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چکیده:

 تئــوری طراحــی، هســتۀ معرفتــی و دانــش شناســانه در فراینــد طراحــی، و بن مایــه هویت بخــش آن اســت. 
درک ایــن تئــوری بــه صورتــی کــه بــه فلســفه علــم انســان معــارص نزدیــک باشــد، باعــث می گــردد کــه مســئله 
تعریــف و اســتفاده از دســتاوردهای علمــی ســایر رشــته های مرتبــط بــه معــاری، در کنــار ســایر منابــع درون 
ــر پیچیدگی هــای ناشــی  ــد ب ــی اســت کــه بتوان ــاره، داشــن الگوی ــن ب ــه مهــم در ای رشــته ای مطــرح گــردد. نکت
ــان  ــد بی ــه را بای ــد. همچنیــن بــه صورتــی ایــن مقول ــه فائــق بیای از بین رشــته ای و چندوجهــی بــودن ایــن مقول
کنــد کــه درک آن بــرای طراحــان، بــه زبــان و روش جدیــد آنــان، یعنــی فرایندهــای چرخــه گونــه الگوریتمیــک 
و پارامرتیــک از مفاهیــم، نزدیــک باشــد. از ســویی دیگــر، بایــد تــوان هاهنگ ســازی ایــن جنبه هــای مختلــف 
ــد. براین اســاس،  ــته باش ــز داش ــی نی ــاد هم افزای ــه ســمت ایج ــاری را ب ــا طراحــی مع ــط ب ــاً نظــری و مرتب غالب
هــدف پژوهــش جــاری ارائــۀ تعریــف سیســتاتیکی از تئــوری طراحــی، در ســه ســطح، ترویــج، تطبیــق و تولیــد 
علــم، در برداشــتی فراینــد محــور و مولــد گونــه بــرای ارتقــاء آن بــه نظریــه مولــد اســت. پژوهــش حــارض، بــا 
ــان  ــری از گفت ــه ای و بهره گی ــع کتابخان ــردآوری مناب ــه گ ــکای ب ــن ات ــود، ضم ــن خ ــوع بنیادی ــی و ن روش کیف
ــن کــه تئــوری طراحــی در هســته بســیاری از زمینه هــای  ــه ای تحلیلــی و توصیفــی، شــکل گرفته اســت. باتوجه ب
مختلــف طراحــی، از جملــه طراحــی صنعتــی، طراحــی مهندســی، طراحــی معــاری و مــوارد دیگــر قــرار دارد، 
کاربــرد نتایــج ایــن پژوهــش نیــز  می توانــد عــاوه بــر معــاری بــه ســایر رشــته های طراحــی محــور کمــک کنــد. 
همچنیــن از لحــاظ روش شناســی، دارای دســتاورد نوینــی در ارائــه راهکارهایــی ضمنــی بــرای بیــان فراینــد مواجــه 
ــی اســت  ــوری طراحــی اســت. بدیه ــودن تئ ــی ب ــی، بســیط گونگــی و ابهام هــای ناشــی از چندوجه ــا پیچیدگ ب
ــه ســمت دیدگاه هــای  ــن امــر، موجــب شــکل گیری ســاختار فکــری پژوهشــگران ب ــرای ای ــه شــده ب الگــوی ارائ
ــداری  ــت و داده پن ــام واقعی ــه ن ــی و روش مشــرتکی ب ــام طراح ــه ن ــرتکی ب ــه مش ــر مقول ــی ب ــته ای مبتن بین رش

می گــردد.
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99 ــا  ــی، ب ــوری طراح ــر تئ ــی ب ــد، مبتن ــۀ مول ــت نظری ــتگاه و ماهی خاس
ــاری ــته مع ــی در رش ــر طراح ــز ب مترک

1- مقدمه

بــا ظهــور زمینــه طراحــی مهندســی، تحــوالت در نظریــه طراحــی تأثیــر فزاینــده ای در بســیاری از رشــته ها و 
جوامــع دانشــگاهی داشــته اســت. بــه صورتــی کــه تئــوری طراحــی در چندیــن زمینــه دانشــگاهی ماننــد تحقیقات 
خاقیــت تأثیــر داشــته و دارد. در رشــته معــاری نیــز، از دیربــاز اهمیــت و جایــگاه مبانــی نظــری در معــاری 
بــه حــدی اســت کــه ارزشــیابی و ارزش گــذاری محصــول طراحــی، تــا حــد زیــادی )به ویــژه در تجلــی فعلــی آن در 
دوران پســا پست مدرنیســتی حــارض(، از فــرم و کالبــد پشــتیبانی شــده و برگرفتــه از مبانــی نظــری منعکــس در آن 
شــناخته می شــود. بااین وجــود، بــه علــت نبــود چارچوبــی کلــی بــرای ارائــه ایــن راه حل هــا، بحث هــای مکــرری 

 .)Hatchuel et al,2018: 2( در مــورد منطــق، مبانــی نظــری و حتــی ارزش شناســی طراحــی معــارص وجــود دارد

دراین رابطــه بایــد دانســت کــه پرداخــن بــه مبانــی نظــری طراحــی از یــک ســو بــه دلیــل تقســیم حوزه هــای 
ــات ایجــاد شــده  ــر انحراف ــه ســاختاریافتگی در براب ــاز ب ــف دشــوار اســت و نی ــه مشــاغل مختل ــردی آن ب کارک
توســط حرکت هــای شــبه علمی و مــد گرایانــه اســت )Le Masson et al, 2013( و از ســویی دیگــر، نیــاز 
ــز وجــود دارد. همیــن عوامــل ضمــن ایجــاد مســئله فقــدان  ــر نی ــا محیط هــای دامئــاً در حــال تغیی به تناســب ب
وحــدت رویــه و دیــدگاه مشــرتک دربــاره چیســتی مبانــی نظــری معــاری، ایــن بحــران هویــت نظــری را حداقــل 
ــه شــناخته شــده رســمی  ــه و البت ــه یــک مســئله تشــدید یافت در حــوزه طراحــی دوران پساپســت مدرنیســم، ب
ــه  ــن وضعیتی”ب ــد کــه تحقیقــات طراحــی معــاری در چنی ــال، برخــی معتقدن ــل کــرده اســت. به عنوان مث تبدی
هــان انــدازه نامتعــارف و بــدون مجموعــه ای از مشــکات مشــرتک باقی مانــده اســت” )Margolin, 2010( کــه 
البتــه منظــور همــه ایــن پژوهشــگران، ریشــه ایــن قضایــا یعنــی ســاختار نایافتگــی مبانــی نظــری معــاری اســت.

بــه نظــر می رســد منظــور از اصطــاح »مجموعــه ای از مشــکات مشــرتک«، اشــاره بــه مســئله محتــوا و روش 
مشــرتک بیــن کنشــگران مختلفــی اســت کــه در عرصــه بیــان )شــکاف دانشــی - موضوعــی( و حل مســائل معاری 
ــه دیگــر ســخن، تئــوری طراحــی در دوران پســا پست مدرنیســم،  )شــکاف دانشــی - روشــی( دخیــل هســتند. ب
بایــد پوشــش دهنده کلیــه مراحلــی باشــد کــه در زمینــه نظریــه تــا محصــول )کالبــد( معــاری مطــرح هســتند. 
پــس می تــوان گفــت مبانــی نظــری معــاری به عنــوان مهم تریــن عرصــه هویت بخشــی بــه معــاری، به عنــوان 
یــک زمینــه مطالعاتــی اســت کــه هــدف آن تعریــف طراحــی یــا بــه طــور دقیق تــر، طراحــی اســت! براین اســاس، 
در چنیــن رشایــط و دورانــی، پرداخــن بــه هــر مشــکل طراحــی نیازمنــد داده و اطاعــات متنوعــی اســت کــه بــه 
شــیوه ای خــاص، و در راســتای اهدافــی تعریــف شــده در یــک الگــوی سیســتاتیک جمــع آوری و تحلیــل گردنــد.

در زمینــه شــناخت طراحــی بــا چنیــن مشــخصات و رویکــرد جدیــدی، می تــوان بــه تئــوری طراحــی به گونه ای 
نواندیشــانه نگریســت. مثــاً می تــوان بــه ترکیــب تفکــر سیســتمی، بــا تئــوری )مبانــی نظــری( معــاری پایــدار، 
به عنــوان راه حلــی چارچــوب آفریــن توجــه کــرد. بدیــن صــورت کــه مفهومــی جدیــد از ایــن هم افزایــی، بــه نــام 
چارچــوب »هویــت پایــدار معــاری« ایجــاد خواهــد شــد کــه طراحــی نیــز به عنــوان هســته اصلــی معــاری، بــه 
طراحــی پایــدار هویــت گــرا تبدیــل خواهــد شــد. “هویــت پایــدار معــاری کــه حاصــل گســرتِش مفهــوم پایــداری 
بــه مقولــه مبانــی نظــری معــاری اســت، بــه معنــی ســاختاری روا و پایــا، حاصــل از هم نشــینی معنــی دار عوامــل 
مختلــف معــاری، در جایــگاه متناســب بــا »اهمیــت، ارتبــاط و کاربردشــان« اســت. بــه دیگــر ســخن، هویــت 
ــی،  ــوی و برقچ ــت، نب ــت" )فرهنگدوس ــاری اس ــه مع ــتمی« ب ــر سیس ــاز ورود »تفک ــاری، زمینه س ــدار مع پای
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ماهیــت چارچــوب »هویــت پایــدار معــاری« بــر اســاس بازســازی ریشــه های تاریخــی، در فراینــد طراحــی 
)بیــان و حــل مســئله( و توجــه بــه ســیر تحــول نظریــه طراحــی شــکل گرفته )هــان( و مهم تریــن مزایــای آن بــه 

رشح زیــر اســت )شــکل 1- پاییــن(:

الــف( زمینــه فکــری طراحــان را در ســطح باالیــی از عمومیــت محتوایــی، متحــد القــول کــرده، و مبانــی نظــری، 
ــد )اراده بــه واقعیــت از مفاهیــم در شــکل 1( را بیــان می کنــد. به ویــژه نقــش تئــوری مول
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ب( انواع دانش های »طراحی محور« را در فرایند بیان و حل مسئله وارد کرده است.

ــی چندوجهــی  ــرار داده و راهربدزای ــدی در فضاهــای اجتاعــی را مدنظــر ق ج( پیچیدگــی منطــِق طراحــی کالب
بــرای پاســخ بــه ایــن تعارضــات را پیشــنهاد کــرده اســت.

شکل 1. عوامل شکل دهنده به تئوری معاری پساپست مدرنیستی، در »چارچوب هویت پایدار معاری« )مأخذ شکل باال: فرهنگدوست، نبوی و برقچی، 

1399: 85؛ مأخذ شکل پایین:  نگارندگان(

ــا روش کیفــی و نــوع بنیادیــن خــود، ضمــن اتــکای بــه گــردآوری منابــع کتابخانــه ای و  پژوهــش حــارض، ب
ــری  ــد بهره گی ــه فراین ــت ک ــکل گرفته اس ــدف ش ــن ه ــاس ای ــر اس ــی، ب ــی و توصیف ــان تحلیل ــری از گفت بهره گی
ــه  ــه ای در مفهــوم و ظرفیــت »نظری ــی نظــری طراحــی را به گون ــوری و مبان ــه تئ از مطالعــات مختلــف در زمین
مولــد« ســنتز )پــردازش( و ارائــه مناییــد کــه رضورت بهره گیــری از آنهــا در چارچــوب »هویــت پایــدار معــاری«، 
ــه زمینه ســازی حضــور یافته هــای نظــری معــاری در ســبک طراحــی پارامرتیــک و الگوریتمیــک حــال  منجــر ب
ــر  ــاری ب ــری مع ــی نظ ــت مبان ــه ماهی ــت ک ــن اس ــش ای ــن پژوه ــی ای ــوال اصل ــاس، س ــردد. براین اس ــارض گ ح
اســاس برداشــت سیســتاتیک چیســت؟ و چگونــه می تــوان از تئــوری معــاری پایــدار بــه نظریــه مولــد دســت 
پیــدا کــرد. ازآنجایی کــه تئــوری طراحــی در هســته بســیاری از زمینه هــای مختلــف طراحــی، از جملــه طراحــی 
ــز  ــش نی ــن پژوه ــج ای ــرد نتای ــرار دارد، کارب ــر ق ــوارد دیگ ــاری و م ــی مع ــی، طراح ــی مهندس ــی، طراح صنعت
ــیر  ــی مس ــرا به صــورت کل ــد. زی ــک کن ــی محــور کم ــته های طراح ــایر رش ــه س ــاری ب ــر مع ــاوه ب ــد ع می توان
ــوری  ــه تئ ــن باشــد ک ــد نشــان دهنده ای ــه می توان ــد ک ــنتز می کن ــه ای س ــوری طراحــی را به گون ــری از تئ بهره گی
طراحــی )به عنــوان یــک الگــوی جدیــد بــرای علــم و مهندســی(، چگونــه در فراینــد طراحــی مــورد بهره بــرداری 

مولــد گونــه قــرار گیــرد.
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2- پیشینۀ تحقیق

بــا ظهــور تفکــرات طراحــی پژوهــی خصوصــاً در زمینــه طراحــی مهندســی، تحــوالت در تئــوری طراحــی تأثیــر 
ــوان حوزه هــای  ــه می ت ــی ک ــه صورت ــع دانشــگاهی داشــته اســت. ب ــده ای در بســیاری از رشــته ها و جوام فزاین
ــرای  ــی نظــری طراحــی ب ــه دیگــر ســخن، مطالعــات مبان ــر در نظــر گرفــت. ب ــه، مؤث ــن زمین متعــددی را در ای
جامعــه طراحــی، می توانــد وســیله ای بــرای تعامــل بــا رشــته های علمــی دیگــر باشــد )جــدول 1(. ایــن گفتــان 
ــه شــکل گیری مدرســه کارآفرینــی چاملــرز1 در شــهر  مشــرتک در برخــی مــوارد آنقــدر مهــم گشــته کــه منجــر ب

