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چکیده

طــراح معــارص بــه جایــگاه خــود بــه مثابــه یــک هرنمنــد اتــکای بســیار زیــادی دارد. زبــان فــردی و عالئــق شــخصی، 
باعــث می شــود وی نتوانــد بــه درســتی انبــوه اطالعــات پیچیــده ای کــه در پــروژه بــا آن مواجــه می شــود را ســازماندهی 
ــخصیت  ــک ش ــوریدگی ی ــس ش ــود را در پ ــت خ ــدم صالحی ــه ع ــد. در نتیج ــی بده ــرح جامع ــاس آن ط ــر اس ــد و ب کن
هــرنی پنهــان می کنــد. از دیگــر نقــاط اتکایــی وی، اســتفاده رصف از ابزارهــای دیجیتــال در فراینــد طراحــی اســت. روی 
آوردن بــه توســعۀ دیجیتــال عمــالً فرایندهــای اندیشــه و تخیــل انســان را از پیونــد ذاتی شــان بــا حافظــه، تــن، خیــال و 
مفهــوم »هســت بــودن« و حــس »خویشــن« منفصــل کرده اســت. آنچــه در ایــن میــان بــرای ســاماندهی فکــری طراحــان 
ــۀ  ــر پای ــش ب ــوع، پژوه ــی موض ــیوه کیف ــل ش ــه دلی ــه ب ــت ک ــرار گرفته اس ــش ق ــورد پژوه ــم م ــت، در دو قس راه گشاس
روش تحقیــق تطبیقــی اســت. الــف( بررســی نظریــات معــاران مؤلــف؛ کســانی کــه آثــار ارزنــده خلــق کــرده  و مبانــی 
فکریشــان را بــه رشــته تحریــر درآورده انــد. نکتــۀ مــورد توجــه در نظریــات ایشــان کــه متاثــر از فالســفه هســتند، توجــه 
و تاکیــد بــه "تجربــۀ زیســته" اســت، تجربــه گذشــته و حــال، چیــزی اســت کــه در کالبــد طــراح به عنــوان ظــرف نهفتــه 
ــای  ــردد. مبن ــدل می گ ــد معــاری مب ــه کالب ــه دســت و از دســت مجــددا ب ــردازی از ذهــن ب ــگام ایده پ  اســت و در هن
تفکرمعــاران صاحــب نظــر در ارتبــاط بــا »تئــورِی فــرم معــاری« بســیار بــه یکدیگــر نزدیــک اســت. ب( ویژگی هــای 
ــناخت  ــدگان، ش ــدی، نگارن ــدم بع ــن در ق ــتند. بنابرای ــذار هس ــرم تاثیرگ ــد ف ــته در تولی ــورت ناخواس ــراح بص ــردی ط ف
ــری از  ــان و جلوگی ــری طراح ــفتگی فک ــه آش ــامان دادن ب ــناختی در س ــث روانش ــۀ مباح ــر پای ــخصیتی ب ــای ش ویژگی ه
ــن  ــای مقایســه های تطبیقــی نظریه هــای روانشناســان مختلــف، ای ــر مبن ــده دانســته اند. ب ــی محــض را کمک کنن فردگرای
ــاط قــوت و  ــد، نق ــکاش کن ــد کن ــش می توان ــف شــخصیتی خوی ــه طــراح در بخش هــای مختل نتیجــه حاصــل می شــود ک
ضعــف خــود، تجــارب اندوهگیــن و شــاد و احساســات بررســی و ویژگی هــای شــخصیتی خــود را تعدیــل منایــد. هرچــه 
ــرم معــاری  ــرم کمــر و پاســخ دهی ف ــد ف ــات کاذب وی در تولی ــزان هیجان ــر، می ــه لحــاظ شــخصیتی متعادل ت طــراح ب

ــود.  ــر خواهد ب ــر و کامل ت ــط وی، جامع ت ــده توس ــد ش تولی
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1- مقدمه

حیطه هــای علــم، فلســفه و بــاور عــوامل کامــالً متفاوتــی در نظــام انســانی هســتند و هــر یــک در حــوزۀ 
ــی  ــا اســتدالل منطق ــدی شــده و ب ــز فرمول بن ــم، همه چی ــد. در محــدودۀ عل ــرد می یابن ــه خــود کارب منحــر ب
ــوط می شــود،  ــاور مرب ــات و ب ــه حــوزۀ اخالقی ــه ب ــه هر آنچ ــایان توجــه اســت ک ــا رد اســت. ش ــات ی ــل اثب قاب
ــرار  ــا رد نیســت و در حیطــه احساســات شــهودی ق ــات ی ــل اثب ــل( قاب ــی و عق در نظــام علمــی )حــواس تجرب
ــای علــم و عقــل  ــد از دنی ــاور را بای ــه خــدا بــوده، حــوزۀ ب ــۀ کانــت کــه فــردی معتقــد ب ــر نظری ــرد. بنا ب می گی
مجــزا منــود.  در گفتــان معــاری معــارص تئــوری به طور کلــی متوجــه موضعــش در برابــر فرهنــگ و خصوصــاً 
اندیشــه شــده، به همیــن دلیــل اســت کــه دوره هــای دانشــگاهی تئــوری معــاری اغلــب بــه انــدازۀ بحــث دربــارۀ 
ــردازان  ــی از نظریه پ ــد. برخ ــی می کنن ــات فرهنگ ــفه و مطالع ــورد فلس ــث در م ــت رصف بح ــاختان ها وق س
ــو  ــا فیلســوفان وارد گفتگ ــا به طــور مســتقیم ب ــد ی ــات فلســفی می پردازن ــورد موضوع ــه بحــث در م معــاری ب
ــات  ــد جریان ــر رون ــا ب ــف فلســفی و نحــوۀ اثرگــذاری آنه ــا دیدگاه هــا و نظریه هــای مختل می شــوند. آشــنایی ب
اجتاعــی و تحــوالت هــرنی می توانــد بــه تقویــت بینــش معــاران و محققیــن ایــن حــوزه بیانجامــد. نظریه هــای 
ــن رشــته و  ــل ماهیــت خــاص ای ــه دلی ــاً ب ــر طراحــی معــاری عمدت ــی ب ــه نظریه هــای مبتن معــاری و از جمل
متعاقبــاً نحــوۀ پــردازش و ارائــه آنهــا توســط معــاران و اندیشــمندان ایــن حــوزه همــواره جــای بحــث و تأمــل 
بــوده و هســت. در ایــن  میــان ویژگی هــای خالــق اثــر، کــه بــا خاطــرات و تجربیــات وی بشــدت آمیختــه اســت، 
ناخواســته در تولیــد فــرم تاثیرگــذار اســت. هرچــه معــار نســبت بــه خویشــن شــناخت بیشــری داشــته باشــد، 

تاثیرگذاری هــای هیجانــی و آنــی نیــز در محصــول نهایــی بــه حداقــل خواهــد  رســید. 

ــوم  ــن مفه ــه از مفهومــی گســرده از عملکــرد اســتفاده شــود و ای ــی الزم اســت ک براســاس نگــرش بینابین
ــته بندی  ــه دو   دس ــانی را ب ــای انس ــوان خواهش ه ــاری می ت ــات مع ــت. در ادبی ــش" اس ــا "خواه ــت" ی "خواس
ــار  ــالً در انحص ــا کام ــه آنه ــخگویی ب ــه پاس ــت ک ــی اس ــی و روان ــوارد فیزیک ــامل م ــردی ش ــای عملک خواهش ه
ــای  ــود. خواهش ه ــر می ش ــا منج ــاء آنه ــی در ارض ــاء کیف ــه ارتق ــی ب ــوع علم ــت از ن ــرار دارد و خالقی ــم ق عل
شــناختی شــامل خواهش هــای روانــی و روحانــی )مبتنــی بــر جهان بینــی و نظــام باورهــای انســانی( اســت کــه 
تحقــق مــورد اول آن بــا اســتفاده از علــم میــر شــده امــا مــورد دوم در ســیطره روش هــای علمــی قرار نگرفتــه 
ــم و هــرن،  ــزه ای از عل ــوان آمی ــی و همــکاران،1397(. معــاری به عن ــب می کند)رضای ــدات دیگــری را طل و متهی
خالقیــت از هــر دو نــوع اســت. بــا ایــن توضیــح کــه ابعــاد عملکــردی معــاری جنبــۀ علمــی داشــته و مســتلزم 
خالقیت هــای علمــی اســت و مراتبــی از ابعــاد زیبایی شــناختی )فراعملکــردی( در آن بــه خالقیــت هــرنی یــا بــه 
عبارتــی خالقیــت شــهودی وابســته اســت. در بخــش شــهودی علــم و نظــم منطقــی آن کمــک شــایانی منی کنــد، 
ــد  ــر می توان ــب نظ ــاران صاح ــری مع ــای فک ــر بنیان ه ــر ب ــی آن تاثی ــفه و در پ ــری فالس ــای فک ــه بنیان ه بلک
معیارهــای برآورده کــردن نیازهــای روانــی و روحانــی را روشــن منایــد. تجمیــع نظریه هــای ایشــان و مقایســۀ آنهــا 
بــرای طراحــان در مواجــه بــا اطالعــات پیچیــده در بــدو طراحــی می توانــد گره گشــا باشــد. عقالنیــت نظــری بــرای 
نقــد یــک اثــر، چــه در مواجــه بــا طــراح آن، چــه در مواجهــه بــا بنــای معــاری و چــه در نقــد مواجهــه بنــا بــا 

ــر نظریه هــا و دیــدگاه متخصصــان اســت.  ــا تکیــه ب پیرامونــش ب

در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن اســت کــه بــه مهم تریــن و تاثیرگذارتریــن نظریــات پرداختــه  شــود. بــا توجــه 
بــه ماهیــت میــان رشــته ای معــاری، نظریــات روانشــناختی مرتبــط بــا شــخصیت نیــز در خــالل مباحــث آورده 
شده اســت؛ چــرا کــه وقتــی ســخن از خالــق اثــر میــان آورده می شــود نیــاز بــه شــناخت زوایــای وجــودی خالــق 

و تاثیــر آنهــا در خلــق اثــر اســت. 

امــروزه بســیاری از مســائل طراحــی در حــال رســیدن بــه ســطحی حل نشــدنی از پیچیدگی هســتند و 
ــال  ــاختاری در ح ــت. س ــیار پیچیده اس ــهودی بس ــرای درک ش ــه ب ــد ک ــا دارن ــا و فعالیت ه ــه ای از نیازه پس زمین
ــاز اســت. وســعت،  ــرای درک پیچیدگــی در حــال رشــد مســائل، نی رشــد از اطالعــات و مهارت هــای تخصصــی ب
پراکندگــی و بی ســازمان بــودن منجــر بــه بــروز مشــکل در به کارگیــری ایــن اطالعــات می شــود. عــالوه بــر اینهــا 
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طــراح نــه تنهــا بایــد بــه میــزان زیــادی از اطالعــات بــه روز دســت یابد بلکــه بایــد بــا متخصصیــن گوناگونــی کــه 
بــه آن مســائل مربــوط هســتند نیــز ارتبــاط برقرار کنــد. در نتیجــه بــا وجــود اینکــه یــک فــرم در بهریــن حالــت 
ــوط می شــوند،  ــه طراحــی خــودش مرب ــدۀ همــۀ واقعیت هــای شــناخته شــده ای باشــد کــه ب ــد انعکاس دهن بای
ولــی در واقــع عمــوم طراحــان تنهــا اطالعاتــی را کــه در طراحــی فــرم بــا آنهــا مواجــه  شــوند، در طراحــی لحــاظ 
می کننــد. در ایــن میــان بنیان هــای فکــری طــراح، مفاهیــم، باورهــای ذهنــی طــراح کــه نشــأت گرفتــه از کودکــی 

و شــخصیت وی هســت، بــر تولیــد فــرم اثرگــذار اســت کــه بــه کل نادیــده گرفتــه شــده  اســت.

ــدگاه  ــرم در معــاری معــارص از دی ــد ف ــر تولی ــذار ب ــل تاثیرگ ــه عوام ــردد ک ــن ســواالت مطــرح می گ حــال ای
نظریه پــردازان چیســت؟ شــناخت عوامــل روانشــناختی شــخصیت چگونــه بــه حــل معضــل فردیت گرایــی معــار 
ــرم  ــد ف ــی تولی ــف، در مبان ــان مؤل ــارص و طراح ــردازان مع ــد، نظریه پ ــر می رس ــد؟ بنظ ــی کن ــک م ــارص کم مع
ــی می بایســت  ــه ســازگاری مطلوب ــه و بســر ب ــی از زمین ــی از کل و جزی ــوان جزی مشــرک هســتند. طــرح به عن
ــات و شــهود و همچنیــن  ــده هســتند کــه اســتفاده درســت از منطــق، ریاضی ــان پیچی برســد، امــا اطالعــات چن
تجربــۀ زیســته در کنــار هــم بــه طــراح کمــک خواهــد  کــرد. بــرای رســیدن به فــرم مطلــوب، بایســت ناســازگاری ها 
ــا بررســی عوامــل روانشــناختی شــخصیت بنظــر می رســد جنبه هــای متنــوع شــخصیتی طــراح،  را بررســی کرد. ب

ــد. ــدا  می کن ــد فــرم منــود پی در تولی

2- پیشینه تحقیق

ــورد توجــه  ــن صفــت انســاِن اندیشــه ورز م ــه واالتری ــت به مثاب ــان باســتان، عقالنی ــان فلســفۀ یون از زم
ــان  ــود انس ــۀ وج ــای ثانوی ــه جنبه ه ــک به مثاب ــای متابولی ــف و فرینده ــواس، عواط ــن، ح ــت. ت ــرار گرفته اس ق
ــناختی  ــای عصب ش ــا و نظریه ه ــن پژوهش ه ــم چنی ــر، ه ــفی اخی ــای فلس ــال، پژوهش ه ــا  این ح ــته ا ند. ب دانس
جدیــد، نشــان داده  اســت کــه حتــی در عقالنی تریــن و مفهومی تریــن جنبه هــای فعالیت هــای ذهنی مــان 
تجســم کردن نقــش حیاتــی ایفــا مــی کنــد و همــه واکنش هــای مــا بــه جهــان در وهلــۀ اول پاســخ هایی احساســی، 
آنــی، ناخــودآگاه و فکــر نشــده اســت. تفکیــک ذهــن و تــن، عمیقــاً ریشــه در تاریــخ فلســفۀ غــرب دارد. شــیوه 
و روش هــای آمــوزش و پــرورِش غالــب نیــز به طــور تأســف برانگیــزی تــا تجزیــه ظرفیت هــای ذهنــی، روانــی و 

