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ویژگی دارای  هر طراحی  است.  یافته  تکوین  مختلفی  عوامل  تأثیر  تحت  معماری  در  های  طراحی 

مؤلفه زمان و تحوالت فرهنگی و اجتماعی تبدیل به عاملی مهم منحصر به خود است. با این حال  

در مواجه با فرایند طراحی  معماری است. مسئله قابل بررسی در این پژوهش شناخت تکوین فرایند  

پژوهش، این  انجام  روش  است.  معماری  توصیفی  طراحی  روش  و  اسنادی  مطالعات  از   -استفاده 

های  است. یافته  ها  راحی معماری بر اساس سیر تاریخی آنهای فرایند ط نظری ها و  مدلتحلیلی،  

معماری، خطی های رایج فرایند طراحی  های مدل ترین نقطه ضعفدهد یکی از مهمپژوهش نشان می

عدم    له وتحلیل جوانب مسئ  له به راه حل بوده و این امر منجر به عدمبودن سیر حرکت از مسئ

ح را تشویق به تقدم الگوهای گزینشی برای هدایت فرایند  و طرا  ها با مسئله شدهتطبیق راه حل 

منجر  آمیز  ها، سیر خطی مسئله به راه حل در حالتی افراطاست. در برخی مدلتصمیم گیری نموده  

مسئ  واسازی  و  به  خرد  مسائل  به  اصلی  حل له  راه  غیرتولید  عمل    های  در  که  گردیده  کاربردی 

-بندی پارامترها و شاخصن و طبقهنتایج پژوهش منجر به تبیی  باشد.نمیدهنده مسائل طراحی  پاسخ

له محوری در فرایند طراحی معماری گردیده که با تعریف و تبیین ریزپارامترهای ذیل هر  های مسئ

های جدید و نوآورانه برای متدها و روش دسته، این پژوهش را در مسیر ایجاد خالقیت در کشف  

 له گشایی در فرایند طراحی معماری هدایت کرده است. ئمس
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 مقدمه 

ای معماری برای زندگی انسان  دهد که امروزه شأن ابزاری و زمینه های معماری در عصر حاضر نشان میبررسی طرح

نفی شده و معماری بخودی خود، هدف تلقی شده است. این چیزی است که در نگرش فرمالیستی معماری به اوج خود  

ن ابزاری به جای تعریف  شد. وجه دیگری از نفی این شأها دیده می مدرنیستلبته پیش از آن در احکام  رسیده و ا

ای و اقتصادی از معماری ظهور یافته و به رسمیت شناخته شدن این روند از  ل واقعی مخاطبان، در تلقی سرمایهمسائ

تغییر داده و حتی  له معماری را از فضای کاریردی برای انسان  است. این رویکرد صورت مسئ  سوی طیفی از معماران

قدرتمندترین رویکرد در میان معماران و    ،آموزش معماری نیز با این نگرش تا حد زیادی تطابق یافته است. این نگرش 

های فرضی خود و نهاد در این حالت، معمار ایدهمعیار مهم ارزشگذاری ساختار نهاد معماری بر آثار معماری بوده است.  

به پاسخگویی کالبدی به    های خودساختهآلهای ذهنی و ایده قرار داده و با طرح مسئله  ایده مولدخود را در جایگاه  

سانی ندارد. در  ای در عرصه انهای معماری، هیچ ظهور و نشانه. این فرایند در خارج از ذهنیت و نظریه پردازداموری می

های  آل سئله محوری است و در آن، انسان و ایدههای طرز تلقی فاقد ممثابه رسانه و اندیشه، انگارهاین روش معماری به

ها و راه  امروزه معماران ایدهشود.  یا چند انسان به کناری نهاده می  های تئوریک ساخته یکآلفرهنگی او به سود ایده

این    ند.افزایمی  های خاص به ویژه آثار معماران مشهور برداشت کرده و آن ایده را بر مسائل مختلفها را از موقعیتحل

های جدید  های پیشین را به مسئله کند راه حلیکی از نتایج عدم شناخت کامل مسئله است که طراح را قانع می  امر

ها با کاربران  شود که بسیاری از آنی در مورد یک طرح بیان میتعمیم دهد. در فرآیند طراحی معماری مسائل متعدد

حتی در مواقعی تلقی معماران    .شودیان کاربران فرضی و طرح آشکار میم   واقعی فضا ارتباط نداشته و از برقراری نسبت

گردد لذا بررسی مسئله در طراحی  مل بیرونی ملموس میمشهور از کاربران فرضی تعیین کننده بوده و بیشتر از عوا

 تواند نقشی بنیادی در در فرایند طراحی معماری در عصر حاضر داشته باشد.می

دهد که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است اما آثاری به  پیشینه پژوهش نشان میبررسی  

پرداخته از  1996اند. الوسن)بررسی طراحی  امروزه وقتی  این زمینه پژوهش کرده است.  از محققانی است که در   ،)

از همه مورد توجه قرار میب  1آید، مدل سه محوری الوسن« صحبت به میان میله طراحی»مسئ از نظر  یش  گیرد. 

هایی که  کنند شناخته شوند با پاسخواسطه گونه مسائلی که حل میهالوسن، طراحان به طور سنتی بیش از آنکه ب

گردند. این بدین معناست که محصول نهایی بیش از فرایند طراحی معرف کار معمار است.  کنند معرفی میتولید می

های مختلف ارائه شده برای مسائل معماری، چهار مولد )طراح، کارفرما، کاربر و قانون گذار( و  مدل ررسی  وی ضمن ب 

طراحی معرفی    های تعیین کننده در فرایندبه عنوان مسئلهچهار محدودکننده )نمادین، شکلی، عملی و بنیادین( را  

.  ارائه دهند  انتها  تا  ابتدا  از   فرایند طراحی  برای   نموداری   که  اندکرده   تالش  بسیاری   افراد  .(Lawson 1996)کندمی

  از   ای   زنجیره  در  است  مجتمع  طراحی  فرایند  که  است  این  دارد  وجود  نمودارها  این  همه  پس  در  که  مشترکی  اندیشه

  اولین   در  .( 1392دهند)خیراللهی  می   پذیر رخ  بینی  و پیش   منطقی  ترتیب  به   که  تشخیص   قابل   و  روشن  های   فعالیت

  نظر   به  طور  در عمل این  منتها  باشد  معقول  کامالً  فرایند طراحی  تحلیل  استراتژی برای   این  که   رسدمی  نظر   به  نگاه

 حل  راه  کردن  مشخص  نهایی  مراحل  تا  مسئله  یک  با  شدن   روبرو  اولیه  مراحل  از  پیشروی   برای   طراح  که  رسدمی

 رود. مسیر قابل پیش بینی پیش نمیس یک دهد که ترتیب منطقی نداشته و براسامی انجام را اقداماتی
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طراحی را نوعی  له در فرایند طراحی معماری متمرکز است. اگر ما کل کار  این پژوهش بر موضوع مکانیزم طرح مسئ

بر اساس هدف این پژوهش،  له به شمار آوریم کار طراحی ناچار دارای دو وجه طرح مساله و حل آن خواهد بود.  مسئ

ای به توصیف  بر اساس منابع اسنادی و کتابخانهباشد. ابتدا  ای میمقایسه–یلی و تحلیلی تحل   –روش تحقیق، توصیفی

مقوله پژوهش و    له محوری در دوته و در مرحله بعد مبانی نظری مسئهای رایج فرایند طراحی معماری پرداخ نظریه

 گردد.  آموزش استخراج می

 

 معماری ای موجود در فرایند طراحی  ه ها و نظریه.مدل1

مل بر چهار  سسه سلطنتی معماران بریتانیا مشت دهد که فرایند طراحی در مدل مؤهای طراحی نشان میبررسی مدل 

ابتدا در مرحله جذب، به گردآوری اطالعات به صورت فراگیر پرداختهمرحله به صورت خطی می سپس در    ،باشد، 

مرحله سوم به توسعه سپس در    ،ی احتمالی پرداختههاکلی ماهیت مسئله و جستجوی راه حلمرحله دوم به بررسی  

