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توجه به زندگی انسان و نحوهی حضور و رفتار او ،از دغدغههای اصلی در طراحی معماری است .از رویکردهای
مطرح در این خصوص ،تفکر روایتمحور و سناریومحور در معماری و آموزش آن است .هدف پژوهش بررسی
نقش سناریونویسی و فرصتهای آن در کارگاه آموزش طراحی است .پژوهش حاضر که به روش نیمه تجربی
انجام شده ،حاصل تأمل در گزارش ثبت فرآیند تدریس در کارگاه طراحی معماری با موضوع پیشنهادی
«طراحی ویالی من» است .در این پژوهش  52دانشجوی معماری دانشگاه تهران شرکت نمودند و آموزش
طراحی «ویالی من» با روش سناریونویسی در طی ششگام مشخص انجام گرفت که هر یک از این گامها
در یک جلسه آموزش داده شد .در هر جلسه یک آزمون طراحی از شرکتکنندگان گرفته شد تا تغییرات
حاصل از نمرات هر مرحله نسبت به مرحله قبل مشخص شود .در دو بخش کیفی و کمی مورد بررسی قرار
گرفته است .تجزیه و تحلیل دادهها با کمک آزمون تی همبسته و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 22
صورت گرفت .یافتهها بین میانگین نمرات آزمون طراحی در مرحله پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری
وجود دارد ( .)P<0.05نوع سناریو (فضاها ،فعالیت ،تجسم زمینه و )...بر مراحل بعد تأثیرگذار است و درصد
گرایش افراد پس از آموزش سناریونویسی به سمت رویکردهای کاربرمحور ( 55.77درصد) و رویدادمحور
( 28.85درصد) بیشتر از قبل شده است .در نتیجه آموزش سناریونویسی و تمرینهای مرتبط ،بازخورد
مثبتی در پیشبرد و تسهیل فرآیند طراحی دارد .رویکرد روایتمحور با روش سناریونویسی در معماری روند
طراحی کاربرمحور را توصیف میکند و چارچوب های نظری و فنی مرتبط را معرفی میکند.
اهداف پژوهش:
.1بررسی نقش رویکرد روایتمحور در طراحی با روش سناریونویسی.
.2بررسی تفکر روایتمحور در معماری مبتنی بر زندگی.
سؤالت پژوهش:
.1رویکرد روایتمحور با روش سناریونویسی چه تأثیری بر طراحی معماری دارد؟
.2روش سناریونویسی چه تأثیری بر فرایند خلق ایده در طراحی دانشجویان معماری دارد؟

