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 یترجمه و تحشیه بر مقاله

 «شناسی با تفکّر طرّاحیی انسان: مُواجههطرّاحی، همچون بریکُالژ»

 
 
 

 وحید صدرام

 1ی معماری و شهرسازی، دانشگاه حکیم سبزواریاستادیار دانشکده

 

 

 خالصه

 

ی است و در حوزه شته شدهنو« شناسی طرّاحیشناخت»از منظر  ست کهاینویسی بر مقالهی حاضر، ترجمه و حاشیهنوشته

ی سوم یک سال مانده به هزاره ،ناگیوتیس لوریداسپ، ی اصلیی مقالهنویسنده شود.بندی میمقوله« پژوهیطرّاحی»

 یمقاله یچکیده است. او در به تحریر درآورده «شناسی انسانتفکّر طرّاحانه در شناخت»میالدی، این مقاله را در اهمیّت 

کند و ضمن تعریف معرّفی می« فعّالیّت طرّاحی»برای  ایعنوان استعارهرا به «بریکاُلژ»ه این مقاله، فعّالیّت نویسد کمی خود
ی حاضر با یافتن مشخّصاتی از طرّاحی، نماید. نوشتهرا مطرح می« هنر»و « طرّاحی»ی میان ، رابطهدر ابتدای متن بریکاُلژ

آوردهای شباهت طرّاحی به هستند. این سیاهه، دست الژاز بریکُهایی شکل دهد که طرّاحیِ سنّتی و معاصر،نشان می

 . کندی فعّالیّت طرّاحی، بررسی می، و نیز تعیین عرصه«علم»و « طرّاحی»ی میان را برای یافتن رابطه الژبریکُ
 

 

 .7بریکاُلژ، 6طرّاحی شناسی، روان5، استعاره4، شناخت طرّاحی3، فعّالیّت طرّاحی2شناسیزیباییکلمات کلیدی: 

 

 

                                                 
 سبزواری است.ی دکترای معماری دانشگاه شهید بهشتی، و استادیار دانشگاه حکیم آموختهنگارنده دانشنویسنده: توضیحات مربوط به 1 
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 گفتار مترجمپیش

ض ی محسلیقهتوان آن را جامع و قطعی درآورد، و نه می الگوریتمیتوان به صورت فرآیند طرّاحی را، نه می

برای  [1]«کارآگاه»که یک  شود. برای نمونه، فرآیندیدیده میهای دیگر نیز برخی حوزه دانست. این خصلت در فرآیندِ
بینی دارد که باید در هر مرحله توسّط کارآگاه بررسی و تحلیل پیشهایی غیرقابلکند، فراز و نشیبطی مییافتن قاتل 

-برشمرد، امّا نباید نتیجه «کتاب»های یافتنِ قاتل را در یک توان راهدهی گردد. هرچند که در این مورد نمیشده، سازمان

-قاتل پیدا کرده است، هر قاتلی را به شیوه شناساییه با مهارتی که برای ای است. کارآگاگیری کرد که شغل کارآگاه سلیقه

باز، و طرّاح است؛ با خواندن مهارتِ بازیگر فوتبال، شطرنجبه یابد. این مهارتِ کارآگاه، شبیه فرد میای متفاوت و منحصربه

توان بازی را بُرد. هم نمیآمدها ی پیشارزیابی هوشمندانهای و بدون باز خوبی شد، ولی سلیقهتوان شطرنجاب نمیکت

او به تحریر درآورده است. « شناسی انسانتفکّر طرّاحانه در شناخت»حاضر را در اهمیّت ی ، مقاله1ناگیوتیس لوریداسپ
ر( لِ)بریکُ bricoleurآورد، و می چه مثال زده شدانجام کارهایی مشابه با آن« فعلِ»عنوان ( را به)بریکاُلژ bricolage اصطالحِ

 ها به طرّاحی و طرّاح،کند. مؤلّف مقاله در مورد این فعل و فاعل، و علّت مشابهت آنآن فعل معرّفی می« فاعلِ»عنوان را به

ترکیب »، معادل «های تحقیق در معماریروش»ی کتاب در ترجمه فرعلیرضا عینی. آوردمیبه تفصیل سخن به میان 
« گرترکیب»ر را ، و بریکُلِ«گریترکیب»را  الژکُیبرتوان میاز منظر این مقاله، . [2]است برگزیدهالژ بریکُرا برای « بداعیاِ

این ، خودِ «ربریکُل»فاعلِ و « بریکاُلژ» فعلِعلّت فقدان معادل فارسی مناسب برای  بهبرگردان کرد. در عین حال، 

-عنوان حاشیهتی به، در انتهای برخی بندها، توضیحالهمترجم مقا اند.لحاظ شده ی حاضری مقالهاصطالحات در ترجمه

نویسی ، مربوط به حاشیهاندقرارگرفتهداخل پرانتز  ،هایی که در متنشمارهافزوده است.  نویسی، برای درک بهتر خوانندگان
ه استنادهای مربوط ب های داخل کروشهشماره .حروف ریزتر در سمت پایین و چپ آن بند نمایان استبا است که  مترجم

 قی است؛های بدون پرانتز یا کروشه نیز مربوط به توضیحات پاورمنابع آن در انتهای مقاله آمده است. شماره مترجم است و

ی استناد در منابع ، و شماره(12)صورت: نویسی بهی حاشیه، شماره12صورت: ی توضیحات پاورقی بهشماره ،طور مثالبه
های ی تحصیالت تکمیلی در رشتهبه تصوّر مترجم، مخاطبین اصلی این نوشته، دانشجویان دورهت. [ اس12صورت: ]پایانی به

 .هنر و معماری هستند
 

 مهمقدّ

، هااند. استعارهآدمی حک شده یشده، در اندیشهو نهادینه طور طبیعیها بهآن (1)هستند؛ ، ابزاری پُرتوانهاستعارهاِ

، (2)ها، بدون توجّه پژوهشگران طرّاحیی آنبالقوّهی، فهم، علم، و آموزش هستند. قدرت ابزاری برای بازنمایی، معناده

روند. ما میکاردر فرآیند طرّاحی به 2«اصول راهنما»عنوان به هااستعارهشود که داشت. گفته مینخواهد  بالفعلیپیشرفت 

مورد  فرآیند طرّاحی نیز 3«فهم»ول راهنما در جهت عنوان اص، بههااستعارهاهیم کرد که نهیم؛ اثبات خوقدمی پیش می

 (3)استفاده هستند.

که قرار است به دو منظور اشاره دارد: نخست آن« استعاره»جا اصطالح ( در این1)

 ظ نسبت به ماهیّتتشبیه شود و از این لحا« الژبریکُ»به فعّالیّت « طرّاحی» ،در این مقاله

شوند کاغذ ترسیم می هایی که برکه، طرحوم آنو د ،شودحاصل  شناخت کردنطرّاحی

. است کردهواقعیّتی هستند که هنوز وجود خارجی و عینی پیدا ن« تمثیل»و « سازیشبیه»

از محصول  «استعاره»، شودحاصل می و کاغذ ی قلمواسطهبه که حیاز این لحاظ، طر

 است.واقعی در آینده 

                                                 
1 Panagiotis Louridas 
2 guiding principles 
3 understanding 



 

 

 
wwwCAUP.ir         3 

بوط به فعّالیّت طرّاحی به های مرنظریّهپژوهان افرادی هستند که در ( طرّاحی2)

 یمیالدی با چاپ نشریه 1191 پژوهی از سالی طرّاحیپردازند. حوزهمیتحقیق 

 طور گسترده و رسمی آغاز کرده است.کار خود را به 1«مطالعات طرّاحی»

نام  2«عمل تأمّلی»برگشتیِ اندیشه میان ذهن و قلم که و( حرکت بازتابی یا رفت3)

ی طرّاح در روند طرّاحی است، که به درک بهتر ی اندیشهکنندهتنها کنترل، نه[3]گیردمی

یی که از طریق کار با قلم و سازیکند. بنابراین، قدرت شبیهاو از خطوط طرحش کمک می

 گردد.بهتر فرآیند طرّاحی می« فهم»شود، موجب کاغذ در طرّاحی فراهم می

؛ «است بریکُالژهمچون  احیطرّ»که: ایم و آن اینشناسایی کرده ایاستعارهطرّاحی  برای فعّالیّتدر این مقاله، 

 کاربرداشت شده است. ضمن نقل بخش مناسبی از  3سوکالد لِوی استراشناس فرانسوی، های انساناز تحلیل ی کهالژبریکُ
طور ومی، تعریفی از طرّاحی، و بهر عمطوپیش خواهیم رفت. این تمهیدات، بهی میان طرّاحی و هنر سوی رابطه ، بهاو

که طرّاحی، اعتبار ادّعایمان را در مورد اینسازند تا دهند، و ما را قادر میخاص، توصیفی از طرّاحی خوب و بد به ما ارائه می

ی قرار خواهیم ای امروز را مورد بررساست به اثبات رسانیم. در این راستا، طرّاحی سنّتی و طرّاحی حرفهبریکاُلژ از  شکلی

ی میان آوردهای این بررسی، رابطهاست. دست بریکاُلژاز  شکلیدهیم که طرّاحی از هر دو جنبه، داد. در نهایت نشان می
 دهند که طرّاحی، فعّالیّتی گسترده و فراگیر است.عالوه، این نتایج نشان میطرّاحی را روشن خواهند نمود. به علم و

 

 بریکُالژ -1

در انگلیسی  tinkeringوجود ندارد. لغتِ  bricolageمعادل دقیقی در زبان انگلیسی برای اصطالح فرانسوی  متأسّفانه،

 (1)ضعیف است. ricolagebی مترادف با آن است، ولی بازهم شباهت این لغت به ترین گزینه، نزدیک«کاریوصله»به معنای 
در معنای قدیمی خود،  «بریکاُلژ»راحتی معنی شود. فعلِ ن است که بهآتر از حتّی در زبان فرانسه نیز مفهوم این لغت، غنی

رفته است؛ میکارمدهای متوسّل به حرکت اتّفاقی بهآحرکت، و دیگر پیشوو بیلیارد، همراه با ضربه 4دارهای توپبرای بازی

که برای اجتناب از مانع، راه مستقیم خود گردد، یا اسبی پرد، یا سگی که ناگهان به عقب برمیپایین میمانند توپی که باالو

کند، و در مقایسه با کار می دستانششود که هنوز با به کسی اطالق می «ربریکُلِ»دهد. در روزگار ما، را ناگهان تغییر می

 .بردکارمیبه را (2) 5«های نامعلومیمایهدست»، ابزار صنعتگران

( مرسوم است که collage« )الژکُ»( در هنرهای گرافیکی اصطالحی با عنوان 1)

هنرمند چند فعّالیّتی است که طیّ آن، « کاُلژ»است.  (bricolage) ریکاُلژب یخانوادههم

-های تبلیغاتی را کنار هم میها و نوشتهدست از تصاویر مجلّات، روزنامهی اتّفاقی و دمِتکّه

تلفیقی  bricolageاصطالح  چیند تا معنی خاصی را به ذهن بیننده متبادر سازد. احتماالً

)بازی تلفیقی و چیدمانی( است و معنی آن، تلفیق  collage)آجر یا مُدول( و  brickاز 

توان به همین دلیل میاست.  «کردنترکیب»اثر از طریق یک  ه برای خلقد مدول یا تکّچن

( به معنی collect« )کُلِکت»ی لغت خانوادهکاُلژ و بریکاُلژ، هم .نامید« گریترکیب»آن را 

ربط ی بیآمده است، به ترکیب چند تکه 6پدیاویکیطبق تعریفی که در است. « گردآوری»

« ریکاُلژب»، کندو هدفی را دنبال می شودو خلق یک چیز نو که غالباً در خانه انجام می

ر، و به یکدیگ ی مختلفهاکار پارچههای نابههگویند. یک نمونه از این عمل، دوختن تکّمی

 ی است.ریکاُلژکاری، نوعی فعّالیّت بایجاد یک زیرانداز بزرگ در خانه است. این وصله

                                                 
1 Design Studies 
2 reflective practice 
3 Claude Levi-Strauss 
4 ball games 

5 indirect meansشوند.که از قبل معلوم نیستند و در حین عمل انتخاب می )واسطه( گرهای میانجیمایه؛ ابزار و دست 
6 Wikipedia.org 
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دست طرّاح است؛ خواه این های دمِ، داشته«های نامعلوممایهدست»( منظور از 2)