 (. 1گردد)نمودار شماره های بهینه ارائه میو پاالیش یک یا چند راه حل آزمایشی پرداخته و در مرحله آخر، راه حل

 

 
 بریتانیا  معماران  سلطنتی : مدل فرایند طراحی موسسه1نمودار شماره 

 

  روش   نمودار  براساس مدل تام مارکوس و تام می ور،از دیگر مدلهای طراحی است.    4و تام می ور  3مدل تام مارکوس

  تصمیم   می باشد. سلسله  طراحی  گیری ها و فرایندتصمیم   ترکیبی از یک ماتریس دو بعدی مشتمل برسلسله   طراحی

خطوط اصلی پیشنهادی، طرح و فرایند طراحی مشتمل بر    گیری   تصمیم  و   ،ارزیابی  ،ترکیب   تحلیل  شامل   ها   گیری 

را طی  ها   کلیه مراحل سلسله تصمیم گیری  بایستهر کدام از سطوح فرایند طراحی میکلی و طرح تفصیلی بوده که  

  بندی دسته  و  موجود  اطالعات  در  نظم  جستجوی   ها،رابطه  کشف  مستلزم  گیری، تحلیلکند. در مراحل سلسله تصمیم 

  ها است و مرحله حلراه   و تولید  مسئله  برای   پاسخ  خلق  و  جلو  به  حرکت  برای   تالش  ترکیب،  است. شاخصه  اهداف  کردن

)نمودار  است  تحلیل  مرحله  شده  شناسایی  اهداف  برابر  در  پیشنهادی   های   حل  راه  منتقدانه  سنجش  متضمن   ارزیابی

 .(2شماره 
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  ابتدا   ساده  زبان  می باشد به  ، حدس و تحلیل   مولد از نظر مدل دارکی فرایند طراحی مشتمل بر    5مدل جین دارکی

  سپس  و آید می  وجود به  ابتدایی طرحی  آن اساس  بر  باشد مسئله مهم  جنبه  است ممکن چیزی  چه  شود می مشخص 

مورد آزمون قرار می گیرد.  در مدل دارکی، معماران در مقابل همه پیچیدگی های طراحی در    راه حل انتخاب شده

  د طراحی به فکری نسبتا ساده تمسک می جویند تا زنجیره راه حل های ممکن را محدود کنند. در همان اوایل فراین

  به  این مدل مبتنی است برتقدم  کند.  تحلیل  سازماندهی کرده و   را  کلی  طرح  سرعت  به  می شود  قادر  طراح   نتیجه 

تقدگیری    تصمیم  فرایند   هدایت   برای   دهنده  سازمان  الگویی  یا  اصل   کارگیری  یا  بر همزمانی  بر  بطوریکه  تحلیل  م 

  .(3)نمودار شماره    ((Hillier, Musgrow and O’sullivan 1972 نمایدترکیب تاکید می

 : مدل فرایند طراحی جین دارکی3نمودار شماره 

 

در مدل کریس جونز یا مدل بهینه سازی فرعی، اهداف به دقت تعیین  های طراحی است.  نیز از مدل  6مدل کریس جونز

در تمامی ابعاد مشخص می گردند، سپس در زیر مجموعه هر کدام از معیارها، تعدادی راه  شده و مالک های ارزیابی  

از    ها به راه حل های مرکب دست پیدا کرده سپس هر کداممی گردد و از طریق ترکیب راه حل  حل فرعی گردآوری 

شود. هدف در این مدل ازدیاد زمان صرف شده برای  مه معیارها نباشد کنار گذاشته میراه حل ها که پاسخگوی ه

ای که در این مدل بر  ها می باشد. بدین ترتیب مسئلهمان صرف شده برای ارزیابی راه حلتحلیل و ترکیب و تقلیل ز

 .(Lawson 1996)ها وجود نداردای از خواستهیرهرای زنجای بگردد این است که راه حل یگانهمیروی آن تاکید  

ابتدا الکساندر،    ایجاد   شروط   آن  میان  متقابل  ارتباط   سپس  و  فهرست  الزامات طرح   و  هاخواسته   در مدل کریستوفر 

  تأثیری هیچ  یا باشند  هم  ناقص  یا کنند  تایید  را  یکدیگر  که این  به بسته شروط، این  از زوج   هر متقابل شود. ارتباط می

  شود می  خورانده  ای رایانه   های برنامه   به  اطالعات  این  همه.  شودمی  ارزیابی  خنثی  یا  باشند، مثبت، منفی  نداشته   هم  بر

. شوند  منظم  هاییخوشه  در   اندارتباط  بی  نسبتاً  ایجابات  دیگر  با  ولی  دارند  هم  با  شدید  متقابل  ارتباط  که   هاییالزام  تا

  فرعی  مسئله  چند  به  موثری   نحو  به  را  طراحی  مسئله  که  دهد می  ما  به  را  ها  خوشه  این  از   چاپی  ای   صفحه  آنگاه  رایانه

  .است تر  سهل نسبت به طراح برای  یک هر حل و  درک  که کرده  تقسیم مستقل

 آنها  وی   که  است  ابتدایی  فعالیت  سه  حاوی   بر اساس مدل زایسل، طراحیهای طراحی است.  نیز از مدل  8مدل زایسل 

 فراسوی  به  رفتن»   9برونر  جروم   بزرگ  شناسروان  آنچه  توصیف   برای   ای استواژه  تصور  .نامدمی  آزمون  و  ارائه  ،تصور  را

  فعالیت   دومین  .کندمی  خالقیت  و  تخیل  اندیشه،  حوزه  وارد   را   ما  روشنی  به  نکته  این  .نامدمی « شده  داده  اطالعات

از نظر زایسل،    .کشاندمی  طراحی  فرآیند   در  آن  محوری   نقش   و  نگاری، ترسیمدست  حوزه  به  را  ما  نیز  ارائه  یعنی   زایسل

-دانستنی  سلسله  و  تصور  برای   خالق  ای واسطه  را  هاآن  که  است  اطالعات  گونه  دو  با  کردن  کار  طراحی،  ویژگی  دومین

  که  بگیرند  تصمیم  تا  کنندمی  اتکا  اطالعات  به  طراحان  که  کندمی  روشن  حقیقت  در  امر  این  داندمی  آزمون  برای   هایی

 Lawson).کنند  می  کار  کیفیتی  چه  با  چیزها   دریابند  تا  برندمی  کار  به  را   اطالعات  حال  عین  در  و  باشند  چگونه  چیزها
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  فرایند   نوعی  توانمی  را   طراحی  ،شودمی  استفاده   یکسانی  اطالعات   از  غالباً   حالت  دو  این  در   که  آنجا  از  (1993

  . دانست تحقیق از شکلی بنابراین  و جستجوگرانه
  اثبات  و  نفی  و  روشنگری   نهفتگی،  تدارک،  اولیه،  دریافت  مرحله  پنج  بر اساس مدل کلنر فرایند خالق طراحی شامل

 به  مسئله  وضعیت  شود. بنابراینمی  شامل  را  لهئمس  وجود  تشخیص  اولیه  دریافت  مرحله.  kneller 1965)باشد )می

  تعیین  برای طراح بیرون از  لهمسئدر این مرحله ممکن است  شود.می و بیان فرموله ذهن  در  غیررسمی  یا رسمی طور

  حل  راه  جستجوی   آگاهانه در   کوشش  مستلزم   گیرد. مرحله تدارک   قرار   باز  و   آزاد   های موقعیت  شود و یا اینکه طراح در

  فرموله بار له دیگرمسئ و  بیافتد اتفاق برگشت و  رفت نوعی نخست  مرحله و مرحله  این  ممکن است میان است. مسئله

مرحله نهفتگی بعد از دوره سخت و فشرده تدارک و تالش آگاهانه ایجاد شده و در این مرحله    شود.  تبیین  نو  از  یا کامالً

در وضعیت    گیرد. کار کردن روی دو یا چند خط فکری متفاوت، طراح راوضعیت بدون تالش آگاهانه قرار می طراح در  