این مقاله برگرفته از رساله دکتری " حدیث داوده " با عنوان " تأثیر روشهای نوآورانه سناریونویسی در فرآیند آموزش طراحی معماری " است که به راهنمایی
دکتر " بهزاد وثیق " و مشاوره دکتر " محمد ابراهیم مظهری " در سال  1399در دانشگاه " ازاد اسالمی " واحد " اهواز " ارائه شده است.
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مقدمه
امروزه شاهد گسستی میان زندگی و معماری هستیم .دغدغهی معمار باید از فرم و سبک فراتر رفته و به داستان
زندگی انسان که مبتنی بر سکونت است نزدیک گردد .تفکر روایتمحور و تمرین سناریونویسی با پیشینهی نظری و
عملی خود در عرصهی خوانش ،پیدایش و آموزش معماری ،از شیوههایی است که به نظر میرسد بتواند به عنوان
مقدمهای برای رسیدن به معماری مبتنی بر زندگی ،در آموزش طراحی حضور داشته و ایفای نقش کند (ندیمی و
همکاران .)1398 ،بر این مبنا پژوهش حاضر ،با نظر به عدم توجه کافی به کیفیت حضور و زندگی در فضا در کارگاههای
آموزش طراحی معماری ،ضمن بررسی قابلیتهای شناخته شدة «سناریونویسی» در فرآیند طراحی ،به دنبال بازشناسی
قوتها و تأثیرات مثبت آن در پیشبرد فرآیند مسألهگشایی و طراحی در راستای تقویت این موضوع است .در حقیقت
سناریونویسی ،یکی از راهبردهای آموزش طراحی معماری در جهت طراحی با محوریت کاربر بهشمار میرود که ذهن
دانشجویان را برای در نظر گرفتن روابط مخاطب و فضا آماده میکند ( .)Tvedebrink & Jelic, 2018: 7الیوتی
در پژوهش دیگری ( ،)2018ساختار سناریوها را پیشنهادی برای همکاری طراحی تیمی معرفی میکند .سناریو میتواند
به دانشجویان کمک کند تا ابعاد جدید طراحی معماری را کشف کنند و تمرکز معمول بر روی فرم را به یک عملکرد
جدید هدایت کنند .نتایج در مقایسه با سایر کالسهای آموزشی منحصر به فرد و نوآورانهبودند .این پژوهش بینشهای
جدید و دیدگاههای جدید تفکر طراحی را تسهیل میکند (.)Eilouti, 2018
در ابتدا پس از شرح مسألهی پیشرو ،در بیان دالیل انتخاب رویکرد سناریومحور در آموزش طراحی به شرح معنا و
مفهوم سناریو و نسبت آن با زندگی و معماری پرداخته و در ادامه عملکرد دانشجویان در کارگاه طرح یک کارشناسی
دانشگاه تهران ،جایگاه آموزش سناریومحور در پیشبرد طراحی و رویدادهای مربوط به آن در کارگاههای آموزش
معماری ،مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
بررسی پیشینه پژوهش حاضر حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تخریر در نیامده است
با این حال ،ندیمی و همکاران( )1398در مقالهای با عنوان «نقشآفرینی تفکر روایتمحور و فرصتهای آن در کارگاه-
های آموزش طراحی معماری» به بررسی نقش کارگاههای آموزش طراحی معماری در مقولهروایتگری در طراحی
پرداختهاند .با این حال در اثر مذکور اشاره ای به روش سناریونویسی در طراحی معماری نشده است لذا در اثر حاضر
به روش کمی و کیفی و با تکیه بر دادههای آماری و منابع کتابخانهای انجام موضوع بررسی شده است.
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.1نگاهی به مفهوم روایت 1و نسبت آن با زندگی
تعریف معاصر این واژه در التین با مفهوم گستردهای از داستان ،در مفهوم واقعی یا تخیلی و با در نظر گرفتن شیوههای
متنوع نقل آن اعم از نقل تاریخی ،شعر ،سینما ،متون نمایشی و  ....پیوند خورده و علمی به نام روایتشناسی 2را به
خود اختصاص داده است ) .(Ryan, 2005در این علم ،شکلگیری روایت مبتنی بر سهگانهی رویداد ،راوی و مخاطب
تعریف شده است .در نظریهی کالسیک روایت ،نقش راوی پررنگ میگردد و ذات روایت در بازتاب واقعیت «از دید
راوی» معنا مییابد ) .(Schmid, 2010: 1-2در مقابلِ نظریة کالسیک ،نظریة ساختارگرایانه 3قرار دارد که تعریف
روایت را نه بر حضور راوی ،بلکه بر ویژگیهای خاصی از آن چه روایت میشود ،بنیان مینهد و آن ساختار زمانی و
تغییر حالت یا وضعیت است .در تعاریف ساختارگرایانه ،رویداد و توالی رویدادها ،مهمترین عنصر روایت است و دو عنصر
نمایش و توالی زمانی و یا علی در تعریف روایت نقش دارند (Kindt & Muller, 2003: 36; Tully, 2012:
( .8; ;;;;;;, 2010: 4با این تعریف ،دایرهی روایت از کارهای مبتنی بر عنصر راوی مانند نقاشیهای توصیفی و
سفرنامه ،به عرصة متون نمایشی ،سینمایی و شعر کشیده میشود) . (Schmid, 2010, 2یکی از وجوه غالب در
تفاسیر معاصر از روایت ،تأکید بر نقش مخاطب ،ادراک و دریافت او از موضوع  -مبتنی بر تخیل و تجسم ذهنی -است
و این که هر کس حوادث روایت را از دریچهی ذهن خود و به شیوهی خود میفهمد ).(Shirazi, 2009: 168
تطابق ساختار زمانی روایت و اطالق آن بر سلسلهای از رویدادها در بستر مکانی ،با آغاز و انجامی تعیین شده و
غایتمند ،مبنایی استوار برای پیوند روایت و زندگی است .در این نگاه ،روایت میتواند یک داستان تخیلی و یا جریانی
از اتفاقات حقیقی باشد.
.2روایت و معماری
روایت ،بازگویی رویدادها ،رابطهها ،رفتار و گفتار شخصیتهای واقعی است که از سازماندهی خاطرات و احساسات
براساس یک جهت خاص نشأت میگیرد ،این جهت برگرفته از نیاز طبیعی انسان به معنابخشی به زندگی و سلسله
رویدادهای آن است و بر قابلیت ذهن در تبدیل تخیالت پراکنده به داستانی که در آن نظامی از رویدادها ،بنا بر جهتی
آشکار و یا پنهان ،خطی و یا غیرخطی تعریف میشوند ،استوار است ) .(Ricoeur, 1984مکانمندی ،ترتیب زمانی،
علیت و غایتمندی ،و ارادهمندی در ساختار روایت نیز ،از زمینههای این جهتبخشی هستند (Kindt & Muller,
( .2003: 43وجهی از نسبت معماری و روایت را میتوان در تشابه ساختاری میان آن دو و فعل نقل کردن جستوجو
نمود .در بنیان فعل نقل که مفهوم روایت بر آن استوار است ،عالوه بر رویداد یعنی آنچه نقل میشود ،عنصر مخاطب،
کسی که داستان برای او روایت میشود و نیز عنصر راوی به معنای کسی که روایت را نقل میکند نیز مستتر است.
اگر داستان را به معنای سلسلهای از رویدادها در نظر بگیریم که در ان معنی و جهت وجود دارد ،مفهوم روایت با اضافه
شدن فعل نقل (که متضمن نقش راوی و مخاطب است) شکل میگیرد ) .(Jahn, 2017در یک فضای معمارانه هم
. narraative:1
این واژه در زبان التین برگرفته از کلمهی التین  gnaruاست که ریشهی آن  gnuاز واژههای آغازین هندی-اروپایی ،به معنای دانستن است.
. Narratology.2
. Structuralist Theory of Narrative.3
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سلسلهای از رویدادها یا تأثیرات حسی فضا را میتوان از توالی فضاها و منظرهای موجود آن باز خواند .در واقع ،حرکت
در یک بنا میتواند همچون توالی صحنههای یک فیلم تصور شود .در این مدل ،معماری بستر طرح روایتی را فراهم
