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  چكيده
هاي معماري روبروست. با تغيير نظام سنتي آموزش كه بر هاي آموزش طراحي در گارگاهاين نوشته با موضوع آموزش و شيوه

و متفرق در مسير  سويهشكل يكبه نظام آموزش دانشگاهي كه در آن اطالعات به ،دلي استوار بودتجربي و هم ،پايگاهي عملي
انديشمندان اين حوزه را با چالشي  ،تدريج موضوع بحران در نظام آموزشيبه ،يابدپژوهان انتقال مياحدهاي درسي به دانشو

عنوان و طراحي معماري به ،مثابه دانشي مبتني بر شناخت انسان و محيطرو همراه با بازتعريف معماري بهبنيادي مواجه ساخت. بدين
- موضوع پژوهش ،روش و فرآيند طراحيچگونگي طراحي و پرسش از  ،ايرشتهمتضمن دانش ميان و هپيچيد ،فرآيندي چند ساحتي

  سو شده است.ي شصت ميالدي به اينهايي فراگيري از دهه
ي اندازي معمارانه است و آرمان آن ارائهي طرحويژه در حوزهرو مقصود اصلي اين مقاله پرداختن به امر آموزش معماري بهاز اين

هاي ياد شده در امر طراحي معماري در كارگاه هدايتگرفرآيند طراحي كارآمد و پايدار كه از آن با عنوان  ،روشي قابل اطمينان
  طراحي در سطحي تخصصي است.

چه در باب آن شود كه چنانآغاز مي پرسشيمعماري با طرح  فرض مقاله بر اين امر استوار است كه مسير آموزش در كارگاه
ي گاه نخست بر پايهرا همراه دارد و پاسخي كه در منزل چرايي وچيستي  ،چگونگيزمانِ سه رويكرد هم ،انديشه كنيم دانهخردمن
اي مايهكند و هم دستراند و هدايت ميپيش ميرا بهي طرح آنمثابه سرچشمهاست كه هم به ايمايهبن ،آيدگانه فراهم مياين سه

نيست، بلكه در  حل مسئلهسازد. درك اين حقيقت كه معماري تنها موضوع طول فرآيند طراحي ممكن مياست كه سنجش اثر را در 
پايگاه نظري اين نوشته را شكل بخشيده و ناگفته  ،راستي هستيافتن آنچه خود مساله بهاست يعني  پرسشي نخست يك مرحله

شكل پايگاه و ارزش آموختن را شود و بدينمان دست يافتني ميدر طول زكه عملي خالقانه است پيداست كه نهادينه كردن پرسش 
  سازد.معين مي

كه ها و باوربه اين گيريها و تصميمسازيمثابه امري مبتني بر برآيند تصميماندازي معمارانه بهاين پژوهش با در نظر گرفتن امر طرح
همان اندازه كه از ماهيتي كمي ت، تمريني بازتاباننده و شهودي است و بههمان اندازه كه روندي خردمدار اساندازي معمارانه بهطرح

را  هاي آن چيست؟و گام هدايتگر طراحي معماري )(چرخهفرآينداين پرسش كه  ي پاسخ بهبرخوردار است كيفي نيز هست، زمينه
كند. اين مدل ي آموزش طراحي است باز ميبراي شيوه مدليدست دادن اين پژوهش كه به سوي آرمانفراهم و مسير خود را به

   طراحي معماري است. مسيردر  كار و رويهبرد، راهيافت، راهرهي شامل دست يافتن به چهارگانه

  كلمات كليدي
 )شگرد( رويه ،كارراه ،بردراه ،يافتره ،هدايتگرمدل طراحي  ،فرآيند طراحي
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  نُماپرسشِ را :مقدمه -1
پژوهان معماري ها به دانشو انتقال آموخته ها آموختني سالتجربه

مرا به اين باور رهنمون ساخته كه نخستين پرسشي كه در هنگام 
هاي عملي معماري در ذهن رويارويي با موضوع طرح شده در كارگاه

اين پرسشِ  از كجا بايد آغاز كرد است؟ پرسش ،بنددآنان نقش مي
در نهايت  ،روش معمولبه ،ايمناميده نُماپرسش راهنخستين كه آنرا 

سو چنين پسند چراكه از يك ،يابدزدگي و بدون تأمل پاسخ ميشتاب
- رو پرسشي بيافتاده كه پاسخ اين پرسش از پيش داده شده و از اين

معنا است و از سوي ديگر هدف كارگاه آموزشي رسيدن به يك طرح 
بايست با رو دانشجو ميمعمارانه درنظر گرفته شده است و از اين

هاي معمارانه شود تا در پايان دوره ي نقشهدركارِ تهيهدست ،سرعت
ناگزير عنوان يك طراح ارزيابي كرد. البته معمار بهبتوان موفقيت او را به

، هاي دو بعدياو بايد در ايجاد نقشهبايستي داراي چنين توانايي باشد. 
و با مقياس مناسب با سه بعدي و تفصيلي با ديد از باال و پهلو و ميان 

ابزارهاي فني به معمار  امكانات فني و مالحظات ساختاري توانا باشد.
ياري خواهند داد تا طرح خود را به اجرا درآورد و بنايي را برپا دارد. 

