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 چکیده
 کاس نیازعلمی در انع دلیل نقش راهبری در علم اهمیت اساسی و حیاتی دارد. این راهبریها بهالگو واره

دهد. ها و باورهای مشترک فکری گروهی از اندیشمندان رخ میها، چارچوببینیموعه جهانبه یک مج
ست. این های معماری و شهرسازی بوده ادر این راستا، تاکنون فهم ابزاری، رویکرد غالب به الگو واره

و ، الگاریجای نگاهی ابزشناسی، بهمقاله تالش کرده است به کمک روش تحقیق کیفی و راهبرد گونه
 وضوع پژوهش مورد مطالعه و مداقه قرار دهد.مها را در قالب یک واره

ها ها و پدیدهشناخت از واقعیت ها، در بسط روشگیری الگو وارهها بیانگر آن است که ریشه شکلیافته
شناسی جدید، به کمک یک انتظام فکری بین در کنار معرفی یک گونه بیترت نیبدنهفته است. 

شناسی ها، شناسایی شده و به نظم درآمده است. از طرف دیگر مطابق گونههای الگو وارهریشه ای،رشته
شناسی صورت اند. ریشهبندی شدهگرا طبقهگرا و عینیتگرا، معناها در سه سطح عامارائه شده، الگو واره

 وع الگواین سه ن دهنده دانش است. همچنین ماهیت عناصرهای فلسفی شکلگرفته با تکیه بر بنیان
قاید بندی آرا و عهها، به یکدیگر وابسته و دارای روابط متقابل است. به کمک این دیدگاه، امکان دستواره

 باشد.های موجود و آتی در این حوزه از دانش نیز میسر میحلو راه
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 مقدمه
 گذارنرد  دانشرمادان وای مختلف علمی در طول زمان، تحوالت متفاوتی را پشت سرر مریهرشته

های مختلف دانش نیز عمومًا، با این تغییرات و تحوالت همگام شده و افزون برر اندیشمادان حوزه
ها و معیارها، د  از سوی دیگر مفاهیم، شاخصکااآفریای در آن، به بلوغ فکری خود کمک مینقش
دچرار  ت و اصول مدون شده علمی نیز از جمله عااصر مهمی هستاد که آنها نیز در طول زمانالزاما

باشاد  انفجار دانرش، رشرد و بلروغ ساز حیات علم میگانه سببتغییرات شده و این رشد و نمو سه
مادی معرفتی بشر و سرعت تحوالت زمانی دانش از یک سو و اثرگذاری متقابل آن بر واقعیت، نیاز

نماید  در این راستا افزون برر سرات قردیم بادی این مجموعه از عااصر را الزامی میرصد و دسته به
شااسی و دیگری، الگرو واره یرا پرارادایم اسرت  در ایرن سازی، یکی از ابزارهای کمکی، گونهنظریه

( بررا ماهیررت 104، ص1392بارردی عمعماریرران و طبرسررا، میرران اولرری، نقررش شااسررایی و دسررته
( با ماهیت راهبرری 121، ص1388دهادگی عرضوانی و دیگران، ادگی و دومی، نقش جهتجداکا

هرای کااد  دو واژه یاد شدۀ اخیر، در اشکال مختلرف توسرا اندیشرمادان حوزهرا در دانش ایفا می
شااسری و همچارین علروم کالبردمحور شااسی، جامعهمرتبا با شهر در علوم رفتارگرا همچون روان

 ری  و شهرسازی کاربرد داشته و مورد استفاده قرار گرفته است هماناد معما
کید این مقاله در ابتدا بر روی مفهوم الگرو واره اسرت، بررسری اولیره نرو ع نگراه و از آنجا که تأ

کردیگر یهرا از گیری ابزاری به آن و عدم تفکیک ماهیت الگرو وارهکاربرد این مفهوم، نشانگر جهت
ها بادی نظریرههای فلسفی و یا دستهاین مفهوم به دو شکِل فهم بهتر بایان است  در واقع، تاکاون از

ن و تحوالت علمی استفاده شده است  این سطح کاربرد با رهیافت جزءنگرر و فروکراهی معارایی آ
 ساز بیشتِر استفاده ابزاری موجود و عدم توجه به نقش محوری آن در دانش شود تواند زمیاهمی

نگرر، سربب از برین ها با رویکرد جرزءد استفاده و کاربرد موضوعی الگو وارهاز سوی دیگر تعد
رفتن یکپارچگی مفهوم و همچاین انسجام مفهومی برداشت از آن خواهد شد  در این مقاله ترش  

شود، مفهوم الگو واره یا پارادایم به شکل یک موضوع اصلی و با نگاهی فررا ابرزاری بره صرورت می
رغم بایان فلسفی مفهروم، مورد توجه قرار گیرد  نوع برخورد با آن نیز به 1ستقلیک موضوع پژوهش م

شااسری چارچوب یک موضوع علمی است  پس از آن، تشِ  تحقیر،، اسرتفاده از تکایرک گونه در

                                              
1 . Research subject  
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ای اسرت  رشرتهها  به کمک یک انتظام فکری بینجهت فهم بهتر علل رشد و بسا نظری الگو واره
بخشی بهتر روند تحقی،، مبانی نظری مطالعه در دو بخش کلری الگرو جهت نظم در این راستا و در

« رو  شرااخت»گرایی در پیوند با موضوع محروری های پس از اثباتگرایی و الگو وارهواره اثبات
ها و شرکل برروز آن در مجموعره شااسی پیدایش انواع الگو وارهشود  سپس ریشهدر علم دنبال می
گردد  در انتها یک مدل سه سطحی از انواع انش معماری و شهرسازی استخراج میعلوم انسانی و د

ای نمونره از آراء و شود  ارائه مجموعرهها در دانش و به ویژه معماری و شهرسازی ارائه میالگو واره
 عقاید مشترک در این سه مدل نیز گام بعدی این مقاله است 

 پیشینه تحقیق

( در جهرت شرااخت گرذار اندیشره مردرن بره اندیشره 1387دانشرپور عدر میان مقاالت، رفیعی و 
سرازی انتقادی در حوزۀ دانش شهرسازی، از راهبرد مراجعه مستقیم به مفهوم پارادایم جهت تطبیر،

( در جهت شااسایی سیر تحول مفهوم محیا بصرری شرهر، چهرار 1387اند  گلکار عاستفاده کرده
 وایم مکران جداره تزئیای، پارادایم فضا، پارادچهار پارادایم  الگوی مفهومی ماظر شهری را متکی بر

هرای ( در جهت شرااخت تغییرر پرارادایم1390شمارد  باکدار و قرائی عپارادایم مکان پایدار بر می
سازی های کالبدی، اجتماعی و ادراکی به رهیافت مکاناصول طراحی شهری، این تغییر را از مولفه

اند  نوع نگاه در این مطالعه، توجه به مفهوم الگو واره از حوزه یرک دانرش خراص و در بررسی کرده
 دهی به افکار و عقاید مطرح شده و یا استفاده در قالب فهم ابزاری از پارادایم است جهت نظم

 های نظری( با محوریت جستجو در رویکردهای شااخت و بایان1391ایمانی و مؤمای رنانی ع
اج های معاصر در این زمیاه پرداخته و پپارادایم به بازشااسی های مطرح در فهم اثر معماری،مقوله

ی و تردقی، محرور، سراختارگرا، پدیردارگرا و پساسراختارگرا را شااسراینگارانره، فررمالگو واره تاریخ
های شااختی برا واره اند  این فهم از پارادایم مطاب، دید مطالعه حاضر، مراجعه مستقیم به الگوکرده

اری و حسریای وحردت باشرد   مطالعره بحریگرایی( میگیری اثرگرذاری برر محریا ععیارتجهت
 گیرری شرهر اسرت  پرژوهشای از کاربست دیگر مفهوم پارادایم برای تبیرین شرکل( نمونه1393ع

 اریهای معم( نیز در جهت شااسایی الگوی خل، فضا در پارادایم1393سوهانگیر و نصیرسشمیع
 اند  است که به صورت موردی یک پارادایم خاص یا گروهی از آن را بررسی کرده

های علوم اجتماعی را در یک دسته چهارگانه قرار می دهرد ها، محمدپور پارادایمدر میان کتاب
(  در یرک 86-85، ص1389های کمی یرا کیفری اسرتوار هسرتاد عگیری رو که بیشتر بر جهت

شرود کره های ساتی و نوین مسئله در معماری اشاره  مریهشت نوع از پارادایم شااسی دیگر بهگونه
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هرا اسرت ع نراری بیشتر ناظر بر نوع رویارویی حرفه معماری و ُکاشگری آن بر اساس ایرن پرارادایم
 ( 119-112، 72-66، ص 1394قمی و دیگران، 

 مبانی نظری

 گراییسطح اول: پارادایم اثبات

های رسازی، بیشترین سطح استفاده از الگو واره درجهت بررسی رو در مطالعات داخلی شه
شااخت یک موضوع، الگو واره اثباتی یا پوزیتیویسرم اسرت  در یرک مطالعره از تحلیرل محتروای 

درصرد از موضروعات، کالبرد و رو  غالرب  60های جغرافیای شرهری در ایرران ، مضرمون مقاله
 (  68-55، ص1393  شده است عصادقی، بررسی مقاالت، رو   تجربی  تحلیلی گزار