.)Agogué et al,2015c( گوتنــربگ کشــور ســوئد شــده اســت

جدول 1- جنبه های مطالعات زایش نظریه در تبدیل تئوری طراحی به نظریۀ مولد در رشته های مختلف »طراحی محور« )مأخذ: نگارندگان(

برخی منابع مطالعاتیشاخص های مطالعاتیجنبه مطالعاتی

Le Masson et al 2011; Auger, 2013; Alexander et al,2008انواع خاقیت و روش بهره از آنها در فرایند طراحیتحقیقات خاقیت

;Le Masson & Weil,2010a,bروش ها و نتایج بیان و حل مسئله طراحی معارصتاریخچه طراحی مهندسی

Sussman & Hollander, 2015نقش داده ها و عوامل محیطی در فرایند طراحیروان شناسی شناختی

;Agogué et al, 2015c; Nolan, 2009رابطه تئوری طراحی با فرایند و کاربرد صنعتی آنطراحی صنعتی

;Kohnke, 2017ابعاد و آثار به کارگیری آفرینش هرن دیجیتالطراحی و هرن دیجیتال

;Berthet, Bartignolle & Segrestin,2012; Berthet, 2013کارکرد و ساختارشناسی طبیعت و ارگان طبیعیاکولوژی

;Schmid,Mambrini-Doudet & Hatchuel, 2011نقش ابزارهای منطقی و عقلی در تئوری طراحیفلسفه )معرفت، هستی، و...(

;Colasse & Nahkla, 2011; Heskett, 2009نظام سود - زیان و بازگشت رسمایه در عملکردهااقتصاد

;Alexander, 1999; Galle, 1991; Guttmann et al,2019زبان بیان و حل مسئله مبتنی بر الگوریتم هاالگوگرایی و الگو مداری

;Alexander, 2002-2005; Jiang, 2019b; Salingaros, 2000ارتباط الیه های مؤثر در هویت ابنیه با فرا معاریهویت گرایی

;Alexander, 1991; Edgington, 1995, 2014توجه به مسیر بیان و حل مسئله و ارتقاء روش آنفرایندگرایی

;Alexander, 2004a; Jiang, 2019a; Silverstein, 2010نقش عوامل محیطی و محیط زیستی در تئوری معاری پایدار

 ,Alexander et al,2012; Gabriel & Quillien,2019; Borjaابعاد ایجاد و درک پیام برگرفته از مفهوم و نشانهزیبایی شناسی
2010;

;Gamma et al, 1995بکار گیری قدرت تحلیلی و مصورسازی رایانه ایهوش مصنوعی

;Grabow, 1983; Salingaros, 1998ماهیت و جنبه های کاربردی تئوری طراحیگفتان تئوری طراحی

;Salingaros, 2019; Sussman & Hollander, 2015جنبه های تئوری جدید در بهره گیری از فناوریفناوری های نوین

;Popper,1989; Boztepe, 2016شیوه ها و بسرت بیان و حل مسئله به صورت علمیمسئله پنداری

;Protzen & Alexander, 1980شیوه های دسته بندی و ارزشیابی عوامل و اهدافمهندسی ارزش

;Buehring & Bishop, 2020; candy & Potter, 2019پیش بینی آینده محتمل طراحی و تئوری آنآینده پژوهی

;Amer, 2013; Bishop et al,2007; Dunne & Rabi, 2013زمینه های تبدیل ایده و انتزاع به بیان مسئلهسناریو )طرح واره( سازی

;Manzini, 2015;   De Botton,2008توجه به ارتباط عوامل اجتاعی بر فرایند طراحیطراحی اجتاعی

ــه در  ــدار ک ــو م ــان الگ ــرای ایجــاد و گســرتش زب ــش ب ــد از تاش هــای کریســتوفر الکســاندر و همکاران بع
ــوری طراحــی معــارص )مــدرن و پســت مدرن( شــد  ــر تئ ــر ب ــه شناســایی عوامــل مؤث ــاً منجــر ب خــال آن، دقیق
)R.T: Galle, 2020(، بــه علــت نبــود ســاختار و نــگاه سیســتاتیک بــه آنهــا و تــاش بــرای حــل تعارضــات ایــن 
بســرت از طریــق ســاختار نایافتــه، اگرچــه بــه کمــک جمــع نخبگانــی در شــکل دادن تفکــرات معــاران بــه ســمت 
برداشــت و ســاحت الگــو مــدار و سیســتمی آمــد، ولــی نتوانســت جایــگاه چندانــی در فضــای عمــل پیــدا کنــد 
کــه آسیب شناســی ایــن اقدامــات جایــگاه مســتقلی و گفتــان هــم جنــس و هــم ســطح بــا آن را می طلبــد. بــه 
هــر روی، بــه نظــر می رســد هم زمــان بــا ایــن تفکــرات بــود کــه ســاختارهای همــگام بــا تکنولــوژی مدل ســازی 
اطاعــات ســاختانی )BIM( کــه تــوان پارامرتگیــری از الگوهــای ذهنــی و حــل مســئله معــاران را دارد، ایجــاد 
ــان و  ــرای اســتفاده از انبوهــی از اســرتاتژی ها و الگوهــای بی ــن رشایطــی، راه را ب ــد. ادامــه مســیر در چنی گردی
حــل مســئله بــه صورت هــا و شــیوه های گوناگونــی نــه فقــط در معــاری )بلکــه در ســایر علــوم مســئله محور 
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــرد. ــر ک ــانی(، می در علوم انس

ــرای  ــا خواســته و واقعیــت ب ــا ایــن اوضــاع کــه مــاک ســنجش کارایــی، اولویــت و تطابــق ب در مواجهــه ب
انتخــاب معــاران تعریــف شــده نبــود، گروهــی از افــراد متخصــص بــه دنبــال رشــد قابلیت هــای نظــری تئــوری 
ــن و  ــدند. متمرکزتری ــد ش ــط جدی ــاز در رشای ــات موردنی ــه مختص ــا هم ــتمی ب ــت سیس ــرای برداش ــی ب طراح
مرتبط تریــن پژوهش هــای مســتمر در ایــن زمینــه بــرای بهره گیــری سیســتاتیک از تئــوری طراحــی معــاری در 
زمینــه طراحــی بــود کــه در گــروه تئــوری طراحــی )Design Theory- DT( از انجمــن عاقه منــدان و نخبــگان 
خــاص )Special Interest Group- SIG( مشــاهده گردیــد. ایــن انجمــن طراحــی، اولیــن جلســه خــود را در ســال 
2008 در پاریــس بــا کمــی بیــش از بیســت رشکت کننــده از هفــت مؤسســه برگــزار کــرد. هشــت جلســه بعــد، در 
ســال DT SIG ،2015 بیــش از صــد رشکت کننــده از 35 مؤسســه را جــذب کــرده بــود. در حــال حــارض، بیــش از 

 .)Hatchuel et al,2018:2( مرتبــط هســتند SIG 300 نفــر بــه جامعــه

ــاً  ــه فع ــی، اگرچ ــد در طراح ــری( مول ــی نظ ــه )مبان ــات نظری ــه مطالع ــن ب ــن انجم ــگاه ای ــت، ن در حقیق
بــر اســاس انتشــار تفســیرهای شــهودی نظریه پــردازان و اعضــای آن دربــاره امــکان و ارزش مبانــی نظــری 
طراحــی در حــال حــارض اســت، ولــی بــا همیــن وضعیــت نیــز آن را بــه یــک زمینــه فعــال پژوهشــگری، بــرای 
ماهیت شناســی و روش هــای کاربــرد مبانــی نظــری در فراینــد طراحــی، از ســطح کارشناســی ارشــد تــا پســادکرتی 
ــی  ــری میان رشــته ای از مبان ــه بهره گی ــد در زمین ــان علمــی جدی ــک گفت ــه ی ــه ای ک ــرده اســت. به گون ــل ک تبدی
ــه نظــر  ــن اســاس ب ــر همی ــت. ب ــروه در نظــر گرف ــن گ ــات ای ــده اقدام ــوان در آین نظــری علوم انســانی را می ت

ــی اســت2 : ــرای معــاران حیات ــل ب ــه دو دلی ــری SIG ب ــه فک می رســد درک زمین

ــامل »طراحــی  ــوری طراحــی ش ــی روی تئ ــه کار اصل ــن اســت ک ــروه ای ــن گ ــاد ای ــۀ نخســت، اعتق در وهل
ــیم. در  ــش کش ــری را پی ــی نظ ــته بندی مبان ــر از دس ــی فرات ــم روش های ــد بتوانی ــی بای ــت. یعن ــا« اس تئوری ه
نتیجــه، اگــر درک نظــری در مــورد پدیده هــای مختلــِف مرتبــط بــا فراینــد طراحــی ایجــاد کنیــم، بایــد خودمــان 
ــه در  ــددی ک ــتاوردهای متع ــا و دس ــخن، پژوهش ه ــر س ــه دیگ ــم. ب ــاد کنی ــز ایج ــتفاده از آن را نی ــوی اس الگ
ــاط و  ــت و ارتب ــش آگاهی هــای طراحــان از ماهی ــاً باعــث افزای ــد، رصف ــه شــناخت علمــی انجــام می گیرن مرحل
فرایندهــای کارکــردی آن پدیده هــای زیســتی، هــرنی یــا معارانــه می شــود. فقــط در صورتــی ایــن یافته هــا در 
معــاری بــه شــیوه ای درســت قابل اســتفاده اند کــه الگــوی به کارگیــری و شــاخصه های ســنجش ایــن امــر را، بــا 
هــان دیدگاهــی کــه ایــن دســتاوردها را تحلیــل کــرده بودیــم، ایجــاد کنیــم. چنیــن امــری بــه معنــی پشــتیبانی 
از تصمیم هــای طراحانــه )زایــش فــرم، بســط و توســعه ایده هــا و فضاســازی(، بــر اســاس مبانــی نظــری خواهــد 
ــواع  ــکل گیری ان ــذار ش ــاختانی )BIM(، پایه گ ــات س ــازی اطاع ــل مدل س ــن مث ــای نوی ــه در فناوری ه ــود ک ب
افزونــه یــا نرم افزارهــای کمــک طراحــی برخــط یــا حتــی پیش پردازشــی خواهــد شــد. به این ترتیــب، SIG، مبانــی 

 .)Reich,2017( ــد ــد تبدیــل می کن ــه فراین ــان شــدنی را، ب نظــری موجــود و بی

در دومیــن وهلــه و البتــه مرتبــط بــا مــورد اول، محتــوای ایــن دســتاوردها بــه معــاران می آمــوزد کــه در 
صــورت متایــل بــه انجــام چنیــن کاری، کــدام رویکــرد بــرای مطالعــه جامــع تئــوری طراحــی، و چــه نــوع الگوهایــی 

بــرای بســط و بــکار گیــری در فراینــد حــل مســئله مدنظــر آنهــا رضوری اســت.

بــه هــر صــورت، این گونــه تحقیقــات بــه اذعــان بســیاری از افــراد پیــرو در ایــن زمینــه، بیشــرت امــکان برگــزاری 
ــری سیســتاتیک از  ــه طراحــِی فرایندهــای بهره گی ــاال در زمین ــب آموزشــی ســطح ب ــه و مطال دوره هــای پیرفت
 F.E: Le Masson et( ــد ــم می کن ــز فراه ــی را نی ــف طراح ــات مختل ــر نظری ــی ب ــی، مبتن ــری طراح ــی نظ مبان
ــه  ــد ک ــدگاه روان شناســی شــناختی نشــان داده ان ــر دی ــی ب ــر مبتن al, 2017(. از ســویی دیگــر، بررســی های اخی
ــوزان را  ــی دانش آم ــی توانای ــه طــور قابل توجه ــس، ب ــه تدری ــام آن( ب ــوری )به صــورت ع ــر تئ ــی ب ــرد مبتن رویک
بــرای ظرفیــت تثبیــت آموخته هــا، افزایــش می دهــد )Agogué & Cassotti, 2012(. بــر همیــن اســاس می تــوان 
گفــت پژوهــش حــارض می توانــد از تجربــه ایجــاد شــده در زمینــه نــگاه سیســتاتیک بــه مبانــی نظــری طراحــی، 
ــته های  ــی از داش ــه غن ــورمان ک ــانی کش ــری علوم انس ــی نظ ــری از مبان ــیر بهره گی ــته و مس ــر گذاش ــا را فرات پ



103 ــا  ــی، ب ــوری طراح ــر تئ ــی ب ــد، مبتن ــۀ مول ــت نظری ــتگاه و ماهی خاس
ــاری ــته مع ــی در رش ــر طراح ــز ب مترک

ایرانــی و اســامی اســت را، بــا ارائــه الگوهــای بنیادینــی، تعریــف ســازد.

