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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و یکم / زمستان 1397 / سال ششم

چکیــــده: 

ترسیم طرحواره ای جامع نگر از فرآیند طراحی معماری با تطبیق روش شناسی 
تأویلی شناخت طراحانه، بر سازواره ی کلی معرفت در نظام حکمت متعالیه*

علی روان*

سعید علیتاجر**
دانشجوی دکترای گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان)نویسنده مسئول(

تاریخ دریافت مقاله: 96/10/23        تاریخ پذیرش نهایی:97/10/29

در فضای پژوهشی کشورمان، پیرامون فرآیند طراحی معماری، دو گرایش عمده نظری مشاهده می شود. یکی سامانه ی اندیشه ای حکمت 
و دیگری یافته های تجربی طراحی پژوهی معاصر. پژوهش حاضر به دنبال پیدا کردن نوع رابطه میان این دو دیدگاه نظری، برای مقابله با 
آسیب های این حوزه است. مسأله ی اصلی، بررسی تطبیقی شباهت ها و تفاوت ها، میان سازواره ی کلی معرفت در حکمت متعالیه، و روش شناسی 

تأویلی و تجربی خاص طراحی است.   
 هدف کالن این پژوهش، تطبیق جایگاه دانسته ها در مورد معرفت شناسی و فرآیند طراحی است. هدف ُخرد نیز ترسیم مدلی جامع نگر و وجودی 
برای فرآیند طراحی است. هدف کاربردی نیز، فهم سرشت طراحی برای یاددهی-یادگیری بهتر است. اهمیت و ضرورت چنین تحقیقی نیز، پرهیز 

از نسبی گرایی در رقابت عرضی تئوری ها، و در نتیجه وحدت ترکیبی و تطبیق مراتب نظریه ها، در ساختاری جامع برای معرفت طراحی است.
پرسش های تحقیق شامل: چیستی معرفت طراحانه و ترسیم طرحواره از فرآیند آن )با هدف توصیف(، تطبیق علل معرفت طراحانه در نقشه 
کلی معرفت )با هدف تبیین(، و امکان نگاه ترکیبی و تطبیق طولی تئوری های معرفت بجای انتخاب عرضی آنها در پژوهش های طراحی است 
)با هدف کاربست(. روش تحقیق، در چارچوب پارادایم واقع گرایی استعالیی است؛ که با راهبرد »پس کاوی« برنامه ریزی شده است. در فرآیند 
تحقیق، پس از تخیل )فرض( مدلی توصیفی-تمثیلی و هسته-پوسته ای از چارچوب نظری معرفت شناسی حکمت متعالیه، آزمون کارکرد 

مکانیسم مدل با شواهد تجربی طراحی پژوهی، در ده قضیه مربوط به اقسام و فرآیند معرفت، بررسی شده است.
مکانیسم های مدل شامل دانش حضوری/حصولی، تصور/تصدیق، وحدت/کثرت، علم اجمالی/تفصیلی، مراتب فرآیند ادراک، حرکت جوهری 
و کمال، صعود/نزول، حکایت و وجود ذهنی، اتحاد نفس، و فاعلیت نفس است؛ که به ترتیب با شواهد تجربی طراحی پژوهی شامل دانش 
ضمنی/صریح، تصور/ارائه/آزمون، کل/جزء، طرح مایه/جزئیات، مراتب طراحی، خبرگی، خودآگاه/ناخودآگاه، تفکر انعکاسی، راه حل محوری، قاب، 

و سازنده گرایی، مقایسه و تطبیق داده شده است. 
یافته های حاصل از تطبیق حاکی از آنست که، شواهد تجربی طراحی پژوهی در فرآیند دانستن خاص طراحان، با کلیات مکانیسم نظری معرفت 
وجودی حکمت متعالیه، در مقوله روش، اقتران دارد، که بصورت مدل توصیفی-تمثیلی و هسته- پوسته ای ترسیم گردید. دامنه این تطابق، 
به فرآیند شناخت(اقسام علم و فرآیند کسب آن) محدود است، و به مباحثی همچون مبانی، محتوا، هدف و غایت معرفت، قابل تعمیم نیست. 
بنابراین در پژوهش پیرامون فرآیند طراحی، معرفت شناسی وجودی حکمت متعالیه، و طراحی پژوهی (هرمنوتیک) اخیر، نظریه های رقیب و هم 
عرض یکدیگر نیستند، بلکه تفاسیر عام و خاص(ِمن َوجه) از یک فرآینِد شناخت هستند، که در مراتب متفاوت تأمل و عمل، بعنوان وجوه تجربه

واحد، قرار دارند. پس شناخت شناسی تجربی-علمی طراحی، قابلیت قیاس طولی از گستره معرفت شناسی نظری-فلسفی صدرایی را دارد.

طولی  تطبیق  معرفت،  ساختار  وحدت  صدرا،  متعالیه  حکمت  طراحی،  فرآیند  طرحواره ی 
مراتب نظریه ها، پس کاوی.