فتن برا جریران یرا 1960هرای های اوایرل قررن بیسرتم ترا سرالدورۀ زمانی این پارادایم به سال
المللری در ( و دوره سربک بین107، ص1389های جامع در شهرسازی عاسدی و سرعیدنیا، برنامه

وزیتیویسم، ِصدق َقضیه را پی گردد  در دستگاه معرفت( باز می110، ص1390معماری عالمپونانی، 
گرایانره از دانرش علمری را ارائره توان اثبات کرد و اف، معرفتری آن، روایتری تجربهفقا با تجربه می

، 1392های مسبوق به تجربه است عساعی، ای از گزارهکه دانش علمی، مجموعهطوریدهد؛ بهمی
 (  70ص

ًا تمرامی تحروالت دورۀ مردرن در براب توان گفت ریشره ایرن الگرو واره و اساسربه جرأت می
، 1393، به دلیل نقش وی در عیایت بخشیدن به نوع نگاه به طبیعرت عحیردری، 1شااخت به ارسطو

( و نقد رو  این تفکر در یک الگوی خطی زنجیروار توسا اندیشمادان و فشسرفه سررکش 39ص
عری بره سرایر علروم و در و همچاین به دلیل تش  برای گسرتر  رو  علروم طبی 2از جمله  دکارت

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  

، 9213عسراعی،  3مشاهدۀ دورۀ پیشین خود و به عبرارت بهترر در دسرتگاه فکرری عقشنیرت سراتی

                                              
1 . Aristotle 

2. Descartes 

3. Classical Rationality 
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گونه از رو  در علوم طبیعی به اموری مسلم، قطعی و یقیاری ( بر جای گذاشته و کاربرد این72ص
 شود  تبدیل می

ریزی شهری به پیشگامان اولیه آن در کشور انگلستان شااسی در برنامهنفوذ این جریان شااخت
گرایانره در شهرسرازی گرردد  وی از پیشرگامان عقایرد اثباتاسکاتلادی باز می 1و به پاتریک گدس

های سلسرله مراتبری علروم ارائره شرده توسرا کارت و بوده که در آغاز کار خود در پی تکمیل ایرده
کررده عاروان یرک تحصریل  وفاداری و پیوندهای عاطفی ذهن جستجوگر گدس بهآیدبرمی 2اسپاسر

وسرت ُکارت و شااسری در فرانسره از جملره آگشااسی با پیشگامان علم جامعهعلوم طبیعی زیست
شااسی از یرک سرو و اشرتیاق  شردید وی بره بسرا در جهت یادگیری دانش جامعه 3فردریک لوپله

گرایانره در دانرش نروین و ساز رشد عقاید اثبات( زمیاه246الف، ص1390تئوری تکامل عپاکزاد، 
ظریره در کتراب آفرریاش ن 4شود  در معماری نیرز، جران لار ریزی شهری میتازه متولدشده برنامه

از  5معمرراری برره وضرروح از ایررن ارتبررای سررخن برره میرران آورده و معتقررد اسررت کرره ماظررور َسررمپر
کاادگان نقش عملکردگرایی در نهضت معماری مدرن در خصروص نقرش فاراوری و علروم تدوین

(  جهرت 9، ص1391کاربردی در جان تازه بخشیدن به هار، صرفًا علوم طبیعی بوده است علار ، 
ترین تجلیات این الگو واره در شرهر در سره سرطح بعرد عیاری، بعرد ه کشم، مهمجلوگیری از اطال

 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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 گرایی در معماری و شهرسازیگانه الگو واره اثبات: تجلیات سه1جدول 
 تجلیات بعد ردیف

 
 
 
1 

 
 

کیفیررررت 
 عیایت

 
، 1390مقیرراس بررزرا طراحرری عبحریارری، 

 (56ص
 (20خرا  عهمان، صآسمان
 (46مان، صبادی کاربری عهماطقه

 
 (78، ص1392برنامه جامع  عمهدیزاده، 

، 1379حومه گسرترده عمحمردزاده تیتکرانلو، 
 (17ص

 (70، ص1390انبوه سازی عبحریای، 
، 1390گرایی عحبیبرری و مقصررودی، هادسرره

 (43ص

 مثال عیای
برازیلیررا، اولررین 
شرررهر مررردرن و 

ر              اولررررین شرررره
 ضد مدرن

عرایرررررررررت و 
، 1ترررررررررورکیاز

1988 ،
 (363ص

 
 
2 

 
کیفیررررت 

 معاا

 (7ب، ص1390ِخرد باوری عپاکزاد، 
 (79، ص1392آمرانه و دستوری عمهدیزاده، 
 (28، ص1390دست مرئی طراح عبحریای، 
 (79، ص1392آرمانی و انتزاعی عمهدیزاده، 

 (13، ص1390تفکر برتر عبحریای، 

 (19، ص1383هری علطفی، کارکردگرایی  ش
 (78، ص1392رناپذیری عمهدیزاده، گرایی و تغییقطعی

، 1379سازی و استانداردگرایی  عمحمردزاده تیتکرانلو، ماط، نمونه
 (17ص

 (11ب، ص1390گرایی عپاکزاد، نخبه

 
3 

 
 رو 

 شااخت

، 1387تفکررر آزمایشررگاهی عرئرریس دانررا، 
 (19ص

 (67، ص1392گرا عساعی، عقشنیت تجربه
، 1976، 2جزئیرررات میکروسرررکوپی علررری

 (165ص
اسررتقشل واقعیررت از ارز  عرئرریس دانررا،  

 (19، ص1387

 (17، ص1393گرایی عگلکار، کمیت
 (22علم باوری افراطی عهمان، ص

 (107، ص1389یا، گرایی عاسدی و سعیدنعیایت

عاروان هرای جرایگزین شرااخت برهطوالنی شدن دورۀ حیات فکری این پرارادایم و نبرود رو 
هرای های معاایی و تجلی آنها در عیایت نیز، باعث شد جریران رشرد الگرو وارهمسبب تولد ارز 

گرای جدید در علوم مختلف و به ویژه در علوم انسانی با جدیت بیشتری دنبال شود  آشکار شااخت
د، مررا و یرا های برشدن آثار تدریجی این الگو واره به ویژه در عیایت، سبب استفاده و اطشق واژه

                                              
1. wright and Turkienicz 

2 .  lee 
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های عرادی عاوان واژه( در دانش معماری و شهرسازی ، به1973؛ لی، 1964، 1خوانی عرپسفاتحه
موفر، « تجربره»گرایری از تجربر  شود  به بیان دیگرر اثبراتدر نکوهش و حمله به آن محسوب می

 بیرون نیامد و شکست خورد 

 گراییسطح دوم: پارادایم در بعد از دوران اثبات

در حروزۀ  ها هستیم  روند این دگرگونی ابتدا ن دوره شاهد یک چرخش عمده  و بلوغ الگو وارهدر ای
ت بیران علوم انسانی و امتداد آن در معماری و شهرسازی قابل ردیابی است  در ادامه مقاله در جهر

  ستبا ارجحیت رو  بر الگو واره استفاده شده ا« الگو واره»و « رو »این تحوالت از دو بخش 

 پروژه گسترش روش

جمعی پردازان علوم انسانی و اجتماعی به صورت دستهدر این دوره، فیلسوفان، اندیشمادان و نظریه
نمایاد  هدف از این پروژه مقابله با می« پروژه گستر  رو »ای با عاوان اقدام به اجرای یک پروژه

از  ان پوزیتیویسم برا هردف عبروررو  پوزیتیویسم حاکم بود  این جریان حتی در میان خود موافق
هایی از شرود  در ادامره بره اختصرار نمونره( دنبال می85، ص1392مذهب تحصلی عالکوست، 

کید بر  شرود  اشراره مری« رو  شرااخت»تفکرات جدید شانزده فیلسوف ماتخب در این دوره با تأ
کید بر استمراریت دامار  روها در این قالبهدف از گزیاش این اندیشه   و دامار  شرااخت در ، تأ

 علوم است  
 3هررای( در کشررف تعررار 115، ص1392در نقررد کلیررت تجربرره عاحمرردی،  2تررش  کانررت

( نخسرتین نمونره اسرت  25، ص1384چهارگانه عقل ناب و بیدارسازی آن از جزمیت عنوظهور، 
تأویرل یرا  و 5در ارائه یک بایاد محکم برای علوم انسانی به شریوۀ کانرت و اعرشم فهرم 4تش  دیلتای

عسرگری، نروروزی و شرهدادی خواجرهشااسری  علروم انسرانی ععلریعاوان اسراس رو به 6تفسیر

                                              
1 . Reps 

2 . Kant 

3 .Antinomies 

4 . Dilthey 

5 . Understanding 

6 . Interpretation  
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( 1372رسانی حد اعشی هرماوتیرک مردرن عاحمردی، (  و در یک کشم به کمال118، ص1385
« رو  شرااخت»تر از و بره عبرارت صرحیح« رو »های نخستین در تجربه نوین از دیگر کوشش

 باشد می
قابرل توجره اسرت  ترش   3و فوکرو 2، مرارکس1گانه اندیشه نیچرهویی دیگر تش  مثلث سهدر س

شااسی جدید در حوزه علوم اجتماعی با عاروان مارکس در ارائه یک شااخت عمی، و ارائه یک رو 
( است  کوشش نیچه در  َنقِد ِخررد مردرن از یرک سرو و 1389عکاظمی آرانی،  4دیالکتیک تاریخی

