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چکیده
عوامل متعددی در دوران معاصر باعث ايجاد تحوالت و دگرگونی های اساسی در معماری ايران شد كه می توان به طوركلی 
به زمینه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره اشاره نمود. درنتیجه تحوالت معماری، دگرگونی ها و تغییرات 
ظاهری و بعضاً ساختاری در شکل گیری بناهای عمومی ازجمله دانشگاه ها صورت می پذيرد كه بازتاب شرايط فرهنگی 
دوران خود می باشند. شناسايی و ارزيابی شاخصه های سنت و مدرنیسم در معماری دانشگاه های تهران، ازآن جهت كه 
در راستای وضوح بیشتر بخشی از تاريخ معماری معاصر ايران خواهد شد، از اهمیت برخوردار است. اين پژوهش با هدف 
شناسايی و ارزيابی شاخصه های سنت و مدرنیسم در معماری دانشکده های شهر تهران سعی دارد به اين سؤال پاسخ دهد 
كه هر يک از اين شاخصه ها به چه میزان در نمود سنت يا مدرنیسم تأثیرگذار بوده اند و از روش تحقیق تركیبی النه به 
النه برای نیل به اين هدف استفاده می شود كه از دو شیوه مصاحبه و پرسشنامه، هم زمان بهره می برد؛ ابتدا متغیرهای 
بر  تنظیم شده،  ادامه مصاحبه هايی  در  تدوين می شود،  استخراج و سپس جدول كدينگ  مفاهیم،  از  و مدرنیسم  سنت 
برای  و سپس  شناسايی  منتخب  دانشگاهی  بناهای  در  مدرنیسم  و  مورداستفاده سنت  شاخصه های  مصاحبه ها،  اساس 
 SPSS و ATLAS.ti راستی آزمايی، از پرسشنامه بهره گرفته می شود. يافته های كیفی و كمی به ترتیب با نرم افزارهای
استخراج می گردند. نتايج پژوهش حاكی از آن است كه از بین شاخصه های سنت و مدرنیسم، 22 مورد در دانشکده های 
منتخب مورداستفاده قرارگرفته و شاخصه های سنت، تعداد كمتری را نسبت به شاخصه های مدرنیسم به خود اختصاص 
می دهند و نیز مشخص گرديد از میان شاخصه های سنت، بیشترين سهم مربوط به »آجر، مصالح غالب جداره ها« و »تقارن 
تک محوری« و كمترين مربوط به »سلسله مراتب و توالی فضايی« و »استفاده محدود از عناصر، فرم ها و اشکال سنتی« 
است؛ از میان شاخصه های مدرنیسم، »عدم وجود تزئینات« و همچنین »سادگی و خلوص احجام«، دارای بیشترين سهم 

و كمترين، مربوط به »مقید نبودن به هندسه كالسیک« و »تبعیت فرم از عملکرد« می باشد.

واژگان کلیدی: سنت، مدرنیسم، دانشگاه های تهران.

راهنمايی  با  ايران«  اول تحت عنوان »تبیین نقش سنت و مدرنیسم در معماری دانشگاه های  نويسنده  از رساله دكتری  برگرفته  اين مقاله   *
نويسنده دوم و مشاوره نويسنده سوم می باشد كه در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی در سال 1399به 

انجام رسیده است.
**Email: h72soltanzadeh@gmail.com
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1. مقدمه
تأسیس  با  اول  پهلوی  ايران در دوره  نظام دانشگاهی در 
می شود.  آغاز  خورشیدی   1313 سال  در  تهران  دانشگاه 
تأسیس دانشگاه تهران، يکی از مراحل مهم تاريخ معاصر 
ايران و مبدأ گسترش علوم جديد و فرآيند تجدد جامعه 
ايرانی و ضرورتی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود )بهنام، 
1373، 100(. شکل گیری نهاد دانشگاه در دوره پهلوی اول، 
ضرورت ايجاد فضاهای آموزشی جديد كه بسیار متفاوت 
ايران  گذشته  معماری  در  آموزشی  فضاهای  از  منفک  و 
است، متأثر از ساختار و نظام آموزشی دانشگاه، عملکرد و 
فضاهای وابسته به آن را موجب می شود. “در دوره پهلوی 
دوم، سیاست كشور در برنامه ريزی پیرامون رشد و توسعه 
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی از شدت و سرعت درخور 
توجهی برخوردار شد و به رشد كمی دانشگاه ها و مراكز 
)همان،  شد”  منجر  آموزش  كیفیت  نیز  و  عالی  آموزش 
102(. در دوران بعد از انقالب اسالمی هم گسترش كمی 
دانشگاه ها ادامه می يابد. عوامل بسیار متعددی كه در دوران 
معاصر در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و غیره در ايران باعث تحوالت و دگرگونی های 
به صورت  را  خود  تأثیرات  شد،  ايران  معماری  در  اساسی 
دگرگونی ها و تغییرات كالبدی و بعضاً ساختاری در ابنیه 
عمومی از خود بر جای گذاشت كه معماری دانشگاه ها نیز 
فرهنگی  شرايط  نماندند؛  مستثنی  امر  اين  از  فراخور  به 
حاكم و روح زمان، جريان های معماری غالب روز نگرش، 
روش كار و تجربیات معماران، انگیزه ها و اهداف و ... ازجمله 
و  الگوها  با  دانشگاه هايی  شکل گیری  بر  تأثیرگذار  موارد 
دراين بین  گشته اند.  متفاوتی  معماری  جهت گیری های 
قابل اعتنا  دانشگاه ها  معماری  در  مدرنیسم  و  نقش سنت 
و توجه می باشد. شناسايی و ارزيابی شاخصه های سنت و 
مدرنیسم در معماری دانشگاه های تهران، ازآن جهت كه در 
راستای وضوح بیشتر بخشی از تاريخ معماری معاصر ايران 
خواهد شد، از اهمیت برخوردار است. لذا اين پژوهش با 
ارزيابی شاخصه های سنت و مدرنیسم  و  هدف شناسايی 
سؤاالت  اين  به  پاسخ  بر  سعی  دانشکده ها  در  به كاررفته 
دارد كه چه شاخصه هايی از سنت و مدرنیسم در طراحی 
دانشکده های دانشگاه های شهر تهران به كاررفته است؟ و 
هريک از اين شاخصه ها به چه میزان در نمود سنت و يا 

مدرنیسم تأثیرگذار بوده اند؟

2. پیشینه تحقیق
متقابل سنت  ايران كنش  در  است كه  قرن  از يک  بیش 
مباحث  از  مختلف  عرصه های  در  آن  نمود  و  مدرنیته  و 
در  اين حوزه  در  مطالعات گسترده ای  و  بوده؛  موردتوجه 
عرصه معماری نیز صورت پذيرفته است. پیشینه پژوهش 
را به دو دسته كلی می توان تقسیم كرد: الف( برخی از آثار 
به سیر تاريخی معماری معاصر ايران، پیدايش جريان های 
فکری مختلف، مسئله هويت و جريان های سنت گرا و توجه 

ازجمله  پرداخته اند،  معاصر  دوران  در  سنتی  معماری  به 
سیروس باور )1389( در كتاب »نگاهی به پیدايی معماری 
نو در ايران« به تأثیر روح زمانه در پیدايی معماری نو در 
ايران و نقش عوامل مختلف در پیدايش جريان های فکری 
 )1391( مسعود  بانی  امیر  پرداخته،  معماری  در  مختلف 
و  سنت  تکاپوی  در  ايران،  معاصر  »معماری  كتاب  در 
مدرنیته«، نحوه  مواجهه  ما ايرانیان با عالم جديد و تأثیر 
آن در معماری ايران و جريان های غالب معماری را از دوره 
قاجار تا بعد از انقالب را موردبررسی قرار داده، در كتاب 
ايران  در  شهرسازی  و  معماری  فکری  جريان های  »شرح 
محسن   ،»1357-1383 زمانی  دوره   بر  تأكید  با  معاصر، 
حبیبی و همکاران )1385( به شرح سیر تاريخ معماری 
و شهرسازی از بدو ورود انديشه های نو در ايران تا دوران 
معاصر و جريان های فکری معماری معاصر ايران و تفکیک 
چهار دوره مشخص در معماری پرداخته اند. وحید قباديان 
)1385( در كتاب »معماری در دارالخالفه  ناصری، سنت 
و تجدد در معماری معاصر تهران«، به رويارويی سنت و 
تجدد در عهد ناصرالدين شاه می پردازد و داليل بروز و ظهور 
تجدد در معماری تهران معاصر را موردبررسی قرار می دهد. 
»میراث  كتاب  در   )1390( طالقانی  مختاری  اسکندر 
معماری مدرن ايران«، به تحلیل بنیان های معماری مدرن 
در ايران، مدرن اولیه و پیشگامان، زمینه های گسترش و 
مدرن در اوج و تفکیک چهار دوره  زمانی در معماری مدرن 
ايران: دوران قبل از مدرن/ دوران آغاز مدرن/ دوران مدرن/ 
دوران مدرن متأخر، پرداخته است. در كتاب »تحلیلی بر 
معماری معاصر ايران«، حمیدرضا انصاری )1395( از نحوه  
میان  به  ايران سخن  معاصر  معماری  با غرب در  مواجهه 
نمود  و  بر معماری مدرن و مسئله ی هويت  نقد  و  آورده 
سنت در آثار معماران از دوره پهلوی دوم از مسائلی است 