نکتــه بســیار مهــم دربــاره پیشــینه ایــن اقدامــات در دروان پســا پست مدرنیســم فعلــی ایــن اســت )جــدول 2( 
ــن  ــاط بی ــراری ارتب ــرا برق ــی در متامــی ســطوح اســت. زی ــه الگوهای ــه ســمت ارائ ــا ب ــی آنه ــری کل ــه جهت گی ک
عوامــل مختلــف دخیــل در یــک پدیــده، از طریــق توجــه بــه الگوهــای ارتباطــی آنهــا، امــری راحت تــر اســت. 
همچنیــن از طریــق همیــن الگوگرایــی اســت کــه می تــوان مبانــی نظــری مطلــوب و مدنظــر طــراح را در فراینــد 
طراحــی وارد و در محصــول نهایــی پیاده ســازی کــرد. زیــرا ایــن الگوهــا، ضمــن بیــان تصویــری مســتندات کیفــی 
و متنــی، بســرت ایجــاد پارامرتهــای بیــان و حــل مســئله از آنهــا بــرای شــکل گیری پارامرتهــای طراحانــه را، هموارتــر 
ــرای ســازمان و نهادهــای  ــی ب ــگاه الگوهــای سیســتاتیک کل ــرد و جای ــه کارب ــد. خصوصــاً ک از همیشــه می کنن
ایــن صنعــت در مــورد چگونگــی ســازماندهی مجــدد صنعــت ســاختان و حرفه هــای آن، توامنندســازی کاربــران 
ــی،  ــی، سیاس ــای فن ــری از ظرفیت ه ــی بهره گی ــی چگونگ ــال روش شناس ــه دنب ــه ب ــت ک ــه ای اس ــره، به گون و غی

.)Galle, 2020: 370( اقتصــادی، روان شــناختی و اخاقــی در ایــن مســیر پارامرتیــک هســتند

جدول 2- پیشینه شناسی جریان های مطالعاتی درباره تئوری طراحی معاری )مأخذ: نگارندگان(

میان رشته ای )ابنیه( /کمبود محتواییدرون رشته ای )معاری( / کمبود محتواییمهم ترین مسائل مطرح شدهرویکرد

ماهیت )چیستی( 
شناسی

نــگاه و تعاریــف درون رشــته ای کــه در تضــاد Aتعاریف، مفاهیم، نظریات 
بین رشــته ای  مطالعــات  بــا  مــوازی کاری  یــا 
اســت، باعــث گردیــده جنبه هــای مختلــف 
غالبــاً  و  نشــده ای  تعریــف  رشــد  نظــری، 
ــته و ســبب  ــوری طراحــی داش ــا تئ ناهمســو ب
ــد  ــزی و رش ــه گری ــه نظری ــن زدن ب ــاد دام ایج

یک جانبــه بخــش فنــی طراحــی شــود

کلی گویــی  و  تفســیرپذیر  نــگاه 
ــیر  ــه در مس ــری ک ــر نظ ــی و غی فن
ــاری  ــری مع ــی نظ ــا مبان ــق ب تطبی
)انتقــال و تطبیــق محتوایــی(، ابهــام 
می آفرینــد.  مفهومــی  کــرت  و 
حال آنکــه وجــوه اختصاصــی معــاری 

از جملــه مباحــث هــرنی )ســبک 
معــاری(،  ســبک  و  طراحــی 
روان شناســی محیطــی و را پوشــش 

منی دهــد.

Bحوزه و محدوده شناسی

بکار گیری )چگونگی(

Cکاربردشناسی )مزایا و معایب(

Dروش به کارگیری )فرایند و نیازها(

Eهدف به کارگیری )تعیین سطح نیاز(

)چرایــی(  الــزام 
ســی شنا

Fالزام مصداقی، نظری یا فلسفی

برخی منابع
     A( Alexander, 2004b; Bennett, 2003; Kalilsh et al, 1980; )B( Mehaffy, 2004; Mehaffy et al, 2020 )C( Desmet & Pohlmeyer, 2013  )D((

Center for Environmental Structure,2006  )E(NORMAN, 2004  )F(  Bennett, 2003

3- روش تحقیق

ــی،  ــری از شــیوه تحلیل ــه ای و بهره گی ــا گــردآوری اســناد کتابخان ــن، ب ــوع کیفــِی بنیادی پژوهــش جــاری از ن
ســعی بــر ارائــه توصیــف فضــای شــکل گیری تئــوری طراحــی از عوامــل درون و بــرون رشــته ای دارد. به گونــه ای 
ــات  ــه شــاخص ترین اقدام ــه و ب ــی طراحــی محــور پرداخت ــات مطالعات ــه گســرته جریان ــدا در پیشــینه ب ــه ابت ک
متمرکــز در آن اشــاره می کنــد. ســپس بــه رشح و بســط چیســتی تئــوری طراحــی بــر اســاس توصیــف و تحلیــل 
ــا  ــپس ب ــردازد. س ــه می پ ــته ابنی ــی در رس ــه مراتب دانای ــوان سلس ــت عن ــد آن، تح ــع مول ــری و مناب ــی نظ مبان
برداشــتی سیســتاتیک از کلیــات نظــری ایــن امــر، چالش هــا و مســیرهای پیــروی طراحــی پســا پست مدرنیســتی 
ــه دنبــال رشح و بســط بیشــرت  ــد. در بخــش بعــدی، ب ــا پاســخ های پیشــنهادی ارائــه می کن ــه نظــری، ب را از جنب
ایــن فضــا و مطالعــات تطبیقــی آن بــرای بهره گیــری در بخش هــای مختلــف چارچــوب هویــت پایــدار معــاری 
)شــکل 1(، می باشــد. در نهایــت بــا ارائــه یــک جمــع بنــدی سیســتاتیک، فراینــدی شــکل گیری و بهــره منــدی 

از منابــع مختلــف دانــش در تئــوری مولــد طراحــی را، در شــکل نهایــی بازمنایــی می کنــد. 
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

شکل 2. فرایند پژوهش جاری )مأخذ: نگارندگان(

4- از مبانی نظری تا »تئوری طراحی« در معاری

مبانــی نظــری، ترکیبــی اصطاحــی اســت کــه بــر شــیوه اندیشــه، ایــده گرایــی و فراینــد آفرینــی در معــاری 
ــرای  ــی ب ــا، منطق ــه اینه ــاس هم ــه و اس ــد و پای ــری معاری ان ــت نظ ــا ماهی ــاق ب ــا مس ــد. این ه ــاره می کن اش
ــی  ــن ایشــان، نظــر و تبیین ــن اســت. مهم تری ــرای تبیی ــه ای ب ــرای اندیشــه و عمــل، و نظری خــردورزی، روشــی ب
ــا  ــن معــاری ب ــز آفری ــت متای ــم. در حقیقــت، کیفی ــه عمــل می آوری ــم از آن ب ــوان فلســفه عل ــه به عن اســت ک
ــن  ــد. چنی ــه می ده ــود ارائ ــردی خ ــوزه عملک ــای ح ــه از پدیده ه ــت ک ــی اس ــن متفاوت ــاز، در تبیی ساخت وس
ــر بســرتهای کان و  ــف ب ــط و متوق ــف، مرتب ــت بین رشــته ای معــاری، در دروان مختل ــه ماهی ــی باتوجه ب تبیین
مرتبــط بــا آن همچــون جامعــه، سیاســت، اقتصــاد و فرهنــگ اســت. ولی در حــوزه خــردورزی، معــاری در دوران 
معــارص، شــاهد شــکل گیری مطالعاتــی بــه نــام مبانــی نظــری در پست مدرنیســم بــوده کــه تــا بــه امــروز ادامــه 
ــوده اســت، همیشــه  ــل ب ــی مل ــه هویــت متدن ــی اســت کــه خــردورزی کــه جان مای ــن در حال داشــته اســت. ای
خــود را از حیطــه فلســفه بــه پهنــای حیــات بــر و در بطــن آفرینش هــای هــرنی از جملــه معــاری هــر دورانــی 

رســانیده اســت. پــس در ادامــه بــه ســیر تحــول آن نگاهــی گــذرا می شــود.

در حقیقــت، خــردورزی مبتنــی بــر عقــل در کل تاریــخ فلســفه، ریشــه های محکمــی در دوره یونانــی دارد. 
به گونــه ای کــه عقــل بــری به عنــوان معیــار ســنجش هــر نظــام دیگــری از قانونــی حاکمیتــی تــا طبیعــت بــوده 
اســت. چنیــن رویکــرد رایجــی از واقعیــت جویــی در امــور، پایــه و اســاس توســعۀ علــم میــان اهــل اندیشــه آن 
ــخ و  ــن و تاری ــتقل از دی ــه ای مس ــت. به گون ــوده اس ــته اش ب ــاگردان برجس ــم و ش ــقراط حکی ــژه س ــان، به وی زم
تجربــه، و پیرامــون علــم اخــاق و سیاســت را اصــل فلســفه می دانســته اند، و منطــق را نیــز ابــزار آن بــه شــار 
مــی آورد )دورانــت، 1372: 415؛ ســن اویلــر، بــه نقــل از الطویــل، 1383: 54 و 55(. جایــگاه عقــل در نــزد ارســطو، 

.)Aristote, 1959:430,A:22-224( مقامــی بیــن طبیعت شناســی و فلســفه اولــی اســت

ــانی فکــری -  ــی آن، مبـ ــرای دکارت ــم اثبات گ ــور مدرنیســم و فلســفه عل ــل از ظه ــا قب ــد ت بســیاری معتقدن
ــاً بــر اســاس شــناخت شــهودی و بیشــرت مســتقیم  فلســفی اندیشــمندان عــر باســتان و قــرون میانــه کــه غالب
آنهــا از عینــت بروزیافتــه واقعیت هــای جهــان بــوده، بــر مبنــای چارچــوب و سلســه مراتب خاصــی بــوده اســت 
 Little,( کــه برخــی ایــن چارچوب هــا را بــه نظام هــای فلســفی متفــاوت افاطــون و ارســـطو نســبت می دهنــد
ــد3،  ــری می یاب ــه دیگ ــردورزی وج ــطی، خ ــی و در دوره قرون وس ــل یونان ــد از دوران عق ــرا بع 20-2006:1(. زی
به گونــه ای کــه “عالی تریــن نــوع تفکــر دینــی نــزد قدمــا بــه فیلســوفان متعلــق بــوده اســت و عالی تریــن نــوع 



105 ــا  ــی، ب ــوری طراح ــر تئ ــی ب ــد، مبتن ــۀ مول ــت نظری ــتگاه و ماهی خاس
ــاری ــته مع ــی در رش ــر طراح ــز ب مترک

تفکــر فلســفی از آن علــای الهیــات بــوده اســت” )ژیلســون، 1371: 9(. بــه هــر روی، مفهــوم عقانیــت دوره 
ــم  ــا در حــد اعــای آن، عل ــی ی ــر بی تفاوت ــن ام ــوده اســت، و همی ــات علمــی ب قرون وســطی، مســتقل از نظام
ســتیزی ایــن دوران، باعــث پیدایــش مدرنیســم گردیــد کــه در آن، عقــل، مســتقل از عمــل و دســتاوردهای علمــی، 

جایگاهــی از اعتبــار در نــزد خردمنــدان نداشــت.

ــرن  ــاً از ق ــای آن، و تقریب ــش ه ــر از جن ــیار زودت ــم، بس ــل مدرنیس ــه عق ــد ک ــن باورن ــر ای ــمندان ب اندیش
ــه و بیکــن در  ــن، گالیل ــی همچــون دکارت، نیوت ــم و تجربه گرای ــه اندیشــمندان عل ــی ک 15م، خــود را در تحوالت
ــن اندیشــمندان حــوزه اجتــاع، اخــاق و سیاســت همچــون  ــم و تفکــرات مابعدالطبیعــی، و همچنی حــوزه عل
ــت در  ــه کفای ــل و خــرد را ب ــه هــر روی، مدرنیســم عق ــد، نشــان داده اســت. ب ــز ایجــاد کردن ــی و هاب ماکیاول
ــود دارد،  ــاع وج ــت و اجت ــاوری، سیاس ــم، فن ــه در عل ــی ک ــه واقعیت ــود ک ــد ب ــت، و معتق ــناخت می دانس ش
ــن شــناختی، طبیعــت و هســتی را مســاق  ــل درک اســت و چنی ــان و قاب ــوه، منای ــن ق ــر همی ــق ب ــه طــور مطل ب
ــن دوران  ــی در ای ــه از واقعیت گرای ــی ک ــس روایت ــکار. پ ــی قابل ان ــر رضورت ــرای آن را، غی ــت و ف ــم می دانس ه
شــکل گرفته بــود، کشــف و ســاختنی، القــا کردنــی و جهان شــمول ترین ارزش حاکــم معرفــی می شــد، زیــرا 
ــرای  ــه ب ــه دیگــر ســخن، جســتجوی خوش بینان ــه ای از علــم و دســتاوردهای آن داشــت. ب پایه هایــی اثبات گرایان
یافته هــای علمــی را، غایتــی کافــی بــرای هــر دورانــی می دانســت کــه بعــد از دوران یونانــی در فلســفه، بــه زیــر 

ســلطه عقــل کلیســای قــرون وســطایی گرفتــار شــده بــود.

