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برنامهدهـیمعماری ،یکضرورتبرایطراحـی
دکترسیدامیرسعیدمحمودی

*

استادیاردانشکدهمعماری،پردیسهنرهایزیبا،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،89/6/21 :تاریخ پذیرش نهایی)89/10/18 :

چکیده:
امروزه مابین فعالیتهای متعدد در طراحی پژوهی معماری" ،برنامهدهی" به عنوان یکی از مراحل فرآیند طراحی محسوب میشود
که توسط آن طراح با موضوع و اهداف یک پروژهی طراحی بخصوص در زمینهی نیازهای استفادهکنندگان ،محیط و بستر پروژه آشنا
میگردد و به صورتی نظاممند این اطالعات و ایدههای مناسب را در سطوح مختلف مراحل طراحی به کار میگیرد .اگرچه توجه به
مقولهی "برنامهدهی معماری" از اواخر دههی  1960میالدی در حرفه و مراکز آموزش معماری مطرح شد ،ولی با تأمل بر روی فعالیت آن
میتوان ادعا نمود که "برنامهدهی" در طول تاریخ جدا از "طراحی" معماری نبوده است .این مقاله ضمن معرفی ویژگیهای "برنامهدهی
معماری" ،به معرفی بخشی از مطالعات و تجربیات آموزشی نگارنده با دانشجویان دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران در قالب
یک نمونه موردی" ،بهسازی بخشی از محور خیابان انقالب حدفاصل میدان انقالب و چهارراه ولیعصر (عج)" ،میپردازد .توجه به مزایای
"برنامهدهی" ،بهخصوص در شرایط حاضر اقتصادی و حرفهای در کشور ،میتواند نقش بسزایی در پیشرفت حرفهی معماری داشته و
معماری کشور را یک گام نزدیکتر به سوی ایجاد "معماری خوب" بنماید .در این میان ضرورت دارد که برنامهریزان آموزشی ،به جایگاه
صحیح بحث "برنامهدهی معماری" پی برده و برگزاری دروسی در این زمینه را در سطوح مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری
در دستور کار قرار دهند.

واژههایکلیدی:
برنامهدهی معماری ،فرآیند طراحی ،طراحی پژوهی ،اهداف ،ضروریات عملکردی ،کانسپت.
* تلفن ،021-66409696 :نماب ر.E-mail: amahmood@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
در بحث طراحی پژوهی ،مقوالتی چون فرآیند طراحی ،توجه
به مراتب و روشهای جمعآوری اطالعات مربوط به پروژه،
شکلگیری ایدههای طراحی ،و تصمیم سازی در مسیر دستیابی به
پاسخ طراحی مطرح است" .برنامهدهی معماری" 1بخشی از فرآیند
طراحی است که توسط آن طراح با موضوع و اهداف یک پروژهی
طراحی بخصوص در زمینهی نیازهای استفادهکنندگان ،محیط و
بستر پروژه آشنا میگردد و به صورتی نظاممند این اطالعات و
ایدههای مناسب را در مراحل مختلف طراحی به کار میگیرد .واژهی
"برنامهدهی" در مقایسه با واژهی"برنامهریزی" از سالها پیش
توسط نگارنده 2معرفی شده تا بر روی تفاوت میان این دو فعالیت
در فرآیند طراحی تأکید کند .تاکنون برای واژهی )(Programming
در زبان فارسی اغلب از ترجمهیِ “برنامهریزی” به طور فراگیر
استفاده میشده است ،و دلیل آن را میتوان در ورود علوم رایانه
و “برنامهریزی رایانهای” در کشور جستوجو کرد“ .برنامهدهي
معماري" را نبايد با “برنامهریزی رايانهاي” اشتباه گرفت ،هر چند
که استفاد ه از رايانه به عنوان یک ابزار در “برنامهدهي معماري” رو
ي رايانهاي” ،نوشتن برنامهای را در بر
به افزايش است“ .برنامهریز 
دارد تا بر اساس آن ،رايانه عملیات مورد انتظار اپراتور را انجام دهد؛
در صورتیکه “برنامهدهي معماري” ،به فرآيند جمعآوري اطالعات،

تحليل آنها و ارائهي پیشنهادهايي براي طراحی گفته میشود .با
تأمل بر روی فعالیتهای مرتبط با امر “برنام هریزی در معماری”
مشخص میشود که این فعالیت اغلب مربوط به پیشبینیهای ک ّمی
موضوعات طراحی درخصوص مواردی چون :زمان ،مکان ،هزینه،
ابعاد ،تعداد و امثال آن میباشد (برای مثال فعالیتی تحت عنوان
"برنامهریزی فیزیکی" 4وجود دارد که وظیفهی آن شناسایی تعداد
فضاها ،تعداد افراد مشغول در آن ،مساحت مورد نیاز ،و سایر
اطالعات ک ّمی از این دست است) .در فرآیند طراحی ضمن استفاده
از اطالعات ک ّمی فوق ،ضرورت دارد تا برای دستیابی به پاسخ
نهایی ،تالشی برای شناسایی و بهبود وضعیت کیفی موضوعات
طراحی اعمال گردد ،به این فعالیت که پشتوانهای برای رسیدن به
پاسخ ایدهآل است" ،برنامهدهی معماری" گفته میشود.
این مقاله ابتدا به معرفی "برنامهدهی معماری" با استفاده از
ادبیات موجود در این زمینه پرداخته و ضمن برشمردن ویژگیهای
برنامهدهی ،اقدام به معرفی یک نمونه موردی در خصوص بهسازی
محور خیابان انقالب حدفاصل میدان انقالب و چهارراه ولیعصر
(عج) در تهران ،مینماید که در این راستا تعدادی از اهداف و
کانسپتهای برنامهدهی مورد بررسی قرار میگیرد.
3