)مثل قلم و  ها نیازمند استها ابزاری باشد که طرّاح برای فعّالیّت طرّاحی به آنداشته

های ذهنی از )مثل پیشینه شودای که موجب تجلّی طرح میمواد اوّلیّهو خواه  کاغذ(

ها در طول فرآیند طرّاحی به انتخاب طرّاح در حال تغییر مایهجا که این دست. از آنطرح(

، عنوان شوند، مترجمطور قطعی انتخاب نمیل هستند و قبل از شروع طرّاحی بهو تحوّ

در  اتّفاقی و نامعلومی که هایمایهدستمانند  داده است؛ا هبه آن« های نامعلوممایهدست»

 .شونداستفاده می« کاُلژ»عمل 

کند. در این مورد او با یک شود کار میمی مُواجهچه که با آن و با آن هستچه که با آنگر[ ر ]ترکیببریکُل

ای که از مجموعه کار کند؛ یعنی، با« است و فراهمچه موجود آن»کند تا با او مُجابش می تفاوت دارد. نقشِ بازی (1)مهندس

 ایجاد هایش را برای انجام کارشمایهمند و محدودی دارد. یک مهندس، ابزار و دستهای کرانمایه، ابزار و دستهر جنبه

عناصر از  1وجودنماید. او فهرستی مش را اصالح کرده، دوباره تعریف میموجودی مایه، ابزار و دستربریکُلکند، امّا می

ها حامل معنایی ؛ آن4«انتزاعی»هستند و هم  3«عینی»هم برد؛ آن عناصر در آنِ واحد، میکاررا به( 2) 2«شدهتعریفنیمه»

تواند بر اساس ها داده شده است؛ معنایی که میبه آن ربریکُلهستند که توسّط کاربردهای قبلی، تجربه، معلومات و مهارت 

 در جهت هدفی اصالح و بازبینی شود. ربریکُلهای خواستهنیازهای پروژه و 
فردی است که به امور فنّی و محاسباتی مشغول « مهندس»جا منظور از ( در این1)

های ها و قالباست. برخی مشاغل با مسائل روشن و کمّی سروکار دارند و دائماً با فرمول

گونه مشاغل با الً متخصّصینِ اینمعموپردازند. شده به فعّالیّت میمشخّص و از پیش تعریف

 شوند.مسائل نامعیّن کمتر مواجه می

موجب  اجتماعی، انسانی، هنر و طرّاحی، گر در مسائل( نقش مهم عوامل مداخله2)

( ill-defined) ی مسائل نامعیّن یا بدتعریفها در حوزههای این رشتهشود که دغدغهمی

ای محض ریاضی در برخی علوم مهندسی، مسائل این هقرار بگیرند. برعکس، ثبات قالب

. این [4]دهد( قرار میdefined-well) تعریفی مسائل معیّن یا خوشها را در حوزهرشته

کند و مسائل و ابزار مربوط به می را در طیفی میان این دو جانماییالژ بریکُ، فعّالیّت متن

 نماید.( تلقّی میsemi-definedمعیّن )شده یا نیمهتعریفآن را نیمه

، 6مفهوم() «تصوّر»، چیزی عینی است، در حالی که یک 5«تصویر». یک کندی مفیدی میمقایسه سولِوی استرا

فردیناند که توسّط  (1)ای است7«نشانه»آن کند، و ی میان این دو را پُر میهویّتی انتزاعی دارد. ولی چیزی هست که فاصله
)تصویری که به  ای1«کنندهنشان»شامل ، نشانه، هویّتی دو وجهی داردشود: یف میبه این صورت تعر 8دی ساشور

رسد که پیوندد. به نظر میای )مفهومی که توسّط تصویر مورد خطاب است( می10«شوندهنشان»( که به چیزی اشاره دارد
ه جای چیزی غیر از خودش بنشیند، هویّتی تواند بجا که میچیزی عینی باشد تا مفهومی انتزاعی؛ امّا از آن بیشتر «نشانه»

جا جا که وجودی ملموس دارند، عینی هستند، و از آناز آن ربریکُلهای مایهانتزاعی نیز دارد. به همین صورت، ابزار و دست

ها را ن نقشای ربریکُلهستند.  نشانهها ؛ آن، انتزاعی نیز هستندکنندفاء های مختلفی بر حسب موقعیّت ایتوانند نقشکه می

 کند.ی موجود تعیین میاز طریق ورود به گفتگو و تعامل با فهرستی از مجموعه

                                                 
1 inventory 
2 semi-defined 

3 concreteاند.کردهازای خارجی پیدا گویند که مابههایی میهای عینی یا ملموس به پدیده، پدیده 
4 abstractاند.ازای خارجی نیافتهشوند و مابه، مفاهیم انتزاعی، مفاهیمی هستند که در ذهن متصوّر می 

5 image 
6 concept 
7 sign 
8 Ferdinand de Saussure 

9 signifierترجمه شود.« نماینده»تواند ؛ که می 
10 signified 
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دارد: الف( درک، ب( ی کلیدی در طرّاحی سه مرحله( سیر از ذهنیّت به عینیّت 1)

روی  را در مورد یک خانه،. وقتی یک طرّاح، ذهنیّت )درک( خود [5]ج( تحقّق بازنمایی،

ی مذکور اتّفاق سازد )تحقّق(، سه مرحلهرا میو سپس آن  بازنمایی(کند )کاغذ ترسیم می

سه  متناظر است با« تصویر»و « نشانه»، «تصوّر»ی افتاده است. در این متن، سه مرحله

به علّت نقش وساطتی که میان دو « بازنمایی»و « نشانه»ی درک، بازنمایی و تحقّق. مرحله

 ایی از هر دو را دربردارند.هکنند، ویژگیمورد دیگر ایفاء می

-ای متشکّل از ابزار و دستگذشته( است؛ او باید به مجموعههای تجربه)مرور  1«بازنگرانه» ربریکُلاوّلین گام عملیِ 

که، درگیر نوعی تر از همه اینها تهیه و تنظیم نماید؛ در نهایت و شاید مهمهای موجود رجوع کرده، فهرستی از آنمایه

ی های ممکنی را شاخص و نمایه کند که مجموعهها، بتواند پاسخ، تا قبل از انتخاب از میان آنها شودعامل با آنگفتگو و ت

کند؛ او نقیض موجود در فهرستش را وارسی میتمام چیزهای ضدّور بریکُل (1)ی او ارائه نماید.تواند به مسألهموجود اوّلیّه می

ای که کشف و درک کنند، و از این رو در تعریف مجموعه داللتتوانند می چیزیچه ها بردر پی آن است که هر یک از آن

ی ابزار اوّلیّه، فقط در چیدمان درونی اجزای آن، متفاوت ای که هرچند در انتها، با مجموعهشود، شرکت نمایند؛ مجموعهمی
ی شدهتعیینی ازپیشصّ هر جزء و عملکرد عمدهی خامانده در آن، همیشه به تاریخچهواهد بود، امّا شرایط نهایی باقیخ

ر بریکُلهایی که مایهشود. از این رو، عناصر و دستمیاهداف دیگر پذیرفته است، محدود  هایی که برایآن و یا تطبیق

 (2)هستند. 2«مُقیّدپیش» ی خاصّی باشند و در نتیجهتوانند خارج از بازهکند، نمیآوری و استفاده میجمع

-های موجود و بازبینی و انتخاب از میان آنمایهی فهرستی از ابزار و دستتهیّه (1)

 اصول»ی واسطهطرّاحی بهگیرد. آن صورت می جهت تعریف مسأله و پیشبردها، در 

. ، آغازگر کار طرّاحی استطرّاح( ذهنیی 4اسکیما و 3کارگیری پیشینهبه)یعنی  [6«]اوّلیّه

د های انتخابش سرگردان باشد؛ در نهایت بایتواند مدام میان گزینهنمیر بریکُلبه هر حال 

-ی کار نیز بهته باشد و در میانهها در آغاز کارش داشمایهدست ابزار و انتخابی مطلوب از

 گیری را اصالح کند.طور متوالی این تصمیم

عّالیّت مسائل و ابزار ف بودنِ«شدهنتعریف»لّف در جایی دیگر در مورد ازپیش( مؤ2)

کند که با بودن صحبت می«مقیّد»پیشجا ازکه در اینگوید. در حالیسخن میبریکاُلژ 

مقایسه کرده است. « اعتباری»که نویسنده  رسدبه نظر میسخن قبلی در تناقض است. 

کند. ولی نشده معرّفی می، نامعیّن و تعریف«مهندسی»را در کنار مسائل الژ بریکُمسائلِ 

قدرها هم آزاد نیست. از دهد که او آناست، هشدار میالژ بریکُآزادی انتخاب وقتی بحث از 

های کار او فه، به این معنی که برخی از مؤلّآوردرا به زبان می« مقیّدپیش»این رو اصطالح 

 .ای هستنددارای قیدوبندهای محدودکننده

اجباری که برای غلبه بر فشار جهان خارج دارد، در به خاطر محدودیّت ابزار، توانایی و معلوماتش، و نیز  مهندسیک 

-ی ابزار و دستدر جستجوی یافتن مجموعه ربریکُلِجاست که هاست. امّا تفاوت اینادلّهای از جستجوی کشف مجموعه

که، مهندس تر ایناست؛ و مهم عالماست، در حالی که مهندس، مانند یک دانشمند، در جستجوی کشف  خودشهای مایه

هایی هستند که متعلّق به حالت خاصّی از معلومات موجود است؛ در حالی که دانشمند در جستجوی غلبه بر محدودیّتو 
ها و کند. مهندس و دانشمند، دانستهپنجه نرم میوکرده، دستهای موجود، زندگی در درون معلومات و محدودیّتر بریکُل

. مهندس کندمی 5دهی مجدّدسازمانها را آنر بریکُلپردازند؛ امّا می یلتحلوتجزیهشکنند و به میها را درهممحدودیّت

 (1)کند.استفاده می هانشانه ازر بریکُلگیرند؛ ولی میکارآفرینند و بهو دانشمند، انتزاعی فکر کرده، مفاهیمی را می

                                                 
1 retrospective 

2 reconstrainedpجمه کرد.نیز تر« شدهتعیینازپیش»ان آن را تو؛ که می 
3 precedent  
4 schema  
5 reorganize 
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ین ااندیشد. عمل می در حین، عملو بی به جای تمرکز بر تفکّر انتزاعیر بریکُل( 1)

 عینی نیازمند بازنماییدر طرّاحی، نامند. این عمل می 1«تأمّل در عمل»را  نوع اندیشه

 مایه( بر روی کاغذ است.ها )یعنی خطوط طرحاندیشه از طریق نشانه

طوری که تصمیماتش برای کاربرد یابد، بهمی تداوم 2«فرآیند»طریق با کار و ابزارش از ر بریکُلگفتگو و تعاملِ 

ای در بردارد. امکانات و شرایط یک جزء، با امکانات و شرایط اجزای دیگر و نشدهبینیی با هدف خاص، نتایج پیشچیزهای

ر بریکُلی این تعامالت، چیزی است که یابد. نتیجهکند، تداخل و تعامل میدهی محصولی که او ایجاد مینیز با کُل سازمان

یک جزء در جایی، به امکان  انتخاب کاربریگو باشد؛ ها پاسخی کارش به آنهرگز انتظارش را ندارد، و باید در ادامه

که انتخاب هر جزء، تجدید کامل ساختار کار را طوریگر در آن موقعیّت وابسته است، بهقرارگیری جزئی دی

 (1)تواند از قبل متصوّر شده، اَرجح تشخیص داده شود.؛ تجدید ساختاری که هرگز نمیکندایجاب می

دیدگاه بسیاری از غیرطرّاحان آن است که یک طرّاح خوب باید به محض ( 1)

که های کارفرما بتواند طرح نهایی را تصوّر کرده، ارائه نماید. در حالیدریافت خواسته

اصوالً  دهند.به خود میفرصت کافی  ،طرّاحان خوب، برای درگیری و تعامل با مسأله

 بینی است.پیشست، چون ابعادی از آن غیرقابلر ابتی زمانالیّکردن، فعّطرّاحی

ی حاصل را رساند و دوباره وارسیِ نتیجههای موجودش را وارسی کرده، استفاده نموده، به نتیجه میداشتهر بریکُل
و با ابزار آل برای نیازهای پروژه نیست. گفتگو و تعاملی که اهرگز جوابی ایدهر بریکُلهای تالش ی نهاییِگیرد. نتیجهمیرساز