میکند که با ساخت دقیق منظرگاهها و رویدادها به بازی درمیآید) .(Kimber, 2010: 1براین اساس با یک نگاه
تطبیقی میان اجزا و ساختار در روایت و معماری ،با نظریه فعلی که در آنها و با آنها صورت میپذیرد ،میتوان ادعا
نمود که سهگانهی راوی ،رویداد و مخاطب بر معماری قابل انطباق است .در این انطباق ،معمار به عنوان راوی ،اثر
معماری ،شامل کالبد و کارکرد به عنوان رویداد ،و در آخر ،استفادهکننده یا مشاهدهگر به عنوان مخاطب تلقی میگردند
) .(Shirazi, 2009: 173این تطبیق میتواند صورتهای دیگری هم به خود بگیرد و نقشهای راوی ،رویداد و
مخاطب را جابجا کند .اگرچه نحوهی حضور و استفاده از فضاها در معماری میتواند با روایت یک رویداد در یک فضای
معمارانه منطبق گردد ،اما این تنها روایت ممکن از فضا نیست .روایت معمارانه ،با ساختار غیرخطی و تغییرپذیر خود
که با انتخاب مخاطب در سیری رفت و برگشتی میان فضاها و ادراک و رفتار منحصر بهفرد وی در آنها تعیین میشود،
از ساختار خطی و تعیینشدهی روایت در شیوههای نوشتاری و شفاهی متمایز میگردد ) .(Schmid 2010: 2نقش
ذاتی مخاطب در این نگاه به معماری ،خود حاکی از ابتنای آفرینش معماری بر بازخوانش آن توسط مخاطب دارد .در
میان گونههای ادبیات مرتبط با پیوند روایت و معماری میتوان به رویکرد داستانگویی توسط فضای معماری نیز ،اشاره
کرد.
.3جایگاه و مبانی کاربرد روایت در فرآیند طراحی معماری
روایت را میتوان شیوهای برای یافتن یک هدف و مقصود برای معماری یا روشی برای ورود به ساختار ،متن و محتوای
اثر معماری دانست ،همچنین روایتپردازی با صورتهای مختلف خود میتواند با تأثیرگذاری در نوع و نحوه تفکرکردن
در طی روند طراحی ،فرآیند طراحی را تسهیل کند و بستری برای سنجش و ارتقای کارآمدی طرح در مراحل مختلف
فرآیند طراحی فراهم نماید .بازخوانی روایتهای موجود از زندگی ،تجربهها و خاطرات مردمان مختلف ،که با
توصیفهایی از فضاهای معماری همراه است ،میتواند مقدمهای برای خلق فضایی همخوان با زندگی انسان باشد (
) .Brandt, 2009در گونهای از پرداخت روایت در فرآیند طراحی که مبتنی بر همزادپنداری معمار با مخاطب فضا،
پیش از طراحی آن است ،مخاطب و راوی در هم ادغام میشوند .طراح در خیال انکشافی خود ،هم شاهد یک یا چند
روایت از فضای معماری است که در آن خود استفادهکننده و مخاطب آن است و هم راوی رویداد حضور خود در آن
فضا .این ادغام موجب کاهش فاصلهی معمار و ساکنین گشته و در ایجاد طراحی مخاطبمحور نقش بزرگی ایفا میکند.
نگاه از زاویهی دید مخاطب در فضای معماری و توجه به هزارتوی رویدادهای زندگی در ذات غیرخطی معماری ،پیوندی
شناختی میان معماری ،طراح و مخاطب را میطلبد ) .(Shirazi, 2009: 177از این منظر ،روایت فضا با تمام ابعاد
و الیههایش میتواند موجب غنای تجربیات حسی و یافتن وجوه مهم از نقطهنظر استفادهکننده شود.
روی آوردن به روایت ،عالوه بر بارورسازی تفکر در باب مسألهی طراحی و شکلگیری ایدهی اولیه ،میتواند از ابتدای
فرآیند طراحی تا انتهای آن نقشآفرین باشد )(Blaylock, 2003؛ و همچنین در طول فرآیند طراحی و تصمیمگیری
برای وجوه طرح ،مانند هندسه و فرم ،مسیرهای رفت و آمد و یا نظایر آن ،ابزار مفیدی باشد .اثربخشی روایت در فرآیند
آموزش طراحی در یک اقدامپژوهی توسط دو محقق در دانشگاه هاسلت بلژیک مورد ارزیابی قرار گرفت .در این
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اقدامپژوهی ،مدرسان ،دانشجویان را به پیداکردن روایتهای واقعی برگرفته از تعامل مخاطبان با معماری تشویق کردند.
حاصل این تحقیق نشان داد که روایتپردازی ،در آغاز فرآیند طراحی با کمک به شناخت گرههای طرح و معرفی
راهحلهایی برای آنها و در نهایت ،با فراهم نمودن امکان آزمودن راه حلهای پیشنهادی میتواند در تمامی مراحل
طراحی مؤثر باشد). (Gerards & De Bleeckere: 2014
 .4رویکرد روایتمحور در طراحی با روش سناریونویسی
با توجه به این که روایتپردازی در فرآیند طراحی معماری غالباً مجال محدودتری نسبت به بستر آزاد خود دارد و
همچنین با نظر به اهمیت نقش یک شخصیت (به عنوان مخاطب فضای معماری) در آن ،رویکرد سناریونویسی یا
سناریوی روایی ،4از بسیاری از دیگر فرمها مناسبتر به نظر میرسد .یک سناریوی روایی با ساختاری داستانی که حول
یک شخصیت خیالی میچرخد ،ابزاری خالقانه برای اکتشاف الزامات و ایدههای طراحی فراهم میکند (Nielsen,
( .2004: 7همچنین با ایجاد تصوری از حضور مخاطب یا خود طراح در فضا ،میتواند راه را برای فهم و تصور حقیقی
موضوع طراحی و شناخت مسأله بگشاید ).(Gerards & De Bleeckere, 2014
سناریوی مسأله ،به توصیف یک مسألهی جاری و شرح وضعیت مرتبط با آن میپردازد ،فعالیتهای بالقوهی
استفادهکنندگان را در یک موقعیت تعریف شده وصف میکند و سنجش نقاط مثبت و منفی وضعیت فعلی را امکانپذیر
مینماید .سناریوی فعالیت ،پیشنهادی برای انتقال و گذار از موقعیت فعلی به یک چینش جدید را پیش رو میگذارد،
سناریوی اطالعات ،اطالعاتی را در مورد چگونگی ادراک ،تفسیر و معنابخشی استفادهکنندگان از موقعیت فعلی خود
به ما میدهد و سناریوی تعامل ،بر فعالیتهای فیزیکی و تعامل استفادهکنندگان با محیط در حین فعالیتهایشان
تمرکز میکند؛ و در نهایت سناریوی کاربردپذیری ،بر قابلیت پاسخگویی محصول به نیاز استفادهکننده نهایی متمرکز
میگردد.
طبقهبندیهای دیگری براساس هدف به کارگیری سناریو مطرح شده است که به ماهیت هنجاری ،اکتشافی و یا
پیشگویانهی سناریوها نظر دارد) . (Eilouti, 2018: 532با تکیه بر چنین ادبیاتی درباب سناریو ،ایلوتی با ایجاد
تناظری میان عناصر مشابه داستانگویی و طراحی معماری مانند تناظر میان زمینهی داستان با سازماندهی فضایی،
بازیگران با استفادهکنندگان ،اهداف با عملکردها و چارچوب زمانی با چرخهی زندگی ،به تشابه ساختاری داستان و
معماری اشاره میکند و کاربرد سناریوپردازی معمارانه را در راستای طراحی پاسخگو به عملکردهای آیندهی بنا شرح
میدهد ) .(Eilouti, 2018: 533در این رویکرد ،سناریوی معمارانه به مثابه قطعهای پویا از چرخهی زندگی یک بنا
تعریف میشود که شامل توصیف زمینهها ،عملکردها ،استفادهکنندگان ،فعالیتها و تعامل آنها در محیط داخلی و
خارجی بنا است ) .(Eilouti, 2018: 532یکی از کارکردهای مهم سناریو ،آمادهسازی ذهن طراح برای ورود به
مسألهی طراحی است .رهیافت سناریومحور همیشه بهطور مستقیم وارد عرصهی طراحی نمیشود ،براساس راهبرد
نوشتن برای یادگیری  ،دانشجو با تصور حضور خود در مقام مخاطب فضا و نگارش زندگی فرضی جاری در آن ،بهتر
میتواند در مورد آن بیندیشد و راه برای فهم درست مسأله طراحی گشوده شده و ورود به فرآیند طراحی تسهیل
میشود.
. Narrative Scenario