سابقهیبرنامهدهی
شروع چاپ مقاالت در مورد "برنامهدهي" در نشريات معماري،
در اواخر دههی  ،1960زماني که پروژهی پروت ايگو 5با شکست
مواجه شد ،آغاز شد .اين پروژهی عظیم مسکوني 6از نظر مسائل
اقتصادي و ظواهر بيروني موفق بود ،ا ّما به نيازهاي رفتاري و
اجتماعي ساکنان خود کم توجه بود و باعث ایجاد صدمات گوناگون
در رفتار اجتماعی ساکنین و تخریب فضاهای زیست شده بود.
این مجموعه نهایت ًا در سال  1976تخريب شد و بنا به گفتهی
چارلزجنکز ،7زمان تخریب آن ،زمان مرگ معماری مدرن محسوب
میشود .اين شکست در طراحي ساختمان موجب شد تا به ضرورت
درک نیازهای فیزیکی و روانی استفادهکنندگان توام ًا توجه شده و
باب جدیدی در طراحی معماری باز شود که به مفاهیم رفتاری و
ادراکی استفاده کنندگان بپردازد .به صورت رسمی" ،برنامهدهی
معماری" از همان اواخر دههی  1960و تحت تأثير نظریههای
اثباتگرا 8در طراحی معماری مطرح شد .در این نظریهها ،توجه به
نحوهی بهرهبرداری صحیح از منابع انرژی ،توجه به محیط زیست،
و برآوردن نیازهای روحی/روانی در کنار نیازهای کالبدی انسان

ارزشمند شمرده شد و از آن پس ،ضرورت نگاه به امر تحقیق و
آشنا شدن دقیق و صحیح با گسترهی عظیم موضوعات طراحی در
دستور کار طراحان و مدارس معماری قرار گرفت .طراحان متوجه
شدند که برای دستیابی به اهداف طراحیشان ،الزم است که
اطالعات مورد نیاز در مورد عاليق ،نيازها ،آرزوها ،رفتارها ،میزان
مشارکت و وظايف افرادي که قرار است در آينده از مکان طراحی
شده استفاده کنند ،جمعآوري شود .همچنین آنها متوجه شدند براي
برآوردن نيازهاي محيطي ،بايد اطالعات دقیقی در زمینههای محیط
طبیعی و محیط مصنوع جمعآوری شده و با هوشیاری کامل از
این اطالعات در فرآيند برنامهدهی و طراحي استفاده کنند .در اوایل
دههی  1960ویلیام پنا( 9که بعدها به نام پدر علم برنامهدهی معرفی
شد) به همراه جمعی از همکارانش یک فرآیندی برای سازماندهی
فعالیتهای برنامهدهی تدوین کرد که سالها بعد نتایج آن در کتاب
“مسئله کاوی” 10وی منتشر شد .این کتاب بسیاری از معماران
و کارفرمایانی را که میخواهند با گسترهی مسائل طراحی آشنا
شوند ،قبل از پرداختن به فعالیت طراحی ،راهنمایی میکند .در
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دههی " 1970برنامهدهي" به عنوان بخش استانداردي از قرارداد
تکميلي انجمن معماران آمريکا 11مطرح شد و درآن کشور ،بسياري
از مدارس معماري ،دروس “برنامهدهي” را جزو برنامهی درسی
خود قرار دادند .در دههی  1980از آنجا که بحث "برنامهدهي" در
برخی از مراکز آموزشی به آتليهها وارد شد ،دروس "برنامهدهي"
در کارگاههاي طراحي ادغام شدند.
اگرچه موضوع "برنامهدهی" تا اوایل دههی  1990در اغلب
مراکز آموزش معماری مطرح تدریس میشد ،ا ّما رفته رفته پس از
ِ
دیکانستراکشن
توجه بیش ازح ّد به مباحث فرمگرای ُپستمدرن و
در حرفهی معماری ،سرنوشت این درس نیز دستخوش تغییراتی
شد ،چنانکه درس مزبور در مقطع کارشناسی حذف گردید و تنها
در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری به صورت یک ِ
سری
دروس نظری بین رشتهای در زمینههای روانشناسی محیط ،و
12
محیط شناسی مطرح شد.
در خصوص پیدایش "برنامهدهی معماری" ،معماران معاصر و
فعال در این زمینه ،اِدیت و َپترانیس )2009( 13در سایت خود بهطور
صریح اعالم نمودهاند" :برنامهدهی معماری موقعی شروع شد که
معماری آغاز شد .ساختمانها همیشه براساس برنامه ساخته
شدهاند ،به طریقی که تصمیم سازیها انجام شده ،طرحها شکل
گرفته ،ساختمانها ساخته شده و به اِشغال در آمدهاند ... .به گونهای
میتوان ادعا نمود که باستانشناسان ساختمانها را موردکاوش
قرار میدهند چون میخواهند از برنامهی آنها سر درآورند".
امروزه ،اینکه فعالیت "برنامهدهی" را نمیتوان از فعالیت
"طراحی" جدا کرد ،مورد تأیید اغلب معماران میباشد ،ولی میزان
سهم این دو فعالیت در فرآیند طراحی به چه اندازه است؟ دانا دورک
( )1389در تصویر  ،1سهم "برنامهدهی" و "طراحی" را در فرآیند
طراحی معماری به صورتی شفاف بیان میکند .در این نمودار،
شش مرحلهی مطرح در الگوی فرآیند طراحی که از سوی انجمن
معماران امریکا تعریف شده است ،در ارتباط با سهم "برنامهدهنده"
و "طراح" در فرآیند طراحی به تصویرکشیده شده است .آنچنان
که در تصویر مشاهده میشود ،سهم برنامهدهنده در مراحل
اولیهی فرآیند طراحی ،یعنی در مراحل "برنامه"" ،طرح مقدماتی"
و "توسعه طرح" به میزان زیادی مطرح شده است و دلیل آن،
ضرورت جمعآوری اطالعات و ایدههای اولیه از سوی برنامهدهنده
در این مراحل میباشد .در این دوران ،سهم طراح در فرآیند طراحی
به نسبت اندک است؛ ا ّما با پیشرفت مراحل فرآیند طراحی ،بر
میزان سهم طراح افزوده شده و از میزان سهم برنامهدهنده کاسته
میشود .به این طریق در نیمهی دوم فرآیند ،سهم طراح در تصمیم
سازیها و تصمیمگیریهای مربوط به پروژه افزایش پیدا کرده و
پروژه به نتایج نهایی و اجرا نزدیک میشود .این موازنه دوباره در
پایان پروژه و در مرحلهی "ارزیابی" به صورت عکس درآمده و کلِّ
فعالیتهای مربوط به ارزیابیهای "پساز ساخت" و "پساز اِشغال"
متوجه حوزهی برنامهدهی میگردد.
تصویر  -1سهم برنامهدهی در فرآیند طراحی.

