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روشهای خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری*
مهیارباستانی ،1سید امیرسعید محمودی
 1دانشجوی دکتری معماری ،گروه معماری ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 2دانشیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/6/8 :تاریخ پذیرش نهایی)96/10/27 :
**2

چکیده
اید هپــردازی (خلــق ایــده و کانســپت) بــه عنــوان بخــش مهمــی از فرآینــد طراحــی ،همــواره در ادبیــات
طراحیپژوهی مورد توجه بوده است .این پژوهش در بخش نخست ،پس از بررسی آرای نظریهپردازان،
با استفاده از روشی توصیفی-تحلیلی ،فرآیند طراحی را در دو نسل الگوهای نظاممند و محیطشناسانه
و روشهای خلق ایده و کانسپت را در چهار مقوله قیاسی ،الگوواره ،منطقی و نظری طبقهبندی میکند.
در بخــش دوم ،در پیمایشــی میدانــی ،رابطه فرآینــد طراحی و روشهای خلق ایده در گروه دانشــجویان
کارشناسی و مشاورین تراز  1معماری تهران بررسی شد .گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه بسته و
در سه حوزه ساختمانهای مسکونی ،تجاری-اداری و آموزشی انجام گرفت .تحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزار  SMART-PLSو روش تحلیل مسیر ،نشان میدهد در هر دو گروه ،تمایل به استفاده از فرآیند
نظاممند و روش منطقی بیشــتر اســت .نوع کاربری ساختمان در مدل ارتباطی چندان تأثیرگذار نیست
و در نتایج حاصل از مشــاورین و دانشــجویان تفاوتهایی وجود دارد .در بیشــتر موارد ،ارتباط معنادار و
مطلوبتری بین فرآیند نظاممند و روش منطقی ،فرآیند تعاملی و روش قیاسی و نظری ،فرآیند مشارکتی
و روش منطقی و قیاسی بهچشم میخورد .نتایج این پژوهش میتواند برای پیشرفت حرفه معماری و
بخصوص آموزش دانشجویان این رشته بسیار مفید واقع شود.

واژههای کلیدی
فرآیند طراحی ،ایده و کانسپت ،روش قیاسی ،روش الگوواره ،روش منطقی ،روش نظری.
* ایــن مقالــه برگرفتــه از بخشــی از رســاله دکتــری معمــاری نگارنــده اول با عنــوان" :تطبیق روشهــای آموزش خلق ایــده معماری بــا ویژگیهای
شخصیتی دانشجویان" به راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره دکتر آزاده شاهچراغی میباشد که بدینوسیله از زحمات ایشان قدردانی میشود.
** نویسنده مسئول :تلفن ،021-66409696 :نمابر.E-mail: amahmood@ut.ac.ir ،021-66972076 :
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مقدمه
آموزش معماری با هدف پرورش استعدادهای درونی و انتقال
مفاهیــم معمارانه ،بهدنبال تربیت افراد خالق و آ گاه در این حوزه
اســت .در تعلیم این رشــته ،صــرف پرداختن به کلیــات و مباحث
نظــری بــدون توجــه بــه جزئیــات ،کارآ نخواهــد بــود و الزم اســت
بصــورت عملیاتی و با قبول نتایج پژوهشهای پیشــین ،به مقوله
آموزش طراحی معماری پرداخته شود .اتخاذ این رویکرد جدید با
شــناخت کامل هریک از مراحل روند طراحی و الزامات تأثیرگذار بر
آن ممکن میشود.
یکی از بحثانگیزترین و پرابهامترین مراحل طراحی ،شکلگیری
ایــده یــا کانســپت طراحــی اســت .پرســش همیشــگی دانشــجویان
در کارگاههــای طراحــی ،این اســت کــه فرآیند طراحــی را از کجا باید
شــروع کنــم و آنچــه ایده اولیــه میخوانیــم از کجا میآیــد؟ آیا ایجاد
ایدههای خالقانه ،توانایی ذاتی اســت یــا قابلیت آموزش دارد؟ چه
ارتباطــی بیــن روش طراحی و تکنیکهــای خلق ایده وجــود دارد؟
در طول نیم قرن اخیر ،شــاهد نظریات و تحوالت چشــمگیری
در خصــوص روشهــای طراحی و رونــد طراحی معمــاری بودهایم
کــه میتوان آنها را در قالب ســه نســل ،روشهــای تحلیل-ترکیب،
مشــارکتی و روشهای طرحمایه -آزمــون (ندیمی )1378 ،معرفی
نمود .با وجود ایجاد تغییرات در مدلهای فرآیند طراحی ،همواره
اید هپــردازی و خلــق کانســپت به عنــوان یکــی از بخشهای اصلی
این فرآیند محسوبشده است.
کانسـ�پت ،مولـ�د اولیـ�ه طراحـ�ی ( ،)Drake, 1979, 38شــبیه بــه

هســته یا دانه گیاه اســت که همه اطالعات مربوط به ویژگیهای
شــکلی و مراحــل رشــد آن گیــاه را بصــورت یــک کل واحــد در خود
ذخیــره دارد (ندیمــی .)99 ،1378 ،بیانــی اســت از روابــط ایدهآلی
کــه در میــان تعــدادی از عناصر تحت کنترل معمــار بوجود میآید.
کانســپتها بــا یــک نمــودار ســاده و چنــد کلمــه بیــان میشــوند و
ضروریــات برنامــه را تشــکیل میدهنــد .ممکن اســت کل پــروژه را
دربرگیرند یا بخشی از طرح مربوط باشند (دورک.)64-63 ،۱۳۹۳ ،
تــم مکگینتــی ،1بر اســاس تحلیلهای خــود و اظهارنظر برخی
معماران ،کانسپت را به پنج دسته قیاسی ،استعارهای ،جوهری،
ح��ل مس��ئله و آرمان��ی تقس��یم میکن��د (.)Snyder et al., 1979
جفــری برادبنــت ،2چهــار روش طراحــی معمــاری در طــول تاریــخ
معرفــی میکنــد :روش عملگرایانــه ،3گونهشناســی ،4قیاســی 5و
نحــوی .)Broadbent, 1973, 315-316( 6ا گرچــه در این خصوص،
در حوزههای زمانی ،نظریات متفاوتی ارائه شده که نقاط اشترا ک
زیــادی دارنــد ،اما تا کنــون دســتهبندی جامعی دربــاره روشهای
خلق ایده انجام نشــده اســت .لذا این پژوهش پس از بررســی سیر
تحــول فرآیند طراحــی در طول تاریخ و معرفــی الگویی جامع برای
آن ،بــه توضیح بخش ایدهپردازی در این فرآیند خواهد پرداخت.
در مرحلــه بعــد ،روشهــای خلق ایــده در قالــب چهــار مقوله کلی
ســازماندهی و معرفــی خواهد شــد .در پایان ،ارتبــاط تکنیکهای
متفاوت خلق ایده و روشهای طراحی در قالب پیمایشی میدانی
بین دانشجویان و طراحان حرفهای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 -۱مروری بر ادبیات موضوع
ایــن بخش از پژوهش ،به تشــریح دو کلیــدواژه اصلی پژوهش،
فرآینــد طراحی و ایده و کانســپت ،اختصــاص خواهد یافت .پس از
بررســی و مرور ادبیات و مبانی نظــری موجود در این زمینه ،نتایج
بصورت مجموعهای از روشهای متفاوت فرآیند طراحی از یکسو
و روشهای خلق ایده و کانسپت از سوی دیگر ارائه خواهد شد.

 -۱-۱فرآیند طراحی معماری در طول تاریخ

جان کریس جونز 7در سال  ،1970سیر تحول شیوههای طراحی
را به چهار عصر تطور فنوپیشه ،طراحی به کمک ترسیم ،طراحی
سیســتماتیک و نظاممند و طراحی در عصر حاضر تقسیم میکند.
در عصر تطور فنوپیشــه ،پیش ـهوران با کمک ابزار محدودشان به
آفرینش اثر خود با ارتباط مستقیم ذهن و دست میپرداختند .در
دوره طراحــی به کمک ترســیم (رنســانس تــا  ،)1950روش طراح بر
کســی جز او آشــکار نبوده و گاهی طراح هم به روشــنی نمیدانسته
چگونــه موضــوع حل شــده اســت .طراحــی سیســتماتیک در قرن
بیســتم و بــا توجــه بــه نیازهــای نظامــی جنــگ جهانــی دوم آغــاز