ی که پروژه شود، ساختاری را موجب میدهدمیها دهی جدیدی که به آنکند، و سازمانهایش شروع میمایهو دست

ی است. نتیجه آغازگر، همیشه در حال تغییر مفروضات و مفاهیمِ احتماالت فرآیندمفروض او را پیش برده، به خاطر 

 نماید.وده، هر بار به روشی متفاوت رُخ میبینی بفرد و غیرقابل پیشنهایی، منحصربه

ها و فشارهای ، به شکل تأثیرات، محدودیّترونیبی است؛ هم احتماالت 3«احتماالت»خوش دستبریکاُلژ به هر حال، 

(. این ویژگی با فرآیندهای علمی در ربریکُلِشخصی خالقِ آن )یعنی  فکرِ، به شکل طرزدرونیجهان خارج، و هم احتماالت 

های اولیّه و ذاتی برسد. علم، نهد، تا به کیفیّتگرفته، کنار مینادیده ای را های لحظهآمدها و کیفیّتد است؛ علم، پیشتضا

بروز آمدها که به شکل پیش پیدا کندبرد تا به نتایجی دست میکارهای زیربنایی بهها و فرضیّهساختارهایی در قالب نظریّه

-خودآمدهای احتمالی، ساختارهایی به شکل کند و از طریق پیشای متفاوت عمل میبه شیوهبریکاُلژ . در عوض، کنندمی

-به 4«ساختار»، خلق بریکاُلژتوان گفت که: نماید. برای رسیدن به تعریفی مناسب، میمی خلق نامعلوم[]و ازپیش ساخته

 .است 5«آمدهاپیش»ی واسطه

 

 طرّاحی و هنر -2

ی خلق کند. طرّاحی صرفاً دربارهط است. این رابطه همان چیزی است که طرّاحی را تعریف میطرّاحی، با هنر در ارتبا

تنند؛ ولی میهمدی و زیبایی در فرآیند طرّاحی بهنیز هست. سودمن زیبانیست؛ بلکه معادل خلق آثار  سودمند آثار

رجوع کنیم. هنر، حدّاقل در شکل خالصش، از پیوندی دقیقاً مشخّص و واضح نیست. بیایید ابتدا به هنر این هم چگونگی

کند؛ یعنی هر چیزی، وابسته به اثر را بررسی می شناسیزیباییفقط ارزش « هنر برای هنر»جداست. عنوانِ  سودمندی

گیرد؟ برای یافتن خیزد. امّا این احساسات از کجا سرچشمه میاثر برمی ای است که از مخاطبشناسانهاحساسات زیبایی

 کنیم.استفاده می سولِوی استرااین سؤال از تعریفِ زیبایی  پاسخ

                                                 
 reflection in action 1 آمده است.پایانی آدرس کتاب او در منابع  است و (1183) دونالد شون؛ این اصطالح از 

2 process 
3 contingencies 
4 structure 
5 events 
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، این بازنمایی مربوط به بخشی از جهان عینی است؛ در «هنرهای نمایشی»چیزی است؛ در  بازنماییهر اثر هنری، 

باشد. لیکن، اثر  ها مربوطتواند به چیزهای دیگری مانند احساسات، افکار، و یا ایده، این بازنمایی می«نمایشیغیر»هنرهای 

شده را، به چیزی که برای سازد. اثر هنری، هویّت بازنماییرا قادر به درک آن می مخاطبهنری از طریق بازنمایی چیزی، 

طور ی بیان هنرمندانه، بهواسطهنمایی بهکند؛ این اثر، ابعاد وجودی چیزی را با برجستهمخاطب قابل فهم باشد، ساده می

شود. اثر بهتر دیگران می فهمعمل کرده، موجب  1«مُدل»همچون سازی کند؛ این سادهمی سازیساده، و واقعی ستعاریاِ

کند. است که علم را از هنر متمایز می ییدیگری است. این همان ویژگی ی چیز2«ریشههم»که آفریند هنری، چیزی می
نماید؛ یعنی علّت و معلول است؛ در دیگری جایگزین می( بوده، چیزی را توسّط چیز مَجازی) 3«نظم کِنایی»رویکرد علم، 

-ی خودش )یعنی آنریشهجا، چیزی توسّط هماینکند. در پیروی می)تشبیهی(  4«استعارینظم »از حالی که رویکرد هنر، 

 (1)شود.برگ گرفته است( جایگزین میوچه که از خودش منشعب شده و شاخ

-است که بی مطرح کرده برای فرآیند طرّاحی)پارادایم(  دو الگو 5کیز دُرست( 1)

. حالت [9]7«تأمّلی عمل»ب(  ،6«منطقی گشاییمسأله»: الف( شباهت به بحث باال نیست

خیزد و ی میان علّت و معلول برمیتوالی منطقی که از رابطه اوّل اشاره دارد به فرآیندی از

-کند به حرکات رفته میت دوم اشارتر است. حالی علمی و استداللی آن پُررنگجنبه

نظم »ر است. تو هنری آن قوی شناخت شهودیی برگشتی اندیشه در اصالح اثر که جنبهو

که نویسنده در مورد علم و هنر مطرح کرده است، مشابه با دو « نظم استعاری»و « کنایی

رد و به بفعّالیّت طرّاحی از تلفیق هر دو الگو سود میوی مذکور در فرآیند طرّاحی است. الگ

 همین دلیل هم علم است، و هم هنر.

و  «ساختار»ناپذیر میان ی اجتنابداللت دارد. اگر رابطهبریکاُلژ ی میان هنر، علم و ی میان هنر و علم، به رابطهرابطه

ی ، فضاهنردهد، بدیهی است که بروز می بریکُالژو  علمدر  (1)«مترادف و معکوس»، خودش را در اُسلوبی «آمدپیش»

شود، نمایش داده، چه را که ارائه میکند. اثر هنری، با این ویژگی که مُدلی از چیزی است، ساختار آنمیان این دو را پُر می

آمدها نیست )چون در این صورت، هنر همان علم خواهد بود(. بر پیش تحمیلی نماید. امّا این اثر، صرفاً ساختاریآشکار می

 8«چهآن»، است. یعنی اش«زمینه» عارضیی خصوصیّات عالوهاش، به«موضوع» باطنیات اثر هنری، تلفیقی از خصوصیّ

گیرد. موضوع اثر هنری در تقابل و تعامل با جهان شود، قرار میبازنمایی می 1«چگونه»که اینشود، در کنار بازنمایی می

-ها، یعنی چگونگی بیان موضوع؛ یعنی پیشی اینیابد؛ همهمعنا می دنیای هنرمند، در کنار هنرمندپیرامونش بوده، 

اش پیوندی ضروریآمد، نوعی احتمال است که همپیشآمد است. پس: تلفیقی از ساختار و پیش هنر آمدها. از این رو،

 نماید.با ساختار، موجب حسّ زیبایی شده، هدف سِنخ هنری مورد نظر را تأمین  می
این است که بریکاُلژ در علم و « معکوسمترادف و »( منظور نویسنده ار اُسلوب 1)

آمد ابتدا به پیشبریکاُلژ که نگاه آمد، در حالینگاه علم، اوّل به ساختار است، بعد به پیش

 است و بعد به ساختار.

که بخشی از شرایط محیطی  آمدی. پیش2«هدف»و  1«اجرا»، 10«اتّفاق»: دهددر سه شکل رُخ می« احتمال»این 

مثالً در نقّاشی، نورپردازی  (1)است.« اتّفاق»ممکن است خارج از خودِ فرآیند هنری باشد؛ این همان  موضوع هنری است،

                                                 
1 model 
2 homologue 
3 metonymical 
4 metaphorical 
5 Kees Dorst 
6 rational problem-solving 
7 reflective practice 
8 what 
9 how 
10 occasion 
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آمدها، به آمدی ممکن است در درون فرآیند هنری رُخ دهد. این پیششود. از طرفی، پیشآمدی محسوب میچنین پیش

آمدی ممکن است خارج از کنند. در نهایت، پیشز میبرو« اجرا»ی اند و در مرحلهابزار، سبک و مهارت هنرمند وابسته
عنوان قسمتی از شرایط محیطی موضوع هنری عمل ی خلق اثر هنری( بهفرآیند هنری باشد، امّا، در آینده )و نه در لحظه

پذیرفته، آمدهایی را در اثرش شوند. هنرمند چنین پیشمربوط می« هدف»آمدها، به کاربرد اثر هنری، یعنی کند. این پیش

فرآیند خلق اثر هنری، شامل چارچوب ها ناگزیر است. پس طبق موارد مذکور، کند؛ اثر او از مواجهه با آناعمال می

؛ چارچوبی که به دنبال گفتگو و تعامل با مُدل، ابزار و مخاطب آمد استی ساختار با پیشغیرقابل اجتنابِ مواجهه

 طلوب نظر هنرمند است.شود که مبوده، درگیر ارزیابی پیامی می
ها هستند که «گرمداخله»ای و ، عوامل زمینه«اتّفاقی»( منظور متن از احتماالت 1)

تنها اند. این احتماالت نههمیشه نقش مهمّی در فرآیندهای هنری و طرّاحی بازی کرده

ها، هنر و طرّاحی ماهیّت خود را از دست کردن آنقابل اغماض نیستند، که بدون لحاظ

 شوند.اده، مشابه علم مید

ی اصلی نیستند؛ اجرا تحت تسّلط و کنترل است؛ هدف نیز مورد تحلیل ، اجرا و هدف، دغدغه(1) 3«هنر آکادمیک»در 

هنرهای »کنند. در تری بازی می، موضوعات اجرایی، نقش رایج4«ی بازاریلوحانههنر ساده»گیرد. در و بررسی قرار نمی

دهد؛ ا طرّاحی روبرو هستیم، موضوع اتّفاق اهمیّت کمتری داشته، هدف، موضوع اصلی را تشکیل می، جایی که ب5«کاربردی
رد. هرچه سلطه و کنترل بیشتر باشد، بجا هنرمند، برای اجرا نیز باید ابزار و مصالح را تابع کاربرد مورد نظر پیش بدر این

ها و ابزار مایهسطحی متفاوت از گفتگو و تعامل با دست تری شکل خواهد گرفت. پس به هر حال، دوباره باهنر صنعتی

توانمند بریکاُلژ آوردیم. این مسأله، ما را در توصیف مشخّصات طرّاحی، هنر و بریکاُلژ شویم که در تعریفِ اجرایی مُواجه می

 سازد.می
 ه صورت تئوری و محض، هنری است که ب«هنر آکادمیک»( منظور متن از 1)

، رین آن محدود به محیط دانشگاه )و تعامل استاد و شاگرد( استو تمشود میتدریس 

 .داشته باشدکه با محیط اجتماعی بیرون تعامل بدون آن

آمدها ی پیشنیز، خلق ساختار به واسطهبریکاُلژ آمد است. پیوندی و انسجام میان ساختار و پیشدیدیم که هنر، هم

-باشد؛ و یا میبریکاُلژ تواند هنر یا دهد. طرّاحی میرا تشکیل می طرّاحیکه بود. فضای میان این دو، همان چیزی است 

آمدهای احتمالی ی خصوصیّات اتّفاقی، اجرایی، و هدفی که پیشوسیلهن آن دو باشد. وضعیّت دقیق آن بهتواند چیزی میا
محسوب بریکاُلژ دف باشند، طرّاحی، آمدها منحصراً از نوع اجرا و هشود. اگر پیشدهند، مشخّص میفرآیند را شکل می

طرّاحی باید دارای هدف، شود. محسوب می آکادمیکآمدها فقط از نوع اتّفاق باشند، طرّاحی، هنر گردد. اگر پیشمی

 ابزار اجرایی و امور اتّفاقی باشد.