( و کوشرش 8، ص1391عاکرمری و اژدریران شراد،  5اسی ویژۀ خود یعاری تبارشااسریشاارائه رو 
 6شااسری معرفرتشااسی ویژه دیگر یعاری دیریاههمسوی فکری وی یعای فوکو، برای ارائه یک رو 

هررای اکتشرراف رو  در علرروم انسررانی اسررت  در رو  ( از جملرره دیگررر کوشررش9عهمرران، ص 
و یرا بره جرای وضرع موجرود چره « ا اکارون، اکارون اسرتچرر»هایی از جمله تبارشااسی، پرسش

، 1381( جستجوی تاریخ واقعری عفوکرو، 28و  16، ص1388کچوئی و زائری، توانست باشد عمی
 گیرد  ( و شااسایی سیر تطور تاریخی یک پدیده هدف قرار می382ص

یی زبان در توصریف در بیان کارآ 7در بازگشت به سیر تفکر پروژه رو ، نقش ویتگاشتاین متقدم
هرای در ارائه نظریره برازی 8( و جایگاه ویتگاشتاین متأخر172، ص1383و تصویر عالم عهوشیار، 

( جهت بررسی در باب ماهیت زبران و جامعره و ارتباطرات پیچیردۀ 87، ص1390زبانی عندرلو، 
کره خرود  9( بسیار قابل توجه اسرت  از سروی دیگرر، کرارل پروپر173، ص1381میان آن دو عپایا، 

و  89، ص1392گرایان قرار داشت، با َدرکی باز و تفکر گشاده عالکوسرت، ها در حلق  اثباتمدت
( در انتقاد از این تفکر، معتقد است که نظریه، حاصل حدس و مقدم بر مشاهده اسرت و نقرش 91

 ( 132، ص1389مشاهده نه به ماظور اثبات، بلکه به جهت ابطال نظریه است عصادقی، 
                                              
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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، 1390سرازی نقرش زبران ععباسرپور، شااختی و برا کراربردیاس در یک چرخش زبانهابرم
کیررد مجرردد بررر عقشنیررت ارتبرراطی41ص ( و بررا 25-24، ص1390عاکبررری تختمشررلو،  1( بررا تأ

شااسری مخالفت با ایدۀ پوزیتیویستی برداشت وحدت علوم، علوم اجتماعی را نیازمارد یرک رو 
کاد  بره زعرم وی رو  در علروم ت سومی به نام علوم انتقادی یاد میداند و از رهیافگرا میغیر علم

 ( 8-5است عهمان، ص 3و خود اندیشی 2انتقادی، عبارت از تأمل
-در ارتقرا رو  در علروم انسرانی و عمر، 6و هایردگر 5، یونر 4تش  مثلث فکرری دوم هوسررل

آفرین برودن بررسری حرانبخشی به ماهیت آن نیز در خور شأن و ستایش است  هوسرل، با ادعای ب
عالکوسرت،  1937سرال  7های تجربی در کافرانس بحررانمسائل حوزه علوم انسانی به کمک رو 

( معتقد بود که باید با توجه به موضوع این علوم، روشی را برگزید که ضرمن داشرتن 69، ص1392
رو  دکارتی معرروف بره   آور نیز باشد  وی این هدف را با ادامهها، یقینکارآیی الزم در این معرفت

هرایی از جملره ضررورت پیونرد رو  و نروع تفکرر شک دستوری و با شکلی متمایزتر و با ویژگری
شود گذار پدیدارشااسی محض میکاد و پایهماهیت  تعلقی داشتن پدیدار و مطالعه ذات، دنبال می

برا طررح  (  در ضرلع دوم مثلرث فکرری، کرارل گوسرتاو یونر 58-53، ص1375عکمالی نرژاد، 
موضوعاتی همچون خاطره جمعی، اسطوره و نماد، بر وحدت ماهیت روانی انسان در طری تراریخ 

و چگرونگی  8(  یونر  در جسرتجوی دو ویژگری تمامیرت60، ص1381نهد عوزیرنیا، انگشت می
هرا و برقراری احساس یگانه با آثار تش  کرد نمادگرایی عمی، و ناشااخته را تشوی، کارد ترا خاطره

(  ابزار خراص وی در ایرن 64و  49، ص1380های در حال انجام بازگردند عموگروئر، ییر شکلتغ
هرا، تحلیرل ها و کراششااسی تحلیلی و رو  وی در تشخیص جوهر نمادین اشیا، پدیدهراه، روان

شااسرانه (  در ضلع سوم نیز، هایدگر با نگاه هستی67، ص1381های عمی، روان بود عوزیرنیا، الیه

                                              
1. Communicative Rationality 

2 . Reflection  

3 . Self Reflection 

4 . Husserl 

5 . Jung 

6 . Heidegger 

7 . Crisis 

8 . Wholeness 
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شااسی تبردیل کررد عگراونرد، مسئله فهم، صبغه هرماوتیک را از حوزه معرفتی به فلسفی و هستی به
شااسی و آنچه را که بررای وی اصرالت (  دغدغه اصلی وی، مباحث هستی154-153، ص1393

کررد  داشت، شااخت خود هستی بود که به ناچار بایستی آن را از آیاره هسرتی انسران و فهرم نظراره
 (  42-41، ص1386عمسعودی، 

کیرد برر ابعرادی همچرون  1دریدا ، «غفلرت»برا اقتبراس از واژه دیکانستراکشرن هایردگر و برا تأ
دیکانستراکشن، تدقی، و تحلیل موشکافانه یک بافت است و نه  ،معتقد است« حضور»و «  غیاب»

-ات عتقرییک نقد صرف  دیکانستراکشن از نظر خود دریدا، نه یک رو  و یا اقدام یا نقد و عملیر

هرا و ماطر،شرکای بره معارای بیررون کشریدن ( و بلکه از بعرد نظرری، شالوده10، ص1391زاده، 
 های مغایر با خود متن و در واقع نوعی گستر  درک مجازی است  استابای

گذاری فلسرفه تحلیلری میشدی، با بایان 1960با تألیف کتاب رو  و حقیقت در سال  2گادامر 
( از ارائره هرگونره رو  در براب فهرم و تفسریر 1991پرذیری فهرم عونگی امکاندر جستجوی چگ

شااسی فهرم (  وی در مخالفت با رو  و توجه به هستی157، ص1393کاد عگراوند، اجتااب می
در پی ایجاد یک تفکر فلسفی از فهم، معتقد است که تجرب  ما از جهان بره شرکل زبرانی و فهرم و 

 ( 163-158حالت تاریخی و زمانی قرار دارد عهمان، ص تفسیر متن همواره در یک 
شااسری سرده میانره در ترش  بررای شااسی مدرن و عبور از زیباییدر تدوین زیبایی 3امبرتو اکو

کررارگیری رو  سرراختارگرایی از ماظررر شااسرری خررود ضررمن رد  بررهارائرره عقایررد و آرای زیبررایی
هرای فرهاگری ارتقرا ترر بررسری ارز کلری موضوع  شااسی سده میانه را بهشااختی، زیباییهستی

کید بر پیام، بر متن متمرکز میمی  ( 223-222، ص1385شود عضیمران، دهد در برابر تأ
ضمن توجه به وجود یک بحران جدی در علوم انسانی در نقد تفکر تفکیکی غررب  4ادگار مورن

عاروان یرک به 5ایز یک رویکرد دانش فرارشتههای علمی و  اسازی دانش، از پیوند رشتهایدر شاخه
 6(  مرورن66،67،82، ص 1391گویرد عمحمودنیرا و دیگرران، محرور سرخن مریرویکرد مسرئله

                                              
1 . Derrida 

2 . Gadamer 

3. Umberto Eco 

4 . Edgar Morin  

5 .Transdisciplinary 

6 . Morin 
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( با تاکید بر ضرورت اصشح در اندیشه و شکاادگی دانش فعلی بشر عمحمودنیا و دیگرران، 2010ع
( بررا نقررد تفکررر 68عهمرران، ص  2گراییو کررل 1گرایی( بررا انتقرراد از دو رو  تقلیررل75، ص1391

در شرااخت کرل و جرزء عمرورن،  3درختی دکارت، از الزام روی آوری مجردد بره اندیشره پاسرکال
گانرره وی، علیررت دورانرری، اصررل آورد  از اصررول جدیررد سرره( سررخن برره میرران مرری16، ص1384

 است   5و اصول هولوگرام 4دیالوژیک
،  معمرار  6عمراری و شهرسرازی، کرالین رودر میان اندیشمادان مرتبا با فضای فکری دانرش م

های فرعی پرروژه رو  آمریکایی، بیشترین هماهاگی را از حیث مضمون مقاله و عاوان -انگلیسی 
و « ماهیرت فاری»،  «رو »عاوان یرک به 7داراست  ماط، پیشاهادی وی در استفاده از مفهوم کوالژ

ر بدون قائل بودن به حقانیت مطل، یکری برر در قالب استفاده از امور گوناگون در یک شه« فرآیاد»
خرواهی، جزمیرت و (  نگاه کشن وی بر رد  تفکر تمامیت377پ، ص1390دیگری است عپاکزاد، 

