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طرح مسئله
تحلیل نظریات مختلف طراحی معماری

عنوانبهنمی تواندطراحیروش هایازیکهیچ
ناسبممعمارینوعهمهشکل گیریبرایبرترروشی

طراحانناییآشاستایننکتهمهمترینبنابراین.باشد
برایذیرانعطاف پموقعیتیمی تواندمختلفروش هایبا

.کندفراهمطراحان

آموزش معماری

ا بسیار وسیعی رآموزش معماری مطالب 
. می گیرددر بر 

معماری

مطرحرشتهعنوانبههموارهمعماری
باوداردفنیوهنریماهیتیکهاست

استارتباطدرگوناگونیتخصص    های
چشمبهآندرذاتیپیچیدگیو

.می آید

طراحی
تخالقیقوه یبرمبتنیسویکازطراحی

اصولبرمبتنیدیگرسویازوفردی
بازتاباصولاینکهاستروش شناسی

وهاولیجهت گیری هایگونه گونیدهنده ی
.استطراحیروندانتخاب

نظریات مختلف طراحی

ستایرادرمختلفینظریاتتاریخطولدر
ومؤثرعواملوطراحیمراحلشناخت

ققانمحواستگرفتهصورتآنبامرتبط
روش هایتابوده اندتالشدربسیاری

.نددهارائهمعماریطراحیبرایمختلفی



اهداف

هدف اول
آشنایی با نظریات مختلف در مورد طراحی

دومهدف
آشنایی با روش     های مختلف طراحی

سومهدف 

دسته بندی نظریات و روش های مختلف
چهارمهدف 

ات تطبیق برنامه درسی آموزش معماری با نظری
مختلف طراحی
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تعاریف طراحی

Jon Heskett
(2005)

.واژه طراحی هم اسم است و هم فعل
واژه طراحی هم محصول نهایی است و هم فرایند و پروسه
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تعاریف طراحی

Page(1966)
The imaginative jump from present fact to future possibilities.

آیندهفرصت    های پرش تخیلی از واقعیت حاضر به 

Joseph (2012)
Design is about making decisions ,often in the face of uncertainty.

.اطمینان استعدم اغلب تصمیم             گیری در مواجهه با طراحی 
Herbert Simon(1969)
Everyone designs who devises courses of action aimed at changing existing situations into 
preferred ones.

.وضعیت ایده آل انجام می دهد، طراحی می کنداقدامات الزم را جهت تغییر وضعیت موجود به که هر کس 
Harold Nelson & Erik Stolterman (2002)
Design is the ability to imagine that-which-does-not-yet-exist, to make it appear in concrete form 
as a new, purposeful addition to the real world.

به واقعی صورت به طوری که بتواند به است که هنوز وجود ندارد، چیزی طراحی توانایی تصور کردن 
.دنیای واقعی ظاهر شوددر عنوان یک افزودنی جدید و هدفمند 
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John Chris Jones
(1970)

.ساخته های بشر استتغییر در طراحی ایجاد 

Designing is to initiate change 

in man-made things.

(2002)

ر از هیچ اکنون بعد از سی سال، در دنیای تغییر یافته، دیگ
یک واژه های ساخته بشر و اشیا راضی نیستم

but now, more than thirty years later, and

in a changed world, I am no longer happy

with man-made not with things

مقدمه 
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1980

ژوهیپطراحیتثبیتوتحکیمازایدورهشاهد١٩٨٠دهه
ایندفرعلمیسرمشقهایباپیوندازپژوهیطراحی.بود

طالعاتم"نظیرعلمیمطالعاتانتشار.کشیددستطراحی
سالدر"طراحیموضوعات"،١٩٧٩سالدر"طراحی
طراحاننیزکتبو١٩٨٧سالدر"طراحیتفکر"و١٩٨۴
و(١٩٨٠)الوسونبرایاننوشته،میاندیشندچگونه

اینمهماتفاقاتجملهاز(١٩٨٧)پیتررونوشتهتفکرطراحی
.بوددوره
ومنسجممطالعاتینظامتاسیسشاهدمیالدی١٩٨٠دهه

واجدراطراحیکهمنظریبرمبتنیبود،مستقلی
آنهادانستنخاصراههایوخودخاصدانستنیهای
طراحانه،راهیکهداشتاظهار(١٩٧٩)آرچر.میدانست

علمیراههایازکهداردوجوددانستنواندیشیدنبرای
راحیطرویکردواقع،دراست؛متمایزاندیشیدنودانستن

ومعلرویکرداندازهبهخودخاصمسائلبارویاروییدر
.کاراستوتوانمندعلمیمسائلبارویاروییدرمدرن
طراحانهراههای"عنوانبامقالهایبا(١٩٨٢)کراس
.بخشیدرسمیتمنظرایننظریبسطبه"دانستن

