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  : چکیده

طراحی معماري داخلی است؛ اینکه براي رسیدن از سوال به جواب در نحوه یاددهی موضوع اصلی این پژوهش بررسی نسبت بین طراحی و 
متصور شد که با گذر  توان یک راه فراگیر براي همه دانشجویان هایی باید طی شود و چه جریانی دنبال گردد، اینکه آیا می طراحی چه مرحله

ارتباط دارند مطرح ) design(ي طراحی  هایی که با مقوله از آن طراحی خود را به سرانجام برسانند؟ و این پرسشی است که در تمامی رشته
  .است

ات روش جمع آوري اطالع. توصیفی استفاده می شود -است که براي انجام آن از تکنیک هاي تحلیلی استدالل منطقیروش تحقیق 
  .مراجعه به منابع مکتوب و کتابخانه اي است

اي مطلق براي طراحی معماري داخلی و  توان به طور قطعی قاعده شود که نمی با بررسی علم طراحی و فرآیند طراحی نتیجه گرفته می
ن میان مهم و با اهمیت جلوه آنچه در ای. دهند صادق هستند بندي کار را نشان می طراحی معماري در نظر گرفت، گر چه قواعدي که تقسیم

باشد تا بتوان به طور غیر مستقیم جریان  میامري مؤثر گذاري در هر مرحله از طراحی و در نهایت هم ارزشیابی اهداف  کرد این بود که هدف
ح و وضع کرد که بتوانند با اي خاص بتوان براي همه افراد دستورالعملی ثابت طر طراحی را پیگیري و دنبال نمود و اینکه با قرار دادن قاعده

  .رسد خواندن آن طراحی کنند، اندکی دور از ذهن به نظر می

 

  :کلید واژه ها

 .فرایند آموزش، فرایند طراحی، پروسه دیزاینمعماري داخلی، ، آموزش
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  :مقدمه_1

دهند، اما  ند و مسیر و کار خود را ادامه میبر هاي نو لذت می هاي جدید و ایده کنند از به وجود آمدن طرح در دنیاي طراحی، آنانکه طراحی می
شود طراح شد و طراحی  گذارند، تا به دنیاي طراحی وارد شوند سر در گم و گیج از اینکه چگونه می آنانکه تازه قدم پیش روي خویش می

امري ذاتی است که خداوند این  عده اي تصور میکنند که طراحی و تفکر و خالق بودن .کنند کرد، به طراحان و دنیاي اطراف خود نگاه می
موهبت را به عده اي خاص هدیه کرده و آنها از بهره گیري از آن بی نصیب هستند و این در حالی است که با اندکی تالش میتوان به هر 

  .چه خواست رسید

هستند که با سیر آن بتوانند  تر شویم در باب معماري و معماري داخلی، دانشجویان بسیاري در تکاپوي یافتن مسیري مشخص قدري دقیق
کردن این مسیر و این  براي روشن. شود سیري که در این پژوهش با نام فرآیند طراحی از آن ذکر میم  هاي خویش را بیابند، پاسخ طرح

ار دستیابی به طراحی وطراحی کردن در کن. و شناخت طراحی نیز به تنهایی ممکن نمیباشد فرآیند باید قدم در راه شناخت طراحی گذاشت، 
اینکه طراحی چگونه امري است با حل کردن این موضوع و پاسخ دادن به . شکلی درست و تعریفی مناسب از طراحی بدست می آید

ي آن مسائل  در ادامه. شویم در ابتدا با شناخت طراحی، وارد موضوع می .سواالتی از این قبیل میتوان گره گشاي نوآموز معماري بود
  .شود شود و به آن پرداخته می از آغازین مرحله فرآیند معماري باز می روي طراح پیش

با درك کردن طراحی بطور واضح دریافت میشود که روندي منطقی بر کل پروسه ي طراحی حکم فرماست ، مکشوف کردن این روند و 
  .سلسله مراتب طی آن چه از بعد فیزیکی و چه از بعد ذهنی هدف این پژوهش میباشد

  

  :ي موضوع بیات و پیشینهاد_2

ي بحث تحلیل و بررسی طراحی و فرآیند آن و حتی تعریف آن  اما پیشینه. گردد ي علم طراحی باز می ي بحث این پژوهش به پیشینه پیشینه
و  )فیلسـوف انگلیسـی  (در ایـن دوره افـرادي همچـون رایـل     . گـردد  ي حاضر بـازمی  میالدي تا همین دوره 1950هاي  بیشتر به بین سال

گر چه طراحی موضوع است که هر کس که به نحوي . شناسانی همچون بارتلت و کارل راجرز به بررسی طراحی و شناخت آن پرداختند روان
ي طراحـی و رونـد    با آن در اتباط باشد نقشی در توسعه و تحلیل آن دارد اما معماران برجسته نیز همچون کولوربوزیه نظرات خود را درباره

  .اند داشته طراحی ابراز

همزمان با سرعت گرفتن رشد علم و پیشرفت تکنولوژي، توجه به طراحی و فرآیند طراحی هم افـزایش یافـت و    1950هاي  در بعد از سال
ي  ور، جان پیج و کریس جونز به این موضوع پرداختند و این مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد که موسسه افرادي همچون تام مارکوس، تام می

ي معمـاري و طراحـی معمـاري و رونـد آن      ي نظراتی درباره به ارائه» راهنماي حرفه مدیریت معماري«نتی معماران بریتانیا در کتاب سلط
بـه بررسـی طراحـی و    ) How Designers Think(در عصر حاضر هم نویسندگانی همچون برایان الوسون در کتـاب  . پرداخته است

  .اند مسائل مربوط به آن پرداخته

  

  :اصلی پرسششرح مسئله و _3

گذارد و از سـوي دیگـر بـه     از یک سو پا در هنر و تاریخ هنر و طراحی می. گیرد اي را در بر می ي گسترده پرسش اصلی این پژوهش حوزه
ي علـم   هـا در حـوزه   شاید بتوان مطالعـات رفتارشناسـی انسـان   . گردد ي روان شناسی باز می بررسی مطالعات روان شناختی انسان و حوزه