واژه های کلیدی: 

* ravan.ali@gmail.com   ** tajer1966@gmail.com   

به  معماری«  دانشگاهی  آموزش  در  تربیت جامع نگر،  و  تعلیم  عنوان »نظام  اول تحت  نویسنده ی  دکترای  رساله ی  از  برگرفته  مقاله  این   *
راهنمایی دکتر سعید علیتاجر در دانشگاه بوعلی سینای همدان است.
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تطبیق مراتب نظریه ها، در ساختار جامع معرفت
در پژوهش های معاصر کشورمان پیرامون طراحی معماری 
و فرآیند آن، بطور کلی دو گرایش نظری مشاهده می شود. 
بر  آن  داللت های  و  حکمت  اندیشه ای  سامانه ی  یکی 
معماری ایرانی و فرآیند معرفت طراح؛ و دیگری یافته های 
و  معرفت شناسی  بر  مبنی  معاصر،  طراحی پژوهی  تجربی 
روش شناسی طراحی، به عنوان راه خاص دانستن طراحانه. 
مسأله ی اصلی پژوهش حاضر، پیدا کردن رابطه ی صحیح 
میان این دو دیدگاه است. آسیب هایی که در این حوزه به 
چشم می خورد: بی ریشگی معرفت تجربی صرف، ابهام در 
در  تفریط  و  افراط  طراحانه،  روش  به  حکمت  داللت های 
کل نگری و جزء نگری با سوگیری در کرانه ها، خلط جایگاه 
و مرتبه ی نظریه ها و داوری غلط در مورد توان تبیینی آنها، 
چالش  است. پس  آنها  میان  از  انتخاب عرضی  باالخره  و 
پیش رو، یافتن رابطه ی نظریه ها، در راستای ایجاد وحدت 
معرفت )با پرهیز از تکثر معرفتی( است. با تطبیق شباهت ها 
و تفاوت ها، پاسخ به این مسأله باعث فهم جایگاه و دامنه و 
کاربرد صحیح سامانه ی فکری، تئوری عام، تئوری خاص، 
و گزاره های تاریخی، در ساختاری طولی برای درک جامع 
رویکرد  رابطه  مهم،  این  از  ابهام زدایی  می گردد.  حقیقت 
و  کل نگری  علمی-تجربی،  رویکرد  با  ِحَکمی-فلسفی 
جزء نگری، و علیت طولی و عرضی را روشن کرده؛ و درک 
نردبان های تطبیق طولی )مراتب معرفت( و پل های تطبیق 
ترتیب  بدین  می سازد.  ممکن  را  معرفت(  )مراحل  عرضی 
جامع نگری در معرفت با ترکیب همزمان کل و جزء، و عام 

و خاص صورت می گیرد.
جایگاه  تطبیق  پژوهش،  این  کالن  هدف  بنابراین 
است.  طراحی  فرآیند  و  معرفت شناسی  مورد  در  دانسته ها 
و  متعالی  وجودی،  جامع نگر،  مدلی  ترسیم  نیز  ُخرد  هدف 
نیز  کاربردی  هدف  است.  طراحی  فرآیند  برای  معنا محور، 
است.  بهتر  یاددهی-یادگیری  برای  طراحی،  فهم سرشت 
چون  مواردی  از  پرهیز  تحقیقی  چنین  و ضرورت  اهمیت 
معرفتی،  تکثر  به  زدن  دامن  و  تئوری ها  عرضی  رقابت 
تجزیه گرایانه،  و  تجربی  دیدگاه  به  اقبال  بی رویه ی  رشد 
نتیجه  در  و  گزاره ها،  کذب  و  صدق  در  دو ارزشی  منطق 

حصول وحدت ترکیبی معارف، و تطبیق مراتب نظریه ها در 
ساختاری جامع برای معرفت طراحی است. چنین دیدگاهی 
از عدم پرسشگری در برخورد با مسائل روز، ذهنیت خالی و 
منفعل، و پذیرش بی چون و چرا جلوگیری کرده؛ و در نتیجه 
تربیت فلسفی طراحان، و تقویت قوه ی نقد و مباحثه را در 
تحقیق  اهداف  از  برخاسته  پرسش های  داشت.  پی خواهد 

است:  قرار  بدین 
o با هدف توصیف: فرآیند شناخت در معرفت شناسی حکمت 

متعالیه چیست و چه طرحواره ای دارد؟
o  با هدف تبیین: علل معرفت طراحانه، چه جایگاهی در 

دارد؟ معرفت شناسی صدرایی  کلی  نقشه 
نظریه های  طولی  تطبیق  آیا  )تغییر(:  تغییر  هدف  با   o
معرفت عقلی )فلسفی و عام( و تجربی )علمی و خاص(، در 

دارد؟ امکان  طراحی  فرآیند  پژوهش های 
o مقاله هدف تفسیری/ تاریخی ندارد.

فرآیند تحقیق نیز شامل این گام ها است:
o بیان مسأله و تعریف آن

o بررسی ادبیات و پیشینه شامل مکاتب معرفت، تاریخچه  ی 
طراحی پژوهی، سوابق پژوهش و رویکرد تحقیق

o روش شناسی و طرح تحقیق شامل نظام معرفتی، پارادایم 
پژوهش، راهبرد و روش، و فرآیند تحقیق

o شرح چارچوب نظری و مدلسازی استعاری فرضیه شامل 
مفاهیم کلی و عام، استعاره ها، و مکانیسم مدل

o گردآوری داده ها و شواهد تجربی
o بخش اصلی: بحث و بررسی در مطابقت شواهد تجربی با 

مکانیسم مدل، که در دو گام قبلی فراهم شد.
o نتیجه گیری از تطبیق و مرور پرسشهای تحقیق 

روش شناسی  و  )فلسفی(  عام  معرفت شناسی   .1
)تجربی( خاص 

و  ادبیات موضوع معرفت شناسی  بررسی  به  این بخش  در 
روش شناسی طراحی، و پیشینه ی تحقیق در روش شناسی 
فرآیند طراحی )معماری( پرداخته می شود. بصورت تحلیلی، 
نظریه ها در سه گروه نقلی )قیاس دینی(، عقلی )استدالل 
فلسفی(، و تجربی )استقرای علمی( وجود دارند. در راستای 
هدف جامع نگری و وحدت معرفتی که حاصل تطبیق مراتب 
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نظریه ها است؛ قسمت اول در پِی یک بستر نقلی- عقلی 
یافتن  با  مهم  این  است.  طراحی  فرآیند  طرحواره ی  برای 
سازگار  )که  طراحی  فرآیند  از  عقلی-تجربی  توصیف  یک 
با مرحله ی قبل باشد(؛ در قسمت دوم پیگیری می شود. در 
قسمت سوم، سوابق تحقیق در زمینه ی فرآیند طراحی، بر 
اساس حکمت متعالیه و نظریه های علمی-تجربی، جستجو 

گردیده؛ و پس از تحلیل، رویکرد و نوآوری در طرح تحقیق، 
معرفی شده است. 

