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پژوهش
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مقدمه و بیان مسئله
برنامهريزیکالبدی»و
فعالیتها» و « 

ازآغازنهضتمعماریمدرنمسئله «عملکردها»«،
گرایپساپستمدرن،خلقشکليمتهورانهو


گراوتنديس

مدرن،فرم

گیریمعماریپست

اوج
محیطهایانسانيدردانشکدههایمعماریونیزفضای

خارقالعادهبهمسئلهاصليطراحي 

حرفهایتبديلشدهاست.پرسشازفرايندطراحينیزاغلبمعطوفبهپرسشازروندهاو

پیشبرداقداماتطراحانهبهنحویاستکهفراينددرمسیرحلمسئلهطراحي

سلسلهمراتب

حلهایمتعددومتنوعيبرایآنپیشنهاددهد.مطرحشدننامطراحبه
پیشرودوراه 

فضایخلقشدهرابدلبه

مثابههنرمندومحصولفرايندطراحيبه مثابهاثرهنریصرف،
رح  شدن نام خالق اثر کرده است و حتي گاه نام طراح را بیش از
ابزاری جهت مط 
يشده ،موجب نامطلوبیت
کیفیتهای اثر هنری واجد اهمیت ميسازد .نتیجه مسیر ط 

بناهایساختهشده،آشفتگيبصری،نابسامانيفضاها ،معماریپیرومدونیزاهمیتيافتن

سودوسرمايهبیشازهرامرديگریشدهاست .
با پذيرش اينکه طراحي و خلق محیط زندگي انسانها ،امری است میاندانشي،
چنداليه و پیچیده ،ناظر به گذشته ،حال و آينده ،معطوف به بستر تاريخي ،فرهنگي،
اهیتطراحيوفرايندطراحي،مؤلفههایسازنده

اجتماعي،اقتصادیوسیاسیغپرسشازم
ایکهبیشترمسیرطراحيبهدسترايانههاو


معماریمطلوب،آنهمدرزمانه
آنوتعريف
اهمیتفراوانيمييابد .

هوشهایمصنوعيسپردهشدهاست،

درحوزه دانشگاهي،طراحيبارويکردحل مسئله درفرايندپژوهشيبااستفادهاز
فرضیههایروانشناسيمحیط ،طراحرادعوتبهقرارگرفتن درمسیریميکندکهنگاه

عمیقبهشناختپديدههارابیاموزد.درزمینههایحرفه طراحيباوجودمحدوديتهای
زماني و مالي طراح بايد حداقلهايي را برای ايجاد و پاسداری از کیفیتهای موجود در
محیطبرای خودمفروضدارد .طراحانباارائه طرح نحوهایخاصاززندگيراپیشنهاد
مي دهند.کیفیتاينزندگيمرهونتوجهطراحبهوجوهگوناگونپديدهایاستکهباآن

مواجه شده و برای آن شرايط مطلوبتری را پیشنهاد ميدهد اما در دوران کنوني ،در
ارائهشده از فرايند طراحي معماری ،نقش معمار طراح ،حتي از هنرمند به
تعاريف  
نويسرايانهایتغییريافتهوطراحدرفرايندهایخلقشکلو فضامشارکتچنداني


برنامه
بافضا،مکان،موقعیتهاوتصاويرغیرواقعيمحصولانقالبديجیتال

ندارد.ماشینيشدن 
اهدافاطالع رساني،آموزش،سرگرميونیزاهدافتجاری،

درهم آمیختهاست .تصاويربا 
ايدئولوژيکي ،تدابیر سیاسي و بیان هنری ،تولید و بهطور بيانتها منتشر ميشوند .دنیای
فیزيکي ،مناظر شهری و محیطهای طبیعي ،همچنین چشماندازهای دروني و ذهني ما،
تضعیفميشودودرمعرض

وزبهروز 
همگيامروزتحتاستعمارصنعتتصويرندوآنچهر 
معرفتشناسياوست .

تهديدنابودیقرارگرفتهاست«،قوهتخیل»انسانبهويژهذيلحوزه
با پذيرش اينکه پاسخ به موضوعات اجتماعي و فرهنگي را در قابلیتهای فنّاوری
جستوجو کرد ،بلکه موارد معطوف به اکتشاف در طراحي ،شناخت عمیق

جديد نبايد 
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هنجارهای اجتماعي در شکل دادن به شهرها و مکانهای زندگي است ،هدف از انجام اين
پژوهش ضمن پاسخ به پرسشهای تحقیق ارائه الگويي از مسیرطراحي است که هم در
مسیراقدامبهکنشطراحانهوهمدرخلقمحصولونیزدربهرهبرداریومواجههباپديده

خگويي به نیازهای فیزيکي کاربران و حتي نیازهای رواني آنان از
ساختهشده ،ضمن پاس 

انطباقپروژهباکهنالگوهایذهني،خاطراتو

حیثمطلوبیتپاسخدهيبهانتظارات،زمینه

قوهتخیلمخاطبانرافراهمآوردوگاممؤثریدرخلقمحیطمطلوببردارد .


پرسشهای پژوهش
بهعنوانپرسشهایاصليپژوهشميتوانپرسید 

 )1مفهومطراحيمحیطهایانسانيناظربهچیست؟ 
 )2فرايندطراحيمحیطهایانسانيمطلوبچگونهقابلبازتعريفاست؟ 
 )3در دوران کنوني  ،جايگاه خیال و خاطره در فرايند طراحي معماری را چگونه
ميتوانتبیینکرد؟ 



روششناسی پژوهش
پارادايمتحقیق،واقعیتپديدهای

ازجنبۀهستيشناختي

درپژوهشحاضر ،بهايندلیلکه
ازجنبۀمعرفتشناختيدانشدراين

مادینیستووابستهبهتفسیر محققازآناستو 
پژوهشذهنياستنهعینيونیزازتعاملبینپژوهشگروموضوعموردپژوهشکههمان
شودوازجنبۀروششناختيازطريقارائۀتفسیرهایمختلف


