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  خالصه 

 

برای بسیاری از  و کاربرد آن در معماری در کنار هم به عنوان نقطه ی شروع و همچنین نقطه ی پایان پژوهش نظریه 

یک محقق ممکن است در حالی که کنند.  عمل می مخاطبین خود که طیف گسترده ای از دانشگاهیان را تشکیل می دهند،

تحت بررسی معین برای توضیح یک پدیده ی خاص ی شاخص چهارچوب اهداف پژوهش خود را ارزیابی بر روی یک تئور
زیست محیطی، قوانین مراکز شهری و یا  مسائل مختلفی چون تحت مطالعه ممکن است مربوط به شناخت نظریه هایکند. 

و بررسی های صورت گرفته پژوهش ها  شود. منجر خاص یاستراتژیک یک معمار اجتماعی خاص در طراحیِ نظریۀنقش یک 

 ،مخاطبینبرقراری ارتباط با  ،که طراحی، موضوعات و مسائل منحصری دارد و روش اندیشیدن در طراحی ستحاکی از آن ا
در سایر  آن ها در محیط های مختلف است که متفاوت از اندیشه علمی و اندیشه دانشمندان زیستفرهنگ و شیوه های 

ه طراحان و معماران قرار دارد صورت می گیرد. ندیشاست؛ یعنی درک موضوعات درطراحی از طریق نظریه که در مرکز ا علوم

به طور کلی به کارگیری نظریه ها در طراحی به منظور پاسخ دهی منطقی به نیازهای روانی و به وحدت رسانیدن آن ها، 
، نقد تاریخ چونمعماری  لسه اص پیش بینی آینده و نوع مواجهه با آن و صرفه جویی در اقتصاد اندیشه می باشند. از طرفی

را، طبقه بندی می  آنهاتحلیل مشکالت معماری، دست آوردها و به عالوه روابط بین  دلیلو پژوهش معماری، نظریه را به 

این  .نشان می دهد که آن بدون وجود یک مبنای تاریخی نمی تواند توسعه یابد و بالعکسیک نظریه جامع معماری  کنند.

با اهداف بررسی نظریه و مفاهیم مستتر در آن ، انواع نظریه پردازی مطرح در طراحی  مقاله که از نوع توصیفی می باشد
معماری و سایر علوم، نظریات جدید در معماری، نسبت نظریه با تاریخ،  نقد، پژوهش و کاربرد آن در معماری می باشد که 

 در طول نگارش مقاله بدان اشاره ای خواهد شد .
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 مقدمه    .1
 .و توجه به ضروریات و ارکان آن است« نظریه»در تفکر خودآگاه معماری، مستلزم شناخت عمیق و دقیق 1کاربرد نظریه       

هدف علم در طراحی گسترش دانش طراحان است که در ذهن آن ها درونی سازی شده و در خالل طراحی نقش اصلی  .[1]
برای آن ها را سهل تر می نماید.  ه امکان تصمیم گیریریق ساخت نظریرا در ساختار دادن به مفاهیم و معنا ایفا نموده و از ط

پژوهش ها نشان داده است که طراحی، موضوعات و مسائل منحصری دارد و روش اندیشیدن در طراحی برقراری ارتباط با 

دیگران، فرهنگ و شیوه های زندگی آن ها در محیط های مختلف است که متفاوت از اندیشه علمی و اندیشه دانشمندان 

در نظریه  .[2]است؛ یعنی درک موضوعات درطراحی از طریق نظریه که در مرکز اندیشه طراحان قرار دارد صورت می گیرد
معماری، تمام وجوه و ابعاد معماری را شامل می شود و به عنوان پژوهشی با اهمیت، دارای کاربردهایی در زمینه های علمی 

ماری هستند که ما آنها را در بررسیِ تاریخی ، نقد و پژوهش معماری اضافه و می باشد. نظریه ها تجارب حاصل از )طرح( مع

وارد می کنیم. نظریه ما را قادر به درک و فهم معماری می نماید و از طرفی سبب ایجاد پیش بینی های موثر در شرایط 
ود، تحت فاکتورهایی با عنوان کنونی و آینده می شود. تصمیم های ضروری که برای آفرینشِ یک اثر معماری گرفته می ش

ساخت . در واقع [3]نظریه هستند که با ارزیابیِ اصولی و اساسی، راه حلی با کیفیت را در یک نمونه عینی سبب می شود 

نظریه، فرایندی خالق و مفهومی است که از طریق تحلیل و انتضام بخشی به رویدادها، ساختار معنی داری را درباره موضوع 

نظریه، عمقی مفهومی به پژوهش در معماری وارد می سازد، ضعف و مشکالت آن را شناسایی و .  [2]طراحی پدید می آورد 
می سازد. در واقع پژوهش و بررسیِ تاریخ در معماری بدون یک تئوری منطقی فاقد نتایج صحیح و کاربردی را جایگزین آن 

