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 چكیده

از سویی در دنیای پر شتاب امروز، هر روز نتایج پژوهش ها در حوزه های مختلف علمی )از پزشكی تا علوو  اکكترونیوو و ...  

شوود.از طورف دی ور  افزایش می یابد و بیشترِاین تحقیقات با هدف  ارتقاء کیفیت زیست انسان و بهتر شدن زندگیِ وی انجا  موی

طراحی معماری به عنوان مقوکه ای میان دانشی و چند دانشی می باید بتواند این یافته ها که اغلب در علو  پایه به دست می آید را 

 کاربردی کند یا به عبارتی دی ر ، یافته ها را به معنی واقعی از طریق طراحی محیط زندگی، در اختیار انسان قرار دهد. 

کتشافات و دانسته های بشر به صورت شبكه ای پیچیده و حیرت ان یز افزایش یافت بنابراین دی ر نموی تووان تروور ا امروزه

مجزایی از معماری سراغ داشت که فارغ و فارق از این فضای علمی و دانش های موجود باشد. علم جدید هیچ حیطه ای را بوه حوا  

را پیش می برند.در این بین معماران نیز بناهای تازه را براسواس داده هوای علوم  خود وانمی گذارد و همه براساس آن زندگی جدید

هنرِ بر  "شیوه طراحی معماری به عنوان جدید طراحی می کنند و می سازند.این مقاکه در پی آنست که با روش تحلیل محتوای کیفی 

 را ارائه کند. "دانشی -هم  نِهی داده های چند دانشی و میان

 دیکلمات کلی

 دانشی. -طراحی، معماری ، هنر، بر هم  نِهی داده ها، چند دانشی ، میان
 

 مقدمه -6

زمانی معماران معمار بودند و نگاه دانشمندان معطوف به  ننهد عله  و 

اطالعات مربوط ب  همان شاخ  های ظاهرا ضروری بود، اما زمهان مهی 

و  گذرد  و اکتشافات و دانست  های بشر ب  صهورت شهه   ای چیچیهده

حیرت انگیز افزایش می یابد و اثرات افزون تری بر معماری و اههداف و 

شیوه های کار معماران می گذارد. عل  جدید هیچ حیط  ای را ب  حال 

خود وانمی گذاردو هم  براساس آن زندگی جدید را چیش می برنهد.در 

این بین معماران نیز بناههای تهازه را براسهاس داده ههای عله  جدیهد 

  [ 7 ] ی کنند و می سازند.طراحی م

طراحیِ علمی موضوعی بسیار مه  اسه..زیرا طراحهی هها و سهاخ. و 

سازهای بشر در دویس. سال گذشت  نهره ی کُره ی زمهین را تیییهر 

داده و اکنون این امر اصلی ترین نگرانی عظی  جهانی و همگانی اسه.. 

اه خهود ب  دلیل آسیب های زیادی ک  ک  انسان نادانست  ب  زیسه. گه

وارد کرده، معماری و شهرسازی نیهز مهی توانهد دشهمن بشهر نامیهده 

شود.همین جاس. ک  عل ِ جدید با معمهاری و شهرسهازی سهمن مهی 
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گوید و در این گفتگو از مماران می خواهد ک  مسائل عمده و جزئیهات 

فراوانی را بیاموزند و در چرتو عل  نوین ، از آسیب های بیشتر ب  زیس. 

بهی شها امهروزه ارز   [ 1 ] خاکی اجتناب کنند. –ه ی آبی بوم ِ کُر

های زیهاشناختی تنها در صهورتی در طراحهی، معمهاری و شهرسهازی 

دارای اهمی. خواهد بود ک  مصلح. های اساسهی انسهانی و سهالم. 

این چژوهش در چی آنس. تا ویژگی بشر در آینده را در بر گرفت  باشد.  

 عماری را بیابد.های الزم برای طراحی علمیِ م

 طراحی: هنرِ علمی -2

یا طرح خوب در خودِ ما و در توانایی مها در در  حسهی و عقلهی از 

جهان اس..یا طرح خوب ، ه  مهتنی بر احساس اس. ه  مت ی به  

برای کاربردی کردن یافت  های علومی مثل روان شناسهی   [ 3 ] عقل.

