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سخن آغازین
بیش از نیمقرن یافتههای پژوهشی در بارة طراحی ،زوایای پیچیدهای از ایـن فراینـد خـالق ذهـن
بشر را آشکار کرده است .بر اساس این یافتهها ،طراحی ،در کنـار علـم و هنـر ،عرصـة مسـتقلی از
معرفت بشری است و شیوة اندیشة طراحانه ،نه از جنس اندیشـة تحلیلـی دانشـمندان اسـت و نـه
همتای اندیشة اشراقی هنرمندان ،بلکه شیوة اندیشیدنی است خودبنیاد ،که فرایند و سـازوکارهای
بیبدیلش ،آن را از دیگر شیوههای اندیشه متمایز میکند .طی این نیم قـرن ،نظریـهپـردازیهـای
بسیاری در توصیف و تبیین چیستی و سازوکارهای فراینـد طراحـی و نیـز ماهیـت ویـژة اندیشـة
طراحانه شده است .یکی از شاخصترین اندیشمندانی که در ایـن عرصـه گـام برداشـته و بـیش از
چهار دهه از عمر خود را در طراحیپژوهی صرف کرده ،مؤلف کتاب حاضر ،برایان الوسون ،است.
تخصص دوگانة الوسون در دو عرصة طراحی و روانشناسی ،وی را در نزدیکشدن بـه نگـاهی
چندبعدی به اندیشة طراحانه یـاری رسـانده اسـت .وی پـس از اخـذ مـدرر معمـاری از مدرسـة
آکسفورد ،تحصیالت خود را بـا دورهای در دپارتمـان روانشناسـی کـاربردی دانشـگاه آسـتون در
برمینگام پیگرفته و مدرر کارشناسی ارشد و دکتری خود را نیز از همین دانشگاه دریافـت کـرده
است .برایان الوسون هم اکنون عضـو هیئـت علمـی بازنشسـتة مـدعو 1و رئـیس گـروه مطالعـات
معماری دانشگاه شفیلد انگلستان است ،ضمن آنکه عضـو هیئـت علمـی ارزشـیابی پـژوهشهـای
محیط مصنوع در شورای تأمین اعتبار آموزش عالی 2بریتانیا نیز هسـت .پـژوهشهـای وی عمـدتا
دربارة فرایند طراحی ،طراحی به کمک رایانه ،و روانشناسی معماری بوده است.
پروفسور الوسون در پلیتکنیـک برمینگـام ،و دانشـگاههـای آسـتون و شـفیلد سـمتهـای
دانشگاهی داشته و در بسیاری از دانشگاهها ،چه در بریتانیا و چه در کشـورهای دیگـر ،تـدریس
کرده است .وی افزون بر رشتة معماری در رشتههای طراحی داخلی ،طراحی صـنعتی ،طراحـی
منظر ،طراحی و برنامهریزی شهری ،و همچنین روانشناسی سابقة تدریس دارد.
الوسون در زمینة فعالیتهای حرفهای نیز ،هم در بخش خصوصی و هـم در بخـش دولتـی،
فعال بوده است و تجربة ویژه ای در طراحـی بناهـای بهداشـتی ماننـد بیمارسـتانهـا و بناهـای
تخصصیتر دارد .وی همچنین مشاور تحقیقاتی  7RIBAو نیز عضو شورای آموزشـی و حرفـهای
آن مؤسسه و نیز عضو انتخابی کشوری در شورای  RIBAاست.
)2. Higher Education Funding Council (HEFC

1. Emeritus Professor

)7. Royal Institute of British Architects (RIBA

نه

کتاب پیش رو ،ترجمة آخرین ویراست الوسون در سال  2667اسـت .وی در مقدمـة آخـرین
ویراست  2661کتاب دیگرش ،طراحان چگونه میاندیشند ،که ترجمة فارسی آن توسـط دانشـگاه
شهید بهشتی در سال  1792منتشر شده است ،با اشاره به کتاب حاضر ،آنها را دو کتاب همـراه و
مکمل هم میداند و اضافه میکند که بسیاری از جرح و تعدیلها و نیز جابهجایی مباحث میان دو
کتاب را در ویراست آخر ،به نیت همراه و مکملساختن آنها انجام داده است.

