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تبیین جایگاه اصول راهنما در فهم معمار بومی از مسئله طراحی 
  محله) موردي: روستاي سراج مطالعه( معماري

  مریم نوري*، شادي عزیزي**، محمدرضا نصیر سالمی***  


  03/01/1397                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  29/05/1397                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
پردازد. پژوهشگران این حوزه مفاهیم  طراحی می رایندفهاي دانش در حوزه معماري، طراحی پژوهی است که به مطالعه  یکی از شاخه

 اصول راهنما است. اصول راهنما اصولی است که طراح بهها  آن اند که یکی از هاي ذهنی طراح به کار گرفتهفرایندمختلفی براي توضیح 
بینی طراحی شکل  اصول که متکی به جهانگیرد. این  هاي مسئله طراحی بهره می بندي و فهم اولویت در قابها  آن باور دارد و ازها  آن
شده در  هاي انجام اي از پژوهش شوند. بخش عمده هاي گوناگون طراحی می موجب نوعی وحدت رویه در قبال برخورد با مسئله  گیرند می

و با   دیده زشهاي شهري آمو طراحی و نقش اصول راهنما در آن، معطوف به معماران و دانشجویانی بوده که در محیط فرایندحوزه 
متفاوت دارد و   کامالً هاي روستایی مختصاتی  اند. این در حالی است که معماري بومی در محیط هاي طراحی در شهر نیز مواجه بوده مسئله
رسش رو پ این تواند مورد استخراج و مطالعه قرار بگیرد. از هاي ارزشمندي است که می مایه هاي تولید معماري در آن واجد درون شیوه

و چه محتوایی دارند؟ براي پاسخ  کنند میطراحی یک معمار بومی چه نقشی ایفا  فراینداصلی این پژوهش این است که اصول راهنما در 
اي که در کنار بافت کالبدي، همچنان داراي بافت اجتماعی بومی نیز هست انتخاب شد  عنوان نمونه محله به به این پرسش، روستاي سراج

ها  آن ارائه شد و از »خانه«ر از معماران بومی منطقه شناسایی شدند. در ادامه به این معماران، سه مسئله طراحی با موضوع و سپس پنج نف
هاي نیمه ساختاریافته ثبت و پیاده شد و سپس مورد  خواسته شد درباره طراحی موردنظر خود سخن بگویند. این سخنان در قالب مصاحبه

گرفت. ساختار کلی این پژوهش، مبتنی بر روش کیفـی است. روش تحقیق کیفی عموماً به تحقیقاتی اطـالق تحلیل محتواي کیفی قرار 
نتیجه این پژوهش، مفاهیم  براساس سازي بـه دسـت نیامـده باشـد.  هاي آماري و بـا مقاصـد کمیفرایندهاي آن از طریق  شود که یافته می

دهد که هماهنگی با طبیعت، پرهیز از اسراف، رضایت بلندمدت کارفرما و کاربران و همچنین  ها نشان می شده از این مصاحبه  استخراج
  گیرد. ترین اصولی است که همواره در مواجهه با مسئله طراحی مدنظر معماران بومی قرار می رعایت حقوق همسایگی از مهم

  .محله ستا، سراجبومی، رو راهنما، معمار مسئله، طراحی معماري، اصول فهم کلمات کلیدي:
 . تهران، ایران ،ي معماري، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزيادکتردانشجوي دوره  *

. تهران، ایران ،ت علمی دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزيئي معماري، استادیار و عضو هیادکتر **
s.Azizi@iauctb.ac.ir  

  .تهران، ایران ،ت علمی دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزيئي معماري، استادیار و عضو هیادکتر  ***
 ثرؤم فهم ارتقاي راستاي معماري در طراحی آموزش روش مثابه به استعاره« عنوان با نوري مریم معماري يادکتر رساله از برگرفته مقاله این

 دکتر خانم راهنمایی سرکار مرکزي، به تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهرسازي و معماري دانشکده معماري در گروه که است »مسئله
 .است انجام حال در سالمی نصیر محمدرضا دکتر آقاي جناب مشاوره و عزیزي شادي

49 

mailto:s.Azizi@iauctb.ac.ir


 
 

 
 

ره 
شما

16
5

 ♦ 
ار 

به
98 ♦

  

  مقدمه   
 1با انتهـاي بسـته  « دسته مسائل توان به دو مسائل را می

کـرد.   بنـدي  تقسیم »4یا نامعین 3با انتهاي باز«و  »2یا معین
مسائل معین مسائلی هستند که یک پاسخ روشـن دارنـد   

تـوان سـراغ    مـی ها  آن ل کردنو راه مشخصی را براي ح
این امر پـیش از هـر چیـز ریشـه در شـفافیت و       گرفت.

مرزهاي روشن ایـن مسـائل دارد. ایـن قبیـل مسـائل را      
اما سنخ دوم،   .در ریاضیات مالحظه کرد وفور بهتوان  می

ها  آن مسائلی است که مرزهاي روشنی ندارند و صورت
ن مسـائلی  مبهم و لغزان است. به همین دلیل براي چنـی 

توان یک پاسخ روشن و قطعـی را در نظـر گرفـت.     نمی
اگر طراحی معماري را نوعی حل مسـئله تلقـی نمـاییم،    

دارنـد نیـز از جـنس     سـروکار مسائلی که معماران با آن 
دشـواري برخـورد    دلیل بههمین مسائل نامتعین است که 

نیـز برایشـان در    5معادلی همچون مسائل شـرور ها  آن با
تـرین کـار در برخـورد بـا      صـلی ااست.  شده  گرفتهنظر 

، هـا  آنمسائل نامتعین و شرور پیش از تالش براي حـل  
ــه  ــق و ب ــم عمی ــاز فه ــارتی ب ــف عب ــا  آن تعری ــت ه اس

(Herbert,1973:181-201) (Cross, 2006) . در
مسئله طراح در مواجهـه بـا مسـئله     اصلی ترینحقیقت 

د اسـت. طـراح ابتـدا بایـ     6طراحی، خود چیستی مسـئله 
یـف کنـد و   بـازتعر دیگـر     عبـارت  بهمسئله را تعریف یا 

. وقتی طـراح بـا مسـئله طراحـی     7حل نمایدرا  آن سپس
مسـئله را بـراي خـود     ،براي خلق مجدد کند میبرخورد 

معین کند را  آن کند تا ابعاد مهم کند و سعی می تفسیر می
ي پاسـخ را بـه   جـو و تو به آن سروشکلی بدهد که جس

این مسیر، مسیري خطی  هدایت نماید.تر  مسیري روشن
سویه نیست. بلکـه بسـیاري از اوقـات طـراح      و تنها یک

رود و در خالل  تفسیر خاصی از مسئله جلو می اساس بر
رسد که باید درباره فهـم خـودش    مسیر به این نتیجه می

از مسئله بازبینی انجام داده و سروشـکل دیگـري بـراي    

بـراي   8دونالد شـون  (Lawson, 2004).مسئله قائل شود
بازتعریف و فهم چیسـتی   ذهنی طراح در فرایندتوضیح 

برده است. منظـور   کار را به »9بندي قاب«مسئله اصطالح 
 یانشا. است حیطرابندي، شیوه فهم مسئله  شون از قاب

شـونده   نظام دائمـاً تکـرار   یک طراحیپروسه   است ذکر 
توانـد   است که میمسئله طراح در دل فرایند حل   .است

از آن ارائـه   سـتی در یـف را بهتـر بشناسـد و تعـر   مسئله 
نـوعی واجـد یـک     بـه  هر طراح .(Schon:1985) 10دهد

ها  اي از باورها، ارزش بینی خاص است و مجموعه جهان
اصـول  «کنـد کـه بـه آن     ها را با خود حمل مـی  و نگرش

واقـع بـه فهـم مـؤثر      گوییم. اصول راهنما در می »راهنما
بر فرایند کند و تأثیر این اصول  کمک میطراح از مسئله 

