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 چکیده مقاله اطالعات

 پژوهشی مقالۀ
ها در  به دانش آن یبخش در انسجام ینظر یفرد مبان منحصربه گاهیجا ۀدهند نشان یو شهرساز یمعمار خیتار یبررس

 یعوامل نیب هیچندسو یارتباط جادیباعث ا یو شهرساز یمعمار یا رشته نیب تیکه ماه یطور مختلف است؛ به  دوران
 یزمان یها عوامل در دوره نیا یقیتطب یبا هدف بررس رو شیپ نیادیها شده است. پژوهش بن آن ینظر یو مبان یا فرارشته

 یگردآور یفیمرتبط با روش ک یا اساس، منابع کتابخانه نی( تا به حال شکل گرفته است. بر اسمی)مدرن ییاز نوگرا شیپ
 یپژوهش الگو نیگفتمان ارائه شده است. پرسش مهم ا لیتحل ۀویو الگوپردازانه با ش یساختار یها ریشده و تفس

نقش  توان یپژوهش، م نیا یها افتهیعوامل در دوران معاصر است. بر اساس  نیزمان ا هم یرگذاریو تأث یریرپذیتأث
ادراک  یا سهیشناسانه و مقا مند، عامل را نظام یو شهرساز یمعمار یگفتمان کل یده در شکل یا عوامل کالن فرارشته

و از  یا نرشتهیجامعنگر، ب یمند اذهان پژوهشگران بهصورت نظام یربخشنخست در ساختا افتههای نیکرد. کاربرد مهم ا
به  یطیمح طیاز شرا یریرپذیگفتمان تأث لیتبد یپژوهش، برا نیا نیادیروند بن ن،یعلم است. همچن ۀجنس فلسف

گاه یرگذاریتأث  ها مؤثر است. آن یروابط کارکرد فیبازتعر یو تالش برا یجادیاز عوامل ا یدر آن، با آ
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 مقدمه
دهندۀ فقدان  ی و شهرسازی، نشانمعماربررسی وضع موجود مکاتب متأخر  1پس از دوران مدرنیسم )نوگرایی( که نسبتًا گفتمانی جامع داشت،

ها و فقدان جامعیت نظری دربارۀ  از سویی دیگر، امروزه شاهد رشد فّناوری .(1394مردمی و زندآوه، )ها است  جامعیت گفتمانی و روشِی آن
یی مبانی نوا همۀ عدم ئلمسنیز هستیم. چنین امری باعث ایجاد « روشی دانشی»و « محتوایی دانشی»مثابۀ شکافی چندبعدی از نوع  ها به آن

گونه، از لحاظ محتوایی متأثر  ها در حالتی برزخ درنتیجه، هویِت آن 2نظری با بستر سیال و پویای معماری و شهرسازی حال حاضر شده است.
 مانده است.  مدرنیسم باقی ی پسا پستافزار سختمدرنیسم )پسانوگرایی( و از لحاظ روشی متأثر از رشد فّناورهای نرم و  ی پستفضااز 

مدرنسیم به  ای جامع در دروان پست علت نبود نظریه ، به.Error! Reference source not foundشده در  بر اساس سیر تحول بیان
که باید محصولی از فرایندهای برآمده از مبانی نظری  درحالی 3ده است.بعد، فضای معماری و شهرسازی صرفًا محصول فرایند طراحی ش

مدرن حاضر که  در دوران پسا پست رسد یمنظر  در چنین وضعیتی، به 4باشد که طراحی نیز قسمتی از آن است، نه جایگزین و موازی با آن.
نیاز به  ضرورت(، 1395)ساعدسمیعی و شعبان،  است افتهی لیتما دیو دانش جد مند، فنون تفکرات نظامسمت  ازپیش به بیش یطراح

 5شود. ای، با محوریت مبانی نظری، برای معماری و شهرسازی احساس می رشته مند و بین چارچوب علمی متناسب با تفکر نظام
ارتباط با هدف اصلی از این چارچوب علمی احاطه و مدیریت عوامل مختلف توسط خواست و دیدگاه معماری و شهرسازی و در 

ها راهی است که، در موارد  های خرد و کالن مرتبط با آن ها بر بستر نوعی، گفتمان تأثیرگذاری این رشته  هاست. به های کالن آن مأموریت
ندگی شود و سرز ها داده می مختلف، گفتمان تأثیرپذیری صرف را تغییر مناسبی داد. بدین صورت، واکنش مناسبی به بستر سیال برخی از حوزه

های  گِر از نوع مخرِب برخی از حوزه نشدۀ مداخله گوبودن معماری و شهرسازی حفظ خواهد شد. از سویی دیگر، از ورود تعریف و پاسخ
های طراحی و هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی( در مبانی نظری معماری و  های رو به توسعه در این عوامل )همچون فّناوری نوپدید یا پدیده

ای مرتبط و مؤثر بر مبانی نظری شناخت الگوی ارتباطی و مدخل  ترین گام در دستیابی به عوامل فرارشته شود. مهم جلوگیری میشهرسازی 
 ها است. محتوایی آن

ها، به  رو، با درک مشکالت پدیدارشده بین مبانی نظری معماری و شهرسازی، و ابعاد هنری و عملی آن بر این اساس، پژوهش کیفی پیش
های مختلف مبانی نظری، گامی در جهت ایجاد چارچوب علمی در معماری و  ل آن است که، ضمن بررسی سیر تحوالت و جنبهدنبا

                                                           
)رهنما و  «نمود یم نییو تب یآن زمان، سازمانده ۀموجود در جامع یرهایرا بر اساس متغ یصنعت دیجد ۀبود که مفروضات جامع یا شهیمدرن مرهون اند ۀنبوغ جامع» .1

 .میا داشته سمیرا در دوران مدرن یمتشکل و جامع نظر یبر مبان یمبتن یده سازمان( جی)فارغ از جهت و نتا یعنی(. 58 ، ص1396عطا، 
 انبوه یده سازمان یاگرچه در ابتدا برا ، کهمحور استندیفرا ـ تیکه واقعهستیم ( BIM) یچون فّناوری اطالعات ساختمان یمتعدد یاورهاو رشد فنّ  جادیمثاًل شاهد ا .2

که  یا گونه قرار گرفته است. به نیگزیدر نقش جا یطراح ندیدر فرا ینظر یاز ارتباط و حضور مبان یدر خأل ناش یبود، ول یطراح ندیدر فراشده دیو تول یا نهیزم یها داده
 (1400)فرهنگدوست،  کند یم لیتبد ینظر یبا مبان یارتباط حداقل یو دارا بایز یساز به پوسته ،یاز هر زمان شیب ،را ی و شهرسازیمعمار

 ،یاصول نظر کردن نیگزیجا ۀدربار یمدرن گفتمان مشخص پست رایجو کرد. زو صورت کامل جست به یرا در خود معمار یامر نیچن یها شهیو ر لیدال توان ینم .3
 ، ص1384 ،نزیبیگو مریر) «است درنم مدرن و پست ،یسنت یها یژگیزمان متضمن و مدرن هم پست طیشرا»انتقاد داشت، ندارد بلکه  سمیآنچه به آن در مدرن یجا به

19.) 
و کالنترزاده،  انینلی)ز «خورده وندیروزانه پ یها تیبه فعال یقیطور عم روزانه که به یاز زندگ ریو متغ وستهیپ یجزئ»عنوان محصول آن  بهو شهرسازی  یمعمار یفضا زیرا .4

 است. (3 ، ص1394
ضمن  ،یچارچوب علم ،نی. همچنیافت نانیاطم ،داخالت معماری و شهرسازیم یبازخوردها ریمس جادیو مراحل، با ا ندیبودن فراایاز پو توان یم ،مند نظامبا تفکر  .5

(، یبودن معمار یفرهنگ یو مظروف اجتماع ،یبخش تیهو دار،یپا ستی)ازجمله ز ای رشته دروناهداف  یو در راستا دار یمعن یصورت موجود به یها داشته یده سازمان
 یا فرارشته نۀیها با زم رشته نیاز ارتباط ا یشتریب یروش ییابعاد محتوا جهیخواهد کرد. در نت فیتعر یو به روش مناسب گاهیعلوم در جا ریرا با سا یو شهرساز یمعمار ۀرابط

 .شود می نییمعاصر تب یها ها در دوره آن
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شدن  سازی برای مطرح اصلی از این پژوهش زمینه هدفها، بردارد. بنابراین،  های مرتبط با مبانی نظری آن شهرسازی، با محوریت ارتباط رشته
علمی به گفتمانی دوطرفه و  ل گفتمان موجوِد معماری و شهرسازی از حالت تأثیرپذیر صرف از بستر اجتماعیگفتمانی است که باعث تبدی

 علمی شود. ها و بستر اجتماعی مبتنی بر مبانی نظرِی این رشته
ها  رتباط آنای و درک چگونگی ا شناسی معماری و شهرسازی معاصر مبتنی بر شناخت عوامل فرارشته پرسش اصلی این پژوهش گفتمان

شده  های زمانی تفکیک مند مزبور، بیان تطبیقی و تحلیلی این فرایند در دوره بر برداشت نظام ی مهم این پژوهش، عالوهنوآوربا یکدیگر است. 
 گیری تفکری ساختاریافته و عمیق از فرایند مزبور را از طریق مقایسۀ محتوایی ایجاد کند.  ای که امکان شکل گونه است، به
تر ریپذ تیریو مد ینیب شیباشد، قابل پ ینظر یدر مبان یجیتکامل تدر ریاگر برآمده از مس ی،و شهرساز یمعمار یها شرفتیپ آنجاکهاز

های این پژوهش در این زمینه خواهد بود که محتوا و جهت معماری و  یافته کاربرد، ابدی یم شیاجتماع افزا درآن  یگذارخواهد بود و تأثیر
نگرانۀ موقتی عمومی و حاکمیتی رقم بخورد، توسط  های سطحی ای یا نیازها و خواسته رشته های برون که توسط پیشرفت تر از آنشهرسازی، بیش

کنندۀ قوام و خوداتکایی  های اجتماعی تعیین شود. چنین امری تضمین پرداز و در چارچوب علمی و واقعیت ریزان نظریه نگاه طراحان و برنامه
 ها خواهد شد.  های سیالیت و پویایی بستر اجتماعی به آن ا و کاهش آسیبه نظری این رشته

 شناسی پیشینه

توان  است. به دیگر سخن، نمی داده ی جاشناسی را در خود  مبانی نظری مجموعۀ مطالعاتی را دربر دارد که ساختار نظری و چارچوب معرفت
شناسی انجام داد. معماری و شهرسازی معاصر، متأثر از تحوالت جهانی،  توان حوزه حدود آن را تعیین و مشخص کرد، بلکه صرفًا می

 نیزتریبرانگ چالشها شده است.  های متنوعی دارد که در مواردی باعث گسترش مفاهیم و در موارد دیگری سبب تغییر مفهوم و کاربرد آن حوزه
 اند داشتهاثرشدن بخش مهمی از آن، یعنی مبانی نظری، آنجا است که دالیل و عوامل خاصی در چنین امری نقش  قسمت مربوط به حذف یا بی

(Error! Reference source not found.که در بیشتر موارد خار )اند. ج از فضای علم و عمل معماری بوده 
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 مند نظام یشناس بیآس دگاهیمعاصر با د یو شهرساز  یدر معمار  ینظر  یتحول معضالت مبان ری: س1جدول 

 آسیب فرایند منشأ معضل 

ت
سن

 
یی

گرا
 

های فکری و  نشدن زمینه بیان
ها و مبانی  علمی در فرایند

 نظری

استفاده از علوم مرتبط به ابنیه بر اساس تمرکز دانایی 
نظری در اذهان و مکتوبات استادان محدود و تربیت 

 استادان شاخص

انتشار شفاهی علوم در جنبۀ مهارتی و 
 نشدن علت مکتوب فرسودگی نظری به

نظربودن استادان  های معماری و شهرسازی در کنار صاحب نظری دربارۀ فلسفه و زمینۀ پیدایش نظری بسیاری از فرایند فقدان بیان
های بعد به مهارت آموزش و  کردن نسل ها شده است. بسنده ها در سایر علوم باعث انتقال و گسترش نیافتن نظری آن این رشته

 .مشق از دست استاد نیز مزید علت بوده است

ری
شنگ

 رو
س و

سان
رن

 

انگاری  متمرکز و یکسان
مبانی نظری با برداشت 

 محور ایدئولوژی

اقتدارگرایی ایدئولوژیکی و حاکمیت مطلق دین و 
های دینی بر مبانی نظری در دوران  برداشت

 مدرن پیش

تفکیک سنت و دین برای ایجاد تنوع در 
 برداشت و مفاهیم از طریق جامعیت

ها و خرد دینِی حاکم بر فلسفه و  های دینی از سنت نشده از تسلط افراطی و اقتدارگرایی و برداشت حاکمیت ریزی برنامهخروج 
های تجربی بشر و بروز تفکرات  ای از لحاظ نظری شد که فضا را برای نفی داشته نشده مبانی نظری باعث ورود به فضای تعریف
 اهم کردافراطی و ساختارشکن در مبانی نظری فر

گرایی تجربی بر  تسلط واقع
گری  های اثبات و اقناع شیوه

 نظری

اختراع پرسپکتیو )مازاچیو( و نقاشی رئالیستی 
)داوینچی( باعث گسترش تفکر درک طبیعی و 

 مطابِق واقع شد

سنجی مبتنی بر ظاهر پدیدار و  اصالت
 شده از وقایع تجربه

شناسی امور  توجهی به پدیده شناسی به کم بر امر پدیدارشده و غفلت از هستی ها سنجی پدیده یابی و هویت توقف نگاه ارزش
منجر شد. مبانی نظری این دوران بیشتر پدیدارشناسانه شکل گرفت و احجام اولیه، همگونی و تقارن دارای ارزش هنری بیشتری 

 تر شدند واسطۀ پدیدار قوی به

سم
درنی

م
 

جدایی مبانی نظری 
اصول، ها، روش و  )سنت

بینی( از فرایند  فلسفه و جهان
 طراحی معماری

در انکار دین و سنت، و مدرنیسم اصول فکری 
کید بر نگاه اثبات سازی، و نفی  تفکرات مدرنیستی در جهانی گرایی علمی تأ

مدرنیسم با  ها و جایگزینی در پست فراروایت
 ها روایت خرده

سازی کالبدی و  عث تنزل جایگاه اجتماعی و علمی معماری به ساختمانکاهش تنوع ظاهری و یکسانی اصول و سبک طراحی، با
 برداری از فضاهای معماری و شهرسازی اجتماعی در بهره بروز مشکالت رفتاری

نفی هویت متحد و منسجم مبانی نظری و 
 جایگزینی آن با پلورالیسم )چندپارگی( نظری

علت تفکرات  گونگی آن و جامعیت نظری، به بودن روایت علت کالن به انسجام مفهومی و نقش ساختاری مبانی نظری معماری
 فّناوری جایگزین شد. های نظری روایت مدرنیستی، ابتدا نفی و بعد با خرده مدرنیستی و پست

فقدان پاسخ مشخص به سؤاالت اساسی دربارۀ 
ها باعث حذف  هویت انسانی پس از نفی آن

 حکمت و فلسفه از مبانی شد

ها  دانستن آن اصول جایگزین و موازیارائۀ 
 به نگاه فلسفی و حکمی نسبت

تنزل محتوایی مبانی نظری معماری به اصول زیست پایدار و توسعۀ سبز، بحران تعریف اصول و مبانی نظری به حوزه، منشأ، 
مرکز و جامعی را ارائه گذاری آن نیز سرایت کرد و چارچوب آن را نفی کرد ولی چارچوب منسجم و گفتمان مت اصالت و ارزش

 نکرده و سردرگمی در هویِت مبانی ایجاد کرده است.

کردن کارکرد  محدود و ملزم
مبانی نظری به نتایج 

 عملکردی

های چهارگانۀ منشور  ( عملکرد1928کنگرۀ سیام )
جانبۀ زندگی شهری  دهی همه آتن را برنامۀ سازمان

 معرفی کرد.