پیشگام علوم اجتماعی ُپسرت   8سازی یک جریان فکری بسیار مشابه با تفکر فرانسوا لیوتارسرنوشت
 9و فرهارر  را یررک فرررا روایررت مرردرن اسررت کرره همگرری ایررن تفاسرریر مشررابه در سرراخت اجتمرراع

 کاد ( پیچیده و چاد بعدی دانسته و حقانیت همگی را یکجا رد می51، ص1387عمحمدپور، 

 الگو واره

واژه پارادایم، نخستین بار در زبان انگلیسی، در قرن پانزدهم میشدی به معاای مثال یا الگو بره کرار 
پرور، م طبیعی کاربرد یافته است عحسرای و علیمیشدی این واژه در فلسفه علو 1960رفته و از ده  

، 10توسرا تومراس کروهن 1962(  اولین کاربرد تخصصی فلسفی ایرن واژه بره سرال 81، ص1389
                                              
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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یرا  1گردد  وی، پیشرفت علم را بررخشف تصرور رایرج  حامرل انبروهشفیزیکدان آمریکایی باز می
؛ مقردم حیردری، 38، ص1391؛ خرالقی، 35، ص1372داند عآزاد ارمکی، انباشتگی علمی نمی

پذیری پوپر، از واژه یک انقرشب جای نگاه به پیشرفت علوم  با ایدۀ ابطال(  وی به130، ص1394
، بره علرم غیرعرادی، در پری 3( به شکل جریان عبور از علرم عرادی124، ص1393عکوهن،  2علمی

نرامرئی عهمران، و پس از یرک دورۀ  انتقرال برا سره ویژگری غیرر تراکمری، غیرخطری و  4یک بحران
 گیرد ( در شکل یک الگو واره جدید، کمک می175و  172، 118ص

از ابهامات موجود در تعراریف چادگانره الگرو واره،  1964، در سال 5به دنبال انتقادات َمسترمن
های مشترک یک جامعه علمی معاای مجموعه عقاید و ارز کوهن تعریف اول خود از الگو واره به

زیای تبعیت نیاز الگو واره به جامعه علمی در عو  تفکر قبلی تبعیت جامعه علمی دلیل جایگرا به
معارای یرک چرارچوب و شربکه ، به 6دهد  برداشت جدید، یک قالب تعلیمیاز الگو واره تغییر می

ماظمی از عااصر مشمول بر موقعیت مشترک اعضای یک جامعه علمی و یک تعریف ثانویره مثرال 
های تشخیصی جدید فراتر از  معرفرت انباشرت شرده قبرل برا ویژگری حرداقل حلمعاای راهبه 7واره

 ( است 231-222های قبلی عهمان، صمراجعه به تعمیم
ها در بین متفکران حروزۀ رو  از ایرن واژه هاروز هرم مشراهده با این حال استفاده از سایر واژه

، 12دهارد  گوبرار ایرن زمیاره پیشراهاد می، را د11بیای، واژه جهران 10و کرراس ول 9، گوبرا8گردد  پاتونمی
نمایرد گرری میداند که اقدام عملری پرژوهش را هردایتای میبیای را مجموعه باورهای پایهجهان

                                              
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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انداز و دورنمایی دربرارۀ پرژوهش ، الگو واره، را یک چشم1(  جانسون و کریسِتاِسن17، ص1990ع
هرا، مفراهیم، سری از فرضریهو پای  آن بر یکای از پژوهشگران شااخته شده داند که با مجموعهمی

 (  31، ص2012ها و اقدامات عملی مشترک است عارز 
ای از اصول و قواعد عام بردیهی، همچاین در یک تعریف جدید، الگو واره مشمول بر مجموعه

های اکتشافی معین و در جهت هدایت مبانی نظری، اصول موضوعه  و عااصر کشن در قالب رو 
رغم تمرامی ایرن ( ذکر شده است  بره92، ص1389پور، ت علمی دانشمادان عحسای و علیفعالی

( و برا توجره بره 39، ص1391تعاریف متاوع، به جهت عبور از ابهام و پیچیدگی این واژه عخالقی، 
هرا مجموعره ( در ایرن مطالعره، الگرو واره32، ص2014، 2یبدشواری تعریف معاایی پارادایم عبرا

بیاری یرک گرروه از پژوهشرگران، در های مشترک برگرفته از جهانحلیه و همچاین راهمفروضات پا
 های گوناگون یک دانش علمی خاص در نظر گرفته شده است ابعاد و حوزه

 روش تحقیق

صرلی ااین مطالعه بر مباای رو  تحقی، کیفی و با راهبرد شااسایی ارتبرای ماطقری برین دو متغیرر 
اسرت  اطشعرات بخرش اول مررتبا برا رو ، « الگرو واره»و « اخترو  شرا»پژوهش شامل بر 

 آوریماهیتی فلسفی و اطشعات بخش دوم، ماهیتی علمی دارند  در این فرآیارد، اطشعرات جمرع
گیرری و گیری  با رو  شااخت در حوزه علوم انسانی،  با شرکلشده در بخش فلسفی ضمن جهت

 ری و شهرسازی پیوند خورده است ها در دو دانش معماشااسی الگو وارهریشه
ای در هرر دو در این راستا، شیوه دستیابی به اطشعات به کمک رجوع به متون و اسااد کتابخانه 

های توصیفی استخراجی، تحلیرل حوزۀ یاد شده بوده است  همچاین ماط، حاکم بر استفاده از داده
نگر و سیستمی و ابزار تحقیر، رویکرد کلر تحلیل نیز، بساجی متقابل است  فرآیاد حاکم و ارتبای

 ها با هدف تشرخیصالگو وارهشااسی کایک گونهبادی پیوندهای ایجادی، تجهت شااسایی و دسته
 تشابهات و تمایزات موجود میان آنان است 

                                              
1 . Johnson & Christensen 

2. Babbie 
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 های تحقیقیافته

ون اره تاکاده از مفهوم الگو ومطاب، مبانی نظری مطالعه و پیشیاه مطالعات قبلی، معین شد که استفا
ست  بردین ادهادگان از آن متفاوت بوده بسیار باز و با توجه به چارچوب اهداف و مبانی نظری ارائه

ک مردل یجهت و برای رفع این نقیصه و دستیابی به یک نظم در مواجهه با مفاهیم رو  و پارادایم، 
اگرا و الگرو هرای معارگرا، الگرو وارهیرا عرامهای شااخت ای، شامل  الگو وارهسه سطحی الگو واره

بار در این مطالعه پیشراهاد شرده  گیری مداخله و طراحی( برای نخستینهای عیای عبا دو جهتواره
 شوند کاد  در ادامه این سه الگو واره تشریح میاست  شکل زیر این مدل را معرفی می

 
 و شهرسازی ها در دانش معماری: مدل سه سطحی الگو واره1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گرا های شناختپارادایم –الف 

هرا، های علمی و یا کتب رو  تحقی،، از این الگو وارهنام برگزیده در غالب مطالعات اعم از مقاله
هرای مشرترک در باشد  در واقع این پارادایم اول، الگرو وارهو یا تحقیقی می 1های پژوهشیالگو واره

شرود کره ماهیرت اعی و یا معماری و شهرسازی هسرتاد   فرورًا اضرافه میکلیه علوم انسانی، اجتم
ها بسته به نوع ماهیت هر رشته علمری دارای اقتضراء خراص خرود بروده و کاربرد هریک از الگواره

رغم اشتراک در نام، در محتوا، کاربرد کامًش متفاوتی از یکدیگر دارند  در واقع، گزاره اخیر بیانگر به
                                              
1. Research Paradigm 

 

-شناخت

 گرا

 گراعینیت معناگرا
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اصول عام نظری مشترک شااخت در این علوم و اصول خراص متفراوت کراربردی آن در استفاده از 
 عمل است 

شااسی و شهرسازی دارای یرک اصرول مشرترک برای مثال پارادایم ساختارگرایی در رشته جامعه
فکری و داماه کراربرد مفهرومی و عملری غیرمشرترک برا یکردیگر هسرتاد  مرروری برر انرواع ایرن 

ین الگو اگرا، نشانگر عدم وفاق جمعی صاحباظران مربوطه در تعداد و یا انواع تهای شااخپارادایم
م انسرانی، های علروبادی در دانشباشد  در این قسمت از مطالعه به هشت دستهواره با یکدیگر می

 شود معماری و شهرسازی اشاره می
انرد کره ی تحقی، ارائه کردههابادی چهارگانه از پارادایمیک دسته 1994در سال  1گوبا و لیاکن 

، 1994ع 5گرایرریو سرراخت  4، نظریرره انتقررادی3گرایرری، فرررا اثبررات2گراییعبررارت اسررت از: اثبررات
ها از پاج الگو واره نرام بررده و شااس در کتاب کادوکاوها و پاداشتهپور جامعه(  رفیع117-105ص

گرایی، ماتریالیسرم اد از دیدگاه تجربهنامیده است  این موارد عبارت« های شااختنظریه»نام آنها را 
 (  73-35،ص1392پور،دیدگاه استاباطی عرفیعگرایی انتقادی و دیالکتیکی، دیالکتیک انتقادی، عقل

بیای شااس و متخصص مشهور در خصوص رو  تحقی، از چهار جهران، روان6جان کراس ول
(  گراهرام 6، ص2014بررد عام مینر 8گراو عمرل 7کااردهگرایری، دگرردیسسراخت گرایی،پسا اثبات
هررای گانه از  الگررو وارهبارردی سررهمرریشدی یررک طبقه 1977شررااس، در سررال جامعه 9کیرراشک