تحلیلنظريهاست،حاصلمي
2
1
زيربناييمعرفتشناسيتحقیق،ديدگاهتفسیری 

ازموضوعايجادميگردد.ديدگاهفلسفي 

۴
3
است(بازرگان)19:1389،ورويکردتحقیق ميبايسترويکردکیفي باشد .
به اين دلیل که فرايند طراحي و ساخت محیط انساني امری است متعلق حوزه
آنمعطوفبهمطالعاتنظاممندساختار ،فرايند و

انسانشناسيوتبیینرويکردهاینظری 

۵
بافتمتني  استکهچارچوبنظریآنراشکلداده،طرحتحقیق دراينپژوهش،طرح
(يحیاييايلهای .)۵9:139۰،درمرحله تحلیلمبانينظری،

تحقیقتحلیلگفتمان 6است 
هایکتابخانهای

هاازطريقجست 
وجو


موضوعازراهگردآوریداده
نخست به تشريحادبیات
و با مراجعه به منابع مکتوب معتبر پرداخته و سپس به کمک دستهبندی مقولهها و
بهپرسشهای

برجستهسازیاهمآن،تالششدهاستباکشفالگویموجوددرهرمورد

پژوهشپاسخدادهشودونتیجۀبحثدرقالبچارچوبنظريۀعلميمطرحشود.ازاينرو

1

paradigm
interpretivism
3
research approach
4
qualitative
5
research design
6
discourse analysis
2
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پژوهش
12۰

ميتوان روش تحلیل يافتهها را توصیفي ،قیاس مدام و تحلیل تماتیک دانست (ظهور و

کريميمونقي.)111:1382،


میدان پژوهش
معطوفبهالگوهاوتعاريفارائهشدهازفرايندطراحيمعماری

پژوهشحاضرازحیثزماني
یستويکممیالدیاست.دراينبازهزماني ،آنچه
ازدهه196۰میالدیتادههنخستقرنب 
هایطراحانهایبودکه

هاینخستمطرحبود،توجهبهراه 
حل

درنظريههایغالبدر 
دهه

باالترين سطح پاسخ را به نیازهای عملکردی ميداد .طراحي شکل به حاشیه رفته بود و
طراحيازحلروابطفضاييآغازميشدونهايتاًشکل تابعيازعملکردقلمدادشد.ماهیت

هایجسمانيویتقلیليافتواستانداردسازیهای


انسان،بهماهیتکالبدیوابعادواندازه
شدودرقالبکتابهایضوابططراحيدر

نظريهپرداری  
مي
مبتنيبربدنانسانهرروز 
اشینيوانبوهپروژههایمعماریرا

اينامرزمینههایتولیدم

همهجایدنیانشرمييافت .

استانداردهاتولیدوتکثیرميشد .

صورتپیشساختهوبراساس

فراهمکردکهبه
چند دهه بعد و با ظهور عدم تطبیق سبک زندگي ترويجشده با شرايط فرهنگي-
جغرافیايي و اجتماعي جوامع مختلف ،منتقدان سرکوب معماری مدرن و ظهور دوران
پستمدرنرادامنزدند  .دراينمیانالگوهاييازفرايندطراحيمعماریمطرحشد که

معماریمبتنيبرسبکزندگيجوامعسنتي،آدابورسوموعرفراپیشنهادميداد .

اما در سه دهه گذشته ،همه چیز تحت تأثیر انقالب عصر ديجیتال قرار گرفته و
الگوهای فرايند طراحي معماری بهکلي به سوی ديگری کشیده شده است .در پژوهش
ر،دربخشتحلیلگفتمانهایغالببهسهدورهمختلفمذکورپرداختهشدهاست .

حاض


چارچوب نظری
ایقرارميگیردکه«روحزمانومکان»راکیفیتيواال


درچارچوبنظری
پژوهشحاضر
ميپنداردکهنیروهایماوراءالطبیعهرابهخدمتميگیردتابهمحیطوزندگيمعنابخشد.

1
درطراحيبايدبرایکشفاينکیفیتتالشنمود.اگربهزعمهگل درموردروحزمان
بپذيريمکه هیچانسانيازروحزمانخودفراترنميرودزيراروحزماندرعینحالروح
استوباپذيرشاينکهجاودانگيورایزمان،هموارهازمهمترينخیاالتآدمي

خودشنیز
2
بودهاست ،اينايدهنزديکبهمفهومکاراليل استکهتاريخرانتیجه اعمالقهرمانانو
نوابغميداند.درچنیننگرشياسطورههاوخیالجايگاهخاصيمييابند.هگلاعتقادداشت
جداييناپذيرندزيراهنرمند

هنرطبقسرشتخودبازتابفرهنگزماناستهنروفرهنگ
محصولزمانخوداستوفرهنگرادرآثارخودمتجليمينمايد.وی هنرکالسیکرا

Georg Hegel
Thomas Carlyle

1
2
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حاویفرهنگآزادیواخالقميدانستکهدرعصرمدرنغیرقابلارائه است.عصرمدرن
درپيفلسفهوفرضیههنربهجایبازتاباجتماعيآناست.بههمینسبباستکهدر
بسیاریازآثارهنریمد رنروحزمانناپیداستوهنریکهفاقدروحزمانباشدقادربه
ايجادروحمکاننیست .
نیازها ،آرزوهای بشری ،اعتقادات ،اسطورهها و خیاالت و خاطرات فردی و جمعي
پنجگانهمحرکهایمحیطيراادراکميکندموجبدرکمعنای
انسانکهازطريقحواس 
فضاواهمیتآنميشود.درستمانندزبانهاکهمشخصاتمشترکيچونواژههاوساختار
دستورزباندارند،طراحينیزدارایعناصرالگووساختارهایکالبدیوذهنياست .
،پژوهشحاضردرچارچوبنظریایقرار

اگرطراحيراعاملمعرفهرمکانبدانیم
ميگیردکههمهاستفادهکنندگانخیاالتوخاطراتشانرادرطراحيسهیمميداند.بااين

نمايشنامهنويسي يا

نگرش اليههای مسئولیت افراد نیازمند تعريف است .طراحي همچون 
امریاستکهبهبدونتعلقبهغالمخیال،امکانتحققنمييابد .

