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چکیده
الگو وارهها بهدلیل نقش راهبری در علم اهمیت اساسی و حیاتی دارد .این راهبری علمی در انعکاس نیاز
به یک مجموعه جهانبینیها ،چارچوبها و باورهای مشترک فکری گروهی از اندیشمندان رخ میدهد.
در این راستا ،تاکنون فهم ابزاری ،رویکرد غالب به الگو وارههای معماری و شهرسازی بوده است .این
مقاله تالش کرده است به کمک روش تحقیق کیفی و راهبرد گونهشناسی ،بهجای نگاهی ابزاری ،الگو
وارهها را در قالب یک موضوع پژوهش مورد مطالعه و مداقه قرار دهد.
یافتهها بیانگر آن است که ریشه شکلگیری الگو وارهها ،در بسط روش شناخت از واقعیتها و پدیدهها
نهفته است .بدین ترتیب در کنار معرفی یک گونهشناسی جدید ،به کمک یک انتظام فکری بین
رشتهای ،ریشههای الگو وارهها ،شناسایی شده و به نظم درآمده است .از طرف دیگر مطابق گونهشناسی
ارائه شده ،الگو وارهها در سه سطح عامگرا ،معناگرا و عینیتگرا طبقهبندی شدهاند .ریشهشناسی صورت
گرفته با تکیه بر بنیانهای فلسفی شکلدهنده دانش است .همچنین ماهیت عناصر این سه نوع الگو
واره ها ،به یکدیگر وابسته و دارای روابط متقابل است .به کمک این دیدگاه ،امکان دستهبندی آرا و عقاید
و راهحلهای موجود و آتی در این حوزه از دانش نیز میسر میباشد.
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مقدمه
رشتهه ای مختلف علمی در طول زمان ،تحوالت متفاوتی را پشت سرر مریگذارنرد دانشرمادان و
ً
اندیشمادان حوزههای مختلف دانش نیز عموما ،با این تغییرات و تحوالت همگام شده و افزون برر
نقش آفریای در آن ،به بلوغ فکری خود کمک میکااد از سوی دیگر مفاهیم ،شاخصها و معیارها،
الزامات و اصول مدون شده علمی نیز از جمله عااصر مهمی هستاد که آنها نیز در طول زمان دچرار
تغییرات شده و این رشد و نمو سهگانه سببساز حیات علم میباشاد انفجار دانرش ،رشرد و بلروغ
معرفتی بشر و سرعت تحوالت زمانی دانش از یک سو و اثرگذاری متقابل آن بر واقعیت ،نیازمادی
به رصد و دستهبادی این مجموعه از عااصر را الزامی مینماید در این راستا افزون برر سرات قردیم
نظریهسازی ،یکی از ابزارهای کمکی ،گونهشااسی و دیگری ،الگرو واره یرا پرارادایم اسرت در ایرن
میرران اولرری ،نقررش شااسررایی و دسررتهبارردی عمعماریرران و طبرسررا ،1392 ،ص )104بررا ماهیررت
جداکاادگی و دومی ،نقش جهتدهادگی عرضوانی و دیگران ،1388 ،ص )121با ماهیت راهبرری
را در دانش ایفا میکااد دو واژه یاد شدۀ اخیر ،در اشکال مختلرف توسرا اندیشرمادان حوزههرای
مرتبا با شهر در علوم رفتارگرا همچون روانشااسی ،جامعهشااسری و همچارین علروم کالبردمحور
هماناد معماری و شهرسازی کاربرد داشته و مورد استفاده قرار گرفته است
از آنجا که تأکید این مقاله در ابتدا بر روی مفهوم الگرو واره اسرت ،بررسری اولیره نروع نگراه و
کاربرد این مفهوم ،نشانگر جهتگیری ابزاری به آن و عدم تفکیک ماهیت الگرو وارههرا از یکردیگر
است در واقع ،تاکاون از این مفهوم به دو شکل فهم بهتر بایانهای فلسفی و یا دستهبادی نظریرهها
ِ
و تحوالت علمی استفاده شده است این سطح کاربرد با رهیافت جزءنگرر و فروکراهی معارایی آن
بیشتر استفاده ابزاری موجود و عدم توجه به نقش محوری آن در دانش شود
میتواند زمیاهساز ِ

از سوی دیگر تعدد استفاده و کاربرد موضوعی الگو وارهها با رویکرد جرزءنگرر ،سربب از برین

رفتن یکپارچگی مفهوم و همچاین انسجام مفهومی برداشت از آن خواهد شد در این مقاله ترش
میشود ،مفهوم الگو واره یا پارادایم به شکل یک موضوع اصلی و با نگاهی فررا ابرزاری بره صرورت
یک موضوع پژوهش مستقل1مورد توجه قرار گیرد نوع برخورد با آن نیز بهرغم بایان فلسفی مفهروم،
در چارچوب یک موضوع علمی است پس از آن ،تش ِ تحقیر ،،اسرتفاده از تکایرک گونهشااسری
1. Research subject
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جهت فهم بهتر علل رشد و بسا نظری الگو وارهها به کمک یک انتظام فکری بینرشرتهای اسرت
در این راستا و در جهت نظمبخشی بهتر روند تحقی ،،مبانی نظری مطالعه در دو بخش کلری الگرو
واره اثباتگرایی و الگو وارههای پس از اثباتگرایی در پیوند با موضوع محروری «رو شرااخت»
در علم دنبال میشود سپس ریشهشااسی پیدایش انواع الگو وارهها و شرکل برروز آن در مجموعره
علوم انسانی و دانش معماری و شهرسازی استخراج میگردد در انتها یک مدل سه سطحی از انواع
الگو وارهها در دانش و به ویژه معماری و شهرسازی ارائه میشود ارائه مجموعرهای نمونره از آراء و
عقاید مشترک در این سه مدل نیز گام بعدی این مقاله است
پیشینه تحقیق
در میان مقاالت ،رفیعی و دانشرپور ع )1387در جهرت شرااخت گرذار اندیشره مردرن بره اندیشره
انتقادی در حوزۀ دانش شهرسازی ،از راهبرد مراجعه مستقیم به مفهوم پارادایم جهت تطبیر،سرازی
استفاده کردهاند گلکار ع )1387در جهت شااسایی سیر تحول مفهوم محیا بصرری شرهر ،چهرار
الگوی مفهومی ماظر شهری را متکی بر چهار پارادایم جداره تزئیای ،پارادایم فضا ،پارادایم مکران و
پارادایم مکان پایدار بر میشمارد باکدار و قرائی ع )1390در جهت شرااخت تغییرر پرارادایمهرای
اصول طراحی شهری ،این تغییر را از مولفههای کالبدی ،اجتماعی و ادراکی به رهیافت مکانسازی
بررسی کرده اند نوع نگاه در این مطالعه ،توجه به مفهوم الگو واره از حوزه یرک دانرش خراص و در
جهت نظمدهی به افکار و عقاید مطرح شده و یا استفاده در قالب فهم ابزاری از پارادایم است
ایمانی و مؤمای رنانی ع )1391با محوریت جستجو در رویکردهای شااخت و بایانهای نظری
مقولههای مطرح در فهم اثر معماری ،به بازشااسی پارادایمهای معاصر در این زمیاه پرداخته و پاج
الگو واره تاریخنگارانره ،فررممحرور ،سراختارگرا ،پدیردارگرا و پساسراختارگرا را شااسرایی و تردقی،
کرده اند این فهم از پارادایم مطاب ،دید مطالعه حاضر ،مراجعه مستقیم به الگو وارههای شااختی برا
جهتگیری اثرگرذاری برر محریا ععیارتگرایی) میباشرد مطالعره بحریاری و حسریای وحردت
ع )1393نمونهای از کاربست دیگر مفهوم پارادایم برای تبیرین شرکلگیرری شرهر اسرت پرژوهش
سوهانگیر و نصیرسشمیع )1393نیز در جهت شااسایی الگوی خل ،فضا در پارادایمهای معماری
است که به صورت موردی یک پارادایم خاص یا گروهی از آن را بررسی کردهاند
در میان کتابها ،محمدپور پارادایمهای علوم اجتماعی را در یک دسته چهارگانه قرار می دهرد
که بیشتر بر جهتگیری رو های کمی یرا کیفری اسرتوار هسرتاد ع ،1389ص )86-85در یرک
گونهشااسی دیگر به هشت نوع از پارادایمهای ساتی و نوین مسئله در معماری اشاره مریشرود کره
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ُ
بیشتر ناظر بر نوع رویارویی حرفه معماری و کاشگری آن بر اساس ایرن پرارادایمهرا اسرت ع نراری
قمی و دیگران ،1394 ،ص )119-112 ،72-66
مبانی نظری
سطح اول :پارادایم اثباتگرایی

