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ایران از دیدگاه اساتید
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چکیده 
امروزه از مقیاس طراحی اشیاء و مبلمان گرفته تا طراحی منطقه ای و شهری، در داخل طراحی محیطی جای می گیرند. 
طراحان محیطی اعم از معماران، معماران منظر، برنامه ریزان و طراحان شهری، با مقوالت و موضوعاتی فرا رشته خودشان 
ارتباط دارند. این مقوالت که در حوزه ها و زمینه های تخصصی سایر علوم و فنون جای می گیرند، از اهمیت بسیار زیادی 
در رشد و توسعه مرزهای دانش و فناوری در سطح کشور برخوردارند. از این رو توجه ویژه اساتید و حرفه مندان رشته های 
طراحی محیطی به این موضوعات و بررسی روندها و رویه های به کارگیری صحیح و اصولی آن ها در میان مباحث اصلی 
رشته ای، حائز اهمیت است. این مقاله با هدف کنکاشی در شناخت مهم ترین موضوعات و مقوالت فرارشته ای مطرح در 
طراحی محیطی، به بیان دیدگاه اساتید در این زمینه می پردازد. از روش های پیمایشی و تحلیل محتوا سود جسته و سعی 
در معرفی حوزه های تأثیرگذار پیرامونی طراحی محیطی در رشد و توسعه این زمینه تخصصی دارد. مطابق این شیوه، 
پرسشنامه ای باز پاسخ از بیست استاد رشته های طراحی شهری، معماری و معماری منظر در سطح دانشگاه های تهران، 
شهید بهشتی و علم و صنعت ایران و در فاصله زمانی تیرماه تا مرداد ماه 1391 تهیه شد. یافته های این نوشتار نشان 
می دهد که پنج مقوله مرزی اکولوژی محیط، جهانی شدن، هویت ایرانی ـ اسالمی، اجتماع محلی و آموزش فرارشته  ای 
جزء مهم ترین دغدغه های اساتید نسبت به موضوعات فرارشته ای طراحی محیطی در ایران می باشند. همچنین معرفی 
ضرورت توجه به نگاه های فرارشته ای و کاربرد موضوعات مرزی در طراحی محیطی نیز جزء دیگر نتایج این تحقیق به 

شمار می رود.

واژگان کلیدی: فرارشته ای، طراحی محیطی، موضوعات مرزی، میان رشته ای.
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مقدمه
طراحان محیط با برخورداری از دانش و مهارت های ساماندهی و ارتقاء کیفیت محیط های بیرونی و درونی، نقش به سزایی 
در شکل دهی به سیمای سرزمین و آمایش آن ایفا می نمایند. اهمیت نقش و جایگاه طراحی محیطی در پایداری جوامع 
و پیشبرد اهداف کالن کشورها بر کسی پوشیده نیست )Leng, 2013, p. 21(. با کنکاشی در موتور جستجوی قدرتمند 
گوگل و وارد نمودن عبارت طراحی محیطی، می توان دویست و ده میلیون سایت مرتبط را یافت. این در حالی است که 
امروزه مراکز و مؤسساتی که به امر تدریس و اشتغال مرتبط با طراحی محیطی در سطح دنیا مبادرت می ورزند، روزانه 
در حال افزایش بوده و آمار قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. این سطح از توجه به ابعاد و مؤلفه های گوناگون 
طراحی محیطی، بررسی محورها و موضوعات مرزی1 متنوعی را در این زمینه تخصصی طلب می نماید. امروزه از مقیاس 
طراحی اشیاء و مبلمان گرفته تا طراحی منطقه ای و شهری، در داخل طراحی محیطی جای می گیرند. بنابراین حرفه ها 
و تخصص های زیادی از جمله طراحی شهری، طراحی منظر، معماری، برنامه ریزی شهری و طراحی صنعتی به عنوان 
طراحان محیط قلمداد می شوند. بخش مهمی از دستاوردهای رشته ای طراحی محیطی در عصر حاضر بر بنیان های عملی 
و تجربیات فردی طراحان استوار گشته است )Terner, 1997, p. 83(. بر این اساس رویکرد فرارشته ای در تحقیق و طراحی 
در سالیان اخیر مطرح شده است. این رویکرد بر ساختار منطقی و موضوع های مرسوم در حیطه علمی متمرکز نمی شود، 
بلکه با قراردادن دانش آموخته و مهارت های گوناگون وی به صورت کانون توجه، ساختار جامعی از فعالیت ها و قابلیت های 
سه گانه )شناختی، گرایشی و مهارتی ـ رفتاری(  را ماورای موضوعات، جایگزین ساختار منطقی و موضوعی علوم در حیطه 
رشته ها کرده و موردهای اخیر را فرع بر آن اصل قرار می دهد. امروزه طراحان محیط با زمینه های تخصصی متفاوت، 
نیازمند همکاری و تعامل با یکدیگر هستند. پیچیده تر شدن جوامع انسانی، ظهور فناوری های هوشمند و مجازی و ماهیت 
توجه  دیگر ضرورت  از سوی  رشته های طراحی محیطی  و مشارکتی  ماهیت گروهی  و  از سویی  فضاها  تغییر  در حال 
متخصصین طراحی محیط به موضوعات و مباحث میان رشته ای و فرارشته ای را ایجاب می نماید. برخی تحت عنوان گونه 
 Schon, 1983; Suwa et al.,( دو دانش و یا دانش ضمنی بر اهمیت آن در رشد و توسعه دانش طراحی تأکید ورزیده اند
1998(. مطابق این رویکرد که مورد نیاز طراحان محیط است )Vernez Moudon, 1992(، کسب مهارت ها و دانش هایی 
از رشته های مجاور و گوناگون ضرورت دارد. چرا که در شرایط فقدان این تعامل، رویکردهای تک بعدی و بدون توجه به 
ماهیت همه شمول فضاهای شهری و عمومی رواج یافته و محیط محصول تصادفی یک رشته و زمینه تخصصی خواهد 
بود. در صورت توجه به این رویکرد، آشنایی با نقش سایر رشته ها، نحوه کار کردن با آن ها و مفید بودن در فرآیند توسعه 
شکل خواهد گرفت. همچنان که تولید زمینه های تخصصی و بروز رویکردهای جدید در طراحی محیط های بیرونی نیز از 