نگارشموسیقي،


تحلیل گفتمان غالب فرایند طراحی معماری در سیر زمانی معاصر
تعريف مفهوم طراحي و ارائه نموداری جهت تبیین فرايند طراحي نزد هر معمار ،امری
ميرسد.ازاينروبسیاریازمعماراندر اين راهگام
مرسوماستوتاحدیالزاميبهنظر  
نیازبهساختوسازانبوهو

برداشتهاند؛امااهمیتموضوعپسازجنگجهانيدوم ناشياز 

نفرايندساختوسازبود.درجنگجهانيدومروشعلمي

نیزتاحدیمعطوفبهصنعتيشد
برایحلمسائلدرحیطهتحقیقهایعمليومديريتتصمیمسازیشکلگرفت.همچنینفنون
خالقیتنیزدردهه19۵۰میالدیمطرحشد .
پسازآندردهه 196۰میالدیشروعبرنامهريزیهایکامپیوتریبرایحلمسائل
آغازشد.آنزمانافکاردرپيعلميشدنطراحيتوسطکامپیوتربود.درسال1962اولین
روششناسي در
کنفرانس در روش طراحي 1در لندن انجام شد .اولین کتابها در حیطه  
سال 1962توسطموريساسیموف 2همینطوردرسال 196۴توسطکريستوفرالکساندر،
بهقلم بروسآرچر3ودرسال  197۰نوشتۀجانکريسجونز انتشاريافتند.
درسال   196۵
۴
نخستینکتابهادرزمینهخالقیتدرسال1961توسطگوردون ودرسال1963توسط
بهروششناسيحلمسئلهمبتني

بديعهپردازی6،
آزبرن۵بهچاپرسید.گوردوندرکتابش ،
بر فرايندهای فکری ناخودآگاه ميپردازد .آزبرن نیز در تخیلکاربردی 7به اهمیت مرحله
طوفانفکریدرفرايندخالقیتميپردازد .

1

The First Conference on Design Methods
)Morris Asimov (1906-1982
3
)Bruce Archer (1922-2005
4
)William J. J. Gordon (1919-2003
5
)Alex Faickney Osborn (1888-1966
6
Synectics
7
Applied Imagination
2
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بروس آرچر ،استاد پژوهشهای طراحي در رويال کالج لندن ،اعالن داشت« :بزرگ
ترين چالش برای ايده معمول طراحي توسط طرفداران روش سیستماتیک حل مسائل از
حیطه علوم کامپیوتری و فرضیات مديريت برای برآورد مشکالت طراحي ايجاد شد»
(صبری .)179:1392،
نمودار:1الگویفرايندطراحيبروسآچر 

منبع:آرچر 196۵،


نمودار:2فرايندطراحي 

منبع:آسیموف 1962،
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هربرت سايمون 1،متخصص هوش مصنوعي ،در سال  1969موضوع علم طراحي را
مطرح کرد.اومجموعهایازتحلیلهایمتفکرانهوتجربهگرايانهکهقابلآموختندرزمینه
فرايندطراحيباشدرادردسترسقرارميدهد.رودلفآرنهايم2روانشناسبصری،درسال
 1969کتاب خود را به نام تفکر بصری 3منتشر کرد .رابرت مک کیم ۴استاد طراحي در
پايهگذاریکرد .
دانشگاهاستانفورد،برايناساسکالسهایتفکراتبصریرا 
دردهه هفتادمیالدیکريستوفرالکساندرآنچهبهعنوانروشطراحيپذيرفتهاست
رافاقدارزشدانستواعالنکردکهخودراازاينحیطهجداميداند.اوپیشازاينتالش
حلهاييجهت
راه 
کردهبودمبتنيبرعلمرياضیاتکهزمینه تخصصياوهمبود،بهارائه  
طراحيشهرهابپردازدومحصولآنمقالهمعروفشهردرختاستشد.اويکسالبعددر
کليراهحلمطروحه خودراپس گرفت.

مقاله ديگریتحتعنوانشهردرختنیست 
،به
روشهای طراحي ( )197۰الگوی
جان کريس جونز ۵متخصص تفکر طراحانه ،در کتاب  
فرايندتأکیدميکرد

منظميازفرايندطراحيراپیشنهاددادکهبرارزشيابيدرهرمرحله

دانستکهدرآنگزينههادائماًارزشیابيوگزينشميشوند


زيراویطراحيرافرايندیمي
(لنگ.)۴6:1391،البتهویبعدها ميگويد«:درسالهایدهه هفتادمیالدیمنمخالف
روشطراحيبازبانماشیني بودم و بااينکه تالشکنیمتمامزندگيرادرچارچوبمنطق
ببینیمودرصدداصالحباشیم،مخالفم» (صبری .)139،
6
در سال  1973میالدی رابرت مک کیم کتاب تجربیات در تفکر بصری را چاپ
ميکند.هورستريتلوملوينوبر)1973(7درمقالهمعماهادرنظريهعموميبرنامهريزی8

اعالم ميکنند که مشکالت در حیطه برنامهريزی از پیچیدگي فراواني برخوردار است.
مشکالت در حیطه علوم قابل برنامهريزی هستند که در مقايسه با مشکالت در حیطه
طراحيازقابلیتمديريتبیشتریبرخوردارند .
در  1977کريستوفر الکساندر بار ديگر مبتني بر انديشههای رياضیاتي و رويکرد
عقلگراييحاکمبرقرنبیستم،کتابمهميکزبانالگو9رامنتشرکرد.درآنکتابمتأثر

ازتفکراتساختارگراياناقدامبهتدوينوتعريفالگوهاييکردکهبتوانازآنهادرفرايند

ط راحيمحیطازمقیاسبسیارکالنتامقیاسبسیارخرداستفادهکردومحیطراباکاربرد
انطباقالگوهایتعريفشدهبا