1970
اولیهپیشتازانازعدهایمیالدی١٩٧٠دههدر

.گزیدنددوریطراحیفرایندازطراحیروششناسی
علیه(١٩٧٧)جونزو(١٩٧١)کریستوفرالکساندر

منطقی،چهارچوبدارایکهطراحیروشهای
هرهب.دادندنشانواکنشبود،ماشینیورفتارگرایی

.دداادامهخویشحیاتبهطراحیروششناسیتقدیر،
دههطراحیروشهایکهکردپیشنهاد(١٩٧٣)ریتل
بهطراحیروشهاینسلاولینصرفاًرامیالدی١٩6٠
،انگارانهشانسادهاساسعلیرغمکهآوریمحساب

طراحیروشهایازجدیدینسلظهوربرایمقدمهای
وکردطرحراهوشمندانهایدیدگاه(١٩٧٣)ریتل.بودند

یسرسپردگازکهدادراامیدواریاینروششناسانبه
طراحیروشهایاولنسلناکارآمدروشهایبهصرف
روشهایآتیچشماندازسویبهوبرگردانندروی

ازطراحیفرایندبهینهسازیبااینگونهوبنگرندطراحی
لهایراهحسویبهوجوینددوریطرح،برفرایندسلطه

ویرطراحیمشارکتیفرایندودرخورورضایتبخش
.آورند

1960

دههدرطراحینوینروش    هایخاستگاه

وبدیعروش هایکاربردبهمیالدی١٩6٠

نگجمبرمونومسائلحلخصوصدرعلمی

میالدی١٩6٠دهه.می گرددبازدوم؛جهانی

برایرایانه ایبرنامه هایظهورشاهد

اولیندهههمیندر.بودمسئله گشایی

فآسیموراطراحیروش شناسیکتاب های

و(١٩55)آرچر،(١٩6۴)الکساندر،(١٩6٢)

قیتخالبارهدرکتاب هایینیزو(١٩٧٠)جونز

.نوشتند(١٩5٣)آزبرونو(١٩6١)گودونرا

علمبرایبنیادی(١٩6٩)سایمونهربرت

،ذیرقاعده پتحلیلی،عقالنی،کهطراحی

رایندفقالبدربود،تدریسقابلوتجربی

دههدرر،دیگتعبیریبهکردتاسیسطراحی
.شدعلمیطراحیفرایند١٩6٠

سیر نظریه های طراحی
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:می کندگوناگون به چند عصر تقسیم زمینه     های شیوه طراحی را در "جان کریس جونز"

دسته بندی روش های طراحی

درخواست،1950تارنسانساز
توسطمسالهحلوطراحازکارفرما

سیاهجعبهصورتبهطراح

زارابکمکباپیشه   ورانرنسانس،ازقبل
اطارتبباخوداثرآفرینشبهمحدودشان

.می پرداختنددستوذهنمستقیم

ینبدوم،جهانیجنگنظامینیازهایبهتوجهباویکموبیستقرن
پدیدارطراحیروشدرپژوهشزمینهدرجنبشیمیالدی70و60دهه
روش:می گویدسخنجدیدروشندچازدورهایندرجونز.استشده

واکاویذهنی،موانعحذف،بدعت گذارییاونوآفرینیفکری،طوفان
تصمیم گیریعرصه های

1. Craft Evolution
"عصر تطور فن و پیشه"

2. Design by Drawing
"طراحی به کمک ترسیم"

3. System Designing "طراحی سیستم"

"اربی اختیتفکر"نفوذبهدادناجازهوراهبردتعویضمعاصر،دوران
بههکاستروش هاییازیکیبرعکس،و"شدهبرنامه   ریزیتفکر"در

کارمشغولهمزمانوباهممی دهداجازههوشچندگانهعرصه های
.می شودگفتهنیز"همزمانهوش"روشبهگاهیوشوند

4. Technological change “تغییرات فن آورانه"

.حذف دیگری نیستبه معنی جونز معتقد است روش شهود و روش عقلی همراه هم وجود دارند و بودن یکی •



John C. Jones (1970)

مدل های مختلف طراحی

ترکیب آنالیزارزیابی
تجزیه
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Koberg and Bagnall (1972)

مدل های مختلف طراحی

یجاباضرورتمیکنیممقایسهرامسئلهحلمختلفرویکردهایوقتی»
«.باشیممشترکهامخرجیااساسیاشتراکاتدنبالبهکهمیکند

وهتجزیمرحلهدوکنیدامتحانراآنخودتاناگرکههستیممطمئنما»
همتیدهسمسئلهحلحالدرکهحالتیدرهم.کردخواهدپیداظهورترکیب
«.هستیدخالقانهفعالیتانجامحالدرکهزمانی

process
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درموضعاین.دمینگرمسئلهحلمثابهبهطراحیبهکوبرگ،وبگنالمانندنیزفورمن
.استمعمولطراحیروشجنبشهایازاولنسل

