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1- مقدمه
سازه،  دنیای  در  پذیرفته  صورت  پیشرفت های  رغم  علی 
امروزه  که  آنچه  میان  اندکی  تمایز  ساختمان،  و  ساخت 
ساخته  پیشینیان  قبل  سال  هزاران  آنچه  و  می شود  ساخته 
اند، وجود دارد. با وجود اینکه ساختمان های مدرن، بزرگ 
تر، بلندتر و استوارتر بوده و سهل تر و سریع تر ساخته 
تفاوت  بندی،  اسکلت  و  ساختاری  لحاظ  به  می شوند؛ 
چندانی با هم و با مصادیق گذشتة خود نداشته و بنابراین، 
پیشرفت های تکنیکی حادث شده آنچنان که باید، بر اصول 
و کالبد ساختاری ساختمان تأثیرگذار نبوده است. شاید دلیل 
حریم  تعریف  اصول  در  عمدتاً  که  است  آن  امری  چنین 
ساختمان و سامانه های سازه ای، بر حسب نیازهای فیزیکی، 
روان شناختی و اجتماعی بشر، تغییرات بنیادینی رخ نداده 
است. اما در مقابل، این ادعا وجود دارد که محتوای فرهنگی 
معماری در طول اعصار، تحوالتی به خود دیده که سبک ها 
و تفکرات مختلف منبعث از آن می باشد. بنابراین می بایست 
تاکنون در سامانة ساختاری بنا نیز تحوالتی حادث می گردید. 
از بیانات فوق چنین استنتاج مي گردد که در حال حاضر و 
بناهای  اولین  احداث  و  تکوین  از  سده ها  گذشت  از  پس 
دست ساخت بشر و با وجود پیشرفت فزایندۀ علم، دانش و 
فناوري، و علی رغم تفکیک سازه و کالبد معماری و آنچه 
انتظار می رفت شرایط آسایش و ابداع و نوآوری بهبود یابد، 
بشر کنونی هنوز نتوانسته است فراتر از طبیعت و گذشتگان 
خود به ساخت و ساز بپردازد و از تخصص مندسازی علم 
در ساحت ساختمان سازی، جداسازی تخصص ساختار و 
تعادل،  در  مطرح  الزامات  به  پاسخگویی  همچنین  و  سازه 
بنا،  معماری  در  سازی  بهینه  و  زیبایی  مقاومت،  پایداری، 
نیازمند  امروز  معماری   .)1377 )انگل،  ببرد  چندانی  بهرۀ 
که  همچنان  فضاست،  خلق  و  طراحی  روند  در  بازنگری 
معمار  بینش  از  استفاده  با  جهانی  مصادیق  از  بسیاری  در 
مهندس  و  معمار  دانش  میان  کامل  هماهنگی  نتیجة  در  و 
سازه این انطباق بطور کامل حادث شده است. نمود عینی و 
ملموس نیاز جامعة حرفه ای، لزوم پردازش چنین مقوالتی 
را در راستای بهبود معماری می طلبد. هدف از این مقاله نیز 
بررسی اجمالی مهمترین مفاهیم مطرح در یک ساختار یعنی 
سازه و فضا، ضرورت ها و تعریف کلی از فضا و سازه بوده 
و نگاهی اجمالی به جمع بندی مطالب و فهرست برخی از 

منابع و مآخذ خواهد داشت.

2- بیان مساله
در طراحی های معاصر با اینکه مزیت های فراوانی از جمله 
خالقیت، پیچیدگی، زیبایی، تناسب با زمینه، صرفه جویی در 
انرژی و غیره به دیده می آید، اما خللی بزرگ وجود دارد 
که باعث می شود صمیمیتی که در گذشته در آثار معماری 
وجود داشته، دیگر محو شده و احساس تعلق کمتری پدید 
آورد. به نظر مولف این خلل بر اثر عدم همبستگی میان ایده 
و محصول در عصر حاضر حاصل گشته است، چرا که در 
گذشته با ابزارهای ساده و ابتدایی اما با پشتکار و مهارت 
محصول-  و  ایده  یعنی  اساسی-  عنصر  دو  این  فراوان، 
پیوندی ناگسستنی با هم داشتند، اما امروزه با وجود ابزارهای 
محاسباتی و پیچیده در طراحی های معمارانه، نمی توان رد 
پای پیوند و تعلق محصول را به ایده تشخیص داد. درواقع، 
خالف باور بسیاری از متخصصان که استفاده کنندگان از آثار 
معماری و ساختمان ها را فاقد درک مناسب از سلسله مراتب 
طراحی و روند ساخت برمی شمرند، باید اذعان داشت که 
استفاده کنندگان دارای قوه تشخیص بسیار دقیقی هستند که 
به کمک آن ایده محور بودن اثر یا خلق الساعه بودن آن را 
بخوبی تشخیص می دهند. گرچه رهیافت محاسباتی فی نفسه 
برای  فراوانی  مزیت های  بالعکس  و  نیست  منفی  موضوع 
طراحان ایجاد کرده، اما جای تعجب است که آنان را گویا 
بی توجه به ایده پردازی کرده و به نوعی شاهد آن هستیم که 
تمام مراحل طراحی را بر گردن نرم افزارهای مشهور انداخته 

و خود تنها درگیر ظاهر و کارکرد گشته اند.
هدف از این پژوهش مقایسه ی دو روند ساخت تکاملی 
و طراحی و ساخت محاسباتی است که بتوان نسبت و انطباق 
و افتراق آن را یافت. پاسخگویی معماری به نیاز های امروز 
معماری  در  جدیدی  روش های  پیدایش  به  منجر  کاربران 
وسیله  عنوان  به  کامپیوتر  از  روش ها  این  در  است.  گشته 
طراحی استفاده می کنند که این موضوع دسته های مختلفی از 
مهارت های دیجیتال و نمونه ای جدید از دانش معماری را پدید 
آورده است. از جمله این روش ها رهیافت رایانه ای در معماری 
است. یکی از انواع معماری که طراحی آن به کمک ابزارهای 
دیجیتال صورت می گیرد طراحی رایانه محور است این نوع 
طراحی یکی از رویکرد های فراگیر در فضای طراحی امروز 
جهان است. این روش، مبنای طراحی را بر توجه طراح به 
پارامترهای موثر بر طرح و روابط بین آن ها بنا نهاده است. 
درواقع، روند ساخت تکاملی در کنار رهیافت های محاسباتی 
باید بتواند به حل مسئله ایده- محصول کمک نماید و در غیر 

اینصورت مطالعه آن بی فایده خواهد بود.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
59

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 N

ov
em

be
r 

12
th

 2
01

9

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2233-fa.html


23

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره 51 تابستان 1397

No.51 Summer 2018

3- مبانی نظری
3-1- فرآیند تولید محصول

دنیاي پیرامون ما تودۀ بزرگي است که سنجش و مقایسة اندازه و ابعاد آن، توسط مدل هاي ترسیم گشته در ذهن 
ساختار،  یک  از  نتیجه  و  هدف  یین  تب  منظور  به  و  اي  مسأله  هر  با  مواجهه  در  که  بدین نحو  صورت مي پذیرد. 
به  مداخله  مورد  شرایط  و  عوامل  برحسب  تا  مي گیرد  شکل  ذهن  در  جهاني  مدل هاي  با  تلفیق  در  ذهني  مدلي 
سرانجام،  و  برسد  مطلوب  مدل  به  استنتاجات،  و  بیني ها  پیش  اساس  بر  نهایت  در  و  پرداخته  گزینه  چند  ارائة 
روند رسیدن به هدف را براساس همان مدل و الگو پیش برد. این نحوۀ برخورد با مسأله به صورت سامان مند 
مادي  جهان  و  ذهني  فضاي  میان  ارتباط  به  ذیل  دیاگرام  صورت مي پذیرد.  بندي  دسته  با  اطالعات  تبادل  و  بوده 
جهت مدل سازي و رسیدن به نتیجه اشاره دارد. گذر زمان نقش عمده اي در افزایش میزان آگاهي و فرهیختگي 

داشت. خواهد  ترسیمي  مدل هاي ذهني 

پیرامون  جهان  از  شده  ساده  ساختارهاي  مدل ها 
سهل تر  را  گیتي  ادراک  و  بینش  تعامل،  که  هستند 
مدل هایي  از  گیري  بهره  موارد،  بسیاري  در  مي نمایند. 
کمک  مي کشند،  تصویر  به  را  مراتبي  سلسله  فرآیند  که 
ابعاد  ارزیابي  مي نماید.  مسأله  با  برخورد  در  شایاني 
از  را  آن  منسجم،  ساختاري  درون  در  مسأله  یک 
متفاوتي  بینش هاي  و  نموده  بررسي  متفاوتي  زوایاي 
را  مصداق  تا  مفهوم  از  و  عینیت  تا  ذهنیت  چرخة  از 
تا  مفهوم  از  تولید  چرخة  یک  در  مي کشاند.  چالش  به 
علت هاي  گردند.  بررسي  شاخصه ها  مي باید  مصداق، 
چهارگانه و نحوۀ بررسي آنها از جز به کل و بالعکس 
محصول  و  امکانات  متخصص،  نیاز،  میان  ارتباط  به 
مي پردازد و نوع نگرش حاکم بر این چرخه نیز متقاباًل 

این در حالي است که  تأثیر مي گذارد.  نتیجة فرآیند  بر 
از  بندي  حد فاصل علت غایي و فاعلي را هفت دسته 
کالن تا خرد دربرگرفته است که اولویت بخشي به هر 
است  تأثیرگذار  محصول  تولید  فرآیند  در  آنها  از  یک 
میان  طریق  فرآیند طي  ذیل  دیاگرام   .)1386 )اسالمي، 
براساس  است.  گذاشته  مناظره  به  را  مصداق  تا  مفهوم 
نهایي بوده  این مدل، همپوشاني سازه و معماري علت 
تع  عامل  ریزي،  برنامه  و  فرهنگ  گزاري،  سیاست  و 
این عوامل در  نتیجه می باشد.  به  کننده در رسیدن  یین 
گر  هدایت  معماري،  فضاي  و  سازه  از  تعاریفي  کنار 