آنهاشکلداد.دراينتفکر،خالقیتوخیالتنهادرمرحله 

سیاقطراحيوتنظیمآنبامحیطواردميشود.البتهبعدهاالکساندربارديگراظهارداشت

چندانبهايننظريهپايبندنماندهاست .ویدردهه  198۰میالدیتحتتأثیرمطالعات
1

)Herbert Simon (1916-2001
)Rudolf Arnheim (1904-2007
3
Visual Thinking
4
Robert McKim
5
) John Christopher Jones (1927-
6
Experiences in Visual Thinking
7
Horst W. J. Rittel and Melvin M. Webber
8
.Dilemmas in a General Theory of Planning
9
A Pattern Language
2
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12۴

گسترد ايلیاپريگوژين 1قرارگرفتکهمفاهیمنظموبينظمي،فهمنظمدرطبیعتودر
فیزيک نیوتني را به چالش کشید .او که منتقد علم متجدد در تحويلگرايي و موجبیت
آمدهازآناستمينويسد[«:برمبنایعلممتجدد]گفتمانباطبیعتبهجایاينکه


الزم
انسان را به طبیعت نزديک سازد ،او را از آن جدا ساخته است .سیطر عقل بشری ،به
انگیزتبديلشدهاست.بهنظرميرسددستعلمبههرچیزیرسیده،موجب


حقیقتيغم
تباهيآنگشتهاست»(پريگوژينواستنجرز .)6:198۴،
پريگوژينمعتقداستديدگاهجديداوميتواندبارديگر قدرتخالقانۀطبیعترابار
ديگربهآنبازگرداندوحتيپیوندینوينمیانعلمواخالقايجادکند(نصر.)2۰3:1386،
بههرحال ديدگاه پريگوژين درباره نظم و بينظمي يکي از برجستهترين چالشهای علم

متجددبافیزيککالسیکدرقرنبیستماستکهسعيميکندمعنایتحولوحرکترا
در روشي فرايندمحور و جهتدار در زمان بازتعريف کند .نگاهي که منجر به نگرشهای
ثیرانديشههایویوالبته

«فرايندمحور»درعلماواخرقرنبیستمگرديد .الکساندرتحتتأ
آرایپديدارشناسانمجموعهچهارجلدیتحتعنوانسرشتنظم()2۰۰2–2۰۰۵منتشر
کرد و بهکلي ديدگاه متفاوتي از فرايند طراحي را مطرح کرد که سرمنشأ طراحي را در
وجوميکرد .


جست
روندهایپیمودهشدهدرجوامعسنتيونیزطبیعت
2
دردهه198۰جانلنگدرکتابمهمآفرينشنظريهمعماری بهنقشعلومرفتاری
پردازدوفرايندطراحيرامبتنيبررفتارشناسيوقرارگاههایرفتاری


درطراحيمحیطمي
ميداند که اين موارد را
جامعنگر و پیوسته  
انسانها تدوينميکند .ویطراحيرا عملي  

آنها
راهحل دارند ،اهدافي که بايد به  
ميشود :ايجاد يا گزينش مسائلي که نیاز به  
شامل  
پیشبیني
ساختهشده برای دست يافتن به اهداف  ،

دست يافت ،الگوهای موردنیاز محیط 
موردآنها(لنگ.)6۵:1391،جانلنگمطرح

تصمیمگیریدر

گزينههاو
چگونگيکارکرد 
نوعيفرايندتصمیمگیری

ميکندکهمراحلاصليفرايندطراحيمحیط بهايندلیلکه 

است ،ميتواند پیرو الگوی عمومي از تصمیمگیری باشد .به اين ترتیب مراحل اصلي آن
طراحي،اقدامبهطراحي،گزينشازمیانگزينههای

عبارتخواهدبوداز:شناختمسئله 
متعدد،اجراوارزيابيپسازاجرا(همان .)۵۰:ویمسیرفرايندطراحيراروندیخطي
قبلآغازنميشود.ویخالقیترادر

ميداندکهالبتهلزوماًهرمرحلهپسازاتماممرحله 

مرحله دوم يعني مرحله طراحي شکل و رسیدن به ترکیب شکل مطلوب وارد ميکند
(همان .)6۴–7۴:
باورودظرفیتهایمحیط،علومرفتاریوعلوماجتماعيبهفرايندطراحي

جانلنگ
بیان ميکند که اطالعات محیط از طريق فرايندهای ادراکي به دست ميآيد و به وسیله
وارهها
طرح 
وتوسطنیازهایانسانيهدايتميشوند.اين 

وارههایذهنيبرانگیختهشده
طرح 

ارميسازند.
تاحدودیفطریوتاحدیاکتسابيهستندوپیوندادراکوشناخترابرقر 
Ilya Viscount Prigogine
creating architectural theory

1
2





مديريتخیالوخاطرهدرفرايندطراحيمعماری12۵

هانهتنهافرايندهایادراکي،بلکهواکنشهایاحساسي(عاطفه)ورفتارانسان را

طرح 
واره

وارههای ذهني را بهعنوان
هدايت ميکنند و در مقابل اين فرايندها و واکنشها نیز طرح 
وارههای ذهني محصول تجربه
طرح 
محصول رفتار ادراکشده تحت تأثیر قرار ميدهند  .
زندگيآدمیاندرفرايندطراحيمعماریميتواندورودکند .

زيستهوامورروزمره
2
طراحانچگونهميانديشند ضمن انتقادبه

برايانالسن 1در 1997درکتابمهم
باور عمومي مردم مبني بر اينکه طراحي را خلق اشیا يا محیطهای بديع و تغییرناپذير
ميدانند ،آن را کاری بیشتر ترمیمي معرفي ميکند ( )138۴ :66و فرايند طراحي را بار

ديگرفرايندحلمسئلهانسانيوپاسخبهعملکردهایموردانتظارضمنبیانهنریوخالقه
ميداند .