کررارکردگرایی  –شااسرری در آن زمرران ارائرره کرررده اسررت کرره عبارتاررد از: الگررو واره ارگانیررک جامعه
 12شااسری اجتمراعیعی رواناجتمرا -و پرارادایم رفترارگرایی 11رادیکرال –، الگرو واره تضراد 10ساختاری

 ( 54-51، ص1393عکیاشک، 
                                              
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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شرهر از شرش رویکررد  شااسی رویکردهرا بره پدیردهشااس، در بررسی تفکیکفکوهی، انسان
بررد  شرااختی نرام میشااختی و انسانسیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، فضایی، معااشااختی، جامعه

دی گسترده در ویرایش دوم کتراب خرود باشااس در یک دستهجامعه 1(  بلیکی36-29، ص1391ع
گرایی، های پژوهش اجتماعی از چهار پارادایم پژوهشری کشسریک شرامل اثبراتبا عاوان رهیافت

و شرش الگرو واره پژوهشری معاصرر شرامل  4، تفسیرگرایی3، هرماوتیک کشسیک2گرایی انتقادیعقل
، نظریرره 7، هرماوتیررک معاصررر6یگرایی اجتمرراع، واقررع5نگارانررهشااسرری مررردمنظریرره انتقررادی، رو 

 ( 163-109، ص2007برد عنام می 9و ِفِمایسم 8ساختاربادی
، 12شااسرری متعررالی، زیبررایی11از پرراج الگررو واره پدیدارشااسرری 1996در سررال  10کیررت نسرربیت

، 16، پساسررراختارگرایی15، سررراختارگرایی14شااسررریو مشرررتقات چهارگانررره آن عنشانه 13شااسررریزبررران
-40، ص1392کارد عو فمایسرم در دانرش معمراری یراد می 18اره مارکسیسم(، الگو و17شکایشالوده

کاارده الگرو واره شود در میان این هفت نمونه از مطالعات شااساییکه مشاهده میگونه(  همان56
های مشترک در میان رغم وجود الگو وارهبادی قطعی، بهگرا، هیچ تواف، نهایی در ارائه یک دستهعام

                                              
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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-هرای محریاشود  پوراحمد نیز در کتاب قلمررو و فلسرفه جغرافیرا  از پرارادایمنمیآنها، مشاهده 

کارد عاوان چهار پرارادایم مطررح در دانرش جغرافیرا یراد مریو رفتاری  به 3، فضایی2ای، ناحیه1گرایی
، 2007(  در این میان، بر پارادایم پیچیدگی و نقرش آن در آیارده علروم عبلیکری، 141، ص1392ع

ها ، بخشی از توان گفت که این حضور و غیاب پارادایمز توجه شده است  همچاین می( نی206ص
طرور مسرتقل  هاست که در این مقاله بر لزوم توجه به آن تأکید شده و خود برهمبانی نظری الگو واره

 قابل بحث و بررسی است 

 های معناگراپارادایم –ب 

ادامه متن بررسی خواهد شد، جدیدتر اسرت  در پیونرد این الگو واره نسبت به الگو واره سوم که در 
آور محسروب عاوان یک چارچوب فکری و یا اشرتراکات الرزامبا مفهوم پارادایم،آنچه که در ایاجا به

هایی است که بدوًا ریشه معاایی داشته و در درون خود دارای یک ارز  و معاا شود، شامل گزارهمی
یی شدن بر عیایت محیا و مادۀ آن اثرگذار باشاد  جمل  معروف تواناد در صورت اجراهستاد و می
هرا، بره در خصوص رجوع به مردم یک شهر در جهرت بررسری علرل زشرتی خیابران 4جان راسکین

 گوید وضوح از نقش معاا و ارز  و آثار آن بر ماده سخن می
ال گونراگونی وارد های معااگرا از قرن بیستم به بعد به فواصل زمرانی مختلرف بره اشرکپارادایم

اند  تولد دانش طراحری شرهری در های جدید مرتبا با آن شدهریزی و دانشحرفه معماری و برنامه
گرا در شرهر گرای اثباتزمان با اوج انتقادها از تجربه اول الگو واره عاممیشدی یعای هم 1960ده  

زمران برا برداشرت هرم 1970و  1960در دو ده   5ریزیهای برنامهتوسا مکتب تجدد، تولد نظریه
شرااختی و هرای معرفرتریزی و متعاقرب آن، بایرانریز، برنامرهبرنامه« شااسیهستی»متکثرانه  از 

هرای یراد شرده در های سرازنده دانرششااسی خاص آن و همچاین تولد مفاهیم ترکیبی مولفهرو 
اثرگرذار در خلر، الگرو  اواخر قرن بیستم و گستر  آن در قرن بیسرت و یکرم، سره جریران مهرم و

 های معااگرا هستاد  واره
                                              
1 . Man-Land Tradition 

2 . Area Studies Tradition 

3 . Spatial Organization Tradition 

4 . John Ruskin 

5 . Planning Theory 
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هرای ( و یرا سیاسرت66، ص1390عبهزادفر،  1تدوین اصول، قواعد، معیارها، راهامای طراحی
(، همگی حامل یک معاا و یا ارز  هستاد که بره اشرکال گونراگون 16، ص1385عکوآن،  2طراحی

گیرنرد  یا هاجاری مورد استفاده قررار می های اثباتیدر عمل طراحی یا تئوری طراحی اعم از نظریه
هرای هاجراری در نظریره« معااهرا»البته باید اشاره کرد که رویکررد غالرب مرورد اسرتفاده از ایرن 

شود که ماظور از اشاره به این مفاهیم ُخرد بدان معاا نیست کره هریرک از باشاد  فورًا اضافه میمی
تروان از دهارد؛ بلکره مقصرود آن اسرت کره میایم را میای از آنها تشکیل یک پارادآنها یا مجموعه

های طراحری بادی نظریرهها و دسرتهبادی مفهومی الگو واره معااگرا برای شااسایی این ارز دسته
 های هاجاری بهره گرفت شهری و به ویژه نظریه

یره دنبرال ریزی را در قالب نظرگردد که ویژگی برنامهبخش دوم ، به آن بخش از این دانش برمی
« 3ریزیهرای برنامرهتئروری»دهی به مفهروم کاد  در واقع هدف در ایاجا، تولید معاا جهت عم،می

ریزی عاجشلری و دیگرران، است  باید اشاره کرد که صرف نظر از اختشف در تعاریف نظریه برنامره
آن برا گیری این مفهوم به بسا پرروژه رو  و ارتبرای سرازی های شکل( ریشه50-44، ص1392

های بیش از نیم قرن در خصوص رسد مجموعه کوششنحوه اداره یک جامعه بوده است  به نظر می
ریرزی در ریزی، به نوعی ارتقای معاا در مواردی از جمله اهرداف برنامرهارتقای مفهوم نظریه برنامه

 باشد بستر یک جامعه می
تلفیر،  معااگرا است، حاصل پیوند و ترین رویکرد مؤثر در تدوین الگو وارهجریان سوم که مهم

یرت ها، اصول جدیرد اندیشریده شرده در کیفمجموع عقاید آراء و تفکرات در قالب معیارها، ارز 
ریزی شهری و طراحی شهری از اواخر محیا است  این مجموعه حاصل سه دانش معماری، برنامه

ساز معااگرایی در ن جریان غالب مفهومعاواتوان از آن بهت که میهای قرن بیستم تا به امروز اسدهه
ه دانرش برعلوم یاد شده نام برد  در واقع در این جریان مرزهای مفاهیم تولیدشده از مرز یک دانرش 

 کاد مجاور ماتقل شده و خود یک معاای جدیدی را ایجاد می

                                              
1 . Design guide 

2 . Design Policy 

3 . Planning Theories 
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 گراهای عینیتپارادایم –پ 

 ر جهت فهم و طراحی محیا در میران فعراالند ترین و ُپرکاربردترین الگو وارهاین الگو واره قدیمی
گررا و های مطل، فرمره به برداشتهای این الگو واهای معماری و طراحی شهری است  ریشهدانش

کید بر شکل و هادسه است که به ویرژه برا برداشرت مردرن مکترب تجردد بسریار بصری محور با تأ
های یاد کرات جدیدی نیز در حوزۀ دانششااسی، مجموعه تفباشد  افزون بر این ریشههمخوان می

اخلره شده در اواخر قرن بیستم شکل گرفته و تا به امروز نیز ادامره داشرته اسرت کره هردف آنهرا مد
های مختلف از جمله ارتقای کیفیت محیا اسرت و در محور، کالبدمحور در محیا در زمیاهعیای

-های شکلشود که ریشهباره یادآوری میبسیاری از موارد با الگوهای طراحی همپوشانی دارند  دو

دف هراسرًا برا دهاده این الگو واره خود مابعث از الگو واره معااگرا و خود الگو واره معااگرا نیرز اس
گرا و هرای شرااخت یرا الگرو واره عراماند و این دو توأمان از الگو وارهمداخله در محیا شکل گرفته