به   "هنرمندان  کاری صرفاً"محیطی ، می باید تیییر ماهی. طراحی از 

( اعتقههاد دارد  2002را بپههذیری .راچاچورت   "علمههی"حرفهه  یهها هنههری 

معماری یا فعالی. هنری آزاد نیس.، اما حرفه  ای بهر چایه  ی عله  

اس. ک  با حلِ یا مسئل  ی مورد توج  واقع می شود.ب  عهارت دیگر، 

مسائل باید کشف و شناسایی شوند، ن  ایهن که  توسهر طهراح دوبهاره 

ریف شوند یا ب  عهارتی خلق نگردند.هدف طراحهی ایهن نیسه. که  تع

طراح خود را ، هنرمندان  بیان کند،بل   هدف از طراحی ، خلق محهیر 

ها و بمش های اصلی آن اس. که  بهرای اسهتفاده کننهدگان مناسهب 

باشد.یعنی استقرار و نیدمان آن ها برای استفاده کننهدگان ، خواسهت  

مانند آن سودمند باشهند.طراحی جهه. گیهری ها و فعالی. هایشان و 

برای استفاده کنندگان اسه.،طراحان بایهد خهود را به  جهای مصهرف 

کننههدگان قههرار دهنههد.این بهه  ایههن معناسهه. کهه  محصههوالت از ایههن 

دس. طراحی ساختمان ها و دیگر محیر های فیزی ی ( بایهد مطهابق 

ویژگههی ههها و شمصههی. هههای انسههانی و مناسههب و مههددکار آن ههها 

اشند.طراحی باید برچای  ی دانشی از نگونگی عمهل متقابهل مهردم و ب

رفتار.در ایهن  –محیر باشد،یعنی بر چای  ی تحقیق بر ارتهاطات محیر 

صورت ،طراحی کاربردی از دانش مهی شهود که  بهر چایه  ی چهژوهش 

اس..ننین دانشی ن  نیاز دارد و ن  می تواند همیش  کامل باشد  یعنی 

یشرف. ها در تحقیق تیییر کند(، امها بایهد برچایه  ی می تواند همراه چ

ننین دیدگاهی، اغلب بها  بهترین دانشِ در دسترس در هر زمان باشد.

رو به   "جایگاه خالقیه. در طراحهی"انتقاداتی مهنی بر نادیده گرفتن 

در این جا در ب  کهارگیری  "خالقی.ِ طراح"روس.. چاسخ این اس. ک  

ب  آن هاس. که  مسهلماً کهاری دشهوار  یافت  های علمی و ش ل دهی

 "محدودیتی"اس.. برخی از منتقدان ، ب  کارگیری معیارهای علمی را 

برای طراحی و مانع بروز خالقی. می دانند.در صورتی ک  تجربه  ههای 

زیادی در طول تاریخ نشان داده برخالف باور عمهومی ههر آن جها که  

خالقی. "اماً موجب بروز برای طراحی وجود داشت   الز  "آزادی کامل "

 "انگیزه ی چاسخ ب  محدودی. ها"نشده اما در بسیاری از موارد این   "

از سویی در دنیای چهر  [ 1 ]اس. ک  موجب تجلی خالقی. شده اس.. 