 هاییداده  همه  آزمودن  و  دوباره  تنظیم  به  نهفتگی، ذهن   دوره  دهد. درد هر یک از خطوط فکری قرار مینهفتگی در مور 

است، در این   »روشنگری«   جادویی  لحظه  بعد  دهد. مرحلهمی  ادامه  است  شده  جذب  قبلی   کار  پر  های دوره   در  که

  به  یابد. نهایتاًهای بدیع دست میراه حلمرحله جهش خالق در پردازش اطالعات اتفاق افتاده و ذهن به یکباره به  

  مکرراً  اثبات  و  نفی  دوره  است  ممکن  یابد.  می  توسعه  و  شده، بسط  آزموده  ایده  آن  طی  که  رسیماثبات می  و  مرحله نفی

  کردن   فرموله  به  منجر  امر  این  شاید  باشد.  معتبر  هنوز  دارد   جوهره ایده امکان  اما  کند،  آشکار   را  ایده  بودن  نامناسب

  .یابد ادامه طریق بدین و شود کندوکاو جدید  دوره  و لهمسئ مجدد

 

 له محوری.مسئ2

لحظه   آن در که هاییمهار و اطالعات از استفاده با تواندنمی که شودمی روبه رو موقعیتی با طراح که زمانی تعریف، به بنا

 است، نیافته را آن به رسیدن راه  هنوز و  دارد هدفی که وقتی یا  بدهد درست پاسخ سریعاً موقعیت  آن به دارد اختیار  در

 راه آن، با برخورد در طراح که ای ه تاز و موقعیت جدید از است عبارت  مسئلهاست.  رو  روبه لهمسئ یک با  گوییم وی می

از تشخیصمسئ حل  ندارد. ای ساخته پیش از حل  پاسخ به منجر که هاییمهارت و دانش کاربرد  و له عبارت است 

دوم   مرحله اطالع )دانش( و  مرحله از گذر از پس فرایند حل مسئله، در گردد. می  هدف  به  رسیدن یا موقعیت به درست

 Weisberg)رسد  می ها  آموخت کاربرد یعنی شناختی حیطه سوم سطح  به نوبت مطلب(  فهم و فراگیری )درک 

 له باشد. مسئ به حل قادر هاآن گیری  کار  به و خود قبلی های آموخته از استفاده با باید مرحله، طراح این در(2006

تبیین دانش مسئ 11باروز  هوارد  یادگیری سه عامل مهم در  بر  را مشتمل  هسته(،   )اطالعات  ضروری  دانش له محور 

 راهکارهایی تدوین در جهت بهبود دانش یا  گسترش تواناییو   گوناگون های موقعیت در دانش اثربخش کاربرد توانایی

 رویکرد دانش دست یافت. در فعال  توان به کاربردمیاین طریق    داند و معتقد است ازمی  آینده مسائل با رویایی برای 

 و آزمون تدوین  متغیرها، کنترل و تعیین اطالعات، سازماندهی مقایسه، مشاهده، همچون هاییت رمحوری، مها لهمسئ

تحمل   فعال، یادگیری  ذکرشده، های مهارت بر عالوه تقویت می شود. قضاوت و ارزشیابی استنباط، تحلیل، ها،فرضیه

 & Pena). له محوری استمسئ های ویژگی  از یکدیگر و کار گروهی نظرات نظرگرفتن  در منطقی، تفکر  پیچیدگی،

Parshall 2001)  به که دانست در فرایند طراحی عملی و مناسب راهبردی  توانمی ه محوری راسئلدر نهایت، م 

 قدرت جدید، علمی کسب تجارب طریق از و شده محیط با فرد متقابل کنش موجب ذهن در اطالعات انباشت جای 

اولین کسانی  کریستوفر الکساندر جزو  .  (Agabani 1980)  دهدمی توسعه  فرد را اندیشة بازسازی  و  علمی قضاوت

له محور تاثیر بسزایی گذاشته است. نطقی، بر روش آموزش معماری مسئها و راهبردهای م است که با توسعه روش 
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فرایند و عنوان یک  به  به مقوله طراحی  اولین کسانی است که  بررسی    همچنین وی جزء  برای  پژوهشی  عنوان  به 

 ، نگریسته است. تواند کیفیت طراحی را ارتقا بخشدهای گوناگونی که میروش

شتمل بر انجام دو مرحله تشخیص مسئله و تعریف و بازنمایی  له محوری را ممسئ  له با رویکردبرخی محققان حل مسئ

عد نوبت به  ئل اصلی را ردیابی کرده و در مرحله بله یا مسامسئ  له،  طراح،ند. در مرحله تشخیص مسئدانمسئله می

ظر کردن له مستلزم یافتن اطالعات مفید و صرف نرسد. در این مرحله، تعریف مسئتعریف و درک ماهیت مسئله می

له  موجود اعم از مسئ عناصر از جدید تفسیر شامل  12فینک  نظر  اساس  فرایند طراحی خالق بر  از جزئیات نامربوط است.

 عملکرد  یا جدید  ارتباطات یافتن بلکه نیست جدید عناصر  از استفاده صرفاً  خالقیت دیگر، عبارت به ،است راه حلو  

 آن نتیجه که  دهدمی تصاویر به جدید تفسیری   خالقیت، طریق از ذهن بنابراین.  است له و راه حلمسئ  بین جدید

 خالقیت له محور،طراحی مسئ فرایند انجام  در گیرد. صورت مرحله چند طی تواندمی فرایند  این است، جدید تصویری 

له  مسئ طراحی فرایند   لذا درگیرد  می صورت ذهنی  تصویرپردازی  توسط مداخله  این  و شده تصاویر در مداخله عامل

 دارد. وجود ذهنی تصویرپردازی  و خالقیت بین نزدیکی ارتباط محور،

 

 های رایج معماری  در نگرش  لههای مسئ.پارادایم3

 :مسئله در معماری را شناسایی کرد  توان چهارگونه بنیادی طرحبا نگاهی به تاریخ معماری می

 . معماری حرفه ای 3. معماری هنری       3. معماری سنتی         2. معماری بومی       1

نتیجه عمال افراد دخیل در آن نمی  دو گونه نخست مربوط به معماری فاقد تئوری مدون و نهاد پشتیبان است در  

بیان   پردازند ارائه نمایند. در این حالت، برای ای که به آن میسجمی از آنچه انجام می دهند و مسئلهتوانند توصیف من

سوی افراد خارج از سیستم    کنند نیاز به تحقیقات فراوانی از ای را در معماری دنبال میدقیق اینکه این دسته چه مسئله

پردازی و روایت سامان یافته از موضوع است. روایتی که قواعد و معیارهای تفکر  ست. اما دو گونه بعدی زاده نظریهاآنه

ریه در طراحی، کند. بنابراین وجود نظهای فطری و ناخودآگاه تعیین میبصورت مجزا از درون نگری و رویه   عمل را  و

نفی کرده و چارچوب های فراذهنی و فرافردی را بر آن مسلط له در معماری بومی و سنتی را  ضمنی بودن صورت مسئ

می کند. به این صورت معماری هنری و حرفه ای اصوال با نهادسازی اجتماعی مبتنی بر تئوری همراه می باشد. )ناری 

 . (1394قمی 

یادگیری با حداکثر بهره  یکی از روش های آموزشی است که به منظور بهبود بخشیدن کیفیت    13آموزش مساله محور 

این  گذاری گردیده است. مطالعات و تحقیقات بسیاری افزایش فهم دانش و تعمیق یادگیری با استفاده از  وری پایه

ای است که مشخصه  آن  خود شیوه  حترین سطدر مبنایی  لهیادگیری مبتنی بر مسئاند.  روش را مورد تایید قرار داده

له  مسئ له است.های حل مسئمهارتاستفاده از مسائل دنیای واقعی بعنوان بستری برای تفکر، یادگیری موشکافانه و  

محوری یک خط مشی آموزشی نوین و فراگیر محور است که قابلیت خودراهبری، تفکر انتقادی، خود ارزیابی، ارتباطات  

این   بخشد.وم را در میان فراگیران توسعه میبدست آوردن روش های کسب دانش و کاربرد علبین فردی و توانایی  