 اسـت  توجـه   قابـل بسـیار   و فهـم مـؤثر مسـئله    طراحی
ــه 191-189: 1387 ،نسووال( ). اصــول راهنمــا اشــاره ب

در هـا   آن بـاور دارد و از هـا   آن اصولی است که طراح به
هـاي مسـئله طراحـی بهـره      بنـدي و فهـم اولویـت    قاب
ینی طراحی شکل ب گیرد. این اصول که متکی به جهان می
گیرند، موجب نوعی وحدت رویه در قبال برخورد با  می

  شوند. هاي گوناگون طراحی می مسئله
 

  بیان مسئله
محبوبیــت یــافتن مطالعــات حــوزه طراحــی بــاوجود 

هـاي اخیـر، مطالعـات کمتـري      پژوهی در ایران در سـال 
درباره شیوه مواجهه طراحـان بـومی بـا مسـئله طراحـی      

رچه بخـش زیـادي از ایـن فراینـدها     شده است. اگ انجام
هاي غیربـومی   ممکن است لزوماً تفاوتی ماهوي با نمونه

اما اگر بپذیریم اهالی ساکن در روسـتاها و    نداشته باشند
بینی و  خورده از جهان خصوص روستاهاي کمتر دست هب

فهم متفاوتی نسبت به اهالی مناطق شهري برخوردارنـد،  
هـم فراینـد طراحـی کـه     هاي م بدون شک یکی از مؤلفه

اصـول  "تواند باشـد،   واجد محتویات بکر و متفاوتی می
است. زندگی روستایی و نـوع نگـرش    "طراح يراهنما
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  آنـان روستاییان به جهان و طبیعـت، امکانـات و دانـش    
وري باعـث   هـاي بهـره   شیوه نیز براي ساخت و تولید و

 صـورت  شـکل  ترین به مطلوب شود تا اجزاي محیط می
حال رعایت سادگی و برقـراري رابطـه     عین و در بگیرد

 .باشـد هـا بـا حـداکثر کـارایی      منطقی و مکمـل بـین آن  
هـاي   سازمان فضایی کالبدي روسـتا کـه انعکـاس ارزش   

رود، متأثر از  شمار می اجتماعی اقتصادي و کالبدي آن به
: 1384پـور،   گیـرد (سـرتیپی   این نحوه کارکرد شکل مـی 

ــومی روســـتایی44 تصـــویري از بســـتر و  ). مســکن ب
اي  زنـدگی روزمره روستایی است که در خـدمت شـیوه  

هاي انسانی قرار دارد و ارتباط عمیقـی   خاص از فعالیت
پـور،   با محیط داشـته و بـه آن وابسـته اســت (سـرتیپی     

شـده در    هاي انجام اي از پژوهش بخش عمده). 8: 1390
حــوزه فراینــد طراحــی و نقــش اصــول راهنمــا در آن،  

طوف به معماران و دانشـجویانی بـوده اسـت کـه در     مع
هـاي   انـد و بـا مسـئله    دیـده   هاي شـهري آمـوزش   محیط

اند. این در حـالی اسـت    طراحی در شهر نیز مواجه بوده
ــیط   ــومی در مح ــاري ب ــه معم ــتایی   ک ــاي روس داراي ه

هــاي تولیــد  و شــیوه  اسـت کــل متفــاوت  مختصـاتی بــه 
زشـمندي اسـت   هـاي ار  مایه  معماري در آن واجد درون

 تواند مـورد اسـتخراج و مطالعـه قـرار بگیـرد. از      که می
رو پرسش اصلی این پژوهش این اسـت کـه اصـول     این

راهنما  در فرایند طراحی یک معمـار بـومی مـورد چـه     
  کنند و چه محتوایی دارند؟ نقشی ایفا می

  

جایگـاه اصـول   "ایـن اسـت کـه    حاضـر  پژوهش    هدف
 را مـورد  "مسـئله طراحـی   راهنما در فهم معمـار بـومی از  

ــرار داده و محتویــات آن ــد. از بررســی ق  را اســتخراج نمای
که مسکن فضـاي بالفصـل زنـدگی، معیشـت و فهـم         آنجا

هـاي   است، با ارائـه مسـئله    اطرافشان مردم روستا از جهان
ــکن   ــوع مس ــون موض ــی پیرام ــومی  ،  طراح ــاران ب از معم

ا سـخن  ه خواسته شد درباره چندوچون طراحی این پروژه

را در  پـذیري آن  توان تعمـیم  بگویند. لذا در پژوهش آتی می
 بررسی قرارداد. روستاها و مصادیق دیگري نیز مورد

  هاي پژوهش سؤال
اصول راهنمـا در فراینـد طراحـی معمـار بـومی چـه        

نقشی دارند و این اصول، چگونه به فهم معمار بـومی از  
  کنند؟ مسئله طراحی کمک می

ماي معمار بـومی چیسـت و چـه    محتواي اصول راهن
 بینی او دارد؟ نسبتی به جهان

  پژوهش شناسی روش
ساختار کلـی ایـن پـژوهش، مبتنـی بـر روش کیفــی       
است. روش تحقیق کیفی عموماً بـه تحقیقـاتی اطــالق    

هاي آماري و بـا فرایندهاي آن از طریق  شود که یافته می
اي هـ  سازي بـه دسـت نیامـده باشـد. داده مقاصـد کمی

هاي  این نـوع تحقیق از طریق مشاهده، مصاحبه یا تعامل
شــده و متمرکــــز بــــر معــــانی و   شـفاهی گــردآوري 

 پـور،  محمـد (کنندگان در آن است تفســیرهاي مشارکت
روش تحقیــق ایــن پــژوهش از نــوع کیفــی  .)89: 1389

ــژوهش اســت. ـــارت کیفــی پ  مجموعـــه از اســـت عب
 شــرکت و  حبهمصــا مشــاهده، همچــون هــایی فعالیــت
 بــه  کـدام  هـر کـه    پژوهــشی  هـاي  فعالیت در گـسترده

 دربـاره  اول  دسـت  اطالعـات  کسب در را محقق نحوي
 از  ترتیـب  بـدین . دهنـد  مـی  یـاري  تحقیق مورد موضوع

 ادراکـی  تحلیلی، هاي توصیف شده، آوري جمع اطالعات
 بحـث،  مورد روش در. شود می حاصل شده بندي طبقه و

مــردم   بـا کـردن زنـدگی یعنـی ـاتاطالع به دسترسی
 مبـانی  ماننـد هـا   آن فرهنـگ  یـادگیري و   پـژوهش  مورد

 درك بـراي  رفتـاري، زبـان و تالش و عقیـدتی ارزشی،
 کیفـی،  محقـق . ها آن هاي هیجان و ها انگیزش احساسی،

 را خـود  که کند می ادراك دلیل این به را اجتمـاعی رفتار
 .)255: 1374 الور،د( دهــد مــی قــرار دیگــران جــاي بــه

 اسـتنتاجی  رویکـرد  انتخـاب  تحقیـق،  این اصلی ویژگی
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). دلیـل انتخـاب ایـن    175: 1388 وانگ، گروت،( است
روش، محتواي مورد انتظـار بـراي گـردآوري و تحلیـل     

هـایی ذهنـی و    که اصول راهنما از جنس گزاره بود. چرا
هـاي   از طریـق روش هـا   آن تلویحی است و دسترسی به

هاي عمیـق و نیمـه    نبوده و نیازمند مصاحبهکمی ممکن 
). براي یافتن پاسـخ  1نمودار شماره یافته است ( ساختار

عنـوان   محلـه بـه   هاي پژوهش، ابتدا روستاي سراج سؤال
اي که در کنار بافت کالبدي، همچنان داراي بافـت   نمونه

اجتماعی بومی نیز هست انتخـاب شـد. در کـل روسـتا     
داشـت و مـابقی جوانـانی     هفت نفر معمار بومی وجـود 

 ،بودند که تحصیالت دانشگاهی داشتند. از این هفت نفر
دو نفر حاضر به مصاحبه نشـدند و کـار بـا پـنج نفـر از      

به هـر یـک از ایـن     معماران بومی منطقه انجام پذیرفت.
ارائه شـد و   »خانه«پنج نفر سه مسئله طراحی با موضوع 

نظر خود سخن خواسته شد درباره طراحی موردها  آن از
 بــومی، بـا معمـاران   مصــاحبه از بگوینـد. در ادامـه بعـد   

و پیـاده شـد و سـپس     اسـتخراج  مـتن  صورت به  ها گفته
  دست به هاي داده مورد تحلیل محتواي کیفی قرار گرفت.

