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 چکیده

عوامل مؤثر در اند؛ های کمابیش بزرگی روبرو شدهشهری با دشواریی پیمایش فرایند طراحیطراحان براامروزه 

نیاز  حل هاا مهار و مدیریت این همه عوامل، و کار گزینش و ارزیابی راه گوناگون و پیچیده گشته و طرح بسیار

یشتر متکی به ذهنیت خاود و بمند پیمایند که کمتر قاعدها میهای گوناگونی ردشوار شده است. طراحان شیوه

اگرچاه از ساوی اسات. ان بدور مانادهاز این رو فرایند طراحی از دسترس نقد و بررسی از سوی دیگر آنها است،

ها هنوز برجاست. با توجاه است اما برخی پرسشرائه شدههایی اها پاسخاندیشمندان این حوزه، برای این کاستی

باا  کندمیاین مقاله تالش  های خودبنیاد،آوری طراحان به روشهای فردی طراحی، و روبه انتقادناپذیری روش

بر پایه واژگان بنیاادی را معاصر در فرایند طراحی شهری  رویکردهایاستفاده از روش تحقیق استدالل منطقی، 

نقاا   مورد بررسی قرار داده و با مقایساه ایان رویکردهاا ، نظری، مسیر و روش فرایندمبانیش، یعنی این پژوه

 را تبیین و تدقیق نماید. هریکضعف و قوت 
 

 نظری، هدف طراحای، روش و مسایر مبانی، رویکردهای حاکم بر فرایند، شهری : فرایند طراحیواژگان کلیدی

 فرایند.
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 مقدمه -1

گذشت نیم سده از  پژوهش در باره فرایند طراحی، رویکردهای چندی مطرح و ارزیابی و نقد شده که هر کادا  نکاات  امروزه با

میالدی همزمان با رویارویی با دشواری های پایش آماده  1591و اوایل دهة 1591قوت و کاستی های هم دارند. در اواخر دهة 

د آن، رویکردهای معمول در طراحی با تردیدهای اساسی روبرو شاد. تاا آن پس از جنگ جهانی دو  در اروپا و بحران های پیام

زمان طراحی شهری بر پایة نیروی آفرینشگری و خالقه، و حس هنرمندانه طراحان پدید می آمد و فرایند طراحی کاری وابسته 

به شدت نیازمند به ساخت و سااز  به شخص معمار بود. چنین انگاره ای از آن پس که معماری ناچار از پاسخگویی به جامعه ای

و تولید انبوه شد دیگر کارایی نداشت. در برابر این رویدادها نظریه پردازانی در جستجوی  فرایندی منطقی، علمای و ساامانمند 

بر آمدند و نظریاتی پدید آمد که زمینه اصلی آنها نقد و بررسی روش های فرایناد طراحای باود. نادیمی در بااره آرااز طراحای 

نظریه پردازی در باب فرایند و روش شناسی طراحی عمری نسابتا  کوتااه دارد. سارآراز مطالعاه در سااز و » ژوهی می نویسد: پ

باز  1591برای آن به کار گرفته شده است ، به اواخر دهه « طراحی پژوهی»کارها و فرایند طراحی ، که در این نوشتار اصطالح 

 (59. 1731. 95ندیمی. صفه. ش «) می گردد.

گمان می رود یکی از نخستین انگیزه ها در پیدایی پژوهش در فرایند طراحی ، پیچیده شدن کار طراحی در پی گسترش شمار 

با زمانی مقاارن باود « طراحی پژوهی» شروع » عوامل مؤثر در فرایند و افزایش کمی ساخت و ساز بوده است. به گفته ندیمی: 

یچیده اروپای پس از جنگ جهانی دو  با بحران مواجه شده بود. فرایند ستنی و معماول که طراحی در حل مسائل و مشکالت پ

طراحی که بر قدرت جادویی خالقیت و ابداع و حس هنرمندانه متکی بود، دیگر فرایندی قابل اعتماد و متناسب با دامناه تايثیر 

راحی این حق را به خود مای دادناد کاه بار فرایناد وسیع طرح در تولید انبوه به نظر نمی رسید. استفاده کنندگان از حاصل ط

 )ندیمی. همان(« طراحی نظارت داشته باشند و یا الاقل اطمینان حاصل کنند که این فرایند ، قانونمند و قابل ارزیابی است.

ت. اینکاه پس دومین عامل در پیدایی طراحی پژوهی نبود مالک ها و معیارهایی برای ارزیابی حاصل فرایناد طراحای باوده اسا

بهره گیرندگان از طرح نمی توانستند تيثیری بر حاصل فرایند داشته باشند و نقشی را برای خود در آن نمی دیدناد. آنهاا ناچاار 

بودند پس از ساخت از طرح بهره ببرند؛ و بپذیرند که طرح به نیازهای آنها پاسخ داده است. ولی چه تضمینی وجاود داشات در 

به دنبال آنها معماران نوگرا )مدرن( خود را رها از قیود سنت می شمردند و در پی دستیابی به جایگاه  روزگاری که هنرمندان و

 پیامبران بودند و خود را ناجی بشر می پنداشتند ، به نیازهای بهره گیرندگان توجه کرده باشند؟

نظا  مند برای طراحی، دل مشاوولی اصالی  در پاسخ این ضرورت زمانی، پیشنهاد فرایندی منطقی، علمی ، و» به گفته ندیمی 

نظریه پردازان اولیه طراحی در ده های شصت و هفتاد بود. آنها می کوشیدند با نظا  مند کردن فرایند طراحی طراحان را قاادر 

د و سازند تا از عهده حل پیچیدگی های روزافزون مسائل طراحی در عصر صنعت ، که از محدوده یک حرفه خاص فراتر رفته بو

برای نخستین بار در نشستی در مدرسه معماری پورتزمااو  »ندیمی .همان.( «) به امری میان رشته ای تبدیل شده بود برایند.

، به تفاوت میان روش شناسی طراحی در عرصه های گوناگون توجه شد و شیوه هاای طراحای در 1593در جنوب انگلستان در 

 طراحی صنعتی بررسی شد. معماری ، جدا از زمینه های دیگر مانند 

بررسی و تحلیل و بحث در باره فرایند طراحی در نیمه سده بیستم میالدی پا گرفت. گرچه در مطالعات طراحی پژوهی چنادان 

فرایناد توجهی به فرایند طراحی در گذشته نشده است، ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم ناچار باید باه بررسای و تحلیال روش 

رداخته شود. باید این پرسش پاسخ داده شود که چه گونه فرایندی در گذشته پیموده می شده که دستاورد در گذشته پ طراحی

 آن چنین ساختمان هایی بوده است؟
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، چند سده پیش از اینکه بحث در باره فرایند طراحی آراز شاود، روش خاود را دگرگاون طراحانرربی و شهرسازی در معماری 

ررب را بکلی دیگرگون کرد. در پای آن در ساده بیساتم کشاورهای  شهرسازیی نوینی آوردند که کرده و رو به تجربه روش ها

ررب بودند نیز این دگرگونی ها را پی گرفتند. رویدادهای بسیاری بودناد کاه باعاث  شهرسازیدیگری که به هر علت زیر تيثیر 

رویکرد مطرح در باره فرایناد طراحای، رویکارد ار چهدر سده بیستم روش های گوناگونی را تجربه کنند.  شهریشدند طراحان 

نقاد و تحلیال شاده اناد.  مقالاهآزمون هساتند کاه در ایان  -رویکرد مشارکتی و رویکرد گمانرویکرد فردی، ترکیب، -تحلیل

رویکردی که بدان کمتر توجه شده، رویکرد سنتی است که در گذشته و تا پیش از چیرگای روزگاار ناوگرایی )مدرنیسام( و در 

معماری سنتی ) هم اروپا و هم ایران با تفاوتهایی( پی گیری می شده است. این رویکرد از آن رو کاه دارای برتاری هاا و ارزش 

 تحلیل شده است.  مقالههایی درخور برای فرایند طراحی است نیز در این 

 

  شهریطراحی فرایند  ساختار ماهیت -9
مسایر » و « روش پیماایش» ، و «گزینه نهاییپایان: »، «هانیازآراز : » دارای  است که یک فرایندودن ، پیمکار طراحی معماری

طاراح یاا « نظری  مبانی» که همگی در پرتو  داردطراحی چهار پرسش پیش رو می باشد. هر فرایند « پیمایش، از آراز تا پایان

کند که فرایند برپایاه چاه دیادگاه و بینشای نظری روشن می  مبانیطراحان پاسخ می یابند: چرا؟ به کجا؟ از چه راه؟ چگونه؟ 

بخش های بنیادی در هار  پسپیموده می شود و چه نیازهای انسانی را می پذیرد؛ یا نیازها در چه چهارچوبی تعریف می شوند. 