امــا ناتوانــی پیرفت هــای کیهــان، طبیعــت و روان شناســی در دوران مدرنیســم در ارائــه پاســخ بــه 
ــی  ــل و واقعیت گرای ــوع عق ــن ن ــت ای ــی و اصال ــت، کارای ــه متامی ــی در زمین ــد مهم ــی، تردی ــش های معرفت پرس
پدیــد آورد. از اینجاســت کــه زمینــه شــکل گیری مبانــی نظــری و تئــوری طراحــی در پســت مدرن شــکل می گیــرد. 
ــا  ــد ب ــان ش ــی، هم زم ــاخصه اثبات گرای ــوان ش ــل به عن ــرد عق ــگاه و کارب ــادی جای ــی انتق ــزوم بازشناس ــرا ل زی
ــت مدرن،  ــت پس ــت عقانی ــه. در حقیق ــته ابنی ــه رس ــی از جمل ــای علم ــه عرصه ه ــه و ورود آن ب ــش رایان پیدای
نوعــی درهم آمیختگــی بــا مقــوالت سیاســی - اقتصــادی دارد. بــه دیگــر ســخن، مهندســی ارزش بــرای حفــظ نــگاه 
ســودانگارانه از پدیده هــا بــه شــیوه مدرنیســتی، در کنــار اتــکا بــه )ســخت، میــان، نــرم( افزارهــا در ایــن دوران، 
هــان شــالوده های عملیاتــی اســت کــه در نبــود جایگزین هــای بهــرت و در دســرتس تــر، از مدرنیســم باقی مانــده 
و در ماهیــت یــا الزامــات نظریــات معــاری و شهرســازی ایــن دوران نیــز قابــل رصــد اســت. ایــن در حالــی اســت 

ــی شــکل گرفته اســت. ــه نســبی و چندجانبه گرای ــر پای ــاع گــری علمــی، ب ــات و اقن ــه از جنبه هــای اثب ک

ــه پدیده هــای اجتاعــی  ــگاه ب ــه دیگــر ســخن، “پست مدرنیســم، مرکزیــت علــم را به عنــوان تنهــا روش ن ب
نفــی کــرده و از تنــوع روش هــا بــرای نــگاه بــه جهــان ســخن می گویــد. از دیــد پســت مدرن ها علــم در 
گفتــان مدرنیتــه، دنبــال کشــف واقعیــت نبــوده، بلکــه واقعیــت ســازی کــرده اســت. به گفتــة پســت مدرن ها، 
پدیده هــای واقعــی در جهــان وجــود ندارنــد، بلکــه واقعیت هــا را گفتان هــای مختلــف می ســازند” )افضلــی و 
امیــری، 1390: 47(. پــس می تــوان بــه طــرق مختلفــی در فضــای پست مدرنیســم بــه کشــف و بیــان واقعیت هــا 
ــه از  ــه برگرفت ــه هرج ومرجــی در آن ایجــاد شــود ک ــی باعــث شــده اســت ک ــن پلورالیســم معرفت دســت زد! ای
»ســنت و مــدرن گریــزی« هم زمــان آن، بــدون داشــن یــک دیــدگاه مانــع و جامــع پیشــنهادی حتــی بــرای همیــن 
ــی،  ــی و فرهنگ ــت گذاری علم ــر و سیاس ــدگاه کان نگ ــری از دی ــن ام ــت. چنی ــن اس ــای جایگزی خرده فرهنگ ه

ــردد. ــارص می گ ــی در دوران مع ــت حت ــف بری ــته های مختل ــری از داش ــذاری و بهره گی ــع ارزش گ مان

درحالی کــه در پســا پست مدرنیســم، همــه چیــز در اختیــار واقعیتــی اســت کــه از دانایــی حاصــل آمــده و 
بــه دیدگاه هــای علــوِم بیشــرتی، نزدیــک باشــد. پــس خــرد جمعــی نیــز آن را بــر اســاس تجربــه، آگاهــی و دانــش 
بررســی و نقــد کــرده و ســپس بــرای آن نظریــه و روشــی ارائــه خواهــد کــرد. اعتــدال خردگرایــی در ایــن دوران، 
ــه  ــع را در زمین ــی مناف ــدگاه و حت ــارض دی ــه تع ــه البت ــردد ک ــب و یافته هــا حاصــل می گ ــه جوان ــه هم باتوجه ب
ــوش  ــری از ه ــتمی و بهره گی ــت های سیس ــون برداش ــددی همچ ــای متع ــد. راه کاره ــاد می کنن ــا ایج اولویت ه

مصنوعــی در کنــار دیدگاه هــای نخبگانــی و جمعــی، بــرای غلبــه بــر ایــن تنــوع و پیچیدگی هــا وجــود دارد.



معــاری 106        سال اول، شمارۀ دوم، پاییز 1400 علمــی  فصلنامــۀ 

رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــوری طراحــی  ــه تئ ــوان جان مای ــی نظــری به عن ــن دوران، مبان ــه در ای ــوان گفــت ک ــن اســاس می ت ــر همی ب
در معــاری، ترکیبــی اســت از حکمــت نظــری و عملــی آن کــه خــود نیــز برگرفتــه شــده از علــم بنیادینــی اســت 
ــه  ــی نظــری در دوران مختلــف از جمل ــد. براین اســاس، مبان ــان می کن ــی مدنظــر در معــاری را بی کــه جهان بین
حــال حــارض، بیــش از هــر زمانــی دارای غنــای محتوایــی و تعــدد روشــی اســت کــه حاصــل پیرفت هــای قــرن 
ــارص  ــر ســخن، شــناخت انســان مع ــه دیگ ــی اســت. ب ــدد علمــی و معرفت بیســت تابه حــال در زمینه هــای متع
ــاری،  ــری در مع ــی نظ ــه مبان ــت ک ــرده اس ــدا ک ــی پی ــی و کیف ــد کم ــدازه ای رش ــتی به ان ــای هس از پدیده ه
ــرای درک  ــی ب ــه و اساس ــه پای ــت ک ــت آورده اس ــه دس ــا ب ــن پیرفت ه ــف ای ــای مختل ــا جنبه ه ــی ب رابطه های

ماهیــت آن گشــته اســت. 

حــال ســؤالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه در ســطحی فراتــر، مبانــی نظــری از چــه منبعی شــکل گرفته 
اســت )شــکل 3(. در گام نخســت و اســاس دانایــی، هســتی شناســی اســت، ســپس، منبــع حکمــت و خــردورزی 
بــری کــه به عنــوان کلــی »فلســفه علــم« شــناخته میشــود، قــرار  دارد کــه خــود منجــر بــه شــکل گیری انــواع 
ــود  ــاص خ ــری خ ــی نظ ــی و مبان ــان محتوای ــب دارای گفت ــن مکات ــوند. ای ــری می ش ــب فک ــی از مکات مختلف
هســتند کــه خــود را بــر حســب ماهیــت آن زمینــه فکــری، به صــورت هــای مختلفــی  منایــان می کنــد )اقتبــاس 
از ویلیامــز، 1386؛ Fram,2013(. نکتــه مهــم اینجاســت کــه بســیاری از  مســــائل اساســی بســیاری از علــوم، بــه 
طــور مســتقیم یــا غیرمســــتقیم بــا هســتی شناســی آن، و ســپس بــا فلســفه علــم برگرفتــه از آن رس و کار دارد. 
ــزدی، 1379: 274؛  ــاح ی ــاس از: مصب ــد )اقبت ــوم می دانن ــادر عل ــی را م ــتی شناس ــیاری، هس ــه بس ــه ای ک به گون

.)Lannone, 2001, 345

شکل 3. سلسله مراتب دانایی در دوران پساپست مدرنیسم در رسته ابنیه )منبع: نگارندگان(

ــری از آن  ــان رضورت بهره گی ــی نظــری( طراحــی، بی ــوری )مبان ــگاه تئ ــان جای ــم دیگــر بعــد از بی ــه مه نکت
ــی،  ــینه های تاریخ ــی، پیش ــگ عموم ــاختان ها بافرهن ــیاری از س ــی بس ــت. ناهمگون ــاز اس ــر ساخت وس در ام
ــک ســو و هزینه هــای بســیار  ــه و محــل ســاخت، از ی ــت زمین ــا باف ــی ی ــات قانون زیبایی شناســی دوران، مصوب
زیــاد بــرای آمــوزش و بــکار گیــری متخصصــان به منظــور نظــارت بــر همــه ایــن جنبه هــا، چــه در مرحلــه طراحــی 
و ســاخت، چــه در مرحلــه صــدور مجوزهــای قانونــی به گونــه ای اســت کــه اقدامــات پیش دســتانه بــرای بررســی 
ــا، باعــث می شــود هــوش مصنوعــی قابل گســرتش در  ــی آنه ــر فرایندهــای طراحــی و محصــول نهای و نظــارت ب
فنــاوری مدلســازی اطاعــات ســاختانی، امــکان پیــاده ســازی الگوریتــم هــای بهــره گرفتــه ازپارامرتهــای تئــوری 
معــاری را داشــته باشــند و بدیــن طریــق از پیچیدگــی، زمــان و هزینه هــای ایــن امــر کاســته و آن را شــدنی تر 

از همیشــه منایــد.

ــق  ــو، و عم ــک س ــه از ی ــته های ابنی ــن رش ــی بی ــای ارتباط ــرتدگی زمینه ه ــث گس ــل باع ــن عوام ــت، ای در حقیق
پیداکــردن تخصص هــای مختلــف آن از ســویی دیگــر باعــث گشــته اســت کــه تجربه هــای حاصــل شــده 
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ــاری ــته مع ــی در رش ــر طراح ــز ب مترک

ــه  ــه ب ــه یک جانب ــت توج ــب شکس ــی، موج ــاد هاهنگ ــتاتیک در ایج ــگاه سیس ــه و ن ــدت روی ــود وح از نب
ــد از آن،  ــم و بع ــه در دوران پست مدرنیس ــاً ک ــت خصوص ــده اس ــه گردی ــی ابنی ــمت های مهندس ــی از قس بخش
ــی - کارگاهــی، و  ــح و ابزارهــای فن ــاالی مصال ــوع بســیار ب ــدات نظــری و تن شــاهد گســرتدگی بیش ازپیــش تولی
ــی در  ــر یعن ــد کلی ت ــات در بع ــن تجربی ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــم. ب ــز بوده ای ــه نی ــاخت ابنی ــای س فناوری ه
»سیاســت گذاری علمــی عرصــه ابنیــه«، بــر اســاس مــوارد زیــر )جــدول 3(، چیســتی و ماهیــت »نظریــه مولــد 

ــت:  ــرده اس ــذاری ک ــی« را هدف گ در طراح

جدول 3. هدف گذاری محتوا و روش تئوری طراحی در عرصه های پیش روی رسته ابنیه )مأخذ: نگارندگان(

راه حل )تکنولوژیکال( در تئوری طراحی پسا 
پست مدرنیسم

نمود نظری 
)تکنیک(

هدف گذاری مفهومی )تاکتیک( عرصه 
مواجهه

)Pre-Analyze( استفاده از پردازش پیش تحلیلی نظریه پردازی 
هویت گرا

استفاده از الگوی طراحی ناپایداری

)Object-Orinted( مصورسازی واقعیت گرا انواع روش های 
مصورسازی

باید معناسازی کرد عدم 
قطعیت

 Data Life( چرخه حیات و تبدیل داده به اطالعات
)Cycle

بهره گیری از 
نظریه داده ها

شفافیت خلق کرد پیچیدگی

)Knowledge Mangment( ادغام اطالعات و مهارت زمینه گرایی در 
مسئله یابی

نگاه کل نگر و سیستماتیک ابهام

 Decisions( گزینه و تصمیم مبتنی بر مهندسی ارزش
)Managment

نظریه پردازی 
معماری 
فرایندی

هوش مصنوعی تحلیلی الگو مدار تصمیم و 
اولویت

پــس می تــوان گفــت از لحــاظ محتوایــی، مبانــی نظــری در نقــش پشــتوانه نظــری در تئــوری طراحــی ایــن دوران، 
شــامل چهاربخــش اصلــی »اســتانداردها«، »مفاهیــم و ارزش هــا«، »توســعه پایــدار« و »مهندســی ارزش« اســت 
کــه از دو بســرت کلــی »مهــارت و تجربــه« و »اجتاعــی - اقتصــادی - فرهنگــی«، توســط دیدگاه هــای منعکــس 
در جامعــه نخبگانــی و جمعــی شــکل می گیــرد )بــر اســاس: احمــدی و همــکاران، 1393؛ قبادیــان، 1382؛ کانــرت 

و حــق لســان، 1395(.

الف- حافظه و معرفت جمعی

ــا  ــی ی ــای زندگ ــراد در فراینده ــی اف ــه اجتاع ــزان مداخل ــا می ــتقیمی ب ــاط مس ــی، ارتب ــت جمع ــه معرف اگرچ
به اصطــاح شــیوه زندگــی جمعــی آنــان دارد، و ماحصــل آن، ادراک چندوجهــی حاصــل از هم گرایــی و هم افزایــی 
علــم و تجربــه اقشــار مختلــف آن جمــع اســت، ولــی مســئله حضــور آن در فراینــد طراحــی، نوعــی از تغییــر بــاور 
ــی از وجــود معــاری در متدن هــای  ــه در هــر دوران ــه ای ک ــرد معــاری را نشــان می دهــد. به گون ــاره کارک درب
ــراد در جامعــه، باعــث شــکل گیری نوعــی از پاســخ در ســطح  ــه باورهــا و نیازهــای اف ــزان توجــه ب انســانی، می
ــدگاه  ــا، از دی ــه و اســاس شــکل گیری کهن الگوه ــوان پای ــری را می ت ــن ام ــدی شــده اســت. چنی ــدی و کالب فراین
معرفــت جمعــی دانســت. در ایــن نــوع نگــرش، طــراح بــا بهره گیــری از انباشــته های حافظــه جمعــی مردمــان 
ــی  ــی، ترکیب ــت جمع ــه و معرف ــور از حافظ ــد. منظ ــذاری می کن ــی را چارچوب گ ــد طراح ــود، فراین ــب خ مخاط
اســت از فکــر، احســاس و باورهــای مــردم عــادی دربــاره پدیده هــای مختلــف »اجتاعــی، اقتصــادی - فرهنگــی« 
ــت آن  ــا ماهی ــی ب ــان، رابطــة متفاوت ــذر زم ــت، درگ ــه از واقعی ــی برگرفت ــه عینت ــه به مثاب ــد ک ــا نوپدی قدیمــی ی

ــد. ــدا می کن ــت پی واقعی

ــی، برخــی  ــوری طراح ــه تئ ــد در شــکل دهی ب ــون مول ــک کان ــوان ی ــی به عن ــه جمع ــرد حافظ ــاره کارک درب
معتقدنــد فراینــد درونــی شــدن ایــن نــوع از نگــرش بــه پدیده هــا، به واســطه تأثیرگــذار بــودن محــاط در محیــط 
ــا  ــار فــردی او، موجــب هدایتگــری رفتــاری و در نهایــت وحــدت رفتــاری او ب بــودن انســان غیــر نخبــه بــر رفت
ــد طراحــی،  ــط اجتاعــی در فراین ــری ای از محی ــن تاثیرپذی ــردد. انعــکاس چنی ــی می گ ــاع پیرامون ــط اجت محی
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــاری  ــن نیازهــای رفت ــرای ارضــای ای ــی ب ــد کــه زمینه ســاز خوب ــان می کن ــدی منای ــه کالب خــود را در شــکل دهی ب
ــای  ــن ظرفیت ه ــخن، ای ــر س ــه دیگ ــه، 1391: 47(. ب ــاعی و زنگان ــد، ش ــد )موح ــه باش ــرد و جامع ــی ف و روان
جدیــد در راســتای افزایــش کمــی و کیفــی آگاهی هــا علمــی انســان معــارص از یــک ســو، گســرتش جمعیــت و 
تغییــرات در »بســرت اجتاعــی - اقتصــادی - فرهنگــی« اســت کــه خــود را در دو جامعــه مرف کننــدگان نهایــی، 
و بخش هــای تولیــد و خدمــات ابنیــه نشــان می دهــد کــه در ادامــه بــدان پرداختــه خواهــد شــد. دربــارۀ بافــت 
ــاً:  ــد )مث ــول می دانن ــورد قب ــز م ــا نی ــگان را در همین ج ــور نخب ــی حض ــی، برخ ــه جمع ــن حافظ ــی ای اجتاع
ــوش و  ــری از ه ــاخص های دقیق ت ــزان و ش ــاس می ــر اس ــگان ب ــر نخب ــه نظ ــی، 1392: 12-13(، درحالی ک کریم

ــر دارد. ــرد تخصصی ت ــت و کارک ــی اس ــت و قوم ــر ملی ــای ه تخصص ه

ب- حافظه و معرفت نخبگانی

ــگاه و شــاخص مهمــی در فرایندهــا، جهــت و اهــداف آن  ــدگاه متخصصــان هــر رســته و رشــته ای، جای دی
در هــر دورانــی دارد. به گونــه ای کــه جامعــه نخبــگان در هــر دورانــی، بــر لبه هــای آگاهــی اجتاعــی از 
ــه و ســنتی معــاران، در از مدرنیســم  ــز نقــش همه جانب ــد. در معــاری نی ــف می افزای پدیده هــای هــای مختل
بــه بعــد، تفکیــک شــده اســت. در دوران پســا پست مدرنیســم فعلــی، شــاهد پیدایــش انــواع تخصص هــا 
همچــون تدریــس، پژوهشــگری، طراحــی، اجــرا، نظــارت، منونــه )ماکــت( ســازی، تهیــه محتــوای دیجیتــال و ... در 
ایــن رشــته هســتیم کــه همگــی می تواننــد تئــوری طراحــی را بــه ســمت و شــیوه ای فرارشــته ای گســرتش دهنــد. 

