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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران -نشريه علمي   17-31صفحات 

 

گر طراحي معماري به منظور ارتقاء جايگاه  هاي تبيين ارزيابي مدل
 آنها محتوا در

 
1زاده راضيه لبيب

 3محمدي محمدعلي خان، 2نژاد مهدي حمزه ،(نويسنده مسئول)
 

 28/10/1393تاريخ پذيرش:  14/04/1393تاريخ دريافت: 

 چكيده
ي مختلف و از جمله معماري سنتي ايران، نسبت به محتـوا و  ها عليرغم اقتضاي ماهيت طراحي معماري در فرهنگ

دهند. پرسش اصلي پژوهش حاضـر چگـونگي   بكارگيري آن نشان مي هايي را درنارسايي هاي طراحي موجودمعنا، مدل
از  متـأثر هاي طراحي معماري از بعد محتوا و سـازگار نمـودن آنهـا بـا فرهنـگ طراحـي معمـاري        تكميل و ارتقاء مدل

اي كـاربردي و مفيـد بـراي     هها نتيج ي محتواگرايانه اسالم است. اين تحقيق قصد دارد از طريق اصالح اين مدلها آموزه
تري را فراهم آورد. پژوهش حاضر از نوع استداللي و  حوزه آموزش طراحي معماري، امكان نقد آثار و طراحي كمالگرايانه

است. در راستاي پاسخگويي به پرسش پـژوهش بررسـي و   » استدالل منطقي«و » تحليلي - توصيفي«روش تحقيق آن 
» مفهـومي  - راهبـردي «جايگاه محتوا در آنها صورت گرفته است. در ايـن مقالـه مـدلي    ها از نظر تحليل برخي از مدل

بر خلق اثر و تقـدم و   مؤثركردن عوامل اثرگذاري محتواي طراحي بر طرح را با مشخص فرآيندپيشنهاد گشته است كه 
ت در يك مدل سـه بعـدي   اتأثيردهد. در اين مدل برهم كنش سه عامل محتوا، مسائل طراحي و  تأخر هريك، نشان مي

پذيري مناسبي در موضوعات مختلف طراحي با تشريح اجزاء هريك بيان گرديده است. اين مدل اگرچه از قابليت تعميم
رسد بتوان به كمك آن زمينه بهتـري را  است، در اينجا بعد معمارانه آن مد نظر قرار گرفته است و به نظر مي برخوردار

 1ورد.براي آموزش معماري فراهم آ

 :هاي كليدي واژه
 .محتواي معماري، مدل محتوايي طراحي معماري، انديشه اسالمي
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 مقدمه -1

هاي متنوعي براي طراحي معمـاري سـاخته    امروزه مدل
، 1385، اسـالمي،  1384، الوسـن،  1381لنـگ،  ( شده است

1387 ،1389، Bax, 1989, Hillier & Leaman, 1972-73 ،
Guilford, 1959 ...مـؤثر كه تالش در جهت پيوند عوامل  )و 

ي به توجهاند با اينحال كم  طراحي معماري داشته فرآينددر 
دهـد.   يي را در كاربرد آنها نشان مـي ها بعد محتوايي نارسايي

 تـأثير رنگ نمـودن   تفكيك نمودن محتوا از ساير عوامل و كم
ها  نقش محتوا بر مسائل طراحي، از مشكالت عمده اين مدل

ر حلي كه بتوانـد هرچـه بيشـت   است. در نتيجه جستجوي راه
رابطه محتوا و طرح را تقويت نمايد ضـروري اسـت. از ديگـر    
سو تأكيد بر جايگاه محتوا در طراحي و پيوند ميـان ايـن دو،   

ات فرهنگـي و اعتقـادي جامعـه،    مـؤثر  تـأثير به ويـژه تحـت   
تواند نقش مهمـي در ارتقـاي كيفيـت آمـوزش طراحـي       مي

  ).1370نديمي، ( ايجاد نمايد
ي هـا  و روش ها ، دانشها نوشتار بينشمنظور از محتوا دراين 

 برگرفته از نوع جهان بيني است كه از نقطه نظر ايـن مقالـه  
شود) بر سـاير   مي (چنانچه در ادبيات موضوع نيز بدان اشاره

ات آن بر جامعه هـدف اثرگـذار اسـت.    تأثيرمسائل طراحي و 
اين مقاله با بيان پيشـينه مختصـري از مشـكالت محتـوايي     

، ضرورت پيوند ميان محتـوا و طراحـي را از   آموزش معماري
ــي  ــان م ــاحبنظران بي ــدگاه ص ــتفاده از روش دي ــا اس دارد. ب

بررسي و تحليل » استدالل منطقي«و » تحليلي - توصيفي«
هـاي   مؤلفـه هايي كه بر عامل محتوا بـه عنـوان يكـي از     مدل
طراحي اشاره دارند صورت گرفتـه اسـت. در    فرآينددر  مؤثر

، از ميــان هــا شــده اســت انتخــاب مــدل ايــن مقالــه تــالش
معتبرترين آنها در ادبيات جهاني اين حوزه باشـند. شـناخت   

، نحوه پيوند و بسط آن به سـاير  ها جايگاه محتوا در اين مدل
عوامل و چگونگي اثرگـذاري آن بـر مسـائل طراحـي محـور      

بـه تفـاوت    توجـه هـا در ايـن بخـش اسـت. بـا      اصلي تحليل
ي مختلف مرتبط با معمـاري و آمـوزش   ها و نظرگاه ها تئوري

ــا  هــا آن در فرهنــگ ــه ب ــف، مــدل پيشــنهادي مقال ي مختل
ي اسالم، در معناي عقالنـي، فلسـفي و   ها گيري از آموزه بهره

، سـه  هـا  عام خود و با حالتي متمايل به آرمان و كمال انسان
» روش«و » ارزش و گرايش«، »بينش و دانش«سطح فراگير 

و كاربرد از مفهوم گرايانه ترين مكاتب  را براي قابليت تعميم
ترين آنها ارائه نمـوده اسـت. ايـن مـدل تـالش       تا عملگرايانه

نموده است تا پس از تبيين جايگاه محتوا، اثربخشـي آن بـر   
ات آن بر طـراح و  تأثيرساير عوامل از جمله مسائل طراحي و 

 مخاطب را ارتقا دهد.

 پيشينه تحقيق -2
 معماري از بعد محتوايي شناسي آموزشآسيب -2-1

اي است كه ممكـن اسـت   آموزش معماري مقوله پيچيده
الوسـن،  ( انگيز بـاقي بمانـد  مانند خود معماري همواره بحث

ــون آمــوزش معمــاري و آســيب    ).1384 شناســي و پيرام
 شود.هاي ارتقاي آن، مطالعات بسياري انجام شده و مي روش

)Salama,2005,2002, 1995 , Seidel, 1981 ... در ايـران   )و
نيز محققـان بسـياري در جهـت بهبـود مشـكالت ناشـي از       

طـور كلـي   هاي ناراكامد آموزش طراحي معمـاري و بـه  شيوه
اسـالمي،  ( انـد هاي فراواني انجـام داده آموزش معماري تالش

و  1377، محمــودي، 1370، نــديمي،1380، حجــت، 1390
هــاي مغفـول مانــدن بعــد محتـوايي در طراحــي   ).و... 1378

تـرين مباحـث   معماري با موضوعات مختلف، يكي از محوري
 هـاي آمـوزش معمـاري اسـت    تحقيقاتي در حيطـه پـژوهش  

رنجبـر   ،1387 كـار،  نقـره  ،1383 محمودي، ،1370 نديمي،(
ــاني، ــت، ،1389 كرمـ ــي ،1380 حجـ . )و... ،1386زاده،  نقـ

طراحي معماري به عنوان هسـته مركـزي آمـوزش معمـاري     
ــرين  )Kurt, 2009( شــودشــناخته مــي كــه يكــي از مهمت

موضوعات مهجور در آموزش آن، مباحـث كيفـي و بـاالخص    
ــأثير ــت ارزش ت ــي اس ــاي فرهنگ ــي( ه  )90: 1379 زاده، نق
ها در مقياس اجرايـي شـاهدي   هاي موجود در طراحي آسيب

 ).214-210 :1380طاقي، ( بر اين مدعا است
ش نموده كار با مروري بر تعاريف متعدد معماري تال نقره

بازآفريني و « است تعريفي تقريبا كامل از معماري ارائه دهد:
ها با عوامل  ندهي حكيمانه و عادالنه فضاي زيست انساناماس

و عناصر طبيعي و مصنوعي، متناسـب بـا نيازهـاي مـادي و     
 )1387كـار،   نقـره ( »بسترساز نيازهاي معنوي و تكاملي آنهـا 

معنوي در آموزش معمـاري  بنابراين تأكيد بر دو بعد مادي و 
و كاربست آنها در خلق اثر امري ضـروري و اجتنـاب ناپـذير    

در «مد و سودمند پديد آيد. به بيان ديگـر  آاست، تا اثري كار
قرار گيرد: آموزش مفـاهيم   توجهآموزش دو مقوله بايد مورد 