4

192

آموزش معماری مبتنی بر زندگی :رویکرد روایتمحور در طراحی با روش سناریونویسی
حدیث داوده ،بهزاد وثیق ،محمدابراهیم مظهری

 .4.1روشن شدن گامهای مسیر
سناریونویسیپردازی میتواند با روشن نمودن گامهای پیشروی طراح در فرآیند طراحی ،نقشی فعال داشته باشد.
براساس مشاهدات و مطالعات ،این نقش شامل ارزیابی دانستهها در مورد موضوع طراحی و کمبوهای احتمالی ،کشف
گرهها و وجوه پنهان طرح ،راهحلیابی برای آنها و نظامبخشی و معنابخشی به اطالعات میگردد (ندیمی و همکاران،
 .)1398شش مرحله آموزش سناریونویسی بر پایه  6گام ) (Eilouti, 2018زیر صورت پذیرفت:
.4.2مرحله اول :پرورش ایده
روایتهای طرح شده میتوانند الهامبخش ایدههای معمارانه باشند؛ این روایتها میتوانند برگرفته از روایتی موجود
باشند که ایدهها از آنها الهام میپذیرد (مانند یک خاطره یا داستانی معروف یا افسانهای قدیمی) ،و یا پرداختهی ذهن
معمار و در حقیقت ارائهای از افکار و ایدههای او و همچنین میتوانند نقشی آمادهگر در شکلگیری طراحی داشته
باشند .بیان ایدههای طراحی به صورتی روایتگونه ،به طراح کمک میکند تا ایدههای انتزاعی را به روایتهایی شفاف
بدل کند تا بتواند آنها را بازبینی و اصالح کند ) .(Baskinjer & Nam, 2006: 1قبل از شروع روند طراحی در
کارگاه ،ابتدا یک اسکیس با موضوع «ویالی من» از دانشجویان گرفته شد .هدف اصلی این اسکیس ،امکان مقایسة
وضعیت دانشجویان قبل و بعد از روند طراحی ،و نیز درک بهتر تاثیر این روند روی محصول نهایی طراحی بوده است.
در تصاویر فرایند کار یک دانشجو برای نشان دادن روند طراحی در  6مرحله است .که در تصویر «شماره  »1طرح
دانشجو در گام پرورش ایده ارائه شده است و در گامهای بعد روند طراحی همان دانشجو به روش سناریونویسی نشان
داده شده است.

تصویر  -1نمونه طرح دانشجو در گام پرورش ایده (منبع :نگارندگان).
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.4.3مرحله دوم :برنامهریزی و مفهومسازی
با داستانسرایی دربارة ظهور راهحل طراحی ،طراح (یا گروه طراحی) داستانی را روایت میکند که میتواند ویژگیهای
اصلی طرح را به هم ربط دهد» (الوسون1395 ،الف .)258 :مطالعات شناختی حاکی از آن است که ما عادت داریم
رویدادهای بههم ریخته و مبهم را بهگونهای روایی به خاطر بسپاریم ،تا به بازیابی آنها در مواقع نیاز کمک نماید
) .(Broden et al., 2004این بخش با هدف آمادگی دانشجویان در ارائه سناریو فضا (با آموزش روند سناریونویسی)،
ساماندهی فضاها براساس سناریوهای فضایی (با انتخاب موضوع سناریو طراحی ویالی من) ،عملکرد فضاها (براساس
تجسم دانشجویان با انتخاب یک خانواده براین اساس که دانشجو خود در سناریو ویال ،نقش یکی از ساکنین را ایفا
میکند) و انتظارات و خواستههای ساکنین (تاثیر خصوصیات خانواده انتخابی در سناریو فضا) انجام شد .طی مطالعات
انجام شده نمونههای آموزشهای مختلف بررسی شد که در کارگاههای معماری دانشگاهها این روش تجربه نشده است
و منجر به آمادگی اولیه دانشجویان شد .اما مطالعات اولیه نتایج مطلوبی در پی نداشت« .تصویر  » 2نمونه طرح همان
دانشجو در گام برنامهریزی و مفهومسازی ،در اینجا دانشجو تفاسیر خود را از سناریو ارائه شده بیان کرده است.

تصویر  -2نمونه طرح همان دانشجو در گام برنامهریزی و مفهومسازی (منبع :نگارندگان).

.4.4مرحله سوم :تصور یک ویل
این تمرین در قالب یک سناریو از عملکرد فضا برای آینده خانواده پیشنهادی ساکن در ویال انجام شد و پس از آن ،در
جلسهای در کارگاه ،تاثیر ویژگیهای مثبت و منفی فضای معماری در قالب یک ویال و لزوم توجه به «خصوصیات
فردی» با ایجاد محیط بصری سالم بیان میشود.
«تصویر  »3نمونه طرح همان دانشجو در گام تصور یک ویال برای آزمون سوم ،دانشجو به تفسیر حاصل از سناریو و
همینطور ایدههای طراحی اشاره کرده است.
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تصویر  -3نمونه طرح همان دانشجوی در گام تصور یک ویال (منبع :نگارندگان).