بود. تولید خواهد  و  فرآیند طراحي 

2007 ,www.businessinnovationinsider.com :دیاگرام 1. روند ذهنی در مواجهه با مسائل گوناگون، ماخذ
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3-2- ایده و محصول
انسان های  که  شد  حادث  هنگام  آن  ساخت،  ضرورت 
کنار  در  و  دشت ها  در  گزینی  سکنی  فکر  به  غارنشین 
منابع حیات افتادند و این امر، نیازمند داشتن سرپناهی 
انسان  که  دارند  اذعان  شواهد  بود.  بشر  ساخت  دست 
معماری شناخت  و  سازه  هنر،  از  کهن می بایست  عصر 
سرپناه  سازه،  ابتدایی  درک  بدون  چراکه  می داشت، 
آن  46-40(. از  1379، صص  نمی ایستاد )مزینی،  برجا 
اندیشه  و  هنر  علم،  ساحت  در  پیشرفت  تاکنون،  زمان 
پیشرفت  حاضر،  حال  در  و  داشته  همیشگی  تداومی 
آنچه  می دهد.  روی  ثانیه  از  کسری  در  آنها  توسعة  و 
بر  علم  شکوفایی  و  رشد  عرصة  در  و  میان  این  در 
معماری حادث شده، جدایی ناگهانی از روند یکپارچة 
گذشته و جدایی از آنچه گذشته نامیده می شد، دید به 
ساختمان  مهندسی  و  معماری  مهندسی  جدایی  آینده، 
روز  فناوري  با  معماری  انطباق  در  تالش  و  سازه،  و 
بوده است. اما، به دلیل نداشتن امکانات الزم در حوزۀ 
را  ای  آهسته  و  تدریجی  تغییر  روند  فن  این  معماری، 
وجودی  ماهیت  دالیل،  همان  به  هم  هنوز  و  پیموده 
که  است  آن  گواه  امر  این  است.  نداده  تغییر  را  خود 
بشر،  زندگی  محیط  طراحی  زمانی  تغییرات  فرآیند  در 
همواره اصول راهنمایی حاکم بوده که ماورای تغییرات 
و دگرگونی های زمان قرار داشته و نمود خود را، بیش 
اند  داده  نشان  محیط  سازۀ  و  ساختار  در  امری  هر  از 

)اسدی محل چالی، 1394، صص 185-187(.
ساخته  معینی  اهداف  برای  همیشه  سازه ها 
از  یکی  سودمندی  به  توجه  اصل  اساسا  می شوند. 
است.  مجسمه  و  ساختمان  میان  اساسی  تفاوت های 
صحیحی  عبارت  سازه  برای  سازه  مفهوم  بنابراین 
ایجاد  سازه  خودِ  بخاطر  ای  سازه  هیچ  زیرا  نیست، 
به  بنا  سازۀ   .)42 ص   ،1384 )مارگولیوس،  شود  نمی 
طراحی  از  ششم  پردۀ  در   )1900( لوکوربوزیه  تعریف 
ماتریسی  است،  معماری  و  سازه  همپوشانی  مرحلة  که 
است  قطعاتی  همة  مجموعة  و  مقاوم  عناصر  از  است 
سخن  می بخشد.  تحقق  را  بنا  آن  ای  سازه  کارکرد  که 
گفتن از ماتریس به معنای آن است که تعاریف فرمی، 
فضایی یا سازه ای در لحظات پایانی مرحلة طراحی به 
میان می آیند و دیگر از همان ابتدای کار اهمیتی ندارند 
و در واقع این اشیاء معمارانه اند که درست یک لحظه 
از  بسیاری  می آیند.  بوجود  فرم  به  شدن  تبدیل  از  قبل 
معماران مدرن، زیبایی بنا را در ساختار آن می دیده اند، 
شاهکار  داشت  اعتقاد   )1900( وندروهه  میس  چنانکه 
بنا  ساختار  و  اسکلت  ساختن  برپا  هنگام  خلق معماری 
مخفی  دیگر  اجزاء  توسط  بعداً  که  می پذیرد  صورت 
که  معماران  ای  نظریه  اصول  از  دیگر  برخی  می گردد. 
در آن به نقش ارتباطی معماری و سازه پرداخته اند را 
 ،1388 )کاپون،  نمود  مالحظه  ذیل  جدول  در  می توان 

صص 257-264(. 

1998 ,Islami :دیاگرام 2. فرآیند تولید یک محصول، ماخذ
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علی  که  است  آن  تقسیم بندی  این  از  حاصل  نتیجة 
رغم آنکه اصوالً معماران کارکردگرا و فن گرا از سازه به 
عنوان جزء اصلی و مهم در ساختار بنا یاد میکنند، سایر 
معماران نیز به اهمیت و نقش سازه، فن و تکنیک، فناوری، 
ساخت و ساختار، در کنار عوامل محیطی، فضا، اجتماع و 
دیدگاه هاي متفاوت  شده،  ارائه  نمونه هاي  ... می پردازند. 
موجود در باب سازه را به تصویر کشیده و به تعریف و 
تبیین ساختار علت مادي در دیاگرام باال مي پردازد. نقش 
و حضور فرهنگ و زمان در این تعاریف بسیار شاخص 

است.

3-3- فضای معماری
با وجود خلق فضاهای متنوع انسانی و وجود بینش های 
مختلف در باب فضا، تعریف دقیقی برای آن ارائه نگردیده 
تاریخ  در  و  اعصار  طول  در  فضا  شناخت  ماهیت  است. 
معماری معاصر متفاوت بوده است. در معماری کهن نوع 
اسکلت  آن،  تبع  به  و  بنا  کلی  ساختار  استقرار  نحوۀ  و 
نگهدارندۀ بنا مهم بود و مفهوم فضا در اهمیت و اولویت 
فضاها  کهن،  بناهای  در  بنابراین  مي گرفت.  قرار  بعدی 
عموما فاقد جنبه های تعریف شدۀ امروزین بودند )به عنوان 
ارجحیت  و  اهمیت  و  مصر  اهرام  داخلی  فضاهای  مثال، 
در  هرچند  فضایی)،  مباحث  بر  ساختاری  و  بصری  بُعد 
بیشتري  زیباشناختی  جنبه های  مرور،  به  بعد  دوره های 
کشف، تعریف و مشخص گردید. در معماری کنوني، فضا 
در کنار معمار مفهوم مییابد و هر معمار براساس تعاریف 
نمود  که  می پردازد  ملموس  فضای  تبیین  به  خود  باور  و 
خالق  شناختن  بنا  دیدن  با  است.  روشن  ما  بر  آنها  عینی 
اثر کار دشواری نخواهد بود، چراکه تمایز میان پروژه ها و 
تفکرات سهل و آسان است و بینش و تصورات هر معمار 

در تجسم بخشیدن به توده با توجه به عملکردهای پیشین 
بسیار متداول است. 

در تفکر انسان محور، درک فضا از طریق حرکت در 
درون ممکن است؛ چنانکه گاستون بشالر )1950( عقیده 
دارد: »فضایی که در تصور می آید نمی تواند با فضایی که 
مورد محاسبه و تفکر نقشه برداران قرار می گیرد، تفاوت 
کرد«.  تجربه  ابعادش  تمامی  با  باید  را  فضا  باشد.  نداشته 
براساس چنین بینشي، ساختار و سازه در گسترۀ بزرگ تري 
بنام فضا جاي مي گیرند که ادراک آن، هر لحظه مطابق ذهن 
انسان و میزان درک وي متفاوت خواهد بود. بنابراین آنچه 
معماری  فضای  و  مکان  است  مطرح  معماری  در  عمدتًا 
است که متفاوت از سایر فضاها بوده و بیانی است برای 
جایی که انسان در آن به فعالیت می پردازد، با آن در ارتباط 
است.  شده  جدا  پیرامون  محیط  از  آن  طریق  به  و  است 
در این فضا کالبد فیزیکی و قابل لمس، حس و حضور 
داشته و با فضای سایبر و دیجیتال به لحاظ ماهیت کالبدی 

متفاوت است.
ابتدا  که  فضایی  است،  مکان  بینشی  چنین  ماحصل 
عینی  محل  مکان  است.  گردیده  خلق  سپس  و  متصور 
بلکه  نیست،  ظرف  مکان  انسان است.  فعالیت های  تحقق 
آن  در  که  انسان  و  محیط  از  متشکل  است  ساختاری 
پدیده ها به صورت کیفی و آن گونه که در تجربه طبیعی 
و روزمره شناخته می شوند قرار می گیرند. اجزاء مکان و 
خود مکان از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و همه چیز به 
یک کلیت وحدت دار مربوط است. هر مکان نیز جزئی از 
یک مکان بزرگ تر است )افشار نادری، 1379، ص 3(. هر 
مکانی که درنظر گرفته شود، فضا و زمان ارزشی مشخص 
و یگانه به خود می گیرد و دیگر حکم تجریدی ریاضیاتی 
و  میکند  کسب  هویتی  ندارد؛  زیباشناختی  موضوعی  یا 

جدول 1. نقش ارتباط سازه و معماری، ماخذ: کاپون، 1388

ارتباط سازه و معماریسال نظریهنظریه پردازانشمارگان

استحکام – سودمندی – زیبایی 2000 قبل از میالدویترویوس1

سازه – کارکرد – رشد فکری1935 میالدیوالتر گروپیوس2

سازه – اجتماع – دانشگاه 1960 میالدیراینر برنهم3

فنی – کارکردی – زیبایی شناختی1963 میالدیکریستین نوربرگ شولتز4

سازه – برنامه – بیان 1966 میالدیرابرت ونتوری5

سازه – طرح – سبک 1983 میالدینورمن فاستر6
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انواع  همین  برای  بدل می گردد.  حضور  برای  ارجاعی  به 
جمعی/ روحانی،  تجریدی،  فضای  دارد؛  وجود  فضاها 

شخصی، مجازی، سایبر و غیره. ون آیک )1900( عقیده 
داشت: »فضا و زمان هر معنایی که داشته باشد، مکان و 
موقعیت معنای بیشتری دارد. برای انسان، فضا جایی ندارد 

و زمان هم لحظه ای ندارد«.
علی رغم تمام تالش انسان، به نظر می رسد ثباتی برای 
نخواهد  وجود  نیز  فضا  و  مکان  میان  تعاریف  هماهنگی 
داشت و قانون ظرف و مظروف بر فضا و مکان متصور 
نیست. چراکه فضا با حرکت خورشید تغییر میکند و مکان 
مایس، 1383،  دگرگون می شود )فون  انسان ها  حرکت  با 
ص 164(. از منظر اندیشمندان محیط گرا، فضاي معماري 
کلیتي است که روح مکان و محیط نیز آن را دربرگرفته 
در  و  یکپارچه  و  واحد  ساختاري  بنا،  کلیت  بنابراین  و 
 )1982( اونگرس   .)1353 )شولتز،  است  محیط  با  تطابق 
تنها  »معماری  دارد:  عقیده  آلمانی  پرداز  نظریه  و  معمار 
که  مکانی  روح  با  آرام  گفتگویی  که  می ماند  زنده  زمانی 
برای آن خلق شده داشته باشد. معماری موضوعش را از 
محیطی می گیرد که در آن واقع شده و فرم، زبان، کلمات 
و مجموعه اشکالش را از میان این متن گسترش می دهد. 
وقتی که معماری با شرایط، چه از نظر فضا و چه از نظر 
مفهوم، رابطه ای نداشته باشد، چیزی جز ژست خالی و 
بدون معنا نیست«. وسایل ساخت مکان معمارانه همواره 
فیزیکی است؛ اما، این امر تک خطی نیست و مسیر رفت 
را  ما  شهرها  و  می سازیم  را  شهرها  )ما  دارد  برگشتی  و 
اختیار  در  که  ابزاری  مثابه  به  باید  معماری  می سازند(. 
باید  دلیل  همین  به  سازد؛  برآورده  را  ما  نیازهای  ماست، 
باشد )فون مایس، 1383، ص 164(؛  سودمند و به صرفه 
بنابراین معماری با تمام اجزاء خود باید در خدمت بهره 
بردار باشد و الزام و حصول این امر در گرو همسازی کل 
و جزء یکپارچة معماری است که سازه در این مقاله نقش 

پیکربندی و ساختارسازی این کل و جزء را دارد.