و مباني و آموزش مهارتها. دانشجو در مرحله آموزش مفاهيم 
هــا را اي اطالعــات و معلومــات و دانــشو مبــاني نبايــد عــده

(كه حتي ممكـن   همانند بسياري علوم به صورت محفوظاتي
فراگيرد و پـس از آن بـا    است اعتقادي به آنها نداشته باشد)

ادعــاي آمــوختن مفــاهيم و مبــاني و معنويــت بــه آمــوزش  
ها بپردازد. در اولين مرحله، طالبـان آمـوختن هنـر و    مهارت

ده مـا آد هدايت هسـتند تـا هـم جانشـان     علم متعهد، نيازمن
دريافت معاني و رموز الهي گردد و هم بتوانند ايـن معـاني و   

ــتفاده     ــل درك و اس ــه قاب ــاني ك ــه زب ــوز را ب ــردم و  رم م
ــان ــد.مخاطبانشــان باشــد بي و  1386:143زاده،  نقــي( »كنن
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  محتوا در آنها

 
مسئوليت خطيـر آمـوزش معمـاري را تربيـت      2ماسال )144

را  3پـذير  ي زندگيها خلق محيط داند كه وظيفه مي معماراني
اي عيسـي حجـت در مقالـه    )Salama, 2012( برعهده دارنـد 
بـر  » هـا  ارزشـي ارزش  آمـوزش معمـاري و بـي   «تحت عنوان 

ي از ايــن قبيــل تأكيــد ســؤاالتضــرورت موضــوع، بــا طــرح 
هـا، وظيفـه مدرسـه     ارزشـي ارزش نمايـد: در روزگـار بـي    مي

و مباني را بايد  معماري چيست؟ مدرسه معماري كدام اصول
مدرسـه   تعليم دهد؟و چگونه معماراني را بايد تربيـت كنـد؟  

معماري در ايران، سرزميني كه در آن مهارت و معرفت، فـن  
ناپـذير بودنـد، امـروز بـه     و فوت و معماري و حكمت جـدايي 

ــدام  ــاري«ك ــه  » معم ــزي ب ــروز چي ــا ام ــردازد؟و آي ــام  بپ ن
 د، وجود دارد؟باش دادن داشته ، كه ارزش آموزش»معماري«

اگر وجود دارد كدام است و اگر وجود ندارد وظيفـه مدرسـه   
وي اذعــان   )64و63 :1382حجــت، ( معمــاري چيســت؟ 

گيـري فكـري و فلسـفي    دارد آسيب جدي ناشي از جهت مي
گرايي و نفي جامع و مانع بـودن  امروز جهان به سمت كثرت

انديشه است؛ امروز هـيچ قرائـت واحـدي از معمـاري وجـود      
دارد و آموزش معماري به مثابه علم و صناعتي متعـين، كـه   ن

ــد،     ــدها باش ــد و نباي ــخص و باي ــد مش ــول و قواع داراي اص
درحاليكـه  ) 25: 1390حجـت،  ( رسـد نظر ميناپذير به امكان

ــد   ــدرن اصــول و قواع ــن و در دوران ســنتي و م ــيش از اي پ
 كردمشخصي مسير آموزش معماري را مشخص و روشن مي

امــروز اجمـاع خاصــي در مفهــوم   ).51-53: 1381حجـت،  (
توانـد سـليقه و برداشـت    معماري وجود ندارد و هركس مـي 

 ).1382آهنچيان، ( خود از معماري را بسازد يا آموزش دهد
نصر مشـكل تعلـيم و تربيـت امـروز را جـدايي از اخـالق       

است سـاحت   گويد آنچه به فراموشي سپرده شدهداند و مي مي
رسـاند و  است كه آدمي را به كمال مـي حكمت يعني معرفتي 

گيـرد و ايـن دسـتاوردي اسـت كـه      كل وجـود او را در برمـي  
آن حكمتي كه در نظام آمـوزش سـنتي    فراموش گشته است.

اي درباره هنر براي هنـر و  گفتند، نه گفتهاش سخن ميدرباره
علم، بلكه معرفت براي حكمت و كمال وجود آدمـي   علم براي

در شيوه سنتي آموزش معماري بيشترين  ). :1385نصر، ( بود
پيوند بين مباني و اعتقـادات و باورهـا و هنجارهـا بـا معمـاري      

روي و دگرانديشـي راه  شود. در معمـاري سـنتي كـج   ديده مي
ندارد...در آموزش سنتي شرط رسيدن به مراتـب بـاال، اعتقـاد،    

هاي پنـداري و كـرداري   پايبندي و عمل به اين اصول و قانون
در گذشته معمـاري صـناعتي    ).51-79: 1386نديمي، ( تاس

الشرايط تربيت  واحد بود و شاگردان در محضر يك استاد جامع
عقيـدتي و نظـري تـا جزييـات      - شدند و از مسايل بينشي مي

 امـا آموختنـد.  اجرايي و فني و راهكارهاي اقليمـي را از او مـي  

ت از معماري سيساأهايي از قبيل سازه و تتنها بخش امروزه نه
شوند بلكـه خـود   صورتي مستقل آموزش داده ميجداشده و به

هاي گوناگوني همچـون طراحـي، مبـاني    معماري نيز در عرصه
نظـري، تـاريخ هنــر و معمـاري و... توســط اسـتادان متفــاوتي     

 ).26: 1390حجت،( شودتدريس مي
 بيني و طراحيجهان -2-2

دهـي بـه مفــاهيم و   بينـي طـراح در شـكل   نقـش جهـان  
محتواي طرح و نيز كالبد آن بسيار مهم است. رنجبر كرماني 

در طراحـي تأكيـد    مؤثربه عاملي وحدت بخش ميان عوامل 
بايد پذيرفت كه مهمتـرين و نيرومنـدترين شـاخه در    « دارد:

حوزه معماري و در جهان معماران، طراحي معمـاري اسـت.   
از آنچـه بـا نـام     گزافه نيست اگر گفته شود كه بخش بزرگي

مباني نظـري و فلسـفه معمـاري و هـر نـام ديگـر از آن يـاد        
شود، به طراحي معماري پرداخته است. طراحي معمـاري   مي

ترين فعاليت در معماري است و همـواره خواهـدبود.   محوري
اي انجـام  ولي اين كار بنيادي معماري بر چه پايـه و شـالوده  

 فرآينـد چگونـه بـر   شود؟ ديدگاه، نگرش و ذهنيت طراح مي
وي  )41: 1389رنجبركرمـاني،  ( »گـذارد؟ مـي  تأثيرطراحي 

كنـد كـه مطـابق بـا نظـر بسـياري از طراحـان و        تأكيد مـي 
بينـي طـراح   انديشـند، جهـان  باره مينويسندگاني كه در اين

طراحي دارد. مسئله اهميـت نگـرش و    فرآيندمهمي بر  تأثير
، يـك واقعيـت اسـت؛ ولـي از آن     فرآيندبيني طراح در  جهان

مهمتر و باالتر، مسئله نياز بـه يـك نگـرش نيرومنـد و يـك      
ــراي   ــتوار و منســجم ب ــالوده اس ــه و ش ــدنظري اســت.  فرآين

را تبيين كنـد و آنهـا    فرآينداي كه بتواند همه عوامل  شالوده
هـاي  هـا و هـدف  را از پي هم به يكديگر پيونـد زنـد. انگيـزه   

بخش به ن را در يك راستاي وحدتو روش و مسير آ فرآيند
هـاي روشـني   ، هدايت كنـد و سـرانجام مـالك   فرآيندعوامل 

 طراحي بتوانـد ارائـه كنـد    فرآيندبراي ارزيابي دستاوردهاي 
 ).همان(

ــاب خــود،     ــان الوســن در كت ــان چگونــه «براي  طراح
بـر ايـن   » اصـول راهنمـا  «در بخشي به عنـوان  » انديشند مي

كرد طراحي به هر مسئله طراحي دارد كه روينكته اذعان مي
شـود. طراحـان عمومـاً    از لوح سفيد يا ذهن تهي شروع نمـي 

ها ها و داليل رغبت به طراحي و مجموعه باورها، ارزشانگيزه
 ).189: 1384الوسن، ( هاي خاص خودشان را دارندو نگرش
اي از افكار پراكنـده و چـه   ها چه مجموعهها و انگيزهاين ايده

منسجم يا حتي نظريـه كامـل طراحـي را تشـكيل     اي فلسفه
همـان:  ( توانند مجموعه اصول راهنما تلقـي شـوند  دهند، مي

الوسن در همين فصل از كتاب خـود بـه اخـالق نيـز      ).190
كنـد. او موضـع اخالقـي در طراحـي را از ديـدگاه      اشاره مـي 
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 هاي زيادي در اين رابطه انجام دادهديويد واتكين كه بررسي

هـا نسـبت   گيريكند. واتكين تعدادي از موضع مياست بيان 
دهـد كـه   كنـد و نشـان مـي   به اخالق طراحي را معرفي مـي 

شـود شـيوه فرهنگـي،    چگونه هنگامي كه در آنها گفتـه مـي  
مورد دفاعشان ضرورت گريزناپذيري است كه به بهاي گزافي 