.کندمیفرآیندتجزیهبهشروعهمچنیناو.میکندمعرفیرانیازهاایدهیفورمن

J.J. Foreman (1967)

مدل های مختلف طراحی

مسئله شناختنیازهاراهحل برطرفکردن
نیازها

فاکتورهاروابطاصولفرمها
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Christopher Alexander (1962)

راحیطرافرآیندالکساندرکریستوفر
یکیمیداندمهممرحلهدوازمتشکل
.ترکیبدیگریوتحلیلوتجزیه

آندرکهمیدهدشرحراحالتسه،«فرمترکیبدریادداشتهایی»کتاب(١٩6٢)الکساندر
.شودانجاماستممکنطراحی

بینپیچیدههجانبدوتعاملیک"طریقازآگاهی،بدونومستقیمطوربههنرمندیکابتدا،در
.میکندکار"خودجهاندر،F1فرموC1زمینه
کههزمینازمفهومیتصویریکطریقازفرم.میباشدجداساختازطراحیدوم،مرحلهدر

کهنقاشیهاییونمودارهاوایدههاوسویکازاست،کردهاختراعوگرفتهیادراآنطراح
».استگرفتهشکلدیگرسویازمیدهند،ساختاررافرمها
راهحلومسئلهازفرمالوانتزاعیحالتباراین،میکندکارخودآگاهانهطراحسوم،مرحلهدر
.میکندطراحیکننداصالحشانوبازرسیبتواننددیگرانواوکهطوریبهرا

مدل های مختلف طراحی
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Jay Doblin(1987)

مدل های مختلف طراحی

حالت 
اولیه

پردازش
حالت 
آینده

A»عنوانباخودمقالهیدردوبلین Short, Grandiose Theory of Design»مشابهیسری
ازتصویریغیرمستقیمومستقیمطراحیازدوبلیناندیشه.میدهدارائهراتوسعهحالدرفرایندهایاز

.مینمایدراالکساندرطراحیخودآگاهوناخودآگاهمدل
Direct design

Indirect design

Analysis Genesis Synthesis  

Analysis Genesis Synthesis  
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William M. Pena and 

Steven A. Parshall

(1969)

معماریبرنامهدهی
ارائهیوآنهاتحلیل،اطالعاتجمعآوریفرآیندبه،”معماریبرنامهدهی“

یشبینیهایپبهمربوطاغلبفعالیتاین.میشودگفتهطراحیبرایپیشنهادهایی
ادتعدابعاد،هزینه،مکان،زمان،:چونمواردیدرخصوصطراحیموضوعاتکمّی

.میباشدآنامثالو

مدل های مختلف طراحی
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Roozenburg & Eekels

(1995) 

مدل های مختلف طراحی
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Pahl & Beitz

انتزاع واقعیت

توضیحو
برنامهریزی

طراحی
مفهومی

تجسم طراحی
جزییات

مدل های مختلف طراحی
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Archer (1969)

فیمعرطراحیروندبرایراالگوییآرچر
زابازگشتاجازهآنطیدرکهمیکند

رونددردیگریمرحلهبهمرحلهای
چهاگرآرچرروش.بودشدهپیشبینی

نحویبهرا١٩6٢کنفرانسخطیروند
رااحلمربینبازنگریاجازهومیشکست

مجزامشکلهمچنانامامیآورد،بوجود
.داشتهمراهبهراطراحیمراحلدیدن

مدل های مختلف طراحی
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Archer (1969)

سطتونیزطراحیفرآیندازدیگریمدل
.استشدهارائهآرچر
حلهمردوبهنیزدیگریمرحلهمدلایندر

افهاضالکساندرمدلدرترکیبوتجزیه
.استارتباطآنومیشود

مدل های مختلف طراحی
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ارزشیابی،وترکیب،آنالیز،مرحلهسهبینارتباطجونزالگویدر
حالتایدهتحولسیربهتوجهباوچرخشیدیاگرامیکداخلرد

ایدههایحالتبهنهایتآوتصمیمگیریحالتبهآن،انتزاعیوخام
استشدهتعریفنهاییومعکم

جعبههکدادتشخیصراطراحیفرایندهایبهرویکردششجونز
بودندجیتدریتکاملومشاهدهمساله،ساختار،شیشهایجعبه،سیاه
.شداشاره١٩6٠دههیدرزیادینوشتههایدراولتایسهبهو

احیطردرخالقیتبحثوآلودگیرازبه«سیاهجعبه»رویکرد
.دارداشاره

مدل های مختلف طراحی
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باکهفاز٧بهراطراحیکلیفرایند(١٩6٢)آزیمو
.نمودتقسیممیشد،شروعامکانپذیرمطالعهیک
ریختتحلیلیکاوفازهااینازکدامهربرای