3-4- معماری و محصول
خاص  ایدئولوژي  و  بیني  جهان  داراي  ناگریز  مبحثي  هر 
 )1386( اسالمي  پیشنهادي  مدل  براساس  است.  خود 
بخش  قابل  قسم  چهار  به  کل،  در  نیز  مباحث  چارچوب 
مداقه  و  بررسي  قابل  مختلف  رویکرد  چهار  از  و  بوده 
است. براساس جهان بینی و فلسفة متفاوت، نحوۀ برخورد 
سخن  مبحث،  این  در  داشت.  خواهیم  متمایزی  نتیجة  و 

از مقایسه و سنجش بوده و معیار و ارزش گذاری مطرح 
است.

معماری  و  سازه  با  برخورد  و  ارزش گذاری  نحوۀ 
است.  داشته  متفاوتی  تفکری  اساس  مختلف،  ادوار  در 
سازه  اهمیت  باب  در  اتریشی،  معمار   ،)1900( وگنر  اتو 
فرم  خلق  در  اگر  »معمار  که:  داشت  عقیده  معماری  در 
هنری، طراحی را از سازه شروع نکند، طرحی نامشخص 
نمود«.  خواهد  ارائه  ناپایدار  نتیجه  در  و  فهم،  غیرقابل  و 
تعریف  می گیرد.  شکل  فرم  و  سازه  براساس  بنا  و  فضا 
ارتباط و تقدم سازه، فرم و فضا در دوران مختلف متفاوت 
بوده است. ادوارد آلن )1900( در خصوص ارتباط سازه 
»طراحی  داشت:  عقیده  آنها  طراحی  فرآیند  و  معماری  و 
سازه ای همانند طراحی معماری مسیری دو طرفه است، 
رفت و برگشت فرم و فضا تا زمانی که یک ترکیب بهینه 

به دست آید«.
و  مییابد  غلبه  معماری  بر  سازه  مدرن  معماری  در 
بناهای بزرگ با بیان سازه ای خود، مبتنی بر انفصال فضا، 
فرم و معماری از سازه بوده و در پاسخگویی به نیازهای 
عملکردی، بعد فیزیکی و تسلط ساختار مصنوع بر محیط 

جدول 2. چهار مدل بن مایه و روش پژوهش، ماخذ: اسالمی، 1386

بن مایه 
پژوهش

روش های 
مختلف 
پژوهش

دیدگاه ها )نگاه 
فلسفی(

توصیفی، 
صحبت از فرم1

روش پژوهش 
توصیفی

کثرت و 
وحدت

تشریحی، 
صحبت از 

عملکرد2

روش پژوهش 
جوهر و عرضتشریحی

مشابه سازی، 
صحبت از 

مدل3

روش پژوهش 
علت و معلولتشبیهی

مقایسه ای، 
صحبت 

از معیار و 
شاخص4

روش پژوهش 
وجود و عدمارزشیابی

1.  Form                     3.  Model
2.  Function              4.  Criteria
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معمار   ،)1900( وندروهه  میس  می گیرد.  شکل  طبیعی 
آوانگارد مدرن، از طرفداران صرف مدرن ناب و بنابراین 
زیبا دیدن خالقیت کمینه گرا همواره بر اهمیت ساختاری 
از  تابعی  »فرم  که:  داشت  اعتقاد  و  می ورزید  )تأکید  بنا 
مراحل سازه ای می باشد. سازه در این حالت دارای یک 
مبنای فلسفی است. کلیت ساختمان و تمامی جزئیات آن، 
همگی دارای ایده و طرحی واحد هستند«. این سخن در 
واقع در تأیید گفته های لی داک )1890(، معمار فرانسوی 
است.  معماری  از  جزئی  »سازه  داشت:  عقیده  که  بود 
معماری تمامًا شکل گرفته توسط سازه است و هدف آن 
باید بیان خارجی سازه باشد. از نظر وی معماری جدید 
در  گیرد«.  شکل  ای«  سازه  جدید  »قوانین  اساس  بر  باید 
با  بناهای  بزرگ،  دهانه های  با  ساختارها  عصری،  چنین 
بیان  با  ساختمان هایی  نمادین،  سازۀ  دارای  و  بلند  ارتفاع 
سازه ای بصری و زیبایی شناسی شکل می گیرند. فناوري 
پیشرفته بر مبنای تفکر ساختاری همچون مدی زودگذر بر 
معماری سایه می افکند، مدی که بعدها با گرایش به علوم 
بُعد  نانوفناوري  و  بیونیک  دیجیتال،  علم  دستاوردهای  و 
دیگری می یابد. هرچند در مقابل این نوع تفکر، تفکر تقدم 
فضا بر سازه نیز حضور داشته، گویی در برخی دوره ها این 

حضور کمرنگ می نماید.
و  معماری  فضای  میان  همسازي  و  تعامل  باب  در 
این  بسیاری،  عقیدۀ  بنابر  است.  مطرح  عقایدی  نیز  سازه 
تعریف  اجزا  وحدت  و  کلیت هماهنگ  پایة  بر  همسازی 
می شود. فضا و سازه به همراه سایر اجزاء ساختمان یک 
هماهنگی  عدم  معرف  کل،  وحدت  چراکه  واحدند،  کل 
طرفی  از  و  سازه،  و  فضا  تأثیر  تحت  بنا  کل  است.  اجزا 
تحت تأثیر عوامل اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی، سازه ای و 
غیره است. حال آنکه یودیکه )1900( معتقد بود: »سازه 
فرم فضا را تعیین نمیکند، بلکه برای آن محدودیت قائل 
می شود«. به عبارت بهتر، سازه بنا را تحت تأثیر قرار نمی 

دهد بلکه آن را محدود می سازد )گالبچي، 1384(.

3-5- تعامل ایده و محصول
بشر همواره از طبیعت الهام گرفته است. در میان جانداران، 
محیط  با  تطبیق  و  شکل  و  فرم  تغییر  اصلي  عامل  نیاز، 
بوده، ساختاري کاماًل پویا و انعطاف پذیر که اکثراً در طول 
براساس  و  رسیده  تدریجي  تکامل  به  متمادي  سده هاي 
صفات ویژه، شکل و فرم جدید یافته است. تالش انسان 
در  طبیعت  ویژگي هاي  و  مشخصه  از  که  بوده  این  بر 

ساختارهاي مصنوع و انسان ساخت بهره گیرد. بنابراین، 
معماري به عنوان ساختاري انسان ساخت و متأثر از فن 
و  اصول  بتواند  تا  بوده  تغییر  دستخوش  همواره  هنر،  و 
شرایط حاکم را به نمایش گذارد. اما، بدلیل عوامل سازه 
اي، تاکنون نتوانسته است پویایي و انعطاف پذیري کالبدي 
را به طور کامل به منصة ظهور برساند و ناگزیر تکامل آن 
بسیار تدریجي و متفاوت از ساختارهاي طبیعي بوده است. 
در مقابل، معماري ادراک بیننده و حس فضا را در برابر فرم 
به چالش کشانده است: عقل و خرد در برابر احساس و 
ذهن. حقیقت آن است که سازه به عنوان یکي از مهمترین 
و  معماری،  از  جدای  فضا،  و  معماري  درتعریف  عوامل 
بدون زیبایی بهره گرفته از الهامات طبیعی و هندسی نمی 
تواند جاودانه بماند؛ حصول این امر با همپوشانی هنر و 
در   )1900( انگوس«  دونالد  »مک  است.  ممکن  فناوری 
این باره عقیده دارد: »خواسته ها و امکانات سازه و اجزاء 
دیگر و برنامة بنا، فضا را شکل می دهد. بنابراین، فضا در 
محدودۀ منطق، ظرفیت ها و توانایی های سازه و بقیة اجزا 
متجلی می شود. لذا فرم فضا، فرم سازه ای نیز هست. سازه 
هم در اتصالش با فضا و مفهوم، منطق یا حقیقت خویش 

بوجود می آید«.
معماری مجموعه ای است از عوامل کلی که ماهیت 
آن مرهون عاملی ایستا است تا بتواند دربرگیرندۀ کل باشد. 
هنگامی یک توده به واقعیتی ملموس بدل می شود که تک 
یک  گیرند.  قرار  هماهنگ  و  واحد  کلیتی  در  اجزا  تک 
و  چارچوب  نیازمند  خود  ثبات  و  ایستایی  برای  ساختار 
هر  محیطی،  دانش  براساس  و  است  نگهدارنده  اسکلتی 
باشد،  بهینه  فضا  و  ساختار  میان  و همسازی  انطباق  قدر 
تر  ملموس  نیز  آن  زیبایی  و  مقاومت  تعادل،  پایداری، 
خواهد بود. سازه همواره یکی از اجزاء ضروری معماری 
یک  برای  ساده  سرپناه  ساخت  هنگام  چه  است.  بوده 
صدها  که  بزرگی  فضای  ایجاد  هنگام  چه  و  خانواده 
و  تفریحی  تجاری،  عبادی،  اعمال  آنجا  در  بتوانند  نفر 
فراغت  اوقات  یا  داده  انجام  را  خود  سیاسی  مذاکرات 
خود را بگذرانند. تاریخ معماری نشان می دهد که فرم ها 
همیشه اساس ساختاری داشته اند. معماری و سازه تا قبل 
حفظ نموده و  را  یکپارچگی خود  از رنسانس انسجام و 
معمار  می رفت.  شمار  به  بنا  ساختار  و  فضا  خالق  معمار 
با علم بر مباحث پایداری و نحوۀ ایستایی فرم ها از آنها 
برای خلق فضا بهره می برد و این ترکیب با ظرافت خاصی 
طبیعي،  ساختار  یک  در  که  همچنان  صورت می پذیرفت. 
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انفکاک فرم، اسکت، کالبد و عوامل تعریف کنندۀ دیگر از 
یکدیگر ممکن نیست؛ در ساختار معماري نیز، سازه و هر 
عامل تعریف کننده اي نمي تواند از هم جدا شده و باید 
براساس اولویت ها و رده ها در کنار هم و برابر هم قرار 
گیرند. اگرچه تا کنون عمده تلقي انفکاک معماري و سازه 
از یکدیگر از مباحث فني نشأت مي گرفت ولي با پیشرفت 
مطلوب  معماري  و  سازه  همپوشاني  امکان  تکنولوژي، 
در  متحرک  و  پویا  ساختارهاي  ساخت  حتي  و  گشته  تر 
معماري امري بدیهي مي گردند. تنها مانع مهم در این امر، 
گرایش هاي مختلف است، که براي کمرنگ شدن اینگونه 
از  گیري  بهره  همچون  اساسي  اقدامات  تفکرات، مي باید 
مدل ها و اندیشه ها، و آموزش و اطالع رساني در سطح 

عام و خاص صورت پذیرد .