كه در اين كتاب بدان پرداخته است.
ب( در حوزه پژوهش های اثرشناسی: ب-1( كتب »معماری 
معاصر ايران: 75 سال تجربه بناهای عمومی« در دو جلد 
به همکاری مهندسین نقش جهان پارس )1388( و »نقد 
مهندسین  از  پژوهشی  ايران«  معاصر  معماری  از  آثاری 
آثار  مفهومی  و  كالبدی  تحلیل  به  نقش )1387(،  مشاور 
نگاه  در  تدقیق  با  و  پرداخته  ايران  معاصر  معماری  بديع 
طراحان در استفاده از اصول يا عناصر معماری سنتی ايران 
در بناهای معاصر، نسبت اين جريان فکری را با »سنت« 
كه  است  ذكر  به  الزم  می كنند.  ارائه  را  »مدرنیسم«  و 
كتاب نقد آثاری از معماری ايران بخشی از طرح پژوهشی 
در  گذشته  غنی  تجربیات  از  استفاده  »راه های  عنوان  با 
معماری معاصر ايران«، به كوشش كامبیز نوايی و كامبیز 
از  ملهم  معماری ای  آوردن  پديد  هدف  با  قاسمی  حاجی 
معماری گذشته ايران، می باشد. ب-2( در رساله »بازتاب 
سنت در معماری معاصر ايران )از 1320 تا 1357 هجری 
رويکردهای  به   )1385( سلطان زاده  حسین  شمسی(« 
و  سنت  تلفیق  و  گذشته  به  ارجاع  در  معماران  متفاوت 
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در  ايران  معاصر  معماری  عمومی  بناهای  در  مدرنیسم 
بازه  زمانی مشخصی پرداخته، چرايی و چگونگی پیوند با 
گذشته را موردبررسی قرار داده اند و دسته بندی مشخصی 

از بازتاب سنت را به صورت زير ارائه نموده است:
1. بازتاب صريح )صريح و جامع- صريح و موردی( 

غیرصريح  جامع-  )غیرصريح  غیرصريح  بازتاب   .2
ايده پردازانه  اشاره ای و شخصی- جامع بوم گرايانه(. 

با  خود  رساله  در   )1383( روغنی  سلمان  محمدحسین 
مسیر  در  معاصر  معماران  رويکردهای  »شناسايی  عنوان 
پیوند با گذشته از دهه 50  نقد و بررسی ده اثر معماری 
آثار  با تحلیل  با راهنمايی حمیدرضا خوئی،  معاصر يزد« 
بديع معماری معاصر شهر يزد به دسته بندی رويکردهای 
معماران در نگاه به سنت پرداخته و سه رويکرد 1. شکلی- 
كالبدی، 2. رجوع به اصولی از گذشته و 3. رجوع به الگوهای 
تفکیک كرده است. سائره  آثار  اين  را در  معماری سنتی 
ذبیحی )2010( در رساله خود با عنوان »ارزيابی تأثیرات 
جنبش مدرن بر ساختمان های مسکونی معاصر در پايتخت 
مشخصه های  تطبیقی  مقايسه  با  تهران«،  شهر  ايران- 
ساختمان های  و  جهان  مسکونی  مدرن  ساختمان های 
بر  معماری مدرن  تأثیراتی كه  به  تهران  معاصر  مسکونی 
جنبه های فرمی و عملکردی ابنیه در سه دوره پهلوی اول، 
پهلوی دوم و پس از انقالب می گذارد، پرداخته و بیشترين و 
كمترين تأثیرپذيری را از معماری مدرن جهانی در بناهای 
مسکونی معاصر تهران مشخص نموده است. آثار مذكور به 
»مدرنیته  ازجمله:  منتشرشده  مقاالت  از  تعدادی  انضمام 
نوشته  ايران«  و شهرسازی  معماری  در  آن  ره آوردهای  و 
علی اكبر صارمی )1374(، »رابطه هويت “سنت معماری 
ايران” با “مدرنیسم” و “نوگرايی”« نوشته محمد نقی زاده 
)1379(، »گرايش های معماری مدرن ايران« نوشته داراب 
معماری«  هنر،  »سنت،   ،)2004( دهباشی  مزين  و  ديبا 
نوشته غالم رضا اكرمی )1383(، »تجلی سنت در معماری 
امروز« نوشته حسن علی پورمند و محمد خزايی )1384(، 
»عوامل مؤثر بر شکل گیری معماری و شهرسازی در دوره  
پهلوی اول« نوشته محمدرضا بمانیان )1385(، »مقايسه 
بازتعريف و باز به كارگیری سنت در معماری معاصر ايران و 
اروپا )مطالعه موردی: برخی آثار لوكوربوزيه و سید هادی 
میرمیران(« نوشته مجید شهبازی و زهره ترابی )1393(، 
از  ايران  مدارس  محتوای  و  معماری  تطبیقی  »مطالعه 
و همکاران  نوشته سپیده عالقمند  نوين«  تا  دوره سنتی 
و مدرنیسم در  پیگیری سنت  و  ...، شناسايی  و   )1396(
راه  و  را میسر داشته  ايران و شاخصه های آن ها  معماری 
را برای مطالعات بیشتر هموار كرده اند. از طرفی با توجه 
به بررسی های صورت پذيرفته، پژوهشی كه به طور خاص 
محتوای  بپردازد،  دانشگاهی  بناهای  معماری  مسئله   به 
خالء  راستای  در  تحقیق  اين  و  نبوده  زيادی  مطالعات 
تحقیقاتی در اين زمینه در نظر دارد تا سنت و مدرنیسم را 

در معماری اين گونه ابنیه مورد تدقیق قرار دهد.

3. چارچوب نظری تحقیق
پرداخته شده  پژوهش  نظری  بیان چارچوب  به  ادامه  در 

است.

3-1- فرهنگ، سنت و مدرنیسم
كاربرد دقیق مفهوم فرهنگ همراه با تعريف آن با تايلور1 
در سال 1871 میالدی آغاز می شود، “فرهنگ، كلیت در 
هم تافته ای است شامل دانش، دين، هنر، قانون، اخالقیات 
همَوندی  هم چون  آدمی  كه  عادتی  و  توانايی  هرگونه  و 
 ،1393 )آشوری،  می آورد”  به دست  جامعه  از   )member(
متقابل  تأثیر  يکديگر  بر  فرهنگ  و  محیط  و   )75  -  39
دارند، تأثیر محیط به طور عام بر شکل گیری شخصیت و 
رفتارهای او از منظر بسیاری از متفکران موردتوجه بوده 
است. تأثیر فرهنگ در زمینه های متفاوت زندگی ازجمله 
در هنر و معماری و شهرسازی و توسعه و شیوه زيست و 
)نصر، 1359، 43(.  امری غیرقابل انکار است  حتی صنعتی 
به نسل ديگر  از نسلی  از فرهنگ است كه  سنت بخشی 
اساس  بر  جامعه  يک  هويت  كه  آنجا  تا  می شود.  منتقل 
 Abedi & Soltanzadeh,( میراث سنتی آن بناشده است
انتقال  به معنای  p. 24 ,2014(. سنت در فرهنگ وبستر 
آمده  بعد  نسل  به  نسلی  از  رسوم  و  باورها  غیرنوشتاری 
به   .)Merriam-Webster, 2020 است )حجت، 1393، 19؛
باور ويلیامز2، ريشه اين كلمه در التین tradition مشتق 
از trader به معنی »دست به دست شدن و تحويل دادن« 
به  فرانسوی  زبان  از  واژه  اين  كه  دارد  عقیده  وی  است. 
دادن،  »تحويل  آن  اصلی  معانی  و  واردشده  انگلیسی 
دست به دست دادن دانش، انتقال عقیده و نظر و ...« است 
 .)Inna Zayats, 2015, p. 697 10؛   ،1388 )صادقی پی، 
و  آداب ورسوم  دانست،  قوم  را می توان حافظه يک  سنت 
بر  گردآورده اند. سنت  تحت سنت  نیز  را  اجتماعی  عرف 
نسل ها  اذهان  در  و  است  گذشته  تجربه های  و  زيسته ها 
می رسد  ارث  به  ناآگاهانه  يا  آگاهانه  و  می كند  رسوب 
سنت  راپاپورت3   ازنظر   .)Zilivinskaya, 2011, p. 103(
زمان  طول  در  كه  چیزی  هر  است.  عام  بسیار  مفهومی 
است.  سنت  برسد،  خود  از  بعد  زمان  به  و  شود  منتقل 
چون  گوناگونی  قلمروهای  به  مفهوم  اين  سبب  اين  به 
قوانین،  تصورات،  ارزش ها،  وقايع،  رفتارها،  زندگی،  روش 
فلسفه، هنر، معماری، يادمان ها، صنايع دستی، حکومت ها، 
سیاست ها، مؤسسات و نهادها و ...اطالق می گردد و همه 
آن ها را در بردارد )Rapoport, 1989, p. 84(. كروبر4 يکی 
از محققانی است كه با عقیده راپاپورت در زمینه ارتباط 
سنت با فرهنگ جامعه موافق اند، وی رابطه بین سنت و 
فرهنگ را چنین بیان كرده است: فرهنگ در طول تاريخ 
و عرض جغرافیای زمین منتقل می شود. گسترش فرهنگ 
را در بعد مکان »انتشار« و نفوذ و گسترش آن را در طول 
سنت  دوبرولسکی5  عقیده  به  می گويند.  »سنت«  زمان 
يک  از  كه  است  فرهنگی  میراث های  تمام  دربرگیرنده 
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نسل به نسل ديگر دست به دست داده می شود )صادقی پی، 
1388، 10؛ Dobrowolski, 2012, p. 277( در نظر ماكس 
وجود  همچون  مشهود  واقعیت  يک  تنها  سنت،  رادين6 
بلکه  نیست،  داستان  يک  مداوم  انتقال  يا  آداب ورسوم 
)رادين،  بیان می كند  را  ارزش  است كه  ايده ای  و  انديشه 
درک  و  شناخت  بدون  سنت  شالوده  درک    .)30  ،1381
رشد  آن  در  مفاهیم  اين  كه  اجتماعی  و  فرهنگی  محیط 
كرده و بدون آگاهی از دريافت اساسی فرهنگ كه از قید 
زمان آزادند، میسر نیست )Zuo, 2019, p. 242(. مدرنیسم 
از واژه مدرن مشتق شده است و خود اين واژه ريشه در 
لغت التین modo دارد. در زبان التین modo به معنای 
است  نزديک«  بسیار  گذشته ای  به تازگی،  اواخر،  »اين 
)Dictionary, 2020(. كلمه مدرن Modernus را نخستین 
بار رومیان در قرن ششم میالدی از كلمه Modes يعنی 
به تازگی ساختند و كلمه مدرنیته نیز نخستین بار توسط 
»بودلر«7 در سال 1863 در مقاله ای در مورد كنستانتین 
گیز8 با عنوان نقاش زندگی مدرن به كاربرده شد. مدرنیته 
به عصری گفته می شود كه انسان در آن، به عنوان فاعل 
به  را  آدم  و  عالم  همه  بنیاد  خود  به گونه ای  و  شناسايی 
الگوی معرفتی و اقتدار خود تبديل می كند در اين دوران 
بشر مبنای همه چیز در خدمت بشر قرار می گیرد. مدرنیته 
روندی است كه با ارتقای علم در جايگاه اسطوره ای در پی 
آن برآمد كه از علم به عنوان يگانه راه سعادت، بهره فراوان 
پیشرفت«  و  »خردباوری  اصل  دو  كشیدن  پايین  و  ببرد 
 Azha Lubis, Mawar(. شد  خواهان  را  سنت  از  گذار 
 Kembaren & Replita Waty Kembaren, 2020, p.
فلسفی،  و  كلی  معنای  در  مدرنیسم،  فکری  پروژه   )452
اجتماعی  و  فردی  زندگی  بر  فرد  حاكمیت  آرمان  يعنی 
فلسفی  و  فکری  پروژه  اصلی  عنصر  به بیان ديگر  انسان، 
مدرنیسم خردباوری است. مدرنیته مفهومی پیچیده است 
كه نمی توان تعريفی جامع از آن به دست آورد در حقیقت 
كلمه  اين  كه  است  ازآنجا  مدرن  كلمه  تعريف  دشواری 
همواره با دو مفهوم كهنه و سنت قرار می گیرد. از اين نظر 
گذشت زمان مصداق كلمه مدرن را پیوسته تغییر می دهد. 
اصل مدرنیته به معنای همواره به پیش رفتن و درعین حال، 
 Millais, 2009,(. فراخواندن نو و كنار گذاردن كهنه است
p. 43( گیدنز9 در تعريف مدرنیته بیان می كند، مدرنیته به 
شیوه هايی از زندگی يا سازمان اجتماعی مربوط می شود 
كه از سده هفتم به بعد در اروپا پیدا شد و به تدريج نفوذی 
كم وبیش جهانی پیدا كرد. در معماری مدرن شاخص های 
در  فضاها  قرارگیری  نحوه  تا  ساختار  و  فرم  از  گوناگونی 
برای  مبنايی  كه  می گرفت  قرار  تدريس  مورد  دانشگاه ها 
.)Adam, 2020, p. 41( شناخت معماری مدرن قرار گرفت