شــد .در ایــن مرحلــه ،طراحی ،ابــزاری برای حل یک مســئله خرد
و بخشــی از نظامی بزرگتر بوده اســت .عصر حاضــر ،عصر تغییرات
ســریع فنــاوری یــا نوآوریهــای اجتماعــی فنمــدار اســت .یکــی از
روشهــای مــدرن ارزیابــی مســئله و کشــف طــرح در دوره معاصر،
اصــل تعویض راهبــرد و اجازه دادن به نفوذ تفکر بیاختیار در تفکر
برنامهریزیشده و برعکس است (رضایی.)26 ،1393 ،
هورســت ریتــل ،8مدلهــای ارائــه شــده بــرای فرآینــد طراحی را
به دو نســل تقســیم میکنــد .در حالی که نســل اول (دهــه  )1960بر
پایــه روشهــای علمــی ،خردگــرا و نظاممند تعریف میشــود ،نســل
دوم (از اوایــل دهــه  )1970بــرای افزایــش فرآینــد مشــارکتی طراحــی
اســت و طراح محیط را شریک صاحبان مسئله (کارفرما ،مشتریان،
اسـ�تفادهکنندگان و گروههای اجتماعی) معرفـ�ی میکند (De Vries
 .)et al., 1993, 17جــان لنــگ نیــز پس از اســتناد به نظریــه ریتل در
خصــوص دو نســل مدلهــای عقالیــی و جدلــی ،بــه ظهــور نســل
جدیــد طراحــی بــا عنوان بنــای فرضیــه و آزمــون ،اشــاره میکند که
تحت تأثیر نظریات پوپر شــکل گرفته اســت و بر ساختار ذهنی خود
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طراح تکیه دارد (لنگ  .)49-45 ،1386اشــرف ســامه برای فرآیند
طراحی ،ســه مدل معرفی میکند .نخســت مدل شــهودی (رویکرد
جعبــه ســیاه) و دوم مــدل خردگرایانــه یا حل مســئله کــه رویکرد آن
مطابق جعبه شیشهای اســت .او برای مدل خردگرایانه ،دو رویکرد
طراحی سیســتماتیک و زبان الگو را برمیشــمرد .مدل ســوم ،مدل
مشـ�ارکتی ،به رویکرد پژوهش عمل یا طراحی جامعهای اشـ�اره دارد
( .)Salama, 1995, 78وورت و ونوگان اعــام میکننــد در نســل اول
(آغاز دهه  ،)1960بر طراحی به عنوان یک فعالیت حل مسئله تأ کید
میشــد .در نســل دوم (نیمه دوم دهه  1960تا نیمه دهه  ،)1970با
انتقاد رو به رشــد نســبت به شکس ـتهای حاصل ،توجه به ســمت
راهحلهــای اجتماعــی انتقال یافت .در طول نســل ســوم (اواســط
دهــه  1970تا دهه  ،)1980جنبــش روشهای طراحی در حال پایان
یافتــن بــود .بطوریکه الکســاندر ،به شــدت بــا برچســب زدن عنوان
متدولوژی به هر ایده مخالفت میکند .در نسل چهارم ،از دهه 1990
تــا امــروز ،توجه به سیســتمهای پــردازش اطالعات و سیســتمهای
پشــتیبانی از تصمیمســازی در طراحــی ،بطــور چشــمگیری افزایش
یافته است .فرآیند طراحی میتواند شامل فرضیه و آزمایش فرضیه
باشــد ،امــا نمیتــوان آن را در قالب رابطه علــت و معلولی بیان کرد،
ً
بلکــه ایــن فرآینــد نســبتا بــا رابطه تغییــر و اغتشــاش عمــل میکند.
ً
طراحــی حرفهای ،تقریبا همیشــه شــامل ترکیبی از شــهود و رویکرد
سیستماتیک است .امروزه طراحی بیش از آنکه فعالیت فردی یک
طراح باشــد ،فرآیندی اســت که تعداد زیادی از افراد را درگیر خواهد
ساخت (وورت و وگان.)106-103 ،1392 ،
بــا مــرور نظریــات فوق و با اســتناد به جدول  ،1نگارنــدگان بر این
عقیدهاند که پس از دوران طراحی شــهودی که ســاختار طراحی بر
کسی آشکار نبود ،میتوان مدلهای طراحی را به دو گروه الگوهای
نظاممنــد 9و الگوهــای محیطشناســانه 10تقســیم نمــود .الگوهــای
محیطشناسانه در قالب دو مجموعه طراحی محیطی (مشارکتی) و
طراحیتعاملیقابلتوضیحاست کهدرادامهبهآنهاپرداختهمیشود.
 -۱-۱-۱نسل اول روشهای طراحی (الگوهای نظاممند)
الگوهــای نظاممنــد که شــروع آنهــا از اولیــن کنفرانــس بریتانیا
12
( )1962بــود ،قابــل تفکیــک بــه دو رویکــرد مرحل ـهای 11و منطقی
جدول  -1بررسی نسلهای فرآیند طراحی.

طراحی شهودی

میباشــد .رویکرد مرحلهای برای توصیــف مدلهایی بکار میرود
که فرآیند طراحی را مستلزم مراحل متوالی میبینند .این مراحل،
مجزا از یکدیگر بوده و شروع هر مرحله مستلزم پایان یافتن مرحله
قبلی است .آنها اغلب نظریههای هنجاری هستند که به طراحان
توصیــه میکننــد کــه در مســیر طراحــی چگونــه بایــد حرکــت کنند
( .)Mahmoodi, 2001, 64ا کثــر ایــن مدلهــا را میتــوان در قالــب
ســه مرحله تجزیه و تحلیل ،ترکیب و ارزیابی سازماندهی نمود .در
این رویکرد میتوان به مدلهای ارائه شــده توســط آسیمو ،آرچر،
جونز ،مؤسســه ســلطنتی معماران بریتانیا13و مدل شــش حوزهای
انجمن معماران آمریکا(14ایآیای) اشاره کرد.
مدلهــای منطقــی ،وامدار روشهــای تصمیمســازی و
حلمســئله در رشتههای دیگر هستند و بر اساس این پیشفرض
شــکل گرفتهانــد کــه ایدههــا و اصــول روشهــای علمــی میتوانــد
در فرآینــد طراحــی بکار گرفته شــود .ایــن رویکرد به عنــوان تئوری
پ��ردازش اطالع��ات ب��رای ح��ل مس��ئله ش��ناخته ش��د (.)Ibid, 71
طرفــداران ایــن رویکــرد معتقــد بودنــد کــه بــرای توجیــه رفتــار
مشاهدهشــده انســانی در فرآینــد طراحــی بایــد به برنامــهای که بر
مبنــای اطالعات اولیه و همراه با این رفتار در ذهن پردازش شــده
اس��ت ،رج��وع ش��ود ( .)Rowe, 1991, 51از نمونههــای این رویکرد
میتــوان بــه روش تجزیــه سلســلهمراتبی کریســتوفر الکســاندر و
تحلیــل محدودههــای تصمیمگیــری مرتبــط 15که بوســیله ال کمن
ارائه شد ،اشاره نمود (وورت ووگان.)114 ،1392 ،
 -۲-۱-۱نسل دوم روشهای طراحی (الگوهای محیطشناسانه)
ناقــص بــودن مــدل انســان کــه مبنــای بیشــتر نظریههــای
معمــاری بــوده ،منجر به برداشــتی غلــط از ماهیت رابطه انســان-
محیط شــده است .بیشــتر نظریههای طراحی نسل اول بر اساس
مــدل ســادهانگارانه انگیزش-پاســخ بــود کــه توســط رفتارگرایــان
شــکل گرفــت .در دهــه  1970و  1980میــادی ،با نقــد دیدگاههای
مدرنیســتی و توجــه به دانشهای انســانی در معمــاری ،الگوهای
محیطشناســانه شــکل گرفت .این عنوانی است که نگارنده ،دکتر
محمــودی ،در کالسهــای خــود از آن بــرای توصیــف نســل دوم
روشهای طراحی اســتفاده میکنــد .الگوهایی که به دنبال توجه

جدول  -1بررسی نسلهای فرآیند طراحی.
الگوهای نظاممند

کریس جونز

عصر تطور فن
و پیشه

طراحی به کمک ترسیم
(جعبه سیاه)

مرحلهای منطقی
طراحی سیستماتیک و
نظاممند

هورست ریتل

----

----

مدل خردگرا و نظاممند

جان لنگ

اشرف سالمه

حمید ندیمی

وورت و وگان

-------------

----

مدل شهودی
-------

مدل عقالیی

مدل خردگرایانه

مدل تحلیل-ترکیب
مدلهای نظاممند

الگوهای محیط شناسانه

تعاملی
طراحی محیطی
طراحی در عصر حاضر
ترکیب شهود و خردگرایی
نوآوریهای اجتماعی
مدل مشارکتی