دستاوردهای آن خواهد بود.2 
این مقاله با هدف نشان دادن ضرورت توجه به ماهیت فرارشته ای طراحی محیطی، سعی در کسب نقطه نظرات اساتید 
طراحی محیطی نسبت به مهمترین موضوعات و مباحث فرارشته ای دارد. در بخش اول پس از بررسی کلی نسبت به 
ماهیت فرا رشته ای طراحی محیطی، با بهره گیری از روشی پیمایشی، به طبقه بندی مهم ترین محورهای طراحی محیطی 
از دیدگاه اساتید این زمینه در ایران می پردازد. مروری بر پژوهش ها و نوشتگان در این زمینه نشان از ضرورت توجه به 
حوزه آموزش فرارشته ای در برخی رشته ها و تخصص های دانشگاهی مانند زبان، سالمت، روانشناسی و مدیریت دارد. به 
Distefano, 2004; Smith & Gar�(  گونه ای که مدل های زیادی برای آموزش فرارشته ای در این زمینه ها ارائه شده است

ey, 2007(. در حوزه های طراحی محیطی عمده توجه انتشارات به مقوله منظر بوده است به گونه ای که پژوهش کل نگر 
مستقیم و مرتبطی با موضوع این مقاله مشاهده نمی شود. تحلیل فرارشته ای منظر، مناظر چند عملکردی، برنامه ریزی 
منظر و اکولوژی منظر اهم موضوعاتی است که با نگاه فرارشته ای در انتشارات بین المللی در سالیان اخیر مطرح شده اند 
)Klug, 2012; Fry, 2001; Jakobsen, 2004; Antrop, 2010(. همچنین برخی از انتشارات به بررسی موضوعات تحقیق 

 .)Sallis et al., 2002( فرارشته ای در مقوله محیط زیست پرداخته اند
مرور سوابق نشان می دهد که تاکنون پژوهش پیمایشی در خصوص نکات و محورهای برجسته و مهم در حوزه فرارشته ای 
در زمینه تخصصی طراحی محیطی انجام نشده است. این مورد با توجه به شرایط کشور ایران و ناسازگاری در جریان تعامل 
حرفه ای و دانشی میان رشته های طراحی محیطی، نیازمند توجه می باشد )Razzaghi Asl, 2011(. در این ارتباط این 
پژوهش درصدد است تا به این سؤال مهم پاسخ دهد که اساتید ایران به عنوان صاحبنظران طراحی محیط، چه موضوعاتی 
را در ارتباط با رویکرد فرارشته ای به طراحی محیط مهم تلقی می نمایند؟ به عبارتی دیگر کدام موضوعات فرارشته ای در 
حل مسائل طراحی محیطی در ایران از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ بر این مبنا فرض اصلی محقق بر این است که »نظر 
به اهمیت ویژه رویکردهای زیست محیطی و فرهنگی در اسناد و بیانیه های ملی و بین المللی، غالب متخصصین قائل به 

موضوعات فرارشته ای مرتبط با مسائل و محورهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی در طراحی محیطی می باشند«.
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1. روش تحقیق
روش اصلی در جمع آوری داده های این تحقیق پس از شیوه های رایج آرشیوی و کتابخانه ای، روش پیمایشی و با کمک 
شیوه پرسشنامه عمیق و ساختارمند است. مطابق این شیوه، پرسشنامه ای باز پاسخ از بیست استاد رشته های طراحی 
شهری، معماری و معماری منظر در سطح دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و علم و صنعت ایران و در فاصله زمانی تیرماه 
تا مرداد ماه 1391 تهیه شد. پاسخ های این افراد به کمک روش تحلیل محتوای کیفی و مضمون مبنا، مورد مداقه و بررسی 
قرار گرفت. از آنجا که در این تحقیق پژوهشگر در پی آن است که فارغ از ارائه باورها و تصورها، اجازه دهد که شرایط 
طبیعی محیط، داد ها را تعیین کند و سپس نظریه ای از میان داده ها به تکوین برسد، واجد رویکرد نظریه مبنایی3 است. 
گوناواردنا و همکارانش )1997( برای اولین بار روش نظریه مبنایی را با تکنیک تحلیل محتوا مطابقت دادند. بر این مبنا 
و بر خالف روش هنری )1991( در وهله نخست چارچوب تحلیلی استخراج نشد، بلکه از تحلیل داده ها، استنتاج شد 
)Gerbic & Stacy, 2005: 50(. از آنجا که استخراج مقوله ها و طبقه بندی آن ها مهم ترین هدف روش تحلیل محتوا است، 