3-2- سنت و مدرنیسم در بستر معماری معاصر 
ایران

دوران ناصری يکی از نقاط عطف فرهنگی بسیار مهم ايران 

عصر  اواسط  از   .)59  ،1374 )صارمی،  می دهد  تشکیل  را 
گرفت،  صورت  ايران  معماری  در  بنیادين  تحولی  قاجار، 
بدين نحو كه منبع الهام، ساختار ايده های طراحی و شکل 
ساختمان  اجرای  شیوه  و  مصالح  آن،  پِی  در  و  معماری 
چند  معماری  و  كرد  پیدا  گرايش  غرب  جهان  سمت  به 
)قباديان،123،1392(.  شد  رانده  عقب  به  ايران  هزارساله 
يک  ثمره  معاصر  معماری  جريان  در  غرب  به  رويکرد 
ايران  در  مدرن  معماری  جريان  و  است  فرهنگی  رويکرد 
نتیجه زمینه ای است كه بر مبنای اين رويکرد فراهم آمد 
و بر بستر آن شکل گرفت. اضمحالل امپراطوری عثمانی، 
اعزام دانشجويان ايرانی به اروپا، تأسیس دارالفنون، تغییر 
آداب اجتماعی و بهره مندی از دستاوردهای صنعتی غرب 
و ديگر دستاوردهای تمدن غربی ره توشه ای بود كه كسی 
نمی توانست از آن چشم پوشی كند. معماری و شهرسازی 
اين جريان فرهنگی در معرض تحوالت  از  به تبعیت  نیز 
ماهوی قرار گرفت )مختاری طالقانی، 1390، 235(. اگرچه 
نقطه اصلی تحوالت در معماری و شهرسازی معاصر ايران 
در دوره قاجار پايه گذاری شده بود، ولیکن نقطه عطف اين 
به  اول  پهلوی  دوره  در  جامع  به صورت  تحوالت  و  تغییر 
منصه ظهور رسید. در اين دوره روند تحوالت شتاب ويژه 
گرفت، به گونه ای كه می توان از دوره پهلوی اول به عنوان 
)بمانیان،  برد  نام  ايران  در  مدرن  معماری  پايه گذار  دوره 
1385، 1(. شروع معماری مدرن در ايران )به عنوان سبک 
مکتب مدرنیسم معماری( به گونه ای نسبتاً فعال در اواخر 
و  تاريخ  از  اول شروع شد. در حقیقت گريز  پهلوی  دوره 
كالسیک  و  تاريخی  فرم های  و  نشانه ها  از  استفاده  نفی 
جزء  غرب  در  مدرن  معماری  كه  بود  نگرشی  معماری، 
اصول خود قرار داده بود. همان اتفاقی كه بعداً در معماری 
نیز رخ داد و معماری مدرن می كوشید كه  ايران  معاصر 
در  سنت ها  از  قطعی  به شکل  و  گذشته  از  كامل  به طور 
معماری جدا گردد )كیانی، 1382، 8(. در دوره پهلوی دوم 
تحت تأثیر معماری مدرن غربی، جريان غالب و تأثیرگذار 
)بانی مسعود، 1391، 267(  مدرن شکل می گیرد  معماری 
و از ويژگی های بارز آن همانند گذشته، توجه به خارج و 
تبعیت از نظريه ای است كه جهانی و يکسان و استاندارد 
را ترويج می نمايد  ازجمله معماری  شدن شیوه زندگی و 
شروع  تهران،  دانشگاه  تأسیس   .)87  ،1379 زاده،  )نقی 
كشور  در  معماری  آموزش  نظام  برقراری  و  شکل گیری 
محسوب می شود و تأثیر پررنگی در انتقال هنر غرب-هنر 
مدرن- دارد، اين دانشکده، يکی از مهم ترين نهادهايی است 
كه توانست در بین دهه های 1330 تا 1350 خورشیدی، 
را پرورش دهد. تأثیرگذارترين معماران  و  متخصص ترين 

و   1340 دهه های  بین  مدرن،  معماری  جريان  به موازات 
1350 خورشیدی معماری مدرن با گرايش بومی گرايی و 
تاريخ گرايی شکل می گیرد. در اين دهه ها معماران تالش 
كردند بین مدرنیسم و سنت در معماری نوعی تلفیق به 
هويتی  از  ايجادشده  فضای  به اين ترتیب  تا  آورند  وجود 
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بدين   .)267  ،1391 مسعود،  )بانی  باشد  برخوردار  ايرانی 
غرب  در  پست مدرن  معماری  آن كه  از  قبل  حتی  ترتیب 
و نهايتاً در كشورهای ديگر گسترش يابد، نوعی معماری 
ايران  تاريخ  و  فرهنگ  تمدن،  به  توجه  كه  ايرانی  مدرن 
داشت، در كشور ما رشد نمود. در اين دوره فرم های سنتی 
و معماری گذشته ايران به عنوان زينت برای ساختمان های 
مدرن مورداستفاده قرار نگرفت، بلکه معمار از ابتدای طرح 
سعی در تلفیق و نمايش هر دو جنبه فرهنگ بومی ايران 
بنا  فیزيکی  كالبد  در  مدرن  عصر  جهانی  خصوصیات  و 
بناهای جديد است كه  قالب  برخالف  اين مطلب  داشت. 
به كلی سنتی است  يا  و  به كلی مدرن  يا شکل ساختمان 
مدرن  بزک ساختمان های  به عنوان  يا طرح های سنتی  و 
مورداستفاده قرار می گیرد )قباديان، 1383، 42-43(. پس 
از پیروزی انقالب اسالمی در ايران، جامعه ايران با تحوالت 
همه جانبه در همه شئون زندگی مواجه شد و سنت ها و 
ارزش های دينی مورد تأكید قرار گرفت. در معماری نیز 
آشنايی  و  دوم  پهلوی  دوره  آثار  و  انديشه ها  تأثیر  تحت 
معماران با جريانات پست مدرن دهه نود میالدی متحول 
از  شد. بدين ترتیب گرايش های هشت گانه معماری پس 

بوم  ايران،  سنتی  معماری  به عین  عین  احیای  انقالب- 
گرايی، گرايش تفننی به سبک های معماری غربی، تداوم 
عناصر  و  مفاهیم  تلفیق  متعالی،  مدرن  معماری  مباحث 
با تکنولوژی و معماری مدرن، گرايش به  ايرانی  معماری 
معماری  و  نئومدرن  معماری  به  گرايش  برتر،  تکنولوژی 
كامپیوتری- شکل گرفت )حمزه نژاد و رادمهر، 1396، 150( 
و گرايش به معماری مدرن و تلفیق آن با سنت نیز تداوم 

می يابد.