ــه و ابعــاد گوناگــون تجســم انســان ادامــه یافته اســت. احساســی از حــواس پنج گان

ــانه های  ــه ش ــدودی ب ــا ح ــم ت ــاز ه ــراح ب ــرد ط ــانس– ف ــی رنس ــالب عقالن ــس از انق ــی پ ــته -حت در گذش
پشــتیبان خــود اتــکا داشــت. وقتــی کــه آداب و رســوم بــه تدریــج منســوخ شــدند و از طــراح انتظــار می رفــت 
ــری  ــا تصمیم گی ــود ت ــوم باقی ب ــاختارهایی از آداب و رس ــوز س ــرد، هن ــری بگی ــی بیش ــخصی خیل ــات ش تصمی
ــا طــراح  ــز در حــال گسســن پیوندشــان ب ــن بازمانده هــای ســنت نی ــی آخری ــون حت ــد. اکن ــرای او ســاده کن را ب
هســتند. از آنجایــی کــه هنجارهــای فرهنگــی به رسعــت در حــال تغییــر هســتند، دیگــر تغییــرات آهســتۀ فــرم 

ــا است)الکســاندر، 1971:14(.  ــم و تنه ــرم رسدرگ ــن ســازندۀ ف ممکــن نیســت، بنابرای

ــق و  ــاط عمی ــل ارتب ــاری به دلی ــات مع ــه نظری ــت ک ــن اس ــی از ای ــاری حاک ــخ مع ــه تاری ــد مطالع هرچن
ــده  ــه نحــوۀ منعکس کنن ــتۀ دور ب ــای انســانی از گذش ــوم و حوزه ه ــایر عل ــا س ــته ب ــن رش ــاب ای ــل اجتن غیر قاب
ماهیــت ایــن دانــش میان رشــته ای بــوده، امــا بایــد اذعــان داشــت کــه نحــوه نگــرش بــه ایــن نظریــه و 
نظریه پــردازی در معــاری تــا حــدودی بــا ســایر علــوم متفــاوت اســت و عمدتــاً متأثــر از وجهــه هــرنی غالــب 
در آن و بــا نگرشــی ادیبانــه شــکل می گیــرد. تــا اینکــه بــا  ظهــور دانــش نوپــای روانشناســی محیطــی و به عبارتــی 
کاربــرد شــیوه های رایــج علــوم و رفتــاری در آفرینــش نظریه هــای معــاری ، متحــول شــده و ایــن دگرگونــی در 
ــد.  ــر درآم ــگ به صــورت مــدون به رشــته تحری ــورت و لن ــی چــون راپاپ ــار توســط معاران ــرای اولین ب ــه ب مواجه
ویژگی هــای اصلــی فرآینــد طراحــی عبارتنــد: تحقیقــی بــودن، خالقیــت محــوری، تفکــر محــوری و نهایتــاً منتــج 
شــدن آن بــه تصمیم گیــری. لــذا بایــد اذعــان کــرد کــه طراحــی دارای دو بُعــد خالقانــه منطقــی و شــهودی اســت 
ــت خــودآگاه و دومــی دارای ماهیت هــای خــودآگاه و ناخــودآگاه اســت. در طراحــی از  ــی دارای ماهی ــه اول ک
ــه  ــد طراحــی و دیگــری معطــوف ب ــد: یکــی در بســر فرآین ــی کن ــروز م ــت ب ــوع خالقی منظــر خاســتگاه، دو ن
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

محصــول طراحــی کــه مــورد اول بیشــر از نــوع منطقــی یــا علمــی و نــوع دوم از نــوع شــهودی یــا هــرنی بــوده 
ــه هــر دو در کلیــت طراحــی بســیار تأثیرگــذار هســتند)رضایی 277-271: 1397(. و البت

در مقالــه ای تحــت عنــوان "روش هــای خلــق ایــده و کانســپت در فراینــد طراحــی معــاری" نویســندگان پــس 
از بررســی آراء نظریه پــردازان و بررســی های کمــی، بیــان می دارنــد، نــوع کاربــری ســاختان در مــدل ارتباطــی 
روش هــای خلــق ایــده و کانســپت، چنــدان تاثیرگــذار نیســت. در بیشــر مــوارد، ارتبــاط معنــادار و مطلوب تــری 
ــارکتی و روش  ــد مش ــری، فرآین ــی و نظ ــی و روش قیاس ــد تعامل ــی، فرآین ــد و روش منطق ــد نظام من ــن فرآین بی
ــاری و  ــه مع ــت حرف ــرای پیرشف ــد ب ــش می توان ــن پژوه ــج ای ــورد. نتای ــی خ ــم م ــه چش ــی ب ــی و قیاس منطق

بخصــوص آمــوزش دانشــجویان ایــن رشــته بســیار مفیــد واقــع شود)باســتانی 5-18: 1397(.

تــا بــه حــال هیچ گونــه تئــوری مجموعــه ای وجــود نداشــته کــه بتواننــد تعریــف منحــر به فــردی از پدیده هــای 
گوناگونــی کــه بــرای مثــال مــا در زمینــۀ یــک ســکونت شــهری، یــک ســونات و یــا یــک چرخــۀ تولیــد بــا آن رسوکار 
داریــم، ارائــه دهــد. مطمئنــاً هنــوز بــه شــیوه ای جهــت ارزیابــی ســازگاری یــک فــرم نیازمندیــم کــه بــه آزمایشــی 
کــه مبتنــی بــر به کارگیــری واقعــی آن فــرم در زمینــۀ جهــان حقیقــی باشــد، تکیــه نکنــد. طراحــی بــه شــیوۀ ســعی 
و خطــا، شــیوه قابــل تقدیــری اســت ولــی طراحــان تــالش مــی کننــد ســعی و خطــای جهــان حقیقــی را بــا یــک 
ــوان  ــد و گــران متــام می شــود. منــی ت ــد، چــون ســعی و خطــای واقعــی بســیار کن ــن کنن ــن جایگزی شــیوۀ منادی
تعریــف جامعــی از زمینــه بــرای حالــت هــای پیچیــده ارائــه داد چــرا کــه اگــر می شــد چنیــن کــرد دیگــر هیــچ 

مشــکلی در طراحــی وجــود نداشــت. فــرم و زمینــه مکمــل هــم اند)الکســاندر، 1971:29(.

مطلبــی بــا اســتفاده از نظریــه قابلیت هــای محیطــی گیبســون بــه ارائــه نظریــه ای جالــب توجــه پرداخــت و آن را 
شــعاری فراگیــر بــرای معــاری معرفــی منــود. وی بیــان مــی کنــد کــه مفهــوم "قابلیــت" دارای توانایی هــای الزم 
جهــت وســعت بخشــی بــه مفهــوم عملکــرد در معــاری آن هــم در ارتبــاط بــا فــرم هــای ساخته شــده اســت. 
ــی  ــرد )مطلب ــورت می پذی ــرم آن ص ــل از ادراک ف ــا قب ــک فض ــرد ی ــناخت عملک ــوم، ش ــن مفه ــوب ای در چهارچ
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3- روش تحقیق

ــه روش تحقیــق تطبیقــی صــورت گرفته اســت. منطــق  ــر پای ــه دلیــل شــیوه کیفــی موضــوع، پژوهــش ب ب
پژوهــش تطبیقــی بــر پیکربنــدی و درک روابــط زنجیــره ای و واکنشــی در قالــب رویکــرد مســیر وابســته بــرای 
ــورد  ــد م ــدن چن ــم چی ــار ه ــا کن ــگر ب ــن روش پژوهش ــد. در ای ــد می کن ــی تأکی ــی و تاریخ ــای اجتاع تحلیل ه
ــا  ــه ی ــای مقایس ــردازد، واحده ــا می پ ــراق آنه ــراک و اف ــاط اش ــایی نق ــه شناس ــر، ب ــای انطباق پذی از پدیده ه
ــد  ــرح باش ــو مط ــه الگ ــی ک ــژه در حالت ــی به وی ــای تطبیق ــتند. در پژوهش ه ــدود هس ــاوت مح ــای قض معیاره
ــه اهــداف پژوهــش مقایســه تطبیقــی  ــرای رســیدن ب ــه بی معنــی اســت. ب ــه و حجــم منون بحــث در مــورد منون
آراء نظریه پــردازان معــاری کــه برخــی نیــز متکــی بــر  پدیدارشناســی هســتند، صــورت می گیــرد. پدیدارشناســی، 
خــود یــک روش تحقیــق اســت، امــا در مقالــه پیــش رو رصفــا بــه بررســی دیدگاه هــای نظریه پــردازان از نقطــه 
نظــر پدیدارشناســی بــه منزلــه "تجربــۀ زندگــی" پرداختــه مــی شــود. بــه همیــن ســبب در بخــش بعــدی نیــز آراء 
روانشناســان مطــرح در مــورد شــخصیت و تطبیــق آن بــا ویژگــی هــای شــخصیتی طــراح و منــود در آثــارش بررســی 
می گــردد. چــرا کــه جنبه هــای وســیعی از شــخصیت در تجربــه زندگــی شــکل می گیــرد و ناخــودآگاه بــر تولیــد 

فــرم توســط معــار اثرگــذار اســت.

4- چارچوب نظری

نقــد تولیــد فــرم، بنیان انــگاری و هرمونوتیــک: در نقــد یــک اثــر ســه مولفــه حائــز اهمیــت اســت. نقــد از دیــد 
خالــق اثــر بــرای تولیــد فــرم، نقــد از دیــد کاربــر )user( در مواجهــه بــا بنــا، نقــد در زمینــۀ ارتبــاط بنــا بــا بســر 
)زمینــه(. زمانــی فــرم بــه بهریــن نحــو خلــق می گــردد کــه ســه مــورد مذکــور در حیــن تولیــد بررســی شــوند و 
آن زمــان اســت کــه متامــی نیازهــای کاربــر در رابطــه بــا بنــا بــرآورده خواهد شــد. در نقــد تولیــد فــرم در ارتبــاط 



85 نقــد تولیــد فــرم معــاری در فرآینــد خــودآگاه مبتنــی بــر آراء فالســفه، 
نظریه پــردازان معــاری و روانشناســان معــارص

بــا خالــق اثــر، آنچــه در میــان مباحــث معــاری نادیــده گرفتــه شده اســت، ویژگی هــای شــخصیتی طــراح اســت 
ــرز  ــه ط ــت ب ــود فردی ــارص من ــراح مع ــوص در ط ــت، علی الخص ــذار اس ــی اثرگ ــد طراح ــته در فرآین ــه ناخواس ک
ــی  ــات معاران ــی نظری ــر بررس ــالوه ب ــت ع ــعی شده اس ــه س ــن مقال ــن در ای ــود. بنابرای ــده می ش ــهودی دی مش
چــون پاالســا و آیزمنــن کــه نشــات گرفته از اندیشــه فیلســوفانی چــون ســارتر، جــورج الکــوف و مــارک جانســن، 
گاســتون باشــالر، موریــس مرلوپونتــی، هایدگــر، گشــتالت و دریــدا اســت، نقــدی نیــز بــه ویژگی هــای شــخصیتی 
معــار بــر پایــۀ نظریــات روانشناســان مطــرح همچــون یونــگ، فرویــد، پولنــد یاکوبــی، راجــرز، آیزنــگ و کتــل 

نیــز آورده شــود.

"در توجیــه یــک تجربــه، دالیلــی عرضــه می شــود تــا ســایرین تحــت لــوای توصیــف معینــی از آن تجربــه، آنــرا 
درک کننــد و از آن لــذت بربنــد. اگــر قــرار باشــد تجــارب توجیــه شــده ای داشــته باشــیم، ایــن تجــارب خودشــان 
ــد از  ــن تجــارب، بای ــوان توجیه گــر ای ــی به عن ــن شــالودۀ عقالن ــی خودشــان باشــند و ای ــای عقالن ــد مبن می توانن
عقالنیــت نظــری یــا عملــی یــا هــر بنیــان مفــروض دیگــری مســتقل باشــد. مــا از آثــار هــرنی لــذت می بریــم. 
بــا این حــال چیزهــای زیــادی وجــود دارد کــه لذت بخــش هســتند و تجــارب خوشــایندی در مــا پدیــد می آورنــد 
ولــی مــا آنهــا را هــرن منی دانیــم. لــذا همــۀ تجــارب خوشــایند، تجــارب زیبایی شــناختی نیســتند")کلی ال، وینــرز، 

و کوپــر 1388:37(. 

ــد  ــه عبارتن ــت ک ــری اس ــار موضع گی ــوده و دارای چه ــی ب ــردی متک ــات ف ــی برتجربی ــی تجرب زیبایی شناس
از: الف(رویکــرد نظریــۀ اطالعــات، کــه محیــط را مجموعــه ای از پیام هــای متحــرک می دانــد و لذت بخــش 
بــودن پیــام را وابســته بــه ســاختار اطالعــات می دانــد. ب(رویکــرد معناشناســی، کــه بــه جــای اتــکا بــه الگــوی 
ــگاره متکــی  ــک ان ــر و ی ــا اث ــان موضــوع ی ــه می ــط در تداعــی آگاهان ــارص محی ــای عن ــر معن ــط ب ســاختار محی

اســت. ج(رویکــرد نشانه شناســی کــه از زبان شناســی گرفته شــده و نوعــی گســرش معناشناســی اســت.د(رویکرد 
.)Helson,1948(ــتالت دارد ــی گش ــه در روانشناس ــه ریش ــناختی ک ــی زیست ش روانشناس

ــر  ــر شــناخت به ــر ب ــوان رویکــردی مؤث ــرن بیســتم به عن ــی ق پدیدارشناســی: پدیدارشناســی در دهه هــای پایان
ــی و  ــه دو روش توصیف ــود ب ــت و خ ــفه اس ــۀ رشوع آن فلس ــد. نقط ــه کار گرفته ش ــاری ب ــردازی مع در نظریه پ
تفســیری )معناشناســانه( تقســیم می  شــود. اگــر پدیدارشناســی را معناشناســی بدانیــم، معناهایــی کــه در زندگــی 
انســان پدیــدار می شــوند، یــک نظــام معنایــی را شــکل می دهنــد. ایــن نظــام معنایــی بــا اضافــه منــودن وجــود 
ــه  ــاً مطالع ــی، اساس ــد. پدیدارشناس ــی« می نامن ــه زندگ ــه آن را »تجرب ــد ک ــت می آی ــه دس ــکان ب ــان و م ــه زم ب
ــه  ــه وســیلۀ یــک فــرد زیســته می شــود، ن ــان کــه ب ــه جهــان، انچن ــا جهــان زندگــی اســت و ب ــه زیســته ی تجرب

جهــان یــا واقعیتــی کــه چیــزی جــدای از انســان باشــد، توجــه دارد )امامــی ســیگارودی،1391(.