ماخذ( :دورک)19 ،1389 ،

برنامهدهی معماری چیست؟
"برنامهدهي معماري" فرآیند جمعآوری و مدیریت اطالعاتی
است که در اختیار طراح قرار میگیرد و طراح با کمک آن اطالعات،
مناسب ترین تصمیمات مربوط به طراحی ساختمان را اتخاذ میکند.
ویلیام پ ِنا در چاپ چهارم کتاب "مسئله کاوی" در سال ،2001
"تعریف مسئله" 14را در عرصهی “جستوجوي مسئله” 15معرفی
میکند و “طراحی کردن” را در عرصهی "حل مسئله".16
تا قبل از زمانيکه شرکتهاي معماري وظيفهی “برنامهدهي” را
بپذيرند ،از کارفرما انتظار ميرفت تا تعريفي از مسئله معماري ،و
در اغلب مواقع ،مدارک برنامه را تدوین و ارائه کند .در حال حاضر،
بنابر آیین نام ه “انجمن معماران آمريکا (اِی.آی.اِی)"" ،17برنامهدهي"
18
مرحلهی نخست فرآيند طراحي معرفی شده است" .مدارک برنامه"
را هنوز هم ميتوان توسط کارفرمایی که خود مالک است و يا
توسط گروه طراحي و حتي یک گروه "مشاور برنامهدهي" تهيه
كرد .در مواردی کارفرمايان اغلب مدارکي را به عنوان فهرستی
از خدماتی که میتوانند ارائه دهند در اختیار گروه طراحی قرار
میدهند" .تعریف مسئله" و "برنامهريزي پروژه" 19در مورد تمامي
پروژهها صورت ميگيرد ،منتها "مدارک برنامه"بهطور ج ّدي براي
کارهاي کوچکتر تهيه نميشود.
این روزها بسیاری از شرکتها نياز مبرم به کل اطالعات
پروژه و "تعریف مسئله" را احساس ميکنند و همواره تعداد افراد و
شرکتهايي که در زمينهي "برنامهدهي معماري" تخصص مييابند
و تحقيق ميکنند ،رو به افزايش است .وايت (بیتا) 20از راه نظرسنجی
از شرکتهاي معماري به این نتیجه رسیده است که شرکتهایی که
خود به امر "برنامهدهی" میپردازند در رقابت حرفهای موفقتر از
دیگر شرکتها قرار میگیرند .در کشور ما ،اغلبِ معماران خود به
نحوی در کنار فعالیت طراحی ،به بخشی از فعالیتهای "برنامهدهی"
نیز میپردازند ،و تنها در پروژههای عظیم ،از حضور "برنامهریزان
فیزیکی" ،و نه "برنامهدهندگان" ،استفاده میشود.
"برنامهدهی" در واقع به کلیه فعالیتهای :جمعآوری،
سازماندهي ،تحليل ،تفسير و ارائه اطالعات مربوط به پروژه طراحي
گفته میشود .از سویی دیگر“ ،طراحي” فعاليتي هدفمند ،و همراه با
تصمیمسازی میباشد و با تالش در جهت رفع اختالفات و تناقضات
بهوجود آمده ،در پی دستيابي به بهترين و متعادلترین وضعيت
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خصوص مواردی چون هزینه ،مساحت ،برنامه؛
ممکن در طول زمان است تا بهترين کيفيت ممکن زندگي را فراهم
 -6جمعبندی برنامه .نوشتن و مستندسازی برنامه و اخذ
سازد .تناقضات مزبور هنگامي اتفاق میافتد که به نحوهي زندگی
تأیید طرفین (تهیه مدارک برنامه).
استفادهکنندگان توجه خاصی نمیشود یا در مواردی که بعضی از
مزايايبرنامهدهي.برای"برنامهدهی"میتوانمزایایمتعددی
نیازها دارای نتایج مشابهی میباشند .ازاینرو “برنامهدهي" ،پیش
از آنکه "طرح" شکل اصلي خود را پیدا کند ،کليهی وقایع مربوط به
را متصور شد .وايت (بيتا )5-6 ،معتقد است برخورداری از
طراحی را َم ِّد نظر قرار ميدهد ،بهطوریکه به عاليق و وابستگيهاي
مهارت کافی در "برنامهدهی" چند فایده دارد:
متناقض هم توجهدارد و در جهت رفع تناقضات اساسی بر میآید.
 "برخورداری از اعتماد به نفس الزم براي مديريت هر موقعيتيبرای اینکه از "برنامهدهی" به گونهای مناسب استفاده شود،
(حاال در هر درجهی پیچیدگی که باشد) ،با بررسي و تحليل
باید به مسئلهی مدیریت اطالعات توجه خاصی داشت و همواره به
موقعيت،
این واقعیت اعتقاد داشت که "اندیشیدن" درح ّد نیاز پروژه ،بسیار
 تصميمگيری در مورد اينکه از کجا ميتوان کمبود اطالعاتبا ارزشتر از طراحی کردن نسنجیده و اجرای ناقص است .در
ضروری را مرتفع ساخت،
ِ
تصویر شماره  ،2چِری و پترونیس ( ،)2009سعی دارند نشان
 استخراج اطالعات مربوط برای دستیابی به نحوهی پیشبرددهند که مناسبترین زمان برای اِعمال تغییرات در پروژه ،در
پروژه،
حین "برنامهدهی" میباشد که در واقع هزینهی تغییرات بر روی
 و آگاهی از این موضوع که پروژه را باید در چه مرحلهای بهکاغذ بسیار اندک است ولی در مراحل پایانی پروژه که نقشههای
پایان رساند”.
توساز آغاز شده ،هزینهی اِعمال
نهایی ترسیم شده و فعالیت ساخ 
ا ّما مزایایی را که نگارنده درخصوص بهرهگیری از «برنامهدهی»