3-3- شاخصه های معماری سنتی و معماری مدرن
شاخصه ها، كلی ترين، مهم ترين و اصلی ترين دريافت های 
يک مخاطب را از خصوصیات يک معماری نشانه می روند 
و مهم ترين صفات را در آثار يک معماری عیان می كنند 
از  برخی  آراء   1 جدول  در   .)8  ،1391 قاسمی،  )حاجی 
معماری  مشخصه های  خصوص  در  صاحب نظر  معماران 
صاحب نظران  از  برخی  آراء   2 جدول  در  و  ايرانی  سنتی 
خارجی و ايرانی در خصوص مشخصه های معماری مدرن 

تنظیم گرديده است.

جدول 1: آراء برخی از صاحب نظران در خصوص مشخصه های معماری سنتی ایرانی

مشخصه های معماری ایرانیصاحب نظران
مردم واری، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی، نیارش و درون گرايی )هاشمی، 1374، 3(.محمد كريم پیرنیا
توافق اقلیمی، جهت استقرار، حرمت و محرمیت، اندرونی و بیرونی، درون گرايی، سلسله مراتب فضايی، لطیف ابوالقاسمی

تقدم حس يزدانی بر حس زيبايی و نیکی )همان(.
بینش نمادين، انطباق محیطی، الگوی مثالی باغ بهشت، نظام های فضايی مثبت، مکمل بودن، مقیاس نادر اردالن

انسانی و مشاركت اجتماعی، نوآوری )همان(.
يعقوب 

دانش دوست
خوانايی و بی ابهامی، پیوند با نظام آفرينش به كمک هندسه، درون گرايی، نقش مکمل و هماهنگ كننده 
تزئینات، هماهنگی آشکار فرم و عملکرد، انعکاس خطوط طرح برسازه، سازگاری اقلیمی، بازتاب عملکرد 

در روحیه بنا، پذيرا بودن، حركت داری و لغزندگی و سبکی، حکايتگری )همان(.
تنوع و غنای هندسی، سلسله مراتب مکانی و زمانی، مقیاس انسانی، انطباق با محیط، همدلی با طبیعت، داراب ديبا

وحدت در كثرت )همان(.
حسین 

شیخ زين الدين
القای حس وحدت به كمک ابزارهای ريتم، تکرار و نظم و هندسه، كامل بودن جزء در عین ايفای نقش در 
كل، درون گرايی و تفاوت بین فضای داخلی و خارجی متأثر از اقلیم و رعايت اشراف، زائد نبودن زيبايی در 

كاركرد، متعالی بودن كاركرد از رفع نیاز عادی )همان(.
سادگی و روشنی، تركیب متعادل و متناسب و متقابل و متوازن توده و فضا )همان(.محمود توسلی

كاربندی پوشش ها )همان(.علی اكبر صارمی
شفافیت )حركت دائمی از كیفیت مادی به كیفیت روحی و درنتیجه كاهش ماده و افزايش فضا(، تواضع هادی میرمیران

بزرگوارانه از طريق كشیدگی افقی بنا، شاد بودن ناشی از جهان بینی مثبت )همان(.
تعريف فضا، اعم از واحد يا متعدد، به میزان پوشیدگی يا درجه محصوريت، با چگونگی تحقق آشکار كف، محمدرضا حائری

سقف و ديوار، به صورت فضاهايی باز، سرپوشیده و بسته؛ استقرار گروه های فضايی بسته و پوشیده و ديوار 
در اطراف فضای باز به وسیله ارتباط، اتصال، بسط، تسلسل، تداخل و تداوم فضا، سیالیت و شناوری فضا، 
چندارزشی بودن فضاها، تبعیت متقابل سازه و سازمان فضايی؛ پاسخگويی معمارانه به طبیعت و اقلیم؛ 

تبعیت فضا از حركات و سکنات انسان؛ نور و چشم انداز و جهت )همان(.
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مشخصه های معماری ایرانیصاحب نظران
ابداع الگوهای جزء فضا مانند ايوان و گنبد؛ ابداع طرح چهار ايوانی به عنوان تکامل كاربرد ايوان و گنبد، حسین سلطان زاده

ابداع و تکامل الگوهای چهارتاقی، چهار صفه، هشت بهشت، ابداع تزئینات با آجركاری، كاشی كاری، گچ بری، 
و  بزرگ  مهم،  بناهای  در  همواره  ايرانی  معماری  مشخصه های   .)1374 )سلطان زاده،  مقرنس  و  كاربندی 
طراحی شده و به ويژه در بناهای آيینی و دينی به كارگرفته می شده است و افزون بر داليل اقلیمی، مادی، 
محیطی يا كاركردی، جنبه های فرهنگی نیز داشته و به عنوان يک ويژگی، نشان و در مواردی نماد مورد 

توجه بوده است )سلطان زاده، 1383، 141(.
مركزگرايی، محوربندی، تقارن در معماری مركزگرا، رده بندی فضايی، سامان بندی حركت در درون فضا، عبدالحمید نقره كار

سیالیت فضا )نقره كار، 1387، 612-604(. 
كامبیز 

حاجی قاسمی و 
كامبیز نوايی

بر محور و  تأكید  انتظام مركزی،  بیرون، خلوص و كمال شکل ها،  و  ارتباط میان درون  به درون،  گرايش 
جهت، تقارن، تکرار، هندسه كاربندی ها، هندسه پنهان بناهای اسالمی، مصالح معماری سنتی ايران، نقوش 
هندسی و گیاهی، رنگ در معماری اسالمی، حضور خط در معماری اسالمی، طراحی فضاهای باز )نوايی و 

حاجی قاسمی، 1390(. 

جدول 2: آراء برخی از صاحب نظران خارجی و ایرانی در خصوص مشخصه های معماری مدرن

ویژگی های معماری مدرننظریه پرداز
معماری مدرن با تغییر در تعريف زيبايی معمارانه متولدشده است. ازنظر پیتر كالینز: ...تمامی آنچه كه به تثلیث پیتر كالینز10

ويتروويوسی –ايستايی، كارايی و زيبايی- اضافه شده اين است كه فضا يک كیفیت معمارانه مثبت است و اين جان 
كالم معماری مدرن است... )كالینز، 1375، 13(. 

ارنست 
بردن11

معماری مدرن، معماری شکستن قالب ها و چارچوب های پیشین است. امتناع از گذشته به عنوان منبع الهام آثار 
هنری و استفاده از تکنولوژی به صورت خالصانه از موضوعات موردتوجه معماران مدرن است.

به كارگیری صنعت با رويکردی زيبايی شناسانه و بسط امکانات آنمدرن اولیه
كاركردگرايی، توجه به زيبايی شناسی ماشین، موضوعات شهری، تولید و ساخت و ...مدرن متعالی
قیاس های مدرن متأخر به  پرداختن  گرا،  فرم  ويژگی های  بسط  محض،  كاركردی  قیدوبندهای  از  رهايی 

.)Burden, 2002, p. 210 سمبلیک )كامل نیا، 1393، 82-83 ؛
زبان معماری مدرن شامل: فهرست عملکردها، ناقرينگی، ضد پرسپکتیو، شکستن جعبه، سازه های طره ای؛ غشايی، برونو زوی12

غالفی، فضا در زمان، ساختمان در شهر )همان(. 

كیت 
نسبیت13

فرمالیسم و تفکرات عملکردگرايانه، »گسست ريشه ای« از تاريخ، بیان »صادقانه« مصالح و سازه )نسبیت، 1394، 
.)21

علی اكبر 
صارمی

حذف تزئینات، كنار گذاشتن كامل تاريخ و عناصر تاريخی، پالنی آزاد از قیدوبند هندسه كالسیک، توجه خاص 
... و درنهايت  بنا، تركیب احجام ساده و خالص هندسی مانند مکعب، استوانه و مخروط و  به عملکرد و كاركرد 

برپاساختن بنايی كه بتواند جوابگوی تمام انسان ها با فرهنگ ها و نژادهای گوناگون باشد )صارمی، 1374، 64(. 
امیر بانی 

مسعود
نو شدن فرآيندهای ساخت وساز و طراحی، نفی محیط های سنتی و در پی اصل جهان شمولی، تبعیت ساخت وساز از 
اصول يکسان، دارای نظمی خردمندانه و كاربردی، استفاده از مصالح جديد شیشه، بتن و فوالد، اجتناب از تزئینات 

غیرضروری )بانی مسعود، 1392، 277(.
وحید 

قباديان
پايانی بر معماری تاريخ گرايی و نگاه به گذشته، ابداع اشکال بديع و نوظهور و تأكید بر عملکرد و تبعیت از علم و 
تکنولوژی جديد و رعايت تناسبات هندسی و رياضی و خوش بینی نسبت به راه حل های منطقی و علمی )قباديان، 

.)178 ،1386
عیسی 
حجت

مدرن  فلسفه  و  انديشه  تابع  فلسفی  ازنظر  است.  الگو شکن  و  زمان  به  وابسته  بدعت،  بر  مبتنی  مدرن  معماری 
)مدرنیته( است، بهره مند از فنون و مصالح پیشرفته و پیوسته در حال تغییر و تحول است. اين معماری با اتکای 
به فناوری های نو، خود را ملزم به سازگاری با شرايط و بهره گیری از منابع محیطی نمی داند و در شرايط محیطی 

گوناگون قابلیت استقرار دارد )حجت، 1393، 104- 108(.
مصطفی 

كیانی
تاريخ گريزی، تقلیل بنا به ساده ترين عناصر، متمركز كردن موجوديت فضايی به هسته ای اصلی، يکدستی تمامی 
اجزا با رسیدن به ساده ترين شکل، پرهیز از تزئینات و كاربرد حتی يک فرم زائد، رسیدن به اشکالی برای نمايش 

عملکرد اصلی بنا، ايجاز، عملکردگرايی و افراط در سادگی )كیانی، 161-160،1383(.