زیاد و افراطی عملکردگرایی یعنی توجه بسیار 
 جای فرایند و مبانی به نتایج به

یابی معماران و شهرسازان به سمتی شد که مبانی نظری را  گسترش عملکردگرایی در مدرنیسم باعث تغییر در نظام فکری و ارزش
ها و عملکردها  فرایند سو و مؤثر بر نتایج دانستند که مستقیم و فارغ از سایر شرایط، هم در صورتی عاقالنه و مدبرانه و مناسب می

 ها باشد. دهی در برنامه

روزآوری  بازشناسی و به
ها برپایۀ گفتمان  گفتمان سنت

عصر جدید مبتنی بر اصول 
 جای اتکا به روش و محتوا به

گویی به نیازهای ملل گوناگون با  تالش برای پاسخ
های خالد، پاینده و قدسی  حقایقی دارای منشأ سنت

در مقابل اندیشۀ جهانی « المللی بینسنتی »و ایجاد 
 مدرنیسم

نگاه بیرونی، علمی و مدرن به سنت و 
ای و ارائۀ  تفکیک به مقدس، مجرب و افسانه

جای ارائۀ استدالل و  استنباط و توصیف، به
 راهبرد

ها را صرفًا  آنهای بومی ملل توسط اصول مدرنیسم نداشتند. زیرا  تعصبی برای زیر سؤال رفتن کارایی، صحت و منطق سنت
دانستند. اصول و مبانی  در دوران مختلف تاریخ بشر می« جاودان خرد»ها و حقایقی غیربشری به نام  بازتابی برآمده از سنت

سمت تقدس اشکال هندسی خاص مانند مانداال و ایجاد تقدس فرمی و  فکری ایشان در فرهنگ و هنر، معماری و شهرسازی را به
 ها شود. اره و گنبد( که احتمااًل روزی نقد شده و مهم نیست اگر توسط برداشتی جدید جایگزین آنسمبلیک برد )مثاًل من
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 زدایی از مبانی نظری اولویت

عنوان یرشتۀ  شدن معماری به ورود و تعریف
 ساختار علوم مدرنیستیدانشگاهی به 

گرایی و  حاکمیت نگاه علمی و اثبات
 گذاری علمی ارزش

های صنعتی  اقتصادی یا قدرت رقابت با شیوه گرایانه دارای توجیه علمی هایی که از نگاه علم ها و شیوه حل و روش راهحذف 
 های کیفی و کیفیت معماری شد. رونقی روش جایگزین نیست باعث حذف یا کم

دهی، طراحی و آموزشی در  ناتوانی الگوهای برنامه
متقابل مبانی  گیری از مبانی نظری و ناتوانی بهره

 دهی به این عوامل نظری در چارچوب

مند از نوع مدیریت  رشد نیاز به نگاه نظام
 ها در معماری به تنوع دانش دانش با توجه 

در نبود چارچوب علمی کلی برای معماری، مجموعۀ اقدامات و فرایندهای علمی، آموزشی، اجرایی و طراحی در معماری 
های  زمینه که تصور و تفسیر کلی معماران، ناشی از پیش مند برسند. درحالی گرایی نظام امع، به هماند، در الگوهایی ج نتوانسته

 دهی این امور است. بودن محتوا و کارکرد مبانی نظری معماری برای سازمان بر جداانگاری و متفاوت فکری موجود، مبنی

به نگاه مکانیکی و ساختاری 
های علمی و نظری  جنبه

 معماری

ساختارگرایی )گفتمان انتقادی به عملکردگرایی( 
گرایی افراطی و مرگ توجه به  شامل الگو و منطق

 سوژه

ها شامل  مند به موجودیت پدیده نگاه نظام
 قوانین و اجزای مرتبط هماهنگ

الت مختلف حاصل بینی حا امری واقعی یا انتراعی برای توصیف ماهیت و عوامل سازندۀ هر پدیده که باعث کنترل روابط و پیش
یافتن فرایند مدیریت عوامل و کاهش  شود ساختار نام دارد. ورود چنین امری به معماری و شهرسازی به معنی اولویت شونده می

 تأثیر مبانی نظری در کیفیت نهایی شده است.

پیدایش و گسترش علوم گوناگون و مرتبط با هوش 
 الکترونیکی و مصنوعی

سایبری و تفکر  مکانیکیحاکمیت منطق 
 سایبرنتی

بینی( به نگاه مکانیکی و ارتباطات حاکم بر آن باعث شد که فرایندشناسی  پنداری )جهان نگر و سامانه تنزل جایگاه تفکرات جامع
 شناسی به فرایندشناسی شود. مند باعث تنزل جایگاه هستی و تمرکز بر فرایندهای نظام

سازی متکی بر  ظاهر و پوسته
جای  زایی فّناورانه به ریخت

 اتکای فرم به مبانی

 
 
 
 

زمانی شکاکیت  موضوعی: هم شکاف محتوایی
گرایی و مدرنیسم، با  دربارۀ مبانی نظری سنت

افزاری و  گسترش هوش مصنوعی و فّناورهای نرم
باعث تشدید استفاده مدرن،  پستمصالح نوین در 

از هوش مصنوعی در ایجاد واقعیت مجازی، و 
گرایی غیرمرتبط یا کم ارتباط به مبانی  تمایل به فرم

 نظری شده است.
 
 
 

جایگزینی الگوهای طراحی ساختارگرای 
جای اتکا  زایی، به دیجیتالی مبتنی بر ریخت
 های مبانی نظری بر فرایندهای مبتنی بر داشته

در مبانی نظری  شناسانۀ منعکس گیری از فلسفه و نظریات هستی های بهره گیری از محتوا و روش شدن لزوم بهره رنگ کم
پذیر باعث نقشی فراتر از هوش  گرایی یا اصول علم و اقتصادگرای مدرنیستی، و پیدایش و گسترش هوش مصنوعی برنامه سنت

 سازی بنام معماری شده است. شناسانۀ آن و پوسته ازپیش مبانی نظری و زیبایی رنگی بیش ابزاری در فرایند طراحی و کم

شناختی تنزل مبانی به جایگاه 
 مطالعاتی -

افزارهای )الگوریتمیک و  گرا با نرم زبانی بین مبانی نظری کیفی منظور حفظ نقش مبانی نظری در فرایند طراحی، نیاز به هم به
( یا Grasshopperهاپر ) های واسط همچون گرس افزار( )نرم  سازی ایجاد شده است. این امر توسط ایجاد حلقه پارامتریک( مدل

( پوشش داده شده است. این BIMهای فّناوری اطالعات ساختمانی بیم ) افزار ( بین مبانی نظری و نرمDynamo) داینامو
زایی فرمیک )منعکس در مطالعات  شده با قواعد هندسی ریخت مدار از مبانی نظری تبدیل نویسی فرمول افزارها مبتنی بر برنامه نرم

 ست.پژوهی( به زبانی نزدیک به رایانه ا طراحی

جایگزینی نقش مبانی نظری 
 در فرایند معماری

افزارهای تحلیل محتوای کیفی در  پیدایش نرم
 روند پژوهش

، نیاز به بهره گیری از توان هوش مصنوعی 21و ابتدای قرن  20حجم و تنوع باالی علم تولید شده در علوم مختلف بشری در قرن 
های پژوهش خصوصا کیفی نیز گردیده است. به گونه  امر به معنی تغییراتی در روشدر مواجه با آنرا، امری الزم کرده است. این 

های تحقیق  ( روشMAXQDAافزار ) ها را نیز متحول کرده است. مثال نرم های تحلیل محتوا و روایی سنجی آن ای که شیوه
 ترکیبی، و تحلیل کیفی متنوعی دارد.
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 روشی: شکاف محتوایی
های  افزارهای تحلیل محتوایی در عرصه با ظهور نرم

های پژوهشی مرسوم  مدیریت دانش، دیگر با روش
های با متغیرهای  در معماری، که متناسب پژوهش

توان به مواجۀ درست با  محدودی است، نمی
های تولیدشده در معماری معاصر  داده کالن

 پرداخت.

فّناوری بیم در افزارهای  جایگزینی نرم
 مدیریت محتوایی و پروژه

افزارهای معماری شده است که  های اخیر باعث ظهور نسل جدیدی از نرم ادغام نقش مدیریت اطالعات با فرایند طراحی در دوره
های علمی  اند. در نبود نظریه و رویه دهند، بلکه نقش مدیریت دانش و پروژه را نیز برعهده گرفته سازی انجام نمی صرفًا مدل

 ای در آن ندارد. برگرفته از آن، مبانی نظری جایگاه تعریف شده

 شناسی فراواقعیتی زیبایی
ظاهر زیبا و غفلت از مبانی  توجه کانالیزه به

 نظری
است نواز  سازی برای بازنمایی ایدۀ )کانسپت( ذهنی معمار در جهت تسریع بیان و ارائه چنان چشم افزارهای مدل استفاده از نرم

 اندازد اشتباه می  دهد و متأسفانه گاه به کننده را نیز تحت تأثیر قرار می که، جدای از طرح معماری، قضاوت

زبان پارامتریک در الگوگیری 
از فرایند بیان و حل مسئله به 

 شیوۀ الگویی

مند تعارضات عوامل مؤثر بر تئوری  نیاز به حل نظام
چارچوبی مدرن( در  طراحی معاصر )مدرن و پست

 ای رشته منسجم، جامع و بین

نیاز به مطالعات نظریۀ )مبانی نظری( مولد 
 ریزی در طراحی و برنامه

ای در بسیاری از  پژوهی، خصوصًا در زمینۀ طراحی مهندسی، تحوالت در تئوری طراحی تأثیر فزاینده با ظهور تفکرات طراحی
های متعددی را در این زمینه مؤثر دانست. به دیگر سخن،  توان حوزه یها و جوامع دانشگاهی داشته است. به صورتی که م رشته

 های علمی دیگر باشد ای برای تعامل با رشته تواند وسیله مطالعات مبانی نظری طراحی برای جامعۀ طراحی می

گرایی از طریق تالش  ضدبنیان
برای بنیادسازی و نوانگارۀ 

 محتوایی

علیه عملکردگرایی ساختارگرایی گفتمانی انتقادی 
گوی نیازها باشد  بود و چیزی جایگزین آن که پاسخ

 نداشت و پساساختارگرایی ایجاد شد.

جای  شناسی )به های هستی نوانگاره
 شناسی( دانشی با معانی نابنیادگرا معرفت

خاطر جاودانه و جهانی  یخ بههای نفی تار به ساختارگرایی )صرفًا گفتمان انتقادی در زمینه نبود گفتمان مشخص و جایگزین نسبت
بودن مفاهیم، افراط در تکیه بر ساختار )جبرگرایی( و نفی نقش انسان در ایجاد  گویی و انتزاعی دانستن الگوها، غیرعملی و کلی

 به ساختارگرایی دارد ولی جایگزین مدون ندارد.( شناسی فردی و... نسبت تغییرات الزم، نفی فردگرایی و انسان

برخی 
 منابع

 ,Van Pelt؛ 1397؛ مرادی و همکاران، 1400؛ فرهنگدوست و همکاران، 1384؛ حجت، 1397؛ نزبیت، 1388الحسابی و مرادی،  ؛ علی1378و 1391؛ گلکار، 1400؛ فرهنگدوست، 1391؛ خبازی، 1389فروش،  ؛ چرم66، ص 1398میرگذار لنگرودی و همکاران، 
 Pinto et al.,201 ؛Correa, 1983؛ Muckenheim & Demel, 2012؛ 2000
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 (.2)جدول  اند شده یبند دستهای بر اساس ارتباطشان با اهداف مزبور  در ادامه، منابع کتابخانه

 یشناساثر  و محتوا ۀو یبه ش یو شهرساز  یمعمار  ینظر  یمبان یکمبودها رامونیپ یا منابع کتابخانه ییمحتوا یبند دسته: 1جدول 

ای )معماری و  رشته کمبود درون راهکار گفتمان برداشت شناخت مرور مفاهیم اصلی حوزۀ مسائل رویکرد
 شهرسازی(

ای )هنر و علوم  رشته کمبود بین
 انسانی(

 شناسی ماهیت
 )چیستی(

تعاریف، مفاهیم، نظریات و 
 مکاتب

 □■ █ ■ □■ ■ رابطۀ نظر با عمل الف

ای، که در تضاد  رشته نگاه و تعاریف درون
ای است، باعث شده  رشته با مطالعات بین

های مختلف معماری رشدی  جنبه
سو با مبانی نظری  نشده و غالبًا ناهم تعریف

بست مبانی  معماری داشته باشد و در بن
 گذارند. نظری، حتی بر آن تأثیر می

گویی که در  نگاه تفسیرپذیر و کلی
تطبیق با مبانی نظری معماری  مسیر

)انتقال و تطبیق محتوایی( ابهام و 
که  آن آفریند. حال کثرت مفهومی می

وجوه اختصاصی معماری را پوشش 
 دهد. نمی

 █ □■ ■ █ █ مدیریت و حکمرانی ب شناسی حوزه و محدوده

 شناسی مصداق
 )چگونگی(

شناسی )فلسفی،  زیبایی
 کاربردی(

 ■ □ █ ■ □ طراحی فضا و کالبد ج

 ■□ █ ■ ■□ □■ مبانی و اصول طراحی د شناسی )فرایند و ابزار( روش
هدف)غایت و 

 محصول(شناسی
 ■ ■ ■□ █ █ ای رشته نگاه بین ه

کاربردشناسی )زمینه، تهدید و 
 فرصت(

 و
بسترشناسی وضع 

 موجود و راهکار موقت
□ █ █ □ █ 

 شناسی الزام
 ■ █ □ █ █ تبیین چندوجهی ز الزام مصداقی، نظری یا فلسفی )چرایی(

 دهنده : وجود مؤثر و مناسب و جهت█: وجود موردی فقط در برخی جوانب  □■فروغ و معمولی    : وجود کم■نبود، کمبود و ضعف   □:  اهنمار

 منابع

؛ 1395؛ اوستروفسکی، 1385؛ هلمن، 1383قبادیان، ب(  1392؛ سوادکوهی فر، 1393؛ رشیدیان، 1394؛ لیندبرگ، 1394؛ لیوتار،1392مسعود،  ؛ بانی1381؛ فالمکی، 1395جمشید و همکاران،  ؛ مصباحی1385زاده،  نقی الف(
؛ 1398؛ هاسپرس و اسکراتن، 1365؛ بوکهارت، 1375؛ گروتر، 1395زاده،  ؛ نقی1398؛ نامور و جدی ساوری، 1397حسینی زاده مهرجردی،  ج( .1400؛ کرامتی وهمکاران، 1374؛ تافلر، 1392؛ پوپر، 1394؛ حسن، 1379گلشنی، 

؛  1399؛ داریوش، 1387مطلق و مطلق،  ه(. 1378؛ پاستر، 1385ی، ؛ هدمن و یازوسک1389؛ گرجی مهلبانی، 1396؛ چالمرز، 1394؛ قربانی، 1393؛ پاکزاد، 1397زاده و نجفی،  نقی د(. 1388؛ بلخاری، 1399ایگلتون، 
Geertz,1973 ،؛ 1398شهبازی،  ؛1399 ، اللهی ؛ آیت1393؛ آنتونیادس، 1398؛ بحرینی و همکاران، 1396اشرافی،  ز(؛ 1380؛ کاستلز، 1366؛ عباسپور، 1393؛ زیاری، 1378؛ محمودی، 1395رئیسی،  و(. 1391؛ ارژمند

 1372کربن،
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کمتر سخن رانده شده است. گویا دربارۀ علت و اهمیت  ۀ چرایی وجود مبانی نظریدربارگونه که در اثرشناسی مزبور نیز منعکس است،  همان
اربرد آن نکتۀ نامعلومی برای اندیشمندان وجود ندارد و وجود آن الزمۀ هویتی برشمرده شده است. گرچه در منابع فراوانی از این لزوم به طرق ک

ها، دچار فقدان جامعیت دیدگاه و  تمامی بخش یی گفته شده است. همچنین، درها سخن، رمتمرکزیغصورت پراکنده و  شناسی، به و اهمیت
 های مرتبط به مبانی نظری هستیم.  زمان پدیده بررسی هم

ای متفاوتی،  رشته های درون بودن معماری و شهرسازی باعث شده است که برداشت« دانش-صنعت-هنر»ای و  رشته از سویی دیگر، بین
نوعی، تفاوِت در بستر فکری و مطالعاتی این اندیشمندان خود را در نبود  کل گرفته باشد. بهای، از مبانی نظری ش رشته در مقایسه با منابع بین

رو بر مبنای این فرض شکل  روشی، پژوهش پیش روشی مناسب چنین برداشت بنیادینی نمایان کرده است. برای پوشش این ضعف محتوایی
شدن مباین نظری  گیری و مدون ش آن در تمامی دوران )حتی پیش از شکلبخ مایۀ هویت گرفته است که مبانی نظری معماری و شهرسازی بن

ها و  نگرانه مساق با داشته ای، مبانی نظری را در نگاهی کل رشته های مطالعاتی درون آن( است. بر این اساس، پیش و بیش از همۀ جنبه
فهومی یکپارچه و جامع )در مقایسه با مطالعات اصطالحًا مساق با خوِد معماری و شهرسازی گرفته است. یعنی مبانی نظری را م

نظر  ، به1جدول است. با توجه به « فرا بستر معماری و شهرسازی»تر به نام  ایم، که خود جزئی از نظامی بزرگ ای( درنظر گرفته رشته درون
های مختلف  های مختلف معماری و شهرسازی برای پژوهشگران معاصر، بررسی جنبه آمده از جنبه دست رسد افزایش حجم شناخِت به می

نگر در شرایط فعلی، امری کم  های مطالعات جزء شدن کمبود مند )سیستماتیک(، آن هم پس از مشخص مبانی نظری بدون داشتن رویکرد نظام
 و به نوعی خطا در روش مطالعاتی است.  حاصل

ای برای عدم  رشته سازی درون ای بودن و نبود تالش برای گفتمان رشته واسطۀ میان ، باید توجه داشت که به1همچنین، بر اساس شکل 
ها و ملل شده است،  حاکمیتهای متفاوتی که در دروان مختلف به این رشته از سوی  ای، و همچنین نگاه تأثیرپذیری صرف از شرایط فرارشته

ها ایجاد کرده است. پس باید توجه داشت  ای شکل داده که شرایط متفاوتی را در هر دوره برای مبانی نظری این رشته گونه ای را به بستر فرارشته
 ای متفاوت بوده است.  ای نیازهای مبانی نظری برای تأثیرگذاری بر عوامل فرارشته که در هر دوره

 ی معاصر و شهرساز  یهای معمار  ندیدر فرا ینظر  یمبان یفیو ک ینقش کم   یبسترشناس: 1شکل 
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های اقتضایی شکل گیرد. بر  مند و با فرایند است که باید در چارچوبی نظام  جانبه رسد، در شرایط فعلی، این نیاز پیچیده و همه نظر می به
ای است که با مبانی  ای و رابطه آوردن عوامل فرارشته دست که در پژوهش جاری بدان پرداخته شده، بهترین بخش این امر،  این اساس، مهم
ای مبانی نظری را تقویت  سمت چارچوبی پیش رفت که نقش هسته های بعدی، باید بر اساس نتایج این پژوهش به اند. در گام نظری ایجاد کرده

 های معماری و شهرسازی سوق دهد. ها در فرایند گیری واقعی از آن سمت حضور و بهره و به ها بازشناسی کند و در همۀ جوانب این رشته

