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چکیده:
تئــوری طراحــی ،هســتۀ معرفتــی و دانــش شناســانه در فراینــد طراحــی ،و بنمایــه هویتبخــش آن اســت.
درک ایــن تئــوری بــه صورتــی کــه بــه فلســفه علــم انســان معــارص نزدیــک باشــد ،باعــث میگــردد کــه مســئله
تعریــف و اســتفاده از دســتاوردهای علمــی ســایر رشــتههای مرتبــط بــه معــاری ،در کنــار ســایر منابــع درون
رشــتهای مطــرح گــردد .نکتــه مهــم در ایــن بــاره ،داشــن الگویــی اســت کــه بتوانــد بــر پیچیدگیهــای ناشــی
از بینرشــتهای و چندوجهــی بــودن ایــن مقولــه فائــق بیایــد .همچنیــن بــه صورتــی ایــن مقولــه را بایــد بیــان
کنــد کــه درک آن ب ـرای طراحــان ،بــه زبــان و روش جدیــد آنــان ،یعنــی فرایندهــای چرخــه گونــه الگوریتمیــک
و پارامرتیــک از مفاهیــم ،نزدیــک باشــد .از ســویی دیگــر ،بایــد تــوان هامهنگســازی ایــن جنبههــای مختلــف
غالب ـاً نظــری و مرتبــط بــا طراحــی معــاری را بــه ســمت ایجــاد همافزایــی نیــز داشــته باشــد .برایناســاس،
هــدف پژوهــش جــاری ارائــۀ تعریــف سیســتامتیکی از تئــوری طراحــی ،در ســه ســطح ،ترویــج ،تطبیــق و تولیــد
علــم ،در برداشــتی فراینــد محــور و مولــد گونــه ب ـرای ارتقــاء آن بــه نظریــه مولــد اســت .پژوهــش حــارض ،بــا
روش کیفــی و نــوع بنیادیــن خــود ،ضمــن اتــکای بــه گــردآوری منابــع کتابخانــهای و بهرهگیــری از گفتــان
تحلیلــی و توصیفــی ،شــکلگرفته اســت .باتوجهبــه ایــن کــه تئــوری طراحــی در هســته بســیاری از زمینههــای
مختلــف طراحــی ،از جملــه طراحــی صنعتــی ،طراحــی مهندســی ،طراحــی معــاری و مــوارد دیگــر ق ـرار دارد،
کاربــرد نتایــج ایــن پژوهــش نیــزمیتوانــد عــاوه بــر معــاری بــه ســایر رشــتههای طراحــی محــور کمــک کنــد.
همچنیــن از لحــاظ روششناســی ،دارای دســتاورد نوینــی در ارائــه راهکارهایــی ضمنــی بـرای بیــان فراینــد مواجــه
بــا پیچیدگــی ،بســیط گونگــی و ابهامهــای ناشــی از چندوجهــی بــودن تئــوری طراحــی اســت .بدیهــی اســت
الگــوی ارائــه شــده ب ـرای ایــن امــر ،موجــب شــکلگیری ســاختار فکــری پژوهشــگران بــه ســمت دیدگاههــای
بینرشــتهای مبتنــی بــر مقولــه مشــرکی بــه نــام طراحــی و روش مشــرکی بــه نــام واقعیــت و داده پنــداری
میگــردد.
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خاســتگاه و ماهیــت نظریــۀ مولــد ،مبتنــی بــر تئــوری طراحــی ،بــا
مترکــز بــر طراحــی در رشــته معــاری

 -1مقدمه
بــا ظهــور زمینــه طراحــی مهندســی ،تحــوالت در نظریــه طراحــی تأثیــر فزاینــدهای در بســیاری از رشــتهها و
جوامــع دانشــگاهی داشــته اســت .بــه صورتــی کــه تئــوری طراحــی در چندیــن زمینــه دانشــگاهی ماننــد تحقیقات
خالقیــت تأثیــر داشــته و دارد .در رشــته معــاری نیــز ،از دیربــاز اهمیــت و جایــگاه مبانــی نظــری در معــاری
بــه حــدی اســت کــه ارزشــیابی و ارزشگــذاری محصــول طراحــی ،تــا حــد زیــادی (بهویــژه در تجلــی فعلــی آن در
دوران پســا پستمدرنیســتی حــارض) ،از فــرم و کالبــد پشــتیبانی شــده و برگرفتــه از مبانــی نظــری منعکــس در آن
شــناخته میشــود .بااینوجــود ،بــه علــت نبــود چارچوبــی کلــی بـرای ارائــه ایــن راهحلهــا ،بحثهــای مکــرری
در مــورد منطــق ،مبانــی نظــری و حتــی ارزششناســی طراحــی معــارص وجــود دارد (.)Hatchuel et al,2018: 2
دراینرابطــه بایــد دانســت کــه پرداخــن بــه مبانــی نظــری طراحــی از یــک ســو بــه دلیــل تقســیم حوزههــای
کارکــردی آن بــه مشــاغل مختلــف دشــوار اســت و نیــاز بــه ســاختاریافتگی در برابــر انحرافــات ایجــاد شــده
توســط حرکتهــای شــبهعلمی و مــد گرایانــه اســت ( )Le Masson et al, 2013و از ســویی دیگــر ،نیــاز
بهتناســب بــا محیطهــای دامئ ـاً در حــال تغییــر نیــز وجــود دارد .همیــن عوامــل ضمــن ایجــاد مســئله فقــدان
وحــدت رویــه و دیــدگاه مشــرک دربــاره چیســتی مبانــی نظــری معــاری ،ایــن بحـران هویــت نظــری را حداقــل
در حــوزه طراحــی دوران پساپســت مدرنیســم ،بــه یــک مســئله تشــدید یافتــه و البتــه شــناخته شــده رســمی
تبدیــل کــرده اســت .بهعنوانمثــال ،برخــی معتقدنــد کــه تحقیقــات طراحــی معــاری در چنیــن وضعیتی”بــه
هــان انــدازه نامتعــارف و بــدون مجموعـهای از مشــکالت مشــرک باقیمانــده اســت” ( )Margolin, 2010کــه
البتــه منظــور همــه ایــن پژوهشــگران ،ریشــه ایــن قضایــا یعنــی ســاختار نایافتگــی مبانــی نظــری معــاری اســت.
بــه نظــر میرســد منظــور از اصطــاح «مجموعـهای از مشــکالت مشــرک» ،اشــاره بــه مســئله محتــوا و روش
مشــرک بیــن کنشــگران مختلفــی اســت کــه در عرصــه بیــان (شــکاف دانشــی  -موضوعــی) و حل مســائل معامری
(شــکاف دانشــی  -روشــی) دخیــل هســتند .بــه دیگــر ســخن ،تئــوری طراحــی در دوران پســا پستمدرنیســم،
بایــد پوش ـشدهنده کلیــه مراحلــی باشــد کــه در زمینــه نظریــه تــا محصــول (کالبــد) معــاری مطــرح هســتند.
پــس میتــوان گفــت مبانــی نظــری معــاری بهعنــوان مهمتریــن عرصــه هویتبخشــی بــه معــاری ،بهعنــوان
یــک زمینــه مطالعاتــی اســت کــه هــدف آن تعریــف طراحــی یــا بــه طــور دقیقتــر ،طراحــی اســت! برایناســاس،
در چنیــن رشایــط و دورانــی ،پرداخــن بــه هــر مشــکل طراحــی نیازمنــد داده و اطالعــات متنوعــی اســت کــه بــه
شــیوهای خــاص ،و در راســتای اهدافــی تعریــف شــده در یــک الگــوی سیســتامتیک جمـعآوری و تحلیــل گردنــد.
در زمینــه شــناخت طراحــی بــا چنیــن مشــخصات و رویکــرد جدیــدی ،میتــوان بــه تئــوری طراحــی بهگونهای
نواندیشــانه نگریســت .مثـاً میتــوان بــه ترکیــب تفکــر سیســتمی ،بــا تئــوری (مبانــی نظــری) معــاری پایــدار،
بهعنــوان راهحلــی چارچــوب آفریــن توجــه کــرد .بدیــن صــورت کــه مفهومــی جدیــد از ایــن همافزایــی ،بــه نــام
چارچــوب «هویــت پایــدار معــاری» ایجــاد خواهــد شــد کــه طراحــی نیــز بهعنــوان هســته اصلــی معــاری ،بــه
طراحــی پایــدار هویــت گـرا تبدیــل خواهــد شــد“ .هویــت پایــدار معــاری کــه حاصــل گسـ ِ
ـرش مفهــوم پایــداری
بــه مقولــه مبانــی نظــری معــاری اســت ،بــه معنــی ســاختاری روا و پایــا ،حاصــل از همنشــینی معنـیدار عوامــل
مختلــف معــاری ،در جایــگاه متناســب بــا «اهمیــت ،ارتبــاط و کاربردشــان» اســت .بــه دیگــر ســخن ،هویــت
پایــدار معــاری ،زمینهســاز ورود «تفکــر سیســتمی» بــه معــاری اســت" (فرهنگدوســت ،نبــوی و برقچــی،
.)69 :1399
ماهیــت چارچــوب «هویــت پایــدار معــاری» بــر اســاس بازســازی ریشـههای تاریخــی ،در فراینــد طراحــی
(بیــان و حــل مســئله) و توجــه بــه ســیر تحــول نظریــه طراحــی شــکلگرفته (هــان) و مهمتریــن مزایــای آن بــه
رشح زیــر اســت (شــکل  -1پاییــن):
الــف) زمینــه فکــری طراحــان را در ســطح باالیــی از عمومیــت محتوایــی ،متحــد القــول کــرده ،و مبانــی نظــری،
بهویــژه نقــش تئــوری مولــد (اراده بــه واقعیــت از مفاهیــم در شــکل  )1را بیــان میکنــد.

99

ب) انواع دانشهای «طراحی محور» را در فرایند بیان و حل مسئله وارد کرده است.
ج) پیچیدگــی منطــقِ طراحــی کالبــدی در فضاهــای اجتامعــی را مدنظــر ق ـرار داده و راهربدزایــی چندوجهــی
ب ـرای پاســخ بــه ایــن تعارضــات را پیشــنهاد کــرده اســت.

شکل  .1عوامل شکل دهنده به تئوری معامری پساپست مدرنیستی ،در «چارچوب هویت پایدار معامری» (مأخذ شکل باال :فرهنگدوست ،نبوی و برقچی،
85 :1399؛ مأخذ شکل پایین :نگارندگان)

پژوهــش حــارض ،بــا روش کیفــی و نــوع بنیادیــن خــود ،ضمــن اتــکای بــه گــردآوری منابــع کتابخان ـهای و
بهرهگیــری از گفتــان تحلیلــی و توصیفــی ،بــر اســاس ایــن هــدف شــکلگرفته اســت کــه فراینــد بهرهگیــری
از مطالعــات مختلــف در زمینــه تئــوری و مبانــی نظــری طراحــی را بهگون ـهای در مفهــوم و ظرفیــت «نظریــه
مولــد» ســنتز (پــردازش) و ارائــه مناییــد کــه رضورت بهرهگیــری از آنهــا در چارچــوب «هویــت پایــدار معــاری»،
منجــر بــه زمینهســازی حضــور یافتههــای نظــری معــاری در ســبک طراحــی پارامرتیــک و الگوریتمیــک حــال
حــارض گــردد .برایناســاس ،ســوال اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه ماهیــت مبانــی نظــری معــاری بــر
اســاس برداشــت سیســتامتیک چیســت؟ و چگونــه میتــوان از تئــوری معــاری پایــدار بــه نظریــه مولــد دســت
پیــدا کــرد .ازآنجاییکــه تئــوری طراحــی در هســته بســیاری از زمینههــای مختلــف طراحــی ،از جملــه طراحــی
صنعتــی ،طراحــی مهندســی ،طراحــی معــاری و مــوارد دیگــر قــرار دارد ،کاربــرد نتایــج ایــن پژوهــش نیــز
میتوانــد عــاوه بــر معــاری بــه ســایر رشــتههای طراحــی محــور کمــک کنــد .زی ـرا بهصــورت کلــی مســیر
بهرهگیــری از تئــوری طراحــی را بهگون ـهای ســنتز میکنــد کــه میتوانــد نشــاندهنده ایــن باشــد کــه تئــوری
طراحــی (بهعنــوان یــک الگــوی جدیــد ب ـرای علــم و مهندســی) ،چگونــه در فراینــد طراحــی مــورد بهرهبــرداری
مولــد گونــه ق ـرار گیــرد.
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خاســتگاه و ماهیــت نظریــۀ مولــد ،مبتنــی بــر تئــوری طراحــی ،بــا
مترکــز بــر طراحــی در رشــته معــاری