ــل و  ــد، تحلی ــل های بع ــدان نس ــت هرنمن ــوزش و تربی ــور آم ــه منظ ــارص: ب ــامری مع ــت در مع ــوم خالقی مفه
ریشــه یابی آثــار هــرنی و تبییــن و تحدیــد مرزهــای هــرن از ابتــذال، ناگزیــر بــه شــناخت و تحلیــل خالقیــت، بــه 
عنــوان عنــر شــکل دهنده هــرن هســتیم. منظــور از خالقیــت در طراحــی معــاری از بعــد محصولــی آن، ایجــاد 
ــژه  ــرنی به وی ــته های ه ــی رش ــاوت اصل ــت و تف ــاری اس ــد مع ــا کالب ــبک و ی ــوم، س ــوآوری، در مفه ــه ن هرگون
معــاری بــا ســایر رشــته ها در همیــن اســت کــه عــالوه بــر اســتفاده از هــوش، منطــق و برهــان، مســتلزم کاربــرد 

خالقیــت شــهودی و ناخــودآگاه نیــز هســتند)رضایی، 1397:287(. 

ــا  ــرد. در نظــر کانــت، حقیقــت انســان در نســبت ب ــه کار می گی ــراوان ب ــل خــالق« را ف کانــت اصطــالح »تخی
خــودش معنــا می یابــد، نــه در نســبت او بــا مــاوراء طبیعــت. انســان موجــودی آگاه، آزاد و دارای اســتقالل وجــودی 
ــر او  ــه از نظ ــرا ک ــد چ ــل دی ــرای عق ــی را ب ــت و آفرینندگ ــی خالقی ــوان نوع ــت می ت ــا بررســی آراء کان اســت. ب
تخیــل، انســان را تــا مــرز آفرینــش ارزش هــا و معانــی، پیــش می بــرد. معــاری مــدرن نیــز بازتاب دهنــده نظــرات 
کانــت در بــاب تخیــل اســت. بــر پایــۀ نظریــات کانــت معــار مــدرن رصفــا فــردی اســت کــه در امــر ســاختان 
ســازی تبحــر دارد. معــاری مــدرن بــه برطرف کــردن نیازهــای جســانی و پاســخگو بودن بــرای کارکردهــا، بعــد 
معنــوی انســان را نادیــده می گیــرد. معــاری مــدرن، بــا پرداخــن بــه هیجانــات زودگــذر آدمــی، بــه تنوع طلبــی 
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــی 1397(.  ــد می آورد)پیربابائ ــاق پدی ــیر در آف ــرای س ــه ای ب ــردازد و زمین ــی او می پ و خودمنای

جدول 1. ویژگی معاری معارص بر پایه نظریات کانت

معامری معارص عوامل موثر بر خالقیت

حکمت عملی، رصفا علم ساختان سازی ویژگی هرنمند

علم و فناوری منبع الهام

زندگی مادی، برآورده کردن عملکرد هدف

حرکت هیجان آفرین، سیر در آفاق نوع حرکت

بی هدفی، خودمنایی، تنوع طلبی زیبایی شناسی

استقالل و خودبنیادی نتیجۀ خالقیت

کار خالقانــه و هــرن منظــری دوگانــه می طلبــد: هــر کــس بایــد هم زمــان بــر جهــان و بــر خویشــن خویــش، 
فضــای بیرونــی و فضــای ذهنــی درونــی، مترکــز کنــد. هــر اثــر هــرنی مفصلــی میــان مــرز خویشــن و جهــان، در 
ــا،  ــا شــهرها، خانه ه ــان ب ــی جه ــه متام ــه ک ــده و شــنونده، اســت. هان گون ــۀ هــر بینن ــد و تجرب ــۀ هرنمن تجرب
ابزارهــا و اشــیا را انســان ســاخته اســت، زمینــۀ ذهنــی و قرینــۀ معــاری در خــود انســان نهفتــه اســت. مــا بــا 
ســاخت دنیــای خود  ســاخته، تصاویــر و اســتعاره های ذهنی مــان را می ســازیم. چندپارگــی منظــرۀ شــهری، 
ماننــد ســاختان های بی احســاس، گــواه تجســم یافتــه و بیرونــِی از خودبیگانگــی و به هم ریختگــِی فضــای 

درونــی بــرش و یــا در جــای دیگــر اســتفاده از تصــورات زیبــای رایــرن ماریــا ریلکــه است)پاالســا 1395:24(.

فــرم و معنــا: مفهــوم فــرم بــا مفاهیــم معنــا و زیبایــی قرابــت زیــادی داشــته و لــذا مراتــب خاصــی بــرای آن قابــل 
ــا ایــن توضیــح کــه معنــا و زیبایــی دو مفهــوم جــدا و از ویژگی هــای فــرم هســتند و در عیــن  تصــور اســت . ب
حــال مرتبــط بــا هــم و مرتبــط بــا ارزش هــای احساســی و روانــی انســان بــوده کــه بوســیله ادراکات احساســی 
ــه  ــرن مصالح ــاری، ه ــته: مع ــار داش ــه اظه ــت ک ــل توجه اس ــا قاب ــان پاالس ــتا بی ــن راس ــوند. در ای درک می ش
ــه  ــه ب ــق ادراکات حســی رخ می دهــد ک ــری از طری ــن میانجی گ ــان پیرامــون اوســت و در ای ــن انســان و جه بی
ــر دو موضــوع  ــا ایــن تعبی ــا و زیبایــی در معــاری اشــاره  دارد. ب نوعــی غیرمســتقیم بــه هم پیونــدی فــرم، معن
مهــم در هــرن معــاری، زیبایــی و معنــای اثــر اســت و زیبایی شناســی معارانــه بــه بررســی احســاس محیطــی و 
موقعیــت فــرد در آن محیــط می پــردازد. در این راســتا معنــا را می تــوان ارزش هــرن قلمــداد کــرد زیــرا معنایابــی 
و ارزش گــذاری اساســاً به هــم وابســته و مرتبطنــد. بنابرایــن دغدغــۀ معــاری و هــر طراحــی محیطــی معناگــرا، 
ــزاری  ــر معــاری، اب ــوده و اث ــط ب ــا به واســطه محی ــاء آنه ــم و چگونگــی الق ــی و مفاهی ــح معان شــناخت صحی
بــرای رســاندن ایــن پیام هــای معنایــی و معنــوی اســت. در جــدول 2 ســطوح مختلــف معنــای محیــط در تناظــر 

ــت)رضایی 1397:273(.  ــه شده اس ــون ارائ ــر گیبس ــای آن از نظ ــره قابلیت ه ــا گس ب

جدول2.سطوح مختلف معنای محیط ساخته شده )گیبسون ، 1977(

تأکید بر مقاومت و پایداری کالبدی ساختان

قابلیت مناسب از منظر کاربری مشخص یا غیرمنتظره

به کارکرد مشخص و از پیش تعیین شده ساختان اشاره دارد

بُعدی از ساختان که با عواطف کاربر آن مرتبط است

معانی و مفاهیم مرتبط با سایر حوزه های انسانی

مرتبه ای خاص از معنای نشانه ای که به معانی و مفاهیم غیرمادی نهفته در قالب کالبدی ساختان اشاره دارد.

ایستایی و استحکام

سودمندی

کارکردی

ارزشی

نشانه ای

منادین)رمزی(

1

2

3

4

5

6

نظریات حول مسالۀ طراحی معامری 

ــه  ــت. از جمل ــاری اس ــی مع ــی طراح ــۀ مبان ــرح در زمین ــردازان مط ــه نظریه پ ــاندر از جمل ــاندر: الکس الکس
مباحــث مــورد نظــر وی، ارائــه تعریــف درســتی از کاربــرد ریاضیــات، منطــق و شــهود در معــاری معــارص اســت. 
معرفــی و داخل کــردن ریاضیــات در طراحــی باعــث عصبی شــدن طراحــان می شــود. ریاضیــات از دیــدگاه 
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نظریه پــردازان معــاری و روانشناســان معــارص

عمومــی بــا انــدازه و مقــدار رسوکار دارد و طراحــان هــم درســت تشــخیص می دهنــد کــه محاســبۀ مقــدار، در 
ابــداع فــرم کارائــی بســیار محــدودی داشــته و بنابرایــن آنهــا طبیعتــا نســبت بــه درنظرگرفــن امــکان پایه گــذاری 
ــرای کشــف آرایــش و الگــوی  ــات ب ــی در واقــع اگــر ریاضی طراحــی براســاس شــیوه های ریاضــی مشــکوکند. ول
ــزار بســیار توامننــدی باشــد.  ــد اب ــه کار رود، شــاید بتوان ــد ب مفهومــی ای کــه یــک مســأله از طــراح خــود می طلب
بســیاری از طراحــان بــه منطــق نیــز ماننــد ریاضیــات، بــا بدگانــی می نگرنــد، بیشــر آن هــم بــر مبنــای خرافــات 
گوناگونــی در رابطــه بــا جــرب موجــود در منطــق اســت کــه بــه مــا امــر می کنــد تــا چــه کاری را انجــام دهیــم. 
واژۀ منطــق بیــن طراحــان به نحــوی رایــج شــده کــه به عنــوان نوعــی خــاص از فرمالیســم ناخوشــایند اســتعال 
ــاد شــده  ــال »منطــق« ی ــرای مث ــی دارد. ب ــرر م ــر را مق ــدی بی مث ــی قانومنن ــه نوع ــی اســت ک می شــود و مرجع
ــن  ــق آن قوانی ــی اطــالق می شــد کــه اجــزا در یــک ســبک معــاری مطاب ــه قوانین ــوال ب ــا وین ــدل ی توســط بلون

ــا هــم ترکیــب شــوند.  می توانســتند ب

منودار1. بی خربی از ناآگاهی در طراحان طراحان  )تلخیص شده ازالکساندر 16-21: 1971(

کار منطــق در گســرده ترین مفهــوم خویــش ابــداع ســاختارهایی کامــالً مصنوعــی از عنــارص و روابــط اســت. 
از آنجایــی کــه منطــق بســیار رصیــح اســت مــی تــوان بــا بصیــرت بیشــری واقعیــت را دریافــت، واقعیتــی کــه 
تاکنــون از فــرد پنهــان بوده اســت. ســاختارهای منطقــی باعــث می شــود تــا فــرد دریابــد کــه تاکنــون از ناآگاهــی 
خــود بی خــرب بوده اســت. یــک تصویــر منطقــی آســانر از یــک تصویــر مبهــم قابــل نقــد اســت، چــرا کــه برمبنــای 
فرضیاتــی خوانــا و مشــخص اســتوار گشــته اســت. رصاحــت زیــاد منطــق بــه فــرد فرصــت می دهــد تــا تصوراتــش 
را نســبت بــه چیزهایــی کــه بــا فراینــد طراحــی درگیــر هســتند، دقیق تــر کنــد. ولــی وقتــی بتــوان کارهایــی را کــه 
هم اکنــون بــه صــورت شــهودی انجــام می شــود، بــا شــیوه های غیرشــهودی انجــام هــان کارهــا مقایســه کــرد و 
رشح داد، در آن صــورت منی تــوان شــیوه های شــهودی را مــربا از اشــکال دانســت. چــه شــهود محــض به عنــوان 
ــرای  ــد ب ــه آن اتخــاذ شــده باشــد، فــرد می بای یــک شــیوۀ طراحــی مــورد پذیــرش باشــد و چــه تصمیمــی بر علی

کارهــا دالیــل قابــل بحثــی داشــته باشــد و تنهــا بــر شــهود رصف، تکیــه ننایــد.

ــه  ــد ک ــا ارصار دارن ــد. آنه ــن ناآگاهــی را بپذیرن ــد وجــود ای ــادی هســتند کــه ظاهــرا منی خواهن طراحــان زی
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــورت  ــه ص ــی ب ــأله طراح ــرای درک مس ــالش ب ــد ت ــد و می گوین ــهودی باش ــا ش ــد رصف ــک فراین ــد ی ــی بای طراح

ــاندر، 1971(.  ــق دارد)الکس ــه دار و عمی ــیار دامن ــکالتی بس ــه مش ــرا ک ــت چ ــده اس ــول، مأیوس کنن معق

فــرم قســمتی از جهــان اســت کــه اختیــارش در دســت مــا اســت، قســمتی کــه مــا قصــد شــکل دادنــش را 

داریــم. زمینــه قســمتی از جهــان اســت کــه نیازهــا را بــر ایــن القــا می کنــد، هــر چیــزی در جهــان کــه نیازهایــی 

ــن دو اســت. در حقیقــت  ــن ای ــل بی ــاط متقاب ــت ارتب ــه اســت. ســازگاری قابلی ــد، زمین ــرم ایجــاد می کن ــرای ف ب
ــد،  ــا هــم ایجــاب می کنن ــاط ب در یــک مســأله طراحــی مــا می خواهیــم نیازهــای متقابلــی را کــه آن دو در ارتب
بــرآورده ســازیم. در واقــع قصــد بــر ایــن اســت کــه فــرم و زمینــه را بــه ســوی یــک نــوع ارتبــاط کــه خالــی از 

ناهنجــاری باشــد و یــک نــوع همزیســتی کــه عــاری از تناقــض باشــد، ســوق داده شــود. 