معنا و مفهوم می باشد. تمام زمینه های کاربردی در نظریه، فرایندی خطی را به وجود و با اطراف خود اتصال میانی برقرار 

ژوهشی که در زمینه معماری انجام می شوند می کنند و دارای بحثی پیچیده در سیر تکاملی و متوالی خود می باشند انواع پ
عمومی در معماری را به کار می برند و تحلیل استفاده از نظریه را امکان پذیر می نماید و نظریه  فرصت ها را به  یک نظریه 

 [.3] افزایش می دهند نتایجِ مطالعات تحلیلیدر وسیله نفوذ 

آشکار ساختن آن چیزی است که یکی از مشکل ساز ترین جنبه های  هدف این مقاله بررسی مفهوم نظریه به منظور      

نظریه است. فرایند نظریه پردازی، نیازمند یک حرکت اصولی است که نخستین گام آن تبیین خود نظریه به یک امر واقع 
انسان  صوص دنیایاست، اینجاست که کار نظریه پردازی به واضح ترین شکل ممکن، نسبت مساله دار با واقعیت، و علی االخ

ها را آشکار می سازد. نکته دیگری که در ضمن مطالعه این مقاله می توان در خصوص آن تامل کرد، رابطه بین نظریه و 

پژوهش است، آیا نظریه بر پژوهش مقدم است یا متاخر بر آن، و اگر این چنین است آیا می توان بدون داشتن یک نظریه در 
 نظریه پردازی کرد؟ باب نظریه پردازی اقدام به

مقاله حاضر مشتمل بر چند قسمت در خصوص اهمیت و ضرورت نظریه، معنا و مفهوم نظریه، شیوه های نظریه پردازی،       

نقش نظریه در معماریِ قرن جدید، دهه های اخیر و جز آن است و به ویژه برخی مسائل و مواضع چالش آفرین، نظیر احکام 

برخی نظرات معماران با معیارهای رسمی نظریه شناسی، مطرح و در مورد آنها بحث شده است. در هنجاری و یا عدم تطبیق 
 نگارش مقاله سعی بر آن است تا دیدگاه های مختلف درباره نظریه و شیوه های نظریه پردازی بررسی شود.

 

 در تعریف نظریه .2
به معنی مشاهده کردن و  در یونانی؛ (theoria) "تئوریا"در انگلیسی و  (theory)"تئوری"واژه نظریه در فارسی معادل       

  "تئوروس"لغت تئوریا از ریشه  .(Groat & Wang, 2013,p.110)، می باشد تعمق از فاصله ی دور مشتق شده است

 

 
1. Theory 
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theoros))  تئا "خود از دو ریشه  "تئوروس"است. لغت  "مشاهده گر و ناظر"اخذ گردیده که به معنای"(thea)  و
می باشد "دیدن و مشاهده"به معنای  "هوران"و واژه "یک منظر"به معنای  "تئا"واژه  ساخته شده است. (horan)"هوران"

( theory)مذکور، برای لغت  را می دهد. عالوه بر ریشه  "انتخاب یک منظر برای نگاه کردن "معنای "تئوروس"و به این طریق

 "تئیون"می داند.( theion)می داند  "تئیون"را  "تئوری"از ریشه دیگری نیز نام برده شده است. این ریشه شناسی منشاء لغت 

بازنمایی معنا و مفهوم سازمان مقدس طبیعت یا کیهان می  "تئیون"است. در واقع  "چیزهای مقدس"به معنای 
همچنین  .[4] لهه ما فوق طبیعی به شمار می آیدنوعی ا "تئا"به نوعی قداست طبیعت اشاره دارد در حالیکه "تئیون"باشد.

که  "ئوریات"به معنی عمل و فعالیت قرار داده میشود. بین ویژگی تامل در  "پرکسیس"کلمه ی یونانی ه را در مقابل این کلم

که در آن ما به بر روی چیزی در حال انجام کاری هستیم تفاوت قابل  "پرکسیس"از راه دور بر روی چیزی انجام میشود و 
که به آنها اشاره  [.5]ئوری و کاربرد به صورت بسیار نزدیکی با اهداف موردی توجهی وجود دارد. اما این نکته واضح است که ت

این واژۀ یونانی بیش از انکه به دریافت غیر فعال جلوه های خارجی یک شیء اشاره کند، به تفکر و تامل شد مرتبط هستند. 