تغییرات بسیار عظیمتر خواهد بود.
جمع بندی میکند ،دارای ابعاد جامعتری است که به قرار ذیل معرفی
میشود:
 -1زمان طراحي را به جلو مياندازد .با توجه به بررسیهای به
عمل آمده ،کلیهی جوانب پروژه را مطالعه کرده ،برای طراح
فرصتتأثیرگذاری
مجموعهای از اطالعات کاربردی تهیه میکند تا طراح تصمیم
بگیرد،
 -2میزان بهرهوري (اقتصاد ،انرژي ،زمان) را باال ميبرد .مراحل
انجام پروژه را تنظيم مينمايد ،و هزینههای اجرایی از جمله
صرف انرژی و زمان انجام پروژه را تدقیق میکند،
هزینهیتغییرات  -3جلوي اشتباهات را ميگيرد .با بررسیهایی که به عمل
میآید ،از میزان اشتباهات کاسته شده و نظر كارفرما را بهتر
تصویر  -2هزینه تغییرات در طول فرآیند طراحی.
جلب ميكند،
ماخذ(Cherry, and Patronis, 2009) :
 -4استفاده صحيح از نيروهاي انساني و محيط را ترويج
ميكند .تعداد الزم کارمندان دفتری ،کارگران در سایت ،و
مراحلبرنامهدهی".برنامهدهي" دارايمراحلگوناگونی
بهرهگیری مناسب از منابع را در طول فرآیند طراحی کنترل
است که از جمعآوری اطالعات گرفته ،تا تهیه و ارائه "مدارک برنامه"
میکند.
ختم میشود .این مراحل را میتوان در شش دستهبندی انجام گرفته
توسط چِری و پترونیس ( )2009مشاهده کرد:
 -1تحقیق درمورد تیپ (گونهی) پروژه .جمع آوري اطالعات الگوهایبرنامهدهی
(نمونهها ،منابع ،استانداردها ،محدودیتها ،غیره)؛
 -2معرفی اهداف و راهبردها .دسته بندي اطالعات (نظم دادن،
پِنا ( )2001در کتاب خود موضوعهای طراحي را به چهار
ِ 21
تعريف محورها و معيارها) جهت تعیین اهداف کارفرما ،دسته تقسيم ميکند :فرم ،عملکرد ،اقتصاد و زمان .پالمر ()1981
فرم ،عملکرد ،اقتصاد ،زمان ،و مدیریت پروژه؛
"موضوعهای طراحي" را به سه دسته تقسيم ميکند :عوامل
22
 -3جمعآوری اطالعات مربوط .آنالیز و تحلیل اطالعات انساني ،عوامل کالبدی و عوامل خارجي .وايت ( )1972فهرستی از
مربوط به استفادهکنندگان ،تجهیزات ،معیارها ،تمهیدات وقایعی را که میبایست در مورد "زمينهی موجود" بررسي شوند،
استفاده از انرژی ،سایت؛
مطرح و از اين دستهبنديها استفاده ميکند :پروژههاي مشابه،
 -4شناساییسیاستها.تعیینسیاستهایمربوطبهپروژه کارفرما ،مسائ ل مالي ،ضوابط و آئيننامهها ،برنامهريزي توسط
(متمرکز /پراکنده ،انعطاف پذیری ،جریان ،اولویتها ،سازمانهاي مربوطه ،عملکرد ،سايت ،آب و هوا و "رشد و تغییر".23
سطوح دسترسی)... ،؛
در این بین ،الگویِ “برنامهدهی” موضوع -محورکه توسط دورک
 -5تعیین ضروریات ک ّمی .نتیجه گیری از اطالعات در ( )1389معرفی شده است ،به عنوان جامعترین الگو مطرح میباشد.
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دورک موضوعهای طراحي 24را در دو وضعیت "موجود" و "آتی"
مطرح میکند .در وضعیت موجود ،موضوعهای طراحی به عنوان
دسته بندیهایی براي جستوجوي اطالعات مورد استفاده قرار
میگیرند ،و در وضعیت آتی ،به عنوان عناوینی برای بررسی و خلق
“اهداف ،ضروريات عملکردي ،و کانسپتها” ،25کارآمد میباشند.
براي شناخت بهتر الگویِ مزبور ،بررسیهای "برنامهدهی" را
میتوان به دو بخش اصلي تقسيم کرد(دورک:)9 ،1389 ،
" .1تحليل وضعیت موجود ،26شامل زمينهای است که طرح بايد در
آن جاي گيرد و شامل تحليل سايت ،مشخصات استفادهکننده،
ضوابط و آييننامهها ،محدوديتها و اقلیم میباشد.
 .2پيشبيني وضعيت آتی ،27شامل مجموعهاي از معيارهايي است
که طرح موفق بايد دارا باشد .این موارد شامل «ماموریت/
موضوع پروژه»« ،28اهداف» ،و «ضروريات عملکردي» و
شکلگیری «کانسپتها» است".
مدارک برنامه که ماموریت( 29مقصود) پروژه را بيان ميکنند،
شامل اطالعات واقعي مربوط به پروژهاند و تمام تصميمات مربوط
به گستره و جهتگيري پروژه را معرفی ميکنند .این مدارک
بهصورت قراردادي حقوقی بر مبناي توافق بين کارفرما و معمار
تهیه ميشوند و در آن به کيفيت محصول نهایی( ،اهداف) پروژه و
زمينه (شرايط وضع موجود) که طراحي بايد در آن انجام شود،
پرداخته میشود .چهار مرحلهی اصلي جهت پیشبرد برنامه در
معرفی وضع آتي عبارتند از :تهیه “بیانیهی ماموریت” ،30ايجاد
اهداف پروژه ،طراحي ضروريات عملکردي قابل اندازهگيري ،و
ایجاد روابط مفهومی (کانسپت) ،که در تصویر  3معرفی شدهاند.