نبهتریتشخیصاوهدف.میدهدارائهشناسانه
.استآلترناتیوچندینمیانازطرح

مدل های مختلف طراحی

21



Hugh Dubberly, Shelley 

Evenson & Rick  Robinson 

(2008)

تحقیق تصور کانسپت نمونهاولیه محصول

تفسیر

تحقیق نمونهاولیه

توصیف

تلویحی صریح

مدل     های مختلف طراحی



الکساندر و بنتی
.دادهاندقرارتوجهموردراترکیببهتحلیلازحرکتطراحیفرآینددربنتیوالکساندر

وتجزیهیاریزکردندرجهتیابندهتوسعهوواگراحرکتمساله،تحلیلکهصورتاینبه
رکتیح،جدیدطریقبهاجزاءآنکردنسوارومجددترکیبسپس.استموضوعبسط

حرکتهایاییپویبهبنتیبال.استفرآیندنتیجهومحصولسمتبهجمعکنندهوهمگرا
.داردتاکیدنیزفرآیندحیندرآنهامتعددتکراروهمگراوواگرا

مدل های مختلف طراحی
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دراابتدطراحیفرآینددرمااستمعتقدبنتی
مختلفگزینههای،درخواستهاازشماریبامواجهه
دچارایدههاوارزشهاازمجموعهایوطراحی
ظامنتصوروانتخابدرسپس،میشویمواگرایی
.میآوریمرویهمگراییبهآینده
رخزمانیهمگراییوواگراییفرآیندهمینمشابه

هردر.میگیریمقرارراهحلفضایدرکهمیدهد
برایعددمتگزینههایخلقباابتداماطراحیازگستره

وینههاگزارزیابیباسپسواگرا،صورتبه،یکهر
.میکنیمعملهمگرابرترگزینهانتخاب

Bela H. Banathy (1996)

مدل های مختلف طراحی
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Nigel Cross (2000)

ملعسرانجاممیگویدکراسنایجل
یابیارزگزینهیکبرشدنهمگراطراحی
میانایندراما.استنهاییتفصیلوشده

جستجویبرایاستالزملحظاتی
کمیشروع،نقطههایوجدیدایدههای
.ردکعملواگرااصطالحبهیاوسیعتر
دارایهکهمگراستفرآیند،کلبنابراین

.استواگراییازدورههایی

مدل های مختلف طراحی

Nigel Cross (2000)
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وحدسفرایندباعلم:می گویدپوپر
این.می رودپیشبهتکذیبوگمان
دمی شوآغازگمانوحدسیکبافرایند

یدیگرنحوبهراآنتامی کندتالشو
:وانگنظریه یبهتوجهبانمایدبیان

راطراحیفراینداساسآپوپرفلسفه ی»
دیاگرام هایدراو(٢00٢)«کردبازسازی

فرایند»و«سنتیطراحفرایند»زیر
.کردمقایسههمبارا«پوپریطراحی

مدل های مختلف طراحی
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قیاسی

و قیاس بر پایه تاکیدات ترسیمی طراح
ق با نمونه های موجود به ویژه از طری

ه استشکل گرفتاشکال آشنا مشاهده 

کاربردگرا
ا دستکاری به اقلیم به کار گرفته یتوجه 

ی کرده تا با آزمون و خطا به فرم نهای
.مطلوب برسد

قاعده ای
ه طراح از به هم آمیزی اصول هندسی ب

.می پردازندآفرینش اثر 

شمایلی
دست وقتی فرم بنا برای یک جامعه به

آمده و آگاهانه در درون یا بیرون از 
.تکرارمی شودجامعه 

راعماريمدراستفادهبرايطراحيروشبرنامههايمبناييترينازيكيشايد
ابي،ارزيوتركيبتحليل،برعالوهكهباشددادهبسط(1973)برودبنت

درتجربيوذهنيمطالبدخالتمرحلةتركيب،وتحليلمراحلمابين
گي،فرهنسمبلهايچونعوامليتأثيربهوي.دادقرارتوجهموردراطراحي

نيزمحيطتأثيراتارزيابيبروميكنداشارهطراحيفرايندكلدراقتصادي
طرحمفرتوليدمشخصطريقچهاربرمتكيبرودبنتروش.داردتأكيد
در.ميخواندقاعدهمندوقياسيعرفي،عملگرا،روشراآنهاكهاست

فادهاستيافتهسازمانسيريدريادشدهروشچهارهرازطراح،كاملطراحي
.ميكندگزينششدهتوليدراهحلهايميانازسپسوميكند
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هركهميداندشدهمرحلهبنديفعاليتهايازشماريرافرايند(1994)لنگ
هارائرامحيططراحيعمليرويةمدلوي.دارندراخودنتايجوشخصيتكدام