3-6- فرآیند خالقانه ایده- محصول
بر  عمده  فعالیت  سه  محصول،  ایده-  خالقانة  فرآیند  در 
از:  عبارتند  که  می گیرند  انجام  تکاملی  رویکرد  مبنای 
نخست، گردآوری و ثبت اطالعات، دوم، تحلیل اطالعات 
راه  ارائة  سوم،  و  طراحی  مسئلة  فهم  به  دستیابی  برای 
 Crowe & Laseau, 1984:( طراحی  مسئلة  برای  حل هایی 

:)17

)*( ثبت: گردآوری اطالعات و عوامل متعدد مؤثر 
بر مسئلۀ طراحی؛ فرآیند طراحی با ثبت اطالعات مربوط 
نیازمند  ثبت،  فرایند  طراحی آغاز می شود. در  به موضوع 
برقراری  و  تمییز  دریافت،  مهارت هایی همچون مشاهده، 

.)Crowe & Laseau, 1984: 19�25( ارتباط است
مشاهده: طراح برای آشنایی با مسئلة طراحی نیازمند 
مشاهده است. ترسیِم آن چه به مسئله طراحی مرتبط است، 
مانند عوامل محیطی و انسانی، محدودیت ها، امکانات و 
بستر طرح، به طراح کمک می کند تا توانایی مشاهدۀ دقیق 
معموالً  افراد  زیرا  نماید.  تقویت  را  محیط  از  آموختن  و 
تنها  کنند،  مشاهده  را  خود  اطراف  دقیق  که  آن  جای  به 
یا  می دانند  خود  که  می بینند  محیط  از  را  چیزهایی  آن 

می خواهند که ببینند.
ادراک: دقت در مشاهده از راه ترسیم، راه را به سوی 
دیدن  راه  از  که  اطالعاتی  نوع  هر  و  محیط  بهتر  دریافت 
فراهم می شود مهیا می سازد. هنگام ترسیم از آ نچه موجود 
از  فراتر  که  می شود  بسیاری  نکات  متوجه  طراح  است، 
دیده های اوست. این امر کمک زیادی به گسترش ادراک 

او از چیزها و محیط می کند.

تمییز: برای این که اطالعات گردآوری شده در فرآیند 
تا  است  الزم  کنند،  پیدا  کارآیی  مسئله  حل  و  طراحی 
شناسایی  مختلف  داده های  و  اطالعات  میان  تفاوت های 
دسته بندی  مسئله  با  ارتباط  و  اولویت  براساس  و  شوند 
شوند. بدین ترتیب، در فرایند ثبت، داده ها و موضوعات 

مرتبط باید شناسایی، دسته بندی و تفکیک شوند.
اطالعات  ترسیمی  ثبت  نهایت،  در  ارتباط:  برقراری 
این قابلیت را دارد که اطالعات گردآوری شده را به طور 
منظم و دسته بندی شده در معرض ارتباط با خود طراح و 
دیگران قرار دهد و زمینة تحلیل و بهره برداری از آنها را 

فراهم سازد.
برای  گردآوری شده  اطالعات  تحلیل  تحلیل:   )*(
اطالعات  تحلیل  طراحی؛  مسئلۀ  بهتر  فهم  به  دستیابی 
گردآوری شده در مرحلة ثبت، فعالیت مهم دیگری است 
می شود.  انجام  طراحی  فرآیند  در  ترسیم  کمک  به  که 
بازبینی اطالعات، خود منشأ پیدایش اندیشه های نو است. 
در این مرحله، مهارت های بررسی، تجرید و ایجاد ساختار 
مجدد میان اطالعات به امر ترسیم در فرایند طراحی کمک 

.)Crowe & Laseau, 1984: 26�29( می کند
گردآوری  منظور  به  طراح  که  زمانی  داده ها:  بررسی 
اطالعات، ترسیم کند، لزومًا هر آن چه را که در تصویر 
انجام شده  ترسیم های  درنیافته است. آزمون  است،  نهفته 
به  تا  می کند  کمک  طراح  به  اطالعات،  گردآوری  برای 
بدین  و  یابد  وقوف  ترسیم،  آگاهانه  ناخود  بخش های 
ترتیب ترسیم های انجا مشده، هدفمندتر در مسیر تحلیل 
قرار می گیرند و به کار می روند. این کار می تواند به کمک 
ترسیم اسکیس های جدید یا تصحیح و تفسیر اسکیس های 

اولیه انجام شود.
از  طراح  تا  می کند  کمک  اطالعات  تجرید  تجرید: 
طریق ترسیم نمودارها و شماءهایی انتزاعی، کلیة اطالعات 
مختلف را به یک زبان واحد منظم، دسته بندی کند و در 
کنار یکدیگر، به شناخت نسبت میان آنها و قوانین حاکم 

بر آن ها دست یابد.
ایجاد ساختار مجدد: ایجاد ساختار مجدد در داده های 
بتوان  که  می دهد  سامان  نوعی  به  را  اطالعات  ترسیمی، 
نتیجة مطلوب را از تحلیل اطالعات به دست آورد و زمینه 

را برای جستجوی راه حلی بهینه و منطقی آماده نمود.
مسئلۀ  برای  ویژه  حل های  راه  ارائۀ  طراحی:   )*(
طراحی  بخش  خالقانه  فرآیند  مرحلة  سومین  طراحی؛ 
است که برمبنای اطالعات گردآوری شده و تحلیل شدۀ 
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مربوط به مسئله طراحی، نهایتًا راه حلی جستجو می شود. 
چون  مهارت هایی  کار،  انتهای  تا  بعد  به  مرحله  این  از 
رمزگذاری، انعطاف در تفکر، جستجوی فرصت و معرفی 
 Crowe &( می رود  کار  به  ترسیم  مهارت  همراه  به  طرح 

.)Laseau, 1984: 30�33

گستردگی  تصویر:  زبان  به  تبدیل  و  رمزگذاری 
تا  می کند  ایجاب  طراحی  بر  مؤثر  عوامل  و  اطالعات 
طراح برای اینکه بتواند این عوامل را دسته بندی کند و در 
طراحی دخالت دهد، آنها را به زبان تصویر ترجمه نماید 
و بدین ترتیب عالئمی مشخص برای انواع داده ها تعریف 
کند. همچنین، پاسخ های یافته شده برای مسائل طراحی، 
برای آن که در طراحی متجلی شوند، باید نخست به زبان 
تصویر ترجمه شوند. آن چه به تصویر درآید، امکان تجلی 

در قالب فرم را به دست می آورد.
انعطاف در تفکر: ترسیم با دست آزاد و با خطوط آزاد 
امکان بسیار خوبی برای تفکر محسوب می شود. این نوع 
ترسیم که نوعی تفکر تصویری خوانده می شود، با سرعتی 
برابر سرعت فکر می تواند مسیر اندیشة طراح را از ایده 
ای به ایدۀ دیگر دنبال نماید. بدین ترتیب، طراح می تواند 
جهش فکر و پیشرفت اندیشه اش را تا دستیابی به راه حلی 

مناسب، به صورت مصور هدایت کند.
جستجوی فرصت: در فرآیند طراحی، برای یک مسئلة 
ارائه  و  بینی  پیش  متعددی  حل های  راه  می توان  طراحی 
طراحی،  ایده های مختلف  راه حل ها و  این  ترسیِم  نمود. 
امکان مقایسة آنها و در نهایت، تصمیم گیری برای انتخاب 

پاسخ برتر را فراهم می آورد.
نهایی  طرح  طراحی،  فرایند  انتهای  در  طرح:  معرفی 
معرفی و ارائه می شود. در این مرحله، طراح از زبان ترسیم 
برای معرفی طرح خود به صورت دوبعدی و سه بعدی 

استفاده می کند. 
رایانه  طراحی  »اصطالح   )1388( تجویدی  نظر  بنابر 
انعطاف  پارامترهای  به  که  معماری  عناصر  تمام  به  محور 
پذیر تبدیل شده و در نتیجه با یکدیگر و زمینه قابل تطبیق 
اند داللت می کند. در این روش از معماری به جای جمع 
آوری چند جسم افالطونی )مکعب، استوانه و ...(، با فرم 
هابی ذاتا متغیر و انعطاف پذیر کار می شود«. در طراحی 
دیگر  به  که  است  به مثابه متغیری  پارامتر  یک  رایانه ای، 
رهیافت  وسیله  به  متغیرها  این  و  است  وابسته  متغیر ها 
تبدیالت  و  تغییر  روش  این  در  می شوند.  محاسباتی 
طراحی و خلق مجموعه ای از جزئیات می توان در زمان 

بسیار کم در مقایسه با زمان الزم برای اعمال تغییرات و 
ترسیم دوباره برنامه های سنتی اجرا شوند. در اصل طراحی 
که  مسیری  در  را  داده ها  و  اطالعات  تمامی  رایانه محور 
تغییر در یک ارزش تغییرات مشابهی را در تمامی دیگر 
)تجویدی،  می کند  متصل  هم  به  می کند،  ایجاد  ارزش ها 