در مطالعات داخلی شهرسازی ،بیشترین سطح استفاده از الگو واره درجهت بررسی رو های
شااخت یک موضوع ،الگو واره اثباتی یا پوزیتیویسرم اسرت در یرک مطالعره از تحلیرل محتروای
مقالههای جغرافیای شرهری در ایرران  ،مضرمون  60درصرد از موضروعات ،کالبرد و رو غالرب
بررسی مقاالت ،رو

تجربی تحلیلی گزار شده است عصادقی ،1393 ،ص)68-55

دورۀ زمانی این پارادایم به سالهای اوایرل قررن بیسرتم ترا سرالهرای  1960برا جریران یرافتن
برنامههای جامع در شهرسازی عاسدی و سرعیدنیا ،1389 ،ص )107و دوره سربک بینالمللری در
َ
معماری عالمپونانی ،1390 ،ص )110باز میگردد در دستگاه معرفتی پوزیتیویسمِ ،صدق قضیه را
فقا با تجربه میتوان اثبات کرد و اف ،معرفتری آن ،روایتری تجربهگرایانره از دانرش علمری را ارائره
میدهد؛ بهطوریکه دانش علمی ،مجموعهای از گزارههای مسبوق به تجربه است عساعی،1392 ،
ص)70
ً
به جرأت میتوان گفت ریشره ایرن الگرو واره و اساسرا تمرامی تحروالت دورۀ مردرن در براب
شااخت به ارسطو ،1به دلیل نقش وی در عیایت بخشیدن به نوع نگاه به طبیعرت عحیردری،1393 ،
ص ) 39و نقد رو این تفکر در یک الگوی خطی زنجیروار توسا اندیشمادان و فشسرفه سررکش
از جمله دکارت2و همچاین به دلیل تش برای گسرتر رو علروم طبیعری بره سرایر علروم و در
جهت تزری ،تفکر وجود یک علم واحد ،یک شااخت واحد و یک رو واحد بوده اسرت در ایرن
دوره نقش تجربه و آزمایش ،اثر مکملی بر اصرول تفکرر اسرتقرایی ارسرطو ،تفکرر قیاسری و رو
مشاهدۀ دورۀ پیشین خود و به عبرارت بهترر در دسرتگاه فکرری عقشنیرت سراتی3عسراعی،1392 ،
1. Aristotle
2.Descartes
3.Classical Rationality
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ص )72بر جای گذاشته و کاربرد اینگونه از رو در علوم طبیعی به اموری مسلم ،قطعی و یقیاری
تبدیل میشود
نفوذ این جریان شااختشااسی در برنامه ریزی شهری به پیشگامان اولیه آن در کشور انگلستان
و به پاتریک گدس1اسکاتلادی باز میگرردد وی از پیشرگامان عقایرد اثباتگرایانره در شهرسرازی
بوده که در آغاز کار خود در پی تکمیل ایردههای سلسرله مراتبری علروم ارائره شرده توسرا کارت و
اسپاسر2برمیآید وفاداری و پیوندهای عاطفی ذهن جستجوگر گدس بهعاروان یرک تحصریلکررده
ُ
علوم طبیعی زیستشااسی با پیشگامان علم جامعهشااسری در فرانسره از جملره آگوسرت کارت و
فردریک لوپله3در جهت یادگیری دانش جامعهشااسی از یرک سرو و اشرتیاق شردید وی بره بسرا
تئوری تکامل عپاکزاد1390 ،الف ،ص )246زمیاهساز رشد عقاید اثباتگرایانره در دانرش نروین و
تازه متولدشده برنامهریزی شهری میشود در معماری نیرز ،جران لار 4در کتراب آفرریاش نظریره
معمرراری برره وضرروح از ایررن ارتبررای سررخن برره میرران آورده و معتقررد اسررت کرره ماظررور َسررمپر5از
تدوین کاادگان نقش عملکردگرایی در نهضت معماری مدرن در خصروص نقرش فاراوری و علروم
ً
کاربردی در جان تازه بخشیدن به هار ،صرفا علوم طبیعی بوده است علار  ،1391 ،ص )9جهرت
جلوگیری از اطاله کشم ،مهم ترین تجلیات این الگو واره در شرهر در سره سرطح بعرد عیاری ،بعرد
معاایی و بعد رو شااخت در جدول زیر فهرست شده است

1.Patrick Geddes
2. Spencer
3.Le Play
4. Jon Lang
5. simper
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تجلیات

جدول  :1تجلیات سهگانه الگو واره اثباتگرایی در معماری و شهرسازی

مثال عیای
مقیرراس بررزرا طراحرری عبحریارری ،1390 ،برنامه جامع عمهدیزاده ،1392 ،ص)78
برازیلیررا ،اولررین
کیفیررررت ص)56
حومه گسرترده عمحمردزاده تیتکرانلو ،1379 ،شرررهر مررردرن و
ص)17
آسمانخرا عهمان ،ص)20
عیایت
اولررررین شررررهر
انبوه سازی عبحریای ،1390 ،ص)70
ماطقهبادی کاربری عهمان ،ص)46
ضد مدرن
هادسررهگرایی عحبیبرری و مقصررودی ،1390 ،عرایرررررررررت و
1
ص)43
ترررررررررورکیاز،
،1988
ص)363
ِخرد باوری عپاکزاد1390 ،ب ،ص)7
کیفیررررت آمرانه و دستوری عمهدیزاده ،1392 ،ص)79
دست مرئی طراح عبحریای ،1390 ،ص)28
معاا
آرمانی و انتزاعی عمهدیزاده ،1392 ،ص)79
تفکر برتر عبحریای ،1390 ،ص)13

رو
شااخت

کارکردگرایی شهری علطفی ،1383 ،ص)19
قطعیگرایی و تغییرناپذیری عمهدیزاده ،1392 ،ص)78
ماط ،نمونهسازی و استانداردگرایی عمحمردزاده تیتکرانلو،1379 ،
ص)17
نخبهگرایی عپاکزاد1390 ،ب ،ص)11

تفکررر آزمایشررگاهی عرئرریس دانررا ،1387 ،کمیتگرایی عگلکار ،1393 ،ص)17
علم باوری افراطی عهمان ،ص)22
ص)19
عقشنیت تجربهگرا عساعی ،1392 ،ص )67عیایتگرایی عاسدی و سعیدنیا ،1389 ،ص)107
جزئیرررات میکروسرررکوپی علررری،1976 2،
ص)165
اسررتقشل واقعیررت از ارز عرئرریس دانررا،
 ،1387ص)19

طوالنی شدن دورۀ حیات فکری این پرارادایم و نبرود رو هرای جرایگزین شرااخت برهعاروان
مسبب تولد ارز های معاایی و تجلی آنها در عیایت نیز ،باعث شد جریران رشرد الگرو وارههرای
شااخت گرای جدید در علوم مختلف و به ویژه در علوم انسانی با جدیت بیشتری دنبال شود آشکار
شدن آثار تدریجی این الگو واره به ویژه در عیایت ،سبب استفاده و اطشق واژههای برد ،مررا و یرا
1. wright and Turkienicz
2. lee
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فاتحهخوانی عرپس1964 1،؛ لی )1973 ،در دانش معماری و شهرسازی  ،بهعاوان واژههای عرادی
در نکوهش و حمله به آن محسوب میشود به بیان دیگرر اثبراتگرایری از تجربر «تجربره» موفر،
بیرون نیامد و شکست خورد
سطح دوم :پارادایم در بعد از دوران اثباتگرایی

در این دوره شاهد یک چرخش عمده و بلوغ الگو واره ها هستیم روند این دگرگونی ابتدا در حروزۀ
علوم انسانی و امتداد آن در معماری و شهرسازی قابل ردیابی است در ادامه مقاله در جهرت بیران
این تحوالت از دو بخش «رو » و «الگو واره» با ارجحیت رو بر الگو واره استفاده شده است
پروژه گسترش روش
در این دوره ،فیلسوفان ،اندیشمادان و نظریهپردازان علوم انسانی و اجتماعی به صورت دستهجمعی
اقدام به اجرای یک پروژهای با عاوان «پروژه گستر رو » مینمایاد هدف از این پروژه مقابله با
رو پوزیتیویسم حاکم بود این جریان حتی در میان خود موافقان پوزیتیویسم برا هردف عبرور از
مذهب تحصلی عالکوست ،1392 ،ص )85دنبال میشرود در ادامره بره اختصرار نمونرههایی از
تفکرات جدید شانزده فیلسوف ماتخب در این دوره با تأکید بر «رو شرااخت» اشراره مریشرود
هدف از گزیاش این اندیشهها در این قالب ،تأکید بر استمراریت دامار رو و دامار شرااخت در
علوم است
تررش کانررت2در نقررد کلیررت تجربرره عاحمرردی ،1392 ،ص )115در کشررف تعررار هررای