اید ب تار زمینهساخهماهنگ و منطبق شده باشد.  طرح یبا ساختار زمینهطرّاحیِ خوب، دارای ساختاری است که 

آمدها و ساختار پیوندی پیشی همواسطهد. طرّاحی خوب، خلق یک ساختار بهرُسوخ کن به طریقی در ساختار درونی طرح

بندی و تولید ی طرح نیست. طرّاحی بد، نوعی سرهمخارجی است. طرّاحی بد، دارای ساختاری هماهنگ و منطبق با زمینه

 شود.دهی نمیاست که برای خلق ساختاری مناسب، جهت بریکُالژی طرّاحی بد،ه است. برای مسأل 6پارهحلِّ تکّهراه

                                                                                                                                                    
1 execution 
2 purpose 
3 academic art 
4 naive art 
5 applied art 
6 piecemeal solution 
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-، امّا هنوز نمیآگاه شدیمبریکاُلژ در ارتباط است. از چگونگی پیشرفت بریکاُلژ دیدیم که طرّاحی، هم با هنر، و هم با 

توان نشان داد که هر دو فرآیند به طریقی نیست، میبریکاُلژ رود. با این که طرّاحی، میپیش  چگونهدانیم که طرّاحی 

 در نظر گرفته شود.بریکاُلژ  همچونتواند نیست، امّا میبریکاُلژ روند. طرّاحی، پیش می مشابه

 

 بریکُالژطرّاحی، همچون  -3

یان . ما مبندی تاریخی استشود که بیشتر تقسیمطور مرسوم، به دو دوره تقسیم مینامیم، بهچه را طرّاحی میآن
ای مستقل و که حرفهقبل از آن ،در طول تاریخ و بعد آن، تمایز قائل هستیم. طرّاحی آن 1«شدنِتخصّصی»طرّاحی، قبل از 

شد. در آن دوره، آموزش طرّاحی وجود نداشت و در حقیقت، ی اعضای یک جامعه تجربه میتخصّصی شود، توسّط همه

. بعدها، طرّاحی فعّالیّتی بود 2«طرّاحی ناخودآگاه»ی شد. آن دوره، دورهمیعنوان یک فعّالیّت مستقل تلّقی نرّاحی بهط
، که امروز نیز است 3«طرّاحی خودآگاه»ی ای و مکتبی به خود گرفت. این دوره، دورهو حالتی حرفه شدمستقل محسوب 

 در آن واقع هستیم.

ن شد. محقّقین دیگری نیز، در مورد محصوالت میالدی بیا 1160در سال  4کریستوفر الکساندرتعابیر مذکور، توسّط 
طرّاحی از طریق »توسّط امروزه ، که 6«صنایع دستی»یا  5«بومی»اند: مثلِ طرّاحی دوره، تعابیری متفاوت داشتهاین دو 

 منظورهای مشابهی شده در هر تعبیری، بهاند. به هر حال، تمایز مطرحهای دیگر طرّاحی جایگزین شدهیا روش 9«ترسیم

متفاوت میان این دو نوع طرّاحی،  هایمشخّصهبرای توصیف  کریستوفر الکساندرداللت دارد. در ادامه این مبحث، از تعابیر 

ر معنایی، نظطرّاحی را از نقطه دیگر هایروشو « طرّاحی از طریق ترسیم»حتی، راتوانیم بهمی عالوهکنیم؛ بهاستفاده می
 گویی اکتفا کنیم.گویی و گزیدهکرده، به کمبندی تحت طرّاحی خودآگاه طبقه

آوردهایی در برخواهد داشت. ی پژوهشی در طرّاحی، دستهاتمایز میان طرّاحی خودآگاه و ناخودآگاه، برای برنامه

 ایسه با طرّاحی خودآگاه، وهای طرّاحی، روی طرّاحی خودآگاه متمرکزند. طرّاحی ناخودآگاه معموالً برای مقبیشتر پژوهش
دهیم که هر دو نوع . به هر حال، در این مقوله نشان میشوندمی های تاریخی استفادهعنوان موضوعی در بررسییا به

طور خاص، نشان خواهیم داد که هر دو در تعابیر مشابهی توصیف شوند. به بگیرند وتوانند مورد تحلیل قرار می طرّاحی

کنند که روی را دنبال می منطق مشابهیروند؛ هر دو، میکارهای متفاوتی بهمنظورحی، فعّالیّت مشابهی هستند که بهطرّا

 شود.اعمال می های متفاوتیزمینه

 

 بریکُالژ طرّاحی ناخودآگاه، همچون -1-3

-طرّاحی ناخودآگاه، طرّاحی بدون طرّاح است؛ یعنی شکل مرسوم فعّالیّت طرّاحی در جوامع اوّلیّه و سنّتی که شغل

شد؛ ها ساخته میکنندگان نهایی آنها وجود نداشت. محصوالت این نوع طرّاحی، توسّط استفادهطرّاحی در آن هایی به نام

ی بارز دارد، ها. طرّاحی ناخودآگاه دو مشخّصهی آرشیتکتوسیلهشد، نه بهی ساکنانش طرّاحی و اجرا میوسیلهها بهخانه

پاسخ صریح به »و دوم،  ،«جبر سنّت»رد تحلیل قرار گرفته است: اوّل، طور مُستدل، موات موضوع خودش بهکه در ادبیّ

 (1)«.هانابسامانی

                                                 
1 professionalizationنامید.« شدنایحرفه»توان این اصطالح را ؛ می 

2 unselfconscious design 
3 selfconscious design 
4 Christopher Alexander 
5 vernacular 
6 craft 
7 design by drawing 
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استفاده  هایی مثل قلم و کاغذ در طرّاحی( امروزه برای ساخت یک بنا از واسطه1)

ها و الگوهای گیرد. معماران قدیم با اندوختهشود و طرّاحی از طریق ترسیم صورت میمی

ی آن از روی واسطهبنای مطلوب داشتند به ساخت مستقیم و بی ذهنی که در مورد یک

طرّاحی »ره دارد به اشا« هاپاسخ صریح به نابسامانی»پرداختند. بنابراین عادت میتجربه و 

 «.، بدون وساطت ترسیمدر حین ساخت

کند. این روند، می یرهبر و تعریفه(، فرآیند طرّاحی را وساز زماندر این نوع طرّاحی، سنّت )یعنی عُرف ساخت

داشته باشند،  یی که ممکن است هزارسال قدمت1«هنجارها»روندی خشک و غیرقابل انعطاف است. طرّاح مجبور است از 

. در این نوع هستند قسمتی از تشریفات سنّتی آداب فرهنگی یا دانش قومی، یا حتّیپیروی کند. این معیارها قسمتی از 

-بسیار محدود و ازپیشهای اند و فقط استفاده از فرممشخّص و محدود شده اقیّت شخصی دقیقاًرّاحی، ابزار و خلّفرآیندِ ط

 ی همیشگی مجاز است.شدهتعیین

ست. این فوریّت به دو ا درنگ و فوریبوده، پاسخش به مسائل، بی 2واسطهطرّاحی ناخودآگاه، صریح، مستقیم و بی

ی محصول او از محیط بومی و سازنده کند؛ یعنی، ابزارِکار می دستشدم شود؛ اوّالً، طرّاح با مصالحِصورت ظاهر می

دهد. او زمانی که به محصول یا واسطه و با صراحت پاسخ میشود. ثانیاً، طرّاح به مسائل طرّاحی، بیپیرامونی آن برداشت می

کند، محصولش را تطبیق داده، زش اقتضاء میای که نیاسازد. عالوه بر این، او در همان لحظهشود، آن را می نیازمندبنایی 

حل، میان نیاز و راه« واکنش -کنش»دربردارد؛ و این  آنی. هر مسأله یا مُعضلی، کُنشی کندساخته، حفظ و نگهداری می

 کند.است؛ او هر روز محصوالتش را مانند دیروز بازسازی می هروزمرّکاری 

ت طرّاحی ناخودآگاه باشند، و اگر بحث ما این باشد که طرّاحی مشخّصا ترین، مهم4«صِراحت»و  3«سنّت»اگر 

سنّت و صراحت در طرّاحی ناخوآگاه باید بحث ما را تأیید کند. در واقع هم  اهمیّتگاه است، آنبریکاُلژ از  شکلیناخودآگاه 

طرّاحی »کنند، که یم تأییدرا « بریکاُلژطرّاحی ناخودآگاه، همچون »تنها دیدگاه نه صراحتو  سنّتهمین است؛ 

شود که طرّاح ناخودآگاه با عناصری که مُنتخب او شوند. صراحت موجب میمی موجبرا « بریکاُلژناخودآگاه، همچون 

ها اند، و او آنرفتهکاراش بهکند؛ عناصری که بارها در زندگییابد، استفاده میچه در پیرامونش مینیستند کار کند. او از آن

؛ چرا که او )مفاهیم(« تصوّرات»، نه هستند« هانشانه»کند. از این دیدگاه، ابزار او وارد می ،سازدچه میآنرا در ساختار 
ها، و ی آنهای دربردارندهشان، سنّتیی هستند که از طریق کاربریها دارای معانیابزارش را تعریف نکرده است. نشانه

 اند.یین شدهجایگاهشان در ساختار ذهنی جامعه، تعریف و تب

. دنیای ابزارِ تحت اختیارش محدود نیستبرای ایجاد اثرش  جدیدابزار و مصالحی  خلقطرّاح ناخودآگاه به دنبال 

کار کند. او صرفاً باید تعیین « دست استچه فراهم و دمِآن»کند که با است و نقشی که در ایجاد اثر دارد، او را مُجاب می

-مصالح موجود، برای تحقّق هدفش مناسب است؛ پس، فهرست ابزار حاضر را بررسی کرده، پاسخیک از ابزار و کند که کدام

دهد؛ هدفش بررسیِ تحلیلی کند. او مسأله را مورد وارسی و موشکافی قرار نمیها انتخاب میهای ممکن را از میان آن
 نماید.هی مجدّد میدمسأله نیست؛ بلکه ابزارش را برای خلق ساختارِ محصول مورد نظر، سازمان

به  5درنگاست؛ یعنی پاسخی است آنی و بی« احتمالی»این است که طرّاحی ناخودآگاه،  صراحتمعنای دیگر 

اندازد. هدف فرآیند میاهرزده، آن را به تلنگرآمد، به فعّالیّت طرّاحی شود؛ پیشی مواجه میآمدپیشمسأله. طرّاح، با 

طرّاحی، نوعی . کندتکمیل  ببرد وپیش  خودشی واسطهبا ایجاد و حفظ ساختاری بهرا  آمدپیشطرّاحی این است که 

                                                 
1 normsجامعه قواعد تکراری در عرف ، یعنی معیارها و. 

2 direct 
3 tradition 
4 directness 
5 immediate 
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آمدهای احتمالی طرّاحی زمانی موفّق است که پیش. شان توسّط طرّاح استآمدها و مدیریّتمیان پیش تعامل مُداوم،

 اگر چنین نباشد، موفّق نخواهد بود. خوبی اداره کند.را به

آمدها ایجاد کند. او همچون ی پیشواسطهکند که ساختاری به، تالش میربریکُلدآگاه، همچون از این رو، طرّاح ناخو

کند و نه موشکافی؛ دهد؛ نه تحلیل میچه در اطرافش فراهم و در دسترس است انجام میاین کار را توسّط آن ربریکُل
چه با آن ربریکُلسازند. شان را در کار او نمایان میقکنند و معنای دقیها عمل میبرد که همچون نشانهمیکارصالحی را بهم

-چه فراهم و دمِباشد. طرّاح ناخودآگاه نیز، باید با آن ربریکُلتواند کند؛ در غیر این صورت نمیفراهم و موجود است کار می

ر طرّاح، پیامد سنّت ای در کاکردن نیست. چنین مداخلهی طرّاحیکند؛ در غیر این صورت هرگز شایستهدست است کار 

ایدها و ب اجبارخودش، که به  اختیارباشد؛ نه به  ربریکُلکند که یک جا، سنّت، طرّاح ناخودآگاه را مُجاب میاست. در این

 گیرد:ی سنّت، سه شکل به خود میکنندهنبایدها. این وجهِ محدود

کار کند، سنّت، این عناصر را مشخّص  خودش غیرمُنتخب عناصرطرّاح با  شودجا که صراحت موجب میاوّالً، از آن

-های آن را سنّت تعیین میمؤلّفهکند؛ فهرستی که در محیط اطرافش کار می اشیاءِ موجود. طرّاح با فهرستی از کندمی

د او کن؛ این سنّت است که تعیین میکندبیند، انتخاب میچه در پیرامونش می. در نتیجه طرّاح، مصالح و ابزاری از آنکند