 .ي این حقیقت دانست ي بررسی کننده ترین حوزه شناسی را مهم روان
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ي هنـر را مطـرح    شناسـی و حـوزه   گذارد و ارتبـاطی بـین روان   ي هنر و معماري می هاي ذکر شده، پا در حوزه این پژوهش با بررسی حوزه
  :ها پاسخ گفت این مسیر، باید به این پرسشدر نخستین گام پژوهش سعی در شناخت طراحی و روند طراحی است که در  .سازد می

 مسیر رسیدن از سوال به جواب در طراحی چگونه است؟ آیا روشی علمی براي طراحی و فرآیند آن وجود دارد؟ -

 جایگاه تفکر در فرآیند طراحی کجاست؟ -

 رساند؟ در حل مسائل طراحی کمک می دانشچویانتوان به  چگونه با بررسی طراحی می -

 آیند طراحی داخلی و فرآیند طراحی معماري چیست؟هاي فر تفاوت -

 

  طراح و نحوه ي اندیشیدن_4

شود موضوعی دقیق و با جزئیات و داراي شرایط خاص آن پروژه و  که محصول و آنچه از طراحی حاصل می همیشه در طراحی با توجه به آن
راحی امري بسیار پیشرفته است، پـس مسـیر رسـیدن از    شود که چون محصول کار ط باشد، تصور می بهتر بگوییم مخصوص آن پروژه می

بـا انـدکی تأمـل بـر روي کـار      . یابی به محصول طراحی نیز امري پیچیده است؛ در صورتی که چنین نیست ي اول طراحی تا دست مرحله
  یتاً سـاده اسـت و از سلسـله   اي پیچیده و جامع دارد، اما خود مسیر طراحی ماه توان دریافت که گرچه حاصل کار طراحی نتیجه طراحان می

اي کامل و پخته پس از طی این مراحـل   رسیم که لزوم رسیدن به نتیجه مراتبی تشکیل شده که با تفکیک آن، به مراتبی ساده و سهل می
  .باشد ساده می

د معجونی کامل و جامع داراي باش سازي در آشپزي می توان با آشپزي مقایسه کرد، غذا که حاصل فرآیند پخت و آماده در واقع طراحی را می
که این محصول پیچیده از عناصري ساده و مواد  باشد، در حالی هاي مختلف و دلنشین سلیقه و مزاجی خاص می هاي مختلف و طعم رنگ
  .اند اي خام تشکیل شده است که در طی مراحل پخت به این مرحله از تکامل دست یافته اولیه

. رسد کند که در طی این روند به پختگی و پیچیدگی خاص خود می کامل است ولی روندي را طی می در طراحی نیز گرچه محصول جامع و
توان گفت طراحی پیچیدگی در عین  در واقع می. شود اي کامل و پیچیده را شامل می در واقع فرآیندي ساده با اجزایی به نسبت ساده نتیجه

  .هاست ي از سادگیا و یا طراحی نمودي پیچیده از مجموعه! سادگی است

ي خود تفکیک کرد تا به درك این مراحل  ي آن الزم است بتوان این پیچیدگی را به مراحل ساده براي درك موضوع طراحی و مطالعه
این چنین است که هر کار طراحی شده را . گیري محصول بر اثر فکر طراح در این فرآیند، مشخص شود ي شکل ماهیت کلی طراحی و نحوه

ها محصول پدید آمده  هاي مختلف و دفعات متعدد عملی ساده در نظر گرفت که با روي هم قرار گرفتن این الیه محصول الیه توان می
  .است

براي درك این سلسله مراتب ساده و (هاي ترتیب شده دارد  این سلسله مراتب ساده و طی کردن آن نیازمند طراحی ابزارمند و داراي حس
طراحی که عالوه بر فکر خویش، قادر باشد محیط پیرامون را خود را خوب ببیند .) و قوي نیاز است مندطراحی ابزارتحلیل آن در طراحی به 

  .ي کاغذ ترسیم کند ها با افکار خویش مخلوق جدید خود را بر صفحه و در امتزاج دیده

در طراحی با تفکر و اندیشیدن در علوم دیگر متفاوت اما تفکر و نوع تفکر . شود در طراحی و مباحث مربوط به آن همیشه از تفکر یاد می
 Designمنظور(اما در طراحی . رسد اي که مورد نظر است در فضاي ذهنی می در علوم مهندسی تفکر بدون بازخورد خارج به نتیجه .است
  .هم طراحی استبازخورد اندیشه با واقعیت و در واقع تجسم واقعیت پیش از ساخت از ملزومات و مطالب بسیار م) است

البته نوعی از تفکر که در ماهیت خود با ترسیم همراه ! ي فکري وجود انسان استوار است توان نتیجه گرفت که معماري بر جنبه پس می 
  .است
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حان برخی طراحان، مثل معماران و طرا« :کند که در تفکیک این دو مقوله از طراحی در علوم مختلف برایان الوسون به زیبایی بیان می
داخلی و طراحان صنعتی، نیاز به حس بصري تربیت شده دارند و معموالً الزم است بتوانند با دست آزاد خوب ترسیم کنند، اما طراحانی که 

حس بصري .1»ها نیازمندند ةاي باالتري در کار با ارقام و نظایر آن در آن سوي طیف و بیشتر نزدیک به مهندسی هستند، احتماالً به مهارت
به تصویر کشیدن دنیاي درون _2، )برداشت عینی(دیدن و کاویدن دنیاي برون _1 :یت شده بازگوي دو واقعیت مهم در طراحی استترب

هایی دارد توانایی دیدن و ترسیم براي معماران و طراحان داخلی بسیار مهم و حائز اهمیت  هر نوع طراحی نیاز به ملزومات و توانایی. )ترسیم(
  . کار با اعداد براي علوم مهندسیاست و توانایی 