شتاب امروز، هر روز نتایج چژوهش ها در حوزه های ممتلهف علمهی  از 

مهی یابهد و  افهزایش و حتی روان شناسهی( چزش ی تا علوم ال ترونیا

بیشترِاین تحقیقات با هدف  ارتقاء کیفی. زیس. انسان و بهتهر شهدن 

زندگیِ وی انجام می شود.از طرف دیگر طراحهی به  عنهوان مقوله  ای 

می باید بتواند این یافت  ها ک  اغلهب در  چند دانشیو  میان دانشی

  ها علوم چای  ب  دس. می آید را کاربردی کند یا ب  عهارتی دیگر ، یافت

را ب  معنی واقعی از طریق طراحی محیر زندگی، در اختیار انسان قرار 

 دهد. اما نگون  ننین امری مم ن اس.؟

برای تحقق چذیری طراحیِ علمی با هدف کهاربردی  تحقیقاین  بر چای 

س  چیشنهاد ارائ  می شهود  طراحهی  دانش های دیگرکردن یافت  های 

/ چیونهد چهژوهش و طراحهی.این گروهی / بهازنگری در فرآینهد طراحهی

ب  عنوان یا کهل ارائه   "طراحیِ علمی"چیشنهادات برای دستیابی ب  

خروج از بن بسه. بحهران ههای محهیر زنهدگی "می شود و هدف آن 

، سه   فرصه. ایهن چهژوهشاس..در ادام  و متناسب با  "کنونی انسان

 چیشنهاد مطرح شده تشریح می شود.

 
 [1]رک. روی مرز هنر و مهندسیح–(   طراحی معماری 1ش ل  

 
بر ه  نهی داده های میان دانشی و نند  –(   طراحی معماری 2ش ل  

 [1]دانشی 
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 طراحی گروهی-2-6

از آن جاک  طراحی محیر زندگی انسان   از مقیاس کونا تا بزرگ (  

حوزه ای میان دانشی و نند دانشی اس. ، در هر طرحی متناسهب بها 

مصصان رشت  های گوناگون فنی، تجربی و حتهی  موضوع کار( باید بامت

علوم اجتماعی وطهیعی مانند روان شناسی ، جامع  شناسهی، جیرافیها،  

زیس. شناسی ومردم شناسی و...هم اری شود. ب  همین دلیل طراحی 

محیر داخلی، معماری، منظر، شهر( می باید، ب  صهورت گروههی و بها 

یش مهی رود.واقعیه. ایهن تهادل نظر متمصصان رشت  های گوناگون چ

تنها راه کار  ب  کارگیری نتایج تحقیقات در  "طراحی گروهی"اس. ک 

شرایر زندگی معاصر اسه.. طراحهی تیمهی در مقیهاس ههایی ماننهد 

طراحی منظر و طراحی شهری با توج  ب  وسع. کار چذیرفت  شده ،اما 

در مقیاس معماری هنوز در کشور های در حال توسع  ب  صهورت یها 

الش باقیمانده ،زیرا این موضهوع بهرخالف رایهج شهدن جریهانِ  تها ن

خهان   ستاره  سوچراستار( سازی یا برندسهازی  در طراحهی اسه..اخیراً

یها  در "گهزار  معمهاری"سهردبیر مجله  تمصصهی   1ما گویگان

سوالی از معماران سراسهر جههان چرسهید که  قابهل ت مهل   2سمنرانی

معاصر چرسشهی اساسهی دارد و آن  شرایر معماری باره ایشان دراس..

آیا به   در حال حاضر ک  کار معماری صد درصد گروهی اس."ک   این

چریتزکر هنهوز جوایز معتهر معماری مثل نرا  تا ستاره ها نیاز داری ؟

ه  اصرار دارد تا بر افراد تاکید کند و ن  بر گروه های طراحی، شهرک. 

 … "ها و موسسات؟

ز گروه های معماری  مثل گروه بیگ، گهروه  این در حالی اس. ک  امرو

یها  "برنهد"و ....( ب  دلیل کیفیه. طراحهی شهان  3وی -دی-آر-وی-ام

شده اند.چیش فرض ایهن گهروه ههای طراحهی به  طهور  "تا ستاره "

معمول اینس. ک  هر چروژه یا مسئل  و شاید ننهدین مسهئل  جدیهد 

اشد.ننین چهیش دارد و هر طرح باید در چاسخ ب  سواالت همان طرح ب

فرضی موجب می شود در هر چروژه طراحی، برای ب  کارگیری آخهرین 

یافت  های تمصص ها گوناگون از به  روز تهرین متمصصهان آن رشهت  

برای هم اری ، تهادل نظر، ارزیابی طرح ها چیش از سهاخ. در فرآینهد 

ننهد "به  سهوی   4طراحی دعوت شود.ب  این ترتیب ب  تعهیر باختینی

 ."تا صدایی"چیش خواهی  رف. ن   "ر طراحیصدایی د

در این جا الزم اس. ابتدا درباره ی طراحهی نندصهدایی توضهیح داده 

 شود و سپس ارتهاط آن با طراحی گروهی تشریح شود.

