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   3، محمدرضا بمانیان2 *منصور یگانه,  1 بابک اشتری

 دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه تربیت مدرس جویدانش -1
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  چکیده
در نهایدت بده ندو ی و مددلها  ها طور کلی، بیشتر روشهای حل مسائل، برای تعریف مساله قائل به طراحی هستند؛ ولی بیشتر این شیوهبه

انجامد. بدون شناخت کامل یک مساله، حل کردن آن غیدرممکن دوگانگی پیچیده و مبهم، یعنی تالش توامان شناخت مساله و حل آن می
دستیابی به اطال ات کافی بدرای ایجداد وحدود، در  و »ریزی در معماری  بارت است از: اصلی برنامهتوان گفت هدف نماید. پس میمی

و ی موردتوجده بدوده، حدال انکده در حوبا آموزش معماری م از سویی دیگر، امروزه جایگاه پژوهش در تعامل آن «طرد مساله در معماری.
طراحدی »بررسی مدلها و روشهای  ،واقع شده است. لذا در این مقاله مانده و مورد تساهل و تسامحایند طراحی معماری این مقوله مغفول فر

وری ی با ابدزار گدردآتحلیل -حر، توصیفیموردتوجه قرار گرفته است. روش تحقیق مقاله حا معماری و تحلیل ساختاری آنها «محورپژوهش
وجود رابطه بین اکتساب و کاربرد اطال دات دهد که های تحقیق خاحر نشان میفتهای و اسنادی است. یاداده مشتمل بر مطالعات کتابخانه

؛ ات تحقیقدی و کداربرد صدحیح آن اسدتبرای خلق یک تعامل پویا بین تئوری و  مل الزامی است. این تعامل، محوری برای در  اطال 
ایجاد اصول کلی »؛ و «حوابط برای ارزش گذاری ایده جادای» دانند:مدلهای ادبیات موحو ی پژوهش را دارای دو نقش کلیدی میچنانچه 

کار رود که مدلهای پیشنهادی در چهار مرحله تواند در پژوهش بهیابی بعد از مرحله ساخت نیز میفاز ارزش«. برای استفاده در حین طراحی
روشدهای ای مددلها و در پایان نیز تحلیدل مقایسده .«حل طراحیارائه راه»و « تحلیل ایده»، «تولید ایده»، «شناخت مسأله»گردد: ارائه می

 ( بیان گردیده است.گرامدل تدا ی، مدل منطقی، مدل تجربی، مدل تجزیه و ترکیب، مدل ایده آزمونطراحی پژوهش محور )
 

  یکلیدکلمات 
 "ورطراحی پژوهش مح" ،"طراحی پایدار" ،"مدلها و روشهای طراحی"، "معماریطراحی "
 

  مقدمه -1

باور  لمی معاصر، پیشرفت  لم در نیمده دو  قدرن بیسدتم بده به
است و این جزء از رهگذر کاربست اندازه کُل ادوار تاریخ بشر بوده

 .های صحیح و مددلهای دقیدق  لمدی میسدر نشدده اسدتروش
های  لمی در درجه اول، (؛ بنابراین، پژوهش1، ص 1374)نبوی، 

مند درباره یدک ندِ روش هستند؛ روش به معنای کاوش نظا نیازم
ه در نهایت بده افدزایش شدناخت و در ِ مدا از آن مساله است ک

بر این  (.5، ص 1379هالت، )ای موحوع یا مساله منجر می گردد
 لم، روش شدناخت آن  لدم و  توان گفت که پایه هراساس، می

-ین آن نیز به روشهای مربوط به آن است و ا تبار قوان"نظریه»

هدای بندابر ماهیدت  لدو ، روش ست. طبیعتداًشناسیِ آن متکی ا
هدای  لمدی شناخت  لمی نیز متعدد و متنوع خواهدد بدود. روش

اند ای از دستورالعملهای صریح و روشن و در حال تکاملمجمو ه
هدا هدا بدا همدان دسدتورالعملمعموال اد ای  لمی بدودن آنکه 

: انددها از دو جهت حائز اهمیدتدستورالعملارزیابی می شود. این 
نخست، زمینه ارتباطات  لمی را میان پژوهشگران و دانشمندان »

برای در  مشتر  فراهم می آورند و دو ، به کشف قوا د  لیت 
، ص 1378نژاد پاریزی، )ایران"«مند مدد می رسانندیا روابط نظا 

ای مختلف، غالباً اختالفات موجود در شیوه ه(. از سویی دیگر، 18
ز شرایط مسأله طراحی و فرآیند مساله گشایی معطوف بده تابعی ا
چند تا حدود زیادی بین مددلهای ارائده شدده می باشند. هرمساله 

هدای همپوشانی وجدود دارد، امدا جهدت تجزیده و تحلیدل شدیوه
کده  ختلف باید هر یک از شیوه ها را به طور مجزا بررسی کدردم

مختلف منجمله پژوهش نیز خالی از لطف ی هادرنظرگیری مولفه
امروزه رابطه پژوهش و فرآیند طراحدی معمداری همچنین  نیست.

ریزی معماری نادیده انگاشته شدده مغفول مانده و در حوزه برنامه
در طراحدی معمداری و بداالخع معمداری منظدر است؛ چنانچده 

پژوهش را در فرآیندد طراحدی معمداری پرداختن به روشهایی که 
ت. بر این اساس در این یل کرده باشند، کمتر توجه گردیده اسدخ

محدور بررسی مدلها و روشهای طراحدی پدژوهشمقاله به مفهو  
ل پرداخته شده و بررسدی و تحلید معماری و تحلیل ساختاری آنها

آنها در مبانی نظری طراحی معماری به تفصیل و در چندد نمونده 
 .به اختصار بیان گردیده است

   قیقجام تحروش ان -2

تحلیلی است و بنا به ماهیت  -روش تحقیق مقاله حاحر، توصیفی
نظری آن درصدد است تا به بررسی رابطده پدژوهش محدوری و 
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حدی طراحی معماری در ابعاد نظری روشها و مدلهای نظدری طرا
معماری معطوف گردد. همچنین از ابزار گردآوری داده مشتمل بر 

آوری خاندده ای و اسددنادی نیددز در راسددتای جمددعمطالعددات کتاب
 شده است.اطال ات و مستندات تحقیق استفاده 

  نتایج -3

 و نظریه پردازی در طراحي معماری مدل
 لمدی تواند  لمدی یدا حتدی شدبههر نظریه هنجاری طراحی می

باشد، بلکه به این معناست که با وجدود تمدا  مشدکالت، موحدع 
 ای طراحان قابل مطالعه، توصیف و تبیین  لمدی اسدت.گیری ه

تدوین معرفتی روشن و مستحکم از موحع گیری های هنجاری، 
طراحان را بده در  خویشدتن، نگرشدها و ا مدال طراحدی قدادر 

واحدعی کده میسازد و در نتیجه به نقش های بالقوه هنجاری و م
طراحدی خودآگداه  بخشدد.اتخاذ می شود وحود و شدفافیت مدی

ه  وامل متعددی وابسته است. نیاز طراحدان حیط ساخته شده بم
حرفه ای به شکل دادن ارزشها به منظور دست یافتن بده انگداره 

توانایی انجا  این کار نده  های شخصی از جمله این  وامل است.
بلکه به بدازار کدار نیدز بسدتگی تنها به دانش و مهارت طراحان، 

و تقاحدا، هزینده و درامدد و  دارد. فرایندهای سود و زیان،  رحه
و معمداری اردر مدی  قوانین تجاری و اداری بدر طراحدی شدهری

آوری در دسترس نیز فر  های فنبه همین ترتیب ویژگی گذارند.
محیط ساخته شده را تحت تاریر قرار می دهد. بعضی از معمداران 

های جدید در کارشان اسدتفاده میکنندد، ولدی بعضدی آوریاز فن
در  «مبدانی نظدری»اندد؛ لدذا بنایی باقی مانده حرفه در حددیگر 

 نظریه و مدل است. طراحی معماری مشتمل بر دو نوعِ

 
، 66نظریه معماری در بستر تاریخ؛ ماخذ: اصغر زاده، صفه . )1نمودار 

1389.) 