مدل جدلی

مدل مشارکتی
مدل مشارکتی

مدل مشارکتی

----

مدل فرضیه و آزمون

بدون نظریه

----

روشهای طرحمایه -آزمون
شهود و سیستماتیک
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بــه انســان و محیط در فرآینــد طراحی بــوده و از تئوریهای اثباتی
موجــود در زمینــه معمــاری بهره میگیرنــد .این الگوهــا را میتوان
در قالــب دو رویکــرد طراحــی محیطــی16و تعاملــی 17توضیــح داد.
پیشــتازان رویکرد طراحی محیطی ،برادبنت ،باجانا ک ،زایسل ،و
لنــگ بودهانــد .در این رویکــرد ،درک و تعریف مســئله در محتوای
کالبــدی و اجتماعــی اتفــاق میافتد و نقش کاربر در مســیر طراحی
فرامــوش نمیشــود .در رویکــرد تعاملــی ،برخــاف ویژگــی خطی و
متوالی مدلهای سنتی ،طراحی با الگویی تعاملی قابلیت حرکت
بــه عقــب و همچنیــن حرکــت بیــن فعالیتهــای مختلــف را دارد.
در ایــن مدلهــا ،بــر اســتفاده همزمــان شــهود و خردگرایــی تأ کید
میشــود .مــدل برایــان الوســون( 18الوســون )56 ،1384 ،و دانــا
دورک( 19دورک ،)9 ،1393 ،نمونههــای الگــوی تعاملــی در فرآیند
طراحی هستند.
 -۳-۱-۱ارائه مدل فرآیند طراحی
نگارنــدگان ،فرآیند طراحی را متشــکل از ســه بخش شــناخت،
اید هپــردازی و ارائــه دانســته و بــر اســاس رویکــرد تعاملــی ،مــدل
تصویــر  ،1را بــرای آن ارائــه میدهنــد .از خصوصیــات ویــژه الگــوی
پیشــنهادی ،تعامــل در عرصههــای گونا گون طراحــی و فکر کردن
اســت کــه باعث میشــود تــا فرآینــد طراحی بصــورت چرخشــی (از
کل بــه جــزء و بالعکس) دیده شــود و هیچگونه تقدم یــا تأخری در
مراحــل مختلــف ،ســد راه شــکوفایی اســتعدادهای طــراح نگردد.
میتــوان بیــن این مدل و نتایــج مطالعات دانشــکده علوم تربیتی
و گروههای هنر و طراحی دانشــگاه آیــووا ارتباط مؤثری برقرار کرد.
ایــن گــروه ،الگوی مناســب فکرکــردن در فرآیندهــای پیچیده را در
نتیجه تعامل ســه نوع تفکر محتوایی ،نقادانه و خالقانه میداند.
در ایــن مــدل ،ارتبــاط بین عرصه شــناخت با نیمکــره چپ مغز که
مســئولیت تفکــر نقادانــه و منطقــی را دارد ،عرصــه اید هپــردازی بــا
ً
نیمکره راست مغز که مسئولیت تفکر خالقانه را دارد و نهایتا عرصه
ارائه که از تعامل دو نیمکره مغز بهره گرفته و با تفکر محتوایی سر و
کار دارد ،معرفی شده است (محمودی.)34 ،1383 ،
فرآینــد طراحــی یکپارچــه ،20یــک نمونه عالــی از الگــوی تعاملی
اســت کــه رویکــردی کلنگر بــه طراحــی و ســاخت پایــدار دارد .در

تصویر  -1مدل تعاملی فرآیند طراحی.

ایــن فرآینــد ،برخالف نمونههای ســنتی ،تمام افــراد درگیر طراحی
پروژه ،از مراحل طراحی تا ساخت ،از همان ابتدای پروژه شروع به
همــکاری میکنند .نمودار  ،1تبدیل مــدل انجمن معماران آمریکا
(ایآیای) بــه الگــوی طراحی یکپارچه را نشــان میدهد .بررســی
نمودارهای  1و  2که به مقایسه دو فرآیند طراحی سنتی و یکپارچه
پرداخته ،نشــان میدهد کــه در فرآیند یکپارچه ،هزینههای پروژه
کاهــش و قابلیتهــای عملکــردی افزایــش مییابــد .همچنیــن در
این فرآیند نســبت به روش ســنتی ،هزینه تغییرات کاهش و زمان
اجرای طراحی جلو میافتد(.)AIA, 2007
ام ـ ـ ــروزه در ارزیابـــــــی و امتیازدهـــــــی پروژههـــــــای معاصـــــــر و
س ـ ـ ــاختمانهای پایدار ،مراجـــــــع متفاوتی وجـــــــود دارد .یکی از
مهمترین مراجع در کشـــــــور آمریکا ،آییننامه لید اســـــــت .اهداف
لید در طراحی ســـــــاختمانهای پایدار ،شامل کاهش هزینههای
ساخت و باالبردن ارزش ســـــــرمایه ،کمکردن مواد زائد ،نگهداری
از انرژی آب ،ایجاد محیط ســـــــالم و ایمن برای سا کنان ،کاهش
انتشار گازهای گلخانهای ،تعهد مالکین برای مسئولیتپذیری در
برابر جامعه و نظارت بر محیط ،تعریف ســـــــاختمان سبز ،مدیریت
و نظارت محیطی بر ســـــــاختمانهای صنعتـــــــی ،ایجاد رقابت در
طراحی ســـــــبز و باال بردن آ گاهی مردم و مسئوالن در مورد فواید
ساختمان ســـــــبز میباشـــــــد .دسترســـــــی به این اهداف ،تنها با
اس ـ ـ ــتفاده از فرآیند طراحی یکپارچه امکانپذیر خواهد بود که در
آن طراح و معمار تنها تصمیمگیرنده مسیر طراحی نبوده و مطابق
با نمودار ،2مرحله شـــــــکلگیری کانسپت (ایدهپردازی) که اولین
قدم در فرآیند طراحی یکپارچه است از بقیه مراحل پیشی گرفته
و جایگزی ــــــن مرحله مطالعات پیش از طراحی در فرآیند ســـــــنتی
خواهد شـــــــد .همه گروههای مؤثر در فرآینـــــــد طراحی در همین
مرحله ایدهپردازی مشارکت خود را آغاز میکنند (.)AIA, 2007

 -۲-۱خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی

بررســی مدلهای فرآیند طراحــی و الگوی تعاملی که در بخش
قبل ارائه شــد ،نشــان میدهد که بیشــتر مدلها بر شــالوده نوعی
ایــده یــا کانســپت شــکل گرفتهانــد .قســمت عمــدهای از نظریــات
روی ـهای معمــاری نیــز بــه تعریــف کانســپت (تفــاوت آن بــا واژگانی
چــون ایــده ،خیــال ،طرحمایــه و  ،)...تعیین جایــگاه آن در فرآیند
طراحــی ،منابع و روشهــای خلق ایده اختصاص یافته اســت .در
ســالهای اخیــر ،در داخــل کشــور هــم تحقیقاتــی به ایــن موضوع
پرداختــه اســت .ندیمــی و همــکاران در مقاله "منابــع ایدهپردازی
معمــاری" ،بــا روش مصاحبه شــخصی ،به بررســی ایدهپــردازی در
بیــن معمــاران حرفهای کشــور پرداختــه و منابــع آن را در قالب دو
بخش عوامل معطوف به طراح و مســئله طراحی (بستر و موضوع)
شــرح دادند .نتایج این تحقیقات نشان میدهد مسئله طراحی،
بیشــترین درصــد منابــع ایدهپــردازی را در بین معمــاران حرفهای
ایــران به خــود اختصــاص میدهد (ندیمــی و شــریعتراد.)1391 ،
پناهــی و همکاران در مقالهای با عنوان "معماری اندیشــه ،از ایده
تــا کانســپت" ،بــه بررســی جایــگاه ایــده و کانســپت در معمــاری و
چگونگــی تبدیل آنها به هم پرداختهاند .در این پژوهش ،با روش
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تحلیل محتوا و با تکیه بر نشانهشناســی الیهای با بررسی آثار چند
معمار مطرح ،مســیر تبدیل ایده به کانســپت تشــریح شده است.
آنها فرآیند تبدیل ایده به فرم را یک سلس ـهمراتب نزولی از اشــراق
بــه حکمــت ،حکمت به علــم کلینگر ،و از علم بــه دانش جزئینگر
میداننــد (پناهــی و همــکاران .)1393 ،هادیــان و همــکاران در
مقالــه دیگری با عنوان "طر حمایه در معماری :یک ضرورت فرآیند
طراحــی و چالشهــای آمــوزش آن در دانشــکدههای معماری" ،با
جمــعآوری مفهــوم کانســپت در منابــع مختلف ،ایــده را به عنوان
جزئــی از فرآیند طراحــی میدانند و اعالم میکنند تمامی مراحل از
برنامهریزی و گســترش طرح گرفته تا آمادهسازی مدارک و اجرای
بنــا ،هر یــک نیازمند مفهــوم و کانســپت خاصی هســتند (هادیان
و پورمنــد .)1393 ،مســعود و همــکاران در مقالــه "نقــش تمثیــل
در رونــد طراحــی معمــاری" ،به تشــریح مفهوم تمثیــل (قیاس) در

معماری پرداخته و با ارائه نمونههای متفاوت ،بر قیاس به عنوان
ابزاری نیرومند در خلق کانسپت در فرآیند طراحی تأ کید میورزند
(مسعود و همکاران.)1390 ،
در ایــن بخــش از پژوهــش ،پس از تعریــف واژه کانســپت و ایده
و دســتهبندی آرای نظریهپــردازان ،بــا نــگا ه جامعتــری روشهای
کاربردی خلق ایده در فرآیند طراحی معرفی خواهد شــد .با وجود
تنــوع و کثرت در روشهای ارائه شــده توســط اندیشــمندان ،این
تکنیکها در قالب چهار دســته قیاسی ،الگوواره ،منطقی و نظری
تعریف خواهند گرفت .پایان این بخش به توضیح این چهار روش
و ارائه نمونههای معماری مربوط به آنها اختصاص مییابد.
 -۱-۲-۱تعاریف ایده و کانسپت در معماری
ایده و کانســپت مفاهیمی نزدیک بههم هستند که در بسیاری