 -2پیشینۀ تحقیق
بــا ظهــور تفک ـرات طراحــی پژوهــی خصوص ـاً در زمینــه طراحــی مهندســی ،تحــوالت در تئــوری طراحــی تأثیــر
فزاینــدهای در بســیاری از رشــتهها و جوامــع دانشــگاهی داشــته اســت .بــه صورتــی کــه میتــوان حوزههــای
متعــددی را در ایــن زمینــه ،مؤثــر در نظــر گرفــت .بــه دیگــر ســخن ،مطالعــات مبانــی نظــری طراحــی ب ـرای
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گوتنــرگ کشــور ســوئد شــده اســت (.)Agogué et al,2015c
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بعــد از تالشهــای کریســتوفر الکســاندر و همکارانــش ب ـرای ایجــاد و گســرش زبــان الگــو مــدار کــه در
خــال آن ،دقیق ـاً منجــر بــه شناســایی عوامــل مؤثــر بــر تئــوری طراحــی معــارص (مــدرن و پس ـتمدرن) شــد
( ،)R.T: Galle, 2020بــه علــت نبــود ســاختار و نــگاه سیســتامتیک بــه آنهــا و تــاش بـرای حــل تعارضــات ایــن
بســر از طریــق ســاختار نایافتــه ،اگرچــه بــه کمــک جمــع نخبگانــی در شــکلدادن تفکـرات معــاران بــه ســمت
برداشــت و ســاحت الگــو مــدار و سیســتمی آمــد ،ولــی نتوانســت جایــگاه چندانــی در فضــای عمــل پیــدا کنــد
کــه آسیبشناســی ایــن اقدامــات جایــگاه مســتقلی و گفتــان هــم جنــس و هــم ســطح بــا آن را میطلبــد .بــه
هــر روی ،بــه نظــر میرســد همزمــان بــا ایــن تفک ـرات بــود کــه ســاختارهای همــگام بــا تکنولــوژی مدلســازی
اطالعــات ســاختامنی ( )BIMکــه تــوان پارامرتگیــری از الگوهــای ذهنــی و حــل مســئله معــاران را دارد ،ایجــاد
گردیــد .ادامــه مســیر در چنیــن رشایطــی ،راه را ب ـرای اســتفاده از انبوهــی از اس ـراتژیها و الگوهــای بیــان و
حــل مســئله بــه صورتهــا و شــیوههای گوناگونــی نــه فقــط در معــاری (بلکــه در ســایر علــوم مســئلهمحور
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در علومانســانی) ،میــر کــرد.
در مواجهــه بــا ایــن اوضــاع کــه مــاک ســنجش کارایــی ،اولویــت و تطابــق بــا خواســته و واقعیــت ب ـرای
انتخــاب معــاران تعریــف شــده نبــود ،گروهــی از افـراد متخصــص بــه دنبــال رشــد قابلیتهــای نظــری تئــوری
طراحــی بــرای برداشــت سیســتمی بــا همــه مختصــات موردنیــاز در رشایــط جدیــد شــدند .متمرکزتریــن و
مرتبطتریــن پژوهشهــای مســتمر در ایــن زمینــه بـرای بهرهگیــری سیســتامتیک از تئــوری طراحــی معــاری در
زمینــه طراحــی بــود کــه در گــروه تئــوری طراحــی ( )Design Theory- DTاز انجمــن عالقهمنــدان و نخبــگان
خــاص ( )Special Interest Group- SIGمشــاهده گردیــد .ایــن انجمــن طراحــی ،اولیــن جلســه خــود را در ســال
 2008در پاریــس بــا کمــی بیــش از بیســت رشکتکننــده از هفــت مؤسســه برگـزار کــرد .هشــت جلســه بعــد ،در
ســال  DT SIG ،2015بیــش از صــد رشکتکننــده از  35مؤسســه را جــذب کــرده بــود .در حــال حــارض ،بیــش از
 300نفــر بــه جامعــه  SIGمرتبــط هســتند (.)Hatchuel et al,2018:2
در حقیقــت ،نــگاه ایــن انجمــن بــه مطالعــات نظریــه (مبانــی نظــری) مولــد در طراحــی ،اگرچــه فع ـاً
بــر اســاس انتشــار تفســیرهای شــهودی نظریهپــردازان 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 ،ب ـرای
ماهیتشناســی و روشهــای کاربــرد مبانــی نظــری در فراینــد طراحــی ،از ســطح کارشناســی ارشــد تــا پســادکرتی
تبدیــل کــرده اســت .بهگون ـهای کــه یــک گفتــان علمــی جدیــد در زمینــه بهرهگیــری میانرشــتهای از مبانــی
نظــری علومانســانی را میتــوان در آینــده اقدامــات ایــن گــروه در نظــر گرفــت .بــر همیــن اســاس بــه نظــر
میرســد درک زمینــه فکــری  SIGبــه دو دلیــل ب ـرای معــاران حیاتــی اســت: 2
در وهلــۀ نخســت ،اعتقــاد ایــن گــروه ایــن اســت کــه کار اصلــی روی تئــوری طراحــی شــامل «طراحــی
تئوریهــا» اســت .یعنــی بایــد بتوانیــم روشهایــی فراتــر از دســتهبندی مبانــی نظــری را پیــش کشــیم .در
نتیجــه ،اگــر درک نظــری در مــورد پدیدههــای مختلـ ِ
ـف مرتبــط بــا فراینــد طراحــی ایجــاد کنیــم ،بایــد خودمــان
الگــوی اســتفاده از آن را نیــز ایجــاد کنیــم .بــه دیگــر ســخن ،پژوهشهــا و دســتاوردهای متعــددی کــه در
مرحلــه شــناخت علمــی انجــام میگیرنــد ،رصف ـاً باعــث افزایــش آگاهیهــای طراحــان از ماهیــت و ارتبــاط و
فرایندهــای کارکــردی آن پدیدههــای زیســتی ،هــری یــا معامرانــه میشــود .فقــط در صورتــی ایــن یافتههــا در
معــاری بــه شــیوهای درســت قابلاســتفادهاند کــه الگــوی بهکارگیــری و شــاخصههای ســنجش ایــن امــر را ،بــا
هــان دیدگاهــی کــه ایــن دســتاوردها را تحلیــل کــرده بودیــم ،ایجــاد کنیــم .چنیــن امــری بــه معنــی پشــتیبانی
از تصمیمهــای طراحانــه (زایــش فــرم ،بســط و توســعه ایدههــا و فضاســازی) ،بــر اســاس مبانــی نظــری خواهــد
بــود کــه در فناوریهــای نویــن مثــل مدلســازی اطالعــات ســاختامنی ( ،)BIMپایهگــذار شــکلگیری انــواع
افزونــه یــا نرمافزارهــای کمــک طراحــی برخــط یــا حتــی پیشپردازشــی خواهــد شــد .بهاینترتیــب ،SIG ،مبانــی
نظــری موجــود و بیــان شــدنی را ،بــه فراینــد تبدیــل میکنــد (.)Reich,2017
در دومیــن وهلــه و البتــه مرتبــط بــا مــورد اول ،محتــوای ایــن دســتاوردها بــه معــاران میآمــوزد کــه در
صــورت متایــل بــه انجــام چنیــن کاری ،کــدام رویکــرد بـرای مطالعــه جامــع تئــوری طراحــی ،و چــه نــوع الگوهایــی
بـرای بســط و بــکار گیــری در فراینــد حــل مســئله مدنظــر آنهــا رضوری اســت.
بــه هــر صــورت ،اینگونــه تحقیقــات بــه اذعــان بســیاری از افـراد پیــرو در ایــن زمینــه ،بیشــر امــکان برگـزاری
دورههــای پیرشفتــه و مطالــب آموزشــی ســطح بــاال در زمینــه طراحــیِ فرایندهــای بهرهگیــری سیســتامتیک از
مبانــی نظــری طراحــی ،مبتنــی بــر نظریــات مختلــف طراحــی را نیــز فراهــم میکنــد (F.E: Le Masson et
 .)al, 2017از ســویی دیگــر ،بررس ـیهای اخیــر مبتنــی بــر دیــدگاه روانشناســی شــناختی نشــان دادهانــد کــه
رویکــرد مبتنــی بــر تئــوری (بهصــورت عــام آن) بــه تدریــس ،بــه طــور قابلتوجهــی توانایــی دانشآمــوزان را
بـرای ظرفیــت تثبیــت آموختههــا ،افزایــش میدهــد ( .)Agogué & Cassotti, 2012بــر همیــن اســاس میتــوان
گفــت پژوهــش حــارض میتوانــد از تجربــه ایجــاد شــده در زمینــه نــگاه سیســتامتیک بــه مبانــی نظــری طراحــی،
پــا را فراتــر گذاشــته و مســیر بهرهگیــری از مبانــی نظــری علومانســانی کشــورمان کــه غنــی از داشــتههای
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ایرانــی و اســامی اســت را ،بــا ارائــه الگوهــای بنیادینــی ،تعریــف ســازد.
نکتــه بســیار مهــم دربــاره پیشــینه ایــن اقدامــات در دروان پســا پستمدرنیســم فعلــی ایــن اســت (جــدول )2
کــه جهتگیــری کلــی آنهــا بــه ســمت ارائــه الگوهایــی در متامــی ســطوح اســت .زی ـرا برق ـراری ارتبــاط بیــن
عوامــل مختلــف دخیــل در یــک پدیــده ،از طریــق توجــه بــه الگوهــای ارتباطــی آنهــا ،امــری راحتتــر اســت.
همچنیــن از طریــق همیــن الگوگرایــی اســت کــه میتــوان مبانــی نظــری مطلــوب و مدنظــر طـراح را در فراینــد
طراحــی وارد و در محصــول نهایــی پیادهســازی کــرد .زیـرا ایــن الگوهــا ،ضمــن بیــان تصویــری مســتندات کیفــی
و متنــی ،بســر ایجــاد پارامرتهــای بیــان و حــل مســئله از آنهــا بـرای شــکلگیری پارامرتهــای طراحانــه را ،هموارتــر
از همیشــه میکننــد .خصوص ـاً کــه کاربــرد و جایــگاه الگوهــای سیســتامتیک کلــی ب ـرای ســازمان و نهادهــای
ایــن صنعــت در مــورد چگونگــی ســازماندهی مجــدد صنعــت ســاختامن و حرفههــای آن ،توامنندســازی کاربـران
و غیــره ،بهگونــهای اســت کــه بــه دنبــال روششناســی چگونگــی بهرهگیــری از ظرفیتهــای فنــی ،سیاســی،
اقتصــادی ،روانشــناختی و اخالقــی در ایــن مســیر پارامرتیــک هســتند (.)Galle, 2020: 370
جدول  -2پیشینه شناسی جریان های مطالعاتی درباره تئوری طراحی معامری (مأخذ :نگارندگان)
رویکرد
ماهیت (چیستی)
شناسی

بکار گیری (چگونگی)

الــزام

شنا ســی

(چرایــی)

برخی منابع

مهمترین مسائل مطرح شده
تعاریف ،مفاهیم ،نظریات
حوزه و محدوده شناسی
کاربردشناسی (مزایا و معایب)
روش بهکارگیری (فرایند و نیازها)
هدف بهکارگیری (تعیین سطح نیاز)
الزام مصداقی ،نظری یا فلسفی

درون رشتهای (معامری)  /کمبود محتوایی

A
B
C
D
E
F

میانرشتهای (ابنیه) /کمبود محتوایی

نــگاه تفســیرپذیر و کلیگویــی
فنــی و غیــر نظــری کــه در مســیر
تطبیــق بــا مبانــی نظــری معــاری
(انتقــال و تطبیــق محتوایــی) ،ابهــام
و کــرت مفهومــی میآفرینــد.

نــگاه و تعاریــف درون رشــتهای کــه در تضــاد
یــا مــوازیکاری بــا مطالعــات بینرشــتهای
اســت ،باعــث گردیــده جنبههــای مختلــف
نظــری ،رشــد تعریــف نشــدهای و غالبــاً
ناهمســو بــا تئــوری طراحــی داشــته و ســبب
ایجــاد دامــنزدن بــه نظریــه گریــزی و رشــد حالآنکــه وجــوه اختصاصــی معــاری
یکجانبــه بخــش فنــی طراحــی شــود
از جملــه مباحــث هــری (ســبک
طراحــی و ســبک معــاری)،
روانشناســی محیطــی و را پوشــش
منیدهــد .