.4.5مرحله چهارم :تقویت حافظه و خلقیت
یکی از مهمترین انواع تفکر در حین طراحی ،تفکر خالق است و یکی از ویژگیهای شناخته شده در روایتپردازی نیز،
عنصر خالقیت است .بدینرو روایتپردازی میتواند به عنوان روشی برای تفکر خالق در طراحی فضاها و درک زندگی
واقعی کاربر در پروژه نگریسته شود .با تمرین عملی تبدیل روایت به طراحی و بالعکس ،ذهن خالقة دانشجو در حس
مکان و خلق فضا بارور میگردد (نازی دیزجی و دیگران .)125 :1389 ،با تکیه بر این امکان ،روایت ،ساختار معنایی
خود را از تنش میان ایدههای متضاد و در عین حال مکمل در دو حیطهی «واقعیت و خیال» گرفته ،بر بستر پرسش
و پاسخی دیالوگوار در مورد انسان و محیط در آمد و شد است ) .(Celik & Aydinli, 2008: 43-44تجسم
روایی ،با الیههای مختلفی از طرح اعم از تصویرپردازی ،توالی زمانی در ادراک فضاها ،وجوه کالبدی و مکانی ،ارزشهای
فرهنگی و مناسبات اجتماعی درگیر میشود و میتواند بستری مناسب برای مسألهگشایی خالق و همآوری اجزای
پراکنده در یک کل واحد را فراهم میکند). (Celik & Aydinli, 2008: 49
با توجه به هدف اولیة رویکرد روایتمحور در جهت نزدیککردن طراحی به زندگی واقعی ،نکتهی قابل تأمل در این
میان آن است که چگونه میتوان تخیل و خیال دانشجویان را ،از پرداخت ایدههای شخصی و محدود به اطالعات ناقص
خود ،به پرداخت چینشهایی مبتنی بر واقعیات پروژه و مخاطبان حقیقی فضا و شرایط آنها سوق داد .این امر از
یکسو مستلزم مطالعات میدانی در ابتدای طراحی و شناخت همهجانبهی مخاطبان احتمالی و شرایط آنها است و از
سوی دیگر نیازمند سطحی معقول از آگاهی دانشجویان نسبت به امکانات کالبدی و فنی طراحی و توانایی ترجمهی
تجسمها به زبانی معمارانه  -مبتنی بر قوانین پایهی طراحی و ساخت در شرایط موجود  -است .راهحل دیگر برای
برونرفت از این آسیب میتواند رجوع به رویکردهای برنامهریزیشدهی دقیقی همچون رویکرد مطرح در مقالهی ایلوتی
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باشد که در آن با تناظر میان مؤلفههای سناریو و طراحی معماری و با تعریف متغیرهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل،
الگویی دقیق برای رسیدن به طرح مبتنی بر تعریف متغیرهای گرفته شده از شرایط محیطی ،خصوصیات
استفادهکنندگان و نیازهای آنها ارائه میکند ) .(Eilouti, 2018البته رعایت تمامی این موارد برای دانشجویان
سطوح پایهی طراحی ،کمی دشوار است.
در هر حال ،در بازخوردهای تمرین روایتنگاری ،انگیزش تفکر خالق در جهت شناخت بهتر کاربر و تجسم و تصور
زندگی او در فضا و بستر کمی و کیفی رویدادهای مرتبط با او ،یکی از نکات مورد اشارة دانشجویان بود .همچنین
تمرین سناریونویسی به آنها کمک کرده ،با دید وسیعتری به ایدههای جدید و با درک دقیقتری به کاربر و زندگی و
حضور او در فضا بیندیشند و با مسألهی طراحی و روند کارگاه ،ارتباط بهتری برقرار کنند (ندیمی و همکاران.)1398 ،
در این مرحله پس از تحلیل و بررسی سناریوهای فضاها و تجسم هر فضا براساس سناریوی ارائه شده ،اسکیسهای
اولیه با تاثیر از سناریو هر فضا ارائه گردید و با استفاده از سناریوها و اسکیسهای اولیة قوه تجسم و خلق ایده در
طراحی افزایش مییابد« .تصویر  »4نمونه طرح همان دانشجو در گام تقویت حافظه و خالقیت برای آزمون چهارم،
دانشجو به نحوه استفاده از سناریو داده شده در فرآیند طراحی خود اشاره کرده است.

تصویر  -4نمونه طرح همان دانشجوی در گام تقویت حافظه و خالقیت (منبع :نگارندگان).

.4.6مرحله پنجم :سناریو فضا
کاربرد دیگری از روایت ،داستانپردازی از حضور مخاطب در طرح نهایی برای کسب بازخورد از چگونگی تجربهی حسی
مخاطب و سنجش طرح بر این مبنا است ) .(Tanney et al., 1998: 3خوانشی که از داستان فضا به دست میآید
و مبتنی بر تفسیر و برداشت طراح از نقش استفادهکنندهی بنا شکل گرفته ،میتواند طراح را با مفاهیم طرح همسو
کند و ایدهها را دائماً در معرض پاالیش و تصحیح قرار دهد« .روایت گذرگاهی برای سنجش محدود کاربری [طرح] در
جهانی است که هنوز خلق نشده ،ما میتوانیم همخوانی شخصیتها را در آن جهان بسنجیم؛ و بستری آزمایشی داریم
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که میتواند به ما بازخوردهایی از طرح بدهد تا بفهمیم در صورت تکمیل ،چه حسی به مخاطب میدهد» (Tanney
).et al., 1998: 3
این مرحله حاصل نوشتن نام و خصوصیات فضاها و تشخیص عملکرد هر فضا برای اعضای خانواده سناریوی «ویالی
من» است و تنها رجوع به استانداردهای فضا نیست ،بلکه از «شرح و توصیف فعالیتها» و گفتگو راجع به آن نوع از
زندگی و فعالیتی ،که قرار است در هر فضا رخ دهد ،آغاز میشود و حتی میتواند «نیاز به فضاهای جدید» یا خلق
سناریوهای جدید برای فضاها است ،یا با تصوری که از آینده عملکرد یک ویال در پی دارند ،طرحوارههای ذهنی یا
تصویر معمول دانشجویان را از فضا تغییر و ارتقا میدهند .هر گروه سناریویی را بر محور حالت نهایی مربوط به خود
میسازد و آن را به وضعیت کنونی ربط میدهد.
«تصویر  »5نمونه طرح همان دانشجوی در گام سناریو فضا ،بخشی از کار یک دانشجو برای آزمون پنجم ،در اینجا
دانشجو تفاسیر خود را از سناریو فضا ارائه شده بیان کرده است.

تصویر  -5نمونه طرح همان دانشجو در گام سناریو فضا (منبع :نگارندگان).