 قالـب  در و شده سازي انتزاعی بعد، مرحله در متنی آمده
 رد نـام دارد و سـپس  » 11کدگذاري باز«درآمد که  مفاهیم

 هـاي  مقولـه  قالـب  در مشابه مفاهیم تجمیع با بعدي، گام
 شــود، مــی نامیــده» 12محــوري کدگــذاري« کــه تــر کلــی

 چهـار  نهایت در. است گرفته صورت دوم سازي انتزاعی
 شـد. الزم  اسـتخراج  ،سخن کلی محتواي عنوان به مقوله

 کیفــی، شناســی روش اصــول طبــق کــه اســت ذکــر بــه
 داشـته  همپوشـانی  هم بر ها داده آوري جمع و کدگذاري

است. واحد تحلیل محتوا در تحقیقـات کیفـی متفـاوت    
است که در این پـژوهش واحـد تحلیـل مضـمون بـوده      

یعنی هر بخشی از مصاحبه که مضمونی از جـنس    است
هـا   از ارزش  اصول راهنما داشته و چارچوب فهم معمار

 عنـوان  به  داد اشاره قرار می موردرا هاي مسئله  و اولویت

شده است. بعـد از انجـام سـه      یک واحد تحلیل بررسی
مصاحبه مشخص شد که مفاهیم اصـلی در حـال تکـرار    

که بـا ادامـه    طوري شدن است و این روند ادامه داشت به
اي  مسیر و گفتگو با نفر پنجم، عمالً هیچ مضـمون تـازه  

که قابلیت کدگذاري جدیدي داشته باشد مشـاهده نشـد   
گیـري   در ایـن روش نمونـه   یدیم.رس» اشباع نظري«و به 

که خـاص تحقیقـات کیفـی اسـت، تعـداد افـراد مـورد        
سـواالت مـورد    مصاحبه یا حجم نمونه به اشباع نظـري 

گاه محقـق بـه    بررسی بستگی دارد. به این ترتیب که هر
ــخ   ــه پاس ــد ک ــه برس ــن نتیج ــا   ای ــده و ی ــاي داده ش ه

ـ  بـه انـدازه   ،هاي انجام شده با افراد مطلـع  مصاحبه ه اي ب
همـدیگر شـباهت دارنـد کـه منجـر بـه تکـراري شـدن         

هـاي جدیـدي در    هـا شـده و داده   ها و یا مصـاحبه  پاسخ
هـا را کـافی دانسـته و     ها وجود ندارد، تعداد مصاحبه آن

. (Strauss, Corbin, 1990) کشـد  دست از مصاحبه مـی 
هـایی میـان مفـاهیم کدگـذاري بـاز بـین        اگرچه تفـاوت 

اما پس از کدگذاري محـوري    مشاهده بود  معماران قابل
هـاي   واسـطه مفهـوم   مشخص شد که هر پنج معمـار، بـه  

کـه    آنجا اند. از متفاوت، در چهار مقوله نهایی سهیم بوده
پرسش تحقیق، یافتن اصول راهنما و محورهـاي اصـلی   

قصـد   این مطالعه نیازمند کدگذاري انتخابی بـه  و  آن بود
، با استخراج جداول و در پایان لذا باشد  تولید نظریه نمی

جایگـاه اصـول    هـاي فـوق،   هاي مفهومی از تحلیـل  مدل
راهنما در فهم معمار بومی از مسئله طراحی تبیـین شـد.   

جـاي اعتبـار از    با توجه بـه اینکـه در تحقیـق کیفـی بـه     
پـس از اتمـام مراحـل      شـود  بهره گرفته می 13باورپذیري

مـاران  آمده با مع دست کدگذاري محوري، چهار مقوله به
ئیـد محتـواي   أمورد مصاحبه در میان گذاشته شد تـا از ت 

سخن توسط خود ایشان اطمینان حاصل گردد. همچنین 
نظــر بــه کوچــک بــودن جوامــع روســتایی و اهــداف و 

 14پـذیري  هاي کیفی، مدعی تعمـیم  خصایص ذاتی روش
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نتایج آن به همه روستاها و معماران بومی نیست و پـس  
توان به حدود  در نقاط دیگر می از انجام تحقیقات مشابه

  پذیري نتیجه آگاهی یافت. تعمیم
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرور ادبیات و چارچوب نظري پژوهش
جهت تدقیق موضوع و نتیجه بهتر در مطالعات پیشینه 

هـاي پـژوهش    و سوابق ایـن پـژوهش، منـابع و پیشـینه    
بـه دو حـوزه طراحـی     بررسی هاي مورد حوزه اساس بر

  شده است.   روستایی تقسیم  نپژوهی و مسک
  مرور ادبیات حوزه مسکن روستایی

در حوزه فارسی و التین مهم  هاي پژوهش هاي پیشینه
و  بررسـی قـرار گرفـت    مسکن روسـتایی مـورد  خانه و 
. آورده شـده اسـت   1اي از آن در جدول شماره  خالصه

 مسـئله  و بـومی  معمـار  فهـم مقولـه   شود که  مشاهده می
 خانـه  گیـري  شـکل  و طراحـی « ر مقالـه دتنهـا   طراحی، 
بـه نویسـندگی    »قـدیمی  معمـاران  روایـت  بـه  روستایی

کـه بـه ثبـت و    (طاهري  ، میري و شیخپور سرتیپیزرگر، 
هـاي رایـج در معمـاري منطقـه گرمسـار و       تحلیل روش

  بخش معماري روستایی منطقه هاي هویت شناسایی زمینه
  .است مورد توجه بوده  پردازد) می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اهنمار اصول جایگاه«پژوهش مقاله  شناسی روش. 1ن 
ترسـیم و   .»طراحـی  مسـئله  از بـومی  معمـار  فهم در

  .تحلیل: نگارندگان

 سال/محقق منبع تحقیق
  1962/  15چی شولم 16زمین از استفاده و روستایی يها سکونتگاهمقاله 

 مـوردي  مطالعـه : نیجریه در روستایی مسکن مقاله کیفیت
  1994/ 17اوگو 18ام اي ایالت در

 از :ایرلنـد  جمهـوري  روسـتایی  مسـکن  ریزي مقاله برنامه
 20توسعه هاي طرح تا ملی فضایی هاي استراتژي

 و 19گارتزیوس
 2009/دیگران

 مـورد :  21روستایی روستاهاي در مسکن هاي مقاله ویژگی
  2013گوران و دیگران/   نگرو مونته شرقی شمال

 22روسـتایی  مسـکن  معمـاري  الگوهـاي  در مقاله مفـاهیم 
 )خراسان رضوي يروستاها: موردي مطالعه(

  2016مظفر و دیگران/ 

 تجربی شواهد: 24نیجریه در روستایی مسکن مقاله شرایط
  2016/ 23اودوه  کنونی وضعیت از

 1384/  پور سرتیپیمحسن  ایران در  روستایی  مسکن معماري هاي مقاله شاخص
 تغییـرات  در تأثیرپـذیري  مسکن روسـتایی  مقاله جایگاه

 شهري هاي محیطروستاها از  فضایی-کالبدي
 الدینی شمس علی /1387

 و تـدوین  مسـکن روسـتایی   تحول معماري مقاله بررسی
 قال آقشهرستان  :مطالعه موردي بهینه الگوي