ی و معلم بر سخنران  های سنتی آموزش که غالباًی سنتی آموزش متفاوت است. در روش هاشیوه به طور کامل با روش

دم انطباق تئوری و عمل در  شود. عارائه میبل نظم و ترتیب یافته و  ای از اطالعات از قجموعهممحوری مبتنی است  

له در یک موقعیت واقعی شده و سرانجام  ه کوتاه مدت افراد بدون درک مسئ های سنتی فقط موجب تقویت حافظروش

های متداول  برخالف روشگردد.  ناتوانی در حل مشکالت پیچیده می  توجهی به مهارت و کارائی افراد، موجبدلیل بی  به
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له آغاز گشته و  محور با ارائه مسئله  ، فرایند طراحی معماری مسئشودیکه با مبانی نظری شروع م   طراحی معماری 

ای در آموزش معماری برمبنای فاکتورهای واقعی، بر خالف  به جهت وجود نظام آتلیه(  1394  :یابد )الحسینیمیبسط  

-و آن شبیه باشدمحوری دارا می لهمسئهای پیوند را با مشخصهدیگر حوزه های تخصصی، آموزش معماری بیشترین 

 ( 1389  :ای از طریق آتلیه طراحی است)حجتسازی تجربیات حرفه

-ها و نظریهمهمترین مدل له محوری در آموزش و پژوهش و توصیف  مسئبدین ترتیب با فرایند توصیف ادبیات جهانی  

له محوری به شرح زیر استخراج و تدوین  مسئ، مبانی نظری  هاهای فرایند طراحی معماری بر اساس سیر تاریخی آن

 شده است. 

له محور ارتباطی تنگاتنگ با مسائل واقعی دارد و به جای روبرو شدن با مسائل فرضی در صدد یافتن  دانش مسئ  ■

 ( 1377 :)محمودی باشداهکار برای مسائل واقعی میر

له  داشتن زوایای مختلف دید به مسئبوده و از این طریق امکان    له محوری مبتنی بر مشارکت فعال افراد در گروهمسئ  ■

 کند. را فراهم می

تلفیق در شناخت مسئله م در مقوله دانش مسئ  ■ رویکرد  داردحور  م  ،له نقش مهمی  محوری    لهسئبنابراین دانش 

 ( 1390 :)دانشگرمقدمکندرا ترویج میای رویکرد میان رشته

اطالعات مورد نیاز را انتخاب    سپس حدود  ،له را شناسایی کردهیادگیرنده ابتدا حدود مسئمحور،  له  در دانش مسئ  ■

 (Chen :2010)باشداطالعات مازاد بر نیاز نمیبنابرین نیازی به جذب  ،نمایدمی

های  ین طریق امکان دستیابی به راه حلپایه بارش فکری بوده و از ا  سازی برمبتنی بر ایده  له محورئدانش مس  ■

 یابد.  کاربردی افزایش می

 

 له محوریطراحی معماری مبتنی بر رویکرد مسئنظریه های فرایند نقد و تحلیل .4

به جذب    ضروری گرفتار شده و صرفاً   سسه سلطنتی بریتانیا طراح در دام اطالعات غیرمدل ارائه شده توسط مؤ  در

این مسئله باعث یک شکاف علمی بین پردازد که ممکن است در مرحله دوم مورد استفاده قرار نگیرد.  می  اطالعاتی

بایست ابتدا  طراح می  له محوری،بتنی بر مسئدر دیدگاه ماطالعات جمع آوری شده و مسئله مورد بررسی می گردد.  

درعمل، فرایند طراحی به شکل خطی از  له را در مرحله دوم بررسی کرده سپس به جمع آوری اطالعات بپردازد.  مسئ

له محوری وقوع پرش بین سه مرحله آغازین  مسئپذیر نبوده و در فرایند طراحی مبتنی بر  امکانمرحله جذب تا ارائه  

 توان مرحله جذب و بررسی کلی را همزمان انجام داد. منظور هدف گیری مستقیم مسئله می ضروری است و به

  که   است  آن  نیازمند  طراحی  فرایند  که  ایم  شده  از دیدگاه مساله محوری متوجه  ور  و می  مارکوس  نمودار  تحلیل  با 

  ممکن  اندیشدمی  بدان  باز  شطرنج  که  حرکتی  اولین  بداند.  را مجاز  خود  از   پیش   فعالیت  به   فعالیتی  از  برگشت  های حلقه

حلقه    کنندهتوجیه  امر  این  است.  چنین  نیز   درمورد طراحی  درآید  آب  از   خطرناک  حتی  یا  غیرعاقالنه  عمل  در  است

  دیگری   ایده  طراح  که  است  آن  مستلزم  ساده  بیان  به  که  است  ور  می  مارکوس  نمودار  در   ترکیب  به  ارزیابی  از  برگشت

 واقع   در  که   شویممی  رهنمون  گیری نتیجه  این  به  ناگزیر  بنابراین  .است  نبوده  بخش  رضایت  پیشین  ایده  زیرا  کند  اختیار

فرایند  باشد. در مدل مارکوس می ور الزام حرکت در    داشته  قبل  عملکردهای   تمام  به  برگشتی  حلقه  عملکرد  هر  از  باید

گردد. از  بتدا با نگاه به جزئیات تبیین میبرخی مسائل در همان ا  که عمالًباشد درصورتیطراحی از کل به جزء می

های متفاوت مانع از نگاه یک سویه از کل به جزء گردیده و همین  ری، لزوم نگاه به مسئله از مقیاسله محومنظر مسئ

  الگوهای  در   مندنظام  ساختار   گردد. در این مدل،های جدید برای مسئله گشایی میاهامر باعث خالقیت در کشف ر 
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  در   مسئله  فهم  و   فرایند تحلیل  انتقادی   دیدگاه  با  اساس  همین  بر  الوسون  برایان  باشد.پیش برنده نمی  ترکیب   و  تحلیل

اهمیت    معماران  برای   تحلیل  و  ترکیب  بین  انسجام  وی   نظر  بنابر  ،داندمی  محصول  تولید  و  ترکیب  از  تابعی  را  معماری 

  فرآیند  از  نموداری   ترسیم  در  افتد. الوسون  جلو  تحلیل  مرحله  از  است  ممکن  ترکیب  مرحله  کهطوری هب  ،زیادی دارد

  تحلیل،  عمل  که سه  دهدمی  نشان  حالتی  در  را  حل  راه   و  مسئله  میان  محوری، تعاملله  طراحی و بر مبنای رویکرد مسئ 

 به   فعالیت  از   حرکت  جهت  و  پایان  و  شروع   نقطه  هیچگونه  نمودار  ولی  دارند   حضور  تعامل  این  در  ارزیابی  و  ترکیب

 .(4دهد)نمودار شماره نمی نشان  را  دیگر فعالیت

 

 .تحلیل مدل تام مارکوس و تام می ور : نمودار 4مودار شماره ن

 

له از زوایای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته و سپس به مرحله پیشنهاد  بایست مسئاز دیدگاه مسئله محوری ابتدا می 

های اولیه و بدون شناخت کافی نسبت به مسئله به انتخاب  ر این مدل، طراح با توجه به نگره راه حل گام بگذاریم، د 

کید بر تفکر همگرا بوده و  در مدل جین دارکی، تأباشند.  عملی می  مولدهای اولیه پرداخته که در بیشتر موارد غیر

 ،باشدهای موازی میرهیز از تصور گزینههای طراحی در یک گزینه واحد و پتن راه حل منوط به همگرایی گزینه یاف

  موازی   طور  تولید کرده و به   را  فکری   خط  چندین  قادرند  هاآن  است  داده  نشان  خوب  آثار طراحان  که مطالعهدرحالی

در مدل فوق، توجه    باشد.حی در رویکرد مسئله محور میبرسانند و این امر تاکید بر واگرایی طرا  نتیجه  به   و  ببرند  پیش

یابد این امر ممکن  هایی از راه حل ادامه میگردیده و حرکت سریع به سمت ایده  بر معدودی از قیود و معیارها معطوف