شـده و حمايـت از آن يـك وظيفـه اجتمـاعي       ناديده گرفته
نيــز طراحــي را  )1966( جــونز ).191همــان: ( جــدي اســت

 4داند. و بركلي جونزاجراي معتقدانه كاري بسيار پيچيده مي
معتقد است طراحي بايـد براسـاس معرفـت انجـام شـود نـه       

ويتگنشــتاين در دفتــر  )B. jones, 1962( عقيــده شخصــي
معماري همواره به چيزي « نويسد:يادداشت شخصي خود مي

بنابراين درجـايي كـه چيـزي    بخشد.  كرامت و جاودانگي مي
توانـد وجـود   براي كرامت بخشـيدن نيسـت، معمـاري نمـي    

 ).Wilson, 1986( »باشدداشته
بخش ديگري از پيشينه تحقيق به حـوزه اسـتداللي آن   

 گيرد.مرتبط است كه در ادامه مورد بحث قرار مي

محتـوا و  «و»عمـل  و نظر«ها در رابطه ارزيابي مدل -3
 »طراحي

 فرآينـد چنانچه بيـان گرديـد كـاربرد محتـوا در آمـوزش و      
طراحي معماري امري ضروري است. علـم معمـاري بـه وسـيله     

و  )Vitrivius, 1914(شـود  ن ساخته مـي اماوت» عمل«و » نظر«
معمار براي فعاليت در عرصـه معمـاري بايـد خـود را بـه طيـف       

تـاكنون   )Kurt, 2009(هاي علم مجهـز نمايـد   متنوعي از شاخه
هـاي بسـياري در خصـوص رويـه عملـي طراحـي محـيط        مدل

 مـؤثر اند، اين طيف از عوامل متعدد ساخته شده كه تالش نموده
 طراحي را در ساختار عقاليي به يكديگر پيونـد دهنـد.   فرآيندبر 

 Archer, 1970 ،Jones, 1970 ،Lawson, 1990، 1381لنـگ،  (
،Guilford, 1959... ،.(  هبانكـه پـژوهش حاضـر بـر     بـه اي  توج

به دو ساحت نظر و عمـل در طراحـي معمـاري     توجهمبناي 
هـايي  است، در اينجا به اجمال برخي از مـدل  ريزي شده پايه

 توجـه كه رابطـه نظـر و عمـل و محتـوا و طراحـي را مـورد       
هـاي  بنـدي تحـت عنـوان   انـد، در قالـب سـه دسـته     قرارداده

هاي درختي بـراي   هاي مبنايي رابطه نظر و عمل، مدل نظريه
كاربردي نمودن رابطـه حكمـت نظـري و حكمـت عملـي و      

بر طراحي، بررسـي و تحليـل    مؤثرگر عوامل  هاي تبيين مدل
گردند، تا ميزان جامعيت آنها در برخورد با مقوله محتوا و  مي

 معنا، و كاربرد آن در طراحي مورد ارزيابي قرارگيرد.
 لهاي مبنايي رابطه نظر و عمنظريه -3-1
 (علم و عمل) نظريه تئوري و كاربرد �

هاي نظر  اولين مدل براي شناسايي ماهيت و رابطة حوزه
هـا در يـك    و عمل كه از ايـام بسـيار دور بـراي تقسـيم داده    

 نظر«شده مدل مفهومي  عرصه آگاهي مورد استفاده واقع مي
سـمت چـپ) ايـن مـدل عـالوه بـر        1(نمودار است.» عمل /

سابقه فراواني در عرصه فلسفه و ديگر  پشتوانه عقالني، داراي
اي از فيلسوفان يونان باستان و نيز شرق دور،  علوم است. پاره

از هم تفكيك  6پراكسيس /5هاي تئوري اين دو حوزه را با نام
كردند. اين مدل در افعال آگاهانة انسان كه معموالً از نظر مي

ايـن مـدل    ).، گمپرتس( گيرد كارايي داردبه عمل شكل مي
طرفه از تئوري به كاربرد در  تواند به صورت يكمفهومي مي

اي دوسويه بازخورد كاربرد را در نظر گرفته شود و يا با رابطه
اين مدل بر مبناي رابطـه   قرار دهد. توجهحوزه تئوري مورد 

 است.  افزايي علم و عمل شكل گرفتههم
 

 
 

 حكمت نظري و حكمت عملي �
 - نظـر «در عصر طاليي تمدن اسـالمي، از تقسـيم بنـدي    

حكمت عملي تعبير شد و امروزه بـا   / ، به حكمت نظري»عمل
ارزشي، اصـول   / كنش، دانشي / عملي، انديشه / عناوين نظري

اجرايـي و ... مـورد    - راهكارهاي عملـي  / مفهومي - راهبردي
در ايـن مـدل    .وسـط)  1(نمودار گيرد اشاره و استفاده قرار مي

 حكمت نظري به عنوان مقدمه حكمت عملـي در نظـر گرفتـه   
كـه انديشـه دسـتگاه هـر وبينـي جهـان ومكتبشود. هرمي

 حكمت عملي

 حكمت نظري

ارتباط دو حوزه در رويكرد حكمت  ) وسط:1389(خان محمدي، عمل افزايي علم وهم سمت چپ: .1ارنمود 
(همان) سمت راست: رابطه حكمت نظري و عملي در مكاتب فلسفي و روانشناسي غرب حكمت عملي -نظري

 نظير پراگماتيك و آمپريسم
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گر طراحي معماري به منظور ارتقاء جايگاه  هاي تبيين ارزيابي مدل
  محتوا در آنها

 
دهـد، در كنـار   مـي  ارائـه  بشـر  كمـال و سـعادت   براي طرحي
(حكمـت عملـي) را    هـا ارزش سلسله يك شناسي خود،هستي

 فلسـفه  بـر  هـاي عملـي متكـي   دارد، ولي اين ارزشعرضه مي

 اي مجموعه بيني نمايد. جهانتوجيه مي را آنها كه است خاصي

انسان  و جامعه و جهان ها دربارهتحليل و تفسيرها و هابينش از
 اصـطالح،  به .است استوار بيني جهان پايه بر است و ايدئولوژي

بينــي از نــوع و جهــان» حكمــت عملــي«نــوع  از ايــدئولوژي
 ).8-5تا:  مطهري، بي( است» حكمت نظري«

ــودار ــي را در    1نم ــت نظــري و عمل ســمت راســت حكم
دهد. در اين مدل عمـل  اي معكوسِ حالت قبل نشان مي رابطه

گيري نظر است. اينچنـين رابطـه نظـر و    و تجربه مبناي شكل
 هـاي پراگماتيسـم  گرا و مكتبعمل، در مكاتب فلسفي تجربه 

 .8و روانشناسي تجربي غرب مدنظر است 7(اصالت عمل)
حكمـت نظـري و   «هاي مبنايي فـوق، مـدل   از ميان مدل

دانـد، بيشـترين   كه نظر را مقدم بر عمـل مـي  » حكمت عملي
تطابق را براثرگذاري محتوا بر عملكرد داراست، كـه بـه جهـت    

رسد  معماري به نظر ميارتقا و كاربردي نمودن آن در طراحي 
بسط علم و عمل و حكمت نظري و عملي بـه عوامـل تشـكيل    
دهنده و بيـان نحـوه اثرگـذاري آنهـا و تقـدم و تـأخر هريـك        

هايي كه حكمت نظري را ضروري است. در ادامه برخي از مدل
دانند و به بسط نظر و عمل در نمودارهايي مي مؤثربر عملكرد 

 گردند.د، مطالعه و تحليل ميان اي پرداخته درختي و شبكه
هاي درختي براي كاربردي نمـودن رابطـه حكمـت    مدل-3-2

 نظري و حكمت عملي
 ريزي استراتژيكمدل برنامه �

ــه ــاختاري    در برنام ــتراتژيك، از س ــديريت اس ــزي و م ري
يافتـه بـراي تبيـين اهـداف و روشـن سـاختن ارتبـاط         ناماسـ 

 فرآينـد هاي توسـعه و تبيـين   مقوالت نظري و عملي در برنامه
عملـي منظمـي را    فرآيند: اين مدل، 9شودطراحي استفاده مي

مرتبط با اهداف و بينش مشخص دنبـال كـرده و بـين نظـر و     
سازد و سلسله مراتب و مراحل مشـخص  عمل رابطه برقرار مي

كند. الگوي فوق هـم حـوزه عمـل را    بيني ميبراي عمل پيش
بـه ارزيـابي بعـد از عمـل، امكـان       توجهشود و هم با  شامل مي

آورد. اگر هر كدام از سطوح مفهومي ايـن  بازخورد را فراهم مي
در نظـر بگيـريم كليـت آن    » نهاماجـزء سـ  «مدل را به عنـوان  

نه هدفمنـد بـا سلسـله مراتـب و     اماتواند به عنوان يـك سـ   مي
شـود.   سطوح مختلف مفهومي با روابط مشخص در نظر گرفته