1388، صص 135-136(.
طراحی  در  را  نوینی  روش  معماران  برخی  امروزه 
با  و  می شود  نامیده  تکاملی  معماری  که  اند  پیش گرفته 
هدف رسیدن به سازگاری در معماری از فرآیند تکامل در 
طبیعت بهره می گیرند. برای دست یافتن به نتیجه مطلوب 
مانند طبیعت نمی توان نمونه ها را در مقیاس اصلی ساخت 
و از ارزیابی نمونه ساخته شده، به تکامل طرح رسید. به 
کلیساهای  ساخت  و  طراحی  در  که  آنچنان  مثال،  عنوان 
بعد  تجربه  برای  تمرینی  نمونه  هر  و  افتاد  اتفاق  گوتیک 
بوده است. به کار بردن چنین روشی مستلزم صرف هزینه 
و وقت است که دیگر منطقی نیست. از این رو نزدیک به 
چند دهه است که مدلسازی کامپیوتری جای الگوسازی به 
روش سنتی را گرفته است. در طراحی تکاملی از فضای 
و  گیری  فرآیند شکل  می شودتا  استفاده  کامپیوتر  مجازی 
از  استفاده  هدف  البته  شود.  سازی  شبیه  طبیعت  تکامل 
کامپیوتر در طراحی تکاملی تنها شبیه سازی نیست، هرچند 
که به نوعی با شبیه سازی سروکار دارد. قابلیت ویژه این 
روش آن است که می توان در آن یک فاکتور را تغییر داد 
و تاثیرات آن را مشاهده و بررسی نمود. به عبارتی طراحی 
تکاملی، کاربرد جدیدی را از کامپیوتر طلب می کند، یعنی 
البته مراحلی وجود دارد که  ابزاری برای تفکر.  به عنوان 
تنها از عهده مغز انسان برمی آید. آنچه که ما باید جستجو 
کنیم، شیوه های همکاری بین کامپیوتر و مغز انسان است. 
یعنی کامپیوتر را ابزاری برای تفکر و دنباله مغز انسان تلقی 
کنیم نه دنباله دست او به عنوان ابزار ترسیم. تنها در این 
صورت به نوعی معماری می رسیم، که بدون کامپیوتر امکان 
پذیر نخواهد بود. کاربرد روزافزون کامپیوتر در زمینه  های 
دستاوردهای  مهمترین  از  مهندسی  و  معماری  طراحی، 
سال های اخیر در راستای ارتقاء فرایند طراحی و افزایش 
یک  اجرای  تا  طراحی  از  مختلف  مراحل  در  بهره وری 
پروژه  محسوب می شود. فرآیند طراحی و تولید به کمک 
فعالیت های علمی  از  در حوزۀ وسیعی  می تواند  کامپیوتر 
و صنعتی امروز مانند معماری، طراحی صنعتی، مهندسی 
ساختمان و مهندسی مکانیک و صنایع نقش بسیار مهمی 
برای  معماران  و  طراحان  به  دیجیتال  معماری  نماید.  ایفا 
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خلق ساختارهای حقیقی به  شکل مجازی کمک می کند به 
گونه ای که آنان می توانند پیش از ساختن طرح در فضای 
درونی طرح تمامی شرایط را مورد بررسی قرار دهند. در 
همین راستا، آخرین دستاوردهای علمی در جهان با هدف 
آشنا نمودن طراحان و سازندگان با طراحی دیجیتال و نیز 
فرآیندهای طراحی و تولید با کامپیوتر، امکان طراحی در 
فضای مجازی قبل از خلق واقعیت و نیز تولید با بهره گیری 

از تجسم ذهنی و شبیه سازی به رشته تحریر در می آید.
طراحی  محیط های  شناخت  به  ابتدا  جا،  این  در 
رابطه  این  در  می شود.  پرداخته  ساخت  محیط های  و 
کمک  به  طراحی  محیط های  امکانات  و  خصوصیات 
کامپیوتر )سامانة CAD( و نیز ساخت و تولید دیجیتال 
ادامه  در  می شود.  بیان  تفصیل  به   )CAM )سامانة  
چشم انداز محیط های کامپیوتری توضیح داده خواهد شد. 
در این زمینه نقش کامپیوتر در طراحی، طراحی دیجیتال، 
فرآیند طراحی معماری و طراحی محاسباتی مورد بررسی 
سامانه های  در  دیجیتال  داده های  تبادل  می گیرد.  قرار 
مطرح  مقاله  این  عنوان هدف ضمنی  به  تولید  و  طراحی 
صنعت  در  اطالعات  تبادل  بحث  عملی  پایه  های  است. 
ساختمان و رویکردهای مختلف مانند روش های معمول، 

طراحی  مرحلة  در  دیجیتال  ابزارهای  از  گسترده  استفادۀ 
طراحی  فرآیند  کل  در  دیجیتال  ابزارهای  از  استفاده  و 
طراحی  هستند.  ضمنی  اهداف  قبیل  این  از  ساخت  تا 
پوشش سطوح در معماری و انواع الگوهای متداول شامل 
از  بی شکل  الگوهای  و  گوش  سه   چهارگوش،  الگوهای 
گشته  تسهیل  آن  کمک  به  که  است  موضوعاتی  جمله 
در  نرم افزاری  نیازهای  و  دیجیتال  ساز  و  ساخت  است. 
طراحی و تحلیل سازه و رویکرد دیجیتال به فعالیت های 
دو  تولید  روش   و  دیجیتال  تولید  روش های  و  سازه ای 
بعدی، روش های کاستنی دو و سه بعدی و نیز روش های 
افزودنی، روش های مبتنی بر تغییر فرم و روش های سرهم 
است  روش  این  دیگر  دستاوردهای  از جمله  اجزا  کردن 
که بدلیل محدودیت های تحقیق نمی توان بدان پرداخت و 
پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی روی آن مطالعه شود.

به  ترسیم  افزارهای  نرم  با  معماری،  در  رایانه  کاربرد 
کار بر  اساس  افزارها،  شد. در این نرم  رایانه آغاز  کمک 
با  نیز  حجم  نمایش  بود.  نقاط  و  خطوط  ویرایش  مبنای 
از  »اتوکد«  چون  افزاری  نرم  می شد.  انجام  سیمی  مدل 
پرکاربردترین ها در حوزۀ ترسیم دقیق نقشه های دوبعدی 
و  تصحیح  تکثیر،  امکان  است.  بعدی  سه  تصاویر  گاه  و 

نمودار 3. کاربرد ترسیم با دست و رایانه در مهارت های مختلف، ماخذ: غریب پور، 1393، ص 10
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نرم  این  از  استفاده  مهم  مزایای  دیگر  از  اطالعات  تبادل 
افزارهاست. پس از آن »محیط های پیشرفت هتری برمبنای 
شکل دهی سطوح عرضه شد که در آنها حجم بر اساس 
سطوح پوشش دهندۀ آن تعریف می شد و نهایتًا روش مدل 
صلب پیشنهاد شد که در آن اساس کار حجمی است و 
تحلیل آن بر اساس اعداد و ارقام و تبدیل آن به کار ماشین 
امکان پذیر است« )گالبچی، اندجی گرمارودی و باستانی، 

1390، ص 3(.
در  مهارت ها  مهمترین  از  یکی  دست  با  ترسیم 
عینیت بخشی به کانسپت های معماری است و به مثابه 
طراحان  و  معماران  توجه  مورد  طراحی  برای  قابلیتی 
ترسیم  معماری،  طراحی  در  است.  داشته  قرار  بسیاری 
با دست نه به مثابة یک هدف، بلکه وسیله ای شناخته 
می شود که طراح را در عینیت بخشیدن به ذهنیت ها و 
و  دست  با  ترسیم  رو  این  از  می کند.  یاری  تصوراتش 
اهمیت  معماری  محصول  ایده-  فرآیند  در  آن  کیفیت 
علم،  دنیای  به  رایانه  ورود  طرفی،  از  دارد.  فراوانی 
از  را  معماری  و  طراحی  عالم  حرفه،  و  پردازی  ایده 
نگذاشته  بهره  بی  خود  توجه  جالب  و  متنوع  امکانات 
ای،  رایانه  افزارهای  نرم  کیفی  و  کّمی  گسترش  است. 
امکان های بسیاری از جمله قابلیت ترسیم را در اختیار 
آوردن  فراهم  بر  عالوه  که  است،  داده  قرار  طراحان 
امکان ترسیم تصاویر دوبعدی، به طراح کمک می کنند 
مجازی  خلق  به  بعدی،  سه  تصاویر  پدیدآوردن  با  تا 
گاه  رو،  این  از  بپردازند.  خود  طرح های  و  تصورات 
رایانه  با  ترسیم  امکان  وجود  با  که  می رسد  نظر  به 
مهارت  کسب  به  نیازی  دیگر  آن،  متنوع  امکانات  و 
معماری  طراحی  حوزۀ  در  ویژه  به  دست،  با  ترسیم 
نیست. اما مشکل اصلی بیش از آن که در تقابل دست 
دقیق  شناخت  عدم  در  باشد،  ترسیم  امر  در  رایانه  و 
ترسیم  کارآیی  و  معماری  طراحی  در  ترسیم  جایگاه 
پور،  )غریب  است  فرآیند  این  در  رایانه  و  دست  با 

1393، ص 6(.

فرآیند طراحی در  تکنولوژی  مفهوم   -7-3
و  گوناگون  جنبه هاي  از  مي توان  را  تکنولوژي  مفهوم 
به  توجه  داد.  قرار  توجه  مورد  مختلف  رویکردهاي  با 
و  فرهنگي  اجتماعي،  فلسفي،  علمي،  مختلف  جنبه هاي 
حتي اخالقي و سیاسي تکنولوژي روز به روز پررنگتر 
به  فلسفي  رویکردهاي  امروزه  مي شود.  تر  پردامنه  و 

تکنولوژي اهمیت باالیي یافته است )اسدي و موسوي 
که  فیلسوفانی  اولین  چنانچه  70(؛  ص   ،1389 مهر، 
نحوی  به  یا  و  کردند  مطرح  را  تکنولوژی«  »فلسفه 
که  هستند  مدرن  فیلسوفان  شدند،  تفکر  این  ساز  زمینه 
دیگر  و  »گالیله«  بیکن«،  »فرانسیس  توسط  هایش  زمینه 
متفکران دوره رنسانس ایجاد شده بود. انقالب صنعتی، 
انقالبی نبود که به قرن خاصی منتهی شود، این انقالب 
شد  حاضر  قرن های  در  مدرن  انقالب های  ساز  زمینه 
اطالعات«  فناوری  »انقالب  به  جمله می توان  آن  از  که 
که  کرد  اشاره  دنیا  روز  تکنولوژي  و  علم  عنوان  به 
»انقالب  مانند  بزرگی  انقالب های  می توان  آینده  در 
الکترونیکِی  »انقالب  پالسما«،  »تکنولوژی  ژنتیک«، 
همگی  که  را،  مجازی«  »عصر  و  مصنوعی«  هوش های 
)انقالب  آتشین  موتورهای  که  است  اي  اندیشه  زاییده 
صنعتی نخستین( را به پیدایي آورد، نظاره گر شد. این 
خواهد  رو  زیر  را  جهان  زودی  به  تردید  بي  انقالبها 
نیز  انسانی  روابط  نوع  که  گفت  می توان  حتی  کرد. 
فن  دیگر  و  کاستلز«  »مانوئل  و  کلي«  »کوین  چنانکه 

