آموزش معماری مبتنی بر زندگی :رویکرد روایتمحور در طراحی با روش
سناریونویسی
چکیده
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  22صورت 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 (55.77
درصد) 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.
سؤاالت 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؟
کلیدواژهها :آموزش معماری ،روایت ،سناریو نویسی ،طراحی معماری ،زندگی.

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 .)1۳۹8 ،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 ( ،)2۰18ساختار 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( )1۳۹8در مقالهای با عنوان «نقشآفرینی تفکر روایتمحور و فرصتهای آن در کارگاه-
های آموزش طراحی معماری» به بررسی نقش کارگاههای آموزش طراحی معماری در مقوله روایتگری در طراحی
پرداختهاند .با این حال در اثر مذکور اشارهای 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.
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 ( )2۰1۹هدف 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
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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