 فرایند اینها هستند:

 موده می شود.؛ و چرا فرایند پیهست ه این نیازهاد که چه ضرورتی برای پاسخ بکنروشن می  انگیزه )چرا(: -1

 فرایند سرانجا  به کجا باید برسد و چه چیزی را طراحی کند.سازد که می روشن )به کجا(:  هدف -9

انجا  می گیرد و فرایند را  فرایند بر روی آنگا  ها و فعالیت های بنیادی برنامه کاری. مسیری که : فرایند )از چه راه(مسیر  -7

 در فرایند انجا  شود.اینکه چه کارهایی باید پیش می برد. 

 چگونه این کارها باید انجا  شوند. طراحی چگونه انجا  می گیرد. :فرایند )چگونه(روش  -4

 

  فرایند طراحیگونه شناسی رویکردها به  -7
 گونه شناسی لَنگ -7-1

 و آزمون. جان لنگ در دسته بندی خود چهار رویکرد اصلی را چنین نا  نهاده است: شهودی ، عقلی، جدلی، فرضیه

روش شهودی:روشی درونی، با فرایندی از تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی که در آن داده ها در روندی مرموز و پیچیده  -1

به فرجا  خود می رسد. طراح در این روش ، همه کاره است؛ او نیازها را می سنجد؛ راه حل ها و گزینه نهایی را برمی گزیناد و 

 (49. 1711سته است. ) لنگ.همه فرایند بدو واب

تجربی ، با فراینادی از تجزیاه و تحلیال ، ترکیاب و  -روش عقلی: روشی بسیار خردگرا، برپایه انگاره ها و اصول روش علمی -9

ارزشیابی ؛ که در آن فرایند تصمیم گیری، روندی انتزاعی است که در یک نظم خطی متوالی پیموده مای شاود. در ایان روش، 

با دقت بیشتری تحلیل شوند ، دانش جامع تری بدست می آید ؛ نیز نقش طراح ، کلیدی است. این روش ، بیشتر هرچه مسائل 

 (49هنجاری است تا اثباتی و طراحی بر پایه باورهای طراح را موفق تر می داند.)لنگ. همان.

که در آن فرایند تصمیم گیری، با همراهای روش جدلی: روشی خردگرا، با فرایندی از تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی ؛  -7

و مشارکت بهره گیرنده در یک نظم خطی متوالی پیموده می شود. طراح در آن، یک کاردان فنی است که تنها اطالعاات ماورد 

 (43نیاز تصمیم گیری را گرد می آورد و روشی هنجاری است.) لنگ. همان. 
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ی همچون فرایند آزمون های علمی.با ارائاه یاک فرضایه و آزماون آن. ایان روش فرضیه و آزمون: روشی خردگرا، با فرایند -4

 رساله کمابیش روش جدلی را با روش مشارکتی که از سوی برادبنت معرفی شده همسان گرفته است. 

 

 گونه شناسی بِرادبِنت -7-9

شنهاد روش های طراحی در سه طی دو دهه طراحی پژوهی، تدوین و پی» است.  1535دسته بندی دیگر از جفری برادبنت در 

ترکیب، روش مشاارکتی، روش  -جریان عمده شکل گرفت که به عنوان سه نسل روش های طراحی خوانده شدند: روش تحلیل

 .همان(95. صفه. ش 1731آزمون. ) ندیمی. -[concept طرحمایه ] پِیرَنگ

آزماون(، آشاکارا باه روش  -ساو )طرحمایه ترکیاب(، و -در تحلیل این دسته بندی می توان گفات ناا  روش نخسات)تحلیل

پیمایش فرایند طراحی اشاره دارند؛ ولی نا  روش دو  ) مشارکتی( به وجهی از پیمایش اشاره دارد و تيکید می کند که فرایناد 

ماه باید با مشارکت بهره گیرندگان پیموده شود؛ ولی به خود روش نپرداختاه و شااید از هماین رو باوده کاه روش دو  را باا ه

 تمایزات آن می توان از سنخ همان روش نخست بشمار آورد. 

نکته مهم دو  این است که این دسته بندی آشکارا برپایه این باور پدید آمده که فرایند طراحی امری کامال  مساتقل از موضاوع 

باه موضاوع طراحای نشاده و طرح است. به گفته دیگر ، صورت و محتوای فرایند هیچ نسبتی با هم ندارند. چون هیچ اشاره ای 

تنها به روش پیمایش توجه شده است. ولی باید دانست که این باور پایه نیاز به بررسی و اثبات دارد و نمی توان باه ساادگی آن 

 را مسلم پنداشت. 

وزی تا اینجا می توان گفت در یک دسته بندی روشن، دو گونه اصلی روش ها برای فرایند طراحای ، روش گذشاته و روش امار

می باشد. منظور از روش گذشته ، روشی است که تا پیش از پدیدارشدن فرایند های متکی به طراح ، و بیشتر در جوامع سنتی 

دنبال می شد. روش امروزی هم بر پایه دیدگاه های مدرن و متکی به طراح ، و در ضدیت با روش گذشاته دنباال شاده اسات. 

 در باره روش های فرایند ارائه کرده و بررسی خود را بر همین پایه دنبال می کنیم.برای  پیشبرد بحث ، دسته بندی زیر را 

 

 

 

 

 

 

 نقد و تحلیل رویکردها -4
 رویکرد سنتی -4-1

در فرهنگ و سنت معماری ررب برای کشف چگاونگی طراحای معمااری در گذشاته ، بجاز بررسای و تحلیال و مطالعاه روی 

یافت می شود که می تواند تا اندازه ای روش سنتی فرایند را آشکار سازد. در فرهناگ ماا ساختمان های بجامانده، نوشته هایی 

    

 نمونه

: گونه شناسي رويکردها به 1جدول 

 فرايند طراحي

 

 

شناگونه

 يس      

هيکردرو

ب    ه ا 

  ن   يفرا

 یطراح

رويکردسن

 تي

 ف    رد  يک    ردرو

 معماران م رن

 -تحلي     يک   ردرو

 ترکيب

 -گم   ان  يک   ردرو

 آزمون

 يمشارکت يکردور

 

رويک  رده

ا  

 امروز 

 هيلوکوربوز

 س    توفريکر

 الکسان ر

 جان لنگ

 اني      برا

 الوسون
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ایرانیان بجز ساختمان های بازمانده و یکی دو رساله، کمتر نوشته ای در این باره یافت مای شاود. ایان امار کاار بازیاابی روش 

 گذشتگان در طراحی را بسیار دشوار می کند. 

 ایند و انگیزه فر مبانی -الف

نظری در رویکرد سنتی به فرایند، جهان بینی سنتی پیش از مدرن، برپایه اصول و قواعدی ویژه بوده که بارای  مبانیباید گفت 

هر مسئله ای ، راهی و الگویی ویژه داشته است. همه نیازها از پیش روشن بوده و انتظار از دستاورد فرایناد نیاز مشاخص باوده 

 است.

 مسیر فرایند -ب

ویکرد سنتی در فرایند طراحی ، مسیری مشخص و یکسان برای فرایند پیموده می شد که برپایه سانت سااختمان ساازی در ر

کهن بود و همه معماران با ایمان به کارآمدی آن مسیر همواره همان را می پیمودند. گرچه الکسااندر ایان مسایر را ناخودآگااه 

بلکه خودآگانه و با انتخاب منطقی بوده است. معماران کهن در برخاورد باا هار توصیف می کند، ولی آن هرگز ناخودآگاه نبوده، 

فرایند، در آراز آن را بازشناسی کرده و شرائط و امکانات آن را می سنجیدند. ساپس تاالش مای کردناد دریابناد کاه از میاان 

نزدیک تر اسات و هماان را بکاار مای  الگوهای گوناگون ساماندهی فضایی ، چه الگوهایی بیشتر به شرائط و خصایص آن فرایند

 بردند. اگر نیاز بود توییراتی را برای متناسب کردن الگو با آن کار انجا  می دادند و سپس طرح را اجرا می کردند.