. خواهد شد  دگرگون  معاصر  شناسان 
واژه  دو  از  و  دارد  یونانی  ریشه  تکنولوژی 
به  »تخنه«  است.  شده  تشکیل    Logicو  Techne
معنای هنر، مهارت و آن چیزی است که آفریده دست 
آفریده  معنای  به   Arche مقابل  در  و  است  انسان 
و  دانش  معنی  به  قدیم  یونان  در  »لوژي«  است.  خدا 
گفت  می توان  ترتیب  این  به  است.  رفته  کار  به  ِخرد 
دانش  با  مهارت  و  هنر  آمیزه  معنای  به  تکنولوژی  که 
با  تعامل  در  خردمند  انسان  که  گفت  می توان  است. 
بازآفرینی  با  و  آن دست می یابد  عام  قوانین  به  طبیعت 
شرایط  و  محیط  در  دانش  و  علم  توسط  قوانین  این 
می نماید  ایجاد  را  خود  نظر  مورد  کاربردهای  دلخواه 
فارسي:  پدیاي  ویکي  از  نقل  به  1380؛  )محمودنژاد، 
در  کاپ«  »ارنست   .)1393 برداشت:  آزاد،  دانشنامه 
احتماالً   1877 سال  در  تکنولوژي«  »فلسفة  کتاب 
اندامي  نارسایي هاي  بین  ارتباط  که  بود  کسي  اولین 
کمي  شد.  متذکر  را  او  نوآور  و  مبدع  هوش  و  انسان 
کتاب  در  نویره«  »لودویگ  زبان  فیلسوف  آن  از  بعد 
از طبیعت  انسان  »آنگاه  نوشت:   1880 سال  در  »ابزار« 
را  خود  اعضاي  گردید،  خود  خالق  او  زیرا  شد  آزاد 
)گلن،  ابزارساز«  حیوان  یک  شد،  ابزارساز  یک  آفرید، 
معني  به  و  فرانسوي  اصل  در  »تکنیک«  کلمة   .)1388
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فن، صنعت، علم، هنر و حرفه است؛ همین طور به فن 
مي شود.  گفته  تکنولوژي  صنعت،  و  فن  علم  شناسي، 
مفهوم  محدودۀ  بر  متفاوتي  نظرات  حال  عین  در 
را  علم  که  تعریفي  جمله  از  دارد؛  وجود  تکنولوژي 
و  علمي  دانش  »کاربرد  مي دهد  تکنولوژي جاي  درون 
سیستمهاي  بوسیلة  عملي  امور  براي  منظم دیگر  دانش: 
منظمي که شامل مردم، سازمانها، اشیاء زنده و ماشینها 
یکي   .)102 ص   ،1385 رهنورد،  و  )رهبرنیا  مي شود« 
یکنواخت  و  یکسان  تکنولوژي  پیشرفت  پیامدهاي  از 
است.  کشور  جهان/  مختلف  نقاط  در  معماري  شدن 
درحالي که پیش از این شکل ساختمانها، بافت محله ها 
ذوقهاي  و  فرهنگي  ویژگي هاي  گویاي  شهر  ساختار  و 
طوري  تکنولوژي  سیستم  زیرا  بود،  آنها  ساکنان  بومي 
فرهنگي  خصیصه هاي  برابر  در  که  است  شده  تعریف 
و  )جعفري  باشد  نداشته  چنداني  حساسیت  محلي  و 

مهدوي پور، 1392، ص 52(.
از سویي دیگر، بر اساس نظرات »پل آلسبرگ« در 
ارتگاي  »خوزه   ،1922 سال  در  انسان«  »معماي  کتاب 
گاست« در کتاب »انسان، موجود ناکجا آبادي« در سال 
کاستي هاي  از  ناشي  تکنولوژي  که  گفت  باید   1951
پرداخته  امر  این  توصیف  به  که  است  انسان  اندامي 
موجب  به  ناقص،  طبیعي  هر محیط  در  انسان  که  است 
فقدان اندام ها و غریزه هاي مناسب، چگونه قادر نیست 
باید  چگونه  نتیجه  در  و  دهد  ادامه  موجودیت خود  به 
شرایط  در  هوشمندانه  تعبیر  با  خود  طبیعي  بقاي  براي 
پیرامون خود تغییراتي به وجود آورد. کاربرد اسلحه و 
مربوط  ترتیب  این  به  شکار  فنون  و  آتش  افزار،  جنگ 
حفظ  براي  شده  طراحي  رفتاري  نمونه هاي  به  است 
داللت  باید  تکنولوژي  واژۀ  که  طوري  به  انسان؛  نوع 
براي  نیاز  مورد  مهارت هاي  و  واقعي  ابزارهاي  بر  کند 
داراي  موجود  این  براي  که  اموري  کاربرد  و  آفرینش 
فقر غریزه و ناقص امکان حفظ خویشتن را فراهم کند 
علوم  اندیشمندان  از  عمده  گروه  دو   .)1388 )گلن، 
اجتماعي، سعي کرده اند در پاسخ به سؤاالت مذکور و 
متأثر  که  فرهنگي  اجتماعي،  سیاسي،  تحوالت  همچنین 
آنها  تبیین  به  است،  ارتباطي  جدید  تکنولوژي هاي  از 
پرداخته و تئوري فراگیري را در این زمینه ارائه کنند. 
رحمانة  بي  کنترل هاي  سرآغاز  را  جدید  عصر  گروهي 
هیچ  به  که  حال  عین  در  و  مي کنند  معرفي  شهروندان 
وجه اهمیت کلیدي اطالعات را در دنیاي جدید انکار 

براي  اطالعاتي  جامعة  پذیرش  از  حتي  و  کنند  نمي 
نمي  راه  خود  به  بیمي  جدید  ارتباطي  رسانه هاي  عصر 
دهند، اما بر استمرار مناسبات حاکم بر جامعه و ثبات 

اصرار مي ورزند. تاکنون  از گذشته  آن 
را  خود  کار  فریزر  جان  میالدی   1966 سال  از 
اولین  است.  کرده  آغاز  تکاملی  تکتیک های  زمینه  در 
بود که طرح های  الگو  تکرار  از سیستم  استفاده  روش، 
مشابه  واحدهای  تکرار  طریق  از  را  متنوعی  معماری 
تشکیل  مشابهی  سلول های  از  جانوران  آورد.  پدید 
و  متفاوت  محیطی  شرایط  در  سلول ها  این  که  یافته اند 
ایجاد  سبب  متفاوت،  موقعیت های  و  محدودیت ها  در 
نیز  تکاملی  معماری  است.  شده  گوناگون  جانداران 
با محیط - محیط طبیعی، اجتماعی  باز و پویا  رابطه ای 
بر  مبتنی  الگویی  و  است  کرده  برقرار  اقتصادی-  و 
دفاتر  از  بسیاری  در  امروزه  می باشد.  خطا  آزمون- 
تهیه  طراحان  خود  توسط  فرآیندها ها  این  معماری 
تولید  برای  ای  فزاینده  امکانات  رو  این  از  و  می شوند 
فضایی  در  محاسباتی  »رهیافت  می کنند.  فراهم  پروژه 
حاصل فعالیت و خرد جمعی طراحان معاصر در دفاتر 
گیری  شکل  حال  در  پیشرو  معماری  دانشکده های  و 
کارخانه های  به  آن ها  تبدیل  از  که  استودیو هایی  است. 
به  تجهیز  با  امروزه  شد،  صحبت  نوآوری  انبوه  تولید 
تغییر  با  میتوانند  محاسباتی  رهیافت  تولید  خطوط 
پروژه  انبوه  و  سریع  تولید  به  مختلف  پارامترهای 
معماری  پروژه های  به  را  پیچیده  مفاهیم  و  بپردازند 
مختلف  حوزه های  در  که  پروژه هایی  نمایند.  تبدیل 
در طراحی  گیر  نوآوری های چشم  به  فرمی -  فضایی 
این  تا  شده  طرح  ویژگی های  اما  اند«.  یافته  دست 
فضای  و  »طراحی«  کیفیت های  بر  ناظر  بیشتر  بخش 
به  که  نکته  یک  است.  بوده  معماری  انتقادی  گفتمان 
نظر می رسد در این حوزه هنوز بدان توجه نشده مسئله 
محاسباتی  معماری  پیچیده  آثار  است.  معماری  ساخت 
مواجه  ابتدا  که  پروژه ها  این  می شوند؟  ساخته  چگونه 
با این انتقاد بودند که فقط برای مجالت تهیه می شوند 
گذاشتند؟  قدم  فیزیکی  واقعیت  عرصه  به  چگونه 
تکنولوژی  از  استفاده  و  معماری  »ساخت«  موضوع 
برای  »طراحی«  موضوع  اندازه  هم  تولید،  در  دیجیتال 
فیزیکی  واقعیت  یک  معماری  است.  مهم  معماری  این 
است و طراحی آن برای ساخته شدن به جهت استفاده 

می گیرد. صورت  انسان ها 
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جدول 3. روش های طراحی دیجیتال، ماخذ: نگارندگان

Design Interfaces in Computational Platforms / CADروش 1

این معماری به طور عمده از طریق پایگاه های کامپیوتری تولید می شود و فرآیندهای الگوریتمیک نحوه تولید 
آن را کنترل می کند. در این فرآیند، پارامترهای متعدد محیطی، زیست محیطی، شکلی، فرمی و اجرایی، به 

صورت الگوریتم طراحی تدوین شده و پروژه مورد نظر طراح، محصول آن الگوریتم است.

Fluidity – Smoothnessروش 2

احجام و فرم های نرم و خطوط سیال از ویژگی های بارز این معماری است. کامپیوتر توان کنترل و طراحی 
با  پیچیده را در اختیار طراحان قرار داده است. طراحی و کنترل خطوط منحنی و صفحات  دقیق احجام 

فرم های آزاد به راستی به »خروج از جعبه« انجامیده است.

Component Based Designروش 3

استفاده از اجزا ریز مشابه، ولی نه به طور کامل یکسان )Component( در این معماری صورت می گیرد. 
صفحات و احجام منحنی و سیال به این  اجزا ریز تقسیم می شوند و این اجزا ریز امکان ساخت سازه های 

پیچیده را فراهم می آورند.

Responsivenessروش 4

یا  و  بومی  و  محیطی  زیست  پارامترهای  پاسخگوست.  طراحی  متعدد  پارامترهای  به  نسبت  معماری  این 
فاکتورهای دیگر محیطی و انسانی، شکلی یا عددی. این پاسخگویی در فرم کالن و یا در اجزا ریز پروژه 

دیده می شود.

Adaptationروش 5

معماری پارامتریک در جستجوی سازگاری با محیط پیرامون خود است و با بهره گیری از تغییرات تدریجی 
فرم در فضای طراحی این موضوع را ممکن می سازد. معماری پارامتریک تالش کرده تا با محیط زیست 

سازگاری پیدا کند و به سمت معماری پایدار حرکت کند.

Versioning – Differentiationروش 6

تغییرات تدریجی در اجزا طراحی به وفور دیده می شود. پوسته های معماری از حالتی به حالت دیگر تغییر 
می کنند بدون اینکه مرزی در تغییراتشان مشخص شود. این تغییرات تدریجی بر اساس پارامترهای مختلف 
مؤثر بر طرح می توانند بازشوها، اندازه قطعات، سایه بان ها، پنل ها و نظایر آن را کنترل کنند. تغییر تدریجی 

و بدون مرز و استفاده از طیف ها از ویژگی های بارز این معماری است.