تصویر  -3الگوی برنامهدهی دورک.
ماخذ( :دورک)20 ،1389 ،

ماموریت :برای اینکه مسیر پروژه به طور شفاف بیان شود،
الزم است که بر روی مأموریت پروژه تأکید شود" .بیانیه ماموریت"
باید به اين پرسشها پاسخ دهد" :چرا این پروژه را انجام می دهیم؟"
و "اين پروژه چه کمکي به جهان خواهدكرد؟" “بیانیه ماموریت"
ِ
خاص پروژه ساختماني را که الزمهی موفق
بايد هدف و منظور
شدن آن است ،تعريف و همچنین پايه و اساسی را براي پروژه
پیشنهاد کند .تمامي اهداف ،ضروريات عملکردي و کانسپتها بايد با

“ماموریت” پروژه هماهنگ باشند.

اهداف :برای اینکه "ماموریت" پروژه تحقق پیدا کند" ،اهداف"
ِ
کيفيت طرح نهايي بر اساس کلیه
پروژه میباید تعیین شوند تا
"موضوعهای طراحي" که در مرحلهی "تحلیل" شناخته شدهاند،
تضمین گردند" .هدف" ،بيانیهای از یک سطح کيفی ايدهآل را مطرح
میکند که تنها در آن شرایط طراحی با موفقیت کامل روبرو میشود.
بيان روشن "اهداف" جهتگيري خاصي را برای ذهن طراح تعریف
میکند ،بدون اینکه حس خالقیت او را محدود کند و توانایی او در
مرحلهي "ترکیب" را شکوفا میسازد .برخورداری از توان و مهارت
الزم در بهکارگيري دقيق لغات برای بيان هدف ،شرط الزمي است تا
از اين راه "بیانیهی هدف" 31بهطور جامع آنچه را که م ّد نظر است،
بيان کند.
ضروريات عملکردي :برای پی بردن به اهداف طرح ،ساختمان
میباید دارای عملكردی مطلوب باشد" .ضرورت عملکردي" وسيلهاي
برای تحقق بخشیدن به "هدف" می باشد .يک "ضرورت عملکردي"
بياني از عملکردي قابل اندازهگيري است که بايد در طراحي به آن
توجه داشت تا اهداف طرح محقق شوند .به جایِ “ضروریات
عملکردي” ،از واژههای دیگری نیز استفاده میشود .منظور پ ِنا
( )2001از عبارت “بیانیههای مسئله” ،32خالصهیِ "ضروريات
عملکردي" يا "معيارهاي طراحي"33است .از ديگر واژههايي که براي
“ضروريات عملکردي” بهكا ر رفتهاند ،واژهی “آبجِکتیو" 34است ،اما
از آنجاییکه اين کلمه بهراحتي با کلمهی "هدف" جابهجا ميشود ،از
اين واژه نميتوان براي ايجاد ساختاري دقيق براي مديريت اطالعات
استفاده کرد .واژهی دیگری که مترادف "ضروریات عملکردی"
میتوان به کار گرفت ،توسط نگارنده به عنوان "سیاست طراحی" در
پرو ژههای طراحی معرفی شده است که به این طریق "سیاستها"
زیر مجموعهی "اهداف" تعریف میشوند.
کانسپتها :براي اينکه عملکرد ساختمان در سطح مطلوبِ کارایی
خود قرار گیرد ،بايد به لحاظ کالبدي نیز به گونهاي ساماندهي شده
باشد که امکان بهرهگيري از سطح مطلوب عملکردي را فراهم سازد.
ی ايدهآل
ي شد ه 
کانسپتها ،دیاگرامهايي هستند که روابط سازمانده 
را نمايش میدهند .یک کانسپت را میتوان برای سطوح مختلف
یک طرح سازماندهی کرد ،چنانکه در فعالیت برنامهدهی و طراحی
این کانسپتها میتوانند از ابعاد کالن تا خرد مطرح گردند .برای
مثال ،کانسپت در سطح کالن برنامهدهی را "طرح مایه"( 35ايدهي
کلی) ،و کانسپت در سطح خرد برنامهدهی را که به جزئیات فضا
میپردازد را "کانسپت برنامهدهی" مینامند .ايدهها با جزييات بيشتر