/ مرتضی توکلی و دیگران
1388 

 پور محسن سرتیپی /1388 مقاله بررسی تحلیلی مسکن روستایی در ایران

 گیـري شـکل  مختلف پیرامـون  رویکردهاي مقاله ارزیابی
 مسکن روستایی

  نیامرتضی خسرو /1388

  1390/  پور سرتیپیمحسن  مسکن روستایی پدیدارشناسیمقاله 
 غالمرضا اکرمی /1390 روستایی معماري مقاله رازهاي

 در مسکن روسـتایی  با اقلیم همسازي هايمقاله شاخصه
 استان گیالن

منصوره طاهباز و 
 1390/دیگران

  1391/ پور سرتیپیمحسن   ایران روستاهاي معماري در گرایی محلی مقاله رویکرد
ــه اثرپــذیري ــرات از روســتایی مســکن الگــوي مقال  تغیی

  نکا شهرستان: روستاییان اجتماعی و فرهنگی
عنابستانی و دیگران/ 

1395  
 مسـکن  يها شاخص کمی سنجش و فضایی مقاله تحلیل

  ایران روستایی
سعید ملکی و دیگران/ 

1395  
بـراي   روسـتایی  توده زیستگوارنده  طرح پایهمقاله ارائه 

 )قم روستاي طینوج( محلی انرژي با مقیاس تأمین
 یوسف گرجی

 1395/مهلبانی
 بـه روایـت   خانـه روسـتایی   گیري و شکل مقاله طراحی

 موردي: روستاهاي گرمسار معماران قدیمی، مطالعه
/ اکبر زرگر و دیگران

1396 

شـده در    مطالعـات انجـام  و  پژوهش پیشینه بررسی. 1 ج  
 .در مقـاالت و متـون   مسـکن روسـتایی   حـوزه بررسـی  

 ,Goran et.al) :منـابع  : نگارنـدگان. گردآوري و تحلیل
2013), (Gkartzios et.al, 2009), (Udoh, 2016), 
(Mozaffar et.al. 2016)  ,(Chisholm,1962), (Ogu, 

ــمس( ،(1994 ــدینی ش ــران ( )1387، ال ــوکلی و دیگ  ،ت
ــی، ()1388 ــران، )1390اکرمـ ــی و دیگـ ، )1395، (ملکـ

)، (زرگـر و  1390)، (طاهباز و دیگـران،  1388، نیا(خسرو
 )،1395(عنابســـتانی و دیگـــران،  )، 1396دیگـــران، 

  ).1384،1388،1390،1391ر، پو سرتیپی(
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  مرور ادبیات حوزه طراحی پژوهی
طراحی پژوهـی عمـر درازي نـدارد و از اواخـر دهـه       

منـد  بود کـه بـه شـکلی نظـام      1960و اوایل دهه   1950
هــاي طراحــی مطـرح و پیگیــري شــد. در میـان جریــان  

  ازانـد.  پژوهی سه نسل مشخص را به رسـمیت شـناخته  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ ــل ل اول روشنس ــاي تحلی ــل دوم   -ه ــب، نس ترکی
هـاي  هاي مشارکتی و همچنـین نسـل سـوم روش    روش

اند. نسـل دوم تـا حـدودي    آزمون نامیده شده-یهطرح ما
متمایز از دو جریـان دیگـر اسـت و رویکـرد اصـلی آن      

  طراحی درروندگیري معطوف به ماهیت جمعی تصمیم

ی بـر  بنـدي مبتنـ  هاي ایـن دسـته  که برخی مالك   آنجا
ها به شیوه برخورد با مسئله طراحی و نگرش این جریان

 ، اسـت حـل مناسـب بـراي آن    نقش طـراح در ارائـه راه  
 2شـماره   جدول در نماید.می مفیدها  آن بررسی اجمالی

  پژوهی آورده شده است. طراحی مطالعاتی حوزه سوابق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
کـه نسـل اول    یلحا درمبنا است.  -ي تصمیمات فردجا به

رویکردشان بـه مسـئله طراحـی و شـیوه      اساس برو سوم را 
و ملتـزم بـه    عینیت بـاور شناسیم. نسل اول برخورد با آن می

ي عینی بیرونی بود ولی نسل سـوم بـر سـاختارهاي    ها مؤلفه
این نسـل کـه    .)96: 1378ندیمی، ( طراح تکیه داشت ذهنی 

  تأکید  منبع تحقیق  محقق/سال
  آموزش طراحی در کارگاه تحلیل چگونگی  »25معماري و آموزش برتر«مقاله   1985دونالد شون/ 
  هاي هنجاري در طراحی حالت  »27تفکر طراحی« کتاب  1987 /26پیتر جی راو

  اي مثابه روش مجادله روش طراحی به  »29صاحب سبک تحقیق از طراحان«کتاب   1993/ 28وي.جی.ریتل
  انتقال به زندگی روزمره  ار و قابلآموزش طراحی و  تجربیات معناد  »31تفکر جدید براي هزاره جدید«کتاب   2000 30/بونو دي

  ، تفکر و اندیشیدن در طراحیحیهاي طرا مسئله  »33اندیشند طراحان چگونه می«کتاب  2000/ 32برایان الوسون
  اي مناظره مثابه یک روش بحث و روش طراحی به  »تفکر طراحی فرایند«پژوهش   2002/ 34دو الن

 / و دیگران 35جاناتان هی 
2002-2008  

هـا در طراحـی    ها و استعاره و مقاله قیاس 36بندي مؤثر در طراحی قابتز 
  37خالق

  اهمیت استعاره در طراحی و رابطه آن با قیاس
  حیدر فرایند طرا قیاساستعاره و  بینرابطه 

وي کارگیري راهی متفاوت براي مسائل مشابه و تمرکز تفکر طراحـی ر  به  »38طراحی در ذهن«کتاب   2004برایان الوسون/ 
  ها ایده

  تحقیق در تفکر طراحی  »40دانستنطراحانه  شیوه«کتاب  2006 39نایجل کراس
هـا   و اسـتعاره  42هاي استعاره در حل مسئله طراحی: الزمـه خالقیـت   مقاله  2007-2004/ 41کازاکین

  43در استودیوهاي طراحی: مفاهیم آموزش
  رابطه استعاره و خالقیت

  
  نقش استعاره در طراحی معماري  45عاره در طراحی مفهومیاست مقاله 2007 /44هی وآگوگینو
ها در طراحـی   و مقاله قیاس و استعاره 47استعاره در طراحی مفهومی مقاله  2010/ 46سوارز و پمبو

  48خالق
  مثابه یک روش تفسیري روش طراحی به

  تحقیق در تفکر طراحی  »49دانستن طراحانه شیوه«کتاب  2017نایجل کراس/ 
  فرایند طراحی  طراحی فرایندمقاله جستاري در  1378می/ حمید ندی

  آموزش طراحیدر معرفی الگوي تفکر   تفکر در طراحیمقاله  1383امیر سعیدمحمودي/
 آموزش خالقانه در طراحی معماري گري و روند آموزش خالقانه در طراحی   مقاله آفرینش 1384مهدوي نژاد/  جواد

  آینده آموزش معماري  تفکر طراحی و الگوهاي فراینديمقاله هاي   1389/ گرجی مهلبانی
وحمید  راد یعتشرفرهاد 

  1391و1395ندیمی / 
پـردازي   در فراینـد ایـده   يجسـتار ي، معمـار  يپردازایده منابع هاي  مقاله

  بندي مسئله: راه طراحانه رویارویی با مسئله طراحی قابو  چند معمار
  مسئله طراحی

  بندي مسئله طراحی قاب
(گرجـی  ، منـابع:  ، گـردآوري و تحلیـل: نگارنـدگان   2017تـا   1985سوابق مطالعاتی حوزه طراحی پژوهی از سال . 2 ج 

 ،)1395 و 1391ی، ـراد و ندیم (شریعت )،1378ی، ـ)، (ندیم1384دوي نژاد، ـ)، (مه1383، (محمودي، )1389انی، ـمهلب
(Hey et.al, 2002, 2008), (Casakin,2004, 2007), (Cross, 2006, 2017), (Do, 2002), (De Bono,2000), 
(Ritel,1993), (Rowe,1987), (Rayan,1995) (Lawson, 2000, 2004), (Hey, 2002),(Soares, 

Pombo,2010a,b).  
 