که (هنگامی که مسائل منطقی . باشد ي طراحی به تفاوت در خاستگاه عملکرد مغز در قبال برخورد با این دو مقوله می تفاوت در این دو نحوه
ي چپ  غز منطقی یا نیمکرهفرآیند اندیشیدن نسبت به آن با م. باشد موضوع بحث می.) در مسائل علوم مهندسی غالباً از این دسته هستند

کند،  باشد، اما هنگامی که نسبت به مسائلی در طراحی که عالوه بر منطق از ترسیم، شهود، خالقیت و هنر استفاده می مغز همراه می
ي  کره نیم گیري از کنند چون در حال بهره هایشان از ترسیم استفاده می همواره کسانی که در طراحی .شود ي چپ مغز وارد عمل می نیمکره

ها ظهور و بروز پیدا کند که این امر به صورت ملموسی عینیت پیدا  شوند که خالقیت در امور طراحی آن راست مغز خود هستند، باعث می
گیرد و  آن هنگام که طراح قلم به دست می ،شود گذارد و با طراح همراه می در اینجاست که خالقیت پا در وادي طراحی می. کند می
توان  هنگامی که شخصی در حال ترسیم ذهنیات خود باشد، قطعاً تفکر او در ترسیمات او تأثیرگذار است به صورتی که همواره می !کشد می

  .دهد ها را نشان نمی ها همواره روش تفکر و فرآیند تفکر آن طراحان را به هنگام اندیشیدن و کشیدن خطوط مشاهده کرد اما خط کشیدن آن

این امر لزوم داشتن آگاهی و تیزبینی براي . یزي نیست که همیشه طراحان عادت به تحلیل و آشکار کردنش داشته باشندفرآیند اندیشیدن چ
ي پخت این  که نحوه کنند در واقع غذاي آماده شده است و این چه که طراحان آشکار می زیرا آن. کند درك فرآیند طراحی را دو چندان می

طراحان و باالخص معماران به پاسخ طراحی خود  .کند اند، اهمیت این مسئله را دو چندان می ي آن چه بوده ندهي تشکیل ده غذا و مواد اولیه
ي طراح هم در این پروسه است  گیري کامل مسئله ي طراح و اصالً شکل رسند و گاهی حل مسئله ي طراحی می پس از طی فرآیند و پروسه

توان گفت معماران و  از اینروست که می .باشد ي طراحی با طی مسیر طراحی امکان پذیر نمی لهگویی به مسئ گویی پاسخ. گیرد که صورت می
چون گاهی . حل محور دارد و نه مسئله محور به عبارتی دیگر معماري رویکردي راه! حل هستند  طراحان داخلی برخالف دیگر علوم، تابع راه

هاي  چون راه. د در حالی که دیگر علوم و دانشمندان رویکردي مسئله محور دارندشو حتی خود مسئله هم در رسیدن ان تدقیق و روشن می
گونه است  ي طراحی متفاوت است و این گویی به مسئله ي برخورد هر معمار هم در پاسخ رسیدن از سوال به جواب متفاوت است پس نحوه

  .پاسخ دارداي و روشی در برخورد با مسئله و رسیدن به  که هر طراح براي خود شیوه

کردن راه رسیدن به جواب در روند فیزیکی و یا به عبارت دیگر روند منطقی یا عینی حل مسئله توسط معمار  این گوناگونی برخورد و طی
هاي ساده تا مراحل نهایی در نظر گرفته شود،  است و اگر نه چنانچه به این بحث که مراحل مختلف طراحی در سطوح مختلف فکري از ایده

هاي اولیه به  اي مختلف عمل کند، اما همگی فرآیندي از خامی به سوي پختگی و یا از ایده یابیم که ممکن است هر طراح به گونه میدر 
  .ي مطلوبی نخواهد داشت ي مراتب خود طی شود، نتیجه کنند که هر گاه این فرآیند بدون تأمل و رعایت سلسله طرح نهایی را طی می

شود روح حاکم بر طراحی نیز متفاوت است، در  قدر این روندهاي فردي با یکدیگر تفاوت دارند که احساس می نجالب است چون گاهی آ
شود  یک معمار موفق و مورد تحسین اواییر یکنا، ابراز داشته است که فرآیند طراحی براي او از جایی شروع می«  .صورتی که چنین نیست

در دفترمان  ما« .ت دارد از انتخاب مصالح و ترسیم جزئیات با مقایس واقعی اتصاالتشان آغاز کندکنند او دوس که دیگران جزئیات تلقی می
خواهیم به وجود آوریم،  به طور مثال اگر بدانیم با اتصاالت گوناگون مصالح چه چیزي میکنیم،  یات با مقیاس واقعی شروع میمعموالً از جزئ
  2».یابیم، زیرا براي اتصال راحت مواد و مصالح معین، راه و روشی خاص وجود داردتوانیم به آرایش کلی خوبی دست  آن وقت می

ي طراحان داراي فرآیندي ثابت هستند که از اولین لحظه  گرچه ممکن است هر معمار یا طراح روندي خاص خود را طی کند ولی همه
  .ي نهایی آن براي همگی صادق است طراحی تا مرحله
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  آنحل  و ي طراحی مسئله_5

اید که در هنگام مواجه شدن با یک  کند و مخصوصاً دانشجویان طراحی این مسئله به وجود می همیشه براي هر کس که طراحی می
گردند که بر طبق آن اصول طراحی خود را  ي طراحان و دانشجویان مبتدي به دنبال اصول و راهی می همه ي طراحی چه باید کرد؟ مسئله

شود تا جایی که او  گیري فرد از طراحی هم بیشتر می شود در واقعیت فاصله براي یافتن این اصول بیشتر می هر قدر تالش. شروع کنند
ها که در طراحی تجربه  آن. ماند می رمق از طراحی باز کند که خسته و بی قدر در پیداکردن راهی براي شروع طراحی خود تالش می آن

ها  شود، آن ریزي براي هر طراحی از دل خود آن طرح بیرون کشیده می اند که طراحی و برنامه هي خود دریافت بیشتري دارند بر اساس تجربه
شوند و هر از چند گاهی  هاي طراح دست به کار طراحی می ي موضوعیت و خواسته دریغ پس از دریافت اطالعات اولیه و کامل کننده بی