اما كسب اين مهارت تا  ،توان شك كردپس در ضرورت دانش فني نمي
  قدر است و بهاي داشتن آن چيست؟ چه اندازه گران

هـاي  ضرورت توليد نقشـه به از كجا بايد آغاز كرد؟اجبار گُذر از پرسشِ 
دست كه در حـال  هاي آماده و دمساز آن است كه پاسخسبب ،معماري

 اندي ارتباطات جهاني پديد آوردهحاضر و با امكانات موجودي كه شبكه
ي راه را بـر هـر پاسـخ ديگـر     ،وفور در اختيـار قـرار دارنـد   راحتي و بهبه

پاسخ  ،رو پرسش اوليه در چند شكل زير و البته نه حتميببندند. از اين
  يابد:نهايي خود را مي

گزينش و تركيب چند شكل هندسي يا غيـر هندسـي كـه ايـن      -1
  باشد؛دومي در بسياري از مواقع حتي قابل توجيه نيز نمي

گزينش تمـامي يـا بخشـي از كالبـد مـورد تأييـد و پشـتيباني         -2
 اخلي و خارجي در قالب اثر اجرا شده يا به اجرا درنيامده؛نشريات د

ي زمـين (سـايت مـورد نظـر     يـا محـدوده   گزينش شـكل بدنـه   -3
(اُفست) آن بـه داخـل سـايت و پديـد آوردن      جاييطراحي) و جابه

  ؛  هاي طراحي در اين محدودهي كالبدي طرح و حل پالنمحدوده
جو در كارگـاه معمـاري   ت دانشي طبيعي مسير هدايگونهرو و بهاز اين
چه در شكل مطلوب آن يعني در شكل نقد و از طريـق خـود اثـر    چنان

سـازد و   يافتنيرا  يافته نيامدهچه قادر نخواهد شد آن ،نيز انجام پذيرد
رو نقد كه در غايت خود قصد تأويل و به اول بردن را دارد تا عالم از اين

روبـرو خواهـد    ميل بـه انتخـاب  ا با در نهايت تنه ،پس اثر را روشن كند
  شد.  

  
  
  

آيد كه نما چنين برميبا پيگيري و مداقه در اين پرسش نخستين و راه
از چيستي  ،چگونگي آغاز كردنبرانگيز از اي انديشهگونهما طراحان به

آگاه  ،آغاز كردن و از چرايي (ضرورت) چگونگي و چيستي آغاز كردن
گوناگون بناهايي است كه در تمامي  نيستيم و شاهد اين امر انواع
آورند. فروكاسته سوغات آمده سر برميشهرهاي ما با انواع اطوارهاي به

ي عالم صغير و ي وجودي خود كه پيوند دهندهشدن معماري از مرتبه
حال حاضر  ،هاي بديعي صرف و شكلكبير بوده به شيء زيباشناسانه
- عنوان آموزش ميت كه بهي بذري اسمعماري امروز ماست كه نتيجه

  كاريم. 
پژوهان ترين نگراني كساني كه مسئوليت آموزش دانشبدين رو مهم

ي آنان گذارده شده است بايد امروز و معماران و طراحان آينده بر عهده
بر اين امر استوار باشد كه مسير آموزش و فرآيند آن افزون بر قوام 

 عي استوار گردد. ي فرد بر افق دانايي جموجود هنرمندانه

   نُماضرورت تأمل بر پرسشِ راه -2
بحراني كـه   ،در روزگار بحراني ما از كجا بايد آغاز كرد؟أمل بر پرسشِ ت

 ،كنـيم وجهي به عالمي است كه در آن زنـدگي مـي  تآمد بيشك پيبي
  اي از طلب معرفت و پرسشي بنيادي است. نشانه
كـه  شوند آنهاي معماري اين پرسش بهگونه كه ياد شد در كارگاههمان

شي از دست يافتن چنين شتاب ناپاسخي  قطعي بر آن داده شده و هم
دانيم معماري مي شود. ما متخصصانكنار گذاشته مي ،به طرح معمارانه

-كه از كجا بايد آغاز كرد: از شكلي كه محتوايي را درون خود جاي مي

آورد و از اين قبيل. فراموش شـدن  از محتوايي كه شكل پديد مي ،دهد
اين پرسش ويژگي عمومي دوران ماست كـه از هرگونـه پرسـش كـه از     

-پـي  رو تالشي سخت وو از همين ،بردسطح دور شده و راه به ژرفا مي

  گريزان است. ،كندگيرانه را طلب مي

انديشه كنـيم   از كجا بايد آغاز كرد؟از اين رو بايسته است تا بر پرسشِ 
خـود   ،كنيم كه پرسشِ از كجا بايد آغاز كردو در اين راه چنين پرسش 

تيم كه نشان دهيم كه دنبال آن هسچيست؟ در پاسخ به اين پرسش به
  ت؟نش اين پرسش چيسافق كار و كُ

كند كـه ايـن پرسـش    تأملي بر پرسشِ از كجا بايد آغاز كرد؟ روشن مي
 برخاسته ازكماكان سه پرسش ديگر را با خود همراه دارد كه هر يـك  

  است.  آغازو  بايد ،كجاي با سه واژه در پيوندو 
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قيـدهاي  ي گونـه است. در ادبيات فارسـي كجـا از    چگونگيهمان  كجا

سـان  آن"دهـد.  سان را ميچطور و چه ،هاست كه معناي چگونپرسشي 
بايـد   است. از كجا "از همان جايي كه"و  "گونه كهآن"به معناي  ،"كه

بايد دركار  چگونهيا  بايد آغاز كرد چگونهپرسد كه آغاز كرد در واقع مي
  . شد
كشـد. آغـاز چيسـت؟ آغـاز بـه      را پيش مي چيستيموضوع  آغازي واژه

معنـاي شـروع   چنين بـه بر انتها قرار دارد. هممعناي ابتدا كردن و در برا
ظاهر معنايي روشن دارد، امـا بسـياري از   كردن است. اگرچه اين واژه به

تأمالت فلسفي در سراسر تاريخ فلسفه را رقم زده است. اگر نـدانيم كـه   
-شمارانه بـه را چون آغاز تاريخ گاهچه آنمقصود از آغاز چيست و چنان

-ايم. در حقيقت زماني كـه از آغـاز مـي   ود بستهراه بر خ ،حساب آوريم

ي آغـاز در  واژه انديشيم.مي ذات برپاداشتنو  ي پيداييمرتبهپرسيم به 
نيـز مـا را در رويـارويي بـا چنـين امـر        از كجا بايد آغـاز كـرد؟  پرسشِ 

كـه حقيقـت يـك خانـه     دهد و ما را به تعمق در ايـن بنياديني قرار مي
؟ حقيقت معمـاري چيسـت؟ انسـان    چيست؟ حقيقت يك موزه چيست

كنـد و در ايـن سـكونت چگونـه خـود را      ها سكونت ميچگونه در مكان
    خواند. و به ما يادآوري مي كند كه:اندازد؟ فرا ميطرح مي

 »ممانيبرجا مي ،كنيمميگونه كه آغاز همان«

دهـد و در  ضـروري و واجـب مـي    ،معناي الزمكه  ،بايداما سومين واژه؛ 
 ،هاست. از كجا بايد آغاز كرد يعنـي از كجـا بايسـته   چرايي دنبالواقع به
دهـد كـه فهـم و    الزم و ناگزيريم كه آغاز كنيم. اين نشان مـي  ،ضروري

دانستن چگونگي آغاز كردن يك ضرورت اسـت. مـا نـاگزيريم كـه ايـن      
چراكه ناگزير از انديشـه كـردن هسـتيم. انديشـه      ،پرسش را طرح كنيم

و كنـيم بـاز رو بـه سـوي مـا دارد و از آن      اگرهم نخواهيم كـه بـه آن ر  
  گريزي نيست. 