ــد.  ــز باش ــد نی ــای جدی ــن توامنندی ه ــود همی ــد مول ــه طراحــی می توان ــس نظری پ

خاستگاه تئوری طراحی در دوران پساپست مدرنیسم

ــک  ــک راه، ی ــه »ی ــه ب ــوان گفــت که"عــر مدرنیســم ک ــی می ت ــی و محتوای از لحــاظ ســیر تحــوالت زمان
ــول  ــز قابل قب ــه »هــر چی ــود مــرده اســت، عــر پست مدرنیســم کــه معتقــد ب حقیقــت، یــک شــهر« معتقــد ب
اســت« دیگــر در حــال خــروج از صحنــه اســت و امــروزه بایــد عــری را پذیرفــت کــه تحــت عنــوان پســت - 
پست مدرنیســم در جریــان اســت" )ترنــر، 1384: 26 و فیــروزی و همــکاران، 1389: 93(. در ایــن دوره، بــر بــه 
ــااراده  ــد ب ــرا می خواه ــت. زی ــی اس ــی و نخبگان ــای جمع ــم فکری ه ــیلۀ ه ــی به وس ــرد عقان ــل خ ــال تعدی دنب
جمعــی و جهت دهــی نخبــگان، از تجربیــات قــرون معــارص در پیرفــت یــک جهتــه در فنــاوری و تولیــد 
ــاً  ــه الزام ــانی )ن ــنت های انس ــه س ــود، ب ــرده ب ــغول ک ــود مش ــه خ ــه ب ــخیر گون ــه او را تس ــی ک ــات علم اطاع
ایدئولوژیکــی( خــود بازگشــتی عقانــی و اعتدالــی کنــد، و رابطــۀ خــود بــا محیط زیســت را متعهدانــه تعریــف 
ــر، 1384: 22-32(. وجــود نخبــگان در ایــن بازگشــت عقانــی بــه ســنت ها، باعــث ایجــاد  کنــد )اقتبــاس از: ترن

ــود.  ــت منی ش ــوآوری غفل ــنت ها، از ن ــار س ــی در کن ــد. یعن ــد ش ــی خواه ــای جمع ــل در حرکت ه تعدی

نکتــه مهــم اینجاســت کــه بــه نظــر می رســد )برخــاف دوران مدرنیســم(، فراینــد ایــن نوآوری هــا، از جنــس 
ــس  ــگاه از جن ــوآوری آن ــوع بدعــت.” ن ــه از ن ــی نظــری فلســفی و ســنت ها اســت، ن ــه از مبان ــت برگرفت خاقی
خاقیــت اســت کــه جدیــد زاده موجــود و مکمــل آن باشــد و آنــگاه کــه جدیــد جایگزیــن موجــود و متضــاد بــا آن 
باشــد از نــوع بدعــت خواهــد شــد” )حجــت، 1384: 66(.”نوگرایــی مطلــوب، پذیــرش اصــول و ارزش هــای اصیــل 
و فرهنگــی و هویت بخــش گذشــته بــه همــراه تجلــی مطابــق نیــاز انســان و نیــز بومــی منــودن هرآنچــه کــه از 

ــدارد، می باشــد” )نقــی زاده، 1379: 90(. ســایر متدن هــا وارد شــده و تزاحــم باارزش هــای فرهنگــی جامعــه ن

ــوان  ــه ای شــده اســت کــه می ت ــن دوران به گون ــا پیرفــت و تحــول در ای ــوم ب ــی، رابطــه عل ــدگاه کل از دی
گفت”جهــان کنونــی، دچــار تغییــر و تحوالتــی شــده کــه ایــن تحــوالت، روندهــای جدیــدی را بــه وجــود مــی آورد. 
دراین بیــن، ســه موضــوع مختلــف را می تــوان بیــان کــرد: برخــاف آن حرکــت کــرد؛ ایســتاد و مقاومــت منــود و 
یــا اینکــه در طــول آن قــرار گرفــت و آن را همراهــی کــرد. پست مدرنیســم در بیــن موضوع هــای یادشــده گزینــه 
ــری در  ــا پســا پست مدرنیســم، تصمیم گی ــن و همــکاران،1397: 126(. ام ــد “ )زین العابدی ــه می کن ســوم را توصی
ایــن زمینــه را بــر اســاس موضــوع و زمینــه کاربــردی آن، متوقــف بــر زمــان و مــکان می دانــد. یعنــی هــر ســه 



109 ــا  ــی، ب ــوری طراح ــر تئ ــی ب ــد، مبتن ــۀ مول ــت نظری ــتگاه و ماهی خاس
ــاری ــته مع ــی در رش ــر طراح ــز ب مترک

ــه پساپســت مدرنیســتی را دارا  ــکان انتخاب شــدن توســط جامع ــی، ام ــات مختلف ــاره موضوع ــوق درب ــت ف حال
اســت و اصــوالً چنیــن تصمیاتــی در گــذر زمــان، شــامل تغییــر نیــز می شــوند. خصوصــاً کــه اتــکای افــراد بــه 

تصمیــات جمعــی بیــش از هــر زمانــی گشــته اســت.

ــه  ــت ک ــد دانس ــم بای ــا پست مدرنیس ــری پس ــای فک ــکل گیری فض ــی ش ــه اصل ــاره زمین ــر روی، درب ــه ه ب
اســاس آن در خاقیــت و زیبایی شناســی تکــر گــرای پســت مدرن نهفتــه اســت. بــه دیگــر ســخن، اگرچــه شــأن 
گفتانــی پســت مدرن، شــامل معیارهــا و مفاهیــم شالوده شــکنانه ای اســت کــه در منــود ظاهــری آن بــا پیکرهــای 
فرهنگــی متشــکل از عنــارص رسخوشــانه و متناقــض همــراه اســت، ولــی در حقیقــت جان مایــه و مفاهیــم ســنتی 
را بــا اقتبــاس و تلفیــق میــراث گذشــته، در ســاحتی جدیــد و متفــاوت از فضــای فکــری پیــش از مــدرن و مــدرن 
خلــق می کنــد )اقتبــاس از: عشــقی، مختابــاد امرئــی و رشیــف زاده، 1399: 246(. براین اســاس بســیاری معتقدنــد 
 Dabagh &( ــت ــم اس ــه های مدرنیس ــد اندیش ــتای نق ــتمر و در راس ــری مس ــم، ام ــان پست مدرنیس ــه جری ک
mokhtab, 2011: 60(. حال آنکــه گفتــان پســا پست مدرنیســم، سیســتاتیک و گســرتش پذیر، متناســب بــا 

ــا اســت. ــه از آنه ــا پیاده ســازی تفکــرات برگرفت ــت پدیده هــا و بســرت ادراک ی ماهی

در زمینــه جان مایــه محتوایــی نیــز، چنیــن امــری در ایــن دوران، بــه نــوع جدیــدی از زیبایی شناســی مردمــی 
مرتبــط شــده اســت. بــه دیگــر ســخن، در فضــای پســا پست مدرنیســم، افزایــش کنشــگری توده هــای مــردم در 
امــورات اجتاعــی، باعــث تقویــت جریان هــای فکــری و هــرنی گشــته اســت. بــه صورتــی کــه تعریــف زیبایــی، 
صحــت و درســتی مفاهیــم هــرنی و اجتاعــی را نیــز تحت تأثیــر قــرار داده اســت. به گونــه ای کــه در زمینه هــای 
مختلفــی در رســته ابنیــه، شــاهد ادغــام دانــش و تجربیــات حاصــل از بســرت بومــی ملــل بــا تجربیــات جهانــی 
ــه  ــا پســا پست مدرنیســم، ب ــام پســت مدرن ی ــن ترکیبــی، فــارغ از ن دوران مــدرن و پســامدرن هســتیم کــه چنی
ــت  ــی و... را تح ــی، زیبای ــون ایمن ــی همچ ــت، مؤلفه های ــظ هوی ــن حف ــد ضم ــمندانی، می توان ــاد اندیش اعتق
 Adapted From: Shamai & Pourahmad, 2005:( عنــوان هویــت مبتنــی بــر توســعه پایــدار را تحقــق بخشــد
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بــه نظــر می رســد کــه ریشــه های چنیــن ارتبــاط بــدون مــرز و قلمــرو زدایانــه ای بیــن جامعه شناســی، فلســفه 
ــتی  ــگ پست مدرنیس ــی در فرهن ــانه و اخاق ــای زیبایی شناس ــام ارزش ه ــت مدرن، ادغ ــا پس ــرن در پس ــم و ه عل
اســت )اقتبــاس از: جیمســون، 1391؛ شــایگان، 1393(. ایــن بــدان معنــی اســت کــه پســت مدرن مخالــف بــا فــرا 
ــتثار  ــیر اس ــاف آزادی و در مس ــری خ ــوان ام ــی، به عن ــت کل ــژه واقعی ــتی، به وی ــر مدرنیس ــای کل نگ روایت ه
اســت )René Short, 2009: 54-53; Alamdari, 1994: 67(. بــه دیگــر ســخن، اگرچــه در دوران پست مدرنیســم، 
ــرار  ــی ق ــی و اجتاع ــت علم ــورد خواس ــرنی، م ــی و ه ــم علم ــوان رئالیس ــت عن ــا تح ــی پدیده ه ــت واقع ماهی
گرفــت ولــی در پساپســت مدرنیســم فعلــی، ایــن امــر بــه گفتانــی بــه نــام »واقعیــت پنــداری« تبدیــل گشــته 
اســت. در ایــن گفتــان، مبانــی نظــری علــوم و هــرن، بیــش از هــر زمانــی اجتاع محــور گشــته اند. یعنــی حافظــه 
و معرفــت جمعــی بــه هــان میــزان مهــم گشــته کــه حافظــه و معرفــت نخبگانــی بــاارزش بــود. چنیــن ترکیبــی 
ــه در  ــت جمعــی« در دوران پســا پست مدرنیســم، باعــث گشــته ک ــوة حکمی ــوان »ق ــت اجتاعــی به عن از روای
ســطوح مختلفــی از اجتــاع، شــاهد حضــور تفکــرات انتقــادی و زنــده در زمینــۀ فرهنــگ، هــرن، علــم و خــردورزی 

باشــیم.

 به گونــه ای کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن عرصه هــای ترویــج، تطبیــق و تولیــد علــم در ایــن دوران شــکل گرفته 
اســت. ایــن فضــای فکــری، بــه ســطحی از پایــداری و ثبــات رســیده اســت کــه بــر خــاف دوران پست مدرنیســم 
کــه چرخــه تکــراری تولیــد و مــرف غیرعاقانــه زیبایی هــا و نشــانه ها در گفتــان عــدم قطعیــت بیــن مخاطــب 
ــی از  ــی ناش ــدال آفرین ــاهد اعت ــون، 1391: 32-17(، ش ــی، 1394:26؛ جیمس ــت )تابع ــود داش ــرنی وج ــر ه و اث
گســرتدگی هــوش جمعــی، به عنــوان منبعــی غنــی از نظریــات متفــاوت پیرامــون هویتــی واحــد هســتیم. پــس 
بــرای ایجــاد معنــای جدیــدی در ایــن دوران، بایــد بــه همــه جوانــب علمــی و هــرنی آن توجــه داشــت کــه بــر 
ــی  ــه اعتدال ــی ب ــت و مرف گرای ــی، رسع ــن فضای ــد. در چنی ــگان نباش ــه و نخب ــوش جامع ــه و ه ــاف تجرب خ
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــه از تجربه هــای مدرنیســم و پست مدرنیســم در ســاحت فکــری انســان معــارص  ــی رســیده اند کــه برگرفت عقان
اســت.