1-1. معرفت شناسی مکاتب فلسفی: امکان و فرآیند شناخت 
ترسیم  و  توصیف  قابل  شناخت«  »فرآیند  آیا  که  این 
عنوان  با  معرفت شناسی،  در  دیگری  مبحث  به  است؛ 
بر  ابتدا  مطالعه،  این  در  برمی گردد.  شناخت«  »امکان 
خداباور  دسته  ی  دو  به  مکاتب  خداشناسی،  دیدگاه  اساس 

جدول 1. مقایسه ی تطبیقی معرفت شناسی مکاتب )مأخذ: نگارنده(

ماهیت 
شناخت

تجربه 
شناخت

جریان 
شناخت

فرآیند 
شناخت

سرچشمه ی 
واقعیت

امکان 
شناخت 
یقینی

مشرب فلسفی خداشناسی

عرضی تجربه ی 
بیرونی

از ظاهر به 
باطن

از جزء به 
کل مستقل از 

شناسنده
امکان 

معرفت با 
مدد وحی به 

عقل.

حکمت مشاء

واقع گرای 
دینی ذاتیخداباورانه تجربه ی 

درونی
از باطن به 

ظاهر
از کل به 

جزء
حکمت 
اشراق

وجودی تجربه ی 
متعالی

تطبیق ظاهر 
و باطن

از جزء اما در 
طول کل

مستقل از 
فاعل شناسا

حکمت 
متعالیه

پوچ ناممکن
ندارد امکان ترسیم 

ندارد
غیر قابل 
دسترس

معرفت 
امکان ندارد. معاندان1 

منکران

انسان  مدارانه

کذب بی اعتبار امکان صدق 
ندارد.

شکاکان2

عرضی اما 
ذات پندار

تجربه ی بیرونی 
تجربه ی مادی

از ظاهر به 
باطن

از جزء به 
کل

مستقل از 
شناسنده ممکن است.

واقع گرایی3 
واقع گرا

اثبات گرایی4

عرضی تجربه ی 
فردی

عرضی 
و افقی و 
ریزوماتیک

جزء نگر و 
ریزومی و افقی
فرآیند واحدی 

ندارد
فاقد کلیت 

برساخته 
شناسنده

هیچ معرفتی 
یقینی نیست.

نسبی گرایی5
نسبی گرا

همه ی معرفت ها 
صحیح است.

کثرت گرایی6

وجودی

تجربه ی 
آزادانه

از اراده به 
مسئولیت

اجزا مرتبط 
با کل

پویش 
شناسنده

ممکن است.

وجود نگری7

وجود گرا

اصالت 
تجربه ی 

درونی

از سطح به 
عمق

کاهش 
پدیدارها

فاعل 
شناسنده

پدیدار شناسی8

تجربه ی 
کامل و 
متکثر

چرخه ی 
ظاهر و باطن 
یا سطح و 

عمق

سطح و 
عمق مرتبط
عمودی و 
تأویلی و 
استعالیی

فاعل مفسر تفسیر 
تأویلی9
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از  استفاده  با  پدیدارشناسان،  و  اثبات گرایان  میان  ناسازگار 
بینا ذهنی13  موجودیتی  کشیدن  پیش  و  گادامر  هرمنوتیک 
که  کنند  مطرح  قطب  دو  این  میان  پلی  رسانه14،  به نام 
)ناصرخاکی  باشد  آتی روش شناسی طراحی  می تواند نسل 
و نوریان 1390، 57(. مقایسه ی تطبیقی میان این نسل ها 
)بجز نسل دوم( در جدول شماره دو به اختصار آمده؛ هر 
به دلیل همپوشانی و  چند مرز بندی دقیق میان دیدگاه ها 

است. دشوار  تدریجی  تکامل 
بیشتر  اول  نسل  که،  آید  می  بر  چنین  تطبیقی  بررسی  از 
تجربی-عینی و نسل دوم و سوم بیشتر عقلی-ذهنی است. 
اما در تکامل نسل سوم، نسل متاخر که بر مبنای مکتب 
وجود گرای "تفسیر تأویلی" است، با امتزاج تأویلی افقهای

ذهنی/ عینی یا عقل و تجربه(تامل و عمل)، معرفتی چند 
معرفی  تجربه،  مورد ساختار  در  را  واحد  و  ترکیبی،  سویه، 
می کند. بنابراین بیشترین تطابق را با روش وجودی حکمت 
متعالیه (در بخش قبل) دارد، و بعنوان پشتوانه روش شناسی 
نهایی  نتیجه  گرفت.  خواهد  قرار  استفاده  مورد  طراحی، 
بررسی های تطبیقی دو بخش اخیر، قرار دادن نقل و عقل 
و تجربه، در یک راستای مراتبی و طولی هماهنگ، برای 

تحقق جامعیت و وحدت نظریه ها بود.
در  فرآیند طراحی  پژوهش مدل های   3-1. سوابق 

اسالمی اساس حکمت  بر  ایران 
مقاالت  و  پایان نامه ها  و  کتب  روی  بر  سوابق  جستجوی 
پژوهش  در  متنوع  رویکردهای  وجود  از  حاکی  فارسی، 
حکمت  به  رویکرد ها  که  بوده؛  طراحی  فرآیند  پیرامون 