نمودار -1مقایسه فرایند طراحی سنتی با فرآیند یکپارچه (بازترسیم نگارندگان از مدل .)AIA

نمودار  -2نمودار تالش و تأثیر طراحی (مقایسه فرآیند سنتی و یکپارچه) (بازترسیم نگارندگان از منحنی مکلمی).
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طراح��ی نی��ز میتوان��د نق��ش مولد اولی��ه را ایف��ا کن��د (& Restrepo
. )Christiaans, 2004
21
اینگرید هلســینگ آلماس  ،بیان میکند در پیشــبرد کانسپت
معمارانــه" ،چــرا" یــک ســؤال حیاتــی اســت .کانســپت ،جــواب
دادن ب��ه س��ؤال"چرا" اس��ت (.)Wingardh &Waern, 2008, 44
در تفــاوت ایــده و کانســپت ،غالمرضــا اســامی بــه ســخن هایدگــر
درخصوص زمینیشــدن ایده افالطون اســتناد کرده و ایده را فراتر
از برداش ـتهای انســانی و متعلــق بــه عالم مــاورای مــاده میداند
(اســامی .)152 ،1392 ،تولــد ایده در ذهــن طراحان ،از نظر زمانی
مقدم بر ساختهشــدن کانسپت توسط آنهاست و ایدهها از جنس
تفکراتــی هســتند کــه جایگاهشــان در ذهــن طــراح اســت و وقتــی
بصورت یک راهحل ارائه شــوند ،تبدیل به کانســپت خواهند شــد
(ندیمی و شریعتراد.)7 ،1391 ،
با مرور موارد فوق میتوان به این نتیجه رســید که ایده ،نقطه
شــروع معمــاری اســت امــا کانســپت در مرحلــه بعــد از ایده شــکل
میگیــرد .ایدهها ،کانســپتها را تولیــد و وادار به حرکــت میکنند.
ً
ایدههــا معمــوال متعــدد هســتند و بــه راهحلهــای ممکــن بــرای
مســئله طراحــی اشــاره دارنــد ،اما کانســپتها یک یا چنــد راهحل
معــدود هســتند کــه از میــان ایدههــای متنــوع انتخاب میشــوند
و قابلیــت اجراییتــر شــدن بیشــتری مییابنــد .ایدههــا ،ماهیــت
ذهنیتــر و کانســپتها ماهیــت عینیتــری دارنــد .کانســپتها در

از گفتگوهــای معمــاران ،مترادف با یکدیگر بــکار میروند .از دیدگاه
ویلیــام پنــا ،کانســپت هرچیــزی اســت کــه در ذهــن ،امکانپذیــر و
تصورکردن��ی باش��د؛ ای��ده ی��ا خی��ال (.)Pena & Parshall, 2001, 108
ادوارد وایــت در کتــاب مفاهیــم پایــه در معمــاری ،بیــان میکند که
کانســپتها از تحلیــل مســئله حاصل میشــوند .آنها در هــر مرحله
از طراحی حاصل میشــوند؛ با هر مقیاســی پدیــد میآیند و ماهیت
سلســله مراتبی دارند (وایت .)23 ،1382 ،مکگینتی ،کانســپتها
ی میداند که عناصر گونا گون را در ترکیبی کلی
را بــه عنوان ایدههای 
ســازمان میدهند .این عناصر ممکن است ایدهها ،تخیالت ،افکار
و مش��اهدات باش��ند ( .)Snyder et al., 1979, 208منظــور از ایــده ،
فكــر و دانشــی اســت كــه در نتیجه مطالعه ،مشــاهده و فهم كســب
شود ( .)Ibid, 215پل الزیو ،فرآیند ا کتشاف در معماری را شامل دو
بخش میداند :ابتکار و شکلگیری کانسپت .ابتکار به دنبال کشف
ایدههای بکر برای موضوع طراحی اســت .روی کاغذ آوردن کشــف
بصورت نوشته یا گرافیک ،که تعیینکننده مسیر اصلی توسعه پروژه
خواهد بود ،تشکیل کانسپت است (.)Laseau, 1980, 142
برایــان الوســون ،کارفرمــا ،اســتفادهکننده ،قانونگــذار و طــراح
را بــه عنــوان چهــار مولــد اصلــی مســئله طراحــی مطــرح میکنــد
(الوســون .)98 ،1384 ،برخــاف دارکــی ،رســترپو و کریســتیانس
ً
معتقدنــد لزومــی ندارد مولــد اولیه صرفــا معطوف بــه راهحلهای
ممکــن بــرای طــراح باشــد و گاهی روابــط توصیفکننــده موقعیت

جدول  -2تطبیق آراء و نظریات متفاوت در خصوص روشهای خلق ایده در معماری.

جدول  -2تطبیق آراء و نظریات متفاوت در خصوص روشهای خلق ایده در معماری.

نام

منبع

روش قیاسی

لدوک
1863

Hearn,200
3

استعاره

------

وایت1382 ،

مشابه سازی و استعاره

کانسپت گذشته

وایت 1973

Broadbent
, 1973

قیاس

برادبنت
1973

استدمن
1979

Steadman
, 2008
Steadman
&
Mitchell,
2010
Snyder et
al., 1979

قیاس زیستشناختی

الگوواره
معنایی
شکلی

گونه شناسی

هندسه و ریاضیات

روش خردگرا

------

برنامه محور

------

عملگرایانه

قواعد فلسفه

روش نحوی
بر اساس هندسه

تئوری معمار

------

بر اساس هندسه

قیاس

استعاره

روش جوهره ای

حل مسئله

------

روش آرمانی

آنتونیادس
1992

آنتونیادس،
1393

ارتباط با
هنرها
و طبیعت

استعاره

تاریخ گرایی و مطالعه
پیشینه

------

بر اساس هندسه
(اقلیدسی،نااقلیدسی)

پارادوکس،متافیزیک

دانا دورک
1993

دورک1393 ،

قیاس

استعاره

برنامه محور

تغییر پذیری شکلی
------

ابهام ازلی

جنکز
2002

Jencks,
2002

ارگانیتک

کاری
یورماکا
2007

زمین سار

-----

داده نما

فراکتال

کیهان شناسانه

Jormakka
& Schurer,
2007

معماری
جانریختی

فرم اجرایی
سایت
داده نما

هندسه
فرآیندهای افزایشی

تصادف و ناخودآگاه

گینتی
1979

-----

گونهشناسی

جوهره

------

منطقی

نظری

زبان الگو

-----گونهشناسی
و دگردیسی

پژوهش
طرح

حبابی

------

مصالح و جزئیات

روش آرمانی

چیستان نما
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ســطوح متفاوتــی از فرآینــد طراحــی مطــرح میشــوند و در مراتــب
مختلفــی ،از یــک ایــده و مفهــوم ســازماندهنده مثــل هندســه تا
موضوعــات زیرمجموع ـهای معمــاری مثــل نورپــردازی و یــا حتــی
جزئیــات اجرایی معماری ظاهر میشــوند و این موضوع ،وابســته
به نگرش کلی طراح و روش طراحی است که او برای تولید طرح به
آن تمسک میجوید .اما آنچه اهمیت دارد این است که کانسپت،
دلیل بیشــتر تصمیمات و انتخابهایی است که در مسیر طراحی
با آن مواجه خواهیم شد و در اختیار داشتن آن ،راهبر خوبی برای
هدایــت ایــن فرآیند خواهد بود .با توجه بــه نزدیک بودن مفاهیم
ایده و کانسپت و ظرافت مرز تشخیص این دو واژه ،جهت پیشبرد
پژوهــش ،دو مرحلــه خلــق ایــده و شــکلگیری کانســپت در فرآیند
طراحــی را تجمیــع نمــوده و از ایــن تقــدم و تأخــر زمانــی صرفنظر
میکنیم.