3

چهارگانه عقل ناب و بیدارسازی آن از جزمیت عنوظهور ،1384 ،ص )25نخسرتین نمونره اسرت
تش دیلتای4در ارائه یک بایاد محکم برای علوم انسانی به شریوۀ کانرت و اعرشم فهرم5و تأویرل یرا
تفسیر6بهعاوان اسراس رو شااسری علروم انسرانی ععلرینروروزی و شرهدادی خواجرهعسرگری،
1. Reps
2. Kant
3.Antinomies
4. Dilthey
5. Understanding
6. Interpretation
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 ،1385ص )118و در یک کشم به کمالرسانی حد اعشی هرماوتیرک مردرن عاحمردی)1372 ،
دیگر کوششهای نخستین در تجربه نوین از «رو » و بره عبرارت صرحیحتر از «رو شرااخت»
میباشد
در سویی دیگر تش مثلث سهگانه اندیشه نیچره 1،مرارکس2و فوکرو3قابرل توجره اسرت ترش
مارکس در ارائه یک شااخت عمی ،و ارائه یک رو شااسی جدید در حوزه علوم اجتماعی با عاروان
َ
4
قد ِخررد مردرن از یرک سرو و
دیالکتیک تاریخی عکاظمی آرانی )1389 ،است کوشش نیچه در ن ِ
ارائه رو شااسی ویژۀ خود یعاری تبارشااسری5عاکرمری و اژدریران شراد ،1391 ،ص )8و کوشرش
همسوی فکری وی یعای فوکو ،برای ارائه یک رو شااسی ویژه دیگر یعاری دیریاهشااسری معرفرت

6

عهمرران ،ص  )9از جملرره دیگررر کوشررشهررای اکتشرراف رو در علرروم انسررانی اسررت در رو
تبارشااسی ،پرسشهایی از جمله «چررا اکارون ،اکارون اسرت» و یرا بره جرای وضرع موجرود چره
میتوانست باشد عکچوئی و زائری ،1388 ،ص 16و  )28جستجوی تاریخ واقعری عفوکرو،1381 ،
ص )382و شااسایی سیر تطور تاریخی یک پدیده هدف قرار میگیرد
در بازگشت به سیر تفکر پروژه رو  ،نقش ویتگاشتاین متقدم7در بیان کارآیی زبان در توصریف
و تصویر عالم عهوشیار ،1383 ،ص )172و جایگاه ویتگاشتاین متأخر8در ارائه نظریره برازیهرای
زبانی عندرلو ،1390 ،ص ) 87جهت بررسی در باب ماهیت زبران و جامعره و ارتباطرات پیچیردۀ
میان آن دو عپایا ،1381 ،ص )173بسیار قابل توجه اسرت از سروی دیگرر ،کرارل پروپر9کره خرود
مدتها در حلق اثباتگرایان قرار داشت ،با َدرکی باز و تفکر گشاده عالکوسرت ،1392 ،ص 89و
 ) 91در انتقاد از این تفکر ،معتقد است که نظریه ،حاصل حدس و مقدم بر مشاهده اسرت و نقرش
مشاهده نه به ماظور اثبات ،بلکه به جهت ابطال نظریه است عصادقی ،1389 ،ص)132
1. Nietzsche
2. Marx
3. Foucault
4. Historical Dialectic
5.Genealogy
6. Archaeology of Knowledge
7. Early Wittgenstein
8.Later Wittgenstein
9.Karl Popper
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هابرماس در یک چرخش زبانشااختی و برا کراربردیسرازی نقرش زبران ععباسرپور،1390 ،
ص )41بررا تأکیررد مجرردد بررر عقشنیررت ارتبرراطی1عاکبررری تختمشررلو ،1390 ،ص )25-24و بررا
مخالفت با ایدۀ پوزیتیویستی برداشت وحدت علوم ،علوم اجتماعی را نیازمارد یرک رو شااسری
غیر علمگرا میداند و از رهیافت سومی به نام علوم انتقادی یاد میکاد بره زعرم وی رو در علروم
انتقادی ،عبارت از تأمل2و خود اندیشی3است عهمان ،ص)8-5
تش مثلث فکرری دوم هوسررل 4،یونر 5و هایردگر6در ارتقرا رو در علروم انسرانی و عمر-،
بخشی به ماهیت آن نیز در خور شأن و ستایش است هوسرل ،با ادعای بحرانآفرین برودن بررسری
مسائل حوزه علوم انسانی به کمک رو های تجربی در کافرانس بحرران7سرال  1937عالکوسرت،
 ،1392ص ) 69معتقد بود که باید با توجه به موضوع این علوم ،روشی را برگزید که ضرمن داشرتن
کارآیی الزم در این معرفتها ،یقینآور نیز باشد وی این هدف را با ادامه رو دکارتی معرروف بره
شک دستوری و با شکلی متمایزتر و با ویژگریهرایی از جملره ضررورت پیونرد رو و نروع تفکرر
ماهیت تعلقی داشتن پدیدار و مطالعه ذات ،دنبال میکاد و پایهگذار پدیدارشااسی محض میشود
عکمالی نرژاد ،1375 ،ص )58-53در ضرلع دوم مثلرث فکرری ،کرارل گوسرتاو یونر برا طررح
موضوعاتی همچون خاطره جمعی ،اسطوره و نماد ،بر وحدت ماهیت روانی انسان در طری تراریخ
انگشت مینهد عوزیرنیا ،1381 ،ص )60یونر در جسرتجوی دو ویژگری تمامیرت8و چگرونگی
برقراری احساس یگانه با آثار تش کرد نمادگرایی عمی ،و ناشااخته را تشوی ،کارد ترا خاطرههرا و
تغییر شکلهای در حال انجام بازگردند عموگروئر ،1380 ،ص 49و  )64ابزار خراص وی در ایرن
راه ،روانشااسی تحلیلی و رو وی در تشخیص جوهر نمادین اشیا ،پدیدهها و کراشهرا ،تحلیرل
الیههای عمی ،روان بود عوزیرنیا ،1381 ،ص )67در ضلع سوم نیز ،هایدگر با نگاه هستیشااسرانه
1. Communicative Rationality
2. Reflection
3. Self Reflection
4. Husserl
5. Jung
6. Heidegger
7. Crisis
8. Wholeness
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به مسئله فهم ،صبغه هرماوتیک را از حوزه معرفتی به فلسفی و هستیشااسی تبردیل کررد عگراونرد،
 ،1393ص )154-153دغدغه اصلی وی ،مباحث هستیشااسی و آنچه را که بررای وی اصرالت
داشت ،شااخت خود هستی بود که به ناچار بایستی آن را از آیاره هسرتی انسران و فهرم نظراره کررد
عمسعودی ،1386 ،ص)42-41
دریدا1برا اقتبراس از واژه دیکانستراکشرن هایردگر و برا تأکیرد برر ابعرادی همچرون «غفلرت»،
«غیاب» و «حضور» معتقد است ،دیکانستراکشن ،تدقی ،و تحلیل موشکافانه یک بافت است و نه
یک نقد صرف دیکانستراکشن از نظر خود دریدا ،نه یک رو و یا اقدام یا نقد و عملیرات عتقری-
زاده ،1391 ،ص )10و بلکه از بعرد نظرری ،شالودهشرکای بره معارای بیررون کشریدن ماطر،هرا و
استابایهای مغایر با خود متن و در واقع نوعی گستر درک مجازی است
گادامر2با تألیف کتاب رو و حقیقت در سال  1960میشدی ،با بایانگذاری فلسرفه تحلیلری
در جستجوی چگونگی امکانپرذیری فهرم ع )1991از ارائره هرگونره رو در براب فهرم و تفسریر
اجتااب میکاد عگراوند ،1393 ،ص )157وی در مخالفت با رو و توجه به هستیشااسی فهرم
در پی ایجاد یک تفکر فلسفی از فهم ،معتقد است که تجرب ما از جهان بره شرکل زبرانی و فهرم و
تفسیر متن همواره در یک حالت تاریخی و زمانی قرار دارد عهمان ،ص )163-158
امبرتو اکو3در تدوین زیباییشااسی مدرن و عبور از زیباییشااسری سرده میانره در ترش بررای
ارائرره عقایررد و آرای زیبرراییشااسرری خررود ضررمن رد بررهکررارگیری رو سرراختارگرایی از ماظررر
هستیشااختی ،زیباییشااسی سده میانه را به موضوع کلریترر بررسری ارز هرای فرهاگری ارتقرا
میدهد در برابر تأکید بر پیام ،بر متن متمرکز میشود عضیمران ،1385 ،ص)223-222
ادگار مورن4ضمن توجه به وجود یک بحران جدی در علوم انسانی در نقد تفکر تفکیکی غررب
در شاخهایسازی دانش ،از پیوند رشتههای علمی و از یک رویکرد دانش فرارشتهای5بهعاروان یرک
رویکرد مسرئلهمحرور سرخن مریگویرد عمحمودنیرا و دیگرران ،1391 ،ص  )82،67،66مرورن