.4.7مرحله ششم :طراحی نهایی
با توجه به این که مسألة طراحی از جنس باز و بدساختار 5است (الوسون1395 ،ب ،)28 :شناسایی کامل آن ناممکن
است و به موازات پیشبرد طرح ،در هر گام ابعاد تازهای از مسأله آشکار میشود .روایتپردازی ،با تالش بر توجه همزمان
به عملکرد ،فرم ،کیفیت فضا و ابعاد آن ،توالی فضاها از دید مخاطب و بسیاری از وجوه دیگر طراحی میتواند ذهن را
در باب صورتبندی یا به تعبیر الوسون «فرموله کردن» مسأله برای خود آماده کند (الوسون1395 ،الف .)366 :فهم
کامل مسألة طراحی بدون وجود راهحلی که آن را توضیح دهد میسر نیست؛ و در حقیقت مسألههای طراحی بیشتر از
طریق تالش برای حل آنها شناسایی میشوند (الوسون1395 ،الف .)60:روایتهایی از مواجهة مخاطبین با فضای
طراحی شده و چگونگی تجربهی حسی و ادراکی و رفتار آنها ،شیوهای مناسب برای شناخت مسأله و بهطور همزمان،
کنکاش در موضوع طراحی به واسطة یک راهحل فرضی هستند ،این روایتها با طرح پرسشهایی واقعی از موضوع در
. Open- Ended and III- Structured.
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ذهن طراح ،او را بهطور همزمان در شناسایی و فهم مسألة طراحی و اندیشیدن به راهحل آن یاری میکند (ندیمی و
همکاران .)1398 ،سناریونویسی به دانشجویان کمک میکند از دو منظر ،بهطور همزمان و در فضایی غیرقابل تفکیک،
به فهم مسألهی طراحی و پرسشگری در مورد آن بپردازند:
- 1رویدادهایی که در مجموعه به وقوع میپیوندد؛ (محصول طراحی چه کاری را و چگونه انجام میدهد) -2 ،آنچه در
مجموعه قابل دیدن و حس کردن

است.

یکی از امکانات داستانپردازی ،کشف گرهها و وجوه مختلف طرح بر مبنای تجسم حضور مخاطب در یک داستان
واقعگرایانه است .این تجسم میتواند برخی از نیازهای فکرنشدهی طرح را روشن نموده و به رفع نقصهای آن در
راستای تسهیل حضور و استفادهی مخاطبان کمک کند .بیان این تجسم در قالب کالمی به دانشجو کمک میکند تا
تصویر روشنتری از آنچه در طی مسیر طراحی باید بداند و آنچه نمیداند ،پیدا کند .به این ترتیب ،گامهای حل مسأله
برای او شفافتر شده ،میتواند به مسیر پیش رو دقیقتر بیندیشد (ندیمی و همکاران.)1398 ،
شرکتکنندگان باید در زمان محدود ایدههای طراحی را عرضه کنند ،توضیحات نوشتاری در کنار ترسیمات میتواند
به داوران برای ارزیابی بهتر ایدههای طراحی کمک کند .توضیحات نوشتاری دانشجویان درخصوص ایدههای طراحی
شامل دو بخش میشود :سناریو فضاهای مسکونی که میتواند در جواب مسئله نیز استفاده شود و همینطور تکمیل
کننده ایدههای طراحی آنها باشد .در این روند عالوه بر جوابگویی به خواستهها و نیازهای فضایی خانواده در هر سناریو،
دانشجویان باید به چگونگی ساخت ،استفاده از مصالح و تجهیزات و تاسیسات الزم برای یک زندگی مطمئن و آرامش
بخش در ویال ،نیز میپرداخت .ارائه آرایش مطلوب فضاهای داخلی با توجه به استفاده از رنگ ،نور و بافت در راستای
دستیابی به یک فضای دلپذیر در ویال الزامی بود« .تصویر  »6نمونه طرح همان دانشجو در گام طراحی نهایی است.

تصویر  -6نمونه طرح همان دانشجوی در گام طراحی نهایی براساس سناریو ویالی من (منبع :نگارندگان).
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.5یافتهها و تحلیلها
ابتدا نرمال بودن توزیع داده ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با آزمون کلوموگروف اسمیرنوف تایید شد
( .) P>0/05سپس اختالف بین میانگین نمرات طراحی معماری در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با روش تی
همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  -1نتایج آزمون تی همبسته در دو مرحله قبل و بعد از آموزش به روش سناریونویسی

متغیر

انحراف

مرحله

میانگین

پیش آزمون

2/54

1/09

پس آزمون

4/07

0/83

مقدار t

ارزش P

استاندارد
آموزش به روش سناریونویسی

10/79

*0/000

نتایج در سطح  p<0/05معنادار است.
نتایج جدول  1نشان می دهد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون طراحی معماری تفاوت معناداری وجود
دارد ( ) P<0/05و با توجه به میانگین های گزارش شده می توان اظهار داشت که یک دوره آموزش به روش
سناریونویسی منجر به بهبود نمرات و در واقع ارتقای کیفیت طراحی دانشجویان شده است.
بخش دیگر نتایج ،درصد گرایش شرکت کنندگان به رویکردهای کیفی مختلف در طراحی معماری ،قبل و بعد از
آموزش به روش سناریونویسی را نشان می دهد که نتایج توصیفی آن در نمودارهای  1و  2نشان داده شده است.

نمودار  -1میزان گرایش شرکت کنندگان به رویکردهای مختلف در طراحی معماری قبل از آموزش به روش سناریونویسی (منبع:
نگارندگان).