در دستهبندی ديگری معطوف به پارادايمهای طرح مسئله در طراحي معماری
توانبهپارادايمهای کاربرمحور معطوفبهمعماریاجتماعي،طرحمسئله طراحيدر


مي
شبه هنری،طرحمسئله شبه
معماریبومي،غیرکاربر محور(معمارینهادی)،طرحمسئله  
فرهنگگرااشاره

شبه سنتيوطرحمسئله 
شبهبوميوطرحمسئله  
حرفهای،طرحمسئله  
 
کرد(ناریقميوديگران.)19–12۵:139۴،درهمهاينپارادايمهاآنچهمهماستپاسخ
فرهنگياش

به نیازهای انسان اعم از نیازهای مادی يا معنوی او در بستر زيستتاريخي -
استکهمؤلفههایمتعددیازجملهشرايطاجتماعي،اقتصادی،سیاسيو ...زمانه خلقاثر

گذارداماانسانمحوریرويکردهایفوقازجنبه امرخیاليقابلبازشناسي


برآنتأثیرمي
نیست .


چالشهای طراحی محیط انسانی در سده بیستویکم
بیستويکمشرايطکامالًمتفاوتيراپیشرویدارد.ورودرايانهبه

فرايندطراحيدرسده 
هایخلقمحیطرابهکليتحتتأثیرقرار


امورزندگيازجملهفرايندطراحي،پارادايم
همه 
داده و موجب ايجاد زمینههای طراحي متعددی از جمله معماری مبتني بر عدد اعم از
معماری پارامتريک و معماری الگوريتمیک شده است .در نگاه وسیعتر تبديل ماهیت
همهچیزبهرقم،ماهیتدانشرابهچیزیکهديگرذهنانسانقادربهشناختوتحلیلآن

نیست،تبديلکردهاستکهشايدبتوانازآنبه«فرادانش»نامبرد.دانشيکهديگرنه
متکيبردادههای مادیو تحلیلهایذهنيکهبه کليخارجازايندايره قرارميگیرد.

هدفعلمامروز ازفهمواقعیتمادیبیروني بهتحلیلروابطرياضیاتيوعددیدگرگون
شده و به خلق جهان بیروني از دل تحلیل روابط و الگوريتمهای مجازی گرايیده است.
کليخارجازذهنانسانبهحیاتخودادامهميدهد،نه

جهتکهبه

آن
فناوریديجیتالاز 
زمانمند بود،
ایزمینمندو 


انسانکهپديده
متکيبرانسانکهفائقبراوست.هستبودن 
شناختهشده کنونياستوتعريفينوين

درحالعبورازهمهمرزهایفیزيکيومتافیزيکي
Bryan Lawson
how designers think

1
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تعريفجديدازهستبودنآدمي،مشکلگشاستيا

طلبميکند.بايدانديشید کهارائه 

راهحلچیزديگریاست(اکبری .)139۵،امروزکامپیوترقادربهپردازشاموریاستکه

هیچوجهقادربهفهمآننیست(گامو)2۰7:1962،واينامردرنگاهبسیاری
مغزانسانبه 

ازانديشمندانمحلهشداراست.تسخیرفضا،عبورازمرززمانوتبديلساختارحیاتبه
ایبهسویآدميگشودهکههرچندبرایمخاطبان
هایمجازی،دريچه 


سیستمپردازشداده
ساحتهایوجودیانسان

عام مسحورکنندهوحیرتانگیزاستاماموجبدگرگونيهمه 
هایجديدسیاسي،اقتصادیواجتماعياولويتمييابد .

خواهدشد.پرسشازنظام
همزمانباگسترشاينرويکردهایجديد،انديشه انتقادیبهآننیزآغازشدهاست.

بهزعمآلبرتوپرز-گومز()139۴:1۵۴استفادهازکامپیوترو«فضاهایکامپیوتری»،منجر
جهتدارآن)گشته
آگاهيبدنمند(همراهبافضامندی 

بهبيتوجهيکاملنسبتبهتاريخو

بهنظرميرسدکهاستفادهازکامپیوتردرمعماریدرپستوجیهسادهسودگرايانهآن

است.
بهرهوریتولیداثرمعماریرابهبودببخشد،بهادعایتوانايي
بهعنوانابزاریکهممکناست 

نسبتبهروشهایسنتيساخت

کلهای جديد»وکامالً«متفاوت»
اينابزاردرتولید«ش 
هاینرمافزاریقدرتمند اخیر،

راستگوشه»درمعماریانجامیدهاست .درواقع  
بسته
فضای« 
اکنون قادر به پرداختن به سطح به مثابه عنصری بنیادين در طراحي هستند و
تصوریرافراهمميآورندکهازلحاظساختاریکامالًايستاهستندو


هایغیرقابل

پیکربندی
بيتوجه
شماریراعرضهميدارند؛نتیجهنوعيمعماری 

[ازسویديگر]گزينههایشکلي 
بي

بهسختيبا برنامههایدر نظر
بهزمینهفرهنگيخاصخودونیزبدنتجربهگراستکه 

يابد؛وازضرورتهایاخالقيبهدوراست(همان) .


شدهبرایآنتطابقمي

گرفته
آنچهدرمعماریامروز،به ويژهدرفرايندهایساختوتولیدجديدمتکيبرفناوری
ديجیتال،بیشازهرچیزمطرحاست،فقدانمعنایاستعاریحضوراست؛توجهبیشازحد
زيستهازفضا،آگاهيبدنمندوادراکفضا

بهکامپیوتر،منجربهبيتوجهيکاملبهتجربه 
مبتني بر تمام حواس پنجگانه است .نتیجه آنکه همانقدر که سرعت خلق فرم و فضا در
فناوری ديجیتال سريع است ،به همان سرعت فرايند از دور خارج شدن و فراموشي آن
معمارینیزقابلتصوراست(اکبری،ب .)2۰8:1396،

يهپردازاني است که درک صحیح مشکل،
کريستوفر الکساندر ازجمله معماران و نظر 
ضمن رد کاربرد کامپیوتر در مراحل شکلگیری طرح ،اقدام به طرح پارادايم ديگری در
مجموعهای چهارجلدی تحت عنوان

فرايند طراحي ميکند .او به سال  2۰۰2تا  2۰۰۵
منتشرميکندودرآنکهمحصولبیشازبیستسالمداقهدرفرايندهایخلق