گرفت.  قرار  پژوهش  این  نظر  مورد  متعالیه 
o در کتاب هویت اسالمی در معماری و شهرسازی، بخشی 
فرآیند طراحی  و  اجتهاد شیعی  ده گانه ی  قواعد  تطبیق  به 
اصول  برداشت  با  مجتهد،  معماِر  دارد.  اختصاص  معماری 
طرحی  نظری،  ثابت  اصول  از  نسبی،  و  اعتباری  و  عملی 
بین حکمت نظری  رابطه ای طولی  و  با هویت می آفریند؛ 
ایجاد می کند. در ضمن آسیب و مغالطه ی زمان  و عملی 
عملی  با  نظری  گزاره های  دادن  قرار  هم ارز  نیز،  معاصر 
)مصداقی(، و تعارض نمایی با عنوان قدیم و جدید )بجای 
معرفت کلی و جزئی(، توصیف شده است. همچنین به سیر 

و انسان مدار تقسیم شده؛ سپس انواع مشرب های فلسفی، 
در  معرفت(،  )مکانیزم  شناخت  فرآیند  و  امکان  اساس  بر 
است.  گردیده  معرفی  و  طبقه بندی  یک  شماره ی  جدول 
مکاتب خداباور )حکمت خالده( ترکیب مراتبِی منابِع وحی 
مکاتب  صورتیکه  در  پذیرفته اند؛  را  انسانی  عقل  و  الهی 
را  وحی  که  هستند؛  صرف  عقلی  فلسفه های  انسان مدار، 
باور ندارند.  مکاتب خداباور، وسعت نظر و شمول بیشتری 
نسبت به مکاتب انسان مدار دارند. به همین دلیل در مراتب 
طولی، جایگاه باالتری داشته؛ و شایستگی آن را دارند که 
گیرند.  قرار  دیگر  مشرب های  طولی  قیاس  برای  مبنایی 
معرفتی  جامع نگری  پژوهش،  هدف  چون  دیگر  طرف  از 
جامع  حکمتی  سمت  به  تحقیق  رویکرد  بنابراین  است؛ 
طبیعه  و  نقل،  و  عقل  که  بود؛  خواهد  معرفت شناسی  در 
و ماوراء الطبیعه را دارای وحدت بداند )حکمت متعالیه(. از 
بنیادی  تناقض  نباید  معرفت،  ترکیبی  وحدت  در  که  آنجا 
میان مراتب نظریه ها وجود داشته باشد؛ نظریه ی تجربی-
عقلی- نظریه ی  با  باید  نیز  طراحی  شناسی  روش   علمی 
فلسفی معرفت، همسو باشد. پس در بخش بعدی به تشریح 
روش شناسی  یک  یافتن  برای  طراحی پژوهی،  تاریخچه ی 

می شود. پرداخته  طراحی،  فرآیند  از  جامع 
2-1. تاریخچه ی طراحی پژوهی

قبل از مطرح شدن طراحی پژوهی )از اواخر دهه ی 1950(، 
طراحی توصیف ناپذیر، جادویی، نخبه گرا، و غیر قابل آموزش 
روش شناسی  و  شناخت شناسی  اکنون  می شد.  تصور 
طراحی، ششمین دهه ی خود را سپری می کند و محققان 
این سحر آمیز ترین  از  ابهام زدایی  پی  در  سالیان،  این  طی 
دهه های   بوده اند. طی  طراحی،  یعنی  انسان  ذهنی  تالش 
60 و70 میالدی، تدوین و پیشنهاد روش های طراحی در 
تحلیل- روش  اول  نسل  گرفت:  شکل  عمده  جریان  سه 

ترکیب10، نسل دوم روش مشارکتی11، و نسل سوم روش 
نقش  بر  تأکید  به دلیل  دوم  نسل  طرحمایه-آزمون12. 
کار  فرآیند  مورد  در  توجهی  قابل  حاصل  استفاده کننده، 
مهلبانی  گرجی  95-96؛   ،1378 )ندیمی  نداشت  طراح 
1389، 113-114(. قطبیت معرفت شناسی میان نسل اول 
و سوم، محققان را بر آن داشته تا برای پر کردن شکاف 
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روند  در  قلبی،  و  حضوری  معرفت  به  حصولی  معرفت  از 
)نقره کار 1387(. است  گردیده  اشاره  تکامل طراح 

یافته های  تطبیق  با  خود،  دکترای  رساله ی  در  عظیمی   o
روانشناسی تفکر ناخودآگاه و اندیشه ی اسالمی، و اهمیت 
آن در فرآیند طراحی، روش طراحی معنا-خیال-معماری را 

معرفی نموده است.
فرآیند خلق  عنوان »ساختار  با  دکترا  رساله ی  در  تقدیر   o

و ادراک آثار معماری بر اساس مبانی حکمت متعالیه«، با 
تطبیق مراتب خلق عالم هستی )و انسان( با مراتب کشف 
فرآیند خلق  به عنوان  را  نزول  اثر معماری، قوس صعود و 
و ادراک معماری بیان کرده، و مدلی سه وجهی برای خلق 
اثر معماری با الگو گیری از نظام فیض معرفی کرده است. 
مفاهیم  تطبیق  با  خود،  دکترای  رساله ی  در  کرباسچی   o
ثابت و متغیر در حکمت اسالمی و طراحی معماری، حرکت 