 روش پژوهش

. هدف از شده استبرده  بهرهها  داده قیو تطب فیتوص است که البته در کنار آن از ابزار یلیتحل به شیوۀو  ینادیاز نوع بن رو کیفی پیشپژوهش 
ه و عوامل تأثیرگذار در مبانی نظری معماری در وضع موجود است. نگاه حاکم بر چنین هدفی این شده از دور دهی پژوهش شناخت سازمان

های نظری معماری و شهرسازی تبیین کرد.  دهی داشته پردازی و سازمان شدن در نظریه است که بتوان نقش مبانی نظری را برای محور و اولویت
ای از الگوی ارتباطی  رشته ها، پرسشی بین ارتباط بین آن« چرایی»در کنار تالش برای درک این عوامل، « چیستی»مند از  برداشت نظام ضرورت

 آورد. ها بر مبانی نظری پیش می تأثیر آن« چگونگی»و 
شناسی( وضع  ی )مقدمه و پیشینه( و کشف نظام و گسترۀ مطالعات )ریشهشناس بیآسبدین منظور، چند گام کلی تعریف شده است:  

ابتدا و منابع،  بررسی متونبا  رو، ازاین در راستای هدف مذکور.« اسنجیو محتودوره »نظری و سپس، تعیین الگوی مطالعات  موجود مبانی
ی همچون سیر و نوع و نکات یبررسشده است؛ سپس محتوای مرتبط با این چارچوب  تدوین یلیو تحل یا سهیچارچوب نظری با رویکرد مقا

ی ها شکافشده است. در نهایت، با عنایت به  لیاز آن استنباط و تحلای در مبانی نظری  ( بستِر فرارشتهمیرمستقیغتکامل، و تأثیر )مستقیم یا 
دست آمده  های معماری و شهرسازی به دهی سایر بخش ها پرداخته شد، نقش عوامل مؤثر بر مبانی نظری در سازمان دانشی که در مقدمه به آن

 گیری ارائه شده است. در بخش نتیجه و مدلی برای تبیین این نقش مهم

 ی مبانی نظری در معماری و شهرسازیستیچ

شمار  های شناختی و ادراکی پایه و اساس هر موضوع به است که در فرایند «فکر و نظر»سب به تمندربردارندۀ مفاهیم  ینظر یمفهوم مبان
در  کننده قانع یعلم گواهو  به استدالل ندنتوا یمدر معماری و شهرسازی،  ینظر یبا تسلط بر مبانریزان،  ای که طراحان و برنامه گونه روند. به می

( 2جدول های مختلف مبانی نظری در معماری و شهرسازی ) گری برآمده از حوزه . این اقناعخود بپردازد طراحی مسئلههای بیان و حل  فرایند
 های طراحی در محصول نهایی در رستۀ ابنیه است. نوعی استفاده از علم نظری موجود و افزایش میزان کیفیت
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 (101، ص 1400؛ فرهنگدوست و همکاران، 23 ، ص1400، ی)قاسم آن با معماری و شهرسازی معاصر یمفهوم ۀو رابطی نظر  یانواع مبان :2جدول 

 های قابل پیشنهاد توضیح برخی مثال انواع مبانی های مطالعاتی شاخص جنبۀ مطالعاتی

 تعاریف نظری و اجزای سازندۀ نظریه با رویکرد انتزاعی مفهوم ها در طراحی انواع خالقیت و روش بهره از آن های خالقیت پژوهش

 تر تر و انتزاعی همان مفهوم با مؤلفه و ابعاد و رویکردی کلی سازه نتایج بیان و حل مسئلۀ طراحی معاصرها و  روش تاریخچۀ طراحی

 سنجش و عینی تعیین وجه محیطی مفاهیم با رویکرد قابل متغیر ها و عوامل محیطی در فرایند طراحی نقش داده شناسی محیط روان

 های خردمندانه آزموده که نتیجه آن تأییدشدۀا نشده حدس فرضیه کاربرد صنعتیرابطه تئوری طراحی با فرایند با  طراحی صنعتی

 های تأییدشدۀ علمی با قدرت تبیینی بیشتر از فرضیه فرضیه نظریه کارگیری آفرینش هنر دیجیتال ابعاد و آثار به طراحی دیجیتال

 راهنمای ارائۀ نظر برتر برای تعیین روابط محیطینظریه  پارادایم کارکرد و ساختارشناسی طبیعت و ارگان طبیعی اکولوژی

 نظریه با رویکردی کلی و پاسخ مشخص به سؤاالت شناختی مکتب نقش ابزارهای منطقی و عقلی در تئوری طراحی فلسفه

 وجهی برای متره و برآورد منعطف نظریه با قدرت تبیین چند قضیه زیان ساخت و بازگشت سرمایه ـ نظام سود اقتصاد

 سازی اصول کاربردی برای نیل به اهداف چارچوب پیاده اصول ها زبان بیان و حل مسئله مبتنی بر الگوریتم الگوگرایی

 نگر در شرایط مختلف مند و جامع اصل با قدرت تشریح نظام قانون های هویت ابنیه با فرامعماری ارتباط الیه گرایی هویت

 فهم و اجرا  چارچوبی از مبانی با رویکردی کاربردی و قابل الگو ارتقای محتوایی آنتوجه به مسیر بیان، حل و  فرایندگرایی

 های اساسی واقعیت های مادی و منطقی از ساخت مجموع مدل زیستی در تئوری نقش عوامل محیطی و محیط توسعه پایدار

 سازی بر اساس مبانی قبلی برای درک و کاربرد بهتر بیهیا ش استعاره ابعاد ایجاد و درک پیام برگرفته از مفهوم و نشانه شناسی زیبایی

 بیان یک پدیده بر اساس یک یا دو ویژگی مهم به کمک الگو نما یا مد ای بکار گیری قدرت تحلیلی و مصورسازی رایانه هوش مصنوعی

 فرایند با شروع، مراحل و نتیجهبیان یک مفهوم در قالب یک  الگوریتم های کاربردی تئوری طراحی ماهیت و جنبه گفتمان طراحی

ین فّناوری  ها در قالب اشکال و خطوط به هم وابسته بیان مفاهیم و نظریه نقشۀ ذهنی گیری از فّناوری های تئوری جدید در بهره جنبه های نو

 کردن انواع مبانی نظری روشی عملی برای اجرایی فن صورت علمی بستر بیان و حل مسئله به پنداری مسئله

 یابی عوامل و اهداف بندی و ارزش های دسته شیوه مهندسی ارزش

بی
رکی

ی ت
ظر

ی ن
مبان

 

 هزینه برای هر الگو، روش و فرایندی ـ چارچوب تعیین سود

 دسترس با احتمال آن چارچوب تعیین دستاوردهای قابل بینی آیندۀ محتمل طراحی و تئوری آن پیش پژوهی آینده

 های کلی و اهداف چارچوب بیان مفهومی و طرح روش تبدیل ایده و انتزاع به بیان مسئله های زمینه واره( سناریو )طرح

 تأثیرات متقابل طرح و بستر اجتماعیتوجه به وجوه  ارتباط عوامل اجتماعی در فرایند طراحی طراحی اجتماعی

دست آمده است که  شود به شناخته می« فلسفۀ علم»یی، مبانی نظری از منابع حکمت و خردورزی بشری که با عنوان کلی محتوادر سطحی 
 ,Fram؛ 1386، امزیلیو از اقتباسشوند ) گیری مکاتب فکری )دارای گفتمان محتوایی و مبانی نظری خاص خود( منجر می خود به شکل

ر هر رشتۀ علمی و در دورۀ زمانی پژوهی د گری برآمده از داللت های اقناع (. به دیگر سخن، مبانی نظری انعکاسی از فلسفۀ علم و روش2013
انواع  یساز ادهیارائه و پ یبرا یروش و و داده، ندیبر فرا یو مبتن ییزباِن الگو ،کنونی نینو دوراندر  ی،شناس روشخاصی است. ولی در سطح 

( 1381الکساندر ) ستوفریکر اتیبه نظر توان یکه م است ی و شهرسازیازجمله معمار گوناگونمحتوا )اطالعات و دانش و خرد( در علوم 
 (. 22 ، ص1379زاده،  یکرد )نق اشاره
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ها برآمده از فضای اجتماعی و هنری دوران است، از  شود گفت که در معماری و شهرسازی، که فضای فلسفۀ علم آن بر این اساس، می
 کی قت،یحق کیراه،  ک"یکه به  سمیعصر مدرن»گونه بیان کرد که  ( و از سویی دیگر باید این3جدول ایم ) یک سو وارد عصر مفهومی شده

 دیو امروزه با در حال خروج از صحنه است گریداست معتقد  "قبول است قابل زیهر چ"که به  سمیمدرن معتقد بود مرده است، عصر پست "شهر
 (.93 ، ص1389و همکاران،  یروزیف ؛26 ، ص1385)ترنر،  «است انیدر جر 1سمیمدرن که تحت عنوان پست پست رفتیرا پذ یعصر

 (4 ، ص1393 ،یو منطق یعی)شف ییگرا عصر مفهوم یر یگ و شکل یتحوالت اجتماع ریس :3جدول 

بر نظام علم  یمبتن یبه زبان و روشرا  ها چندجانبه از دانش ییمحتوا ،ی(ستیمدرن پسا پست) شهرسازی امروزیی و سخن، معمار گریبه د
مند  گیری نظام شود نتیجه گرفت که مبانی نظری رستۀ ابنیه در دروان معاصر بیشترین نیاز را به بهره پس می 2دربر دارد. یشناس اطالعات و دانش

فرهنگدوست، )سازی هوشمندانۀ نسبت با استفاده از الزامات طراحی در عصر دانایی دارد  قبل به همراه اقناع دوران« های نظری داشته»از 
1400). 

طلید  ای شامل نظر، ایده، سنجش و فرایندسازی می ساختن این نیاز مهم خود چارچوب علمی یکپارچه یابی به بستری برای برآورده دست
توان  تغییر پارادایم )گفتمان( را مي این«. متوجه شد، ادارک کرد، و راه حل داد»ای  ذشته بر مبنای عوامل فرارشتهتا بتوان در رستۀ ابنیه بیش از گ

گیری  درنظر گرفت. زمینۀ مناسب برای چنین تغییر گفتمانی با شکل« مفاهیم اهداف و غایات، ها،ها، ابزارها و روشپیش فرض»های در جنبه
های تولید علم  پردازی متناسب آن خواهد بود که باعث درک )چرایی( و عمل )چگونگی( متفاوتی در زمینه صًا نظریهو خصو« پنداری داده»نگاه 

شده  های این تغییر گفتمان در دو جنبه گفته در ادامه، به صورت بنیادی، ریشه گیری از دستاوردهای علوم مرتبط به ابنیه خواهد شد. و بهره
 شود. بررسی می

                                                           
و در  ینف یکل در دوران مدرن بهنگر است که  گرایی اجتماعی و چندوجهی و جامع مفهومشاهد  ،ییدوران از لحاظ محتوا نیدر ا هیابن ۀرست ینظر یمبان قتیدر حق .1

 رد،یگ یبودن نم از نو و کهنه اخود ر یگذار تینظام ارزش و اولو در معماری و شهرسازی یستیمدرن پسا پست یۀما درون نیا ،یاز لحاظ روش ی،مدرن نقد شده بود. ول پست
صرف نوبودن عنوان بهتربودن به خود  به یگریبودن و د سبب کهنه به یکه یک ستین ریپن ایشراب  یاست که در کانون توجه قرار دارد. معمار یو صالبت طراح یبلکه درست»

 (.609 ، ص1374 ،ی)نوح «ردیبگ
شده  یبررسو  لیثبت و تحل وم معاصر( علDocumentsدر مدارک ) آنچه که معتقدند «یشناس علم اطالعات و دانش»و « علم ۀفلسف» شمندانیاند نهیزم نیدر ا .2

 (.79 ، ص1395)زوستاک،  ستیها ن آن ۀگون تیفهم روابط ماه ایها  دهیشناخت وجوه پد نیب یفرق گریها هستند و د بلکه داده نیست، یشناس تیماه دۀیپد گرید ،است
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 یو شهرساز  یدر معمار  ینظر  یمبان یر یگ شکل ییچرا

هنر باروک  است،یس ۀفرانسه در عرص ریبا انقالب کب ،ییدر جوامع اروپا یدر اوج عصر روشنگر یعنی ،یالدیاز آغاز قرن نوزدهم م شیپ تا
 که یدرحال. باب شد دیجد ۀزمان یعلم نیمنطبق با قوان یروم باستان ول یادمانی یبر اساس معمار کیمورد انتقاد قرار گرفت و نئوکالس

ی شده بود، گسترش چندانی در متن جوامع نیافت. بلکه در جوامع علمی مطرح گذار هیپامبتنی بر محوریت انسان از همین دوران  گرایی عقل
 نشان داد.  ها کاخی ویالیی و ها خانهبه  ساهایکلسازی از  بود و بیشترین کارکردش را در گسترش نگاه مجلل

یۀ اجتماعی رنسانس بود، باعث ایجاد مقیاس و ما جانی، که محور انساننظری معماری مسیری متفاوت و موازی را طی کرد. ولی مبانی 
گرایی  ی بر اساس دید ناظر انسانی شکل گرفت و به پرسپکتیو رنسانسی معروف شد. ریشۀ عقلا نقطه ی انسانی شد. مثاًل پرسپکتیو یکها اندازه

محوری  سمت فرهنگ ی نیز شد. بستر اجتماعی فرانسه بهشناس باستانیافتن آثار تاریخی باعث پیدایش  استان و اهمیتو سبک معماری یونان ب
تمدن انسانی دموکراتیک، نیازی جدید بود که ادامۀ راه دوران باستان  بسترسازعنوان  به معماری و شهرسازی، به ها تیحاکمو نگاه  رفت یمپیش 

 شد.  درنظر گرفته می
معماری نئوکالسیک، در مراجعه به منابع باستانی، در چارچوبی از شک و تردید پیش رفت. زیرا مراجع گذشته را باید با شکاکیت 

صورت مستقل از منابع  های تولید محتوای علم به رسد مبانی نظری معماری و شهرسازی، در نبود روش نظر می پذیرفت. به خردمندانه می
صورت علم شفاهی در نزد طراحان باقی ماند. همچنین، باید گفت که مبانی نظری  صورت غیرمدون و بیشتر به ری، بهعلمی موردانتقاد روشنگ

(، منشأ فلسفه عقل: ،منشأ شعر: تخیل ،منشأ معرفت تاریخی: حافظهۀ دوران روشنگری )گان سهشناسی  عصر روشنگری، متأثر از معرفت
 1دست آورد. جای حکم قیاسی( به بود )به گرفته نامی که استقرا ا تازهزه و عناصر باستان به شیوۀ بیشترین محتوای خود را از فلسفه و اندا

قرن نوزدهم را باید بر محور تحوالت جامعۀ انگلیسی دانست. نیمۀ اول قرن با انقالب کشاورزی و نیمۀ دوم با انقالب صنعتی در 
که  آن  های ساخت و مصالح ساختمانی داشت. حال ن بیشترین نمود خود را در روشانگلیس همراه بود. تحوالت اجتماعی و صنعتی این دورا

ی شهرسازی شد. ها دگاهیدسازی و گسترش  ی، باعث نگاه صنعتی به ساختماننیشهرنشهای پزشکی و افزایش  افزایش جمعیت، با پیشرفت
کادمار مدیریت علمی و مدیریت پروژه( شد. پس گسترش ی )ساخترانسانیغمعماری بیش از هر زمانی نیازمند مدیریت منابع انسانی و  و  ها یآ

 بینی بود. مدارس معماری واکنشی قابل پیش
های  از نظریات و روش  عنوان بخشی مدون باعث شد که مبانی نظری، به« های علمی علم، منابع و روش»به  یی نسبتگرا منطقخرد و 

صورت نظری تدوین و تدریس شود. این دوران را باید رویارویی هنر و فن نیز دانست؛  ها به محور(، در دانشگاه اجرای معماری )نظریات تئوری
شناسی اجتماعی به مبانی نظری ورود چندانی  ها و مبانی نظری تا حدودی تغییرات اندکی کرده بود، معرفت زیرا، اگرچه در نئوکالسیک روش

ونقل، انسان  غییرات اجتماعی، مثل فراگیرشدن تحصیل و دانش و ارتباطات و حملنداشت و سبک طراحی نیز همان نئوکالسیک بود. ولی با ت
 آموزی گرایش بیشتری پیدا کرده بود تا نظریات.  به فن تجددخواه

ای که در مدرسۀ  گونه سازی بیشتر فنی شده بود؛ به هندسۀ ترسیمی از دو بعد به سه بعد )توسط مونش( رسیده بود و ایدۀ ساختمان
ۀ طراحی بود؛ گرچه چنین خالقانی و فرایند پرداز دهیاپردازی از  این خود آغاز تفکیک مبانی نظری و نظریه و شد فرانسه تدریس می کیتکن یپل

روش تدریس خردگرایانۀ )راسیونالیسمی( دانشگاهی آن زمان نیز بود. در ادامه، ایدۀ نظریه و اجرا در همان زمان نیز با عنوان  خاطر بهامری 
 مطرح شده است. شده توسط دوران( ارائه) ترکیبی نظریۀ

                                                           
 گر. مشاهده رامونیدر پ افتهیبروز اتیبا واقع میبه ارتباط مستق ازیزمان شده بود با ن دوران هم نیاستقرا در ا .1
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زیبایی را مطرح  ـ دۀ مهم از کاربردوگان اوکاربرد بود. مثاًل  ـ هیی همچون نظریها دوگانهای برای گونه)تیپ(شناسی مبتنی بر  این نظریه پایه
اقتصاد، این کاهش هزینه است که بر  ـ وگانۀ زیباییاجتماعی بر زیبایی ساختمان ارجحیت دارد. یا در د ـ فایدۀ فردی اوکرد که به اعتقاد 