  .کنند ریزي می ي کار را براي خود برنامه ادامههاي خود را بررسی کرده و سپس راه  کنند و یافته مکث می

مراتبی و منطقی وضع کرد تمام   همین امر که شاید هیچ وقت نتوان به صورت دستورالعملی براي طراحی یک روند ثابت و سلسله
شخص محور است و باید اي م روند که البد طراحی شیوه خود به این فکر می کند و خودبه نوآموزهاي طراحی را دچار یأس ناخودآگاه می

ها و  طراحان مبتدي فارغ از هرگونه بینشی نسبت به طراحی به دستورالعمل. استعداد ذاتی و درونی دربرآوردکردن نیازهاي طراحی داشت
ارها غافل از اینکه این نمود«ها به طرح مورد نظر خود برسند  ي اصول آن برند تا در سایه نمودارهاي وضع شده براي طراحی پناه می

ساله کمک کند  رفتن ممکن است به یک بچه ي یک ي راه رسانند که نموداري از نحوه قدر به هدایت طراح در فرآیند طراحی یاري می همان
چه  اند بیشتر از آن ي تبادلی به هم مرتبط دانستن این که طراحی مشتمل بر مراحل تحلیل، ترکیب و ارزیابی است که در چرخه. که راه برود

در واقع تنها خود فرد است که . کند شدن در استخر شود، فرد را قادر به طراحی نمی هاي شناي پروانه ممکن است مانع غرق از حرکت گاهی
  3»باید آن فرآیند را براي خود تألیف کند

ت به تعریف طراحی افراد و اندیشمندان مختلف آراء متفاوتی نسب. اولین گام براي شروع طراحی دانستن ماهیت و هویت طراحی است
دو نگرش که به . »هاي بشر ایجاد تغییر در ساخته« :کند آنچه را در حکم تعریف غایی طراحی قبول دارد اینگونه بیان می 4کریس جونز.دارند

اي دیگر  اي معتقدند که طراحی خلق بدون وجود قبلی است و عده دهند، عده ي عمل در طراحی را نشان می گردند نحوه ماهیت طراحی برمی
ي طراحی متوجه اصالح چیزي  طراحی بیشتر کاري ترمیمی است و بخشی از مسئله« .بر این باورند که طراحی تغییر و بازسازي دوباره است

 5».کند چیزي را که ایراد دارد به نحوي اصالح یا ترمیم کند طراح کسی است که سعی می. است که صورت نامطلوب به خود گرفته است
شاید اگر بخواهیم تعریفی از . گیرد کند و در طی این مسیر است که همه چیز شکل می ي از جهل به سوي آگاهی طی میطراحی مسیر

  .ها طراحی ارائه دهیم بگوییم طراحی یعنی تالش براي به ثمر رساندن و بالفعل کردن آگاهی

اي که دارد طراحی را چگونه  ه هر شخص با جهان بینیگردد به ماهیت اصلی آن و اینک این چندگونه بودن تعریف طراحی نیز باز می 
کریس جونز . تر از یافتن پاسخ باشد جو بسیار با اهمیت یابیم ولی شاید نفس جست اي دست نمی کننده ما هرگز به تعریف واحد قانع« . بیند می

  6».وجو آگاهی داشته است جستبه دشواري این ) ي عملی پیچیده اجراي مؤمنانه( در توصیف دیگر خود از طراحی ) 1996(

ي این مراحل طراح به عنوان یک تصمیم  ي تحلیل، ترکیب و ارزیابی است که در هر سه همانطور که گفته شد هر طراحی شامل سه مرحله
یاري و هاي بس هاي طراحی است چون هر لحظه در طراحی راه ترین جنبه گیري در طراحی یکی از مهم تصمیم .اساسی دارد ینقش ،گیرنده
. ها را انتخاب کند که خود بیانگر این موضوع است اید که او به ناچار باید یکی از آن هاي زیادي بر سر راه طراح به وجود می انتخاب

شود  ي طراحی با اتخاذ تصمیم درست آغاز می برنامه 7»ي تصمیمات راهبردي است تا محاسبات دقیق ي طراحی بیشتر مسئله مسئله«
اي مشخص داشته باشند داشتن این برنامه براي گرفتن تصمیم اولیه درست در  کنند در طراحی خود برنامه طراحان سعی می ي که همه این
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شود و این تصمیمات پیاپی هستند که مسیر طراحی را  یهتر بگوییم کل طراحی با یک تصمیم شروع می. مقابل آن صورت پذیر نیست
هر مسئله ساختار خاص خود را داراست و طراحی خوب به همسویی با این ساختار بستگی دارد و در طراحی هر موضوع و . سازند روشن می

  .نه حرکت در جهت آن

رسد که طراحی یک فرآیند است که شامل مراتبی است نه  تا اینجا دریافتیم که موضوع مطرح شده در باب طراحی به این مسئله می
ي این  توان تقدم و تأخر خاصی براي آن قائل شد در واقع طراحی مجموعه عی جدا کرد و نه میتوان این مراتب را از یکدیگر به طور قط می

گردند  آیند و مطرح می مراحل که به صورت همزمان در طراحی به وجود می حال براي برنامه ریزي و پیشبرد این. شود مراحل را شامل می
شود در  شود و سپس انجام و آغاز پروژه شروع می ریزي می ها که ابتدا برنامه یا پروژهباید این نکته را در نظر داشت که برخالف دیگر علوم و 

اي کامل تنظیم کرد که پس از تنظیم آن بتوان با  توان برنامه روند یعنی هیچگاه نمی طور همزمان پیش میبریزي  این باب طراحی و برنامه
  .قطعیت شروع به طراحی کرد و کار طراحی را آغاز نمود

آید و هر  خواهد انجام دهد بدست می ي طرح اساساً از ارتباط مستمر آنچه در معماري ممکن است و آنچه فرد می برنامه«ه عبارت دیگرب
شروع کد و بعد به طراحی پرداخت، باید طراحی و   توان از برنامه کند نمی ها تعدیل می ي ممکن گیرد فکر او را درباره کاري که انجام می