85
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

شناسایی و ارزیابی شاخصه های سنت و مدرنیسم در بناهای دانشگاهی
شماره صفحه مقاله: 79-97

14
00
یز
پای
.3

6
اره

شم


رويکردها  و  ديدگاه ها  نظری،  رهیافت های  به  توجه  با 
مدرنیسم  و  در حوزه سنت  و خارجی  داخلی  تجارت  در 
تعاريف  در  را  مشتركی  كمابیش  نظرات  نقطه  می توان 

مالحظه نمود و شاخصه های آن ها را در سه بعد كالبدی، 
 3 جدول  در  كه  كرد  دسته بندی  كاركردی  و  فضايی 

مشخص گرديده است:

جدول 3: دسته بندی شاخصه های سنت و مدرنیسم

ت
سن

فرم ها و اشکال سنتی، جزئیات و تزئینات سنتی، عناصر ساختمانی، مصالح سنتی، فن و تکنولوژی سنتی، بعد کالبدی
تقارن و محوربندی، الگوی حیاط مركزی، الگوی اندرونی- بیرونی و ...

سلسله مراتب و توالی فضايی، كیفیت فضايی، درون گرايی، محور سازی حركتی، محور سازی بصری، نظم هندسی و ...بعد فضایی

عرصه بندی و تفکیک عرصه ها، روابط پالنی مركزی، مركزگرايی، انطباق اقلیمی، انطباق با بستر و زمینه و ...بعد کارکردی

سم
رنی

مد

خلوص احجام، پر و خالی بودن احجام، تركیب احجام ساده، ناقرينگی، تنديس گونگی، افراط در سادگی، بعد کالبدی
پیلوت در بنا، آزادی ديوارها از سازه، حذف تزئینات، بروتالیسم، شفافیت، استفاده از مصالح مدرن، استفاده 

از تکنولوژی روز در سازه و پوشش سقف بنا، المان گونگی عناصر معماری و ...

ويد و وجود ارتباط بصری در فضاهای داخلی، مقید نبودن به هندسه كالسیک، برونگرا بودن و ...بعد فضایی

تبعیت فرم از عملکرد، ساختار مدوالر، نفی محیط سنتی و در پی جهان شمولی، سازمان دهی مدرن فضاهای بعد کارکردی
داخلی و ...

4. روش تحقیق
دارای  و  توسعه ای-كاربردی  نوع،  حیث  از  حاضر  تحقیق 
روش تحقیق تركیبی است. برای پاسخ دادن به سؤاالت 
تحقیق از روش تحقیق النه به النه از نوع كیفی در كمی 
بهره گرفته می شود. يافته های بخش كیفی با شیوه داده 
بنیاد 14 و در بخش كمی با شیوه علی- مقايسه ای حاصل 
نظری،  مبانی  از  مستخرج  مفاهیم  اساس  بر  می گردد. 
و  تنظیم  ساختاريافته  نیمه  به صورت  مصاحبه  سؤاالت 
نتايج حاصل  و  داده می شود  قرار  انديشمندان  اختیار  در 
اساس  بر  و  می گیرد  قرار  كدگذاری  مورد  مصاحبه ها،  از 
پرسشنامه ای  مرحله،  اين  از  استخراج شده  متغیرهای 
می شود.  داده  قرار  فضايی  كاربران  اختیار  در  و  تنظیم 
درستی سؤاالت مصاحبه با استفاده از روش دلفی15 توسط 
متخصصین، موردبررسی و امتیازدهی قرار می گیرد. روايی 
پرسشنامه با استفاده از فرمولCVI =0 .72  و پايايی با 
از  برای سهولت  آلفای كرونباخ 72. 0 می باشد،  استفاده 
جدول كدينگ از پیش طراحی شده بهره گرفته می شود. 
نرم افزار  از  استفاده  با  كیفی  بخش  در  مصاحبه ها  تحلیل 
ATLAS.ti صورت می پذيرد. در بخش كمی از آماره های 
شامل  كه  می شود  استفاده  تحلیل  برای  استنباطی 
از آماره های  رگرسیون و همبستگی می باشد و همچنین 
داده ها  فراوانی  و  پراكنش  كردن  مشخص  برای  توصیفی 
به كار رفته در مرحله كمی  نرم افزار  بهره گرفته می شود. 
بخش  در  كه  محوری  و  باز  كدگذاری  می باشد.   SPSS

كیفی صورت می پذيرد، بدين صورت است:
آن،  طريق  از  كه  است  تحلیلی  فرآيند  باز،  “كدگذاری 
داده ها  در  ابعاد  آن  ويژگی های  و  شناسايی شده  مفاهیم 
كشف می شوند.”)Corbin & Strauss, 2011, p. 19(. در 
اين مرحله نظريه داده بنیاد، مقوله های اولیه اطالعات در 

بخش بندی  به وسیله  را  مطالعه  حال  در  پديده  خصوص 
اطالعات شکل می دهد؛ پژوهشگر مقوله ها را بر داده های 
يا  وقايع  و  مشاهدات  مصاحبه ها،  نظیر  جمع آوری شده 
 Creswell, 2005, p.( يادداشت های خود بنیان می گذارد
397(. كدگذاری محوری، فرايند ربط دهی مقوله ها به زير 
ابعاد  و  ويژگی ها  سطح  در  مقوله ها  دادن  پیوند  و  مقوله 
است. اين كدگذاری به اين دلیل محوری نامیده می شود 
چند  می باشد.  تحقیق  مقوله  يک  محور  حول  كدگذاری 

اقدام اصلی در كدگذاری محوری عبارتند از:
1. بیان كردن ويژگی های يک مقوله و ابعاد آن، اقدامی كه 

حین كدگذاری باز شروع می شود.
برهم كنش های  يا  كنش  گوناگون،  شرايط  شناسايی   .2

گوناگون و پیامدهای گوناگون مربوط به يک پديده.
طريق  از  مقوله هايش  زير  به  مقوله  يک  دهی  ربط   .3
مطرح  را  همديگر  به  آن ها  ربط  چگونگی  كه  گزاره هايی 

می كند.
ربط  بر چگونگی  داده ها كه  در  4. جستجوی سرنخ هايی 
دارد  داللت  هم  به  اصلی  مقوله های  ممکن  دهی های 

.)Corbin & Strauss, 2011, p. 19(

4-1- نمونه گیری
در ادامه به بیان روش نمونه گیری پرداخته شده است. 

4-1-1- نمونه گیری کیفی
میان  از  دانشگاه ها  انتخاب  جهت  كیفی،  نمونه گیری  در 
دانشگاه های شهر تهران و سپس دانشکده ها بدين طريق 
عمل شد كه نخست از 20 متخصصی كه به مبحث سنت 
برفی  به صورت گلوله  و  اشراف كامل داشتند  و مدرنیسم 
شهر  دانشگاه های  به  كه  شد  خواسته  شدند،  انتخاب 
و  سنت  شاخصه های  به كارگیری  میزان  اساس  بر  تهران 
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مدرنیسم و دارا بودن عوامل و مؤلفه های موجود در ارتباط 
با موضوع، نمره از 1 تا 10 بدهند، در ادامه دانشگاه هايی 
كه امتیاز میانگین آن ها باالی 5 بود برگزيده شده و دوباره 
به متخصصین برای تائید انتخاب آن ها ارجاع داده شد. در 
انتخاب دانشکده های مربوط به دانشگاه های گزينش شده 
با  نیز به همین ترتیب عمل شد. در گام بعدی مصاحبه 
متخصصین انجام شد. بر اساس ديدگاه كرسول16 “مصاحبه 
می بايست به میزانی صورت گیرد كه از متخصصین نتايج 
 Creswell,( برسیم”  تکرار  به  و  نیايد  دست  به  جديدی 
مصاحبه های  “تعداد  ديگر،  طرفی  از  و   )2005, p. 105
حدود  در  متغیرها  استخراج  برای  ساختاريافته  نیمه 
نتايج  در  قبولی  قابل  باورپذيری  دارای  مورد   20 تا   15

می باشد” )Clarke, 2005, p. 73(. لذا در اين پژوهش در 
بخش كیفی 46 مصاحبه در جهت استخراج شاخصه های 
سنت و مدرنیسم در دانشکده های منتخب انجام شد كه 
از مصاحبه 39 به بعد تکرار در اطالعات دريافتی مشاهده 
گرديد لذا انجام مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری صورت 
پذيرفت؛ و “مطابق با اصول داده بنیاد، پس از اجرای اولین 
تجزيه وتحلیل  و  داده ها  جمع آوری  به  نسبت  مصاحبه، 
 ،4 جدول  در   .)Rose, 2007, p. 184(”شد اقدام  آن ها 
ترتیب  به   ،6 و   5 جداول  در  و  مصاحبه شوندگان  طیف 
دانشگاه های برگزيده شده و دانشکده های منتخب مربوط 

به هريک، آورده شده است. 