 

 

 
. مباني نظری اثباتي در طراحي معماری؛ ماخذ: نگارنده بر 2نمودار 

 .1386اساس لنگ، 

 

 
تحقیق، مباني نظری معماری و علوم رفتاری؛ ماخذ: . روش 3 دارنمو

 .1386نگارنده بر اساس لنگ، 

 

 
. مدل مفهومي نظریه هنجاری و نظریه اثباتي برای معماری؛ 4نمودار 

 .1386ماخذ: ترسیم مگارنده بر اساس لنگ، 

 
. نقش علوم رفتاری درنظریه های رویه ای؛ ماخذ: نگارنده بر 5نمودار 

های در طراحي معماری؛ .  انواع نظریه7و نمودار  1386ساس لنگ، ا

 .1386ترسیم نگارندگان بر اساس لنگ، 

معتقد است که کل فرآیند در همه طرحهدای معمداری  «استودر»
ایدن به صورت نهفته وجود دارد. بسیاری از معمداران بدر اسداس 
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ه کنند، ولی نه با نظمی کده اسدتودر پیشدنهاد کدردمدل  مل می
 رزشی دارد.است.به این دلیل مدل او ماهیتی هنجاری و ا

 

 .1386. مدل طراحي استودر؛ ماخذ: نگارنده بر اساس لنگ، 6نمودار 

 
 
 

 روش و شیوه در طراحی معماری
بدراى ها و تدابیرى اسدت کده ،  بارت از مجمو ه شیوه«روش»

تر، دقیدق طوررود. بدهکار مىشناخت حقیقت و برکنارى از خطا به
 شود:روش به سه چیز اطالق مى

هددائى کدده انسددان را بدده کشددف مجهددوالت و حددل مجمو دده راه
 کند.مشکالت هدایت مى

کار مجمو ه قوا دى که هنگا  بررسى و پژوهش واقعیات باید به
 قت برسد.رود تا آدمى از خطا مصون ماند و به حقی

را در طى این  هایى که انسانمجمو ه ابزار یا وسایل و یا تکنیک
 کند.ارى مىطرف معلومات یمسیر از مجهوالت به

 
روش؛ ماخذ: نگارندگان  حوزه شناختي مفهومِ. )سمت راست( 7نمودار 

های عملکردی مفهوم روش در ساحت . )سمت چپ( حوزه10و نمودار 

 نگارنده.های علمي؛ ماخذ: 

 
واژه مِتُد کار رفته است، و ب« دمِتُ»در مقابل واژه التینی  «روش»

هنگ فارسی معین و فرهنگ انگلیسی به فارسی آریانپور به در فر
روش، شیوه، راه، طریقه، طرز و اسلوب معنی شده است. به طدورِ 

را روش گویندد؛ لدذا مدی تدوان « راه انجا  دادن هر کاری»کلی 
شناسی در معنای وسدیع کلمده شدناخت نظدری و گفت که روش
کدامپنهود، )کیوی و وان است «آشکارسازی واقیعت» ملی روش 

کدار ب« تکنیدک»کده معدادل واژه  «فن یا شیوه» (.2، ص 1373
رفته است. در زبان فارسی به راه، روش، شیوه، مهارت و صدنعت 

راه بده کدارگیری »معنی شده اسدت؛ همچندین، فدن بده معندی 
تعریدف گشدته « های اساسی یا روش انجا  ماهرانه کداریمهارت
های کسب دانش سایر روشیه  لمی را از آنچه  لم و نظر است.

کار بردن روش  لمی برای دستیابی به داندش متمایز می کند، به
منظدور پاسدخ بده است. هدف روش تحقیدق، تسدهیل تفک در بده

روش، .(38، ص 1374)مورن،  پیچیدگیهای مسائل شناخت است
مجمو ه  ملیاتی است که امکانِ تجزیه و تحلیل، در  و توجیه 

آورد. مراحل اصلی روش  لمدی مورد مطالعه را فراهم می واقعیت
انتخاب موحدوع، طدرد مسداله، تددوین سدواالت، »اند از:  بارت

تعیین اهداف، بررسی سابقه، طرد فرحیه، روش پدژوهش، روش 
، ص 1387)مالئی تدوانی،  «اگردآوری اطال ات و تحلیل داده ه
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خت ناشدد» بارتسددت از: « متدددلوژی»یددا « شناسددیروش» (.43
هدای روش دانشی کده دربداره»و « های  لو  یا  لم روشروش

-به بحد  و تحقیدق مدی« مناسب تحقیق و اربات  لو  مختلف

 های گوناگونی نقل شده که از آن جمله است:پردازد. تعریف
هایی کده بدرای کشدف  بارتست از مجموع طریقه« روش»الف. 

 رود؛حقیقت یا اربات آن به کار می
ه برای حل یدک مسدأله بده منظدور ریقی است کط« روش»ب. 

 شود.ارزنده در پیش گرفته می رسیدن به یک نتیجه
در پدیش گدرفتن »که به معندی دقیدق « متد»ی ج. مراد از واژه

برای رسیدن به هدفی  کهیهایگا  کردناست؛ یعنی معین« راهی
 باید با نظم خاص برداشت. می
مال اصول و قوانینی است کده اقدامات و اِ  مجمو ه« روش»د. 

گیدرد. از مجمدوع ایدن تعداریف بده تحقیق  لمی انجا  می برای
-شود، و بدا بدی، به هر راهی گفته نمی«روش»آید که دست می

افدزون « روش»ن هدفی سخت در ستیز است. بنابراینظمی و بی
ی خاص و منظم، باید دارای غایت و هددفی بر دربرداشتن طریقه

آن به حقیقدت دسدت پیددا کندد. از  تواند به وسیلهباشد که بشر ب
یدات مربدوط بده ، بهبدود  مل«روش»همین رو هدف از انتخداب 

ای مربوط تحقیق و تدقیق در مسایل و جریاناتی است که به گونه
هار نظر شایسته و داوری صحیح را در موارد به تحقیق بوده، و اظ

وش تحقیدق کده از رهنگدامی»بنابراین، سدازدسر مدیتحقیق می
هدای ای از قوا د، ابزارهدا و راهگوییم، مراد ما مجمو هیسخن م

ها و کشدف مند برای بررسی و شناخت واقعیتقابل ا تماد و نظا 
و ایدن  حل مسائل و مشکالت اسدتمجهوالت و دستیابی به راه

 (.20، ص 1378) زتی،  «چیزی جز روش شناخت  لمی نیست

 
دیب بنرجي؛ نظر تِریحي شهری بر اساس سلسله مراتب طرا .8نمودار 

 .7، ص 1372ماخذ: توسلي و بنیادی، 

 

« روش تحقیدق  لمدی»اساسی را به  نوان مبندای  چهار قا ده

 اند:مطرد کرده

هیچ موحو ی را نباید حقیقی بدانیم مگدر آن کده بده  ؛«بداهت»

ای دقیق مورد بررسی قرار گرفته و خوب فهمیده و در  د گونه

 د شود. بدیهی

موحوع مورد تحقیق را باید به اجزای کوچک  ؛«تجزیه و تحلیل»

توان در شناخت د تحلیل درست د قسمت نمود. بدون تجزیه نمی

 های استوار اولیه را برداشت.یک دستگاه یا یک مجمو ه گا 

ی کامل باید شروع به مطالعه و تحقیدق پس از تجزیه ؛«ترکیب»

ز کدرد. تر آغداخست از اجزای کوچکدر هر یک از اجزاء نمود و ن

ی آن، مثالً در تعمیر یا دوباره ساختن یک سا ت  الوه بر تجزیه

باید اجزای در ارتباط با هم را دوباره به حالت اول برگرداند، سپس 

ای در جاهای خود قرار داد تدا هدر جدزء اجزای سا ت را به گونه

اجزاء به طور منظم ی خود را به تنهایی و در ارتباط با دیگر وظیفه

شود. نامیده می« ترکیب»دهد، انجا  این کار به طور کامل انجا  

باشدد و هدر کددا  بده ترکیب و تجزیه بدون یکدیگر ممکن نمی

های زندگی و تنهایی ناقع است. محقق در تحقیق و طرد نقشه

ها به تجزیه و ترکیب نیازمند اسدت تدا یا شرد وقایع و امور پدیده

 رش با واقعیت تطبیق کند.ی کانتیجه

در این مرحله باید کامالً دقیق بود تدا هدیچ  ؛«احاطه و فراگیری»

یک از اجزاء هر چند هم که کم اهمیت باشد، از نظر دور نشدده و 

 ناشناخته نماند. 

  لم و هنرمعماری، تفاوت روش و شیوه در 

 ( به مفاهیم زیر اشاره دارد:Methodروش )

 ؛ و«شودء تا مقصد طی می مسیری که از یک مبدا»

در درون روشها برای رسیدن به مقصد از ابزار بهره گرفتده مدی »

 «.شود

در حدددالی کددده در رابطددده بدددا فتدددن، شدددیوه یدددا تکنیدددک 

(Technique) را « ابزار و وسدایل تحقیدق»توان گفت که می

در رابطه با تفاوت روش و شیوه مدی تدوان گفدت  تکنیک گویند.