()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

 -3روش تحقیق
پژوهــش جــاری از نــوع کیفــیِ بنیادیــن ،بــا گــردآوری اســناد کتابخان ـهای و بهرهگیــری از شــیوه تحلیلــی،
ســعی بــر ارائــه توصیــف فضــای شــکلگیری تئــوری طراحــی از عوامــل درون و بــرون رشــتهای دارد .بهگونـهای
کــه ابتــدا در پیشــینه بــه گســره جریانــات مطالعاتــی طراحــی محــور پرداختــه و بــه شــاخصترین اقدامــات
متمرکــز در آن اشــاره میکنــد .ســپس بــه رشح و بســط چیســتی تئــوری طراحــی بــر اســاس توصیــف و تحلیــل
مبانــی نظــری و منابــع مولــد آن ،تحــت عنــوان سلســهمراتب دانایــی در رســته ابنیــه میپــردازد .ســپس بــا
برداشــتی سیســتامتیک از کلیــات نظــری ایــن امــر ،چالشهــا و مســیرهای پیــروی طراحــی پســا پستمدرنیســتی
را از جنبــه نظــری ،بــا پاس ـخهای پیشــنهادی ارائــه میکنــد .در بخــش بعــدی ،بــه دنبــال رشح و بســط بیشــر
ایــن فضــا و مطالعــات تطبیقــی آن ب ـرای بهرهگیــری در بخشهــای مختلــف چارچــوب هویــت پایــدار معــاری
(شــکل  ،)1میباشــد .در نهایــت بــا ارائــه یــک جمــع بنــدی سیســتامتیک ،فراینــدی شــکلگیری و بهــره منــدی
از منابــع مختلــف دانــش در تئــوری مولــد طراحــی را ،در شــکل نهایــی بازمنایــی میکنــد.
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شکل  .2فرایند پژوهش جاری (مأخذ :نگارندگان)

 -4از مبانی نظری تا «تئوری طراحی» در معامری
مبانــی نظــری ،ترکیبــی اصطالحــی اســت کــه بــر شــیوه اندیشــه ،ایــده گرایــی و فراینــد آفرینــی در معــاری
اشــاره میکنــد .اینهــا مســاق بــا ماهیــت نظــری معامریانــد و پایــه و اســاس همــه اینهــا ،منطقــی بــرای
خــردورزی ،روشــی ب ـرای اندیشــه و عمــل ،و نظری ـهای ب ـرای تبییــن اســت .مهمتریــن ایشــان ،نظــر و تبیینــی
اســت کــه بهعنــوان فلســفه علــم از آن بــه عمــل میآوریــم .در حقیقــت ،کیفیــت متایــز آفریــن معــاری بــا
ساختوســاز ،در تبییــن متفاوتــی اســت کــه از پدیدههــای حــوزه عملکــردی خــود ارائــه میدهــد .چنیــن
تبیینــی باتوجهبــه ماهیــت بینرشــتهای معــاری ،در دروان مختلــف ،مرتبــط و متوقــف بــر بســرهای کالن و
مرتبــط بــا آن همچــون جامعــه ،سیاســت ،اقتصــاد و فرهنــگ اســت .ولی در حــوزه خــردورزی ،معــاری در دوران
معــارص ،شــاهد شــکلگیری مطالعاتــی بــه نــام مبانــی نظــری در پستمدرنیســم بــوده کــه تــا بــه امــروز ادامــه
داشــته اســت .ایــن در حالــی اســت کــه خــردورزی کــه جانمایــه هویــت متدنــی ملــل بــوده اســت ،همیشــه
خــود را از حیطــه فلســفه بــه پهنــای حیــات بــر و در بطــن آفرینشهــای هــری از جملــه معــاری هــر دورانــی
رســانیده اســت .پــس در ادامــه بــه ســیر تحــول آن نگاهــی گــذرا میشــود.
در حقیقــت ،خــردورزی مبتنــی بــر عقــل در کل تاریــخ فلســفه ،ریشـههای محکمــی در دوره یونانــی دارد.
بهگونـهای کــه عقــل بــری بهعنــوان 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
زمــان ،بهویــژه ســقراط حکیــم و شــاگردان برجســتهاش بــوده اســت .بهگونــهای مســتقل از دیــن و تاریــخ و
تجربــه ،و پیرامــون علــم اخــاق و سیاســت را اصــل فلســفه میدانســتهاند ،و منطــق را نیــز ابـزار آن بــه شــار
مـیآورد (دورانــت415 :1372 ،؛ ســن اویلــر ،بــه نقــل از الطویــل 54 :1383 ،و  .)55جایــگاه عقــل در نــزد ارســطو،
مقامــی بیــن طبیعتشناســی و فلســفه اولــی اســت (.)Aristote, 1959:430,A:22-224
بســیاری معتقدنــد تــا قبــل از ظهــور مدرنیســم و فلســفه علــم اثباتگ ـرای دکارتــی آن ،مبـــانی فکــری -
فلســفی اندیشــمندان عــر باســتان و قــرون میانــه کــه غالب ـاً بــر اســاس شــناخت شــهودی و بیشــر مســتقیم
آنهــا از عینــت بروزیافتــه واقعیتهــای جهــان بــوده ،بــر مبنــای چارچــوب و سلسـهمراتب خاصــی بــوده اســت
کــه برخــی ایــن چارچوبهــا را بــه نظامهــای فلســفی متفــاوت افالطــون و ارســـطو نســبت میدهنــد (Little,
 .)2006:1-20زیــرا بعــد از دوران عقــل یونانــی و در دوره قرونوســطی ،خــردورزی وجــه دیگــری مییابــد،3
بهگون ـهای کــه “عالیتریــن نــوع تفکــر دینــی نــزد قدمــا بــه فیلســوفان متعلــق بــوده اســت و عالیتریــن نــوع
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تفکــر فلســفی از آن علــای الهیــات بــوده اســت” (ژیلســون .)9 :1371 ،بــه هــر روی ،مفهــوم عقالنیــت دوره
قرونوســطی ،مســتقل از نظامــات علمــی بــوده اســت ،و همیــن امــر بیتفاوتــی یــا در حــد اعــای آن ،علــم
ســتیزی ایــن دوران ،باعــث پیدایــش مدرنیســم گردیــد کــه در آن ،عقــل ،مســتقل از عمــل و دســتاوردهای علمــی،
جایگاهــی از اعتبــار در نــزد خردمنــدان نداشــت.
اندیشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه عقــل مدرنیســم ،بســیار زودتــر از جنــش هــای آن ،و تقریبــاً از قــرن
15م ،خــود را در تحوالتــی کــه اندیشــمندان علــم و تجربهگرایــی همچــون دکارت ،نیوتــن ،گالیلــه و بیکــن در
حــوزه علــم و تفک ـرات مابعدالطبیعــی ،و همچنیــن اندیشــمندان حــوزه اجتــاع ،اخــاق و سیاســت همچــون
ماکیاولــی و هابــز ایجــاد کردنــد ،نشــان داده اســت .بــه هــر روی ،مدرنیســم عقــل و خــرد را بــه کفایــت در
شــناخت میدانســت ،و معتقــد بــود کــه واقعیتــی کــه در علــم ،فنــاوری ،سیاســت و اجتــاع وجــود دارد،
بــه طــور مطلــق بــر همیــن قــوه ،منایــان و قاب ـلدرک اســت و چنیــن شــناختی ،طبیعــت و هســتی را مســاق
هــم میدانســت و فــرای آن را ،غیــر رضورتــی قابلانــکار .پــس روایتــی کــه از واقعیتگرایــی در ایــن دوران
شــکلگرفته بــود ،کشــف و ســاختنی ،القــا کردنــی و جهانشــمولترین ارزش حاکــم معرفــی میشــد ،زیــرا
پایههایــی اثباتگرایان ـهای از علــم و دســتاوردهای آن داشــت .بــه دیگــر ســخن ،جســتجوی خوشبینانــه ب ـرای
یافتههــای علمــی را ،غایتــی کافــی بـرای هــر دورانــی میدانســت کــه بعــد از دوران یونانــی در فلســفه ،بــه زیــر
ســلطه عقــل کلیســای قــرون وســطایی گرفتــار شــده بــود.
امــا ناتوانــی پیرشفتهــای کیهــان ،طبیعــت و روانشناســی در دوران مدرنیســم در ارائــه پاســخ بــه
پرســشهای معرفتــی ،تردیــد مهمــی در زمینــه متامیــت ،کارایــی و اصالــت ایــن نــوع عقــل و واقعیتگرایــی
پدیــد آورد .از اینجاســت کــه زمینــه شــکلگیری مبانــی نظــری و تئــوری طراحــی در پسـتمدرن شــکل میگیــرد.
زیــرا لــزوم بازشناســی انتقــادی جایــگاه و کاربــرد عقــل بهعنــوان شــاخصه اثباتگرایــی ،همزمــان شــد بــا
پیدایــش رایانــه و ورود آن بــه عرصههــای علمــی از جملــه رســته ابنیــه .در حقیقــت عقالنیــت پس ـتمدرن،
نوعــی درهمآمیختگــی بــا مقــوالت سیاســی  -اقتصــادی دارد .بــه دیگــر ســخن ،مهندســی ارزش بـرای حفــظ نــگاه
ســودانگارانه از پدیدههــا بــه شــیوه مدرنیســتی ،در کنــار اتــکا بــه (ســخت ،میــان ،نــرم) افزارهــا در ایــن دوران،
هــان شــالودههای عملیاتــی اســت کــه در نبــود جایگزینهــای بهــر و در دســرس تــر ،از مدرنیســم باقیمانــده
و در ماهیــت یــا الزامــات نظریــات معــاری و شهرســازی ایــن دوران نیــز قابــل رصــد اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه از جنبههــای اثبــات و اقنــاع گــری علمــی ،بــر پایــه نســبی و چندجانبهگرایــی شــکلگرفته اســت.
بــه دیگــر ســخن“ ،پستمدرنیســم ،مرکزیــت علــم را بهعنــوان تنهــا روش نــگاه بــه پدیدههــای اجتامعــی
نفــی کــرده و از تنــوع روشهــا بــرای نــگاه بــه جهــان ســخن میگویــد .از دیــد پســتمدرنها علــم در
گفتــان مدرنیتــه ،دنبــال کشــف واقعیــت نبــوده ،بلکــه واقعیــت ســازی کــرده اســت .بهگفتــة پس ـتمدرنها،
پدیدههــای واقعــی در جهــان وجــود ندارنــد ،بلکــه واقعیتهــا را گفتامنهــای مختلــف میســازند” (افضلــی و
امیــری .)47 :1390 ،پــس میتــوان بــه طــرق مختلفــی در فضــای پستمدرنیســم بــه کشــف و بیــان واقعیتهــا
دســت زد! ایــن پلورالیســم معرفتــی باعــث شــده اســت کــه هرجومرجــی در آن ایجــاد شــود کــه برگرفتــه از
«ســنت و مــدرن گریــزی» همزمــان آن ،بــدون داشــن یــک دیــدگاه مانــع و جامــع پیشــنهادی حتــی بـرای همیــن
خردهفرهنگهــای جایگزیــن اســت .چنیــن امــری از دیــدگاه کالننگــر و سیاســتگذاری علمــی و فرهنگــی،
مانــع ارزشگــذاری و بهرهگیــری از داشــتههای مختلــف برشیــت حتــی در دوران معــارص میگــردد.
درحالیکــه در پســا پستمدرنیســم ،همــه چیــز در اختیــار واقعیتــی اســت کــه از دانایــی حاصــل آمــده و
ـوم بیشــری ،نزدیــک باشــد .پــس خــرد جمعــی نیــز آن را بــر اســاس تجربــه ،آگاهــی و دانــش
بــه دیدگاههــای علـ ِ
بررســی و نقــد کــرده و ســپس بـرای آن نظریــه و روشــی ارائــه خواهــد کــرد .اعتــدال خردگرایــی در ایــن دوران،
باتوجهبــه همــه جوانــب و یافتههــا حاصــل میگــردد کــه البتــه تعــارض دیــدگاه و حتــی منافــع را در زمینــه
اولویتهــا ایجــاد میکننــد .راه کارهــای متعــددی همچــون برداشــتهای سیســتمی و بهرهگیــری از هــوش
مصنوعــی در کنــار دیدگاههــای نخبگانــی و جمعــی ،ب ـرای غلبــه بــر ایــن تنــوع و پیچیدگیهــا وجــود دارد.
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بــر همیــن اســاس میتــوان گفــت کــه در ایــن دوران ،مبانــی نظــری بهعنــوان جانمایــه تئــوری طراحــی
در معــاری ،ترکیبــی اســت از حکمــت نظــری و عملــی آن کــه خــود نیــز برگرفتــه شــده از علــم بنیادینــی اســت
کــه جهانبینــی مدنظــر در معــاری را بیــان میکنــد .برایناســاس ،مبانــی نظــری در دوران مختلــف از جملــه
حــال حــارض ،بیــش از هــر زمانــی دارای غنــای محتوایــی و تعــدد روشــی اســت کــه حاصــل پیرشفتهــای قــرن
بیســت تابهحــال در زمینههــای متعــدد علمــی و معرفتــی اســت .بــه دیگــر ســخن ،شــناخت انســان معــارص
از پدیدههــای هســتی بهانــدازهای رشــد کمــی و کیفــی پیــدا کــرده اســت کــه مبانــی نظــری در معــاری،
رابطههایــی بــا جنبههــای مختلــف ایــن پیرشفتهــا بــه دســت آورده اســت کــه پایــه و اساســی بــرای درک
ماهیــت آن گشــته اســت.
حــال ســؤالی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه در ســطحی فراتــر ،مبانــی نظــری از چــه منبعی شــکلگرفته
اســت (شــکل  .)3در گام نخســت و اســاس دانایــی ،هســتی شناســی اســت ،ســپس ،منبــع حکمــت و خــردورزی
بــری کــه بهعنــوان کلــی «فلســفه علــم» شــناخته میشــود ،ق ـرار دارد کــه خــود منجــر بــه شــکلگیری انــواع
مختلفــی از مکاتــب فکــری میشــوند .ایــن مکاتــب دارای گفتــان محتوایــی و مبانــی نظــری خــاص خــود
هســتند کــه خــود را بــر حســب ماهیــت آن زمینــه فکــری ،بهصــورت هــای مختلفــی منایــان میکنــد (اقتبــاس
از ویلیامــز1386 ،؛  .)Fram,2013نکتــه 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.
بهگونــهای کــه بســیاری ،هســتی شناســی را مــادر علــوم میداننــد (اقبتــاس از :مصبــاح یــزدی274 :1379 ،؛
.)Lannone, 2001, 345