است  ايمايهبن ،آيدي اين پرسش نخستين فراهم ميپاسخي كه برپايه
كند. اين را سيراب ميي طرح همواره تماميت آنعنوان سرچشمهكه به

 پـيش مايه مانند كانون و مركزي عمل خواهد كـرد كـه طـرح را بـه    بن
-را در پيرامـون خـود مـي   كند و آنن نگاهداري مياز آ ،كندهدايت مي

هـا جـاي   گيـري شكُفد. اين كانون مركزي كه در قلمروي غيرقابل اندازه
كنـد، بلكـه   هـا را ممكـن مـي   گيريدارد نه تنها پديدارشدن قابل اندازه

-اي براي سنجش و نقد اثر در طول فرايند طراحي در كارگاهمايهدست

  د. هاي معماري نيز خواهد بو

  ي آنفرآيند طراحي و پيشينه -3
طور كلي روش معيني را براي طراحي كه برخي طراحان بهفارغ از آن

كارگيري روش را تنها فني براي مهاركردن فضا قابل طرح ندانند و به
هاي هنري درنظر آورند، موضوع شيوه يا روش در انديشه و خالقيت

-طراحيِوضوع ي شصت ميالدي با بحث در مطراحي از حدود دهه

  آغاز و تا به امروز نيز ادامه يافته است.  پژوهيطراحييا  طراحي
موضوع فرآيند طراحي پس از جنگ جهاني دوم در پاسخ به اين 

 "كنيم؟عملي مي ،دهيمكاري را كه انجام ميما چگونه آن"پرسش كه 
ي پنجاه ميالدي در هاي سريع تكنلُژُيك در دههآغاز شد. پيشرفت

هايي گويي به پرسشها و نياز به پاسخي رايانه و تحليل سيستمحوزه
موضوع فرآيند  هدف چيست و چگونه بايد به آن دست يافت؟چون 

مطرح ساخت. فراگير  خروجيو  وروديي دو مفهوم طراحي را در ميانه
از يك سو مباحث نظري  ،ي معماريهايي در حوزهشدن چنين پرسش

اندازي و ونگي كاركرد معماران در طرحهاي طراحي و چگبر سر روش
ي تفكر بر فرآيند طراحي را مطرح ساخت و از سوي ديگر و در حوزه

گونه كه رابرت عمل به نقش كاربران در طراحي  توجه نشان داد و آن
اي منجر به انتشار جزوه 1966در سال آورد كتاب خود ميكوملين در 

توسط انجمن  1هاي معمارانهشگردهاي در حال ظهور در تمريننام به
ي ريزي در مرحلهكه شامل اشاراتي به برنامه شد 2معماران امريكا

ها و ديگر نامهپرسش ،هاي تحليليتحليل فضايي و دياگرام ،دهيبرنامه
ي جزوه ،1969دنبال اين جزوه در سال ريزي بود. بهشگردهاي برنامه
سط تو 3دهي معمارانهامه: برن2شگردهاي در حال ظهورديگري با عنوان 

دهي همين انجمن منتشر شد. اين جزوه فهرستي از شگردهاي برنامه
عنوان مسئوليت كارفرما مطرح وضوح بهدهي بهبود كه در آن برنامه

شده بود كه پس از آن معمار آنها را از مشتري گرفته و از آنها ابزار 
  د. كنايجاد مي ،آورنددهي كه طرح را پديد ميبرنامه

اصلي در فرآيند  در الگوي ارائه شده توسط اين انجمن شش گام
مدارك  ،گسترش طرح ،طرح مقدماتي ،طراحي شامل پيش از طراحي

  )1(دياگرام  .ي ساخت و پس از طراحي هستنداداره ،ساخت
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ي روش دهي معماري در حوزهبه اين ترتيب بود كه موضوع برنامه

و جان فوكه شكل گرفت.  توسط ويليام پنا 1969سال كاوي بهمسئله
 4دهي معمارانهكاوي: راه جديدي در برنامهمسئلهاين كتاب با نام 

روش  ،املعنوان سيستمي كدهي بود كه بهنخستين رهيافت به برنامه
داد. از آن هاي معمارانه شرح مياي را در تمرينآميز و گستردهموفقيت

-ي آنها ميهاي متعددي پديدار شدند كه از جملهزمان به بعد رهيافت

و  1977در  5توسط هنري سنوفدهي معمارانه هاي برنامهروشتوان از 
 1981ر د 6توسط مايكي پالمردهي راهنماي معماران در امكان برنامه

  .(Kumlin, 1995, p.4-5)ياد كرد 
هاي فرآيند طراحي توسط پژوهشگران بسط همچنين در اين مسير گام

  و شرح داده شد از جمله:
 طراحي در محيطدر كتاب  1972سال رونالد فريزر ريكي به -الف

 7،كردنهاي خالصهطراحي را روندي خطي شامل گامساخته شده، 
 قلمداد كرد 11و ارتباطات 10ساخت ،اجرا 9،ردنكتركيب 8،كردنتحليل

(Reekie, 1972) .  
- هاي طراحي: دانهروشدر كتاب  1970سال جان كريس جونز به - ب

ها حلطراحي را فرآيندي از انتخاب بهترين راه ،ي بشريهايي از آينده
هاي طراحي درنظر آورد. در اين حلهاي مختلف راهاز ميان بخش

هاي مختلف حلي تحليل از ميان امكانات و راههفرآيند پس از مرحل
ي ي تركيب نيز گزينهبهترين گزينه انتخاب شده و سپس در مرحله

ها برگزيده و سپس مراحل اجرا و ارتباطات بهينه از ميان طيف گزينه
شوند. در اين مدل امكان بازنگري به سيستم در مراحل طي مي

  . (Jones, 1970) شودگوناگون ممكن مي
اي به مقدمهدر كتاب  1979سال جيمز اشنايدر و آنتوني كاتانيز به - د

 دانستندپاياني از تكرارها ي بيرا چرخه روند طراحي ،معماري
(Snyder, 1979) .  