6

1. Derrida
2. Gadamer
3. Umberto Eco
4. Edgar Morin
5.Transdisciplinary
6. Morin
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ع ) 2010با تاکید بر ضرورت اصشح در اندیشه و شکاادگی دانش فعلی بشر عمحمودنیا و دیگرران،
 ،1391ص )75بررا انتقرراد از دو رو تقلیررلگرایی1و کررلگرایی 2عهمرران ،ص )68بررا نقررد تفکررر
درختی دکارت ،از الزام روی آوری مجردد بره اندیشره پاسرکال3در شرااخت کرل و جرزء عمرورن،
 ،1384ص )16سررخن برره میرران مرریآورد از اصررول جدیررد سررهگانرره وی ،علیررت دورانرری ،اصررل
دیالوژیک4و اصول هولوگرام5است
در میان اندیشمادان مرتبا با فضای فکری دانرش معمراری و شهرسرازی ،کرالین رو ،6معمرار
انگلیسی  -آمریکایی ،بیشترین هماهاگی را از حیث مضمون مقاله و عاوانهای فرعی پرروژه رو
داراست ماط ،پیشاهادی وی در استفاده از مفهوم کوالژ7بهعاوان یرک «رو »« ،ماهیرت فاری» و
«فرآیاد» در قالب استفاده از امور گوناگون در یک شهر بدون قائل بودن به حقانیت مطل ،یکری برر
دیگری است عپاکزاد1390 ،پ ،ص )377نگاه کشن وی بر رد تفکر تمامیتخرواهی ،جزمیرت و
سرنوشتسازی یک جریان فکری بسیار مشابه با تفکر فرانسوا لیوتار 8پیشگام علوم اجتماعی ُپسرت
مرردرن اسررت کرره همگرری ایررن تفاسرریر مشررابه در سرراخت اجتمرراع و فرهار را یررک فررا روایررت

9

عمحمدپور ،1387 ،ص )51پیچیده و چاد بعدی دانسته و حقانیت همگی را یکجا رد میکاد
الگو واره
واژه پارادایم ،نخستین بار در زبان انگلیسی ،در قرن پانزدهم میشدی به معاای مثال یا الگو بره کرار
رفته و از ده  1960میشدی این واژه در فلسفه علوم طبیعی کاربرد یافته است عحسرای و علیپرور،
 ،1389ص )81اولین کاربرد تخصصی فلسفی ایرن واژه بره سرال  1962توسرا تومراس کروهن،

10

1. Reductionism
2. Holism
3. Pascal
4. Dialogic Principle
5. Hologram Principle
6. Collin Rowe
7. Collage
8. Francois Lyotard
9. Meta-narriatives
10
. Thomas Kuhn
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فیزیکدان آمریکایی باز میگردد وی ،پیشرفت علم را بررخشف تصرور رایرج حامرل انبروهش1یرا
انباشتگی علمی نمیداند عآزاد ارمکی ،1372 ،ص35؛ خرالقی ،1391 ،ص38؛ مقردم حیردری،
 ،1394ص )130وی بهجای نگاه به پیشرفت علوم با ایدۀ ابطالپذیری پوپر ،از واژه یک انقرشب
علمی2عکوهن ،1393 ،ص )124به شکل جریان عبور از علرم عرادی 3،بره علرم غیرعرادی ،در پری
یک بحران4و پس از یرک دورۀ انتقرال برا سره ویژگری غیرر تراکمری ،غیرخطری و نرامرئی عهمران،
ص 172 ،118و  )175در شکل یک الگو واره جدید ،کمک میگیرد
به دنبال انتقادات َمسترمن 5،در سال  1964از ابهامات موجود در تعراریف چادگانره الگرو واره،
کوهن تعریف اول خود از الگو واره بهمعاای مجموعه عقاید و ارز های مشترک یک جامعه علمی
را بهدلیل جایگ زیای تبعیت نیاز الگو واره به جامعه علمی در عو

تفکر قبلی تبعیت جامعه علمی

از الگو واره تغییر میدهد برداشت جدید ،یک قالب تعلیمی ،6بهمعارای یرک چرارچوب و شربکه
ماظمی از عااصر مشمول بر موقعیت مشترک اعضای یک جامعه علمی و یک تعریف ثانویره مثرال
واره7بهمعاای راهحلهای تشخیصی جدید فراتر از معرفرت انباشرت شرده قبرل برا ویژگری حرداقل
مراجعه به تعمیمهای قبلی عهمان ،ص )231-222است
با این حال استفاده از سایر واژهها در بین متفکران حروزۀ رو از ایرن واژه هاروز هرم مشراهده
میگردد پاتون 8،گوبرا9و کرراس ول  10،واژه جهرانبیای11،را در ایرن زمیاره پیشراهاد میدهارد گوبرا،

12

جهانبیای را مجموعه باورهای پایهای میداند که اقدام عملری پرژوهش را هردایتگرری مینمایرد
1. Incrementalism
2. Scientific Revolution
3. Normal Science
4. Crisis
5. Masterman
6. Disciplinary matrix
7. Exemplar
8. Patton
9. Guba
10
. Creswell
11
. Worldview
12
. Guba
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کریست ِاسن 1،الگو واره ،را یک چشمانداز و دورنمایی دربرارۀ پرژوهش
ع ،1990ص )17جانسون و
ِ
میداند که با مجموعهای از پژوهشگران شااخته شده و پای آن بر یکسری از فرضریههرا ،مفراهیم،
ارز ها و اقدامات عملی مشترک است ع ،2012ص)31
همچاین در یک تعریف جدید ،الگو واره مشمول بر مجموعهای از اصول و قواعد عام بردیهی،
مبانی نظری ،اصول موضوعه و عااصر کشن در قالب رو های اکتشافی معین و در جهت هدایت
فعالیت علمی دانشمادان عحسای و علیپور ،1389 ،ص )92ذکر شده است برهرغم تمرامی ایرن
تعاریف متاوع ،به جهت عبور از ابهام و پیچیدگی این واژه عخالقی ،1391 ،ص )39و برا توجره بره
دشواری تعریف معاایی پارادایم عبرابی ،2014 2،ص )32در ایرن مطالعره ،الگرو وارههرا مجموعره
مفروضات پایه و همچاین راهحلهای مشترک برگرفته از جهانبیاری یرک گرروه از پژوهشرگران ،در
ابعاد و حوزههای گوناگون یک دانش علمی خاص در نظر گرفته شده است
روش تحقیق
این مطالعه بر مباای رو تحقی ،کیفی و با راهبرد شااسایی ارتبرای ماطقری برین دو متغیرر اصرلی
پژوهش شامل بر «رو شرااخت» و «الگرو واره» اسرت اطشعرات بخرش اول مررتبا برا رو ،
ماهیتی فلسفی و اطشعات بخش دوم ،ماهیتی علمی دارند در این فرآیارد ،اطشعرات جمرعآوری
شده در بخش فلسفی ضمن جهتگیری با رو شااخت در حوزه علوم انسانی ،با شرکلگیرری و
ریشهشااسی الگو وارهها در دو دانش معماری و شهرسازی پیوند خورده است
در این راستا ،شیوه دستیابی به اطشعات به کمک رجوع به متون و اسااد کتابخانهای در هرر دو
حوزۀ یاد شده بوده است همچاین ماط ،حاکم بر استفاده از دادههای توصیفی استخراجی ،تحلیرل
و ارتبایساجی متقابل است فرآیاد حاکم بر تحلیل نیز ،رویکرد کلنگر و سیستمی و ابزار تحقیر،
جهت شااسایی و دستهبادی پیوندهای ایجادی ،تکایک گونهشااسی الگو وارهها با هدف تشرخیص
تشابهات و تمایزات موجود میان آنان است