آرایاش ]  » استاد پیرنیا در باره چگونگی ساماندهی در معماری سنتی ایران با بیاانی بادور از پیچیادگی چناین گفتاه اسات: 

فضایی[ اندا  ها در معماری سنتی بر پایه هنجارهای ویژه ای انجا  می گرفته است . معمار به تناسب، فضاهای مورد  ساماندهی

، یا کاستن و افزودن و جابجا کردن آنها، کار را به سرانجا  می رسانده است. در آرایش «کَست افزود»نیاز را سامان می داده و با 

بهره گیری می شده اسات. بارای سااختمان هاای بازرن مانناد کاا  یاا  ی [ جُفت و پاجُفتیران ] از ویژگ]فضایی[ معماری ا

پرستشگاه که می بایست نمایشگر شکوه و سنگینی باشد، ]از ویژگی [ جفت بهره گیری می شده است. بالهای جفت و همساان 

که رهیانش ]او را [ درمیاان گرفتاه  و همسنگ ساختمان به سینه و دل آن شکوه و سنگینی می بخشید؛ مانند ]انسان[ بزرگی

باشند. ولی در ] آرایش فضایی [ خانه ها و کوشک ها کوشش می شد با کاربرد پاجفت ، یکناواختی و سانگینی را بارهم زنناد؛ 

 . مقدمه(1713پیرنیا. « ) چنان که هرگوشه آن برای بیننده تازگی داشته باشد.

 یر فرایند سنتی ) دست کم در ایران( برشمرد:پس به طور کلی می توان مراحل زیر را برای مس

 دید از محل طرح و بررسی پیرامونی آن.باز -1

 .ی شرائط و امکانات محل طرحایشناس -9

 .برگزیدن الگویی که بیشتر با این شرائط سازگاری داشته باشد -7

  . حطرنیازها و شرائط الگو برای متناسب کردن هر چه بیشتر گزینه با « ست افزودکَ» -4

 گا  چهار  در واقع هم مسیر فرایند را مشخص می کند و هم تبیینی از روش فرایند است که بر تما  فرایند چیرگی دارد.

 

 روش فرایند -پ

روش پرداختن به طراحی معمول معماری همواره یکسان نبوده است. یکای دو » پیر فُن مایس در باره فرایند سنتی می نویسد: 

و صنعتگران می توانستند بدون توسل به پالن ، ساختمانی را برپا دارند. بحث و بررسی و همچنین بازدید  قرن پیش کارفرمایان

از زمین مورد نظر کافی بود؛ چرا که مدل های آرایه بندی فضایی و شیوه های ساخت و ساز به ندرت توییر می کردند. اگر ابعاد 

کرد؛ اماا عماودی باودن، تناسابات ، نحاوه سااخت ، قرارگیاری و حتای  پنجره ها کمی از این ساختمان به ساختمان فرق می

تنظیمشان در دل دیوار، نیازی به تصریح نداشت. آنان برحسب قاعده و قانون هنری دست به ساخت و سااز مای زدناد  و  ایان 

 ه پیوند داشت می رساند.شیوه بیانی است که به خوبی توافق تاکتیکی را که در آن زمان با جان صنعتگران و طراحان هر منطق
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ثبات تکنیک ها و فر  ها در واقع نوعی همگنی ظاهری را موجب گردیده بود که خود را بر عمو  و همچنین بر تولید کننده به  

شکلی کامال   طبیعی تحمیل می کرد. فرق نمی کرد چند نوع صنعتگر مسئول طراحی و اجرای آن باشند؛ ساختمان هاا شابیه 

تن تلویحی اینکه چه چیزی است که شخص می تواند از ساختمانی تاازه انتظاار داشاته باشاد، ضارورت وجاود هم بودند. دانس

( پاس 941. 1717فان ماایس. «) می ناامیم ، منتفای مای سااخت.« فرایند طراحی» مراحل مختلف آنچه را که ما این روزها 

 ویژگی هایی را که فن مایس برای روش سنتی برمی شمرد اینها هستند: 

 الگوهای طراحی به ندرت توییر می کردند؛  -الف

 اصول و قواعد یکسان بود؛  -ب

 فنون و کالبدها تکراری بودند؛  -پ

 انتظار از دستاورد فرایند از پیش روشن بود. -ت

ه در طراحی بومی یا طراحی مبتنای بار افزارمنادی، محصاول نهاایی با» الوسون نیز کمابیش این ویژگی ها را پذیرفته است: 

صورت پاسخ منسجمی به مسئله در می آمد که حاصل سالها تجربه نسل اندر نسل بود. از این رو هر بخشی که توییر مای کارد 

کل سیستم ممکن بود به طرق گوناگون مختل شود. همچنین در فرایند بومی، طراحی پیوندی بسیار نزدیک با سااخت داشات. 

پیامدهایی بدنبال داشته است. امروزه نقاش طاراح هام دگرگاون شاده اسات.  امروزه طراحی از ساخت جدا شده است. این امر

 امروزه هستند کسانی که بر این باورند مرزهای قانونی ایجاد شده میان طراح و سازنده، راهی به معماری خوب نگشاده است. 

ا برای همگان آشکار سازد. او کاه خاود دست یافته و بر آن شده آن ر« تشابه الگویی مسئله و فرایند حل آن » الکساندر به راز 

در واقع معلو  می شود که آنچاه ایان شایوه مای » پایه گذار یک شیوه علمی در فرایند بوده، آن را به دور افکنده و می نویسد:

 کند چیزی جز خالص کردن ما از همه شیوه ها نیست.... قدرت زیباساختن بناها از پیش در ما وجود دارد.جاوهره ای اسات آن

چنا ساده و عمیق که با آن به دنیا می آییم. هیچ استعاره ای در کار نیست؛ بی ارراق چنین است.بزرگترین زیبایی و همااهنگی 

را در عالم تصور کنید؛ زیباترین جایی را که تا کنون در خواب یا بیداری دیده اید؛ هم اکنون و همین لحظه قدرت ایجااد آن را 

فروخفته بوده است؛ آن را داشته ایم ؛ اما از بکاربردنش می ترسیده ایم. می فهمیم که ترس ماست که دارید.... این قدرت در ما 

فلجمان کرده و شیوه ها و تصویر های ذهنی که برای رلبه بر این ترس ها بکار می بریم ما را از کار انداخته است... واقعیت ایان 

یده های مربو  به آنچه باید برای زنده ساختن بنا یا شهر انجاا  گیارد آزرده است که ما خود را آن چنان با قواعد و مفاهیم و ا

و با شیوه هایی خاص کاار « سیستم» ایم که از آنچه طبیعتا  ر  خواهد داد می ترسیم، و متقاعد شده ایم که باید در قالب یک 

 (17همان.« ) کنیم؛ مبادا بدون آنها محیط ما دچار هرج و مرج شود.

، آشکارا نموناه ای از افارا  و تفاریط «معماری و راز جاودانگی» و « یادداشتها...»فت که دیدگاه الکساندر در دو کتاب باید پذیر

 در باره یک موضوع است.

جان لنگ نیز تماایز فرایناد ناخودآگااه و خودآگااه را در تمادن هاای گذشاته و اماروزی مای پاذیرد؛ ولای در ایان بااره مای 

ولیه تمدن دره ایندوس یا معابد امریکای مرکزی و جنوبی یا کلیساهای اروپا به تفکار خودآگااه قابال طراحی شهرهای ا»نویسد:

( اگار دو دیادگاه 41..1711لناگ.«) توجهی نیاز داشته اند. طراحان آن دوران از فرایند تصمیم گیری درکی شاهودی داشاتند.

