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  چکیده 

  موضوع، دامنه و محدوده آنبیان  -الف
ــت     ــاري اس ــته معم ــۀ رش ــش آموخت ــار و دان ــر معم ــت ه ــرین فعالی ــاري مهمت ــی معم ــا . طراح ــاران ب معم

رویکردهــاي گونــاگون، ایــن فعالیــت را در فراینــدي بــا گامهــا و مراحلــی مــی پیماینــد کــه گــاه هماننــد اســت و گــاه 
رِ طـراح بـا موضـوع طـرح و بـرآورد نیازهـا اسـت؛ سـپس         معموالً آغازگر فراینـد، رویـارویی معمـا   . بسیار از هم جداست

دامنـه و محـدوده ایـن رسـاله، از آغـاز فراینـد، تـا ارائـه         . گسترش طرح؛ و سرانجام، ارائه پیش طرح هـاي اولیـه اسـت   
پیش طرح هاي اولیه را دربر مـی گیـرد؛ و تنهـا بـه بررسـی و تبیـین دوبـارة عـواملی مـی پـردازد کـه در ایـن فراینـد              

ایـن رسـاله تنهـا بـه همـین بخـش از فراینـد طراحـی مـی پـردازد؛ چـرا کـه پرسـش، فرضـیه، و نتـایج                . ندمؤثر هست
  .رساله تنها مربوط به همین بخش می شود

  
  پرسش هاي رساله -ب

پرسش اساسی این اسـت کـه ماهیـت طراحـی معمـاري چیسـت؟ و آیـا روش مـدار اسـت یـا هـدف مـدار؟             
مســیر و چـه روشــی بهتـر پیمــوده مـی شــود؟ بـه انســان و نیازهــاي او      یـا هــر دو؟ فراینـد طراحــی معمـاري بــا چـه    

چگونه در آن پاسخ داده می شـود؟ چگونـه باورهـا و اعتقـادات، و انسـان شناسـی طـراح در طـرح او مـؤثر مـی افتـد؟            
  چگونه می توان پاسخ نیازهاي فضایی انسان و جامعه انسانی را برپایه جهان بینی اسالمی در این فرایند داد؟

  
  کمبودها و ضرورت ها -پ

. امـروزه فراینـد طراحـی در زمینـه هـاي شـالوده نظـري، هـدف، روش و مسـیر داراي کاسـتی هـایی اســت           
اگرچه از سوي اندیشمندان حوزه معماري ، بـراي ایـن کاسـتی هـا پاسـخ هـایی ارائـه شـده؛ ولـی برخـی پرسـش هـا             

بـا دشـواري هـاي کمـابیش بزرگـی روبـرو شـده         امـروزه طراحـان بـراي پیمـایش فراینـد طراحـی      . هنوز برجا هسـتند 
عوامل مؤثر در طرح بسـیار گونـاگون و پیچیـده شـده انـد؛ مهـار و مـدیریت ایـن همـه عوامـل، و کـار گـزینش و             . اند

طراحـان شـیوه هـاي گونـاگونی را مـی پیماینـد کـه کمتـر قاعـده منـد، و           . ارزیابی راه حل ها نیـز دشـوار شـده اسـت    
از ایـن رو فراینـد طراحـی از دسـترس نقـد و بررسـی از سـوي دیگـران بـدور          . آنهـا اسـت   بیشتر متکی به ذهنیت خود

جایگاه فردیت و خالقیـت خـود معمـار چنـدان در فراینـد روشـن و تبیـین نشـده اسـت و طراحـان از نبـود            . مانده است
جـه قـرار گرفتـه    مـوارد زیـر در ایـن رسـاله مـورد تو     . یک شالوده استوار براي پیمـایش فراینـد بـه سـختی مـی افتنـد      

  :است
کاســتی هــاي روش هــاي معاصــر در طراحــی معمــاري، بــه ویــژه در بــاب شــالوده نظــري، مســیر و  -الــف

  .روش فرایند طراحی
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و اولیــه در ) ابــزاري(نادیــده گرفتــه شــدن نیازهــاي عــالی انســانی و فروکــاهی آنهــا بــه نیازهــاي آلــی  -ب
 .نیازسنجی فرایند

ــردي طر   -پ ــاي ف ــذیري روش ه ــزم     انتقادناپ ــاد و ج ــاي خودبنی ــه روش ه ــان ب ــی، و روآوري طراح اح
  .  اندیش

  
  هدف رساله -ت

از دید این رساله، روش و مسـیر طراحـی، کـامالً وابسـته بـه هـدف آن، و هـدف آن نیـز کـامالً وابسـته بـه            
پـس بایـد گفـت بـراي دسـتیابی بـه یـک روش و مسـیر درسـت، نیـاز اسـت کـه یـک شـالوده               . شالوده آن می باشـد 