1. Johnson & Christensen
2.Babbie
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یافتههای تحقیق
مطاب ،مبانی نظری مطالعه و پیشیاه مطالعات قبلی ،معین شد که استفاده از مفهوم الگو واره تاکاون
بسیار باز و با توجه به چارچوب اهداف و مبانی نظری ارائهدهادگان از آن متفاوت بوده است بردین
جهت و برای رفع این نقیصه و دستیابی به یک نظم در مواجهه با مفاهیم رو و پارادایم ،یک مردل
سه سطحی الگو وارهای ،شامل الگو وارههای شااخت یرا عرامگرا ،الگرو وارههرای معاراگرا و الگرو
وارههای عیای عبا دو جهتگیری مداخله و طراحی) برای نخستین بار در این مطالعه پیشراهاد شرده
است شکل زیر این مدل را معرفی میکاد در ادامه این سه الگو واره تشریح میشوند
شکل  :1مدل سه سطحی الگو وارهها در دانش معماری و شهرسازی

شناخت-
گرا

معناگرا

عینیتگرا

الف – پارادایمهای شناختگرا

نام برگزیده در غالب مطالعات اعم از مقالههای علمی و یا کتب رو تحقی ،،از این الگو وارههرا،
الگو وارههای پژوهشی1و یا تحقیقی میباشد در واقع این پارادایم اول ،الگرو وارههرای مشرترک در
ً
کلیه علوم انسانی ،اجتماعی و یا معماری و شهرسازی هسرتاد فرورا اضرافه میشرود کره ماهیرت
کاربرد هریک از الگواره ها بسته به نوع ماهیت هر رشته علمری دارای اقتضراء خراص خرود بروده و
ً
بهرغم اشتراک در نام ،در محتوا ،کاربرد کامش متفاوتی از یکدیگر دارند در واقع ،گزاره اخیر بیانگر
1. Research Paradigm
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استفاده از اصول عام نظری مشترک شااخت در این علوم و اصول خراص متفراوت کراربردی آن در
عمل است
برای مثال پارادایم ساختارگرایی در رشته جامعهشااسی و شهرسازی دارای یرک اصرول مشرترک
فکری و داماه کراربرد مفهرومی و عملری غیرمشرترک برا یکردیگر هسرتاد مرروری برر انرواع ایرن
پارادایمهای شااختگرا ،نشانگر عدم وفاق جمعی صاحباظران مربوطه در تعداد و یا انواع این الگو
واره با یکدیگر میباشد در این قسمت از مطالعه به هشت دستهبادی در دانشهای علروم انسرانی،
معماری و شهرسازی اشاره میشود
گوبا و لیاکن1در سال  1994یک دستهبادی چهارگانه از پارادایمهای تحقی ،ارائه کردهانرد کره
عبررارت اسررت از :اثبرراتگرایی 2،ف ررا اثبرراتگرایرری 3،نظریرره انتقررادی 4و سرراختگرایرری5ع،1994
ص )117-105رفیعپور جامعهشااس در کتاب کادوکاوها و پاداشتهها از پاج الگو واره نرام بررده و
نام آنها را «نظریههای شااخت» نامیده است این موارد عبارتاد از دیدگاه تجربهگرایی ،ماتریالیسرم
دیالکتیکی ،دیالکتیک انتقادی ،عقلگرایی انتقادی و دیدگاه استاباطی عرفیعپور،1392،ص)73-35
جان کراس ول 6،روانشااس و متخصص مشهور در خصوص رو تحقی ،از چهار جهرانبیای
پسا اثباتگرایی ،سراختگرایری ،دگرردیسکاارده7و عمرلگرا8نرام میبررد ع ،2014ص )6گراهرام
کیرراشک9جامعهشررااس ،در سررال  1977مرریشدی یررک طبقهبارردی سررهگانه از الگررو وارههررای
جامعه شااسرری در آن زمرران ارائرره کرررده اسررت کرره عبارتاررد از :الگررو واره ارگانیررک – کررارکردگرایی
12
 11پرارادایم رفترارگرایی -اجتمراعی روانشااسری اجتمراعی
ساختاری10،الگرو واره تضراد – رادیکرال و
عکیاشک ،1393 ،ص)54-51
1. Guba & Lincoln
2.Positivism
3.Post Positivism
4.Critical Theory
5. Constructivism
6.John Creswell
7. Transformative
8.Pragmatism
9. Graham Kinloch
10
. Organic-Structural Functional
11
. Conflict Radical
12
. Social Behaviorist- Social Psychological
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فکوهی ،انسانشااس ،در بررسی تفکیکشااسی رویکردهرا بره پدیرده شرهر از شرش رویکررد
سیاسی ،اقتصادی ،جغرافیایی ،فضایی ،معااشااختی ،جامعهشااختی و انسانشرااختی نرام میبررد
ع ،1391ص )36-29بلیکی1جامعهشااس در یک دستهبادی گسترده در ویرایش دوم کتراب خرود
با عاوان رهیافتهای پژوهش اجتماعی از چهار پارادایم پژوهشری کشسریک شرامل اثبراتگرایی،
عقلگرایی انتقادی 2،هرماوتیک کشسیک 3،تفسیرگرایی4و شرش الگرو واره پژوهشری معاصرر شرامل
نظریرره انتقررادی ،رو شااسرری مررردمنگارانرره 5،واقررعگرایی اجتمرراعی 6،هرماوتیررک معاصررر 7،نظریرره
ساختاربادی8و ِف ِمایسم9نام میبرد ع ،2007ص)163-109

کیررت نسرربیت10در سررال  1996از پرراج الگررو واره پدیدارشااسرری11،زیبرراییشااسرری متعررالی،

12

 13مشرررتقات چهارگانررره آن عنشانهشااسررری14،سررراختارگرایی15،پساسررراختارگرایی،
زبرررانشااسررری و

16

17
 18فمایسرم در دانرش معمراری یراد میکارد ع ،1392ص-40
) ،الگو واره مارکسیسم و
شالودهشکای

 )56همانگونهکه مشاهده میشود در میان این هفت نمونه از مطالعات شااساییکاارده الگرو واره
عامگرا ،هیچ تواف ،نهایی در ارائه یک دستهبادی قطعی ،بهرغم وجود الگو وارههای مشترک در میان
1. Norman Blaikie
2. Critical Rationalism
3. Classical Hermeneutics
4. Interpretivism
5. Ethnomethodology
6. Social Realism
7. Contemporary Hermeneutics
8. Structuration Theory
9. Feminism
10
. Kate Nesbitt
11
. Phenomenology
12
. Aesthetic of the sublime
13
. Linguistic Theory
14
. Semiotics
15
. Structuralism
16
. Post structuralism
17
. Deconstruction
18
. Marxism
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آنها ،مشاهده نمی شود پوراحمد نیز در کتاب قلمررو و فلسرفه جغرافیرا از پرارادایمهرای محریا-
گرایی 1،ناحیهای 2،فضایی3و رفتاری بهعاوان چهار پرارادایم مطررح در دانرش جغرافیرا یراد مریکارد
ع ،1392ص ) 141در این میان ،بر پارادایم پیچیدگی و نقرش آن در آیارده علروم عبلیکری،2007 ،
ص )206نیز توجه شده است همچاین میتوان گفت که این حضور و غیاب پارادایمها  ،بخشی از
مبانی نظری الگو وارههاست که در این مقاله بر لزوم توجه به آن تأکید شده و خود برهطرور مسرتقل
قابل بحث و بررسی است
ب – پارادایمهای معناگرا