پاالســام : بــه گفتــۀ او از ابــداع پرســپکتیو در دوران رنســانس تاکنــون بــر نقــش و اهمیــت چشــم و حــس 
بینایــی آن چنــان تأکیــد شــده کــه قــوۀ بینایــی بــه نوعــی ابــزار پژوهــش علمــی بــدل شده اســت. تصویرگرایــی 
اصــل اساســی در طراحــی معــاری شــده و غفلــت از ســایر حــواس موجــب تقلیــل ســطح ادراک و آگاهــی انســان 
از فضــای ساخته شــده گشــته و بــه مــرور فضــای مطلــوب انســانی بــه فضایــی کــه فقــط چشــم آن را می پســندد، 
تقلیــل یافته اســت. نقــد او بــر هــر ســه وجــه »آمــوزش«، »طراحــی« و »ســاخت« از ســلطۀ تصویرگرایــی، بــارصه 
محــوری، اســتاندارد گرایی مفــرط و مجازی گــری نشــأت می گیــرد. وی بیــان مــی دارد، بــه زعــم مــن نــزاع امــروز 
بــر رس اینکــه معــاران بایــد بــا دســت طراحــی کننــد یــا بــا ابزارهــای دیجیتــال، بی معنــی اســت. مطمئنــاً هــر دو 
رویکــرد رضوری اســت، امــا مهــم ایــن اســت کــه بدانیــم بــرای کــدام جنبــه از فرایندهــای پیچیــدۀ تفکــر و طراحی 
می بایســت از آنهــا اســتفاده کنیــم. قــوۀ تخیــل، همدلــی و شــفقت انســان، ماننــد تجــارت و معانــی »هســت 
ــه  ــرا ک ــود، چ ــد ش ــی تولی ــای الگوریتم ــازی و روش ه ــق شبیه س ــا از طری ــده ی ــی ش ــد دیجیتال ــودن«، منی توان ب
ــردن و کاوش  ــتند. فکر ک ــه هس ــۀ معاران ــی و اندیش ــِن طراح ــل جایگزی ــکیل دهندۀ غیر قاب ــزای تش ــا اج این ه
ــه رصفــاً ظرفیت هــا و اســتعدادهای مغــز نیســتند، آن هــا مجمــوع قــوۀ تشــخیص ذهنــی و جســانی و  خالقان

خــرد شــهودی مــا را طلــب می کننــد )پاالســا، 1395(.

آگاهــی انســان آگاهــی تجســد یافته اســت. جهــان حــول یــک مرکــز حســی و مــادی ســاخته شده اســت. تــن 
فقــط کانــون چشــم انداز بــه جهــان از پرســپکتیو مرکــزی نیســت. رس هــم تنهــا جــای اندیشــۀ شناســنده نیســت، 
ــد.  ــره می کن ــد و ذخی ــازد و تولی ــودی را می س ــت وج ــتقیاً معرف ــا مس ــانی م ــود جس ــواس و وج ــه ح ــرا ک چ
ــرون  ــه از بی ــری ک ــد: »ادراک ام ــا می کن ــارتر ادع ــه ژان پل س ــه ک ــت. هان گون ــی شناساس ــان موجودیت ــن انس ت
بــه وجــود انســان تزریــق گــردد، نیســت. بلکــه روش خاصــی از بــودن انســان اســت«. معرفــت و مهارت هــای 
ــه  ــت ک ــی آن هاس ــش ضمن ــمند و دان ــت های هوش ــالت، دس ــی و عض ــر ادراکات حس ــی ب ــنتی مبتن ــع س جوام
ــیم در  ــادر باش ــد ق ــا بای ــت. م ــد شده اس ــف و متهی ــی تعری ــون زندگ ــای گوناگ ــط و موقعیت ه ــاً در رشای دقیق
همــة موقعیت هــای بی شــاری کــه پیوســته در زندگــی بــا آنهــا مواجه ایــم ادراکات حســی زندگی مــان را 
بسازیم)پاالســا، 1395(. آموخــن هــر مهــارت اصــوالً نــه بــر آمــوزش شــفاهی بلکــه بــر انتقــال مســتقیم مهــارت 

از عضــالِت آمــوزگار بــه عضــالت شــاگرد از طریــق عمــل ادراِک حســی و تقلیــِد جســمی اســتوار اســت. 

آیزمنــن: آیزمنــن در تعربــف فــرم بــر پایــۀ مباحــث روانشناســی گشــتالت متکــی اســت. طراحــی را یــک سیســتم 
ــوان واژۀ برابــری را بــرای آن در زبــان فارســی یافــت. در  ــه منی ت ــت، ک می دانــد. »سیســتم« از واژگانــی اس
ــرای  ــود دارد. ب ــدی را در خ ــد و روزآم ــر جدی ــر تغیی ــرش ه ــکاِن پذی ــه ام ــت ک ــتم« نظمی س ــه »سیس حالی ک
سامرســون، سیســتم بــه معنــای »به کارگیــری نظم هــای متناســب« اســت. »سیســتم ها« ُصلــب نیســتند و امــکاِن 
رشــد را فراهــم می آورنــد؛ آن هــا جذابیــت و نشــاط خــود را حفــظ خواهند کــرد؛ و می تواننــد بــه شــکلی 
ــکار صفت هــای  ــه ان ــا ب ــد. سیســتم)ها( تنه ــش بگذارن ــه منای ــدازه ای را ب ــِی بی ان اســتادانه پیچیدگــی و گوناگون
»اختیــاری، خــوش منظره گــی، و رویایــی« می پردازنــد، و هدفشــان ردِّ تفســیرهای شــخصی و ســوبژکتیو از نظــم 

ــت)آیزمنن، 1395(. اس
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جدول 3. نظریات فالسفه ای که معاران مولف در دوره معارص از ایشان تاثیر می پذیرند )گردآوری: نگارندگان(

ما در دنیایی زاده شده ایم که خود مهم ترین منبع علم و معرفت برای ماست.سارتر)پاالسا 1395:19(

جورج     الکوف و مارک 
جانسن )پاالسا 1395:19(

در کتاب تأمل برانگیزشان فلسفه در جسم می گویند حتی انتخاب ها و فعالیت های عادی روزانه نیازمند فهمی فلسفی هستند.

گاستون باشالر

)پاالسا1395:21_24(

شــاعر از »آســتانه ی بــودن« ســخن مــی گویــد. هــرن مــا را بــه ایــن »آســتانه« هدایــت می کنــد و حوزه هــای زیست شــناختی 
تــن و ناخــودآگاِه ذهــن مــا را مــی کاود و بــا ایــن کار از پیوندهــای مهــم بیــن گذشــتة حیاتــی و فرهنگــی مــا، هــان مــادة تشــکیل 

دهنــدۀ معرفــت رمزآلــود و تکوینــی مــا، محافظــت می کنــد. حتــی دســت نیــز فرضیــات و رویاهــای خــاص خــود را دارد.

موریس مرلوپونتی )نوزاد 
و همکاران 1398:8(

از مطرح تریــن پدیدارشناســان قــرن بیســتم بــود. او از پژوهش های هورسل فراتــر رفــت و نشــان داد که دوگانگی ســوژه و ابژه در 
کار نیســت. شــاخة اصلی کار او، پدیدارشناســی ادراک، یکی از 3 ســنت مهم در پدیدارشناسی محســوب می شود.

مارتین هایدگر)پاالسا 
)1395:21

دســت را مســتقیاً بــه ظرفیــت تفکــر انســان پیونــد می زنــد: »هــر حرکــت دســت در هــر کاری بــه واســطۀ عنــر تفکــر اتفــاق 
می افتــد« هــر رفتــاری از دســت )در هــر عنــری( خــودش را در آن عنــر نشــان می دهــد. 

بــه بیــان گیبســون)1977(، بنــا بــا موجودیــت خــود چیــزی را پیشــنهاد می دهد)لنــگ ، 1987 ،ص 273( و البتــه درک قابلیت هــای گیبسون)مطلبی، 1380(
آن بــه ویژگی هــا ، شایســتگی ها و نیازهــای مشــاهده گر مبتنــی اســت. بنابرایــن یــک محیــط ممکــن اســت دارای قابلیت هایــی 
خــاص بــرای فــرد خاصــی باشــد، امــا در عیــن بــرای شــخص دیگــری ایــن قابلیت ها)بیشــر بــه علــت عــدم دانــش بــه وجــود 

آنهــا( بی معنــی بــوده و آن محیــط آنهــا را بــر او آشــکار نســازد )مطلبــی ، 1380(. 

استدالل های روان شناسِی 
گشتالت) آیزمنن 1395:17(

ــل  ــرم« قاب ــناخِت »ف ــان ش ــه بنی ــکل دادن ب ــا در ش ــد، تنه ــه کارآی ــرم« ب ــوِع »ف ــیر موض ــه در تفس ــش از آن ک ــه بی ــن دریچ ای
اســتناد اســت. ایــن مســئله را می تــوان بــه شــکل کوششــی در جهــِت خوانــش ســاختان بــه عنــوان ســاختاری از یــک گفتــان 
منطقــی اندیشــید و یــا آن را مترکــز بــر اســتدالل های بیان شــده، و رفتارهــای متقابــل و متناِقــض آن هــا نســبت بــه یکدیگــر در 

ــت. ــی دانس ــی و فضای ــای حجم گزاره ه

جدول 4- نظریات معاران مؤلف معارص )گردآوری: نگارندگان(

اندیشهمعار

مبنای فلسفی

»معنایــی« کــه آیزمنـِـن در ســال 1963 و دایــرۀ واژگانــِی ادبیــات معــاری در آن ســال، در واژه ی »Space« مــی ریــزد کوچــک تــر پیر آیزمنن
از آن چیــزی ســت کــه امــروز بــا بــه کار بــردِن ایــن واژه از آن انتظــار داریــم. در معــاری – هــرن- امــروزه واژه فضــا )فضــای تهــی، 

نیســتی، nothingness( معنایــی ژرف تــر و پویاتــری بــه خــود گرفتــه اســت. ) آیزمنــن 1395:12( گشتالت/دریدا

الکساندر)الکساندر 
)1971:10

-فـــرم در ماهیـــت خـــود عاری از معنـــا و اراده بـــوده و این انگیزش و اراده انســـان اســـت کـــه به گونـــه ای هدفمند آن را 
به کار گرفتـــه و بدان معنا می بخشـــد. به  بیـــان دیگر هان طور که الکســـاندر )1386( ابـــراز کرد، فرم های معـــاری با توجه 
بـــه ویژگی هـــای مبتنی بر چنـــد عملکردی بـــودن و تغییرپذیـــری عملکردها در طول زمان به ســـوی بی زمانـــی و خنثی بودن 

پیـــش می روند. 

-استفاده از ریاضیات، منطق و شهود به شیوۀ صحیح 

-طراحی رصفا یک فرآیند شهودی نیست.

عملکــرد فضاهــا اســت کــه فــرم را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد، نــه بالعکــس. امــا از ســوی دیگــر فــرم بایــد قابلیت هــای مطلبی )1385(
بالقــوه، الزم را بــرای تأمیــن و پذیــرش آن عملکردهــا دارا باشــد. )مطلبــی 1385:270(

تحت تاثیر نظریه 
قابلیت های 

جیمزگیبسون

یوهانی پاالسا 

)پاالسا 1395:8-17( 

-در بینــش او راه حــل از تأکیــد بــر »ادراک چندحســی و کالبــدی«، »اهمیــت تجربــة زیســته« و »نقــش خاطــره و تخیــل« آغــاز 
می شــود.

- متأثر از اندیشه های موریس مرلوپونتی در »ادراک جهان« و گاستون باشالر در نگرش به »خاطره« و »تخیل« است.

-بــه نقــش ادراکات حســی و کِل تــِن انســان در فراینــد همه جانبــة »دریافــت و ادراک محیــط« و پرداخــت بــه »ادراک ضمنــی 
و شــهودِی« فضــای زیســته

ــه ادراک چندحســی در طراحــی و خلــق فضــای  ــر ســایر حــواس و اهمیــت دادن ب ــی ب ــه تفــوق بینای -خواســتار پایان بخشــی ب
معــاری

-دفاع از وحدت رسشت انسان وظیفة اخالقی همة هرنمندان، فیلسوفان و دانشمندان مغز و اعصاب است.

ــا از تجزیــه  -ایده هــای معارانــه »بــه طــور بیولوژیکــی« بیشــر از معرفــت وجــودِی نیاندیشــیده و زیســتۀ معــار برمی آیــد ت
ــِی محــض. ــای عقل و تحلیل ه

-معــاری نیــز محصــول دســِت داناســت. دســت ســاحت جســانی و مــادی اندیشــه اســت و آن را بــه تصویــری عینــی تبدیــل 
می کنــد.

-بعد رضورِی زمان در هرن بیشر به گذشته اشاره دارد تا به آینده.

-معارِی ژرف از حکمت شهودی و زیسته نشأت می گیرد نه از واقعیت ها، نظریه ها و روش ها.

-معارِی ژرف رصفاً به زیباسازی سکونت گاه ها منی پردازد: ساختان های بزرگ از تجربیاِت وجوِد ما سخن می گویند.

سارتر
جورج الکوف و 

مارک جانسن
گاستون باشالر

موریس مرلوپونتی

هایدگر

در ترکیب حِس سنت با تعابیر بی نظیر شخصی هوشمندانه می گوید: »معاران چیزی خلق منی کنند، آنان واقعیت را با بازآفرینی آلوارو سیزا

می کنند«.)پاالسا 1395:20(

واژۀ فضا )فضای تهی، نیستی، nothingness( در مبانی فکری ایشان معنایی ژرف تر و پویاتری به خود گرفته است. )آیزمنن 1395:17( رم کولهاس 
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

عوامل شخصیتی تاثیرگذار بر خلق ایدۀ معامر معارص

فروید: نظریه های روانشناختی شخصیت  فروید که معتقد است شخصیت انسان چند جنبه دارد در جدول 5 
بیان شده است.

جدول 5-ساختار شخصیت فروید )شولتز و سیدنی، 2013( 

فراخودخودنهاد

اســت،  غرایــز  مخــزن  -نهــاد 
ــا ارضــای نیازهــای بــدن  مســتقیاً ب

دارد. ارتبــاط 

- از واقعیت آگاه نیست.

-تفکر طبق فرایند نخستین

-برای لذت تالش می کند.

-ارباب منطقی شخصیت است.

ــت– و  ــاد و واقعی ــد – نه ــاب خدمــت می کن ــه دو ارب -خــود ب
همــواره بیــن درخواســت های متضــاد آنهــا میانجی گــری کــرده 

و بیــن آنهــا ســازش برقــرار می کنــد.

-خود ارباب سومی نیز دارد که هان فراخود است.

-خــود هرگــز از نهــاد مســتقل نیســت، بلکه همیشــه پاســخگوی 
درخواســت های آن اســت.

-برای رسیدن به هدف های واقع بینانه تالش می کند.

-احــکام و عقایــد قدرمتنــدی کــه عمدتاً ناهشــیار 
ــد  ــم: عقای ــرا می گیری هســتند کــه در کودکــی ف
درســت و غلــط مــا در زبــان روزمــره، ایــن 
ــد  ــم. فروی ــی را وجــدان می نامی ــات درون اخالقی

آن را فراخــود )Super-ego( نامیــد.