، »حكمـت نظـري ـ حكمـت عملـي     «مـدل  اين الگو هماننـد  
قـرار   توجـه اي منطقي مورد هاي نظر و عمل را در رابطه عرصه

داند. با ايـن تفـاوت كـه    دهد و بينش را مقدم بر اعمال مي مي

تـر   بسط عوامل تشخيص مراحل و نحوه كاربرد مدل را روشـن 
 .سمت چپ) 2(نمودار ساخته است

 بيني ـ راهبرد، راهكارمدل جهان �
هاي تحقيـق در  روش«و وانگ، نويسندگان كتاب گروت 

بر اين باورند كه انتخاب هر طـرح تحقيـق خـاص،    » معماري
ــابع مفروضــات شخصــي محقــق از ماهيــت واقعيــت  هــا و ت

آنها اين  ).21: 1384گروت و وانگ، ( چگونگي درك آنهاست
انـد.   ناميـده  10جستجو نهاماپژوهش يا س نهامامفروضات را س

رود  همين معنا بكار مي يا الگوي ذهني نيز به 11واژه پارادايم
كند. به تعبير ايشـان، بهتـر    بيني محقق داللت ميو به جهان

هـاي فلسـفي ماننـد نظريـه انتقـادي يـا تفكـر         است ديدگاه
هاي اخيـر تحقيقـات معمـاري را     پساساختارگرا، كه در سال

هـاي جسـتجو   نهاماانـد، بـه عنـوان سـ    داده قـرار  تأثير تحت
شناسي. آنان بـا جـداكردن    عنوان روش شوند و نه به فهميده

 نهاما(فنون)، در ذيل يك سـ  13ها) و تدابير(روش 12راهبردها
و برقـراري رابطـة   » عمل تحقيـق «دهي به جستجو، بر شكل

ايـن  « كنند:نظر و عمل، الگويي را به شكل مقابل تعريف مي
اسـت و   مدل اصوالً براي توليد دانش معماري تعريـف شـده  

سطوح مختلف مفاهيم نظري و عملي را از يكـديگر تفكيـك   
است. مسئله مهم اين مدل، رابطه ضروري راهبردها و  نموده

شناختي مـرتبط   هاي فلسفي و معرفت تدابير عملي، با ديدگاه
 هـاي عملـي بـه   بيني فرد است. در اين مـدل حـوزه   با جهان

 صورت سلسله مراتبي در قالـب، راهبردهـا و تـدابير تقسـيم    
 .سمت راست) 2(نمودار [همان] »است شده
 دهيمدل چارچوب اساسي براي برنامه �

دهي معماري، برنامه«در كتاب خود با عنوان  14دورك
پـس از بررسـي چنـدين    » مديريت اطالعات براي طراحي

ــا  مــدل برنامــه ــالمر  )1987(15دهــي از قبيــل مــدل پن پ
يـك  ، الگوي خود را در قالب )1972(17و وايت  )1981(16

دهـي جـدي و دقيـق،    برنامـه  فرآيندبراي  18دستورالعمل
مـدل وي كـه شـباهت     ).9: 1389دورك، (دهـد  ارائه مي

ريزي استراتژيك دارد، چهار مرحلـه   زيادي با مدل برنامه
-ها (مأموريت)، اهداف، ضـروريات اصلي را داراست: ارزش

در نمودار اندازه نسبي  .)3ها (نمودارعملكردي و كانسپت
دهـد كــه اگـر مقــدمات   جالـب اســت و نشـان مــي   نقـاط 
ريزي (مأموريت، هدف و...) به خـوبي تعريـف شـود،     طرح

تري خواهند هاي سنجيدهسازي ها حاصل تصميمكانسپت
ريزي به عنوان كوششي بـراي بـه حـداكثر    بود. ايده طرح

(محتـوا) در كتـاب وي    رساندن دانش مورد نياز طراحـي 
  قابل مشاهده است.
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ــگ معت ــف  وان ــاني را صــرف تعري ــد اســت، دروك زم ق

ريزي معماري كرده است.  براي طرح» روش علمي«چيستي
بنا به نظر وي روش علمي امكان تأييد درست و غلط بودن 

: 1384 گروت و وانـگ، (سازد  پذير مي يك واقعيت را امكان
توانـد نقـش   رسـد روش علمـي مـي    چنين به نظر مي ).63

دار باشد. بنا بـه  عملكرد عهدهدادن به محتوايي را در شكل
» حوزه مياني«ي به توجه نظر وانگ مشكل رويكرد فوق كم

همـان:  (باشـد  طراحي اسـت مـي   فرآيندكه مربوط به خود 
در واقع برهم كنش اجزا در ميانـه نمـودار درختـي     ).111

 قابل تشخيص نيست.
 

 
 

 
 

هاي درختي نقش بينش به عنوان مبنا و مبدأ در اين مدل
دهنده اهداف، راهبردها و  ها شكلاست. بينش توجهعمل قابل 

شـود. در  ها هستند و مراحل بعدي از آنها منـتج مـي  مأموريت
بندي و تقـدم و   هر سه حالت فوق، سير از باال به پايين و الويت

روابـط   اماتأخر عوامل در ساختاري طولي مشخص شده است 
بـه   توجـه اسـت. بـا    عرضي ميان عناصر در نظر گرفتـه نشـده  

طراحـي، ارتقـا و سـازگاري     فرآينـد در عناصر متعـدد دخيـل   
هـاي  سـامانه هـا برمبنـاي تعريـف بيـنش و     فرهنگي اين مدل

جستجو در جامعـه هـدف، احاطـه آن بـر كـل اجـزاي مـدل،        
هـا و راهبردهـا و تـدابير و     نهاماتفصيل اجزاي هريك از جزء س

هـاي  نيز ارزيابي نحوه بازخورد اجزاء از حالت خطي بـه حالـت  
 قرار گيرد. توجهتواند مورد غيرخطي، مي

بـر طراحي(بـه منظـور     مـؤثر گر عوامل هاي تبيينمدل -3-3
 شناسايي جايگاه محتوا در آنها)

 مدل مسئله طراحي �

الگوي سه « مدل خود را تحت عنوان )1384( الوسن
بصـورت مقابـل ارائـه     »بعـدي كـاملي از مسـئله طراحـي    

دهـد  مـي نشاننظر وي اين مدل بنا به .)4(نمودار كند مي
كه سهم هريك از مولدها در هر يك از انواع قيود از بعـد  
نظري چگونه است. الوسن با بيـان اينكـه بسـيار دشـوار     

ثمر رساندن طرحي پيچيـده   است تا بتوان تالش براي به
را بدون داشتن نوعي باور و اعتمـاد درونـي تـاب آورد در    

يـود  طراح مولد اصلي ق« گويد: مي 19خصوص بعد نمادين
شكلي و عملي است و در قيود نمادين نيـز سـهيم اسـت.    

ها به هـر  تر اينكه تأليف و تنظيم همه اين محدوديتمهم
وي  ).124: 1384السـون، ( »وسيله به عهده طراح اسـت 

ــدازه  ــه ان ــان ب ــد اســت طراح ــه و  معتق ــه تجرب ــه ب اي ك
هـاي دقيـق اتّكـا    دارند، به نظريه توجهبرآوردهاي نظري 

الوسـن بـا بيـان     ).1384:115روت و وانگ، گ( كنندنمي
 گويـد: نقلي از اواييريكنا، معمار و طراح داخلـي، كـه مـي   

كنم بناهاي بزرگ فكـر نمـادين بزرگـي در    من فكر نمي«
كنم هيچكس با نگاه به فكر نمي. باشند پشت خود داشته

ها بتواند انديشه پشت آنها را حقيقتاً بخوانـد، و  ساختمان
بيشـترين مطالـب    »ر كامالً بيفايده اسـت براي من اين كا

شده درباره محتواي نمادين طراحـي را، در شـكل    نوشته
بعـد نمـادين   ).Lawson, 1994b(داندتحليل نقدگونه مي

در مدل او در محور مسـائل طراحـي نشـان داده شـده و     
هـاي  هاي خاص مبتني بـر سـبك  منظور از آن نمادگرايي

 ).123: 1384 الوسن،( تاريخي است

ساختار  سمت چپ:) 10 :1384گروت و وانگ، (نه جستجو شامل راهبردها و تدابير است، به نقل از اماهر س. سمت راست: 2نمودار
 )1389محمدي، (خانريزي و مديريت استراتژيكرابطه نظر و عمل در برنامه

ضرورت  كانسپت
 عملكردي

 مأموريت هدف

 ) 20 :1389دورك، ( دهي. چارچوب اساسي براي برنامه3نمودار
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 مدل ساختار خرَد كامل �
اي را در مورد ماهيت خرد  فرضيه )1959( مدل گيلفورد

ايـن   .)5(نمـودار  كنـد  انساني به شكل يك مكعب ارائه مـي 
است شامل سه بعـد   شده مدل كه در شكل زير نشان داده

فعاليـت   22و محصـوالت  21، اعمـال 20محتويات اصلي است:
هاي استفاده از محتواي فضـا گفتـه   فرآيندفكري. اعمال به 