ی طراحانه در این دوران ها حل راهی مطرح در مبانی نظری و ارائۀ ها یتوانمندتوان گفت پایه و اساس سنجش  یابد. می تزیینات ارجحیت می
 تفکرات عملکردگرایانه بوده است. گذار هیپای قیاسی است و دوقطبنهاده شد. گرچه شروع آن با نظام 

، اگرچه روشنگری را درک اصطالح بهبودند و  ورسوم خود را حفظ کرده و آداب فرهنگ بیشتِر تنوع و قرن بیستم ینآغازی ها در دهه جوامع
 و این خود نهادهای اجتماعی منجریی اقتدارگراها )که به روند  آغاز مدرنیسم و نفی سنت با که یدرحال .مانده بودند گرا باقی کرده بودند، سنت

 های اجتماعی ملل مدرن را گرفت. در حقیقت، جای سنت شدن یجهاندر جوامع و ملل شد( اصول مخالفت با موج مدرنیسم  روند بسترساز
  شد. کشیدهو کالبدی نیز  اجتماعی ،سیاسی، اقتصادی یها یزیر برنامهبه برخی مفاهیم بنیادی  موج تغییرات مدرنیسم از گفتمان در

آفرینی در  تفکرات ساختارگرایانۀ مدرنیسم باعث شده بود که مبانی نظری این دوران عملکردگرایانه به تعریف کاربری ارضی یا کیفیت
بۀ های غیرمنعطف از جن ها از الگوها و استاندارد واسطۀ پیروی آن ها به عملکردها بپردازد. اتکا به قاطعیت در گفتمان به یکنواختی طراحی

شناسی و نیازهایشان به نبود  سنجی از کاربران برای درک مفاهیم و زیبایی شناختی و اجتماعی منجر شد. به دیگر سخن، فقدان رغبت زیبایی
اول و  یجنگ جهان پس از ساحته در مبانی نظری و کالبد مدرنیستی معماری و شهرسازی منجر شده بود. تنوع کافی در فضاها و هویتی یک

شکل  1960 در ی با عنوان پسامدرنیسمستیدرنی مها انیبن ۀدربار دنظریتجدو  بحث ،مطلق توسعۀ کارشدن نقایص مدرنیستی درو آش دوم
  (.56، ص 1382؛ بذرگر،1383گرفت )قبادیان، 

یافت و تالقی این تغییرات به نظر افرادی همچون  تغییر نگاه اندیشمنداندر  مزبورمربوط به مفاهیم  مدرنیسم، بیشتر مبانی نظری در پست
گرایی لجهانی و عم یها یطلب پیوند تنگاتنگی بین جاه» کند که مدرنیسم است. باومن اشاره می ( آغاز پیدایش پست161، ص 1384باومن )

در )زمان این دو  ته و اضمحالل همداش بالمنازع خرد قانونگذار در گفتمانی فلسفی و اجتماعی علمی وجود ۀو سلطی قانونگذار ها قدرت
قوای عقالنی  گونه به تنزل ، نگاه محدود واز سوی دیگر (.164-162 ص ،1384 باومن،)« حاصل چیزی بیش از اتفاق است (مدرنیسم پست

ابزاری  عقل طالحاً اصبه آن  که شد مختلف وجود او یها ساحت اثر دانستن نفی یا بی با ساخت عقالنی بشر و یشناخت روانباعث تنازع  بشر
 شود.  گفته می

 دیجد یها افق ها مدرن پست ( برآمد.آن ینه نف) سمیمدرن میمتر مدرنیسم با درک این تنازع درصدد واکنش به شیوۀ به دیگر سخن، پست
ی یا موافق با خرِد عقالن لزوماً ، که نینظم نو عنوان دهند و از آن به ی ترجیح میمعرفت بشرگرا و فلسفی در  سنتبه ساختار ی را عقالن

عنوان  آنچه به ،منابع نی. در ااند دانسته ها از منابع دوران فرامدرن را دوران بازگشت به سنت ی. برخکنند یم، یاد ستین شده تا آن زمان شناخته
 شده است. یمعرف و فرامدرن یشباهت دوران سنت یبرا یلیدل شود می نقد دوران مدرن شناخته

 کردیرو وی اله یها قانون ،دو دوره وجود دارد نیا انیم یریتفاوت چشمگ که نشانگر آن است گرانپژوهش یها لیتحل که یدرحال
، 1389نژاد و همکاران،  )مهدوی ستین شدنی گرا و ساختارشکن دوران فرامدرن جمع کثرت با نگاه یدر دوران سنت یمعمار یدر طراح کیارگان
 رایز»گرایی را.  ی فکری سنتها چارچوبی به بندیپا، نه کردند یمها در مدرنیسم را قبول  نوعی نه اقتدارگرایی و نفی کامل سنت به (.119ص 

ثابت و امر  تینوعی کل  که هر دو به است نیآن هم ا مسئله مشترک است و کیها هر دو در  مدرن از مدرن و مدرن از نگاه پست ماقبل دوران
)نادری .« است دیدوران مدرن، عقل جد ۀتیتوتال مذهبی است و تیکل کیدوران ماقبل از مدرن  ۀتیتوتال که درحالیهستند.  لئقا تریعام و توتال

 (44، ص 1391پور،  و مشعل
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بحران پورهونی و شکاکیت آغاز گشت و همین بحران است که فولکلور  جمو»( معتقد است که 249، ص 1384در این باره باومن )
تولید انبوه، »مدرن به نوسازی تعبیر کرده که در آن  ( از پست20، ص 1382ای که کالینکوس ) گونه ، به«دهد را تشکیل می مدرنیته فلسفی پست
، تنوع، یریپذ سکونی و دولت ملت در حال افول هستند و انعطافتر، رویش هرز مناطق م عنوان برادر بزرگ شهر، دولت به کالن مصرف انبوه،

 «.باشند یالمللی شدن در حال ظهور م ثباتی، ارتباطات، تمرکززدایی و بین افتراق، بی

 (1باس: نگارندگانمند )بازنمایی و اقت مبانی نظری در مطالعات معماری و شهرسازی معاصر با نگاه نظامگستره و نظاِم  :2شکل 

( را 2شکل ای ) گیری مبانی نظری در معماری و شهرسازی باید گسترۀ این عوامل فرارشته گفت که در پاسخ به چرایی شکل توان میدر نتیجه، 
کند. با بستر اجتماعی که از  ها را در محتوا و روش بازگو می مد نظر قرار داد، زیرا ارتباط غیرقابل انکار معماری و شهرسازی با سایر حوزه

انسانی در   ی را رقم زده و عوامل نوپدیدی را به مبانی نظری علوممدرنیسم شکل گرفت، انسان معاصر شهروندی شد که تحوالت گوناگون
ریزان بودند که در نقش پدیدارشناسان سعی کردند دیدگاهی نونهاد از هر  مدرنیسم، این طراحان و برنامه های بعدی افزوده است. در پست دوره

های نظری موجب  مدرنیسم، اجتماع تمامی این داشته ما در پسا پستدانستند ارائه دهند. ا آن چیزی که پدیدۀ مؤثر بر معماری و شهرسازی می
گیری گفتمانی چندوجهی شد که به دنبال آگاهی از هویت چندالیۀ انسان معاصر و نمود کالبدی آن است. در ادامه، به مدل و محتوای  شکل

 شود. این اقدام پرداخته می

 گیری مبانی نظری در معماری و شهرسازی ی شکلچگونگ

ای و  رشته هر دوران، نوعی نگاه درون پردازان هینظرهای تفکر طراحان و  ای از نظریات و روش منزلۀ مجموعه ررسی مبانی نظری، بهب
کند. زیرا این  آن نیز توجه می عوامل و بسترکه شناخت کامل به  آن  شود. حال منجر می رهایمتغ تفسیری است که فقط به شناخت ـ تاریخی

دهند. خصوصًا که معماری و  شکل می« مطلوب ـ ممکن»در بستر نظام  آن راآن مبانی نظری  رأسشناختی و در   هویت پدیدۀاند که  عوامل

                                                           
 ؛1386بل،  ؛1384 ان،یمعمار ؛76-75 ، ص1392 ،یجبروت یو درر یاسالم ؛70 ، ص1398و همکاران،  یلنگرود رگذاری؛ م1395کار،  ؛ نقره1383 ان،ی: قبادمنابع 1
 .1387فر،  ینیع ؛1375دوز،  نیپوست ؛1383 لر،یم
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یی از آن در طبقات اجتماعی خاص به معنی تفاوت در تفسیر و جنس اصول ِمبانی نظری ها سبکمدار است و حتی گسترش  شهرسازی اجتماع
ای متفاوت باشد. پس  ماری و شهرسازی از لحاظ ماهیتی در دوران )زمان( و اجتماعات )مکان( مختلف پدیدهکه مع در آن اقشار دارد، نه این

ثابت است که اگرچه متناسب با زمینْه در حال تکامل )تدریجی یا دفعی( بوده است، ولی  باً یتقرگرفته از اموری  این ثبات در ماهیت نشئت
 کند. معماری و شهرسازی منتقل می ماهیت ثابت خویش را به مظروف خود یعنی

ها، نگاهی روشمند  شناسانۀ مزبور در مرحلۀ شناخت، در ادامۀ مسیر تحلیل و تجزیۀ آن توان در کنار نگاه تاریخی و ماهیت در نتیجه می
یات هنجاری و شناخت گرا داشت. زیرا در فضای احاطۀ کامل نسبیت بر مبانی نظری به حجم نظر پردازی اثبات برای اهدافی همچون نظریه

های واقعی حیات بشر در بحران  سازی در عرصه گیری و تصمیم کم برای کلیات و اصوْل نیاز به تصمیم که دست آن شویم. حال مضاعف نائل می
یسم ایجاد ماند. در حقیقت، آشوب انرژیکی که در ساختار و ساحت اجتماعی بشر در دوران مدرن مدرنیسم باقی نمی تعریفی و نسبیت پست بی

نظام »های بشری، با ایجاد یک  مند و ساختارگرا گرفت. ولی، بدون اولویت دانستن داشته مدرن نقد و پاسخ مبتنی بر نگاه نظام شد در پست
 در تناقض است.« فکری

پاسخ نگه داشته  یها ب ماند که مبانی نظری معماری و شهرسازی را در برخی جنبه ضعف، به دوران گذاری می مدرن، با این نقطه پست
های تمدن بشری  ثباتی نظام داشته نظمی و بی دیگر منشأ تنوع صرف نیست، بلکه ریشۀ ناهماهنگی و بی« چندپاسخی»است. از سویی دیگر، 

ر توان نتیجه گرفت که آگاهی انسان معاصر به نقاط قوت و ضعف دوران مختلف و تأثیرگذا اساس، می کم در سطح اصول است. بر این  دست
بودن جدا کرد تا بتوان از آگاهی و شناخت موجود بهره برد.  بودن را باید از مطلوب دهد که ممکن بر مبانی نظری در هنرهای تجسمی نشان می

م و گرایی تجربی در مدرنیس ای که بتوان از گفتمان بوده برای گفتمان شدن بهره برد. پس باید، با آگاهی از ضعف دستگاه معرفتی اثبات گونه به
یابی که بر  های جایگزین اندیشید، همچون بهینه مدرنیسم، به گفتمان ( و چندجوابی در پست72-70، ص 1392عقالنیت سنتی )ساعی، 

 زمان است. صورت هم ها به اساس قبول ناتوانی در پاسخ مطلق و کامل به همۀ جنبه
. یعنی نقش مبانی نظری را از حالت دینما یمی است، بسیار اندک نافتی دستی موجود، به نسبت آنچه ها ییتوانادر این مسیر، دانایی و 

تأثیرگذار، بلکه پایه و اساس تحول پایدار و  تنها نه«ی طراحی، فّناوری، مصالح و... به حالت ندهایفراشده نسبت به مدیریت  منفعل و تفکیک
 شود: زان و عوامل تأثیرگذار در ساختار مزبور ارائه و بررسی میبه می های زیر با توجه  تغییر داد. بر مبنای چنین دیدگاهی، دوره» پویا

 گرایی ـ دوران سنت

گرایی را باید به دو دورۀ کلی تقسیم کرد: تا پیش از انقالب صنعتی و عصر روشنگری اروپایی، و از آن زمان تا بروز مدرنیسم.  دوران سنت
محصول کارکرد  یآدم تیهو، دگریها ۀبه گفت که( بود 24، ص 1383، انیقباد) «یمذهب ۀتیتوتال» ی یامذهباقتدارگرای غالب  جّو در دورۀ اول، 

(. کلیت معماری در این دوران بر ایجاد 79، ص 1387 ،یقطب) ه استبود یا و اسطوره ینییو آ ینید یباورها ۀشد نییتع شینظام مقتدر و از پ
و  ها ارزشعمارانه، در کالبد )محور( معماری و شهرسازی، و مبتنی بر کرامت انسانی از طریق استخدام کارایی، پایایی و زیبایی م

است  گرفته یمی گذشته قرار ها نظامو در چارچوب تکامل تدریجی  رنگ کمشناسی گذشته بوده است، و خالقیت و نوآوری معمارانه  زیبایی
ی سنتی، شهرهاو نوع خاص هر بنا، در کالبد  تیموقعی و ابی مکان. نظم و خوانایی در عین (59، ص 1384و 65، ص 1382)حجت، 

و  کثرت ژرف وحدت در یاست که به معنا یاز صور باانسجام شهر یا هیپرما ۀمشهود است، بافت یآنچه امروز از شهر سنت»ای است که  گونه به
 (.126، ص 1380)اردالن و بختیار، « شباهت دارد یپراکندگ انیحس وحدت در م

رفتن  سؤالی در کنار زیر طلب تنوع) گرایی دوران اول(، تغییرات در بستر اجتماعی )انتهای سیر تحول سنتکه در دورۀ دوم  آن حال
که خود  یو فلسف ینظری آثار گذشته نبوده و بر اصول و مبان دیتکرار و تقل یمعنا به» اش یمعماراقتدارگرایی سنتی( باعث شد سنت در نمود 
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سازی چنین دیدگاهی در جوامع پیش  (. گرچه نبود راهکار عملی برای پیاده90، ص 1379زاده،  نقی) «شود در حال تکامل هستند متمرکز زین
، مدرن پستکردن این افراط مدرنی در  از مدرن سبب بروز انقالب صنعتی و شورش مدرنیسمی علیه محتوا و روش سنتی شد. البته، با فروکش

 مدرن هستیم. گرایی در پسا پست ی نظری سنتها شده به برخی داشته شاهد دوران بازگشت تعدیل
گرایی به حیات  که سنت گیری مدرنیسم از جامعۀ رنسانس در ایتالیا شکل گرفت، حال آن های شکل نکتۀ بسیار مهم اینجا است که زمینه

گیری و سپس صدور آن به  مههای فکری و فرهنگی ملل اروپایی، موجب ه تدریج، با توجه به شباهت داد. به خود در جوامع دیگر ادامه می
شود گفت اگرچه در ملل اروپا و  صورتی که می ترین زمینه اعتقادات مذهبی بوده است. به آمریکا شد. به دیگر سخن، در جوامع سنتی، قوی

تر از ورود  گرفتن بود، ولی در سایر ملل خیز آرام محوری مدرنیستی در مقابل کلیسا)خدا(محوری در حال شکل آمریکایی دوقطبی انسان
 های فرهنگی را به ایشان داده بود. فّناوری و پیشرفت وجود داشت و فرصت روزآمدی برای سنت

گرایی باشد، در اقتدارگرایی اصحاب  که در ناکارآمدی سنت گیری مدرنیسم، بیش و پیش از آن های شکل این بدان معنی است که ریشه
شود تمرکز قدرت را به چنین اوضاعی اضافه کرد که در  یشی در جوامع بوده است. میقدرت برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از دگراند

شود گفت تجربۀ منفی  نوعی می های رم باستان در تسلط خرد و منطْق علم و زیبایی را ایجاد کرد. به رنسانس، قرار به بازگشت به ارزش
  1یی در همۀ جوامع داشت.گرا اقتدارگرایی دینی در جوامع مسیحی قربانی بزرگی به نام سنت

 ـ دوران مدرنیسم

 انیاست م یچه زمان تهیآغاز مدرن که نیدر ا یول ،بوده است زمان همی اروپای غرب یدر کشورها جوامع مدرن شیدایبا پ تهیمدرن شیدایپ
(. دربارۀ چیستی مدرنیسم، افرادی 62، ص 1382)ضمیران،  مدنظر است 1930تا  1890از سال  عمدتاً ی ول ستیتوافق ن پژوهشگران

( معتقدند که مدرنیسم گفتمانی متشکل از اصول اندیشه و فلسفه در دوران پس از عصر روشنگری در اروپا 5ص  ،1389) یانصارهمچون 
ی دیگر رنسانس را ا عدهن هجدهم، و ، برخی از روشنگری قرانگلستاناست. برخی دیگر آغاز این گفتمان روشنفکری را از انقالب صنعتی 

( نیز، به نقل از آنتونی گیدنز، مدرنیسم را 25، ص 1377برخی همچون احمدی ) (.82، ص 1388اند )جمالی و حیدری،  آن دانسته آغاز
 دانند.  شیوۀ زندگی اجتماعی ملل اروپا در حدود سدۀ هجدهم می