است رویکرد سنتی را شهودی و ناخودآگاه بنامد؛ شاید برای  الکساندر و لنگ را درهم آمیزیم می توان گفت فرهنگ رربی مایل

اینکه از عقل جزئی، مادی،کمی، و حسابگرانه امروزی بدور بوده است. ولی از دید این رسااله، رویکارد سانتی ، صارفا  شاهودی 

 نبوده و بی گمان ناخودآگاه هم نبوده است.

رده بود بپذیریم آنگاه می توانیم روش سنتی در فرایند طراحای را برپایاه سرانجا  اینکه اگر مسیری را که استاد پیرنیا معرفی ک

را بکارمی بندد و تالش می کند آنقدر بار  لزونی( بدانیم که کامال  بازخوردکردن یک گزینه ، فرایندی مارپیچ )ح« کَست افزود» 

دارد، کار کند ؛ تا آنجا که بهترین پاساخ را روی یک گزینه که بیشترین همراهی و هماهنگی را با اصول و قواعد سنتی معماری 
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به محدودیت ها و شرائط طرح بدهد. نکته مهم این بوده که یک گزینه دقیقا  برپایه یک الگوی شناخته شده بدست می آماده و 

 معمار خود را با گزینه های گوناگون ) آن چنان که در روش های امروزی مطرح است( درگیر نمی کرده است.

 کردهای فردی معماران مدرنروی -4-9

 نظری فرایند مبانی -الف

رویکردهای امروزی در فرایند طراحی در یک ویژگی با هم مشترک هستند و آن پیروی از بیانش نوگرایاناه) مادرن( در مباانی 

گرایای کاه نظری و در روش ها می باشد. این روش ها رالبا  متکی به شخص معمار هستند و کمابیش در همه آنها گونه ای فرد

 ویژگی مدرنیسم است به چشم می خورد. 

پس به طور کلی رویکرد فردی معماران مدرن بسیار متکی به بینش مدرن به انسان و انسان مداری افراطی اوست. طراح آزادی 

د، نماایش کامل برای درپیش گرفتن هر روش دلخواهی است و کامال  به مهارت ها و درونیات خود اتکاا دارد. هادف او در فراینا

استعدادهای فردی خود برای پاسخ به برخی نیازهای مورد پذیرش خودش می باشد. در این رویکرد ، نیازسنجی بستگی کامال 

به دیدگاه طراح دارد و معموال  به نادیده گرفته شدن تفاوت فرهنگها و بینش ها در گاروه هاای انساانی مای انجاماد. فروکااهی 

 دستاوردهای این رویکرد است. نیازها به چند نیاز معدود، از

 مسیر فرایند -ب

چیرگی فردگرایی و اهمیت یافتن روزافزون جایگاه معمار و طراح در معمااری مادرن، بادنبال خاود باورهاای تاازه ای را بارای 

عداد خود معمااران معماران پدید آورد.روزگار پیروی از قواعد و اصول از دید آنها بسر آمده بود و جایگزین آنها، تنها تجربه و است

بجا مانده بود. معماران ناچار بودند به خود متکی باشند ؛ چون پشتیبان های گذشته را ویران ساخته بودناد.از ساوی دیگار، باا 

همه پیشرفت های در حوزه فناوری، ساختمایه ها )مصالح( و علو  پایه برای ساختمان سازی ، بارای معمااران روشان باود کاه 

از گردهم آوردن مجموعه آنها پدید نمی آید و چیزی بیش از آنهاست.معماری با ساختمان ساازی مادرن دو معماری در واقع ، 

امر جدا و مربو  به هم شمرده می شدند.از این رو طبیعی بود که وجه درونی فرایند طراحی که وابسته به خالقیت  و اساتعداد 

مسیرهای فردی، همان فردیت آنهاست. به گفته دیگر، آزادی محض در ذاتی او می شد قدر و جایگاه ویژه پیدا کند.ویژگی مهم 

 گزینش مسیر. پس هیچ مسیر از پیش تعیین شده ای وجود ندارد.

 روش فرایند -پ

این آزادی در بکار گیری انواع روش ها نیز در رویکرد فردی نمودار می شود. لنگ بشدت بر روش فردی معماران نوگرا )مادرن( 

فرایناد طراحای شاامل شاماری فعالیات » ( او در جایی شهود را از ناخودآگاهی جدا کرده اسات:43.. 1711.تاخته است.)لنگ

مرحله بندی شده است که هر کدا  شخصیت و نتایج خود را دارند. فعالیت های عقالیای فرایناد طراحای عبارتناد از: تجزیاه و 

زندگی روزمره بعضی از این مراحل به شکلی خودآگاه ، بعضی به تحلیل ، ترکیب، پیش بینی ، ارزیابی و تصمیم گیری. در رویه 

 (91. 1711لنگ.« ) صورت شهودی و بعضی دیگر به صورت ناخودآگاه انجا  می شوند.

از اینجاست که به گمان این رساله، لنگ تمایز خود را در این باره با دیدگاه الکساندر نشان می دهد. الکساندر فرایند ناخودآگااه 

ن را با شهود همسان گرفته بود. ولی لنگ از شهود به عنوان دانش ذهنی یاد می کند. در جای خود توضیح خواهیم داد گذشتگا

طاراح شاده اسات. در فصال پایاانی « دانش حضوری»که شهود به باور این رساله، همان دانش ذهنی نهفته است که بخشی از 

ری و هم دانش حصولی خود را بکار می گیرد. شاهود از جانس داناش خواهیم دید که در فرایند طراحی، طراح هم دانش حضو

 حضوری است.

لنگ هم کمابیش در نوشته زیر چنین باوری دارد که طراحانی هستند که هم شهود و دانش حضوری خود را بکار می گیرناد و 

همچون جعبه سیاه هواپیماا مای ( به طور کلی باید گفت رویکرد فردی، ذهن طراح را  99.. 1711هم دانش حصولی را. ) لنگ.

داند که این اشاره به پوشیدگی و رازآلودبودن روش طراحی است؛ یا می توان آن را چنین نیز تفسیر کرد که اساسا  روشی ویاژه 
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1-

 جذب
2- 

بررس    ی 

 کلی

3-

 گسترش

4- 

ارائ

 ه

وجود ندارد و طراحی کردن هیچ قاعده ای برنمی دارد. طراحی امری درونی و متکی باه شاهود فاردی طاراح اسات و هرگوناه 

 تحلیل و واگشایی آن بیهوده است.تالشی برای 

 (analysis-synthesis ترکیب)  -رویکرد تحلیل -4-7

  نظری فرایند مبانی -الف

این رویکرد از روش شناسی علو  تجربی ، و یافتن مسیری شفاف، منطقای ، و قابال تکارار و ارزیاابی الگاو بارداری مای کناد. 

فرایندی منطقی، علمی، و نظا  مناد اسات و خصالتی گاا  باه گاا  دارد. اِنگاره)فرض( های پایه این است که طراحی معماری 

طبیعت کار طراحی تا اندازه زیادی مستقل از ویژگی های موضوع آن است. پس طراحی در همة زمینه هاا از فراینادی یکساان 

ناد طراحای در دهاة پیروی می کند. طراحی فعالیتی میان رشته ای است. این رویکرد در آرااز پاژوهش هاای مرباو  باه فرای

پدیدار شد. به گفته برودبنت، این رویکرد بر پایه دیدگاه رفتارگرایی ]در روانشناسی[ و کاارکردگرایی پدیاد آماده اسات. 1591

باورهای پایه این بوده که روش علمی می تواند دانش واقعی را که برتر از نظریه و مستقل از آن است تولید کند ؛ و نظریه هاا را 

 . همان(1731استقرائی از تحلیل واقعیت ها بیرون کشید. ) ندیمی. -ه روش منطقی می توان ب

در این رویکرد طراح، تصمیم گیرنده اصلی است؛ اگر بر پایه شرائط عینی و بیرونی کار کند. طراح بهتر از هر کسی ، همه چیاز 

از طاراح، پدیاد آوردن گوناه ای سااختار ، نظام، و یاا  می داند و باید بتواند خود را از پیش زمینه های  ذهنی رها سازد. انتظار

قانون برای موقعیتی ویژه است. در این رویکرد در مطالعات اولیه، می توان اطالعات واقعی را باا شایوه علمای بارای کااربرد در 

را جاذب کناد. در  طراحی گردآوری کرد. نیز فرایندی عقالنی و سامان مندی برای طراحی وجود دارد که می تواند آن اطالعات

مطالعات تحلیلی تا آنجا که می شود باید عوامل ریر قابل اندازه گیری را قابل اندازه گیری کرد. دانش و روش های علمای بایاد 

 جایگزین الها  وشهود و حکم تجربه شخصی شود. هر گونه راه حل پیش داورانه و از پیش تجربه شده باید به دور ریخته شود. 