  8».اند ي را همزمان شروع کرد زیرا این دو فعالیت کامالً به یکدیگر مربوطریز برنامه

توان به فردي تشبیه کرد که از  گیرد طراحی را می ریزي براي حل مسئله با هم شکل می در طراحی هم مسئله و هم راه حل و هم برنامه
  .دهند ات و خصوصیات آن بیشتر خودشان را نشان میشویم جزئی تر می شود و هر چه به آن نزدیک ي دور به ما نزدیک می فاصله

رسد طراحی فرآیندي باشد که در آن مسئله و راه حل به همراه یکدیگر  بیشتر به نظر می« و چون این یکی از خصوصیات طراحی است 
اي منحصر به فرد خود را در پیش  از همین روست که هر معمار در برخورد با موضوع طراحی در انتهاي کار روش و شیوه 9».گیرند شکل می

ي طراحی و راه حل آن در هنگام طراحی با توجه به  مشابه نیستند ،چون مسئله  گاه دو بنایی پش از طراحی با یکدیگر کامالً گیرد و هیچ می
حلی منحصر به فرد خواهد  پیشنهادي او نیز به خودي خود راه  حل شود و درك او از مسئله و راه ذهن او تعریف می بینی معمار در دید و جهان

ي اصلی طرح  گویی به مسئله خاص در پاسخ اي خاص و روشی آید که هر یک ایده بود و به این ترتیب روزانه میلیونها معماري به وجود می
ها متصور شد با در نظر گرفتن  گیري طراح در ذهن آن ي برخورد و شکل توان روند طراحی و نحوه ي دنیا میبه عدد تمام معمارها. اند داشته

  .کنند ها همگی فرآیندي واحد از خامی تا پختگی در طول طراحی را طی می این موضوع که آن

جان پیج، استاد علوم ساختمانی «.کند ن برخورد میي تحلیل، ترکیب و ارزیابی بود که هر معمار به نحوي با آ فرآیند کلی شامل سه مرحله
این راهبرد شامل تعیین اهداف به دقت تعریف . نامد اختیار کنند گوید، طراحان بهتر است آنچه را وي راهبرد فزاینده براي طراحی می می

ي هر یک از معیارها تعدادي راه حل فرعی خواهد که برا گاه از طراح می راهبرد پیشنهادي پیج، آن. هاي ارزیابی آن است شده و نیز مالك
شود که هدف در این راهبرد ازدیاد زمان  گفته می. ي معیارها نیست را کنار بگذارد گوي همه هایی را که پاسخ حل گردآوري کند و سپس راه

ي  ی در مورد حل مسئلهآنچه بطور کل 10». هاي بد است حل صرف شده براي تحلیل و ترکیب و تقلیل زمان صرف شده براي ترکیب راه
هاي ارزیابی آن اهداف است تا با  ي طراحی و سپس مالك توان در نظر گرفت مشخص کردن اهداف هر مرحله طراحی براي طراحان می

کند همزمان بتواند جایگاه روند طراحی خود و مسیر طی شده را نسبت به کل فرآیند  توجه به اینکه هر طراح روند خاص خود را طی می
  .یابی کندارز
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  فرآیند طراحی_5

ي  با وجود این مبتدیان باید ابتدا عناصر زمینه .ي کار خود فکر کنیم کار را بهتر انجام خواهیم داد در مورد طراحی هر چه کمتر به شیوه« 
نیاز به دانستن و در قبال آن  .باشد همیشه براي بروز یک فعالیت از سوي انسان، نیاز به آگاهی می 11». مهارتی خود را تجزیه و تحلیل کنند

  .اطالع نسبی از کاري که پیش روست

ي  از جمله. باشد تا فرآیند طراحی مسیر درست خود را بدون هیچ مشکلی طی کند ها می در طراحی نیز باید یک سري اطالعات و مهارت
:  گوید ، فیلسوف مشهور انگلیسی می12رایل. اشاره کردي طراحانه  توان به مهارت ترسیم، تصور، تخیل و اندیشیدن به نحوه ها می این مهارت

اندیشیدن را باید نوعی مهارت ": کند روانشناس همین نکته را به نوعی تکرار می 13بعدها بارتلت !اندیشه امري است بسیار متکی بر مهارت
  14".پیچیده در سطح باال تلقی کرد

. شود هاي طرخی شروع به طراحی می کند تازه سرآغاز طراحی شروع می ارتآن هنگام که یک طراح با در نظر داشتن و فراهم نمودن مه
اي  در طراحی با توجه به نوع طراحی .شود ها عمل طراحی دچار مشکل می ها پیش نیازهاي طراحی هستند که بدون وجود آن در واقع مهارت
هاي مورد نیاز  مثالً نوع مهارت. هاي ابزاري یا مهارت هاي فردي باشند و شود خواسته این مهارت ها مشخص می گیرد مهارت که صورت می

ي طراحی عبارت است از سطح جزئیاتی که به آن  بخشی از تعریف مسئله« . براي یک معمار داخلی به نسبت با یکدیگر متفاوت است
ي محوري  عتی ممکن است جنبهرسد، براي طراحان داخلی یا صن چه براي معماران بر حسب معمول جزء به نظر می آن. شود پرداخته می
هاي فردي است در محل تقابل این  یک هرم اطالعات و یک هرم توانایی. توان گفت طراحی متشکل از دو هرم است می 15».داشته باشد

طی هاي فردي مسیر خود را به سوي حل مسئله  ي اطالعات و این مهارت هاست که بر پایه از فعالیت. گیرد دو هرم هم خالقیت شکل می
  . کنند می

نمودارهایی . توان نمودارهاي بسیاري بر آن متصور بود دهند می هاي بسیاري فرآیند طراحی را شکل می با توجه به این موضوع که فعالیت
 گیرد در واقع بهتر که هر یک به نوعی سعی در روشن ساختن فرآیند طراحی دارند اما در واقع فرآیند طراحی صورت کالبدي به خودد نمی