تکنیک هایی برای کاربرد رویکرد نظریه زمینه ای در تحلیل محتوا به کار برده شد. 
برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل مقایسه ای مداوم به شیوه استراوس و کوربین استفاده شد. در این 
روش جمع آوری و تحلیل داده ها همزمان صورت می گیرد. دو مرحله شناسه گذاری باز و انتخابی برروی داده ها انجام شده 
است. بدین منظور ابتدا داده ها خط به خط خوانده شده و شناسه های باز، که همان کلمات بیان مستقیم و بدون تفسیر 
مشارکت کنندگان است، استخراج شد. شناسه های باز با شناسه های مفهومی، متضمن همنشینی در صحنه واژگان قابل 
فهم مشترک، مقایسه شد و شناسه هایی که از نظر مفهومی شبیه یکدیگر بودند، یکی شدند. مقوالت با یکدیگر مقایسه 
شدند و در صورت نیاز با یکدیگر ادغام شد. موضوعات نهایی شده مذکور به شیوه مقایسه ای و درک محتوا، مورد تحلیل 

قرار گرفته و سرانجام مقوالت انتخابی ظاهر شدند.

2. چارچوب نظری 

1ـ2ـ طراحی محیطی
تاریخ حرفه شدن طراحی محیطی یک فرآیند مداوم را به سمت تخصصی شدن نشان می دهد. در گذشته شکل دهی 
محیطی به عنوان یک فن و مهارت کاربرد داشت. از این رو تفاوت روشنی میان معماری، معماری منظر، مهندسی و 
برنامه ریزی شهری وجود نداشت. بر این مبنا طراحی محیطی ریشه در کارآموزی و کار حرفه ای به منظور یادگیری یک 
اندیشه  با وجود تفکر و  از فرآیند کالسیک به مدرن و  انتقال  با   .)Onaran ,1996, p. 15( شغل و تجارت داشته است
جابه جایی از یک جامعه کشاورزی به جامعه سرمایه داری از طریق انقالب صنعتی، حرفه معماری شروع به تغییر نمود 
)Frampton, 1992, p. 91(. قدم های متنوعی در تحول و نهادینه شدن حرفه طراحی برداشته شد. مثاًل هنگامی که حرفه 
معماری، هویت متفاوتی یافت، تالش های متنوعی درجهت حمایت و حفاظت از انگیزه ها، بهبود شأن اجتماعی و تأسیس 

ابزارهای آموزش رسمی مانند برنامه های آموزشی، سیستم آتلیه ای ،کار در دفاتر معماری و سایر انجام شد. 
امروزه حرفه های متنوعی در طراحی محیطی ایجاد شده اند. در مدارس طراحی، دانشجویان با نقش های حرفه ای متفاوتی 
نیز  و  فرآیندهای طبیعی و زیست محیطی در طراحی شهر و فضاهای آن  بررسی  به  مواجه می شوند. معماران منظر، 
محیط های بکر و بیرونی شهر می پردازند. طراحان شهری به طراحی و ساماندهی فضاهای باز شهری، بافت ها و ساختار 
فضاها،  طراحی  به  امروزه  ساختمان،  طراح  عنوان  به  خود  سنتی  نقش  بودن  دارا  با  معماران  می ورزند.  مبادرت  شهر 
مجموعه های ساختمانی، ساختمان های عمومی و خصوصی و بعضاً فضاهای شهری مشغولند. برنامه ریزان شهری در ارتباط 
با سایر شهرسازان به امر برنامه ریزی کاربری اراضی و تعیین سطوح تراکم و سرانه اشتغال دارند. اما همانطور که از ماهیت 

و عملکرد این رشته ها قابل استنتاج است، همگی به امر طراحی و برنامه ریزی برای محیطی مطلوب می پردازند. 
امروزه در بیش از 15 دانشگاه سراسر کشور، رشته های طراحی محیطی ارائه می شود. در برخی از این دانشگاه ها رشته های 
طراحی محیطی به طور همجوار موجود بوده و نگاه های کمابیش فرارشته ای و میان رشته ای وجود دارد. به طوری که 
انتشارات اساتید و دانشجویان شامل مقاالت و پایان نامه های این دانشگاه ها، می توان پی به  از  با بررسی تعداد اندکی 
بروز رویکردهای فرارشته ای نسبت به موضوعات شهری برد. اسکان های غیر رسمی، برنامه ریزی منظر، مکان، ارزش های 
اقتصادی، حوزه سالمت، فرهنگ ایرانی ـ اسالمی، میراث تاریخی، محیط زیست و موضوعاتی دیگر، جزء دغدغه های این 