سرشتنظم
ساختههایبشردرسراسردنیاونیزتعمقدرطبیعتاست،


هایانسانيونیزدست

محیط
نمند ،متکي بر ويژگيهای بنیاديني
فرايندی را مطرح ميسازد که بر تکوين يافتن زما 
هاميگیرد.در


يافطرتانسان
استواراستکهخصلتهایذاتيخودراازضمیر ناخودآگاه 
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نگاهاواصالتتجربهزيسته1برایخلقساختارزنده2موضوعکلیدیاست(الکساندر،1396،
الفوب) .
بیستويکم،بانگاهعمیق

يوهانيپاالسمانیزبادرکصحیحمسئله طراحيدرسده 
خود به فرايند ساختن ،فرايندهای ماشیني و ديجیتالشده امروزی را در نگاهي آيندهنگر
بهشدت مورد انتقاد قرار ميدهد و اظهار ميدارد معماری همواره از واقعیت و فرهنگ از

های انساني به خیاالت ،استعارههايي از نظم و زندگي شاعرانه و
طريق تبديل محیط 
طورتاريخي ،معماریمیانابعاد


سراييکردهاست.به

ایمعمارانه،داستان

هایافسانه

روايت
انسانيوکیهاني،ابديتوحال ،خدايانومیرندگانبده بستانميکند؛ درخلقونشان
دادنتصوير-خويشتنشاعرانهدرهرفرهنگمشخص،نقشيمرکزیدارد(پاالسما:139۵،
 .)2۴به زعم او تکنیکهای اجباری تصويرسازی امروز و شبیهسازی آني معماری ،اغلب
آفرينندکهبهکلياززمینهاساسيوجود(هستي)


هایمستقلمعماریمي

دنیاييازافسانه
ختن،غافلاند.اين جهانمعماری منحرف فاقدگرانشوماديت،بساواييو

واهدافهنر سا
شفقت است .تصورات اولیه معماری ،شکلي ماندگار از فرهنگ و سبک زندگي را بازتاب
نهای گرافیکي
حاليکه خیاالت رايانهای تولیدشده امروز معموالً بهمثابه تمري 
ميدادند در 

طهایموضوعيووانمودهای
صرفوخاليازمعنايياززندگيواقعيظاهرميشوند.محی 

مونههاييازفقدانصداقت
هایشهری،ن 


همانندمراکزخريدومیدان
تصنعيامروز،

معماری
وپاکيفرهنگياست(همان) .
رزمانهایاهمیتدوچندان

بهاينترتیبپرسشازماهیتمفهومخیالوامرخیاليد
مييابد که هوش مصنوعي ،روندهای ماشینيشده و به زعم والتر بنیامین ()22 :138۴

ريزیشده و سرعت از يک سو و از سوی ديگر پاسخ به نیازهای
بازتولید انبوه برنامه 
عملکردی و کاربردی زندگي روزمره انسان و نهايتاً در بهترين حالت خلق فضای شهری
جمعيبرایتفريحچندساعتهپارادايمغالباست .


در مفهوم خیال و خاطره
مفهومخیالنزدحکمایمسلمان،دومعنایمتفاوتامامرتبطباهمدارد.حکمایمسلمان
همبهمفهومخیالوامرخیالینذيلقواینفسانسانميپردازندوآنرانوعيازادراک
آدميميانگارندکهبهسببربطشبهانسان،بدانعالمخیالمتصلميگويند.ازسويي

ديگر ،عالمي مستقل از وجود آدمي تحت عنوان عالم خیال متصورند؛ عالمي مستقل و
منفصل از انسان و در میان عالم ناسوت مادی و عالم ملکوت روحاني (ابراهیمي ديناني،
 .)6 :1381در معنای نخست بايد ذکر کرد که آنان خیال را يکي از مراتب چهارگانه3
نیروهای مُدرِک انسان در برخورد با پديدهها که در شناخت آن پديده به کار ميآيد
lived experience
living structure

3ايننیروهایچهارگانهعبارتانداز:حس،خیال،وهموعقل.

1
2
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ربرخوردباآنهانیازمندمواجه حسينیست،

پديدههاد
دانستهاند.درادراکخیاليتجربه  

پديدههای خیالي خود واجد صورتاند (همان) .در اين تعريف هر امر خیالي صورتي

پذيروقابلشناساييدارد.صورتپذيریامرخیاليسرآغازآفرينشياستکهآنرا


توصیف
آفرينشهنریميگويند .

نزدابن سیناقوهخیال قادربهانتزاعصورتمادهاز مادهاستو هم قادربهانتزاع

سیناآنراابتکارمينامدوبرخالففارابيکهفرقيبینخیالومتخیله


امریتازهکهابن
گذاردوابتکارراناشيازقوهمتخیلهدانستهوميگويد:اين


هافرقمي

قائلنیستاوبینآن
زعمابنسینا


شود.به

قوهقادربهاظهارواحضارصوریاستکهازمالئکهسماویحاصلمي
علمباریتعاليو

معانيهمهامورموجوددرعالم،گذشتهوحالوآنچهخواهدکهشود،در
مالئکهازيک سوودرنفوسمالئکهسماوی،ازديگرسوموجوداستوتناسبمیاننفوس

بشری با آن جواهر ملکي از تناسب با اجسام محسوس بیشتر است ،چراکه در آنجا هیچ
).ازاينروخیالامریاستکهميتواندحاوی و

حجابوبخلينیست (بلخاری1388 :
شیخمحيالدين عربينیزمشهودوی معتقداست

حاملمعانينیزباشد.اينمضموننزد 
کسي که از مرتبه و منزلت خیال آگاهي ندارد از نظام کلي معرفت محروم است؛ خیال
ادراکي است که هم به درجه حواس ميرسد و هم به عالم معاني راه مييابد .خیال هم
وجهلطیفوزيباسازدوهمميتواندمعانياززيبايي

تواندمحسوساترابهعاليترين 


مي
ازاينجاميتوانبهابتنایامرخیاليبر

معانيلطیفبکاهد (مطهریالهامي .)12:1381،
آدميپيبرد.اينامردرآرایصاحبنظراننیزمشهوداست .