-فراخود به عنوان داور اصول اخالقی

-فقط برای کال اخالقی تالش می کند. 

-رفتارهایــی کــه کــودکان بــه خاطــر آنهــا تنبیــه 

ــا یــک قســمت از فراخــود  می شــوند، وجــدان ی

را تشــکیل می دهنــد. قســمت دوم فراخــود، 

ــا  ــوب ی ــای خ ــه از رفتاره ــت ک ــی اس خوِدآرمان

درســتی تشــکیل می شــوند کــه کــودکان بــه  

خاطــر آنهــا تحســین شــده اند.

یونــگ: رویکــرد پیچیــده و غیرعــادی یونــگ بــه شــخصیت انســان، تأثیــر قابــل مالحظــه ای بــر رشــته های 
گوناگــون، مخصوصــاً روان پزشــکی، تاریــخ فرهنــگ، جامعه شناســی، اقتصــاد، علــوم سیاســی، فلســفه، و مذهــب 
ــود.  ــه ب ــر جربگرایان ــبینانه تر و کم ــد خوش ــت فروی ــان از برداش ــت انس ــگ از ماهی ــت  یون ــت. برداش داشته اس
ــده  ــه آین ــد ب ــات میانســالی و امی ــر تجربی ــد، امــا شــخصیت بیشــر تحــت تأثی ــات کودکــی اهمیــت دارن تجربی
قــراردارد. روش هــای ارزیابــی یونــگ عبارتنــد از: بررســی منادهــا، اســطوره ها، و مناســک در فرهنگ هــای 
ــیدنی، 2013(.  ــولتز و س ــده شده است)ش ــی نامی ــۀ زندگ ــازی تاریخچ ــگ بازس ــی یون ــتانی. روش موردپژوه باس
یونــگ نظریــه ای مرکــب از یــک تئــوری نــاآگاه فــردی بعــالوه یــک تئــوری نــاآگاه جمعــی یــا همگانــی ارائــه کــرد 
کــه فــرد را بــا گذشــتة خــودش مرتبــط می ســاخت، گذشــته ای کــه رسچشــمه های ابــدی و بنیــادی نیــروی روانــی، 

ــی )archetype( نامیده اســت. ــای ازل ــا الگوه ــون ی ــا را رسمن ــگ آنه ــره شــده اند و یون در آن ذخی

نتیجه گریزناپذیر این برخورد در صورتی که خود شدیداً 

تحت فشار باشد، ایجاد اضطراب است.
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 جدول 6-نظام های شخصیت یونگ)شولتز و سیدنی، 2013(

ناهشیار جمعیناهشیار شخصیخود )ego( مرکز هشیاری

بخشــی از روان اســت کــه بــا درک کــردن، تفکــر، 
احســاس کردن، و یــادآوری ارتبــاط دارد و مســئول 
انجــام دادن فعالیت هــای عــادی در زمــان بیــداری 

ــت. اس

کــه  اســت  مــوادی  -مخــزن 
زمانــی هشــیار بــوده، ولــی بــه 
خاطــر اینکــه پیش پــا افتــاده یــا 
ــوش  ــد، فرام ــده بوده ان ناراحت کنن

شــده اند. رسکــوب  یــا 

بیــن  زیــادی  -ارتبــاط دو ســویۀ 
شــخصی ناهشــیار  و  خــود 

 -همــه نــوع تجربیــات در ناهشــیار 
شــخصی ذخیــره شــده اند)کمــد 

ــی( بایگان

-وقتــی مــا تجربیــات فزاینــده ای 
خــود  شــخصی  ناهشــیار  در  را 
در  را  آنهــا  می کنیــم،  بایگانــی 
چیــزی کــه یونــگ عقده هــا نامیــده 
عقده هــا  می کنیــم.  دســته بندی 
نــه تنهــا از تجربیــات کودکــی و 
تجربیــات  از  بلکــه  بزرگســالی، 
ــد،  ــمه می گیرن ــا رسچش ــی م نیاکان
ــه در  ــه ک ــان میراث گون ــی ه یعن

ناهشــیار جمعــی قــرار دارد.

-عمیق تریــن ســطح روان کــه کمــر از همــه دســت یافتنی 
و  غیرعادی تریــن  جمعــی،  ناهشــیار  یعنــی  اســت، 

بحث انگیزتریــن جنبــۀ نظــام یونــگ اســت. 

-یونــگ چهــار کارکــرد روان را مطــرح کــرد: حــس 
کــردن، شــهود، تفکــر و احســاس

کارکردهــای  عنــوان  بــه  شــهود  و  کــردن  -حــس 
غیرعقالنــی، باهــم دســته بنــدی شــده انــد. ایــن 
ــا را  ــی آنه ــد، ول ــی پذیرن ــات را م ــا، تجربی کارکرده

ارزیابــی منــی کننــد.

-دومیــن جفــت کارکردهــای متضــاد، تفکر و احســاس 
کارکردهــای عقالنــی هســتند کــه قضــاوت کــردن 
ــی شــوند. گرچــه  ــامل م ــان را ش ــی تجربیامت و ارزیاب
تفکــر و احســاس اضــداد هســتند، ولــی هــر دو 
ــات  ــردن تجربی ــدی ک ــه بن ــازمان دادن و طبق ــه س ب

ــوند.  ــی ش ــوط م مرب

-کســی منــی توانــد بــه طــور همزمــان تحــت ســلطۀ 
ــد،  ــهود باش ــردن و ش ــس ک ــا ح ــاس ی ــر و احس تفک

ــتند. ــاد هس ــای متض ــا کارکرده ــرا آنه زی

-یونــگ براســاس تعامــل هــای دو نگــرش  چهــار 
کارکــرد، هشــت تیــپ روان شــناختی را معرفــی کــرد.

کننــدۀ  کنــرل  و  قدرمتنــد  مخــزن  جمعــی  -ناهشــیار 
اســت. نیاکانــی  تجربیــات 

-کهن الگوها:

جمعــی  ناهشــیار  در  موجــود  باســتانی  تجربیــات 
شــونده ای  تکــرار  الگوهــای  و  موضوعــات  به وســیلۀ 
کهن الگوهــا  را  آنهــا  یونــگ  کــه  می شــوند  جلوه گــر 

نامیــد. )رسمنــون( 

نســل های  زندگــی  در  تکرار شــدن  بــا  کهن الگوهــا 
پی درپــی، بــر روان مــا نقــش بســته اند و در رویاهــا و 

می شــوند. آشــکار  مــا  خیالپردازی هــای 

و  آنیــا  پرســونا،  از:  عبارتنــد  اصلــی  کهن الگوهــای 
)self(خــود و  ســایه  آنیمــوس، 

 جدول 7-تیپ های روان شناختی یونگ )شولتز و سیدنی، 2013(

برون گرای متفکر

برون گرای احساسی 

برون گرای حسی 

برون گرای شهودی

درون گرای متفکر

درون گرای احساسی

دورن گرای حسی 

درون گرای شهودی 

منطقی، واقع بین، متعصب

عاطفی، حساس، معارشتی؛ بیشر منونۀ زنان است تا مردان

معارشتی، لذت جو، سازش پذیر

خالق، قادر به برانگیخن دیگران و غنیمت شمردن فرصت ها

به عقاید بیشر از افراد عالقه دارد. افراد یکدنده، عزلت گزین، متکرب، و بی مالحظه

تودار، خویشن دار، با این حال قادر به هیجان عمیق

در ظاهر بی اعتنا و خشک، خود را در فعالیت های هرنشناختی ابراز می کنند.

با ناهشیار بیشر از واقعیت روزمره ارتباط دارند.

ــردد؛  ــان می گ ــت معــاری بی ــا ماهی ــگ ب ــو، برخــی تیپ هــای شــخصیتی هاهن ــوارد مذک ــه م ــا توجــه ب ب
ــوب  ــو مطل ــه نح ــی ب ــای گروه ــه در کاره ــد ک ــردی باش ــت ف ــته اش، می بایس ــت رش ــل ماهی ــه دلی ــار ب مع
ــر اســاس  ــه رسانجــام رســاند. تیــپ برون گــرای  حســی ب ــروژه را همــراه دیگــران ب ــا پ مشــارکت داشــته باشــد ت
ــراد  ــه اف ــبت ب ــری نس ــت باالت ــی قابلی ــای گروه ــه در کاره ــد ک ــردی باش ــن ف ــد چنی ــگ، می توان ــف یون تعاری
ــاد در غنیمــت شــمردن فرصت هــا، موفقیــت  ــی زی ــل توانای ــه دلی دیگــر دارد. تیپ هــای برون گــرای شــهودی، ب
ــودن  ــه خالق ب ــتند و ب ــازه هس ــه های ت ــذوب اندیش ــراد مج ــن اف ــد. ای ــت می یابن ــبی و سیاس را در کار و کاس
گرایــش دارنــد. آنهــا می تواننــد الهام بخــش دیگــران در موفق شــدن و پیرشفت کــردن باشــند. آنهــا بــه تغییرپذیــر 
بــودن نیــز گرایــش دارنــد؛ طوری کــه از یــک فکــر یــا کار مخاطره آمیــز بــه رساغ دیگــری می رونــد و بیشــر بــه 
ــا  ــد. ب ــاالً درســت از آب در می آین ــا، احت ــات آنه ــا تصمی ــد. ام ــم می گیرن ــر اســاس شــّم تصمی ــل، ب جــای تأم
توجــه بــه فرآینــد طراحــی کــه ماهیتــی رفــت و برگشــتنی، خالقانــه دارد و در کنــار اهمیــت عقــل و منطــق در 
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــد  ــروه مفی ــوان عضــوی از گ ــد بعن ــپ شــخصیتی می توان ــن تی ــاز اســت، ای ــه ادراک شــهودی نی ــه ب ــن پروس ای
ــراد  ــن اف ــند. ای ــر می رس ــره به نظ ــای روزم ــدا از دنی ــل، آرام، ج ــی منفع ــرای حس ــای درون گ ــردد. تیپ ه واقع گ
اغلــب فعالیت هــای انســان را بــه دیــدۀ نیک خواهــی و رسگرمــی می نگرنــد. آنهــا از لحــاظ هرنشــناختی حســاس 
هســتند و خــود را در قالــب هــرن یــا موســیقی ابــراز می کننــد و بــه ابــراز شــهود خــود گرایــش دارنــد. تیپ هــای 
ــا  ــد. آنه ــت دارن ــا واقعی ــی ب ــاس کم ــه مت ــد ک ــز می کنن ــر شــهود مترک ــق ب ــدری عمی ــه ق ــرای شــهودی ب دورن گ
ــا بــه مســائل عملــی هســتند، دیگــران آنهــا را خــوب درک منی کننــد.  نهان بیــن و خیال پــرداز، کناره گیــر، بی اعتن
ــا زندگــی روزمــره و برنامه ریــزی  ــار آمــدن ب ــه نظــر می رســند، در کن آنهــا کــه عجیــب و غریــب و نامتعــارف ب

بــرای آینــده، مشــکل دارند)شــولتز و ســیدنی، 2013(.

ــه  ــل، ن ــه ســمت رشــد کام ــش روی ب ــن شــده اند، پی ــی تعیی ــه  صــورت ژنتیک ــرات ب ــه تغیی ــا اینک راجــرز: ب
ــه  ــش ب ــرا گرای ــت. زی ــج و تقالس ــتلزم رن ــد مس ــن فراین ــرز، ای ــر راج ــت. از نظ ــت اس ــه بی زحم ــودکار و ن خ
ــولتز و  ــر است)ش ــد، نیرومندت ــد رش ــوار بودن فراین ــل دش ــه دلی ــاً ب ــس روی، رصف ــه واپ ــل ب ــدن از می شکوفا ش
ســیدنی، 2013(. به عنــوان مثــال عــارف معــار در دورۀ صفــوی از ویژگــی کــال کــه در دیــن اســالم اســت بهــره 
بــرده و ســختی را بــه جــان خریده اســت. یــا مثــال معــار معــارص بــا وجــود اینکــه بــه صــورت ژنتیکــی پیــرشوی 
بــه ســمت رشــد دارد امــا بایســت بــرای آن تــالش کنــد چــرا کــه بــه صــورت خــودکار اتفــاق منی افتــد. حــال ایــن 
ــه خلــق هــر اثــری  ــرای تقویــت ســواد بــری طوری کــه معــار ب ــه چــه صــورت اســت؟ مثــال تــالش ب تــالش ب

رضایــت ندهــد، تــالش بــرای بــاال بــردن ادراک و شــناخت مفاهیــم جهــت پرمعناتــر شــدن اثــر معــاری.

جدول 8. نظریات روانشناختی مرتبط با مباحث معاری در یک نگاه)شولتز و سیدنی، 2013(

مهم ترین مفاهیم پیشنهادی یونگ به منظور شناخت روان عبارتند از: ناآگاه جمعی، رسمنون و مناد.یونگ)کلی و همکاران 1388:55( 

مفهــوم نــاآگاه فــردی را پیشــنهاد کــرد کــه ذخیــره کننــده خاطــرات تحــت فشــار و رسکــوب شــدة دوران کودکــی اســت. فروید)کلی و همکاران 1388:55(
بــه لحــاظ تئــوری، روان ایــن خاطــرات را در خــودش ذخیــره نگــه  مــی دارد تــا زمانــی کــه بــه واســطة رویــا یــا چیــزی 

هاننــد آن در زمــان بیــداری، نظیــر تداعــی معانــی آزاد، دوبــاره بــه حالــت هوشــیار )آگاه( باز گردنــد.

ــبکة پولند یاکوبی ــی »ش ــی رود«. نوع ــر م ــا فرات ــی م ــه از درک عقل ــی ک ــز عمیق ــان رم ــت: »بی ــح داده اس ــن توضی ــون را چنی رسمن
روانــی« اســت یــا نقطــة آغــازی در ضمیــر نــاآگاه، ســاختاری کــه محتویــات متنــوع و متعــدد روان را در درون تصاویــر 
بالقــوه، احساســات، مفاهیــم و منونــه رفتارهــا به نحــوی شــکل و ســازمان داده اســت. رسمنــون رصفــا می توانــد امــکان 
بالقــوه ای از بازمنــود را در ذهــن آگاه میــر کنــد، بــه  همیــن علــت اســت بــه محــض اینکــه مــا بــا ان در خــالل رویاهــا، 
ــتند  ــون نیس ــر رسمن ــه دیگ ــی ک ــای واقع ــری از دنی ــب تصاوی ــویم، در قال ــرو می ش ــی روب ــالت عقالن ــا تأم ــالت ی تخی

ــا منــاد هســتند.  پوشــیده می شــود: آنهــا تصاویــری رسمنــون وار ی

وراثــت رفتــاری: آلپــورت و کتــل از جملــه اولیــن کســانی بودنــد کــه اظهــار داشــتند عوامــل ارثــی، شــخصیت را شــکل کتل)شولتز و سیدنی، 362 : 2013(
می دهنــد و از نظــر اهمیــت بــا عوامــل محیطــی برابــر هســتند. 