انـد كـه در   هـاي فكـري  شود و محصوالت نتايج فعاليـت  مي
نظر  بنا به )68: 1381لنگ، ( استنمودار به آنها اشاره شده

ــا يكــديگر رابطــه   گيلفــورد محتويــات و اعمــال و نتــايج ب
است برقرار شده معناداري را نظير آنچه در مدل نشان داده

  ).همان( نمايندمي

در اينجا محتويات منشي است كـه بـا آن يـك فعاليـت     
شود. بـه نظـر گيلفـورد محتويـات      فكري دريافت يا بيان مي

ايـن مـدل    تواند: شكلي، نمادين، معنايي و رفتاري باشـد.  مي
ساختار هـوش طراحانـه اسـت و تفكيـك مسـائل آن بـراي       

لنگ معتقد است كاربردي نمودن اين مدل در  طراحي است.
لنـگ،  ( هـاي آن اسـت  هاي مختلف نيازمند تغييـر واژه رشته

اي طراحي، اين مفاهيم را وي براي مقاصد حرفه ).1381:68
مترادف محتواي گرافيكي، رياضي، كالمـي و عملـي در نظـر    

رسد ابعاد مشخص شـده در  نظر مي است. اينچنين به گرفته
توانـد بـر   ت از تعريف محتواي مفهومي كه مـي محور محتويا

 باشد، فاصله دارند.   مؤثرو ساير ابعاد  طراحي
 

 
 

 مدلي براي نظريه محتوايي طراحي محيط �
بودن معنا در ادبيات طراحي را ناشـي از  جان لنگ مبهم

: 1381 لنــگ،( دانــدابهــام آن در ادبيــات روانشــناختي مــي
بيـان اينكـه انگيـزش نيـروي هـدايتگر رفتـار        لنگ با ).108

هاي بنيادين رفتـار انسـان را   فرآيند ).96همان: ( انسان است
را در  23است. او نقش علوم رفتـاري  در مدل خود ارائه نموده

همـه  « :24دانـد معناداري محيط ساخته شده بسيار زياد مـي 
كننـد.   به يك شكل دريافت نمـي هاي محيط را    مردم قابليت

 استفاده كننده

 طراح

 كارفرما

 قانونگذار

 دروني
ادينبنيادين بنيادين بيروني بن

عملي عملي
شكل شكلي

 نمادين

 )125، 1384ن، لگوي تكميل شده مسئله طراحي (الوس. ا4نمودار

 مسائل طراحي

 دامنه

ــد  توليــ
 كننده

 اعمال
 ارزيابي

 انديشه همگرا
 انديشه واگرا

 شناخت
 حافظه

 واحدها

 طبقات

 روابط

 نظام ها

 گشتارها

 كاربردها

 نتايج

دين
نما

 

كلي
ش

 

ايي
معن

ري 
رفتا

 محتويات 

 )Guilford, 1959كامل (» ساختار خرَد«. مدل گيلفورد براي 5نمودار
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نظريه طراحي . براي مردم مختلف، متفاوت است مؤثرمحيط 

بسته به ديدگاه فـرد نسـبت بـه     .محيط عملي جبري نيست
زندگي، شخصيت فردي، فرهنگ، عادات و شـدت نيازهـا در   

 .افراد مختلف متفاوت است
تشخيص مردم از محيط بـه ميـزان زيـادي بـه نيازهـا و      

 )121و  97همـان:  ( »ه ديده اند بستگي داردهايي ك آموزش
 .)6 (نمودار

گـرا  اين مدل به ويژه مبتني بر ادبيات روانشناختي تجربـه 
هاي بنيادين رفتار در مـدل وي، مخاطـب   فرآيندمبتني است. 

هاي او در محتوادهي به محيط  محور بوده و نقش طراح و ايده
مـدل   اسـت. ابعـاد معنـوي در ايـن     رنگ شده ساخته شده كم

كـه مفـاهيمي    - شـناختي و فرهنـگ   هاي زيبايي شامل ارزش
باشد كه بـا آنچـه پـيش از ايـن تحـت       مي - اند نيازمند تعريف

 ذكر شد متفاوت است.» محتوا«عنوان 
 

 
 

هـاي فـوق كـه بيشـتر بـر مبنـاي مكاتـب فلسـفي         مدل
، سمت راست) تالش در جهـت  1(نمودار گرا قرار دارند تجربه

ت طراحانـه در چـارچوبي سـه    امابـر اقـد   مؤثرتلفيق عوامل 
بعدي و با قابليت برهم كنش ميان اجزا را دارند. بنا بـه نظـر   

هاي الوسن و گيلفورد) حاوي (مدل هاوانگ اينگونه چارچوب
 فرآينـد در  مـؤثر عوامـل  » كامـل «اي در مورد شـبكه  نظريه

(مثـل كارفرمـا،    كنند عوامـل تجربـي  الش مياند و تطراحي
(مثل صوري، نمادين و...) را  گذار و...) و مفاهيم عقالنيقانون

نه تركيب كنند. به گفته وي حداقل فايـده ايـن   امادر يك س
بندي تفكر انسـان  براي صورت 25ها ارائه ابزارهاي يابندهمدل

هـاي  تر از آن فراهم آوردن چارچوبدر اقدام طراحي، و مهم
گــروت و وانــگ، ( هــاي جديــد اســتنظــري بــراي پــژوهش

ها تأكيد بـر اثرگـذاري محتـوا بـر     در اين مدل ).1384:114
ها و به ويژه عملكـرد حلقـه مفقـوده اسـت و ابعـاد      مؤلفهساير 

ــگ و ارزش   ــايي، فرهنـ ــادين و معنـ ــات، نمـ ــاي محتويـ هـ
شناختي از مقوله محتوا به معناي مبناي نظري طـرح و   زيبايي

هاي بسيار ديگري نيـز  مدل ت نظري فاصله گرفته است.حكم
 پردازد طراحي معماري مي فرآينددر  مؤثربه برشماري عوامل 

)Moore & Gay, 1967, Alger & Hays, 1964, Bax, 

1989, Hillier & Leaman, 1972-73, Markus, 1969(   كـه
 طلبد.بحث پيرامون آنها مجال ديگري مي

بـا تبيـين   » گـر طراحـي  تبيـين « هايارتقاي مدل -4
 جايگاه محتوا در آنها

هاي بررسي شده، معنا و محتوا غالبـاً بـه عنـوان     در مدل
اسـت. تبيـين    مدنظر محققان اين حيطه بوده عاملي اثرگذار

طراحـي   فرآينـد بر  مؤثركردن عوامل  اين جايگاه و مشخص
هـاي فـوق و   تواند در ارتقا و تكميل مـدل  منتج از محتوا، مي

طراحـي معمـاري نقـش     فرآينـد تر آنهـا در  مـؤثر كارگيري ب
ي محتواگرايانه اسـالم،  ها آموزه از متأثربسزايي داشته باشد. 

به معني مكتبي عام و متمايل به آرمان و كمال انساني، بعـد  
و  هـا  محتوا شامل محتواي نظري و عملي متشكل از: بيـنش 

انسان و «(دو بعد مكمل حكمت نظري كه در كتاب  ها دانش
 بعنوان دو ركـن مهـم جهـان بينـي مطـرح     » ايمان مطهري

(حكمـت عملـي) مبتنـي بـر      ها و گرايش ها شوند)، ارزش مي
بايدها و نبايـدهاي اخالقـي، اصـول و احكـام اوليـه و ثانويـه       

يي كه در زنـدگي  ها و بايسته ها اسالمي به معني دستورالعمل

 فرهنگ

 شخصيت

 اورگانيزم

 گروه اجتماعي

 حرفه هاي طراحينقش علوم رفتاري در نظريه محتوايي 

 ماهيت محيط محيط

ماهيت كارفرما يـا  
 بهره بردار

 الگوهاي فعاليت
 پشتيباني فيزيولوژيك

 ارزش هاي زيباشناختي

فرآينــدهاي بنيــادين رفتــار   

اك ادراك
و شناخت و عاطفه

 رفتار فضايي

ــيط  ــاي مح الگوه
 ساخته شده

نظريه سـازه هـا، مـواد،    
 هندسه و غيره

نقـش علـوم طبيعـي در    
 نظريه طراحي

يي و ري ر ري ر وم يش ر ي ر
 :1381لنگ، ( هاي طراحياثباتي حرفه -. مدلي براي سازمان دادن نقش علوم رفتاري در نظريه محتوايي6 نمودار
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سان رعايت آنهـا شايسـته و موجـب تكامـل اسـت و      عملي ان

ي عملي و اجرايي بسته بـه  ها مبتني بر تعيين الويت ها روش
اي)، آمـوزش و مهـارت      (اجتهاد حرفه شرايط زماني و مكاني

است. محتوا بر مسائل طراحي اثرگذار و مقدم بـر آن اسـت.   
توانـد از هـر كـدام از ابعـاد بيـنش،       مي منشأ مسائل طراحي

 فرآيندبه هر سه بعد در  توجه امايش و روش شروع شود گرا
مسائل طراحـي از مـدل الوسـن    خلق كمالگرايانه مهم است. 