بازتعريف نقش كامپيوترها ي در مقاله 1985سال به يهودا كاالي -هـ
ند پژوهش هر گام در فرآيند طراحي را مبتني بر فراي ،در معماري

  ها دانستحلهاي ايده و راهانتخابي بر اساس گزينه
 (Kalay, 1985, P.322) .  
-توان از فرآيند طراحي يكپارچه نام برد كه در آن گامچنين ميهم - و

تركيب  ،اسكچ كردن ،تحليل ،ي مسئلههاي فرآيند طراحي شامل ارائه
  .(Ring Hansen & Knudstrup, 2005, p.895)و ارائه آمده است 

  

  آنهاي و گامفرآيند ، هدايتگررويكرد طراحي  -4
اندازي را عبارت از توان طرحي ياد شده ميپيشينههاي يافتهبا توجه به 

آن دانست و خالقيت و فرديت هر  حلجستجوي راهو  تشخيص مسئله

ترين پاسخ درنظر آورد. طراح را در بيان درست مسئله و يافتن مناسب
جهت تشخيص  واگرايي و تباين اطالعاتطراحي با  رو فرآينداز اين

همگرايي و به  دگرديسيي و بيان مسئله آغاز و طي گذر از مرحله
ي واگرايي رسد. در مرحلهترين پاسخ ميجهت يافتن مناسب نزديكي
تحليل شده و سپس  ،آوري شده خالصه شدهي اطالعات جمعمجموعه

با كنار هم  ،ي همگراييهشوند و در مرحلهاي پرسش طرح ميگزينه
  ) 2 (دياگرامشود. ها ارائه ميبه پرسش قرارگيري اين اجراء پاسخ

  ، منبع: نويسندهتجريدي از فرآيند طراحي - 2دياگرام
  

  
  

ها و سازياندازي معمارانه فرآيندي حاصل تصميمطرح رواز اين
ي ارائهي يك پيشنهاد تا كنار گذاشتن آن و از ارائه 12هاگيريتصميم

طور معمول توسط خود ها بهگيرياين تصميمپيشنهادي جديد است. 
- و گروه طراحان و گاه با كمك ابزارهايي چون رايانه انجام مي معمار

اندازي معمارانه با نقد توان چنين درنظر آورد كه طرحپذيرد. پس مي
 13ردمدارهمان اندازه كه روندي خرو بهيابد. از اينآغاز شده و ادامه مي

همان اندازه كه از است و به 14تمريني بازتاباننده و شهودي ،است
  ماهيتي كمي برخوردار است كيفي نيز هست.

- د برآيندي از كاربرد روشنتوانها در طراحي معماري ميسازيتصميم

تفسير و  17،تحليل و آزمون 16،قد و ارزيابين 15،هاي مشاهده و مطالعه
 د.باشن 19كشف و شهودو 18تأويل

  ها در مواجهه با مواردي چون: كارگيري هريك يا تركيبي از اين روشبه
 ،تعامل او با محيط و عالم ،محيط پيرامون او ،وجود آدميزاد
 ،نظري ،علمي ،تكنلژيكي و تكتونيكي ،هنري ،(معمارانه دستاوردهاي او

 شرايط انساني ،محلي و جهاني و غيره) ،فلسفي ،سنتي ،كاربردي
تعابير موجود از  ،جغرافيايي و غيره) ،فرهنگي ،اقتصادي ،(اجتماعي

 ،هاي تاريخيارزش ،هاآرزوها و واقعيت ،زمان –جهان هستي و فضا 
 ،هاي گوناگوني چون عمومي و خصوصيهاي موجود ميان حوزهتنش

چنين ها و معاني و همصورت ،درون و بيرون و سنت و مدرنيته و غيره
شود تا ما نسبت به خود دست موجب مياينزمان و مكان و مواردي از 

هايمان را نسبت به آگاهي ،گيري كنيمگيري و جهتمان موضعو جهان
زمان -فضاو در نهايت  را ازنو تفسيرآنها  ،بندي كنيمآنها صورت
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(پارادايم) طراحي  مدل ،. به اين طريق طراحاندازيمخودمان را طرح

-ي هستيرابطه با سه مقوله خود را معين ساخته و موضع خود را در

 ،شناسانه نشان خواهد داد (كوهنشناسانه و روشمعرفت ،شناسانه
ي طرح هاي آيندهگيريتمامي تصميم ،بندي اين مدل). صورت1389

   را تحت تأثير خود قرار خواهد داد. 
موارد بر  هدايتگرطراحي رويكرد پيشنهادي اين پژوهش يعني فرآيند 

 :آن بر چهار گام استوار استي ارائه شده مدلو  زير تكيه دارد  

كاوي و اي است كه توأمان شامل مسئلهمعماري فرآيندي چرخه - 1
  حل مسئله است؛

اندازي روندي شامل مراحل چندگانه است كه همواره در حال طرح - 2
  نقد و اصالح است؛

  ي پرسش(ايده)؛سازي و ارائهتأكيد بر مسئله - 3
متقابل و تعامل ميان طراح، كارفرما، كاربر و ي توجه بر رابطه - 4

  مديران) در ساخت مسئله و روند حل آن؛ وبه ويژه ( جامعه
الزام بر رعايت اركان پايداري اجتماعي، محيطي و اقتصادي در هر   - 5