نظريههاي،انسانرفتارومحيطبنيادينمفاهيمرفتاري،علومازمتأثركهميكند
دلمدرطراحيفرايند.ميباشدمحيططراحيهنجارينظريههايوزيباشناسي

و-برنامهريزيوشناخت-آگاهيمرحلةشاملمحيط،طراحيعمليرويةعمومي
شودمي-بهرهبرداريازپس-اجراازپسارزيابيواجرا،گزينشطراحي،مراحل

توجهباوكيفيتهاوچگونگيهاواستاندارهاونرمهانبايدهاوبايدهاهمراهبهكه
تمامي.ميگيردشكلانسانرفتاريالگوهايبرآنهاتأثيرومحيطيعواملبه

هرزوماًلامااست؛خطيفراينداينوميباشدخالقتفكرنيازمنديادشدهمراحل
ريههاينظگروهدرلنگدستهبندي.نميشودآغازقبلمرحلةاتمامازبعدمرحله
.ميگيردقراررويهايومحتوايياثباتي،

(1994)جانلنگ

مدل های مختلف طراحی
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نههايزميآنطبقبركهاستتعامليالگوهايطراحي،الگوهايازديگريكي
سيروانشناتأثيرتحتطراحيفراينددرحينطراحتفكرقدرتوفكري

مراحلاساسبرفكري،گونههايتقسيموشناختگرايي
مرحلةتدارك،واوليهدريافتياآمادهسازيمرحله-مسئلهحلچهارگانة
نيزنالوس.باشدميطرحيكدر-اثباتمرحلةوروشنگريمرحلةنهفتگي،
صاحبههاينوشتاتكايبهوميافتداتفاقمغزدرطراحيفرايندكهاستمعتقد
حليراههبآنتبديلونيازهاازگروهيتركيبفرايندراطراحينگاه،ايننظران
ةجنبهرمورددراندوزيدانشباميتواندطراحكهاستكردهمعرفيمنسجم
روشخصوصدرالوسنپژوهشهاي.كندآغازراخودكارآن،ازمعيني

اتاثباست،آزمون-طرحمايهنظريههاياصولمؤيدكهمعماران،مسئلهگشايي
معنابدانر؛محومسئلهتااستمحورراهحلبيشترمعمارانفكرفرايندكهميكند

وي.دميكننشروعخودتضمينيپاسخنهادنميانبارامسئلهحلطراحانكه
راهحلومسئلهاساساًآندركهاستفراينديشايدطراحيكهميگيردنتيجه
راهكيوجودبدونطراحيمسئلهكاملفهمحتيگاهچراكه،مييابندظهورباهم
نيستميسردهدتوضيحراآنكهحل

مدل های مختلف طراحی

برایانالوسون



طراحي،فرايندازنقشهايساختنبرايتالشدرالوسون
يمشخصانتهايوابتداآندركهميكندپيشنهادرانموداري

انميتعاملعنوانبهطراحيفرايندونداردوجودمسيربراي
ويبتركتحليل،گانةسهفعاليتهايطريقازراهحلومسئله

صرعندستهسهخود،مدلدرويهمچنين.ميشودبيانارزيابي
آورندةبوجودعواملكهمولدها(1.برميشماردرامهم

محدوديتهايمولدگروهچهاروهستندطراحيانگيزههاي
بردرراقانونگذاروكنندهاستفادهكارفرما،طراح،يعنيطراحي
ميشود؛كاستهآنهاانعطافپذيريازترتيببهودارد

روپيشوعمليصوري،نمادين،دستةچهاردركه-عملكرد(٢
خارجيوداخلي-قلمرو(3و-استتفكيكقابل

مدل های مختلف طراحی

برایانالوسون
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مدل های مختلف طراحی

Horst Rittel & Melvin

Webber (1973)

.نداردوجودسختمسئلهقطعیفرمولهیچ-١
.ندارندکنندهایمتوقفقانونهیچسختمسائل-٢
.استبدوخوببلکهنیستغلط-درستآنهادرراهحل-٣
نداردوجودمسائلاینراهحلبراینهاییوفوریآزمایشهیچ-۴
صتیفرهیچزیرااست؛شاتیکعملیاتمسائلاینبهراهحلهر-5

لقابطوربهتالشهرندارد،وجودخطاوآزمونبایادگیریبرای
.میآیدحساببهتوجهی

طوربهایو)تعریفقابلبالقوهگزینههایازمجموعهایمسائلاین-6
املکتوصیفاتازمجموعهایهمچنینوندارد،(توصیفقابلکامل