محسوب می شود، زیرا بیانگر مقطعی از  فعال دربارۀ آن می پردازد. این گرایش به تفکر فعال، پیشرفت فکری مهمی در غرب
زمان است که تشریح کنش های طبیعی به جای مبتنی شدن بر گونه های اساطیری، بر ساختار عقالیی استوار گردید. یک 

نظریه زمانی به تکوین می رسد که این تبیین به واسطه زبان یا سایر عالئم، به صورتی سازمان یافته به نظم در آید. امروزه 

سامانه علمی به تعاریفی از نظریه نیاز دارد که در خور آن رشته خاص باشد. مثال در علوم طبیعی، نیاز بسیاری به پیش  هر

بینی دقیق است. در نظریه های علوم انسانی ، بیشتر تاکید بر احتماالت آماری و نتایجی است که بر اساس رفتارهای انسان 
های زیبا، نظریه های هنر و تولید هنر، مانند نظریه زیست شناختی دیویی یا نظریه قابلیت تعمیم نظری داشته باشد.در هنر

  .[6] بیشتر به ساختارهای سامان یافته فلسفی گرایش دارند« صورت نمادین»لنگر است، تحت عنوان 

ۀ از تکوین این نشئ در واقع نظریه سنتزی است از تقابل ویژگی های جهان عینی و قوای تعقلی در راستای اهداف. پس      
اجمالی نظریه، مابقی فرایند محتاج پرداختن ارادیِ تفصیلی و روش مند است. به عبارتی رساندن نظریه از اجمال به تفصیل 

و از حالت نطفه وار به مراحل رشد و بلوغ، یا از بذر به درخت، وابسته به توانایی های فکری، علمی و عقلی فرد یا محیط 

ت. برای شخصی که توان پرداخت تفصیلی به یک ایده را ندارد، نظریه در حالت کمون است؛ در حالت بذری سازندۀ نظریه اس

است که شرایط تبدیل به درخت کامل را نمی یابد.گاه پردازش در محدوده ای نسبتاً کوچک صورتمی گیرد و بدین سان 
ک معین به تعبیر جزئی، با ی« شخص»ای حسی بین  نظریات شخصی به وجود می آید. نظریاتی که ناظر بر برقراری رابطه

حالت و یا پدیده است. این دو نوع فرایند حدوث نظریه را با تاکید بر مرحله ای خاص می توان بهتر شناخت. می توان که 

 .[1]است « سوال»و متعاقب آن « شگفتی»گفت اولین جرقه یا نطفه نظریه 
 

 نظریه علمی .2

می دهد و همه تالش ها در عرصۀ آن برای تبیین امور  ز گزاره های متانسب و مرتبط را تشکیل هر علمی مجموعه ای ا       
واقع و موارد مربوط به آن هاست، بنابراین هر علمی را می توان متشکل از دو بخش مفاهیم و گزاره ها دانست که همگی با 

متمایز می سازند. در میان گزاره های علوم، آنچه آنها را  هم ساختار اصلیِ علم را تشکیل می دهند و هر علم را از سایر علوم

از دیگر علوم متمایز می سازد و تشخیص خاصی را برای آنها پدید می آورد یا به دیگر سخن، آنها را به عنوان یک علم به 
وان این گونه تعریف به طور کلی جوهر مفهوم نظریه ای علمی را می ت .[7] دیگران می شناسانند، نظریه های آن علم هستند

نمود: نظریۀ علمی عبارت از مجموعۀ کوتاه و منسجمی از مفاهیم، دعوی ها، و قوانینی است که غالباً به صورت فرمول های 

به  .[8] استفاده کرد  ریاضی بیان می شوند و می توان ار آن ها برای توضیح و پیش بینی دقیق و صحیح پدیده های طبیعی
طور خالصه یک نظریه یک ایده است؛ ایده ای انتزاعی با شکل، هدف، کیفیات و مشتقات خاص. اما یک ایده ذهنی و قابل 

 .[9]انتقال که محصور در شکل ارائه و معرفی آن نیست، بلکه محصور با جوهره ای است که با شکل خود بیان می کند 
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 نظریه و پژوهش در معماری .3

دربارۀ هر همکاری مفروضی در نظریه معماری، الزم است مشخص شود که نظریۀ معماری چیست؟ نظریه  به منظور بحث      

 در هر رشته ای چهار چوبی اصلی است که:
 دیده های مورد مشاهده را توضیح می دهد 

 آثاری را که تحت شرایط به خصوص بروز می کند، پیش بینی می کند 

 [11]دیدی می سازد که به روش پیش بینی شده نظریه، اجرا می شود و فرد را قادر به ایجاد موقعیت های ج

با معادل شدن تحقیق آثار هنری و از جمله معماری با آنچه در علوم دقیقه و طبیعی، تحقیق و پژوهش نامیده می شود،       
روش، شرط صحت تحقیق و تحقیق هنری از مکاشفه خارج و روال و روشی معین پیدا می کند و ابتنا به نظریه و تکیه به 

سابقه چندان طوالنی در معماری ندارد اما ریشه در تحولی  2دست یابی به حقیقت دانسته می شود. هر چند تحقیق ابژکتیو