چه  آن. گیرد تا بروز و ظهور مشخص و خاصی به صورت نمودارها داشته باشد است گفته شود فرآیند طراحی کمتر صورت کالبدي به خود می
هاي پنهان ذهنی  کشد و نه الیه افتد را به تصویر می گیرد روند طراحی است که آنچه اتفاق می صورت کالبدي و سلسله مراتبی به خود می

ي این  ي مشترکی که در پس همه اندیشه. اند که نموداري براي مسیر طراحی از ابتدا تا انتها بدست دهند بسیاري تالش کردهافراد «  .را
هاي روشن و قابل تشخیص که به ترتیب منطقی  اي از فعالیت نمودارها وجود دارد این است که فرآیند طراحی مشتمل است بر زنجیره

منطقاً اینطور به . رسد که این راه براي تحلیل طراحی راه کامالً معقولی باشد در اولین نگاه به نظر می. هدد بینی پذیر و مشخص رخ می پیش
رو شدن به یک مسئله تا مراحل  نهایی مشخص کردن یک راه حل، اقداماتی  ي روبه نظر می رسد که طراحی براي پیشروي از مراحل اولیه

  16».را باید انجام دهد

ي فرایندهاي طراحی  مراحلی که غالباً در کلیه. شود بیان یکسري مراحل در طراحی است ر مورد فرآیند طراحی بیان میآنچه بطور کلی د
  .ارائه   نیز از این دسته مراحل هستند) 4گسترش  ) 3بررسی کلی  ) 2جذب  ) 1ي  چهار مرحله .شوند مشاهده می

                                                        
  ١٣ص –ھمان ١١

١٢Ryle ١٩٤٩ 
١٣Bartlet ١٩٥٨ 

  ١٣ص  – 1387 –دانشگاه شهید بهشتی  –دکتر حمید ندیمی : ترجمه  -برایان الوتون  -اندیشند؟  طراحان چگونه می١٤
  ٦٣ص–دانشگاه شهید بهشتی  –دکتر حمید ندیمی : ترجمه  -برایان الوتون  -اندیشند؟  طراحان چگونه می١٥
  ٣٨ ص–ان ھم١٦
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در اینجا بحث در مورد ماهیت هر مسئله مطرح . دهند ند که عمل طراحی را شکل میهایی هست هر کدام از این مراحل خود شامل فعالیت

توان سلسله  ها را فرآیند طراحی بنامیم می نیست بحث این است که اگر بپذیریم این مراحل به همین صورت در طراحی وجود دارند و آن
  ها متصور شد یا خیر؟ مراتبی خاص براي آن

ي ارائه شده به همان صورت طی شود که در نمودار قبل توضیح داده شد اما در واقع فرایند  ت چهار مرحلهدر جواب باید گفت ممکن اس
حلی اندیشیدید  آوري کرد، راه ي مسئله طراحی اطالعات جمع گوید باید درباره تر از آن است، این نمودار طراحی به ما می طراحی خیلی مبهم

  !نه ضرورتاً به همان ترتیبی که گفته شد طی شود و آن را ترسیم و ارائه کرد و اگر چه

در طراحی . تواند تا حد باالیی مشخص محور باشد کند روند طراحی است که این روند حتی می چه که ترتیب این مراحل را مشخص می آن
یابد و به این فرآیند که  را می همزمان با این شکل گیري مسئله پاسخ درخور خود. گیرد خود مسئله هم در فرآیند طراحی است که شکل می

از همین روست که هرگاه استادي . گوییم شوند را فرایند طراحی می ریزي و راه حل مسئله به نوعی با یکدیگر ممزوج می مسئله، برنامه
دهد  ها ارائه نمی آن سالخورده را در دانشگاه ببینید که در حال تدریس اولین دروس طراحی به دانشجویان است خواهیم دید که راه حلی به

او بر اثر تجربه دریافته است که پس از کوشش و ممارست و قلم . ها را در جهت حل مسئله و تالش دوچندان تشویق می کند بلکه آن
راه حل « !نماید که چون باید رفت در واقع بهتر است بگویم که راه خود می. شود بدست گرفتن براي طراحی است که همه چیز شروع می

پس گفتیم به این عمل و به این سلسله  17»گیرد و پیش از آن وجود نداشته است راحی هم چیزي است که در فرآیند طراحی شکل میط
ي  کند از همه مسیري که فرآیند طراحی طی می. پذیرد فرآیند طراحی می گوییم ها که براي کشف پاسخ مسئله در طراحی صورت می فعالیت

فرآیند طراحی یکی «: گوید می How Designers thinkبرایان الوسون در کتاب. ی دارند مشابه استموضوعاتی که در خود طراح
  18». است، خواه مربوط باشد به طرح یک پاالیشگاه جدید نفت یا ساختمان یک کلیسا و یا نگارش کمدي الهی دانته

شود اگر هدف  با طی مسیر است که همه چیز محقق می! در این مسیر رسیدن به جواب نیز هدف اصلی نیست ، هدف اصلی طی مسیر است
در طراحی و . شد ترین راه براي حصول نتیجه در نظر گرفته می شد چون ساده یکسان می  بود همواره نتیجه از طی مسیر حصول نتیجه می

« .گردد مسئله هویدا میشود و جواب  باالخص در طراحی معماري هدف طی مسیر است که واضح است با طی مسیر نتیجه هم حاصل می
اکنون هستیم، اما اگر  زمانی که نتیجه مسیر را پیس ببرد، ما همواره فقط به جایی رهنمون خواهیم شد که هم. تر از نتیجه است مسیر مهم

 19».آنجا باشیم خواهیم دانیم که می این مسیر باشد که نتیجه را تعیین کند، ممکن است که ما ندانیم در حال رفتن به کجا هستیم اما می
  بوروس مائوس

شود همه چیز با آن  ارزش باشد ،زیرا هنگامی که معماري شروع می ي بیش از حد روي فرآیند معماري هم امري کم شاید بررسی و مطالعه
ي و تحلیل آن را توان فرآیند معمار می  .گیرد، هم فرآیند و هم پاسخ طراحی و هنگامی که معماري آغاز نشده هیچ چیز وجود ندارد شکل می