جدول 2. بررسی تطبیقی نسل  های روش شناسی طراحی )مأخذ: نگارنده(

نسل نوظهور: روش ترکیبی نسل سوم: طرحمایه-آزمون نسل اول: تحلیل-ترکیب
تفسیر و تأویل

هرمنوتیک سازنده  گرایی
طبیعت گرا و پدیدارشناسانه اثبات گرایی پارادایم معرفتی

فلسفه و ادبیات علوم انسانی و هنر علوم طبیعی حوزه ی کاربرد
عینی – ذهنی / بینا ذهنیت

شناسنده پویا ذهنی
شناسنده فعال

عینی
شناسنده منفعل

ماهیت ادراک 
واقعیت

هستی شناسی 
معرفت

میان سوژه ای/ وجودی/ 
حکمت سوبژکتیو/ صوری/ خود بنیاد ابژکتیو/ ظهوری/ ثنویت دانش و علیت

حضوری/ حصولی حضوری/ نهفته و درونی حصولی/ روشن و بیرونی   علم

گفتگوی نظر و عمل دانش مهارت/ تجربی-عملی دانش قلمرو/ نظری- 
آکادمیک کسب معرفت

وحدت کثرات و تأویل نسبی و متکثر ذاتی و مطلق صدق )حقیقه(
جامع: همزمانیت کل و جزء
توجه به کل از زاویه ی اجزا

کل نگر و ترکیبی
سازنده گرا و شاعرانه

جزء نگر و تحلیلی
خرد  گرایی تکنیکی روش بررسی

معرفت شناسی

تفسیر و تأویل طراحانه دانستن خاص طراحانه علمی-تجربی روش شناسی
صریح + ضمنی ضمنی )کلیت و ترکیب( صریح )اجزایی( نوع دانش

تطبیق ذات و عرض تاریخ گرا و عرضی قانون گرا و ذاتی حاصل دانش
بهترین تبیین قیاسی)کل به جزء( استقرایی )جزء به کل( منطق استدالل

ترکیب طولی و استعال الهام/ شهود/ کشف عقل/منطق ابزار شناخت
فرد + جمع/ نسبی + مطلق/

درون + برون
اصول راهنمای طراح/

 ارزش فردی/ درونی/ نسبی
آبستره/ ذات ماده/ ارزش 
جهانی/ بیرونی/ مستقل و 

مطلق
زیبایی و معنی ارزش شناسی
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جوهری در مراتب معماری میان نسبی و اصیل را تشریح 
نموده است.

تأمل  با تطبیق  نیز در رساله ی دکتری،  بختیاری منش   o
از  در مراتب طولی عالم و مراتب طولی معماری، به سیر 

است. کرده  اشاره  معماری صورت  تا  معماری شکل 
عنوان  با  خود  دکتری  نامه  پایان  در  نیز  رئیس سمیعی   o
به  معماری«،  در  آن  تأویل  و  وجود  مراتب  »نظریه ی 
نظریه های منطق فازی و نگرش ابری پرداخته؛ و به تطبیق 
است. انداخته  نظر  معماری،  آثار  و  معمار  و  مراتب هستی 

o علیتاجر در رساله ی دکتری خود، تعریف وجود شناسانه ی 

اصالت  انسان و جهان و معماری،  رابطه ی  واژه معماری، 
وجود معماری بر ماهیت آن، اتحاد نفس، و باالخره وجود 
عینی و ذهنی معماری را تشریح نموده؛ و به وجوه مختلف 
)با نقش شهود(،  اما مکمل طراحی برای حقیقتی عالی تر 

اشاره داشته است.
تحلیل تطبیقی رساله ها در )جدول 3( آورده شده است. 