را پ ِنا ( )2001به عنوان "کانسپتهاي طراحي" ،و نه "کانسپتهاي
برنامهدهي" ،معرفی میکند .تولید کلیهی کانسپتهای ذکرشده،
قسمتي از فرآيند طراحي محسوب میشود.
پس از آشنایی با تعاریف و مشخصات "برنامهدهی" و اینکه این
فعالیت دارای چه فواید و مزایایی در فرآیند طراحی است ،در ادامه
به بررسی یک نمونه موردی با استفاده از الگوی "برنامهدهی" که
توسط دورک ( )1389معرفی شده ،پرداخته میشود.
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معرفی یک نمونه موردی
درس «برنامهدهی و روشهای طراحی» و درس «تحقیق در
معماری و تدوین پایاننامه» در دانشگاه تهران ،همزمان با درس
کارگاهی «طراحی معماری ارشد ( »)1در دوره کارشناسی ارشد
ناپیوسته معماری آموزش داده میشود .هدف از ارائه هم زمان این
دروس و استفاده از اساتید مشترک برای این کالسها ،برقراری
تعامل بین فعالیتهای «برنامهدهی»« ،تحقیق» ،و «طراحی» ،و
معرفی نتایج این تجربیات برای دانشجویان است .36در نیمسال اول
 ،88-89موضوع کالس کارگاه طراحی :بهسازی خیابان انقالب،
حدفاصل محور میدان انقالب تا چهارراه ولیعصر (عج) بود .ابتدا
از  22دانشجوی حاضر در کالس خواسته شد تا مدتی را صرف
شناسایی وضع موجود این محور نمایند و گزارشی از ظرفیتها
و مشکالت آن به صورت گروهی تهیه و ارائه نمایند .سپس ،از
هر دانشجو خواسته شد تا با معرفی مشکالت و پیشنهادات
مستقل خود ،به صورت انفرادی اقدام به معرفی راهکارها و حل
آن مسائل نماید .با استفاده از مطالب نظری مطرح شده در کالس
جدول  -1مشکالت شناسایی شده در محور خیابان انقالب حدفاصل میدان انقالب
و چهارراه ولیعصر (عج).

«برنامهدهی» و کرکسیون نتایج بررسیها در «کارگاه طراحی» ،هر
دانشجو اقدام به معرفی مشکالت وضع موجود در محور یاد شده
نمود .مجموعهای از مشکالت و معضالت موجود توسط دانشجویان
جمعآوری شد که در جدول  1این مشکالت توسط نگارنده از دیدگاه
منظرشهری 37دستهبندی و جمعبندی شده است.
پس از شناسایی وضع موجود و مشکالت مطرح در محور
انقالب ،از هر دانشجو خواسته شد تا به معرفی وضع آتی در قالب
چند تمرین اسکیس پرداخته ،کانسپت خود در ابعاد کالن را بیان کند.
با توجه به دستهبندیهایی که خود دانشجویان از مشکالت موجود
در محور انقالب تدوین کرده بودند ،هدفهای کالن آنها در مسیر حل
مشکل جریان وسایط نقلیه ،ایجاد ارتباط نزدیک بین مردم و دانشگاه
تهران ،بهسازی وضعیت حرکت پیاده در طول محور با در نظر گرفتن
حس و حال استفادهکنندگان
ترویج فعالیتهای فرهنگی ،و توجه به ّ
از محور انقالب در ارتباط با ایجاد آرامش و رفاه خالصه میشد.
از هر دانشجو خواسته شد تا با انتخاب یکی از هدفهای کالن ذکر
شده ،اقدام به پیشبرد مراحل بعدی طرح خود به تهیهی فهرستی از
«ضروریات عملکردی» جهت دستیابی به آن هدف کالن ،و بعد از
آن اقدام به معرفی ایدههایی جهت اجرایی شدن پیشنهادات خود نماید.
تصویر  3معرف الگوی پیشنهادی جهت شناسایی ماموریت،
اهداف ،ضروریات عملکردی ،و مفاهیم مربوط به آن هدف
میباشد.

تصویر  -4استفاده از الگوی دورک برای تعیین اهداف پروژه.