طور ک  هر اثر ادبهی در  همان"در مورد طراحی نندصدایی، باید گف.

 شههر،ههرمحیر کالههدی    [ 4 ]"بطن خود چدیده ای اجتماعی اسه.

 معماری،...( نیز مانند یا متن قابل خوانش و قرائ. اس.. منظر، 

گون  ک  بهاختین اعهالم  کلی می توان گف. ک  همان ی دریا مقایس 

تها "یها"نند صهدا"می کند یا متن  مانند رمان یا شعر ( می تواند 

  یعنهی مهتن ننهان باشد و در آن گفتگومندی رخ دهد یا ندهد،"صدا

 س برداش. خود را از آن قطع  ی ادبی داشت  باشد(غنی باشد ک  هرک

ب  همان صورت ه  یا محیر می تواند مانند یا متن باشد، ک  نهوع 

رخ دهد و  "تا صدایی"یا  "نند صدایی"طراحی و ساخ. آن ویژگی 

هریها ایهن  بدون شا فرآیند و روی رد طراحهی معمهاری در رخهداد

 [ 1 ] ویژگی ها مؤثر اس..

محیر زندگی، معماری وشههر،در بسهیاری از مواقهع  امروزه در ساخ.

مشاهده می کنی  علیرغ  دق. ب  تمامی تمهیدات امها بهازه  محهیر 

های ساخت  شده فضاهای عمومی یا خصوصی آن چویهایی وسهرزندگی 

مطلوب را ندارند یا ب  بیان دیگر کاربران  باشهنده در محهیر( ارتههاط 

  محهیر هها چاسهخ دهنهده به  یا این همطلوبی با آن برقرار نمی کنهد.

دربسههیاری از مواقههع عههدم سههنمی.  خواسههت  ای مههردم نیسههتند.

 رفتارفرهنگی با ویژگی های کالهدی محیر ایجاد معضل می کند

روی هرد  دوبه  عنهوان نمونه   برای ش افتن ایهن موضهوع الزم اسه. 

( "تهها صههدا"عمل ردگههرا  بهه  عنههوان روی ههرد طراحههی محههیر هههای

ان روی ردی ک  در آن تال  می شود محیر ههای گرا  ب  عنوکارکردو

 مقایس  شود.ه   ( طراحی شود معرفی وبا"نندصدا"چویا و

کرد ک  برای مهردم مهی  روی رد عمل ردگرا در طراحی اگرن  ادعا می

وسهیع تهری از نیازههای انسهانی  ی سازد ولی ب  جای توج  ب  گستره

امها  ان توج  دارد.اغلب ب  کارایی فنی و هماهنگی داخلی اجزاءساختم

 نظریه " قرن بیست  مهیالدی روی رد عمل ردگرادراواخر دربرابرروی رد 

مطههرح شههد کهه  در آن بیشههتر بهه  رفتههار  "کههارکردگرایی نههوین ی

در محهیر چرداخته  شهد و در   برچای  ی مطالعات علوم رفتاری(انسانی

بعهد  ی  ، یعنهی حهدود یها دهه 2002امتداد ایهن موضهوع، درسهال

انتشهاریاف. که  در آن  "2دیهاگرام ههای فعهالیتی"ب  نام  مجموع  ای

 2تعدادی از آثارمعماری معاصر جهان انتماب و تحلیل شده بود.