  طرح؛
روشن كردن موضوع يا  20؛ي قصد كلي از طراحيارائه - گام اول 

 هاي پروژه؛مأموريت طراحي و درخواست

 ي طراحيدست آوردن يا توليد ايدهبه 21؛يافتتشخيص ره - گام دوم
-از طريق ارزيابي و نقد براي ارائه ،ي پيشنهاد و رد آن ايده(طي پروسه

  ي طراحي)؛ ترين ايدهي مطلوب
 دست آوردن يا توليد كانسپت طراحيبه22؛بردتعيين راه -گام سوم

يق ارزيابي و نقد براي از طر ،ي پيشنهاد و رد آن كانسپت(طي پروسه
  ترين كانسپت طراحي)؛ ي مطلوبارائه

ي طراحي دست دادن طريقهبه 23؛كار و رويهي راهارائه - گام چهارم
ي طرح نهايي و بندي و تجسم بخشيدن به كانسپت و ارائهبراي مفصل

  )3 (دياگرام نقد و ارزيابي آن؛
  ، منبع: نويسندهرهدايتگدر رويكرد طراحي  فرآيند طراحي - 3دياگرام

  

  
  

اي دروني از ها خود داراي چرخهبديهي است كه هر يك از اين گام
ي پيشنهادي جديد است. اين رد پيشنهاد و ارائه ،نقد ،پيشنهاد ،ادارك

صورت رفت و برگشتي عمل كرده و اين امكان وجود دارد كه فرآيند به
دست يافتن به اين  هاي پيشين بازگشت.در انتهاي هر گام ازنو به گام

چهارگانه يا مدل طراحي پس از تأمل در موضوع يا مأموريت پروژه و 
چند و چوني و جستجوي در آن آغاز خواهد شد و در انتها نيز به آن 

  )5و  4هاي (دياگرام بازخواهد گشت.
و راه  هدايتگردر رويكرد طراحي  فرآيند طراحيهاي گام -5و  4هاي دياگرام

  ، منبع: نويسندهمعملياتي شدن هر گا
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؛ عبارت از چهارچوبي است كه در كل مسير از آغاز تا انتها بازتاب مدل

شامل  گيرد وخواهد داشت و متناسب با اهداف آن مجموعه شكل مي
  )6 (دياگرامكار و رويه است. برد، راهيافت، راهره
  

   (شگرد) كار و رويهراه، بردراه ،يافتره ،نسبت ميان مدل - 6دياگرام
  منبع: نويسنده

  
 ،گيري طراح در مواجهه با معماريعبارت از تلقي و موضع يافت؛ره

 ي طرحمفروضات مربوط به سرشت معماري و يا معنا بخشيدن به ايده
  باشد؛هدف ويژه از طراحي) مي (پرسش/

اي رسيدن به اي بربرنامه و يا نقشه ،ي طرحعبارت از ارائه برد؛راه
  (پاسخ) است؛   يا پديدار كردن كانسپت طرح خلق صورت و  ،هدف طرح

عبارت از طريق به اجرا درآوردن كانسپت و تكوينِ سازمان  كار؛راه
  دهي به شكل يا روند زايش شكل است؛ ي فرمفضايي يا شيوه

كار براي تحقق كار گرفته شده در هر راهعبارت از شگردهاي به رويه؛
  بخشيدن و عملي كردن آن متناسب با مفروضات پروژه است؛

 و هر ،آن يافتره چگونگي و چرايي دست يافتن به برد طراحيراههر 
و هر  ،آن بردراه چگونگي و چرايي دست يافتن به كار در طراحيراه

چگونگي و چرايي دست يافتن به  ته در طراحيكار رفرويه يا شگرد به
  )7(دياگرام كند. آن طرح را معين مي كارراه
  

  فرايند طراحي هدايتگرچگونگي و چرايي دست يافتن به هرگام در  - 7دياگرام
  منبع: نويسنده

  

ي قصد كلي از طراحي يا ول: ارائهگام ا -1 - 5
  مأموريت پروژه

ي مورد انتظار از توليد وظيفه هدف اصلي طراح در اين گام شناخت
سايت و  ،طبيعت پروژهبا درك و تأمل برسه موضوع اصلي  24نهايي
دست آمده در اين مرحله به )هايداده(ره اطالعاتاست.  ان فضاكاربر

طراح يا نمون) (ره پارادايم فكريبا گذر از صافي چهارچوب نظري يا 
با  دواين انسان و پيوند ،جهانگروه طراحان و ديدگاه و تلقي او از 

مأموريت پروژه و آورد تا هاي كارفرما اين امكان را فراهم ميخواسته
 ،تشخيص كمبودهااز انجام طراحي كه شامل  بر)(راه مقصود و نيت

-چنين امكانها و غيره و همناهماهنگي ،هاناسازگاري ،هانابساماني

ين روشني معين گردند. پارامترهاي مورد بررسي در ابههاست سنجي
  )8(دياگرام مرحله عبارتند از: 

  ، منبع: نويسندههدايتگردر فرايند طراحي  گام اول - 8دياگرام 

  
  
ي مورد طراحي از طريق بررسي موضوع پروژه - پروژه طبيعت - 1

  مطالعه؛ 
ريزي هاي كارفرما و پروژه و برنامهتوجه به نيازها و درخواست -الف

هاي فضايي بخشسيركوالسيون و ارتباطات چون و واقعياتي فيزيكي 
 ،هاها و نسبتاندازه ،توده و حجم ،مختلف در مقاطع افقي و عمودي

  سلسله مراتب فضايي و غيره؛ 
استانداردها و  ،ضوابط و مقررات اجرايي ،هانامهتوجه به آيين - ب

    امكانات فني و غيره؛ 
بررسي وضعيت سايت پروژه از طريق مطالعه و  -طبيعت سايت - 2

  مشاهده؛
(خوانش  بندي تاريخي موجود در سايتوجه به تاريخچه و اليهت -الف

  عنوان يك پاليمسيست)؛سايت به
  هاي جغرافياي محيط شامل:وجه به ويژگيت - ب

-چشمو  انداز گستردهچشمپيراموني بر سايت از دو منظر تاثير محيط  - 

هاي بندي بلوكها و دانهتودهبه انداز اطراف سايت چون توجه 
هاي محيطي آلودگي ،فضاي باز و پوشش گياهي ،اورساختماني مج