پیرایی دوران  گرایی( و دین مداری، انقالب صنعتی، روشنفکری )واقع گرایی، علم سانهای فکری و اجتماعی مدرنیته را در ان اگرچه زمینه
. زیرا مستقیم باعث دانند یمرا بیشتر ناشی از انقالب صنعتی  سمیمدرندانند، ولی دربارۀ معماری و شهرسازی پیدایش  رنسانس می
گیری فرایند  این خود به معنی شکل که ها شد ی و مصرف آنانباردارقل، ون ی مواد و مصالح و عناصر ساختمانی برای تولید، حملاستانداردساز

های تولید انبوه عناصر برای  طراحی و الگوهای مبتنی بر استاندارهای غالبًا تولید صنعتی و انبوه بود. این تأثیر را برخی به کشف شیوه
ا به مدرن شد وسط  قرونباعث تغییر شیوۀ زندگی  که (57ص ، 1396اند )اقتباس از رهنما و عطا،  ای توصیف کرده پیمانه وساز ساخت

 (. یعنی معماری تأثیرگذار بر اجتماع بوده است.10، ص 1381، دزیتاتسیماکا)
زمینه و بستر محیطی  درنظرگرفتنچنین تحولی در مبانی نظری در معماری و شهرسازی سبب ساخت بناهایی با اصول مشترک و بدون 

، 1381؛ الکساندر، 36، ص 1372کردن به نیازهای مادی و جسمانی، تحت تسلط عملکردگرایی )احمدی،  ( و بسنده)اقلیم، فرهنگ و نیاز
(، در مناطق مختلف جهان شد. به دیگر سخن، اگرچه جوامع اروپایی و آمریکا در مدرنیته ورود کرده بودند، 9، ص 1383نژاد،  ؛ مهدوی9ص 

شناسی و  محور باشد، عملکردی و مبتنی بر نظام زیبایی که انسان ازی آن دوران، بیش از آنولی خوانش مدرنیستی در معماری و شهرس
 گرایانه بود. های مادی ارزش

                                                           
 کنار گذاشته شد.ها  متأخر آن یهای سنت جوامع، هنر ریو در سا کیجوامع، هنر گوت نیدر خود ا .1
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ها را نفی  در این بین، تناقضی بین اصول فلسفی و مبانی نظری معماری و شهرسازی نیز اتفاق افتاد. اگرچه گفتمان مدرنیسم فراروایت
داد که گویا به کلیتی  شدنی و مبتنی بر تئوری تکامل جلوه می ای فراعقلی، فراسنتی و اثبات گونه خود را به کرد، ولی در عمل گفتمان می

( که همۀ جوانب را دارا است و اگرچه کلیات آن 9، ص 1391؛ لنگ، 246، ص 1390عملکردگرایانه دست یافته است )اقتباس از پاکزاد، 
یعنی انعکاس مدرنیسم در مبانی  1بودن این کلیت با جزئیات خصوصًا سنتی و گذشته نیست. گبرخواسته از تاریخ است، نیازی به هماهن

نگر با محوریت عملکردی بود که کارکردی فراتر از مجموع اجزای آن داشت  مراتبی و کل یابی به ساختاری جامع، کّمی، سلسه نظری ابنیه دست
)اقتباس از  2(Non Essential- Filler( و فرعی )Essential- Mainو جنبه دارند: اصلی )ها د پردازانش بر این بود که پدیده و اعتقاد نظریه

 (.1386پاکزاد، 
بندی اصلی شهر ایجاد  های فضایی و کالبدی را در ساختار و استخوان ریز شهری عملکردگرا باید کیفیت به دیگر سخن، طراح و برنامه

بودن از این کل کسب کنند. در این  واسطۀ جزء با هر کاربری و فعالیتی نیز همین کیفیات را به ها های آن در معماری سکونتگاه کند تا زیربخش
های ارتباطی( آن بود. زیرا معمارْی جسمی )شالوده( بود  های ساختمانی( نیز تابع ساختار کالبدی )شریان تفکر، حتی فرم کلی شهر )توده

ختلف این کالبد و عملکردهای آن را تشکیل داده و برای حیات خویش به ارتباطی های م وار )زنده و درحال رشد(، که بخش ارگانیک
گرفته در بخش)ارگان(های این  های صورت ( نیاز دارد. از دیدگاه مدرنیستی، مجموعۀ این معماریونقل حمل ستمیسبخشی ) بخش و بین جریان

 شود. گیری سازمان فضایی به نام شهر منجر می تر به شکل بزرگ های سازمان کالبدی، عملکردی و ارتباطی در سطحی شالوده و در الیه
 یمبان و یاورانه مبادو فنّ  یو علم یعوامل فلسف ای 3نهادی و سازمانی عوامل متعدددر سطح جغرافیای شهری، برخی معتقدند که 

دوران انسان  نیدر ا است، زیرا یدر عالم هست یوو نقش  گاهیو جا تیموقع از انسان یتلق رییعامل تغ نیتر اما عمده ،شوند مطرح می سمیمدرن
که عقل  چنان. داشت ژهیو یتیفیک سمیمدرن نیادیاصل بن منزلۀ به ییگرا عقل. افتیخدا ارتقا  ینیگزیجا مقام خدا به ینیجانش گاهیاز جا

 (. 83-81، ص 1379زاده،  نقیآن متصور نبود ) یبرا یرمادیجهان غ بای انسان بود که ارتباط یاستدالل ماد ایموردنظر عقل 
را نیز نفی کرد  ها فرهنگ خردهی در کنار اومانیسم، ریقرارگ(، با 269، ص 1387یی علمی )ابل، گرا لیتقلساحتی مدرن، ضمن  عقل تک

جمعی )قبادیان به ی مبتنی بر ِخَرد و انتخاب ا ژهیوعنوان جایگزین، هویت یکسان جهانی و ایدئولوژی  (. در مقابل و به80، ص 1387)قطبی، 
 ۀنیبرجسته در زم یها از چهره 4کوال ناریاست. کرد یم( را پیشنهاد 117، ص 1389نژاد و همکاران،  ؛ مهدوی 92، ص 1383نقل از رهنورد، 

 غالب را دارا وجههدف  ـ ابزار ،فنی ِت یسروکار داشت که در آن عقالن تیاز عقالن یبا مفهوم ساده و محدود مدرن : عصردیگو یممدرن 
کید  کنترلبینی،  پیش ،قیدق ۀمحاسبریزی،  در عصر مدرن بر طرح، برنامه که یست. درحالا بر دوش عقل  ادییز تی، مسئولشده بودو نظارت تأ

و  نقل شده در نادریشد ) مرتفع می فّناوریدرازمدت به کمک ابزار علم و  در ستیبا یمشکالت انسان م یو علم نهاده شده بود و تمام
 (. 45، ص 1391پور، مشعل

                                                           
ها با مفاهیم و عوامل مرتبط با  ها نیست و بیشتر باید به ارتباطات موجود آن های تاریخی خود الزامًا از نوع ارتباط علت فاعلی و وجودی با آن ها با ریشه یعنی ارتبط پدیده .1

 ها توجه کرد. آن
شده توسط  میاگرچه در چارچوب ترس ،یهای فرع بخش ۀکه توسع است. حال آن یشهر ۀمداخل اسیتر و در ق یو دائم یدر بخش عناصر اصل یسازشهر یرسالت اصل .2

 یمداخالت معمار اسیدر ق شتریدارد، و ب یزندگ ۀویدوران و ش یاجتماع یشناس ییبای(، زانهیمرتبط با اقتصاد )خرد و م یاست، ول یبخش اصل یزیر و برنامه یطراح
 .شود یم فیتعر

 یبعد از دو جنگ جهان یو بازساز یو اعتقاد یمذهب ،یو اقتصاد یهمچون عوامل صنعت .3
4. Stinare quell 
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 مدرنیسم ـ دوران پست

مدرن  دربارۀ ریشۀ پست (.Ihab, 1985دارد ) از مدرن پس خییتار ۀمرحل ایاز مدرن  پس طیشرا مدرن اشاره به معنای لغوی پست
ی فلسفی و ها یینارسای انتقادی در قبال ها گفتمانمدرن مجموعۀ  ی کنیم. زیرا پستشناس گفتمانمدرنیسم را  که توان سخن گفت هنگامی می

آن  یبرا ینیگزیجا مدرن بود اما یها شهیانکار اند مدرن بر پست ۀشیاند یمبناو  (Harvey, 1991, p. 63ی مدرنیسم است )ها فرض شیپ
 سوی مشخصی ندارد به روبه عقل مدرن پشت کرد، اما  سمیمدرن اگرچه پست؛ نه اثبات استی مدرن منطق نف منطق پست ی،طورکل نداشت. به
 .مدرنیسم است ۀ عطف تغییر و ایجاد در گفتمان فکری و فرهنگی پستنقطی مدرنیسم ها شهیر  هم(. پس هنوز 6، ص 1380)آقاجری، 

برای توصیف واکنش به  شیها نوشتهنویسندۀ اسپانیایی )در  سیدان کویفدرم توسط 1934مدرنیسم از جنبۀ محتوایی در سال  شروع پست 
با ظهور  1875از  که م برای توصیف دوران نوین تاریخی1938مدرن توسط آرنولد توین بی در  رنیسم( بوده است. بعدها اصطالح پستمد

و مسیحیت )به تعبیری ادیان(، و آغاز  سایکلداری، تسلط  کار گرفته شد. به دید او، این دوران پایان فردگرایی، سرمایه ی غیر باختر بود بهها قدرت
کار  هنرمندان و منتقدان به توسط ورکیویدر ن 1960 ۀاصطالح بعدًا در ده نیا(. »10، ص 1376یی و فرهنگ جهانی است )جنکز، گرا کثرت

به  ندهیطور فزا به ریاخ یها مدرن در دهه پست ۀواژ. کار بردند مزبور را بهۀ واژ 1970 ۀبودند که در ده ییپردازان اروپا گرفته شد، سپس نظریه
، نیواژه همچن نیاشاره دارد. ا ستمیب در قرن سمیدوران پس از اوج ظهور مدرن نیو افول ا سمیمدرن ییدوران شکوفا انیخود، به پا ریمفهوم فراگ

  1(.74، ص 1397دهدار و دهدار، ) «دوران معاصر نظر دارد. یبه جنبش روشنفکر

گرا  اصولی و بازسازی زیستی، یی، محیطگرا ساختست. جریاناتی همچون م ا1980مدرنیسم دهۀ  نقطۀ اوج و دگرگونی جریانات پست
به مدرنیسم شاکلۀ اصلی  (. اگرچه جریان انتقادی نسبت1393کرباسیان، ) روند شمار می در اواخر این دهه به وار رهیزنجترین جریانات  از مهم

ها و گسست تاریخی تکامل شگرفی در این  ست. مثاًل در نفی فراروایتمدرن است، ولی در سایر موارد، ادامۀ تکامل و توسعۀ آن گفتمان ا پست
شناسی تقلیل یافت. به دیگر سخن، برای بیان علت وجودی هر  های تاریخ در حد مطالعات سیر تحول زمینه روی داد و الزام ارتباط با ریشه

 2گری به حداقل رسید.ای، نیاز به ارجاع به تحوالت تاریخ علم در دوران پیش از دوران روشن پدیده
و  یاریز ؛1378 ،ینیبحر ؛1370هابرماس، مدرنیسم ) ی دربارۀ تغییرات ناشی از ورود تفکرات پستشناس انیجررسد در یک  نظر می به

توان گفت این تغییرات به دو صورت اتفاق افتاده  (، میMartinez, 2007 ؛Jost, 2006 ؛Larsen, 2009 ؛1393پاکزاد،  ؛1382 ،یوسفی
کنندۀ نتایج. این روند از زمان مدرنیسم تا اکنون بوده است. هرچند شاهد  است: نخست در جوامع تولیدکنندۀ ایده و دوم در جوامع مصرف

مدرنیسم، باید  های ورود پست به کثرت موضوعات و حوزه ایم. با توجه  گرا یا به تولیدکننده نیز بوده کننده به بوم تغییر در آرایش جوامع مصرف
کننده یا  ، در برخی موارد مصرفاند دکنندهیتولهایی  زمان که در حوزه ای هستند. یعنی، هم گفت جوامع مدام درحال تغییر وضعیت در هر جنبه

در زمینۀ محتوایی، تبادالت فرهنگی پایه و اساس آن را مدرن در جریان است که  های پست جنبه گرا هستند. پس، گفتمان پویا و سیالی بین بوم
، ص 1393توان حضور و تأثیر پررنگ این تغییرات را رصد کرد )اقتباس از پاکزاد،  مدرن نیز می دهد. در معماری و شهرسازِی پست تشکیل می

3.) 

                                                           
و  جازیاستهزا، ا ه،یزبان آن مستلزم استفاده از طنز، کنا است که و گفته شده ستین یکیبا مفهوم موج سوم تافلر  نیبل و تورن و همچن یبا مفهوم فراصنعت انیجر نیا .1

 (.110 ، ص1387هم باشند )محمدپور،  هیهرچند متناقض و عل است، دیو ترد دیتقل ت،یقطع عدم هام،یاشارات و ا
شهرسازی نیز، عدم نیاز به شواهد تاریخ علمی در (. اگرچه در معماری و 1396 همکاران، و یانیآشت یفتحصورت عّلی در فلسفۀ علوم بروز کرد )ر.ک:  این امر به .2

 Rossi,1984; Alexander etمدرنیسم، با توجه به تجربۀ موفق در این زمینه در دوران مدرنیسم ادامه یافت ) های متأخر و معاصر از دوران پست توجیه و تفسیر پدیده

al., 1987;  Bacon, 1974) 
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باره از سنتی به  افتاد که برخی از جوامع یکیافته( در حالی اتفاق  مدرن )بیشتر در جوامع توسعه جوامع مدرن به پست شدن لیتبد
علت اولویت توسعۀ کالبدی و  ، بهتوسعه  درحالیافته(. زیرا روند تغییرات در برخی جوامع  خصوصًا جوامع غیرتوسعه) مدرن تغییر یافتند پست

های مدرنیستی از جمله  توسعۀ مبتنی بر ارزش شناسی روند این تغییرات با آسیب زمانی همی همراه بوده است. راتیتأخاقتصادی بر فرهنگی، با 
( باعث شده است که فرصتی 60، ص 1384ی شناسایی و سنجش هویت )حجت، ارهایمع( و 80، ص 1387هویت سنتی به مدرن )قطبی،

 شدۀ مدرن در این جوامع ایجاد شود. سازی الگوهای تجربه جای پیاده مدرنیستی به دربارۀ انتخاب الگوهای بومی یا پست
اند، جای بحث فراوانی دارند. در  مدرنیسم قرار گرفته تحت تأثیر پست میرمستقیغهای مختلف معماری و شهرسازی، که مستقیم یا  حوزه
گاهانه/ ابهام سبک، (: 155، ص 1386توان به گفتۀ جنکس استناد کرد که معتقد است )اقتباس از قادری،  صورت کلی می این زمینه به سبک ناآ

شده/  هنرمند سرکوب نش،یگز و ها سنت/ داری متأخر سرمایه ،یا گرا، متناسب بدون انسجام/ شکل نشانه پسند و کثرت مردم /انهیگرا واقع
تغییرات بخشی و / یی در تصمیماتگرا تیکل ،یو مشارکت یانهگرا نخبهگیری  تصمیمگرا/  نخبهجامعۀ  ،یا حرفههنرمند  ،یمشتر ـ هنرمند

ترین خصوصیات  در فرایند ابنیه مهم و عضو فعال ندهیعنوان نما به طراحخدمات در تقابل با  ۀاکنندیمه ریز راح و برنامهط سرانجام اندک و اندک
 شده است. قول نقلیی به نقل از کنت تامپسون نیز در همان منبع ها دگاهیدمدرن است که در معماری و شهرسازی بروز کرده است. چنین  پست

ماند که صرفًا  مدرن همچون دوران گذار می که پست آن های مختلف دارای گفتمان است، حال ، مدرنیسم در جنبهکه اشاره شد گونه همان
کند تا از رهگذر تالقی و ارتقای دانش  ی فکری اقدام میها انیجرفسیری به تولید ت هایی است که همچون ابزارهای تحلیلی دارای اصول و ارزش

چنین  که نیکمااعنوان اصولی نوین گسترش دهد.  به احتماالً ها را  و باثباتی برسد و آن اعتنا قابلهای  وش، به یافتهو تجربه در این دوران و بدین ر
مدرنیسم و  ایم. در این زمینه، از پست مدرنیسم شاهد بوده ی در دوران پستافکارعمومو  ها رسانهسازی و تسلط  امری را در مورد اصل جهانی

شود  ی قبلی )اثباتی، انتقادی و تفسیری(، یاد میها میپاراداانسانی )اجتماعی(، در کنار سایر  عنوان پارادایمی جدید در علوم هایش به ارزش
 (.53 ، ص1387 محمدپور،)

 مدرنیسم ـ دوران پسا )پست( پست

" قبول است قابل زیهر چ" که معتقد به سمیمدرن معتقد بود مرده است، عصر پست "شهر کی قت،یحق کیراه،  ک"یکه به  سمیمدرن عصر»
، ص 1385، ترنر« )است انیدر جر سمیمدرن که تحت عنوان پست پست رفتیعصری را پذ دیدر حال خروج از صحنه است و امروزه با گرید

 نفس اعتمادبه ،ۀ اخالقیات استلیوس به(. در این دوره، که بشر به دنبال تعدیل خرد عقالنی 93ص  ،1389، فیروزی و همکاران، 26
ی( کیدئولوژیا الزاماً های انسانی )نه  دست آورده است و سنت و تولید اطالعات علمی را دوباره به اورانهفنّ های  ۀ خود در برابر پیشرفترفت ازدست
 (. 32-22، ص 1385، ترنرزیست را متعهدانه تعریف خواهد کرد ) ۀ خود با محیطرابطی خواهد کرد و نیبازآفرخود را 