-ی آن، طرّاح، اشیائی را که سنّت انتخاب میواسطهآورد: فیلتری که به. سنّت راهی برای نگاه به جهان فراهم میچه ببیند

 بیند.کند، می

شود، قسمتی از سنّت او هستند. در طرّاحی ناخودآگاه، طرّاح با مسائل ها مواجه میکه طرّاح با آن مسائلیثانیاً، 

ی ثابت و هستند. طرّاحِ ناخودآگاه در جامعه گذشتهها مواجه است، متولّد ود؛ مسائلی که او با آنشجدیدی مواجه نمی

کُند پیش  -اگر باشد  -آهسته است، و تغییر و تکامل فناوری هم  -اگر باشد  -کند. تغییر آهنگ جامعه تکراری کار می

 فراهم آورد. تکراریمسائل  های مناسبی برایتواند پاسخرود. در این شرایط، سنّت میمی

نماید. این مورد، را تعیین می روش حلّ مسألهثالثاً، همین که برای طرّاح، مسأله، و ابزارِ مسأله فراهم شد، سنّت، 

ماند، طرّاح کند. این تنها چیزی که اگر نامعیّن باقی میرا مشخّص می شکل محصولترین تأثیر سنّت است؛ یعنی برجسته

های بومی را که صفت بارز طرّاحی ناخودآگاه را ابراز کند. سنّت به این طریق، سبک خودشطریقِ آن  توانست ازمی

 آفریند.هستند، می

ساز محصوالت دستهای معماری و طور که در فرمی سنّت، موفّقیّت طرّاحی ناخودآگاه را، همانکنندهنقش محدود
-کند: پیش 1پیوندآمد را منسجم و همم که یک طرّاح باید سه نوع پیشکند. دیدیشود، توجیه میمشاهده می دیگر سنّتی

آمد، در جهت دشواری طرّاحی، ریشه در دشواری هماهنگی این سه پیشآمدهای مربوط به اتّفاق، اجرا و هدف. 

رسد اطمینان می ها، به اینزند و با کاهش تعداد آنآمدها را کنار می. سنّت، این پیشساختاری مُنسجم و برازنده دارد

جا که سنّت، تشکیالت و حتّی بسیار مرغوب تولید کنند. از آن یتوانند محصوالت خوب و گاهکه طرّاحان ناخودآگاه می

جا که سنّت، مشخّص گذارد؛ از آنباقی نمی« هدف»کند، جایی برای احتماالت مربوط به های یک مسأله را تعیین میمؤلّفه
جا که او روش ماند؛ و از آنباقی نمی« اجرایی»اند مورد توجّه طرّاح باشد، جایی برای احتماالت توکند چه مصالحی میمی

 شود.نیز نادیده گرفته می« اتّفاقی»کند، ناگزیر، احتماالت دریافت و ادراک موقعیّت را به طرّاح دیکته می

 سازنده همخوانی اندکمحصول، با معلومات  خوبهمراه دارد: کیفیّت تأمّل بهقابل  2طرّاحی ناخودآگاه، پارادکسی

شود. طرّاحی کنند، حاصل میتحسین، توسّط مردمی که بدون داشتن هیچ نوع صالحیّتِ طرّاحی کار میندارد. نتایجی قابل

ائز ای امروزی حهای حرفههای بسیاری از طرحقابلیّتها، در قیاس با ناخودآگاه، طرّاحی بدون طرّاح است، امّا این طرح

                                                 
1 integrate 

2 aradoxpریظاه ؛ تناقض. 
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گیرد، طرّاح تمایالت شخصی او را نادیده می نتخاب طرّاح دیروز را محدود کرده وبرتری هستند. در حالی که سنّت، ا

-رار دهد؛ او باید از طریق متفاوتسنّت ق . در واقع، او باید راهش را فراتر ازرا ندارد 1«آقاباالسر»کننده و امروزی این محدود

-جا گذارد. طرّاح امروزی، الزم است که بدون مجموعه محدودیّتای بهنشانهدیگر، از خودش  ساختن اثرش با آثار طرّاحان

-ندازد. در یک نگاه باید گفت: سنّت از طریق طرّاحی ناخودآگاه طرّاحی میجانبِ سنّت، به احتماالت چنگ بیاَبههای حق

 .کندکه طرّاح خودآگاه به اختیار خودش طرّاحی میکند، در حالی

ها را از محیط پیرامونش اند؛ آناش ساخته نشدهی جاریاست. ابزارش خاصّ پروژهر بریکُلِطرّاح ناخودآگاه، نوعی 

-ی پیشواسطهی؛ تالشی است برای خلق ساختار بهرونیآمدهای بی او، پاسخی است به پیشبرداشت نموده است. پروژه

بَرد. سنّت، ابزار طرّاح، مسائل او، و روش درگیری با مسائل میارش را پیشاز سنّت، ک تقلیدروی و آمدها. او از طریق دنباله

در آن بریکاُلژ ای که این . اگر زمینهکندمی تحمیلرا به او بریکاُلژی کند؛ به عبارتی، نوعی فرآیند را محدود و معیّن می

آورد؛ اگر بارتواند نتایج مطلوبی بهحی ناخودآگاه میکند، طرّاایفاء نقش  خوبیباشد، و سنّت بتواند به 2ثابتافتد، اتّفاق می

 .کندمی واگذاررا به طرّاحی خودآگاه  میدانزمینه ثابت نباشد، طرّاحی ناخودآگاه 
 

 بریکُالژطرّاحی خودآگاه، همچون  -2-3

یعنی طرّاحیِ  شود:، برداشت و تجربه می«فعّالیّتی مستقل از ساخت» عنوانیی است که بهطرّاحی خودآگاه، طرّاحی

 ی آموزش رسمی در مدارس ویژهوسیلههستند که به هایی3«صالحیّت»اَخذ شده. طرّاحان، نیازمند تخصّصی و نهادینه

 به اشتغال بپردازند. و متخصّص حقیقی یعنوان شخصتوانند بهها میهایی، آن. با داشتن چنین صالحیّتشودفراهم می

است. جوامع بشری هم  تغییر فناوریو  گسترش جامعهی احی خودآگاه، نتیجهتغییرشکل طرّاحی ناخودآگاه به طرّ

طور از طرفی فناوری، بهای مواجه شدند. ، رشد کردند؛ در نتیجه با مسائل تازهپیچیدگی، و هم از نظر اندازهاز نظر 

شدند. مسائل  تحوّلها پویا و مآنهمزمان، ابزاری برای حلّ این مسائل فراهم آورد. جوامع، ثابت و ایستا باقی نماندند؛ 

بردند، حل شوند. سنّت، میکارکه ابزاری جدید به ی تازهیهاتوانستند از طریق شیوهجدیدی در طرّاحی ظهور کردند، که می

شد تا ترین وَجه تولید شد. طرّاحی باید از ساخت جدا میبرجسته 4«داریسرمایهنظام »، درهم شکست. عالوه بر این
گرفت. از آن پس، رشد سود و سرمایه، علّت اصلی جدایی طرّاحی از ساخت بود. به تولید بیشتری صورت می خروجی و

 نبود؛ طرّاحی تخصّصی شده بود. سازندهدیگر همان  طرّاحبیشتری نیاز شد؛  همین علّت، به طرّاحیِ

-کردن و بهشود. طرّاح برای حلنمی در طرّاحی خودآگاه، احتماالت اتّفاقی، اجرایی، و هدف، توسّط سنّت کنار زده

ی است، که برای حل و استفاده آزادها تنها برای حلّ آنها به روشی مناسب، آزاد و مختار است. در واقع، او نهکارگیری آن

 باشد. گوپاسخاست و باید  مسئولها مناسب از آن

ها را ندازد. او باید چشمدهد و طرحی نو دراَ ارائه 6«ههای تازحلراه»، ؛ او باید برای مسائلباشد 5«خلّاق»طرّاح باید 

-میهمراه داشته باشد. طرّاح خودآگاه محصولش را ای بهشسته، جور دیگر ببیند، تا این نوآوری و تمایز، موفّقیّت حرفه

به فروش برسد،  کند؛ محصولی که قرار استی دیگران طرّاحی می؛ او محصوالتش را نه برای خود، که برای استفادهفروشد

بودنِ نظیربدهد. برای بی ی مشابهامسألهبه  پاسخی متفاوت و برتربه طریقی،  نظیر باشد وفرد و بیباید منحصربه

                                                 
1 aide 
2 stable 
3 qualification 
4 capitalism 
5 creative 
6 novel solutions 
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احتماالت »های جدید را بسنجد؛ او باید شرایطی متفاوت از طرّاحان دیگر بیابد و میان طرّاح باید شرایط و راهمحصول، 

 .کندگیری ، تصمیم«اتّفاقی

، خودش تعیین کند. انتخاب ابزار و شودمیو مصالحی را که به مسأله مربوط  فهرست ابزاراز طرفی، طرّاح باید 

-کنندهمحصول حائز اهمیّت است. مصالح، تعیین فرم یی محصول( گاهی به اندازهمصالح )یعنی نوع و کیفیّت مواد سازنده

تنهایی عامل موفّقیّت محصول توانند بهعالوه، گاهی مصالح میق نیابد. بهها فرمی تحقّهایی هستند که شاید بدون آنی فرم

اند. طرّاح باید اند، مورد پذیرش خوبی قرار گرفتهای که داشتهباشند؛ بسیاری از محصوالت به خاطر مواد و مصالح سازنده

 باشد. ، انتخابگر«احتماالت اجرایی»میان 

کند. این مورد، زمانی قابل مالحظه است که محصول را نیز تعیین می ف و کاربردهددر نهایت، طرّاح در اغلب موارد، 

توجّه  آگاهانه نیازی که در گذشته به آن و تثبیت خاطر خلق به 1«محصوالت انقالبی». سازدرا هویدا  نیازیمحصول، 

، قسمتی از کار محصول است. مسألهتثبیت کنند. حتّی در محصوالت غیرانقالبی، شده است، بسیار موفّق عمل مینمی

. طرّاح حل استمسأله، قسمتی از راهتعریف ها، که در آن هستند ی2«شرور مسائل»طرّاحی، معروف است که مسائل 

-نقش تعیین ،«های محتملهدف»کند، روشن و مشخّص نماید؛ به عبارتی باید میان چه را که طرّاحی میباید هدفِ آن

 کننده داشته باشد.
گذارد. طرّاح، در حال حاضر، باید ی طرّاح میی را بر عهدهگانه در فرآیند طرّاحی، مطالبات مهمّدیِ انتخابِ سهاین آزا

؛ یعنی، احتیاج به اشخاص متخصّصی کند مدیریّتمسائل طرّاحی را  پیچیدگی مضاعفتا  داشته باشدهای خاصی مهارت

ت طرّاحی رسیدگی کنند. امّا مُعضالت طرّاحی از چندین مسیر منشعب است که قادرند به نیازهای تازه و مُضاعف در مُعضال

، یافت شود. مدیریّت پیچیدگی طرّاحیشوند: اقتصادی، اجتماعی، فناوری، و غیره. بنابراین، الزم است که راهی برای می

ی طرّاحی خودآگاه صهترین راه و بارزترین مشخّچنین راهی است؛ در واقع این راه، اصلی« طرّاحی از طریقِ ترسیم»
 (1)است.

وساز کردن فرآیند ساخت، اقتصادی«طرّاحی از طریق ترسیم»د ( یکی از فوائ1)

تر از تغییر تر و کم هزینه، راحتیا رایانه کاغذ است که تغییر و اصالح طرح بر است. بدیهی

 اجراست. آن در حین

ها ممکن است . دیاگرامکنندرا تأیید می ها3«دیاگرام»برد کارنوعی، به گوناگون طرّاحی خودآگاه،های هر یک از روش

ها و دیاگرام همراهِها باشند. طرّاح خودآگاه نمایشی از روابط، ساختارها و جریان آزاد،های دستسکیسهای دو بعدی، اِمُدل

احی او چه باشد. ی دقیق طرّوهها و یا شیهم بدون این دغدغه که ماهیّت دقیق دیاگرامکند؛ آنها کار میآن طریقِاز 

 شود.طور مقدّماتی در دیاگرام اعمال شده، سپس به موضوع دنیای واقعی ارجاع داده میموضوع طرّاحی به
-می ارائه 5«وجوه شناختی» هم بر حسب و 4«محتوای اطاّلعاتی» هم بر حسب، تمایزیها فوائد مهریک از دیاگرام

تر همچون تصویری است که از هزاران کلمه باارزش»شود که دیاگرام دربردارد، گفته می در مورد اطاّلعاتی که یک (1)کنند.