Envelope – Skinروش 7

استفاده  وفور  به  داخل  در  جداره ها  یا  و  خارج  در  فضاها  پوشش  عنوان  به  پوسته ها  از  معماری  این 
می کند و پتانسیل های فراوانی برای طراحی و ویرایش این پوسته ها را در نرم افزارهای طراحی فراهم 
پارامتریک  منابع طراحی در معماری  ترین  آزاد )Free Form(، اصلی  با فرم های  می آورد. صفحات 

هستند.

Digital Fabrication – CAD-CAMروش 8

طراحی  اندازه  به   )Computer Aided Manufacturing-CAM( کامپیوتر  کمک  به  ساخت 
ترین  پیچیده  تولید  برای  دیجیتال  از ساخت  معماری  است.  یافته  اهمیت   )CAD( کامپیوتر  به کمک 
پارامتریک  معماری  از  جداشدنی  عنصری  به  دیجیتال  ساخت  و  تولید  فرآیندهای  می برد.  بهره  فرم ها 
تبدیل شده اند و الگوریتم ها، روش ها و تخصص های خاص خود را طلب می کنند. پیچیده ترین فرم ها 
این فرآیند ساده سازی شده، در کارگاه ها ساخته و سپس در محل اجرای پروژه سر هم می شوند  در 

.)Assemble(
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روش های طراحی دیجیتال
به طور کلی در رهیافت محاسباتی، فرم با مقادیر مختلف 
پارامترها و معادالت شکل می گیرد. در این روش به دلیل 
وابستگی های متقابل میان اشکال رفتار فرم ها تحت تغییرات 
رهیافت  که  آنجایی  از  است.  شدن  تعیین  قابل  مختلف 
محاسباتی از سال 1999 تحت تاثیر پیشرفت های معماری 
را  محاسباتی  رهیافت  توسعه  است  گرفته  قرار  دیجیتال 
طراحی  محاسباتی،  مفهومی  طراحی  شامل  حوزه  سه  در 
می توان  مولد  محاسباتی  روندهای  توسعه  و  ساختاری 
پیدایش  در  مهمی  نقش  محاسباتی  بررسی نمود. طراحی 
فرم، تولید فرم و ساخت المان های معماری دارد. فناوری 
کامپیوتر برای طراحان امکان استفاده از ابزار های طراحی 
برای مدل سازی، آنالیز و ساخت فرم های پیچیده را فراهم 
سه  در  محاسباتی  رهیافت  پژوهش  این  در  است.  کرده 
طراحی  مفهمومی،  محاسباتی  رهیافت  شامل  مجزا  گروه 
معرفی  و  تفکیک  محاسبات مولد  و  ساختاری  محاسباتی 
به  رویکرد  هر  در  سازی  مدل  ابزار های  همچینین  و  شد 
همراه پروژه های اجرایی بیان گردید. تمامی رویکرد های 
در  نواوری  سوی  به  گامی  پروپوزال  این  در  شده  بیان 
معماری می باشند. با توجه به ویژگی هایی که هر یک از 
و  می آورند  بوجود  معماران  برای  طراحی  در  روش  این 
امکاناتی که هر یک از این ابزار ها در اختیار کاربران قرار 

طراحان  پروژه،  مقتضیات  به  توجه  با  همچنین  می دهند، 
می توانند در راستای ارتقای کیفیت و ساخت معماری از 

هریک از این روش ها بهره برند.

3-8- ارتباط ایده و محصول از دیدگاه بکس
و  مدل ها  یکجانمایي  شد،  پرداخته  بدان  تاکنون  که  آنچه 
تبیین بستري براي معماري و سازه و لزوم متفاوت دیدن 
حال  بود.  طراحي  فرآیند  در  آنها  انگاشتن  یکپارچه  ولي 
به بررسي این بستر در تطابق و تدقیق آن در مدل بکس 
فرآیند  که  است  معتقد   )2002( بکس  می شود.  پرداخته 
به  دیگري،  طراحي  فرآیند  هر  همانند  معماري،  طراحي 
دلیل پاسخگویي به جنبه هاي مختلف کالبدي- عملکردي 
و مسئولیتي که برعهدۀ معمار است، باید طراحي و تدوین 
گردد. وي اظهار مي دارد که فرآیند طراحي معماري بخشي 
از فرآیند کلي ساختمان است که در کنار طراحي و ساخت 
و ساز، مراحل مختلف بهره برداري و مدیریتي، وفق پذیري 
و تخریب را نیز دربر مي گیرد. از آنجا که بکس )2006( 
طراحي  است،  طراحي  فرآیند  دیدن  مند  سامان  به  معتقد 
تب  به  و  ندانسته  طراحي ها  سایر  از  جداي  را  معماري 
مي پردازد.  مند  سامان  معماري  راهکارهاي  مدل ها و  یین 
وي عنوان مي دارد که به کمک این مدل ها، پیچیده ترین 
الگوهاي طراحي هواپیما، قابل تعمیم و استفاده در طراحي 

Texture mapping- Patterningروش 9

در بسیاری از پروژه های پارامتریک استفاده از الگوهای تکرار شونده نقشه ها، بافت ها، عکس های تصویر 
شده بر روی صفحات آزاد نما و پوسته های داخلی دیده می شوند. این الگوها به عنوان پایه ساخت اجزائی 

که می توانند تکرار شوند تا سطوح را بسازند کاربرد فراوانی در ساخت و تولید دارند.

Complexity - Natural Systemsروش 10

معماری پارامتریک دارای یک پیچیدگی ذاتی است. اما این پیچیدگی دارای نظم و ساختار است. معماری 
پارامتریک با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای جدید این امکان را یافته تا ویژگی ها و کیفیت های سیستم های 
پیچیده طبیعی را استخراج کرده و آن ها را به طرح ها و پروژه های معماری وارد نماید. پیوند جدیدی از 
طبیعت و معماری در حال شکل گیری است که پارادایم معماری پایدار را دنبال می کند. معماری به عنوان 
باشد و  امکان پردازش اطالعات متنوع را داشته  بتواند فرصت و  باید  پیچیده و چند بعدی  یک موضوع 
است.  آورده  فراهم  را  طراحی  در حوزه  اطالعات  پردازش  و  مناسب سنجش  پایگاه  پارامتریک  معماری 
کند.  ارزشیابی  و  مدلسازی  را  آن  خروجی های  نمونه  می تواند  تحقیقات،  نتیجه  اجرا  از  پیش  اینکه  مهم 
بدین صورت است که همه روزه نوآوری و دستاوردهای جدید طراحی با استفاده از ابزار ها و روش های 
پارامتریک، ارزش ها و کیفیت های خود را ثابت کرده و به حوزه معماری کاربردی وارد می شوند. معماری 
پارامتریک از فرم های منظم گذشته و از نظم حاکم بر معماری مدرن فاصله می گیرد و در این ارتباط از تکرار 
اجزای ساده هم پرهیز می کند و آن را از ویژگی های مدرنیزم می داند. به جای استفاده از فرم های خالص که 
مرزهای مشخصی میان آنها وجود دارد، اینجا صحبت از ُفرم های آزاد )Free form( و مکانیزم پیوسته ای 
از تکرار اجزا در حال تغییر است به  نوعی که مرزی مشخص هم حضور نداشته باشد: »امکان فراهم آوردن 

بی نهایت حالت تغییر و دگرگونی در طرح و استقبال آگاهانه از پیچیدگی اما با ساختار هایی مشخص«.
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تصمیم  که  است  فرآیندي  طراحي،  بود.  خواهد  معماري 
صورت  طراحي  گروه  همبستگي  چارچوب  در  گیري 
مي پذیرد و هر بازیگري باید ایفاگر نقشي باشد که همگام 
آید.  حاصل  طراحي  غایت  نهایت،  در  و  بوده  هدف  با 
دامنه هاي  عنوان  به  ساختاري  فضاي  داراي  باید  فرآیند 
اهداف  تبیین  براي  آن  دانش ها در  کلیة  که  باشد  طراحي 
طراحي گرد هم آیند )Islami, 1998: 100(. بکس، مطابق 
نظریة حیطه، مدل فرآیند طراحی را به سه حیطة فرآیند 
و  توسعه  فرآیند  و  انسجام،  و  هماهنگي  فرآیند  سفارش 

رشد کیفي تقسیم نموده است.

3-8-1- فرآیند سفارش1
اولین مرحلة فرآیند طراحی، سفارش است. در این مرحله 
فرآیند  در  مهم  بسیار  ارکان  از  که  مطرح می شود  مقیاس 
طراحي بوده و سلیقه ای است؛ بنابراین این فرآیند قابل 
تغییر است که در آن صحبت در باب فرم بوده و مقیاس 
مطرح است. در این فرآیند حرکت از تراز پایین به باال، 
جهت  در  حرکت  و  استقرایي  فرآیند  به  را  موضوعات 
 Islami,( مي سازد  تبدیل  قیاسي  فرآیند  به  را  آن  مخالف، 
1998(. در واقع مدل سازی2 همان خالی کردن3 و طراحی4 

برگشت  و  رفت  فرآیند  دامنه5  است.  کردن  پر  همان 
مشخص  موقعیت ها  و  اجزا  با  ترازها  است.  طراحی  در 
در  مي بایست  طراح  طراحي،  فرآیند  طول  در  مي گردند. 
نظریة سامانه از سفارش ترکیبي به مرحلة سلسله مراتب 
پایین  تا  باال  از  سطوح6  برسد.  رفتاري  و  کنش  سفارش 
می توانند موارد ذیل باشند: آمایش سرزمین، طراحی شهر، 
محله، معماری داخلی، مبلمان و دکوراسیون داخلی. این 
مرحله دارای نگرش کالن نسبت به موضوع می باشد. در 
این مرحله با توجه به سفارش دهنده، امکان طراحی برای 

مردم7 متصور است.

3-8-2- فرآیند هماهنگی و انسجام
در این فرآیند، عملکرد در نقش ائتالف و اتحاد میان عناصر 

1. Ordinance
2. Modeling
3. Inducing
4.  Designing
5.  Field
6.  Levels
7.  Design for People

موجودیت  داراي  عملکرد  و  فرم  است.  مطرح  مختلف8 
بندي هاي  دسته  در  که  بوده  متفاوتي  ابعاد  و  پیچیده 
لحاظ  به  که  دیگر  دسته بندي هاي  مي گیرد.  قرار  مختلف 
بندي  دسته  دو  میان  دارند  قرار  پایین تري  سطح  در  رتبه 
فرم و عملکرد قرار مي گیرند تا به ایفاي نقش پرداخته و 
حرکت  نیز  فرآیند  این  برسانند.  نتیجه  به  را  نهایي  هدف 
بودن  دارا  مستلزم  زیرا  دارد.  برگشتي  و  رفت  دوسویه و 
سامانة دقیق تري نسبت به مرحلة نخستین است تا بتواند 
هماهنگی میان کارفرما، مشاور، پیمانکار، معمار، بنا، مردم، 
دهد.  صورت  را  غیره  و  ساختمان  مختلف  تخصص های 

در این مرحله مي توان طراحی با مردم9 را پیگیري نمود.

