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 مسئلهو بیان  مقدمه
نهضتمعماریمدرن آغاز «عملکردها»مسئلهاز هافعالیت»، » و«ريزیکالبدیبرنامه»و

متهورانهوشکليخلقمدرن،گرایپساپستگراوتنديسمدرن،فرمگیریمعماریپستاوج

فضایهایمعماریونیزدردانشکدههایانسانيمحیطاصليطراحيمسئلهالعادهبهخارق

پرسشازفرايندطراحينیزاغلبمعطوفبهپرسشازروندهاواست.ایتبديلشدهحرفه

طراحيمسئلهنحویاستکهفراينددرمسیرحلپیشبرداقداماتطراحانهبهمراتبسلسله

مطرحشدننامطراحبهحلپیشرودوراه هایمتعددومتنوعيبرایآنپیشنهاددهد.

شدهرابدلبهفضایخلقمثابهاثرهنریصرف،صولفرايندطراحيبهمثابههنرمندومح

مط جهت ازرحابزاری بیش را طراح نام گاه حتي و است کرده اثر خالق نام شدن

ميکیفیت اهمیت واجد هنری اثر های نتیجهسازد. شدهيطمسیر نامطلوبیتموجب،

معماریپیرومدونیزاهمیتيافتن،آشفتگيبصری،نابسامانيفضاها،شدهبناهایساخته

سودوسرمايهبیشازهرامرديگریشدهاست.

انسان زندگي محیط خلق و طراحي اينکه پذيرش میانبا است امری دانشي،ها،

تاريخي بستر به معطوف آينده، و حال گذشته، به ناظر پیچیده، و چنداليه ،فرهنگي،

هسازندهایاهیتطراحيوفرايندطراحي،مؤلفهپرسشازموسیاسیغاقتصادی،اجتماعي

وهاایکهبیشترمسیرطراحيبهدسترايانهمعماریمطلوب،آنهمدرزمانهتعريفآنو

يابد.اهمیتفراوانيميمصنوعيسپردهشدهاست،یهاهوش

 دانشگاهيحوزهدر رويکردحل، ازمسئلهطراحيبا استفاده فرايندپژوهشيبا در

دعوتبه،شناسيمحیطهایروانفرضیه دکهنگاهکندرمسیریميقرارگرفتنطراحرا

زمینهعمیقبهشناختپديده در بیاموزد. را وجودمحدوديتحرفههایها هایطراحيبا

حداقل بايد ماليطراح کیفیتزمانيو از پاسداری و ايجاد برای را درهايي هایموجود

ارائهمحیطبرای طراحانبا پیشنهادنحوهطرحخودمفروضدارد. زندگيرا ایخاصاز

ایاستکهباآندهند.کیفیتاينزندگيمرهونتوجهطراحبهوجوهگوناگونپديدهمي

مطلوب شرايط آن برای و شده ميمواجه پیشنهاد را دهدتری اما کنوني، دوران دردر

 ازارائهتعاريف معمارشده نقش معماری، طراحي بهفرايند هنرمند از حتي طراح،

فضامشارکتچندانيشکلوایتغییريافتهوطراحدرفرايندهایخلقنويسرايانهبرنامه

هاوتصاويرغیرواقعيمحصولانقالبديجیتالبافضا،مکان،موقعیتماشینيشدنندارد.

باآمیختهاست.درهم اهدافتجاری،اهدافاطالعتصاوير نیز سرگرميو آموزش، رساني،

به و تولید بیانهنری، سیاسيو تدابیر بيايدئولوژيکي، ميطور منتشر دنیایانتها شوند.

محیط شهریو مناظر همفیزيکي، ما،چنینچشمهایطبیعي، ذهني اندازهایدرونيو

شودودرمعرضتضعیفميروزوزبهرهمگيامروزتحتاستعمارصنعتتصويرندوآنچه

شناسياوست.معرفتحوزهويژهذيلانسانبه«تخیلقوه»است،تهديدنابودیقرارگرفته

پاسخ پذيرشاينکه فنّاوریهایقابلیتدررافرهنگيواجتماعيموضوعاتبهبا

کرد،جستنبايدجديد بهمواردبلکهوجو درمعطوف عمیقشناختطراحي،اکتشاف
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مکانشهرهابهدادنشکلدراجتماعيهنجارهای هایزندگيو ايناست، انجام از هدف

مسیرطراحياستکههمدرارائهتحقیقهایپژوهشضمنپاسخبهپرسش الگويياز

پديدهبرداریومواجههبامسیراقدامبهکنشطراحانهوهمدرخلقمحصولونیزدربهره

پاسساخته ضمن نیازهایفیزيکيکاربرانخشده، به ازگويي آنان نیازهایرواني حتي و

الگوهایذهني،خاطراتوانطباقپروژهباکهنزمینهدهيبهانتظارات،حیثمطلوبیتپاسخ

مخاطبانرافراهمآوردوگاممؤثریدرخلقمحیطمطلوببردارد.تخیلقوه


 های پژوهش پرسش
توانپرسیدپژوهشميهایاصليعنوانپرسشبه

ناظربهچیست؟هایانسانيمحیطمفهومطراحي (1

؟مطلوبچگونهقابلبازتعريفاستهایانسانيمحیطفرايندطراحي (2

3)  کنوني، دوران در معماری طراحي فرايند در خاطره و خیال چگونهجايگاه را

؟توانتبیینکردمي


 پژوهششناسی  روش
ایپارادايمتحقیق،واقعیتپديدهشناختيازجنبۀهستيبهايندلیلکه درپژوهشحاضر،

شناختيدانشدراينازجنبۀمعرفتمحققازآناستومادینیستووابستهبهتفسیر

هشگروموضوعموردپژوهشکههمانازتعاملبینپژوونیزپژوهشذهنياستنهعیني

تفسیرهایمختلفارائۀازطريقشناختيشودوازجنبۀروشتحلیلنظريهاست،حاصلمي

2ديدگاهتفسیری،تحقیقشناسيزيربناييمعرفت1فلسفيديدگاه.گرددازموضوعايجادمي

باشد.۴کیفيرويکردبايستمي3تحقیقويکرد(ور1389:19)بازرگان،است

 متعلق است امری انساني محیط ساخت و طراحي فرايند که دلیل اين حوزهبه

وفرايند،مندساختارآنمعطوفبهمطالعاتنظاموتبیینرويکردهاینظریشناسيانسان

طرحدراينپژوهش،۵استکهچارچوبنظریآنراشکلداده،طرحتحقیقبافتمتني

تحلیلمبانينظری،مرحلهدر(.139۰:۵9ای،)يحیاييايلهاست6تحقیقتحلیلگفتمان

ایهایکتابخانهوجوهاازطريقجستموضوعازراهگردآوریدادهتشريحادبیاتبهنخست

دسته کمک به سپس و پرداخته معتبر مکتوب منابع به مراجعه با مقولهو وبندی ها

هایبهپرسشتالششدهاستباکشفالگویموجوددرهرموردسازیاهمآن،برجسته

.ازاينروشودريۀعلميمطرحبنظپژوهشپاسخدادهشودونتیجۀبحثدرقالبچارچو

                                                 
1 paradigm 
2 interpretivism 
3 research approach 
4 qualitative 
5 research design 
6 discourse analysis 
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يافتهمي روشتحلیل وتوان تماتیکدانست)ظهور تحلیل و قیاسمدام توصیفي، را ها