اگر پژوهش را  .[11]قدیمی در جریان فکری بشر دارد که در سیر ناگریز خود تحقیق ابژکتیو را ممکن و موجه داشته است 
م دادن کنشی تعریف کرد که با هدف افزایش شناخت و آگاهی از جهان اعم از طبیعی و اجتماعی، برعهده گرفتن و انجا

صورت می پذیرد؛ نظریه را می توان نظامی از تصورات انتزاعی به هم تنیده تلقی کرد که با هدف تلفیق و سازمان دهی دانش 

اخته شده تفکر انسانی دانست که مشاهدات متفرق ثبت در چنین صورتی، نظریه را می توان ابزار س .[12]به وجود می آید 

شده در سامانه های مختلف را، از طریق فرایندهای شناختی ویژه ای موسوم به اندیشیدن، یک پارچه کرده و دانشی مدون 
 پس از بررسی و کاوش میان رابطه ی مکملی و در هم تنیده ی پژوهش و طراحی، ما در حال حاضر چالش .[11]می کند 

تبدیل یک موضوع کلی یا بخشی ویژه به پژوهش واقعی طراحی را بررسی می کنیم. استدالل ما بر این است که اولین گام 

در این فرایند لزوما مستلزم توجه اساسی پژوهشگر به الیه های متعددی از اهداف هر مطالعه تحقیقاتی است. فعلیت این 
نشان داده شد،  1 شکلهمانطور که در  .[5] العه و نتیجه ی پژوهش باشداهداف، به تنهایی بایستی از دو پس زمینۀ مط

دسته ی دوم شامل اهداف ذاتی و بدیهی پژوهش میشود. از این لحاظ ما میتوانیم طیفی از اهداف را شناسایی کنیم. شامل 

 یشوند. آنهایی که به ساخت تئوری کمک میکنند تا آنهایی که مربوط به کاربرد آن در هر مورد خاص م

در اینجا  .مختلف داللت داشته باشنداگرچه این اهداف میتواند تا حدودی به تائیر بالقوه ی پژوهش بر گروههای مخاطب 
قصد بر این است تا روشن شود اهداف کاربردی یا تئوریک و یا هردوی آنها چگونه مانند سرنخهایی که در تمام پژوهش تنیده 

خش ما ابعادی از تئوری که بر روی طرح کلی پژوهش تاثیر میگذارند را مورد بررسی قرار شده اند عمل می کنند. در این ب

 میدهیم ]همان[.

 

 
 

 
 

 

 
2 .Objective 
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: سواالت پژوهشی یک مطالعه به طور عمیقی 1شکل 

به عوامل محرک خارجی آن ارتباط پیدا می کند 

چهارچوب نظری  همچنین و( متنی یا زمینه ای اهداف)

و برنامه های کاربردی مورد نیاز )اهداف پژوهشی( 

برای مطالعه است. هردو دسته به نوبه ی خود توسط 

و روش نگرش محقق در چهارچوب مکتب فکری 

تحقیق قرار می گیرد. دیاگرام تنظیمی توسط لیندا 

 گروت]همان[.

 

 

 آن در معماری کاربرد. نظریه و 5
دو نکتۀ اساسی در ارتباط طراحی معماری )تاکید بر طراحی است( با مقولۀ نظریه اهمیت دارد. نخست آنکه نظریه در       

تجربی و علوم اجتماعی معنا و مفهومی دارد که آن معنا از معنای نظریه در طراحی معماری قاعدتاً متمایز است و اثبات  علوم

نظریه بر پایۀ تجربه و آزمون استوار است. حال آنکه در کلیت طراحی معماری، این امر بی معنی است، مگر در اجزای مرتبط 

کل گیری معماری امروز مشهود است ولی در تاثیر نظریه به معنای امروز آن بر با ساخت معماری. دوم، ورود نظریه در ش
معماری دوران قبل مدرن جای تردید وجود دارد. فضای امروز معماری به شدت تحت تاثیر فضای سنگین پژوهشی، زیر چتر 

بر مبنای نظریه، از معماری قابل  انبوهی از نظریات متعدد و متفاوت قرار گرفته است. امروزه نگرش های نو و فناوری جدید

ما بحثمان   [.14]حذف نیست. نظریه های جدید هر چند در گذشته جایگاهی نداشته اند، را باید نقد و از آنها استفاده نمود 
 در مورد تئوری را از ارجاع به معنی آن در دیکشنری مریام شروع میکنیم:

 یکدیگر.تحلیل تعدادی از واقعیت ها در رابطه با  .1

 : حدس و گمان1. تفکر انتزاعی2

 . قوانین کلی و یا انتزاعی تعدادی از مسائل، یک علم و یا یک فرم هنری )برای مثال تئوری موسیقیایی(.1
. یک باور، خط مشی و یا روش ارائه شده و یا دنبال شده به عنوان پایه ی یک عمل. تعدادی واقعیت، قانون و یا شرایط 4

 فرضی.ایده آل و یا 

 و یا قابل قبول برای توضیح پدیده ها. 4. قوانین منطقی5
. الف( یک فرضیه ارائه شده برای مبحث و یا تحقیق و بررسی. ب( یک فرض یا گمان ثابت نشده. ج( تعدادی قاعده که دید 6

 دقیق و نظام مندی را از یک موضوع ارائه میدهند.