3-8-3- فرآیند توسعه و رشد كیفی
فرآیند سوم، رشد کیفی10 )توسعه( است که مبحث بسیار 
و  بوده  طرح  اجراي  فرآیند  مرحله،  این  است.  ظریفي 
داراي مراحل متفاوت است. بسته به نوع طرح و ملزومات 
آن، می توان فرآیند را از مرحلة 3 نیز آغاز نمود. این فرآیند 
زمان  بازۀ  از  هرقدر  و  بوده  طرفه  یک  آن،  ماهیت  بدلیل 
پیشرفت  کیفي  و  بعد کمي  در  توسعه  آن مي گذرد،  آغاز 
پیشروي  با  و  بوده  ناپذیر  برگشت  آن  در  زمان  مي کند. 
به هست  نیست  از  و  پیچیده  به  ساده  از  طرح  زمان،  در 
موارد  می توانند  راست  به  چپ  از  الیه ها  مي گردد.  بدل 
ذیل باشند: مرحلة11 صفر )آغازین)، مرحلة 1، مرحلة 2، 
مرحلة 3 و ...، تا رسیدن به نتیجه و دستیابي به محصول. 
با توجه به مرحله بندي مدل، در این مرحله مي توان براي 
و  مردم12  بوسیلة  طراحی  ساختار  از  موضوع  شدن  پخته 
دانش ضمني آنها به منظور پخته شدن طرح بهره گرفت. 
معماري در مدل بکس، محصول اندیشة خالق طراح است 
که فضاي معماري را توسط یک مدل، ساخت مند نموده 
نشان  را  مداخله  مورد  عوامل  کلیة  همگامي  و  جایگاه  و 
مي دهد؛ زیرا، بکس )2000( معتقد است طراحي معماري 
که  باشد  نحوي  به  باید  محصوالت  سایر  طراحي  همانند 
به  معتقد  وي  یابد.  انجام  موازي  صورت  به  کار  چندین 
معماري  طراحي  فرآیند  نمودن  مند  ساخت  و  مند  سامان 
است، به نحوي که بتوان کلیة ابعاد و عوامل مورد مداخلة 
که  اظهار مي دارد  وي  نمود.  لحاظ  فرآیند  در  را  معماري 
8.  Integration
9.  Design with People
10.  Development
11.  Phase
12. Design by People
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براساس نوع نگرش به فرآیند طراحي، فضاي معماري و 
سازه، به همراه دیگر عوامل مورد مداخله در آن، محصول 
سه   )2002( بکس  منظر  از  کرد.  خواهند  تولید  متفاوتي 
که  مي نماید  تعریف  را  محصول  طراحي  فرآیند  عامل 
عبارتند از: فرم، عملکرد و زمان. فرم دربرگیرندۀ مقیاس؛ 
دربرگیرنده  زمان  و  محیط؛  و  حیطه  دربرگیرندۀ  عملکرد 
فرم  و  عملکرد  بین  این  در  مي باشد.  وضعیت  و  حالت 
ارتباط مستقیمي با تعریف فضاي معماري و سازه داشته و 
یک ارتباط دوسویه و تعاملي میان دو عامل یاد شده برقرار 
مي نماید. این سه عامل در فرآیند طراحي قابل مقایسه با 
سه متغیري است که اسالمي )1998( در فرآیند معماری 
تعریف مي نماید. وي این سه متغیر را که نقش اساسی در 
تعریف چارچوب فرآیند داشته و توسط محور عملکرد به 
هم مرتبط مي باشند را ریخت شناسی، ساخت شناسی و 
محیط مي داند. ریخت شناسي در باب فرم، رنگ و مقیاس؛ 
ساخت شناسي در باب تأسیسات، سازه، ساخت و ساختار؛ 
تعریف  طبیعي  و  انساني  بستر  دو  در  شناسي  محیط  و 
مي گردد. اسالمي در این مدل به تعامل کل اجزاء مطرح 
در معماری می اندیشد. سازه در این چارچوب، زیرشاخة 
از  آنچه  است.  واحد  پیکرۀ  از  جزئی  و  شناسی  ساخت 
مقایسة این دو ساختار برمي آید آن است که در مدل بکس 
زمان به عنوان پارامتر مهم و تأثیرگذار در ساختار تب یین 
سازه، و معماري در کنار فرم و عملکرد جاي گرفته است. 
مدل بکس بر عدم امکان تمایز میان سازه و معماري در 
فرآیند طراحي تأکید مي ورزد. وي عوامل زمان، عملکرد 
و فرم را که برخاسته از محیط، مقیاس و حالت و شرایط 

طرح است، هم راستا و هم عرض هم مي بیند.

4- نتیجه گیري و جمعبندی
تلقی انفکاک سازه از معماری از دورۀ پس از انقالب صنعتی 
حادث شد و منجر به وقوع تحوالتي در عرصه های مختلف 
آموزشی معماری معاصر غرب گردید و نتیجة حاصله چنین 
بود: تقسیم وظایف معماری، توسعة علوم و فناوري سازه 
ای، تفکیک عوامل فرمي از عوامل عملکردي و ساختاري، 
جدایی سازه و معماري و غیره. در زیر سایة چنین ضوابطی، 
و با انفصال معماری و سازه از یکدیگر، هماهنگی چندین 
هزار ساله میان آنها از بین رفت. این در حالي است که فضای 
فضای  خصوصیات  مبین  و  بوده  کیفی  فضایی  معماری، 
وجودی انسان می باشد و عدم همپوشاني این دو عامل در 
کالبد فضا، فضاي ساختاري نامتعارفي را بوجود مي آورد. با 

توجه به تغییرات بنیادیني که در ساحت علم صورت پذیرفته 
است، باید حقیقت ساختمان همچون موجود زنده اي متصور 
گردد که کلیت ساختار در هماهنگي با هم، فضا و سازه را 
با ابزار معماري به هم وابسته و پیوسته مي بیند. متخصص 
سازه نیز مي باید به اهمیت سازه و جایگاه برنامه ریزي و 
سیاست گزاري آن در همگامي با معماري واقف و در نتیجه 
در کنار معمار به خلق بنا )که محصول نهایي فرآیند طراحي 
است( از حوزه و حیطة خود، بپردازد. این امر نیازمند تغییر 
نگرش به جهان بیني و فرهنگ سازي در برابر تفکرات کنوني 
صورت،  این  در  است.  معماري  و  سازه  جدایي  از  منبعث 
خواهد  پایدار  محصولي  شده،  حادث  محصول  و  معماري 
بود که در یک کل یکپارچه به اهتمام نقش و وظیفة خود، 
به عنوان بنا، مي پردازد. معماري تنها با فضاي احداث شده 
ارتباط  ماحصل  معماری  فضای  مي یابد.  نمود  آن  توسط 
تعاملی میان مجموعه عوامل مطرح در نمودهای عینی )سازه 
و تأسیسات( و نمودهای ذهنی )خالقیت معمارانه( است و 
تنها زمانی بدل به الگوی پایدار می گردد که عینیات و ذهنیات 
معماری در هم تلفیق شوند. فضاي معماري کلیت معماري را 
دربر مي گیرد و معماري، همان گونه که در مدل بکس ارائه 
گردیده، تک تک اجزا ساختار را احاطه مي کند. بنابراین فضاي 
معماري، کلیة عوامل ساختي بنا را در برمي گیرد که شامل 
معماري، سازه، و سایر پارامترهاي مطرح در معماري خواهد 
بود. به عبارت دیگر، مادام که در طرح سیال از سامانة سازه اي 
ناهماهنگ مدوالر استفاده مي نماییم نخواهیم توانست آنچنان 
معماري  فضاي  درون  در  را  سیال  فضاي  است،  بایسته  که 
است که تالش  مدل هایي  از  یکي  بکس،  کنیم. مدل  خلق 
مي کند تا جایگاه عوامل مختلف مورد مداخله در طراحي 
و فرآیند آن را در قالب ساختاري معین ترسیم نماید؛ بکس 
در این مدل بطور قطع و دقیق به جایگاه انسان به عنوان 
تصمیم گیر- تصمیم ساز- بهره بردار نمي پردازد و نقش تفکر 
خالق به عنوان مهندس معمار- سازه را سیال و وابسته به 
عوامل مختلف و ذهن طراح معمار مي یابد. به نظر مي رسد 
که تب یین این عوامل نیازمند بهره گیري از سایر مفاهیم و 
مدل هاي طراحي محیطي و رفتاري است. بکس معتقد است 
که باید به معماري به عنوان محصول فرآیند طراحي و تولید 
بنگریم تا امکان معادل سازي و هماهنگ نمایي، کلیت آن با 
اجزاء شکل دهندۀ وجودي آن میسر گردد. این امر یادآور آن 
است که، معماری در آغاز چهارمین تحول خود قرار دارد. 
تحولی بنیادین که کالبد واقعی بنا را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد. بنابراین نگرش به فرآیند طراحي نیازمند جامع نگري 
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است. زیرا بطور قطع تأثیر تحوالت در معماري در هماهنگی 
سازه و ساختار با معماری ساختمان خواهد بود و اگر دانش 
الزم در این فرآیند تکاملی محدود باشد، از روند ساختاري 
و ایفاي نقش مطلوب باز خواهد ماند. در این مقاله فرآیند 
ایده- محصول نه تنها در بعد انسان محور خود، بلکه به کمک 
رهیافت های رایانه ای توضیح داده شد. این بدان معناست که 
کامپیوتر نه به عنوان ابزاری کمک رسان به طراح، بلکه به 
مثابه بخشی از وجود وی و عنصری که طرح های ایجاد شده 
وابستگی قطعی بدان دارند شناخته می شود. بنابراین نمی توان 
رایانه را از این فرآیند خط زد، و بایستی محدودیت های آن را 
بازشناسی نمود و با خالقیت های ذهنی آن ها را پوشش داد. 
در فرآیند طراحی ساخت که به صورت پیش فرض مد نظر 
تمام طراحان و معماران قرار دارند بخش هایی افزوده می شود. 
این مراحل شامل چرخه ای است که با رویکرد تکاملی به 
حرکت درمی آید. سپس در گام اول مولد و جرقه های اولیه 
آن در ذهن طراح شکل گرفته و در گام دوم پای حدس ها و 
گمان ها به پیش می آیند. در گام سوم مرحله سه گانه تحلیل- 
ترکیب و ارزیابی حادث شده که این گام در تعامل دو سویه با 
رهیافت های رایانه محور قرار دارد که شرح آن به طور مبسوط 
داده شده است و در گام چهارم راه حل ها عنوان می شوند. 
در گام آخر که ماحصل فرآیند ایده- محصول در طراحی 
ساخت می باشد نیز محصول ساخته شده و به بار می نشیند 
و با رویکرد های تکاملی دوباره به چرخه تولید بازگردانده 

می شود.
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