رشد معنوی و فراشناختی
دگردیسی و تکامل

خالقیت و حل مساله )رشد( 
عاطفی/ توانمندی های طبیعی 

توانایی طراحی

رفتار آموخته/ حل مسأله ی  
شناختی/ استقرای منطقی 

جواب از جزء مسأله ها
طراحی به عنوان

روش شناسی 
طراحی

تصور و ارائه و آزمون طرحواره ی ذهنی و آزمون/
حدس و بررسی

طراحی نظام مند و حل 
مسأله ی علمی با قانون 

یکسان
روش طراحی

تفسیر از وضعیت مبهم به 
وضعیت واضح

طرحمایه و مولد اولیه/ قیاس، 
پیشینه ها، شهود/ قاب بندی

مطالعه ی تفصیلی و مؤلفه ای/ 
پردازش منطقی اطالعات آغازگر طراحی

تکامل پابه پای مساله و راه 
حل راه حل محور مساله محور راهبرد حل مسأله

جامع، مانع و تام باشد
مسأله ی طراحی: سرکش، 

مبهم،
 بد تعریف و بی ساختار

مسأله ی علمی: رام، روشن، 
یکتا نوع مسأله

کنش تفسیری هم ارز با واقع 
و ذهن / اهمیت بعد رسانه

ساختار ذهنی خود طراح
اهمیت بعد ذهنیت

مؤلفه های عینی بیرونی
اهمیت بعد واقعیت

تأکید روش 
طراحی

مارپیچ: خطی + چرخه ای/ 
گشتار عمودی و جانبی/
 تجویزی + توصیفی

چرخه ای )دور(/ 
ترسیم ممکن نیست/ 
گشتار جانبی/ توصیفی

خطی )تسلسل مراحل(/ 
چرخه ای )دور(/ گشتار 

عمودی/ تجویزی
ترسیم فرآیند

فرا رشته میان رشته و فرا رشته/ نظام 
معرفتی نوین و مستقل

چندرشته ای/ روش سامان مند 
و علمی مسأله گشایی رشته ی طراحی

علم تأویل دانش علمی درباره طراحی علم طراحی نقش علم

جیرو/ زایسل/ دورست
اکسمن: طراحی در عصر 

دیجیتال

هیلی یر 
دانلد شون: کارورز تأملی/ 

تأمل در عمل/ گفتگوی تأملی 
با موقعیت

کراس: راه دانستن طراحانه 

آسیموف/ آرچر/ الکساندر/ 
جونز

پردازش اطالعات
حل مسأله ی عقالنی

نظریه پردازان و نظریه
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نقد پژوهش ها و نوآوری در طرح پژوهش
پیشینه ها،  روشنگر  و  برجسته  ویژگی های  به  توجه  ضمن 
و  میشود،  ذکر  پژوهش ها  برخی  نقص  عنوان  به  مواردی 
اتخاذ  رویه های جدیدی  آنها، در طرح تحقیق  رفع  برای 
و  پراکنده  بررسی   : همچون  مواردی  شامل  نقد  میگردد. 
موردی، در عرض یکدیگر قرار دادن مفاهیم نظریه های 
علمی-تجربی با گزاره های فلسفی حکمت و حتی انتخاب 
از میان آنها، سوگیری پارادایمی، بسط حوزه نظری بدون 
مبحث  دادن  قرار  ارز  هم  آنها،  عملی  حکمت  به  توجه 
اشراقی  با مفاهیم مشرب  متعالیه  وجود گرایی در حکمت 
تمایز  عدم  و  جزء،  به  کل  از  معرفت  مورد  در  عرفانی  و 
میان تطابق ماهیت با تطابق جوهر در انطباق عین و ذهن، 
می باشد. جنبه های اصالح روش نیز بدین صورت است 
: راهبرد متمایز تحقیق و استفاده از تطبیق بعنوان نظریه 
صدق منتخب صدرا، بررسی جامع در قالب یک مدل چند 

طراحی  تجربی  های  نظریه  از  مستقیم  استفاده  منظوره، 
رویکردی  جهت  در  تالش  عینی،  شواهد  بعنوان  پژوهی 
جامع و متعادل بر اساس فلسفه ترکیبی حکمت و رئالیسم 

استعالیی.
2. روش شناسی تحقیق و طرح پژوهش

و  هستی شناسی  از  مختلفی  مراتب  تحقیق،  روش شناسی 
ذات معرفت، تا تکنیک های جمع آوری و تحلیل داده ها را، 
الف و ب، چارچوبی  دارد. در شکل 1-  در طول یکدیگر 
معرفی  چهارمرتبه ای،  و  تودرتو  مدلی  بصورت  مفهومی، 
گردیده است )گروت15 و وانگ16 2013، 9-11(. مسأله ی 
قاب های  میان  ارتباط  و  پیوستگی  پژوهش ها،  در  مهم 
مدل با هم، و با اجزای تحقیق است. در اینجا نیز از چهار 
اهداف  راستای  در  هم،  با  مرتبط  روش شناسانه  مرتبه ی 
داده  شرح  که  است  گردیده  استفاده  تحقیق،  محتوای  و 

می شوند )تصویر 1- ب(.

جدول 3. بررسی تطبیقی پیشینه های تحقیق در مدل فرآیند طراحی، بر اساس حکمت متعالیه- ماخذ: نگارنده

مدل فرآیند وجه تطبیق نظر/
تجربه نظریه تجربی اصل معرفتی سامانه معرفتی مولف

روش طراحی معنا، خیال، معماری نهفتگی / شهود روانشناسی تفکر 
ناخودآگاه عالم خیال و مثال حکمت عظیمی

قوس صعود و نزول به عنوان فرآیند 
خلق و ادراک آثار معماری/ مدل 

سه وجهی خلق اثر معماری
----- ندارد نظام فیض حکمت متعالیه تقدیر

حرکت جوهری در مراتب، میان 
نسبی و اصیل/ وحدت مراتب و 

جاودانگی
----- ندارد ثابت و متغیر حکمت متعالیه کرباسچی

سیر از معماری شکل تا معماری 
صورت ----- ندارد حیات و قیام 

طولی حکمت بختیاری منش

تطبیق مراتب هستی، معمار، و آثار 
معماری

تشکیک وجود
معناآفرینی در عالم 

خیال
نگرش ابری منطق فازی حکمت متعالیه رئیس سمیعی

وجود عینی و ذهنی معماری ----- ندارد اصالت وجود حکمت متعالیه علیتاجر
مدل توصیفی و تمثیلِی هسته-

پوسته ای 
عقل محوری و 

استعال
روش شناسی 
تأویلی طراحی

وحدت و جامعیت 
معرفت حکمت متعالیه پژوهش حاضر
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سامانه )نظام( معرفتی، حکمت متعالیه صدرالمتالهین
نیز  و  ذهن،  از  مستقل  واقعیات  شناخت  اسالم،  منظر  از 
حقیقت درون ذهن، امکان پذیر می باشد. این اصول رئالیسم 
او  است.  بخشیده  تحکیم  بدیع  گونه ای  به  را صدرا  دینی 
تبیین فلسفی و منطقی از علم را با تبیین عرفانی از علم و 
درجات آن در آمیخت؛ و حکمتی مشتمل بر وحی و کشف 
و فلسفه، و با بهره از »نقل به عالوه عقل« پایه گذاری کرد. 
)مانند  بشری  تفکرات  میان  اختالفی  گونه  هر  او  نظر  در 
این پژوهش(، مستلزم داوری و حکم  دوگانگی مورد نظر 
خطا بودن پاره ای از آنها نیست. زیرا چه بسا اختالف به صورت 
تشکیکی )مرتبه ای( و شناخت عمیق و عمیق تر باشد؛ مگر 
تئوری های  میان  از  شود.  مشاهده  تناقضی  و  تضاد  آنکه 
کارکردگرایی،  )هماهنگی(،  تالئم  مانند  صدق  )بررسی( 
برگزیده  تحقیق  نظریه  مطابقت،  و  کاهش گرایی  نسبیت، 
صدرا »مطابقت« است. بر طبق آن، صدق و حقیقت عبارت 
است از همخوانی و مطابقت اندیشه با واقعیت، و ذهن با 
عین. سه جنبه ی معرفت شامل حاکی )حکایت( و محکی 
)حکایت شده( و نسبت )تطابق( است. حکایت گری زمانی 
باشد  به محکی خود  ناظر  و  که حاکی  است  کامل  و  تام 
)خسروپناه و پناهی آزاد 1388، 20-30(. این نظریه صدق، 