 دمسیر فراین -ب

 برایان الوسون در نموداری چهار مرحله برای فرایند طراحی برشمرده شده است: 

 جذب: گردآوری و تنظیم اطالعات عمومی و اطالعات خاص مربو  به مسئله طراحی. -1

 ها یا وسائل نیل به راه حل های احتمالی.بررسی کلی: جستجوی ماهیت مسئله و راه حل -9

 یک یا چند راه حل آزمایشی حاصل از مرحله دو .گسترش : گسترش یا پاالیش  -7

 (75..1714ارائه: ارائه یک یا چند راه حل به افراد داخل یا خارج گروه طراحی. )الوسون. -4

دهند؛ هر چند که ممکن است منطقی باه الوسون نخست یادآور می شود که این مراحل به واقع ضرورتا  پی از پی هم روی نمی

 تکامل هر طرح ، این مراحل را به ترتیب پشت سر بگذارد.نظر برسد حرکت کلی 

در پاسخ به این پرسش باید به نکته دیگری توجه کرد که بسیار مهم است. اینکه گویا در این نمودار چناین انگاشاته شاده کاه 

سات و جاوی همگان مسئله یا مسئله های طرح را یکسان و همگون می بینند. ولی همه می دانیم چنین نیست . پاس اگار ج

ماهیت مسئله ها وابسته به دیدگاه طراح باشد ، آنگاه پیرو آن، گردآوری و تنظیم اطالعات هم وابسته و نسبی مای شاود؛ مگار 

هایی پیش کشید و مرزهایی را برگذاشت که آن را تا انادازه ای پاذیرفتنی، از اینکه بتوان برای تعریف مسئله و گردآوری مالک

 نسبی بودن دور کند.
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: گامهاا  فرايناد طراحاي همارا  1شکل 

 با بازخورد

 

 

آنچه این مرحله بندی می تواند بما بگوید این است که طراحان باید در باره مسائله طراحای اطالعااتی را گاردآوری کنناد؛ آن 

اطالعات را بررسی کنند؛ راه حلی بیندیشند و آنرا ترسیم و ارائه کنند. ولی نمی گوید این مراحل چگونه و از چاه طریقای بایاد 

( به گفته دیگر، این تنها مسیر فرایند است، ولی روش فرایند را روشن نسااخته اسات. باه گفتاه لناگ 41مان.پیموده شود. )ه

طراحان محیط برای تدوین مرحله بندی جامع تری از فرایند تصامیم گیاری، در وهلاه اول باه نظار روان شناساانِ شاناخت و 

چرچمن و دیگران مراجعه کردناد. در ایان رشاته هاا، فرایناد پژوهشگران علو  عملی ، از قبیل جان دیوی، هربرت سایمون، و 

 تصمیم گیری به مراحلی با نا  های مختلف تقسیم می شود که عبارتند از:

 مرحله شناخت که هدف آن درک مقصود مجموعه فعالیت هاست و شامل تدوین برنامه برای توییر محیط است. -1

 ولیه تهیه می شود و راه حل های پیشنهادی ارزیابی می شوند.مرحله طراحی که طی آن نقشه های پیشنهادی ا -9

 مرحله انتخاب شامل پیش بینی اجرای گزینه ها و انتخاب یکی از آنهاست. -7

 مرحله اجرا که در آن تصمیم گیری می شود. -4

 و احتماال  مرحله ارزیابی پس از اجرا: که نتایج آن به مرحله شناخت انتقال می یابد. -9

 ترکیب پیموده می شوند می توان چنین برشمرد: -لی چند ویژگی بنیادی مسیرهایی را که برپایه رویکرد تحلیلبطور ک

 تجربی و جز  اندیش. -باور به رویکرد علمی  -

 همانندی کلی آنها در مرحله بندی تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزیابی. -

 طراحی. مرحله بندی خطی و پشت سر هم برای گا  های فرایند  -

 علت جویی یک سویه برای عوامل مؤثر در طرح. -

روش پیماایش فرایناد »برای فرایند طراحی، جدا از « مرحله بندی»ارائه یک مسیر برای فرایند طراحی به جای روش فرایند.  -

از چگاونگی پیماایش  است . مرحله بندی تنها ایستگاه هایی را که بر سر راه فرایند قرار دارند روشن مای دارد ؛ ولای چیازی« 

 نمی گوید. این نکته بسیار مهمی است. 

 روش فرایند -پ

 ترکیب ، فرایند طراحی بدین گونه پیموده می شود:  -در رویکرد تحلیل

 تجزیه مسئله به اجزاء کوچک تر. -1

 افزودن اطالعات علمی مربو  به هر جزء. -9

 ترکیب ) یا استقراء( یک راه حل به روش منطقی. -7

این روش هر مسئله طراحی باید به مسئله های کوچک تر خرد شود و سرانجا  راه حل هاای جزئای کاه حاصال تجزیاه و در  

یکی از رایج ترین الگوهای فرایند طراحی کاه » است، با هم ترکیب گردند. به گفته الوسون« خرده مسئله ها»تحلیل علمی آن 

ست. مسائل علمی با مسئله های طراحی ) با توصیفی کاه از مسائله در متون روش شناسی طراحی یافت می شود روش علمی ا

های طراحی شد ( خوانایی ندارند.در نتیجه فرایند های علمی و طراحی را نمی شود مشابه تلقی کرد. مهم ترین تفاوت بنیادین 

 (143.. 1714.الوسون«) این است که طراحی اساسا  تجویزی است ؛ در حالی که علم رالبا  جنبه توصیفی دارد.
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  رویکرد مشارکتی -4-4

در رویکرد مشارکتی تالش می شود محور اصلی پیشبرد فرایند طراحی، خواسته های بهره گیرندگان و نگاهی باشد که آنهاا باه 

 پدید آمد و به عنوان جنبشی مردمی هوادارانی داشات؛ باا 1511و اوایل دهه  1531کارکرد فضا دارند. این روش در اواخر دهه 

 این همه به گفته برودبنت دستاورد شایان توجهی که بتوان آن را شکل تازه ای از طراحی نامید ببار نیاورد.

 

 نظری فرایند مبانی -الف

در رویکرد مشارکتی نقش طراح به عنوان تصمیم گیرنده اصلی زیر سؤال می رود. طراح تصامیم گیرناده اصالی نیسات؛ بلکاه 

یاری بهره گیرندگان از فضا انجا  می شود. این دگرگونی نقش طراح در فرایند، اماری از روی طراحی امری جمعی است و با هم

ترکیب و پیمایش گاا   -ناچاری ، در برابر دشواری های پیامد رویکردهای مدرن است. بدین گونه آن مرحله بندی روش تحلیل

احل فرایند را درست به همان گونه که برنامه ریزی می به گا  مراحل نیز زیر سؤال رفت. طراحان متوجه شدند که نمی توان مر

 شود پیمود و گاه به ناچار باید برگشت؛ یا راه بیراهه ای را تجربه کرد؛ یا راه رفته ای را دوباره پیمود.

 مسیر فرایند -ب

فرایناد دانسات. ایان  شاید بتوان مهمترین تمایز رویکرد همیاری یا مشارکتی را با رویکرد پیشین، پاذیرش باازخورد در مسایر

 ویژگی در برخی مسیرهایی که لنگ بازگو کرده، چندان به چشم نمی آید؛ ولی سرانجا  خود او آن را پذیرفته است.  

این مسیر دربردارنده سطوحی از چهار فعالیت تحلیل ، ترکیب، ارزیابی، و تصمیم گیری است که  در مراحال گونااگون فرایناد 

طراحی نیازمند آن است که حلقه های برگشت از فعالیتی به فعالیت پیش از خود را مجاز بداند. باه روی می دهند. پس فرایند 

 بیان ساده طراح می تواند ایده خود را هر زمان نیاز دید توییر دهد. 