                                                        
  ٨ص  –دانشگاه شهید بهشتی  –دکتر حمید ندیمی : ترجمه  -برایان الوتون  -اندیشند؟  طراحان چگونه می١٧
  ٣٧ص  –ھمان ١٨
  ٣٦ص  -ھمان  ١٩

 مأخذ نگارنده _1 مارهنمودار ش
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توان گفت که عارف  قدر یک شخص در عرفان نظري عمیق شود و مطالعه کند، آیا می هر چه. مثال زد به عرفان عملی و عرفان نظري
هیچ درس و بحثی نخوانده است ولی در  کند؟ در حالی که ممکن است یک عارف واصل را ببینیم که اصالً است و سیر مقامات معنوي می

  . دن به مقامات و کماالت بسیار عالی مرتبه استسیر و رسی

توان با شناخت جایگاه خود  افتد هر آن می اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این است که با آگاهی از فرآیند طراحی و اتفاقاتی که می
پس دانستن علم طراحی فقط و . یر را طی کنیمچه داریم و آنچه قرار است بدست آوریم داشته باشیم تا با دیدي باز مس تحلیل درست از آن

  .هاي عظیم نجات یابد شود شاگرد از افتادن در خطاهاي بزرگ و مهلکه ماند که با هدایت خویش باعث می گر می فقط مانند استادي هدایت

تواند دنیایی  ی زیبا نداشته باشد نمیشود هنرمند تا درون دانند و گفته می ي روح انسان می از همین روست که هنر و عرفان را هر دو زاییده
طی طریق در وادي هنر، . گیرند، طراحی هم هنر است باشند و از روح نشأت می ي عشق می هنر و عرفان هر دو نتیجه. زیبا خلق کند

 .گیرد سیر شکل میي م ي چگونگی ادامه مسیري است که از قبل شناخته نیست و ناگزیر با گام نهادن در این راه شناخت و بصیرت درباره
ممکن است قاعده ي خوشنویسی یک هنرمند خوشنویس را بتوان تدریس نمود اما چه هنگامی و چگونه آن هنرمند خوشنویس اثري زیبا 

تدریس قائده هاي خوشنویسی در واقع ذکر روند خوشنویسی است وفهم مجموعه . خلق می کند را نمی توان به این سادگی تحلیل نمود 
  .یی که هنرمند خوشنویس انجام می دهد تا یک اثر زیبا خلق کند فرایند خوشنویسی می باشد فعالیت ها

آموزش هنر ، طراحی ، عرفان واینچنین علومی بنابر ذاتشان با قدم نهادن در وادي عمل امکان پذیر است وصرف بحث هاي تئوري درباره 
بر ! غیر شدن از دیگران . اینکه بیاموزي غیر آن باشی که دیگران هستند : مین آموزش هنر اتفاقاٌ یعنی ه".ي ماهیتشان روشنگر نمی باشد 

این یعنی این نه آن . اهل تیپ و طبقه نیستم . یکی دیگرم  "من نه منم". نه دیگران باشم نه خود . خود شوریدن ، بر تمام لحظات خود 
  صالح تسبیحی20".

شاید بتوان اجزاي آن را مطرح کرد ودر هر . ن رابه بند کشید و قاعده مند کرداو را وچون هویت طراحی از این نوع هویت است نمی توا آ
جزء قوي و توانمند شد ، اما نمی توان یک قاعده ي کلید بیان کرد که هر شخصی که طراحی نمی داند با رجوع به آن قاعده ي کلی ، 

ان با توجه به خصوصیات شخصی و فردي اش ، محیط رشدش ، طراحی خصیصه ایست که از انسان بروز می کند و هر انس! طراح شود 
. سطح سواد و تحصیالتش ، درك او از مطالب طرح و خصوصیات طرح و هزاران فاکتور دیگر طرحی منحصر به فرد خویش بوجود می آورد 

چ پایانی براي فرایند طراحی نمی پس هی. طراحی تا آن هنگام ادامه پیدا می کند که آن شخص می اندیشد ، فکر می کند و خلق می کند 
  .توان متصور شد 

. هیچ راهی نیست تا بتوان قاطعانه معین کرد که مسئله ي طراحی کی حل می شود . هیچ پایان طبیعی براي فرایند طراحی وجود ندارد "
بنابراین در . ار دیگر ارزشی ندارد طراحان وقتی طراحی را متوقف می کنند که یا وقتشان به پایان می رسد یا به نظرشان دنبال کردن ک

این امر مشکالت زیادي نه تنها براي دانشجویان طراحی . طراحی ، همچون هنر ، یکی از مهارت هاي تشخیص زمان متوقف شدن است 
مقدار زمان باید از آنجا که هیچ پایان حقیقی براي مسئله ي طراحی وجود ، تشخیص اینکه چه . بلکه براي حرفه اي ها نیز ایجاد می کند 

براي راه حل آن اختصاص یابد بسیار دشوار است ، به بیان کلی به نظر می رسد که هر چه به پایان طراحی نزدیکتر میشویم دقیق تر می 
  21".توانیم تخمین بزنیم که چه مقدار از کار باقی مانده است

تی است از هزاران مهارت که با ورود  در وجود انسان و طراحی مهار. پس حتی تخمین زمان پایان یافتن طراحی هم یک مهارت است
  .دهد اي به نام پاسخ را ارائه می تلفیق در خصوصیات او خروجی

اند که چند  هاي مختلف و متفاوتی از این فرآیند رسیده هاي مختلف و درك هاي مختلف به بیان در بررسی فرآیند طراحی، افراد و موسسه
  :آورده است 1956» راهنماي حرفه مدیریت معماري«ي سلطنتی معماران بریتانیا در کتاب  موسسه .کنیم ها را ذکر می مورد آن