ابعــاد شــخصیت آیزنگ)شــولتز و 
ــیدنی، 363 : 2013( س

نظریــۀ او در تاییــد نقــش وراثــت در توصیــف شــخصیت اساســی بوده اســت. آیزنــگ متوجــه شــد کــه ابعــاد برون گرایــی 
و روان رنجــور خویــی از زمــان فالســفۀ یونــان باســتان بــه عنــوان عنــارص بنیادی شــخصیت شــناخته شــده بودند.

راجــرز در ســاخن نظریــۀ خــود، تأثیــر دنیــای تجربــی را کــه هــر روز در آن عمــل می کنیــم، ارزیابــی کرد.گرایــش بــه راجرز
شــکوفا شــدن از میــل بــه واپــس روی، رصفــاً بــه دلیــل دشــواربودن فراینــد رشــد، نیرومندتــر اســت.

خودآگاه و ناخودآگاه 

 تقســيم ذهــن بــه خــودآگاه و نــا خــودآگاه فــرض اساســی روانــكاوی اســت و بــر مبنــای ايــن فــرض روانــكاوی 
بــه فرآيندهــای آســيب شــناختی حيــات روانــی انســان پــی می بــرد. خــودآگاه  بــودن در درجــه نخســت اصطالحــی 
ــت  ــت خــود آگاهــی ماهي ــوع ادراك اســت. حال ــن ن ــر بی واســطه ترين و قطعی تري ــی ب ــا توصيفــی و مبتن رصف
ــع  ــت. موض ــن نيس ــد چن ــه ای بع ــت لحظ ــودآگاه اس ــون خ ــه اكن ــوری ك ــر، تص ــارت ديگ ــه عب ــی دارد. ب گذرای
تصــور در ايــن فاصلــه بــر مــا معلــوم نيســت و آن تصــور در ايــن بــن  »نهفتــه« بــوده. بــه ایــن معنــا کــه هــر 
ــه  ــه ك ــودآگاه نهفت ــی ناخ ــت: يك ــه اس ــودآگاه دو گون ــوم ناخ ــود. مفه ــر آگاه ش ــت وارد ضم ــه می توانس لحظ
]بــه راحتــی[ خــودآگاه می گــردد و ديگــری ناخــودآگاه رسكــوب شــده كــه بــه خــودی خــود و بــدون دشــواری 
خــودآگاه منی شــود. بــه ايــن ترتيــب ســه اصطــالح: خــودآگاه، نيمــه آگاه و ناخــودآگاه وجــود دارد)جمشــیدی و 

ســتاری فــرد، 1394(.
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نظریه پــردازان معــاری و روانشناســان معــارص

تجربۀ زیسته معامر 

ــای  ــات و صورت ه ــه احساس ــی ب ــِل طراح ــدِی عم ــد بع ــس چن ــل ح ــز تبدی ــار نی ــر مع ــی ه ــارت اصل مه
زندگــی محــور و متجســد اســت، در نتیجــه متــاِم شــخصیت و کالبــِد طــراح محــِل عمــِل طراحــی می شــود و ایــن 
ــه طــور بیولوژیکــی«  ــه »ب ــه می شــود. ایده هــای معاران ــی تجرب ــا زندگ ــده شــود، ب ــه فهمی ــش از آن ک کار بی
بیشــر از معرفــت وجــودِی نیاندیشــیده و زیســتۀ معــار برمــی آیــد تــا از تجزیــه و تحلیل هــای عقلــِی محــض. 
ــا  ــراً ب ــود منح ــه منی ش ــتند ک ــودی هس ــاً وج ــان عمیق ــده و آن چن ــیار پیچی ــاری بس ــکالت مع ــتی مش به راس
روشــی عقلــی و اندیشــیده بــه آن هــا رســیدگی کــرد. ایده هــا و پاســخ های ژرف در معــاری اخراعــات منفــرد 
ــد.  ــن حرفــه تجســد یافته ان ــن شــغل و ســنت های کهــن ای ــِت زیســتۀ خــوِد ای و مجــزا نیســتند بلکــه در واقعی
نقــش ایــن فهــم بنیــادی، وضعــی و ضمنــی ناخــودآگاه از تــن در ســاخت معــاری در فرهنــگ شــبه خردگرایــی 

خــودآگاه متکــرب امــروزی بــه طــور فاحــش کــم ارزش شــده است)پاالســا 1395:19(.

دســت در فرآینــد پــر زحمــت طراحــی، در کاوش چشــم اندازی جدیــد اغلــب بــا اشــاره ای مبهــم کــه رسانجــام 
بــه اســکیس تبدیــل مــی شــود بــه ایــدۀ خــود مادیــت می بخشــد و پیــش مــی رود. مــداد در دســتان معــار پلــی 
ــه مثابــه محصــول  ــر ب ــان ذهــن رویاپــرداز و تصویــری کــه روی صفحــة کاغــذ ظاهــر می شــود. تصوی اســت می
فراینــد خــودکار تصویرســازی ذهــن رویاپــرداز ظاهــر می شــود. دســت بــه مــا در فهــم ذاِت درونــِی مــاده کمــک 
ــد قضــاوت  ــاری می دهــد. قــوۀ خالقــه هانن ــل مــا را در تصــور صورت هــای مــاده ی ــن دلی ــه همی ــد و ب می کن
اخالقــی نیازمنــد تخیــل اســت. بــه هــر حــال بدیهــی اســت کــه اســتعداد خیال پــردازی فقــط در مغــز مــا نهفتــه 
ــه  ــردازی، رویاهــا و آرزوهــای خــود اســت. معــاری، ب ــوۀ خیال پ ــد دارای ق ــه کِل رسشــِت کالب نیســت، چــرا ک
جــای هــرن زیبایــی شناســانۀ بــری رصف، نوعــی تفکــر فلســفِی وجــودی و متافیزیکــی بــه واســطه ی ابــزار فضــا، 
ســازه، مــاده، گرانــش و نــور اســت )پاالســا، 23-21: 1395(. حتــی معــاران بــزرگ و رسشــناس نیــز واقعیت هــای 
ــت  ــر موقعی ــِی ه ــیل های طبیع ــه پتانس ــود دارد و آنچ ــه وج ــب از آنچ ــه اغل ــد. بلک ــق منی کنن ــه خل معاران

مشــخص اســت و آنچــه هــر وضعیــت مشــخص می طلبــد پــرده برمی دارنــد. 

ــطه ای  ــاد واس ــه من ــم، در نتیج ــاآگاه بدانی ــر ن ــی در درون ضمی ــروی روان ــمۀ نی ــون را رسچش ــا رسمن ــر م اگ
خواهد بــود از آنچــه در زمــان و مــکان آشــکار و بازمنــود می شــود. بدیــن ترتیــب منــاد واقعیتــی عینــی و قابــل 
مشاهده اســت و همیشــه در ورای آن معنایــی پنهانــی، عمیــق و تــا انــدازه ای قابــل فهــم وجــود دارد کــه 
بنیان هــا و ریشــه هایش را کــه در درون رسمنــون جــای دارنــد بازمنــود می کنــد. منــاد و ســمبل نــه تنهــا در تاریــخ 
معــاری متدن هــا بــه وفــور مــورد بحــث اســت، بلکــه در دوره معــارص نیــز می تــوان بنــا بــر نظریــات یونــگ، 
حــول شــخصیت طــراح و تاثیــر تایــپ شــخصیتی وی در اثــر معــاری بررســی هایی را انجــام داد. اینکــه ناهشــیار 
جمعــی و فطــرت طــراح و همچنیــن تجــارب کودکــی وی تــا چــه میــزان در تولیــد فــرم و ایده هــای طــرح موثــر 

هســتند، نیــاز بــه تحقیقــات گســرده کمــی و کیفــی متعــدد دارد.

راجــرز در ســاخن نظریــۀ خــود، تأثیــر دنیــای تجربــی را کــه هــر روز در آن عمــل می کنیــم، ارزیابــی کــرد. بــا 
ــاده و برخــی مهــم، برخــی تهدید کننــده و برخــی  ــا افت منابــع بــی شــار تحریــک کــه برخــی جزئــی و پیــش پ
ــد وجهــی درک  ــی چن ــای تجرب ــن دنی ــه ای ــد کــه چگون ــرو شــد. او می خواســت بدان ــده هســتند روب تقویت کنن
ــط  ــت محی ــه واقعی ــن صــورت پاســخ داد ک ــه ای ــن ســوال ب ــه ای ــش داده می شــود. او ب ــه آن واکن می شــود و ب
بســتگی دارد بــه برداشــت مــا از آن کــه همیشــه بــا واقعیــت مطابقــت نــدارد. برداشــت های مــا بــا گذشــت زمــان 
و بســته بــه رشایــط، تغییــر می کننــد )شــولتز و ســیدنی، 431: 2013(. ایــن نظریــه راجــرز می توانــد بــه معــاران 
اثبــات کنــد کــه برداشــت های آنهــا از محرک هــای محیطــی و تصمیم گیــری بــرای نــوع طراحــی متفــاوت اســت 
ــان تشــکیل  ــان در جری ــه انس ــد ک ــان می کن ــن بی ــه چنی ــی دارد. راجــرز در ادام و خــود آســیب ها و مزیت های
خودپنــداره بنــا بــه تاییــد و عــدم تاییــد توســط دیگــران، نگــرش دیگــران را درونــی می کنــد. ایــن در تجربــه فــرد 
ــب در طراحــی  ــه مرات ــان داشــته باشــد و ویژگی هــای شــخصیتی ب ــد را توام ــر ســو و مفی ــد هــر دو اث می توان
فــرد تاثیرگــذار اســت. البتــه از طرفــی هــم دلیلــی بــر تغییــر ســبک ها و شــیوه های معــاری و طراحــی اســت.
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــرش  ــا گس ــی م ــای تجرب ــد. دنی ــت می کن ــه رشــدکردن هدای ــا را ب ــی، م ــش شــکوفایی در کودک ــی گرای وقت
ــی  ــور ذهن ــه ط ــع ب ــن مناب ــی ای ــوند و وقت ــه رو می ش ــده ای رو ب ــک فزاین ــع تحری ــا مناب ــودکان ب ــد. ک می یاب
ــا می شــوند.  ــرای قضاوت هــا و رفتارهــای م ــا ب ــا مبن ــا تنه ــات م ــد. تجربی ــا پاســخ می دهن ــه آنه درک شــدند، ب

راجــرز نوشــت: »بــرای مــن، تجربــه باالتریــن مرجــع اســت. معیــار درســتی، تجربــۀ خــود مــن اســت«. ســطوح 
باالتــر رشــد، دنیــای تجربــی مــا را مشــخص تر می کننــد و رسانجــام بــه تشــکیل خــود منجــر می شــوند )شــولتز 
ــر از  ــیار فرات ــارص بس ــی مع ــائل طراح ــهودی مس ــی دارد، ادراک ش ــان م ــز بی ــاندر نی ــیدنی، 2013(. الکس و س
توانایــی یــک فــرد تنهــا اســت. بــرای تعــداد عواملــی کــه او می توانــد حــل کنــد، بــرای تعــداد عواملــی کــه او 
ــد،  ــت اتخــاذ کن ــا درای ــد ب ــه او می توان ــرای پیچیدگــی تصمیمــی ک ــز ب ــرد و نی ــان در نظــر بگی ــد همزم می توان
ــه و در نتیجــه آن تعــدد "مــن" وجــود  ــوع تجرب ــی قــرار اســت تن محدودیت هایــی وجــود دارد. در نتیجــه وقت
داشــته باشــد، خالقیت هــای متعــدد ایجــاد می شــود. ایــن طراحی هــای متنــوع، باعــث اغتشــاش بــری در شــهر 
و خودمحــوری رصف می شــود کــه معضــل اینجــا آغــاز می گــردد و هاهنگــی در ســطح شــهر از بیــن مــی رود. 
در گذشــته بــا پایبنــدی بــه برخــی اصــول و ارزش هــا در عیــن فردمحــوری و خالقیــت فــردی ایــن معضــل را حــل 

می کردنــد.  

فراینــد حاکــم در طــول عمــر، بــه گونــه ای کــه راجــرز آن را در نظــر داشــت، فراینــد ارزش گــذاری ارگانیزمــی 
ــه شــکوفایی اســت بــه صــورت خــوب و خوشــایند ارزیابــی می شــود.  اســت. تجربیاتــی را کــه کمــک کننــده ب
ــوده از ایــن رو، ارزش  ــده از شــکوفایی درک شــده  باشــند، ناخوشــایند ب ــه صــورت مانعت کنن تجربیاتــی کــه ب
منفــی کســب می کننــد. ایــن برداشــت ها بــر رفتــار تأثیــر می گذارنــد، زیــرا ترجیــح بــر آن اســت کــه از تجربیــات 
ناخوشــایند دوری کــرده و تجربیــات خوشــایند را تکــرار شود)شــولتز و ســیدنی، 2013(. می تــوان نتیجــه گرفــت 
نــوع نــگاه و خالقیــت معــار معــارص تحــت تاثیــر برداشــت های خوشــایند و ناخوشــایندش از تجربیــات زندگــی 

اســت.  