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

نکتــه مهــم دیگــر بعــد از بیــان جایــگاه تئــوری (مبانــی نظــری) طراحــی ،بیــان رضورت بهرهگیــری از آن
در امــر ساختوســاز اســت .ناهمگونــی بســیاری از ســاختامنها بافرهنــگ عمومــی ،پیشــینههای تاریخــی،
زیباییشناســی دوران ،مصوبــات قانونــی یــا بافــت زمینــه و محــل ســاخت ،از یــک ســو و هزینههــای بســیار
زیــاد بـرای آمــوزش و بــکار گیــری متخصصــان بهمنظــور نظــارت بــر همــه ایــن جنبههــا ،چــه در مرحلــه طراحــی
و ســاخت ،چــه در مرحلــه صــدور مجوزهــای قانونــی بهگونـهای اســت کــه اقدامــات پیشدســتانه بـرای بررســی
و نظــارت بــر فرایندهــای طراحــی و محصــول نهایــی آنهــا ،باعــث میشــود هــوش مصنوعــی قابلگســرش در
فنــاوری مدلســازی اطالعــات ســاختامنی ،امــکان پیــاده ســازی الگوریتــم هــای بهــره گرفتــه ازپارامرتهــای تئــوری
معــاری را داشــته باشــند و بدیــن طریــق از پیچیدگــی ،زمــان و هزینههــای ایــن امــر کاســته و آن را شــدنیتر
از همیشــه منایــد.
در حقیقــت ،ایــن عوامــل باعــث گســردگی زمینههــای ارتباطــی بیــن رشــتههای ابنیــه از یــک ســو ،و عمــق
پیداکــردن تخصصهــای مختلــف آن از ســویی دیگــر باعــث گشــته اســت کــه تجربههــای حاصــل شــده
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فصلنامــۀ علمــی معــاری
مرمــت و شهرســازی َرف

سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

خاســتگاه و ماهیــت نظریــۀ مولــد ،مبتنــی بــر تئــوری طراحــی ،بــا
مترکــز بــر طراحــی در رشــته معــاری

از نبــود وحــدت رویــه و نــگاه سیســتامتیک در ایجــاد هامهنگــی ،موجــب شکســت توجــه یکجانبــه بــه
بخشــی از قســمتهای مهندســی ابنیــه گردیــده اســت خصوصــاً کــه در دوران پستمدرنیســم و بعــد از آن،
شــاهد گســردگی بیشازپیــش تولیــدات نظــری و تنــوع بســیار بــاالی مصالــح و ابزارهــای فنــی  -کارگاهــی ،و
فناوریهــای ســاخت ابنیــه نیــز بودهایــم .بــه نظــر میرســد کــه ایــن تجربیــات در بعــد کلیتــر یعنــی در
«سیاس ـتگذاری علمــی عرصــه ابنیــه» ،بــر اســاس مــوارد زیــر (جــدول  ،)3چیســتی و ماهیــت «نظریــه مولــد
در طراحــی» را هدفگــذاری کــرده اســت:
جدول  .3هدفگذاری محتوا و روش تئوری طراحی در عرصه های پیش روی رسته ابنیه (مأخذ :نگارندگان)
عرصه
مواجهه

هدفگذاری مفهومی (تاکتیک)

نمود نظری
(تکنیک)

راهحل (تکنولوژیکال) در تئوری طراحی پسا
پستمدرنیسم

ناپایداری

استفاده از الگوی طراحی

نظریهپردازی
هویت گرا

استفاده از پردازش پیش تحلیلی ()Pre-Analyze

عدم
قطعیت

باید معناسازی کرد

انواع روشهای
مصورسازی

مصورسازی واقعیتگرا ()Object-Orinted

پیچیدگی

شفافیت خلق کرد

بهرهگیری از
نظریه دادهها

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

ابهام

نگاه کلنگر و سیستماتیک

زمینهگرایی در
مسئلهیابی

ادغام اطالعات و مهارت ()Knowledge Mangment

تصمیم و
اولویت

هوش مصنوعی تحلیلی الگو مدار

نظریهپردازی
معماری
فرایندی

گزینه و تصمیم مبتنی بر مهندسی ارزش (Decisions
)Managment

پــس میتــوان گفــت از لحــاظ محتوایــی ،مبانــی نظــری در نقــش پشــتوانه نظــری در تئــوری طراحــی ایــن دوران،
شــامل چهاربخــش اصلــی «اســتانداردها»« ،مفاهیــم و ارزشهــا»« ،توســعه پایــدار» و «مهندســی ارزش» اســت
کــه از دو بســر کلــی «مهــارت و تجربــه» و «اجتامعــی  -اقتصــادی  -فرهنگــی» ،توســط دیدگاههــای منعکــس
در جامعــه نخبگانــی و جمعــی شــکل میگیــرد (بــر اســاس :احمــدی و همــکاران1393 ،؛ قبادیــان1382 ،؛ کالنــر
و حــق لســان.)1395 ،
الف -حافظه و معرفت جمعی
اگرچــه معرفــت جمعــی ،ارتبــاط مســتقیمی بــا میــزان مداخلــه اجتامعــی افــراد در فرایندهــای زندگــی یــا
بهاصطــاح شــیوه زندگــی جمعــی آنــان دارد ،و ماحصــل آن ،ادراک چندوجهــی حاصــل از همگرایــی و همافزایــی
علــم و تجربــه اقشــار مختلــف آن جمــع اســت ،ولــی مســئله حضــور آن در فراینــد طراحــی ،نوعــی از تغییــر بــاور
دربــاره کارکــرد معــاری را نشــان میدهــد .بهگون ـهای کــه در هــر دورانــی از وجــود معــاری در متدنهــای
انســانی ،می ـزان توجــه بــه باورهــا و نیازهــای اف ـراد در جامعــه ،باعــث شــکلگیری نوعــی از پاســخ در ســطح
فراینــدی و کالبــدی شــده اســت .چنیــن امــری را میتــوان پایــه و اســاس شــکلگیری کهنالگوهــا ،از دیــدگاه
معرفــت جمعــی دانســت .در ایــن نــوع نگــرش ،ط ـراح بــا بهرهگیــری از انباشــتههای حافظــه جمعــی مردمــان
مخاطــب خــود ،فراینــد طراحــی را چارچوبگــذاری میکنــد .منظــور از حافظــه و معرفــت جمعــی ،ترکیبــی
اســت از فکــر ،احســاس و باورهــای مــردم عــادی دربــاره پدیدههــای مختلــف «اجتامعــی ،اقتصــادی  -فرهنگــی»
قدیمــی یــا نوپدیــد کــه بهمثابــه عینتــی برگرفتــه از واقعیــت ،درگــذر زمــان ،رابطــة متفاوتــی بــا ماهیــت آن
واقعیــت پیــدا میکنــد.
دربــاره کارکــرد حافظــه جمعــی بهعنــوان یــک کانــون مولــد در شــکلدهی بــه تئــوری طراحــی ،برخــی
معتقدنــد فراینــد درونــی شــدن ایــن نــوع از نگــرش بــه پدیدههــا ،بهواســطه تأثیرگــذار بــودن محــاط در محیــط
بــودن انســان غیــر نخبــه بــر رفتــار فــردی او ،موجــب هدایتگــری رفتــاری و در نهایــت وحــدت رفتــاری او بــا
محیــط اجتــاع پیرامونــی میگــردد .انعــکاس چنیــن تاثیرپذیــری ای از محیــط اجتامعــی در فراینــد طراحــی،
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خــود را در شــکلدهی بــه کالبــدی منایــان میکنــد کــه زمینهســاز خوبــی ب ـرای ارضــای ایــن نیازهــای رفتــاری
و روانــی فــرد و جامعــه باشــد (موحــد ،شــاعی و زنگانــه .)47 :1391 ،بــه دیگــر ســخن ،ایــن ظرفیتهــای
جدیــد در راســتای افزایــش کمــی و کیفــی آگاهیهــا علمــی انســان معــارص از یــک ســو ،گســرش جمعیــت و
تغییـرات در «بســر اجتامعــی  -اقتصــادی  -فرهنگــی» اســت کــه خــود را در دو جامعــه مرصفکننــدگان نهایــی،
و بخشهــای تولیــد و خدمــات ابنیــه نشــان میدهــد کــه در ادامــه بــدان پرداختــه خواهــد شــد .دربــارۀ بافــت
اجتامعــی ایــن حافظــه جمعــی ،برخــی حضــور نخبــگان را در همینجــا نیــز مــورد قبــول میداننــد (مثــاً:
کریمــی ،)13-12 :1392 ،درحالیکــه نظــر نخبــگان بــر اســاس میــزان و شــاخصهای دقیقتــری از هــوش و
تخصصهــای هــر ملیــت و قومــی اســت و کارکــرد تخصصیتــر دارد.
ب -حافظه و معرفت نخبگانی
دیــدگاه متخصصــان هــر رســته و رشــتهای ،جایــگاه و شــاخص مهمــی در فرایندهــا ،جهــت و اهــداف آن
در هــر دورانــی دارد .بهگونــهای کــه جامعــه نخبــگان در هــر دورانــی ،بــر لبههــای آگاهــی اجتامعــی از
پدیدههــای هــای مختلــف میافزایــد .در معــاری نیــز نقــش همهجانبــه و ســنتی معــاران ،در از مدرنیســم
بــه بعــد ،تفکیــک شــده اســت .در دوران پســا پستمدرنیســم فعلــی ،شــاهد پیدایــش انــواع تخصصهــا
همچــون تدریــس ،پژوهشــگری ،طراحــی ،اجـرا ،نظــارت ،منونــه (ماکــت) ســازی ،تهیــه محتــوای دیجیتــال و  ...در
ایــن رشــته هســتیم کــه همگــی میتواننــد تئــوری طراحــی را بــه ســمت و شــیوهای فرارشــتهای گســرش دهنــد.
پــس نظریــه طراحــی میتوانــد مولــود همیــن توامنندیهــای جدیــد نیــز باشــد.
خاستگاه تئوری طراحی در دوران پساپست مدرنیسم
از لحــاظ ســیر تحــوالت زمانــی و محتوایــی میتــوان گفــت که"عــر مدرنیســم کــه بــه «یــک راه ،یــک
حقیقــت ،یــک شــهر» معتقــد بــود مــرده اســت ،عــر پستمدرنیســم کــه معتقــد بــه «هــر چیــز قابلقبــول
اســت» دیگــر در حــال خــروج از صحنــه اســت و امــروزه بایــد عــری را پذیرفــت کــه تحــت عنــوان پســت -
پستمدرنیســم در جریــان اســت" (ترنــر ۲۶ :۱۳۸۴ ،و فیــروزی و همــکاران .)۹۳ :۱۳۸۹ ،در ایــن دوره ،بــر بــه
دنبــال تعدیــل خــرد عقالنــی بهوســیلۀ هــم فکریهــای جمعــی و نخبگانــی اســت .زیــرا میخواهــد بــااراده
جمعــی و جهتدهــی نخبــگان ،از تجربیــات قــرون معــارص در پیرشفــت یــک جهتــه در فنــاوری و تولیــد
اطالعــات علمــی کــه او را تســخیر گونــه بــه خــود مشــغول کــرده بــود ،بــه ســنتهای انســانی (نــه الزامــاً
ایدئولوژیکــی) خــود بازگشــتی عقالنــی و اعتدالــی کنــد ،و رابطــۀ خــود بــا محیطزیســت را متعهدانــه تعریــف
کنــد (اقتبــاس از :ترنــر .)۳۲-۲۲ :۱۳۸۴ ،وجــود نخبــگان در ایــن بازگشــت عقالنــی بــه ســنتها ،باعــث ایجــاد
تعدیــل در حرکتهــای جمعــی خواهــد شــد .یعنــی در کنــار ســنتها ،از نــوآوری غفلــت منیشــود.
نکتــه مهــم اینجاســت کــه بــه نظــر میرســد (برخــاف دوران مدرنیســم) ،فراینــد ایــن نوآوریهــا ،از جنــس
خالقیــت برگرفتــه از مبانــی نظــری فلســفی و ســنتها اســت ،نــه از نــوع بدعــت ”.نــوآوری آنــگاه از جنــس
خالقیــت 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”.)۶۶ :۱۳۸۴ ،نوگرایــی مطلــوب ،پذیــرش اصــول و ارزشهــای اصیــل
و فرهنگــی و هویتبخــش گذشــته بــه همـراه تجلــی مطابــق نیــاز انســان و نیــز بومــی منــودن هرآنچــه کــه از
ســایر متدنهــا وارد شــده و تزاحــم باارزشهــای فرهنگــی جامعــه نــدارد ،میباشــد” (نق ـیزاده.)۹۰ :۱۳۷۹ ،
از دیــدگاه کلــی ،رابطــه علــوم بــا پیرشفــت و تحــول در ایــن دوران بهگون ـهای شــده اســت کــه میتــوان
گفت”جهــان کنونــی ،دچــار تغییــر و تحوالتــی شــده کــه ایــن تحــوالت ،روندهــای جدیــدی را بــه وجــود مـیآورد.
دراینبیــن ،ســه موضــوع مختلــف را میتــوان بیــان کــرد :برخــاف آن حرکــت کــرد؛ ایســتاد و مقاومــت منــود و
یــا اینکــه در طــول آن قـرار گرفــت و آن را همراهــی کــرد .پستمدرنیســم در بیــن موضوعهــای یادشــده گزینــه
ســوم را توصیــه میکنــد “ (زینالعابدیــن و همــکاران .)126 :1397،امــا پســا پستمدرنیســم ،تصمیمگیــری در
ایــن زمینــه را بــر اســاس موضــوع و زمینــه کاربــردی آن ،متوقــف بــر زمــان و مــکان میدانــد .یعنــی هــر ســه
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فصلنامــۀ علمــی معــاری
مرمــت و شهرســازی َرف

سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

خاســتگاه و ماهیــت نظریــۀ مولــد ،مبتنــی بــر تئــوری طراحــی ،بــا
مترکــز بــر طراحــی در رشــته معــاری

حالــت فــوق دربــاره موضوعــات مختلفــی ،امــکان انتخابشــدن توســط جامعــه پساپســت مدرنیســتی را دارا
اســت و اصــوالً چنیــن تصمیامتــی در گــذر زمــان ،شــامل تغییــر نیــز میشــوند .خصوص ـاً کــه اتــکای اف ـراد بــه
تصمیــات جمعــی بیــش از هــر زمانــی گشــته اســت.
بــه هــر روی ،دربــاره زمینــه اصلــی شــکلگیری فضــای فکــری پســا پستمدرنیســم بایــد دانســت کــه
اســاس آن در خالقیــت و زیباییشناســی تکــر گ ـرای پس ـتمدرن نهفتــه اســت .بــه دیگــر ســخن ،اگرچــه شــأن
گفتامنــی پسـتمدرن ،شــامل معیارهــا و مفاهیــم شالودهشــکنانهای اســت کــه در منــود ظاهــری آن بــا پیکرهــای
فرهنگــی متشــکل از عنــارص رسخوشــانه و متناقــض همـراه اســت ،ولــی در حقیقــت جانمایــه و مفاهیــم ســنتی
را بــا اقتبــاس و تلفیــق میـراث گذشــته ،در ســاحتی جدیــد و متفــاوت از فضــای فکــری پیــش از مــدرن و مــدرن
خلــق میکنــد (اقتبــاس از :عشــقی ،مختابــاد امرئــی و رشیـفزاده .)246 :1399 ،برایناســاس بســیاری معتقدنــد
کــه جریــان پستمدرنیســم ،امــری مســتمر و در راســتای نقــد اندیشــههای مدرنیســم اســت (& Dabagh
 .)mokhtab, 2011: 60حالآنکــه گفتــان پســا پستمدرنیســم ،سیســتامتیک و گســرشپذیر ،متناســب بــا
ماهیــت پدیدههــا و بســر ادراک یــا پیادهســازی تفک ـرات برگرفتــه از آنهــا اســت.
در زمینــه جانمایــه محتوایــی نیــز ،چنیــن امــری در ایــن دوران ،بــه نــوع جدیــدی از زیباییشناســی مردمــی
مرتبــط شــده اســت .بــه دیگــر ســخن ،در فضــای پســا پستمدرنیســم ،افزایــش کنشــگری تودههــای مــردم در
امــورات اجتامعــی ،باعــث تقویــت جریانهــای فکــری و هــری گشــته اســت .بــه صورتــی کــه تعریــف زیبایــی،
صحــت و درســتی مفاهیــم هــری و اجتامعــی را نیــز تحتتأثیــر قـرار داده اســت .بهگونـهای کــه در زمینههــای
مختلفــی در رســته ابنیــه ،شــاهد ادغــام دانــش و تجربیــات حاصــل از بســر بومــی ملــل بــا تجربیــات جهانــی
دوران مــدرن و پســامدرن هســتیم کــه چنیــن ترکیبــی ،فــارغ از نــام پس ـتمدرن یــا پســا پستمدرنیســم ،بــه
اعتقــاد اندیشــمندانی ،میتوانــد ضمــن حفــظ هویــت ،مؤلفههایــی همچــون ایمنــی ،زیبایــی و ...را تحــت
عنــوان هویــت مبتنــی بــر توســعه پایــدار را تحقــق بخشــد (Adapted From: Shamai & Pourahmad, 2005:
.)253-256
بــه نظــر میرســد کــه ریشـههای چنیــن ارتبــاط بــدون مــرز و قلمــرو زدایانــه ای بیــن جامعهشناســی ،فلســفه
علــم و هــر در پســا پســتمدرن ،ادغــام ارزشهــای زیباییشناســانه و اخالقــی در فرهنــگ پستمدرنیســتی
اســت (اقتبــاس از :جیمســون1391 ،؛ شــایگان .)1393 ،ایــن بــدان معنــی اســت کــه پسـتمدرن مخالــف بــا فـرا
روایتهــای کلنگــر مدرنیســتی ،بهویــژه واقعیــت کلــی ،بهعنــوان امــری خــاف آزادی و در مســیر اســتثامر
اســت ( .)René Short, 2009: 54-53; Alamdari, 1994: 67بــه دیگــر ســخن ،اگرچــه در دوران پستمدرنیســم،
ماهیــت واقعــی پدیدههــا تحــت عنــوان رئالیســم علمــی و هــری ،مــورد خواســت علمــی و اجتامعــی ق ـرار
گرفــت ولــی در پساپســت مدرنیســم فعلــی ،ایــن امــر بــه گفتامنــی بــه نــام «واقعیــت پنــداری» تبدیــل گشــته
اســت .در ایــن گفتــان ،مبانــی نظــری علــوم و هــر ،بیــش از هــر زمانــی اجتامعمحــور گشــتهاند .یعنــی حافظــه
و معرفــت جمعــی بــه هــان میـزان مهــم گشــته کــه حافظــه و معرفــت نخبگانــی بــاارزش بــود .چنیــن ترکیبــی
از روایــت اجتامعــی بهعنــوان «قــوة حکمیــت جمعــی» در دوران پســا پستمدرنیســم ،باعــث گشــته کــه در
ســطوح مختلفــی از اجتــاع ،شــاهد حضــور تفکـرات انتقــادی و زنــده در زمینــۀ فرهنــگ ،هــر ،علــم و خــردورزی
باشــیم.
بهگونـهای کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن عرصههــای ترویــج ،تطبیــق و تولیــد علــم در ایــن دوران شــکلگرفته
اســت .ایــن فضــای فکــری ،بــه ســطحی از پایــداری و ثبــات رســیده اســت کــه بــر خــاف دوران پستمدرنیســم
کــه چرخــه تکـراری تولیــد و مــرف غیرعاقالنــه زیباییهــا و نشــانهها در گفتــان عــدم قطعیــت بیــن مخاطــب
و اثــر هــری وجــود داشــت (تابعــی1394:26 ،؛ جیمســون ،)17-32 :1391 ،شــاهد اعتــدال آفرینــی ناشــی از
گســردگی هــوش جمعــی ،بهعنــوان منبعــی غنــی از نظریــات متفــاوت پیرامــون هویتــی واحــد هســتیم .پــس
ب ـرای ایجــاد معنــای جدیــدی در ایــن دوران ،بایــد بــه همــه جوانــب علمــی و هــری آن توجــه داشــت کــه بــر
خــاف تجربــه و هــوش جامعــه و نخبــگان نباشــد .در چنیــن فضایــی ،رسعــت و مرصفگرایــی بــه اعتدالــی
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عقالنــی رســیدهاند کــه برگرفتــه از تجربههــای مدرنیســم و پستمدرنیســم در ســاحت فکــری انســان معــارص
اســت.
پــس میتــوان گفــت کــه در دوران پساپســت مدرنیســم ،زبــان ارتباطــات علمــی ،از جنبههــای مختلفــی
بــه ســمت الگوگرایــی و البتــه گســرش مفهــوم آن نیــز رفتــه اســت .بهگونـهای کــه زبــان الگویــی در ایــن دوران،
بیــش از همــه در مســئله مــداری تلفیــق گشــته و متامــی مراحــل بیــان و حــل مســئله را شــامل میشــود .4بــه
نظــر میرســد ایــن تحــول بــه ســمتی پیــش م ـیرود کــه زبــان مشــرکی در علــوم را ایجــاد میکنــد .بهگون ـهای
کــه زبــان الگوریتمــی ،نوعــی کمیســازی بـرای همــه کیفیــات خواهــد شــد و شــکلگیری گفتــان داده پنــداری،
پایــه و اســاس دانایــی در ایــن دوران خواهــد بــود .بهنوعــی میتــوان گفــت کــه انســان در ایــن دوران ،هرآنچــه
از نظــر و عمــل انجــام میدهــد ،نوعــی تولیــد داده اســت کــه ب ـرای بررســی و ترویــج آن ،و همچنیــن ب ـرای
تطبیــق و اصــاح آن ،نیــاز بهنوعــی الگــوی علمــی دارد کــه مبتنــی بــر فلســفه علــم واقعیــت پنــدار باشــد .خــواه
ایــن واقعیــت ،آمیختـهای از گذشــته و حــال باشــد ،خــواه ترکیبــی از انتـزاع و ایــده.
بــه دیگــر ســخن ،تئــوری طراحــی در پساپســت مدرنیســم ،دیگــر محتوامحــور نیســت ،بلکــه فراینــد محــور
اســت .فراینــد محــوری ،نوعــی چارچــوب بـرای بیــان محتــوای ایــن دوران بــه شــیوه الگوریتمیــک در بعــد نظــری
اســت کــه ب ـرای ورود بــه عرصــه عمــل ،نیــاز بــه قرابــت بــه ســمت واقعیــت دارد (واقعیــت پنــداری) .چنیــن
امــری باعــث پیدایــش پارامــر (خصیصــه) هایــی پیرامــون موضــوع و پدیدههــای مختلــف میگــردد کــه در
حقیقــت بســری اســت کــه ابعــاد نظــری را بــه زبــان قاب ـلدرک و فهمــی ب ـرای اندیشــمندان دیگــر و هــوش
مصنوعــی نزدیــک میکنــد .چنیــن زمین ـهای ،برداش ـتهای چندگانــه از پدیــده یکســان را بــه ســمتی هدایــت
میکنــد کــه بــه خوانــش و خواســته پدیــدار و واقعیــت وجــود آن پدیــده نزدیکتــر ،و نــوع پیرشفتــهای از
رئالیســم ،بــه نــام واقعیــت پنــداری اســت .چنیــن دیدگاهــی را برخــی بهعنــوان روش ماندگارســازی آثــار هــری
بهواســطه تطابــق بــاروح زمانــه میداننــد ،زیــرا معتقدنــد کــه محصــول هــری ،برآمــده از الگوهــای فکــری
فــردی یــا جمعیــت نخبگانــی نیســت و بازتــاب واقعیــت پدیدههــای مختلــف در اذهــان حافظــه جمعــی اســت
(اقتبــاس از :گالبچــی و زینالــی فــرد5 :1391 ،؛ حمــزه نــژاد و رادمهــر.)148 :1396 :