54 



 
 

 
ره 

شما
16

5
 ♦ 

ار 
به

98 ♦
   

 

هاي عقلـی  شیوهتحت تأثیر خردباوري مدرن قرار دارد، به 
حـل قائـل اسـت. حـذف     براي شناخت مسئله و ارائـه راه 

بـه  هـا   آن هاي ذهنی طـراح و یـا تخفیـف   زمینه کامل پیش
رود زیـرا  آرمان این جریـان بـه شـمار مـی     ،حداقل ممکن

هاست که شناخت علمی از مسـئله   داوري فارغ از این پیش
که از طراحـان همـین نسـل     50شود. بروس آرچر محقق می

دهـد:   رود این سه مرحله را چنـین توضـیح مـی   شمار می به
  .ی اســتیــ مرحلــه اول شــامل مشــاهده و منطــق اســتقرا«

مرحله دوم شامل گزینش و تفکر خالقانه اسـت و مرحلـه   
سوم تشریح، ترجمه و انتقال طراحی به کسـانی اسـت کـه    

 ،مقابـل  امـا در   )46: 1394 لنـگ، (»کننـد  مـی از آن استفاده 
ــومی ــل س ــا ننس ــراح   ه ــراي ط ــل را ب ــین منفع ــی چن قش

هـاي ذهنـی سـخن     واره پندارند و از طـرح گرایانه نمی واقع
جهـان را بـراي   هـا   آن واسـطه  آورند که انسان به به میان می

بخشد. در این نگرش، اینکـه طـراح بـراي    خود ساختار می
ببخشـد و   فهم مسئله معماري ابتدا بایـد بـه آن سـاختاري   

گریزناپـذیر قلمـداد    ذموم بلکـه سپس ادامه دهد امري نه م
واسـطه   طورمعمـول ایـن سـاختار بخشـیدن بـه      به شود.می

شـود. از همـین رو    پذیر مـی  کلی امکان  حلطرح مایه و راه
طور خالصـه بایـد گفـت کـه از دهـه شصـت مـیالدي         به

اي در  کننـده  تاکنون طـرح مایـه یـا کانسـپت نقـش تعیـین      
بـاور عمـومی   مطالعات طراحی پژوهی ایفا نموده اسـت و  

عنـوان عملـی خـالق، از فکـر      طراحی بـه «بر این است که 
گـردد نـه از   تر از طرح مایه آغاز می اولیه یا به عبارت دقیق

طـرح مایـه   «» نگرانه. یئمطالعات و تحقیقات تحلیلی و جز
اي است که عناصر مختلف را در یک کـل منسـجم در    یدها

حل کـه  هیک مشی کلی از جنس را »کند. کنار هم جمع می
آید و اجـزاي مسـئله را دور خـود    از ذهن طراح بیرون می

دهـد کـه   طرح مایه همان کاري را انجام مـی  آورد.گرد می
یر و همکارانش انتظام دادن به مسئله طراحـی  در بیان هیلی

(نـدیمی،  » نیـاز حـل مسـئله دانسـته شـد      عنوان پـیش  و به

ــماره ). در جــدول96-44: 1378 ــدل 3 ش ــاي  م ــده  فراین
  شود. نگاه نسل اول تا سوم مشاهده می اساس برطراحی 

 51فرایند و مسئله طراحی
شــود  فراینــد طراحــی بــا طــرح یــک مســئله آغــاز مــی

)Chand, Runco, 1992: 155-162(   طراحـان مسـئله را .
شـده از طریـق فراینـد طراحـی حـل       با خروجـی طراحـی  

. این فرایند از مواجهـه طـراح   )Aspelund, 2006(کنند  می
با مسئله آغـاز و تـا رسـیدن بـه محصـول طراحـی ادامـه        

ایـن فراینـد را داراي چهـار     52یابد. مارکوس و مـی ور  می
دانند کـه در برخـی اوقـات تـا حصـول نتیجـه،        مرحله می

ــی  ــار تکــرار م ــدین ب ــه امکــان   چن ــر مرحل ــردد و در ه گ
بازگشت بـه مرحلـه قبلـی وجـود دارد: تحلیـل، ترکیـب،       

تحلیل عبارت اسـت از نظـم دادن    گیري. ارزیابی و تصمیم
ــراي   ــه مســئله و ترکیــب، تــالش ب و ســاختار بخشــیدن ب
حرکت به جلو و خلق پاسخ بـراي مسـئله اسـت. مرحلـه     

هـاي پیشـنهادي    حـل  متضمن سنجش منتقدانه راه ،ارزیابی
ــر اهــداف شناســایی ــل اســت   در براب ــه تحلی شــده مرحل

حلیـل  ). یک طراح باید در ابتـدا بـه ت  42، 1387(الوسون، 
حـل    مسئله طراحـی پرداختـه و سـپس بـه ارائـه یـک راه      

منـد بـه دخیـل کـردن      نوعی عالقـه  مبادرت ورزد. طراح به
خویشــتن خــود در ایــن فراینــد اســت کــه ایــن اتفــاق از 

مسـئله توسـط طـراح کلیـد      لحظات آغازین تفسیر صورت
س ساري، امعماوز مرهـاي ا  آموختـه  نظر دانش خورد. از می

آن به ط مربوهـاي   ح و نقشهبا طرري، عمامز غاآسرر و اـک
طراحـــی   ،ري بـــومییند معماافردر ما گیـــرد ا مـــیشکل 

بین کـــار  وزه تقســـیممردارد. ایک با ساخت دنز يپیونـــد
س اــ سسـازند، ا  مـی ه ـکها  کنند و آن میحی اه طرـکها  آن

گی دفتاا اهمچنین جد  .سته اما شدار ه فن مدــــــــجامع
حی اطرهـــــا  اي آنه برکسانی کن از حااطرروزافـــــزون 

کننـده را    هـاي اسـتفاده   در خواستهه تفحص ـبز نیاکنند  می
 ).25: 1378ن، سوو(الآورده است د ـپدی
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  و تبیین جایگاه آن در فرایند طراحی 53اصول راهنما
هاي طراحی بسیار گسترده هستند و دامنـه   معموالً مسئله

شـوند   د مختلف را شامل میوسیعی از موضوعات و قیو
و الجرم هر طراح براي شـروع یـک حرکـت جـدي در     

  ودـقی این حل بایستی یکی از راستاي رسیدن به یک راه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عنـوان قیـد محـوري مسـئله      را بـه  را ترجیح داده و آن
برگزیند که بر مبناي همین رجحان است که مولد اولیـه  

ترتیـب بـا معطـوف شـدن       ایـن   هگیرد. ب طرح شکل می
توجه بر معدودي از قیود در ابتـدا و حرکـت سـریع بـه     