خودپنداره، توجه مثبت، حرمت نفس، انسان کامل

بــر اســاس نظریــات کارل راجــرز، خودپنــدار تصــور مــا از آنچــه هســتیم، آنچــه بایــد باشــیم و آنچــه دوســت 
ــولتز  ــت )ش ــازمان یافته ای اس ــا کل س ــگ ی ــوی هاهن ــود، الگ ــت، خ ــن حال ــت. در بهری ــیم هس ــم باش داری
ــرار نیســت  ــرد همــواره در حــال هاهنگــی اســت. ق ــک ف ــوان بخشــی از ی ــه عن و ســیدنی, 2013(. "خــود" ب
خودپنــداره از طــراح گرفتــه شــود و او مســتلزم بــه رعایــت اصــول و ارزش هــا شــود و قــرار نیســت طــراح فقــط 
بــر اســاس خودپنــداره طراحــی کنــد و هدفــش فقــط رســیدن بــه ایدئال هــای طراحــی خــودش باشــد. وقتــی بــر 
اســاس دیــدگاه راجــرز "خــود" بــه عنــوان جزیــی از انســان در حــال بــه روزرســانی و هاهنگــی خــودش اســت، 
ــی  ــز مــدام در پ ــی از آن اســت، نی ــرار دارد و جزی ــردی کــه در کل هســتی ق ــوان ف ــد به عن پــس طــراح می توان
ــه راجــرز  ــه آنچــه را ک ــاز ب ــودکان نی ــدار می شــود، ک ــی خــود پدی ــردارد. وقت ــدم ب هاهنگــی و کل منســجم ق
توجــه مثبــت نامیــد پــرورش می دهنــد. گاهــی توجــه مثبــت بیشــر از درون فــرد حاصــل مــی شــود تــا از جانــب 
دیگــران، وضعیتــی کــه راجــرز آن را حرمــت نفــس مثبــت نامیــد. حرمــت نفــس مثبــت بــه انــدازۀ نیــاز مــا بــه 
توجــۀ مثبــت دیگــران، نیرومنــد می شــود و امــکان دارد بــه هــان طریــق ارضــا شــود. در معــاری کار گروهــی 
ــه کار  ــه ب ــن عالق ــود، نداش ــده می ش ــاری دی ــوزش مع ــای آم ــه در فض ــی آنچ ــژه ای دارد. از طرف ــت وی اهمی
گروهــی و عــدم موفقیــت افــراد در کار گروهــی اســت. بــر اســاس نظریــه راجــرز می توانــد یکــی از معیارهایــی 
کــه در نقــش فــرد در گــروه موثــر تلقــی می شــود را اینطــور بیــان کــرد کــه وقتــی افــراد مــورد توجــه مثبــت قــرار 
ــد.  ــت می کنن ــه مثب ــران توج ــه دیگ ــه خــود ب ــه نوب ــد، ب ــرورش می دهن ــت را پ ــس مثب ــت نف ــد و حرم می گیرن
حــال تصــور کنیــد فــردی حرمــت نفــس مثبتــش بــه قــدر کافــی پــرورش نیافتــه و در نتیجــه در تعامــل بــا گــروه 

دچــار مشــکل خواهــد شــد )شــولتز و ســیدنی, 2013(.

رشایــط ارزش از توالــی رشــد توجــه مثبــت کــه بــه حرمــت نفــس مثبــت می انجامــد بــه وجــود می آیــد. میــزان 
ســازگاری روان شــناختی و ســالمت هیجانــی مــا، حاصــل همخوانــی خودپنــدار، بــا تجربیامتــان اســت. افــرادی کــه 
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از لحــاظ روان شــناختی ســامل هســتند، می تواننــد خودشــان، دیگــران و رویدادهــای موجــود در محیــط خویــش را 
هــان گونــه کــه واقعــاً هســتند، درک کننــد. ایــن افــراد پذیــرای تجربیــات تــازه هســتند؛ زیــرا هیــچ خودپنــدارۀ 
آنهــا را تهدیــد منی کنــد. آنهــا نیــاز ندارنــد ادراک هــای خــود را انــکار یــا تحریــک کننــد، زیــرا در کودکــی مــورد 
توجــه مثبــت نامــرشوط قــرار گرفتــه و مجبــور نبوده انــد هیــچ گونــه رشایطــی ارزشــی را درونــی کننــد. آنهــا در 
ــد.  ــات خــود اســتفاده کنن ــام تجربی ــد از مت ــد و قادرن ــط و موقعیت هــا، احســاس ارزشــمندی می کنن ــام رشای مت
آنهــا می تواننــد متــام جنبه هــای خــود را پــرورش داده و شــکوفا کننــد و بــه ســمت هــدف آدم کامــل شــدن پیــش 
برونــد و بــه قــول راجــرز »زندگــی خوبــی« را هدایــت کننــد )شــولتز و ســیدنی،2013(. هــدف از طراحــی، تولیــد 
فــرم متناســب بــا خواهش هــای انســانی اســت، بنابرایــن هرچقــدر طــراح احســاس ارزشــمندی بیشــری داشــته 
باشــد و بــه ســمت انســان کامــل شــدن پیــش رود، قطعــاً بــه اهــداف معــاری کــه جاری کــردن زندگــی خــوب در 
کالبــد اســت نزدیک تــر خواهــد شــد. از نظــر راجــرز، فــرد کامــل نتیجــۀ مطلــوب رشــد روان شــناختی و تکامــل 

اجتاعــی اســت )راجــرز، 1961(. او چنــد ویژگــی افــراد کامــل )خودشــکوفا( را نــام بــرد.

جدول 9.ویژگی های افراد کامل)خودشکوفا( )مأخذ: شولتز و سیدنی، 435-433: 2013(

آگاهی متام تجربیات پذیرای احساس های مثبت و منفی

تازگی درک در مورد متام تجربیات

اعتاد کردن به رفتار و احساس های خویش

آزادی انتخاب بدون بازداری ها

خالقیت و خودانگیختگی

نیاز مداوم به رشد، برای به حداکرث رساندن استعداد خویش

    افــراد کامــل در هــر لحظــه بــه طــور کامــل و پــر مایــه زندگــی می کننــد؛ متــام تجربیــات بــه صــورت بالقــوه 
تــازه و جدیــد هســتند. تجربیــات را منی تــوان پیش بینــی کــرد، ولــی می تــوان بــه جــای مشــاهدۀ رِصف، بــه طــور 
کامــل در آنهــا مشــارکت کــرد. افــراد کامــل بــه ارگانیــزم خودشــان اعتــاد می کننــد: هیــچ چیــزی تهدیدکننــده 
نیســت؛ همــه اطالعــات را می تــوان درک، ارزیابــی و بــه دقــت ســبک ســنگین کــرد. بنابرایــن، تصمیــم نهایــی 
دربــاره اینکــه فــرد در موقعیــت خاصــی چگونــه رفتــار کنــد، از در نظــر گرفــن متامــی اطالعــات تجربــی ناشــی 
می شــود. بــا ایــن حــال، افــراد کامــل از در نظــر گرفــن ایــن مالحظــات آگاه نیســتند، زیــرا خودپنــدارۀ آنهــا بــا 
تجربــه همخــوان اســت و از ایــن رو، تصمیــات آنهــا بیشــر شــهودی و هیجانــی بــه نظــر می رســد تــا عقالنــی. 
افــراد کامــل خــالق هســتند و هنگامــی کــه رشایــط محیطــی تغییــر می کنــد بــه صــورت مثربخــش و ســازگارانه 
زندگــی می کننــد: خودانگیختگــی بــه خالقیــت وابســته اســت. افــراد کامــل انعطاف پذیرنــد و جویــای تجربیــات 
و چالش هــای تــازه هســتند. آنهــا بــه پیش بینــی، امنیــت یــا رهایــی از تنــش نیــازی ندارنــد. راجــرز افــراد کامــل را 
بــه صــورت شــاد، ســعادمتند، یــا خرســند توصیــف نکــرد، هرچنــد گاهــی می تواننــد چنیــن باشــند. بهــر اســت کــه 
شــخصیت آنهــا بــه صــورت پــر بــار، مهیــج و بــا معنــی توصیــف شــود )شــولتز و ســیدنی، 2013(. وی می نویســد 
ــه مقصــد« )راجــرز، 1961:186(. اگــر تــالش و رشــد کــردن متوقــف شــوند،  ــودن »مســیر اســت، ن کــه کامــل ب
ــری، و گشــودگی را از دســت می دهد)شــولتز و ســیدنی،   ــرد خودانگیختگــی، انعطــاف پذیری ــن صــورت ف در ای

.)2013

ــود.  ــده می ش ــاری نامی ــت رفت ــز دارد، وراث ــخصیت مترک ــت ش ــن وراث ــاط بی ــر ارتب ــه ب ــی ک ــوزۀ مطالعات ح

آلپــورت و کتــل از جملــه اولیــن کســانی بودنــد کــه اظهــار داشــتند عوامــل ارثــی، شــخصیت را شــکل می دهنــد 

ــر هستند)شــولتز و ســیدنی، 462: 2013(. ــا عوامــل محیطــی براب ــت ی و از نظــر اهمی

همــۀ انســان ها بــدون شــک تجربــه ای از فضاهــای پیرامــون خــود دارنــد، تجربــه ای کــه در کلیــت خــود بتوانــد 
ــر،  ــرز و کوپ ــی ال، وین ــت ندهد)کل ــود را از دس ــی از خ ــای مهم ــود و بخش ه ــف ش ــات توصی ــب کل در قال
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

5- بحث

نقــد ابــزاری مهــم در درک معــاری و ارزش هــای آن اســت و در ایــران فقــدان نقــدی کارآمــد باعــث پنهــان 
مانــدن بســیاری از اصــول معــاری تاریخــی شــده کــه حاصــل آن فقــدان حضــور الگوهــای تاریخــی در معــاری 
معــارص اســت. تئوری هایــی کــه متکــی بــر پیوســتگی عیــن و ذهــن هســتند ایــن امــکان را ایجــاد می کننــد تــا از 
طریــق ذهــن، حقایــق زیــادی کشــف گــردد. در آنهــا ذهــن منبــع مطالعــات می شــود تــا از طریــق آن تجربیــات و 
خاطــرات شــخصی را بررســی و الگوهــا آن را کشــف کننــد. در ضمــن الگوهــای ذهنــی می تواننــد بــه ســاختارهای 
زمینــه ای و هویــت بومــی توجــه داشــته باشــند، چــرا کــه ذهــن متاثــر از بســر فرهنگــی اجتاعــی اســت کــه 
ــد.  ــر شــناخت ذهــن می دان ــی ب ــی را متک ــا عینیت ــده ی ــه اســت. پدیدارشناســی درک هــر پدی در آن رشــد یافت
نگرش هــای پدیدارشناســی جــزء ســنت های پژوهش هــای کیفــی محســوب می شــوند در نتیجــه از ویژگی هــای 
پدیدارشناســی می تــوان بــه اتــکا نکــردن بــه تئــوری اولیــه، اتــکا بــه زمینــه و رشایــط و بســر تحقیــق و همیــن 
طــور ذهــن شــخص، و در نهایــت مطالعــه عمیــق تعــداد معــدودی مــورد و توجــه بــه شــاخص هــای منحــر بــه 

فــرد آن هــا اشــاره کــرد.

ــد  ــک فراین ــه از ی ــع دو جنب ــا آن در واق ــرم ســازگار ب ــه و کشــف ف ــدان زمین ــدگاه الکســاندر، درک می از دی
هســتند. چــون زمینــه تیــره و مبهــم اســت مــا منی توانیــم یــک معیــار دقیــق و کامــالً منطقــی بــرای ســازگاری  
کــه می خواهیــم بــه آن برســیم ارائــه کنیــم و همچنیــن ایــن ابهــام زمینــه اســت کــه کار شــکل دادن بــه فرمــی 
ــن  ــه بی ــازگاری هایی ک ــوارد خاصــی از ناس ــردن م ــام ب ــا ن ــد. ام ــده می کن ــازگاری خــوب را در کل گیج کنن ــا س ب
ــت  ــه نظاف ــپزخانه هایی ک ــه، آش ــت. از جمل ــا اس ــای دنی ــاده ترین کاره ــی از س ــد یک ــود دارن ــه وج ــرم و زمین ف
ــه هــر  ــگ ک ــردن بچه هــا در پارکین ــازی ک ــل، ب ــارک اتومبی ــرای پ ــا مشــکل باشــد، نداشــن جــای مناســب ب آنه
لحظــه ممکــن اســت بــا اتومبیــل برخــورد کــرده نقــش زمیــن شــوند، اینهــا همگــی ناســازگاری هایی بیــن خانــه 
و زندگــی بــا عاداتــی هســتند کــه بایــد بــا آنهــا ســازگار باشــند. ایــن ناســازگاری ها نیروهایــی هســتند کــه بایــد 
بــه خانــه شــکل دهنــد و در تشــخیص آنهــا نیــز هیــچ اشــتباهی صــورت نگرفتــه اســت. ایــن مــوارد بــه صــورت 
ــدگاه  ــرد. دی ــوان در موردشــان بحــث ک ــه بت ــدازۀ خــاص و ملمــوس هســتند ک ــا ان ــح شــده اند و ت منفــی ترشی
آیزمنــن نیــز مشــابه دیــدگاه اکســاندر، مســاله طراحــی و تولیــد فــرم را یــک سیســتم می دانــد و نظــم سیســتمی 
را انعطاف پذیــری قابــل توســعه و رشــد می دانــد و گوناگونــی بــی انــدازه ای را بــه منایــش می گــذارد. آیزمنــن نیــز 
مشــابه الکســاندر تفســیرهای شــخصی و ســوبژکتیو از نظــم را رد می کننــد. در واقــع هــر دو، بــه رســالت طــراح 
بــرای تولیــد فرمــی کــه بــه زمینــه و داده هــای نامتناهــی آن پاســخگو باشــد، قائلنــد و هــر دو ایــن موجودیت هــا 

ــدول 9(. ــتم می دانند)ج را سیس

منودار2- مسئله طراحی

در یــک مســأله طراحــی واقعــی، حتــی اعتقــاد بــه اینکــه چیــزی بــه عنــوان ســازگاری وجــودی دارد تــا بتــوان 
ــر محســوس  ــز غی ــن دو چی ــی نوعــی همســازی بی ــا در پ ــی اســاس اســت. م ــی سســت و ب ــه آن رســید، خیل ب
ــم.  ــش کنی ــی توصیف ــه خوب ــم ب ــه منی توانی ــه ک ــک زمین ــم و ی ــوز طراحــی نکرده ای ــه هن ــرم ک ــک ف هســتیم؛ ی
تنهــا دلیــل مــا بــرای فکرکــردن بــه اینکــه بایــد نوعــی ناســازگاری وجــود داشــته باشــد ایــن اســت کــه می توانیــم 
ــوند،  ــه درک می ش ــک مجموع ــه در ی ــی ک ــتین چیزهای ــم، نخس ــی را درک کنی ــوارد منف ــا م ــازگاری ها و ی ناس



97 نقــد تولیــد فــرم معــاری در فرآینــد خــودآگاه مبتنــی بــر آراء فالســفه، 
نظریه پــردازان معــاری و روانشناســان معــارص

ناســازگاری ها هســتند. اگــر بپذیریــم کــه بــه ســازگاری بــه عنــوان نبــودِن ناســازگاری ها بنگریــم و لیســتی از آن 
ناســازگاری های بالقــوه کــه بیشــر احتــال دارد اتفــاق بیفتــد را بــه عنــوان معیــار بــرای ســازگاری بــه کار گیریــم، 
آن گاه حداقــل نظرمــان ماننــد اعتقــاد شــهودیان خواهــد بــود کــه یــک مشــکل بــرای حــل شــدن وجــود دارد. 