سعی نویسنده در تدوین آخرین ویراست دو کتاب آن بوده است کـه مباحـث کتـاب طراحـان
چگونه میاندیشند به ماهیت مسئلهها و فرایند طراحی بپردازد و کتاب طراحان چه مـیداننـد بـر
ماهیت دانش طراحی تمرکز داشته باشد .اکنون این دو کتـاب ،بـه گفتـة الوسـون ،در کنـار هـم،
معرف و بازتاب آخرین اندیشههای حاصل از چهار دهه پژوهش وی در حوزة طراحیپژوهی است.

با عنایت به این نکته ،نگارندة این سطور ،در پیشگفتار ویراست جدید کتاب طراحان چگونه
میاندیشند ( ،)1792ترجمة کتاب طراحان چه مـیداننـد را نیـز وعـده داد تـا بـه یـاری خـدا
مجموعة کاملی به جامعة طراحی کشور تقدیم کند.
تحقق این نیت ،پس از یاری خداوند ،تنها با همکاری و مشارکت مؤثر دو دوست عزیـز ،مهنـدس
فرزانه باقیزاده ،معمار و مدرس معماری ،و دکتر فرهاد شریعتراد ،عضو هیئت علمی گـروه معمـاری
دانشگاه شهید بهشتی میسر شده است .متن کتاب ،ابتدا فصل به فصل توسط آن دو بزرگـوار ترجمـه
شده است .سپس نگارندة این سطور ،نسخة اولیة ترجمه را ،جمله به جملـه بـا مـتن اصـلی مقابلـه و
تصحیح کرده است .در مواردی نیز که به توضیح بیشتر نیاز بوده است ،پانوشت افزوده شده بـا نشـانة
( -م) از پانوشتهای اصلی کتاب متمایز شده است .با این دقـت نظـر ،سـعی مترجمـان بـر آن بـوده
است که برگردان فارسی متن کتاب با امانتداری کامل انجام شود.
صحت نگارش و یکپارچگی متن کتاب ،بیتردید ،وامدار تیزبینی و دقـت ویراسـتار محتـرم،
خانم ندا نوری و همکاری دلسوزانة مدیریت و کارکنان ارجمند انتشارات دانشگاه ،به ویژه خـانم
آذرمه سنجری است که چون همیشه ضامن کیفیت و پیراستگی کتاب بودهاند.
مترجمان این کتاب امید دارند مدرسان و دانشـجویان رشـتههـای طراحـی و نیـز طراحـان
عالقمند و اندیشمند کشور ،که مخاطبان فرهیختة کتاباند ،کاستیهـای احتمـالی را بـه دیـدة
اغماض بنگرند و این کتاب بتواند در کنار کتاب همراه خود ،طراحان چگونه میاندیشند ،جایگاه
شایستة خود را در جامعة طراحی و آموزش طراحی کشور بیابد.
حمید ندیمی
پائیز 9315

ده

پیشگفتار نویسنده
پزشک امکان دفن اشتباهاتش را دارد ،اما معمار فقط میتواند بـه کارفرمـایش توصـیه
کند که درخت انگور بکارد.
فرانک لویدرایت