 .)Razzaghi Asl, 2011( انتشارات بوده اند
به عنوان مثال در پژوهشی که توسط بریزبیتیا )1999(، استاد دانشگاه هاروارد انجام شد، تأثیر یک رویکرد میان رشته ای 
بر فرایند طراحی توصیف گردید. وی در مورد هم پوشانی معماری و معماری منظر در کتاب »درونـ  بیرون« بحث می کند. 
تجاوز  رشته ای  مرزهای  از  که  ارتباطاتی  »آشکار می سازد چگونه  که  است  رشته ها  میان  بر کشف محدوده  وی  تأکید 

 .)Beilharz, 2004, p. 49( »می کنند، می توانند در تعریف، غنا و گسترش یک رشته مؤثر و سهیم باشند
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2ـ2ـ رویکرد فرارشته ای4 به طراحی محیط 
التوکا )2001( رویکرد فرارشته ای را به عنوان گونه ای از پژوهش میان رشته ای توصیف می کند. فرارشته ای فرمی جدید از 
میان رشته ای را هنگامی که سؤاالت در حوزه بین رشته ها مطرح هستند، ارائه می دهد. این سواالت 2 ویژگی مهم دارند:

1. برای معین کردن تشابهات در ساختارها یا ارتباطات بین نظام های اجتماعی و یا طبیعی متفاوت طراحی می شوند،
2. تئوری ها، مفاهیم یا روش ها را از یک رشته وام نمی گیرند تا برای سایر رشته ها به کار گیرند، بلکه ترجیحاً فراتر از 
رشته ها رفته و قابل کاربرد در زمینه های زیادی هستند. این سؤاالت در نظر دارند تا یک ترکیب یا چارچوب مفهومی از 

.)Musachio et al., 2005, p. 330( دانش را توسعه دهند و غالب اوقات یک پارادایم علمی را به کار می گیرند
ایده فرارشته ای به دو ایده و پدیده نزدیک به هم مرتبط است. اولی پیشرفت خطی علم و دانش به طور سنتی که به 
ایجاد رشته ها وجدایی آن ها انجامیده است و دیگری پیشرفت خطی و تقسیمات کنونی دانش که به ارتباط و هم پوشانی 
میان رشته های جدید وابسته است. در تخصص فرارشته ای به طور همزمان دو ایده و حرکت فکری مخالف پیش گرفته 
می شود. در یک دسته تقسیمات جدای فضایی دانش و در دسته دیگر وجود رابطه بین رشته ها دنبال می شود. هدف این 
نوع پژوهش این است که فرم های مختلف دانش به طور جمعی ایده های خود را بیان کنند و تعامل میان رشته ها مطرح 
شود. آنچه در این رویکرد مهم است وحدت نیست، بلکه انسجام و ارتباط منطقی میان رشته های دانش است. نهایت 
رویکرد میان رشته ای به سمت ساده سازی دانش است، اما رویکردی که پاسخگوی پیچیدگی دانش وجهان امروزی باشد، 
نگاه فرارشته ای است. در این نوع نگاه ویژه، جستجو برای انسجام در دانش تولید شده محدود به جنبه های هم پوشانی 
کننده رویکردهای متفاوت رشته ای نیست. بلکه جنبه هایی که هم پوشانی ندارند در هر رشته باید مورد توجه قرار گرفته 
و با یکدیگر متصل شوند )Ramadier, 2004, pp. 423�425(. به عنوان مثال هنگامی که از موضوعاتی چون مؤلفه های 
اجتماعی در طراحی محیطی بحث می شود، رویکردها و موضوعات تخصصی جدیدی چون سرمایه اجتماعی، مشارکت 

مردمی، اجتماع محلی و نظایر آن قابل طرح می باشند.  
تقسیمات جدای دانش و مشکل نتیجه گیری در دستیابی به پیچیدگی، به طور زیادی محققین علمی را تشویق می کند 
تا به ورای مرزهای رشته ها بروند. مروری بر طرح های اجرا شده از معماران و طراحان مشهور نشان می دهد که در عمل 
برخی از طراحان محیط همچون تادائو آندو، لویی کان و دنی کاراوان با الهام از حوزه های دیگر همچون ادبیات و شعر و 
موسیقی دست به طراحی زده اند. مفهوم فرارشته ای اولین بار توسط ژان پیاژه مطرح شد. بوهر اولین کسی است که این 

موضوع را مدل سازی کرد. در 1986 کنفرانس سیرت5 مهمترین اهداف این رویکرد را چنین مطرح کرد:
1. نزاع بر سر تقسیمات جدای دانش،

2. باریک کردن فاصله بین تحقیق و تصمیم گیری در رابطه با زندگی اجتماعی،
3. آموختن تشابهات بین زمینه های مختلف دانش،

 .)Ramadier, 2004, p. 426( 4. امتناع از هرنوع تفکر کنترلی و منع کننده
در 1996، نیکولسکو، بیانیه فرارشته ای را تدوین کرد. بر این اساس »فرارشته ای در درون رشته ها و میان آن هاست، بین 
رشته های مختلف و ورای همه رشته ها است. هدفش درک جهان حاضر است و از الزامات آن وحدت دانش است«. بر این 

اساس فراررشته ای برمبنای سه جزء اصلی به وجود می آید:
1. پیچیدگی

2. سطوحی از واقعیت
3. منطق واژه سوم )به مفهوم منطق دوتایی هگلی نیست بلکه به معنای تعامل دو گروه مخالف است و مفهوم تز، آنتی تز 

.)Ramadier, 2004, p. 427( )و سنتز را ندارد بلکه عنصر کامل کننده در ارتباط با تعامل بین دو عنصر اول است
هدف فرارشته ای تسلط یافتن بر موضوعی پیچیده توسط ساده سازی است. براین اساس می توان سیر تکاملی از رویکرد 

رشته ای به فرارشته ای را در قالب شکل یک طبقه بندی کرد )شکل 1(. 