هاي ارتباطي اطراف سايت و شريان ،اقليم ،چون ديد و منظر و  صوت
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خطوط محدود  و بافت، ريختچون  ي سايتبندي ويژهتركيبغيره؛ 
 ،ديد و منظر ،هادسترسي ،ترازهاي ارتفاعي، فضاي سبز ،كننده

و  ي موجود در سايت و غيرههاساختمان ،توپوگرافي ،تاسيسات شهري
  توجه به شرايط آب و هوايي؛

هاي موجود در ساختمان توجه به ساختار دروني نظام طراحي - ج
گيري و جهت گيريجايها چون سايت شامل موقعيت ساختمان

 از دو منظر: هاشناسي ساختمانريختو  ها در سايتساختمان

قواره  ،عواملي چون سايزبندي بيروني يا توده: شامل توجه به تركيب •
 ،هاها و فرورفتگيزدگيلحاظ بيرونها بهبندي كلي ساختمانيا تركيب

  و  تناسب ساختماها؛ خط آسمان ،بنديمفصل
بندي سطوح بيروني: كه ازيك سو شامل توجه به سبك بنا تركيب •

ها جزئيات و هندسه ساختمان ،تزيينات ،ريتم ،يعني توجه به نوع آن
-مصالح بهو  رنگ و بافت ،و از سوي ديگر روكش بنا چون نوعشود مي

  ها را درنظر دارد.كار رفته در ساختمان
و سايت پروژه ها توجه به وجوه نمادين و معاني سمبليك ساختمان - د

  و رفتارهاي انساني و غيره؛ 25حال و هوا ،از منظر توجه به هويت
 ،بررسي وضعيت كاربران از طريق مطالعه - طبيعت كاربران - 3

  نامه؛ مصاحبه و پرسش ،اهدهمش
  قومي و اجتماعي؛ ،اخالقي ،هاي فرهنگيتوجه به زمينه -الف
  هاي سني؛توجه به تركيب جمعيتي و گروه - ب
  هاي اجتماعي و ادراكي؛توجه به توانايي - ج

طور معمول كاربران هاي دانشگاهي بهبايد توجه داشت كه در برنامه
جاي آنان ف است تا خود را بهجو موظشناخته شده نيستند و دانش

-درجه ،بنديقرار دهد و يا برابر درك خود و موضوع پروژه به تقسيم

  بندي و غيره بپردازد.  
هاي مشابه و درك دريافت و بررسي پروژهچنين در اين مرحله هم

آيد. گاه برخي شمار ميهاي اين گام بهچگونگي طراحي آنها از ضرورت
اي كه ديگر طراحان در هاي طراحيها يا رويهها يا كانسپتاز ايده

تواند موضوعي قابل تأمل و اند خود ميكارهاي خود از آنها بهره گرفته
  شمار آيد.حتي تكرارپذير به

گونه كه آمد در اين مرحله طراح يا تيم طراحان به شناختي همان
طور كلي و بهقصد اصلي از طرح و مأموريت پروژه نسبي از 
هاي بعدي آنها خواهد نماي گامخواهند يافت كه راه دست هاچرايي

شكل هاي انجام شده در اين مرحله بهتفسيرها و تحليل ،بود. مطالعات
هاي اوليه ارائه ها و گاه دياگرامنوشتهدست ،نمودارها ،هاچارت ،هاجدول

  شوند.مي
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اي تجريدي اي است كه با ايجاد ايدهختي پيچيدهطراحي فعاليت شنا

هاي عيني فضايي ادامه به آرايش ايدهآغاز شده و با فرآيند تبديل آن 
 هدايتگر" ،(Alexander, 1964) "تصور"يابد. چه اين ايده را مي

اصل " ،(Hillier et al., 1984)"زنيگمانه" ،(Darke, 1984) "اوليه
 " (Lawson, 1997)مفهوم"يا حتي  (Rowe, 1987) "دهندهسازمان
ي موارد به اين امر كه اين ايده است كه طرح معمارانه در همه ،بناميم

شود. توجه مي ،كندفرد و يا متمايز از ساختمان صرف ميرا منحصر به
-يافتن طريقي يگانه كه در آن فضاها براي بازنمايي اين ايده مرتب مي

آيد. معمار با ايجاد شمار مياحي بهگام بعدي در فرآيند طر ،شوند
هايش را تحكيم بخشيده و ازنو ايده ،پيشنهادهاي مختلف و ازمودن آنها

رو كند تا به آرايش فضايي رضايتمند دست يابد. از اينتعريف مي
هاي بهينه كه تجربه كردن و جستجوست. حلطراحي نه صرفاً توليد راه

كند و سپس هايي راهنمايي ميها معماران را به كشف چيزاين كاوش
شان كمك اين كشفيات به آنها در بهبود بخشيدن به مفاهيم ذهني

هايي كه حلعبارت ديگر معماران با ارزيابي نقادانه درباب راهكند. بهمي
ي طراحي خود به كشفيات بيشتري درمورد مسئله ،دهندارائه مي

ميان سه فعاليت طراحي پيوند  ،دست خواهند يافت. به باور زايسل
معناي بازنمايي و آزمون است و ارزيابي كه به ،(تجسم) بنيادي تصور

برداشتن گامي نقادانه به عقب براي امتحان محصول است از نظر او 
 ،نقد ،شامل انواع گوناگوني چون اثبات اشتباه به طريق استدالل

  .(Ziesel, 1984) شودمقايسه و بازبيني مي ،قضاوت
خود با توجه  26ي طراحيح و گروه طراحان به بيان ايدهدر اين گام طرا

-خود را به يافترهو مأموريت پروژه خواهند پرداخت و  به موضوع

 گُشا)(راه آلآرمان و ايدهي دهندهكه نشان مقصودي ويژهصورت 
دهند. بايد توجه ارائه مي ،است معمار و تيم او از طراحي آن پروژه