دوران  برخالف. ولی شود ینمها، از نوآوری غفلت  شده است. یعنی، در کنار سنت ها از مدل بهینه و تعدیل این بازگشت عقالنی به سنت
 تیگاه از جنس خالق آن ینوآور»ها است، نه از نوع بدعت.  ی و سنتمدرنیسم، این نوآوری از جنس خالقیت برگرفته از مبانی نظری فلسف

)حجت، .« باشد از نوع بدعت خواهد شد آن موجود و متضاد با نیگزیجا دیگاه که جد و مکمل آن باشد و آن موجودۀ زاد دیه جدکاست 
نمودن  یبوم زین انسان و ازیمطابق ن یگذشته به همراه تجل بخش تیو هو یفرهنگ و لیهای اص اصول و ارزش رشیپذ( »66، ص 1384

 (.90، ص 1379زاده،  )نقی« ب خواهد بودمطلو ییجامعه ندارد، نوگرا یفرهنگ های ارزش ها وارد شده و تزاحم با تمدن ریهرآنچه که از سا
سازی انواع محتوا  ارائه و پیادهرسد در این نظام نوین، از لحاظ روشی، زباِن الگویی و مبتنی بر فرایند و داده روشی برای  نظر می به

 (. در1379زاده،  ( اشاره کرد )نقی1381توان در زمینۀ معماری به نظریات کریستوفر الکساندر ) )اطالعات و دانش و خرد( خواهد بود که می
سازی هدفمند  سازی برای چارچوب )پارادایم( الگوواره بندی، و دسته و شناسایی، تفکیک شناسی برای پردازی، گونه نظریه بر افزون راستا، این
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، 1395؛ عسکری و بهزادفر، 121، ص 1388؛ رضوانی و همکاران، 104، ص 1392الزم و ملزوم همدیگر خواهند بود )معماریان و طبرسا، 
 (.196ص 

های فطری بشر خواهی و باورجویی بر اساس نیاز ولی از لحاظ محتوایی، مبانی نظری معماری و شهرسازی در این دوران شاهد هویت
ی خود را گذار تیاولومدرنیستی نظام ارزش و  یۀ پسا پستما درونمدرن نقد شده بود. پس این  ی نفی و در پستکل بهاست که در دوران مدرن 

 سبب به یکه یک ستین ریپن ایشراب  یکانون توجه قرار دارد. معمار در است که یو صالبت طراح یبلکه درست»، ردیگ ینمبودن  از نو و کهنه
 اگرچهمدرنیسم،  در پسا پست هیما درون(. این 609، ص 1374)نوحی، « ردیصرف نبودن، عنوان بهتر بودن به خود بگ به یگریو د بودن  کهنه

 ی نوینشناس دانشها را دارد، ولی به زبان و روشی شکل خواهد گرفت که مبتنی بر نظام علم اطالعات و  محتوایی چندجانبه حاوی انواع دانش
 (.1397است )ر.ک: فتاحی، 

از همیشه حس خواهد کرد و  تر رنگ کممدرن مرز مبانی و تجربه و کاربرد را  یعنی محتوای نظری در معماری و شهرسازی پسا پست
ساختاری منجر خواهد شد. به بیان دیگر،  ـ ی در بستر پارادایم پدیداریساز تیهوسمتی خواهد رفت که به  های محتوایی به ترکیب داشته

پنداری در معماری و شهرسازی،  مدرنیستی، با عبور از تفکرات سیستم مفهوم ساختار مبانی نظری معماری و شهرسازی در پارادایم پسا پست
ای که  گونه هد بود، بهی، متنوع و پدیداری خوارتکراریغبافتگی رفته است و دارای خصوصیات پویا، سیال،  های درهم سمت نظریه به

ی باالیی از عوامل مختلف نظری و عملی را خواهد داشت. چنین تصوری از معماری و شهرسازی عبور از تصورات مکانیکی و دگیتن درهم
ر هوشمندی د»و « راهبردزایی چندوجهی»( که نیازمند Batty, 2012, p. 1سمت تصورات ارگانیکی و اقتضایی است ) ماشینی و سیستمی به

 (1399خواهد بود )ر.ک: فرهنگدوست و همکاران، « روش حل مسئلۀ خردمهارتی»یابی به  برای دست« روش
همچنین، سبک طراحی در کنار سبک معماری ایجاده شده است و جایگاه عوامل مختلف در فرایند طراحی، متناسب با بستر، دیده و 

تنها نقش مخاطب در فرایند طراحی به رسمیت شناخته شده است، بلکه  ران، نه(. در این دو1400شود )فرهنگدوست و همکاران،  تعیین می
یافته از مبانی نظری و  ( را منبعی تجمیع5، ص 1391ۀ جمعی )گالبچی و زینالی فرید، حافظی ها انباشتهمدرن، اندیشه و  معماری پسا پست

 داند که در گذر زمان در حال تکمیل و تصحیح است. بسترشناسی می
جهت فرایند را تعیین کنند، بلکه خود نیز جزئی  توانند ینمهای طراحی از قبل  تنها مبانی نظری که حتی نظریات و روش یگر سخن، نهبه د

دهی این مجموعۀ عوامل  ای که الگوهای کلی مبتنی بر هویت )در نقشی ساختاری(، با سازمان گونه . بهاند مسئلهاز ماهیت و چارچوب حل 
های  اند و جایگزین نقش نظریه و روش ذار در معماری، وحدت در کثرت را با درصد باالیی از حضور متکثر عوامل عملی کردهمختلف و تأثیرگ

؛ موحد و 13-12، ص 1392؛ کریمی، 1391)ر.ک: سلطانی، منصوری و فرزین،  1اند شدهدهی به فرایند طراحی  طراحی در چارچوب
 (. 1399؛ فرهنگدوست و همکاران، 12ص ، 1391؛ میرجانی، 47، ص 1391همکاران، 

که در شهرسازِی این دوران پساساختارگرایی بروز کرده و در حال تکامل است. ساحت فکری شهرسازان این دوران اشاره به  حال آن
هم و در تعامل با بستر ادراک  توان مفاهیم و معانی را در ارتباط با های شهری به انسجام و یکسانی دارد. پس می بودن و عدم التزام ساختار موقتی

گرایی در معماری این دوران  کرد. به دیگر سخن، تفکر اقتضایی نتیجۀ اصلی پساساختگرایی در شهرسازی است که شباهت زیادی به زمینه
ای  امل فرارشتههای شهرسازی است، ولی دربردارندۀ عو دارد. در این تفکر، جغرافیای ساختاری، اگرچه محرک اصلی و پایۀ محتوای نظریه

                                                           
که نظم  شوند یم انینما یجامعه هستند و تنها زمان یو خرد جمع اتیهستند؛ چراکه الگوها حاصل تجرب یطراح یالگوها یدر زبان معمار میمفاه نیترجمان ا» .1
 کننده از فضا جامعه استفاده یها تهمناسب به خواس یمتعدد بتواند پاسخ یها در فضاها و فرم ریتکرارپذ ندیفرا کیوخطا، در  آزمون قیعناصر فضا ازطر انیم جادشدهیا

 (.151 ، ص1396نژاد و رادمهر،  )حمزه .«بدهد
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ۀ شیوۀ زندگی شهری قلمداد شده است )اقتباس از شکویی،  همچون ساخت اقتصادی، اجتماعی و نظام تولید، توزیع و مصرف است و سازند
 (. این تفکر در ارتباط مستقیم و با عملکردی پنهان با فضا و طراحی شهری در هر بخش و ناحیۀ آن قرار دارد.123، ص 1379

های معماری و  ئلۀ تازگی و رو به توسعه بودن گفتمان پساساختارگرایی از یک سو، و عدم استقالل محتوایی و روشی رشتهبدین روی، مس
ای، اگرچه چندین دهه از بروز اجتماعی و ورود این تفکر به معماری و شهرسازی گذشته است  های فرارشته شهرسازی برای پیشبرد این گفتمان

(Boelens & de Roo, 2016, p.60موجب شده است که نمونه ،)  .های عینی از کاربست واقعی آن محدود به جغرافیای اروپا باقی بماند
 این در حالی است که کنشگران این روند در سراسر جهان نسبت به مطالعات نظری و تضارب آراء، سال هاست که اقدام میکنند.

طرفه و مستقل اتخاد کرد.  گرایی، مسیری یک به سنت مشخص است، گفتمان مدرنیسم، با تکامل دفعی نسبت 3شکل گونه که در  همان
گرایی و مدرنیسم، بلکه  های سنت نه فقط بین داشته گرایی بود؛ افزایی و تجمیع که پست مدرنیسم، با نگاهی نقادانه به این دو، به دنبال هم آن حال

پیش علوم در  از مدرن کنونی، ارتباط بیش های مستقل از این دو گفتمان که فضایی برای بروز و ظهور پیدا نکرده بود. در دوران پسا پست بین یافته
ظری معماری و شهرسازی، از حالت دفعی در مدرنیسم و های قبلی باعث شده است که مسیر نوزایی در مبانی ن کنار لزوم حفظ و حضور داشته

 زمان تغییر یابد. مدرنیسم، به تدریجی و هم سکون در پست

 معاصر یشهرساز  و یمعمار  ینظر  یمبان یر یگ شکل در غالب یها تحول گفتمان ری: س3شکل 

 (De Roo, 2010, pp. 20-23; De Roo et al., 2012, pp. 31–37; Kauffman, 1995, pp. 12-17)گردآوری از: 

محوری سوق یافته است و در  سمت مراوده و تعامل محوری به ای که ساحت نظری معماری و شهرسازی، در طی دوران مختلف، از فن گونه به
های پیچیده و  سازی آن یعنی فضای معماری و شهرسازی را از نوع سیستم حال حاضر، دیدگاه غالْب این محتوای نظری و بستر واقعی پیاده
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شناسد. هدف و جهت اصلی در این نوع از گفتمان تبدیل گفتمان نظری برای گذر از معماری و شهرسازی تأثیرپذیر )با کلیدواژۀ  بافته می هم در
جانبه روی  زمان، متعادل و همه صورتی هم است. در این حالت، تکامل به«( شدن»به معماری و شهرسازی تأثیرگذار )با کلیدواژۀ «( بودن»

بافتگی محتوای آن خواهد بود  هم شناسی فضا، و نظریۀ در اختارگرایی در ایجاد روش این گفتمان از نوع هستیدهد، که نقش پساس می
(Boelens & de Roo, 2016, pp. 45–48; Healey, 2006, pp. 224–226.) 

 بحث

های با  ین پژوهش شناخت عوامل و ریشهکه رویکرد ا آن انجامد. حال بررسی مبانی نظری با رویکرد مروری صرفًا به دستاوردهای شناختی می
های پژوهشی است، نه مرور به قصد شناخت صرف سیر تحول مبانی نظری در دوران معاصر. بر این  پژوهانه و به قصد یافته رویکرد آینده

گیری از گذشته برای ترسیم  بهره صورتی تنظیم شده است که شیوه و بستر مطالعاتی برای استفادۀ مستقیم از نتایج را در بستر اساس، نتایج آن به
 ارائه کند.« محور در معماری و شهرسازی آیندۀ مبانی»

های ایجادشده در بستر  مدرنیسم باعث شده است که بسیاری از تفاوت توجهی برخی منابع به شروع دوران پسا پست همچنین، بی
های منعکس در منابعی که  ش، در مرحلۀ تدوین، بر اساس شاخصمدرنیسم قلمداد کنند. این پژوه معماری و شهرسازی را ادامۀ مسیر پست

مدرنیسم، اقدام به تفکیک  شده برای پسا پست های ارائه قائل به شروع چنین دورانی هستند، با استفاده از قیاس محتوایی این منابع با شاخص
 ها کرده است. مدرنیسم و بررسی آن این دوران از پست

رسد در نبود جایگاه مشخص و فرایند مدونی برای  نظر می ها با مبانی نظری، به پژوهی و رابطۀ آن العات طراحیبا توجه به جایگاه مهم مط
های نوین برای افزایش راندمان طراحی و اجرا شاهد  گیری از فّناوری گیری از مبانی نظری در فرایند طراحی از یک سو و لزوم بهره بهره
که شاهد تقلیل جایگاه آن به مطالعات شناختی )از نوع  اتی دستاوردهای مبانی نظری هستیم. چنانشدن هرچه بیشتر حضور عملی رنگ کم

شناسی وضع  های طراحی هستیم. آسیب نگر( و عدم کاربرد عملِی این شناخت در فرایند طراحی در محافل دانشگاهی، علمی و آتلیه تاریخ
 و یمقطعتوان مشکالت متعدد علم معماری و شهرسازی را  رو به این معنی است که نمی یی از قبیل پژوهش پیشها پژوهشموجود در قالب 

 ی دید و راهکار ارائه کرد. مورد
رسد ریشۀ مشکالت معماری و شهرسازی معاصر نبود چارچوبی علمی و مبتنی بر  نظر می در پاسخ به سؤال این پژوهش، به

مند، در راستای اهداف کالنی همچون زیست پایدار و  های نظری را با نگاهی نظام نگر است که در آن تمامی داشته مینهپردازی اثباتی و ز نظریه
  1های فراوانی دارد. های کالن از دیدگاه پژوهشی پیچیدگی هه با بستر(. زیرا مواج4شکل توسعۀ همگون، درنظر بگیرد )

ی غیرجامع و بررسی صرفًا بخشی از آن بدون درنظرگرفتن ریگ جهتنکتۀ بارز در بررسی مطالعات مبانی نظری معماری و شهرسازی 
نیز  ها یبررسنگر در  بودن روش پژوهش کالنفسیری یکسان به دالیلی همچون در دسترس نت ـ مباحث دیگر است. نداشتن رویکرد تحلیلی

  شکلاین رشته در دانشگاه  سیتأسزمان با  ی به معماری و شهرسازی که همشناس علمجامعیت است. همچنین، نگاه  برگرفته از همین عدم
ۀ عوامل دخیل در معماری دهی مجموع باعث شده است که نیاز به تعریف چارچوب علمی بیش از هر زمانی احساس شود؛ زیرا سازمان گرفته

 و شهرسازی ازجمله مبانی نظری، فرایندهای آموزشی و طراحی باید با نگاهی جامع و روشمند و هدفمند انجام گیرد.
آن، شاهد کاهش و  قرارگرفتنجای پایه و محور و اولویت  ، نقش مبانی نظری را باید بازشناسی و بازبینی جدی کرد. زیرا، بهنیب  نیا در

یابی به نظریۀ اثباتی در معماری حال حاضر بیش از هر زمانی نیاز به  تقلیل جایگاه و کارکرد مبانی نظری در عمل هستیم. مسیر دست
باط عوامل رو الگوهایی را از ارت اساس، پژوهش پیش دهد. بر این  نگر خود را در مطالعات شناختی نشان می نگری دارد. این نگاه زمینه زمینه

                                                           
 ... .و کیفی صورت بهها  داده کالن تفسیر و تحلیل برای مناسب تحقیق روش نبود و کارامدی نا شده مطالعه پدیدۀ بر تأثیرگذارهای  متغیر نامعلوم تعداد جمله . از1
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های علم  دهی داشته کند که در آن مبانی نظری در نقش مفصل و بستر اصلی سازمان ای با مبانی نظری معماری و شهرسازی پیشنهاد می فرارشته
توان  ، میای این پژوهش رشته بندی مطالعات بین اساس، در مقام جمع بیند. بر این  شناسانه می و هویت معماری را زمینه ردیگ یممعماری قرار 

 درنظر گرفت: 4صورت شکل  عوامل کلی مؤثر بر مبانی نظری معماری و شهرسازی را به

 دهندۀ ساختار مبانی نظری معماری و شهرسازی در دوران مختلف  مند از مجموعه عوامل تشکیل : برداشت نظام4شکل 
؛ 101 ، ص1381 ،یی؛ طاها93-92 ، ص1383 ان،ی؛ قباد41 ، ص1389 ،شهیدی؛ فالحت و 6 ، ص1389 ،ی؛ انصار13-12 ، ص1382 ،یاعوان)گردآوری از: 

 .Thot,2002, p؛ 24 ، ص1379 ،ی؛ نوذر5 ، ص1391د، یفر ینالیو ز یگالبچ ؛31 ، ص1377 ،ی؛ کاظم60-59 ، ص1374؛ جهانبگلو، 51 ، ص1389 ،ینورمحمد
 (Marsh, 2008, p. 7؛ 341

مند و جامع به  دهندۀ این است که با نگاهی نظام شناسی این پژوهش، نشان ی پژوهشی منعکس در پیشینهازهاینکنار سایر  چنین دیدگاهی، در
عنوان یک یافتۀ  به. گرا، متفاوت و منعطف آن را در دوران مختلف مشاهده کرد ی واکنشریرپذیتأثتوان  عوامل مؤثر بر مبانی نظری معماری می

تر برخی از این عوامل فرامعماری در دوران مختلف با محتوای غالب در مبانی نظری معماری در آن دوران  نقش پررنگرسد  مهم، به نظر می
 گرایی )پوزیتیویسم( در فرایندهای طراحی و پژوهشی معماری در دوران مدرنیسم. ای مستقیم دارد؛ مثاًل تأثیر اثبات رابطه

ته اشاره کرد که در دوران فعلی، از جنبۀ مدیریت دانش در معماری و شهرسازی، نبود توان به این یاف صورت خالصه می همچنین، به
کمبود و  نیتر بزرگای بررسی شود،  پردازانه صورت نظریه های علمی، ازجمله مبانی نظری، به که در آن جایگاه و نقش داشته  یعلمچارچوبی 
تنوع زیادی در روش و نگاه آثار پژوهشی به چیستی و محتوا و کاربرد مبانی نظری  که ای در زمینۀ مطالعات مبانی نظری است، چنان چالش پایه

دهندۀ معماری و  ای به بستر شکل رو، با نگاهی فرارشته های وجود چنین کمبودی است. بر این اساس، پژوهش پیش خودی خود از نشانه به
 شناسی کرده است. مند بررسی و رابطه ای را با نگاهی نظام (، مجموعۀ عواملی فرارشته6شکل و  شهرسازی )
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پذیری مبانی نظری معماری از عوامل فرارشته5شکل   گرایی )چپ( ای در دوران مدرنیسم )راست( و سنت : الگوی تأثیر

پذیری مبانی نظری معماری از عوامل فرارشته6شکل   )چپ(مدرنیسم  مدرنیسم )راست( و پسا پست ای در دوران پست : الگوی تأثیر

 گیری نتیجه

 نامتقارنرسد که رشد  نظر می های پژوهش، اگرچه به مند در یافته در بررسی وضع موجود مبانی نظری معماری و شهرسازی با نگاهی نظام
های های طراحی بیشترین تأثیر را در فرایند طراحی داشته است، ولی مشکالت دیگری همچون ناهمگونی زبان مبانی نظری با فرایند فّناوری

شده است. همچنین، ادامۀ روند « محور طراحی مبانی»جای  به« محور طراحی فّناوری»ی نظری و تا حدی رشد ماندگ عقبطراحی نوین باعث 
های  ترشدن شکاف آن با فرایند طراحی و محصول نهایی آن، و آسیب توجهی به بروزرسانی روش تحقیق و محتوای مبانی نظری باعث عمیق بی

مفاهیم موجود در  شناسی مخاطبان به نفع فّناوری، و به قیمت گسست از کهن ی بر طراحی و طراحان، در کنار تغییر ذائقۀ زیباییتسلط فّناور
 مبانی نظری خواهیم بود.