نمودار  -2میزان گرایش شرکت کنندگان به رویکردهای مختلف در طراحی معماری پس از آموزش به روش سناریونویسی (منبع:
نگارندگان).
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براساس این نتایج درصد گرایش افراد پس از آموزش سناریونویسی به سمت رویکردهای کاربرمحور ( 55.77درصد) و
رویدادمحور ( 28.85درصد) بیشتر از قبل شده است و در واقع به دو رویکرد قالب پس از آموزش به روش سناریونویسی
تبدیل شده اند.
در مطالعه داخل و خارج کشور تحقیقات مرتبط با موضوع تاثیر شیوههای مختلف آموزش بر خالقیت مورد بررسی قرار
گرفته است .براساس تحقیقات صورت گرفته امکان نقد و اصالح و تداوم روش اموزشی در صورتی میسر میشود ،که
ابتدا آن روش درسی توصیف و تحلیل شود ،ضمن اینکه وقوف به گامهای میسر طراحی ،مهمتر از مهارت یافتن شخص
در ایدهپردازی است (کرباسی )1390 ،استفاده از مولفههای بصری در فرایند طراحی با هدف رسیدن به خالقیت در
ایده است (اشرفگنجوی و همکاران .)1395 ،انتخاب نوع خانواده تحت تاثیر نگرش طراح است .همچنین سایر عوامل
موثر در انتخاب نمونه شامل نوع دادههای سناریو ،متنوع است .دانشجویان عالوه بر پیشرفت در فرآیند تفکر طراحی و
خالقیت در ایدههای خود ،در آتلیههای طراحی سناریومحور به "مسئولیت" نسبت به دیگران و محیط زندگی تشویق
میشوند ) .(Charalambous & Christou, 2016طراح ،فضایی را تجربه میکند که ویژگیهای متمایزی با فضای
واقعی دارد؛ یک فضای منحصربهفرد و مؤلفهای که کیفیت و چگونگی آن بر فرآیند طراحی اثرگذار است (امینی و
همکاران .)1398 ،اساس درک فضا و درنتیجه میزان خاطرهانگیزى و جذاب بودن فضا به نوع کاربری و رویدادهای
مکانی  -اجتماعى شکلگرفته در ذهن افراد بستگى دارد (مقدسی ،یگانه .)1398 ،در واقع تصویرهای ذهنی در ایجاد
فضای کاربرمحور موثر واقع میشوند .چنانچه در مقاله به آن دست یافتیم ،سناریونویسی تاثیر بسزایی در طی نمودن
فرآیند صحیح طراحی دارد .امکان بخشیدن به طراحی معماری در گامهایی آموزش طراحی به روش سناریونویسی
اسکیسهای اولیه دانشجویان «خواستهها و نیازها»ی آنان را از تصور یک ویال و حاالت نهایی و اتفاقات و پیشامدهایی
را که ممکن است به آن آیندهها منجر شود ،به تصویر میکشند .توانایی خلق ایده در گامهای سناریونویسی به لحاظ
اینکه رشته معماری در ذات خود رشتهای خالق است ،نقطه قوتی محسوب میشود .نوع اطالعاتی که از سناریو تحلیل
میشود و شیوهای که این سناریو صورت میگیرد نیز دارای تنوع است .با توجه به نتایج حاصل از تحلیل یافتههاى
تجربى این پژوهش ،به نظر میرسد در طراحى توجه به کاربر و رویدادها یکى از اصلیترین مؤلفهها براى ایجاد
محیطهایى خاطره انگیز است .خالصة پاسخهای ارائه شده توسط دانشجویان شرکت کننده با توجه به فراوانی موارد
اشاره شده در اسکیسها شامل مواردی ازجمله اقلیمی ،محیطی ،معماری پایدار و معماری سبز ،کاربرمحور ،رویدادمحور
است .در جدول  2خالصه پاسخ تعدادی از دانشجویان با ارائه طرح نهایی برگرفته از سناریوی «ویالی من» نشان داده
شده است.
جدول  - 2خالصه پاسخ تعدادی از دانشجویان با ارائه طرح نهایی برگرفته از سناریوی «ویالی من»

ردیف موارد اشاره شده در محصول نهایی

موضوع اشاره شده

1

 ایجاد کیفیت فضایی متنوع در حیاط طراحی شده استفاده از جدارههای سبز و سایبان ها و آبگرمکنهای خورشیدی و ... -توجه به جانمایی فضاها براساس اقلیم

معماری پایدار و معماری سبز

2

 رعایت تناسب و ابعاد قرارگیری کاربریهایی متنوع در طرحها -استفاده از فضاهای چندعملکردی

کاربرمحور
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3

 طراحی حیاط ویال و تبدیل حیاط به یک نشیمنگاه نیمه خصوصی استفاده از دو حیاط با کیفیت فضایی متفاوت عمومی و خصوصی -تعریف ورودی شاخص به عنوان یک نشانه شهری در محله

رویدادمحور

4

 استفاده از آالچیق دو پوسته شدن نما و داشتن دو مقیاس درونی و بیرونی -ایجاد رواق های متنوع