این آثار نشان می دهد ک  بسیاری از معماران چیشهرو،  ی بررسی اولی 

مهؤثر  اساسی و مه  را در یافت  اند ک  هرمحیر کالههدی، ی این ن ت 

اس..درحقیق. این معماران ،در فرآیند طراحی  ومت ثر از رفتار کاربران

ابتدا ب  رفتارشناسی آن می چردازند و در آن عوامل فرهنگی و  محیر ،

اجتماعی کاربران را در نظر می گیرند وسپس بها ایهده ههای معمارانه  

ویها ننهد عمل هردی طراحهی 7تال  می کنند محیر ههایی منعطهف

فعالی. ویا یا رفتار ویژه کنند.درننین محیر هایی تنها یا عمل رد، 

ب  کاربران  باشهنده در محهیر( تحمیهل نمهی شهود بل ه  باشهنده در 

 محیر،نوعی آزادی در رفتار و فعالی. خود احساس مهی کننهد و خهود

مشارک. می کند.به   "حس م ان"نیزدرش ل دادن ب  محیر و ایجاد 

 این ترتیب رفتارهای دیگری ک  حتی مم ن اس. از سهوی طراحهان ،

گون  محیر ها رخ می دهد  قهل در نظر گرفت  شده باشند نیز در ایناز
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ایهن فرآینهد،رفتارهای جدیهدی شناسهایی مهی شهود کهه   ی .درادامه 

 ها توج  می کنند. طراحان در طرح های بعدی ب  آن

نیسه. "تها صهدا"گون  محیر ها،ن  تنها محیر ب  این ترتیب در این

شههنیده مههی شههود زیههرا کهه  ویژگههی "صههداهای دیگههری"بل هه  در آن 

  چولیفونی(یافت  اس.."نندصدایی"

درحقیق. در این فرآیند طراحی میان آنچ  مهردم مهی خواهنهد و بهر 

ها مناسب می دانند  اساس آن رفتار می کنند با آنچ  طراحان برای آن

رار می شود.ک  بدون شا محیطی چویاتر وسرزنده تر برق"گفتگو"نوعی

ایجاد می کنند.شواهد نشهان مهی دههد که  ایهن روی هرد در طراحهی 

معماری معاصر جهان ،نوچا اما قابل ت مل اس. ونظر بسیاری ازطراحهان 

نراک  منجر ب  سهاخ. محهیر ههای کالههدی  ،را ب  خود جلب کرده 

 [ 1 ] بهترشده اس..

شد ، می توانی  مشهاهده کنهی  که  در تجربیهات  بر اساس آنچ  گفت 

اخیر طراحی محیر با مقیاس های گوناگون، آن زمان ک  از یافت  های 

به  سهوی  "تها صهدایی"استفاده شهده اسه. طراحهی از  دیگر علوم

سوق چیدا کرده ، از آن جاک  یافت  های علمی عالوه بهر  "نندصدایی"

بنابراین نمهی تهوان توقهع  چیشرف. های کیفی، رشد کمّی نیز داشت  ،

داش. در جهان امروز ، یا طراح   به  طهور انفهرادی( در یها طهرح 

بتواند چاسخ تمام نیاز های محیطی را ارائ  کند.ب  عهارت دیگهر امهروزه  

شیوه ی جدید و مهه  چیشههرد طهرح ههای موفهق  "طراحی گروهی"

 خواهد بود. 