در ذهــن معمــار اســت امــکان اجرایــی شــدن میدهــد .ژان نوول
در طراحــی انســتیتو عرب در پاریس از همین روش اســتفاده کرده
است .انواع متفاوت قیاس در تصویر  2مقایسه شده است.
ا گرچه برادبنت دو مقوله قیاس و اســتعاره را در یک دســته قرار
داده امــا مکگینتــی آنها را به وضوح از هم متمایز ســاخته اســت.
کریــس ایبل نیــز پانزده مدل قیــاس در طراحی معماری برشــمرده
و آنها را در دو دســته قیاسهای شــکلی و فرآیندی تعریف میکند.
قیاسهــای شکلی(شــامل مــدل معنــوی ،کالســیک ،نظامــی،
آرمانشــهر ،ارگانیــک ،هنــری ،زبانشناســانه ،تجــاری ،هویــت،
خودســاز) همراســتا با دســته قیاس و قیاسهای فرآیندی(شامل
مــدل علمــی ،ســامانهها ،نشــانهای ،قاعــدهای) معــادل اســتعاره
میباشـ�د( . )Abel, 1988, 165-179دســتهبندی ســهگانه الزیو در
خصــوص مدلهای ممکن برای قیاس ،مــدل فیزیکی ،ارگانیک و
فرهنگ��ی ( ،)Laseau, 1980, 147بــا وجــود تأ کید بر تفاوت قیاس و
استعاره ،آنها را در یک گروه قرار میدهد .شناسایی منابع قیاس،
عامــل مهمی در متمایز ســاختن گونههای متفاوت آن میباشــد.
بررســی نظریات نشــان میدهد که طبیعت همواره به عنوان یکی
از مهمترین منابع قیاس شــناخته میشــود .الکســاندر در سرشت
نظــم ،قیــاس بــا طبیعت را به دو گــروه قیاس با ســاختارهای زنده
و غیرزنده تقســیم میکند (الکســاندر .)8-7 ،1392 ،ســاختارهای
زنــده شــامل گیاهــان و جانــوران و ســاختارهای غیرزنــده ،شــامل
ســاختارهای معدنی و غیرمعدنی و سازههایی است که به واسطه
جانوران ساخته شدهاند.

-1-2-2-1روش قیاسی
در بســیاری از متون ،قیاس و اســتعاره به عنــوان خالقانهترین
روش طراحــی مــورد توجه قرار گرفته اســت .قیاس به دنبال ایجاد
رابطه عینی و اســتعاره ،رابطه ذهنی و انتزاعی بین پدیدههاســت.
بــر مبنــای دســتهبندی ویلیــام گــوردن)Gordon, 1961, 36( 22
و برادبنــت ،میتــوان قیــاس را بــه چهــار گونــه قیــاس ســمبلیک،
مستقیم ،شخصی و فانتزی تقسیم نمود.
 -1قیــاس ســمبلیک :23بــه دنبــال الهــام گرفتن از شــکل و فرم
ظاهری است .بسیاری از آثار کاالتراوا در این دسته قرار میگیرند.
-2قیــاس مســتقیم :24از اتفاقات ،رفتار و روابــط بین اجزا برای
قیاس استفاده میکند مانند آ کادمی علوم کالیفرنیا اثر رنزو پیانو.
-3قیاس شخصی :25طراح خود را بجای موضوع یا بستر طرح
قرار میدهد مثل ساختمان مجلس برلین اثر نورمن فاستر.
-4قیــاس فانتزی :26با اســتفاده از تکنولوژی ،بــه رویاهایی که

 -2-2-2-1روش الگوواره
در این روش ،با مطالعه تاریخ و پیشینه معماری موجود در هر
زمینــه ،به شــناخت الگوهــا پرداخته و این الگوها کــه گاه با عنوان
گونــه ،مــدل و یا آرکیتایپ شــناخته میشــوند مولد اولیــهای برای
شــکلگیری معمــاری خواهنــد بــود .بــه دلیــل شناســایی و کاربرد
الگوهــا در ایــن روش اســت کــه میتــوان واژه الگــوواره را بــرای آن
برگزیــد .در اواخــر قرن هجدهــم ،دوراند ،با اســتفاده از نظریههای
تکاملگرایــی بیــان میکند که ســاختمانها به تعــداد زیادی گونه
تقســیم میشــوند و در هر گونــه میتوان بینهایــت تغییرات ایجاد
نمود ( .)Durand, 2000, 77برخالف گونهشناســی شــکلی دوراند،
کواترمیر دکانســی ،بین دو واژه گونه و مدل ،تفاوت قائل میشود.
از نظــر دکانســی ،گونــه تصویــری نیســت کــه بتــوان آن را کپی کرد
یــا اینکــه بتــوان بطــور کامــل بــرای ســاخت یــک مــدل از آن تقلید
نمود .بلکه گونه ،ایده یا مفهومی نمادین است که در این عناصر

 -۲-۲-۱روشهای خلق ایده و کانسپت در معماری
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،تعــدادی از مهمتریــن نظریــات
مطرح شــده در زمینه روشهای خلق ایده ،در جدول  2گردآوری
شــده اســت .بررســی نظریات نشــان میدهد ،ا گرچه تفاوتهایی
بیــن ایــن نظریــات وجود دارد و در هــر بازه زمانی بــه اقتضای رواج
ســبکها و تفکــرات طراحــی ،تمرکز بر حــوزه خاصــی افزایش یافته
اســت ،امــا در یک نگاه کلی میتوان این روشهــا را در چهار حوزه
روش قیاســی ،الگوواره ،منطقی و نظری دســتهبندی نمود .چهار
حوزه اخیر ،بسیار نزدیک به نظریه برادبنت در این زمینه است.

تصویــر  -2بــه ترتیــب از ســمت راســت-1 :قیاس ســمبلیک در مــوزه علوم و فنون در والنســیا اثر کاالتــراوا -2 ،قیاس مســتقیم در آ کادمی علوم کالیفرنیــا اثر رنزوپیانو-3 ،قیاس شــخصی در
ساختمان مجلس برلین اثر نورمن فاستر-4 ،قیاس فانتزی در انستیتو عرب در پاریس اثر ژان نوول.
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نهفته اس��ت ( .)Quatremere de Quincy, 2000, 22آنچه دکانسی
بــه عنــوان گونــه معرفــی میکنــد ،مفهومــی متافیزیــک را منتقــل
مینمایـ�د .او بـ�رای گونـ�ه ،واژه آرکیتایپ را نیز بـ�کار میگیرد (Ibid,
 .)175آمــوس راپاپــورت ،پس از بررســی در مناطق متفــاوت ،بیان
میکنــد که شــکل خانه ،نتیجه نیروهــای فیزیکی یا هر علت مجرد
نیس��ت بلک��ه نتیج��ه عوام��ل اجتماعی-فرهنگ��ی اس��ت(  (�Rapo
 .)port, 1969, 47الکســاندر با معرفی روش زبان الگو ،ادعا میکند
الگوهــا ،حقایــق ثابــت و تغییرناپذیرنــد که تمامــی راههای ممکن
بـ�رای حـ�ل مشـ�کالت را فراهـ�م میکننـ�د (.)Alexander, 1977, 43
ایــن الگوهــا فقــط از کار و تفکــر معمــاران یــا برنامهریــزان بدســت
نمیآیــد بلکــه از زبانــی شــکل میگیرد که مــردم آن را بــکار میبرند
( .)Alexander, 1979, 200معماریــان نیــز در توصیــف رویکردهای
شــکلی و معنایی ،از دو واژه جنوتایپ و فنوتایپ اســتفاده میکند.
جنوتایــپ یا الگوی زیســتی ،بــه قوانین انتزاعــی (روابط اجتماعی)
نهفتــه در یــک فــرم فضایــی اشــاره دارد .ظاهــر یــا جســم موجود،
فنوتایــپ اســت .فنوتایــپ در شــکلهای گونا گــون قابــل تغییــر
اســت در حالی که میتوان در این شــکلهای گونا گون ،یک گونه
جنوتایــپ داشــت (معماریان و طبرســا .)108 ،1391 ،یورما کا نیز با
مطرح ســاختن دو روش گونهشناسی-دگردیســی و مدل پژوهش
طرح ،بین این دو رویکرد تمایز قائل شــده اســت .از نظر او ،نقطه
شــروع طراحــی و نطفــه آفرینــش اثر جدیــد معمــاری میتواند یک
بنای معماری موجود باشد .گاهی نیز در این روش ،گونه انتخابی
موجود با تغییرات تدریجی در اجزاء به گونه جدید تبدیل میشود
( .)Jormakka & Schurer, 2007, 50-58او در روش پژوهــش
طــرح ،بــه روش طراحــی بیلهایلیــر و جولیان هانســن ،روش نحو
فضایــی ،27اشــاره کــرده و توضیــح میدهد کــه آنها ســعی کردهاند
در اســتفاده از ســبکهای تاریخی معماری ،از تقلید شکلی صرف
فراتــر رفتــه و ارتباطــات اجتماعــی در فضــا ماننــد حریمهــا و درجه
خصوصـ�ی و عمومـ�ی بـ�ودن را مورد بررسـ�ی قـ�رار دهنـ�د (Ibid, 43-
 .)48در تصویر ،3چند نمونه اســتفاده از روش الگوواره در طراحی
نشان داده شده است.
 -3-2-2-1روش منطقی
ش منطقی (تصویر  ،)4روش دیگری است که بخصوص بعد
رو 
از دوران مــدرن مورد توجه زیادی قرار گرفته اســت .در این روش،
منابعــی چــون برنامــه ،ســایت و اقلیــم بــه عنــوان مولدهــای اولیه