روش مناسبی در تفسیر تطبیقی و تأویلی است؛ که مفهوم 
با  دارد.  خود  در  را  التقاط(  و  تلفیق  نه  )و  معرفت  وحدت 
جستجو در ادبیات معاصر پژوهش های علمی جهت یافتن 
الگوی معرفتی هماهنگ با نظام صدرایی،  مشخص گردید 
از  که واقع گرایی استعالیی و راهبرد پس کاوی، مناسب تر 

سایر الگوها برای تطبیق مورد نظر این پژوهش است.   
مکتب17 )پارادایم( پژوهش، واقع گرایی استعالیی18

منطق واقع گرایی علمی شامل واقع گرایی استعالیی باسکار 
و واقع گرایی سازه ای هاره است. این نگرش، به پوزیتیویسم 
این  کرد.  حمله  قیاس(  و  )استقرا  انتقادی  عقل گرایی  و 
راهبرد حیطه های تحقیق را شامل حیطه ی تجربی )حسی(، 
حیطه ی بالفعل )مثالی یا خیالی( و حیطه ی واقعی )عقلی( 
می داند؛ که حیطه ی واقعی حوزه های متشکل از ساختار ها 
و  ایجاد می کنند؛  را  رویداد ها  که  مکانیسم هایی هستند  و 
جوهره ی واقعی چیز هایی هستند که در طبیعت وجود دارند. 
هدف علم واقع گرا، تبیین پدیده های قابل مشاهده، با ارجاع 
به ساختارها و مکانیسم های زیر بنایی است. معرفت شناسی 
و  اشیاء(  در  معنای گرایش موجود  )به  قوانین  بر  ناظر  آن 
در تقابل با فرض اثباتی روابط بین رویدادها است. راهبرد 

ــروت و  ــوی چارچــوب پژوهــش )مأخــذ: گ ــدل تودرت ــف. م شــکل 1-ال
ــگ 2013، 10( وان

شکل 1-ب. روش شناسی پژوهش )مأخذ: نگارنده(
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پژوهش،  عملی  طرح  و  برنامه ریزی  مقام  در  پارادایم  این 
ریشه ی   .)146-145  ،1396 )بلیکی  است  پس کاوی19 
لغوی پس کاوی مربوط به روش آیه ای اثبات خدا در قرون 

وسطی است.
راهبرد تحقیق، پس کاوی

از قواعد یا  با توصیف های جامعی  پس کاوی مانند قیاس، 
الگو های رفتار و واکنش های متقابل شروع می شود؛ اما در 
تبیین متفاوت با قیاس عمل کرده؛ و تبیین را در ساختار ها 
قواعد مشاهده  ایجاد  واقعی -که مسئول  مکانیسم های  و 
مکانیسم ها  و  ساختار ها  این  چون  می بیند.  هستند-  شده 
در معرض مشاهده مستقیم نبوده و مستقل از دانشمندان 
یا مدلسازی شود؛  باید تخیل  آنها  هستند؛ ماهیت کارکرد 
عمل  این  گردد.  جستجو  آنها  موجودیت  شواهد  سپس  و 
و  تمثیل  از  استفاده  با  و  منتظم  علمی  تخیل  با  فعالیتی 
می دهد  جهت  پژوهش  به  فرضی  مدل  است.  استعاره 

)همان، 147-146(.
روش و فرآیند تحقیق )تاکتیک(

روش تحقیق در یافته اندوزی و گرد آوری داده ها، مطالعه ی 
با  مصداق ها،  و  مفاهیم  و  نظریه ها  )عرضی(  تطبیقی 
مطالعه ی اسنادی و کتابخانه ای است. در مرحله ی تجزیه 
و تحلیل و تفسیر اطالعات نیز، بحث و بررسی با استدالل 
تفاوت ها، صورت  و  تطبیق شباهت ها  راستای  در  منطقی، 
راهبرد  مطابق  نیز  تحقیق  فرآیند  و  طرح  است.  گرفته 
ابتدا چارچوب نظری  پس کاوی در نظر گرفته شده است. 
تحقیق از میان تئوری های موجود )رقیب( انتخاب گردیده 
و پس از تشریح، مدلی مفهومی و تمثیلی به عنوان ساز و کار 
صدق  تا  می گردد؛  فرض  آن  از  معرفت،  کلی  )مکانیزم( 
نتایج  بر  معرفت  قضایای  تطبیق  و  مقایسه  با  آن  مدعای 
تحقیقات تجربی طراحی پژوهی )به عنوان مشاهدات دسته 
سوم(، بحث و بررسی شود. در انتها نیز پس از جمع بندی از 
کارکرد مدل پیشنهادی، سؤال های پژوهش مرور می گردد.
مدلسازی  و  متعالیه(  )حکمت  نظری  چارچوب   .3

معرفت( )مکانیزم  فرضیه  استعاری 
این نوشتار با پرهیز از مغالطه در تفکیک انسان محوری و 
با نگاهی ترکیبی و  با وحی، و  خدا باوری، و تعارض عقل 