 که: 

 ک، متعدد است؛روش، واحد و تکنی

 ش از ابتدا با محقق است، اما تکنیک ممکن است رها گردد؛رو

 روش، راه رسیدن؛ و تکنیک، ابزارِ رسیدن است؛

 روش دائمی، اما تکنیک موقتی است.

 .. تفاوت روش و شیوه؛ ماخذ: نگارندگان1جدول 

 شیوه یا تکنیک روش یا متد

 موقتی و مقطعی دایمي و همیشگي

 ابزار یا ترفندهای انجا  طراحی یند طراحيراه انجام فرآ

 تحقیق و فرآیند محور محقق و طراح محور

 متعدد و متکثر واحد

 

توان گفت کهه اگهر برنامهه ریهزی، بر این اساس مي

مساله کاوی است؛ پس طراحهي معمهاری ههم، حهل 

 کردن همان مساله قلمداد مي شود.

ریزی معمداری و نامهدر ادامه به تعریف برخی مفاهیم مرتبط با بر
 برای احراز حوزه تعاریف، اشاره می شود: آنطراحی 

: روندی شامل مطالعه یک فعالیت خداص بدا «تحلیل سیستمها»
هددای ریاحددی، جهددت بررسددی نتیجدده بنیددادی و یددافتن روش

 راهکارهای دستیابی به کارآیی بیشتر.
جوی مدنظم وها در جست: کاربست اصول و روش«روش  لمی»

 -1»قل، قبال دسترس و مدرتبط بدا شدرایط الز ؛ ت مستاطال ا
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جمددع آوری داده هددا از طریددق  -2تشددخیع و فرمددول بندددی، 
آزمدایش بده  -4تعیدین فرحدیه،  -3مشاهده و احتمداال تجربده، 

 «.منظور تطبیق فرحیه ارائه شده
تعریف مساله،  -1»: مشتمل است بر: «مراحل سنتی حل مساله»
 -5تحلیل مسداله،  -4اده ها، وری دجمع آ -3تعیین اهداف،  -2

 «.حل مساله -6توجه به راهکارها و 
: طردِ یک نظر، شرط یا اصل بدون ا تقاد خاصدی بده «فرحیه»

منظددور رسددیدن بدده نتیجدده آن جهددت بررسددی سددازگاری آن بددا 
 واقعیتهای مشخع.

 : تفکیک یا تقسیم یک کل به اجزاء و  ناصر.«تحلیل»
یا  ناصر برای رسیدن به یک  اجزاء: کنارهم قرار دادن «ترکیب»

 کل منسجم.
: بررسی نقادانه و جامع یا انجا  آزمدایش هدایی بدرای «تحقیق»

 کشف حقایق جدید و تغییرات صحیح آن.
: اصول و نتیجه کلی همراه با روابط بین آنها که دیددی «نظریه»

منظم، واحح و کلی از یک موحوع یا مساله پیچیده، را نشان می 
 دهد.

ناپدذیر هدای کداهشگیری تجربی در مورد کیفیت: نتیجه«اصل»
سیستم؛ تجریدهای خاصی که پدیده های موحوع را خالصه می 

 کند.
 :  بارت، قانون، اصل یا نظر کلی.«تعمیم»
: استنتاج یا دستیبابی به اصدل یدا مفهدو  کلدی و «تعمیم دهی»

 جزئی.
خصی از ش  و : استدالل از جزء به کل، از خاص به  ا«استقراء»

 به جهانی.
: رسیدن به نتیجه گیدری از طریدق اسدتدالل؛ نتیجده «استنباط»

 گیری از اصول کلی.
: نظریه یا روشدی کده داده هدا یدا پدیدده هدای «تجزیه گرایی»

 پیچیده را به دانش واژه های ساده تبدیل می کند.
: انجا  شده برای راهنمایی، کشدف یدا آشکارسدازی، «اکتشافی»

زش یا هدایت تحقیق تجربی ولی بده صدورت انگیرای ارزشمند ب
 اربات نشده یا غیر قابل اربات.

مدل نشان دهنده یک واقعیت یا یدک وحدعیت واقعدی : «مدل»
زندگی است. به نمایش ریاحدی یدک واژه در درون ناحیده طدرد 
ریزی گفته می شود. الگوهای مورد استفاده از طرد ریزی یا پیش 

دو. الگوهای ریاحدی معمدوال  ا هرو ی بینی شده است یا توصیفی
کداربری زمدین و  ،مطالعدات پایده اقتصدادی ،در واکاوی جمعیت

تسهیالت اجتما ی بکار گرفته می شدود. مددل بیدانی از دنیدای 
تری بیان می واقعی است که الزاما از نظر جزییات به صورت ساده

مددل نمدادی از  شود و معموال از نظر مقیاس کاهش یافته است.
هدای دنیدای واقعدی را بده ت. مدل مهمتدرین ویژگدیت اساقعیو

صورتی ساده و کلی بیان می دارد و برداشتی است از واقعیت کده 
برای توحیح مفاهیم و تقلیل پیچیدگی جهان به نحوی که قابدل 

 به کار می رود. ،در  بوده و ویژگیهای آن براحتی مشخع شود

ف دیگدر تعریدحدال مدل، ساده شده دنیای واقعی است. در  ین 
مدل بر این نکته تاکید دارد که مدل، یک سدری اجدزاء و روابدط 
بین اجزاء در دنیای واقعی را  نوان می کندد. مددل ایدده ال نیدز 
مدلی است که بتواند تمامی اجزاء یک سیسدتم و تمدامی روابدط 
اجزاء را مشخع کند. در  مل چنین مدلی نمدی تدوان داشدت و 

درصد روابط بین اجدزاء را  70د تا توانکه باگر مدلی داشته باشیم 
مشخع کند مدل خوبی خواهد بود ولی صد درصد امکدان پدذیر 
 نیست و یا حداقل به سختی می توان به چنین مدلی دست یافت. 

مند برای حدل مسداله ریاحدی کده بده : روشی قا ده«الگوریتم»
 پی یک  مل انجا  می شود.درصورت تکرار پی

از حد، تمایدل بده مرکدز یدک بعدد  بیش ادگی: س«ساده گرایی»
 موحوع )یا مساله( و کنارنهی  وامل پیچیده.

هدای مدورد اسدتفاده بدرای حدل مسداله؛ : روش«روش شناسی»
های منتهی به جست و جو در زمینده ای از منطق که روششاخه

های جستجو یا فنون بده خاص را تجزیه و تحلیل می کند. روش
 خاص.کار رفته در یک زمینه 

 -1»: سه مرحله نخست در حرفه معمداری: «روند کلی طراحی»
در  «.شدکل گیدری طدرد -3طرد شماتیک، و  -2برنامه ریزی، 

ریزی قسمتی از روند کلی طراحی بوده، ولی از این تعریف، برنامه
 طرد شماتیک جدا می باشد.

-مطلق سازی یک واقعیت پیچیده است که به گونه :«مدلسازی»

 ،1384، سیف الدینیمربوط است ) ه مورد بررسیویژه به مسالای 
و « تحلیددل»کددل رونددد شددامل دو مرحلدده اسددت:  (.300ص 

 ؛ «ترکیب»
تما  جزییات مساله طراحی از هدم تفکیدک  ،«مرحله تحلیل»در 

 شده و به صورت جداگانه تعریف می شوند؛و 
راه حدل »باکنار هم نهادن ایدن اجدزا، یدک  «مرحله ترکیب»در 

 ت می آید. به دس« طراحی
ریزی و طراحی همانا تفداوت تحلیدل و در واقع تفاوتِ بین برنامه

ترکیب است. در  روندد طراحدی، بدر اسداس دو واژه تحلیدل و 
ترکیب شاید کار چندان آسانی نباشد. حتی موحوع حل مساله می 
تواند یک روش قلمداد شود و یا روند طراحدی را  ملدی خل اقانده 

کن  مل خل اقانه هم شدامل نیز هست؛ لی لبته اینگونهدانست که ا
مراحل مشابهی است: تحلیل به آماده سازی یا ارائه و ترکیب بده 
روشن گری و بصیرت تبدیل می شود که در کل فرآیند طراحدی، 

شناسدی و روش تفداوت دو واژه روش یک روندد خل اقانده اسدت.
ی آنگونه کده طراحی، در بین اغلب معماران و حتی اساتید معمار

ست، و معموال این دو واژه جابجا مورد استفاده قدرار باید شفاف نی
طراحی بعندوان اسدتراتژی کدالن « روش شناسی»اگر می گیرد. 

طراحی بعنوان راهکارهای کاربردی « روش»برخورد با طراحی و 
طراحی، وشیوه طراحی بعنوان ترفندهای بکار گرفته جهت ایجداد 

ی هدر دسته بندی و بررسد معرفی گردد، امکانایده های طراحی 
شناسدی برای مثدال در روش یک از این رویکردها بوجود می آید.