این جمله نقلقولی است از فرانک لویدرایت ،معمار بزرگ امریکایی ،در نیویورر تایمز ( 7اکتبر
 .)1917در فضای غیردوستانة کنونی ،دور از انتظار است که نکتة او همراهی چندان کارفرمایان
ناخرسند طراحان را جلب کند .اما جوهرة کالم موجز او اکنون نیز به اندازة همان زمان ،گیرایی
هوشمندانهای دارد .طراحان آشکارا خود را درگیر ایدههایی میکنند کـه معمـوال بـا بازاندیشـی
حاصل از گذر زمان ،ضعیف و حتی ناموجه بهنظر میرسند .به همین دلیـل ،بـهویـژه ،معمـاران
بهتازگی هدف نقدهای مطبوعاتی ناخوشایندی بودهاند .طراحـان صـنعتی دسـتکـم مـیبیننـد
محصوالتشان در پاسخ به بازار ،اندر اندر محو میشود اما ساختمانها عادت ناپسندی دارنـد،
اینکه برای تبلیغ اشتباههای معمارانشان در محل باقی میمانند.
خوانندة عزیز! اکنون سرنوشت نویسندگان کتابهای طراحی را در نظـر بگیریـد .افـزونبـر
آنکه کتاب در قفسههای کتابخانه میماند ،این بداقبالی هم وجود دارد که اثر با نخستین تـاریخ
چاپش نشاندار میشود .این هنگامی غافلگیرانه میشود که دیگران ،از سر لطف ،آن را ارزشـمند
مییابند و در مطالعات خود به آن ارجاع میدهند .آغاز کردن با این نکته بیراه بهنظـر مـیرسـد
اما با گذشت سالها ،یادآور همیشگی گذر محتوم زمان میشود.
طراحان چگونه میاندیشند ،نخستین کتاب من ،مدتها پـیش نگاشـته شـد ( )Lawson, 1980و
اگر اکنون نگارش آن را آغاز میکردم ،احتماال بـه روشـی کـامال متفـاوت بـود .امـا از آن زمـان
تا کنون ،کتاب در جریان نشر بوده و همانطور که ایدهها پرورش یافته و پژوهشهای بیشـتری
انجام گرفته ،چندین ویرایش را پشت سر گذاشته است ( .)Lawson, 1997این کتـاب در ویـرایش
دیگری زندگی را از سر گرفت اما بهتدریج آشـکار شـد بسـیار بیشـتر از گنجـایش سـاختار اولیـة
طراحان چگونه میاندیشند ،گفتنی وجود دارد.
ازاینرو ،این کتاب را می شود مجلد همراه برای طراحان چگونه میاندیشند انگاشت .اکنـون
یازده

طراحی را بسیار بهتر از زمانی درر میکنیم که کتاب یادشده نخسـتینبـار چـاپ شـد .مـردم
قرنهاست دربارة تجربة خود از طراحی نوشتهاند و برخی سعی در تعمیم آن داشتهاند اما نظریة
طراحی ،بهمنزلة موضوعی جدی در عرصة جهانی ،شاید عمری بیش از چهار یا پنج دهه نداشته
باشد .واضح است که هنوز بسیاری چیزها برای آموختن وجود دارد اما مـیپنـداریم کـه دربـارة
طراحی بسیار میدانیم.
ریشههای این زمینه از دانش از چیزی برمیآید که روششناسی طراحی شناخته مـیشـود.
آن کارهای نخستین بیشتر به روش و فنون تخطیناپذیر و بیشتر تجویزی بودند .ما از آن نقطـه

پیشرفت چشمگیری بهسوی پژوهشی بسیار عمیقتر و کاری توصـیفیتـر داشـتهایـم .طراحـان
چگونه میاندیشند بر ماهیت مسئلههای طراحی و فرایندهای طراحی تمرکز داشت .ایـن کتـاب
بیشتر دربارة دانش خاصی است که طراحان ،هنگام پرداختن به هنر خود ،بر آن تکیه میکننـد
و آن را بهکار میبرند .کتاب حاضر همة موضوعاتی را بررسی نخواهد کرد که در ایـن زمـان ،بـه
فهم فرایند طراحی مربوط میشود ،و این دو کتاب ،همراه با یکدیگر ،تصویر کاملتری از نظرگاه
من ارائه میدهند.
بااینحال ،کتاب با مطلبی آغاز میشود که با کتاب همراه خود همپوشانی دارد ،در عین اینکـه
ما ماهیت طراحی را برای جستجوی دلیل غیرعادی و ویژه بودن دانش طراحی و سـپس آزمـودن
راههای بررسی آن تصویر میکنیم .البته دانش طراحی ،خود ،نادیدنی است و به همین علـت آن را
از طریق مظاهر متعارفش جستجو میکنیم .این مظاهر دستنگـارههـایی را دربـر مـیگیرنـد کـه
طراحان هنگام پیشبردن پروژههای خاص و نیز هنگام کسب و توسعة دانشی که بر آن متکیانـد،
تولید میکنند .همچنین ،شامل مسائل بغرنجی میشود که طراحـان در ارتبـاط برقـرار کـردن بـا
ابزارهای جدیدتر طراحی به کمک رایانه دارند .شاید بر اثر کار کردن با چنـین ابزارهـایی و نـاقص
یافتن آنها ،بشود چیزی دربارة انواع دانش مورد نیاز طراحان برای کـار کـردن آموخـت .طراحـی
هنگامیکه حرفهای انجام میشود ،بیشتر وقتها فعالیتی اجتماعی است شامل گروههای طراحـان،
مشاوران متخصص و البته کارفرماها و اشخاص ذینفع دیگر .این امـر ،بـهمنزلـة راه دیگـری بـرای
آشکارسازی ماهیت دانشی که آنها بهکار میگیرند ،ما را به بررسی گفتگوهای این نقـشآفرینـان در
حین پیشرفت طراحی رهنمون میشود .پس از جمعبندی بحـث تـا اینجـا ،بـه ماهیـت خبرگـی در
طراحی نگاهی میاندازیم .آنچه طراحان بهواقع موفق را برجسته میکند ،چیست؟ آیـا آنهـا چیـزی
میدانند که ما نمیدانیم ،یا احتماال همان چیزها را بهگونهای دیگر میدانند؟
دوازده