شکل 1: از رشته تا فرارشته

)Ramadier, 2004, p. 433(
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این دیدگاه به نوعی ساختارشکنی در مقابل تقسیم رایج رشته ای قلمداد می شود. به این معنی که در ایده معمول و رایج 
رشته ای، دیدگاه تقسیم یک شیء و یا موضوع واقعی به یکسری واقعیت ها و یا موضوعات از طریق فیلتره کردن رشته ای 
و بازگشت این موارد به باال، یک فرآیند ساده سازی است، اما در موضوعات پیچیده مانند یک شهر که مؤلفه های متنوعی 
دارد، عبور این مفهوم در وهله نخست از فیلتر رشته ای و تبدیل آن به موضوعات خاتمه نمی یابد بلکه به منظور وحدت 

.)Ramadier, 2004, p.  433( دانشی و جمع بندی باید این موضوعات خود به موضوع و یا مفهوم واقعی ختم شوند
عالوه بر این ها، پژوهشگران طراحی محیطی به فراخور موضوعاتی که با آن ها مواجه می شوند، فرضیه ها، مفاهیم یا روش ها 
را از رشته های دیگر وام می گیرند. عمده دالیل این رویکرد به تحقیق در طراحی محیطی را می توان، ماهیت پیچیده و 
در حال تغییر فضاهای عمومی و ساختمان ها و نیاز به تخصص های میان رشته ای در حل و توجه به نیازهای کاربران و 
مسائل اجتماعی، مشکالت ناشی از جهانی سازی و طراحی در زمینه های میان فرهنگی و کاربرد وسیع فناوری وگسترش 
ایده هایی همچون شهر مجازی و مناظر مجازی برشمرد. معماری و برنامه ریزی حوزه های خالق و مناسبی برای انتشارات 
از نوع فرارشته ای به شمار می روند. ماهیت آن ها به عنوان رشته های چند رشته ای6 از سویی علوم اجتماعی و طبیعی را 
در برمی گیرد و از سویی دیگر بر تجارب عملی نظر دارد. همچنان که برنامه های آموزشی بر پایه حل مسائل چند بعدی 
استوار شده اند )Lawrence & Despres, 2004, p. 397(. نظریه پردازان و نویسندگان مقاالت در این حوزه، این شاخه را به 
عنوان روش جدید از تفکر در مورد رابطه میان دانش، علم و جامعه می نگرند و عمده دالیل نیاز به این رویکرد را چنین 

مطرح می سازند:
1. چارچوب های هستی شناختی که پیچیدگی محیط مصنوع و طبیعی را نمی پذیرند.

2. تخصص گرایی، جداسازی و خشک و اداری کردن دانش و تجربه
.)Lawrence & Despres, 2004, pp. 398�399( 3. فقدان انتقال و ارتباط میان حرفه مندان، سیاستمداران و مردم

همچنین اهداف مشترک تحقیقات و مقاالت فرارشته ای طراحی محیطی را می توان به قرار زیر برشمرد:
1. تلفیق دانش های مختلف معماری، محیط زیست و برنامه ریزی 

2. تعامل و ارتباط میان رشته های مختلف 
3. تأکید بر الگوهای عمل محور

4. تأکید بر راه حل های اجتماعی در مسائل تحقیق 
.)Lawrence & Despres, 2004, pp. 399�403( 5. تأکید بر ارائه راه حل های یکپارچه برای مسائل پیچیده محیط زیستی
المللی اکولوژی منظر در سال 2004 بر ضرورت نگاه فرارشته ای به طراحی محیطی تأکید  نوزدهمین سمپوزیوم بین 
ورزیده و بیان می کند که »حل مسائل زیست محیطی جاری و آینده نیازمند رویکردهای فرارشته ای است که بتواند علوم 
اجتماعی، اکولوژیکی و کالبدی را به شیوه ای مناسب تلفیق و یکپارچه سازد« )Barghjelveh, 2006, p. 19(. بنابراین، 
موضوعات و مقوالت متنوعی در ورای رشته های طراحی محیطی، بر مبانی و دیدگاه های تئوریک این رشته ها تأثیرگذراند. 
از مبانی و رویکردهای نظری سایر حوزه ها و علوم  از دانش حرفه ای رشته های طراحی محیطی برگرفته  بخش زیادی 
مختلف است. هدف از دانستن مبانی سایر رشته ها، تسلط یافتن بر حوزه های کارکردی آن ها نیست، بلکه تبیین پایه های 

مهارتی به منظور فهم نحوه برخورد با مسائل و ارزیابی تولیدات سایر رشته ها است.