ــی  ــان ارتباطــات علمــی، از جنبه هــای مختلف ــه در دوران پساپســت مدرنیســم، زب ــوان گفــت ک ــس می ت پ
بــه ســمت الگوگرایــی و البتــه گســرتش مفهــوم آن نیــز رفتــه اســت. به گونــه ای کــه زبــان الگویــی در ایــن دوران، 
بیــش از همــه در مســئله مــداری تلفیــق گشــته و متامــی مراحــل بیــان و حــل مســئله را شــامل می شــود4. بــه 
نظــر می رســد ایــن تحــول بــه ســمتی پیــش مــی رود کــه زبــان مشــرتکی در علــوم را ایجــاد می کنــد. به گونــه ای 
کــه زبــان الگوریتمــی، نوعــی کمی ســازی بــرای همــه کیفیــات خواهــد شــد و شــکل گیری گفتــان داده پنــداری، 
پایــه و اســاس دانایــی در ایــن دوران خواهــد بــود. به نوعــی می تــوان گفــت کــه انســان در ایــن دوران، هرآنچــه 
ــرای  ــن ب ــج آن، و همچنی ــرای بررســی و تروی ــه ب ــد داده اســت ک از نظــر و عمــل انجــام می دهــد، نوعــی تولی
تطبیــق و اصــاح آن، نیــاز به نوعــی الگــوی علمــی دارد کــه مبتنــی بــر فلســفه علــم واقعیــت پنــدار باشــد. خــواه 

ایــن واقعیــت، آمیختــه ای از گذشــته و حــال باشــد، خــواه ترکیبــی از انتــزاع و ایــده. 

بــه دیگــر ســخن، تئــوری طراحــی در پساپســت مدرنیســم، دیگــر محتوامحــور نیســت، بلکــه فراینــد محــور 
اســت. فراینــد محــوری، نوعــی چارچــوب بــرای بیــان محتــوای ایــن دوران بــه شــیوه الگوریتمیــک در بعــد نظــری 
اســت کــه بــرای ورود بــه عرصــه عمــل، نیــاز بــه قرابــت بــه ســمت واقعیــت دارد )واقعیــت پنــداری(. چنیــن 
ــه در  ــردد ک ــف می گ ــای مختل ــوع و پدیده ه ــون موض ــی پیرام ــه( های ــرت )خصیص ــش پارام ــث پیدای ــری باع ام
ــرای اندیشــمندان دیگــر و هــوش  ــل درک و فهمــی ب ــان قاب ــه زب حقیقــت بســرتی اســت کــه ابعــاد نظــری را ب
ــه ســمتی هدایــت  ــده یکســان را ب ــه از پدی ــه ای، برداشــت های چندگان ــن زمین ــد. چنی مصنوعــی نزدیــک می کن
ــه ای از  ــوع پیرفت ــر، و ن ــده نزدیک ت ــود آن پدی ــت وج ــدار و واقعی ــته پدی ــش و خواس ــه خوان ــه ب ــد ک می کن
رئالیســم، بــه نــام واقعیــت پنــداری اســت. چنیــن دیدگاهــی را برخــی به عنــوان روش ماندگارســازی آثــار هــرنی 
ــری  ــای فک ــده از الگوه ــرنی، برآم ــول ه ــه محص ــد ک ــرا معتقدن ــد، زی ــه می دانن ــاروح زمان ــق ب ــطه تطاب به واس
فــردی یــا جمعیــت نخبگانــی نیســت و بازتــاب واقعیــت پدیده هــای مختلــف در اذهــان حافظــه جمعــی اســت 

ــژاد و رادمهــر: 1396: 148(. ــی فــرد، 1391: 5؛ حمــزه ن ــاس از: گابچــی و زینال )اقتب

شکل 4. خاستگاه معاری مبتنی بر واقعیت پنداری در تئوری طراحِی دوران پساپست مدرنیسم )مأخذ: نگارندگان(

می تــوان نتیجــه گرفــت کــه به صــورت کلــی، ارائــه هــر نوعــی از مفاهیــم در معــاری پســا پست مدرنیســمی، 
متناســب بــا ماهیــت آن، بایــد بیــن رشــته بــا رویکــرد سیســتاتیک باشــد. در ایــن مســیر، توجــه بــه کارکردهــای 
اجتاعــی، محیطــی، اقتصــادی و هــرنی معــاری، امــری آمیختــه بــا همــه وجــوه معــاری اســت. پــس توجــه 
بــه حوزه هــای جدیــد  بــرای زایــش مفاهیــم در تئــوری طراحــی، یعنــی پدیدآمــدن یــا اصــاح یــا تقویــت یــک 
نــگاه فرارشــته ای بــه فرایندهــای معــاری. چــه بســی ایــن زایــش و مولــد گــری در عرصــه تئــوری باقــی منانــد و 
نــه فقــط ســاحت تئــوری طراحــی را، بلکــه بخش هــای مختلــف طراحــی تــا عمــل را در معــاری دچــار تغییــر 
ــی نظــری آن  ــر مبان ــرا عــاوه ب ــز باشــد. زی ــد چالش برانگی ــه ایجــاد دیدگاه هــای بین رشــته ای، می توان ــد. البت کن
رشــته ها، هرکــدام اصطاحــات، روش و اهــداف مربــوط بــه خــود را دارنــد کــه بــرای فهــم و درک آنهــا، عــاوه بــر 
مطالعــات کتابخانــه ای، نیــاز بــه برقــراری ارتباط هــای اجتاعــی در ایــن زمینه هــا نیــز هســتیم. پــس بهره گیــری 
ــرا برداشــت های  ــان منی ســازد زی ــدون تعریــف یــک الگــوی سیســتاتیک، مســیر راه را به درســتی منای ــا ب از آنه



111 ــا  ــی، ب ــوری طراح ــر تئ ــی ب ــد، مبتن ــۀ مول ــت نظری ــتگاه و ماهی خاس
ــاری ــته مع ــی در رش ــر طراح ــز ب مترک

متفــاوت از پدیده هــای یکســان، رســیدن بــه وحــدت رویــه را امــری ســخت و زمــان بــر می کنــد.

ــه  ــد ب ــی نیازمن ــن رشــته دارد، ول ــت بی ــوری معــاری پســا پســت مدرن، اگرچــه هوی ــه دیگــر ســخن، تئ ب
روش شناســی مســتقلی بــرای غلبــه بــر کمبودهــای شــناختی و عملیاتــی خــود اســت. انباشــت مطالعــات فعلــی 
ــی بیش ازپیــش معــاران  ــوع شــناختی، اســت کــه باعــث رسگردان در زمینه هــای مختلــف معــاری، بیشــرت از ن
ــی  ــرا برداشــت سیســتاتیک مبتن ــن رشــته در عرصــه عمــل اســت. زی ــی نظــری ای ــری از مبان ــه بهره گی در زمین
بــر واقعیــت پنــداری، نیــازی اســت کــه کمــرت به عنــوان پشــتوانه نظــری پیرفت هــای فناورانــه اخیــر در زمینــه 

ــه شــده اســت. ــدان پرداخت مدل ســازی و واقعیــت مجــازی ب

 تطبیق مفاهیِم بسرتشناسی با نظریه »هویت پایدار معاری«

هان طــور کــه در پیشــینه و مقدمــه بیــان شــد، در ســال های اخیــر، کار بــر روی نظریــه )مبانــی نظــری( 
طراحــی، منجــر بــه بازشناســی و البتــه ایجــاد علــم طراحــی نویــن گشــته اســت کــه از نظــر ســاختار، مبانــی و 
تأثیــر آن، بســیار مهــم و کاربــردی اســت. تــا ایــن بخــش از پژوهــش، مجموعــه عواملــی کــه در ایــن دوران بــر 
ــن  ــه ای ــان می شــود ک ــت. حــال بی ــرار گرف ــورد بررســی ق ــی م ــود، به صــورت کل ــذار ب ــت معــاری تأثیرگ ماهی
عوامــل باعــث شــکل گیری نظــام و ســاختار محتوایــی )یعنــی بســرت اجتاعــی - اقتصــادی - فرهنگــی( و روشــی 
معــاری )بســرت تجربــه و مهــارت( در دو بخــش عمــده می گردنــد کــه در ادامــه ضمــن بررســی، مــورد انطبــاق 

بــا چارچــوب هویــت معــاری پایــدار )شــکل 1(، قــرار میگیرنــد.

الف- بسرت اجتاعی - اقتصادی - فرهنگی

ــم،  ــق در عل ــرای تحقی ــد ب ــوی جدی ــک الگ ــاس ی ــه و اس ــه پای ــی ب ــوری طراح ــت مدرن، تئ ــا پس در پس
ــه  ــازی زمین ــرای غنی س ــی ب ــوان راه ــروزه به عن ــی ام ــوری طراح ــن رو، تئ ــد. ازای ــک می کن ــی کم ــرن و مهندس ه
ــد هــرن و  ــا حرفه هــای طراحــی مانن ــرای مطالعــات بین رشــته ای ب ــد ب ــی جدی ــه مبان ــا ارائ آکادمیــک طراحــی ب
ــن امــکان دسرتســی  ــردازان ظاهــر شــده اســت. همچنی ــی، طراحــی مهندســی و حــتی نظریه پ طراحــی صنعت
محققــان طراحــی بــه یافته هــا و زمینه هــای ریاضیــات و منطــق و علــوم اجتاعــی را فراهــم کــرده، و چارچــوب 
مطالعات هــای مبتنــی بــر تجربــه کاربردهــای نظریــه جدیــد را بــاز می کنــد. امــا نظریــه طراحــی نه تنهــا بــرای 
محققــان مفیــد اســت، بلکــه بــه گفتــان تولیــد علــم بنیادیــن در فلســفه علــم، علــم کاربــردی در مهندســی و 

ــد. ــز کمــک می کن ــم نظــری در مباحــث آمــوزش نی صنعــت، و عل

ــن  ــه از مهم تری ــرداری ابنی ــی در طراحــی، ســاخت و بهره ب ــاس، مســائلی همچــون هــوش مصنوع براین اس
زمینه هایــی اســت کــه به صــورت مشــرتک، هــم اکنــون نیــز مورداســتفاده عملیاتــی و پژوهشــی اســت. بســیاری 
ــر،  ــی در مدل ســازی های حرفه ای ت ــردازی و حت ــد طراحــی و ایده پ ــد در فراین ــه می توان از زمینه هــای دیگــری ک
کارآمدتــر بــه کار گرفتــه شــود، بــر اســاس آشــنایی بیشــرت طراحــان رســته ابنیــه بــا ســایر حوزه هــای طراحی اســت. 
ــتفاده  ــراه خواهــد داشــت. نخســت اس ــه هم ــرای ایشــان ب ــد ب ــتفاده را ازاین روین ــدل اس ــه دو م ــه ای ک به گون
ــل  ــان و ح ــد بی ــتقیم، از فراین ــورت غیرمس ــت. دوم به ص ــه اس ــائل ابنی ــا مس ــرتک ب ــای مش ــتقیم از زمینه ه مس
ــور  ــرد. این هــا نویدبخــش ظه ــد ک ــی خواهن ــری مطالعات ــده و الهام گی مســئله در ســایر حوزه هــای طراحــی، ای
و بــروز نســل جدیــدی از طراحــان خواهــد بــود کــه از داشــته های ســایر علــوم، توانایــی کســب معرفت هایــی 

روشــی و روش شناســانه را نیــز، فــارغ از تفاوت هایــی زمینــه و محتوایــی بــا ایشــان مدنظــر دارنــد.
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

)0

برخی منابعمنود در »هویت پایدار معاری«زمینه مطالعات بسرتشناسی

الف( پیوند مفاهیم و رشته های مختلف دانشگاهی )هرن، علم، مهندسی(

ــان  ــه نظــر برســد امــا همچن ــا )یافته هــای علمــی و مطالعــات نظــری(، ممکــن اســت بســیار انتزاعــی ب ــه از آنه ــم و واقعیت هــای برگرفت فضــای مفاهی
به پیــش بینــی و چارچوب هــای نظــری منجــر می شــود. دراین بیــن می تــوان بــه دامنه هایــی نــگاه کــرد کــه بــه نظــر مولدتــر هســتند و دیــد کــه آیــا از 
رشایــط بهره گیــری نظــری پیــروی می کننــد یــا خیــر. زایــش نظــر و نظریــه در کجــای جوامــع مــا ظاهــر می شــود؟ بدیــن صــورت بــا اســتفاده از دانــش 
همــه رشــته های مهندســی خصوصــاً مــوارد دخیــل در ساخت وســاز می تــوان، ســازماندهی عنــارص مکانیکــی، ســاختانی و مدل هــای مدیریــت، طراحــی 
و اجــرای مهندســی را مرتبــاً بررســی، بازنگــری و تکامــل داد. یعنــی، تئــوری طراحــی، بخــش طراحــی صنعتــی و طراحــی مهندســی را بــر اســاس کشــفیات 
علمــی و تجربیــات عملــی ایــن دو حــوزه بــه هــم مرتبــط می کنــد. در نتیجــه، تئــوری طراحــی معــارص تحقیقاتــی را تقویــت می کنــد کــه »نظریه هــای 

مولــد« را در علــم، هــرن و مهندســی مطالعــه می کننــد.

تأثیر متقابل تئوری طراحی انتزاعی و 
ساختارهای دانشی در باوهاوس

Le Masson et al, 2016تفکر منطقی و خاق

شناسایی منطق مولد فرم در طراحی 
مهندسی و علوم مهندسی

Le Masson & Weil, 2013راهربدزایی چندوجهی

فرایند ارتقاء مستمر روابط بین عملکرد 
و عنارص

Dias et al,2003ماهیت مسئله، هوشمندی در روش

ایجاد مفاهیم جدید از تعامل کشفیات و 
مشاهدات

یافته های علمی
 Hatchuel et al,2013a; Shai et al,2009a; Reich
et al,2008

ب( ایجاد فرایندهای تجربی مبتنی بر نظریه های مولد و برداشت های جدید

پیامــد دوم پیرفــت در تئــوری طراحــی، افزایــش ظرفیــت بــرای ســاخت پروتکل هــای تجربــی مبتنــی بــر نظریــه اســت. زیــرا بــه طــور کلی تــر، تئــوری 
ــدون چارچــوب نظــری  ــد. ب ــا را فراهــم کن ــه آنه ــکان مطالع ــد و ام ــی کن ــد پیش بین ــا می توان ــح داده و/ی ــف وســیعی از پدیده هــا را توضی طراحــی طی
ــا ظهــور در محصــول  ــردازی ت ــا روش هــا و الگوهــای بهره گیــری از آن در ایده پ ــه تطبیــق مبانــی نظــری ب روشــن، مســئله عــدم قطعیــت کافــی در زمین

طراحــی وجــود دارد.