تلف معنی آن میتوانند به سه دسته ی کلی برای مقصود ما تقسیم شوند که این تعریف به ما کمک میکند زیرا الیه های مخ
 این ستون ها مطلق و کامال مجزا نیستند )مقداری هم پوشانی در معنی آنها وجود دارد(. .[5]نشان داده شده اند  2در شکل 

 اما یک دید کلی مفید برای فهم تئوری به ما میدهند.

 
3. Abstract 

4. Logical 

 

به طور کلی نه تنها تئوری هایی که بر پیش بینی و علت و معلول تاکید دارند بلکه دیگر  5منظور ما از تئوری توصیفی       

همانطور که از نامش پیداست  6تئوری ها که نقش پروسه ی اجتماعی و تعبیر ها را روشن میکنند نیز هست. تئوری هنجاری

سواالت 

 تحقیق

 

 

 اهداف زمینه ای 
 محرک(1

 مخاطب(2

 اثر(1

 اهداف پژوهش
 نظریه(1

 کاربرد(2

 

 روش تحقیق
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مول را بر طبق هنجارها توضیح میدهند و تفسیر میکنند. مثالهایی از آن در ادامه به تئوری های گفته میشود که اعمال مع
تئوری هایی بسیار مناسب برای ایجاد مقبولیت طرحهای معماری هستند. بنابراین  7ی این بخش می آیند. تئوری های جدلی

یکند این تئوری ها به صورت ذاتی طرحی میگوییم. همانطور که دیکشنری مریام عنوان م-ما اینجا به آنها تئوری جدلی

را ایجاد میکنند که چیم پیرلمن و اولبرکت تیتکای  انتزاعی و گمانی هستند. اما اگر کارشان را درست انجام دهند چیزی

 یاد میکنند ]همان[. "پیوستگی ذهن ها"لغت شناس از آن به عنوان 
 

که در سه ستون دسته بندی شده اند.  در دیکشنری مریام به صورت شماره دار "تئوری": معانی 2شکل 

 معناهای زیر ستون ها شامل هر سه ستون میشود ]همان[

 

 

 

 معماری طراحیِنظریه و   .6

نظریه هایی می سازند یا از روش ها ی مختلفی از منظر پدیدار شناسی، طراحان به منظور تصمیم گیری در طراحی،       

برا ی انتضام اجزاء طرح استفاده کنند، یا اینکه از نظریه هایی ناهمگن و متناقض بهره می گیرند که به صورت جداگانه یا 

عی وراحی موضترکیبی از آن ها را در طراحی مورد استفاده قرار می دهند و تاثیراتی را بر طراحی پدید می آورند. بنابراین ط
، گوناگونی نظریه ها و شیوه تاثیرگذاری آن ها بر موفقیت طرح نشانگر "نظریه "تاثیرگذار و ساختاردهنده به است وابسته، 

. به طور [2]به یکدیگر وابسته می باشند   "نظریه و طراحی "اهمیت نظریه در طراحی است، عالوه براین در فرایند طراحی، 

نظریه و طراحی را این طور تعریف نمود: طراحی شامل حل مسائل، نوآوری، یا تبدیل موقعیت های  کلی می توان رابطۀ بین
 .کمتر مطلوب به موقعیت های مرجح است. برای انجام این کار، طراحان باید بدانند 

5. Descriptive                                                      

6. Normativ 

7. Polemical 

چیزها چگونه کار می کنند و چرا. دانستن نحوه عملکرد چیزها و نیز چرایی این نوع عملکرد ما را ملزم به تحلیل و تبیین 
. از طرفی باید پذیرفت که در بهبود طراحی معماری نظریه های سایر رشته ها [9]می سازد و منظور از نظریه همین است

 تئوری توصیفی تئوری هنجاری طرحی -تئوری جدلی 

. یک باور، خط مشی و یا روش ارائه شده و یا 4 . تفکر انتزاعی2
دنبال شده به عنوان پایه ی یک عمل. تعدادی 

 ایده آل و یا فرضی.واقعیت، قانون و یا شرایط 
 

. قوانین منطقی و یا قابل قبول برای توضیح 5
 پدیده ها.