فکر کردن و تجسم وحعیت فیزیکدی « فضایی»طراحی تاکید بر 
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می تواند بعندوان « تفکر تصویری»طرد را دارد، استفاده از روش 
روشی مطرد باشد که در این روش طراحی می تدوان بدا کمدک 

« شدیوه»در نهایدت،  وصیات فضا پرداخت.صاویر به معرفی خصت
گیدری طراحی مناسب جهت  ملی کردن این روش طراحی، بهره

های ماکت سازی، برنامده هدای سده بعددی رایانده ای و از شیوه
 های فضایی می باشد.ترسیم کروکی و دیاگرا 

 پایدار  محور معماریطراحی پژوهش و مدلهای روشها
حین حل مسداله را  ارگانه درمراحل چه تحوالت فکری بر اساس

 می توان در ارتباط با یک پروژه طراحی به شرد زیر تقسیم نمود:
: در ایدن مرحلده طدراد بایدد بدرای ایجداد «سدازیمرحله آماده»

شناخت کافی از موحوع و آگاهی از ویژگی های موحدوع، اقددا  
به جمع اوری اطال ات نموده و سپس این اطال دات خدا  را بده 

دیل می نماید تدا در حدین فرآیندد طراحدی اربردی تباطال ات ک
 مورد استفاده قرار گیرد.

: در این مرحله طراد با اسدتفاده از فرآینددهای «مرحله نهفتگی»
فکری )که بعضا در پروژه های متنوع، متغیر هسدتند(، اقددا  بده 
جستجو برای یافتن راه حل می نماید. از آنجه که راه حل مناسب 

دست نمی آیند، اغلب طراحدان در بهراحتی حی بهایده های طراو 
این مرحله احساس می کنند که به بن بست برخورده اند و شکل 

که ایدن گیری ایده های طراحی، خوب پیش نمی رود. در صورتی
کندی در تصمیم گیری خود بخشی از فرآیند فکر کردن و تجزیه 

 دارد.مان و آرامش و تحلیل اطال ات می باشد که نیاز به ز

: با بهره گیری از تکنیک های ایدده پدردازی «مرحله روشنگری»
)مثل سناریونویسی(، در این مرحله می توان به ایده هایی دسدت 
پیدا نمود که این ایده ها برای شروع فرآیندد فکدر کدردن بسدیار 
مفید می باشند. در این مرحله، ایده هایی که در ذهن طراد شکل 

ی در طراحی را می دهد تدا گیری از بینشامکان بهره  گرفته به او
 به حل مساله طراحی بپردازد.

: در این مرحلده طدراد بده بررسدی گزینده هدای «مرحله اربات»
های خود را شناسایی می طراحی می پردازد و قابلیت اجرایی ایده

هدا کند. سپس با استفاده از تکنیکهای ارزیدابی بده مقایسده ایدده
یی مدی نمایدد )محمدودی، ایی را شناساایتا پاسخ نهپرداخته و نه

 (.30، ص 1383

تدوان در های فکر کردن در طراحدی را مدیهای استراتژیویژگی
 چهار گروه دسته بندی و معرفی کرد:

: تفک ر واگرا در واقع نو ی «2در مقابل تفک ر همگرا 1تفک ر واگرا»
و تعدد گزینده هدا کثرت گرایی را ایجاد می کند. این نوع تفک ر با 

معرفی « تفک ر افقی»ه است و آن را می توان بعنوان ایده ها همرا
نمود که در آن ایده های گوناگون در کنار یکدیگر دارای اولویتی 
نمی باشند و در مسیر تحلیل، تعدادی از راهکارها حدذف و یدا بدا 
یکدیگر ادغا  می گردند. در مقابل این تفک ر، تفک ر همگرا مطدرد 

می رود و در واقدع دارای  راحل منطقی پیشت که بر اساس ماس

                                                           
1 Divergent Thinking 
2 Convergent Thinking 

ساختار و فرآیندی است که به صدورت روش هدای سیسدتماتیک 
تدوین می گردد. در تفک ر واگرا یا  مودی، سلسله مراتب تصدمیم 
ها و ایده ها بر اساس فرآیند سعی و خطا به پاسخ نهایی نزدیدک 

 می شود.

اس ندی بدر احسد: تفک در آ«4کنشیدر مقابل تفک ر وا 3تفک ر آنی»
درونی و حکمت تکیه دارد. در این نوع تفک ر، بده جزییدات کمتدر 
توجه و تصمیمات معموال کلدی و در مقیداس کدالن اتخداذ مدی 
گردند. در مقابل آن، تفک ر واکنشی مطرد است که تصمیمات بدر 
اساس رویکردهای  لمی و آزمایشدی و بدا اسدتفاده از اطال دات 

گدردد. در ایدن  یل آنها اتخاذ مدیده و تجزیه و تحلجمع آوری ش
هدای مطدرد، بده یدک یدک رویکرد، با توجه به شرایط و ویژگی

مطالب اندیشیده شده و پاسخی متناسب که انعکاس دهنده نیازها 
 باشد، ایجاد می گردد.

: «6در مقابل تفک ر وابسته بده زمینده 5وابسته به زمینهتفک ر غیر»
ا اسدتفاده از رویکدردی غیدر غیروابسته به زمینه، طراد بدر تفک ر 

ابسته به شرایط موجود به بستر، فعالیدت ذهندی خدود را متوجده و
نحدوی بدا اسدتفاده از ظرفیت  ظیم تری از اطال ات نموده و به

-روحیه گشتالت، به دنبال در  جهان فیزیکی اطراف خدود مدی

ید. در مقابل ایدن نماگردد و به جزییاتی همچون مکان توجه نمی
ارد که توجده و تاکیدد آن بدر ک ر وابسته به زمینه وجود دتفک ر، تف

گردد. در مقابل تفک ر وابسدته بده شرایط مکان و بستر معرفی می
زمینه، طراد با طی یک فرآیند منطقی به دنبدال ایجداد پاسدخی 

ای خاص که مساله در آن قرار دارد، یه فعالیت مناسب برای زمینه
 پردازد.می طراحی

: در تفک ر یکجا، فعالیت «8ایمقابل تفک ر مرحله رد 7تفک ر یکجا»
ذهنی طراد به مطالب و مسائل بصورت یکجا و همزمان مشغول 
می گردد و تصمیم گیری او اغلب در ابعاد کالن انجا  می گیدرد. 
در مقابل آن، در تفک ر مرحله ای، مراحل فکر کدردن با د  مدی 

تکمیل فعالیتها، به اساس نوبت و برنامه زمانی و  شود تا طراد بر
 (.32-31ی نهایی دست پیدا نماید )همو، همان، ص تصمیم گیر

ترین نحوه بکارگیری از اندواع تفک در، در رسد که مناسببنظر می
یک فعالیت پیچیده مانندد طراحدی، بهدره گیدری از اندواع تفک در 

کان نگرش همزمان بصورت تعاملی باشد. این ویژگی در تفک ر، ام
سدازد و در واقدع  اگون در حین طراحی را مهیا مدیبه مسائل گون

این الگو امکان بهره گیدری از اندواع تفک در را بصدورت همزمدان 
بوجود می آورد.  طی نتایجی مطالعات بعمل آمده توسط دانشکده 
 لو  تربیتی و گروه هنر و طراحی دانشگاه آیووا، الگوی مناسدب 

تعامل سه نوع تفک در رآیندهای پیچیده، استفاده از فکر کردن در ف
نقادانه و خل اقانه می باشد. در این الگو، تعامل بین سده محتوایی، 

نوع تفک ر تحت تاریر سه نوع آگاهی مطرد می باشدد، بطوریکده: 
                                                           
3 Impulsive Thinking 
4 Reflective Thinking 
5 Field Dependent 
6 Field Independent 
7 Holistic Thinking 
8 Serialistic Thinking 
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، تفک در نقادانده «آگاهی پذیرفته شده»تفک ر محتوایی تحت تاریر 
و تفک در خل اقانده تحدت « آگاهی تشخیع داده شده»تحت تاریر 

گیرد. در ادامه به این سه نوع ، قرار می «آگاهی تولید شده» تاریر
 تفک ر اشاره شده است:

: این نوع تفک ر در واقع بر اساس ذهنیت شدکل «تفک ر محتوایی»
شود. در ایدن گرفته در شخع و آگاهی پذیرفته شده، معرفی می

ن در ذهن فدرد جمدع تفک ر اطال اتی که از محیط و در طی دورا
رشیو اطال اتی موجدود گیری از آ، به او امکان بهرهشودآوری می

دهد؛ برای مثال نقش ها و رنگهایی که برای یدک در ذهن را می
هدای قدومی، طراد ارزشمند هستند، مطمئندا تحدت تداریر ارزش

نددژادی، اجتمددا ی و فرهنگددی شددکل گرفتدده و ایددن فددرد بطددور 
 کند.ر طراحی اش استفاده میناخوداگاه از آنها در کا

: این نوع تفک ر بیشتر با ندوع تفک در منطقدی و بدا «تفک ر نقادانه»
تجزیه و تحلیل اطال ات و بهره گیری از آگاهی پذیرفتده شدده، 
مطرد می باشد. برای مثال در فرآیندد طراحدی، کلیده فعالیتهدای 
مربوط به جمع آوری اطال ات، و هدف گذاری ها تحت تاریر این 

 نوع تفک ر شکل می گیرد.