البته همة این پرسشها در  ،1986هنگامیکه طراحان چگونه میاندیشـند را نخسـتینبـار
نوشتم ،وجود داشتند .اما در آن زمان شواهد اندکی درمـورد عمـل واقعـی طراحـی و چگـونگی
کسب مهارتها ،چه بهصورت دانشگاهی و چه بهصورت حرفـهای ،داشـتیم .درر مـا از ماهیـت
مسئلههای طراحی بسیار محدود بود .میدانستیم که طراحی کـاری اسـت هـم یـأسآور و هـم
درعینحال ،ارزشمند ازنظر ذهنی اما از چرایی آن درکـی انـدر داشـتیم .طراحـی امـروز هـم
رازهای بسیاری دارد اما اکنون شواهد چشمگیری دربارة ماهیت آن گرد آوردهایم .بهویژه اینکـه
توفیق دیدن پژوهشگرانی را داشتهایم که از زوایای بسیار متفاوتی بـه آن پرداختـهانـد .در ایـن
کتاب اطالعـات یـا مبـاحثی را خواهیـد یافـت کـه روانشناسـان ،جامعـهشناسـان ،فیلسـوفان،
زبانشناسان ،انسان شناسان ،دانشمندان علوم شناختی ،دانشمندان رایانه و البته خـود طراحـان
گردآوری کردهاند یا بسط دادهاند .ماهیت دانشی که طراحان بـا آن کـار مـیکننـد و چگـونگی
استفاده از آن همچنان زمینههای مطالعاتی پرباریاند ،نه فقط برای اینکه دربارة طراحی بیشـتر
بیاموزیم بلکه برای آنکه احترام به این سنتهای مهم جستجوگری را یاد بگیریم .طراحـی بایـد
یکی از میانرشتهایترین موضوعات باشد که در ساختارهای قدیمی که بسیاری از دانشگاههـای
بزرگ ما ،ازجمله دانشگاه خود من ،برای تقسیمبندی دانش بـهکـار مـیبرنـد بـهسـختی جـای
میگیرد .شاید پژوهش طراحی ،فراتر از هر چیز دیگر ،به ما میآمـوزد کـه آن سـاختارها را بـه
چالش بکشیم ،خواه همچنان به ما کمک کنند یا بیشتر مواقع بازدارندة جستجوی ما باشند.
ماهیت دانش طراحی هم جذاب است و هم پیچیده .البته مطالعة آن ممکـن اسـت بـه هـر
طراح مشتاقی کمک کند اما طراحان شاغل در حرفه ،درنهایت بهطور ضمنی ،بـه درر ماهیـت
این دانش میرسند و آن درر را با کارهای خود نمایش خواهنـد داد .امـا بسـیاری دیگـر ایـن
درر ضمنی را کسب نمیکنند چرا که کسب آن بیشتر فقط از طریق تجربة چنـدبارة طراحـی
امکانپذیر است .آنها ممکن است دریابند مطالعة آنچه طراحان میداننـد باعـث نمـودار شـدن
بینشهای شگفت و ارزشمندی شود که به آنها امکان تعامل بسیار مؤثرتر با طراحان میدهـد.
افرادی که با طراحان کار میکنند و به آنها متکیانـد ،ماننـد کارفرماهـا ،افـرادی کـه سـفارش
طراحی را میدهند ،اسـتفادهکننـدگان طـرح ،قانونگـذارانی کـه بـر طراحـی نظـارت دارنـد یـا
استانداردها و شیوههایی را تعیین میکنند که طراحی باید مطابق آنها انجـام شـود ،همـة ایـن
افراد و بسیاری دیگر بهراحتی قادرند به فرایند ظریف طراحی و بنـابراین ،بـه کیفیـت محصـول
نهایی آسیب برسانند ،حتی بدون اینکه از تأثیر خود آگاه باشند .بـا ایـن همـه ،چنـین بـهنظـر
سیزده