عماومی باه الوسون انتقادی را پیش می کشد که گمان می رود به هر دو مسیر وارد است. به گفته او در این نماودار، طاراح از 

خاص ، و از نکات عمده طرح ها به طرح تفصیلی سیر می کند.... مراحل اولیه متوجه ساماندهی و جایابی فضاهاسات، و مراحال 

بعد به انتخاب مصالح ساختمان و جزئیات اتصاالت آنها می پردازد... در حالی که واقعیت آشفته تر از اینهاست. چون بسایاری از 

ن را با جزئیات آراز می کنند و سپس به کلیات می پردازند. اصال  مفهو  جزئیات و کلیات طرح بارای طراحان هستند که کارشا

هر کار طراحی ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد. امری که در یک پروژه تصمیم گیری اساسی و اولیه به نظر می رسد 

 ه آخر موکول کرد. ممکن است در پروژه دیگر موضوعی جزئی باشد که بتوان آن را ب

سرانجا  اینکه به گفته او هیچکدا  از این مسیرها ، نه در رویکرد پیشین و نه این رویکرد ،نمی توانند فرایند طراحای را تبیاین 

کنند و درست هم می گوید. چون دانستن اینکه در فرایند طراحی به فعالیت های تحلیال ، و ترکیاب و ارزیاابی پرداختاه مای 

 (43..1714روش فرایند را نشان نمی دهد. ) الوسون.شود چیزی از 

 روش فرایند -پ

ترکیب، انتقاداتی بدان شد و برخی رویکردهای تازه تری را پیش کشیدند  -میالدی پس از پدیدارشدن روش تحلیل 91در دهه 

( و 1963آرچار )که براستی می توانست تاا انادازه ای کاساتی هاای آن رویکارد را پاساخ دهاد. شااخص تارین آنهاا توساط 

( پیشنهاد شده اسات 1531کاربرد مرحله بندی ای که توسط بروس آرچر ):» ( مطرح گردیده است. به گفته لنگ 1970جونز)

به دلیل پیچیدگی ریاضی آن در طراحی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او مراحل فرایند را شامل تجزیه و تحلیل ، ترکیب و 

 اجرا می داند. 

 تجزیه و تحلیل که شامل مشاهده و منطق استقرائی است.مرحله  -1

 مرحله ترکیب که شامل گزینش و تفکر خالقانه است. -9

 مرحله اجرا که شامل تشریح ، ترجمه و انتقال طراحی به کسانی است که از آن استفاده می کنند. -7
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1- 

 تحليل
2- 

 ترکيب

3- 

 ارزيابی

از تکمیل مرحله قبلی آراز می می شود. در این مراحل این فرایند، خطی و متوالی است و فرض بر این است که هر مرحله پس 

 ( 49.. 1711لنگ.« ) مدل به فرایند بازخورد اطالعات توجهی نشده است.

باید توجه داشت که لنگ در اینجا نخست مسیر آرچر را بازگو کرده و سپس به خطی و متوالی بودن آن می پردازد، که ویژگای 

 ترکیب با انتقادات جدی روبرو شد و کم کم کنار نهاده شد. -وش تحلیل روش فرایند است. از اینجا بود که دیگر ر

 

 آزمون -رویکرد گمان -4-9

 نظری فرایند مبانی -الف

این رویکرد، همانگونه که از نا  آن پیدا است با پدیدار شدن یک گمان آراز شاده و طاراح در پای آن تاالش مای کناد میازان 

رح، به روش آزمون بسنجد. انگاره های بنیادی در ایان روش ایان اسات کاه تجزیاه و پاسخدهی آن را در برابر خواسته های ط

تحلیل با هدف آزمون گمان های زده شده انجا  می شود ؛ و نه در پی گردآوری اطالعات و زمینه سازی اساتقراء و ترکیاب راه 

گوهای ذهنی طراح و تصورات ساامان یافتاه او از اطالعات اولیه بدست نمی آید؛ بلکه از ال« گمان نخستین»حل. به گفته دیگر، 

پدید می آید؛ نیز از همانندی ها و قیاس ها و سنجش های گذشته، یا حتی از الها  و شهود. گردآوری اطالعات البته می تواناد 

 به کار افزایش توان ذهنی طراح آید. دستیابی طراح به راه حل، رویکردی کل نگر دارد و نه جزء نگر. 

برودبنت، این رویکرد بر پایه دیدگاه وجودگرایی )اگزیستانسیالیسم( و باور به آزادی فرد انسان در کشاکش با محیط،  به گفته» 

( ایان رویکارد بار پایاه 1535و دیدگاه مارکسیسم و باور به دگرگونی در مناسبات جامعه سرمایه داری مای باشاد.) برودبنات .

( است که انسان با آنهاا جهاان را schemaاقعیت و پدیدآمدن الگو های ذهنی)روانشناسی گشتالت و نگرش سازمان دهی به و

 ( 51. 1731. 95ندیمی. صفه. ش « ) ( می باشد.cognitive psychologyمی شناسد؛ و نیز روانشناسی شناخت گرا )

باید باه مسائله طراحای  در این رویکرد طراح تصمیم گیرنده اصلی است ؛ و طرح از ساختار ذهنی او تراوش می کند. او نخست

ترکیب، کاری ریر علمی و نادرست شمرده می شاد. در  -ساختاری ببخشد تا بتواند آن را درک کند. این امر در رویکرد تحلیل 

 این رویکرد، حدس و گمان و الگوهای ذهنی بر اصول به ظاهر تردیدناپذیر علو  اثبات گرا برتری دارد. 

 پژوهندگان روش خود را بر پایه آنها تبیین کردند اینها بودند: سه الگوی بنیادی که این گروه از

 الگوبرداری از الگوی کارل رایموندپوپر برای فرایند تحولی دانش.  -1

 «.ترکیب -تحلیل»( ، به جای الگوی پیشین Conjecture- analysis« )تحلیل -گمان»الگوی  -9

 «.آزمون -گمان -فَرآور)مولد(» و سپس «  estt-test . concept-Conjectureآزمون -گمان»الگوی  -7

همان گونه که دیده می شود نگرش پوپر در روش علمی در این رویکرد نیز جایگاه مهمی دارد و باید هم داشته باشد. چارا کاه 

 هنوز در این باره رویکرد تازه ای که بتواند روش او را از میدان بدر کند پدیدار نشده است.

 مسیر فرایند -ب

آزمون برآمده مسیر ویاژه ای را بارای ایان رویکارد برنشامرده اسات. او باه  -وسون که بخوبی از عهده تشریح رویکرد گمان ال

روشنی می گوید که هیچ مسیر ویژه ای وجود ندارد؛ ولی سه مرحله تحلیل، ترکیب و ارزیابی به طور کلی بایاد پیماوده شاوند. 

                                          با این همه ، ویژگی بازخورد در مسیر در این رویکرد ، برجسته است.  گرچه هیچکدا  نسبت به هم اولویت ندارند.
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 : مسیر همراه با بازخورد9شکل

 

به گفته او این مراحل نشان می دهد که طراح روندی از کل به جزء را می پیماید. به گفته دیگر در مراحل نخسات باه ساامان 

فضاها می پردازد و در مراحل بعدی به جزئیات و اتصاالت. گرچه در واقعیت برخی طراحاان بارعکس عمال مای کنناد. )  یابی

معانی گوناگون دارد.امری که در یک پروژه تصمیم گیاری اساسای و « جزئیات»( حتی میان طراحان مفهو  44..1714الوسون.

ضوعی جزئی باشد که بتوان آن را به آخر موکول کرد.پس به نماوداری اولیه به نظر می رسد ممکن است در یک پروژه دیگر مو

می رسیم که دیگر هیچ مسیر روشنی را نشان نمی دهد. به گفته او تا کنون نمودارهای فراوانی ارائه شاده اناد. ولای هیچکادا  

یدن در باره طراحی بدست آماده اناد تاا نتوانسته اند دقیقا  فرایند طراحی را تبیین کنند. گمان می رود آنها بیشتر از راه اندیش

مشاهده تجربی آن ؛ و بیشتر ، منطقی و نظا  مندند. این گونه رویکرد به مسئله خطر دارد. زیرا آنها کاه در بااره روش شناسای 

 طراحی چیز می نویسند، لزوما  خود بهترین طراح نیستند. 