هاي ممکـن محـدود    حل، دامنه راه هایی از راه سمت ایده

  آزمون -مایه هاي طرح نسل سوم: روش
  1960اواخر دهه 

  1970تا اوایل دهه 

  هاي مشارکتی نسل دوم: روش
  1970اوایل دهه 

  1980تا اوایل دهه 

  ترکیب-هاي تحلیل نسل اول: روش
  1960اواخر دهه 

  1970تا اوایل دهه 

شهودي غیرقابـل   فرایند
توضــیح، پــیش از پایــان 
ــا   ــانی دوم ت ــگ جه جن

  1960و اوایل  1950

ش
رو

 
حی

طرا
ي 

ها
  

عنوان فرضـیه و   طراحی به
ــر و   ــی ب ــل هیل ــون بی آزم

  همکاران

عنوان  طراحی به
  یادگیري فرایند

  جدلی فرایند مدل
  ---   مند طراحی هاي نظام مدل عقالیی روش

دل 
م

یند
فرا

 
حی

طرا
  

 اي رویکــــرد مرحلــــه  
، 1960هــاي آرچــر  مــدل

، شش حوزه 1960جونز 
انجمن معمـاران آمریکـا،   

ــار احتمــال -اســتودر، رفت
  ، آرمانی1960

  رویکرد منطقی
  مدل الکساندر

1964  
  

  1972هورست رتیل 
  والدیمر باز جاناك

بینــی دقیــق طراحــی  پـیش 
 معماري، پیکربندي مـورد 

 فراینـد نیاز برنامه طراحی، 
ــونگی   ــابی و چگــ ارزیــ

بـــر   اجـــراي بنـــا، تکیـــه
  ساختارهاي ذهنی طراح

ــل   ــت رتیـ هورسـ
1972  

  والدیمر باز جاناك

زیر سـؤال بـردن نقـش طـراح     
گیرنده اصلی بـا   عنوان تصمیم به

مشارکت کـاربران، طـراح یـک    
آورنـده  کارگردان فنـی فـراهم   

  گیري اطالعات تصمیم

درجه باالیی از عقالنیت را در نقش طـراح در  
اعتقاد طـراح را   اساس برطراحی  گیرد: نظر می

  دانند تر می موفق

ذهن طراح جعبه سیاهی 
ــدیل داده  ــراي تب ــاي  ب ه

ي فراینـد شـده در   کسب
 اي قابـل  مرموز به نتیجـه 

راح  قبول 
ش ط

و نق
گاه 

جای
  

ل   کیفی و اثباتی  خطی متوالی باشخصیت هنجاري و ارزشی  متوالی اما غیرخطی  باتیگردشی، اث  غیرخطی اثباتی
شک

یند
فرا

  

بینـی   تحلیل (پیش -حدس
  و ارزشیابی)

ــیه ــازي و  فرضـ سـ
  حل جستجوي راه

دو نوع فعالیت: ایجـاد تنـوع و   
  تقلیل تنوع

تجزیه، تحلیـل، ترکیـب و ارزیـابی، تأکیـد بـر      
تعریـف   خطی، فرایندارزیابی در هر مرحله از 

نظــام رفتــاري، تعیــین نظــام کالبــدي، درك و  
  رفتار-تحلیل نظام محیط

الهــام و شــهود مـــرور   
ــات طـــــراح   تجربیـــ

یر   گیري فردي تصمیم
مس

 و 
حل

مرا
یند

فرا
  

ــات   استقرایی ــرح و تجربی ط
  جامعه شرکت یافته در جدل  گذشته

ــد ــوع آن و    فراین ــه وق ــأثر از زمین ــی مت طراح
ــ  نگـرش بـه جهــان هسـتی و    وایی نظریـه محت

  طراح

هـــاي  طــراح و تجربـــه 
ؤثر  گذشته او

ل م
وام

ع
  

    
  مشارکتی

  
  
  
  
  

  یکنواخت و خطی

گیري  متکی بر تصمیم
  فردي

مع
ج

 
دي

بن
 

لی
حلی

ت
  

  ادراکی و کیفی  استقرایی

 
  .(Lawson, 2000))1387منبع: (الوسون،  نگاه نسل اول و سوم، اساس برطراحی  فرایندهاي  مدل. 3 ج
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نمایـد؟   اما چه چیـز یـک قیـد را محـوري مـی       شود می
نظـر   دانیم که طراحان مختلف بر سر این موضوع هم می

 ,Darke, 1978(نظرهاي جدي دارنـد    نبوده و اختالف

. براي پاسخ به این سؤال باید بدانیم کـه هـر   )325-337
مسئله طراحی از یک لوح سـفید یـا ذهـن تهـی شـروع      

بینی خـاص   نوعی واجد یک جهان شود. هر طراح به نمی
ها را بـا   ها و نگرش اي از باورها، ارزش است و مجموعه

گـوییم.   مـی » اصول راهنمـا «کند که به آن  خود حمل می
اي از افکار پراکنده و چه فلسـفه   ها چه مجموعه این ایده

تواننــد  و نظریــه کامــل طراحــی را تشــکیل دهنــد، مــی 
مجموعه اصول راهنما تلقی شوند. این مجموعه اصـول  

ــی    ــعه م ــر و توس ــراح تغیی ــد ط ــا رش ــراه ب ــد و  هم یاب
قدرت چشمگیري حراسـت   اوقات ممکن است با بعضی

. تـأثیر  صورت قلمروي کامالً شخصـی درآیـد   شود و به
توجـه اسـت.    این اصول بر فرایند طراحـی بسـیار قابـل   

تـوان   هـاي گونـاگون مـی    اهمیت اصول راهنمـا را از راه 
برخی طراحـان قادرنـد کـه ایـن اصـول را       بررسی کرد. 
ها را با اعتقادي راسخ حفظ کنند  بیان و آن  ،بسیار روشن

که دیگران کمتر از درستی آن اطمینـان دارنـد و    درحالی
گذارند اصول راهنماي  رسد، می نظر می طراحان به برخی

کـه بـراي بقیـه ایـن      ها بر فرایند حاکم شود درحـالی  آن
توان محتـواي   زمینه قرار دارد. باالخره می  اصول در پس

هـا و   ها را سنجید و دیـد چـه ارتبـاطی بـین آن     آن ایده
شـده  که تاکنون ترسیم   وجود داردالگوي مسئله طراحی 

اصول راهنمـاي طراحـان نیـز بـه همـان       . محتواياست
انــد تنــوع دارد  هــا بــاهم متفــاوت میزانــی کــه خــود آن

ــر189-191: 1384ن، سوو(ال ــراح ب ــین  ). ط ــاس هم اس
نمایـد و سـپس بـا     اصول، مسئله را تحلیل و تفسیر مـی 

انتخاب یک قید محوري به ارائه یک مولد اولیه مبادرت 
طراحی رنگ ورزد که پایبندي به این اصول در طول  می

بخشـد. شـاید اکنـون ایـن      و بویی اخالقی بـه کـار مـی   

اجـراي  فهم باشـد:    تعریف کریس جونز از طراحی قابل
ــده   ــی بســیار پیچی ــه عمل ــراح )Jones, 1966(معتقدان . ط

سـنجد تـا بـه     عنوان یـک مفسـر، مسـیر طراحـی را مـی      به
  و تـرین واکـنش در آن لحظـه خـاص دسـت یابـد       مناسب

طـور   گیـرد کـه بـه    فراینـدي در نظـر مـی    عنوان تفسیر را به
ــی    ــابی م ــیش ارزی ــابی و پ ــواملی را ارزی ــداوم ع ــد  م کن

)Soares, Pombo, 2010( هـاي   هـا انگـاره   . از طرفی قـاب
هـا بـه موقعیـت طراحـى      تفسیرى هستند که طراحان با آن

کننـد. همچنـین    فهم مـی   بخشند و قابل ساختار و معنى می
هـاي تفسـیرکننده، جهـان     طور مداوم، از طریق این قـاب  به

مندنـد تـا    رو عالقـه  ایـن  کنند و از پیرامون خود را درك می
راد، نـدیمی،   ها را براى خود ثابت کننـد (شـریعت   این قاب

). اصول راهنما اشاره به اصولی است کـه طـراح   19: 1395
ــه آن ــاور دارد و از آن  ب ــا ب ــاب  ه ــا در ق ــم   ه ــدي و فه بن
گیـرد و منجـر بـه     هـاي مسـئله طراحـی بهـره مـی      اولویت

نهایـت حـل مسـئله     گیـري فهـم مـؤثر مسـئله و در     شکل
شـکل    بینی طراح خواهد شد. این اصول که متکی به جهان

گیرند، موجب نوعی وحدت رویه در قبـال برخـورد بـا     می
  ).2شوند (نمودار شماره  هاي گوناگون طراحی می مسئله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  محله روستاي سراج
واقع در دهستان کلبـاد شهرسـتان    محله روستاي سراج