تکنیک های فرموله کردن مبانی و فرضیه 
برای غنی سازی پشتیبانی نظری از فرایند 
طراحی از ایده پردازی تا رسیدن به نتایج 

قطعی روشن

روش علمی و عقانی، مهارت حل مسئله
Agogué et al, 2014; Brun et al,2015;Tver-
sky,2002

بررســی آمیختگــی و عــدم تشــابه مفاهیــم 
بــا اشــکال مختلــف خاقیــت

Nagai et al, 2008; Taura & Nagai, 2013; مفاهیم، توانایی های ذهنی

بــر اســاس  ســؤاالت مولــد در طراحــی 
دانــش و  تجربــه 

Eris,2003,2004;تجربه و پیشینه، دانش و آگاهی 

زمینــه  در  جدیــد  اصطاحــات  ظهــور 
عملــی طراحــی 

Mabogunje & Leifer, 1997ماهیت مسئله، مهارت حل مسئله

بررســی انــواع اســتدالل های طراحــی در 
بیــن حرفه هــای طراحــی

Savanovic & Zeiler, 2007; Agogué et al, 2015aیافته های علمی، ماهیت مسئله

ایــده و ارزش هــای جدیــد طراحــی مبتنــی 
بــر بازتعریــف مفاهیــم دانشــی

Kazakçi et al,2014تفکر منطقی، راهربدزایی چندوجهی

ج( ارتباطات جدید با ریاضیات و منطق معارص

ــر روی طراحــی و یادگیــری ماشــین،  ــرای بهره گیــری از هــوش مصنوعــی و پژوهــش ب پیرفت هــای امــروزی در تئــوری طراحــی، فضاهــای جدیــدی را ب
ــن،  ــد؛ بنابرای ــاز  می کن ــد ب ــی جدی ــات عملیات ــی و تحقیق ــی، طراح ــر نوزای ــی ب ــای مبتن ــی و الگوریتم ه ــده، طراح ــی پیچی ــبکه های عصب ــی و ش طراح
ــدی در مــورد  ــج جدی ــه نتای ــد کــه منجــر ب ــات و منطــق معــارص فراهــم می کن ــا ریاضی ــرای گفتگــوی ســازنده ب ــدی را ب ــوری طراحــی پایه هــای جدی تئ
توابــع مولــد شــده اســت )منشــأ تولیــد نظریــه جدیــد، و مســائل منطــق هندســی کــه منجــر بــه ســاختارهای فرمــی می گــردد، می باشــد(. هــدف همــه 
این هــا دســتیابی بــه رویکردهــای جدیــد مهندســی سیســتم و برداشــت های سیســتاتیک )Kokshagina, 2014( از مبانــی نظــری، بــرای ایجــاد مفهــوم 
ژنــوم و پروتــکل دانــش مهندســی میان رشــته ای اســت )Reich & Shai,2012(؛ بنابرایــن، تئــوری طراحــی پایه هــای جدیــدی را بــرای گفتگــوی ســازنده بــا 

ــد. ــات و منطــق معــارص فراهــم می کن ریاضی

ــای  ــه ایده ه ــق در مرحل ــتفاده از منط اس
ــی انتزاعــی  فــرم و ســازه زای

یافته علمی، راهربدزایی چندوجهی
 Hendriks & Kazakçi, 2010, 2011; Kazakçi,
2013

ریاضــی  مســتقل  منطــق  از  اســتفاده 
طراحــی در  ماتروئیدهــا5  هاننــد 

Le Masson et al,2015a; Le Masson et al,2015bیافته های علمی، تفکر منطقی خاق



113 ــا  ــی، ب ــوری طراح ــر تئ ــی ب ــد، مبتن ــۀ مول ــت نظری ــتگاه و ماهی خاس
ــاری ــته مع ــی در رش ــر طراح ــز ب مترک

ادغــام تئــوری طراحــی بــا تئــوری طراحــی 
ــا ــی مجموعه ه کل

Hatchuel & Weil, 2007; Hatchuel et al.2013bتفکر منطقی، راهربدزایی چندوجهی

تئــوری طراحــی و مســئله مدیریــت مــدل 
ــردی  ــورت کارب به ص

Breiner & Pollard & Subrahmanian, 2019مطالعات نظری

و  سیســتم  مهندســی  رویکردهــای 
سیســتاتیک  برداشــت های 

Kokshagina, 2014مهارت حل مسئله

تولیــد متقابــل مفاهیــم و قضایــای جدیــد 
بــه شــیوه سیســتاتیک و چرخــه ای در 
ــای  ــتقل از پیش فرض ه ــد مس ــای جدی فض

ــوری طراحــی تئ

مطالعات نظری، یافته های علمی، راهربدزایی 
چندوجهی

Reich et al.2008

فضا و زمینه جدید برای 
بهره گیری از هوش مصنوعی

ظرفیــت  به کارگیــری 
در  مصنوعــی  هــوش 

ماشــینی یادگیــری 

هوشمندی در روش، 
راهربدزایی چندوجهی، 

یافته های علمی
Hatchuel et al, 2018: 17

و  طراحــی  بــه  توجــه 
شــبکه های  ظرفیــت 

پیچیــده عصبــی 

الگوریتم هــا  طراحــی 
نوزایــی فرمــی مبتنــی بــر 

هــوش مصنــوع

د( ایجاد ارتباطات جدید با علوم اجتاعی

ــناختی  ــی، معرفت ش ــناختی، ساختارشناس ــناختی، انسان ش ــات جامعه ش ــت مطالع ــرای هدای ــادی را ب ــی، ابع ــِی طراح ــر هستی شناس ــی ب ــناخت مبتن ش
ــی هندســی و طراحــی فضاهــا در جامعــه هــدف انســانی و  ــد زای ــرم، کالب ــرات ف ــه درک اث ــن مطالعــات ب ــد. ای و زبان شــناختِی طراحــی فراهــم می کن
محیط زیســتی از ابعــاد جامعــه و روان شناســی در ســطوح مختلــف کمــک می کنــد. به عنوان مثــال، ایــن مطالعــات بــه ســنجش کارایــی محصــول طراحــی 
بــا ایجــاد روش هــای جدیــد بــرای به کارگیــری خــرد جمعــی به عنــوان مدلــی از ارزشــیابی مبتنــی بــر منبــع منطــق و اصالــت اقناع کننــده جمعــی کمــک 
می کنــد. درحالی کــه تــا پیش ازایــن، رصفــاً بــه زیبایی شناســی معــاری چنیــن دیدگاهــی متــداول بــود. همچنیــن در بعــد پژوهشــی بــه ترســیم وضعیــت 
اجتاعــی در شــکل گیری وضعیــت شــکاف در ســاختارهای دانــش )شــکاف دانشــی - موضوعــی، دانشــی - روشــی(، به عنــوان روش هــای ارزیابــی و ایجــاد 

نظریــه و تئــوری مولــد طراحــی کمــک خواهنــد کــرد. 

ــه  ــن ابنی ــته ای بی ــه بین رش ــاختار مطالع س
)PSI( محیط زیســت6  و 

مفاهیم، راهربدزایی چندوجهی
 Reich & Subrahmanian 2015, 2017 ;  Ostrom,
;1990

ارتبــاط منطــق منابــع رایــج علمــی بــه 
طراحــی موقعیــت محــور

Berthet,2013; Le Masson & Weil,2014مفاهیم، راهربدزایی چندوجهی

و  تــازه  زمینه هــای  یابــش  و  پیش بینــی 
ــد طراحــی  ــه مول دانــش مســتقل در نظری
بــر اســاس شــبیه و متحرک ســازی محیطــی 

راهربدزایی چندوجهی، هوشمندی در روش، اراده 
به مصداق

;Meijer et al, 2015

زمینه یابــی  منطــق  راهــربی  جایــگاه 
نظریــه مولــد در صنعــت ابنیــه و نهادهــای 
ارزش افــزوده  مســئله  و  آن  بــا  مرتبــط 

اقتصــادی

مطالعات نظری
 Hatchuel et al, 2010; Hatchuel et al, 2006;
 Börjesson et al, 2014; Hatchuel & Le Masson,
2006; Le Masson et al,2010a

در  صنعــت  ظرفیت هــای  نظریــه 
جمعــی خــرد  پیاده ســازی 

Segrestin & Hatchuel 2008, 2011اراده به )مصداق و واقعیت(

ب- تجربه و مهارت

بــرای اینکــه ببینیــم تئــوری طراحــی چگونه بــه نظریه مولد در صنعت کمــک می کند، به کار مشــرتک با برخی 
از حامیــان صنعتــی ایــن تئــوری اشــاره می شــود. بر اســاس نتایج تحقیقــات در مورد تئــوری طراحی، آنها توانســتند 
 ;Agogué & Kazakçi, 2014; Hatchuel et al, 2015; Defour et al, 2010(سازمان ها، روش ها و فرآیندهای جدید را ابداع کنند 
ــوری طراحــی در  ــری تئ ــه دیگــر ســخن، پیامدهــای به کارگی Meijer et al, 2015; Reich & Subrahmanian, 2015(. ب

ــرای توســعه روش هــای  ــن ب ــد، همچنی ــا و فرآیندهــای ســازمانی جدی ــی در توســعه روش ه ســازمان های صنعت
پیرفتــه در فرآیندهــای طراحــی نوآورانــه بــرای صنعــت بــوده اســت )جــدول 5(. بررســی منونه هــای مختلفــی 
در صنعــت، فراینــد تأثیــر تئــوری طراحــی بــر تغییــر و بهبــود روش هــای ارزیابــی صنعتــی را نشــان می دهنــد. 

ادامۀجدول 4. تطبیق زمینههای مطالعات تئوری طراحی در علوم مختلف با چارچوب »هویت پایدار معاری«  در بسرت اجتاعی- اقتصادی- فرهنگی       

Adapted from: Hatchuel et al, 2018 ; Galle, 202(
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

 Adapted from:( جدول 5. تطبیق زمینه های مطالعات تئوری طراحی در علوم مختلف با چارچوب »هویت پایدار معاری«  در بسرت تجربه و مهارت

)Hatchuel et al, 2018 ; Galle, 2020

زمینه مطالعاتی
منود در »هویت پایدار 

معاری«
برخی منابع

بهبود روش های ارزیابی »تئوری طراحی پروژه ها« در صنعت
کاربرد روشی مهارت های 

حل مسئله

Elmquis &Le Masson,2009

ارزیابی مقایسه ای و هم زمان »تئوری طراحی پروژه های صنعتی«
Agogué et  al, 2012; Reich et al.2010; LeMasson 
et al, 2012b

کاربرد نظری مهارت حل تأثیر تئوری طراحی بر تحلیل شاخص ها
مسئله

Kroll et al,  2014

Lenfle, 2012تأثیر تئوری طراحی بر روش های مدیریت پروژه

)CAD( مطالعات نظریتأثیر تئوری طراحی بر ابزارهای ترسیمی کمک رایانه ایArrighi et al, 2015a,b

Felk et al, 2011; Kokshagina et al, 2014هوشمندی در روشروش های جدید طراحی نوآورانه بر اساس تئوری طراحی

ــی،  ــاخته و صنعت ــدل پیش س ــاً از م ــاختانی خصوص ــارص س ــده عن ــای تولیدکنن ــرای رشکت ه ــه ب ــن جنب ای
ــی  ــر طراح ــه، منتظ ــته ابنی ــای رس ــه نیازه ــخ گویی ب ــه پاس ــد در زمین ــه بتوانن ــت ک ــی اس ــیار مهم ــئله بس مس
معــاران یــا راه حل هــای فناورانــه رصف نباشــند. بلکــه خــود به صــورت مســتقل و درون زا، بــر اســاس پیاده ســازی 
تئــوری مولــد، اقــدام بــه طراحــی عنــارص و اجــزاء ســاختانی پیچیــده کننــد. بدیهــی اســت چنیــن امــری ضمــن 
افزایــش رسعــت اجــرا و راندمــان ســازه ای، محدودیت هــای ســاخت و اجــرا در کارگاه هــای ســاختانی و کمبــود 
تجهیــزات و تخصص هــای خــاص در آنهــا را بــرای غلبــه بــر مشــکات ســاخت و پیاده ســازی طرح هــای معــاری 

غیــر هندســه اقلیدســی را کاهــش می دهــد.

5- یافته ها

ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــه عوامل ــته از مجموع ــر خواس ــه، ب ــته ابنی ــرح در رس ــات مط ــت، کیفی ــامل واقعی در ع
ــا مقطعــی از آنهــا، نه تنهــا کافــی بلکــه مطلــوب نیــز  انســان و اجتــاع پســا پست مدرنیســت، ادراک بخشــی ی
منی منایانــد. بــه دیگــر ســخن، ســاحت ابنیــه در دیــدگاه ایشــان، نــه فقــط آرامــش و آســایش، بلکــه انگیزه بخــش 
ــه های  ــارغ از ریش ــی ف ــن مفاهیم ــت. چنی ــکل گرفته اس ــر، ش ــده و تطبیق پذی ــاط دهن ــن، ارتب ــرت آفری و م
شــکل گیری آن، از بســرتهای متفاوتــی هســتند کــه الزامــات گوناگونــی را نیــز می طلبنــد. پــس تئــوری طراحــی 
در ایــن دوران، کانون هــای تولیدگــِر ایــده و نظــر جدیــدی همچــون هــرن، صنعــت، تفکــر علمــی و خــرد جمعــی 
ــک ســو و تفاوت هــای  ــد طراحــی از ی ــن کانون هــا در فراین ــان ای ــری هم زم ــد. مســئله به کارگی ــه می کن را تجرب
ایجــاد شــده در زمینــه بیــان و حــل مســئله معــاری مســئله پنــدار، بــه ســمتی رفتــه اســت کــه بــه نظــر می رســد 

بــدون داشــن الگــوی مشــخصی بــرای رفــع تعارضــات آن، راهــکار جامع نگــر و منطقــی ای نــدارد.