 (.1382:111کريميمونقي،



 میدان پژوهش
شدهازفرايندطراحيمعماریمعطوفبهالگوهاوتعاريفارائهپژوهشحاضرازحیثزماني

آنچه زماني،ويکممیالدیاست.دراينبازهیستنخستقرنبدههمیالدیتا196۰دههاز

ایبودکههایطراحانهحلهاینخستمطرحبود،توجهبهراهدهههایغالبدردرنظريه

نیازهایعملکردیمي به طراحيباالترينسطحپاسخرا وشکلداد. بود رفته بهحاشیه

تابعيازعملکردقلمدادشد.ماهیتشکلتاًشدونهايطراحيازحلروابطفضاييآغازمي

هایهایجسمانيویتقلیليافتواستانداردسازیانسان،بهماهیتکالبدیوابعادواندازه

هایضوابططراحيدرشدودرقالبکتابميپردارینظريهمبتنيبربدنانسانهرروز

هایمعماریرااشینيوانبوهپروژههایتولیدماينامرزمینهيافت.همهجایدنیانشرمي

شد.استانداردهاتولیدوتکثیرميبراساسساختهوصورتپیشفراهمکردکهبه

تطبیقسبکزندگيترويج عدم ظهور با و بعد دهه شرايطفرهنگيچند با -شده

دوران ظهور و مدرن معماری سرکوب منتقدان مختلف، جوامع اجتماعي و جغرافیايي

مدرپست دامنزدند. فرايندطراحيمعماریمطرحشدکهنرا اينمیانالگوهايياز در

داد.معماریمبتنيبرسبکزندگيجوامعسنتي،آدابورسوموعرفراپیشنهادمي

 سه در ودههاما گرفته قرار ديجیتال انقالبعصر تحتتأثیر چیز همه گذشته،

به معماری طراحي فرايند سالگوهای به پژوهشکلي در است. شده کشیده ديگری وی

مختلفمذکورپرداختهشدهاست.دورهبهسههایغالبر،دربخشتحلیلگفتمانحاض



 چارچوب نظری 
«روحزمانومکان»گیردکهایقرارميدرچارچوبنظریحاضرپژوهش کیفیتيواالرا

گیردتابهمحیطوزندگيمعنابخشد.کهنیروهایماوراءالطبیعهرابهخدمتميپنداردمي

 درموردروحزمان1هگلاگربهزعمدرطراحيبايدبرایکشفاينکیفیتتالشنمود.

روحزماندرعینحالروحهیچانسانيازروحزمانخودفراترنميبپذيريمکه رودزيرا

ترينخیاالتآدمياستوباپذيرشاينکهجاودانگيورایزمان،هموارهازمهمخودشنیز

نزديکبهمفهومکاراليلبودهاست، 2اينايده اعمالقهرمانانونتیجهاستکهتاريخرا

يابند.هگلاعتقادداشتجايگاهخاصيميوخیالهاداند.درچنیننگرشياسطورهنوابغمي

نرمندزيراهناپذيرندجداييهنرطبقسرشتخودبازتابفرهنگزماناستهنروفرهنگ

آثارخودمتجليمي در فرهنگرا ویهنرکالسیکرامحصولزمانخوداستو نمايد.

                                                 
1
 Georg Hegel 
2
 Thomas Carlyle 
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است.عصرمدرنارائهدانستکهدرعصرمدرنغیرقابلحاویفرهنگآزادیواخالقمي

بههمینسبباستکهدر درپيفلسفهوفرضیههنربهجایبازتاباجتماعيآناست.

بهبسیاریازآثارهنریمد رنروحزمانناپیداستوهنریکهفاقدروحزمانباشدقادر

ايجادروحمکاننیست.

اسطوره اعتقادات، بشری، آرزوهای نیازها، و جمعيخیاالتها و فردی خاطرات و

کندموجبدرکمعنایهایمحیطيراادراکميمحرکگانهپنجانسانکهازطريقحواس

هاوساختارهاکهمشخصاتمشترکيچونواژهمانندزبانشود.درستفضاواهمیتآنمي

دستورزباندارند،طراحينیزدارایعناصرالگووساختارهایکالبدیوذهنياست.

ایقرار،پژوهشحاضردرچارچوبنظریاگرطراحيراعاملمعرفهرمکانبدانیم

.بااينداندسهیمميطراحيدرراخاطراتشانخیاالتوکنندگانهمهاستفادهگیردکهمي

طراحيمسئولیتهاینگرشاليه تعريفاست. نیازمند يانويسينمايشنامههمچونافراد

يابد.امریاستکهبهبدونتعلقبهغالمخیال،امکانتحققنمينگارشموسیقي،



 در سیر زمانی معاصر فرایند طراحی معماری غالب گفتمانتحلیل 
ط مفهوم تعريف و ارائهراحي تبیین امریفنموداریجهت معمار، هر نزد طراحي رايند

راهگاماينرسد.ازاينروبسیاریازمعماراندرميبهنظرمرسوماستوتاحدیالزامي

وسازانبوهونیازبهساختناشيازامااهمیتموضوعپسازجنگجهانيدوم؛اندبرداشته

درجنگجهانيدومروشعلميوسازبود.نفرايندساختنیزتاحدیمعطوفبهصنعتيشد

فنونچنینسازیشکلگرفت.همهایعمليومديريتتصمیمتحقیقحیطهدرمسائلبرایحل

میالدیمطرحشد.19۵۰دههخالقیتنیزدر

مسائلهایکامپیوتریبرایحلريزیمیالدیشروعبرنامه196۰دههدرپسازآن

اولین1962طراحيتوسطکامپیوتربود.درسالعلميشدنزمانافکاردرپيآنآغازشد.