جدول 4: طیف مصاحبه شوندگان

درصد تجمعی فراوانی تعداد مصاحبه شوندگان

43 .4 43 .4 20 اساتید معماری
69 .6 26 .2 12 اساتید معماری منظر
89 .1 19 .5 9 اساتید طراحی شهری
100 10 .9 5 اساتید برنامه ريزی شهری

- 100 46 مجموع

جدول 5: دانشگاه های منتخب

سایت پالن دانشگاه 
صنعتی شریف

سایت پالن دانشگاه تهران

 

    دانشکده مهندسی مواد 
و متالوژی/ دانشکده مهندسی 
صنايع و علوم رياضی/ دانشکده 

 /A 17 -مهندسی مکانیک
دانشکده شیمی

 A -دانشکده مهندسی برق  

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
   دانشکده هنرهای زيبا

   دانشکده فنی
    دانشکده پزشکی

دانشکده مديريت 
بازرگانی 

 

 دانشکده الهیات
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جدول 6: دانشکده های منتخب
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دانشکده حقوق و علوم سیاسی/
فروغی و همکاران/ 1317-1319 

خورشیدی
 )میرمیران و اعتصام، 1388، 111(. 

دانشکده مديريت بازرگانی
امانت و همکاران/1352-1348خورشیدی

)https://archawpress.org( 

دانشکده الهیات
مشاور مدام )مقتدر، آندرف و مندا(/ 1355 

خورشیدی 
)بی نام، 1385، 89(. 

     

دانشکده پزشکی/ 
آندره گدار/ ماكسیم سیرو/ 1316- 

1313 خورشیدی  
)برومندی و پارسی، 1387، 51(

دانشکده فنی/
آندره گدار، ماكسیم سیرو/ 1313-1320 

خورشیدی
 )برومندی و پارسی، 1387، 53(

دانشکده هنرهای زيبا/
روالن دوبرول، ژنیا آفتاندلیان/ 1328 

خورشیدی
)https://www.wikiwand.com(
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A - دانشکده مهندسی مکانیک
حسین امانت/ 1347 خورشیدی 

دانشکده مهندسی صنايع و علوم رياضی/
حسین امانت/ 1349 خورشیدی

دانشکده مهندسی مواد و متالوژی/
حسین امانت/ 1347 خورشیدی

A -دانشکده مهندسی برق
حسین امانت/ 1347 خورشیدی

)http://ee.sharif.ir(

A – دانشکده شیمی
حسین امانت/ 1347 خورشیدی

4-1-2- نمونه گیری کمی
از  استخراج شده  متغیرهای  اساس  بر  بعدی،  گام  در 
با  بسته  پرسش نامه  به صورت  پرسشنامه ای  كیفی،  بخش 
پاسخ های پنج درجه ای طیف لیکرت، تدوين شد. ساختار 
پرسشنامه شامل سؤاالتی در رابطه با سؤال اصلی پژوهش، 

يعنی بررسی میزان تأثیرگذاری هر يک از شاخصه ها در 
در  و  منتخب  دانشکده های  در  مدرنیسم  و  سنت  نمود 
راستای پاسخگويی به آن بود. به منظور انجام محاسبات، 
نمره 1 برای »تأثیر خیلی كم« و نمره 5 برای »تأثیر خیلی 
زياد« در نظر گرفته شد و جهت به حداقل رساندن هزينه 
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و زمان، پرسشنامه در میان نمونه تصادفی از جامعه آماری 
)كاربران فضايی دانشکده ها( توزيع گرديد. حجم نمونه با 
استفاده از جدول مورگان انتخاب شد كه شامل 379 نفر 
است كه به تناسب جمعیت و تفکیک زن و مرد و به صورت 
شامل  دانشگاه ها  اين  شد.  توزيع  دانشگاه ها  در  تصادفی 

دانشگاه  بهشتی،  دانشگاه شهید  و صنعت،   علم  دانشگاه 
شريف  صنعتی  دانشگاه  مدرس،  تربیت  دانشگاه  تهران، 
نمودار  بیانگر،   1 شکل  می شود.  صادق  امام  دانشگاه  و 

چهارچوب روش تحقیق پژوهش حاضر می باشد.

شکل 1: چهارچوب کلی تحقیق

5. یافته ها
يافته های كمی و كیفی پرداخته شده  بیان  ادامه به  در 

است.

5-1- یافته های کیفی
با  ساختاريافته  نیمه  مصاحبه  از  پس  كیفی  بخش  در 
متخصصین، متون حاصل شده از مصاحبه ها وارد نرم افزار 
در  پذيرفت.  صورت  باز  كدگذاری  و  گرديد   ATLAS.ti
و  پااليش شده  و  دسته بندی  حاصل شده،  كدهای  ادامه، 
سپس با محوريت قرار دادن دو مقوله سنت و مدرنیسم، 
كدگذاری محوری صورت پذيرفته است. الزم به ذكر است، 
محوری،  كدگذاری  از  پس  كه  است  حاصل شده  كد   48
تعداد آن ها به 22 مورد كاهش می يابد. يافته های حاصل 
از میان 22  اين است كه  بیانگر  اين بخش )شکل 2(  از 
مورد شاخصه های استخراج شده در دانشکده های منتخب، 
شاخصه های  تعداد  و  مورد   8 سنت  شاخصه های  تعداد 
مدرنیسم 14 مورد است. از میان 8 شاخصه استخراج شده 
سنت، 4 مورد به بعد كالبدی، 2 مورد به بعد فضايی و 2 
در خصوص شاخصه های  و  كاركردی سنت  بعد  به  مورد 
مستخرج مدرنیسم، 9 مورد به بعد كالبدی و 3 مورد به 
بعد فضايی و 2 مورد به بعد كاركردی مدرنیسم اختصاص 

اين شاخصه ها  اكثريت  از  دانشکده های منتخب  دارد. در 
استفاده شده است، اما میزان آن ها باهم متفاوت می باشد. 
در ادامه برای مشخص نمودن میزان همبستگی و روابط 
معناداری و سهم بندی شاخصه های مستخرج از تحلیل های 

كمی پرسشنامه بهره گرفته می شود.
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شکل 2: آنالیز کیفی

5-2- یافته های کمی
جامعه  از  درصد(   66  .75( نفر  توصیفی 253  آمار  طبق 
نمونه، مرد و 126 نفر )25. 33 درصد( زن بوده و 4. 74 
اين  در  داشتند.  قرار  در گروه سن 30 -18 سال  درصد 
قسمت، طبق شاخصه های به كاررفته در سنت و مدرنیسم 
به اين تحلیل ها پرداخته می شود. روش كار چنین است 
كه به تعداد شاخصه های هر فاكتور 5 سؤال طراحی شده و 
هر سؤال امتیازی بین طیف 1 تا 5 دارا می باشد. مجموع 

است  امتیازی  معنای  به  فاكتور  يک  شاخص های  نمرات 
كه هر فرد به كیفیت موردنظر داده است. پس نمره قابل 
اين  بر  می باشد.  متغیر   25 تا   5 بین  كیفیت  هر  كسب 
كه  بدين صورت  می كنیم  ايجاد  دسته بندی ای  اساس، 
افرادی كه در مجموع نمره 5 تا 11 به يک فاكتور داده اند، 
آن را ضعیف برآورد كرده، امتیاز 12 تا 18 نظری متوسط 
مهم ترين  دارند.  آن  به  نسبت  خوب  نظری   25 تا   19 و 
زير  شرح  به  فراوانی  نمودار  در  به كاررفته  شاخصه های 

می باشند )شکل 3(.

شکل 3: مهم ترین شاخصه های به کاررفته در نمودار فراوانی

بیشترين  فراوانی مشاهده می شود  نمودار  همانطوركه در 
شاخصه تداعی كننده سنت، »آجر، مصالح غالب جداره ها« 
و »حیاط مركزی« است و كم ترين آن »مركزگرايی« و در 
مدرن بیشترين شاخصه، »عدم وجود تزئینات« و »استفاده 
از فن آوری های نوين در سازه و پوشش سقف ها« و كمترين 
آن »سادگی و خلوص احجام« می باشد. به عبارتی هريک 
تغییرات  ضريب  و  باالتر  میانگین  دارای  كه  فاكتورها  از 

می توان  و  است  نزديک تر  مطلوبیت  به  می باشد  پايین تر 
آن را نقطه قوت يا مثبت تلقی نمود. برای اين منظور به 
انحراف معیار )انحراف استاندارد( و  پارامترهای میانگین، 
ضريب تغییرات نیاز داريم. میانگین و انحراف استاندارد را 
SPSS محاسبه می كند، اما ضريب تغییرات را بايستی با 

استفاده از فرمول زير و دستی حساب كرد.
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1< )انحراف استاندارد(/ میانگین= فرمول محاسبه ضريب 
تغییرات < 1. 0