این الگو واره نسبت به الگو واره سوم که در ادامه متن بررسی خواهد شد ،جدیدتر اسرت در پیونرد
با مفهوم پارادایم،آنچه که در ایاجا بهعاوان یک چارچوب فکری و یا اشرتراکات الرزامآور محسروب
ً
میشود ،شامل گزارههایی است که بدوا ریشه معاایی داشته و در درون خود دارای یک ارز و معاا
هستاد و میتواناد در صورت اجرایی شدن بر عیایت محیا و مادۀ آن اثرگذار باشاد جمل معروف
جان راسکین4در خصوص رجوع به مردم یک شهر در جهرت بررسری علرل زشرتی خیابرانهرا ،بره
وضوح از نقش معاا و ارز و آثار آن بر ماده سخن میگوید
پارادایمهای معااگرا از قرن بیستم به بعد به فواصل زمرانی مختلرف بره اشرکال گونراگونی وارد
حرفه معماری و برنامهریزی و دانشهای جدید مرتبا با آن شدهاند تولد دانش طراحری شرهری در
ده  1960میشدی یعای همزمان با اوج انتقادها از تجربه اول الگو واره عامگرای اثباتگرا در شرهر
توسا مکتب تجدد ،تولد نظریههای برنامهریزی5در دو ده  1960و  1970هرمزمران برا برداشرت
متکثرانه از «هستیشااسی» برنامهریز ،برنامرهریزی و متعاقرب آن ،بایرانهرای معرفرتشرااختی و
رو شااسی خاص آن و همچاین تولد مفاهیم ترکیبی مولفههای سرازنده دانرشهرای یراد شرده در
اواخر قرن بیستم و گستر آن در قرن بیسرت و یکرم ،سره جریران مهرم و اثرگرذار در خلر ،الگرو
وارههای معااگرا هستاد
1. Man-Land Tradition
2. Area Studies Tradition
3. Spatial Organization Tradition
4. John Ruskin
5. Planning Theory
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تدوین اصول ،قواعد ،معیارها ،راهامای طراحی1عبهزادفر ،1390 ،ص )66و یرا سیاسرتهرای
طراحی2عکوآن ،1385 ،ص ،)16همگی حامل یک معاا و یا ارز هستاد که بره اشرکال گونراگون
در عمل طراحی یا تئوری طراحی اعم از نظریههای اثباتی یا هاجاری مورد استفاده قررار میگیرنرد
البته باید اشاره کرد که رویکررد غالرب مرورد اسرتفاده از ایرن «معااهرا» در نظریرههرای هاجراری
ً
ُ
میباشاد فورا اضافه میشود که ماظور از اشاره به این مفاهیم خرد بدان معاا نیست کره هریرک از
آنها یا مجموعهای از آنها تشکیل یک پارادایم را میدهارد؛ بلکره مقصرود آن اسرت کره میتروان از
دستهبادی مفهومی الگو واره معااگرا برای شااسایی این ارز ها و دسرتهبادی نظریرههای طراحری
شهری و به ویژه نظریههای هاجاری بهره گرفت
بخش دوم  ،به آن بخش از این دانش برمیگردد که ویژگی برنامهریزی را در قالب نظریره دنبرال
3

میکاد در واقع هدف در ایاجا ،تولید معاا جهت عم،دهی به مفهروم «تئروریهرای برنامرهریزی»
است باید اشاره کرد که صرف نظر از اختشف در تعاریف نظریه برنامرهریزی عاجشلری و دیگرران،
 ،1392ص )50-44ریشههای شکلگیری این مفهوم به بسا پرروژه رو و ارتبرای سرازی آن برا
نحوه اداره یک جامعه بوده است به نظر میرسد مجموعه کوششهای بیش از نیم قرن در خصوص
ارتقای مفهوم نظریه برنامه ریزی ،به نوعی ارتقای معاا در مواردی از جمله اهرداف برنامرهریرزی در
بستر یک جامعه میباشد
جریان سوم که مهمترین رویکرد مؤثر در تدوین الگو واره معااگرا است ،حاصل پیوند و تلفیر،
مجموع عقاید آراء و تفکرات در قالب معیارها ،ارز ها ،اصول جدیرد اندیشریده شرده در کیفیرت
محیا است این مجموعه حاصل سه دانش معماری ،برنامهریزی شهری و طراحی شهری از اواخر
دهههای قرن بیستم تا به امروز است که میتوان از آن بهعاوان جریان غالب مفهومساز معااگرایی در
علوم یاد شده نام برد در واقع در این جریان مرزهای مفاهیم تولیدشده از مرز یک دانرش بره دانرش
مجاور ماتقل شده و خود یک معاای جدیدی را ایجاد میکاد

1. Design guide
2. Design Policy
3. Planning Theories
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پ – پارادایمهای عینیتگرا

این الگو واره قدیمیترین و ُپرکاربردترین الگو واره در جهت فهم و طراحی محیا در میران فعراالن

دانشهای معماری و طراحی شهری است ریشههای این الگو واره به برداشتهای مطل ،فرمگررا و
بصری محور با تأکید بر شکل و هادسه است که به ویرژه برا برداشرت مردرن مکترب تجردد بسریار
همخوان میباشد افزون بر این ریشهشااسی ،مجموعه تفکرات جدیدی نیز در حوزۀ دانشهای یاد
شده در اواخر قرن بیستم شکل گرفته و تا به امروز نیز ادامره داشرته اسرت کره هردف آنهرا مداخلره
عیایمحور ،کالبدمحور در محیا در زمیاههای مختلف از جمله ارتقای کیفیت محیا اسرت و در
بسیاری از موارد با الگوهای طراحی همپوشانی دارند دو باره یادآوری میشود که ریشههای شکل-
ً
دهاده این الگو واره خود مابعث از الگو واره معااگرا و خود الگو واره معااگرا نیرز اساسرا برا هردف
مداخله در محیا شکل گرفتهاند و این دو توأمان از الگو وارههرای شرااخت یرا الگرو واره عرامگرا و
رو شااخت نهفته در آن سرچشمه میگیرند شکلهرای زیرر ماطر ،ارتبرای برین الگرو وارههرای
پیشاهادی مطالعه و همچاین کاربرد آنها را در دستهبادی صحیح مجموعه عقایرد ،آرا و راهحرلهرا،
در دو دانش معماری و شهرسازی نشان میدهد
شکل  :2نحوه ارتباط متقابل الگو وارههای سهگانه پژوهش

شناختگرا

معناگرا

عینیتگرا

شکل  : 3سازوکار تقسیمبندی الگو وارههای کالن و خرد در مدل سه سطحی پژوهش

الگو واه کالن عام گرا -معناگرا -عینیت گرا

خُرد

خُرد

الگو واره

الگو واره

پنجم

چهارم

خُرد
الگو واره سوم

خُرد
الگو واره دوم

خُرد
الگو واره یکم
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جدول  : 2نمونه الگو وارههای عامگرا در معماری و شهرسازی

الگو واره

نظریهپرداز

کشن

اثباتگرایی

گدس

کارکردگرایی

نهضت مدرن

نمونرررررررره

ساختارگرایی

ادمونرررد بررریکن 1،کازوتانگررره 2،لرررویی کررران،

راهامررا ،اصررول،

نشانهشااسی

روالن بارت

ساختارشکای

آیزنمن 7،زاها حدید

پدیدارشااسی

شولتز 9،دیوید سیمون

پیچیدگی

لیبسکاد ،فرانک گری

ُ
خرد

نظریررررههررررا،
قواعد و ارز ها

3

الکساندر 4،گروه 10

11

5

6
8
10
12

1. Edmund Bacon
2.Kenzō Tange
3. Louis Kahn
4. Alexander
5.Team 10
6. Roland Barthes
7.Eisenman
8. Zaha Hadid
9. Schulz
10
. David Seamon
11
. Libeskind
12
.Frank Gehry
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جدول  :3الگو وارههای دانشی دوگانه معناگرا و عینیتگرا در معماری و شهرسازی

الگو وارههای دانشی
معااگرا

نظریهپرداز

عیایتگرا مداخلهگرا

یک تئوری شکل خوب شهر

Lynch 1981

Fishman
گشودگی -محصوریت
2011
برنامهریزی جرامع عقشنری مهدیزاده 1385 ،
برنامهریزی راهبردی

یک تئروری جدیرد طراحری Alexander
1987
نمونرررررررره شهری
نظریرررررره،
Lynch 1960
راهاماهررررا تصویر ذهای شهر
اصررررررول،
Ruskin 1849
قواعرررررد و هفت مشعل معماری
ارز ها
Ellin 2006
شهرسازی یکپارچه
شهرسازی خوب

Ellin 2013

ُپسرررت « نفرررت محررروری Kenworthy
2007
بیشیاه»
Lydon
&
شهرسازی تدبیرگرا
Garcia 2015
Benninger
شهرسازی هوشماد
2001
Farr 2008
شهرسازی پایدار

 Jacobsشهرسازی اکولوژیکی
یک مانیفست طراحی شهری &
Appleyard
1987
 Bentley et alنوشهرسازی
راهامای محیا پاسخده
1985
شهر فشرده -شهر گسترده
Davidoff
برنامهریزی وکالتی
1965
 Forester 1982برنامهریزی طراحیمحور
برنامهریزی ارتباطی
شهر خشق

Landry 2000

داماه دید محدود -یکپارچه

Litman 2013

نظریهپرداز

Ruano 1999
Mostafavi
2010
Katz 1994
___________
__
___________
__
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جدول  :4الگو وارههای عینیتگرا در معماری و شهرسازی
کشن