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

میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بهصــورت کلــی ،ارائــه هــر نوعــی از مفاهیــم در معــاری پســا پستمدرنیســمی،
متناســب بــا ماهیــت آن ،بایــد بیــن رشــته بــا رویکــرد سیســتامتیک باشــد .در ایــن مســیر ،توجــه بــه کارکردهــای
اجتامعــی ،محیطــی ،اقتصــادی و هــری معــاری ،امــری آمیختــه بــا همــه وجــوه معــاری اســت .پــس توجــه
بــه حوزههــای جدیــد ب ـرای زایــش مفاهیــم در تئــوری طراحــی ،یعنــی پدیدآمــدن یــا اصــاح یــا تقویــت یــک
نــگاه فرارشــتهای بــه فرایندهــای معــاری .چــه بســی ایــن زایــش و مولــد گــری در عرصــه تئــوری باقــی منانــد و
نــه فقــط ســاحت تئــوری طراحــی را ،بلکــه بخشهــای مختلــف طراحــی تــا عمــل را در معــاری دچــار تغییــر
کنــد .البتــه ایجــاد دیدگاههــای بینرشــتهای ،میتوانــد چالشبرانگیــز باشــد .زی ـرا عــاوه بــر مبانــی نظــری آن
رشــتهها ،هرکــدام اصطالحــات ،روش و اهــداف مربــوط بــه خــود را دارنــد کــه بـرای فهــم و درک آنهــا ،عــاوه بــر
مطالعــات کتابخانـهای ،نیــاز بــه برقـراری ارتباطهــای اجتامعــی در ایــن زمینههــا نیــز هســتیم .پــس بهرهگیــری
از آنهــا بــدون تعریــف یــک الگــوی سیســتامتیک ،مســیر راه را بهدرســتی منایــان منیســازد زی ـرا برداش ـتهای
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فصلنامــۀ علمــی معــاری
مرمــت و شهرســازی َرف

سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

خاســتگاه و ماهیــت نظریــۀ مولــد ،مبتنــی بــر تئــوری طراحــی ،بــا
مترکــز بــر طراحــی در رشــته معــاری

متفــاوت از پدیدههــای یکســان ،رســیدن بــه وحــدت رویــه را امــری ســخت و زمــان بــر میکنــد.
بــه دیگــر ســخن ،تئــوری معــاری پســا پس ـتمدرن ،اگرچــه هویــت بیــن رشــته دارد ،ولــی نیازمنــد بــه
روششناســی مســتقلی بـرای غلبــه بــر کمبودهــای شــناختی و عملیاتــی خــود اســت .انباشــت مطالعــات فعلــی
در زمینههــای مختلــف معــاری ،بیشــر از نــوع شــناختی ،اســت کــه باعــث رسگردانــی بیشازپیــش معــاران
در زمینــه بهرهگیــری از مبانــی نظــری ایــن رشــته در عرصــه عمــل اســت .زی ـرا برداشــت سیســتامتیک مبتنــی
بــر واقعیــت پنــداری ،نیــازی اســت کــه کمــر بهعنــوان پشــتوانه نظــری پیرشفتهــای فناورانــه اخیــر در زمینــه
مدلســازی و واقعیــت مجــازی بــدان پرداختــه شــده اســت.
مفاهیم بسرتشناسی با نظریه «هویت پایدار معامری»
تطبیق
ِ
هامنطــور کــه در پیشــینه و مقدمــه بیــان شــد ،در ســالهای 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
ماهیــت معــاری تأثیرگــذار بــود ،بهصــورت کلــی مــورد بررســی ق ـرار گرفــت .حــال بیــان میشــود کــه ایــن
عوامــل باعــث شــکلگیری نظــام و ســاختار محتوایــی (یعنــی بســر اجتامعــی  -اقتصــادی  -فرهنگــی) و روشــی
معــاری (بســر تجربــه و مهــارت) در دو بخــش عمــده میگردنــد کــه در ادامــه ضمــن بررســی ،مــورد انطبــاق
بــا چارچــوب هویــت معــاری پایــدار (شــکل  ،)1ق ـرار میگیرنــد.
الف -بسرت اجتامعی  -اقتصادی  -فرهنگی
در پســا پســتمدرن ،تئــوری طراحــی بــه پایــه و اســاس یــک الگــوی جدیــد بــرای تحقیــق در علــم،
هــر و مهندســی کمــک میکنــد .ازایــنرو ،تئــوری طراحــی امــروزه بهعنــوان راهــی بــرای غنیســازی زمینــه
آکادمیــک طراحــی بــا ارائــه مبانــی جدیــد ب ـرای مطالعــات بینرشــتهای بــا حرفههــای طراحــی ماننــد هــر و
طراحــی صنعتــی ،طراحــی مهندســی و حــتی نظریهپــردازان ظاهــر شــده اســت .همچنیــن امــکان دسرتســی
محققــان طراحــی بــه یافتههــا و زمینههــای ریاضیــات و منطــق و علــوم اجتامعــی را فراهــم کــرده ،و چارچــوب
مطالعاتهــای مبتنــی بــر تجربــه کاربردهــای نظریــه جدیــد را بــاز میکنــد .امــا نظریــه طراحــی نهتنهــا ب ـرای
محققــان مفیــد اســت ،بلکــه بــه گفتــان تولیــد علــم بنیادیــن در فلســفه علــم ،علــم کاربــردی در مهندســی و
صنعــت ،و علــم نظــری در مباحــث آمــوزش نیــز کمــک میکنــد.
برایناســاس ،مســائلی همچــون هــوش مصنوعــی در طراحــی ،ســاخت و بهرهبــرداری ابنیــه از مهمتریــن
زمینههایــی اســت کــه بهصــورت مشــرک ،هــم اکنــون نیــز مورداســتفاده عملیاتــی و پژوهشــی اســت .بســیاری
از زمینههــای دیگــری کــه میتوانــد در فراینــد طراحــی و ایدهپــردازی و حتــی در مدلســازیهای حرفهایتــر،
کارآمدتــر بــه کار گرفتــه شــود ،بــر اســاس آشــنایی بیشــر طراحــان رســته ابنیــه بــا ســایر حوزههــای طراحی اســت.
بهگون ـهای کــه دو مــدل اســتفاده را ازاینروینــد ب ـرای ایشــان بــه هم ـراه خواهــد داشــت .نخســت اســتفاده
مســتقیم از زمینههــای مشــرک بــا مســائل ابنیــه اســت .دوم بهصــورت غیرمســتقیم ،از فراینــد بیــان و حــل
مســئله در ســایر حوزههــای طراحــی ،ایــده و الهامگیــری مطالعاتــی خواهنــد کــرد .اینهــا نویدبخــش ظهــور
و بــروز نســل جدیــدی از طراحــان خواهــد بــود کــه از داشــتههای ســایر علــوم ،توانایــی کســب معرفتهایــی
روشــی و روششناســانه را نیــز ،فــارغ از تفاوتهایــی زمینــه و محتوایــی بــا ایشــان مدنظــر دارنــد.
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الف) پیوند مفاهیم و رشتههای مختلف دانشگاهی (هرن ،علم ،مهندسی)
فضــای مفاهیــم و واقعیتهــای برگرفتــه از آنهــا (یافتههــای علمــی و مطالعــات نظــری) ،ممکــن اســت بســیار انتزاعــی بــه نظــر برســد امــا همچنــان
بهپیــش بینــی و چارچوبهــای نظــری منجــر میشــود .دراینبیــن میتــوان بــه دامنههایــی نــگاه کــرد کــه بــه نظــر مولدتــر هســتند و دیــد کــه آیــا از
رشایــط بهرهگیــری نظــری پیــروی میکننــد یــا خیــر .زایــش نظــر و نظریــه در کجــای جوامــع مــا ظاهــر میشــود؟ بدیــن صــورت بــا اســتفاده از دانــش
همــه رشــتههای مهندســی خصوص ـاً مــوارد دخیــل در ساختوســاز میتــوان ،ســازماندهی عنــارص مکانیکــی ،ســاختامنی و مدلهــای مدیریــت ،طراحــی
و اجـرای مهندســی را مرتبـاً 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 میکنــد .در نتیجــه ،تئــوری طراحــی معــارص تحقیقاتــی را تقویــت میکنــد کــه «نظریههــای
مولــد» را در علــم ،هــر و مهندســی مطالعــه میکننــد.
تأثیر متقابل تئوری طراحی انتزاعی و
Le Masson et al, 2016
تفکر منطقی و خالق
ساختارهای دانشی در باوهاوس
شناسایی منطق مولد فرم در طراحی
Le Masson & Weil, 2013
راهربدزایی چندوجهی
مهندسی و علوم مهندسی
فرایند ارتقاء مستمر روابط بین عملکرد
Dias et al,2003
ماهیت مسئله ،هوشمندی در روش
و عنارص
Hatchuel et al,2013a; Shai et al,2009a; Reich
ایجاد مفاهیم جدید از تعامل کشفیات و
یافتههای علمی
et al,2008
مشاهدات
ب) ایجاد فرایندهای تجربی مبتنی بر نظریههای مولد و برداشتهای جدید
پیامــد دوم پیرشفــت در تئــوری طراحــی ،افزایــش ظرفیــت ب ـرای ســاخت پروتکلهــای تجربــی مبتنــی بــر نظریــه اســت .زی ـرا بــه طــور کلیتــر ،تئــوری
طراحــی طیــف وســیعی از پدیدههــا را توضیــح داده و/یــا میتوانــد پیشبینــی کنــد و امــکان مطالعــه آنهــا را فراهــم کنــد .بــدون چارچــوب نظــری
روشــن ،مســئله عــدم قطعیــت کافــی در زمینــه تطبیــق مبانــی نظــری بــا روشهــا و الگوهــای بهرهگیــری از آن در ایدهپــردازی تــا ظهــور در محصــول
طراحــی وجــود دارد.
تکنیکهای فرموله کردن مبانی و فرضیه
Agogué et al, 2014; Brun et al,2015;Tverبرای غنیسازی پشتیبانی نظری از فرایند
روش علمی و عقالنی ،مهارت حل مسئله
sky,2002
طراحی از ایدهپردازی تا رسیدن به نتایج
قطعی روشن
بررســی آمیختگــی و عــدم تشــابه مفاهیــم
;Nagai et al, 2008; Taura & Nagai, 2013
مفاهیم ،تواناییهای ذهنی
بــا اشــکال مختلــف خالقیــت
ســؤاالت مولــد در طراحــی بــر اســاس
;Eris,2003,2004
تجربه و پیشینه ،دانش و آگاهی
تجربــه و دانــش
ظهــور اصطالحــات جدیــد در زمینــه
Mabogunje & Leifer, 1997
ماهیت مسئله ،مهارت حل مسئله
طراحــی عملــی
بررســی انــواع اســتداللهای طراحــی در
Savanovic & Zeiler, 2007; Agogué et al, 2015a
یافتههای علمی ،ماهیت مسئله
بیــن حرفههــای طراحــی
ایــده و ارزشهــای جدیــد طراحــی مبتنــی
بــر بازتعریــف مفاهیــم دانشــی