جدول -10 روش حل مساله طراحی و تولید فرم )مأخذ: نگارندگان(  
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بررسی و برنامه ریزی ناسازگاری ها در رابطه زمینه 

و بنا

امــکان برنامه ریــزی مفاهیــم بــرای بهــره گیــری در فرآینــد طراحــی معــاری: 

زیــرا ناســازگاری ها امــکان آزمــودن نســبی را خواهــد داد.

غیر ممکن: زیرا سازگاری ها در ارتباط زمینه و فرم متام نشدنی است. بررسی سازگاری ها در رابطه بین زمینه و بنا

»ادراک چندحســی و بدن منــد« معــاری، در مبانــی یوهانــی پاالســا از رویکــرد فلســفۀ موریــس مرلوپونتــی 
ــه و بســاوایی« و  ــر المس ــد ب ــی محــور«، »تاکی ــد بینای ــدی »نق ــوم کلی ــه مفه ــرد. در طــرح س رسچشــمه می گی
ــن »تخیــل  ــر اســت. هــم چنی ــز متاث ــی از اندیشــه های هایدگــر نی ــر مرلوپونت »ســکوت و آهســتگی«، افــزون ب
وخاطــره بدن منــد« بــه عنــوان مفهومــی کلیــدی در نظریــات او، برگرفتــه از امتــزاج مهم تریــن مفاهیــم فلســفه 
موریــس مرلوپونتــی )بــه ویــژه در کتــاب پدیدارشناســی ادراک( و گاســتون باشــالر )بــه ویــژه در کتــاب بوطیقــای 
فضــا(، در بســر معــاری اســت. پاالســا بــر مبنــای نقــد هایدگــر نســبت بــه بینایــی محــوری و پدیدارشناســی 
ــبب  ــه س ــرا ک ــد چ ــاری منی دان ــای مع ــزو الویت ه ــرم را ج ــه ف ــه ب ــی، توج ــد مرلوپونت ــی و بدن من ادراک حس
ــفر  ــرم، »امتس ــی ف ــای الویت بخش ــه ج ــا، ب ــود. پاالس ــری رصف می ش ــه ب ــه تجرب ــاری ب ــدن مع ــدود ش مح
معــاری« را بــه عنــوان مفهومــی اغلــب بی فــرم و بی شــکل از معــاری مطــرح می کنــد کــه مبتنــی بــر ادراک 
چندحســی و بــدن منــد اثــر معــاری اســت. رم کولهــاوس از جملــه معــاران مولفــی اســت کــه واژۀ فضــا )فضــای 
تهــی، نیســتی، nothingness( را بــکار بــرد. امتســفر در مقایســه بــا فضــا معنــای ژرف تــر و عمیق تــری از فــرم و 

ــه می دهــد.  ــه اراِئ زمین

ــای اقتبــاس مفاهیــم از طریــق تن آگاهــی،  "تجربــۀ زیســته" اگرچــه در نظریــات معــاران مطــرح، بــه معن
حــواس اســت، امــا وقتــی بــه گفتــۀ فیلســوف گاســتون باشــالر، دســت نیــز فرضیــات و رویاهــای خــاص خــود را 
دارد، بخشــی از ایــن فرضیــات و رویاهــا بــر اســاس ناخــودآگاه و "تجربــۀ زیســته گذشــته فــرد" اســت کــه یوهانــی 

پاالســا در کتــاب دســت متفکــر بــه تفصیــل در معانــی آن ســخن گفتــه اســت.

بــر اســاس ســاختار شــخصیت فرویــد، وجــدان و خــود آرمانــی کــه بــه گذشــته و نحــوه تنبیــه و تشــویق فــرد 
توســط اطرافیانــش مرتبــط اســت، ســبب ایجــاد ویژگی هــای منفــی و مثبــت در فــرد می شــود. ایــن ویژگی هــا 
می توانــد در تولیــد فــرم توســط طــراح موثــر باشــد، چــرا کــه در فراینــد طراحــی باتوجــه بــه تعریــف خالقیــت 
ــرك و  ــات مش ــوان اطالع ــه عن ــا ب ــن الگوه ــد. كه ــتفاد می کن ــز اس ــودآگاه نی ــهود و ناخ ــرد از ش ــد، ف ــاره ش اش
ــر وارد خــوداگاه  ــه صــورت تصاوي ــه گاهــی ب ــد ك ــی، همــواره در ذهــن ناخــودآگاه انســان ها وجــود دارن جهان
می شــوند. در معــاری امــروز بــه بــاور شــولتز در ميــان همــه پيچيدگی هــای طراحــی معــارص، برخــی از 
مفاهيــم بســيار اصيــل ،كهــن الگويــی و تغيرناپذيــر كــه در زبــان فــرم و فضــا بــه صــورت ذاتــی وجــود دارنــد، 
فرامــوش شــده اند و بــه علــت مارســت در ايــن كار اغلــب تعامــالت رضوری ميــان جســم فيزيكــی انســان، بنــا و 
دنيــا از دســت رفتــه اســت )دهقــان، 2 :1390(. بــر اســاس تیپ هــای شــخصیتی یونــگ، تیــپ برون گــرای حــس، 
ــراد  ــوان اف تیپ هــای برون گــرای شــهودی، تیــپ هــای درون گــرای حســی، تیپ هــای دورن گــرای شــهودی به عن

ــد محســوب شــوند. ــه طراحــی می توانن موفــق در زمین

6- نتیجه گیری

چنانچــه بیــان شــد مبنــای تفکــر معــاران صاحــب نظــر در ارتبــاط بــا »تئــورِی فــرم معــاری« بســیار بــه 
یکدیگــر نزدیــک اســت. د – آرســی تامســون فــرم را "دیاگــرام نیروهــا" بــر روی بــی نظمی هــا نامیــده اســت. از 
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

دیــدگاه الکســاندر هــدف نهایــی طراحــی رســیدن بــه فــرم اســت. یــک دنیــای بــی نظــم می کوشــد تــا بی نظمــی 
هایــش را بــا تطبیــق دادن خــود بــا آنهــا جــربان کنــد و بدیــن وســیله فــرم می پذیــرد. بــر اســاس  نظریــات آیزمنــن 
ــوان آن  ــر، می ت ــارت دیگ ــه عب ــی بررســی می شــود. ب ــازگارِی منطق ــوان مســئله ای از س ــه عن ــواره ب ــرم« هم »ف
ــِت  را کُنــش و واکنش هــای منطقــی مفاهیــم فُرمیــک بیــان کــرد. چنیــن اســتداللی تــالش دارد تــا گونــه ای ماهیّ
ــکلی( و  ــک )ش ــه های( فُرمی ــا ریش ــان )ی ــود بنی ــد ب ــادر خواه ــه ق ــد، ک ــذاری منای ــی را پایه گ ــو و منطق اُبژکتی

مفهومــِی معــاری را پدیــد آورد.

ــس  ــردد. پ ــاز می گ ــای وی ب ــان و باوره ــی انس ــور روحان ــه ام ــی ب ــث زیباشناس ــده ای از مباح ــش عم بخ
معناگرایــی، منادپــردازی و متعاقبــاً زیبایــی در هــر ســطح منی توانــد کامــالً در حیطــه علــم جــای گرفتــه و ادعــای 
ــا  ــم تنه ــوده و عل ــر نب ــا اســتفاده از هــر روشــی در معــاری امکان پذی ــد طراحــی ب علمــی منــودن رصف فرآین

ــع شــود. ــن رابطــه ســودمند واق ــد در ای می  توان

در ایــن جــو حاکــم، بزرگریــن موهبــت طــراح یعنــی توانایــی شــهودیش بــرای ســازماندهای فــرم فیزیکــی، بــا 
توجــه بــه بزرگــی کارهایــی کــه در پیــش رو دارد، بــدون اســتفاده می مانــد و او بــا تالش هــای »هرنمندانــه اش« 
ــای  ــد ســازماندهی دنی ــه بتوانن ــی ک ــه طراحان ــه ب ــی اســت ک ــن، زمان ــر از ای ــرد. بدت ــرار می گی ــورد اســتهزا ق م
ــط  ــی توس ــه کار واقع ــم ک ــی می بینی ــم ول ــاج داری ــی احتی ــد، خیل ــی درک کنن ــورت ترکیب ــه ص ــی را ب فیزیک
مهندســانی صــورت می گیــرد کــه از اســتعداد کمــری برخوردارنــد، رصفــاً بــه ایــن خاطــر کــه طراحــان اســتعداد 
ــه نبــوغ، مخفــی می کننــد. ســمیر زکــی، یکــی از عصــب شناســان پیــرشو  خــود را در تظاهــر غیــر مســئوالنه ب
ــز  ــه ســازمان مغ ــز هســتند. نقاشــان هــان کســانی اند ک ــب نقاشــان عصــب شــناس نی ــد: »اغل ــروز می گوی ام
بــری را تجربــه و درک کرده انــد، حتــی بــدون آنکــه آن را بشناســند. البتــه بــا تکنیــک هایــی کــه منحــر بــه 
خودشــان اســت«. تــا وقتــی در بــدو امــر خوانایــی برنامــه گونــه ای در ذهــن و عمــل طــراح وجــود نداشــته باشــد، 
خوانایــی فیزیکــی در فــرم نیــز قابــل دســتیابی نیســت و در عــوض بــرای اینکــه برنامــۀ خوانایــی بــرای رســیدن 
بــه خوانایــی فــرم حاصــل شــود، طــراح بایــد ابتــدا مســأله طراحــی را تــا ریشــه های اصلــی عملکــردی اش دنبــال 

ــد. کــرده و ســپس نوعــی الگــو را در آن ریشــه ها بیاب

از ســویی معــار به عنــوان خالــق اثــر، تحــت تاثیــر ویژگی هــای شــخصیتی خــود ناخواســته قــرار می گیــرد. 
ایــن ویژگی هــا گاه بــه نفــع طــراح، یــوزر و بســر طراحــی و گاه بــه رضر فرآینــد طراحــی اســت. شــاید بتــوان 
بــا توجــه بــه مباحــث روانشــناختی مطــرح شــده، مدل هــای ارزیابــی دقیقــی بــرای ســنجش شــخصیتی مناســب 
ــب را  ــار مناس ــا مع ــاس ارزیابی ه ــر اس ــه داد و ب ــرد ارائ ــر بف ــای منح ــای کاری و پروژه ه ــراح، در تیم ه ط
برگزیــد. بــرای آسیب شناســی اندیشــه معــاران، بــرای نیــل  بــه اهــداف تولیــد فــرم و بــر اســاس مباحــث مطــرح 
شــده، طراحــان در بــدو امــر بــه دنبــال شــناخت وجــودی خویــش حرکــت کننــد، آنهــا می تواننــد متــام جنبه هــای 
خــود را پــرورش داده و شــکوفا کننــد و بــه ســمت هــدف انســان کامــل شــدن پیــش برونــد و بــه قــول راجــرز 

»زندگــی خوبــی« را هدایــت کننــد، چــرا کــه رســالت یــک معــار در همیــن جملــه خالصــه می شــود.

تشکر و قدردانی

ــا راهنایــی نگارنــده دوم و مشــاوره  ــه برگرفتــه از پایان نامــه دکــری رسکار خانــم ســانه هاشــم زهی ب ایــن مقال

نگارنــده ســوم در دانشــگاه آزاد بوشــهر اســت کــه بدینوســیله از دانشــگاه کــه فرصــت انجــام ایــن پژوهــش را در 

اختیــار مــا قــرار داده انــد، قدردانــی می منایــد. در عیــن حــال ایــن نوشــتار بــه شــکل نهایــی و قابــل انتشــار در 

ــود. ــه منی ب ــت اندرکاران نرشی ــک دس ــاری و کم ــر ی ــد اگ منی آم
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Abstract

The contemporary designer relies heavily on his position as an “artist”. Individual language and personal interests prevent 

him from being able to properly organize the complex amount of information he encounters in the project and give a 

comprehensive plan based on it; He hides his incompetence behind the turmoil of an artistic figure. Another mainstay 

of the contemporary designer is the mere use of digital tools in the design process. Turning to digital development has 

practically separated the processes of human thought and imagination from their inherent connection with memory, 

body, imagination and the concept of “being” and the sense of “self ”. What is the way for the intellectual organization of 

designers has been researched in two types, which due to the qualitative method of the subject, the research is based on 

the method of comparative research.  A( Examining the theories of the author-architects - those who have created valuable 

works and have written their intellectual foundations-. Most of these architects are also influenced by philosophers. The 

point of interest in his theories is to pay attention to and emphasize the “lived experience”, the experience of the past and 

the present, is something that is hidden in the body of the designer as a container and is transformed from the mind to the 

body of architecture. Today, the author-architect not only considers the object to be meaningful in relation to its surround-

ings, but also that the object itself carries many meanings. The basis of the thinking of expert architects in connection with 

the “theory of architectural form” is very close to each other.  B( The individual characteristics of the designer inadvertently 

affect the production of the form. Thus, in the next step, the authors find it helpful to recognize personality traits based 

on psychological issues in organizing the designers’ intellectual turmoil and avoiding pure individualism. The architect, 

in his individual position, must know that human beings, as biological beings, They are the product of tens of millions of 

years of adaptation and gradual growth through continuous interaction with the real living world. Based on comparative 

comparisons of the theories of different psychologists, it is concluded that the designer can explore the strengths and 

weaknesses in different parts of his personality )including self, transcendence and institution, collective unconscious and 

personal unconscious, conscious and unconscious(. Self, sad and happy experiences, emotions and ... Examine and adjust 

your personality traits; In order to strengthen its strengths and reduce its weaknesses. The more balanced the designer in 

terms of personality, the less his false excitement in producing the form and the more comprehensive and complete the 

response of the architectural form produced by him. Also, organizations and employers, according to their personality 

categories, can attract qualified people by taking psychological tests, which in itself requires additional extensive research. 

It is hoped that this research will be a source of inspiration for the continuation of such manpower organizations.

Keywords: Architectural Form Theory, Philosophy, Lived Experience, Personality Theories, Conscious and 

Unconscious
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