 بازن ری در فرآیند طراحی -2-2

دن یافت  های روان شناسی محیطهی در دو حهوزه ی برای کاربردی کر

علهوم ادراکهی و علهوم رفتهاری، بایهد در فرآینهدهای طراحهی معمهول 

بازنگری شود.ب  بیان دیگر طراحی فرآیند محهور به  کهار مهی آیهد نه  

در فرآینهد طراحهی بها روی هرد .زیرا ب  طور مثال، 8طراحی هدف محور

ل رد ویژه درطراحی را مد عمل ردگرا شاهدآن هستی  ک  طراح یا عم

انسهان  ی ک  نیازهای انسانی همه  نظر قرارمی دهد و باچیش فرض آن

سان اس.، زیهایی شناسی ک  مدنظر خود  طراح(اس. را درقالهب  یا

فرم وویژگی های ش لی محیر ،در آن بیان می کند و ب  معنی واقعی ، 

 ی مه بیند که  مهی توانهد به  ه ماشینی صنعتی می همانندمحیر را 

انسان ها ب  یا گون  چاسخ دهد این روی رد یا نوع رفتار در محیر را 

 تمایل دارد. "محیر تا صدایی"ب  باشنده تحمیل می کند وب  نوعی 

ا، رفتارباشندگان درمحیر  حتی کارکردگردر فرآیند طراحی با روی رد 

بههیش از طراحههی وسههاخ. آن(مههورد مطالعهه  ودقهه. قههرار مههی گیههرد 

دم،دیهاگرام ههای اطالعهاتی اولیه  را در اختیهار طراحهان .رفتارهای مر

قرارمی دههد. طراحهان نیهز در فرآینهد طراحهی محهیر،این اطالعهات 

رامدنظرقرار می دهد و ب  این ترتیب طرح های متناسب با رفتار آزادان  

باشنده در محیر ارائ  می کنند.اغلب این طرح ها محیر هایی منعطف 

رفتهار مهردم و  بیند می آورد.ب  این ترتیب ،نند عمل ردی و چویا چدی

نظر طراح نوعی گفتگومندی ایجاد مهی شهود و محهیر هها به  نهوعی 

 گرایش چیدا می کنند. "نندصدایی"

از سوی دیگر در برخی تمصص ها مانند برنام  ریزی محیطهی، برنامه  

ریزی شهری ، طراحی شهری یا طراحی منظر حج  اطالعاتی ک  بایهد 

گیرد بسیار زیاد اس. و اسهتفاده از چردازشهگرهای قهوی و مد نظر قرار 

نرم افزار های گوناگون در فرآیند کار امری ضروری شده اس..ب  همین 

داده نگاری و رو  های چیشرفت  برنام  "دلیل در ده  اخیر استفاده از 

  یا طراحی الگوریتمی( در معماری و شهرسازی معاصر  "دهی مقداری 

 رایج شده اس.. 

با توج  ب  این ک  نرم افزارها هست  ی اصلی این رو  را تش یل می "

، طراحههی 9دهنههد، نههام هههای گونههاگون  ماننههد طراحههی دیجیتههالی

طراحهی به   ،12،طراحهی زایها11،طراحی مشارکتی مقداری 10الگوریتمی

و ...ک  هرکدام ب  بمشی از رو  های مقداری ت کیهد  13کما کامپیوتر

ستفاده از این رو  ها لزوماً از نهرم افزارهها بیشتری دارند.اگرن  برای ا

استفاده نمی شود،اما نیزی ک  ب  این رو  ها قدرت می بمشهد و آن 

را ب  روشی موثر در طراحی بدل می کند ،نقشی اس. ک  ماشین ههای 

محاسه  گر یعنی رایان  ها و نرم افزارهای کما طراحی با الگوریت  هها 

کنند.نراکه  بها ازدیهاد مولفه  هها و  متنوع خود در این میان بازی می

چیچیده شدن روابر بین آن ها ، ذهن انسان از حفظ و نگ  داری آن ها 

 [ 5 ] "ناتوان خواهد بود.

از آن جاک  در رو  های طراحهی معاصهر، در به  کهارگیری الگوههای 

مقداری، در آغاز راهی  ب  نظر می رسد هنوز ایهن رو  که  و کاسهتی 

ین اکنهون هه  مهی در حال ت میل اسه..اما همه هایی دارد ک  ظاهراً

را ، متناسب با هر طرح در حال انجام، ب  صورت  توانی  یافت  های نوین

 یا چارامتر، در کنار دیگر چارامترهای طراحی مد نظر داشت  باشی . 