3. مفهوم موضوعات مرزی7 و کاربرد آن در طراحی محیطی
نمایش  تئوری ها، روش ها و سبک های گفتگو  دانشی،  الگوهای  به  رویکردشان  را در  توجهی  قابل  تنوع  امروزه رشته ها 
می دهند. کالرک )1983( مشاهده کرد که یک »واژگان مشترک« که به طرز روزافزونی محرمانه می شود و دیگران آن 
.)Frost & Jean, 1999,p. 4( را مبهم می یابند و آن را زبان می نامند، در مرکز و هسته فرهنگ هر رشته ای قرار می گیرد

تاکنون برخی روش ها برای کار میان رشته ای و فرارشته ای تعریف شده اند. یکی از ساده ترین آن ها کاربرد موضوعات مرزی 
بوده است. مفهوم یک موضوع مرزی نه فقط برای ترسیم مرزهای مفهومی میان اجتماعات یا فرم های دانش بلکه برای 
آزمایش حوزه های تعامل و اینکه چگونه معنا میان آن ها انتقال داده می شود، مفید است. برای مثال برای کمک به ایجاد 
ارتباط مردم با پیش زمینه های فکری و فرهنگی متفاوت، غالباً از یک موضوع اشتراکی؛ یک دیاگرام، مجموعه ای داستانی، 

 .)Gazan, 2004, p. 36( یک دسته از کدهای کامپیوتری و یا مواردی مشابه بهره برده می شود
»استار وگریزمر« )1989( موضوعات مرزی را برای نخستین بار چنین تعریف می کنند:

»ویژگی اصلی موضوعات مرزی تطابق پذیری و انعطاف پذیری آن ها از سویی در برابر نیازها و از سویی قطعی و محکم 
بودن آن ها برای حفظ هویت مشترک میان گروه ها می باشد. آن ها معانی متفاوتی در حوزه های اجتماعی گوناگون دارند 
اما ساختارشان به گونه ای است که معموالً بیش از یک لغت بوده و قابل ترجمه می باشند« )Berman, 2007, p. 12(. ایجاد 
و مدیریت آن ها فرآیندی کلیدی در ایجاد انسجام میان حوزه های متداخل مختلف مانند طراحی محیطی است. تعداد 
زیادی از موضوعات مرزی وجود دارند. برخی از آن ها ابزارهای فیزیکی هستند. برخی دیگر مستندات کاغذی هستند که 
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یکی از مهم ترین آن ها متون است. برخی نیز مانند مفاهیم و واژگان ملموس نیستند. به عنوان مثال در حوزه هایی مانند 
معماری می توان از »سایت طراحی« و در حوزه شهرسازی از مفاهیمی همچون »ترافیک« و »برنامه ریزی شهری« نام برد. 
همچنین در موضوعات شهری از »نمونه موردی« نیز می توان به عنوان یک مفهوم مرزی نام برد، چرا که یک سایت خالی 

.)Mieg, 2008, p. 23( از دیدهای متفاوتی چون بازار و یا نیروهای اکولوژیکی قابل مطالعه می باشد
گوردو ـ لوپز )1996( سه ویژگی اصلی موضوعات مرزی را چنین بیان می کنند:

- آن ها می توانند هم مادی باشند و هم مفهومی؛
- آن ها فارغ از زمان و مکان میان مردم، دانش و فناوری هماهنگی ایجاد می کنند و

- در تحلیل روش های موردنظر و مطلوب گروه های میان رشته ای )مانند طراحان محیط( و نیز دانش و رویه های آن ها 
.)Berman, 2007( مفید هستند

به  بصری«  »ارائه  نقش  بر   )1991( است. هندرسون  رفته  کار  به  متفاوت  متون  در  دفعات  به  مرزی  موضوعات  مفهوم 
عنوان موضوعات مرزی در دنیای طراحان تأکید می ورزد. کارستن و همکارانش )2001( بر نقش موضوعات مرزی در 
پیشرفت دانش پرسپکتیو اشاره می کنند. این موضوعات پدیده ای زیرساختی هستند که به وسیله افرادی بیشتر از یک 
جامعه در مورد تعاملشان به اشتراک گذارده می شوند. بر این اساس شاید بتوان از موضوعات مرزی به عنوان واژگان، ابزار 
و موضوعاتی نام برد که در سطح تماس میان دو یا چند حوزه قرار داشته و به وسیله آن ها می توان به اهداف مشترک 
میان طرفین تعامل رسید. به عنوان نمونه مفهوم مشارکت مردمی، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مرزی در 
حوزه های طراحی محیطی به شمار می رود که بر تعامل میان مردم و حرفه مندان تأکید دارد. مطابق اصول و رهنمودهای 
این رویکرد، مقوالتی چون حس مکان، تعلق خاطر، رنگ تعلق و نظایر آن در حوزه های عمومی تقویت و تسهیل می شود.