: این نوع تفک ر با آگاهی تولید شده و ایجاد پاسدخ «اقانهر خل تفک »
خهیا بدیع برای حل مساله همراه می باشد. طراد از تفک ر خل اقانه 
در فرآیند طراحی برای ایجاد ایده ها و دستیابی به کانسپت طرد، 

 (. 1383آورد )محمودی، استفاده بعمل می

وین  رصه های طراحی بده ه از الگوی تفک ر تعاملی،  نابا استفاد
 ار تعریف شده است:این قر

:  رصه شناخت مربوط می شود به فعالیتهایی از قبیدل «شناخت»
شناسایی و جمع آوری اطال ات خا ، دسته بندی و نظا  دادن به 
آنها، ارزیابی و تحلیل ایدن اطال دات در مسدیر ایجداد اطال دات 

 طراحی.کاربردی در 

جمدع اوری ایدده هدا در صه طراد بده : در این  ر«ایده پردازی»
طراحی مشغول می گردد و با تغییر و تولید این ایده ها اقددا  بده 

 تبیین کانسپت طراحی می نماید.

: در  رصه ارائه، طراد اقدا  به ارائده راهکارهدا، انتخداب، «ارائه»
 ارزیابی و ساخت و اجرا می کند.

 معماریپژوهش محور روشهای طراحی  تحلیل مدلها و
بدا  پدژوهش محدوریمدلهایی که در آنها فرآیند طراحی و فرآیند 

شوند، در یک نگاه کلی شامل مدوارد تأریر متقابل از هم دیده می
 زیر می گردد:

هایی که در : شیوه«ترکیب -تجزیهمدل آزمون و  -مدلهای ایده»
شدود؛ مشدتمل بدر آنها مراحل ایده آزمدون و اصدالد دیدده مدی 

 زیر:نظریات اندیشمندان 
(Zube, 1980; Akin, 1981; Ledewitz,1985; 

Oxman, 1986; Dutton, 1987; 

Gelernter,1988;Schön, 1988; Lyle, 1999) 
: تجارب و اطال اتی که به خلق اصول کلی طرد «مدل تجربی»

کمددک مددی کنددد و متعاقبدداً در ارزیددابی و موفقیتهددای طراحددی و 

 ,Akin) بدر: شدود؛ مشدتملپیشدنهادات اسدتفاده مدی کاربست

1981) 

: یک چارچددوب منطددقی بدرای طراحدی «مدل منطقی مرکب»
که مطابق با معیارهای مطالعات تحقیقی و پژوهشدی مدی باشدد؛ 

 (Lawson, 1980; Ledewitz,1985) مشتمل بر:

 : در  ناخودآگاه مسائل طراحدی؛ مشدتمل بدر:«گرامدل تدا ی»
(Schön, 1963; Lawson, 1980; Ledewitz, 

1985) 

هدا های موجدود در شدیوه( تفاوت1997) «مک هارگ»به  قیده 
 بیان شده، غالباً نتیجه دو دیدگاه می باشد:

 ؛ و«ریزی محوردیدگاه برنامه»
طبق تعریف مک هدارگ، برنامده ریدزی،  «محور.دیدگاه زیبایی»

بده  ندوان یدک مسدأله فرآیندی است که بدان وسیله یک طرد 
  می شود و طراحدی تدابع برنامده زیست فیزیکی و اجتما ی در

 ,McHarg, 1997) جوهر فُر  را می سازد ریزی می شود و

p. 321.)   مدلهای تجزیه و ترکیب و فعالیت منطقی مرکب که
در آنها تمایل به برنامه ریدزی وجدود دارد و مولفده هدایی مانندد 

اجتما ی و فیزیکی از طرد غالب می باشد، تجزیه و تحلیل های 
 وه قرار می گیرند. مدلهای ایده و آزمدون مددل تددا یدر این گر

گرا، غالباً متمایل به طرد هستند و در آنها فُر  ایجاد شده غالدب 
گردیده است؛ بنابراین معیارهای زیبایی در آنها بیشتر دخالت دارد 

 آید.و جزء مدلهایی زیبایی محور به حساب می 
اخذ: نگارنده بر اساس مدلهای پیشنهادی در فرآیند طراحي؛ م .2جدول 

 ق.یافته های تحقی

مههههههدلهای 

پیشههنهادی در 

 فرآیند طراحي

نهههوع  نام صاحبنظر

 فرآیند

 ,Zube,Akin,Ledewitz مدل ایده و آزمون

Oxman, Dutton, Gelemter, 

Schon, Lyle 

 گراطرد

مددددل تجزیددده و 

 ترکیب

Zube,Akin,Ledewitz, 

Oxman, Dutton, Gelemter, 

Schon, Lyle 

مددده برنا

 راگ

طددددرد  Akin مدل تجربی

 گرا

برنامددده  Lawson, Ledewitz مدل منطقی

 گرا

طددددرد  Schon,Lawson, Ledewitz مدل تدا ی گرا

 گرا

در زمینه معماری، طراحی فرآیندی تحلیلی به حساب می آید کده 

ارزیابی و گزینش احتیاج دارد. در واقع طراحدی به تجزیه تحلیل، 

حلهدا، پدیش از اجدرای آنهدا داع راهرا می توان کوششی برای ابد

(. بدر 60، ص 1388د ، ؛ بنقل از دانشگر مق1383دانست )لنگ، 
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طبق مطالعات طراحی پژوهی، فرآیند تفک ر طراحی از سده گونده 

 :فعالیت یا سازوکار ذهنی به شرد زیر تشکیل می گردد

: این ساز و کار رویکرد اصدلی بده مسداله «سازوکار تبیین هدف»

مشخع می نماید و تفک ری هدفمند را شکل می دهد طراحی را 

هدا و مسدائل در تالش برای تحلیل و ارزیابی چالشها، ویژگی که

مختلف درگیر با مساله مورد نظر طراحی است. در این راستا ایدن 

طراد و تبیین نقدش طراحدی مدی فا لیت به تعریف مساله برای 

 پردازد.

های هافتن و آفریدن گزین: این سازوکار از ی«سازوکار حل مساله»

حل مساله و یافتن پاسدخ در دو وجده دریافدت کلدی یدا دریافدت 

 ناصر جزئی راه حل تشکیل شدده اسدت. ایدن سدازوکار، ندو ی 

ذهنی و وابسته به قوه تصور اسدت و بده تواندایی  -فعالیت درونی

ای ادراکی و تشخیصدی بدرای آفریددن و فرآینددهای تحلیلدی ه

لی مساله این است که با اولدین پاسدخی وابسته است. ویژگی اص

کرد و حل کدردن آن،  که به ذهن می رسد، نمی توان آن را حل

مستلز  استفاده از داندش هدا و اصدول آموختده شدده پیشدین در 

ین می نویسدد: در تعریف مساله چن «مُورگان»ترکیبی تازه است. 

به طور کلی مساله  بارت است از تعارض یا تفداوت بدین یدک »

 «یت موجود و موقعیت دیگری که ما می خواهیم ایجاد کنیمموقع

 (.515، ص 1370)بنقل از مورگان، سیف، 

: این ساز و کار به تفک ر نقادانه می پدردازد. در «سازوکار ارزیابی»

مرحله نقد و ارزیابی گدذارده های پیشنهادی به حلاین فعالیت راه

می شوند. آنچه در ایدن مرحلده الز  اسدت تواندایی پدیش بیندی 

موقعیت های مختلف راه حل ارائه شده و ارزیابی نقادانه آن است 

 (. 61-60، ص 1388دانشگر مقد ، )

در ادامه به مدلهای مطرد در خالقیت و طراحدی معمداری اشداره 

 می شود.