.نداردنیزشودمنجرطرحبهاستممکنکهمجازعملیات
.استبدیعوبیهمتاکامالًمسئلههر-٧
.باشددیگریمشکلنشانهمیتواندمسئلههر-٨
ازمختلفتوضیحهاینشاندهندهراهحلدرنظراختالفوجود-٩

.میکندمشخصراراهحلماهیتتحلیل،نوع.استمسئله
.ندارداشتباهحقبرنامهریز-١٠

یانواعمشکالت:رابهکارمیبردوعنوانمیکند wicked problemریتلعبارت
التیکهازمشکذاتاً-هستندمشکالتاجتماعی-باآنمواجههستندبرنامهریزانکه

.استمتفاوتمیکنندمهندسانباآنبرخوردکالسهایدانشمندانوشایدبرخیاز
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.اشرفسالمهبامرورادبیاتطراحیبهسهمدلفرآیندطراحیاشارهکردهاست

همانکهشهودیمدلنخست،
ینابرابر.داردراسیاهجعبهرویکرد

درمطلقطوربهطراحیعملمدل
ومنطقیکنترلازدوروطراحذهن

از.می پذیردانجامطراحیمستدل
،یشمایل،کاربردگراروش هایاونظر

جملهازقاعده ایوقیاسی
دهنماینطراحیگوناگونرویکردهای

.هستندمدلاین

مدل نخست
رویکردکه،مسالهحلیاخردگرامدلدوم،

راگحتیکهاستشیشه ایجعبهمطابقآن
امتمبرایکننده ایقانعدلیلنتواندطراح

نیافتآنطبقاماکند،ارائهخودانتخاب های
طراحیمسالهبرایقبولقابلراه حلی

شروایندرمشترکویژگی.استامکان پذیر
تنیافازپیشمعیارهاومتغیرهااهداف،تعریف
گوالزبانوسیستماتیکطراحی.استراه حل

.هستندمدلاینبازنماییروشدو

مدل سوم
استمشارکتیمدلسوممدل

یاعملپژوهشرویکردبهکه
.دارداشارهجامعه ایطراحی

مدل دوم

دسته بندی مدل های مختلف طراحی
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:کنندمیتقسیمبندینسلیاگروهسهبهراطراحانکلی،دستهبندییکدر
زیراصلی:گیرندتصمیمعنوانبهراطراحنقشمشارکتیروشهایطرفداران

دگانکنناستفادهمشارکتباجمعیامریراطراحانهتصمیمومیبردندسوال
به.بودندمنطقهایوشهریبرنامهریزیتحوالتتاثیرتحتنسلاین.میدانستند

بهنامید،طراحیازتازهایشکلراآنبتوانکهتوجهیقابلحاصلبرودبنت،زعم
:کنندنتعیینقشسومواولنسلدومشارکتی،روشهایخالفبه.نیاوردندبار

مسئلهبهبتنسخودرویکرددرکهتفاوتیبامنتها،میشناختندرسمیتبهراطراح
برسومنسللیوبود،بیرونیعینیمولفههایبهملتزموعینیتگرااولنسلداشتند
داشتتکیهطراحخودذهنیساختار

روش هایگفتمی توانکلیتصویریکدر
حطرا:کهبوداستوارباورهااینبراولنسل
پیشراه حلهرگونه؟می داندهرکسازبهتر

دورهببایدمطقآشدهتجربهپیشازوداورانه
بهبایدطراحیمسئلههرشود؟ریخته

نهایتآوشودخردکوچک ترمسئله های
تحلیلوتجزیهحاصلکهجزئیراه حل های

ترکیبهمبا،استمسایلخردهآنعلمی
.گردند

طرف داران روش های نسل اول، 
ترکیب_طراحی تحلیل

روش های سوم، طراحان پیرو نسل 
آزمون_مایه

جزیهتازمتشکلفرایندیطراحیسوم،نسلنظراز
آندرکهاستارزش یابیوترکیب،،تحلیلو

شدهکسبداده هایکهاستسیاهیجعبهطراح،
لتبدیطمهقابلنتیجهبهمرموزفرایندیدررا

می کند

روش های نسل دوم، طراحان با 
مشارکت

دسته بندی مدل های مختلف طراحی

کتمشاربابایدطراحئ،ومدنسلنظراز
تباهاشحقطراح.باشدکنندگاناستفاده

.ندارد
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دسته بندی مدل های مختلف طراحی
رنوعتفک

همگراواگرا

نوعبرخوردبامسئلهطراحی

خالقانهمنطقی

نوعفرآیندطراحی

غیرخطیخطی
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جمع    بندی نظریات مختلف

37

کهدمیدانناعمالازرشتهایراطراحیعملمعماران،بویژهطراحانازبسیاریکلی،طوربه
.هستندتمایزغیرقابلودرونی
درکهاستابیارزشیوترکیبتحلیل،وتجزیهازفرایندیطراحی،فرایندکهاستشدهفرض
ارائهلقابنتیجةبهمرموزفرایندیدرراشدهکسبدادههایکهاستسیاهیجعبةطراحآن