-ی طرحناپخته قبل از تثبیت آورند ومیها شرایط جستجو و استنتاج را فراهم . از لحاظ وجوه شناختی، دیاگرام«است

ها در مباحث استداللی، موجب ش دیاگراماهمیّت و ارز (2)سازند.ها را ممکن میآن 9های جانبیِ، تغییرشکل6هامایه

 رشدی را دربردارد.است، که ادبیّات گسترده و روبه شده 8«استداللِ دیاگرامی»از ای پیدایش حوزه

                                                 
1 revolutionary artefactsکنند.دهند و متقاضی فراوانی پیدا مییعنی محصوالتی که بازار تجاری را ناگهان تکان می ؛  

2 wicked problems 
3 diagram 
4 information content 
5 cognitive properties 
6 premature freezing of concepts 
7 lateral transformations 
8 diagrammatic reasoning 
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دیگران قرار گیرد و مانند یک تواند در اختیار میدیاگرام  «محتوای اطاّلعاتی»( 1)

کردن و نرموپنجهدر حین دست رفاًدیاگرام ص« وجوه شناختی»الگو استفاده شود. امّا 

یک دیاگرام بیشتر  شود. بنابراین، وجوه شناختیحاصل می طرّاح با آن« عمل تأمّلی»

 مربوط به مُسبّب دیاگرام است، تا بیننده یا مخاطب. 

، به این کننداختیار می« رویکرد وسیع»هر طرح جستجویی با ( طرّاحان در آغاز 2)

ها( کانسپتها )مایهزیاد میان انواع و اقسام معلومات و طرح یمعنی که نوسانی با دامنه

رویکرد »ی پیشِ رو فراهم شد، ی مورد نیاز مسألهمایهدارند. به تدریج که دانش و طرح

-تر به روند تکمیل طرحهای مشخّصمایهکنند و با فهرستی از دستتر اختیار می«عمیق

را ابزار مناسبی برای حرکت از رویکرد  «گرامدیا»پردازند. نویسنده، ی منتخب میمایه

« هامایهی طرحتثبیت ناپخته» نگرانی ازداند. در این متن، وسیع به رویکرد عمیق می

 .[8]«عمیق»به رویکرد « وسیع»اشاره دارد به حرکت زودهنگام رویکرد 
رسد که با مفهوم ها به نظر میوی آنها، مبیّن طرّاحی خودآگاه است. هر ددیاگراماش از طرّاح و استفاده آزادی

فراهم و در دسترس »چه که با آنر بریکُلِطرّاح با این مسأله که  آزادیدر تناقض هستند؛ « بریکاُلژطرّاحی، همچون »

متناقض است. در ر بریکُل ارِک واسطگی انجامنیز با بیها دیاگرامی طرّاح از کند، در تناقض است؛ استفادهکار می« است

ی خودآگاهش، د. طرّاحی، در چهرهکنوارد نمی بریکاُلژی طرّاحی و ها، اِشکالی به رابطهدامه، خواهیم دید که این تناقضا

 است. بریکاُلژاز  شکلیهمچنان 

 چهبا آنر بریکُلطرّاح را در نظر بگیریم؛ فرض کنیم که او کامالً آزاد و مختار است. دیدیم که  آزادیبیاییم ابتدا 

تواند ابزار کارش را به اختیار کرد؛ در حالی که طرّاح خودآگاه میشد، کار مییافت می و موجود بود و در اطرافش فراهم

ی تواند برای هر پروژهتواند آزادانه فهرست ابزار و نیازهایش را تعیین نماید. بنابراین، او میخودش انتخاب کند. او می

ی آن. به ی جدید معیّن کند. امّا، این فقط بخشی از فرآیند طرّاحی است، نه همهیی که با آن مواجه است، فهرستطرّاحی
تصمیم گرفت که با چه چیزهایی و چگونه کار کند، دنیای ابزار و  رّاح فهرست ابزارش را مشخّص کرد وکه طمحض این

ند طرّاحی، معلوم شود که ها طرّاحی کند. البتّه ممکن است در روشود و مجبور است که با آنمی محدودمصالحش 

دهد. امّا بعد از هر انطباق،  1«تطبیق»را فهرست ابزار انتخابی او کافی نیستند؛ در این مورد، طرّاح مجبور است که فهرست 

شود؛ زیرا تغییر، تر میرود، فهرستش محدودکند. هرچه در طرحش جلوتر میاش کار میطرّاح با فهرست محدودشده

کار انجام  مراحل مقدّماتیهایی از کار است. بهتر است که تغییر فهرست ابزار، در ، به معنی ردّ قسمتبردار بودههزینه

 شود، نه در مراحل پایانی فرآیند طرّاحی.

تواند با جَهش مداوم از دنیای ابزار و مصالحی به نمیاوم فهرست ابزارش ادامه دهد. او تواند به تغییر مُدطرّاح نمی

ها کار کند و تعامل ساختاری مطلوب بسازد. خارج از بحث ترکیب ابزار و مصالح، او مجبور است که با آن دنیایی دیگر،

ش را در جهت ساختاری مناسب، انتخاب ابزارداشته باشد. او باید از طریق استفاده و انتخاب یکایک ابزارش، احتماالت 

ست که باید منسجم و تثبیت گردد. در طرّاحی ناخودآگاه، طرّاح، احتمال مضاعفی ا ترکیب ابزارمنسجم و تثبیت کند. 

 شد. در طرّاحی خودآگاه، طرّاح باید خودش به خلق و ترکیب چنین احتمالی بپردازد.این احتمال به طرّاح دیکته می

قیقت چیز نماید، ولی حعالوه، این گمان که در طرّاحی خودآگاه، طرّاح کامالً آزاد و مختار است، ظاهراً صحیح میبه

است. ابزار و  محدودهای او در مورد فهرست ابزارش همیشه هستند. انتخاب مندکراناو همیشه  منابعدیگری است. 

برد، از سوی هر نوع مفروضات مالی، محیطی، اجتماعی، انتظامی، و غیره، بسته به شرایط، به او میکارمصالحی که طرّاح به

 گردد، نه به اختیار خودِ او.حی وسیع، توسّط نیروهای خارج از کنترل او تعیین میشود. ترکیب ابزارش، در سطمی تحمیل

                                                 
1 adapt 
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یی دربردارد که خودآگاه، معانی هدف طراّحشود. در عین حال، آزادی طرّاح به طریق ظریف دیگری نیز محدود می

ی نیز معنادار ند، که چیزهایتنها چیزهای زیبا و مفیدی هستشده، نهو کنترل اوست. محصوالت طرّاحی کاربریمافوق 

روحی نیستند، که تنها اشیاء بیها نهی حالت، شخصیّت، و ذوق و سلیقه هستند. آندهنده. محصوالت، انعکاسهستند
ها به دنیای وسیعی از معانی و شان است؛ آنها فراتر از کاربری. سودمندی آنهستندفکرها ها، و طرزی رُموز، ایدهدربردارنده

گیرد: از ی وسیعی را در برمیحیطه ،هستند. این مسأله نشانهها، ی آناشاره دارند. محصوالت و اجزای سازنده مفاهیم

 ی.سازمحصوالت خانگی و اشیاء شخصی گرفته، تا آثار معماری و شهر
مطلوبش باشد چنان آزادی و اختیاری که قدر هم آزاد و مختار نیست؛ یقیناً او به آندر نهایت، طرّاح خودآگاه آن

رساند، کار کند، هرچند که امکانات و معانیِ ممکن برای طرّاحی، چه فراهم است و معنایی را میرسد. طرّاح باید با آننمی

 آزادیِفراهم شده است، بیشتر هستند. تفاوت میان طرّاحی ناخودآگاه و خودآگاه، از منظر بریکاُلژ چه در معموالً از آن

 کند.را نیز کنار زده، تفسیر میبریکاُلژ مسأله، تناقضِ میان آزادی و  ؛ این2«کیفی»نه  است، 1«کمّی»، طرّاح

تواند حل شود. طرّاح خودآگاه، معموالً با محصول گردد نیز، میناشی می واسطگی و فوریّتفقدان بیتناقضی که از 

 (1)کند.کار می ای متفاوتآن معنی نیست که به شیوه برد، ولی این بهاز آن، کار را پیش می مُدلیکند؛ او با نهایی کار نمی

شد، امّا این مسأله نیست. فرآیند کار ممکن است یکسان یا متفاوت با کار ماهیّت، به معنای تفاوت در کار ابزارتفاوت در 

 نتایجیشود، ال میهایی متمایز اعمزمینه ی مشابه، وقتی رویفرآیندکند. کارگیری ابزار متفاوت پیروی نمیلزوماً از به

 «.فرآیند»است، نه « زمینه»کند؛ امّا این تفاوت، چیزی مربوط به کامالً متفاوت تولید می
ی مُدلی بر روی کاغذ یا واسطهرّاح خودآگاه با محصول نهایی، بهی ط( رابطه1)

است. به  (تشبیهیاستعاری )و  گیرد و در نتیجه، باواسطه )غیرمستقیم(رایانه صورت می

از نظر  .استعاره از اصل است( ،)مدل است« سازیشبیه»نوعی « مدل»بارت دیگر، ع

 سازی بازهم نوعی بریکاُلژ است.نویسنده، فرآیند این شبیه

رود. میپیش تصوّرشده محصولاز  3های تشبیهیقیاس کاربرداست. این نوع طرّاحی با  استعاریطرّاحی خودآگاه، 

. کارایی محصول، مستقیماً از استمشابه با خودِ محصول که از جهات خاصی  بردمیکاربهی یهاطرّاحی خودآگاه، مدل

توانست به همان کند، که هرگز نمی ادارهها را به طریقی تواند مُدلطرّاح می. شودها ناشی میکاراییِ این مدل

که هیچ اقدامی را زسازی کند، بدون آنتواند ساختمانی را بارها بنا نموده، با. او میاداره کندطریق، خودِ محصول را 

برداری محصول د قبل از اتمام و بهرهتوانرا ببیند، که نمی وجوهیتواند روی زمین اصلی ساختمان آغاز کرده باشد. او می
ایش هو ارزیابی به تغییر نظرها یش ارتباط برقرار کند وهاها، با خواستهتواند ضمن صرف کمترین هزینهد. او میدیده شو

ی اوّلی، مدلی بر چون نتیجهآورد کار با محصول است ]خود، متفاوت از دستخودیها، بهکار با مدل آورددستبپردازد. 

نفسه، متفاوت از ماهیّت کار با ها، الزاماً و فیکار با مدل ماهیّت؛ امّا، ی دومی خودِ محصول نهایی[کاغذ است، و نتیجه

 محصول نیست.