هرای هرای زیرر ماطر، ارتبرای برین الگرو وارهد  شکلگیرنرو  شااخت نهفته در آن سرچشمه می
هرا، حرلبادی صحیح مجموعه عقایرد، آرا و راهپیشاهادی مطالعه و همچاین کاربرد آنها را در دسته

 دهد در دو دانش معماری و شهرسازی نشان می
 

 گانه پژوهشهای سه: نحوه ارتباط متقابل الگو واره2شکل 
 
 
 
 

        
 
 

 های کالن و خرد در مدل سه سطحی پژوهشبندی الگو وارهزوکار تقسیم: سا 3شکل 
 
 
 
 
 

 گراشناخت

 گراعینیت معناگرا

      رد                خُ

 یکم الگو واره

        رد     خُ

 دوم الگو واره

رد             خُ

الگو واره 

 چهارم

             ردخُ

 سومگو واره ال

             ردخُ

الگو واره   

 پنجم

 عینیت گرا -عناگرام -الگو واه کالن عام گرا
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 گرا در معماری و شهرسازیهای عام:  نمونه الگو واره 2جدول 

 کشن      الگو واره پردازنظریه
         ُخرد

  گراییاثبات گدس
 

نمونرررررررره 
هررررا، نظریرررره

راهامررا، اصررول، 
 هاقواعد و ارز 

 ییکارکردگرا نهضت مدرن
، 3، لرررویی کررران2، کازوتانگررره1ادمونرررد بررریکن

 105، گروه 4الکساندر
 ساختارگرایی

 شااسینشانه 6روالن بارت
 ساختارشکای 8، زاها حدید7آیزنمن
 پدیدارشااسی 10، دیوید سیمون9شولتز

 پیچیدگی 12، فرانک گری11لیبسکاد
 

                                              
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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 ا در معماری و شهرسازیگر های دانشی دوگانه معناگرا و عینیت: الگو واره3جدول 
 کشن

 
 

         ُخرد

  های دانشیالگو واره

  پردازنظریه گراگرا  مداخلهعیایت پردازنظریه معااگرا

 
 
 

نمونرررررررره 
نظریرررررره، 
راهاماهررررا 
اصررررررول، 
قواعرررررد و 

 هاارز 

 Fishman حصوریتم -گشودگی Lynch 1981 یک تئوری شکل خوب شهر
2011 

 

یک تئروری جدیرد  طراحری 
 یشهر

Alexander 
1987 

       ریزی جرامع عقشنری        برنامه
 ریزی راهبردیبرنامه

 1385مهدیزاده ، 

نفرررت محررروری » ُپسرررت  Lynch 1960 تصویر ذهای شهر
 «بیشیاه

Kenworthy 
2007 

 & Lydon شهرسازی تدبیرگرا Ruskin 1849 هفت مشعل معماری
Garcia 2015 

 Benninger شهرسازی هوشماد Ellin 2006 شهرسازی یکپارچه
2001 

 Farr 2008 شهرسازی پایدار Ellin 2013 شهرسازی خوب

 & Jacobs یک مانیفست طراحی شهری
Appleyard 

1987 

 Ruano 1999 شهرسازی اکولوژیکی
Mostafavi 

2010 
 Bentley et al راهامای محیا پاسخده

1985 
 Katz 1994 نوشهرسازی

 Davidoff لتیریزی وکابرنامه
1965 

___________ هر گستردهش -شهر فشرده
__ 

 

___________ محورریزی طراحیبرنامه Forester 1982 ریزی ارتباطیبرنامه
__ 

   Landry 2000 شهر خشق

   Litman 2013 کپارچهی -داماه دید محدود
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 گرا در معماری و شهرسازیهای عینیت: الگو واره4جدول 

 کشن      
 

 ُخرد

 بادی دومتقسیم بادی اولتقسیم

 پردازنظریه نوع معرف پردازنظریه نوع معرف

 
 
 

جریانرررات 
عمرررررده و 

هررای ایررده
 طراحی

 
 
 

 1الررررررین
 (1999ع
 

  3، لئون کریر2آلدو روسی نوِخردگرایان
 

لاررررر  
 (2014ع
 
 

 4لوکوربوزیه ِخردگرایان

 7، کالن6اوارده گرایانتجربه 5ریکاردو بوفیل هانوکشسیک

 10پشتر زیبرک ،9دوآنی گرایاننوسات 8هرمن هرتزبرگر معماری باز

 13آلورو سیزا ،12دی فاستو گرایان انتقادیماطقه 11گروه معماری هفت معماری شهری فرانسوی

 15، فوستر14کولهاس پایدارگرایی ____________ نمایشگاه معماری اروپایی

 در حال تولد نوکارکردگرایی 17مامفورد ،16رادوفسکی ومیگرایی و طراحی بماطقه

                                              
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 
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  ، شولتز1ونتوری گراییزمیاه

2رابرت استرن گرایی تاریخیالتقای  

3پائول هاری ِگشی حفاظت و نوزایی تاریخی  

 4اسکار نیومن گراشهرسازی دفاع

 5ژوئل گارو ایشهرهای حاشیه

 _______________ معماری ُپست مدرن

 

 بحث

ش بزرگری از ساله اخیر دانش علوم اجتماعی و زیرر سرئوال رفرتن بخر 150شااختی بحران رو  -
شااختی  های رو ( و به اصطشح دیگر چرخش17، ص1391های قبلی عفکوهی، مفاهیم  و رو 

د در هرا و مفراهیم جدیرساز پیردایش تاروعی از رو ( سبب53، ص1387عقانعی راد و طلوعی، 
 های معماری و شهرسازی به تااسب حال و هوای آن شده است دانش
هررای معمرراری و م و یررا مداخلرره و اثرگررذاری در محرریا دانررشریشرره آغررازین کشررف، فهرر -

یا  انداز، دستور کار و    بلکه به انتخاب رو  فهم و، بدوًا نه به برنامه، طرح، ساد، چشمشهرسازی
هرای گردد و مطاب، سرازوکار الگرو وارهااصر موجود در آن برمیرو  شااخت از  کلیت محیا و ع

 شود گانه ارائه شده مطالعه به تدریج زمیاه حضور تکثر معاا و گوناگونی عیایت فراهم میسه
(، تولرد 7، ص1383نگر عبراتری، بیای کلچرخش درک محیا از رویکرد جزءنگر به جهان -

(، تولد شاخ  2، ص1392طراحی در محیا عبحریای،  های ابتکاری مداخله وها  و جابشنهضت
( و بسرا آن در فهرم 32، ص1384گرا عمولروی، شااسی گشتالت عبور کرده از دیدگاه تداعیروان

                                              
1 . Venturi 

2 . Robert Stern 

3 . Paul Henry Gleye 

4 . Oscar Newman 

5 . Joel Garreau 
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گانه جدید زبان، معارا و (، پیدایش عااصر سه230،  215، ص1391شااسی نمادین  علا ، زیبایی
ی عبور از نگاه تصویری به عالم، مباری برر تصرور هاعاوان نشانههستی در درکی جدید از محیا به

انگارانره از شرهر (، عبرور از برداشرت مرادی179، ص1394ریاضی قابل محاسبه عپیراوی ونرک، 
( و یرا رویکردهرای پیشرین جردا انگراری انسران از محریا عدانشرپور، 30، ص1389عماصوری، 

وم محیطرری از جملرره ( و   ، همگرری ریشرره در  بسررا پررروژه گسررتر  رو  در علرر62، ص1383
 معماری و شهرسازی دارند   

ها در پیوند با پروژه یاد شده در دانش معماری و شهرسازی، تاحردی اسرت اهمیت الگو واره -
هرای فلسرفی و گیری دانش طراحی شهری را در پاسخ به محردودیت( شکل2005ع  1که جان لا 

جاربش مردرن معمراری و شهرسرازی برر  گراگرا( ِخردگررا و تجربرههای طراحی ععیایتالگو واره
گرا و پروژۀ رو  این برار نره ماجرر بره کشرف روشری های عامشمارد  به این ترتیب،  الگو وارهمی

 گیری یک دانش جدید شده است جدید بلکه ماجر به شکل
 ازتوان با عبرور ها، میها یا پارادایماین درکی از اهمیت الگو وارهسخن آخر آنکه، اکاون با چ -

ه هرای جدیرد در چرارچوب ارائره شرده، برفهم ابزاری، افزون بر امکان شااخت صحیح آرا و نظریه
توان به مواردی از ها نیز اقدام کرد  از جمله این مباحث نوین میگستر  درک مبانی نظری پارادایم

ودیت یا ها در محیا، داما  محدجمله نسبت معاایی شااخت و اثرگذاری نسبی هریک از الگو واره
ارآمردی کعدم محدودیت استفاده از یک یا چاد الگو واره، زمان و مکان استفاده و میزان کرارآیی و 

 ها اشاره کرد ُخرد الگو واره

 بندیجمع

و   بررسی یکپارچه تحوالت علمی رو  در علوم انسانی و سیر جریان امتداد آن در دانش معمراری
 پروژه گستر »  اشاره شد که حال و هوای برونداد شهرسازی نشانگر یک پیوستگی مفهومی است

هررای معمرراری و شهرسررازی، در دو و گسررتر  فعلرری آن برره شررکل ویررژه خررود در دانررش« رو 
ساز و طراحی به نسبت اقتضای ماهیت ایرن علروم رد داده های تصمیمگیری عمده الگو وارهجهت