گرفته شده است. بنا به نظر الوسن الگوهاي بسـياري   ]1384[
ي خاص وجود دارد ها براي كاركردهاي قيود طراحي در زمينه

 را در نظرچهار كاركرد تر  ليكن براي رسيدن به الگويي عمومي
ن بصري شيء مربوط اماگيريم: كاركردهاي شكلي كه به س مي

است و ممكن است شامل تناسبات، شكل، رنگ و بافـت باشـد   
كاركردهاي نمادين كه در مـدل ارائـه شـده در     )،122همان: (

اين نوشتار به عنوان مفـاهيم و معـاني و نمادهـاي مبتنـي بـر      
نمــود يابنــد، تواننــد  مــي محتــواي نظــري و عملــي در طــرح

كاركردهاي عملي كه با واقعيت توليـد، سـاختن و بنـا كـردن     
طرح، يا مسئله فناوري ارتباط دارد و بنيادين قيودي است كـه  

 شود سرو كار دارد. مي با مقاصد اوليه سيستمي كه طراحي
 

 
 

توانـد   مـي  بـر طـراح و مخاطـب   ات اثر خلق شده تأثير
مبتني بر ساحات نفس انسان، بر اسـاس متـون و فالسـفه    

(ع)  اسالمي به ويژه با استناد بـه حـديثي از حضـرت علـي    
بر اين اساس  ).825: 1377زاده آملي،    حسن(ارزيابي گردد 

محتوا بر انسان را  تأثيراي بودن    چهار اليه )1393( كار نقره
انسـان از چهــار ســاحت گيــاهي،   نفــس .نشـان داده اســت 

حيواني، ناطقه قدسي و ملكه الهي ساختار يافته است و هر 
پذيري محتوايي و نتايج خـاص خـود را   تأثيركدام از نفوس 

پـذيري محتـوايي   تأثيربر تكامل انسان دارند. در اين طيف 
گيرنـد. پاسـخ    مـي  نفوس انسان از ضرورت تا اهميـت قـرار  

رشـد، حيـواني الزمـه حـس و     گويي به نفس گياهي الزمه 
، نفس ناطقه قدسـي الزمـه حكمـت و    ناراحتي خشنودي و

هـا و   هـا و زيبـايي   هـا و بـدي   نزاهت و داوري و درك خوبي
ها و گرايش به خوبي و زيبـايي و نفـس ملكـه الهـي      زشتي

منشأ رضايت و تسليم (رضايت از هسـتي خـود و جهـان و    
: 1393نقـره كـار،   ( باشد مي تسليم در برابر قوانين هستي)

ــه    ).44 ــده در س ــه ش ــدل ارائ ــس در م ــاحت نف ــار س چه
نفـس ناطقـه   -2نفوس گيـاهي و حيـواني،   -1بندي دسته

در ايـن راسـتا   نفس ملكه الهـي آمـده اسـت.     -3قدسي و 
نمودار مقابل به عنوان مدل اصالح، تكميل و بازخواني شده 

ديشه گر رابطه محتوا و طراحي بر مبناي انهاي تبيين مدل
 .)7 (نمودار ارائه شده است، اسالم

گـر رابطـه محتـوا و     ي تبيـين هـا  مدل ارتقا يافتـه مـدل  
ات تـأثير طراحي، از سه محور اصلي محتوا، مسائل طراحي و 

دهي بـه اصـول    بيني در شكل است. نقش جهان تشكيل شده
مفهومي و راهكارهاي عملـي در طراحـي بسـيار     - راهبردي

اركان مـدل اسـت. دو بعـد محتـوا و     كننده و زيربناي  تعيين
مسائل طراحي مربوط به طراح است. محتواي طرح برگرفتـه  

هـاي   هـا و شـيوه   از نوع بينش، دانش، ارزش، گرايش و روش
عملي طراح است. مسائل طراحـي برگرفتـه از مـدل الوسـن     
شامل ابعاد نمادين، شكلي، عملي و بنيادين است. بعد سـوم  

بين و هنرمنـد از اثـر اسـت در    ات مخـاط تأثيركه مربوط به 
پـذيري محتـوايي نفـوس انسـان از رشـد كننـده       تأثيرطيف 

گياهي تا ملكـه الهـي امكـان بررسـي و ارزيـابي طـرح را در       
ميزان توفيق به پاسخگويي به نيازهاي نفوس در هر كـدام از  

آورد.  ميابعاد مسئله طراحي فراهم

 )نگارنده( اسالمآموزه هاي محتواگرايانه گيري از با بهره» رابطه محتوا و طراحيتبيين گر « هايمدل ارتقا يافته مدل .7نمودار

نقش جهان بيني در شكل دهي به اصول 
 مفهومي و راهكارهاي عملي در طراحي-راهبردي

محتوا و مسائل طراحي
 

مرتبط با طراح
 

وا و مسائل طراحي
 مرتبط

 ارزش و گرايش

 بينش و دانش

رو

ح، 
طرا

ط با 
مرتب

أثر 
 و ت

أثير
ت

ن).
نسا

 ..(ا
ده و

 كنن
فاده

 است
رما،

كارف
 

 

نفس ملكه الهي(نيازهاي مبتني بر بينش و اراده و آگاهي 
 انسان، رضايت و تسليم)

 نفس گياهي و حيواني(نيازهاي جسم انسان)

ر م
و تأث

آگاه و اراده و نش ب ب تن م ازههاي (ن اله ملكه هنف
 نفس ناطقه قدسي(نيازهاي روان انسان، تشخيص خوبي و بدي)

 مسائل طراحي

نشكلينمودشكلي
 

عمل عملي
 بنيادين
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گيري از تعريف محتوي در اسالم، نمودار، برهم كنش و تقدم و تأخر با بهره» گر رابطه محتوا و طراحي   تبيين«هايمدل دو بعدي ارتقا يافته مدل .8نمودار

دهد. محتواي نظري و عملي در سه اليه بينش و دانش، ارزش و گرايش و روش مشخص شده است.  مي را نشان اتتأثيرسه اليه محتوا، مسائل طراحي و 
پذيري محتوايي نفوس انسان تأثيرات محتوايي طيفي از ضرورت تا اهميت تأثيرباشد. اليه  مي مسائل طراحي شامل ابعاد بنيادين، عملي، شكلي و نمادين

محتوايي هر يك از سه مرحله  تأثيرگردد. عدم  مي پذيري هر اليه موجب سير به ساحات باالتر وجودي انسانتأثيرد. ده مي در نگرش اسالمي را نشان
گردد و در نهايت به خلق اثر  مي گذاري تأثيرموجب بازگشت به سه سطح محتوايي و بازنگري مجدد آنها و به تبع مسائل طراحي جهت رفع مانع در اين 

 انجامد. مي بندي ساحات وجودي انسان   ساز كمال در هر سه دسته   عميق و زمينه تعالي بخش با محتواي
 

هـاي   گيري از آموزهمدل محتوايي طراحي معماري با بهره
هـاي مـرتبط بـا     توان در نمودار دوبعدي كه مؤلفهاسالم را مي

محتواي نظري (بيـنش و دانـش) و محتـواي عملـي (ارزش و     
و تـأثرات   تأثيرگرايش و روش)، مسائل طراحي (اثر هنري)، و 

مخاطبين و هنرمند از اثر و روابـط آنهـا بـا يكـديگر را نشـان      
ناي بيني به عنوان مب نقش جهان .)8دهد ارائه نمو (نمودار  مي

مفهومي و راهكارهاي عملـي   -دهنده به اصول راهبردي  شكل
قابل تأكيد است. در اين نمـودار بـرهم كـنش اجـزا در روابـط      

قـرار گرفتـه    توجـه طولي و عرضي و تقدم و تأخر آنهـا مـورد   
پذيري هر نفس در هر تأثيرات محتوايي، تأثيراست. در مرحله 

گـردد و در   يك از سطوح منجر به سـير بـه مراحـل بعـد مـي     

ساز تعالي در هر    نهايت به خلق اثري با محتواي عميق و زمينه
پـذيري هـر   تأثيرشـود. عـدم    چهار ساحت وجودي انسان مـي 

سطح از ساحات وجودي انسان منجر به بازگشـت بـه مرحلـه    
گـردد.   محتوا و بازبيني طرح در يكي از سـطوح محتـوايي مـي   

اين مدل تالش نموده است تا با اختصاص جايگـاه مبنـايي بـه    
طراحي معماري برجسته سـاخته   فرآيندمحتوا نقش آن را در 

ارتقـا و   فرآينداسالم، هاي محتواگرايانه  گيري از آموزه و با بهره
هـاي طراحـي محتـواگرا (از جملـه      فرهنـگ  سازگاري آن را با
صورت دهد. اين مدل قابليت تعميم  ايراني) -فرهنگ اسالمي 

بــه طراحــي بــا هــر موضــوعي را داراســت و مراحــل آن قابــل 
 تشخيص و تبيين است.