ادراکاتحسيوتجربهزيسته
در فهم مفهوم خیال و صور خیالین بايد تأکید کرد ذهني قادر به بازآفريني صور
هایتاموکاملتریازعالمخارجداشتهباشد.


تریاستکهبرداشت

ترولطیف

خیالینقوی
عبارتديگرتصويرذهنيايجادشده،مبتنيبرادراکاتحسيبیشترونیرومندتریباشدو


به
انسان با حداکثر توان ممکن قوه مدرکه خود ،دادههای محیطي را دريافت و ضبط کند.
دريافتهای

کند،خواهناخواه 


محیطيزندگيمي
انسانيکهدربسترشديدتریازدادههای

تریخواهدداشتچراکهذهنوبدناومهارتهایالزمدر


مرورقوایذهنيقوی

بیشتروبه
کند.ازاينرونقشتجربه زيستهوخاطره انساناز


زماندرونيمي
ادراکمحیطراباگذر 
مکاندرفهمامرخیاليبرجستهميشود(اکبری،1396،الف .)27،

اما تجربه انسان از هر مکان يا خاطره او از حضور در فضای ساختهشده که زمینه
شکلگیری صور خیال در ذهن را ميسازد ،مهمترين مرحله کنش خیالین است .تجربه

پنجگانه وتجربهزيسته او
فضایخلق شدهتوسطمخاطببهمیزاناثرگذاریآنبرحواس 

1
درآنفضابستگيدارد.هرچندفضایمعماریقابللمس،بدنمند ،محسوسومتعلقبه

عالم ماده و عینیات است اما عنصر خیال مبتني بر همین خاطره مادی و ابژکتیو شکل
ميگیرد (اکبری )1392 ،و قادر خواهد بود بار ديگر در نزول به عالم مادی ،صورتهای

جديدبیافريند.حضوردرفضایمصنوعووجودعناصرمعنابخشبهآنبسترايجادخاطرات
embodied

1
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فردی و جمعي را در میان مردمان فراهم ميکند .نیز موجب بهيادآوری کیفیت فضايي
تجربهشده در زمانهای آتي خواهد  شد و آگاهي جمعي از کیفیت مد نظر را موجب

پردازیافرادرابیشتر


ترباشد،قوۀخیال

گردد.هرچهکیفیتفضاييازاينحیثعمیق

مي
درگیرکردهوآنانراازطريقتخیلشانتسخیرخواهدکرد(اکبریوفالمکي.)18:139۵،
پردازیوتخیلناشيازتجربۀفضایخاطرهانگیز،موردبحثپديدهشناسان


همینخیال
بودگي،راحتيوآرامشوهويتمندیراهرچهبیشتر


قرارگرفتهاست،احساسدرمکان
تقويت ميکند و در اينجا هنر هنرمند خالق فضای مصنوع در خلق کیفیتهای فضايي
ميدهد و اين بزرگترين
مييابد و از اين روست که هنر و معماری به ما هويت  
اهمیت  
آنهاست(پاالسما .)1۴۰ :1392،يوهاني پاالسما ،در نوشتههای خود ( 1393و
وظیفۀ  
 )139۵به نقش تجربه زيسته در قوه خیال و بهتبع آن در خلق مکانهای آشنا در آثار
معماراني چون لويي کان ،آلوار آلتو و پتر زومتور ميپردازد و بستر رشد آنان و کسب
طبیعتنابوروستاييآمريکا،فنالندوسوئیسرادرخلقمکانهايي

تجربههایزندگيدر

داند.آثارآنانبرایمخاطب،چیزتازهای


نشینوآشناست،مؤثرمي

کهبرایهرمخاطبيدل
شدهراجاييپیشتر تجربهکرده؛در


کندفضایخلق
نیست.مخاطبهموارهاحساس مي
ترآنرادرککردهاست .
آنجااحساسراحتيميکند؛گوييدرخیالخودپیش 



تحلیل یافتهها و نقش خیال و خاطره در فرایند طراحی معماری
آنچهدربخشتحلیلپارادايم هایغالبدرفرايندطراحيمعماریمؤيدآنبوداينکهدر

همه رويکردهابهتعريفوتبیینفرايندطراحي،مرحله ايدهپردازیدرراستایحلمسئله
طراحيمبتنيبربرنامهعملکردیوکاربریاست.دربرخيرويکردها،ايدهپردازیمبتنيبر
هاستودربرخيديگری،ابتنایايدهپردازیبربداهت

شدهازپرسش 
نامه


هایگردآوری

داده
ناشيازعدمپیرویازصورتهایمادیوخیالینواساساًخلقفضایتجربهنشدهاستتا

پروژهبتوا ندازحیثخلقفرموفضا،تأثیربیشتریبرمخاطبخودبگذارد.درفرايندهای
محورومردممدارنیزنقشخاطرهجمعينهدربرگیرندهکنشيخیالینکهمعطوفبه


انسان
خاطره  مشترک آدمیان از گذران زندگي در کنار هم است و فقدان معاني استعاری و
اسطورهایدرآنمشهوداست .

ارائهشدهدراينپژوهش،ضمنتأکیدبرآنکهالگوی بصریفرايندطراحي
درالگوی  
چرخهایاستکهنقطه آغازوعزيمتآناهمیتذاتينداردوطراحهنرمندمختاراستاز

هرکجا که الزم ميداند به حل مسئله طراحي ورود کند هرچند ميبايست در سیر
چرخههایمکرربارهامسیرراتاانتهابپیمايدوبارديگر بهنقطه آغازبرسد،امابايدصور

متخیلۀخودرامبتنيبرخاطراتضمنيوانضمامياشازهست

خیالینذخیرهشدهدرقوه

خودومخاطبانشدرعالموجوداحضارکندواجازهدهدآنصورتهایخیالینفرمو

بودن
فضایمطلوبرادرذهناونقشبندند .
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حل،شناختسیاقطراحيبهويژه


گیریبهسمتراه
باآغازفرايندطراحي،در 
هدف
ارزشهای بومي و جامعهشناختي اعم از آداب و رسوم ،سنتها ،باورها ،اسطورههای

سرزمیني و انساني ،نسبت جامعه مخاطب اثر با خداوند ،مفهوم سعادت ،با يکديگر ،با
خويشتنوبازمان،اهمیتفراوانيدارد.دراينبین،نفوذبهعالمخیالآناندرسیرتکوين
فرهنگيشانبادرکصحیحادبیاتايشان،حائزاهمیتمضاعفاست .