 

 روش فرایند -پ

وده آن است که به عوامل و مقوالت مؤثر در طرح به طور مجزا توجاه نمای کنناد؛ به گفته ندیمی ، شیوه عملی طراحان کارآزم

الگاوی » بلکه طراحی را بر اساس الگوی ذهنی که از معماری دارند آراز می نمایند. الگو و مدلی که به بیان کریس ایبال آن را 

راه حل های آینده است.او سرچشامة پیرناگ را نامید. چرا که بر پایة همانندی های ساختاری میان الگوهای پیشین و « قیاسی

.باازگویی از 1511همین جا می داند و ده نمونه از آن الگوها را با آوردن نمونه هاایی از آثاار معمااری نشاان مای دهاد. )ایبال.

و مراحال  طرحمایه را شاید بتوان به هسته یا دانه گیاه تشبیه کرد که همه اطالعات مربو  به ویژگی های شکلی( » 53ندیمی.

رشد آن گیاه را به صورت یک کل واحد در خود ذخیره دارد. ... طراح با خلق طرحمایه بر مبنای مدل قیاسی، سهم هار یاک از 

عوامل مؤثر و میزان اهمیت هر کدا  را نسبت به دیگر عوامل مشخص می نماید و در حقیقت راهبارد روشانی بارای مطالعاات 

د. با علم به اینکه منشي طرحمایه سااختار ذهنای خاود طاراح اسات و ناه نتیجاه گیاری تحلیلی مورد نیاز طرح بدست می ده

استقرائی از یک سلسله مطالعات تحلیلی، این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که تولد طرحمایه در ذهن طاراح باه هایچ 

طرحمایه با بستر و موضوع ، تضمین کننده وجه نمی تواند فارغ از شناسایی بستر و موضوع طرح صورت گیرد. چرا که سنخیت 

روش فرایند این گونه است کاه نخسات طاراح مهمتارین مسائله ( » 53ندیمی.همان.«) توفیق آن در آزمون های بعدی است.

طراحی را گمان می زند؛ سپس یک پیرنگ خا  برای آن می اندیشد؛ و پس از آن با آزمون و تحلیل ، جنبه های دیگر طارح را 

 .بازگویی از ندیمی.همان.(1531کند.) جین دارکی.کشف می 

ولی سرچشمة پیرنگ یا طرحمایه از کجاست؟ آیا پیرنگ می تواند جدا از اطالعات گردآوری شده پدید آیاد؟ یاا اینکاه از آنهاا 

ح اثار مای تيثیر می پذیرد؟ همه می دانند که طراحان در کار طراحی خود را رویارو با عوامل بیشماری مای بینناد کاه بار طار

گذارد. اولویت بندی این عوامل کاری است که نمی تواند بر پایه همان عوامل انجا  شود. بلکه به مالکها و معیاار هاایی در ایان 

باره نیاز است.از اینجاست که برای پاسخ به جنبه های گوناگون طراحی و بدست دادن معیارهایی برای اولویات بنادی عوامال،و 

 ی به آنها نیاز به یک رویکرد همه جانبه گرا بیش از پیش ر  می نماید.همنواکردن و وحدت بخش

 

 نتیجه گیری -9
این نظریه ها گااه بار پایاه نگارش  بیش نمی گذرد. ارة روش ها و مراحل فرایند طراحیکمتر از نیم سده از نظریه پردازی در ب

ره می توان به دو نگرش کلی اشاره کرد که نگرش نخست بار های علمی زمانه و گاه تجربیات معمارانه پدید آمده اند.  در این با
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پایه رویکردهای علمی اثبات گرا ) پوزیتیویسم( و دومی بر پایه رویکردهای تازه در جهان علم و فلسفه ارائه شاده اناد. رویکارد 

میاناه ایان دو ،  در فرایند طراحی منجار شاده اسات. در« آزمون -گمان»و دومی به روش « ترکیب  -تحلیل»نخست به روش 

 رویکردی نیز مطرح شد که کمابیش اصول رویکرد نخست را پذیرفت. ویژگی های کلی این دو رویکرد چنین است:

خاستگاه رویکرد نخست، دیدگاه رفتارگرایی در روانشناسی، و کارکردگرایی است. این رویکرد بر این باور است کاه نظریاه  -الف

تقرائی از تحلیل واقعیت ها بیرون کشید. طراح تصمیم گیرناده اصالی اسات، اگار بار پایاه اس -ها را می توان به روش منطقی 

شرائط عینی و بیرونی کار کند. او باید بتواند خود را از پیش زمینه های ذهنای رهاا ساازد. انتظاار از او پدیاد آوردن گوناه ای 

کرد، طراحی معماری فرایندی منطقای، علمای، و نظاا  مناد ساختار ، نظم، و یا قانون برای موقعیتی ویژه است. بر پایة این روی

 است و خصلتی گا  به گا  دارد. طراحی در همة زمینه ها از فرایندی یکسان پیروی می کند؛ و فعالیتی میاان رشاته ای اسات. 

ی مربو  به هار جازء ، بر پایة این رویکرد ،فرایند طراحی سه گا  دارد: تجزیه مسئله به اجزاء کوچک تر ، افزودن اطالعات علم

ترکیب ) یا استقراء( یک راه حل به روش منطقی. در مطالعات تحلیلی تا آنجا که می شود باید عوامل ریر قابل انادازه گیاری را 

قابل اندازه گیری کرد. دانش و روش های علمی باید جایگزین الها  وشهود و حکم تجربه شخصی شود و هر گونه راه حل پیش 

پیش تجربه شده باید به دور ریخته شود. و نیز هر مسئله طراحی بایاد باه مسائله هاای کوچاک تار خارد شاود و  داورانه و از

است، با هام ترکیاب گردناد. ایان رویکارد « خرده مسئله ها»سرانجا  راه حل های جزئی که حاصل تجزیه و تحلیل علمی آن 

 .سرانجا  هم در انطباق با واقعیت طراحی به ناکامی عملی رسید

خاستگاه رویکرد دو  دیدگاه وجودگرایی )اگزیستانسیالیسم( و باور به آزادی فرد انسان در کشاکش با محایط، روانشناسای  -ب

شناخت گرا، روانشناسی گشتالت و نگرش سازمان دهی به واقعیت و پدیدآمدن الگو های ذهنی است که انسان با آنها جهاان را 

از الگوی کارل رایموندپوپر برای فرایند تحولی دانش نیز از اصول این رویکرد است.در ایان می شناسد. از سوی دیگر الگوبرداری 

رویکرد طراح تصمیم گیرنده اصلی است و طرح از ساختار ذهنی طراح تاراوش مای کناد. او نخسات بایاد باه مسائله طراحای 

هدف آزمون گمان های زده شده انجا  می شاود  ساختاری ببخشد تا بتواند آن را درک کند.  در این رویکرد، تجزیه و تحلیل با

؛ و نه در پی گردآوری اطالعات و زمینه سازی استقراء و ترکیب راه حل. گمان نخستین از اطالعات اولیه بدست نمی آید، بلکاه 

های گذشته،  از الگوهای ذهنی طراح و تصورات سامان یافته او پدید می آید. به گفته دیگر از همانندی ها و قیاس ها و سنجش

یا حتی از الها  و شهود. گردآوری اطالعات البته می تواند به کار افزایش توان ذهنی طاراح آیاد. دساتیابی طاراح باه راه حال، 

رویکردی کل نگر دارد  و نه جزء نگر. روش این رویکرد چنین است که نخست طراح مهمترین مسئله طراحی را گمان می زند؛ 

 ن می اندیشد؛ و پس از آن با آزمون و تحلیل ، جنبه های دیگر طرح را کشف می کند.سپس یک پیرنگ خا  برای آ

ترکیب در باره طراحی معماری این بود که می توان به گونه ای منطقی ، بخش ها و گا  های یاک کاار  -دیدگاه رویکرد تحلیل

در طرح گنجاند و انتظار نتیجه نهایی مطلاوب را طراحی معماری را از هم جدا کرد و سپس در پایان نتایج را با هم جمع کرد و 

داشت.  نیز چنین می انگاشت که روابط توصیف کننده رفتار اجزاء و بخشها ، روابطی خطی و علیتی یک سویه است و در پایان 

ر هم افزود تا فرایند ، معادله بیان رفتار کل، همانند معادله بیان رفتار اجزاء است. پس می توان در نهایت ، فرایندهای جزئی را ب

 کلی بدست آید. 