ی ناخودآگاه، او در کند. در طرّاحمتفاوت کار می سطحییکسان، امّا در  طریقیدر هر دو طرّاحی به در واقع، طرّاح 

. رودپیش می استعاریدر سطحی  شود وباالتر وارد می ، طرّاح به ترازیپردازد. در طرّاحی خودآگاهمیکارسطح محصول به

است. طرّاح باید موقعیّت و شرایط  یکسان ول واقعی[و سطح محص استعاریهر دو سطح ]سطح مدل  ماهیّت فرآیندامّا 
اش را انتخاب های مورد استفادهمایهموجود را زیر نظر بگیرد؛ او مجبور است که وارد تعامل با فهرست ابزارش شود، تا دست

طرّاحی »رونی را در جهت یک ساختار، منسجم و هماهنگ کند. در یماید؛ طرّاح باید احتماالت درونی و بو تثبیت ن

                                                 
1 quantitative 
2 qualitative 
3 analogies 
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]طرّاحی  2«استعاریطرّاحی »در که همان محصول نهایی است؛ در حالی« ساختار»، ]طرّاحی ناخودآگاه[ 1«واقعی

است. به همین  یکسان، در هر دو مورد ماهیّت فرآیندو  هدفمدلی از محصول نهایی است. امّا « ساختار»، خودآگاه[

 شود.می محسوب 3«استعاری بریکاُلژ»نوعی ، طرّاحی خودآگاهدلیل، 

ت. در این دیدگاه، ، منطبق اس«دستبا وضعیّت دمِ 4گفتگوی تأمّلیطرّاحی، همچون »مورد مذکور، با دیدگاهِ 

: فرآیندی از است 5«فرآیند تفسیری»این یک شود. است که از طریق مصالح و ابزار طرّاح هدایت می طرّاحی، گفتگویی

او در تالش است تا از رود. موقعیّت موجود پیش می ر نتایج افعالش بررّاح از طریق تفسیر مکرّط .6«فهم مکرّر»

ی ابزار و واسطهتعیین نماید. طرّاح قصد دارد به ساختاریک ها را در آن جایطریق فهم درست تأثیر مصالح و ابزارش، 

ریش را دریافت کرده، سپس کانتایج وصله ی9«مایه»کاری با مصالح، نتایج افعالش، ساختاری خلق کند. او ضمن وصله

کند. های خاص دریافت میی موقعیّت موجود، به روشی کارش را از طریق مشاهدهگیرد. طرّاح، مایهمیکاری را از سروصله

-ای خاص و تحت معیارها، ارزشکند تا قادر باشد موقعیّتِ آن را در جلوهمی بندیطبقهاو موقعیّت را به شرایطی هنجاری 

موقعیّت را ترجمه و تفسیر  ،ها به تفسیر و قضاوت موقعیّت بپردازد. به عبارتی، طرّاحاراتی ویژه ببیند، و طبق آنها، و انتظ

جا که یک مُدل است، در طرّاحی از آننماید. عنوان چیز دیگری مشاهده و درک میکند؛ او موقعیّت موجود را بهمی

گیرد. او طرح را اصالح کرده، تالش میکاررا به جهت فهم بهتر آن به هااستعاره، و طرّاح، کندکار می استعاریسطحی 

 است.« استعاریبریکاُلژ »کند که دوباره آن را بفهمد. این فعّالیّت، نوعی می

 

 آوردهادست -4

-ا رشتهاحی بهایی برای ارتباط طرّاحی دارد؛ نتایجی پیرامون ایدهخود طرّ ، نتایجی فراتر از«الژاحی همچون بریکُطرّ»

نمود متفاوتی پیدا کرده است. این ارتباط، ، که میل پژوهش را به خود جلب کردهاحی، اق دیگر. ارتباط علم و طرّهای خلّ

]باواسطه و روی میز طرّاحی[ است. « ستعاریطراحی ا»واسطه و در محل ساخت[ و ]بی« طرّاحی واقعی» بینارتباط  مشابه

 برند. کارمیهایی متفاوت، بههدفهایی متفاوت، با زمینهیکسانی را در  فرآیندهر دو، 

-ی آدمی وارد میزندگی روزمرّه، و در حالت معمول نیز به [(1)آید]از حیوانات برنمی است طرّاحی، فعّالیّتی انسانی

عنوان حی بهطرّاپردازیِ شخصیّتدارد. « شرایط انسانی»ضوع طرّاحی، نتایجی برای مو رایب 8پردازیتشخصیّشود. هرگونه 

طرّاحی فعّالیّتی است، ، به این معنی است که طرّاحی نوعی فعّالیّت انسانی خاص است، امّا نه بسیار خاص. بریکاُلژ

 (2).شودچه که معموالً تصوّر میتر از آنعمومی

شود و طرّاحی نیست. انجام می« غریزه»سازی حیوانات و پرندگان از روی ( النه1)

است که « شناسیزیبایی»همراه با « گشاییمسأله»پژوهان، نوعی رّاحیطرّاحی از منظر ط

از خود بروز دهد. این نوع طرّاحی که « برتر»ای متفاوت یا احتماالً هربار، فرآیند و فرآورده

 کند، صرفاً کار انسان است.در طول زمان ارتقاء پیدا می

ه در برخی کشورها به وسّطریزان آموزشی مدارس ابتدایی و متتازگی برنامه( به2)

-. طرّاحی[1]اندهمگانی افتادهعمومی و آموزش  برای« درس طرّاحی»کردن فکر نهادینه

                                                 
1 literal design 
2 metaphorical design 
3 metaphorical bricolage 

4 reflective conversationای مختلف طرح است. در این هفرآیند طرّاحی میان گزینه یواکنش -یا کنش تیوبرگش، حرکت رفت«گفتگوی تأمّلی»منظور از  ؛

 گردد.در طرح اعمال میاصالح آن شود و طور مداوم بازخورد هر تغییری ارزیابی و تفسیر میهبعمل 
5 hermeneutic process 
6 iterative understanding 
7 stock 
8 characterisation 
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گشایی، فوائد عنوان نوعی مسألهاند که یادگیری مهارت طرّاحی بهپژوهان نشان داده

 .دارد (غیرطرّاحان عموم مردم )حتّی برایبسیاری 

 

 طرّاحی و علم -1-4

ی جهان نشدهکشفتوان گفت، علم وابسته به واقعیّات طور مختصر میم، دو فعّالیّت متمایز هستند. بهطرّاحی و عل

خود، مستلزم تفاوت اساسی میان فرآیند خودیجهان سروکار دارد. امّا این مطلب به تغییرکه طرّاحی با است، در حالی

کار علمی، در  درگیر درها، و افعالِ رآیند شناخت، مهارتاند که فعلمی با فرآیند طرّاحی نیست. برخی بر این عقیده

ست، متفاوت است. هرچند، برخی دیگر عقیده دارند که هم علم و هم طرّاحی، از کار طرّاحی درگیر درچه حقیقت، با آن

د؛ علم و طرّاحی، ده، راهی میانه را ارائه می«بریکاُلژطرّاحی، همچون »کنند. دیدگاهِ های مشابهِ کاری پیروی میحالت
 نمایند.اعمال می تی متفاویهاکه آن را روی زمینهکنند، در حالییکسانی را دنبال می 1«حالت کاریِ»

-شود: علمی که میکند. او میان دو نوع علم تمایز قائل میرا ضروری می سولِوی استرامطلب مذکور، بازگشت به 

ها پیش، این دو است. از مدّت بَدویکه علم جوامع اوّلیّه و « عینیعلم »م، و گیریمیکارآن را به امروزشناسیم و در جوامع 

دهد نشان می سولِوی استراشده است؛ امّا، اند، و علم جوامع بدوی هرگز علم محسوب نمیکامالً متفاوت از هم تلقّی شده

کنند. علم عینی، این منطق را می را دنبال ی یکسانمنطقکار کرده،  روشی مشابهکه چنین نیست. هر دو نوع علم به 

که علم امروز آن را ؛ در حالیکندبروزمی «منطق عینی»نوعی  ،و از این رو ردبمیکاربه 2«های حسّی آنیدریافت»در جهت 

 از ی بارزینمونه، بریکاُلژ. گیرد[میشکل« منطق انتزاعی»]و از این رو، نوعی  بردمیکاربه 3«مفاهیم انتزاعی»در جهت 

 دهد.است که ما را به سوی رابطه و نسبت میان علم و طرّاحی سوق می منطق عینی

آمدها را با رجوع و اتّکاء به آمدهاست؛ این تعبیر، پیشبندی پیش، استفاده از ساختارها برای طبقه«علم»دیدیم که 

« علم»آفریند، آمدها، ساختارها را میپیش یواسطهبه« بریکاُلژ»که کند. از این رو، در حالیساختاری زیربنایی تفسیر می

ها به هستند؛ عالوه بر این، منطق آن منطقیکند. امّا، هردو به یک اندازه، آمدها را ایجاد میی ساختارها، پیشواسطهبه

 تی عینیهویّ، با ]بریکاُلژ[ برند؛ اوّلیمیکاربه هویّتی متفاوترا در  منطقی یکسانرود؛ هردو، میطریقی مشابه پیش

است، منطق  بریکاُلژاز  شکلیجا که طرّاحی، سروکار دارد. از آن هویّتی انتزاعی، با ]علم[ که دومیکند، در حالیکار می

-تزاعی، یعنی مفاهیم و تصوّرات بهکه علم، منطقش را در هویّتی انآن با منطق علم مشابه و یکسان است. امّا، در حالی

 هستند.« هانشانه»کند؛ موضوعاتی که حامل معانی، یعنی را در موضوعات عینی استفاده میبرد، طرّاحی، منطقش میکار

مؤیّد جدایی علم و طرّاحی  هایکه، این مسیر با دیدگاهب آنجال. شودحاصل می دوراهه ای یکسان از مسیرینتیجه

 «قیاسی»، منطق طرّاحیکه ، در حالیاست 5«استقرایی»و  4«قیاسی»، منطق علمباور این بوده است که شود. شروع می

 نامیده 9«حدس نوآورانه»، خاص داشته شکلیدر طرّاحی،  حدسخصوص که، ]استنتاج محتمل[ است. به 6«حدسی»و 

محسوب  حدس، اشترین وجه ممکنی جدید، یعنی در خلّاقانههنگام تولید فرضیّه نیز علم از منظرهای دیگر،شود. می

 کنند.م و طرّاحی، منطق یکسانی را دنبال می، علد. بنابراینشومی

های فرآیند شناختیِ با یافته این است کهروند، این دیدگاه که علم و طرّاحی به طریقی یکسان پیش مییک مسأله در 
ر وضعیّت موجود، با . دانشمندان با سعی در کشف قوانین حاکم بتناقض داردتوسّط دانشمندان و طرّاحان  کارگرفتهبه

                                                 
1 mode of work 
2 immediate sensory percepts 
3 abstract concepts 
4 deductive 
5 inductive 
6 abductive 
7 innovative abduction 
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-میی مطلوب، با مسأله رفتارها با نتیجهها و تأمّل بر روی اختالف آنحلکنند؛ امّا، طرّاحان با پیشنهاد راهمیأله برخوردمس

 کند.این تناقض را رفع می« بریکاُلژطرّاحی، همچون . »کنندکار می 2«یترکیب»و طرّاحان  1«یتحلیل»کنند. دانشمندان 
های متفاوتی اعمال شده است، از کارند که از منطق زیربنایی یکسانی که روی زمینه های مختلفی، حالتترکیبو  تحلیل

متفاوت  هاییمایهد، امّا با ابزار و دستکننمیهایی مشابه کارو هم طرّاحان به روش گیرند. هم دانشمندانسرچشمه می
سعی دارند که موقعیّت موجود را با ساختار کنند و میایی که علم فراهم آورده کاردارند. دانشمندان با ساختارهسروکار

ند، نه قواعدها در پی کنند که احتمال را استنتاج نمایند. آنتالش می و دارندکار  3«جوهره»ها با هماهنگ سازند. آن

ایی هحلراه کنند ومیپنجه نرم ودست حاضرها با موقعیّت کنند؛ آنمیآمدها کار. در عوض، طرّاحان با پیشآمدهاپیش

 دهند.برای رسیدن به ساختارِ حامل احتماالتِ موقعیّت حاضر، ارائه می

 

 ی طرّاحیعرصه -2-4

ی برخی فرآیندهای طرّاحی هستند. پرسش این است ، نتیجهمصنوعات. امروزه، بیشتر ی وسیعی داردطرّاحی، دامنه

« بریکاُلژطرّاحی، همچون »باید به مفهوم دادن به این سؤال، کجاست؟ برای پاسختا طرّاحی  مرزحدّ و که عرصه و 

 کردنبه جهت هماهنگ -تواند بندی، با استفاده از مصالحی است که طرّاح نمیهمکاری و سربازگردیم. طرّاحی، نوعی وصله
نماید. هر ها را به اختیار خود تعیین معانی نهفته در آن کند وآن مصالح را آزادانه انتخاب  -یک ساختار با ساختار زمینه 

-. طرّاحی ناخودآگاه، درگیر این مجموعه از فعّالیّتشودها است، فعّالیّت طرّاحی محسوب میفعّالیّتی که شامل این ویژگی

شوند. کند. امّا این دو، به این امکانات محدود نمیها میل میهاست. طرّاحی خودآگاه نیز به سمت این مجموعه از فعّالیّت

 ی میان طرّاحی، هنر و علم را در نظر بگیریم.دوباره نسبت و رابطه ،هاست. برای مثالاز این محدودیّت طرّاحی، بسیار فراتر
ی ادراک برد، یک هنر است. سرچشمههنری سهم می« آمدِساختار و پیش»جا که از عملکرد منسجم طرّاحی تا آن