زيست-
بر اين اساس معیارها در گزينههای راهحل در فرايند طراحي ،میزان نزديک بودن
آلترناتیوهای مطروحه به معیارهای باالست .طراح هنرمند ،در طي مسیر فرايند طراحي
بايدقادربهمديريتوکنترلصورخیاليباشدکههرآينهبادرونيسازیمسئلهطراحي


مي
درهرمرحلهبراوآشکارمي گرددوتابتواندبهبهتريننحومعنایزندگيرادرخلقفرمو
فضایمطلوب،متبلورکند .
طراحيميبايدپسازفهمدقیقبرنامه عملکردی،شناخت

حلهایمسئله 
راه 
ارائه  
پسزمینه خلق
ريزیفیزيکيمتعاليومطلوب،نیازهاوخواستهای 


سايتطراحي،برنامه
فرموفضایجديدکهميتواندخواستکارفرما،خواستعموميجامعه،نیازهاوتمايالت

درنگعزيمتخودبهعالمخیال،خیالبیناالذهاني،


آنان،ضمنپاسخبهوجهکاربردی،بي
زيستهاشنهفته

اسطورههاومعنایاستعاریراکهدرضمیرناخودآگاه خودحسبتجربه 

هایعلميوحرفهایخودرادرنائلشدنهرچهبیشتروبهتر


دارد،آغازکندوتماممهارت
بهپاسخبهکارگیرد.بهاينترتیب،معیارهایتشخیصپاسخمسئلهطراحي،پنجساحترا
دربرميگیرد :

هایوجودیجامعه،تعاليآنها .


.ارزش(معنا):احترامبهارزش
1
هایموجودواحصایآنهاازعالمخیال 


هایجديد:مبتنيبرارزش

.خلقارزش
2
.طيمسیرفرايندطراحي:تاآخرينمرحلهدرمسیرارزشهاييکهذکرشد .

3
. ۴مشارکتعموميدرفرايندطراحي:دخیلکردنجامعهوعالمخیالآناندرفرايند
طراحيورسیدنبهطراحيپديدهجديد 
.۵حفظکیفیتدرطيزمانتااجرایکاملپروژه 


نتیجهگیری
پیمودنصحیحاينمسیر،داشتنذهنخیالپردازیاستکهبتواندهمه معیارهارا

الزمه 
همزمان باهم ممزوج کند و از درونيسازی آنها به راهحل دست يابد .بايد دانست که

معماری،بهعزمپرز-گومز()139۴:1۵۵دارای«جهانگفتماني»مختصبهخوداستوطي
ها،بسیاربیشترازراهحلهایتکنیکيبرایضرورتهایعملکردیبهبشريتعرضهکرده

قرن
ریزده امروز اغلبدرموردآنکهمعماریدرهمهحال ،حاملمعنا(فراتراز
است.جهانفناو 
فراهمآوردنسرپناه)باشد،دچارشکوترديداست.بااينحال رؤياهایماهموارهدرمکان
شکلميگیرندوفهمما(ازديگرانوازخودمان)بدونمعماریممکننخواهدبود.معماری
به ما اجازه ميدهد تا بینديشیم و تخیل کنیم .معماری« ،فضايي از آرزو» را به روی ما
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ميگشايد که امکان ميدهد در عین «کامل نبودن»« ،در خانه» باشیم که ديرينهترين
مشخصه انسانياست.اگرما دردرجه نخستومهمترازهمه،بدنهاييخودآگاهودرگیربا
جهان(بهواسطه جاذبهوموقعیتمان)نبوديم،حتيفضایمجازی(سايبری)نیزنميتوانست
«ظاهرشود».مانهتنهابدن«داريم»؛بلکهبدنهايمان«هستیم» .
معماریزمانيميتواندمسیرجاودانگيرابپیمايدکهپیوندیوجودیباسرشتجاودانه

سکوتوانديشیدندرفضا،ارمغانيارزشمندازفضایساختهشده

آدميداشتهباشد.حضور ،
بهوسیله کامپیوتر ،معموالً ادعا
برای آدمیان خواهد بود .فرايندهای نابدنمند تولیدشده  
ميکنندکهبهمثابهابزاربهطراحانامکانحلوفصلمسائلمربوطبهويژگيهایفرهنگيرا
ميدهندوطراحيرامبتنيبراصولطبیعي«علمي»بهانجامميرسانند.ريچاردکِرنينشان
دادهاستکهماتنهاازطريقدرگیرکردنتخیلخويش،ميتوانیمبهراستيمهربان باشیم؛
بهمنزله آفرينشبدنمند،نهتنهاابزاریبرای
بنابراينارزشگذاریاينعملبهمثابهفرايندو 
کشفشکل،بلکهوسیلهایبرایتولیداخالقينیزهست .
زمینهوبستررشدروحيوروانيآدميرافراهمميسازد؛اورابهدنیای

معماریاصیل
خواند،جهانانديشهوخیالاوراازآنخودميسازد؛آدميرادروجودخود


درونخودفرامي
واميداردوتعمقدرجهانرا
دهدودروجودآدميجایميگیرد؛اورابهسکوت  

جایمي
برايش به ارمغان ميآورد .معماری ،زماني ميتواند اصیل و جاودانه باشد که تبلور معنای
حضور،سکوتوتعمقدرونيباشدوجهانخیالمخاطبراتسخیرکند .برهمیناساس،
توانداصالتوجودیوذاتيمييابدکهازجهانخیالطراحنشأت


فرايندطراحي،زمانيمي
بگیردوبرجهانخیالمخاطباناثرچیرهشودوآنانراتسخیرنمايد .
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