تقسیمبادی اول
نوع

نظریهپرداز

نوخردگرایان
ِ

آلدو روسی 2،لئون کریر

نوکشسیکها

ریکاردو بوفیل

معماری باز

هرمن هرتزبرگر

معماری شهری فرانسوی

گروه معماری هفت

ایرردههررای

نمایشگاه معماری اروپایی

____________

طراحی

ماطقهگرایی و طراحی بومی

رادوفسکی16،مامفورد

ُ
خرد

معرف

تقسیمبادی دوم

جریانرررات الررررررین
عمرررررده و ع)1999

1

معرف

3

5

لاررررر

8
11

17

ع)2014

نوع

نظریهپرداز

ِخردگرایان

لوکوربوزیه

تجربهگرایان

هاوارد 6،کالن

نوساتگرایان

دوآنی 9،پشتر زیبرک

ماطقهگرایان انتقادی

دی فاستو12،آلورو سیزا

پایدارگرایی

کولهاس ،فوستر

نوکارکردگرایی

در حال تولد

4

14

1. Ellin
2. Aldo Rossi
3. Léon Krier
4. Le Corbusier
5. Ricardo Bofill
6. Howard
7. Cullen
8. Herman Hertzberger
9. Duany
10
. Plater-Zyberk
11
. Le groupe 7
12
. Di Fausto
13
. Alvaro Siza
14
. Koolhaas
15
. Foster
16
. Rudofsky
17
. Mumford

7

15

10
13
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زمیاهگرایی

ونتوری 1،شولتز

التقایگرایی تاریخی

رابرت استرن

حفاظت و نوزایی تاریخی

پائول هاری ِگشی

شهرسازی دفاعگرا

اسکار نیومن

شهرهای حاشیهای
معماری ُپست مدرن

ژوئل گارو
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2

3

4

5

_______________

بحث
 بحران رو شااختی  150ساله اخیر دانش علوم اجتماعی و زیرر سرئوال رفرتن بخرش بزرگری ازمفاهیم و رو های قبلی عفکوهی ،1391 ،ص )17و به اصطشح دیگر چرخشهای رو شااختی
عقانعی راد و طلوعی ،1387 ،ص )53سببساز پیردایش تاروعی از رو هرا و مفراهیم جدیرد در
دانشهای معماری و شهرسازی به تااسب حال و هوای آن شده است
 ریشرره آغررازین کشررف ،فه رم و یررا مداخلرره و اثرگررذاری در محرریا دانررشهررای معمرراری وً
شهرسازی ،بدوا نه به برنامه ،طرح ،ساد ،چشمانداز ،دستور کار و بلکه به انتخاب رو فهم و یا
رو شااخت از کلیت محیا و عااصر موجود در آن برمیگردد و مطاب ،سرازوکار الگرو وارههرای
سهگانه ارائه شده مطالعه به تدریج زمیاه حضور تکثر معاا و گوناگونی عیایت فراهم میشود
 چرخش درک محیا از رویکرد جزءنگر به جهانبیای کلنگر عبراتری ،1383 ،ص ،)7تولردنهضتها و جابشهای ابتکاری مداخله و طراحی در محیا عبحریای ،1392 ،ص ،)2تولد شاخ
روانشااسی گشتالت عبور کرده از دیدگاه تداعیگرا عمولروی ،1384 ،ص )32و بسرا آن در فهرم
1. Venturi
2. Robert Stern
3. Paul Henry Gleye
4. Oscar Newman
5. Joel Garreau
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زیباییشااسی نمادین علا  ،1391 ،ص ،)230 ، 215پیدایش عااصر سهگانه جدید زبان ،معارا و
هستی در درکی جدید از محیا بهعاوان نشانههای عبور از نگاه تصویری به عالم ،مباری برر تصرور
ریاضی قابل محاسبه عپیراوی ونرک ،1394 ،ص ،)179عبرور از برداشرت مرادیانگارانره از شرهر
عماصوری ،1389 ،ص ) 30و یرا رویکردهرای پیشرین جردا انگراری انسران از محریا عدانشرپور،
 ،1383ص )62و  ،همگرری ریشرره در بسررا پررروژه گسررتر رو در علروم محیطرری از جملرره
معماری و شهرسازی دارند
 اهمیت الگو واره ها در پیوند با پروژه یاد شده در دانش معماری و شهرسازی ،تاحردی اسرتکه جان لا  1ع )2005شکلگیری دانش طراحی شهری را در پاسخ به محردودیتهرای فلسرفی و
الگو وارههای طراحی ععیایتگرا) ِخردگررا و تجربرهگرا جاربش مردرن معمراری و شهرسرازی برر

میشمارد به این ترتیب ،الگو وارههای عامگرا و پروژۀ رو این برار نره ماجرر بره کشرف روشری
جدید بلکه ماجر به شکلگیری یک دانش جدید شده است
 سخن آخر آنکه ،اکاون با چاین درکی از اهمیت الگو وارهها یا پارادایمها ،میتوان با عبرور ازفهم ابزاری ،افزون بر امکان شااخت صحیح آرا و نظریههرای جدیرد در چرارچوب ارائره شرده ،بره
گستر درک مبانی نظری پارادایمها نیز اقدام کرد از جمله این مباحث نوین میتوان به مواردی از
جمله نسبت معاایی شااخت و اثرگذاری نسبی هریک از الگو وارهها در محیا ،داما محدودیت یا
عدم محدودیت استفاده از یک یا چاد الگو واره ،زمان و مکان استفاده و میزان کرارآیی و کارآمردی
ُ
خرد الگو وارهها اشاره کرد
جمعبندی
بررسی یکپارچه تحوالت علمی رو در علوم انسانی و سیر جریان امتداد آن در دانش معمراری و
شهرسازی نشانگر یک پیوستگی مفهومی است اشاره شد که حال و هوای برونداد «پروژه گستر
رو » و گسررتر فعلرری آن برره شررکل ویررژه خررود در دانررشهررای معمرراری و شهرسررازی ،در دو
جهتگیری عمده الگو وارههای تصمیمساز و طراحی به نسبت اقتضای ماهیت ایرن علروم رد داده
است الگو وارهها در این میان نقش راهبری عمدهای را فراتر از رو برعهده دارند
1. Lang
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الگو واره ها افزون بر وجود امکان دریافتی باالتر از فهم ابرزاری از آن ،خرود دارای یرک مبرانی
نظری عام و یک مبانی نظری خاص در هریک از شاخههای دانشری هسرتاد کره در مجمروع نروع و
کارکرد آنها را معین میکااد این الگو وارهها در عین حال که وابستگی مسرتقیم بره اشرتراکات آرا و
عقاید و راهحلهای نظریه پردازان و متفکران یک حروزۀ دانشری خراص دارنرد ،سرببسراز جریران
شااخت ،تولید معاا و اثرگذاری عیای بر فضا به صورت یک مثلث سهگانه مرکب متصل و هرر یرک
با هویتی مستقل در حوزۀ دانش معماری و شهرسازی میباشاد
این د رک یکپارچه ،امکان فهم جریان تولید علم در اشکال یاد شده را به خوبی میسر میکارد و
صاحبان اندیشه را از سردرگمی در معرفی الگو وارههای سلیقهای و متعدد جزءنگر و یا فهم ابرزاری
از آن رها می سازد در واقع مدل یاد شده ،افزون بر شااخت مسیر تولید دانش ،یک بیراش را نیرز برا
خود به همراه میآورد بیاشی که «رو در محیا» را جایگزین «رو در تحقیر »،کررده و هرم-
زمان قابلیت رشد و توسعه را در طول زمان داراست
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ب ،ص.194-185