ی را، بدون معمارتوان  ای است که نمی گونه ی ماهیت و هویت معماری در هر دوران بهده شکلنقش عوامل مؤثر بر مبانی نظری در 
سازی درنظر گرفت. جوامع انسانی، از انقالب صنعتی تا به امروز، شاهد تحوالت مختلفی در شیوۀ  انی نظری، چیزی فراتر از ساختمانمب

آشکار است. در این پژوهش، ضمن تفکیک این  کامالً انسانی و ازجمله معماری  اند که تأثیرات آن در علوم زندگی فردی و جمعی خود بوده
صورت تطبیقی با تأثیرات آن در مبانی نظری معماری بررسی شده است. در ادامه، عوامل  ها به ها، سیر تحول آن محتوای آن عوامل متناسب با

 ی از این تأثیرپذیری مبانی نظری معماری پی برد.تر قیدقی تفکیک شده است تا بتوان به مصادیق تر یجزئکلی رصدشده به عوامل 
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 : نقش عوامل کالن و فرامعماری بر مبانی نظری معماری و شهرسازی 4جدول 

 مدرنیسم دوران پسا پست مدرنیسم دوران پست دوران مدرنیسم گرایی دوران سنت شاخصه

انواع رابطۀ 
 انسان و محیط

برداری  قداست متافیزیکی و کیهانی طبیعت و بهره
نیاز از منابع طبیعی/ انسان محاط و  برحسبحداقلی 

 کننده احاطهمقهور در طبیعت 

خدا، کیهان و طبیعت/  دوبندیقاومانیسم: رهایی از 
عاملیت و موقعیت برتر انسان به طبیعت/ حق 

منابع  با  رابطه در، آزادی و فاعلیت انسان تیمالک
 وحش اتیحطبیعی خصوصًا منابع مشترک با 

برداری  زیستی متعادل انسان با طبیعت و بهره هم
اصولی و پایدار از منابع طبیعی مبتنی بر 

ی )متافیزیکی و کیهانی( انسان در ریپذ تیمسئول
 برابر طبیعت و زمین

متافیزیکی  سمینچرال ای یی مابعدالطبیعیگرا عتیطب
/ و ناتورالیسم ا( لسفی )نفی متافیزیک و خدف - جزمی

/ انسان ا( دربارۀ متافیزیک و خدروشمند )سکوت 
 ۀ طبیعت است.کنند بیتخرو  کننده خلق، کننده کامل

 نظام اعتقادی
ساالری(: حاکمیت قواعد و اصول  سئوکراسی )دین

زندگی که  شئونها در تمامی  دینی و تفسیر جامع از آن
 سنت )الهی( گویند ها بدان

 نید یجداِانگار ایی یاگرایدن ،ییگرا ینیعسکوالریسم: 
 و ابزاری به دین و سنت سمیپراگمات، نگرش استیاز س

 ی سنتی و نهخداباورآتئیسِم )خداناباوری( دینی )نه 
 ها تیفرارواایدئولوژی جهانی مدرنیستی( و پایان 

 گرایی / نظریهن( )هم سنتی و هم مدر

 - گرایی علمی در کنار سکوالریسم و آتئیسم و نظریه
پا  یشناس شناختی/ تکامل یشناس معرفتمعرفتی/ 

 ه گرایی / فرانظرگرا ساخت

 جایگاه عقل
ی عالم و تالش برای ها دهیپددر بین  ها سنتکشف 

 افزا ای معرفت گونه ها به درک روابط بین آن
راسیونالیسم: عقل ابزاری است برای حصول شناخت 

 ساالری و بروکراسی محیطی و گسترش حاکمیت دیوان

تجربه و توان  عقل جمعی: استفاده از هوش،
چندجانبه برای کشف زمینه، درک ماهیت و 

 یابی به نتایج دست

پذیر و یادگیرنده در نظام  به هوش مصنوعِی برنامه اتکا
 گیری و کاهش مداخله در تفسیر و تجزیه تصمیم

 شیوۀ اثباتی
های اثبات علمی  بودن روش منطقی: یکسان ـ فلسفی

و دین بوده  با منطقی که نوعی زبان مشترک بین علم
 است.

پوزیتیویسم: فلسفۀ علم مبتنی بر روش علمی 
 شود. گرایی که به رئالیسم منجر می اثبات

روز  های به گرایی: فلسفۀ علم مبتنی بر داده ماهیت
گرایی منجر  کرده در بستر و زمینه که به زمینه

 شود. می

صورت ترکیب و  گرایی ساختارگرا: فلسفۀ علم به هویت
 ها نگر آن ها، و تفسیر زمینه دانشتجمیع انواع 

الگوی 
 ساختاری غالب

از  مقدرشناسانهگرایی: تفسیر متافیزیکی و  مبادی
و مضامین نظری و عینی، و احاطۀ  ها قالب، ها دهیپد

 این اصول بر اعمال و رفتار عمومی بشر

کنندگی بر مبنی فردیت  یی: مصرفگرا تیمطلوب
تنی بر )ایجاد خرسندی و پسند شخص(، یا مب

 سودمندی و کارایی برای اجتماع

ی زیبایی یا زایش نمودهایی: ترکیب گرا تنوع
ها، عدم پایبندی به کارکرد و  آن بینوترک

 گرایی سنتی گرایی مدرن یا هندسه مطلوب

بر توجه تنظیم شرایط  گرایی: منظور از زمینه، عالوه زمینه
فرهنگ ی اجتماعی و ساختارها، توجه به ازهاینمحیطی و 

 و... در مبانی نظری است.

نمود در مبانی 
 نظری معماری

های معماری و  یی مطلق در تمامی بخشساختارگرا
متناسب با  شهرسازی، در راستای کالبد و فضاسازی

توجهی به هر  فرهنگ دینی و رسوم ملل و حذف و بی
 ینیردیغچیز 

توجهی به معنا، تنزل معماری به  عملکردگرایانه، بی
سازی صنعتی و تولید انبوه مبتنی بر  ساختمان

توجهی به فرهنگ و  ساختگی، بی ی پیشاستانداردها
 هویت جوامع

 ،یامروز ییگرا بوم ،ییگرا خیتار
ی و شهرسازی معمار م،یمستق ییاگرایاح

 یمعمار ،الساعه خلق
 یو فضا عهیالطبءاو ماور نینماد ،یا استعاره

 مدرن پست

یی نوین، مدیریت دانش و نظریات الگوگراورود 
ی التقاطی، تمرکز بیشتر بر فرایند ها سبک، محور داده

به محصول، طراحی و اجرای گروهی و  طراحی نسبت
 مشارکتی به مبانی
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 منابع

  ی، چاپ اول.دانشگاه آزاد اسالم: تهران)مترجم(.  بیفرح حب .تیو هو یمعمار(. 1387) سیابل، کر

 .41-34(، 10)3 ،یآباد .به پست مدرن ینگرش فلسف(. 1372) بابک ،یاحمد

 .چاپ اول، نشر مرکز :تهران .تهیمعماي مدرن(. 1377)احمدي، بابک 

 .خاک نشر: اصفهان)مترجم(.  شاهرخ دیحم. یرانیا یمعمار در یعرفان سنتحس وحدت: (. 1380) الله ار،یاردالن، نادر و بخت

 .45-27(، 21)6 موعود، مشرق. «هنر زمینه ساز»تأملي در مفهوم (. 1391)محمود  ارژمند،

 .84-67،(3) ،یرانیا یمعمارعوامل مؤثر.  نهیبه تیریمد هیبر پا یطراح یفی(. بهبود ک1392) احسان ،یجبروت یرضا، درر ،غالمیاسالم

 تهران: جهاددانشگاهی. (.یستمیبر نگرش س هی)با تک یاسالم یو شهرساز یمعمار ینظر یمبان(. 1396) مینس ،یاشراف

 .53-42(، 5، )الیخ. جهان به نینگاه نماد یشناخت و معرفت یشناخت یهست یمباد(. 1382)غالمرضا  ،یاعوان

 .16-3(، 11)4 شوشتر، یاجتماععلوم  )فراتجدد(. پسامدرن یشناس درآمدي بر جامعه(. 1389) میانصاري، ابراه

مرکز نشر . الدن اعتضادی )مترجم (. تهران: ها تا منشور آنسرچشمه نیمعاصر: از نخست یشهرساز(. 1395) واتسالفی، اوستروفسک
 ی.دانشگاه

 ، چاپ سوم.دگلیتهران: ب)مترجم(،  اخگر دیمج. یشناس ییبایز یدئولوژیا(. 1399)  یتر ، گلتونیا

 .44-35، 17 شه،یاند بازتاب .تهیسنت و مدرن الوگید(. 1380هاشم ) ،یاجرقآ

ی )مترجم(. تهران: سروش، چاپ احمدرضا آ. یطراح ی(: تئوریدر معمار نشی)آفر یمعمار یقایبوط(. 1393ی )س یآنتون، ادسیآنتون
 هشتم.

، چاپ ( دانشگاهها )سمت یکتب علوم انسان نیتدو: سازمان مطالعه و  تهران.  یتجسم یهنرها ینظر یمبان(. 1399)  الله بیحب ، یالله تیآ
 پانزدهم.

 ، چاپ پنجم.قرن یتهران: هنر معمار .میها و مفاه شهیغرب: ر یمعمار(. 1392) ریام مسعود،  یبان

 .انتشارات ققنوس :تهران )مترجم(. حسن چاوشیان .اي پست مدرنیتهه اشارت (.1384)باومن، زیگموند 

 ، چاپ پنجم. : دانشگاه تهران تهران.  یتجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرساز(. 1378)  نیحس ، ینیبحر

، تهران: دانشگاه تهران، چاپ جلد اول .معاصر یشهر یطراح ینظر یمبان لیتحل(. 1398، بلوکی، بهناز و تقابن، سوده )نیحس ،ینیبحر
 چهارم.

 کوشا مهر.نشر  :رازی. ششهر یو ساخت اصل یشهرساز(. 1382) حمدرضابذرگر،م

 چاپ دوم. ،تهران: دانشگاه تهران)مترجم(. زاده  امینبهناز، منظر الگو، ادراك و فرایند(. 1386) مونیبل، سا

: تهران .الیخ ايیمیوحدت شهود، ک ودفتر اول و دوم: وحدت وجود  ،یهنر و معماري اسالم یعرفان یمبان(. 1388) حسن ،یقهبلخاري
 .سوره مهر

 .تهران: سروش نیا )مترجم(. مسعود رجب .انیزبان و ب یهنر اسالم. (1365) توسیت ،بورکهارت

 .رانیتهران: مؤسسه ا )مترجم(. اری صالح نحسی غالم .هاعصر دوم رسانه .(1378پاستر، مارک )

 .دیانتشارات شرکت عمران شهرهاي جد: تهران .جلد اول ،ها در شهرسازي شهیاند ریس(. 1386پاکزاد، جهانشاه )

 .آرمانشهر تهران: .تی: از آرمان تا واقعیها در شهرساز شهیاند ریس .(1390اد، جهانشاه )پاکز

 ی، چاپ ششم.دیتهران: شه .یشهر یطراح ندیو فرا ینظر یمبان (.1393) پاکزاد، جهانشاه
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 .انتشار یشرکت سهام: تهران ی )مترجم(،اله جبار . رحمتها ها و ابطال حدس(. 1392)پوپر، کارل 

 تهران: مؤلف.. سوي چگونگي معماري الهيگامي به(. 1375) دوز، محمدمهديپوستین

 ی.نشرخوارزم :تهران ی )مترجم(.خوارزم دخت نیشه .موج سوم(. 1374) نیالوتافلر، 

 انیفرشاد نور. شهري زيیرو برنامه یطراح به( سمیپست مدرن -)پست ییفراتر از نوگرا یشهر همچون چشم انداز: نگرش(. 1385ترنر، تام )
 ، چاپ دوم.شهري زيیرتهران: شرکت پردازش و برنامه)ویراستار(.  یالله نادرشاه حشمت .)مترجم(

-79(، 181-180)44 ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب .درباره شهرسازي پست مدرن یبحث(. 1380) رحیم انه،یچ دريیحو  روزیف ،یجمال
124. 

 .مرندیز :گناباد)مترجم(.  فرهاد مرتضایی چیست ؟. سمیمدرن –پست (. 1376) چارلز جنکز،

 .چاپ اول، نشر مرکز: تهران و روشنفکران. یکراسو: دمتهیمدرن(. 1374) نیجهانبگلو، رام

تهران:  چاپ هفدهم، (.مترجمکالم ) بایز دی. سعیفلسف یشناسبر مکاتب علم یعلم درآمد یستیچ(. 1396) سیفرانس چالمرز، آلن
 سمت. انتشارات ،یو فرهنگ یعلم انتشارات

 .64-56 (،73) ،راه و ساختمان .الیمعماري س(. 1389)فروش، سمانه چرم
 .70-63(، 14) ،بایز یهنرها .ها ارزش یارزش یب(. 1382) یسیحجت، ع

 .62-55(، 24) با،یز یهنرها)تأملی در رابطه هویت و معماری(.  پرداز تیساز، انسان هو انسان تیهو(. 1384) یسیحجت، ع

، سمیمدرن تا پست سمیاز مدرن، الرنس کهون ی. در،نقدگونه. ترجمه مهتاب ملکوت یا کتابنامه سمیمدرن (. پست1394) هابیحسن، ا
 .یازدهم. چاپ ی،تهران: انتشارات ن. انیدیرش میعبدالکر ا،ی: مسعود علراستارانیو

مطالعات در سفرنامه ابراهم جکسون.  زدی یو شهرساز یبخش معمار تیعناصر هو ی(. بازخوان1397) دهیعس سیده ،یزاده مهرجردینیحس
 .130-111(، 1)19 ی،مل

 یمعمار مطالعات. رانیمعاصر ا یالگوگرا یمعمار در نهیبه ینیو الگوگز ییاصول فضا لیتحل(. 1396، مهدی و رادمهر، مهسا )نژادحمزه
 .168-145(، 11)6 ران،یا

 ، چاپ اول.کده کسري کتاب :مشهد. کیتمیمعماري الگور میپارادا(. 1391) نیزوب ،خبازي

 ، چاپ ششم..تهران: علم و دانش. یمعمار عت،یطب انسان،(. 1399بابک ) وش،یدار
 .79-72(، 1)2 ،یتیو علوم ترب یعلوم اجتماع ،یروانشناس. پست مدرن تیو هو یبرنامه درس(. 1397و دهدار، آرش ) یمجتب دهدار،

 ات نی.انتشارتهران:  .فرهنگ پست مدرن(. 1393) میعبدالکر ان،یدیرش

در مطالعات  ینگار میو پارادا کیمیپارادا یبر مبان یتأّمل(. 1388) زیپروی، دل و احمداع، رذآ ،دیحمدیسی، نیخدادادحس، مهران ،یرضوان
 .119-147(، 1)2 ،یدر علوم انسان یارشته انیمطالعات م .نانهیکارآفر یابی: بازاریمورد مطالعه ،یا رشته دانیم
 .65-50(، 50)13، توسعه راهبرد. تهیو مدرن یاسالم یرانیتوسعه شهر ا(. 1396و عطا، بهنام ) میمحمدرح رهنما،

 ،(4)21ی، و شهرساز یمعمار -بایز یهنرها. رانیمعاصر ا یو شهرساز یدر معمار تیبحران هو ِی (. علت کاو1395محمدمنان ) ی،سیرئ
63-74. 

تهران:  )مترجمان(. اکبر خاصه ی. رضا مختارپور، علها هیها، رو ها، روش هیها، نظر ها، داده دهیعلم: پد یبند طبقه(. 1395) کیزوستاک، ر
 کتابدار.