 )در این بخش بیشتر توضیح خواهیم داد(

 . تحلیل تعدادی از واقعیت ها در رابطه با یکدیگر.1

 . قوانین کلی و یا انتزاعی تعدادی از مسائل، یک علم و یا یک فرم هنری )برای مثال تئوری موسیقیایی(.1
 

. الف( یک فرضیه رائه شده برای مبحث و یا تحقیق و بررسی. ب( یک فرض یا گمان ثابت نشده. ج( تعدادی قاعده که دید دقیق و نظام مندی 6

 را از یک موضوع ارائه میدهند.
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اسی یا روان شناسی، معماری ترقی و به خواست های انسانی بهتر پاسخ می قابل اعمال است. در سایه نظریات جامعه شن
نظریه در طراحی، موضوعی بحث برانگیز است که برخی آن را نظامی از تصورات و طرح واره های ذهنی می دانند  [.14]دهد 

درک واقعیت های موجود و ساختار که، پدیده ها یا گروهی از پدیده ها را توصیف و تشریح می کند یا اینکه آن را به منظور 

دادن به آن ها مطرح می کنند. برخی دیگر هم آن را وسیله ای برای پیش بینی چگونگی شکل گیری عملی خاص می دانند 

. در سال های اخیر نیازهای جدید حرفه ای در بازار کار، به همراه موضوعات مطروحه آموزشی در دانشگاه ها، زمینه الزم [2]
رک بهتر موضوعات به دستیابی به نظریه در طراحی فراهم کرده است. تحقیقات در زمینه های مصالح، قوانین، را برای د

استانداردها و قضاوت های هنجاری و... در سراسر دنیا شروع شده است. تحقیقات در زمینه های مختلف آموزش طراحی نیز 

به همراه آگاهی  از تاثیرات  "نظریه در طراحی "ام است و توجه بهدر بسیاری از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در حال انج
 .متقابل محیط و رفتار، مورد توجه محققان قرار گرفته است ]همان[

 نقد، تاریخ، پژوهش و تاثیر آنها بر نظریۀ معماری . 7

نمی توانند بدون حمایت نقد  نقد معماری، هر دو شاخه ی نظریه و تاریخ را تفسیر می نماید، اگرچه هر یک از آنها      

باشند. همه این سه اصول معماری یعنی تاریخ، نقد و پژوهش معماری، نظریه را به خاطر تحلیل مشکالت معماری، دست 

یک نظریه جامع معماری  نشان می دهد که آن بدون وجود یک  آوردها و به عالوه روابط بین اینها را، طبقه بندی می کنند.
خود، به بررسی رابطه تاریخ ونظریه، اقوال و  8پل آلن جانسون در کتاب .[3] بالعکسی تواند توسعه یابد و مبنای تاریخی نم

آراء گوناگونی را ذکر می کند، آرایی که معرف اختالف نظری جدی در باب فایده تاریخ است، می پردازد و چنین می 

هر دو اجزائی از کل اند و گاهی جای هر  گشتالت است. نظریه «شکل» نویسد:نسبت تاریخ و نظریه معماری همانند نسبت
دو انها عوض می شوند.نظریه و تاریخ معماری همچنین اند و از چنین تشبیهی می توان نتیجه گرفت این دو را نمی توان به 

 .[15] که این دو در نوسان با یکدیگرند صورت ثابت در مقابل یکدیگر فرض کرد در صورتی

 ن راجب رابطه ی نظریه و تاریخ این چنین است:نظریات صاحب نظرا

 برخی نظریه و تاریخ را جدا از یکدیگر می دانند 

 برخی نظریه را بر تاریخ استوار می دانند 

 و برخی رابطه ای متقابل بین نظریه و تاریخ می بینند 

 از نظر نویسنده بررسی نظریه و تاریخ بدون هم حاصلی ندارد.

گفتگو »داند. ترجمه فارسی این اصطالح را می توان به می «Design theory»را مثابه کالم معمارانهوی نظریه معماری       
، تسریح می «کالم معمارانه»معنا کرد. جانسون با توجه به « سخن طراحانه»یا « سخن درباره طرح»، «درباره طرح و معماری

میان نظریه و عمل نسبتی عمیق برقرار می کند و با توجه است. لذا « تجربه-نظریه»کند مسئله اصلی نظریه معماری مسئلۀ

به آراء کسانی چون:کیپنیس، مایکل هیز، آلن کالکوهن، کارول برونز، سیلویا آلوین نتیجه می گیرد که معماری واجد دو 
 عماری یۀ مو رشته بر تجربه اتکا دارد و بدین ترتیب شأن اصلی نظر قلمرو تجربه و رشته )معرفت مضبوط و منظم( است.

 

 
8. Paul-Alan Johnson,The Theory Of Architecture:Concepts,Themes and Practicees(New York:Van Nostrand 

Rerhold,1994. 