 مدل ایده و آزمون

ای در زمینددده ایجددداد تحقیقدددات گسدددترده «د شددداندونالددد»

های طراحی انجا  داده اسدت. فرحدیه دستورالعملهایی برای ایده

هدای وی این است که خلق یک ایده طراحی جدید شدامل ایدده

باشدد و ایدده جدیدد بدا ارزیدابی سابق برای حل مساله جدید می

طراحدی نماید. او یدک الگدو جهدت موقعیتهای مختلف تغییر می

معرفی می نماید که بوسیله این الگو افراد در فرآیندهای طراحدی 

گردند که در ترکیبات گذشته در طراحدی به دنبال نمونه هایی می

ها را مطدابق بدا معیارهدای موجدود استفاده شده است و این ایده

 (.Schön, 1988) آزمایش می نمایند

 
آزمون؛ ماخذ:  -رحمایهچارچوب مفهومي مدل ط( باال)سمت . 9نمودار 

رآیند مساله آزمون و ف -مدل طرحمایه( پایین. )13نمودار و  گاننگارند

 .گانگشایي؛ ماخذ: نگارند

دهندد ( یک فرآیند مشابه را توحیح مدی1984) 1«لینچ و ها »

شدود و در آن یداد مدی« سدازگاری مجددد»که از آن به  ندوان 

بازگشدتی تولیدد ایدده چرخده تجارب گوناگون به دنبال آزمون و 

طراحی را ایجاد می کند. در این چرخده، بددین ترتیدب فهرسدتی 

مناسب از شرایط طرد، نمونه ها و سوابق، می تواند بدرای تولیدد 

ایده استفاده گردد سپس مناسب بودن این شیوه هدا ارزیدابی و از 

( بیدان 1985) «لددویتز» لحاظ  ملکرد مجدداً تعریف می گدردد.

مه بین ایده های پیشدین و واقعیدت می کند که طراحی یک مکال

موجود است. الگوهای مختلف طراحی می تواند الها  بخش طرد 

، فرآیندی بازگشتی را برای تولید ایده، آزمون و ارزیدابی 2«لیل»

نمایدد، باشدد. پیشدنهاد مدی« پیشنهاد و اصدالد»با  نوان چرخه 

می زیر نشان داده شده، مدل ایده و آزمون  همانگونه که در شکل

دسته ای از راه حلهای « تئوری آفرینشگری ایده» تواند به  نوان

شخصی برای مسائل طراحی استفاده نمایدد. یدک یدا چندد ایدده 

ممکن است بر اساس فرآیندهای ادراکی ظاهر شود و سدپس بدر 

د فرآیندلدذا اساس معیارهای موجود ایدده مجددداً تعریدف گدردد؛ 

ل طراحی و اصالد نمدودن طراحی از وارد نمودن ایده ها بر مسائ

آنها و انتخاب بهترین پاسخ حاصدل مدی شدود. در روش ایدده و 

آزمون طدراد مدی تواندد داده هدای مشدخع خدود را از طریدق 

                                                           
1 Lynch و Hack 
2 Lyle,1999 
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های مختلف افزایش دهد و سپس آن را توسعه دهد، مشاهده ایده

قابدل اصدالد مدی  چرا که این توسعه بر اساس معیارهای موجود

 باشد.

 ب مدل تجزیه و ترکی

این مدل یکی از الگوهای سدنتی در معمداری منظدر اسدت کده  

« مدار »(، 1969« )مک هدارگ»حاصل تالش افرادی همچون 

( 2001« )الگددرو»(، 2000« )اسددتینر»(، 1999« )لیددل»(، 1997)

می باشدد. در ایدن مددل، پدروژه را بده  ندوان وسدیله ای بدرای 

 و(Oxman, 1986) دهدد اطال اتی نشان می مشارکت های

گدردد کده دارای مطرد میطراحی شیوه در آن طراحی به  نوان 

قوا د استانداردی است و دانش، یادگیری دانددش و دریافدددت و 

 Zubeایددن مدددل توسددطادرا  دانددددش معرفددی مددی کنددد. 

(1980) ،Ledewiz (1985) ،Dutton (1987)  و

بکار گرفته مدی  (RIBA)« انستیتو رویال انگلستان»همچنین 

 شود.

 
دل تجزیه و ترکیب؛ مفهومي مچارچوب )سمت راست(  .10نمودار 

مدل تجزیه و ترکیب و . )سمت چپ( 15ودار منگان و ماخذ: نگارند

 .گانشایي؛ ماخذ: نگارندفرآیند مساله گ

 شامل چند فرحیه مهم است: « تجزیه و ترکیب»مدل 
اطال ات پژوهش قبل از شروع پروژه تهیده شدده اسدت و ذهدن 

تا موقعیتی بوجود  اصل را جمع آوری و ذخیره می کنداطال ات ح
سدپس و  (.Gelernter, 1988) آید که از آن ها استفاده نماید

مسأله طراحی به  ناصر آن تجزیه می شود و اطال دات حاصدل 

شده آنالیز می گردد و در  ناصر مقتضی در طراحی بکار برده می 
 شود. 

مه ریدزی دقیدق بدا  ناصر برای خلق یک طراحی منسجم یا برنا
 هم ترکیب می گردند؛ و 

 شدودنتایج برای کاربستهای آینده ارزیدابی و ذخیدره سدازی مدی
(Lawson, 1980; Ledewitz, 1985.) 

در این شیوه تحقیق شامل اکتسداب و ارزیدابی اطال دات بدرای  
ای اسدت کده باشد. در این مددل طراحدی پروسدهایجاد طرد می

 ناصر مجزا با هددف اسدتفاده از  شامل تقسیم مسائل طراحی به
مشددارکت دادن اطال ددات پژوهشددی مددی باشددد. بعددد از آنددالیز 

مجزا برای خلق یک کل واحد بدا هدم ترکیدب اطال ات،  ناصر 
شوند مرحله نهایی ارزیابی نتایج بعد از اجرای پروژه می باشدد می

که با هدف ارتقا و پژوهشهای بعدی انجا  می گیدرد. همانگونده 
ور گرافیکدی نشدان داده شدده، فرآیندد طراحدی شدامل که به طد

ه هدای استفاده از اطال ات در بخشهای مجزا یدا اسدتفاده از الید
اطال اتی موجود در سایت می شود، سپس بخشهای مختلدف در 
یک کل واحد بدا هدم ترکیدب مدی شدود. بندابراین، زمدانی کده 
اطال ات برای مسائل طراحی استفاده مدی شدود، طدراد اجدزای 

آورد کده کند و طرحی بوجدود مدیالیز شده را با هم ترکیب میآن
ه مراتددب و ای از اجددزای سددایت، سلسددلشددامل ترکیبددات  مددده

خصوصیات و برنامه های طرد می باشد. در این مددل، پدژوهش 
-کند که طراحی را  ملکردی و مناسدب مدیدانشی را فراهم می

 . سازد و طراحی وسیله ای برای اجرای قوانین می شود
 مدل تجربی 

ایددن مدددل، مجمو دده ای از اطال ددات کدداربردی را در طراحددی 
ارائده شدده و  1«اکدین»ه مشارکت می دهند. این نظریده بوسدیل

گردد که توسط طدراد در موقعیتهدای مختلدف شامل تجاربی می
طراحی اتخاذ می گردد. در این مدل، اطا ات از طریدق آزمدون و 

احی بکار بدرده مدی شدود و خطا حاصل می گردد و در فرآیند طر
شامل یک فرآیند بازگشتی مبتنی بر منطق می شدود کده دامنده 

 های تحقیقاتی در آن مشارکت دارند. گسترده ای از تکنیک

 
 .گانمفهومي مدل تجربي؛ ماخذ: نگارندچارچوب . 11نمودار 

این دامنه حاصل پژوهشهای غیر مستقیم یا متکی بر در  طراد 

یم شامل مطالعات انجا  پذیرفته در سابق و و یا پژوهشهای مستق

پروژه های کاربردی می شود. قبل از طراحی، تجارب، اصدولی را 

معین می کنند که شاخصهایی برای تولید ایده خواهد بود و بعد از 

                                                           
1 Akin(1981) 
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فراهم می کنند که بوسیله آن می طراحی، ساختمان اطال اتی را 

 توان در اصول اولیه بازنگری کرد. 

 مرکب مدل منطقی 

نمایدد. ایدن مددل ( ارائه مدی1985) 1«لدویتز»چهارمین مدل را 

فرآیند طراحی را بده  ندوان نمدایش مسدائل طراحدی از طریدق 

ارزیابی اجزاء به هم پیوسدته و مرکدب مدی داندد و شدامل تفکدر 

کند افراد باید مسائل طراحی را گردد که پیشنهاد میگشتالت می 

مجددد مسائدددل طراحدی را به یک سری از روابط گدذاری های 

 جذاب و  ملکردی کند.