روشطراحي اولینکتاب1کنفرانسدر شد. انجام لندن در در درشناسيروشحیطهها

کريستوفرالکساندر،توسط196۴طوردرسالهمین2فوموريساسیمتوسط1962سال

انتشاريافتند.جانکريسجونزنوشتۀ197۰ودرسال3بروسآرچرقلمبه196۵درسال

توسط1963ودرسال۴توسطگوردون1961خالقیتدرسالزمینههادرنخستینکتاب

مبتنيمسئلهشناسيحلبهروش6،پردازیبديعهگوردوندرکتابش،بهچاپرسید.۵آزبرن

مي فرايندهایفکریناخودآگاه پردازد.بر در اهمیت7کاربردیتخیلآزبرننیز مرحلهبه

پردازد.طوفانفکریدرفرايندخالقیتمي

                                                 
1 The First Conference on Design Methods 
2 Morris Asimov (1906-1982) 
3 Bruce Archer (1922-2005) 
4 William J. J. Gordon (1919-2003) 
5 Alex Faickney Osborn (1888-1966) 
6 Synectics 
7 Applied Imagination 
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پژوهش استاد اعالبروسآرچر، رويالکالجلندن، نهایطراحيدر بزرگ»داشت:

ازمسائلمعمولطراحيتوسططرفدارانروشسیستماتیکحلايدهترينچالشبرای

براحیطه مديريت فرضیات و کامپیوتری مشعلوم برآورد شدی ايجاد طراحي «کالت

(.1392:179)صبری،
فرايندطراحيبروسآچرالگوی:1نمودار

 
196۵آرچر،منبع:


فرايندطراحي:2نمودار

 
1962آسیموف،منبع:
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سال1هربرتسايمون، در موضوععلمطراحيرا1969متخصصهوشمصنوعي،

زمینهگرايانهکهقابلآموختندرهایمتفکرانهوتجربهایازتحلیلمجموعهاو.کردمطرح

شناسبصری،درسالروان2رودلفآرنهايمدهد.فرايندطراحيباشدرادردسترسقرارمي

1969 نام به را بصریکتابخود 3تفکر رابرتمککیمکردمنتشر طراحيدر۴. استاد

گذاریکرد.پايههایتفکراتبصریرادانشگاهاستانفورد،برايناساسکالس

هفتادمیالدیکريستوفرالکساندرآنچهبهعنوانروشطراحيپذيرفتهاستدههدر

اوپیشازاينتالش.داندکهخودراازاينحیطهجداميدانستواعالنکردرافاقدارزش

هاييجهتحلراهارائهتخصصياوهمبود،بهزمینهبتنيبرعلمرياضیاتکهکردهبودم

شد.اويکسالبعددرشهردرختاستمعروفمقالهطراحيشهرهابپردازدومحصولآن

بهشهردرختنیستديگریتحتعنوانمقاله پسگرفت.مطروحهحلکليراه، خودرا

کريسجونز ۵جان طراحانه، متخصصتفکر کتاب طراحيروشدر 197۰)های الگوی(

کردفرايندتأکیدميمرحلهيابيدرهرمنظميازفرايندطراحيراپیشنهاددادکهبرارزش

شوندهادائماًارزشیابيوگزينشميدانستکهدرآنگزينهزيراویطراحيرافرايندیمي

البتهویبعدها1391:۴6)لنگ، هفتادمیالدیمنمخالفدهههایدرسال»گويد:مي(.

تالشکنیمتمامزندگيرادرچارچوبمنطقينکهبااوبودمروشطراحيبازبانماشیني

(.139)صبری، «مخالفم،اصالحباشیمدرصددببینیمو

 سال 1973در کتاب مککیم رابرت تجربیاتمیالدی بصریدر چاپ6تفکر را

8ريزیعموميبرنامهنظريهمعماهادرمقالهدر(1973)7وبرنريتلوملويکند.هورستمي

مي کننداعالم در مشکالت است.برنامهحیطهکه برخوردار فراواني پیچیدگي از ريزی

 در برنامهحیطهمشکالت قابل علوم در مشکالت با مقايسه در که هستند حیطهريزی

برخوردارند.ابلیتمديريتبیشتریطراحيازق

 انديشه1977در بر مبتني ديگر بار الکساندر رويکردکريستوفر و رياضیاتي های

درآنکتابمتأثررامنتشرکرد.9يکزبانالگوکتابمهمگراييحاکمبرقرنبیستم،عقل

هادرفرايندازتفکراتساختارگراياناقدامبهتدوينوتعريفالگوهاييکردکهبتوانازآن

راحيمحیطازمقیاسبسیارکالنتامقیاسبسیارخرداستفادهکردومحیطراباکاربردط

شدهباانطباقالگوهایتعريفمرحلههاشکلداد.دراينتفکر،خالقیتوخیالتنهادرآن

شود.البتهبعدهاالکساندربارديگراظهارداشتسیاقطراحيوتنظیمآنبامحیطواردمي

میالدیتحتتأثیرمطالعات198۰دههویدرهايننظريهپايبندنماندهاست.چندانب

                                                 
1 Herbert Simon (1916-2001) 
2 Rudolf Arnheim (1904-2007) 
3 Visual Thinking 
4 Robert McKim 
5 John Christopher Jones (1927- ) 
6 Experiences in Visual Thinking 
7 Horst W. J. Rittel and Melvin M. Webber 
8.Dilemmas in a General Theory of Planning 
9 A Pattern Language 
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پريگوژينگسترد فهمنظمدرطبیعتودرقرارگرفتکهمفاهیمنظموبي1ايلیا نظمي،

تحويل در متجدد علم منتقد که او چالشکشید. به فیزيکنیوتنيرا یتموجبگراييو

آمدهازآناستميالزم برمبنایعلممتجدد[گفتمانباطبیعتبهجایاينکه»]نويسد:

 نزديکسازد، طبیعت به را سیطرانسان است. ساخته جدا آن از را بهاو بشری، عقل

رسددستعلمبههرچیزیرسیده،موجبانگیزتبديلشدهاست.بهنظرميحقیقتيغم

(.198۴:6)پريگوژينواستنجرز،«تباهيآنگشتهاست

بارقدرتخالقانۀطبیعترابارديگرتواندوژينمعتقداستديدگاهجديداوميپريگ

(.1386:2۰3)نصر،نوينمیانعلمواخالقايجادکندبهآنبازگرداندوحتيپیوندیديگر

دربارههرحالبه پريگوژين بيديدگاه و برجستهنظم از يکي چالشنظمي علمترين های

کندمعنایتحولوحرکترامتجددبافیزيککالسیکدرقرنبیستماستکهسعيمي

جهت و فرايندمحور روشي بازتعريفدر زمان در نگرشکنددار به منجر نگاهيکه های.