کیلـومتري   20کیلـومتري ایـن شـهر و در     5 گلوگاه، در
شده است. وجود عوامـل طبیعـی     شهرستان بهشهر واقع

طراحـی و  فراینـد   در راهنمـا  اصول جایگاه تبیین. 2 ن
ترسـیم و   .بندي مسئله طراحـی  گیري از آن در قاب بهره

  .تحلیل: نگارندگان
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چون نهر آب و رودخانه و خاك مناسب و پهناور باعث 
وهـواي   شده تا اهالی روسـتاهاي اطـراف بـه خـاطر آب    

 ا راگزیـده و هسـته اولیـه روسـت      اسـکن در آنجـا  خوب 
که در ابتداي این روستا، چراغـی  ا آنج تشکیل دهند و از

براي شناسایی روشن بوده و چراغ در عربـی بـه معنـاي    
   .محله نامیدند سراجرا  آن سراج است، بدین علت

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحلیل محتوا
 صـورت  بـه  هـا  گفتـه  بومی، معماران با مصاحبه از بعد

ـ  هـاي  واژه برخـی . شد استخراج متن  لهجـه  یـا  و ومیب
 کـه  بود پژوهش این هاي محدودیت از کنندگان مشارکت
ــوارد برخــی در شــد موجــب ــا م ــاره تمــاس ب ــا دوب  ب

. شــود حاصــل اطمینــان وي منظــور از کننــده مشــارکت
   مرحله یک بعد، مرحله در متنی آمده  دست هـب ايـه داده

محله با  هاي روستاي سراج برداشت چند نمونه از خانه
، نقشـه  1در تصویر شماره  راي معمار بومیطراحی و اج

کـاربري اراضــی و محلـه بنــدي روسـتاي ســراج دیــده    
 مسکن هاينمونه از سه  جهت تدقیق موضوع،شود.  می

و در  محلـه برداشـت و ترسـیم شـد     باال محلـه و پـایین  
  قابل مشاهده است. 4جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .اسـت  درآمـده  مفاهیم قالب در و شده سازي انتزاعی
 قالـب  در مشـابه  مفـاهیم  تجمیع با بعدي، گام در سپس
 شود، می نامیده» محوري کدگذاري« که تر کلی هاي مقوله

 چهار نهایت در. است گرفته صورت دوم سازي انتزاعی
 اسـت  شـده  استخراج سخن کلی محتواي عنوان به مقوله

اسـت   آمـده  کدگذاري مراحل از هایی نمونه همراه به که
  .)5 شماره (جدول

  
  

  .ترسیم و تحلیل: نگارندگان. 1390و عناصر بافت (کاربري اراضی) و محله بندي و کیفیت آن، سال  نقشه اجزا. 1 ت
  

 مسکونی
 تجاري

 راهنمایی
 ابتدایی

 تپه باستانی
 درمانی

 بهداشتی

 حریم رودخانه
 باغ

 اراضی زراعی 
 اداري

 نهر آب
 صنایع کارگاهی
 فرهنگی مذهبی
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  . درجه بندي دسترسی کالن1
  . سلسله مراتب2

 محلـه  پـایین  و محلـه  بـاال  در محله سراج روستایی مسکن نمونه 3 ترسیم و برداشت. 4ج 
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 محله پایین و محله باال در محله سراج روستایی مسکن نمونه 3 ترسیم و برداشت. 4ادامه ج 
  .ترسیم و تحلیل: نگارندگان .غالب تیپولوژياساس  بر

مار  متن مصاحبه  کدگذاري
مع

  باز  محوري  

هیز
پر

از  
اف

سر
ا

  

شـه هـم بـی     شه...هم خشت بیشتر نیـاز مـی   شه دیوارها هم باهاش بزرگ می یمعمار باید حواسش باشه که اتاق وقتی بزرگ م  بهینه کردن مصالح
  سقف يها شه چوب الکی سنگین می

1  

دونی چقد باید اینجا آتش بسـوزونن تـا گـرم     ها. می خواهند. پنجره کوچک کافیه براي خیلی از اتاق ها پنجره نمی ...نه همه اتاق  براي سوخت لیمشغو دل
  بشه زمستون؟

2  

...طبقه بیشتر از دو تا فایده نداره...چوبش دیگه با این چوبا راه نمیفته. باید بریم از بیرون از ده بیاریم پول هم بـدیم. سـاختمون     از هزینه غیرضروري پرهیز
  باید با دو تا طبقه تموم بشه کارش

3  

  4  پسندن همین رو می اکثراًو  معموالًکنیم  کار می تزیینات اضافی براي روستا به کار نمیاد... ما ساده  يغیرکاربردپرهیز از تزیینات 
  5  استفاده بشه. هم مقاوم باشه هم زیادي نباشه اندازه  بهتالرها  کهتو طراحی و ساخت حواسمون هست   جویی در استفاده چوب صرفه

ت
بیع

ا ط
ی ب

هنگ
هما

 
لیم

و اق
  

  1  معموالًسازیم  ونه ها رو دورتر از رودخونه می... بعد از سیلی که تو روستا اومد، خ  دوري از ساخت کنار رودخانه
  2  مثل چوب، خشت، آجر و... کنیم میما بیشتر از مصالحی که داریم تو روستا استفاده   استفاده از مصالح بومی

  3  وقتی باد شدید میاد سرد نشه... که زمستونا کنیم میهاي باالي روستا رو پشت به باد طراحی  خونه  بررسی اقلیمی

... اگه درخت باشه تو زمین، نماي خونه و پنجره ها رو سمت درخت و طبیعـت  کنیم نمی تونیم قطع  رو تا می ها درخت... نه ما   توجه به عوامل طبیعی
  اریمذ می

4  

 چـراغ ریم که خونه روشـن باشـه و   ذا به نور خوب می روا ر ها پنجرهزنیم،  دار می چون بارون داریم سقف خونه ها رو شیب بله  توجه به بارش و نور مطلوب
  رو دیرتر روشن کننن

5  

رما
ارف

ت ک
لح

مص
 به 

جه
تو

  

خـواد   ي مـی ا انـدازه میگه چند تا اتاق با چـه   مثالًزندگی کنه...  ها سالخاد بره توي اون خونه  نظرش مهمه، چون می کار صاحب  توجه به نظر کارفرما در طراحی
  داشته باشه

1  

  2  اون نظرذارم قبل  ، خودم نمی کنم میتر رو اگر صاحب خونه خودش بخاد براش توي خونش طراحی  مصالح گرون  نتخاب مصالحتوجه به نظر کارفرما در ا

یـا   هـا هـم مهمـون زیـاد دارن     ذاره. بعضـی  ثیر میتأ ...، تعدادش و ها اتاقمهمه که چند نفر میخوان اینجا زندگی کنن. تو اندازه   توجه به تعداد نفرات براي طراحی
  خوان هاشون ازدواج کردن و زیاد میان خونشون واتاق بیشتر می بچه

3  

بگیرم کـه   تر بزرگاز اینه که ایوون رو  تر مهمخونه یه اتاق بیشتر داشته باشه که فردا پسرش دوماد شد توش زندگی کنه،  که این  توجه به اقتصاد و رضایت کارفرما
  می کنه تر قشنگفقط خونه رو 

4  

  5  در نمونه صاحبش که کرد اضافه اتاق بهش بشهبعداً  که باشه يجور  باید خونه  کارفرما نیازهاي توسعه کنار در بنا توسعه به توجه

ق 
حقو

ت 
عای

ر
گی

سای
هم

  

  1  یم، فاصله باید باشهساز نمیها رو خیلی نزدیک خونه همسایه  ما خونه  رعایت حریم همسایگی
  2  ها رو به سمت حیاط و زمین صاحب خونه در میارم ذارم تو طرحم، پنجره خونه همسایه نمی ...دید به  عدم مشرفیت به خانه همسایه