 

 

 
ترکیبي و  -چارچوب مفهومي در مدل منطقي )سمت راست(  .12نمودار 

مدل )سمت چپ(  .18نمودار گان و آیند مساله گشایي؛ ماخذ: نگارندفر

 ترکیبي؛ ماخذ: نگارنده. -طراحي و فرآیند مساله گشایي در مدل منطقي 

 

ی ساخته شده اصالد اصول قددیمی یدا این مدل، ارزیابی طرحها

توسعه اصول جدید را تسهیل می نماید و در  ین حال، استفاده از 

موقعیتهای مشابه و آزمون و خطا تا بدست آمددن یدک راه حدل 

 ,Wertheimer)ی نمایددد مناسددب آنهددا را سددازماندهی مدد

1959; Lawson, 1980; Motloch, 1991) در  دین .

طراحی مدل و فرایند مساله گشایی نمودار حال در رابطه با فرآیند 

زیر ارائه شده است که به اختصار مراحل این فرآیند را به تصدویر 

در نمودار زیر نیز به رابطه تحقیق هدای معمداری و  کشیده است.

 آن اشاره شده است. طراحی و فرآیند

                                                           
1 Ledwitz 

؛ مرکدبمراحل تحقیق و فرآیندد آن در مددل منطقدی  .13نمودار

 .1981ر اساس آکین، ماخذ: نگارنده ب

 
در این شیوه  ناصر نه تنها به  نوان اجزای جداگانه تحلیل مدی 
شوند که روابط پیچیده و پیوسته بین اجزا نیز ارزیابی مدی شدود. 

پژوهش، شرایطی بدرای آزمدایش این فرآیند به طور جامع و ایده 
اجزاء مساله و یافتن ارتباطات بین آنها فدراهم مدی کندد. در ایدن 

ساخت و سازها فرصتی را فدراهم مدی کندد تدا موفقیتهدای  مدل
طراحی را ارزیدابی نمدود. در حدمن، راه حلهدایی بدرای ترکیدب 
فرآیندها و اجزا برای یافتن یدک راه حدل  ملکدردی ارائده مدی 

ق، دانشدی را بدرای ایجداد یدک طراحدی مناسدب و نمایند. تحقی
و  ملکردی فراهم می کند و طرد بینشی بدرای حدل مشدکالت 

 مسائل آینده طراحی بوجود می آورند. 
 گرا مدل تدا ی

شدگفت « الهامدات هندری»( طراحی را به  نوان 1985) 2لدویتز
انگیزی بیان می کند، به طریقی که فرآیند طراحی کامالً شخصی 
و بی ارتباط با آنالیزهای شدناخت گراسدت. اطال دات پژوهشدی 

مالحظددات  ریشدده در ناخودآگدداه دارد و محتددوی طراحددی بدددون
یا شیوه آگاهانه شکل می گیرد. برخالف اکتشافات سازمان یافته 

بیان شد، الهامات هنری یا مدل « آکین»ایده و آزمون که توسط 
تدا ی گرا برای حدل مسدأله طراحدی بده  ندوان یدک فُدر  آزاد 
مکاشفه ای یا یک تدا ی ذهنی مطرد می شود. این مدل افراد را 

فکرگرا و اجازه به فکر برای آزاد بدودن بر چشم پوشی از فرآیند ت
 .(Lawson, 1980)نماید تشویق می

 

  یریگجهینت -4
بر اساس انچه درباره روشهای طراحی و مبانی نظری آن به رایج 

توان گفدت آنچه بصورت تقریبا پذیرفته شده میگفته شده است؛ 
سداس الگوهدا و بدر ا معمداریکه رویه رابتی در فرآیندد طراحدی 

ه اسدت کده در بازتداب بدا مفهدو  دیدده نشددروشهای گوناگون 
چالشدهای گونداگونی دارای  محدور هدممدلهای طراحی پژوهش

گیری از مدلهای طراحی و یا روش انتخابی هرچند که بهره است؛
در طراحی آرار در حدوزه ا تبدار دروندی )همگندی آردار و فرآیندد 

تدوان در مقایسده دوبددویی ی نمیطراحی آنها( معنادار هستند، ول

                                                           
2 Ledewitz 
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ریک از مدلها یا روشدها به هغیر از مدلهای طراحی برتری نسبی 
در تقابل بدا « محوری معمار»، موحوع قابل تاملنکته  قایل شد.

-نظریه»بر اساس مبح  شده در « مخاطب یا کارفرما محوری»

 بدر اسداس مبدانی مطدرد شددهِ« های هنجاری و ارباتی طراحی
ت. در اسد« های معمداریآفرینش نظریه»تاب فاخر در ک« لنگ»

، چندان توجهی به ندوع و طراحان ارانتوان گفت که معمکل می
اند، فرآیند طراحی و یا پیروی آگاهانه از یک روش یا مدل نداشته

آزمون، تجربی،  -هرچند که حداقل در انتخاب مدل طراحی )ایده
-ها فداحش و قابدلگرایی( تفاوتتجزیه و تحلیل، منطقی و تدا ی

کیدب( و مددلهای آندالیز و ترکیدب )تجزیده و تر تامل بوده است.
باشد و این به دلیل فعالیت منطقی مرکب از تهیه مدلها متمایز می

های مدل تجربی، اسدتفاده تمرکز آنها روی سایت برای تولید ایده
باشدد و کدامالً های شخصی میآگاهانه از تجارب برای تولید ایده

الدذکر بدر دو به فرد است. ماهیت تمدامی مددلهای فدوقمنحصر 

قابدل تمدایز اسدت؛ « گرا بودنبرنامه»و « نطرد گرا بود»دسته 
بطوریکه مدل ایده آزمون مدلی طرد گرا، مدل تجزیه و ترکیدب 

گرا، مدل تجربی مدلی طرد گرا و مدل منطقی مدلی مدلی برنامه
در مددلهای ایدده  فرآیند تفک دری نیدز گرا فرض شده است.برنامه

انعطاف پدذیری، ها، سیالن ایده»آزمون و تجربی بیشتر مبتنی بر 
و در مدلهای تجزیه و ترکیب و منطقی « هاابتکار و بهسازی ایده

انطباق پذیری واقعی وکاربردی، برنامه محدوری »بیشتر مبتنی بر 
طراحی، بازسازی برنامه مقد  بر طرد، و سازگاری ایده ها با طرد 

در باب فرایندد طراحدی نیدز  خواهد بود.« اصر ماهوی برنامهو  ن
گفت که مدلهای ایده آزمون و تجربی، نیمه فردی و تدا می توان 

حدودی مبتنی بر تحلیلهای شناختی و پیمایشی مساله و مددلهای 
تجزیه و ترکیب و منطقی بیشتر مبتندی بدر تحلیلهدای شدناختی 

ردی و بدر اسداس ذهدن فد گرا نیز صرفاًخواهند بود. مدل تدا ی
  طراد و معمار شکل می گیرد.

 

 ؛ ماخذ: یافته های تحقیق.بندی نسلهای مختلف طراحي پژوهي. دسته 14نمودار 
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 ؛ ماخذ: بر اساس منابع مورد اشاره.. روشها و الگوهای طراحي از دیدگاه صاحبنظران داخلي15نمودار 

  

 اشاره شده است:ور و تحلیل مقایسه ای آنها مدلهای طراحی پژوهش محدر جدول زیر به اهم 

 
 .گان؛ ماخذ: نگارنددر طراحي معماری گشایيهای مسالهدر رابطه با شیوه ی طراحي پژوهش محورهای گسترده مدلها. بررسي2جدول 

 فاز قبل از طراحی منبع ایده پردازی مدل
ارزش گذاری بعد از 

 سنجش سایت
 مسالهشیوه حل 

 کل گرایی و گشتالتی ندارد ندارد ده های خل اق فردیای آزمون -ایده

 کل گرایی و گشتالتی دارد دارد تجربه فردی تجربی

 گسسته دارد دارد سایت طرد آنالیز و ترکیب

 تعاملی دارد دارد سایت منطقی مرکب

 گشتالتیکل گرایی و  ندارد ندارد ناخودآگاه و قوه خل اقه تدا ی گرایی

 
توان گفت کده؛ در پژوهش در مقوله طراحی می در رابطه با در 

حالیکه ادبی ات تحقیدق چنددین دیددگاه را بدرای در  اطال دات 
ه واحد در این زمینه اشاره کنند می توان به یک نظریپیشنهاد می

وجود رابطه بین اکتساب و کاربرد اطال ات برای خلق یک  نمود.
 عامل، محوری ی و  مل الزامی است. این تتعامل پویا بین تئور

 