هایویوالبتهثیرانديشهالکساندرتحتتأدرعلماواخرقرنبیستمگرديد.«فرايندمحور»

(منتشر2۰۰2–2۰۰۵)سرشتنظمتحتعنوانچهارجلدیمجموعهآرایپديدارشناسان

به و کرد مطرح طراحيرا فرايند متفاوتياز درکردکليديدگاه طراحيرا سرمنشأ که

کرد.وجوميجستشدهدرجوامعسنتيونیزطبیعتهروندهایپیمود

بهنقشعلومرفتاری2معماریآفرينشنظريهگدرکتابمهمجانلن198۰دههدر

هایرفتاریپردازدوفرايندطراحيرامبتنيبررفتارشناسيوقرارگاهدرطراحيمحیطمي

تدوينميانسان ها عمليکند. رااينمواردکهداندميپیوستهونگرجامعویطراحيرا

هاآنبهبايدکهاهدافيدارند،حلراهبهنیازکهمسائليگزينشياايجادشود:ميشامل

بینيپیشاهداف،بهيافتندستبرایشدهساختهمحیطموردنیازالگوهایيافت،دست

مطرحجانلنگ(.1391:6۵)لنگ،هاموردآندرگیریتصمیموهاگزينهکارکردچگونگي

گیرینوعيفرايندتصمیمبهايندلیلکهکندکهمراحلاصليفرايندطراحيمحیطمي

مي است، پیرو تصمیمالگویتواند ترتیبمراحلاصليآنعمومياز اين به گیریباشد.

شناخت اقدامبهطراحي،گزينشازمیانگزينهمسئلهعبارتخواهدبوداز: هایطراحي،

متع اجرا ارزيابيپساز و اجرا دد، روندیخطي(.۵۰)همان: ویمسیرفرايندطراحيرا

ویخالقیترادرشود.قبلآغازنميمرحلهداندکهالبتهلزوماًهرمرحلهپسازاتماممي

مرحله يعني شکلطراحيمرحلهدوم ترکیب به رسیدن ميمطلوبشکلو کندوارد

(.6۴–7۴)همان:

بهفرايندطراحيماجتماعيهایمحیط،علومرفتاریوعلوباورودظرفیتجانلنگ

طريقفرايندهایادراکيبهدستميکندبیانمي اطالعاتمحیطاز که به و وسیلهآيد

هاوارهطرحشوند.اينوتوسطنیازهایانسانيهدايتميشدهیختهبرانگهایذهنيوارهطرح

برقر سازند.ارميتاحدودیفطریوتاحدیاکتسابيهستندوپیوندادراکوشناخترا

                                                 
1 Ilya Viscount Prigogine  
2 creating architectural theory 
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بلکهواکنشوارهطرح فرايندهایادراکي، نهتنها راهایاحساسي)عاطفه(ورفتارانسانها

واکنشهدايتمي و مقابلاينفرايندها در و طرحکنند نیز بهوارهها عنوانهایذهنيرا

ادراک رفتار ميمحصول قرار تأثیر تحت وارهطرحدهند.شده محصول ذهني تجربههای

تواندورودکند.زندگيآدمیاندرفرايندطراحيمعماریميروزمرهزيستهوامور

1برايانالسن
انتقادبهضمن2انديشندطراحانچگونهميدرکتابمهم1997در 

محیط يا اشیا خلق را طراحي اينکه بر مبني مردم عمومي تغییرناپذيرباور و بديع های

مي کاریبیشتر آنرا 66)کندترمیميمعرفيميدانند، بار138۴: فرايندطراحيرا و )

ضمنبیانهنریوخالقهموردانتظارانسانيوپاسخبهعملکردهایمسئلهديگرفرايندحل

داند.مي

دسته پارادايمدر به معطوف ديگری بندی طرح معماریمسئلههای طراحي در

طرحمعطوفبهمعکاربرمحور هایتوانبهپارادايممي طراحيدرمسئلهماریاجتماعي،

شبهمسئلههنری،طرحشبهمسئلهمحور)معمارینهادی(،طرحمعماریبومي،غیرکاربر

اشارهفرهنگمسئلهسنتيوطرحشبهمسئلهبوميوطرحشبهمسئلهای،طرححرفه گرا

چهمهماستپاسخهاآناينپارادايمهمه(.در19–139۴:12۵کرد)ناریقميوديگران،

زيست بستر در معنویاو نیازهایمادیيا از نیازهایانساناعم اشفرهنگي-تاريخيبه

خلقاثرزمانه...هایمتعددیازجملهشرايطاجتماعي،اقتصادی،سیاسيواستکهمؤلفه

امرخیاليقابلبازشناسيجنبهمحوریرويکردهایفوقازگذارداماانسانبرآنتأثیرمي

نیست.


 ویکم بیست سدهدر  محیط انسانی های طراحی چالش
پیشرویدارد.ورودرايانهبهبیستسدهفرايندطراحيدر متفاوتيرا ويکمشرايطکامالً

کليتحتتأثیرقرارهایخلقمحیطرابهامورزندگيازجملهفرايندطراحي،پارادايمهمه

زمینه موجبايجاد و ازداده اعم عدد بر معماریمبتني جمله از هایطراحيمتعددی

است. شده الگوريتمیک معماری و پارامتريک وسیعمعماری نگاه ماهیتتردر تبديل

شرابهچیزیکهديگرذهنانسانقادربهشناختوتحلیلآنچیزبهرقم،ماهیتدانهمه

تبديلکردهاستکهشايدبتوانازآنبه دانشيکهديگرنه«فرادانش»نیست، نامبرد.

تحلیلمتکيبرداده اينداهایذهنيکهبههایمادیو قرارميکليخارجاز گیرد.يره

بهتحلیلروابطرياضیاتيوعددیدگرگونازفهمواقعیتمادیبیرونيهدفعلمامروز

و الگوريتمبهشده روابطو تحلیل دل از بیروني است.هایمجخلقجهان ازیگرايیده

دهد،نهکليخارجازذهنانسانبهحیاتخودادامهميجهتکهبهآنازفناوریديجیتال

بود،مندزمانمندوایزمینانسانکهپديدههستبودنمتکيبرانسانکهفائقبراوست.