میرسد که مطالعة طراحان چه میدانند درر رایج ما را از آنچه دانش صحیح را پدید مـیآورد،
آنگونه که برای دانشمندان حوزة اطالعات و علوم شناختی جالـب و بـاارزش اسـت ،بـا چـالش
روبهرو میکند.
افراد بسیاری طی این سالها به من لطف داشتهاند و گفتهانـد کـه کتـابهـای دیگـر مـن
برایشان جالبتوجه بوده و به آنها یاری رسانده است .برخی نیز کتابها را دلسردکننده و حتی
آزاردهنده یافتهاند .امیدوارم این کتاب جدید هم به شماری از خوانندگان برای توسعة ایدههـا و
درکشان کمک کند ،اما بیشک دیری نخواهد پایید که آرزو کنم درختان انگور فرانک لویدرایت
دوباره برویند.
برایان الوسون

چهارده
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پرده برداشتن از دانش طراحی
یک راه طراحانة دانستن.
نایجل کراس

1

دانش میآید ،اما خرد درنگ میکند.
آلفرد ،لُرد تنیسون

2

آیا چیزی به عنوان «دانش طراحی» وجود دارد؟
توصیف آنچه طراحان میدانند کار آسانی نیست .در همایشی که بهتازگی دربارة آمـوزش معمـاری
برگزار شد ،یک سخنران کنفرانس را برای بیان آنکه معمـاران چـه مـیکننـد ،بـه چـالش کشـید.
ممکن است فکر کنید پاسخ دادن به این پرسش ساده است ،اما هیچیک از حرفهمنـدان باتجربـه و
کارشناسان آموزش حاضر در جمع شجاعت کافی برای رویـارویی بـا چـالش نداشـتند .هـیچکـس
نمیتوانست بااطمینان ،توصیفی موجز ارائه دهد که توافق جمعی درمورد آن وجود داشته باشـد و
کار همة معماران را نیز توصیف کند .بهراحتی میشود دو نفر را یافت که خود را معمار بنامند ،امـا
کارهای روزانة آنها شباهتی به هم نداشته باشد .پاسخ ساده و مطلوب به پرسش کلیتر «طراحـان
چه میکنند؟» از این نیز دشوارتر است .این کتاب نه درمورد معماری یا ،بهطـور خـاص ،معمـاران
است و نه کتابی است که به شما بگوید چگونه طراحی کنیـد .بلکـه بیشـتر تـالش در بسـط دادن
بخشی از پاسخ بهنسبت طوالنی به برخی پرسشهای بسیار کوتاه دارد .آنچـه طراحـان مـیداننـد
چیست؟ آیا دانش طراحی به راه ویژهای از دانستن نیاز دارد؟ طراحان چگونه دانش خود را کسـب
و از آن استفاده میکنند؟ بنابراین ،در این کتاب ویژگیهای مشترکی را بررسی خـواهیم کـرد کـه
میشود در انواع دانشی یافت که طراحان به آن متکیانـد و سـعی خـواهیم کـرد توضـیح دهـیم،
درحقیقت ،چرا آنها ویژه و از برخی جهات نامتعارفاند.
2. Alfred, Lord Tennyson
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1. Nigel Cross