موضوعات مرزی اهداف متفاوت و دیدهای متنوع افراد را تعدیل می کنند و آن ها را به عنوان ابزاری برای نظم و ترتیب و 
ترجمه حفظ می کنند. آن ها پویا هستند و قابلیت انطباق برای جا انداختن شرایط در حال تغییر را دارند. مفاهیمی شبیه 
موضوعات مرزی بوسیله پژوهشگران در یک تنوعی از سنت رشته ای مشخص شده اند. جامعه شناس عملکردگرا، پارسونز 
)1970(، از موضوعات مرزی تحت عنوان »حوزه تفسیر« یعنی جایی که بیشتر از یک طرح نظری ممکن است برای 
همان مجموعه روشن از پدیده ها به کار رود، نام می برد. هر محدوده توسط یک مرز تعیین می شود اما یک مرز آن نیست 
که چیزی در آن متوقف شود. بلکه چنانکه یونانیان یافتند، »مرز« آن است که چیزی از آن، هستی خود را آغاز می کند 

 .)Shahcheraghi, 2003, p. 36(

4. یافته ها و بحث
از بیست استاد رشته های شهرسازی و معماری در سطح دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و علم و صنعت ایران، سؤال 

زیر در غالب پرسشنامه باز پاسخ پرسیده شد.
»به نظر شما مهم ترین موضوعاتی که در حوزه علوم انسانی، هنر، فنی و مهندسی و علوم پزشکی مطرح بوده و در همه 
رشته های طراحی محیطی )شامل: معماری، معماری منظر، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری( به طور مشترک جزء 

دغدغه های مطرح در سطح کشور ایران هستند، کدامند؟«
بدین منظور پرسشنامه ها در تیرماه 1391 در میان اساتید پخش و در مرداد ماه همان سال جمع آوری شد. برخی اساتید 
)14نفر( در پاسخ به این پرسش توضیحات مبسوط و تشریحی را ارائه نموده و برخی دیگر )6 نفر( به ذکر واژگان و لغات 
تخصصی دراین زمینه اقدام نموده بودند. بر این اساس، پژوهشگر با تکیه بر روش تحلیل محتوای مضمونی و مطابق شیوه 
مقایسه ای مداوم، در مرحله اول اقدام به شناسه گذاری باز نموده و لیستی از لغات مورد نظر اساتید را استخراج نمود. این 

مورد در جدول 2 درج شده است. 

جدول 1: موضوعات مورد اشاره اساتید ـ شناسه گذاری باز

کدگذاری باز )سطح اول( ردیف

1 میراث ایرانی ـ فرهنگ اسالمی ـ سنت ایرانی 
اجتماع محلی ـ مشارکت ـ رفتار 2

مدیریت ـ آموزش ـ تکنولوژی اطالعات ـ توریسم 3
اکوسیستم ـ منابع طبیعی ـ انرژی ـ زیست شناسی ـ سالمتی  4
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الزم به توضیح می باشد که به منظور انجام روایی داده های تحقیق، در هر مرحله مجدداً از دو نفر از اساتید دیگر خواسته 
شد تا به شناسه گذاری مورد نظر بپردازند. نتایج این شناسه گذاری با شناسه گذاری محقق ساخته مقایسه و بیش از 92% 
تطابق مشاهده شد. نتایج محورهای مورد اشاره در این بخش نشان می دهد که غالب اساتید موضوعات روز بین المللی 
و نیز دغدغه های جاری سطح کشور را به عنوان مهم ترین محورها مطرح نموده اند. موضوعات اجتماع محلی، فرهنگ 
اسالمی، سنت ایرانی، مشارکت در حوزه علوم اجتماعی و موضوعات منابع طبیعی، اکوسیستم، انرژی، زیست شناسی و 
سالمتی در زمره دغدغه های جهانی زیست محیطی به شمار می روند. به عبارتی دیگر توجه عمیق متخصصان و اساتید 
به این موضوعات نشان از اهمیت و ضرورت پرداختن به مباحث محتوایی و رویه ای مشترک میان طراحان محیط دارد. 

پس از این مرحله نوبت به شناسه گذاری انتخابی و قیاس مجموعه لغات و ظهور دسته بندی رسید. به منظور پاالیش و 
انتخاب برخی لغات واجد اهمیت بیشتر و ابهام زا در حوزه های مشترک، معیارهایی از قبیل: مجموع فراوانی لغات به کار 
رفته در ال به الی پاسخ ها و نیز بررسی اینکه تا چه حد به نظر می رسد لغات مزبور واجد رویکردهای متفاوت هستند 
و کاربرد آن ها متفاوت است، به کار گرفته شد. در نهایت تعداد 5 لغت به عنوان مقوالت مرزی میان رشته های طراحی 
محیطی که به تعبیر دیگر واژگان و زبان مشترک رشته ها نیز محسوب می شوند، انتخاب شد. توضیح اینکه این مرحله 
تا سر حد اشباع نظری باید ادامه و تدوام یابد. بر این اساس، مطابق جدول 3 که لیست نهایی موضوعات مرزی مشترک 
طراحی محیطی را نشان می دهد، این موضوعات مجدداً به اساتید مشارکت کننده در تحقیق بازگردانده شده و این عمل 

دو بار تکرار شد تا اینکه اشباع نظری توسط پژوهشگر و اساتید حاصل شد. 