.میکندتبدیل
مرحلةواشدبداشتهخطیشکلامکانحدتابایدطراحیفرایندکهمعتقدندمعمارانبعضی

.باشدطراحیفعالیتهایبرمقدمبرنامهریزی
طراحیخودزیراشوددادهزیادیاهمیتنبایدبرنامهریزیبهکهمعتقدندکههستندمعمارانی

.میسازدروشنرامسائل
ذیافرادتمامبهرادفراینبایدیافتهسازمانشفافراهبردهایبکارگیریباکهمعتقدندبعضی
.کردمعرفینفع

تنهاطراحیرایبواستکردنتلفوقتطراحیفرایندبهپرداختنکهمعتقدنددیگریافراد
.استکافیعمومیدرکوشعور
واحدکلدربخشیراهحلهایترکیبواجزاءحلمسئله،یکتجزیةراطراحیفرایندبرخی

.استدادهقرارتاثیرتحتراطراحانحاضرزمانتافکریجریاناین.دانستهاند
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طرح درس آموزش معماری در ایران

نچودروسیمی             توانکارشناسیمقطعدرمعماریطراحیبامرتبطاصلیدروسجملهاز
ادامهدرکهبردنامرامعماریدرطراحیفرآیندنهایی،طرحو،5،4،3،٢،1معماریطراحی

.می شوندبررسیمذکورواحد هایدرسیشرحتفصیلبه
ومعماریطراحیباآشناییکلیهدفبادرسیواحد5در1معماریطراحیدرس

بایآشنایچوناهدافیکهاستشدهطرح ریزیطراحیفرآیندومعماریمسائلباآشنایی
ایدههبدستیابیروشآموختنوتمرین،معماریدرجزءوکلباآشناییمعماری،مصادیق

رد(طرح)جواببه(برنامه)سوالازسیرومعماریطرحبهرسیدنبرایآنپرورشوکلی
کهاستپروژه ایاولینعنوانبهوبودهدرسیطرحویژه یاهدافجزوطراحیفرآیند

رامعماریطراحیمقدماتکارگاهسهیافته هایونکاتبایدومی شودمواجهآنبادانشجو
فضاهااویرتصوکالبدیعناصربادانشجویانتجربه ی.کندتالیفهمباتمرینیکقالبدر
.استزبانیکدهنده یتشکیلکلماتباآشناییهمچونمعماریموضوعاتو
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طرح درس آموزش معماری در ایران

ایفضیکطراحیبرایدانشجوقابلیت             هایافزایشکلیهدفبادرسیواحد5قالبدر٢معماریطرح
مانندویژه ایاهدافوبوده1معماریطراحیدرسدرطراحیتجربهازیافته هایشبرافزودنومشخص
نظردرابونیمسالدرشدهارائهدروسباهمگامقبلیطرحازوسیع ترنسبتاپروژه ییکبهپرداختن

هتراستبهمچنینومی شوددنبالرفتاریومحیطیشرایطنظرگیریدرمانندویژه ایرویکردگرفتن
 یزمینهدراویاری گرمی توانندوکردهتجربهراآنهادانشجوکهباشدفضاهاییازموضوعطرحتا

دروسمیانرابطهبرقراریباآموزشییامسکونیواحد هایمعماریچونموضوعاتیباشندطراحی
نکردکاربرایمناسبطرح هایجزومعاصرمعماریوساختمانوعمومیشرایطتنظیممانندنظری

درطراحی.می باشدطرحاینویژه یاهدافازکلوجزءمیانرابطه یباآشناییهمچنینو.می باشند
بهتوجهیکدیگر،کناردرنسل٢یا1خانوادهیکترجیحاًتعریفکوچکگروهبرایشهریبافتداخل
معرضدرکهفضاهاداخلیجزییاتطراحیهمسایگی،مالحظاتوجواری هاهموعملکردیعوامل

وسایلولوازمازاعممی کنندتغییرمدتکوتاهدرمعموالًومی گیرندقرارطراحیحوزهدرودید
اجتماعیودیاعتقافرهنگی،مسایلوساختاقتصادباتطبیقزندگی،وسایلوتکمیل کنندهوالحاقی
،صالحموتأسیسات،سازهوضعبهتوجه،...وسنیشرایطوخصوصیوعمومیعرصه هایتعیینمانند
هویتابمتناسبمعمارانهطراحیوفضاهاکیفیتبهتوجهفضاها،بامتنایبشبوروزنوربهتوجه

.آوردشماربهدرساینسرفصل هایجزومی توانرادستاینازعواملیوفرهنگی
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طرح درس آموزش معماری در ایران