تفکر منطقی ،راهربدزایی چندوجهی

Kazakçi et al,2014

ج) ارتباطات جدید با ریاضیات و منطق معارص
پیرشفتهــای امــروزی در تئــوری طراحــی ،فضاهــای جدیــدی را ب ـرای بهرهگیــری از هــوش مصنوعــی و پژوهــش بــر روی طراحــی و یادگیــری ماشــین،
طراحــی و شــبکههای عصبــی پیچیــده ،طراحــی و الگوریتمهــای مبتنــی بــر نوزایــی ،طراحــی و تحقیقــات عملیاتــی جدیــد بــازمیکنــد؛ بنابرایــن،
تئــوری طراحــی پایههــای جدیــدی را ب ـرای گفتگــوی ســازنده بــا ریاضیــات و منطــق معــارص فراهــم میکنــد کــه منجــر بــه نتایــج جدیــدی در مــورد
توابــع مولــد شــده اســت (منشــأ تولیــد نظریــه جدیــد ،و مســائل منطــق هندســی کــه منجــر بــه ســاختارهای فرمــی میگــردد ،میباشــد) .هــدف همــه
اینهــا دســتیابی بــه رویکردهــای جدیــد مهندســی سیســتم و برداش ـتهای سیســتامتیک ( )Kokshagina, 2014از مبانــی نظــری ،ب ـرای ایجــاد مفهــوم
ژنــوم و پروتــکل دانــش مهندســی میانرشــتهای اســت ()Reich & Shai,2012؛ بنابرایــن ،تئــوری طراحــی پایههــای جدیــدی را بـرای گفتگــوی ســازنده بــا
ریاضیــات و منطــق معــارص فراهــم میکنــد.
Hendriks & Kazakçi, 2010, 2011; Kazakçi,
اســتفاده از منطــق در مرحلــه ایدههــای
یافته علمی ،راهربدزایی چندوجهی
2013
فــرم و ســازه زایــی انتزاعــی
اســتفاده از منطــق مســتقل ریاضــی
Le Masson et al,2015a; Le Masson et al,2015b
یافتههای علمی ،تفکر منطقی خالق
هامننــد ماتروئیدهــا 5در طراحــی
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خاســتگاه و ماهیــت نظریــۀ مولــد ،مبتنــی بــر تئــوری طراحــی ،بــا
مترکــز بــر طراحــی در رشــته معــاری
ادامۀجدول  .4تطبیق زمینههای مطالعات تئوری طراحی در علوم مختلف با چارچوب «هویت پایدار معامری» در بسرت اجتامعی -اقتصادی -فرهنگی
(Adapted from: Hatchuel et al, 2018 ; Galle, 202
ادغــام تئــوری طراحــی بــا تئــوری طراحــی
Hatchuel & Weil, 2007; Hatchuel et al.2013b
تفکر منطقی ،راهربدزایی چندوجهی
کلــی مجموعههــا
تئــوری طراحــی و مســئله مدیریــت مــدل
Breiner & Pollard & Subrahmanian, 2019
مطالعات نظری
بهصــورت کاربــردی
رویکردهــای مهندســی سیســتم و
Kokshagina, 2014
مهارت حل مسئله
سیســتامتیک
برداشــتهای
تولیــد متقابــل مفاهیــم و قضایــای جدیــد
بــه شــیوه سیســتامتیک و چرخــهای در مطالعات نظری ،یافتههای علمی ،راهربدزایی
Reich et al.2008
چندوجهی
فضــای جدیــد مســتقل از پیشفرضهــای
تئــوری طراحــی
بهکارگیــری ظرفیــت
هــوش مصنوعــی در
یادگیــری ماشــینی
هوشمندی در روش،
توجــه بــه طراحــی و
فضا و زمینه جدید برای
Hatchuel et al, 2018: 17
راهربدزایی چندوجهی،
ظرفیــت شــبکههای
بهرهگیری از هوش مصنوعی
یافتههای علمی
عصبــی پیچیــده
طراحــی الگوریتمهــا
نوزایــی فرمــی مبتنــی بــر
هــوش مصنــوع
د) ایجاد ارتباطات جدید با علوم اجتامعی
شــناخت مبتنــی بــر هستیشناســیِ طراحــی ،ابعــادی را بــرای هدایــت مطالعــات جامعهشــناختی ،انسانشــناختی ،ساختارشناســی ،معرفتشــناختی
و زبانشــناختیِ طراحــی فراهــم میکنــد .ایــن مطالعــات بــه درک اث ـرات فــرم ،کالبــد زایــی هندســی و طراحــی فضاهــا در جامعــه هــدف انســانی و
محیطزیســتی از ابعــاد جامعــه و روانشناســی در ســطوح مختلــف کمــک میکنــد .بهعنوانمثــال ،ایــن مطالعــات بــه ســنجش کارایــی محصــول طراحــی
بــا ایجــاد روشهــای جدیــد ب ـرای بهکارگیــری خــرد جمعــی بهعنــوان مدلــی از ارزشــیابی مبتنــی بــر منبــع منطــق و اصالــت اقناعکننــده جمعــی کمــک
میکنــد .درحالیکــه تــا پیشازایــن ،رصفـاً بــه زیباییشناســی معــاری چنیــن دیدگاهــی متــداول بــود .همچنیــن در بعــد پژوهشــی بــه ترســیم وضعیــت
اجتامعــی در شــکلگیری وضعیــت شــکاف در ســاختارهای دانــش (شــکاف دانشــی  -موضوعــی ،دانشــی  -روشــی) ،بهعنــوان روشهــای ارزیابــی و ایجــاد
نظریــه و تئــوری مولــد طراحــی کمــک خواهنــد کــرد.
ســاختار مطالعــه بینرشــتهای بیــن ابنیــه
Reich & Subrahmanian 2015, 2017 ; Ostrom,
مفاهیم ،راهربدزایی چندوجهی
و محیطزیســت)PSI( 6
;1990
ارتبــاط منطــق منابــع رایــج علمــی بــه
Berthet,2013; Le Masson & Weil,2014
مفاهیم ،راهربدزایی چندوجهی
طراحــی موقعیــت محــور
پیشبینــی و یابــش زمینههــای تــازه و
راهربدزایی چندوجهی ،هوشمندی در روش ،اراده
;Meijer et al, 2015
دانــش مســتقل در نظریــه مولــد طراحــی
به مصداق
بــر اســاس شــبیه و متحرکســازی محیطــی
جایــگاه راهــری منطــق زمینهیابــی
;Hatchuel et al, 2010; Hatchuel et al, 2006
نظریــه مولــد در صنعــت ابنیــه و نهادهــای
Börjesson et al, 2014; Hatchuel & Le Masson,
مطالعات نظری
مرتبــط بــا آن و مســئله ارزشافــزوده
2006; Le Masson et al,2010a
اقتصــادی
نظریــه ظرفیتهــای صنعــت در
Segrestin & Hatchuel 2008, 2011
اراده به (مصداق و واقعیت)
پیادهســازی خــرد جمعــی

ب -تجربه و مهارت
بـرای اینکــه ببینیــم تئــوری طراحــی چگونه بــه نظریه مولد در صنعت کمــک میکند ،به کار مشــرک با برخی
از حامیــان صنعتــی ایــن تئــوری اشــاره میشــود .بر اســاس نتایج تحقیقــات در مورد تئــوری طراحی ،آنها توانســتند
سازمانها ،روشها و فرآیندهای جدید را ابداع کنند(;Agogué & Kazakçi, 2014; Hatchuel et al, 2015; Defour et al, 2010
 .)Meijer et al, 2015; Reich & Subrahmanian, 2015بــه دیگــر ســخن ،پیامدهــای بهکارگیــری تئــوری طراحــی در
ســازمانهای صنعتــی در توســعه روشهــا و فرآیندهــای ســازمانی جدیــد ،همچنیــن ب ـرای توســعه روشهــای
پیرشفتــه در فرآیندهــای طراحــی نوآورانــه ب ـرای صنعــت بــوده اســت (جــدول  .)5بررســی منونههــای مختلفــی
در صنعــت ،فراینــد تأثیــر تئــوری طراحــی بــر تغییــر و بهبــود روشهــای ارزیابــی صنعتــی را نشــان میدهنــد.
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جدول  .5تطبیق زمینه های مطالعات تئوری طراحی در علوم مختلف با چارچوب «هویت پایدار معامری» در بسرت تجربه و مهارت (Adapted from:
)Hatchuel et al, 2018 ; Galle, 2020
زمینه مطالعاتی
بهبود روشهای ارزیابی «تئوری طراحی پروژهها» در صنعت
ارزیابی مقایسهای و همزمان «تئوری طراحی پروژههای صنعتی»
تأثیر تئوری طراحی بر تحلیل شاخصها
تأثیر تئوری طراحی بر روشهای مدیریت پروژه
تأثیر تئوری طراحی بر ابزارهای ترسیمی کمک رایانهای ()CAD
روشهای جدید طراحی نوآورانه بر اساس تئوری طراحی

منود در «هویت پایدار
معامری»

برخی منابع

Elmquis &Le Masson,2009
کاربرد روشی مهارتهای
Agogué et al, 2012; Reich et al.2010; LeMasson
حل مسئله
et al, 2012b
Kroll et al, 2014
کاربرد نظری مهارت حل
مسئله
Lenfle, 2012
Arrighi et al, 2015a,b
مطالعات نظری
هوشمندی در روش
Felk et al, 2011; Kokshagina et al, 2014

ایــن جنبــه بــرای رشکتهــای تولیدکننــده عنــارص ســاختامنی خصوصــاً از مــدل پیشســاخته و صنعتــی،
مســئله بســیار مهمــی اســت کــه بتواننــد در زمینــه پاســخگویی بــه نیازهــای رســته ابنیــه ،منتظــر طراحــی
معــاران یــا راهحلهــای فناورانــه رصف نباشــند .بلکــه خــود بهصــورت مســتقل و درونزا ،بــر اســاس پیادهســازی
تئــوری مولــد ،اقــدام بــه طراحــی عنــارص و اجـزاء ســاختامنی پیچیــده کننــد .بدیهــی اســت چنیــن امــری ضمــن
افزایــش رسعــت اجـرا و راندمــان ســازهای ،محدودیتهــای ســاخت و اجـرا در کارگاههــای ســاختامنی و کمبــود
تجهیـزات و تخصصهــای خــاص در آنهــا را بـرای غلبــه بــر مشــکالت ســاخت و پیادهســازی طرحهــای معــاری
غیــر هندســه اقلیدســی را کاهــش میدهــد.

 -5یافتهها
در عــامل واقعیــت ،کیفیــات مطــرح در رســته ابنیــه ،بــر خواســته از مجموعــه عواملــی اســت کــه بــرای
انســان و اجتــاع پســا پستمدرنیســت ،ادراک بخشــی یــا مقطعــی از آنهــا ،نهتنهــا کافــی بلکــه مطلــوب نیــز
منیمنایانــد .بــه دیگــر ســخن ،ســاحت ابنیــه در دیــدگاه ایشــان ،نــه فقــط آرامــش و آســایش ،بلکــه انگیزهبخــش
و مــرت آفریــن ،ارتبــاط دهنــده و تطبیقپذیــر ،شــکلگرفته اســت .چنیــن مفاهیمــی فــارغ از ریشــههای
شــکلگیری آن ،از بســرهای متفاوتــی هســتند کــه الزامــات گوناگونــی را نیــز میطلبنــد .پــس تئــوری طراحــی
در ایــن دوران ،کانونهــای تولیدگـ ِر ایــده و نظــر جدیــدی همچــون هــر ،صنعــت ،تفکــر علمــی و خــرد جمعــی
را تجربــه میکنــد .مســئله بهکارگیــری همزمــان ایــن کانونهــا در فراینــد طراحــی از یــک ســو و تفاوتهــای
ایجــاد شــده در زمینــه بیــان و حــل مســئله معــاری مســئله پنــدار ،بــه ســمتی رفتــه اســت کــه بــه نظــر میرســد
بــدون داشــن الگــوی مشــخصی ب ـرای رفــع تعارضــات آن ،راهــکار جامعنگــر و منطقــی ای نــدارد.
برایناســاس ،در بخشهــای مختلــف پژوهــش تــاش گردیــد بــر اســاس بسرتســازی ب ـرای اســتفاده عملــی
از چارچــوب هویــت پایــدار معــاری در (جــدول  4و  ،)5بــه فراینــدی بـرای بررســی ،کنــرل و مدیریــت منابــع
مختلــف محتوایــی دســت پیــدا کــرد (شــکل  .)5ایــن فراینــد بــرای شــکلگیری انــواع تحقیقــات مســتقل در
زمینههــای مهندســی ابنیــه بــا رویکردهــای زمینهگرایــی ،معــاری پایــدار در متامــی کاربریهــا ،ولــی بیشــر
بــا مقیــاس بــاال کاربــرد دارد .بدیــن صــورت کــه بــا اســتفاده از ایــن فراینــد ،رونــد مطالعاتــی هدفگــذاری
میگــردد و در زمینههــای بیــان شــده در ایــن فراینــد ،اقــدام بــه جم ـعآوری داده و تحلیــل اطالعــات حاصــل
شــده پرداختــه میشــود.
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فصلنامــۀ علمــی معــاری
مرمــت و شهرســازی َرف

سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

خاســتگاه و ماهیــت نظریــۀ مولــد ،مبتنــی بــر تئــوری طراحــی ،بــا
مترکــز بــر طراحــی در رشــته معــاری

شکل  .5چارچوب سیستمی از داشته ها و عوامل مؤثر در نظریه مولد طراحی در دوران پساپست مدرنیسم (منبع :نگارندگان)