 راتر از رو  برعهده دارند ای را فدهها در این میان نقش راهبری عماست  الگو واره

                                              
1. Lang 
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 ها افزون بر وجود امکان دریافتی باالتر از فهم ابرزاری از آن، خرود دارای یرک مبرانیالگو واره
های دانشری هسرتاد کره در مجمروع نروع و نظری عام و یک مبانی نظری خاص در هریک از شاخه

تقیم بره اشرتراکات آرا و ستگی مسرها در عین حال که وابهکااد  این الگو وارکارکرد آنها را معین می
سراز جریران پردازان و متفکران یک حروزۀ دانشری خراص دارنرد، سرببهای نظریهحلعقاید و راه

گانه مرکب متصل و هرر یرک شااخت، تولید معاا و اثرگذاری عیای بر فضا به صورت یک مثلث سه
 باشاد با هویتی مستقل در حوزۀ دانش معماری  و شهرسازی می

کارد و رک یکپارچه، امکان فهم جریان تولید علم در اشکال یاد شده را به خوبی میسر میاین د
یا فهم ابرزاری  ونگر ای و متعدد جزءهای سلیقهصاحبان اندیشه را از سردرگمی در معرفی الگو واره

یرز برا سازد  در واقع مدل یاد شده، افزون بر شااخت مسیر تولید دانش، یک بیراش را ناز آن رها می
-کررده و  هرم« رو  در تحقیر،»را جایگزین « رو  در محیا»آورد  بیاشی که خود به همراه می

 زمان قابلیت رشد و توسعه را در طول زمان داراست 
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 منابع

هدای  اهریزی: دیددگ نظریه برنامه(، 1392اجاللی، پرویز، مجتبی رفیعیان و علی عسگری)
 ، تهران: انتشارات آگه.سنتی و جدید

 ، تهران: انتشارات سمت.های شناختالیهبن(، 1392حمدی، احمد)ا
 ، تهران: نشر مرکز.ساختار و تاویل متن(، 1372احمدی، بابک)

دهندده  های شدکل ریزی و زمینههای برنامهنظریه»(، 1389اسدی، ایرج و احمد سعیدنیا)
ری و دوفصددلنامه نامدده معمددا، «1970آنهددا: از اوایددل قددرن بیسددتم تددا اواسدد  دهدده 

 .119-103، ص4، شماره شهرسازی
، «مداری های دیکانستراکتیویسم در فلسدفه، هندر و مع  ریشه»(، 1386اقبالی، سید رحمان)

 .72-63، ص30، دوره نشریه هنرهای زیبا
 دوفصدلنامه ، «شناختی و فلسدفی هابرمداس  آرای روش»(، 1390اکبری تختمشلو، جواد)

 .35-1اول، صه ، سال اول، شمارفلسفه علم
نامه فصدل ، «تبارشناسدی از نیهده تدا فوکدو    »(، 1391اکرمی، موسی و زلیخا اژدریان شاد)

 .  32-7، ص 70، شماره 18، سال شناسی علوم انسانیروش
دهای فهدم  تحلیلی بر روش، مراتب و پیام»(، 1391ایمانی، نادیه و محبوبه مومنی رنانی)

 .36-22، ص8، شماره دوفصلنامه معماری و شهرسازی، «اثر معماری
وم، د، جلدد  نامده علدوم اجتمداعی   ، «پارادایم و جامعه شناسدی »(، 1372آزادارمکی، تقی)

 .51-29،  ص3شماره 
احدی  تحلیل مبانی نظدری رر (، 1392بحرینی، سید حسین و بهناز بلوکی و سوده تقابن)

مدیالدی، تهدران:    20تدا دهده هفدتم قدرن      19، جلد اول: اواخدر قدرن   شهری معاصر
 گاه تهران.انتشارات دانش

دهدی  گیدری و شدکل  شدکل »(، 1393بحرینی، سیدحسین و عبدالکریم حسینی وحدت)
، 3ه ، شدمار 40، دوره شناسیمحی ، «شهر در دو پارادایم مدرنیسم و پست مدرنیسم

 .  558-541ص
، تهددران: تجدددد، فراتجدددد و پددن از آن در شهرسددازی(، 1390بحرینددی، سددید حسددین)

 انتشارات دانشگاه تهران.
، «نگر در برابدر رویکدرد جزرگرایانده در شهرسدازی    بینی کلجهان»(، 1383تی، ناصر)برا
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 .24-7، سال اول، شماره اول، ص مجله باغ نظر
ی؛ از هدا در اصدول رراحدی شدهر    تغییدر پدارادایم  »(، 1390بنکدار، احمد و فریبا قرایی)

امده  امه ندوفصدلن ، «سدازی های کالبدی و اجتماعی و ادراکی به رهیافدت مکدان  مؤلفه
 .70-51، ص6، شماره معماری و شهرسازی

زامدات  های شهرسدازی: مفداهیم، رونددها و ال   ها و برنامهررح(، 1390بهزادفر، مصطفی)
 ، تهران: شهر.  های جامع و تفصیلی در ایران با تاکید بر وضعیت تهرانررح

، تهدران:  تاقعید ها در شهرسازی: از آرمان تا وسیر اندیشهالف(،  1390پاکزاد، جهانشاه )
 آرمانشهر.  

ان: ، تهدر ها در شهرسدازی: از کمیدت تدا کیفیدت    سیر اندیشهب(، 1390پاکزاد، جهانشاه)
 آرمانشهر.

: ، تهدران هدا در شهرسدازی: از ف دا تدا مکدان     سدیر اندیشده  پ(، 1390پاکزاد، جهانشاه)
 آرمانشهر.

 رای علدوم هدای ویتگنشدتاین متداخر بد    تحلیدل برخدی نتدایم آمدوزه    »(، 1381پایا، علی)
 .203-167، ص19، شماره 19، دوره نامه علوم اجتماعی ، «اجتماعی

فصدلنامه  ، «رویکردی فلسدفی بده ف دا و سدیمای شدهر     »(، 1394پیراوی ونک، مرضیه )
 .194-173، ص61اره ، شم16دوره  ،ارتبارات -مطالعات فرهنگ
 ن.، تهران: دانشگاه تهراقلمرو و فلسفه جغرافیا(، 1392پوراحمد، احمد )

ثدار زاهدا   نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن؛ با مروری بدر آ (، 1391زاده، کتایون)تقی
 ،  پیتر آیزنمن و فرانک گری، تهران: دانشگاه تهران.حدید

هدا،  مرمدت شدهری؛ تعداریف، نظریده    (، 1390حبیبی، سید محسن و ملیحده مقصدودی)  
، تهدران:  ت شدهری هدا و اقدداما  هدای جهدانی، روش  تجارب، منشورها و  قطع نامده 

 دانشگاه تهران.
-درنگدی در معناشناسدی و ماهیدت   »(، 1389حسنی، سید حمیدرضا و مهدی علی پدور) 

، 16، سدال  شناسدی علدوم انسدانی   فصدلنامه روش ، «شناسی تحلیلی واژه ))پارادایم((
 .96-77. ص63شماره 

م یلهد هرمنوتیک علوم انسانی، درآمدی بر هرمنوتیک و»(، 1383حسنی، سید حمیدرضا)
 .120-103، سال اول، شماره اول، صفصلنامه انجمن معارف اسالمی ایران، «دیلتای
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 ، تهران: کتاب فکر نو.درآمدی بر پژوهش معماری(، 1393حیدری، شاهین)
)چندد    فراپارادایمى و چندپارادایمى رویکردهاى بر جستارى»(، 1391خالقی، امیرحسین)
، 25، دوره جلده فرآیندد مددیریت و توسدعه    م، «سدازمانى  مطالعدات  فراپارادایمى( در

 .51-35، ص2شماره 
ن درآمدی بر مفهدوم و کدارکرد هویدت محدی  انسدا     »(، 1383دانشپور، سید عبدالهادی)

 .  70-59، سال اول، شماره اول، صمجله باغ نظر، «ساخت
(، 1388رضوانی، مهران و سید حمید خدداداد حسدینی و عدادل آور و پرویدز احمددی)     

مطالعده   ای،رشدته نگداری در مطالعدات میدان   مبانی پارادایمیدک و پدارادایم  تأمّلی بر »
، نسدانی افصلنامه مطالعدات میدان رشدته ای در علدوم      ،«موردی: بازاریابی کارآفرینانه

 .147-1119، ص 1، شماره 2دوره 
اخت جامعده  های شنای بر روشها: مقدمهکَندوکاوها و پنداشته(، 1392پور، فرامرز)رفیع

 ، تهران: سهامی انتشار.قیقات اجتماعیو تح
اندیشده   دگرگونی مفهوم شهر و گذار از»(، 1387رفیعی، امیررضا و عبدالهادی دانشپور)

 -10 ، شدماره 19جلدد   نشریه بین المللی علوم مهندسدی، ، «مدرن به اندیشه انتقادی
 .194-185ب،  ص

 ومه مددیریت شددهری  مندددرج در دانشدنا ، «گرایدی اثبدات »(، 1387رئدین داندا، فریبددرز)  
و  ، تالیف عباس سعیدی و دیگران، تهران: موسسه فرهنگی، اردال  رسدانی  روستایی

 مطبوعاتی.
 آگه. ، تهران: انتشاراتعقالنیت دانش علمی: روش شناسی انتقادی(، 1392ساعی، علی)