وفرهنگیمفاهیمبهتوجهکلیهدفبادرسیواحد5قالبدر3معماریطراحیدرس
باشدنهمگامجهتدرکارکرددرمستترنهفته یمعنایوجامعهآرمان هایوارزش ها

اشتنبردباطرحاین.استشدهطرح ریزیکالبدیومادیمؤثرعواملوبناعملکردینظام
ودوجبهبرایتجربه ایایجادجهتدرمعماریفرهنگیابعادبهپاسخگوییبرایگامی
ن هایآرمایادآورآندرونیفضاهایوعناصرکیفیتوبیرونیشکلکهمعمارییکاوردن

نظامسادگیواستشدهطرح ریزیویژهاهدافعنوانبهباشدجامعههنریوفرهنگی
قالبدرتوامانصورتبهبیرونیودرونیفضاهایجزییتبهتوجهوبناعملکردی
.می روندشماربهدرسیواحداینسرفصل هایجزوآموزشیفضاهایچونپروژه هایی
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بینومعماریجامعیتگرفتننظردربادرسیواحد5قالبدر4معماریطراحیدرس
،سازه ایعملکردی،نظام هایتالیفبرایتالشهدفباآنبودنبعدیچندورشته ای

هایتندرمی بایستواستشدههدف گذاریمنسجممعماریطرحیکقالبدرتاسیساتی
ویرنظردقتوتوجهمتنوعوپیچیدهعملکردباعمومیفضاییکانتخاببادانشجو
زمانهمپاسخگوییومعماریترکیبکیفیتوصحتعملکردی،محدودیت هایوضوابط

راویژهمعمارییکدرتفصیلیجامعیتتمرینوتاسیساتوسازهها،عملکردبهصحیحو
.برساندنتیجهبهودادهقرارهدف

رفه ایحطرحاولیندیگردروسازدانشجویافته هایازاستفادهجامعیتدلیلبهدرساین
دچنمجموعه ییکبتوانددانشجوکهاستایندرساینازنهاییهدف.می رودشماربه

علمیالزمرویکردهایومهندسیاصولباهمراهراشهرینسبتاًمقیاسباعملکردی
کندطراحیوبرنامه ریزی
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یبرابرنامه ریزیبرایتواناییکسبهدفبادرسیواحد5قالبدر5معماریطراحیدرس
طراحیبرایالزمآگاهی هایحصولوشدهطرح ریزیکالنقیاس هایدرطراحی

وعهمجمطرحبرموثرعواملگرفتننظردرباکالنوخردمقیاسدرمسکونیمجموعه های
وکنندگاناستفادهاقتصادیوفرهنگی-اجتماعیشرایطوطرحبستراقلیمیشرایطمانند

صادیاقتوفرهنگی،اجتماعیطبیعی،محیطعواملبامواجههدرطراحیتمرینباآشنایی
بهطرحایناهدافجزومسکونیمجموعه یوواحدهامقیاسدرمحیطیشرایطتنظیمو

وردیففعالیت هایبرآنهاتاثیرومسکنمختلفگونه هایباآشناییکهمی روندشمار
طراحیتاثیرنحوه یوآنهاهمجواری هایبرحاکمهایقانونمندیوساکناناجتماعی
حساببهدزساینویژه یاهدافجزوساکناناجتماعیتعامالتبرجمعیفضاهای
ترعایومجموعهادراکیوکالبدیکیفیت هایوبستروهمسایگی هابهتوجه.می آیند

ندی هایعرصه بوسایتارتباطاتو...ومقیاستناسبات،وحدت،مانندفضاییانتظاماصول
.می باشندطرحایندرارائهقابلسرفصل هایجزودستاینازمواردیوفضاها
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نتیجه گیری

دمی خورچشمبهطراحیمختلفنظریاتبادروسسرفصلواهدافتطبیقدرکهآنچه
:کهمی باشدنکتهاین

تکنیک هایوروش هاانواعآموزشبهتاکیدیهیچگونهمعماریطرح هایسرفصلدر•
.نمی خوردچشمبهطراحی

یاورایانه ایابزارهایباطراحییاوگروهیطراحی هایبهپرداختن:مثالعنوانبه•
نحوهبااندانشجویآشناییمنظوربهکارفرمایانباکاربردیمشارکتی،طراحیتجربه ی
تکنیکباطراحییکتجربه ییاوطراحیدرذی  نفعافرادوکارفرمابابرخورد

.مختلفنظریاتسایریاومعماریبرنامه دهی
 هایمهارتعنوانبهانتقادیتفکروخالقیتقدرتپرورشزمینهدرتالش هاییالبته-

کردنواردودرسیبرنامهدرتغییربهنیازاین حالبا.می خوردچشمبهطراحیباالبرنده ی
.می خوردچشمبه...و٢و1قالبدرطراحیمختلفروش های