 در رو  های طراحی موسوم ب  رو  های الگوریتمی و مقهداری،  مثال

محیطهی  ی و ننددانشی برای طراحهیبره  نهی داده های میان دانش

 اس..کار
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 توسر جو ما دونالد "دیوار استموانی "(   طراحی چروژه ی 8تا  3ش ل  

(Bone Wall Project -2005) او از طراحی چارامتریا و الگوریتمیا ،

بود  استفاده کرد .در این طراحی هدف اصلی طراحی یا جداکننده  چارتیشن(

ک  بتواند فضای ورودی را از فضای انتظار جدا کند و ب  عنوان محل نگ  داری 

چارامتر   ب  ویژه چارامترهای رفتار(  4لهاس و اشیاء نیز کار کندب  این منظور 

مد نظر طراح قرار گرف. و ب  وسیل  ی کامپیوتر نند مدل طراحی شد ک  

آمدن فرم  ر عمودی+ ب  دس.فرآیند ایجاد سلول مادر + ت ثیر افقی+ ت ثی

 [ 5 ] .کلی دیوار در آن طی شد

 پیوند پژوهش و طراحی -2-3

طراحیِ علمی، نیاز ب  چژوهش های مستمر و ب  کار گیری یافته  ههای 

آن دارد.گاه در شرایر مشاب  می توان از نتهایج تحقیقهات گهروه ههای 

فرهنگهی  دیگر در طراحی استفاده کرد  اما گاه باید متناسب با شهرایر

در یا بوم چژوهش مشمص و ویژه ای برای طراحی یا چهروژه انجهام 

شود.بنابراین چژوهش و طراحی ب  طور موازی باید حرک. کند.چژوهش 

 12وبررسهی فرضهی  14محیطی عموماً ب  دوصهورت اکتشهافیوم های عل

نسهه. به   معمهاری در طراحی انجام می شود.اما از آن جا ک  چژوهش

نندانی ندارد الزم اس. درباره ی ساخ. چیچیهده دیگردانش ها قدم. 

فرآیندهایی ک  بیانگرتعامل انسان ومحیر اس. چژوهش های مقدماتی 

مه  ترین رو  های چژوهش  12و اکتشافی متعدد انجام شود. ما اندرو

محیطههی را شههامل رو  هههای آزمایشههی، شههه  آزمایشههی و  علههومدر 

 همهستگی معرفی اس..  

 
 [ 1 ]تحقیق درمعماری رو  های (  9ش ل  

 علهوممهه  تهرین رو  ههای تحقیهق در  17چائول ای. بل و هم ارانش

محیطی را رو  های آزمایشی، همهستگی و توصیفی معرفهی کهرده و 

ت کید می کنند ک  در چژوهش های محیطی ، رو  تحقیهق توصهیفی 

در  18بیش از دیگر علوم کاربرد دارد. زیرا روشی بسهیار منعطهف اسه..

یههز بهه  رو  تحقیههق توصههیفی چرداختهه  شههده اسهه.. الهتهه  جههدولی ن

چژوهشگران متناسب با موضوع چروژه ی تحقیقاتی شان  هریا از ایهن 

 رو  ها و یا ترکیهی از آن ها را ب  کار می گیرند.

،  برای چژوهش در رابط  ی متقابهل  [ 6 ]نظر دکتر شهناز مرتضویاز 

 انسان و محیر س  چارادای  وجود دارد 

ک  در آن بقای انسان در این اس. که  خهود   19چارادای  سازگاری -الف

 را ازنظر روانی و فیزیولوژکی با محیر سازگار کند.

ک  براساس آن، محیر برای رسیدن ب    20چارادای  ت مین فرص. ها -ب

اهداف ب  کارگرفت  می شود . ه  ننین بایهد گفه. که  ایهن دیهدگاه 

  معنهی لهزوم سهازگاری منفعهل درمقابل دیدگاه سازگاری اس. ک  به

 درمقابل تحری ات ونیاز های محیطی اس..