 -6نتیجهگیری
گســردگی ادراک انســان معــارص از پدیدههــای مختلــف از یــک ســو ،و گســرش فناوریهــای مختلــف در عرصــه
ســاخت ،مدلســازی و پژوهشــگری در رســته ابنیــه باعــث گردیــده اســت کــه تئــوری طراحــی در زمینههــای
گســرده تــری کاربــرد پیــدا کنــد .نقــش مولــد بــودن ایــن تئــوری بـرای تعییــن جهــت و شــیوه «بیــان و حل مســئله
طراحــی» ،بهگونـهای کلیــدی و مهــم گشــته اســت کــه شــاهد تالشهــای گســرده ای بـرای ارائــه راهحلهایــی در
ایــن زمینــه ،بـرای مواجــه بــا مشــکالت بــه کارگیــری همزمــان ایــن کانونهــای زایــش ایــده و محتــوا در تئــوری
طراحــی هســتیم.
برایناســاس ،نقــش پژوهشهایــی کــه بتواننــد بــا برداشــت سیســتامتیک از ایــن عوامــل و مبتنــی بــر یافتههــای
مطالعاتــی ،جایــگاه و نقشــی هــم اف ـزا ب ـرای آنهــا تعریــف کننــد ،بســیار راهــردی گشــته اســت .در پژوهــش
جــاری ،اتــکا اصلــی بــه ارائــه فراینــدی در ایــن زمینــه ق ـرار گرفــت کــه ســاختار مطالعاتــی و ذهنــی کنشــگران
ایــن عرصــه را ،بــر اســاس «چارچــوب هویــت پایــدار معــاری» کــه قبـاً ارائــه شــده بــود ،شــکل دهــد .فراینــد
نهایــی ،میتوانــد بهصــورت گســرده و مســتقیمی در زمینــه مطالعــات الزم بــرای طراحیهــای بــا مقیــاس
مداخلــه متوســط و بــزرگ و خصوص ـاً بــا فعالیــت عمومــی ،در کاربریهــای مختلفــی اســتفاده گــردد.
از دیگــر ســو ،چنیــن مطالعــات منجــر بــه فراینــد سیســتامتیکی ،راهگشــای مهمــی بـرای سیاسـتگذاری عرصــه
پژوهشــگری در ایــن زمینههــای کالننگــر میباشــد .زی ـرا شــیوههای پژوهشــگری مرســوم در رشــته معــاری
بــر اســاس نــوع مداخلهگــری ایــن رشــته ،غالب ـاً متکــی بــر نظریــه و کاربســت آن اســت .پــس لــزوم داشــن
نظریـهای کالننگــر و سیســتمی در عرصــه تئــوری طراحــی ،باعــث افزایــش اثربخشــی مبانــی نظــری و مطالعاتــی
ازایندســت در عرصــه طراحــی و مداخلــه کالننگــری از انــواع مجتمعهــای مســکونی تــا کاربرهــای هــای
خدمــات عمومــی میگــردد .نکتــه بســیار مهــم ایــن فراینــد نهایــی ،حضــور همزمــان دانشــگاهها ،رشکتهــای
دخیــل در ســاخت و ارائــه خدمــات ابنیــه ،رشکتهــای دانشبنیــان ،مراکــز آمــوزش عالــی و حتــی درنظرگرفــن
مســائل آمــوزش تئــوری طراحــی بــا چنیــن دیــدگاه کالننگــری بــه معــاران اســت .بدیهــی اســت پرداخــن بــه
جزئیــات ایــن مــوارد پژوهشهــای مســتقلی میطلبــد .در گام نخســت ،آنچــه مهــم اســت نقشــه راهــی اســت
کــه در ایــن فراینــد ب ـرای جهتدهــی بــه ایــن عوامــل بیــان شــده اســت.

تشکر و قدردانی
نویســندگان ایــن پژوهــش ،بدیــن وســیله از ارکان محــرم نرشیــه رف بــرای همــکاری در زمینــه طــی شــدن
فرایندهــای داوری و انتشــار ایــن پژوهــش بیــن رشــتهای ،نظریهپردازانــه و بنیادیــن ،کــال تشــکر و قدردانــی را
ابــراز میمناینــد.
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پینوشت

 1.سیاســت  SIGبــه روی اف ـراد از رشــته هــا و جوامــع مختلــف از جملــه غیــر اعضــای انجمــن طراحــی بــاز شــده اســت تــا تنــوع خــود را گســرش
دهــد و بــه آنهــا دسرتســی پیــدا کنــد .بــه گونــه ای کــه دوره هــای آموزشــی و هــم اندیشــی مبتنــی بــر نظریــه طراحــی امــروزه در کشــورهای
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, 2016رصــد کــرد.
" 2.آمــوزە تقــدم ایــان بــر فهــم ،کــه توســط آگوســتین طــرح میشــود بــر ایــان مــروط بــر فهــم داللــت دارد نــه تضعیــف عقــل بــه نفــع ایــان .از
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)98 :1396 ،
 3.بــه نظــر میرســد در ایــن نظــام نویــن ،زبــان الگویــی و مبتنــی بــر فراینــد و داده ،روشــی بـرای ارائــه و پیادهســازی انــواع محتــوا (اطالعــات و دانــش
و خــرد) خواهــد بــود کــه میتــوان در زمینــه معــاری ،بــه نظریــات کریســتوفر الکســاندر ( ،)1381اشــاره 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 بهکلــی نفــی ،و
در پس ـتمدرن نقــد شــده بــود .پــس ایــن درونمایــه پســا پستمدرنیســتی ،نظــام ارزش و اولویتگــذاری خــود را از نــو و کهنــه بــودن منیگیــرد،
"بلکــه درســتی و صالبــت طراحــی اســت کــه در کانــون توجــه قـرار دارد .معــاری رشاب یــا پنیــر نیســت کــه یکــی بــه ســبب کهنــه بــودن و دیگــری
بـهرصف نــو بــودن ،عنــوان بهــر بــودن بــه خــود بگیــرد" (نوحــی .)۶۰۹ :۱۳۷۴ ،ایــن درونمایــه در پســا پستمدرنیســم ،اگرچــه محتوایــی چندجانبــه
حــاوی انــواع مختلــف دانشهــا را دارد ،ولــی بــه زبــان و روشــی کــه مبتنــی بــر نظــام علــم اطالعــات و دانششناســی نویــن اســت ،شــکل خواهــد
گرفــت (ر.ک :فتاحــی.)۱۳۹۷ ،
 4.تئــوری ماتروئیــد اگرچــه بــر اســاس تعریــف اولیــه ماتروئیــد بــه معنــی یــک کلیــت عمومــی منودارهــا و ماتریــس هــای ریاضــی شــکل گرفتــه بــود،
ولــی در دو دهــه گذشــته بــه ســمت کمــک بــه برداشــت هــای مفهومــی رفتــه اســت .خصوصــا بــا گســرش تفکــر الگوریتمیــک بــه رویــه هــای تجزیــه
و تحلیــل بـرای غلبــه بــر پیچیدگــی برداشــت هــای چنــد وجهــی امــروزی از مفاهیــم ،کاربــرد هــای زیــادی پیــدا کــرده اســت ()R.T: Recski,1989
 5.او خواســتار رویکردهــای مهندســی ب ـرای مطالعــه اقتصــاد و حکمرانــی (مرتبــط بــا رســته مهندســی ابنیــه) شــده اســت .کار او در توســعه دســتور
زبــان (الگویــی) بـرای بخــش طراحــی در ایــن مؤسســات ،از تئــوری ماشــین هــا (ارائــه شــده توســط  )Redtenbacherخیلــی دور یــا متفــاوت نیســت
(.)Ostrum, 2009

منابع
−احمــدی ،مهدیــه ،افشــین مهــر ،وحیــد ،و ،عامــری ســیاهویی ،حمیــد رضــا ( .)1393آشــنایی بــا معــاری معــارص .دانشــگاه پیــام نــور ،دانشــکده فنــی
و مهندســی ،گــروه مهندســی معــاری و شهرســازی.
−افضلــی ،رســول ،امیــری ،علــی ( .)1390بنیادهــای شناختشناســی و روششناســی نظریههــای پســتمدرن در جغرافیــای سیاســی و ژئوپلیتیــک.
پژوهشــهای جغرافیــای انســانی.60-39 :)77( ،
−الکســاندر ،کریســتوفر .)1381( ،معــاری و راز جاودانگــی .ترجمــه :مهــرداد قیومــی بیدهنــدی ،تهــران :دانشــگاه شــهید بهشــتی ،مرکــز چــاپ و
انتشــارات.
−تابعی ،احمد ( .)1394رابطه میان ایده پسامدرن و عدم تعین :مطالعة تطبیقی فلسفه و هرن غرب ،چاپ سوم ،تهران :نرش نی.
−ترنــر ،تــام .)1384( ،شــهر همچــون چشــمانداز ،نگرشــی فراتــر از نوگرایــی (پســت  -پستمدرنیســم) در طراحــی و برنامهریــزی شــهری .ترجمــه
فرشــاد نوریــان ،ته ـران :انتشــارات رشکــت پــردازش و برنامهریــزی شــهری.
−جیمسون ،فردریک ( .)1391پسامدرنیسم و جامعه مرصفی ،مرتجم :وحید ولی زاده ،چاپ اول ،تهران :نرش پژواک.
−حجت ،عیسی .)1384( ،هویت انسان ساز ،انسان هویت پرداز .هرنهای زیبا.)24( ،
−حمــزه نــژاد ،مهــدی ،رادمهــر ،مهســا .)1396( .تحلیــل اصــول فضایــی و الگوگزینــی بهینــه در معــاری الگوگ ـرای معــارص ای ـران ،بررســی مــوردی:
ســازمان می ـراث فرهنگــی کشــور ،حســین امانــت .مطالعــات معــاری ایرانــی.168-145 :)11( ،
−دورانت ،ویلیام جیمز ( .)1372تاریخ متدن (یونان باستان) .ترجمه احمد آرام .تهران :سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
−زیــن العابدیــن ،یوســف ،ســبحانی ،نوبخــت ،ســعیدی فــر ،فرانــک و اکــری ،مجیــد .)1397 ( .ارزیابــی ســاختار کالبــدی  -فضایــی شــهرهای ای ـران از
دیــدگاه مدرنیســم و پستمدرنیســم (مطالعــه مــوردی :کالنشــهر ته ـران) .مطالعــات برنامــه ریــزی ســکونت گاه هــای انســانی.143-125 :)1(13 ،
−ژیلسون ،اتین (.)1371عقل و وحی در قرون وسطی .ترجمه شهرام پازوکی .تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
−شایگان ،داریوش ( .)1393افسون زدگی جدید :هویت چهل تکه و تفکر سیار ،مرتجم :فاطمه ولیانی ،چاپ هفتم ،تهران :نرش فرزان روز.
−الطویل ،توفیق ( .)1383تاریخچه کشمکش عقل و دین .ترجمه علی فتحی لقامن .شیراز :انتشارات نوید.
−عشــقی ،ســوده ،مختابــاد امرئــی ،ســید مصطفــی ،رشیــف زاده ،محمدرضــا .)1399( .زیباییشناســی و خالقیــت در مکتــب «پستمدرنیســم» بــا تأکیــد
بــر الگــوی مونتــاژ در هــر معــارص ایـران  .هــر اســامی.263-245 :)38( 16 ،
−فتاحی ،رحمت الله .)1397( ،درآمدی بر نظریه دادهها :جستاری فلسفی و علمی درباره دادهها .چاپ اول ،تهران :نرش کتابدار.
−فرهنگدوســت ،هــادی ،نبــوی ،فائــزه ،برقچــی ،معصومــه .)۱۳۹۹( .الگــوی هویــت پایــدا ِر معــاری ،مبتنــی بــر طراحــی فراینــدی .نرشیــه معــاری
شناســی.۸۹-۶۸ :)۱۵( ،
−فیــروزی ،محمــد علــی ،ســجادیان ،ناهیــد و هــادی علیـزاده .)1389( ،تحلیــل و ارزیابــی ویژگیهــای شهرســازی در دوران پستمدرنیســم .فصــل نامــه

116

فصلنامــۀ علمــی معــاری
مرمــت و شهرســازی َرف

سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز 1400

117

 بــا، مبتنــی بــر تئــوری طراحــی،خاســتگاه و ماهیــت نظریــۀ مولــد
مترکــز بــر طراحــی در رشــته معــاری
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The Origin and Nature of Productive
Theory, Based on Design Theory,
with a Focus on Design in the Field
of Architecture
Hadi Farhangdoust1*, Hero Farkisch2, Mohsen Tabassi3

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:

dedication

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

1 Master of Islamic Architecture, Faculty of Islamic Art and Architecture, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
(*Corresponding Author)
2 PhD, Assistant Professor, Architecture, Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 PhD, Associate Professor, Art Research, Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

123

Raf

Vol.1 – No.2 – Fall 2021