آنچه در ادامه به آن اشاره میشود« ،کانسپتهای
برنامهدهی» تهیه شده توسط یکی از دانشجویان است که
با توجه به بیانیهی مأموریت وی (بهسازی محور فرهنگی
در خیابان انقالب) ،بیانیه یکی از اهداف ،بیانیهی ضروریات
عملکردی مربوط به آن هدف ،و کانسپتهای برنامهدهی
تدوین شده است.
مأموریت :بهسازی محور فرهنگی در خیابان انقالب (حد
فاصل میدان انقالب و چهارراه ولیعصر)
هدف شماره  :1محور خیابان انقالب باید ارتباط و تعامل
بیشتری با فعالیتهای فرهنگی (در داخل و خارج از
دانشگاه تهران) پیدا کند.
(ساختار بیانیه هدف :یک پروژه باید  +اسم  +صفت +
فعل)
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ضرورت عملکردی شماره :2تعریف فعالیت های فرهنگی متنوع
بین مراکز فرهنگی و تشویق عابران برای استفاده خودجوش
آنها از این فضاها و امکانات.
کانسپتها:

ایجاد ایستگاههای موسیقی

برگزاری تئاترهای خیابانی

برگزاری نمایشهای هنری

تصویر  -4کانسپتهای برنامهدهی برای ضرورت عملکردی ایجاد فضاهای فرهنگی.
ماخذ( :توسط دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،ورودی  ،1388دانشگاه تهران)

در انتها از هر دانشجو خواسته شد تا ایدههای خود را در ابعاد
کالن و خرد ،با تهیهی طرح مقدماتی برای بهسازی محدودهی
پیشنهادی معرفی نماید .این معرفی توسط نقشهها در ابعاد کالن
از مقیاس  1:2000به معرفی محدوده و در سطح محله ،تا نقشههای
 1:100به معرفی ایدههای طراحی در سطح پالن و مقاطع بخشی از
محدودهی انتخابی ،انجام پذیرفت.

موضوعات جدید طراحی و نقش
برنامهدهی
اگر بتوان "برنامهدهی" معماری را به عنوان فرآیند تحقیقاتی و
تصمیمسازیای معرفی کرد که به شناسایی گسترهی وسیعی از
فعالیتهای طراحی میپردازد ،امروزه با توجه به ظهور مشکالت

اقتصادی در سراسر جهان و از سویی پیدایش تحوالت عظیم
فنآوری در زمینهی ساختمانسازی ،حرفهی معماری بیش از هر
زمان در تاریخ ،به "برنامهدهی" احتیاج دارد.
“کارفرمایان همیشه به این باور بودهاند که معماران میتوانند
برای آنها مفید بوده و باعث صرفهجویی شوند ،ا ّما حاال یک نسل
جدیدی از مالکین و مدیران ساختمانها بر این باورند که با استخدام
معماران به عنوان "برنامهدهندگان" میتوانند هزینههای کمتری را
متحمل شده و سود بیشتری کنند(Satish, 2003) ".
اگر یک زمان موضوعهای طراحی و برنامهدهی به چند
موضوع اولیه مانند "دسترسی" و "محرمیت" محدود میشدند،
امروزه موضوعات جدید مطرح در معماری و دغدغههای
"برنامهدهی" تحت تأثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی نوین
میتواند بسیار فراگیر باشد .چِری و َپترانیس ( )2009درخصوص
موضوعات جدید مورد نظر کارفرمایان در برنامهدهی ،آنها را به
قرار زیر بیان میکنند:
 تهیه دستورالعملها و تبیین استانداردها برای مالکینی کهبه ساخت پروژههای تکراری مشغول میباشند [اصطالح
انبوهسازان در زمینهی مسکن در ایران از این دسته
میباشد] .این اطالعات میتواند در پایگاههای اطالعاتی
رایانهای نگهداری شده در اختیار عالقمندان قرار گیرد.38
 کارفرمایان -مالکین به ش ّدت عالقه دارند مطمئن شوند کهآیا فعالیتهای طراحی هماهنگ با مطالب پیشبینی شده در
"برنامهی" تعیین شده پیش میرود یا نه.
 ضرورت تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعملهای جدیدبرای آن دسته از تیپهای ساختمانی که قبل از این وجود
نداشته و فنآوری جدید امکان بهرهگیری از آن فضاها
را ایجاب کرده است [برای مثال میتوان از طراحی یک
آزمایشگاه پرتو -درمانی نام برد].
 افزایش تقاضای کارفرمایان به ضرورت توجه به موضوعصرفهجویی در مصرف انرژی (مانند :استانداردهای لید
و گرینگلوبز ،)40برنامهدهندگان نیاز دارند تا توجه به این
ضروریات را در اهداف ،مخارج ،برنامهریزی ،و فرآیند
پروژه اعمال نمایند.
39