 

چون فلسفه ای مسلح به گزاره ها، یا « نظریه»میانجی گری و یا وساطت است. با این مقدمات به نظر می رسد که تلقی 
و « نظریه»آید،کمتر مورد مخالفت بوده است.آموزش  رمیقواعد تجربی که در کارگاه طراحی به کامجموعه ای متشکل از 
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تاریخ به شکل منسجم توجه به تاریخ نظریه ها و باور به اصل موجبیت تاریخی است. تا از این طریق، ضرورت آموزش آنچه 
نای کالم طراحانه، نمی توان به صورت بحثی گسترده آن هم به معمعماری را، « نظریه»نامند معلوم شود. مطالعه  درسهایی

در باب معماری و شیوه های بالغی آن پی گرفت و در این راه، نمیتوان تجارب فردی معماری را بدون اعتنا به مناسبات 

به اجتماعی، جنبه های کیفی شناخته معماری را بدون مالحظه کیفیات نا شناخته آن، هر پدیده معماری را بدون رجوع 

خود می نویسد: دل  زمینه های مادی و فرهنگی و سیاسی موثر بر آن، مطالعه کرد. ]همان[. پل آلن جانسون در کتاب
مشغولی های همیشگی من در مورد انچه با عنوان نظریه در معماری می شنوم، می خوانم و یا می بینم این است که ممکن 

و جامع درباره معماری، مرا به این نتیجه رسانده است که نظریه به  است در اساس نظریه نباشد.قابلیت تعمیم های کلی

و ارزش های خاص هدف قرار دهد  چیزی گفته می شود که بیشتر با استدالل و ایده پردازی، اقناع دیگران را نسبت به باورها
[6]. 

 

 تا به امروز 1960مقدمه ای بر نظریه معماری از . 8

شامل غنایی از درون مایه های معماری است که پارادایم های نظری جذابی به آنها  1965-1995نوشته های سال های       

چهارچوب می بخشد.آنها ما را در روشن ساختن آثار ناهمکون و متنوع معماری در طول سی سال اخیر،و توضیح ارتباط ان 

انهایی که مبنایشان  -سطحی از نظریه معماری یالیه ها 1991از اواسط دهه های  .[15] با معماری مدرن یاری می رسانند
گرفته شده ، به طور چشمگیری مشکوک و یا حتی غیر مرتبط 1971تا  1961از سیاست و نظریه های کامال منظم دهه های 

 دیده می شدند. تمایل به منطقه گراییِ انتقادی و تاکید بیشتر بر روی تکنیک ها توسط تقابل به شدت در این دهه رویا رو

بوده است و این جنبش ها می توانست خودشان را در موضاعاتی جدیدی همچون شهر و زمینه های منطقه ای و مجددا 
تمایل به جزئی شدن ظاهر کنند. همچنین در مقابلِ پیچیدگیِ ساختارشکنیِ فرمی، مفهوم جدیدی را برای فرم های ساده 

عامل بافت و ماده به کار برده می شوند. عامل دیگری که اصل  تر و کم صدا تر به وجود آورد که در همین زمان هر دو

معماری  دستخوش تغییرقرار می دهد، چیزی بود که به میزان زیادی از واژگان طبقه، جنسیت و نژاد گرفته می شد. سرانجام 

در تصورات  تمایل جدی به مسائل زیست محیطی به وجود امد که اگرچه  به صورتی است که 1991در اواسط دهه های 
با رویکرد جهانی شدن و با تفکرات  1971پیش زمینه ای قرار می گرفت و یا دست کم گرفته می شد. اما از دهه های 

گالوانیزه شده ای چون پدیده ی گرم شدن گرمای کره زمین، بازیافت و پایداری محیط زیست ایده هایی ایجاد می گردد. 

بود در طول چندین  (که به طور همزمان در حال وقو ک دوره انتقالی با جنبشیبا ی 1991همه اینها در اواسط دهه های 
وارد بحث معماری می شود در حالیکه فرصت هایی را برای افزایش « محیط»مقارن با پایان قرن گذشته،  .جبهه اتفاق افتاد

محیطی بخش کوچکی از این نمود محیطی در حوزه مسکن و ادارات بررسی و تحقیق  شده است. محدوده کاربرد نظریه 

. روابط بین محیط و معماری که در آن تجزیه و تحلیل زیست محیطی با پس زمینه نظری این محدوده [16] بحث است

 موضوع برقرار می گردد، دو هدف خواهد داشت:

 پیاده سازی طرح توسعه محیط زیست شناسی 
 پیاده سازی موازی معماری زیست محیطی 

مشتق و نمو و رشد یافته ی یک شبکه پیچیده از باورها، رفتارها و تالش هایی برای توصیف محیط  واژه محیط زیست      

این باوریم که امروزه بر [.17] زیست از گذشته تا به امروز است و الگوهای تغییر یافته در سیاست و رفتار را تفسیر می کند

اگر که در جهت نشان دادن و یا دخالت کردن در بین روابط  نظریه باید امکان تجدید نظر را به صورت مستمر داشته باشد