5-2-1- همبستگی اسپیرمن
می دهد.  نشان  را  شاخصه ها  بین  همبستگی   7 جدول 
همان طور كه مالحظه می گردد بین سنت و شاخصه های 
عناصر،  از  محدود  »استفاده  دانشکده ها  در  آن  برونداد 
جداره ها«،  غالب  مصالح  »آجر،  سنتی«،  اشکال  و  فرم ها 
مركزی«،  »حیاط  »مركزگرايی«،  »درون گرايی«، 
انتظام  و  بندی  »عرصه  فضايی«،  توالی  و  »سلسله مراتب 
فضايی« و »تقارن تک محوری« در سطح 01. 0 همبستگی 
مثبت معنی داری نشان می دهد و در شاخصه های برونداد 
مدرنیسم، »پیلوت و آزادسازی بنا از زمین«، »وجود ويد 
و ارتباط بصری بین طبقات«، »رهايی معماری از قیدهای 

و  سازه  در  نوين  فن آوری های  از  »استفاده  سازه ای«، 
كالسیک«،  هندسه  به  نبودن  »مقید  سقف ها«،  پوشش 
از پنجره های وسیع«، »برونگرايی«،  »شفافیت و استفاده 
احجام«،  خلوص  و  »سادگی  خطی«،  »سازمان دهی 
»تركیب احجام خالص«، »تبعیت فرم از عملکرد«، »عدم 
وجود تزئینات«، »همخوانی نما با ويژگی های مدرنیسم« 
سطح  در  تکنولوژی«  جديد  دستاوردهای  و  »مصالح  و 
در  می دهد.  نشان  معنی داری  مثبت  همبستگی   0  .01
سنت بیشترين همبستگی مربوط به »آجر، مصالح غالب 
تک محوری«  »تقارن  و  مركزی«  »حیاط  جداره ها«، 
و  فضايی«  توالی  و  »سلسله مراتب  به  مربوط  كم ترين  و 
و  سازه  در  نوين  فن آوری های  از  »استفاده  مدرنیسم  در 
پوشش سقف ها«، »عدم وجود تزئینات« و »تركیب احجام 
خالص« دارای همبستگی بیشتر و »سازمان دهی خطی« 

كم ترين همبستگی را دارد.

جدول 7: همبستگی بین متغیرها

)sig( سطح معنی داری ضریب همبستگی متغیر بعد

0 .000 0 .464 استفاده محدود از عناصر، فرم ها و اشکال 
سنتی

سنت

0 .000 0 .781 آجر، مصالح غالب جداره ها
0 .000 0 .645 درون گرايی
0 .000 0 .653 مركزگرايی
0 .000 0 .746 حیاط مركزی
0 .000 0 .473 سلسله مراتب و توالی فضايی
0 .000 0 .631 عرصه بندی و انتظام فضايی
0 .000 0 .683 تقارن تک محوری
0 .000 0 .473 پیلوت و آزادسازی بنا از زمین مدرنیسم
0 .000 0 .623 وجود ديد و ارتباط بصری بین طبقات
0 .000 0 .536 رهايی معماری از قیدهای سازه ای
0 .000 0 .720 استفاده از فن آوری های نوين در سازه و پوشش 

سقف ها
0 .000 0 .425 مقید نبودن به هندسه كالسیک
0 .000 0 .480 شفافیت و استفاده از پنجره های وسیع
0 .000 0 .415 برونگرايی
0 .000 0 .411 سازمان دهی خطی
0 .000 0 .443 سادگی و خلوص احجام
0 .000 0 .711 تركیب احجام خالص
0 .000 0 .562 تبعیت فرم از عملکرد
0 .000 0 .745 عدم وجود تزئینات
0 .000 0 .615 همخوانی نما با ويژگی های مدرنیسم
0 .000 0 .465 مصالح و دستاوردهای جديد تکنولوژی
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5-2-2- رگرسیون چند متغیره
در رگرسیون چند متغیره، در هر مرحله متغیر مستقل را 
وارد يا حذف می كند تا سرانجام به مدل بهینه دست پیدا 
افزايش  با  با نگاهی به معادله فوق می توان دريافت  كند. 
يا كاهش يک واحدی از شاخصه های سنت و يا مدرنیسم 
و با ثابت ماندن ديگر فاكتورها، متغیرهای موجود در آن 
از  كه  می گیرند  قرار  تأثیر  تحت  مختلفی  میزان های  به 
میان شاخصه های سنت بیشترين سهم مربوط به »آجر، 

میزان  با  تک محوری«  »تقارن  و  جداره ها«  غالب  مصالح 
)000. 1( و كمترين آن مربوط به »سلسله مراتب و توالی 
فضايی« با میزان )383. 0( و »استفاده محدود از عناصر، 
اما در  با میزان )615. 0( است؛  فرم ها و اشکال سنتی« 
و  »سادگی  همچنین  و  تزئینات«  وجود  »عدم  مدرنیسم 
خلوص احجام« دارای بیشترين سهم و میزان آن )000. 
1( می باشد و كمترين مربوط به »مقید نبودن به هندسه 
كالسیک« با میزان )425. 0( و »تبعیت فرم از عملکرد« 

)467. 0( می باشد )جدول 8(.

جدول 8: نتایج رگرسیون چندگانه و ضرایب رگرسیون گام به گام

درجه 
آزادی معناداری t β B F ضریب 

تعیین مقیاس

383 0 .000 46 .522 0 .781 1 527 .222 0 .615 استفاده محدود از عناصر، فرم ها 
و اشکال سنتی

ت
سن

383 0 .000 42 .152 0 .732 1 405 .122 1 .000 آجر، مصالح غالب جداره ها
383 0 .000 40 .223 0 .662 1 217 .343 0 .846 درون گرايی
383 0 .000 38 .239 0 .648 1 199 .943 0 .746 مركزگرايی
383 0 .000 8 .958 0 .664 1 201 .612 0 .762 حیاط مركزی
383 0 .000 11 .134 0 .662 1 643 .623 0 .383 سلسله مراتب و توالی فضايی
383 0 .000 18 .441 0 .652 1 849 .683 0 .753 عرصه بندی و انتظام فضايی
383 0 .000 19 .144 0 .665 1 349 .603 1 .000 تقارن تک محوری
383 0 .000 49 .173 0 .483 1 184 .945 0 .571 پیلوت و آزادسازی بنا از زمین

سم
رنی

مد
383 0 .000 47 .963 0 .464 1 276 .748 0 .770 وجود ديد و ارتباط بصری بین 

طبقات

383 0 .000 46 .226 0 .452 1 199 .943 0 .795 رهايی معماری از قیدهای 
سازه ای

383 0 .000 47 .228 0 .463 1 499 .034 0 .893 استفاده از فن آوری های نوين در 
سازه و پوشش سقف ها

383 0 .000 21 .341 0 .662 1 673 .643 0 .425 مقید نبودن به هندسه كالسیک

383 0 .000 25 .215 0 .720 1 489 .782 0 .750 شفافیت و استفاده از پنجره های 
وسیع

383 0 .000 19 .215 0 .543 1 489 .782 0 .674 برونگرايی
383 0 .000 18 .215 0 .420 1 489 .782 0 .567 سازمان دهی خطی

383 0 .000 20 .321 0 .663 1 382 .412 1 .000 سادگی و خلوص احجام

383 0 .000 25 .876 0 .410 1 656 .782 0 .732 تركیب احجام خالص
383 0 .000 21 .341 0 .662 1 673 .643 0 .467 تبعیت فرم از عملکرد

383 0 .000 25 .215 0 .720 1 645 .715 1 .000 عدم وجود تزئینات

383 0 .000 19 .215 0 .541 1 546 .712 0 .674 همخوانی نما با ويژگی های 
مدرنیسم

383 0 .000 18 .215 0 .394 1 318 .732 0 .567 مصالح و دستاوردهای جديد 
تکنولوژی
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6. بحث
تعداد  پژوهش،  اين  از  حاصل  يافته های  اساس  بر 
شاخصه های مستخرج سنت و مدرنیسم در دانشکده های 
منتخب، متفاوت می باشد؛ و مدرنیسم تعداد شاخصه های 
انعکاس  در  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  بیشتری 
بین  از  معماران  دانشکده ها،  در  مدرنیسم  شاخصه های 
ابعاد كالبدی، فضايی و كاركردی، بیشتر به شاخصه های 
بنا  كالبد  به  را  خود  توجه  و  پرداخته اند  كالبدی  بعد 
»استفاده  شاخصه های  فراوانی  میزان  كرده اند.  معطوف 
از فن آوری های نوين در سازه و پوشش سقف ها«، »عدم 
وجود تزئینات«، »همخوانی نما با ويژگی های مدرنیسم«، 

بیانگر  نیز  و...  پنجره های وسیع«  از  استفاده  و  »شفافیت 
همین امر می باشد. در مواردی كه شاخصه های سنت در 
بنا انعکاس يافته است، نگاه طراحان بیشتر به بعد كالبدی 
سنت بوده و كمتر به شاخصه های ابعاد فضايی و كاركردی 
مصالح  »آجر،  شاخصه های  فراوانی  میزان  و  پرداخته اند 
و  اشکال  عناصر،  از  محدود  »استفاده  جداره ها«،  غالب 
گويای همین  نیز  »تقارن تک محوری«  فرم های سنتی«، 
از  استفاده  اگرچه  كه  است  ذكر  به  می باشد. الزم  مسأله 
آجر در برخی از آثار مدرن آمريکا نیز ديده می شود، اما 
آجر در معماری ايرانی به علت پیشینه كاربرد آن، نمودی 

از سنت و معماری سنتی است.