له محوری، اولین منبع مولد اولیه خود مسئله است و طراح ممکن را محدود کند. در رویکرد مسئهای  راه است دامنه  

 ه پارامترها باشد.  ای را انتخاب می نماید که حاوی پاسخی برای همهای اصلی و موازی، ایدهیان ایدهاز م

  جوهره   و  اصل  که  است  عوامل  تمام  پیوستگی  به همین دلیل  و تعاملی است  بعدی   چند  طراحی  های مسئله  که  آنجا  از 

 متقاطع  کلمات  جدول  تنظیم  شبیه  طراحی  از این نظر  جداگانه.  و  منفک  رود نه عوامل می  شمار  به  طراحی  های مسئله

  ضرورت  بیشتری   تغییرات  حتی  و  شود  عوض  نیز   دیگر  کلمات  است  الزم   شود  داده   تغییر  کلمه  یک  حروف  اگر.  است

مسئ  کند.می   پیدا منظر  واحدهای  از  به  مسئله  تقسیم  و  بوده  بدیهی  امری  ابعاد مسئله  تمام  پیوستگی  له محوری، 

ارهای ارائه شده در  رسد. راهکی به نظر نمیتر و ارائه راه حل به تفکیک ریزفاکتورها و تعمیم راه حل ها منطقکوچک

 به   یگانه  پاسخ  معموالً  خوب  طراحی  .کندنمی  حل  راه  ترکیب  به  کمکی  گونههیچ  و  است  ارزشیابی  ابزار   صرفاً  این مدل

ها در جهت یافتن راه حل   تلفیق  و  انسجام  له محور،های طراحی مسئترین ویژگیکی از مهماست. ی  مسائل  از  ای زنجیره 
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  چه بخشی  را  طراحی  مسئله  از  بخش   کدام  که این  له محور، تشخیص در یک طرح مسئ  .است   مسئلهبهترین پاسخ برای  

نیستند. در این مدل،   پذیرتطبیق  سادگی  این  به  آن  جواب  و  طراحی  السؤ  نمایدمی  ممکن  غیر  است  کرده  حل  پاسخ  از

های خرد کامل شود به تقسیم مسئله به واحدهای کوچکتر پرداخته و  ه شناخت در نوع ارتباط بین مسئله کبدون این

له محوری ابتدا مسئله اصلی به مسائل راه حل ها می گردد. در رویکرد مسئهمین امر باعث تضاد و عدم هماهنگی بین  

ین امر اگردد بدین ترتیب  ئل خرد رابطه بین مسائل تبیین میخرد تقسیم گردیده و سپس از طریق قیاس بین مسا

 گردد.   موجب گسترش فهم مسئله می

های  امات طرح مشخص نیست از دیدگاه مسئله محوری برخی مسئلهها و الزله شروع فرایند طراحی همه خواستهمرح  در

اره  کنند و فرایند طراحی مستلزم بازگشت دوبها نمود پیدا میبه مرحله ترکیب و پیدایی راه حل   طراحی بعد از ورود

  واجد   هاخواسته  همه  که  است   تصور  این  الکساندر   مدل کریستوفر  دوم  خطای   باشد.تعریف مجدد مسئله طراحی میو  

 کردن  که ممکن است برآورده درصورتی  است  قوی   اندازه   یک   به  نیز  هاآن  مابین  فی  متقابل  ارتباط  و  است  یکسان  ارزشی

باشند.   ضعیف یا قوی داشته  ارتباطی  هم  با  هاخواسته  برخی  و  باشد  دیگر  برخی  از  تراهمیت  با  بسیار  هاخواسته  از  برخی

ها بسیار مهم است. در له محوری شناخت میزان اهمیت ریزفاکتورهای مسئله اصلی و میزان ارتباط آناز منظر مسئ

های  لهای مسئبندی خوشهشود و سپس به دستههای خرد واسازی میمسئله اصلی به مسئله مدل کریستوفر الکساندر 

های بندبند و مفصلی منجر گردد که در مجموع پاسخ مناسبی  تواند به تولید راه حلپردازیم. این فرایند می خرد می

گردد که پاسخ  ئه راهکاری منسجم میله محوری، فرایند طراحی منجر به اراسئله اصلی نباشد. از نقطه نظر مسئبرای م

 تمام مسائل را در دل خود دارد. 

  ای پیچیده و چنددیدهکه طراحی پای روبرو هستیم، از آنجائیپیچیده  با مسئله  ه ارزیابی و آزمون طراحیدر مرحل 

حل  باشد که این خطاها در یافتن این مسئله که یک راه  طراحی با خطاهای متعددی روبرو میعدی است ارزیابی  بُ

طراحی گرایش به نظم سلسله مراتبی کل به جزء دارند  های  مسئلهدر این مدل،    کند.کند را دشوار می چگونه کار می

له مراتب صعودی موجب بازخوانی  له محوری، فرایند طراحی منعطف بوده و نظم سلسکه بر اساس اصول مسئطوری هب

  ها سئله گردد. در این مدل مهای نوآورانه میجب ارائه راه حل به الگوهای جوهری طراحی گشته و موله و دستیابی  مسئ

له ممکن است جش قرار گرفته و در این مرحله مسئله مورد آزمون و سنهای مسئولین بار در مرحله جستجوی راه حل ا

تواند در مرحله جنینی با قیود و  که در دیدگاه مسئله محوری مسئله میفرموله و از نو تبیین گردد. در حالی  مجدداً 

تواند مورد تعدیل تدریجی قرار گرفته و یا مجددا تعریف و  مسئله می  اهداف مورد سنجش قرار گرفته و در این مرحله

 فرموله شود.  

 

 له محوری در فرایند طراحی معماری .پارامترها و شاخص های مسئ5

پیشینه  های رایج در فرایند طراحی معماری بر اساس سیر تاریخی،  نظریهدر این پژوهش پس از توصیف مهمترین  

تحلیل  له محوری استخراج و تدوین گردید. سپس با  مبانی نظری مسئپژوهش تشریح و    له محوری در آموزش ومسئ

این  های مشترک در  گیری از ریشهند طراحی معماری بر اساس اصول مسئله محوری و با بهرههای فرایها و نظریه مدل

 له محوری در فرایند طراحی معماری به شرح ذیل تدوین گردیده است. های مسئمعیارها و شاخصهها، نظریه

با توجه به اینکه در فرایند طراحی معماری، توجه به معیارهای زیبایی شناختی هنری   شاخص مسائل واقعی زندگی:.1

ایی از مسئله  شود بنابراین امکان مقفول ماندن زوای فرایند طراحی نگریسته میو اصول مهندسی به عنوان دو سرطیف 

  له محوری در طراحی معماری تواند در تبیین مسئی که میاصلی طراحی دوچندان شده است. بنابراین یکی از پارامترهای 
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ثیرگذار باشد توجه به مسائل واقعی کاربران و طراحی برای مردم است که این امر با مطالعه رفتار مردم در محیط و  تأ

 آید. ن و محیط به دست میاز تقابل انسا استخراج پارامترها 
  های سنتی طراحی بیشترین تاکید بر محصول نهایی طراحی بسیار بیشتر از در روش شناسی:  طراحی مبتنی بر روش.2

این شاخص به جای تمرکز بر ارزیابی راه حل، بر    (Anthony:1999) .دباشفرایند رسیدن به محصول طراحی می

طراحی له و تخصصی شدن راه حل ها تاثیر زیادی دارد.  مسئله تأکید داشته و بر بهتر دیده شدن مسئ  روش برخورد با

 Cedric) گرددتارمندشدن فرایند طراحی میبندی شده و باعث ساخبندی و مقولهموجب طبقهشناسی  مبتنی بر روش 

Green: 1971).  پژوهش عملیاتی از منظر مسئله محوری دارای اهمیت    شناسی وروش  بر  مبتنی  از این نظر طراحی

یکی از مراحل رایج در روش طراحی روزمره این است که در هنگام    بندی مساله از زوایای مختلف:.قاب3. باشد فراوان می