کنونياستوتعريفينوينشدهشناختهمرزهایفیزيکيومتافیزيکيهمهدرحالعبوراز

                                                 
1 Bryan Lawson 
2 how designers think 
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بايدانديشیدکهطلبمي مشکلارائهکند. گشاستياتعريفجديدازهستبودنآدمي،

راه هپردازشاموریاستکهامروزکامپیوترقادرب(.139۵حلچیزديگریاست)اکبری،

واينامردرنگاهبسیاری(1962:2۰7)گامو،وجهقادربهفهمآننیستهیچمغزانسانبه

ازانديشمندانمحلهشداراست.تسخیرفضا،عبورازمرززمانوتبديلساختارحیاتبه

مخاطبانسویآدميگشودهکههرچندبرایایبههایمجازی،دريچهسیستمپردازشداده

وحیرت موجبدگرگونيعاممسحورکننده هایوجودیانسانساحتهمهانگیزاستاما

يابد.هایجديدسیاسي،اقتصادیواجتماعياولويتميخواهدشد.پرسشازنظام

انتقادیبهآننیزآغازشدهاست.انديشهزمانباگسترشاينرويکردهایجديد،هم

،منجر«فضاهایکامپیوتری»(استفادهازکامپیوترو1۵۴:139۴ز)گوم-بهزعمآلبرتوپرز

دارآن(گشتهجهتمند)همراهبافضامندیآگاهيبدنتوجهيکاملنسبتبهتاريخوبهبي

آنهسودگرايانسادهتوجیهادهازکامپیوتردرمعماریدرپسرسدکهاستفبهنظرمي است.

وریتولیداثرمعماریرابهبودببخشد،بهادعایتواناييبهرهعنوانابزاریکهممکناستبه

«جديدهایکلش»اينابزاردرتولید هایسنتيساختنسبتبهروش«متفاوت»وکامالً

اخیر،افزاریقدرتمندهاینرمبستهدرواقع درمعماریانجامیدهاست.«گوشهراست»فضای

به سطح به پرداختن به قادر ومثااکنون هستند طراحي در بنیادين عنصری به

لحاظساختاریکامالًايستاهستندوآورندکهازتصوریرافراهمميهایغیرقابلپیکربندی

توجهبينوعيمعمارینتیجه؛دارندشماریراعرضهميبيکليشهای]ازسویديگر[گزينه

نیزبدنتجربه برنامهبهگراستکهبهزمینهفرهنگيخاصخودو نظرهایدرسختيبا

(.هایاخالقيبهدوراست)همانيابد؛وازضرورتشدهبرایآنتطابقميگرفته

به ويژهدرفرايندهایساختوتولیدجديدمتکيبرفناوریآنچهدرمعماریامروز،

حدديجیتال،بیشازهرچیزمطرحاست،فقدانمعنایاستعاریحضوراست؛توجهبیشاز

منجربهبي آگاهيبدنتجربهتوجهيکاملبهبهکامپیوتر، مندوادراکفضازيستهازفضا،

حواسپنج تمام همانمبتنيبر آنکه نتیجه است. درگانه فضا و سرعتخلقفرم که قدر

 است، سريع ديجیتال همانفناوری آنبه فراموشي و شدن خارج دور از فرايند سرعت

(.1396:2۰8ب،)اکبری،تصوراستمعمارینیزقابل

 الکساندرکريستوفر استکهدرکصحیحمشکل،پردازانييهنظرازجملهمعمارانو

مراحلشکل در کامپیوتر کاربرد رد ديگریدرگیریطرح،ضمن پارادايم طرح به اقدام

مي طراحي کنفرايند سال به او 2۰۰2د. عنوانمجموعه2۰۰۵تا تحت چهارجلدی ای

محصولبیشازبیستسالمداقهدرفرايندهایخلقآنکهکندودرمنتشرميسرشتنظم

هایبشردرسراسردنیاونیزتعمقدرطبیعتاست،ساختههایانسانيونیزدستمحیط

مي مطرح را فرايندی بر که يافتنسازد ويژگيمندنزماتکوين بر متکي بنیاديني، های

گیرد.درهامييافطرتانسانناخودآگاهیرضمهایذاتيخودراازاستواراستکهخصلت
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،1396موضوعکلیدیاست)الکساندر،2برایخلقساختارزنده1زيستهتجربهاصالتنگاهاو

الفوب(.

بانگاهعمیقبیستسدهطراحيدرمسئلهيوهانيپاالسمانیزبادرکصحیح ويکم،

فرايندساختن به ديجیتالخود فرايندهایماشینيو نگاهيآيندههشد، در نگرامروزیرا

ميبه قرار انتقاد ميشدتمورد اظهار فرهنگازدهدو واقعیتو از معماریهمواره دارد

محیط تبديل استعارههایطريق خیاالت، به شانساني زندگي و نظم از وهايي اعرانه

معماریمیانابعادطورتاريخي،سراييکردهاست.بهایمعمارانه،داستانهایافسانهروايت

 خدايانو حال، ابديتو کیهاني، بستانميمانسانيو نشانیرندگانبده درخلقو کند؛

:139۵مشخص،نقشيمرکزیدارد)پاالسما،شاعرانهدرهرفرهنگخويشتن-ويردادنتص

تکنیک2۴ او زعم به .) اجباری شبیههای و امروز اغلبآنيسازیتصويرسازی معماری،

اساسيوجود)هستي(ینهزمليازکآفرينندکهبههایمستقلمعماریميدنیاييازافسانه

دگرانشوماديت،بساواييوفاقمنحرفجهانمعماریاند.اينختن،غافلساواهدافهنر

تصوراتشفقت بازتاباولیهاست. را سبکزندگي فرهنگو از ماندگار شکلي معماری،

درمي خیاالترايانهحاليدادند بهتولیدشدهایکه معموالً تمريامروز هایگرافیکينمثابه

محیصرفوخاليازمعنايياززندگيواقعيظاهرمي نمودهایهایموضوعيوواطشوند.

هاييازفقدانصداقتمونهنهایشهری،همانندمراکزخريدومیدانتصنعيامروز،معماری

فرهنگياست)همان(.وپاکي

اهمیتدوچندانایرزمانهدپرسشازماهیتمفهومخیالوامرخیاليبهاينترتیب

مي ماشینييابد روندهای هوشمصنوعي، بنیامینشدهکه والتر زعم به 138۴)و :22)

برنامه انبوه سرعتريزیبازتولید و سوشده يک نیازهایاز به پاسخ ديگر سوی از و

کاربردیزندگي بهترينحالتخلقفضایشهریروزمرهعملکردیو در نهايتاً و انسان

.پارادايمغالباستعيبرایتفريحچندساعتهجم



 خیال و خاطرهدر مفهوم 
مفهومخیالنزدحکمایمسلمان،دومعنایمتفاوتامامرتبطباهمدارد.حکمایمسلمان

پردازندوآنرانوعيازادراکهمبهمفهومخیالوامرخیالینذيلقواینفسانسانمي

بدانعالمخیالمتصلميانگارندکهبهسببربطآدميمي ازسوييشبهانسان، گويند.