جدول 2: موضوعات مورد اشاره اساتید ـ شناسه گذاری انتخابی

کدگذاری انتخابی )سطح دوم( کدگذاری باز )سطح اول( ردیف 

هویت ایرانی ـ اسالمی 1 میراث ایرانی ـ فرهنگ اسالمی ـ انسان کامل ـ سنت ایرانی 
اجتماع محلی انسجام اجتماعی ـ مشارکت ـ رفتار  2
جهانی شدن جهانی سازی ـ تکنولوژی اطالعات ـ توریسم 3

آموزش فرارشته ای مدیریت ـ آموزش 4
اکولوژی )بوم شناسی( محیط اکوسیستم ـ منابع طبیعی ـ انرژی ـ زیست شناسی ـ سالمتی  5

امروزه در نمونه های عملی اجرا شده از طراحی محیطی و نیز انتشارات مرتبط با این حوزه سهم وسیعی از محصوالت 
به حوزه های اجتماع، محیط زیست و فرهنگ اختصاص یافته است. این در حالی است که یافته های این نوشتار پس از 
مرحله شناسه گذاری انتخابی اساتید نشان می دهد که مقوالت حساس و با اهمیت در طراحی محیطی پیرامون موضوعات 
و دغدغه های زیست محیطی و اجتماعی ـ فرهنگی و پارادایم هایی چون جهانی شدن8 متمرکز است. مورد اخیر یعنی 
جهانی شدن در حوزه اقتصاد شهری و مقوالت وابسته به آن باید مورد بررسی قرار گیرد. در این ارتباط موضوع آموزش 
فرارشته ای و نحوه تعامل با رشته ها و ذی نفعان مختلف در حوزه های طراحی محیطی مهم است. در این زمینه آموزش 
افراد با پیشینه های پژوهشی و آموزشی متنوع به گونه ای که بتوانند در تعریف و تقویت رویکرد فرارشته ای مؤثر باشند، 

ضرورت دارد.

5. نتیجه گیری
امروزه رشته های طراحی محیطی در حوزه ها و سطوح مختلفی از محیط به ارائه برنامه و طرح می پردازند. هدف مشترک 
ارتقاء کیفیت محیط زیست برای انسان است. مطابق رویکردهای فرارشته ای به علوم و  همه این زمینه های تخصصی، 
هنر که در طی سالیان اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، ضرورت استخراج نگاه اندیشمندان و متخصصین 
طراحی محیطی در ایران ملموس می نماید. از این رو این مطالعه با بررسی کلی پیرامون مفاهیم و ذکر کاربردهای رویکرد 
فرارشته ای و میان رشته ای به طراحی محیطی، لزوم توجه جدی حرفه مندان را به کاربرد موضوعات مرزی در طراحی 

محیط خاطر نشان می سازد. 
یافته های این نوشتار که بر مبنای کسب نقطه نظرات بیست نفر از اساتید رشته های طراحی شهری، معماری منظر و 

معماری در ایران، تنظیم شده است، نشان دهنده نکات زیر می باشد:
ـ مقوالت محیط زیست، سالمتی، الگوی ایرانی، جهانی سازی، زمینه فرهنگی، انسجام اجتماعی، سنت ایرانی، مشارکت، 
طراحی  رشته های  میان  در  فراپوشاننده  نیز  و  مشترک  مقوالت  مهم ترین  جزء  انرژی  و  اکوسیستم  آموزش،  مدیریت، 
محیطی محسوب می شوند. بدین ترتیب جهت هدایت و روشنگری در زمینه ها و مقوالت نامبرده، تعامل سایر رشته های 
تخصصی همچون پزشکی، محیط زیست، جامعه شناسی، معارف اسالمی، اقتصاد و انرژی، با حرفه مندان رشته های طراحی 
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شهری، معماری، معماری منظر، برنامه ریزی شهری ضروری می نماید. 
ـ نقش تفکر فرارشته ای در این مقاله به معنای بهره بردن از رهیافت چندگانگی است، رهیافتي که حاکی از میل به ایجاد 
وحدتی است که به تشریح جایگاه ها و مدل ها می انجامد و بازشناسی و گسترش مفاهیم چندگانه در طراحی محیطی را 
سبب می شود. یافته های این مقاله نشان می دهد که تأکید بر موضوعات هویت ایرانی ـ اسالمی، اجتماع محلی، اکولوژی 
محیط، جهانی شدن و آموزش فرارشته ای در مباحث علمی و تخصصی دانشگاهی و حرفه ای می تواند مسیر تولید علم و 

پیشروی در مرزهای دانشی طراحی محیطی را در سالیان آتی هموار سازد.   
ـ پیشنهاد می شود تا برنامه های آموزشی و درسی طراحی محیطی در ایران به مسائل فرارشته ای با محوریت تحلیل های 

یکپارچه از ارتباطات میان دانش علوم اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مجهز شوند.  

پی نوشت

1. Boundary Concepts
2. Such as Landscape Urbanism or Digital Architecture  
3. Grounded Theory
4. Trans�disciplinary Studies
5. CIRET
6. Multi�disciplinary
7. Boundary Concepts
8. Globalization
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