شــکلگیری اثر مــورد اســتفاده قــرار میگیرند .این روش بر اســاس
آزمــون و خطــا ،مطالعــات طراحــی و بــا اســتفاده از دیا گرامهــای
تحلیلــی بــه طراحــی میرســد .نگــرش اقلیمــی و زمینهگرایــی و
منطقهگرایــی (وا کنش به ســایت) ،زیرمجموعههایــی از این روش
هســتند .آنچــه جنکــز و یورمــا کا بــا عنــوان دادهنمــا یــاد میکنند،
روشــی منطقــی اســت .ایــن روش طراحــی کــه مبــدع آن گــروه
امویآردیوی28اســت ،با استفاده از رایانه ،مدلهای متفاوتی بر
اس��اس مفروض��ات و دادههای مختلف ایج��اد میکند (Jormakka
. )& Schurer, 2007, 190
 -4-2-2-1روش نظری
روش نظــری شــامل دو زیرمجموعــه طراحــی بــر اســاس قواعد
هندســه و ریاضیــات و طراحــی بــر اســاس قواعد فلســفه میباشــد
کــه در جــدول  -3نشــان داده شــده اســت .طراحــی هندســی را
میتــوان بــه دو دســته طراحــی بــر اســاس هندســه (اقلیدســی و
نااقلیدســی) و طراحی بر اســاس تغییرپذیری شکلی تقسیم نمود.
تغییرپذیریهای شــکلی آنتونیادس ،بــا عنوان روشهای طراحی
افزایشــی (برهمگمــاری و بــازی بــا مقیــاس ،فولدینــگ ،نمــودار و
طراحی پارامتریک) ،توسط یورما کا جزئیات بیشتری مییابد.
در توضیح نظریات فلسفی ساختاردهنده ذهن معماران ،باید
اشــاره نمــود کــه پــس از دوران مــدرن ،تئوریهای مورد اســتفاده
طراحان گسترش مییابد .کیت نسبیت ،جریانهای پستمدرن
را در قالــب  5پارادایم پدیدارشناســی ،زیباییشناســی امرمتعالی،
نشانهشناســی ،مارکسیســم و فمنیســم توضیــح میدهــد.
پدیدارشناســی بــه کنــش متقابــل میــان کالبــد و محیــط اطــراف
آن میپــردازد .وجــه فنســاختی معمــاری و بخصــوص جزئیــات
عینی ،توجه به کیفیات حســی مــواد و مصالح ،نور ،رنگ ،اهمیت
نمادین و بســاوایی اتصاالت و مفصلها ،نقش مهمی در این نوع
معماری بازی میکنند (نســبیت .)41-40 ،1391 ،زیباییشناســی
امر متعالی تعبیری اســت که میان زیبایی و امر متعالی تمایز قائل
میشــود و امــر متعالــی را با امور مبهــم در ارتبــاط میداند (همان،
 .)43علــم نشانهشناســی ،زبــان را نظامــی از نشــانهها بــه شــمار
میآورد که وجه ساختاری و معنایی دارد .نسبیت ،این پارادایم را
شامل چهار حوزه نشانهشناسی ،ساختارگرایی ،پساساختارگرایی
و شالودهشــکنی میدانــد (همــان .)54-46 ،رویکردهــای
مارکسیستی که در ارزیابی مجدد شهرها و نهادهای آن بکار گرفته

تصویر  -3ســمت راســت :اســتفاده از الگوی یخچالهای قدیمی در مجموعه ورزشــی رفســنجان اثر هادی میرمیران؛ وسط :استفاده از الگوی حیاط مرکزی در موزه هنرهای معاصر تهران اثر
کامران دیبا؛ سمت چپ :توجه به الگوی اجتماعی و روش زندگی در مجموعه هپیتات اثر موشه سفدی.
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شــد ،مسائلی را درمورد نســبت میان منازعات طبقاتی و معماری
مطرح میسازد .در این معماری ،مفاهیمی چون اتوپیا و هتروپیا
بــه حــوزه معمــاری وارد میشــود .پارادایــم فمنیســم نیــز به نقش
جنســیت ،نــژاد و موقعیتهای جنبی انســانها در شــکلدهی به
معمــاری میپردازد (همــان .)57-54 ،در تصویر  ،5نمونههایی از
طراحی به روش نظری ارائه شده است.

 -2شر ح دادهها
بررس ـیهای کتابخانــهای در ادبیــات موضــوع نشــان داد کــه
فرآیند طراحی شامل سه گروه فرآیند نظاممند ،مشارکتی و تعاملی
اســت .از ســوی دیگر ،روشهای خلق ایده و کانســپت را میتوان
در چهــار دســته کلــی روش قیاســی ،الگــوواره ،منطقــی و نظــری

تصویر -4سمت چپ :نمایشگاه ا کسپو  2000هلند اثر گروه امویآردیوی؛ سمت راست :استفاده از دیا گرامها و ماتریسهای تحلیلی در طراحی.
جدول  -3تطبیق نظریات متفاوت در خصوص روشهای خلق ایده زیرمجموعه روش نظری.

تصویر  -5ســمت چپ :طراحی پارامتریک در مرکز هنرهای نمایشــی در ابوظبی اثر زاها حدید ،وســط :اســتفاده از روش تصادف و ناخودآ گاه در طراحی خانه باز اثر پری و سویکزینســکای از
گروه کوپ هیملبالو ،سمت راست :هندسه فرا کتال در میدان فدراسیون ملبورن اثر الایبی استودیو.
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تشــریح نمــود .هــدف از انجــام بخش میدانــی پژوهــش ،در درجه
نخســت ،بررسی ترجیح دانشــجویان معماری و طراحان حرفهای
در اســتفاده از فرآینــد طراحــی و روش خلــق ایــده خاص در مســیر
طراحی اســت .در مرحلــه بعد ،پژوهش به دنبال کشــف رابطه دو
موضــوع فوقالذکر ،فرآیند طراحی معماری و روشهای خلق ایده
و تأثیــر عملکــرد ســاختمان مــورد طراحی بــر این رابطه میباشــد.

 -۱-۲جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری

نمونهگیــری بــا روش طبق ـهای از جامعــه آمــاری کــه بــا فرآیند
طراحــی معمــاری درگیــر هســتند ،انجام شــد .طبقه اول ،شــامل
دانشجویانی است که در حال گذراندن طرح معماری ( 5آخرین
درس طراحــی کارشناســی معمــاری) در دانشــکدههای معماری
و در آســتانه فار غالتحصیلــی از ایــن مقطــع هســتند .طبقه دوم،
شــامل شرکتهای مشــاور معماری اســت که بر اساس تشخیص
ســازمان مدیریــت و برنامهریزی کشــور ،صالحیت تــراز  1معماری
دارنــد .لــذا افــراد شــاغل در ایــن مشــاورین ،تجربــه ســالها کار

حرف ـهای را داشــته و نظــرات آنها ،معرف ســاختار حا کــم بر نظام
حرفهای معماری در کشــور اســت .از آنجا که تعداد دانشــجویان
ایــن مقطــع بســیار زیــاد و تعییــن تعــداد دقیــق آنها مشــکل بود،
تعداد نمونه آماری بیشترین حد فرمول کوکران یعنی  380نمونه
در نظر گرفته شــد .از این تعداد  350نمونه به دانشــجویان و 30
نمونــه بــه مشــاورین تــراز  1معمــاری در تهــران اختصــاص یافت.
بــرای اینکــه ایــن نمونــه آمــاری قابلیــت تســری بــه کل جامعه را
داشــته باشــد ،نمونه به دو دسته دانشگاههای دولتی و آزاد و در
دو سطح تهران و شهرستانها تقسیم شد .در بین دانشگاههای
دولتی ،دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،مازندران و گلستان
و در دانشــگاههای آزاد ،واحدهای علوم تحقیقات ،تهران شرق،
گرگان و ساری مورد پژوهش قرار گرفتند .با توجه به احتمال تأثیر
نــوع کاربری ســاختمان مورد طراحــی بر نتایج پژوهــش ،تحقیق
همزمان در ســه حوزه کاربری مســکونی ،تجاری و آموزشی که به
نظر میرســید بیشــتر افــراد تجربه طراحــی در زمینه آن را داشــته
باشند ،انجام شد.

جدول  -4سؤاالت پرسشنامه بسته برای ارزیابی فرآیند طراحی.

جدول  -4سؤاالت پرسشنامه بسته برای ارزیابی فرآیند طراحی.
مسکونی

فرآیند
نظاممند
فرآیند مشارکتی
فرآیند تعاملی

در ابتدای پروژه برای تعیین الزامات و معیارها با گروههای درگیر در پروژه ،مثل بنگاههای سرمایهگذاری ،سازنده و پیمانکاران
جلسه میگذارم.
برای ارائه ایدههای طراحی تا پایان مطالعات منتظر نمیمانم و از همان ابتدا به ایدهپردازی و ارائه کانسپت میپردازم.
ارائه ایدههای طراحی را با مشارکت گروههای درگیر در پروژه ،مثل بنگاههای سرمایهگذاری ،سازنده و پیمانکاران انجام می
دهم.