                                                        
 ٤٣صفحھ  – ١٣٨٨ –مھرایین  –تبریز  –علی خیابانیان  –خالقیت در فرایند طراحی معماری ٢٠
 ٦٣ص  – 1387 –دانشگاه شهید بهشتی  –دکتر حمید ندیمی : ترجمه  -برایان الوتون  -اندیشند؟  طراحان چگونه می٢١



10 

 

گردآوري و تنظیم اطالعات عمومی  :ي یک، جذب مرحله :توان به چهار مرجله تقسیم کرد گوید که فرآیند طراحی را می این کتاب راهنما می
توسعه یا پاالیش یک :ي سه، گسترش مرحله.جستجوي ماهیت مسئله:دو، بررسی کلیي  مرحله.و اطالعات خاص مربوط به مسئله مورد نظر
  .ي یک یا چند راه حل به افراد داخل یا خارج گروه طراحی ارائه:ي چهار، ارائه مرحله.ي قبل یا چند راه حل آزمایشی حاصل از دو مرحله

ور  و تام می) Markus 1969(ي دانشگاهی، تام مارکوس  دو چهره« و یا در جایی دیگر ِ)Maver 1978 (تري از فرآیند  نمودار دقیق
فرآیند (هایی نیاز دارد و هم به )گیري سلسله تصمیم(ها نشان دادند که نمودار تمام عیار روش طراحی هم به  آن. اند طراحی ارائه داده

  ). گیري طرح ي شکل نحوه(و یا ) طراحی

ي تفصیل  گیري در سطوحی از فرآیند طراحی با درجه ترکیب، ارزیابی و تصمیم تحلیل، گیریهایی شامل ها معتقدند که سلسله تصمیم آن
بندي  وجوي نظم و نظام در اطالعات موجود، و در دسته ها، جست تحلیل مستلزم کشف رابطه«  :دهند ادامه می 22»فزاینده باید طی شود

هاي ترکیب، تالش براي حرکت به جلو  در مقابل شاخصه. به مسئلهدادن و ساختار بخشیدن  تحلیل عبارت است از نظم. کردن اهداف است
هاي پیشنهادي در برابر اهداف شناسایی  حل ي راه ي ارزیابی متضمن سنجش منتقدانه ها و مرحله حل و خلق پاسخ براي مسئله و تولید راه

 23».ي تحلیل است ي مرحله شده

 

  

  
  

  
  

  
 

 

 

 

 

 

  

                                                        
  42ص  – 1387 –دانشگاه شهید بهشتی  –ي دکتر حمید ندیمی  ترجمه –برایان الوسون  -اندیشند طراحان چگونه می22
  43ص  – 1387 –دانشگاه شهید بهشتی  –ي دکتر حمید ندیمی  ترجمه –برایان الوسون  -اندیشند طراحان چگونه می٢٣

 خطوط اصلی پیشنهادي

 طرح کلی

 طرح تفصیلی

 مأخذ نگارنده _2 مارهنمودار ش
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  :گیري نتیجه

اي مطلق براي طراحی معماري داخلی و  توان به طور قطعی قاعده شود که نمی احی و فرآیند طراحی نتیجه گرفته میبا بررسی علم طر
دهند صادق هستند مثل این که فرآیند طراحی از تحلیل،  بندي کار را نشان می طراحی معماري در نظر گرفت، گر چه قواعدي که تقسیم

ي این فرآیندها  این میان مهم و با اهمیت جلوه کرد این بود که یکی از نکاتی که در همه آنچه در. ترکیب و تجزیه تشکیل شده است
باشد تا بتوان به طور غیر مستقیم جریان  گذاري در هر مرحله از طراحی و در نهایت هم ارزشیابی اهداف می توان به آن اشاره کرد هدف می

اي خاص بتوان براي همه افراد دستورالعملی ثابت طرح و وضع کرد که  دادن قاعده طراحی را پیگیري و دنبال نمود وگرنه اینکه با قرار
  .رسد بتوانند با خواندن آن طراحی کنند، اندکی دور از ذهن به نظر می

ی نمایاند که هر شخص براي خود فرآیندي خاص و متفاوت از دیگري ط اي می اما این در حالی است که ماهیت طراحی هم خود را به گونه
ي طراحی، همگی همزمان و در طی مسیر طراحی شکل  ریزي و حتی پاسخ مسئله کند چون موضوع طراحی، درك از موضوع، برنامه می
ي این روندها یک مسیر از  اما در واقع در همه.گیرد  طور می نمایاند که هر شخص جداي از دیگري راه و روشی را پی می این. گیرند می

پس به جاي یافتن پاسخی . شود شود که جز با گام نهادن در طراحی و شروع کردن به طراحی میسر نمی میخامی به سوي پختگی طی 
  .خاص براي فرآیند طراحی، باید طراحی را شروع کرد و قلم برداشت و کشید

توان ترتیبی خاص براي  می کند هایی که بروز می ي قابل تأمل در این بحث این است که در هر مرحله از طراحی با توجه به خالقیت نکته
خالقیت تا آن جایی ظهور و . گیرد مراحل در نظر گرفت که باز هم به خاطر ماهیت طراحی که بسیار به هنر نزدیک است این امر صورت می

د متفاوتی به مسئله با وجود خالقیت دی .باشد و نه راه حلی براي رسیدن به پاسخ مسئله  تواند خود پاسخ مسئله کند که حتی می بروز پیدا می
  .کشاند اي نو می دهد و نگاهی را به سوي ایده ي اصول از پیش تعیین شده را تغییر می شود که همه ایجاد می

هاي طراحی صادق است خواه طراحی یک شهر باشد و خواه طراحی معماري داخلی و خواه طراحی  اطالعات کسب شده در تمامی زمینه
دهد و دیگر تفاوتی میان فرآیند  ي هنرها را به یکدیگر پیوند می است که خالقیت و فرآیند طراحی همهیک قطعه موسیقی و این چنین 

اي از روح خداست و خالقانه،  ماند و همگی یکی شده و از روح انسان که نمونه طراحی در معماري و معماري داخلی و دیگر هنرها باقی نمی
  .کند د پیدا میگیرند و طراحی در همه چیز نمو سر منشأ می
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