 2طراحان چه میدانند

برای آغاز ،میشود به این نکته توجه کرد که فقط کار طراحی نیسـت کـه مشـخص کـردن
دقیق آن دشوار بهنظر میرسد .برای نمونـه ،مـیشـود بپرسـیم «کشـاورزان چـه کـاری انجـام
میدهند؟» کامال امکانپذیر است دو کشاورز را بیابیم کـه در کارهایشـان تقریبـا هـیچ فعالیـت
مشترکی نداشته باشند .یکی ممکن است دهقـان باشـد کـه در تپـهماهورهـا بـه گوسـفندداری
مشغول است ،درحالیکه دیگری ،در زمین زراعی همواری ،گندم کشت میکند .در توافق بر سر
این هیچ مشکلی نداریم که هر دوی این افرادِ خوب و شریف کشاورزند حتی اگر کارهایی کـامال
متفاوت انجام میدهند .شاید بگویید «دیدن عامل مشترر آسان است .هر دوی آنها به این یـا
آن روش مواد غذایی تولید میکنند .بنابراین ،پاسخ این است که کشاورزان مـواد غـذایی بـهعمـل
میآورند» .شاید این پاسخ در این مورد درست باشد ،اما شـاید دهقـان گوسـفندان را فقـط بـرای
پشمشان پرورش دهد و هیچگاه آنها را به بازار نفرستد ،پس همة کشاورزان مواد غذایی بـهعمـل
نمیآورند .پس این تعریف ،به همان سادگی که در ابتدا ممکن است بهنظر برسد ،نیست.
در کتاب طراحان چگونه میاندیشند ) (Lawson, 1997بسـیاری از تعریـفهـای طراحـی را
فهرست کردم و بیشتر آنها را بهگونهای ناقص یافتم و آن تجربه را اینجـا تکـرار نخـواهم کـرد.
بههرحال ،بیایید مثال کشاورزی را با مقایسة دو طراح ادامه دهیم .یکی از طراحان ممکن اسـت
طراح مد باشد که مجموعة لباسهای منحصربهفرد ،استثنایی ،گران و شاید بسیار غیرکـاربردی
را برای بازار لباسهای مارکدار ،در یکی از مراکز بزرگ مد ،همچون پاریس ،میالن ،سائوپائولو یا
لندن خلق میکند .طراح دیگر ما ممکن است معماری باشد که از سوی زنجیرهای بینالمللی از
فروشگاههای فستفود ،که باید در اینجا گمنام بماند ،بهکار گرفتـه شـده اسـت .طـراح نخسـت
بیشتر بهعلت ابتکار و نوآوری ،موفقیت بهدست میآورد ،درحالیکـه دومـی درصـورت طراحـی
خیلی دور از ذهن ،به احتمال بسیار زیاد کارش را از دست خواهد داد .دنیای مد لباس بـهعلـت
نوعی عجیب و غریب بودن رونق مییابد و درعینحال ،با نوعی اتفاق نظر جهانی پـیش مـیرود؛
زمانی تابع بلندی حاشیه و طیف رنگی اسـت و زمـانی دیگـر تـابع ایـدههـایی کـامال متفـاوت.
درمقابل ،کل مفهوم امتیاز انحصاری فستفود چندملیتی در این است که هـر فروشـگاه ،در هـر
زمان و در همة کشورها ،فرهنگها و اقلیمها ،بهسرعت از سوی عالقهمندانش شناسایی شود.
ازاینرو ،آیا ممکن است که این دو طراح واقعا به یک گروه شغلی پایـه متعلـق باشـند؟ آیـا،
بهواقع ،امکان دارد درمورد طراحی با چنین دامنة گستردهای بحث کنیم ،یا باید همواره تحلیـل
خود را به گروهی کامال تعریفشده در زمانی مشخص محدود کنیم؟ بیتردید پاسـخ ایـن اسـت