ــی  ــرای اســتفاده عمل ــر اســاس بسرتســازی ب ــد ب ــاش گردی ــف پژوهــش ت براین اســاس، در بخش هــای مختل
از چارچــوب هویــت پایــدار معــاری در )جــدول 4 و 5(، بــه فراینــدی بــرای بررســی، کنــرتل و مدیریــت منابــع 
ــتقل در  ــات مس ــواع تحقیق ــکل گیری ان ــرای ش ــد ب ــن فراین ــکل 5(. ای ــرد )ش ــدا ک ــت پی ــی دس ــف محتوای مختل
ــرت  ــی بیش ــا، ول ــی کاربری ه ــدار در متام ــاری پای ــی، مع ــای زمینه گرای ــا رویکرده ــه ب ــی ابنی ــای مهندس زمینه ه
ــذاری  ــی هدف گ ــد مطالعات ــد، رون ــن فراین ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــورت ک ــن ص ــرد دارد. بدی ــاال کارب ــاس ب ــا مقی ب
ــل اطاعــات حاصــل  ــه جمــع آوری داده و تحلی ــدام ب ــد، اق ــن فراین ــان شــده در ای می گــردد و در زمینه هــای بی

ــود. ــه می ش ــده پرداخت ش



115 ــا  ــی، ب ــوری طراح ــر تئ ــی ب ــد، مبتن ــۀ مول ــت نظری ــتگاه و ماهی خاس
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شکل 5. چارچوب سیستمی از داشته ها و عوامل مؤثر در نظریه مولد طراحی در دوران پساپست مدرنیسم )منبع: نگارندگان(

6- نتیجه گیری

گســرتدگی ادراک انســان معــارص از پدیده هــای مختلــف از یــک ســو، و گســرتش فناوری هــای مختلــف در عرصــه 
ــوری طراحــی در زمینه هــای  ــه تئ ــده اســت ک ــه باعــث گردی ســاخت، مدل ســازی و پژوهشــگری در رســته ابنی
گســرتده تــری کاربــرد پیــدا کنــد. نقــش مولــد بــودن ایــن تئــوری بــرای تعییــن جهــت و شــیوه »بیــان و حل مســئله 
طراحــی«، به گونــه ای کلیــدی و مهــم گشــته اســت کــه شــاهد تاش هــای گســرتده ای بــرای ارائــه راه حل هایــی در 
ایــن زمینــه، بــرای مواجــه بــا مشــکات بــه کارگیــری هم زمــان ایــن کانون هــای زایــش ایــده و محتــوا در تئــوری 

طراحــی هســتیم. 

براین اســاس، نقــش پژوهش هایــی کــه بتواننــد بــا برداشــت سیســتاتیک از ایــن عوامــل و مبتنــی بــر یافته هــای 
مطالعاتــی، جایــگاه و نقشــی هــم افــزا بــرای آنهــا تعریــف کننــد، بســیار راهــربدی گشــته اســت. در پژوهــش 
جــاری، اتــکا اصلــی بــه ارائــه فراینــدی در ایــن زمینــه قــرار گرفــت کــه ســاختار مطالعاتــی و ذهنــی کنشــگران 
ایــن عرصــه را، بــر اســاس »چارچــوب هویــت پایــدار معــاری« کــه قبــاً ارائــه شــده بــود، شــکل دهــد. فراینــد 
ــاس  ــا مقی ــای ب ــرای طراحی ه ــات الزم ب ــه مطالع ــتقیمی در زمین ــرتده و مس ــورت گس ــد به ص ــی، می توان نهای

ــا فعالیــت عمومــی، در کاربری هــای مختلفــی اســتفاده گــردد.  ــه متوســط و بــزرگ و خصوصــاً ب مداخل

از دیگــر ســو، چنیــن مطالعــات منجــر بــه فراینــد سیســتاتیکی، راهگشــای مهمــی بــرای سیاســت گذاری عرصــه 
ــاری  ــته مع ــیوه های پژوهشــگری مرســوم در رش ــرا ش ــد. زی ــر می باش ــای کان نگ ــن زمینه ه پژوهشــگری در ای
ــزوم داشــن  ــس ل ــت. پ ــه و کاربســت آن اس ــر نظری ــی ب ــاً متک ــته، غالب ــن رش ــری ای ــوع مداخله گ ــاس ن ــر اس ب
نظریــه ای کان نگــر و سیســتمی در عرصــه تئــوری طراحــی، باعــث افزایــش اثربخشــی مبانــی نظــری و مطالعاتــی 
ــای  ــای ه ــا کاربره ــکونی ت ــای مس ــواع مجتمع ه ــری از ان ــه کان نگ ــی و مداخل ــه طراح ــت در عرص ازاین دس
خدمــات عمومــی می گــردد. نکتــه بســیار مهــم ایــن فراینــد نهایــی، حضــور هم زمــان دانشــگاه ها، رشکت هــای 
دخیــل در ســاخت و ارائــه خدمــات ابنیــه، رشکت هــای دانش بنیــان، مراکــز آمــوزش عالــی و حتــی درنظرگرفــن 
مســائل آمــوزش تئــوری طراحــی بــا چنیــن دیــدگاه کان نگــری بــه معــاران اســت. بدیهــی اســت پرداخــن بــه 
جزئیــات ایــن مــوارد پژوهش هــای مســتقلی می طلبــد. در گام نخســت، آنچــه مهــم اســت نقشــه راهــی اســت 

کــه در ایــن فراینــد بــرای جهت دهــی بــه ایــن عوامــل بیــان شــده اســت.

 تشکر و قدردانی

ــدن  ــی ش ــه ط ــکاری در زمین ــرای هم ــه رف ب ــرتم نری ــیله از ارکان مح ــن وس ــش، بدی ــن پژوه ــندگان ای نویس
فرایندهــای داوری و انتشــار ایــن پژوهــش بیــن رشــته ای، نظریه پردازانــه و بنیادیــن، کــال تشــکر و قدردانــی را 

ــد. ــراز می مناین اب
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــا تنــوع خــود را گســرتش . 1 ــاز شــده اســت ت ــر اعضــای انجمــن طراحــی ب ــه غی ــه روی افــراد از رشــته هــا و جوامــع مختلــف از جمل  سیاســت SIG ب

ــورهای  ــروزه در کش ــی ام ــه طراح ــر نظری ــی ب ــی مبتن ــم اندیش ــی و ه ــای آموزش ــه دوره ه ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــدا کن ــی پی ــا دسرتس ــه آنه ــد و ب ده

مختلــف )بــه عنــوان مثــال، فرانســه، ســوئد، ایــاالت متحــده، بریتانیــا، ارسائیــل، تونــس، ژاپــن( در زمینــه هــای مختلفــی همچــون: دانشــکده هــای 

مهندســی، دانشــکده هــای مدیریــت، مــدارس کســب و کار، برنامــه هــای درســی طراحــی، مــدارس کارآفرینــی، و دانشــگاه هــا، تدریــس مــی شــوند. 

نتایــج و بازخــورد هــای چنیــن نــگاه نــو و پــر کاربــردی بــه پیونــد نظریــه و عمــل در طراحــی معــاری را مــی تــوان  در مطالعــات مختلفــی همچــون 

)Hatchuel et al,2008; Dym et al,2005; Hatchuel et al,2011b; Nagel et al, 2016( رصــد کــرد.

 "آمــوزە تقــدم ایــان بــر فهــم، کــه توســط آگوســتین طــرح میشــود بــر ایــان مــروط بــر فهــم داللــت دارد نــه تضعیــف عقــل بــه نفــع ایــان. از . 2

نظــر او بایــد نوعــی بصیــرت عقلــی نســبت بــه وحــی وجــود داشــته باشــد تــا ایــان کامــل گــردد. اگــر چــه منیتــوان انــکار کــرد کــه در ایــن دوران غلبــه 

آمــوزه هــای مســیحی بــر همــه معــارف وجــود دارد و عقــل علمــی و تجربــی تــا پیــش از اواخــر ایــن دوره تحــت ارشاف فلســفه و الهیــات اســت، 

اتصــاف ایــن دوره بــه رکــود عقــل نیــز از دقــت نظــر دور اســت" )مصباحــی جمشــید و همــکاران، 1396: 98(

 بــه نظــر می رســد در ایــن نظــام نویــن، زبــان الگویــی و مبتنــی بــر فراینــد و داده، روشــی بــرای ارائــه و پیاده ســازی انــواع محتــوا )اطاعــات و دانــش . 3

و خــرد( خواهــد بــود کــه می تــوان در زمینــه معــاری، بــه نظریــات کریســتوفر الکســاندر )1381(، اشــاره کــرد. در حقیقــت مبانــی نظــری معــاری 

)و شهرســازی( در ایــن دوران، شــاهد هویــت خواهــی و بــاور جویــی بــر اســاس نیازهــای فطــری بــر اســت کــه در دوران مــدرن به کلــی نفــی، و 

ــرد،  ــودن منی گی ــه ب ــو و کهن ــه پســا پست مدرنیســتی، نظــام ارزش و اولویت گــذاری خــود را از ن ــن درون مای ــود. پــس ای در پســت مدرن نقــد شــده ب

"بلکــه درســتی و صابــت طراحــی اســت کــه در کانــون توجــه قــرار دارد. معــاری رشاب یــا پنیــر نیســت کــه یکــی بــه ســبب کهنــه بــودن و دیگــری 

بــه رصف نــو بــودن، عنــوان بهــرت بــودن بــه خــود بگیــرد" )نوحــی، 1374: 609(. ایــن درون مایــه در پســا پست مدرنیســم، اگرچــه محتوایــی چندجانبــه 

حــاوی انــواع مختلــف دانش هــا را دارد، ولــی بــه زبــان و روشــی کــه مبتنــی بــر نظــام علــم اطاعــات و دانش شناســی نویــن اســت، شــکل خواهــد 

گرفــت )ر.ک: فتاحــی، 1397(.

  تئــوری ماتروئیــد اگرچــه بــر اســاس تعریــف اولیــه ماتروئیــد بــه معنــی یــک کلیــت عمومــی منودارهــا و ماتریــس هــای ریاضــی شــکل  گرفتــه بــود، . 4

ولــی در دو دهــه گذشــته بــه ســمت کمــک بــه برداشــت هــای مفهومــی رفتــه اســت. خصوصــا بــا گســرتش تفکــر الگوریتمیــک بــه رویــه هــای تجزیــه 

)R.T: Recski,1989( و تحلیــل بــرای غلبــه بــر پیچیدگــی برداشــت هــای چنــد وجهــی امــروزی از مفاهیــم، کاربــرد هــای زیــادی پیــدا کــرده اســت

ــا رســته مهندســی ابنیــه( شــده اســت. کار او در توســعه دســتور . 	  او خواســتار رویکردهــای مهندســی بــرای مطالعــه اقتصــاد و حکمرانــی )مرتبــط ب

زبــان )الگویــی( بــرای بخــش طراحــی در ایــن مؤسســات، از تئــوری ماشــین هــا )ارائــه شــده توســط Redtenbacher( خیلــی دور یــا متفــاوت نیســت 

.)Ostrum, 2009(
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Abstract

Design theory as the epistemological and knowledgeable core of the design process is the basis for its identity. Along with the 

emergence of engineering design, developments in design theory have had an increasing impact in many disciplines and academic 

societies. In a way, design theory has been effective in several academic fields such as creative research. In the field of architecture, the 

importance and position of theoretical foundations in architecture has long been such that the evaluation of the design product, to a 

large extent )especially in its current manifestation in the present post-postmodernist era(, is supported by the theoretical foundations 

reflected in form and body. 

However, due to the lack of a general framework for presenting these solutions, there are frequent discussions about logic, theoretical 

foundations and even the values of contemporary design. So, it can be said that the present design theory should cover all the steps that 

are considered in the field of theory to the product of architecture. Consequently, the theoretical foundations of architecture as the most 

important area of identity to architecture, as a field of study, aimed at defining design or, more precisely, design. In such circumstances, 

addressing every design problem requires a variety of data and information that is collected and analyzed in a specific way, in line with 

the objectives defined in a systematic model. In the field of design recognition with such new specifications and approach, design theory 

can be viewed in a new way. For example, the combination of systemic thinking with the theory )theoretical foundations( of sustainable 

architecture can be considered as a framework-creating solution. In this way, a new concept of this synergy, called the framework of 

»sustainable architectural identity«, will be created

 The problem of defining and using theoretical foundations in scientific manner, along with other empirical, technical and skillful 

resources such as elite opinions and social memory, has created a necessity among designers. This necessity includes the formation of a 

discourse about what is and how to take a comprehensive, purposeful and systematic model of it. The purpose of this study is to provide 

a systematic definition of the nature of theoretical foundations in architecture, at three levels: promotion, adaptation and production 

of science. This perspective has been used to shape the mental structure of designers in relation to its nature, in a process-oriented and 

productive perception. Obviously, the application of such a thing can be expressed in the model-based use of theoretical foundations 

of architecture, especially in the process of parametric and algorithmic design, in the post-postmodernist era.

 The present qualitative research with the method of analysis and descriptive interpretations of library resources, while describing the 

shaping facts to the theoretical foundations of current architecture, tries to provide a systematic understanding of these factors. The 

important achievement of this research is achieving theoretical productive fields in architectural design, and shaping the logical model 

for encountering and intelligently utilizing architectural theory factors for proposed use in the framework of sustainable architectural 

identity.

 

Keywords: Sustainable identity, process architecture, theoretical foundations, problem orientation, data perception, reality-

dedication
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