 با علم است؛ آن هم علم عینی )ظاهراً مشابه علماست. از طرف دیگر، طرّاحی مرتبط  یکسانزیبایی در هنر و طرّاحی 

های متفاوت پیش نیست. این علوم، به طُرق مشابه، در زمینه 4محتواتر از علم متعارف امروزیدوران بَدوی(. امّا این علم، کم

علم »گذارد که: ه مینیستند. این مسأله، به این ادّعای دانشمندان صحّ قیاسرّاحی، هنر و علم، غیرقابلروند. بنابراین طمی

خیزد، و اگر یک نظریّه یا ساختار برمیانسجام احتماالت در یک ساختار  زیبایی، از . اگر احساس«خوب، یک هُنر است

ی علمی وقتی موفّق یک نظریّهپیوند سازد، پس آمدها را منسجم و همعلمی، برای موفّقیّتش، باید احتماالت و پیش

عالوه بر تصدیق این مطلب که نظمی زیربنایی در جهان وجود دارد  (1)انگیزد.ایی ما را برمیزیب و احساس باشد، زیباست

که آن نظریّه سعی در  ساختاریی علمی، بازتابی است از (، ساختار یک نظریّهنداشت)که در غیر این صورت، علمی وجود 

که، است، و فراتر این محصولی علمی، یک ریّهدهد. نظتوضیحش دارد. این همان چیزی است که در طرّاحی و هنر رُخ می

پذیر نسبت به هر چیز دیگری که )چه ابزاری و چه است؛ به همین دلیل، نباید بدون طرحی دل شدهطرّاحیمحصولی 

 ذهنی( حاکی از برانگیختن هوش، احساسات، و نیازهای ما است، باشد.
فرمول »پرسیدند:  -ر دان مشهوفیزیک - انیشتن آلبرت ( در خبر است که از1)

2E=MC آن را زیبا دیدم»پاسخ داد: « را چگونه یافتی؟!» 

ی وسیع و گوناگونی از محصوالت، چه انتزاعی و چه واقعی، تجربه به هر صورت، ما قادریم که لذّت زیبایی را در دامنه

تند. طرّاحی فعّالیّتی هس« شدهطرّاحی»کنیم. به همین دلیل، با منظوری که در این متن تحلیل شد، چنین محصوالتی 

                                                 
1 analytically 
2 synthetically  
3 essence 
4 ordinary science 
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موضوعِ . هرجا که خود را در چنین موقعیّتی یافتیم، با نوعی کندمی مسروریابد، که ما را می حلراهتنها است که نه

 کند.می را تعریف ی طرّاحیعرصهمواجه هستیم و این،  طرّاحی

 

 بحث -5

توانند برای می« بریکاُلژطرّاحی، همچون »از  هاییبیانیّه. البتّه، بود 1«توصیفی» ما در مورد فرآیند طرّاحی بیان

دادن، کردن، انطباقآورد که ما همیشه با انتخاباستدالل می کریستوفر الکساندرروند. کار به طرّاحی 2«تجویزیِ»های نظریّه
انگیزی آوردهای شگفته دستدر گذشت که 4«ی نیارشراهِ جاودانه»کنیم. این وساز میساخت ،3«الگوها» نمودنِترکیبو 

-ساخت»ی بالقوّهروانه شده است. ما باید نیروهای  آشفتگیی طرّاحی تخصّصی امروز، به سوی وسیله، بهایجاد کرده

-دستکنیم، تا ماهیّت مجدّد خود را بهشان با شرایط حاضر، اصالح ها و تطبیق دادنی آنکارگیری دوبارهمان را با به«وسازِ

جا، در این .6«زبان الگو»ی یک ی خودمان بازگردانند؛ این یعنی احیای دوبارهاوّلیّه 5«معمارباشی»ا را به حالت آورند و م

تواند در مقیاسی بسیار مشابهی می 9یزند. نمونهرا پُر کرده، میان آن دو پُل می تجویزتا  توصیفی میان فاصله بریکُالژ

که در آن عوامل متباین گوناگون و ) 1«گرارویکردی کثرت»همچون ، که 8«مدرنپست»بزرگ مالحظه شود. معماری 

-تصدیق می 10چارلز جنکز؛ امّا تجویزشود. این، یعنی محسوب می بریکاُلژشد، می برداشت د(چندمعنایی هماهنگ هستن

-سد و تشخیص میشنابه رسمیّت می زبانعنوان یک کتی آگاهانه است که معماری را بهمدرن، حرکند که معماری پست

طرّاحی که در  یبیانیّهزند. برای ها سروکار دارد. این مسأله، دوباره، میان تجویز و توصیف پُل مینشانهدهد که معمار با 

 های مشابهی به دنبال آورد.توان تعمیمجا ارائه شد، میاین

از  شکلیاست. ثانیاً، طرّاحی  هنراز  شکلیحی دارد. اوالً، طرّا تنیدههمبهی کرانه، چهار «بریکاُلژطرّاحی، همچون »

شود. حاصل می آمدپیشو  ساختاراست. رابعاً، طرّاحی از تأثیر متقابل  پُردامنهو  فراگیراست. ثالثاً، طرّاحی  علم

. اگر احتمالی ای از ماهیّت طرّاحی استکه طرّاح به دنبال آن است، جوهره «ساختاری»ی به اندازه «احتمال»

 مواجهیم.« ساخت»رو نیستیم، با هروب« طرّاحی»نداشته باشد، ما با وجود 

است. طرّاحی همان چیزی است که  بینیپیشغیرقابلبر یکدیگر، طرّاحی  ساختارو  احتمالبه خاطر اثر متقابل 

خلّاقیّت، دارند. میی ابتکار و مدیریّت احتماالت، ما را به شگفتی واهای خوب، با قوّهآورد؛ طرّاحیما را به هیجان می

پیدا کند.  نزول 11«فرآیند الگوریتمیِ قطعی»تواند به . طرّاحی نمیبینی استپیشهمین مدیریّتِ موارد غیرقابل

 (1)خاذ گردد.اتّ باید 12«طرّاحی ویرَخودپیش»برای هایی تالش

کنترل و مدیریّت فرآیند »اشاره دارد به کسب مهارت « طرّاحی رویخودپیش( »1)

شود، . فعّالیّت طرّاحی نوعی فعّالیّت پژوهشی محسوب میکردندر حین طرّاحی «احیطرّ

-و منحصربه« تفریدی»از نوع پژوهش که بلو الگوپذیر، « تعمیمی»نه از نوع پژوهش ولی 

از یک  استفادهی ، به فرآیندهای طرّاحی اجازهو احتماالت گرجاکه عوامل مداخلهفرد. از آن

                                                 
1 descriptive 
2 prescriptive 
3 patterns 

4 Timeless Way of Building نیز ترجمه شده است. «معماری و راز جاودانگی»، که 
5 master-builder 
6 pattern language 
7 motif 
8 Post-Modern 
9 pluralistic approach 
10 Charles Jencks 
11 deterministic algorithmic process 
12 design automation 
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های خاص خودش را داراست و از این دهند، هر طرح ویژگید را نمیالگوی قطعی و واح

ه به همین دلیل اصطالح های دیگر نیست. نویسندلحاظ قابل تعمیم برای طرح

رد بُیی نیازمند کنترل و پیشبرد؛ یعنی هر فرآیند طرّاحیمیکاررا به« ویرَخودپیش»

 خاص خودش است.

هایی . طرّاح با نشانهکندمی ، منسجمساختاریک  کند. او آن را در درونیم نماییجارا  احتمال، یک طرّاح خوب

دوباره تعریف  را تا حدّیشان هایی که معنای؛ نشانهزده استهموجور کرده و دوباره بهجفتها را کند که بارها آنکار می

، کار ابزار و مقتضیّاتی که در دست دارد 1«دِدهی مجدّسازمان»سروکار ندارد، بلکه با  «و تحلیل تجزیه». طرّاح با کرده است

آورده است. برای نمونه، یک طرّاح خوب قادر است که چیزها ارمغانتوجّهی برای طرّاحان بهکند. این مسأله، صفات قابلمی

ده، و بسته به دهی کرها را در یک کلّ منسجم سازمانشان را تعیین نموده، آن، معنایزوایای مختلفی تحت نظر گرفته را از
ی فهرستی جامع و . طرّاح باید قادر به فهم اتّفاق، اجرا، و هدف فعّالیّتش باشد. تهیّهکنددهی سازمانها آنپیامدشان مجدداً 

 ، چندان دور از دسترس نیست.پُرمایهیابی به فهرستی غیرممکن است، امّا دست مانع

یافت، که گفتاری  ربریکُلِوان قِرابت خاصّی میان طرّاح و تدر جستجو برای یافتن مقتضیّات یک طرّاح خوب، می

پردازد. همیشه یک کارش به تعامل می از طریقزند، که کارش حرف می باتنها ، نهربریکُلطلبد. طرّاح مانند جداگانه می

در فرآیند کار،  که عمل طرّاحی موفّق باشد، طرّاح باید خودش رای شخصی در طرّاحی وجود دارد؛ برای اینخمیرمایه

 سبب شود تنها بایداست. طرّاح نه 2«فرآیند اثرگذار»یک . طرّاحی فقط یک فرآیند نیست؛ ور کندشناسایی، جاری و غوطه

 اثرگذار. اگر طرّاحی، نشان دهد، که باید خودش را نیز از طریق طرّاحی پیدا کنندنمود در کار هایش مایهابزار و دست

شود که چیزی ای ختم میطرّاحی، به نتیجهرو هستیم. هروب نتیجهنداریم؛ صرفاً با  طرّاحیام نباشد، هرگز چیزی به ن

 کند.هایی از طرّاح را با خود حمل می. این نتیجه، خمیرمایهی مسأله استحلّ سادهبیش از راه

 

 بندی مترجمجمع

و « ساختار»ی میان را در جهت توصیف رابطه الژبریکُای که از نظر گذشت، تشبیه فعّالیّت طرّاحی به فعّالیّت مقاله

توان الگویی است که برای فرآیند طرّاحی نمی شنگری، ایناین رو آورددستترین در طرّاحی بیان کرد. مهم« آمدپیش»

شده یفمند و تعرهای ریاضی و محاسباتی یافت و تعمیم داد. چراکه الگو از ساختاری نظامها و فرمولقطعی مشابه با قالب
که نقش مهمّی در تغییر آمدها سروکار دارد؛ عواملی و پیش ، احتماالتگرخیزد، در حال که طرّاحی با عوامل مداخلهبرمی

توان نامند. از سوی دیگر، نمیمی« بدساختار»و « شرور»کنند. از این رو مسائل طرّاحی را مسائلی هر طرح ایفاء می ساختار

گفتار طور که در مثال پیشدانست. همان «ایسلیقه»کنند ادّعا می غیرطرّاحان و عوام همچنان که برخیطرّاحی را 

پنجه نرم وآمدهای بسیاری دستیابد؛ او در راه کشف عوامل قتل، با پیشای قاتل را نمیطور سلیقهآوردیم، یک کارآگاه به
قاتل،  شناساییبندد که او را در جهت نقش می وجوها، ساختاری در ذهن کارآگاهآمدها و پرسکند. از مجموع پیشمی

ها و یافتن دهی آنآمدهایی است که سازمانها، ابزار و پیشمایهکند. به همین صورت هر طرح، دارای دستتوانمند می

ود. تواند بازی تلقّی شهایی مینیست، امّا از جنبه «بازی»طرّاحی ارتقاء آن خواهد شد. فرد، موجب ساختاری منحصربه
ی واسطهو انطباق ساختار فعّالیّتش را بهپنگ، فوتبال و شطرنج، مهارت هماهنگی طرّاح باید همچون بازیکن بیلیارد، پینگ

قسمتی از ماهیّت بازی و طرّاحی است. هر چند  ،بینی دارا باشد؛ کنش و واکنشی که خودپیشهر کنش و واکنش غیرقابل

سازوکار »مشابه نیستند، امّا سازوکار فرآیند هر دوفعّالیّت، مشابه بوده، نوعی  «طرّاحی»و  «بازی»اهداف و محصوالتِ 

 است. «بریکاُلژی
 

                                                 
1 reorganizing 
2 affective process 
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