بیشتر به این    ،له پرسیده شوداگر سؤالی در مورد مسئز می شود و  برخورد با مساله طراحی بالفاصله ترسیم راه حل آغا 

زوایای مختلف و تامل در    از   مسئله  دوباره  توصیفدهند.  است که از نظر راه حل چه پیشنهادهایی به دست میدلیل  

له بوده و موجب نگاه کاربردی  و تحلیل نفس مسئ  ذهنی  الگوی   جابجایی از  طریقی  مثابه  له بههای گوناگون مسئجنبه

 گردد.  تر به موضوع میجامعو 

منعطف.4 طراحی  نظریه  :فرایند  کلیه  این در  است  شده  تعریف  جزء  به  کل  از  طراحی  فرایند  مسیر  طراحی،  های 

ل طراحی در چه مقیاسی قرار  له اصلی یا برایند مسائ، مسئله محوری مشخص نیستدر رویکرد مسئ درحالیست که  

اگرفته او  برای  فرایند طراحی  ابراز داشته است که  ییریکنا  اوا  تلقی  ز جایی شروع میاند.  دیگران جزییات  شود که 

کند. امری که در یک پروژه    کنند. او دوست دارد از انتخاب مصالح و ترسیم جزییات با مقیاس واقعی اتصالشان آغازمی

رسد ممکن است در پروژه دیگر موضوعی جزئی باشد که بتوان آن را به آخر  گیری اساسی و اولیه به نظر میتصمیم

تر بوده و باعث آشکار  در فرایند طراحی به واقعیت نزدیکموکول کرد. بنابراین مسیر منعطف کل به جزء یا جزء به کل  

می طراحی  در  کاربردی  مسئله  رشته5.گردد شدن  میان  ارتباط  طراحی:  .  مسئله  در  فرایندای  شیوه   در  به  طراحی 

. این امر منجر به ارزیابی  که در دست داردصورت ناخودآگاه محدود به دانش فرد و ابزاری است  هبمتداول، نوع طراحی  

های مشابه باعث تحلیل مسئله از  در رشته  های افراد مختلفایدهگردد. استفاده از  سویه نگر به مسئله طراحی مییک

های متفاوت و داشتن ابزار متنوع امری است که طراحی را از  رد با مسئله از منظر رشته وزوایای متفاوت شده لذا برخ

 دهد.  پذیری سوق میبه انعطاف سویه نگر خارج وفرایند یک

فکر کردن    این پارامتر به جای کسب اطالعات ناظر بر کسب مهارت در چگونه:  له. مهارت در چگونگی نگاه به مسئ6

له است. به گونه ای این شاخص به دنبال تغییر نقش طراح از جوینده دانش مازاد بر نیاز به  در هنگام برخورد با مسئ

له محور، ساختار مسئله در فرایند  که در رویکرد مسئاز آنجائیله است.  رت در شیوه فکرکردن و نگاه به مسئجوینده مها 

ها و  بایست کسب کند این است که لغزشهایی که طراح میترین مهارتز مهمدر نتیجه یکی ا  ،طراحی متغیر است

بعدی    های دوبه صورت پالنابزار ترسیم طراحی  . ابزار ارائه سه بعدی:  7های طراحی را چگونه اداره کند.  تغییر فرایند

له طراحی  ئ مسقادر به سنجش راه حل ها برای تحقق  ها فاقد تجربه و حرکت در بنا بوده و در مرحله ارزیابی ایده  و برش

بنابراین با کاربرد این پارامتر مبنی بر طراحی از طریق ارائه سه بعدی همچون فیلم و ماکت، قادر به ارزیابی    ،نیستند

از    به بیانی تصویری   ای از این طریق،به گونه  راه حل ها و انعکاس همه جانبه مسئله تحقیق خواهیم بود؛و آزمون  

 ( Alexander: 1977) یابیمساختار مسائل نادیدنی دست می
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و از منظر مسئله محوری له طراحی فراتر از حفظ فردیت و هویت طراحان بوده  نظارت و ارزشیابی انتقادی: مسئ.  8

بایست مکانیزم کنترل عمومی بر فرایند طراحی فعال شده  باشد لذا برای تحقق این امر مینوعی پژوهش عملیاتی می

  و   ها مسئله  :. همزمانی مرحله تحلیل و ترکیب9و طراحان طرح خود را در معرض نظارت و ارزشیابی انتقادی ببینند.  

طراحی    های حل   راه   به  مراجعه  و  مجزا   طوربه  طراحی  های یکدیگرند. تحلیل مسئله   به  وابسته  کامالً  طراحی  های حل  راه

  راه   از  خاصی  های جنبه  است  ممکن  له محور، مسائلمسئ  فرایند طراحی  در  ها کامالً بی معناست.وع به مسئلهبدون رج

له محوردر فرایند  در رویکرد مسئکنند.    می  ایجاد  را  متفاوتی  و  تازه  مسائل  خود  جای   در  هاحل  راه  و  دهد  نشان  را  هاحل

  کل   از  ها بخشیآن  برای   تحلیل  بنابراین  اندموانع  بازشناسی  و  تازه  های گذاری هدف  حال  در  مرتباً  طراحان  طراحی،

له محوری، مرحله  البته در مبانی مسئ  .شود می  آغاز  زود  خیلی   ترکیب   فرآیند، مرحله  این   در   و   است  طراحی   مراحل 

یافت اطالعات در مورد راه  ی درعکس تداعی آن در فرایند رایج طراحی به معن  تحلیل نیاز به بازشناسی داشته و بر

طبق آخرین تالش  باشد.  مسائل طراحی از زوایای متفاوت میهای موجود نبوده و در این سازوکار به معنی تحلیل  حل

، ترکیب و ارزیابی، تحلیل  های سه گانه ن مسئله و راه حل از طریق فعالیتالوسون در ارائه مدل سه بعدی تعامل میا

  ،دهدبه فعالیت دیگر را نشان نمی  پایان یا جهت حرکت از فعالیتی  ،گونه نقطه شروع هیچدر فرایند بهینه طراحی،  

 های جدیدی ایجاد کند.  لهگاهی ممکن است راه حل خود مسئکه طوری هب

به  طور طبیعی مسئلهبه:  لهمسئ  به  نگاه  مقیاس  تغییر.  10 دارندهای طراحی گرایش  قهقرایی  مراتبی    ،نظم سلسله 

ه محوری،  لشود. از منظر مسئتر ختم میپایینطوریکه فرایند طراحی از سلسله مراتب باالتر شروع و به سلسله مراتب  هب

ای  های نوآورانهراه حلتواند سبب خالقیت گشته و به باال میله و نظم سلسله مراتبی صعود تغییر مقیاس نگاه به مسئ

   ذهن طراح تداعی کند.را به 

های  دادهله از طریق تحلیل  در رویکرد مسئله محور، تعریف مسئ  :های اولیهدادهله از طریق تحلیل  تعریف مسئ.  11

ن اولیه حائز اهمیت است تا از اعتبار شرح مساله اطمینان حاصل شود. گاهی اوقات آنچه در ابتدا خود را مشکل نشا

تر هستند  سائل دیگری را آشکار سازد که مهمتواند مهای اولیه میباشد. تحلیل داده ی نمیمی دهد در واقع مساله اصل

باشند.   برخوردار می  باالتری  اولویت  از  پرسشنامه(Hertzberger: 1991)یا  تکنیک ابزاری مثل  و  های  ، مصاحبه 

رهای حل مسئله به کار می  معیارها و ارزیابی راهکا له و در مرحله تحلیل  معیار که معموال بعد ار تعریف مسئارزیابی  

 های اولیه به کار برده شوند. رایند طراحی و در مرحله تعریف مسئله برای تحلیل داده توانند در آغاز فروند می

اولویتدر    :لهپویایی مسئ.  12 و  اهداف  به موازات  طراحی مسئله محور، مسئله طراحی،  و  ها در طول روند طراحی 

های طراحی بود بلکه  فرمولی ایستا و جامع برای مسئله  یابند. بنابراین نباید چشم انتظارها تغییر میراه حلش  پیدای 