و مستقل عالمي متصورند؛ خیال عالم عنوان تحت آدمي وجود از مستقل عالمي ديگر،

ملکوتروحاني)ابراهیميديناني، عالم ناسوتمادیو میانعالم در انسانو منفصلاز

1381 :6 را خیال آنان که کرد ذکر بايد نخست معنای در مراتبچهارگانه(. از 3يکي

پديده با برخورد در انسان مُدرِک مينیروهای کار به پديده آن شناخت در که آيدها

                                                 
1 lived experience 
2 living structure 

 انداز:حس،خیال،وهموعقل.ايننیروهایچهارگانهعبارت3
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حسينیست،هانیازمندمواجهربرخوردباآنهادپديدههاند.درادراکخیاليتجربدانسته

صورتپديده واجد خود خیالي خیالي)هماناندهای امر هر تعريف اين در صورتي(.

پذيریامرخیاليسرآغازآفرينشياستکهآنراپذيروقابلشناساييدارد.صورتتوصیف

گويند.آفرينشهنریمي

ابن انتزاعنزد به همقادر استو ماده از انتزاعصورتماده به قوهخیالقادر سینا

ابتکارميامریتازهکهابن بینخیالومتخیلهنامدوبرخالففارابيکهفرقيسیناآنرا

گويد:اينگذاردوابتکارراناشيازقوهمتخیلهدانستهوميهافرقميقائلنیستاوبینآن

سینازعمابنشود.بهقوهقادربهاظهارواحضارصوریاستکهازمالئکهسماویحاصلمي

تعاليوعلمباریمعانيهمهامورموجوددرعالم،گذشتهوحالوآنچهخواهدکهشود،در

سوودرنفوسمالئکهسماوی،ازديگرسوموجوداستوتناسبمیاننفوسمالئکهازيک

هیچ آنجا چراکهدر است، اجساممحسوسبیشتر تناسببا ملکياز آنجواهر بشریبا

بخلينیست )حجابو اينروخیالامریاستکهمي1388بلخاری: از تواندحاویو(.

اينمضموننزدحامل معتقداستویعربينیزمشهودالدينشیخمحيمعانينیزباشد.

خیال است؛ کليمعرفتمحروم نظام از ندارد آگاهي منزلتخیال و مرتبه از کسيکه

 به هم ميحواسميدرجهادراکياستکه عالممعانيراه به هم خیالهمرسدو يابد.

تواندمعانياززيباييوجهلطیفوزيباسازدوهمميترينتواندمحسوساترابهعاليمي

)معانيلطیفبکاهد توانبهابتنایامرخیاليبرازاينجامي(.1381:12مطهریالهامي،

نظراننیزمشهوداست.آدميپيبرد.اينامردرآرایصاحبزيستهتجربهادراکاتحسيو

بازآفرينيصور به قادر ذهني کرد تأکید خیالینبايد صور خیالو مفهوم فهم در

خارجداشتهباشد.تریازعالمهایتاموکاملتریاستکهبرداشتترولطیفخیالینقوی

ترونیرومندتریباشدوتصويرذهنيايجادشده،مبتنيبرادراکاتحسيبیشديگرعبارتبه

توانممکنانسان حداکثر دادههمدرکقوهبا ضبطکند.خود، دريافتو هایمحیطيرا

خواهمحیطيزندگيميهایانسانيکهدربسترشديدتریازداده هایدريافتناخواهکند،

هایالزمدرتریخواهدداشتچراکهذهنوبدناومهارتمرورقوایذهنيقویبیشتروبه

باگذر ازاينزماندرونيميادراکمحیطرا انسانازخاطرهزيستهوتجربهرونقشکند.

(.27،الف،1396شود)اکبری،مکاندرفهمامرخیاليبرجستهمي

 تجربهاما مکانيا هر فضایساختهخاطرهانساناز در حضور از او که زمینهشده

ميشکل را ذهن در خیال مهمگیریصور سازد، کنشخیالمرحلهترين است. تجربهین

اوههزيستوتجربهگانپنجشدهتوسطمخاطببهمیزاناثرگذاریآنبرحواسفضایخلق

محسوسومتعلقبه1مند،درآنفضابستگيدارد.هرچندفضایمعماریقابللمس،بدن

عینیاتاست و همینعالمماده خیالمبتنيبر عنصر شکلخاطرهاما ابژکتیو مادیو

)مي گیرد 1392اکبری، صورت( مادی، عالم به نزول در ديگر بار بود خواهد قادر هایو

جديدبیافريند.حضوردرفضایمصنوعووجودعناصرمعنابخشبهآنبسترايجادخاطرات

                                                 
1 embodied 
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مي فراهم مردمان میان در را جمعي و موجببهفردی نیز کیفیتفضاييکند. يادآوری

زمانتجربه در خواهدشده آتي موجبهای را نظر مد کیفیت از جمعي آگاهي و شد

ترپردازیافرادرابیشترباشد،قوۀخیالگردد.هرچهکیفیتفضاييازاينحیثعمیقمي

(.139۵:18تسخیرخواهدکرد)اکبریوفالمکي،تخیلشاندرگیرکردهوآنانراازطريق

تجربۀفضایخاطرههمینخیال تخیلناشياز شناسانانپردازیو موردبحثپديده گیز،

ترمندیراهرچهبیشبودگي،راحتيوآرامشوهويتقرارگرفتهاست،احساسدرمکان

هنرمندتقويتمي هنر اينجا در و خلقکیفیتخالقکند در فضاييفضایمصنوع های

مياهمیت اينروستکه از هويتيابدو ما معماریبه و اينبزرگميهنر تريندهدو

 1392)پاالسما،هاستآنوظیفۀ نوشته(.1۴۰: در پاالسما، )يوهاني خود و1393های

نقش139۵ به تجربه( در بهقوهزيسته و خلقمکانخیال آثارتبعآندر در هایآشنا

مي زومتور پتر و آلتو آلوار کان، لويي چون کسبمعماراني و آنان رشد بستر و پردازد

هاييطبیعتنابوروستاييآمريکا،فنالندوسوئیسرادرخلقمکانهایزندگيدرتجربه

ایداند.آثارآنانبرایمخاطب،چیزتازهنشینوآشناست،مؤثرميکهبرایهرمخاطبيدل

احساسمي مخاطبهمواره جاييپیشکندفضایخلقنیست. را درشده تجربهکرده؛ تر

رادرککردهاست.ترآنیالخودپیشکند؛گوييدرخآنجااحساسراحتيمي


 خیال و خاطره در فرایند طراحی معماریها و نقش  تحلیل یافته
هایغالبدرفرايندطراحيمعماریمؤيدآنبوداينکهدرآنچهدربخشتحلیلپارادايم