در برابر آنها دیدگاه کارل رایموند پوپر است که بر آن بود که معرفت علمی هرگز قابل اثبات علمای نیسات؛ بلکاه روش علمای 

تنها می تواند قابل ابطال بودن تجربی یک معرفت را نشان دهاد. اساساا  ایان دو دیادگاه فلسافی دارای دو روش دساتیابی باه 

 ترکیب و مشارکتی قابل تطبیق و همترازی هستند. -معرفت هستند که به گونه شگفتی با دو رویکرد تحلیل

و واگشاایی تحلیال را فرایناد طراحای بسیاری از پیچیدگی های د سته انبا آنکه توان بررسی شدندمقاله رویکردهایی که در این 

هاا و ها ، مسائلهان عوامل بنیادی فرایند یعنی هدفدی به روابط مینگاهی عرضی و افقی ،و نه طولی و عموکمابیش د؛ ولی نکن
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هدف بنیادی فرایند که پاسخ به نیازهای اساسی انسان است کمتار به  به ویژه آنکه در این رویکردهاد. نو روش فرایند دارنیازها 

 ی خالصه شده است:در جدول زیر ویژگی های بنیادی رویکردها در باره فرایند طراح. ه شده استاهمیت داد

 

 

 

 ارزیابی  فرایند روش فرایند مسیر فرایند نیازسنجی  فرایند فرایندنظری  مبانی 

ی
ش سنت

رو
 جهان بینی سنتی. -1 

باااا اصاااول و قواعاااد  
 جاودانه. 

برای هر راهی یاک  -9
الگااوی جاااودان وجااود 

 دارد.

نیازها بر پایاه فرهناگ  -1 
مسلط بر جامعه سانتی و از 

یین می شود سوی جامعه تع
 .و نه فرد

انتظار از فرایند مشخص  -9
 و از پیش تعیین شده است.

 بازدید از محل. -1
بررساااای شاااارائط و  -9

 امکانات محل.
برگزیدن الگاویی کاه  -7

بیشااتر بااا ایاان شاارائط 
 سازگاری داشته باشد.

طراحی از روی قاعده و  -1  
 الگوهای شناخته شده

کست افازود ) کاساتن و -7
و برای متناساب افزودن( الگ

کردن هر چه بیشاتر آن باا 
 شرائط طرح.

اطمیناااااان باااااه -1 
 دستاورد فرایند .

پیوناااد طراحااای و -9
 ساخت و ساز. 

کنااااااد بااااااودن  -7
 دگرگونیها

ی معماران مدرن
ش فرد

رو
 

بیاانش ماادرن بااه  -1 
انسان . انساان ماداری 

 افراطی 
اتکاااء کاماال بااه  -9 

بینش و  شهود طراح و 
 آزادی کامل او. 

ویکااارد علمااای، ر -7
 تجربی

 فروکاهی نیازها.  -1
نادیااده گاارفتن تفاااوت  -9

 انسانها و فرهنگ ها.
بستگی کامل به دیادگاه  -7

 طراح دارد.

آزادی محاااااااض در  -1
گاازینش مساایر . هاایچ 
مسیر از پیش تعیین شده 

 ای وجود ندارد.

آزادی محااااااااض در  -1 
 گزینش روش.

ذهاان طااراح، هماننااد  -9
 جعبه سیاه هواپیماست.

عااد  اطمینااان بااه  -1 
 حاصل فرایند.

جاادایی طراحاای و  -9
 ساخت.

دگرگاااونی هاااای -7 
 پرشتاب.

ل
ش تحلی

رو
- 

ب
ترکی

 

روانشناسااااااااای  -1 
 رفتارگرا.

اثبااااات گرایاااای  -9 
 )پوزیتیویسم(. 

طراحاای فرایناادی  -7
علمی و نظا  مند است؛ 
و ماای توانااد باار پایااه 
قواعد علمی پیش بارده 

 شود.

نیازسااانجی بااار پایاااه  -1
 ناسی رفتارگرا. روانش

 فروکاهی نیازها.  -9
 -4کارکردگرایی افراطای -7

پاسخ باه الگوهاای رفتااری 
خاص که برای همه انساانها 

 یکسان شمرده می شود.
طااراح تصاامیم گیرنااده  -9 

 اصلی است.

پیااروی از روش هااای  -1
 تجربی . -علمی

 مراحل پیمایش: -9
 برنامه ریزی -
 تجزیه و تحلیل -
 ها.ترکیب راه حل   -
ارزیااابی و گاازینش راه  -

 حل.

تجزیه به اجزاء کوچاک  -1 
 تر
افزودن اطالعاات علمای  -9

 مربو  به هر جزء.
ترکیااب خاارده مساائله  -7

های ریاز شاده  باا هام. در 
همه زمیناه هاا از فراینادی 

 -4یکسان پیروی می شود. 
پیمایش گا  به گاا  مسایر. 
باادون بااازخورد و بااه گونااه 

 خطی.

 علم زدگی. -1 
مرحله بندی بادون  -9

 بازخورد.
طراحاای ، تجااویزی  -7

است ولی علم توصایفی 
 است.

مساااائل طراحااای -4 
، ولی مسائل اندسرکش 

 علمی روشن هستند.

ی
ش همیار

رو
 

دوری از مطلااااااق  -1
گرایی علمای. پاذیرش 

 نسبی گرایی.
 زمینه گرایی. -9
پیااروی از رویکاارد  -7

 پوپر در ابطال پذیری. 
 پساساختارگرایی  -4
توجاااه باااه نقاااش  -9

 اجتماعی معماری .

طراحی باید با همیااری  -1
 مرد  به پاسخ برسد. 

نیاااز ساانجی باار پایااه  -9
 دیدگاه مازلو 

 نقش طراح محدود است. -7

کماااابیش پیاااروی از  -1
 مسیر پیشین

پیااروی از روش علماای  -1 
 آزمون. -پوپر: گمان

فرایند، خطی است، ولی  -9
مراحل آن لزوما  گا  به گاا  

 وده نمی شوند. پیم
 روش مارپیچ زایسل. -7

پرهیاااز از مطلاااق  -1 
 گرایی علمی. 

توجااه بااه تفاااوت  -9
فرهناااگ هاااا. زمیناااه 
گرایی و کثارت گرایای 
فرهنگاای. ولاای هنااوز 
فرایند، خطای شامرده 

 می شود.

 

دسته بند  رويکردها به فرايند  -2جدول

 حي. مأخذ: نگارند طرا
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ش گمان
رو

- 
آزمون

 

روانشناسااااااااای  -1
 گشتالت.

روانشناسااااااااای  -9 
 شناختگرا.

 اگزیستانسیالیسم. -7 
از رویکاارد پیااروی  -4 

 پوپر در ابطال پذیری.
کثرت گرایای هادف -9

ها و نسبی گرایی آرمان 
 ها.
پذیرش جهان بینی  -9

 های ممکن.

نساابی گرایاای در نیاااز  -1
 سنجی. 

طراح ، تصامیم گیرناده  -9
 اصلی است. 

 

 پیروی از مراحل زیر: -1
 تشخیص -
 برنامه ریزی -
 اقدا  -
 ارزیابی نتایج اقدا  -
 .گزینش راه حل -

الگااوی ذهناای طااراح و  -1 
تصااورات سااامان یافتااه او و 
شهود درونی موجاد گماان 
نخستین مای شاود. ساپس 
باید در آزماون هاای مکارر 

 آزموده شود. 
فرایند یک سیر خطی از  -9

کل به جزء دارد، ولای گاا  
 به گا  پیموده نمی شود. 

روش فراینااد بااا قیاااس  -9
هااای روش علماای در آزمون

 مکرر.
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