را  باید آن با راه حلها  ایدهولید طرحواره . ت13های طراحی دانست.  در کشمکشی دائم و پویا  این های موازی:  ها و 

  برخی  الاقل  هاآن   از  یک  هر   باشد کهمی  بسیاری   های ایده  تولید  ر ایده، ناظر ب  یک  بر  هنگام  زود  تمرکز  جای   شاخص به

های گوناگون،  است از تولید ایده   عبارت  طراحی با لحاظ کردن این شاخص   فرآیند  لذا  است   واجد  را  ممکن  های مزیت

  و   جستجو   مندنظام   فرایند "این روش را به عنوان    14ویلفورد  بهترین ایده. مایکل  گزینش   و   های نامطلوبایده   حذف

 کند.  می توصیف  "انتخاب

  ها انسانشوند.  می   پردازش  انسان  ها توسطرایند طراحی به شیوه معمول، دادهدر ف:  ها توسط نرم افزارپردازش داده.  14

  برای   ها بخش  بقیه  مقابل  در  را   هاییبخش   عوض  در  و  نیستند  منفعل  و  خنثی   وارده  اطالعات   مقابل  در   وجه   هیچ   به

بنابراین ارزیابی  ،   (Niser: 1967)کنند  می  فرموله  و  رمزپردازی   دوباره  را  هاآن  پیچیده  طریقی  به  و  گزیندبرمی  توجه

های  ، برنامهها از طریق نرم افزاربا پردازش دادهصورت گرفته توسط انسان با خطاهای کیفی و کمی بسیاری همراه است.  



 

یند طراحی معماری های مسئله محوری در فراتعیین پارامترها و شاخص  

 294 علی مشهدی، محمدرضا نامداری، عباس حبیبی

ر پردازش اطالعات را  کرده و خطا د  تبدیل  گرپاسخ  و  پذیرانعطاف  های حل  راه  به  را  پیچیده  عملیاتی  ای سلسلهرایانه

 رساند. به حداقل می

  عقالنی   فرآیندهای   میان  تنیده  درهم  دوتایی  های طراحی، تقسیم  به  مربوط  متون  تمام  دریابی:  در مسئله. تفکر واگرا  15

  همگرا   اندیشه  به  اصلی  مقوله  دو  این  که  یافت  توانمی  دیگر  سوی   از  تخیلی  و  شهودی   فرایندهای   و  سو  یک   از  منطقی  و

  افزودن   و  قیاس  های مهارت  نیازمند  مشخص  و  درست  پاسخ  به  رسیدن  برای   همگرا  تفکر  اند. نوع شده  معروف  واگرا  و

  طراحی  های لهمسئ  ماهیت  باشد. تحلیلمی   متعدد  های یافتن گزینه   و  باز   رویکرد  نیازمند  واگرا  که تفکرحالی  است در

یابی، منجر به  اگرا در مرحله مسئلهتفکر و.  واگراست  امری   آن  کلیت  در  طراحی  که  است  روشن  نتیجه  این  از   حاکی

 گردد.  یابی بهینه میمسئلهله گشته و منتج به ی مقفول در مسئیافتن زوایا

 بررسی  اجمالی  طریق  به  بلکه  دقیق  جزئیات  با  نه  لهمرحله فرایند طراحی، مسئ  در اولین . تطور تدریجی مسئله:  16

  که حینطوری هب.  را آزمود  آن  توانمی  باشد،  گنگ  که  هم  چقدر   هر   شد،  تنظیم  حل  راه   ایده  یک  که  شود. همینمی

  .پردازدله میمسئ  تدریجی  تعدیل  به  است،  ناقص  یا  دهدمی  پاسخ  قیود  به  که آیااین  مورد   در  له جنینیمسئ  آزمودن

  له اولیه پشت مسئ  که  یابدمی  ضرورت  زیادی   چنان  های تعدیل  کند یامی  آشکار  را  خود  له قابلیتمسئ  کلی  فرم  نهایتاً یا

له را  و مسئ گزیندبرمی  را  جدید   کامالً  اندیشه  سیر  در این مرحله طراح گام انقالبی آغاز.  شودمی  تغییرات تدریجی گم

  قدری .  ندارد  ترتیب  و  توالی  دیگر  و  شودمی  شکسته  اندیشه  سیر  آن  در  که  است  ای نقطه  کند. اینتبیین می  مجدداً

  نفع  به  اولیه  مولد  است  ممکن  حقیقت  در.  شود  جستجو نو  ای با زاویه  جدید  مسائل  مجموعه  تا  گیرد  صورت  باید  تالش

  ادوارد  معروف سمت تعریف مساله شکل گیرد. استفادهشود تا یورش بعدی به  انداخته  دور   به تماماً جدید گیری جهت

 « عمودی   تفکر»   او  خواند  می  « عمودی   تفکر»   وی   آنچه  بر  کامل  نداشتن  اتکا  در  است  ای توصیه  « جانبی  تفکر»   از  15دبونو

  سوراخی   حفر  به  را   ما  جانبی  تفکر   که  حالی  در   بزرگتر،  و   تر  عمیق  سوراخی  حفر   برای   کندمی  توصیف  ابزاری   چون  را

 ( Debono: 1967) کند می هدایت  دیگر جای  در

مسائل خرد نقش زیادی در شناخت مسئله  له اصلی به  تجزیه مسئ  :. تجزیه)واسازی( مسئله و تفکیک کارکردها17

. (Dorst & Cross: 2001)خرد به چکونگی موضوع اشاره دارد    له اصلی به چیستی موضوع و مسائلدارد. مسئ

های یکپارچه و منسجم در پاسخ به  ها باعث کشف ایدهی متشکله آن در مرحله ترکیب ایده اجزاله به  مسئ  شکستن

 گردد.  نوع رابطه بین متغیرهای صورت مسئله می مسائل طراحی شده و باعث تدقیق

ده و در این مرحله، له طراحی قطع شفرضیه قطعی، رابطه راه حل با مسئ  در سیستم انگاره به عنوان. آزمون انگاره:  18

قابل مشاهده نیست. بنابراین آزمون انگاره با دید انتقادی   ،شوندای بوجود آورنده انگاره که از مسئله منشعب میهایده

شود شده و موجب می  لهمعیارهای نشات گرفته از تحلیل مسئله، باعث پیوستگی راه حل و مسئو سنجش آن براساس  

 له وفادار بمانیم.  در روند طراحی به مسئ

ها و  خواسته  اهداف و  نیازها،  شکل  به  عموماً  مسئله  انداز  چشم  :انداز مسئله بر چشم انداز راه حلچشم. تطبیق  19

  زبان   هیچ  انداز چشم  دو  این  آنجا که  از  .شودمی  بیان  اجزا  و  ها سیستم  ها،مصالح، فرم   مادیت  حسب  بر  حلراه   انداز چشم

ه  له و راه حل شده و طراحان را به خلق رامکالمه دو سویه بین مسئانداز باعث  تطبیق این دو چشم  ندارند،  مشترکی

  ژنتیک و مدل  تطور   های   الگوریتم  الگوی   از   استفاده   با(  1996)  17پون  و  16سازد. ماهر های منطبق بر مساله قادر میحل

  این   در.  کنندمی  بازی   ها  ایده  با  مسئله،  از  بهتر  فهم  به  دستیابی  برای   حل،  راه  یافتن  بر  تمرکز  جای   به  « همزمان   تطور» 

حالت به حالت    ها، هرثیرات متقابل آنبر اثر تأ  که  گیرندمی  نظر   در  له راو مسئ  حل  راه  حاالت   از  ای زنجیره  هاآن  مدل،

  شبه   تفکر   تا   گنجاند  افزاری نرم   در   توانمی  را  بدیع  بسیار   مفهوم   این  که  دارند می  اظهار  ها کند. آندیگر تطور پیدا می
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 حل   راه   تدریجی   تغییر  با لحاظ کردن این شاخص، با  نتیجه اینکه   (Maher & Pon: 1996).  کند  تولید  طراحی

 شود. می  تعریف باز و یابدمی تدریجی تغییر  نیز مسئله

به مسئله  هایی که در جواب  و مبهم هستند به همین علت راه حلساختار    برخی مسائل بدفرموله کردن مسئله:  .  20

فرموله  دهند. به همین جهت شاخصه  هایی از مسئله از دست میدند ارتباط موضوعی خود را با بخش گرطراحی می

 نماید. تر میها و مسئله شده و راهکارها را کاربردی پیوستگی راه حل له موجبکردن و ساختاربخشی به مسئ

نگاره، نقشه،    از طریق دست   های طراحیله های متنوع مسئایجاد سازماندهی دوباره و بازنمایی :  لهبازنمایی مسئ.  21

ثیر زیادی بر فرایند  هایی محوری تأیکی و نظایر آن به عنوان روندادههای فیزنوشتاری، مدل   ، توصیفای های رایانهمدل

 و محصول نهایی طراحی دارد. 