در سال های اخیر گام های عظیمی در  .[18]  در مقیاسی بزرگتر باشد بین ساخت و یا تغییر وضعیت های جهان پیرامونی
 ها به وسیله. این پیشرفت ها در بسیاری از روش برداشته شده استتوالی ژنوم انسان  جهت شناخت و درک مولکولی وتعیین
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درک سیستم عصبی مغز انسان تطبیق پیدا می کند. هم اکنون دانش ما از کارکردِ عملکردهای مغز، احتماال از زمان دهه 
بیشتر از هر دوره ای در طول تاریخ انسان رشد یافته است. معماری به دور از وجود یک عمل  بسیار مفهومی همانند  1981

ر پایه تجربه ی ناشی از احساس، واکنش ارگانیسم های تعیین شده، یک تحریک ضروری و نظریه ساخته شده است و شاید ب

جهانی که آن را به وجود می آورد، باشد )همانند عمل یک موسیقی(. یک ساختمان توانایی این را دارد که فورا واکنش حسی 

طور موفقیت آمیزی بر روی یک طرح اثر خواهد را استخراج کند و یک معمار خوب می تواند این را بفهمد که این فرایند به 
گذاشت. آنچه که به وضوح روشن است این است که ما دانشمان در این حوزه ها پیشرفت پیشرفت خواهد کرد. این مبنا برای 

 وارد سال دیگر در آینده خیلی متقاوت با آنچه که امروزه انجام می دهیم دیده می شوند. ما مسلما 21تا  11طراحی در حدود 

 . [16] دیدی از نظریه معماری را خواهیم داشتفاز ج
 

 نتیجه گیری  .9

 

در سال های اخیر یکی از مهمترین دستاوردهای معماری استفاده از روش هایی بوده است که نگاهی ابژکتیو بر حوزۀ       

این مقاله سعی شد تا به بررسی  معماری داشته که آن نیز محصول تبدیل علم به فرایندهای پژوهشی است. در طول نگارش
نقش و ضرورت نظریه در معماری به عنوان جزئی جدا ناپذیر از آن پرداخته شود. با توجه به نقش پر اهمیت نظریه در تاریخ 

معماری، همیشه طراحان بر آن بودند تا با ارائه نظریه هایی کارآمد، روش و محصول نهایی معماری را ارتقا بخشند، همچنین 

استفاده از آن بتوانند نکات و ضعف موجود در طراحی معماری را شناسایی و راه حل هایی کاربردی در جهت پیش بینیِ با 
آن ها ارائه دهند. بدین وسیله نظریه ها باید به گونه ای عمل نمایند که برای تمام اعصار مناسب و منطقی باشند. با توجه به 

محیط و زندگی بشر، نظریه هایی که امروزه داده می شوند بایستی در قالب علمیِ گسترش دامنه های علمی و تغییر ماهیت 

دقیق و در رابطه ای نزدیک با پاسخ به رفتار و کنش انسان به محیط و اثر محیط بر انسان و معماریِ مطلوب باشند. امروزه 

به کرّات دیده می شود که بیشتر به مانند  در محیط های  آکادمیک و یا در کتابها و مجالت مختلف استفاده از واژه نظریه
بیانیه یا منیفست هایی از سوی معماران می باشد که باید از موضوع نظریه با آموزش به متخصصین حرفه ای و دانشجویان، 

متمایز شوند. همچنین معماری امروز بایستی بر اساس پژوهشی علمی و منطقی و همسو با فناوری های روز طراحی گردد و 

 مام اینها در پناه نظریه ای مناسب و کارآمد تحقق می یابند.ت
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Abstract 

  Theory and it’s application in architecture, work as both the starting point and the end point 

in research, for most of the audience who are mostly academics themselves. Although a 
researcher may specify their research framework as an attempt to analyze a certain known 
theory to define a specific phenomenon under study. The theories under study might be 

related to different subjects like environmental factors, urban center laws, or the role of a 
certain social theory in strategic designing of a certain architecture. The previous studies 

show that design is based on specific subjects and issues. And the method of thinking in 
design is through communication with the audience, their culture and lifestyle in different 
environments. Which is different with scholarly thinking, and the way of thinking of scholars 

in other disciplines; which means that understanding different subjects in designing happens 
in the center of designers’ and architects’ mindset. Generally deployment of theories in 

design is for the purpose of logically answering mental needs and unifying them, prediction 
of future and presenting guidelines on how to encounter it, and conserving economically. On 
the other hand 3 principles of architecture such as history, criticism and research categorize 

theories based on analysis of architectural problems, achievements, and the relationship 
between them. A general theory of architecture shows that it couldn’t have been developed 

had it not been for the historical basis and vice versa. The following research which is a 
descriptive one, has been done with the purpose of analyzing theory and its implications, 
different types of theories popular in architecture and other disciplines, new theories in 

architecture, the relationship between history and theory, criticism and research and its 
application in architecture, which will be discussed in the course of the study. 
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