 
برای در  اطال ات تحقیقی و کاربرد صحیح آن است. مددلهای 
 ادبیات موحو ی پژوهش را دارای دو نقدش کلیددی مدی دانندد:

ایجداد اصدول کلدی »؛ و «ایجاد حوابط برای ارزش گذاری ایده»
یدابی بعدد از مرحلده فداز ارزش«. برای استفاده در حدین طراحدی

کار رود. طبق تحقیقاتی که در ساخت نیز می تواند در پژوهش به 
پی صورت گرفته مدلهای پیشنهادی در چهدار سیسیدانشگاه می



5187-5172 ، صفحه1401مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره سوم، فصل پاییز، سال    

5184 

 

تحلیدل »، «تولید ایدده»، «شناخت مسأله»مرحله ارائه می گردد: 
در رابطه با مرحلده تعامدل بدین «. ارائه راه حل طراحی»و « ایده

جدول قبلی( می توان گفدت؛ در  پژوهش و طراحی )در انطباق با
باشد و در فازهای ن جدول پژوهش در فاز ابتدا و انتها غالب میای

میانی الهامات هنری بیشتر به چشم می خورد و به طدور  مدده، 
هم پژوهش و هم الهامات هنری در هدر مرحلده از ایدن پروسده 
ایفای نقش می کنند. در جدول زیر به مقایسه هر یک از مدلهای 

 ه شده است.ل هر یک به اختصار اشار و تحلیباال
 

 )راهنما: *: کم؛ **: متوسط؛ ***: زیاد(. های تحقیقیافته؛ ماخذ: مدلها و روشهای طراحي پژوهش محور در معماری و معماری منظر. مقایسه 3جدول 

 مدل تدا ی گرا مدل منطقی مدل تجربی مدل تجزیه و ترکیب مدل ایده آزمون مولفه

 طرد گرا نامه گرابر طرد گرا برنامه گرا طرد گرا مدلنوع 

 
ماهیت 
 مدل

نام
بر

ز 
 ری
ه

حو
م  ---- *** ---- ** ---- ر

ی 
بای
زی

ور
مح

 

*** ---- ** ---- *** 

 بیشتر درونی بیشتر بیرونی بیشتر درونی بیشتر بیرونی بیشتر درونی انگیزه

 بیشتر نظری  ملیبیشتر  بیشتر نظری بیشتر  ملی بیشتر نظری دانش

 فرآیند تفک ر طراحی
ن ایده ها، سیال

انعطاف پذیری، ابتکار 
 و بهسازی ایده

انطباق پذیری، برنامه 
محوری، بازسازی برنامه و 

 سازگاری ایده و برنامه

سیالن ایده ها، 
پذیری، ابتکار انعطاف

 و بهسازی ایده

انطباق پذیری، برنامه 
محوری، بازسازی برنامه و 

 ایده و برنامهسازگاری 

سیالن ایده ها، 
ری، ابتکار انعطاف پذی

 و بهسازی ایده

فی
اط
  
مل

 وا
 

 *** ** ** * *** کنجکاوی

 القه و 
 سلیقه

** * * * *** 

واکنش 
 پذیری

** ** ** * ** 

خطر 
 پذیری

** ** ** * *** 

 

 *** * ** * *** قابلیت تغییر

 *** * * * ** الها  پذیری هنری

بهره گیری از داده های 
 کاربردی

* ** *** *** ** 

 *** ** ** * *** سازگاری مجدد

بهره گیری از معیارهای 
 گذشته

*** * ** ** ** 
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Abstract  

Introduction  
In general, most problem-solving methods are designed to define the problem. However, 

most of these methods and models ultimately lead to a complex and ambiguous dichotomy: 

the simultaneous attempt to recognize the problem and solve it. Without a complete 

understanding of a problem, it seems impossible to solve it. Therefore, it can be said that the 

primary goal of planning in architecture is: "Gaining enough information to create clarity, 

understanding and problem-solving in architecture." On the other hand, today, the position of 

research in its interaction with the teaching of architecture is a matter of concern. At the same 

time, in the process of architectural design, this category has been neglected and has been 

tolerated. Therefore, this article considers the study of models and methods of "research-

oriented design" architecture and their structural analysis. The research method of the present 

article is descriptive-analytical with data collection tools, including library and documentary 

studies. The present study's findings show that the existence of a relationship between the 

acquisition and use of information is necessary to create a dynamic interaction between 

theory and practice. This interaction is central to understanding research information and its 

proper application; If the literature models of the research are considered to have two key 

roles: "creating criteria for evaluating the idea"; And "Creating general principles for use 

during design." The evaluation phase after the construction phase can also be used in the 

research. The proposed models are presented in four stages: "problem recognition," "idea 

production," "idea analysis," and "design solution design."». Finally, a comparative analysis 

of research-based design models and methods (test idea model, analysis and composition 

model, experimental model, logical model, associative model) is presented.Annually, heavy 

metal pollution is increasing in the environment and this eventually causes serious hazards 

for health of human, animal and plant populations. Heavy metals with their harmful effects 

are the major pollutants in big cities. Tehran is a big city and faced with this problem. Heavy 

metals such as arsenic, iron, zinc, lead, cadmium, chromium, copper, manganese and nickel 

exist in the air of Tehran. These polluteants are inhaled by inhabitants and cause serious 

problems for human body. Among streets, roads and highways of the city, Enqelab Street is 

one of the busiest and particularly from Enqelab Square to Imam Hossein Square.In this 

study, the results of measuring heavy metals including arsenic, iron, zinc, lead, cadmium, 

chromium, copper, manganese and nickel in the air of the streetare presented with the health 

risk assessment from permanent and temporary residents in thearea. Moreover, the risk of 

developing cancer and non-cancer diseases caused by inhaling the polluted air with heavy 

metals was also estimated. 

 

Methodology  
The research method of the present article is descriptive-analytical, and according to its 

theoretical nature, it seeks to study the relationship between research-oriented and 

architectural design in the theoretical dimensions of theoretical methods and models of 

architectural design. Data collection tools, including library and documentary studies, have 

also been used to collect information and research documents. 
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Any normative design theory can be scientific or even quasi-scientific, but it means that 

despite all the problems, the positions of designers can be studied, described and 

scientifically explained. Formulating a clear and solid knowledge of normative stances 

enables designers to understand the designed self, attitudes, and practices, thus clarifying the 

potential normative roles and positions. The self-conscious design of the built environment 

depends on several factors. The need for professional designers to shape values to achieve 

unique ideas is one of these factors. The ability to do this depends not only on the knowledge 

and skills of the designers, but also on the job market. Profit and loss processes, supply and 

demand, cost and revenue, and commercial and administrative laws affect urban design and 

architecture. Likewise, the available technological features also affect the form of the built 

environment. Some architects use new technologies in their work, but others have remained 

in the construction profession; Therefore, "theoretical foundations" in architectural design 

include two types of theory and model. 

 

Conclusion Based on what has been said about design methods and their theoretical 

foundations, What is almost accepted is that there is no consistent procedure in architectural 

design based on various patterns and methods, which in reflection with the concept of 

research-based design models, also has various challenges. Although the use of design 

models or selected methods in designing works in the field of internal validity (homogeneity 

of works and their design process) is significant, but can not be compared in binary other than 

design models' relative superiority to any of the models or methods.The multiple points, the 

subject of "architect-centered" in contrast to "audience-oriented or client-centered" based on 

the discussion in "normative and positive design theories" based on the principles of "lang" in 

the glorious book "Creation of architectural theories" Is. In general, it can be said that 

architects and designers did not pay much attention to the type of design process or 

consciously followed a method or model. However, the differences have been vast and 

significant in choosing the design model (idea-test, experimental, analysis, logical and 

Associative).Models of analysis and composition (analysis and composition) and logical 

activity combined with the preparation of models are different. That is due to their focus on 

the site to generate ideas for the experimental model, the intended use of experience to 

generate unique ideas. It is unique. The nature of all the above models can be distinguished 

into two categories: "design-oriented" and "program-oriented"; As the model of the idea of 

the test of the design-oriented model, the model of analysis and composition of the program-

oriented model, the experimental model of the design-oriented model and the logical model 

of the program-oriented model are assumed. The thinking process is more based on the "flow 

of ideas, flexibility, initiative and improvement of ideas" in test and experimental idea models 

and more on "real and practical adaptability, axial program design, reconstruction" in more 

analysis and synthesis models. The program will precede the design, and the ideas will be 

compatible with the program's design and essential elements.Regarding the design process, it 

can be said that the models of test and experimental ideas are semi-individual and, to some 

extent, based on cognitive and survey analysis of the problem. The analysis, composition, and 

logic models will be more based on cognitive analysis. The associative model is also purely 

individual and based on the mind of the designer and architect. 
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