 . تهران: دانشگاه تهران.یامنطقه یزیربرنامه و برنامه یهاها و مدلهیها، نظرمکتب(. 1393الله ) کرامت ،یاریز
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 -یمدرس علوم انسان. شدن یو جهان سمیپست مدرن سم،یمدرن ندیتهران در فرا یتوسعه کالبد(. 1382) یعلی، وسفی والله کرامت ،یاریز
 .140-125(، 2)7 ،فضا شیو آما یزیربرنامه

 نیاول. نمایو س یمعمار ییفضا تیفیدر ک یگر تیو روا تیرابطه روا یقیتطب یبررس(. 1394کالنترزاده، محمدمهدی )و  میمر ان،ینلیز
 ، یزد، ایران.یشهر تیریو مد یشهرساز ،یهای معمار کنفرانس ساالنه پژوهش

به )عیساعدسم ی. خط ریو غ الیالگوهاي نماهاي س جادیدر ا کیمعماري پارامتر یخطریغ کردیرو لیتحل(. 1395ی، اصغر و شعبان، محبو
  https://civilica.com/doc/484399تهران.  ،یو شهرساز یمعمار یمهندس یالمللنیب کنفرانس

 .هاتهران: آگ .یانتقاد یشناس : روشیدانش علم تیعقالن(. 1392)یعل ،یساع

 .)ع( نیدانشگاه امام حس. تهران: معاصر یو معمار یشهرساز ینظر یمبان(. 1392، ساسان )فریسوادکوف
 ،(23) ،یتوسعه تکنولوژي صنعتو الزامات.  میمفاه ف،یمفهـوم: تعـار(. توسعه فناوري در عصـر 1393منوچهر )ی، مهرداد و منطق ،یعیشف

1-10. 

 . تهران: مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. چاپ دهم.ایجغراف فلسفه(. 1379یی، حسین )شکو

. باغ نظر, یمعمار یبر تجربه در فضا یمبتن مینقش الگو و مفاه قی(. تطب1391. )ی, احمدعلنیفرزو  ریامدیس ی،منصور ،, مهردادیسلطان
9(21 ,)3-12. 

از  ،یهنر یهنر، نقد ادب یشناس جامعه هنر، فلسفه ،یشناس ییبایدر باب ز ییهنر: درس گفتارها ینظر یمبان(. 1398) میمر ،یشهباز
 .کی. تهران: مارلدوران متفکران و هنرمندان تا باستان ونانفالسفۀ

 .نشر قصه: تهران .هنر شناسی بر نشانهدرآمدی (. 1382ضیمران، محمد )

 .تهران دانشگاه تهران، ی،دکتر ۀرسال .رانیمعاصرا یآن با معمار نسبتپست مدرن و  یمعمار دهیپد لیتحل(. 1381عطااالله ) ،ییطاها

 .درا ران: ص ه ت. روز ام  ان ه و ج  یوژ ول ن ک ت (.1366) د ی ج م ،ور پ اس ب ع

 ،انسـانيشناسـي علـومروش .اي در معمـاري و شهرسـازي شناسي الگو واره به سوي یك گونه(. 1395)مصطفی ، عسکري، محسن و بهزادفر
89(22 ،)195-228. 

 .18-5 ،(2)2 ،یو شهرساز ینامه معمار. یتحول و تکامل مفهوم هنر عموم ریس ی(. بررس1388) ی، سلمانو مراد هرانم ،یالحسابیعل

نامه: مجموعه مقاالت میان رشته اندیشهاي انساني و محیط و نقش آن در تدوین دانش پایه معماري.  تحول نظریه(. 1387) رضایفر، علعیني
 .. تهران: مرکز مطالعاتي و تحقیقاتي شهرسازياي شهر و معماري

 ، چاپ اول.کتابدارتهران: نشر . ها درباره داده یو علم یفلسف یها: جستار داده هیبر نظر یدرآمد(. 1397) اللهرحمت ،یفتاح

فرهنگستان علوم پزشکي  یراپزشکیتهران: کروه پ«. تاریخچه روانشناسي در ایران»(. طرح پژوهشي 1396و همکاران ) یعل ،یانیآشتی فتح
 جمهوري اسالمي ایران.

با  هیرسته ابن ینظر یاز مبان یریگ ( در بهرهBIM) یاطالعات ساختمان یساز فّناوری مدل یها تیظرف (.1400) یهاد ،فرهنگدوست
 .75-98، (4)2 نده،یآ ینداز شهرهاا چشم. یرشته معمار تیمحور

در  یبا تمرکز بر طراح ،یطراح یبر تئور یمولد، مبتن یۀنظر تی(. خاستگاه و ماه1400) محسن ی،طبسو  رویه ،شیفرک ی،هاد ،فرهنگدوست
 .123-98 ،(2)1 ،رف یمرمت و شهرساز ،یمعمار. یرشته معمار

، یشناس یمعمار(. ارائه الگوی هویت پایدار معماری، مبتنی برطراحی فرایندی. 1399، هادی، نبوی، فائره و برقچی، معصومه )رهنگدوستف
3(15 ،)68-89. 
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 شهرسازي، معماري-بایهنرهاي ز .فضاي معماري ريیگ کلو نقش آن در ش فهومحوالت مت (.1389شهیدی، صمد)فالحت، محمدصادق و 
2(42 ،)37-46. 

 .نشر فضا: تهران .ها و گرایش های نظری معماری ریشه(. 1381فالمکی، محمدمنصور )

و  ایجغراف. سمیهاي شهرسازي در دوران پست مدرن یژگیو یابیو ارز لیتحل(. 1389ی، محمدعلی، سجادیان، ناهید و علیزاده، هادی )روزیف
 .95-73(، 6)2 ،شهري چشم انداز زاگرس زيیربرنامه

 .چاپ هشتم، انتشارات سمت :تهرانم. ستیدر قرن ب یاسیس یها شهیاند (.1386) حاتم ،یقادر

 آرا. شهیتهران: اند هجدهم. شیرای. ومرجع پژوهش(. 1400) دیحم ،یقاسم

 ی.فرهنگهای  دفتر پژوهش :تهران. معاصر غرب یدر معمار میو مفاه یمبان(. 1383) دیوح ان،یقباد

 .ها )سمت( دانشگاه یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدو. تهران: یشهر یزیر برنامه یمبان اصول و(. 1394)رسول  ،یقربان

 .87-83(، 10)2 ال،یخ نهیآ. رانیامروز ا یو معمار تیمفهوم هو(. 1387) اکبر یعل ،یقطب

 از ب اک خ  ن ی ش اف و  ان ی ل ق ی ل د ع اح. حسن چاوشیان، دوم جلد ،تیهو قدرت:  گ ن ره و ف  ه ع ام اد، ج ص ت : اق ات ر اطالع ص ع(. 1380)  ل وئ ان ز، م ل ت اس ک
 . و ن  : طرح ران ه ت)مترجمان(. 

 .15-8(، 37) ،یآباد. یلدا غفوریان )مترجم(. سمیمدرن انیدر بن یروح معمار (.1381ی )آنتون ،دزیتاتسیماکا

 اسالمی. دفتر نشر فرهنگ: تهران .یینوگرا ندیبحران جامعه مدرن: زوال فرهنگ و اخالق در فرا(. 1377) اصغر یعلدیس ،یکاظم

 یمطالعات جامعه شناس طهیدر ح یرانیا یاسالم شرفتیپ ی(. الگو1400) زی, عزیجوانپورهروو  حسن ی،قل ساربان یستار ،دی, حمیکرامت
 .133-119(, 52)14 ی،مطالعات جامعه شناس. هیالفق حضرهیکتاب من ال یبر اساس بازخوان یشهر

 http://pajoohe.ir/-Postmodernism__a-34822.aspx .باقرالعلوم رسمي پژوهشکده تیسا .سمیمدرن پست(. 1393قاسم ) ان،یکرباس
 ی.سالما غاتی. تهران: سازمان تبلیهنر معنو ی. مبان(1372ی )هانر ،کربن

 .26-2(،2)14 ،یمطالعات مل. گذارانه استیس ی: تأمالتیابی تیهو ندیو فرا یحافظه جمع(. 1392) یعل ،یمیکر

 ی.بهشت دیدانشگاه شه تهران: ی بیدهندی) مترجم(.ومیق مهرداد .یو راز جاودانگ یمعمار(. 1381) ستوفریالکساندر، کر

 .نیکا :مشهد )مترجم(. اعظم فرهادي. نقد پست مدرنیسم(. 1382)آلکس  ،کالینیکوس

 .100-91(، 1)1، داریپا یو شهرساز یمعمار .ستیز طیو نقد آن در حوزه مح داریپا یمعمار(. 1389یوسف ) ،یمهلبانیگرج

 ی.بهشت دیتهران: دانشگاه شه )مترجمان(. ونی. جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایدر معمار یباشناسیز(. 1375)کورت  ورگیگروتر، 

 .تهران: دانشگاه تهران .نیادیبن دارایپ یالگوها ،(یی)کهن الگو یپیتا یآرک یمعمار(. 1391) دایآ ،دیفر ینالیمحمود، و ز ،یگالبچ

 ی.فرهنگ مطالعات و یپژوهشگاه علوم انسان :تهران. کمیو ستیدر آستانه قرن ب تیو معنو نیعلم و د(. 1379ی )مهد ،یگلشن

 .33-16(، 29)9 صفه،. ها شناختي تئوري هاي طراحي شهري: تحلیل گونه تئوري(. 1378کوروش ) کار،گل

 ی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.شهر یطراح هیدر باب نظر یمالتأ: تداریمکان پا نشیآفر(. 1391)کوروش  کار،گل

منصور انصاری )مترجم(. تهران:گام نو، چاپ  .معاصر استیبر فرهنگ و س ی: درآمدتهیمدرن پست استیس(. 1384)جان  نز،یبیگو بو  مر،یر
 دوم.

 تهران: دانشــگاه تهران. ،) مترجم(فر ینیع رضای. علطیمح یدر طراح ینقش علــوم رفتار ،یمعمار هینظر نشیآفر(. 1391لنگ، جــان )
 نتشارات علمی و فرهنگی.شرکت ا ای )مترجم(. تهران: بدره دونیفر .در غرب علم یسرآغازها(. 1394دیوید ) ندبرگ،یل

 )مترجم(. تهران: نشر نی، چاپ سوم. انیدیرش می. عبدالکریشناس دهیپد(. 1394) فرانسوا ژان وتار،یل

http://pajoohe.ir/
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 یعلوم اجتماع مجله. کیمیپارادای خاستگاه نظري و مبان :پست مدرن یعلوم اجتماع شیدایو پ وتاریژان فرانسوال(. 1387) محمدپور، احمد
 .82-39(، 2)1 ،مشهد یدانشگاه فردوس

 .80-73(، 5و4) ،بایهنرهاي زآموزش روند معماري. (. 1378) دیرسعیامسیدمحمودي، 

 .211 -187(، 42)11 ط،یمح شیآما(. ساختارگرایی و تأثیر آن بر شهرسازی. 1397پرنا، کلهرنیا، بیژن و قنبری، نوذر ) ،یمراد

-93(، 15، )معماری و شهرسازی آرمان شهری. تیچندظرف ییگرا تا مکان یتک ُبعد ییاز عملکردگرا(. 1394) مردمی، کریم و زندآوه، بهبود
103. 

و  نیعقل، د تیوضع(. 1395اللهی، مهران، میردامادی، سیدمحمد و اسماعیلی، زهره ) ، پرستو، سرمدی، محمدرضا، فرجدیجمشیمصباح
 ،یاسالم تیو ترب میپژوهش در مسائل تعل. شناسانه انسان کردیبا رو یمعنو تیمالحظات آن در ترب و علم در عصر پست مدرن

24(33 ،)95-126.  

 تهران: مهران مطلق.  .یشهرساز و شهر: یو شهرساز یدر معمار ینظر یمبان(. 1387و مطلق، مژگان )مهران  مطلق،

 .114-103(، 6) ،رانیا یو شهرساز یمعماری. معمار یشناس گونه و گونه(. 1392ی )محمدعل، برساطو  نیغالمحس ان،یمعمار

 . تهران: سروش دانش.سیري درمباني نظري معماري(. 1384) نیسحمعماریان، غالم

برنامه. (ی: شهر ریمورد ه)مطالع یاسالم یدر شهرها یکالبد تیهو یبازشناس(. 1391) ابوالفضل، و زنگانه یعل ،یشماع ،یموحد، عل
 .51-37(، 5)2 ،یامنطقه یزیر

 ،یآبادی. اسالمی کشورها یمعمار ندهیبر آ تیاز منظر هو یجستار با گذشته: وندیو پ شرویپ یمعمار(. 1383نژاد، محمدجواد ) یمهدو
(46 ،)6-11. 

 و مدرن شامدرن،یپ یها در دوره تیهو یمعنا نییتب ؛یمعمار تیهو(. 1389)ندا ، خاکسار، و محمدرضا، انیبمان ،محمدجواد نژاد،یمهدو
 .122-113 (،7)4شهر،  تیهو. فرامدرن

 .18-7(، 3)2 ،یبوم ی. شهر و معماریخیو معرفت تار یمکان معمار (.1391) دیحم ،یرجانیم

معاصر  یمعمار فهم «یگرید» تیروا(. 1398) محمد، مرانیضو بهروز ی، منصور، دای، وینوروز برازجان، قهیصد سیده ،یلنگرودرگذاریم
 .72-59(، 77)16، نظر باغ. )از منظر معماران( یگریدر مواجهه با د رانیا

 ، چاپ سوم.تهران: نشر خاك و مهرنوش فخارزاده )مترجمان(. نژاد احمدي. محمد روند طراحي(. 1383) . افاممیلر، س

 .56-43(، 13)4، زن و فرهنگ. زن گاهیوجا سمیپست مدرن شهیاند(. 1391پور، مرضیه ) مشعلفرح و  ،ینادر

 . عصر کنکاش، چاپ دوم.یشهرساز و یمعمار ینظر یمبان(. 1398) فاطمهی، سارو یجدو مرجان  ،نامور 

 هنري، آثار در( کاربردي –( طرح مدلي )بنیاديSALAMنسبت اسالم با فرایندهاي انساني فرا نظریه سالم )(. 1395) دیعبدالحم کار،نقره
 .24-4(، 3)4 ،هاي معماري اسالميپژوهش. ياسالم منظر از شهرسازي و معماري

(,  33)12 شهر, تیهو. «یخواجه عبدالله انصار دانیصد م»بر اساس  یرانیا ی(. اصول شهرساز1397) ریمم ،یو نجف محمدزاده، ینق
37-48. 

 ، چاپ اول.انیراه (.ینظر ی)مبان یاسالم یو شهرساز یمعمار (.1385)محمد  زاده،ینق

 . تهران: جهاددانشگاهی.ها( وهیو ش ارهایمع ف،یتعار ،ی)مبان یشهر یفضا یو طراح لیتحل(. 1395)محمد  زاده،ینق

 .91-79(، 7) با،یز یهنرها یی.و نوگرا سمیمدرن با رانیا یسنت معمار تیرابطه هو(. 1379زاده، محمد )ینق

 هشتم.ی، چاپ نشر نی )مترجم(. تهران: رازیمحمدرضا ش. یپسامدرن در معمار یها هینظر(. 1397) تیک، تینزب
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 ،رانیا یو شهرساز یمعمار خیتار ۀکنگر نیمجموعه مقاالت اول .رانیا معاصری معمار خیدر تار یاعوجاج دهی(. پد1374) دیحمدیس ،ینوح
 ی.فرهنگ راثیانتشارات سازمان م: تهران .جلد نخست

نقش : تهران. یاجتماعتکامل  یها نهیو زم یخیتار نیتکو ی: بسترهاتهیو پست مدرن تهیمدرن یبندصورت(. 1379)ی نعلیحس ،ینوذر
 مهر. جهان

 (.37) ،بایهنرهاي ز، .عتیطب معاصر مبتني بر کردهايیسرشت فضاي معماري با استناد بر رو کضرورت در(. 1389)ن نورمحمدي، سوس

49-58. 

 .یتهران: ساق )مترجم(. انیقاسم می. رحرسانه یدرک تئور(. 1386) نیکو امز،یلیو

 .80-73(، 3)، آبادي . ترانه یلدا )مترجم(.معماري مدرن و پست مدرن(. 1370) ورگنیهابرماس، 

 .دانشگاه تهرانیعقوب آژند )مترجم(. تهران: انتشارات  .یشناس ییبایفلسفه هنر و ز(. 1398) راجر، اسکراتنو  ،هاسپرس، جان

دانشگاه علم و زادگان )مترجمان(. تهران:  . راضیه رضازاده و مصطفی عباسیشهر یطراح یمبان(. 1385)اندرو ی، ازوسکو ی چاردیر هدمن،
 .رانیصنعت ا

 . : خاک اصفهان)مترجم(.  نژاد یمحمد احمد. یمعمار یالفبا(. 1385)  سی، لوئ هلمن
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Abstract 

Studying the history of architecture and urbanism indicates the unique position of theoretical 

foundations in the coherence of their knowledge at different eras. So, the interdisciplinary nature of 

architecture and urbanism has created a multidisciplinary relationship between some transdisciplinary 

factors and their theoretical foundations. The present fundamental research has been formed with the 

aim of a comparative and systematic study of these factors in the pre-modernism era. Accordingly, the 

library resources have been collected and presented using the qualitative research method by discourse 

analysis and structural and pattern-based interpretations. The critical question of this study is the 

pattern of impressionability and influence and the simultaneous impact of these factors in the 

contemporaryBasedonthisstudy'stransdisciplinarymacroroleinshapingthe’factors,findings.era

overall discourse of architecture and urbanism can be perceived systematically, factor-based, and 

comparatively. The application of this research results is in the structure of the system-oriented part of 

the researchers' minds in a holistic, interdisciplinary way and with the sense of philosophy of science. 

Also, the fundamental trend of this research is effective in transforming the discourse of 

impressionability from environmental conditions to influence them; through awareness of the factors 

created and trying to redefine their functional relationships. 
Keywords: Systematic Thinking, Discourseology, Content Analysis, Processology, Patternology 
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