 عمليحكمت 
 (بايدها و نبايدها)

 راهكارهاي
 »عملي -كاربردي«

مبتني بر حكمت 
 عملي

 هاي عمليروش

(تعيين  اجتهاد ارزشي
الويت اجرايي و عملي 

منطبق با شرايط 
 زماني و مكاني)

اتخاذ روش مبتني 
بر آموزش، تجربه، 
 استعداد و مهارت

 محتواي عملي
 (روشي)

 محتواي عملي
 (ارزشي)

 راهكارهاي
 »عملي -كاربردي «

مبتني بر حكمت 
 عملي

 حكمت عملي
 (بايدها و نبايدها)

 احكام اوليه اسالمي
(حالل، حرام، مباح، 

 مستحب، مكروه)

 ارزش و گرايش

اصول و 
 هاي اخالقي ارزش

 بينش

 دانش

 اصول
 »مفهومي -راهبردي«

مبتني بر حكمت 
 نظري

 حكمت نظري
(هستي شناسي، 
انسان شناسي، 

 شناسي و ...)جامعه

 محتواي نظري

 محتواي نظري و عملي

 بنيادين -
 

 عملي -
 

 شكلي -

 نمادين -

رابطه صورت و 
معنا(مبتني بر تجلي 

معنا در ماده و 
 هاي دنيوي)صورت

 توصيفات
 (مادي و صوري)
مبتني بر حكمت 

 نظري و عملي

 مسائل طراحي

 دهدمي كند و مسائل طراحي كه بر آن اساس شكلمي مراتب محتوايي كه طراح در خلق اثر طي محتوايي اثر بر مخاطب توسط طراح بازنگري تأثير مراتب

 نوع تعامالت هنرمند و مخاطبين با اثر خلق شده
 مبتني بر حكمت نظري و عملي

نفس ناطقه 
 قدسي

حكمت و 
 نزاهت

تشخيص 
 خوبي و بدي

 تأثير و تأثر مخاطبين و طراح از اثر 

 با ابعاد مادي و معنوي كالبدهاها رابطه انسان

نفس ملكه 
 الهي

رضايت و 
تسليم، 

 عبوديت و...

 خير
 خير

ــاهي،  ــس گيـ نفـ
رشد، كـم و زيـاد   

نفــــس  شــــدن،
ــس  ــواني، حـ حيـ
كننده، خشنودي و 

( مبتنــي  نــاراحتي
 بر جسم انسان)

آر آري

 خير

 بندي ساحات وجودي انسانتعالي در هر سه دسته سازاثري با محتواي عميق و زمينه



27 
 

گر طراحي معماري به منظور ارتقاء جايگاه  هاي تبيين ارزيابي مدل
  محتوا در آنها

 
 بحث -5

چنانچه در پيشينه تحقيـق اشـاره شـد، مغفـول مانـدن      
وا در آموزش طراحـي معمـاري منجـر بـه بـروز      جايگاه محت

اسـت. بنـابراين    هايي جدي در معماري معاصـر شـده   آسيب
تبيين رابطه محتوا و طراحي يكي از مهمترين موضوعات در 

هـاي بسـياري در جهـت     آموزش معماري است. تاكنون مدل
هـايي مبنـايي و    تبيين رابطه نظر و عمل چه به صورت مدل

طـور خـاص در    اسـت. بـه   رائه شدهچه به صورت كاربردي ا
هـاي   مؤلفـه جهت شناسايي  هايي به موضوع طراحي نيز مدل

در طراحي معماري ساخته شده كه بسياري از آنهـا بـر    مؤثر
انـد. در ايـن    اذعان داشـته  فرآيندعامل اثرگذارمحتوا در اين 

هـا بـا اسـتفاده از روش     نوشتار پس از تحليل و بررسي مـدل 
تدالل منطقــي، در قالــب ســه   تحليلــي و اســ -توصــيفي

بندي ذكر شده، تالش شد تا مدلي ارائـه شـود كـه بـا      دسته
تكميل و ارتقاي آنها، قابليـت كـاربرد در طراحـي را داشـته     

توان هاي موجود ميباشد. از مهمترين عوامل در ارتقاي مدل
 در دو بعد نظري و عملـي -به اختصاص جايگاه ويژه به محتوا

طراحـي،   فرآينـد بيني و پررنگ ساختن نقش آن در  و جهان
بـه مقتضـيات جامعـه هـدف و      توجـه بيني بـا  تعريف جهان

سازگار نمودن مدل با فرهنگ جامعه، تخصـيص سـه عنـوان    
ات بـه محورهـاي مـدل،    تأثيراصلي محتوا، مسائل طراحي و 

بــه  توجــهتبيــين عناصــر تشــكيل دهنــده ايــن محورهــا بــا 
عناصـر تشـكيل دهنـده حـوزه ميـاني      بـه   توجهبيني،  جهان

طراحـي و تقــدم و تـأخر هريــك، ارزيـابي نحــوه بــازخورد و    
كـنش ميـان اجـزاء از حالـت نمودارهـاي درختـي بـه         برهم

تعامالت سه بعدي، اختصاص جايگاه ويژه به مقوله محتـواي  
به مخاطب و  توجهبينشي، ارزشي و روشي، مسائل طراحي و 

 ت، اشاره نمود.اتأثير فرآيندطراح هر دو در 
مدل «مدل ارائه شده در نوشتار حاضر كه تحت عنوان 

گـر رابطـه محتـوا و طراحـي بـا       هاي تبيينارتقا يافته مدل

اسـت، بـا    معرفـي شـده  » ي اسـالم هـا  گيري از آمـوزه  بهره
دهـي بـه    بينـي در شـكل   اختصاص جايگاه مبنايي به جهان

، مفهومي و راهكارهاي عملـي در طراحـي   -اصول راهبردي
 سه محور اصلي محتواي نظـري و عملـي، مسـائل طراحـي    

(برگرفته از مسائل طراحي ارائه شـده در مـدل الوسـن) و    
دهد. ات را در ساختاري سه بعدي به يكديگر پيوند ميتأثير

شناسي چند ساحتي بر اساس  مبناي مدل ارائه شده انسان
متون و فلسفه اسالم بـه جهـت سـازگاري آن بـا فرهنـگ      

معماري محتواگرا و كـاربرد نتـايج آن در آمـوزش    طراحي 
 ها توان در آموزه مي طراحي است. مظاهر عملي اين مدل را

ي طراحي برخي معماران و طراحان معاصر ايراني ها و روش
اسـالمي نمـودن    - مشاهده نمـود. ميرميـران روش ايرانـي   

معماري را در سه سطح مشابه، بـا عنـاوين مفهـوم، الگـو و     
 كـه بـه نظـر    )1375ميرميـران،  (مـوده اسـت   فرم مطرح ن

رسد با سه گانه فوق تنـاظر دارد: اليـه نخسـت تـأمين      مي
كننده ايده و مفاهيم هويتي در طراحي است. بطـور مثـال   

 -كه وي مفهـوم بنيـادي معمـاري ايرانـي      -مفهوم شادي 
در حوزه بينش و از نتـايج جهـان بينـي     -داند  مي اسالمي

عنـوان ارزش اخالقـي، بايـدها و     است. (مفهوم) تواضع بـه 
ــدگي انســان و در نتيجــه در طراحــي   ــدهايي را در زن نباي

ي هـا  كند (الگو). معمـاري گذشـته الگـو    مي ايجاد معماري
ي اخالقـي داشـت در حاليكـه    هـا  خوبي براي تـامين ارزش 
ي مهمـي در تـامين الگوهـاي    هـا  معماري معاصر نارسـايي 

ان سومين شاخصـه  اخالقي دارد. سياليت و شفافيت به عنو
 يابـد  مي مطرح شده توسط وي نيز جنبه روشي و مصداقي

به اين ترتيب سه اصل او با سه اليه بيـنش،   .[همان] (فرم)
ارزش و روش در مدل فوق قابل تطبيـق اسـت. ميرميـران    

درونگرايي را به عنـوان يـك اصـل     براي فهم بيشتر مطلب،
 د.نماي مي اسالمي در سه سطح فوق تفسير -ايراني

 
 )1375و 1374ميرميران، ( توان در سه مرتبه فرم، الگو و مفهوم مورد بررسي قرار داد مي هر يك از عناصر معماري ايراني را :1جدول

 به عنوان مثال حياط مركزي
 فرم حياط مركزي با شكل خاص مربع يا مستطيل آن فرم
 فضاي خالي در وسط و جهت گيري فضاها نسبت به آنالگوي قرارگيري يك  الگو

 مفهوم مركزگرايي مفهوم
 

(مفهـوم و   مفهوم درونگرايـي در بعـد بينشـي و دانشـي    
نمايد. در  مي به درون و باطن و حضور قلب را القا توجهمعنا) 

 بعد ارزشي و گرايشي حفظ حريم، خلـوت، پرهيـز اشـراف و   
عدم تداخل فضاهاي عمومي و خصوصي مد نظـر اسـت و در   

ترين تصميمات طراحانه مبتنـي بـر    بعد روشي اتخاذ مناسب

 هـا  تواند طيف متنـوعي از روش  مي مهارت و تجربه و آموزش
(اتخاذ مناسـب تـرين تصـميمات     را مبتني بر اجتهاد ارزشي

طراحانه منطبق با شرايط زماني و مكـاني بـر مبنـاي اصـول     
م) در انتخاب متناسب شكل و فرم بـه تناسـب عملكـرد    اسال

 دهد. مي صورت
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تواند از هـر كـدام از ابعـاد     مي ) در اينجا طراح9 (نمودار

محتوا طراحي را صورت دهد. شكل كمـال يافتـه طـرح وي    
قـرار داده باشـد.    توجـه حالتي است كه هر سه بعد را مـورد  

 درونگرايي در محور مسائل طراحي شامل موضوعات نمـادين 
(اقليم و  (فرم)، عملي (به عنوان مثال موضوع خلوت)، شكلي

(قيود حاكم بر زمين طرح و يا اعمـال شـده    سازه) و بنيادين
باشد كه طراح همزمان بايد بصـورت   مي از طرف كارفرما و ..)