قرار  27ي تصويرآرمان واال و مطلوب) در حوزهآل (داشت كه ايده و ايده
عملي  ،(ممكنات) و تفسير مجدد آنها دارد و بازپرداختن به چيزها

  )9(دياگرام  گيري نيست.آيد و چيزي قابل اندازهشمار ميبه خالقانه
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 گُشا)(راه رسشي ويژهپصورت به 28ي طراحيمسئلهسپس 

پيشنهاد خواهد شد. تأمل در اين پرسش پيشنهادي و نقد آن در 
ي اين گام به عميق شدن پرسش خواهد انجاميد. پرسشي كه در چرخه

اين «شود آن است كه: اين مرحله نياز به پاسخ آن احساس مي
 » خواهد باشد؟(پروژه) چيست و چه مي ساختمان

(بازپرداختن و تعمق همراه با عمل  ند با تأملتوانها) مي(ايده هاپرسش
  و فهم عميق) در موضوعات زير و تفسير مجدد آنها پديد آيند:

 طبيعت سايت پروژه؛  ●

  هاي بنيادين علم؛ نظريه ●
  مفاهيم فلسفي؛  ●
  عملكرد ساختمان؛  ●
  هاي قومي؛ باورها و سنت ●
 امكانات تكنلژيكي و تكتونيك؛  ●

  هاي هنري؛ر ساير حوزههاي عملي دتجربه ●

  هاي ساير معماران؛ تجربه ●
  امكانات و مشكالت وضعيت موجود؛ ●
  و از اين دست كاربران و شهروندان؛ ●

يافتي را توان با توجه به زمينه و بستر پروژه چنين رهعنوان نمونه ميبه
  عنوان كرد:

د به ي خود پيوند يابد چراكه اين پيونطرح معماري بايد با زمينه ●
  پايداري اجتماعي خواهد انجاميد. 

  يافتي را مطرح كرد:هاي انساني چنين رهيا با توجه به موضوع آزادي
طرح معماري بايد آزادي را حاصل آورد چراكه آزادي واالترين نياز  ●

  انساني است. 
  هايي را مطرح ساخت: و به اين طريق پرسش

  پيوند برقرار كند؟تواند با بستر خود طرح معماري چگونه مي ●
 تواند آزاد باشد؟طرح معماري چگونه مي ●

اند و هاي ياد شده يافتههايي در حوزهپاسخ ،هايي از اين دستپرسش
هاي گويي به آنها در تمرينچنين معماران همواره در حال پاسخهم

  خود هستند.
از  آزادي در ساختمانيا آرمان  لُكربوزيه براي دست يافتن به ايده

ژيكي زمان خود بهره برد و پالن ساختمان را با استفاده از امكانات تكنل
آزاد كرد.  1915سال به 29ي دومينوي خانهها در پروژهها و تيرستون

ساير معماران قرار گرفت.  بازنگريپس از او اين ايده بارها و بارها مورد 
 زادي فضاآسوي بهپالن آزاد لكربوزيه ي خود از كولهاس در پروژهرم

هاي ساختمان حركت و مقاطع ساختمان را آزاد كرد. بدين روش طبقه
شكل هم قرار گرفته و بههايي مستقل و متفاوت بر رويشكل پديدهبه

زاها حديد نيز با استفاده از رنمايش در آمدند.ساختارهاي مستقلي به

و از  زمينآزادي از را عبارت از ويچ از درك فضا كه آنتعبير كازمير ماله
ي در پروژه ،ي گرانش و جاذبه دانسته بودترين نقطهبردن اصليبين

 ي ديگري به اين آرمان توجه نشان داد.گونهخود به

هاي ي خود تالشچنين در پيوند برقرار كردن معماري با زمينههم
-و منطقه 31گراييزمينه 30،كتا بيومورفي زيادي از معماري ارگانيك

  انجام رسيده است.پايداري محيطي و غيره به 32،گرايي انتقادي
-ها ارائه ميطور معمول از طريق دياگرامدستاوردهاي اين گام كه به

گشا) طراح از بهترين تغييري (راه آلي آرمان و ايدهكنندهشوند بيان
وجود توان براي رفع كمبودها و سامان دادن به امكانات بهاست كه مي

  آورد. 
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 حل)(راه كانسپت طراحيگروه طراحان به بيان  يادر اين گام معمار 
ي طرح شده و مسئله )گُشا(راه پرسشبه  33شكل پاسخي موقتيبه

خواهند  ،مورد نظر خود بردراهارائه شده در گام پيش با گذر از صافي 
  )10رام (دياگطراحي را رقم خواهند زد.  34پرداخت و اهداف
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هاي طراحي نوآورانه حلي راهها نقشي كليدي در توسعهكانسپت
ي ي طراح قاب كردن مسئلهطور معمول وظيفهبرعهده دارند. به

گر اعمال طراحان در هدايت 35مندهاي نيتطراحي است و تفسير
ي بازتاباننده كه است. براي اين منظور طراح مكالمهفرآيند طراحي ا

گذارد. هايي است را بنياد ميالعمل در سكانسمتضمن عمل و عكس
گيري معاني جديد و تغيير شكل ي دوسويه به شكلاين روند بازتاباننده
  شود.مسئله منتهي مي

ي طراحي هايي در پاسخ به مسئلهها كه چون فرضيهاين كانسپت
بيني هاي علمي كه هدفشان پيششوند برخالف فرضيهاد ميپيشنه

هدفي  ،هاست و ظرفيتي پيشگويانه دارندرخدادهاي آينده و پديده
ي گويي به مسئلهحل موفق در پاسخي حداقل يك راهتوليدي كه ارائه

 طراحي است را دارا هستنند. 
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ه در آن شود كها از يك استعاره استفاده ميي كانسپتگاه در ارائه
- شود. بهي صرف معماري تشبيه ميچيزي خارج از حوزهساختمان به

سال به 36طور نمونه استيون هول در طراحي ساختمان سيمون هال
- خوابگاه همانند يك اسفنج عمل مي"اي كه در آن استعاره  از 1995

ي بهره برد. سپس شرح و بازكردن و تفسير اين استعاره با ارائه "كند
  شود. گيرد و گاه معاني جديدي ارائه ميهايي براي آن انجام ميمترادف
-هاي ديگري بهتوانند از حوزههاي ارائه شده در اين مرحله ميكانسپت

ي ي گروه انتقال درست آن كانسپت در حوزهدست آيند و وظيفه
ي تصور ها در حوزهمعماري خواهد بود. بايد توجه داشت كه كانسپت

چه كه تاكنون به (آن قعيت بخشيدن به اموري مجازيقرار دارند: وا
  ديده نيامده است) از طريق تصور كردن آنها.  

