه در حین سفر -مسجد جامع اورامان تخت-کردستان.
تجربه مستقیم در مکان به دانشجو کمک میکند که برداشت و تحلیل صحیح و واقعگرایانهتری را ارائه کند.
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منابع:

 آتشــین بــار ،محمــد (« )۱۳۸۸گــردش علمــی از ایــده تــا عمــل؛ بررســی تجربــه «آمــوزش مبتنی بر کشــف» در ســفرهایپژوهشــی منظــر» ،مجلــه منظــر ،شــماره  ،۵تهــران.
 آل هاشــمی ،آیــدا (« )۱۳۹۱آمــوزش مبتنــی بــر کشــف؛ بــه دنبــال ســؤال از بــرای آموختــن» ،مجلــه منظــر ،شــماره ،۵تهــران.
 ســیف ،علیاکبــر (« ،)۱۳۹۳روانشناســی پرورشــی :روانشناســی یادگیــری و آمــوزش» ،نشــر دوران ،ویرایــش هفتــم،تهــران.
 منصوری ،سید امیر (« )۱۳۸۹سفر چیست؟»  ،مجله منظر ،شماره  ،12تهران.Pechère, R. Grammaire Des Jardins: Secrets De Métier: Racine, 2002.
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