مسئلهپردازیدرراستایحلايدهمرحلهرويکردهابهتعريفوتبیینفرايندطراحي،همه

پردازیمبتنيبرعملکردیوکاربریاست.دربرخيرويکردها،ايدهبرنامهراحيمبتنيبرط

پردازیبربداهتهاستودربرخيديگری،ابتنایايدهنامهشدهازپرسشهایگردآوریداده

خلقفضایتجربهناشيازعدمپیرویازصورت نشدهاستتاهایمادیوخیالینواساساً

ندازحیثخلقفرموفضا،تأثیربیشتریبرمخاطبخودبگذارد.درفرايندهایپروژهبتوا

کنشيخیالینکهمعطوفبهیرندهدربرگجمعينهخاطرهنقشمدارنیزمحورومردمانسان

وخاطره استعاری معاني فقدان و است هم کنار در زندگي گذران از آدمیان مشترک

ایدرآنمشهوداست.اسطوره

بصریفرايندطراحيالگویاينپژوهش،ضمنتأکیدبرآنکهشدهدرارائهالگویرد

آغازوعزيمتآناهمیتذاتينداردوطراحهنرمندمختاراستازنقطهایاستکهچرخه

ميهرکجا الزم که حل به ميمسئلهداند هرچند کند ورود سیرطراحي در بايست

تاانتچرخه بايدصورنقطهبهبارديگرهابپیمايدوهایمکرربارهامسیررا اما آغازبرسد،

هستاشازمتخیلۀخودرامبتنيبرخاطراتضمنيوانضماميقوهشدهدرخیالینذخیره

هایخیالینفرموخودومخاطبانشدرعالموجوداحضارکندواجازهدهدآنصورتبودن

فضایمطلوبرادرذهناونقشبندند.
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ويژهحل،شناختسیاقطراحيبهگیریبهسمتراههدفدرفرايندطراحي،باآغاز

جامعهارزش و بومي رسومهای و آداب از اعم سنتشناختي اسطوره، باورها، هایها،

 نسبت انساني، و باجامعهسرزمیني يکديگر، با سعادت، مفهوم خداوند، با اثر مخاطب

دراينبین،نفوذبهعالمخیالآناندرسیرتکوينفراوانيدارد.اهمیتخويشتنوبازمان،

شانبادرکصحیحادبیاتايشان،حائزاهمیتمضاعفاست.فرهنگي-زيست

گزينه در اساسمعیارها اين راهبر نزديکبودنهای میزان طراحي، فرايند در حل

فراين مسیر طي در هنرمند، طراح باالست. معیارهای به طراحيآلترناتیوهایمطروحه د

طراحيمسئلهسازیبايدقادربهمديريتوکنترلصورخیاليباشدکههرآينهبادرونيمي

گرددوتابتواندبهبهتريننحومعنایزندگيرادرخلقفرمودرهرمرحلهبراوآشکارمي

فضایمطلوب،متبلورکند.

فهمدقیقطراحيميمسئلههایحلراهارائه شناختمهبرنابايدپساز عملکردی،

برنامه نیازهاوخواستسايتطراحي، خلقینهزمپسهایريزیفیزيکيمتعاليومطلوب،

نیازهاوتمايالتفرموفضایجديدکهمي تواندخواستکارفرما،خواستعموميجامعه،

،االذهانيدرنگعزيمتخودبهعالمخیال،خیالبینآنان،ضمنپاسخبهوجهکاربردی،بي

کهدراسطوره اشنهفتهزيستهتجربهخودحسبضمیرناخودآگاههاومعنایاستعاریرا

ایخودرادرنائلشدنهرچهبیشتروبهترهایعلميوحرفهدارد،آغازکندوتماممهارت

طراحي،پنجساحترامسئلهبهاينترتیب،معیارهایتشخیصپاسخگیرد.بهکاربهپاسخ

د:گیردربرمي

.هاهایوجودیجامعه،تعاليآن.ارزش)معنا(:احترامبهارزش1

هاازعالمخیالهایموجودواحصایآنهایجديد:مبتنيبرارزش.خلقارزش2

هاييکهذکرشد..طيمسیرفرايندطراحي:تاآخرينمرحلهدرمسیرارزش3

.مشارکتعموميدرفرايندطراحي:دخیلکردنجامعهوعالمخیالآناندرفرايند۴

جديدپديدهطراحيورسیدنبهطراحي

.حفظکیفیتدرطيزمانتااجرایکاملپروژه۵



 گیری نتیجه
معیارهاراهمهپردازیاستکهبتواندپیمودنصحیحاينمسیر،داشتنذهنخیالهالزم

درونيهم از و کند ممزوج باهم آنزمان راهسازی به دستها حل کهيابد. دانست بايد

يمختصبهخوداستوط«جهانگفتماني»دارای(1۵۵:139۴گومز)-بهعزمپرزمعماری،

هایعملکردیبهبشريتعرضهکردههایتکنیکيبرایضرورتحلها،بسیاربیشترازراهقرن

حاملمعنا)فراتراز،کهمعماریدرهمهحالاغلبدرموردآنامروزهزدریفناواست.جهان

بااين هموارهدرمکانحالفراهمآوردنسرپناه(باشد،دچارشکوترديداست. رؤياهایما

ریممکننخواهدبود.معماریگیرندوفهمما)ازديگرانوازخودمان(بدونمعماشکلمي

مي اجازه ما به معماری، کنیم. تخیل و بینديشیم تا آرزو»دهد از فضايي ما« روی به را
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ميمي امکان که گشايد عین در نبودن»دهد «کامل خانه»، در ديرينه« که ترينباشیم

هودرگیرباهاييخودآگاترازهمه،بدننخستومهمدرجهدرانسانياست.اگرمامشخصه

توانست(نبوديم،حتيفضایمجازی)سايبری(نیزنميموقعیتمانجاذبهوواسطهجهان)به

«.هستیم»هايمانبدن؛بلکه«داريم»تنهابدنمانه«.ظاهرشود»