قرار دهد. محور  توجها مورد ات رمؤثررفت و برگشت تمامي 
ات كه مبتني بر متون و فلسفه اسـالمي بـراي سـاحات    تأثير

ن داده شــده اســت طيفــي از ضــروريات امانفــس انســان ســ
 توجـه (گياهي و حيواني) تا اهميـت   پذيري نفس انسانتأثير

 (ناطقه قدسـي و ملكـه الهـي) را شـامل     پذيري نفستأثيربه 
به عنوان مثال در اقليم گرم و شود. در موضوع درونگرايي  مي

توانـد بـه عنـوان عـاملي در فـراهم       مي خشك حياط مركزي
پذيري نفس رشدكننده گياهي در تنظيم شرايط تأثيرآوردن 

طراح قرار گيـرد.   توجهآسايش انسان متناسب با اقليم مورد 
ايجاد امكان تماس با طبيعت و احسـاس لـذت و خشـنودي    

از مياني و حضور طبيعت و آب انسان از طريق ايجاد فضاي ب
گردد. مرتبه واالتر، نفس ناطقه قدسـي   مي و گياه و ... تأمين

انسان است كه از طريق ايجاد حياط مركزي همراه با مفهوم 
درونگرايي امكان تفكر و تدبر، جهـان شناسـي، آرامـش و ...    

گردد. نفس ملكه الهي كه باالترين مرتبـه   مي براي آن فراهم
تواند از طريق فضاي درونگرا به امكـان عـزت،    مي نفس است

حيا و عفت، رضـايت و تسـليم، عبوديـت، حضـور قلـب و ...      
دست يابد. در واقع هر يك از مسائل طراحي بسته به كيفيت 

پذيري ساحات تأثيرتواند در اين طيف پاسخگوي  مي طراحي
نفس انسان از گياهي تا ملكه الهي باشد. اين مـدل در واقـع   

ز عوامل را در خلق اثر تجميـع نمـوده اسـت كـه     مجموعي ا
 توجـه تواند هر يك از مسائل طراحي را همزمان بـا   مي طراح

 ات صورت دهد.  تأثيربه دو بعد اصلي ديگر يعني محتوا و 
مطابق اين مدل چنانچه مبناي خلق اثر برآمده از محتوا 

تواند در هر يك از مسائل طراحي امكان پاسخگويي  مي باشد
به تمامي ساحات نفس انسان را فراهم آورد. محتواي بينشي 
و مفهومي غالباً توسط طراحان كـارآزموده در مراحـل اوليـه    

گيـرد حـال    مـي  قـرار  توجهطراحي همراه با ساير ابعاد مورد 
آنكه طراحان مبتـدي اغلـب از محتـواي روشـي مبتنـي بـر       

ه، آموزش، مهارت و استعداد آغاز به طراحي نموده و در تجرب
 توانند تكميل نمايند. مي مراحل بعد ساير ابعاد محتوايي را

 
 
 
 

 
محتواي  -. تبديل معقول به محسوس براي مفهوم درونگرايي9نمودار

درونگراي كالبد معماري در سه سطح بينشي، ارزشي و روشي، سبب 
شود. چنين انساني  مي سان مسلمانگيري درونگرايي شخصيت ان شكل

 نظام بينشي، ارزشي و روشي خود را مطابق با همان محتوا تنظيم
يابد. در  تواند نمود مي كند. اين نظام در كل و جزء طرح معماري مي

به درون و حضور قلب مبناي طراحي است و براساس  توجهسطح بينشي 
ي عدم اشراف و گردد، در سطح ارزش مي آن روش عملي و فرم ارائه

تداخل و ايجاد حريم منجر به ظهور بينش و اتخاذ روش مناسب است، 
تواند  مي در سطح روشي انتخاب متناسب شكل، اجرا، و نمادهاي مناسب

 دو اليه قبل را محقق سازد.
 

 نتيجه گيري-6
در طراحـي،   مـؤثر هاي موجـود در تركيـب عوامـل    مدل

اغلب مقوله محتوا را به عنواني عاملي اثرگذار در كنـار سـاير   
كمتـر بـه تعريـف مفهـوم آن و نيـز       اماعوامل معرفي نموده 

ــي و     ــائل طراح ــر مس ــي آن ب ــونگي اثربخش ــأثيرچگ ات ت
اند. در اين نوشتار تـالش گرديـد تـا بـا ارائـه مـدلي        پرداخته

محتـواگرا از جملـه   ي ها براي فرهنگ» مفهومي - راهبردي«
ايراني زمينه ظهور بهتري فراهم گردد. در  - فرهنگ اسالمي

مقولـه محتـوا بـه مراحـل مسـئله طراحـي و        تأثيراين مدل 
است. محتوا در  ات در ساختاري همه جانبه مدنظر بودهتأثير

اينجا به دو صورت محتواي نظري و عملي(حكمـت نظـري و   
ل سـه عامـل اصـلي    است. اين مد توجهحكمت عملي) مورد 

ات را در بستر تأثيرمحتواي نظري و عملي، مسائل طراحي و 
دهد. بعدي با يكديگر پيوند ميبيني و در ساختاري سه جهان

دهـي بـه   بيني به عنوان زيربنـاي مـدل در شـكل   بيان جهان
مفهـومي و راهكارهـاي عملـي در طراحـي      -اصول راهبردي

ي هـا  و دانـش  هـا  مدنظر بوده است. محتواي نظري را بيـنش 
 -در اينجـا جهـان بينـي اسـالمي     - برگرفته از جهـان بينـي  

  دهد.   مي تشكيل
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گر طراحي معماري به منظور ارتقاء جايگاه  هاي تبيين ارزيابي مدل
  محتوا در آنها

 
محتواي عملي شامل بايدها و نبايدهاي ارزشي، بصـورت  

يي كه رعايت آنهـا در زنـدگي عملـي موجـب     ها دستورالعمل
ي عملي طراحانـه  ها گردد و نيز شامل روش مي تكامل انسان
الويت بندي ارزشي وابسـته  ي عملي مبتني بر ها است. روش

اي)، آموزش و تجربه  (اجتهاد حرفه به شرايط زماني و مكاني
تواند اتخـاذ گـردد. مسـائل     مي و نيز مهارت و استعداد طراح

بنـدي   طراحي بصورت بنيادين، عملي، شكلي و نمادين دسته
مبتني بر سـاحات   ها بندي ات دستهتأثيرشده است. در محور 

دهـي بـه    نفس انسان است تا ميزان موفقيت طرح در پوشش

پذيري محتوايي نفـوس انسـان قابـل بررسـي باشـد. بـا       تأثير
توان بـه  گيري از اين مدل در جريان آموزش طراحي ميبهره

نتايج كاربردي و مفيد در تلفيق محتوا با طراحـي و بررسـي   
ت يافت. نحوه كاربرد ات آن و به تبع ارتقاي آموزش دستأثير

اين مدل در آتليه طراحي و آزمودن ارتقاي طراحي، كـاربرد  
ي اجرا شده در ابعاد مختلـف مـورد   ها مدل در سنجش طرح

دهنـده آن بـه    مدل و بسط مـدل بـه اجـزاي تشـكيل     توجه
تواند موضوع نوشتارهاي بعـد   مي تفصيل و با تشريح هر جزء

 باشد.
 :نوشت پي

كـه در نوشـتار ديگـري    الزم به ذكر است طي اين مقاله به تبيين تئوريك اين رهيافت خواهيم پرداخت. اين مدل در پي كاربردي نمودن نتايج در آتليه طراحي است،  .1
 .17شماره » نامه معماري و شهرسازي«گان در اين باب در مجله اي از نويسند توسط نگارندگان به تفصيل بدان پرداخته شده است. ر.ك مقاله

2. Salama 
3. Livable Environments 
4. Brclay Jones 
5. Theory 
6. Praxis 

 رك: روان و دين اثر ويليام جيمز .7
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كـه در آن ضـمن تمـايز     www.rayleassociates.com-2009و the corporate strategic plan, 2002 مثال مراجعه شود به مارتا گاريوت،براي  .9

خواهي، وح آرمانطراحي تأكيد نموده است. وي در اين راستا به ر فرآيندساز (استراتژيك) بر همساني برنامة استراتژيك و ريزي انفعالي، فعال، پيش فعال و آيندهبرنامه
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