 ضرورت افزایش تعداد مشاورین برنامهدهی .در حال حاضرتعداد این مشاورین کمتر از تعداد مورد تقاضا میباشد و به
ناچار از متخصصین در رشتههای مرتبط با معماری برای
مشاورین برنامهدهی استفاده میشود.
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نتیجه
در یک جمعبندی کلّی ،میتوان به ضرورت بهکارگیری از
برنامهدهی در راه دستیابی به یک "معماری خوب" 41در کشور
اشاره نمود که این امر میتواند در دو زمینهی "مصلحت اندیشی"
پروژه ،و نیز تأمین "اطالعات تخصصی" ،به طراح ،کارفرما و
موفقیت پروژه کمک کند.
مصلحت اندیشی :بحث "مصلحت اندیشی" ،واژهای است
که نگارنده جایگزین واژهی "مدیریت" پیشنهاد میکند .از آنجاکه
"مدیریت" در حال حاضر در زمینههای ک ّمی متعددی از جمله:
زمان ،نیرویکار ،سرمایه ،انرژی و امثال آن به کار میرود ،نگارنده
یادآور میشود در یک جامعهی معنوی ،مسائل کیفی پروژه در
خصوص تأمین ارزشها و توجه به مسائل عقیدتی نیز دارای ارزش
است که متاسفانه در اغلب الگوهای غربی به آن پرداخته نمیشود.
از سویی دیگر" ،مصلحت اندیشی" میتواند به معنای ایجاد نگاه
واقعگرایانه برای کارفرمایان و جلوگیری از "خواستههای غیر قابل
دسترس آنها" ،42از سوی برنامهدهندگان معرفی شود .از آنجا که
اغلب کارفرمایان درخواستهایی بیش از بودجهی خود در سر
دارند ،مشاورین برنامهدهنده میتوانند مالکین را به طریقی راهنمایی
کنند تا به بهترین محصول ممکن ،با توجه به بودجهشان دست
پیدا کنند .مشورت با برنامهدهنده همیشه به معنی محدود کردن

خواستههای مالکین ختم نمیشود و در بسیاری از اوقات ،این امر
با فازبندی صحیح پروژه و دستیابی به مقاصد گوناگون در طی
چند مرحلهی زمانی امکان پذیر میشود.
اطالعات تخصصی :جمعآوری و بکارگیری اطالعات دقیق از
راه تحقیق ،از دیگر مساعدتهایی است که برنامهدهنده میتواند در
اختیار پروژه قرار دهد .شناخت صحیح مسئلهی طراحی و بررسی
راهکارهای مناسب جهت حل آن ،نیاز به تخصص ،تجربه و مهارتی
دارد که تنها برنامهدهندگان از عهدهی آن برمیآیند.
با توجه به ویژگیها و مزایای ذکر شده درخصوص
"برنامهدهی" ،به نظر میرسد که ضرورت برگزاری دروسی در این
زمینه در سطوح مختلف آموزشی در کلیهی دانشکدههای معماری
کشور از اهمیت باالیی برخوردار باشد .از آنجاکه معماری کشور
ما در طول تاریخ همواره هدفدار و با شناخت کامل از نیازهای
استفادهکنندگان ،بسترو تمایالت معنایی /زیبایی شناسی شکل
گرفته ،مناسب است در این شرایط اقتصادی و سردرگمی هویت
ساختوساز نیز ،برنامهریزان آموزش معماری به جایگاه باارزش
این درس توجه نمایند و برگزاری دروسی در زمینهی "برنامهدهی"
را در سطوح مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری در
دستور کار قرار دهند.

پینوشتها:
ی امریکایی ،و  Briefingدر زبان انگلیسی بریتانیایی انتخاب شده است.
 1این وازه مترادف  Programmingدر زبان انگلیس ِ
 2نویسنده در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری از سال  1380مشغول به تدریس درس "برنامهدهی و روشهای طراحی" در دانشگاه تهران
میباشد.

 6این مجموعه شامل  34واحد مسکونی یازده طبقه در شهر سنت لوئیز آمریکا بود.

3 Planning.
4 Physical Planning.
5 Pruitt Igoe.

7 Charles Jenks.
8 Positive Theories.
9 William Pena.
10 Problem Seeking.
11 American Institute of Architects supplemental contract.

12برای مثال میتوان به درس "انسان و محیط" در دورهی کارشناسی ارشد اشاره کرد.

13 Edith Cherry, FAIA, ASLA and John Patronis, AIA, AICP.
14 Problem definition.
15 Problem seeking.
16 Problem solving.
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17 American Institute of Architects (AIA).
18 Program document.
19 Project planning.
.Edward T. White, (ND). Teaching Architectural Programming . (بی تا) مخفف برای “بی تاریخ" می باشد20
21 Palmer, Mickey A., (1981).
22 White, Edward T. (1972).
23 Growth and change.
24 Design issues.
25 Goals, Performance Requirements, Concepts.
26 Existing state.
27 Future state.
28 Mission.
29 Mission.
30 Mission statement.
31 Goal statement.
32 Statements of the problem.
33 Design criteria.
34 Objective.
35 Parti.

.) توسط نگارنده و آقای دکتر عینیفر تدریس میشود1(  کارگاه طرح معماری ارشد36
.53  شماره، برای اطالعات بیشتر در زمینهی منظر شهری و سیمای شهری مراجعه کنید به مقالهی نگارنده در فصلنامه آبادی37
: یک الگوی برنامهریزی فضایی را برای این منظور تهیه کرده است، خدمات پارک ملی در ایاالت متحده: برای مثال38

The National Park Service, Facility Planning Model Web-based software.
39 LEED.
40 Green Globes.

 محل و جهت: نیازهای فیزیکی میتواند شامل. معماری خوب معماری است که پاسخگوی نیازهای فیزیکی و نیازهای ادراکی استفادهکنندگان باشد41
، توجه به احساسات،مفهوم/ معنی، ارزشها: باشد در حالیکه نیازهای ادراکی شامل... ، رفتار، مصالح، تنظیم شرایط محیطی، تناسبات، ابعاد،قرارگیری
. میباشد... ، جنس، نور، رنگ، هنر،از طریق توجه به فرهنگ
42 Blue skying.
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