شکل های 4 و 5: آجر، مصالح غالب جداره ها و استفاده از عناصر، اشکال و فرم های سنتی

)https://archnet.org/sites/403#(

شکل های 6 و 7: استفاده از آجر، حیاط مرکزی و عناصر، اشکال و فرم های معماری سنتی

)/https://.org(                                           

)https://archawpress.org(                )422 ،1388 ،میرمیران و اعتصام(                          

شکل 8                                                             شکل 9                                       شکل 10

                                                                  )www.caoi.ir(             
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از بین شاخصه های مستخرج سنت، بیشترين همبستگی 
جداره ها«،  غالب  مصالح  »آجر،  شاخصه های  به  مربوط 
با  و  می باشد  تک محوری«  »تقارن  و  مركزی«  »حیاط 
افزايش يک واحدی اين شاخصه ها، می توان باعث افزايش 
ديگر شاخصه های سنت به میزان ضريب همبستگی )اعداد 
ذكرشده( گرديد. بیشترين ضريب تعیین در شاخصه های 
به »آجر، مصالح غالب جداره ها« و »تقارن  سنت مربوط 
به عبارت ديگر  می باشد،   1  .000 میزان  با  تک محوری« 
اين  از  بهره گیری  با  بنا،  در  سنت  واحد  يک  ارتقا  برای 
بناهای  در  را  سنت  تداعی  و  نمود  می توان  شاخصه ها 
مستخرج  شاخصه های  بین  از  داد.  افزايش  دانشگاهی، 
مدرنیسم نیز شاخصه های »عدم وجود تزئینات«، »تركیب 
احجام خالص« و »استفاده از فن آوری های نوين در سازه 
با  و  دارند؛  را  همبستگی  بیشترين  سقف ها«،  پوشش  و 
افزايش يک واحدی اين شاخصه ها، می توان باعث افزايش 
میزان ضريب همبستگی  به  مدرنیسم  ديگر شاخصه های 
اين شاخصه ها می تواند  گرديد؛ به عبارت ديگر به كارگیری 
مدرنیسم  شاخصه های  ديگر  شدن  ديده  بیشتر  باعث 
در  تعیین  ضريب  بیشترين  شود.  دانشگاهی  بناهای  در 
خلوص  و  »سادگی  به  مربوط  مدرنیسم  شاخصه های 
احجام« و »عدم وجود تزئینات« با میزان000. 1 می باشد 
و برای ارتقا يک واحد مدرنیسم در بنا، با بهره گیری از اين 
شاخصه ها می توان نمود و تداعی مدرنیسم را در بناهای 
دانشگاهی، افزايش داد. در آزمون های پیش بین، مشخص 
گرديد كه در بحث سنت »آجر، مصالح غالب جداره ها«، 
و  بندی  »عرصه  و  »درون گرايی«  تک محوری«،  »تقارن 
انتظام فضايی« بیشترين سهم را در القای سنت به خود 
اختصاص می دهند و بیانگر اين امر می باشند كه استفاده 
از شاخصه های سنت از هر دو بعد كالبدی و فضايی جهت 
تداعی سنت در بنای دانشکده ها دارای اهمیت است؛ اما 
خلوص  و  »سادگی  شاخصه های  كه  مدرنیسم  بحث  در 
به  را  سهم  بیشترين  تزئینات«،  وجود  »عدم  و  احجام« 
خود اختصاص می دهد، بیانگر اين امر است كه استفاده از 
شاخصه های مدرنیسم از بعد كالبدی نسبت به بعد فضايی 
و كاركردی دارای تأثیرگذاری بیشتری در تداعی و نمود 

مدرنیسم در بنای دانشکده ها می باشد.

7. نتیجه گیری
اين پژوهش باهدف شناسايی و ارزيابی شاخصه های سنت 
تهران صورت  در شهر  دانشگاهی  بناهای  در  مدرنیسم  و 
پذيرفت؛ و نتايج در هر دو بخش كیفی و كمی موردبررسی 
جمع بندی  اول،  پرسش  پاسخ  در  گرفت.  قرار  تحلیل  و 
نشان   ATLAS.ti نرم افزار  خروجی های  و  مصاحبه ها 
و مدرنیسم در طراحی  به كارگیری سنت  می دهد كه در 
شاخصه های  نمود  و  تأثیر  موردبررسی،  دانشکده های 
مدرنیسم درخور توجه می باشد و شاخصه های سنت نسبت 
به شاخصه های مدرنیسم كمتر مورد اعتنا قرارگرفته است 

بااين حال ردپای نسبت با سنت را در اين آثار می توان يافت. 
نتايج نشان داد كه از میان همه شاخصه هايی كه می توانند 
معرف سنت در بناهای معاصر باشند، شاخصه هايی كه در 
كالبد بنا مشخص هستند، ازنظر كاربران فضايی دانشگاه ها 
ملموس تر و بیشتر معرف سنتی بودن بنا شده اند. از طرفی 
دانشکده ها،  از شاخصه های مدرنیسم در  بهره وری  میزان 
شاخصه ها  در  تعیین  ضريب  و  اعداد  هم چنین  و  بیشتر 
مطلب  اين  كه  بوده  نزديک  بسیار  يکديگر  به  و  باالتر 
مدرنیسم  از  طراحان  تأثیرپذيری  از  بااليی  میزان  بیانگر 
بوده است. ازنظر كاربران فضايی، استفاده از شاخصه های 
احجام،  تركیب  در  چه  دانشکده ها  در  مدرنیسم  كالبدی 
چه در طراحی و سازمان دهی پالن ها، در نماها و هم در 
سازه ی بنا می تواند معرف مدرن بودن بنا باشد. در پاسخ 
پرسش دوم، نتايج حاصل از خروجی نرم افزار SPSS نشان 
می دهد كه چه شاخصه هايی از سنت و مدرنیسم بیشترين 

نمود را در درک كاربران فضا از سنت و مدرنیسم دارند.
سنت  شاخصه های  از  بهره وری  میزان  اينکه  به  توجه  با 
به  با ضرايب هريک به صورت زير می باشد و  در مصاديق 
تمامی  در  را  سنت  نمود  بتوان  اينکه  برای  می رسد  نظر 
پارامترهای موجود بیشتر كرد می بايست به سه شاخصه 
»حیاط مركزی«، »آجر، مصالح غالب جداره ها« و »تقارن 
تک محوری« پرداخت كه به علت وجود همبستگی باال با 
ديگر شاخصه ها باعث تقويت اين حس در ديگر شاخصه ها 

می شود؛
انتظام  و  بندی  )عرصه   +1 )تقارن تک محوری(000. 
فضايی(  توالی  و  )سلسله مراتب   +0 فضايی(753. 
)مركزگرايی(746.   +0 مركزی(762.  )حیاط   +0  .383
جداره ها(  غالب  مصالح  )آجر،   +0 0+)درون گرايی(846. 
اشکال  و  فرم ها  عناصر،  از  محدود  )استفاده   +1  .000

y )سنتی(615. 0= )به كارگیری سنت
انعکاس سنت در بناها در بیشترين حالت با »آجر، مصالح 
غالب جداره ها« و وجود »تقارن تک محوری« بوده است. 
به طوركلی می توان گفت كه درصورتی كه در طراحی های 
طراحی  در  سنت  به  توجه  قصد  طراحان  يا  طراح  آتی 
بناهای اين چنینی داشته باشند طبق فرمول به دست آمده، 
كاربر  برای  تا  گردد  رعايت  می بايست  كه  حداقل هايی 

فضايی ملموس باشد، به شرح باال می باشد.
مطابق  بناها  در  مدرن  شاخصه های  از  بهره وری  میزان  و 

فرمول زير است:
)استفاده از فن آوری های نوين در سازه و پوشش سقف ها( 
با ويژگی های مدرنیسم( 674.  نما  893. 0 + )همخوانی 
از  فرم  )تبعیت   +1  .000 تزئینات(  وجود  )عدم   +0
عملکرد(467. 0+ )تركیب احجام خالص(732. 0+)سادگی 
و خلوص احجام(000. 1 + )سازمان دهی خطی(567. 0+ 
پنجره های  از  استفاده  و  )شفافیت   +  0 )برونگرايی(674. 
وسیع(750. 0 + )مقید نبودن به هندسه كالسیک( 425. 
تکنولوژی( 567. 0+  و دستاوردهای جديد  )مصالح   +  0
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)رهايی معماری از قیدهای سازه ای( 795. 0 + )وجود ويد 
و ارتباط بصری بین طبقات( 770. 0+ )پیلوت و آزادسازی 

Y )بنا از زمین( 571. 0 = )به كارگیری مدرنیسم

بناهای  در  مدرنیسم  بیشتر  چه  هر  نمود  برای  ازاين رو 

دانشگاهی بهتر است از شاخصه هايی كه با ديگر مؤلفه ها 
دارای همبستگی بیشتری هستند استفاده نمود و با تأكید 
بیشتر بر روی آن ها می توان ديگر مؤلفه های مدرن را نیز 
تأثیر  تحت  فضايی  كاربر  بر  اثرگذاری  افزايش  جهت  در 

قرارداد.

پی نوشت                                                                                           

1. Taylor
2. Williams
3. Rapoport
4. Kroeber
5. Dobrowolski
6. Radin
7. Baudelaire
8. Constantin Guys
9. Giddens
10. Peter Collins
11. Ernest Burden
12. Bruno Zevi
13. Kate Nesbitt 
14. Grounded Theory
15. Delphi
16. Creswell

17. طبق اطالعات دريافت شده از آرشیو بخش مديريت ساختمان و تأسیسات دانشگاه صنعتی شريف منظور از A، ساختمان اولیه ای 
دانشگاه  سايت  در  دانشکده ها  اين  به  جديدتری  ساختمان های  اخیر  سال های  در  و  ساخته شده  دانشکده ها  اين  برای  كه  می باشد 

اضافه شده است.
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