رئدین داندا ،فریبددرز(« ،)1387اثبداتگرایدی» ،مندددرج در دانشدنامه مددیریت شددهری و
روستایی ،تالیف عباس سعیدی و دیگران ،تهران :موسسه فرهنگی ،اردال رسدانی و
مطبوعاتی.
ساعی ،علی( ،)1392عقالنیت دانش علمی :روش شناسی انتقادی ،تهران :انتشارات آگه.
سوهانگیر ،سارا و محمدرضا نصیرسالمی(« ،)1393الگوهای خلق ف دا در معمداری بدا
تکیه بر پارادایمهای نظری پسامدرن» ،باغ نظر ،شماره  ،28سال یازدهم ،ص.65-78
صادقی ،رضا(« ،)1389نقدهای پوپر و مشکالت ابطال پذیری» ،مجلده معرفدت فلسدفی،
سال هشتم ،سال دوم ،ص.150-125
صادقی ،مجتبی(«،)1393آسیب شناسی فلسفی دانش جغرافیا (درنگدی در پدژوهشهدای
شهری)» ،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی ،سال  ،20شماره  ،80ص.78-55
ضیمران ،محمد(« ،)1385امبرتو اکو و نشانهشناسی» ،مجله بخارا ،شدماره  ،52ص-217
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عباسپور ،ابراهیم(« ،)1390بررسی روششناسدی نظرید «کدنش ارتبداری» هابرمداس بدا
رویکددرد انتقددادی» ،فصددلنامه معرفددت فرهنگددی اجتمدداعی ،سددال دوم ،شددماره دوم،
ص.64-35
علی نوروزی ،رضا و علی شدهدادی خواجده عسدگری(« ،)1385درآمددی بدر نظریدات
هابرماس در روششناسی علوم انسانی» ،فصلنامه روششناسی علدوم انسدانی سدال
دوازدهم ،شماره  ،47ص.135-115
فکوهی ،ناصر( ،)1391انسانشناسی شهری ،تهران :نشر نی.
فوکدو ،میشدل( ،)1381نیهده ،تبارشناسدى و تداری  ،ترجمده نیکدو سدرخوش و افشدین
جهاندیده ،مندرج در کهون ،الرنن ،متن گزیددههداى مدرنیسدم و پسدت مدرنیسدم،
ترجمه عبدالکریم رشیدیان و دیگران ،تهران :نشر نى.
فوکو ،میشل( ،)1388نیهه ،فروید ،مارکن ،ترجمه افشین جهاندیده و دیگدران ،تهدران:
نشر هرمن.
قانعی راد ،محمدامین و وحید رلوعی(« ،)1387چدرخشهدای روششدناختی در علدوم
انسانی و اجتماعی» ،فصدلنامه روششناسدی علدوم انسدانی ،سدال  ،14شدماره ،57
ص.74-53

کاظمی آرانی ،فارمه(« ،)1389روششناسی مدارکن و نقددهای وارد بدر آن» ،فصدلنامه
فرهنگ پژوهش ،شماره . 6
کهدوئی ،حسدین و قاسدم زائدری(« ،)1388ده گدام اصدلى روششدناختى در تحلیدل
تبارشناسانه فرهنگ با اتکار به آرار میشدل فوکدو» ،فصدلنامه راهبدرد فرهندگ ،شدماره
هفتم ،ص.30-7

کمالی ندژاد ،محمدحسدین(« ،)1375هوسدرل و تأسدین پدیدارشناسدی» ،مجلده کیهدان
اندیشه ،شماره  ،68ص.60-49
کوآن ،رابرت( ،)1385اسناد هدایت رراحی شهری :چارچوب رراحدی شدهری ،دسدتور
کار توسعه و ررح جامع سه بعدی رراحی شهری ،ترجمه کورش گلکار و سدولماز
حسینیون ،تهران :اسلیمی.
کوهن ،تامن( ،)1393ساختار انقالبهای علمی ،ترجمه سعید زیباکالم ،تهران :سمت.

کینالک ،گراهام چارلز( ،)1393نظریه جامعهشناسی :تکوین دیددگاههدا و پدارادایمهدای
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اصلی آن ،تهران :جامعهشناسان.
گراوند ،مسعود(« ،)1393هِرمنوتیکِ فلسفی با تکیه بر کتاب حقیقدت و روش گدادامر»،
فصلنامه تاریخنامه خوارزمی ،سال اول ،شماره  ،4ص.171-154
گلکار ،کورش(« ،)1387محی بصری شهر؛ سیر تحول از رویکدرد تزئیندی تدا رویکدرد
پایدار» ،فصلنامه علوم محیطی ،سال پنجم ،شماره  .4ص.114 -95
گلکار ،کورش(« ،)1393آمارزدگی؛ نقدی بر افسون زدگدی کمیدت باورانده در پدژوهش»،
نشریه مسکن و محی روستا ،شماره  ،145ص.28-17
گلکار ،کورش(« ،)1378تئوریهای رراحی شهری :تحلیدل گوندهشدناختی تئدوریهدا»،
مجله صفه ،سال نهم ،شماره  ،29ص.33-16
الکوست ،ژان( ،)1392فلسفه در قرن بیستم ،ترجمه رضا داوری اردکانی ،تهران :سمت.

لطفی ،سهند(« ،)1383نگاهی به تجربه مدرنیته در شدهر و شهرسدازی معاصدر» ،نشدریه
هنرهای زیبا ،شماره  ،20ص.27 -16
لنگ ،جان( ،)1391آفرینش نظریده معمداری؛ نقدش علدوم رفتداری در رراحدی محدی ،
ترجمه علیرضا عینیفر ،تهران :دانشگاه تهران.
ماناگو المپونانی ،ویتوریو( ،)1390معماری و شهرسدازی در قدرن بیسدتم ،ترجمده الدن
اعت ادی ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
محمدزاده تیتکانلو ،حمیده(« ،)1379منشدور آتدن و منشدور  2000دو نقطده عطدف در
اندیشههای شهرسازی قرن بیستم» ،نشریه مدیریت شهری ،شماره  ،1ص.24-11
محمدپور ،احمد ( ،)1389روش در روش ،تهران :جامعهشناسان.
محمدپور ،احمد(« ،)1387ژان فرانسوا لیوتار و پیدایش علدوم اجتمداعی پسدت مددرن:
خاستگاه نظری و مبانی پارادایمیک» ،دوفصلنامه علوم اجتماعی ،سال پدنجم ،شدماره
 ،1ص.82-39
محمودنیا ،علیرضا و دیگران(« ،)1385رویکرد فرارشتهای ادگار مدورن و مبدانی فلسدفی
اندیشه وی» ،فصلنامه مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی ،دوره چهدارم ،شدماره
 ،2ص.86-65
مسعودی ،جهانگیر( ،)1386هرمنوتیک و نواندیشی دینی ،قم :پژوهشگاه علدوم و فرهندگ
اسالمی.
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معماریان ،غالمحسین و محمددعلی ربرسدا(« ،)1392گونده و گوندهشناسدی معمداری»،
نشریه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران ،شماره  ،6ص.114-103
مقدم حیدری ،غالمحسین( ،)1394قیاسناپذیری پارادایمهای علمی ،تهران :نشر نی.
منصوری ،سید امیر(«،)1389چیستی منظرشهری» ،ماهنامه منظر ،شماره نهم ،ص.33-30
مورن ،ادگار و بورین سیرولینک( ،)1384گفت و شنود درباره سرشت انسدان ،ترجمده
عباس باقری ،تهران :نشر علم.
موگروئر ،روبرت( ،)1380تفسیر محی به روشهای سنتی ،ساختارزدایی و هرمنوتیدک،
ترجمه دکتر منوچهر ربیبیان ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

مولوی ،مهرناز(« ،)1384تحلیل فرمال ف دای شدهری و پایدههدای فلسدفی آن» ،نشدریه
هنرهای زیبا ،شماره  ،21ص.34-27
مهدیزاده ،جواد( ،)1392برنامهریزی راهبردی توسعه شهری :تجربیدات اخیدر جهدانی و
جایگاه آن در ایران ،تهران :آرمانشهر.
مهدددیزاده ،جددواد(« ،)1385تحددول در پددارادایمهددای شهرسددازی» ،مجلدده جسددتارهای
شهرسازی ،شماره  15و  ،16ص.24-6
ناری قمی ،مسعود و دیگران ( ،)1394پارادایمهای مساله در معماری ،تهران :علم معمار
رویال.
ندرلو،بیت اهلل(« ،)1390نظری بازیهای زبانی ویتگنشتاین :یدک نظرگداه فلسدفی پسدت
مدرن دربارة زبان» ،دوفصلنامه غربشناسی بنیدادی ،سدال دوم ،شدمارة اول،ص87-
.100
نسبیت ،کیت( ،)1392نظریه های پسدامدرن در معمداری،ترجمده محمدرضدا شدیرازی،
تهران :نشر نی.
نوظهور ،یوسف(« ،)1384تعارضات عقل محد

در فلسدفه کاندت» ،نشدریه دانشدکده

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،شماره  ،48شماره مسلسل  ،194ص.40-23
وزیرنیا ،سیما(« ،)1381جایگاه نماد در نظام اندیشه یونگ» ،فصدلنامه خیدال ،شدماره ،4
ص.71-60

هوشیار ،یاسمن(« ،)1383تأثیر ویتگنشتاین متأخر بر نسبیگرایی در فلسفه علم» ،مجلده
فلسفه ،شماره  ،9ص.199-169
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