محیطهی در  علهوم ب  این معنا که    21فرهنگی –چارادای  اجتماعی -ج

نهارنوب نظام های فراگیرتاریمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قابل 

بررسی اس. وبدون توج  ب  این عوامل بررسی رابط  ی محهیر و فهرد 

 [ 1 ] بود. معتهر نمواهد

دراین بین ب  نظر می رسد طراحان محیر ،معماران و شهرسازان آگهاه 

یا ناخودآگاه، براساس حرف  ی خویش چارادای  ت مین فرص. هها  را در 

نظر می گیرند تا در آن ضمن آگاهی ازنگونگی ت ثیرات متقابل انسهان 

 و محیر بر ه  و درجه. نیل ب  اهداف فراگیهر فرهنگهی ، اقتصهادی،

اجتماعی وفردی بتوانند محیر مساعد و مناسب زیس. انسانی را چدید 

آورند . هر نند ک  ب  نظر می رسد طراحهان مهی بایهد از یافته  ههای 

فرهنگی ب  دس. مهی آینهد  –تحقیقاتی ک  در چارادای  های اجتماعی 

نیز آگاه باشند. برای رسهیدن به  ایهن ههدف، نظریه  ههای حاصهل از 

را نیز ب  کار می  نند دانشی و میان دانشی یطیمح نوینچژوهش های 

 گیرند.  

 نتیجه -3

در قرن  "هنر علمی"در مجموع باید گف. اگر ب  طراحی ب  عنوان یا 

اخیر اعتقاد داشت  باشی  باید بپذیری  ک   در این مسیر توجه  به  سه  

جریان ، تقوی. طراحی گروهی ، بهازنگری در فرآینهد طراحهی، چیونهد 

می تواند مسیر روشنی را چیش روی ما قرار دهد.به   چژوهش و طراحی

نظر می رسد همان طورک   توج  به  ایهن سه  جریهان مهی توانهد به  

به   نوین نند دانشی و میان دانشی طراحان کما کند ک  یافت  های 
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صورت کاربردی، ب  کارگیرند، شاید بتواند در ب  کهارگیری یافته  ههای 

ریهزی و طراحهی معمهاری، منظهر و  علوم و دانش های دیگر در برنام 

 شهرسازی نیز موثر و مثمر باشد.
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 "در حال تغییر جهان نقش زنان در معماری "با موضوع  -2 

3 -Big – MVRDV- Architecture Group 

4 میخائیل میخائیلویچ Mikhail Bakhtin--میخائیل باختین - 

                                                                               

بود که  ادبیات ، فیلسوف و متخصّص روسی)1۸۹۱-1۹۸۱(باختین

ادبی و بالغی نوشته.  ه ینقد و نظری ه یگذاری در حوزآثار تأثیر

بخش گروهی از امالهپردازند،یآثار او، که به موضوعات متنوّعی م

ساخپسا ،ساختارگرایان،جدید هایمارکسیست جملهآناندیشمنداناز

های باختین را است. اینان، اندیشهـ بوده هاشناسنشانه و تارگرایان

اند. میخائیل باختین در خود جا داده و ترکیب کردههای در نظریّه

 )ویکی پدیا(.درگذشت 1۸۹۱به دنیا آمد و در  1۹۸۱
۱ - Activity Diagrams 

های پیشرو معماری  از جمله می توان به آثاری از گروه -6 

و Narchitects , Yoz و  Vicente Guallart , Un Studioمانند،

پروژه ها در ادامه به صورت ... اشاره کرد که برخی از این 

 تصویری معرفی شده است.
۹ - Flexible 
 -Design Process not End Target Design. 

۸ -Digital Design 

10 -Algorithmic Design 
11-Associative Parametric Design 

12 -Generative Design 
13-Computer Aided Design  
14 - Exploratory Research 
1۱ - Hypotheses Research 

 16-Francis T.McAndrew,1993     روان "، درکتاب با عنوان

 .   "شناسی محیط

 1۹-Paul A. Bell et all, 2001  روان "، در کتاب با عنوان

 ویرایش پنجم. "شناسی محیطی

 1۹- Bell,2001,p.13 

1۸ - Adaption Paradigm 
20 - Opportunity Paradigm 
21 -Scociocultural Paradigm 

 به سوی طراحیِ علمی:  61شكل )

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