قیاسی

روشهای خلق ایده
در مسیر طراحی ترجیح میدهم برای خلق ایده از ایجاد تشابه و قیاس با موارد خارجی نظیر طبیعت یا آثار هنری و  ...استفاده
کنم.
در مسیر طراحی ترجیح میدهم برای خلق ایده از استعاره با متون ادبی و مفاهیم انتزاعی استفاده کنم.
در مسیر طراحی ترجیح میدهم برای خلق ایده به بررسی نمونههای پیشین پرداخته و از گونهها و الگوهای معماری گذشته
استفاده کنم.
در مسیر طراحی ترجیح میدهم برای خلق ایده به الگوهای زیستی مردم و روابط اجتماعی نهفته در معماری توجه نمایم.
در مسیر طراحی ترجیح میدهم از تحلیل سایت و اقلیم برای خلق ایدههای طراحی استفاده کنم.
در مسیر طراحی ترجیح میدهم برای خلق ایده از شناخت نیازها و ضروریات عملکردی و دیاگرامهای تحلیلی استفاده کنم.
در مسیر طراحی ترجیح میدهم برای خلق ایده از اصول هندسی و تغییر پذیریهای شکلی استفاده کنم.
به مطالعه در زمینه فلسفه عالقه دارم و فلسفه به من جهانبینی میدهد که ترجیح میدهم آن مبانی را به عنوان پایهای
برای خلق ایده در مسیر طراحیهای خود بکار بندم.

تجاری-اداری

در برخورد با مسئله طراحی ابتدا آن را تا حد ممکن به زیرمسئلهها تجزیه کرده و به شناخت آن از ابعاد مختلف میپردازم.
از طریق مراجعه به استانداردها و کارفرمای پروژه فهرستی از الزاماتی که باید فراهم شود تهیه میکنم.
برای ارزیابی راهحلهای طراحی از مدلسازی کامپیوتری و ریاضی و تحلیلهای شخصی استفاده میکنم.
از طریق مصاحبه با کاربران واقعی پروژه فهرستی از الزاماتی که باید فراهم شود تهیه میکنم.
پس از شناخت موضوع و تجزیه مسئله ،برای ارائه ایدهها و راهحلهای طراحی از مشارکت کاربران پروژه استفاده میکنم.
با ایجاد چند نمونه الگوی پایه طراحی و جلسات مشترک با کاربران به ارزیابی راهحلهای طراحی میپردازم.
در طول مسیر طراحی به دنبال روشهایی برای مشارکت کاربران در ساخت پروژه هستم.

آموزشی

فرآیند طراحی

الگوواره

منطق
ی
نظری
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-2-2سؤاالت پژوهش

دانشــجویان و طراحــان حرف ـهای در ایــران ،بیشــتر از چــهفرآیندی برای طراحی و چه روشی برای خلق ایده بهره میگیرند و
ن (مســکونی ،تجاری ،آموزشی) در ترجیح
آیا نوع کاربری ســاختما 
طراحان تأثیرگذار است؟
بینترجیحطراحاندراستفادهازفرآیندطراحیخاص(نظاممند،مشــارکتی ،تعاملــی) و اســتفاده از روش ویــژه بــرای خلق ایــده (روش
قیاسی ،الگوواره ،منطقی و نظری) چه رابطهای وجود دارد و این مدل
ارتباطی ،در دو گروه مورد بررسی چه تفاوتها و شباهتهایی دارد؟
آیا رابطه فرآیند طراحی و روشهای خلق ایده در کاربریهایمتفاوت ساختمانی (مسکونی ،تجاری ،آموزشی) ،متفاوت است؟

-3-2ابزار گردآوری اطالعات

پیمایش میدانی با اســتفاده از پرسشــنامه بسته در خرداد ماه
 96انجام شد .این پرسشنامه ،شامل  18گویه است که  10گویه به
ارزیابی فرآیند طراحی و  8گویه به روشهای خلق ایده اختصاص
مییابــد .ایــن گویههــا با اســتفاده از مقیاس لیکرت پنــج گزینهای
ً
ً
بســیاری اوقات ،تقریبا بیشتر ،گاهی اوقات ،تقریبا هیچگاه و هرگز
کــه بیانگــر میزان ترجیح طراحــان در انجام هر یــک از فعالیتهای
طراحی در مسیر این فرآیند بود مورد ارزیابی قرار میگیرد .سؤاالت
پرسشنامه در جدول  4ارائه شده است.
در این پژوهش ،با توجه به محقق ســاخته بودن پرسشــنامه،
بــرای تأییــد روایــی از دو نــوع روایــی همگرا و وا گرا اســتفاده شــده
اســت .برای روایــی همگرا 29بایــد میانگیــن واریانسهای خروجی
بیشــتر از(  )0.5باشــد .در روایی وا گرا 30نیز الزم اســت برای هرکدام
از ســازههای انعکاســی ،جــذر میانگیــن واریانسهــا بیشــتر از
همبســتگی آن ســازه با ســایر ســازهها باشــد .جهت تعیین پایایی
ابــزار اندازهگیــری ،از دو معیــار ضریــب آلفــای کرونبــاخ31و ضریــب
پایایی مرکب 32استفاده شده است .ضرایب آلفای کرونباخ تمامی
متغیرهــا در ایــن پژوهش ،از حداقل مقدار ( )0.7بیشــتر اســت .در
جدول  ،5نتایج پایایی و روایی ابزار سنجش ارائه شده است.

 -3تحلیل دادهها و جمعبندی
یافتههــای ایــن پژوهــش شــامل دو بخــش آمــار توصیفــی و
جدول  -5روایی همگرا و پایایی ابزار اندازهگیری.

متغیرهای
پژوهش

نظاممند

مشارکتی
تعاملی
قیاسی

الگوواره
منطقی
نظری

0.7256

0.8194
0.6886

تجاری-اداری

آموزشی

0.7517

0.8324

0.6936

مسکونی

تجاری-اداری

آموزشی

0.9477

0.9236

0.9520

0.6843

0.6731

0.7473

0.8689

0.8606

0.8144

0.8790

0.9392

0.8976

0.8158
0.8142

0.8345

0.8856

ضریب پایایی مرکب )(CR

0.8878

0.8041

0.8088

دانشجویان
در طراحــی ســاختمانهای مســکونی ،رابطه معنــاداری بینفرآیند نظاممند و روش منطقی ،فرآیند مشــارکتی و روش قیاسی،
فرآیند تعاملی و روش نظری و قیاسی وجود دارد.
در طراحی ساختمانهای تجاری-اداری ،رابطه معناداری بینفرآیند نظاممند و روش منطقی و الگوواره ،فرآیند مشــارکتی و روش
قیاســی ،فرآینــد تعاملــی و روش قیاســی و روش نظری وجــود دارد.

جدول  -5روایی همگرا و پایایی ابزار اندازهگیری.

میانگین واریانسهای خروجی )(AVE
مسکونی

آمــار اســتنباطی میباشــد .آمــار توصیفــی کــه در پاســخ بــه ســؤال
اول پژوهــش در خصــوص ترجیــح دانشــجویان و مشــاورین در
اســتفاده از فرآینــد طراحــی و روش خاص خلق ایده شــکل گرفت،
بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSانجــام شــد .نتایج برای ســه کاربری
متفاوت ســاختمانی در نمودار 3نشــان داده شــده اســت .بررسی
نمــودار  ،3بیانگــر ایــن موضوع اســت که هــر دو گروه دانشــجویان
و مشــاورین در ایران بیشــتر تمایل به اســتفاده از فرآیند نظاممند
در طراحــی دارند و در بین روشهای خلق ایده ،اســتفاده از روش
منطقــی در همــه کاربریهای مورد پژوهش ،در جایگاه نخســت و
اســتفاده از روش الگوواره در بیشتر موارد در جایگاه دوم قرار دارد.
لــذا بهنظــر میرســد با وجــود آنکه ســالها از شــکلگیری الگوهای
محیطشناســانه میگــذرد ،اما هنوز الگوهــای نظاممند طراحی بر
ساختار آموزشی و حرفهای کشور حا کم است.
در بخــش دوم ،بــرای کشــف مدلهــای ارتباطــی ،از تحلیــل
دادهها بوســیله مدل معادالت ســاختاری 33استفاده شده است.
نرمافــزار مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش SMART-PLS ،اســت
کــه از روش حداقــل مربعات جزئــی برای ارائــه مدلهای معادالت
ســاختاری اســتفاده میکنــد .بــرای بررســی معنــاداری بارهــای
عاملی ،آمارههای  Tمربوط به بارهای عاملی هر گویه موردبررســی
قــرار گرفت .ضرایب مســیر که بیانگر شــدت رابطه بیــن متغیرهای
متفاوت اســت ،در جداول  7 ،6و  8ارائه شــده اســت .ا گر ضرایب
از میــزان اســتاندارد قدرمطلــق  1.96باالتر باشــد ،گواهــی بر وجود
رابط ـهای معنــادار بیــن ابعاد پژوهش اســت .در جــداول ۷ ،۶و ،۸
موارد معنادار خط کشــیده شــده است و در مواردی که معناداری
ایجاد نشده است ،مطلوبترین رابطه مال ک قرار گرفته است.
بررســی جــداول ضرایب مســیر حاصل از تحلیلهــای آماری در
دو گروه دانشجویان و مشاورین ،نتایج زیر را نشان میدهد:

0.0.8144

0.8086
0.8558
0.8020

0.8984
0.8941
0.8975

0.8714

0.8041
0.9097
0.8925

آلفای کرونباخ
مسکونی

تجاری-اداری

آموزشی

0.9267

0.7857

0.9331

0.8666

0.8128

0.8986

0.8045

0.7857

0.9356

0.8798

0.7731

0.8940
0.9223
0.8895

0.7815
0.7702
0.7761

0.7801

0.7707
0.8332

0.7725

0.7733

0.8035

0.8321

0.7739

0.8639
0.7816
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نمودار  -3ترجیح دانشجویان و مشاورین در استفاده از فرآیندهای طراحی و روشهای خلق ایده.
جدول -6ضرایب مسیر در کاربری مسکونی.