پایش فرایند طراحی را می توان فعالیتی در سطح باالتر تعبیر کرد که در آن به جای انتخاب    :یش فرایند طراحی. پا22

  که کدام بیشتر به کنترل فرایند طراحی پرداخته و این  تعین   و  جزئیات   یک راه حل و تفکر عمودی در جهت وضوح،

توان هایی میکه با چه تکنیک یند و تفکر در ایناف فراتوجهی شده و ارزیابی انحرها بررسی و به کدام یک بیمسئله

از شاخصه   فرایند طراحی را به طرز  ارائه کرد یکی  انحراف مسئله وتغییر آن در فرایند  متفاوتی  های مهم در پایش 

 باشد. طراحی می

مرجع متکی بوده و طراحان لب  فرایند طراحی پاسخ محور به شدت بر مطادر فرایند طراحی:  . کاربرد دانش رویدادی  23

مسئ دقیق  تشخیص  به  اینکه  مطالب  بدون  گردآوری  به  باشند  رسیده  رویهله  دانش  طریق  در    ،پرداختندمیای  از 

در مرحله بعد به له پیش از تناظر با پیشینه بوده و  تجزیه و تحلیل مسئکه شاخص دانش رویدادی ناظر بر  صورتی

های مطرح در  وهش حاضر به بررسی و تحلیل نظریهدر پژ شود. پرداخته می  له با پیشینه تحقیقجستجوی تناظر مسئ

این نظریه ها در چهارچوبی نظری ی معماری پرداخته و اصول و زمینهزمینه فرایند طراح های گوناگون مطرح در 

گرفته و در مرحله  قرار  له محوری در آموزش و پژوهش مورد بررسی د. در مرحله بعد مبانی و اصول مسئتوصیف گردی

های  گیری از تحلیل نظریهگردید. سپس با بهرهله محوری تحلیل  های موجود بر اساس مبانی نظری مسئبعد نظریه

له محوری در فرایند طراحی معماری پرداخته شد. از  های مسئتداللی به تدوین معیارها و شاخصهرایج به روش اس

یندی خطی از مرحله جذب و گردآوری اطالعات تا ارائه راه حل های بهینه که فرایند رایج طراحی معماری، فراآنجایی

آوری شده و مسئله مورد بررسی باعث شکاف علمی بین اطالعات جمع  لهمسئ  بوده و به سبب فقدان تحلیل ماهیت

تحلیل، روند    دهنده خطی بودن فرایند طراحی معماری درهای رایج فرایند طراحی نشانگردید. نقد و تحلیل مدل 

های در پژوهش که منجر به تدوین شاخصهله محوری  تعمیم و مقایسه تطبیقی ماهیت مسئ  باشد. از ترکیب و ارزیابی می

که از هر عملکرد امکان بازگشت به  له محوری در فرایند طراحی معماری گردید وقوع پرش بین این مراحل و اینمسئ

 باشد. ین نکات در مسئله محوری میترشد یکی از ضروری عملکردهای قبل را داشته با

 

 

 گیری  نتیجه

ی معماری باعث خالقیت در  له محوری در فرایند طراحئکند که کاربرد اصول مساتایج تحقیق این مسئله را روشن مین

های رایج فرایند طراحی چنین  گردد. از بررسی مدل  ش های نوآور برای مسئله گشایی میهای جدید و روکشف راه

عدی بودن طراح را تشویق به  ها و چندبُهای زیادی بوده و همین پیچیدگیکه فرایند طراحی دارای پیچیدگی  دآیبرمی
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ری و خارج شدن از مرحله  گیدهنده برای هدایت فرایند تصمیمایش و تقدم اصول یا الگوی سازمانخروج از روند پیم

اهداف    .له وجود داردای از مسئکه تعریف منطقی و یگانها فرض اینهای فرایند طراحی بباشد. در برخی نظریهابهام می

که تطبیق  درصورتی  ،گردندی ارزیابی در تمام ابعاد مشخص میله تعیین شده و معیارهادقت در تحلیل منطقی مسئبه  

ه  له بدهنده پیوسته بودن تمام ابعاد مسئله بوده و تقسیم مسئوری در فرایند طراحی معماری نشانله محقیاسی مسئ

ولید راه  له اصلی به مسائل خرد باعث ترسد این درحالیست که واسازی مسئواحدهای کوچکتر منطقی به نظر نمی 

ل خود نداشته باشد.  له اصلی نباشد و پاسخ تمام مسائل را در د تواند راه حل مسئهای بندبند و مفصلی شده که میحل

  ها معماری حاکی از بازتعریف خواسته  محوری در فرایند طراحیله  ی رایج فرایند طراحی، الگوهای مسئها بر خالف مدل 

لزم بازگشت دوباره  له محور مستباشد و فرایند طراحی مسئابی و ارائه راه حل مییو الزامات طرح در عین فرایند مسئله

ری در فرایند  محوهای مسئلهاز آن است که پارامترها و شاخصه   نتایج تحقیق حاکی.  باشدو بازتعریف مسئله طراحی می

-و شاخصهبندی چندوجهی بوده  دی یک طبقهبنبندی کرد. این دستهطبقه  توان در شش دستهطراحی معماری را می

ی  اول مشتمل بر محتوا  باشد. دستهر بر کلیه فرایند طراحی میطور جامع ناظها، بههای تعریف شده در ذیل گروه

له طراحی داللت دارد. مقوله بعدی ای مسئکند و ماهیت میان رشتهنوع مسائلی که طراح را درگیر می  له بوده و بر مسئ

له را در  فرایند طراحی و روش برخورد با مسئهایی همچون ساختارمندشدن اسی طراحی بوده که بحثبحث روش شن 

 بر میگیرد. 

بوده که معیارهایی همچون قاب بندی از زوایای مختلف، فرایند طراحی منعطف، له  دسته سوم مشتمل بر تحلیل مسئ 

نگا واگرا در مسئلهتغییر مقیاس  تفکر  به مسئله،  تدره  تطور  بازنمایی مسئیابی،  و  واسازی  عتوان یجی مسئله،  به   له 

-مسئله بوده که شاخصه   دسته چهارم ساختار تعریف و حلشوند.  ریزپارامترهای مؤثر بر طراحی مسئله محور مطرح می

له، تولید  های اولیه، پویایی مسئی مرحله تحلیل و ترکیب، تعریف مسئله از طریق تحلیل داده هایی همچون همزمان

باشند. حل مسئله می  های مهم در تعریف ساختار وهای موازی و فرموله کردن مسئله از جمله شاخصهها و ایدهره طرحوا

ها توسط نرم افزار به  چون ابزار سه بعدی و پردازش دادهله بوده که معیارهایی هم ارائه مسئدسته بعد ابزار تحلیل و  

محوری در طول  ، تشخیص انحراف از مسئلهشوند. در انتها معیار آخرریف میعنوان معیارهای کاربردی این مقوله تع

انداز  انداز مسئله بر چشمانگاره، تطبیق چشمفرایند طراحی بوده که با تحلیل ارتباط بین متغیرها، ریزمعیارهای آزمون  

راف از مسئله  تواند به عنوان معیارهای عملکردی برای جلوگیری از انحپایش ساختارمند فرایند طراحی می   راه حل و

 ثر واقع شوند.  طراحی مؤ
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