اقلیمی ،محیطی

نتایج بدست آمده از مقایسه محصول نهایی با اسکیس اولیه حاکی از آن است که نقشة فکری دانشجویان قبل از انجام
فرآیند ،پراکنده و نامنسجم بوده و تحت تاثیر تجربه آنان از فنهای طراحی متداول کنونی است اما این مساله در
محصول نهایی طراحی مشاهده نمیشود و شکلهای ارائه شده از تنوع باالیی برخوردار بودهاند .این سیر تکاملی
همچنین در مراحل فرآیند نیز به چشم میخورد و نتایج هر مرحله تکمیل کننده مراحل قبلی است .به این ترتیب
مورد پژوهی فوق نشان میدهد که ترکیب آموزش سناریونویسی با طراحی معماری به تصورات دانشجویان و کاربرد
سناریوها به نتایج نهایی کمک قابل توجهی میکند .تاثیر مطلوب این روند نه تنها از مقایسه نتایج اولیه با محصول
نهایی ،بلکه با بررسی نتایج به دست آمده از مراحل روند سناریونویسی قابل مشاهده است .یکی از مهمترین نقاط مثبت
این کارگاه ،وجود گامهای مشخص برای آموزش طراحی معماری و تفکیک ظاهری روشهایی است که ،میتواند هم
برای دانشجو و هم برای استاد روشن کننده باشد .روشنبودن کار در هر جلسه با وجود این که همه جلسات در مسیر
و هدف مشخص خلق یک ایده معماری است .جبران کاستیهای روش آموزش سناریونویسی ،و ارتقا بهرهوری آن ،در
این راستای موضوعات زیر ضروری بنظر میرسد:
.1انعطافپذیری بیشتر طرح و ساختار سناریو در جهت پذیرش و ثبت گونههای متفاوت بازنمایی؛ از بازنماییهای
تصویری دستی و رایانهای تا تصاویر با قطعهای بزرگتر .این امر ،به کاربرد و اثربخشی فراگیرتر آموزش سناریومحور
در کلیة مراحل فعالیتهای کارگاهی کمک خواهد کرد.
.2انعطافپذیری بیشتر طرح و روشهای سناریونویسی در جهت تسهیل حرکت رفت و برگشتی و ترکیبی میان گامهای
آموزشی ،فارغ از تسلسل زمانی اندیشهها و اقدامات طراحی .این امر ،فرصت ایجاد جرقههای خالق میــان بازنماییهای
تصویری و کالمی پیشین طراح و رسیدن به ایدههای نو از تلفیق ایدههای بازنمایی شده را میسر خواهد نمود.
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نتیجهگیری
در شیوه سناریونویسی طراح داستانی را تعریف میکند که میتواند برای ارتباط دادن ویژگیهای اصلی طرح به کار
رود .بطور کلی طراحی نوعی حل مسأله است که میتواند راهحلهای متفاوتی داشته باشد .از آنجایی که عوامل مختلفی
تأثیرگذار در طراحیاند و همچنین شامل مراحل و جنبههای مختلفی میباشد ،طراحی سناریومحور امور طرح را
یکپارچهتر حل میکند .در واقع نوشتن سناریو با هدایت دانشجو بــه تصورکردن آنچه میخواهد بسازد ،او را با فضایی
که در ذهن دارد ،مواجه میکند .بررسی سناریوهای نگارش شده توسط دانشجویان نشان میدهد که در آنها ،وجوهی
از طراحی مورد تأکید قرار گرفته که طی مراحل بعد آشکار گردیده و موجب پررنگ شدن نقاط برجسته و متمایز هر
طرح از دیگر طرحها شده است .همچنین رجوع به سناریو در طول فرآیند طراحی میتواند در نظامبخشی به اطالعات
و تصمیمگیری برای گامهای بعدی فرآیند مؤثر باشد .همچنین بازپرداخت سناریو از فضای طراحی شده به صورت
مداوم در مراحل مختلف طراحی ،شیوهای مؤثر در تقویت تفکر دانشجو در کارگاه است و میتواند بــه واسطة تصور
حضور مخاطب در فضا ،نقاط قـوت ،ضعف ،نقصها و کم و کاستیهای احتمالی طرح را برای دانشجو آشکار سازد.
طبق نظرات وندرهلیندن و همکاران ( )2019هدف اصلی طراحی معماری کاربران طرح است .از معماران انتظار میرود
که به حل مشکالت نامحدود و چالشهای جامعه بپردازند .امروزه این هدف به دلیل پیچیده شدن طراحی معماری
توسط طراحان نادیده گرفته شده است .برای رسیدن به معماری خالقانهتر و برای فراتر رفتن از زبان متعارف سایر
معماران با توجه به شباهتهای سناریونویسی و طراحی معماری میتوان از سناریونویسی در طراحی فضا استفاده کرد.
به طور مثال یک معمار برای حل مسأله طراحی خود سناریویی را بسته به موضوع مسأله انتخاب میکند ،یک سناریو
با شیوه بیان تصاویر و محتوای رویداد درون سناریو به شکلدهی فضاهای معماریاش میپردازد و از طریق قیاس با
آن سناریو ،فرآیند طراحی متفاوتی را تجربه میکند.

تحلیل مربیان کارگاه از روند پیشرفت طرحها ،روند طراحی از رویکرد غالب فرمگرایی در آتلیه طراحی فاصله گرفته و
به مالحظات فضایی در مطابقت با زندگی واقعی ،حضور ،رفتارها و فعالیتهای مخاطب فرضی نزدیک شده است.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد ،دانشجویان به جای کاربر ،فضا را توضیح میدهند .در حالی که در روش آموزش
دانشگاهی ،معموالً نتیجه طراحی حاصل تجربه طراح میباشد .در پاسخ به پرسش پژوهش در شیوه سناریونویسی
فرصت بیشتری برای خلق ایده فراهم میشود .با بررسی ویژگیهای سناریوها و تاثیر آنها در فراینـد طراحـی و از
طریـق مقایسـه سناریوها با نمونههای طراحی و آثار دانشجویان ،ضـرورت تمرکـز و بهرهگیـری دانشجویان از سناریوها
بـا مرحلـه اول خلق ایده در پژوهـش حاضـر همخوانـی دارد .سناریونویسی عالوه بر این ،به تولید مفاهیم جدید
کاربرمحور و رویدادمحور در طراحی معماری کمک کرده است .دانشجویان در روش سناریونویسی برای حل چالشهای
هر سناریو به ابداع راهحل خالقانهای دست یافتهاند.

براساس تحلیل مدرسان در پژوهش حاضر از مقایسة آنچه تحقق یافته با اهداف تحقیق ،و نیز تحلیل یافتهها ،در کنار
تمامی نقشهای مثبت تمرینهای مبتنی بر سناریو ،میتوان به ضعفها و آسیبهایی نیز اشاره کرد .عدم تمایل به
همراهی با اینگونه تمرینها از سوی دانشجویانی با ضعف در مهارت نوشتن ،در قالب تخیل ماندن بعضی از وجوه طرح
به دلیل دقیق و جامع نبودن سناریوهای دانشجویان ،نبود ارتباط مشخص میان تمرین سناریونویسی و مراحل توسعه
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و پرداخت طرح به صورت مستقیم و امکان قرار گرفتن سناریوها در مسیر تخیل غیرواقعبینانه بــه طرح ،ازجمله این
آسیبها است .همچنین با توجه به محدودیت زمان و محدودیت دانش دانشجویان از مخاطبان احتمالی فضای مورد
بحث ،و شرایط و اقتضائات سن و جنس آنها ،مطابقت با بسیاری از جوانب زندگی با حضور مخاطبان واقعی طرح میسر
نبوده و توجه به زندگی بیشتر به جوانب محدودی از آنچه ذهن و خیال دانشجویان قابلیت دسترسی به آنرا دارد
تحقق مییابد .در نهایت با توجه به یافتههای پژوهش تاثیر روند آموزش سناریونویسی در طراحی معماری مبتنی بر
زندگی با رویکرد روایتمحور در طراحی دانشجویان معماری دانشگاه تهران نشان داد که روش سناریونویسی باعث
بهبود فرایند خلق ایده در طراحی دانشجویان معماری دانشگاه تهران شده است.
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