و اسـتوار سـاخته و پرداختـه شـود؛ تـا بتـوان بـر پایـه آن هـدف هـایی را بـراي فراینـد بدسـت داد کـه پیامـد                منطقی 
مـی توانـد پاسـخ    » نگـرش سـامانه اي  «انگـاره و فرضـیه کلـی ایـن رسـاله ایـن اسـت کـه         . منطقی آن شالوده باشند

هــاي هــدف، روش و مســیر آن هــایی منطقــی، اســتوار و اقنــاع کننــده بــه کاســتی هــاي فراینــد طراحــی، در زمینــه  
ایــن نگــرش ماننــد هــر نگــرش پایــه داراي دو مبنــاي معرفــت شناســانه و هســتی شناســانه مــی باشــد کــه   . بدهــد

  .پشتیبان آن هستند
هدف این رسـاله دسـتیابی بـه روشـی بـراي پیمـودن درسـت فراینـد طراحـی معمـاري، بـا تحلیـل ماهیـت              

رویکردهـاي امـروزي در ایـن بـاره، و بـا آمـوختن از ناکـامی هـاي         فرایند طراحی معماري و با توجه بـه کاسـتی هـاي    
  . گذشته است
  
  فرضیه رساله  -ث

  :فرضیه این رساله در سه زمینه زیر آشکار می شود
ــه هســتی شناســانه -الــف ــک ســامانه  : زمین ــدآوردن ی ــد طراحــی معمــاري، همچــون پدی از ) سیســتم(رون

  . از اصول حاکم بر همۀ سامانه ها پیروي می کند عوامل و اجزاء مؤثر در طرح است ؛ و این سامانه
فراینـد طراحـی همـان فراینـد کلـیِ سـاماندهی در ذهـن اسـت؛ و بـا تحلیـل           : زمینه معرفـت شناسـانه   -ب

  .فرایند اندیشیدن، الگوها و قواعدي براي ساماندهی کار طراحی معماري بدست می آیند
» هـدف محـور  « هسـتی و بـه معمـاري، روشـی      برپایـه نگـرش سـامانه اي بـه    : زمینه روش شناسـانه  -پ

بــراي طراحــی معمــاري معرفــی مــی شــود کــه فراینــدي پیوســته را برگــرد موضــوع طــرح ، همچــون یــک مــاهواره 
مـدار مـاهواره و فاصـله آن بـا هسـته ثابـت نیسـت و پیوسـته برپایـه          . مـی پیمایـد  ) طـرح (بر گرد یک هسـته  ) طراح(

طـراح در هـر مـدار تـالش مـی کنـد بـه گروهـی از نیازهـاي همگـون           ولـی  . ساختار ذهنی طراح دگرگون مـی شـود  
  .طرح بپردازد و سپس به مدار دیگر رسیدگی کند

  
  دستاوردها و نتایج رساله -ج

ــه آن را        ــد ک ــی رس ــاري م ــی معم ــراي طراح ــی ب ــه روش ــرانجام ب ــاله س ــن رس ــامانه اي« ای » روش س
اســالمی شــالوده ریــزي شــده و بــا رویکردهــاي ایــن روش برپایــه جهــان بینــی توحیـدي،  . نامیــده اســت) سیسـتمی (

کــه یکــی از مهمتــرین نظریــه هــاي ســده بیســتم بــوده،  » نظریــه عمــومی سیســتم هــا« کــل گرایانــه و بــه ویــژه 
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به ویژه آنکـه ایـن نظریـه نیـز رویکـردي کـل گـرا و وحـدت جویانـه و سـاختاري سلسـله مراتبـی             . پشتیبانی می شود
  .را ارائه می کند

ــامانه اي ــتیابی و        در روش س ــدف دس ــا ه ــدي ب ــر فراین ــه ه ــود ک ــی ش ــته م ــین انگاش ــی چن در طراح
ــک  ــن  . پیمــوده مــی شــود) system(» ســامانه«پدیدارســازي ی ــد طراحــی معمــاري، ای در جهــان معمــاري و در فراین

فضــایی اســت کــه توانــایی آن را دارد تــا بــه نیازهــاي فضــایی  ) meta system(هــدف، دســتیابی بــه یــک فراســامانه 
بر پایـه فرضـیه ایـن رسـاله ، فراینـد طراحـی معمـاري همچـون فراینـد سـاخت و پدیـدآوردن یـک             . اسخ دهدانسان پ
در سـاخت سـامانه    قواعـد اسـت؛ و همـه اصـول و    ) سامانه بدان معنـی کـه در ایـن رسـاله تعریـف مـی شـود       ( سامانه 

ه روش هـاي امـروزي فراینـد    نیـز ایـن رویکـرد مـی توانـد برخـی کاسـتی هـا را کـ         . ها بر این فرایند نیز چیـره اسـت  
  .طراحی بدان ها دچار هستند از میان ببرد

  
  
  
  