هاي قوي و تاثيرگذار پديد آمده در ارتباط با مأموريت و كانسپت
 ها تغيير كندمكان پروژهدهند تا را ميي پروژه امكان آنمسئله

 انك لُيد رايتعنوان نمونه فر. بهمتافور) -(تعبير جديدي از متن
هاي مكان ساختمان 37مكان موزه را تغيير داد و در ساختمان الركين

 38ي گوگنهايم بيلبائوي موزهاداري را عوض كرد. فرانگ گري در پروژه
بار ديگر مكان موزه را تغيير داد. در اين جا موزه ديگر يك ساختمان 

نمايش در به شد و آنها راخنثي نبود كه تنها آثار در آن نگاهداري مي
ي آثار داخلش و بلكه موزه به مكاني كه خودش هم به اندازه ،آوردمي

ي يوكوهاماي ي پايانهبلكه بيش از آنها مهم است تبديل شد. در پروژه
 نيز مكان اسكله تغيير كرده است. 39فرشيده موسوي

  
 كار و رويه طراحيي راهگام چهارم: ارائه -4- 5

كارها و راهي وه طراحان در اين گام ارائهي اصلي معمار و گروظيفه
و تبديل آن  حل)(راه كانسپتبندي است كه امكان صورتهايي رويه

  )11(دياگرام را فراهم آورند.  آورد)(ره طرحبه 
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ه طراحان به كارهاي طراحي شناخته شده هستند و گابرخي از راه
يابند. در نهايت در اين گام كارهاي جديدي دست ميي راهارائه

-ي شكلها در حوزهتوانند به تجسم بخشيدن به كانسپتطراحان مي

معمارانه دست يابند و موجوديت فيزيكي بنا را با توجه به  40هاي
توان شگردها و مفروضات مأموريت پروژه پديد آورند. در اين مرحله مي

كارهاي ارائه شده با توجه به طبيعت پروژه هاي خاصي را در راههروي
درنظر آورد. در انتهاي اين گام نقادي و ارزيابي محصول نهايي متناسب 

  انجام خواهد رسيد. با مفروضات و مأموريت پروژه به

  نتيجه -6
با توجه به موجوديت بيش از پانصد مركز آموزش معماري در سطح 

پژوهان اين رشته در مقاطع مختلف به امر ا دانشهكشور كه در آن
تحصيل علم اشتغال دارند و هر روز شاهد فراغت از تحصيل جمعي از 

و با  ،اي اين رشته هستيمشان در جمع همكاران حرفهآنان و قرارگيري
ضرورت توجه  ،شودي بسيار زيادي كه صرف اين امر ميتوجه به هزينه

ترين تنهايي از مهمگمان همگان بهبهبه گفتار آموزش معماري كه 
روز روز به ،آيدشمار ميگيري پيشرفت جوامع بههاي اندازهشاخصه

ويژه در كشور ما كه يكي از اهميت بيشتري يافته است. اين امر به
از  ،ي ساخت و ساز تمركز يافتهترين اشتغاالت عملي آن در حوزهمهم

  د. باشاهميت دو چندان نيز برخوردار مي
چه قصد ما بهبود بخشيدن اين نوشته بر اين باور استوار است كه چنان

هاي آموزش معماري است ضرورت دست آمده در كارگاهبه محصول به
تنها شكل مدام نهاين آموزش را بهبود ببخشيم. بايد بهدارد تا فرآيند 

همين منظور اين توليدات را بازنگري كنيم و به دتوليدات كه فراين
  يازمند دانستن فرآيند طراحي هستيم.ن

فرايند طراحي را كه آنپيشنهاد شده در اين نوشته  دستگاه نظري
در بيست سال آموزش مل بيش حاصل جستجو و تأ ،امناميده هدايتگر

از چهار ه هاي گوناگون دانشگاهي است كهاي معماري در دورهكارگاه
ي (ايده يافتتشخيص ره، ي قصد كلي از طراحيارائهگام 

شكل كه به كاري راهارائهو  (كانسپ طرح) بردتعيين راه، )طراحي
  )12 (دياگرام. شكل گرفته است ،حلقوي به يكديگر پيوند دارند
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توان با بندي آگاهي و دانايي در ذهن است را ميمعنا يا ايده كه صورت

و  عالم خيال؛ صورت يا كانسپت كه پردازش ايده است را با عالم معقول
بندي يا تجسد كانسپت در واقعيت است را با شكل يا طرح كه صورت

  )13 (دياگرام دانست. در پيوند فلسفهي در حوزهمحسوس عالم 
  

اي برد) پديدهو انتزاعي، كانسپت(راه اي ذهنيپديده يافت)ايده(ره - 13دياگرام
  است اي عيني و واقعيانجامد، پديدهي طرح ميكار كه به ارائهدورگه و راه

  

  

هاي مربوط به فعاليتمدل پيشنهادي كه يا دستاوردهاي اين دستگاه 
، در عين هدايتگرا بودن زير گرد آمده است هايدياگرام درآن گام هر 

امكان سنجش، نقد و بازنگري هر گام را در حين طراحي و براي 
هاي معمارانه را ا در تمرين، كارفرما و كاربران فضناقدان مدرسين،
  )  15و  14 هايدياگرام( سازد.فراهم مي

  
ي فرآيند چهارگانهگام از هر مورد توجه در هايعاليتف - 15و14هايدياگرام

  ، منبع: نويسندههدايتگر در رويكرد طراحي
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