جدول  -7ضرایب مسیر در کاربری تجاری-اداری.

جدول  -8ضرایب مسیر در کاربری آموزشی.

 در طراحــی ســاختمانهای آموزشــی ،رابطــه معنــاداری بیــنفرآینــد نظاممنــد و روش منطقــی ،فرآینــد تعاملــی و روش نظــری و
رابطه مطلوبتری بین فرآیند مشارکتی و روش الگوواره وجود دارد.
مشاورین
در طراحــی ســاختمانهای مســکونی ،رابطــه معنــاداری بینفرآیند نظاممند و روش قیاســی و منطقی ،فرآیند مشــارکتی و روش
قیاسی و منطقی ،فرآیند تعاملی و روش نظری و قیاسی وجود دارد.

در طراحی ساختمانهای تجاری-اداری ،رابطه معناداری بینفرآیند نظاممند و روش قیاســی و منطقی ،فرآیند مشــارکتی و روش
قیاسی ،الگوواره و منطقی ،فرآیند تعاملی و روش قیاسی وجود دارد.
 در طراحــی ســاختمانهای آموزشــی ،رابطــه معنــاداری بینفرآینــد مشــارکتی و روش قیاســی ،فرآیند تعاملی و روش قیاســی و
نظــری وجــود دارد و در فرآیند نظاممنــد و روش منطقی و الگوواره
رابطه مطلوبتری را نشان میدهد.
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نتیجه
نتایج حاصل از پژوهش کیفی در بخش نخست نشان میدهد
که الگوهای فرآیند طراحی را میتوان در دو گروه الگوهای نظاممند
و محیطشناســانه دســتهبندی نمود .الگوهای محیطشناســانه،
خــود بــه دو بخــش فرآینــد طراحــی محیطــی (مشــارکتی) و فرآینــد
تعاملی تقسیم میشوند .با وجود تفاوتهایی در الگوهای فرآیند
طراحــی ،اید هپــردازی (خلــق ایده و کانســپت) ،همواره بــه عنوان
یکی از مهمترین بخشهای این فرآیند محسوب میشود .ا گرچه
روشهــای متنوعــی بــرای پیشــبرد ایــن بخــش از فرآینــد طراحــی
وجــود دارد ،روشهــای خلــق ایده و کانســپت را میتوان در قالب
چهار گروه اصلی قیاسی ،الگوواره ،منطقی و نظری تشریح نمود.
نتایــج حاصل از بخــش ّکمی پژوهش که در بین دانشــجویان و
طراحان حرفهای در شرکتهای مشاور انجام گرفت ،نشان میدهد:
• ا گرچــه افــراد از الگوهای متفاوت بــرای فرآیند طراحی و خلق
ایده و کانسپت استفاده میکنند ،اما در این جامعه آماری ،تمایل
بــه اســتفاده از فرآینــد نظاممنــد و روش منطقــی ،بســیار بیشــتر از
روشهای دیگر اســت .لذا به نظر میرســد با وجود آنکه تفاوتها
و تواناییهای ذاتی در انتخاب و کســب مهارت در اســتفاده از یک
روش خاص در طراحی تأثیرگذار است ،نظام آموزشی حا کم بر این
افراد نیز در همگرایی به ســمت الگوهای خردگرایانه و برنامهمحور
بیتأثیر نبوده است.
• جستجو برای کشف روابط بین الگوهای طراحی و روشهای
خلــق ایده و کانســپت نشــان میدهــد در فرآیند نظاممند ،بیشــتر
یگــردد .البته در گروه
از روش منطقــی بــرای خلق ایده اســتفاده م 
مشــاورین ،بیــن ایــن فرآینــد و روش قیاســی ،ارتباط خوبــی دیده
میشــود که ممکن اســت با اســتفاده از روش قیاس در فرآیند حل

مســئله مرتبط باشــد که در بین بســیاری از معماران مرســوم بوده
و برخــاف فرآینــد تعاملــی ،بعــد از تجزیــه و تحلیل ابعــاد گونا گون
مسئله انجام میگیرد.
بیــن فرآینــد تعاملــی و روش قیاســی و نظری ارتبــاط معناداری
دیــده میشــود که با توجه به شــکلگیری ایــده در مراحل ابتدایی
طراحی ،توجیهپذیر است.
در گروه مشاورین بین فرآیند مشارکتی و روش منطقی و قیاسی
ارتباط معناداری دیده میشــود اما در بین دانشــجویان اســتفاده
از روش منطقی در فرآیند مشــارکتی بســیار ضعیف میباشــد .این
موضــوع شــاید بــه ایــن دلیل اســت کــه امــکان تمرین یــک فرآیند
مشــارکتی در نظــام آموزشــی کشــور وجود نــدارد .لذا دانشــجویان
درک درستی نسبت به این فرآیند و الزامات آن ندارند.
• نــوع کاربری ســاختمان موردنظر ،در انتخــاب و رابطه فرآیند
طراحــی و روشهــای خلــق چنــدان تأثیرگــذار نیســت و جــز مــوارد
ً
محدود ،نتایج تقریبا مشابه میباشد.
• در نتایــج حاصــل از مشــاورین و دانشــجویان ،تفاوتهایــی
وجود دارد و این تفاوت ،شــاید به این دلیل است که دانشجویان
تحــت تأثیــر روشهــای آموزشــی و برنامــه کالســی اســاتید خود به
سمت استفاده از روش خاصی در خلق ایده متمایل میشوند.
• نتایــج بخــش مطالعــات کیفــی نشــان میدهد دســتیابی به
طراحــی ســاختمانهای پایــدار ،تنهــا بــا بکارگیری فرآینــد طراحی
یکپارچــه (الگــوی طراحــی تعاملــی) امکانپذیــر اســت .ازآنجــا کــه
بیشتر دانشجویان و طراحان حرفهای در ایران ،تمایل به استفاده
از فرآیند نظاممند و روش منطقی در طراحی دارند ،باید در برنامه
آموزشی کشور تمهیداتی برای حل این تعارض اندیشیده شود.

پینوشتها
1 Tim MacGinty.
2 Geoffrey Broadbent.
3 Pragmatic.
4 Typology.
5 Analogy.
6 Syntactic.
7 J.C. Jones.
8 Horst Rittel.
9 The Systematic Model.
10 The Environmental Model.
11 The Stage-Phase Approach.
12 The Rational Approach.
13 RIBA.
14 AIA.
15 AIDA.
16 The Environmental Approach.
17 The Interactive Model.

18 Brayan Lawson.
19 Donna Duerk.
20 IDP (Integrated Design Process).
21 Ingerid Helsing Almaas.
22 William Gordon.
23 Symbolic Analogy.
24 Direct Analogy.
25 Personal Analogy.
26 Fantasy Analogy.
27 Space Syntax.
28 MVRDV.
29 Convergent Validity
همبســتگی بین نمرات آزمونهایی که خصیصهی واحدی را اندازه گیری
میکنند ،نشــاندهندهی روایی همگرا میباشد .وجود این همبستگی برای
اطمیناناز این کهآزمونآنچهرا کهبایدسنجیدهشودمیسنجد،ضروریاست.
30 Divergent Validity
چنانچــه همبســتگی بیــن آزمونهایــی کــه خصیصههــای متفاوتــی را
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اندازهگیری میکند پایین باشد ،آزمونها دارای روایی وا گرا است.
31 Cronbach’s Alpha
ایــن روش بــرای محاســبه هماهنگــی درونــی ابــزار اندازهگیــری از جملــه
پرسشنامه بکار میرود.
32 Composite Reliability.
از آنجایــی کــه معیار آلفای کرونباخ ،یک معیار ســنتی برای تعیین پایایی
ســازهها میباشــد ،نرم افزار  ،PLSمعیار مدرنتری نســبت به آلفای کرونباخ
بنــام پایایــی مرکــب معرفی میکنــد .این معیار ،بــر خالف آلفــای کرونباخ که
بطور ضمنی فرض میکند هر شــاخص ،وزن یکســانی دارد ،متکی بر بارهای
عاملی حقیقی هر سازه است و معیار بهتری برای پایایی ارائه میدهد.
 33هــدف از این روش آماری ،آزمون و کشــف مــدل خاصی از رابطه بین
متغیرهاســت .مدل اندازهگیری (تحلیل عاملی ا کتشــافی) و مدل ساختاری
(رگرسیون یا تحلیل مسیر) در یک آزمون آماری همزمان ترکیب میشوند.
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