جاودانهتواندمسیرجاودانگيرابپیمايدکهپیوندیوجودیباسرشتمعماریزمانيمي

شدهسکوتوانديشیدندرفضا،ارمغانيارزشمندازفضایساختهآدميداشتهباشد.حضور،

 بود. خواهد آدمیان نابدنبرای فرايندهای تولیدشده ادعایلهوسبهمند معموالً کامپیوتر،

هایفرهنگيراوفصلمسائلمربوطبهويژگيمثابهابزاربهطراحانامکانحلکنندکهبهمي

رسانند.ريچاردکِرنينشانبهانجاممي«علمي»اصولطبیعيدهندوطراحيرامبتنيبرمي

ازطريقدرگیرکردنتخیلخويش،مي تنها باشیم؛مهربانراستيتوانیمبهدادهاستکهما

نهآفرينشبدنمنزلهبهمثابهفرايندوگذاریاينعملبهبنابراينارزش تنهاابزاریبرایمند،

ایبرایتولیداخالقينیزهست.وسیله،بلکهکلشکشف

سازد؛اورابهدنیایزمینهوبستررشدروحيوروانيآدميرافراهمميمعماریاصیل

سازد؛آدميرادروجودخودخواند،جهانانديشهوخیالاوراازآنخودميدرونخودفرامي

بهسکوتدهدودروجودآدميجایميجایمي داردوتعمقدرجهانراواميگیرد؛اورا

ارمغانمي زمانيميآورد.برايشبه معنایمعماری، تبلور که باشد جاودانه اصیلو تواند

برهمیناساس،حضور،سکوتوتعمقدرونيباشدوجهانخیالمخاطبراتسخیرکند.

الطراحنشأتيابدکهازجهانخیتوانداصالتوجودیوذاتيميفرايندطراحي،زمانيمي

بگیردوبرجهانخیالمخاطباناثرچیرهشودوآنانراتسخیرنمايد.
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 منابع
 .11-6)تابستان(،ص2ماره،شخیال،«ادراکخیاليوهنر(.»1381ابراهیميديناني،غالمحسین)

اطالعاتحکمت،«پديدارشناسيخیالونقشصورخیالیندرفرايندخلقمکانآشنا(.»1396اکبری،علي)
 .2۵–28،فروردين،صص132ماره،شومعرفت

علي) »1396اکبری، معنایاستعاریحضوروتنهايي(. «معماریسکوت: شیوه، تخصصيهنر،ماهنامهدو،

 تهران:خانۀهنرمندان.

 بهوفرهنگشناسيپايگاهعلميانسان،«زمانيوناانسانيازفرادانشتابي(.»139۵اکبری،علي)

http://anthropology.ir/article/29061.html, accessed at: 2017.3.19 

،بهمنماه،صص18۵ماره،شکتابماههنر،«زبانمشترکبیانادبيوبیانمعماری(.»1392اکبری،علي)

92–86. 

 عليو محمدمنضورفاکبری، »139۵)المکي، پ(. احساسدر ادراکاتحسيو رشناسيديدابررسيجايگاه

 .7–21،صصشناسيايرانهایانسانپژوهش،«شدهفضایساخته

( کريستوفر 1396الکساندر، .) نخست: جلد رضاحیاتپديدهسرشتنظم، ترجمه ، عليسیروسصبریو

 نقش.اکبری،چاپچهارم،تهران:پرهام

،ترجمهرضاسیروسصبریوعليسرشتنظم،جلددوم:فرايندآفرينشحیات(.1396الکساندر،کريستوفر)

 نقش.اکبری،چاپسوم،تهران:پرهام

 ،تهران:آگه.هایتحقیقدرعلومرفتاریروش(.1389بازرگان،عباسوديگران)

 ،چاپدوم،تهران:سورهمهر.مبانيعرفانيهنرومعماریاسالمي(.1388ن)بلخاریقهي،حس

( والتر »138۴بنیامین، آن(. تکنیکي بازتولیدپذيری اثر در هنری «اثر انتقادیزيبايي، گزيدهشناسي ،

 تهران:گامنو.امیدمهرگان،چاپدوم،هبنیامین،آدورنوومارکوزه،ترجمشناسيازهاييدربابزيبايينوشته

( يوهاني 139۵پاالسما، خیال(. و تخیل مجسم، معماریخیال در تهران:پردازی اکبری، علي ترجمه ،

 نقش.پرهام

يوهاني) پرهامدستمتفکر،حکمتوجودمتجسددرمعماری(.1392پاالسما، ،ترجمهعلياکبری،تهران:

نقش.

هایپرسش،«یمجازی،تدابیرجايگزينبرایکنشمعمارانهپديدارشناسيوفضا(.»139۴پرزگومز،آلبرتور)
 نقش.،ترجمهعلياکبریومحمدامینشريفیان،تهران:پرهامادراک:پديدارشناسيمعماری

رضاسیروس) 1392صبری، طراحانه(. ذهن و تصور اسطوره، با طراحي فرايند طراحي، در تهران:تحول ،

 نقش.پرهام

 و علیرضا مونقيظهور، ،کريمي »1382)حسین کیفي(. مطالعات در اطالعات «تحلیل اصولفصلنامه،
 .1۰7–113،صص2۰و19،پايیزوزمستان،شبهداشترواني

 برايان 138۴)الوسون، مي(. چگونه ابهامطراحان طراحيانديشند، فرايند از نديمي،زدايي حمید ترجمه ،

دانشگاهشهیدبهشتي.تهران:انتشارات

( جان 1391لنگ، نظري(. هآفرينش محیط، طراحي در رفتاری علوم نقش تهران:معماری: ششم، چاپ

 انتشاراتدانشگاهتهران.

 .۴-1۵،زمستان،ص۴ماره،شنشريهخیال،«نورخیال(.»1381مطهریالهامي،مجتبي)

گراوفرهنگمسئلهدرمعماری،رويکردیبهطرحلهمسئهایپارادايم(.139۴ناریقمي،مسعودوديگران)
 معمار.،تهران:علمدرمعماریکاربرمحور

 تهران:نشرني.،،چاپدومترجمۀانشاءاهللرحمتيدينونظمطبیعت.(.1386نصر،سیدحسین)

،ارديبهشتو6۰ماره،شتحقیقاتروابطعمومي،«تحلیلگفتمانچیست؟(.»139۰ای،احمد)يحیاييايله

 .۵8–6۴خرداد،صص

http://anthropology.ir/article/29061.html
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