ا الگوهای خلق ف دا در معمداری بد   »(، 1393سوهانگیر، سارا و محمدرضا نصیرسالمی)
 .  78-65، سال یازدهم، ص28، شماره باغ نظر، «های نظری پسامدرنرادایمتکیه بر پا
، مجلده معرفدت فلسدفی   ، «نقدهای پوپر و مشکالت ابطال پذیری»(، 1389صادقی، رضا)

 .150-125سال هشتم، سال دوم، ص
هدای  شناسی فلسفی دانش جغرافیا )درنگدی در پدژوهش  آسیب»(،1393صادقی، مجتبی)

 .78-55، ص80، شماره 20، سال شناسی علوم انسانی فصلنامه روش، «شهری(
-217، ص52، شدماره  مجله بخارا، «شناسیامبرتو اکو و نشانه»(، 1385ضیمران، محمد)

226. 
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ا هابرمداس بد  « کدنش ارتبداری  »شناسدی نظرید    بررسی روش»(، 1390عباسپور، ابراهیم)
اره دوم، ، سددال دوم، شددمفصددلنامه معرفددت فرهنگددی اجتمدداعی، «رویکددرد انتقددادی

 .64-35ص
درآمددی بدر نظریدات    »(، 1385علی نوروزی، رضا و علی شدهدادی خواجده عسدگری)   

 سدال  شناسی علدوم انسدانی  فصلنامه روش، «شناسی علوم انسانیهابرماس در  روش
 .135-115، ص47دوازدهم، شماره 

 ، تهران: نشر نی. شناسی شهریانسان(، 1391فکوهی، ناصر)
 افشدین  و سدرخوش  ، ترجمده نیکدو  تداری   و تبارشناسدى  ه،نیهد (، 1381میشدل)  فوکدو، 

 پسدت مدرنیسدم،   و مدرنیسدم  هداى متن گزیدده  در کهون، الرنن، مندرج جهاندیده،
 نى.  نشر تهران: دیگران، رشیدیان و ترجمه عبدالکریم

هدران:  ترجمه افشین جهاندیده و دیگدران، ت  نیهه، فروید، مارکن،(، 1388فوکو، میشل)
 نشر هرمن.

شدناختی در علدوم   هدای روش چدرخش »(، 1387ی راد، محمدامین و وحید رلوعی)قانع
 ،57، شدماره  14، سدال  شناسدی علدوم انسدانی   فصدلنامه روش  ، «انسانی و اجتماعی

 .74-53ص
ه فصدلنام ، «شناسی مدارکن و نقددهای وارد بدر آن   روش»(، 1389کاظمی آرانی، فارمه)
 . 6، شماره فرهنگ پژوهش

 تحلیدل  شدناختى در روش اصدلى  گدام  ده»(، 1388زائدری)  کهدوئی، حسدین و قاسدم   
ماره ، شد فصدلنامه راهبدرد فرهندگ   ، «فوکدو  میشدل  آرار به اتکار فرهنگ با تبارشناسانه
 .30-7هفتم، ص

مجلده کیهدان   ، «هوسدرل و تأسدین پدیدارشناسدی   »(، 1375کمالی ندژاد، محمدحسدین)  
 .60-49، ص68، شماره اندیشه

ایت رراحی شهری: چارچوب رراحدی شدهری، دسدتور    اسناد هد(، 1385کوآن، رابرت)
، ترجمه کورش گلکار و سدولماز  کار توسعه و ررح جامع سه بعدی رراحی شهری

 حسینیون، تهران: اسلیمی.
 مت.س، ترجمه سعید زیباکالم، تهران: های علمیساختار انقالب(، 1393کوهن، تامن)

هدای  هدا و پدارادایم  وین دیددگاه شناسی: تکنظریه جامعه(، 1393کینالک، گراهام چارلز)
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 شناسان.، تهران: جامعهاصلی آن
، «امرهِرمنوتیکِ فلسفی با تکیه بر کتاب حقیقدت و روش گداد  »(، 1393گراوند، مسعود)

 .171-154، ص4، سال اول، شماره فصلنامه تاریخنامه خوارزمی
یکدرد  محی  بصری شهر؛ سیر تحول از رویکدرد تزئیندی تدا رو   »(، 1387گلکار، کورش)

 .   114 -95. ص4، سال پنجم، شماره فصلنامه علوم محیطی، «پایدار
 ،«پدژوهش  در باورانده  کمیدت  زدگدی  افسون بر آمارزدگی؛ نقدی»(، 1393گلکار، کورش)

 .28-17، ص145، شماره نشریه مسکن و محی  روستا
، «هدا شدناختی تئدوری  های رراحی شهری: تحلیدل گونده  تئوری»(، 1378گلکار، کورش)

 .33-16، ص29، سال نهم، شماره ه صفهمجل
 سمت. ، ترجمه رضا داوری اردکانی، تهران:فلسفه در قرن بیستم(، 1392الکوست، ژان)
ه نشدری ، «نگاهی به تجربه مدرنیته در شدهر و شهرسدازی معاصدر   »(، 1383لطفی، سهند)

 .27 -16، ص20، شماره هنرهای زیبا
، علدوم رفتداری در رراحدی محدی     آفرینش نظریده معمداری؛ نقدش    (، 1391لنگ، جان)

 فر، تهران: دانشگاه تهران.ترجمه علیرضا عینی
دن ، ترجمده ال معماری و شهرسدازی در قدرن بیسدتم   (، 1390ماناگو المپونانی، ویتوریو)

 اعت ادی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 دو نقطده عطدف در   2000منشدور آتدن و منشدور    »(، 1379محمدزاده تیتکانلو، حمیده)

 .24-11، ص1، شماره نشریه مدیریت شهری، «های شهرسازی قرن بیستمیشهاند
 شناسان.، تهران: جامعهروش در روش(، 1389محمدپور، احمد )
ن: ژان فرانسوا لیوتار و پیدایش علدوم اجتمداعی پسدت مددر    »(، 1387محمدپور، احمد)

ماره جم، شد ، سال پدن دوفصلنامه علوم اجتماعی، «خاستگاه نظری و مبانی پارادایمیک
 .  82-39، ص1

فلسدفی   ای ادگار مدورن و مبدانی  رویکرد فرارشته»(، 1385محمودنیا، علیرضا و دیگران)
شدماره   ، دوره چهدارم، ای در علوم انسانیفصلنامه مطالعات میان رشته، «اندیشه وی

 .86-65، ص2
 گهند فر علدوم و  پژوهشگاه قم: ،دینی نواندیشی و هرمنوتیک (،1386جهانگیر) مسعودی،

 اسالمی.
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، «شناسدی معمداری  گونده و گونده  »(، 1392معماریان، غالمحسین و محمددعلی ربرسدا)  
 .114-103، ص6، شماره نشریه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

 نی. ، تهران: نشرهای علمیناپذیری پارادایمقیاس(، 1394مقدم حیدری، غالمحسین)
 .33-30، شماره نهم، صماهنامه منظر، «چیستی منظرشهری»(،1389منصوری، سید امیر)

 ، ترجمده گفت و شنود درباره سرشت انسدان (، 1384مورن، ادگار و بورین سیرولینک)
 عباس باقری، تهران: نشر علم.

یدک،  های سنتی، ساختارزدایی و هرمنوت(، تفسیر محی  به روش1380موگروئر، روبرت)
 گاه تهران.ترجمه دکتر منوچهر ربیبیان، تهران: انتشارات دانش

نشدریه  ، «هدای فلسدفی آن  فرمال ف دای شدهری و پایده    تحلیل»(، 1384مولوی، مهرناز)
 .34-27، ص21، شماره هنرهای زیبا
نی و ریزی راهبردی توسعه شهری: تجربیدات اخیدر جهدا   برنامه(، 1392مهدیزاده، جواد)

 ، تهران: آرمانشهر.جایگاه آن در ایران
مجلدده جسددتارهای ، «هددای شهرسددازیپددارادایم تحددول در»(، 1385مهدددیزاده، جددواد)

 .  24-6، ص16و  15،  شماره شهرسازی
لم معمار ، تهران: عهای مساله در معماریپارادایم(، 1394ناری قمی، مسعود و دیگران )

 رویال.
 سدت پ فلسدفی  نظرگداه  یدک  :ویتگنشتاین زبانی هایبازی نظری »(، 1390ندرلو،بیت اهلل)
-87، سدال دوم، شدمارة اول،ص  شناسی بنیدادی صلنامه غربدوف، «زبان مدرن دربارة

100. 
،ترجمده محمدرضدا شدیرازی،    نظریه های پسدامدرن در معمداری  (، 1392نسبیت، کیت)

 تهران: نشر نی.
نشدریه دانشدکده   ، «تعارضات عقل محد  در فلسدفه کاندت   »(، 1384نوظهور، یوسف)

 .40-23، ص194مسلسل ، شماره 48، شماره ادبیات و  علوم انسانی دانشگاه تبریز
، 4ماره ، شد فصدلنامه خیدال  ، «جایگاه نماد در نظام اندیشه یونگ»(، 1381وزیرنیا، سیما)

 .71-60ص
مجلده  ، «مگرایی در فلسفه علتأثیر ویتگنشتاین متأخر بر نسبی»(، 1383هوشیار، یاسمن)

 .199-169، ص9، شماره فلسفه
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