  3  نشه... وپاش یخترتو ساخت مصالح زیاد  مثالًخوبه حواسمون به همسایه کناري باشه، چه توي طراحی چه ساخت خونه.   توجه به حقوق همسایه
  4  اشه، سرو صدا موقع ساخت اذیتش نکنه...همسایه باید راضی ب  رضایت همسایه در حین ساخت

  5  ذارم یا تو کوچه بغلی... ها که می شه، در ورودي رو با فاصله از همسایه کناري می براي بعضی خونه  رعایت حریم همسایگی
و  تـدوین  .ي بـاز و کدگـذاري محـوري   کدگذار اساس برطراحی  فرایندراهنماي معمار بومی در  اصولي از ا نمونه. 5ج   

  .تحلیل: نگارندگان
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  نتیجه
 آغاز سفید لوح یا صفر از طراحان براي طراحیفرایند 

 اسـت  داده نشـان  پژوهـی  طراحـی  مطالعـات . شود نمی
 بـه  بیـرون  از را مواضـع  و ها برخی دانسته همواره طراح
 و نیست آشکار لزوماً شدن وارد این. کند می وارد مسئله

یـک   .دهد می رخ طراحیفرایند  خالل در ضمنی طور به
مدل پرکاربرد در مطالعات طراحی پژوهان، مدلی اسـت  

را واجد سه فعالیت، تحلیل، ترکیب و طراحی  فرایندکه 
را نیـز  هـا   آن برگشـت میـان   و  داند و رفـت  ارزیابی می

نماید. اصول راهنماي مدنظر در ایـن پـژوهش    لحاظ می
گیـرد. در حقیقـت در    در زمره تحلیـل مسـئله قـرار مـی    

 اي مسـئله  به مسئله از خود تفسیر با مرحله تحلیل، طراح
ــی ــکل، ب ــکل ش ــی سروش ــد م ــه و ده ــارچوب نآ ب  چ
چـارچوب دادن بـه فهـم مسـئله      فراینـد بـه   .بخشـد  می

 کـه  هـایی  مؤلفـه  تـرین  مهم از شود. گفته می» بندي قاب«
 و نمـــوده هـــدایت را بنــدي  مســـئله و قـــاب تفســیر 
 از. اسـت  » اصول راهنماي طـراح « کند، می بندي صورت

 بینـی  جهـان  از برآمـده  طراحـی  راهنماي اصول که   آنجا
 راهنمـاي  اصـول  بررسی است، سطح ترین عام در طراح
 مواجهـه  از اي تـازه  ابعـاد  خـوانش  امکـان  بـومی  معمار

  .سازد می  میسر را طراحی با معماربومی
دنبال آن بود تا محتواي اصول راهنماي  این پژوهش به

ــیالت    ــدون تحص ــه ب ــد ک ــخص نمای ــارانی را مش معم
محله بـا مصـالح و نیـروي     دانشگاهی در روستاي سراج

 نتـایج  سـاخت اثـر مشـغول هسـتند.     فراینده کار بومی ب
  که: دهد می نشان پژوهش

بندي و فهم  معماران بومی نیز از اصول راهنما در قاب
د. این اصول که نگیر هاي مسئله طراحی بهره می اولویت
گیرند، موجب نـوعی   شکل می  بینی طراح جهانبر  متکی 

  شوند. هاي طراحی می وحدت رویه در برخورد با مسئله

فراینـد   در قـوي  کننـده  محـدود  نقـش  راهنمـا  اصول
 رجـوع  واسـطه   بـه  که طوري ، دارند بومی معمار طراحی
 طراحـی  تصـمیمات  بسـیاري  اصول، این به بومی معمار
 نقش شود می موجبو  یابند نمی شدن طرح امکان دیگر

 از برآمـده  هـاي  بایسـته  از کمتر ،فرایند در طراح فردیت
  .باشد اصول این

 

 کـه  اسـت  آن پـژوهش  ایـن  نتـایج  در دیگر همم نکته
 معمار پنج هر راهنماي اصول میان توجهی  قابل شباهت

طور  همان .است داشته وجود پژوهش در کننده مشارکت
شناسی پژوهش آمده است هر پـنج   که در توضیح روش

کننـده در پـژوهش، در تولیـد محتـواي      معمار مشـارکت 
یعنـی    انـد  بـوده  شده نهایی سـهیم   چهار مقوله استخراج

اما   اگرچه در کدگذاري باز مفاهیم متنوعی وجود داشت
در حین کدگذاري محوري در  ،وحدت مضمونی دلیل به

 ایـن  انـد.  شده  بندي ذیل مقوالت مشابه و مشترکی دسته
 نسـبتاً  فرهنگـی همگـن و   بسـتر  در ریشـه  تواند می امر

  .باشد روستا داشته در نخورده  دست
 

 مقولـه  چنـد  در توانـد  مـی  اصـول  این محتواي همچنین
 طبیعـت،  بـا  همـاهنگی  اسـراف،  از پرهیـز : شـود  شناسایی

 حقــوق رعایــت وهمچنــین کارفرمــا مصــلحت بــه توجــه
 مواجهـه  در همـواره  که است اصولی ترین ازمهم همسایگی

 و گیـرد  مـی  قـرار  بـومی  معمـاران  مدنظر طراحی مسئله با
 از م مـؤثري نمایـد و فهـ   می محدود و دهی جهت رافرایند 

  ).6 شماره دهد(جدول مسئله طراحی به طراح می
  

 بـا  قیـاس  در راهنمـا  اصول با برخورد این میان نسبت
 در توانـد  مـی  کـه  اسـت  موضـوعی  بـومی  غیر معماران
 فهـم  بـه  و بگیـرد  قـرار  توجـه  مورد آینده هاي پژوهش

 و بـومی  هـاي  محـیط  در طراحی مختصات از تري کامل
 پـژوهش  کلی تحلیل و نتایج. جامدبیان مانده  باقی معدود

  .است شده آورده 3ه نمودار شمارقالب یک مدل در  در
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 نتایج تحلیل
 بــومی، معمـار  راهنمـاي  اصـول  بررسـی 

 مواجهـه  از اي تـازه  ابعـاد  خوانش امکان
ــار ــومی معم ــی بــا ب  روشــن را طراح

موجــب وحــدت رویــه در  ســازد و مــی
  شود. هاي طراحی می برخورد با مسئله

گیري معماران بومی نیز از اصول  بهره
ــا در قـــاب  ــدي و فهـــم   راهنمـ بنـ

  هاي مسئله طراحی اولویت

 از کمتـر فراینـد   در طـراح  فردیت نقش
  .باشد اصول این از برآمده هاي بایسته

 راهنمـا  قوي اصول محدودکننده نقش
  بومی معمار طراحیفرایند  در

 نسـبتاً  فرهنگی همگـن و  بستر در ریشه
 روستا دارد. در نخورده دست

ــل وجــود شــباهت ــوجهی قاب ــان ت  می
ــول ــاي اص ــر راهنم ــ ه ــار نجپ  معم

 پژوهش در کننده مشارکت
 مــدنظر طراحــی مســئله بــا مواجهــه در

 رافراینـد   گیـرد،  مـی  قرار بومی معماران
نمایـد، فهـم    مـی  محـدود  و دهـی  جهت

ــراح     ــه ط ــی ب ــئله طراح ــؤثري از مس م
 .دهد می

ــا   ــول راهنم ــواي اص ــز: محت  از پرهی
 توجـه  طبیعـت،  بـا  هماهنگی اسراف،

ــه ــلحت ب ــا مص ــین و کارفرم  همچن
 همسایگی حقوق ترعای

 معمـار  فهـم  در راهنما اصول جایگاه تبیین نتیجه. 6ج   
 .محله سراج روستاي در معماري طراحی مسئله از بومی

  .نگارندگانتدوین: 

ارائه مدلی جهت تبیین جایگاه اصـول راهنمـا در   . 3ن 
ترسـیم و تحلیـل:    .فرایند طراحی در ذهن معمار بـومی 

  .نگارندگان
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