معرفت شناسی  نظام  عنوان  به  را  متعالیه  تطبیقی، حکمت 
و چارچوب نظری مدلسازی مکانیسم معرفت، و نظریه و 
روش تفسیر تأویلی )هرمنوتیک فلسفی گادامر( را به دلیل 
تجربی  مختلف  مطالعات  پشتوانه ی  به عنوان  جامعیت، 
نظر می گیرد.  در  فرآیند طراحی،  مفاهیم  و  طراحی پژوهی 
داللت های  رقیب،  نظریه های  به  نسبت  متعالیه  حکمت 
بر  کشف(  یا  )آفرینندگی  نفس  خالق  تفکر  بر  بیشتری 
مبنای شهود عقلی دارد. از دیگر مزایای آن تفکر زمینه مند 
و  کثرت،  وحدت/  سیر  در  دو طرفه  حرکت  استعالیی،  و 
دو  در  داللت ها  این  برشمرد.  می توان  را  معرفتی  وحدت 
صدرایی  معرفت شناسی  و  معرفت  هستی شناسی  زمینه ی 

بررسی می گردد.
مسلک(  )عرفانی  مشرب  اشراقی  فیلسوفی  صدر المتألهین 
است؛ اما وجه تمایز حکمت متعالیه با اشراق در تکیه آن 
به مبنای اصلی »اصالت وجود و اعتباریت ماهیت« است؛ 
رابط  وجود  وجود،  در  تشکیک  فرعی  مبناهای  خود  که 
معلول، و حرکت جوهری را به دنبال می آورد. پس نظامی 
متفاوت و در عرض مشاء و اشراق است. تشکیک در مشاء 
عرضی، در اشراق ذاتی، و در حکمت متعالیه وجودی است 
)عبودیت 1395، 60(. حکمت صدرا جامع مکاتب پیش از 
خود است و انسجام ساختار و نظم و سازمانی بی نظیر دارد. 
این حکمت مجموعی از تفکر عقالنی و دینی، و فلسفه و 
منطق به عالوه عرفان و الهیات است )خسروپناه و پناهی آزاد 
1388، 20-33(. حکیم شیرازی در کتاب خود اسفار اربعه 
)مصلح 1352(. شناخت نفس را ذیل الهیات یا طبیعیات به 
تنهایی، مطالعه نفرموده و میان آنچه در مابعدالطبیعه و این 
علوم است تفاوتی نگذاشته؛ و یک وحدت معرفتی در مورد 
شناخت نفس قائل شده است )نجاتی 1396، 299- 302(. 
او نفس را تک حیثیتی معرفی می کند و برای آن سه نشئه 
او  نظر  از  نظر می گیرد.  در  )حالت( حسی، خیالی و عقلی 
طبیعت و ماوراء تضادی نداشته و دو مرتبه ی وجود هستند. 
ایشان معرفت را ممکن، و سازوکار رسیدن به آن )فرآیند 
 ،1388 پناهی آزاد  و  )خسروپناه  می کند  تبیین  را  معرفت( 
195- 200(. صدرا در حکمت خود راه حلی میانه و معتدل 
پیشه کرد. از نظر او تمام ادراکات حسی و خیالی و عقلی در 
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نفس انجام می شود. وی از اتحاد حس و حاس و محسوس، 
تخّیل و متخیِل و متخَیل، عقل و عاقل و معقول، و علم و 
عالم و معلوم، صحبت به میان آورده است )بنی جمالی و 

احدی 1394، 108(. 
1-3. مدلسازی

و  می آورند؛  فراهم  نظری  یا  مفهومی  چارچوبی  مدل ها 
تبیینی فرضیه واری  یا ساختار  نمایانگر مکانیسم  می توانند 
باشند؛ که شاید با استفاده از تشبیه و تمثیل بدست آید. از 
انتخاب  مکانیسم ها«  از  مدل»تمثیلی  مدل ها،  انواع  میان 
»بازنمودهای  با  ترکیب  در  می تواند  که  است؛  گردیده 
نموداری« استفاده گردد. هاره بازنمود های هر چیز واقعی یا 
خیالی را مدل های تمثال وار نامیده است. آنها پایه و اساس 
فرضیه های وجودی، همچون فرض واقعی بودن بعضی از 
هستارها، و همچنین فرضیه های دیگری درباره ماهیت و 

رفتار این هستارها هستند )بلیکی 1396، 216- 218(. 
2-3. چارچوب نظری مدل )مفاهیم عام(

قضیه های معرفتی و مفاهیم ذیل، از معرفت شناسی حکمت 
مکانیسم  و  مدلسازی،  نظری  چارچوب  به عنوان  متعالیه، 
و  وجود  اصالت  دارند:  و حضور  شده  فرض  معرفت،  مولد 
حرکت  طولی،  رابطه  و  وجود  تشکیک  ماهیت،  اعتباریت 

مراتب  ادراک،  در  نفس  فاعلیت  نفس،  اتحاد  جوهری، 
شناخت از حسی به خیالی به عقلی، وحدت معرفت، وجود 
ذهنی و حکایت، مطابقت در صدق معرفت، علم حضوری 

و حصولی.
3-3. استعاره ها

هستی،  هرم  مدل  همچون  پیشینه هایی  بررسی  از  پس 
مارپیچ20  و  گیاه،  و  دانه  پیاز،  پوسته های  معرفت،  درخت 
طراحی، مدلی مشابه به آنها، که مانند کره زمین با هسته 
نظر  در  متحدالمرکز،  کره های  به صورت  است؛  پوسته  و 
گرفته شد )تصویر 2(. این استعاره دارای وجوه تشابهی، با 

مکانیسم معرفتی ذکر شده است: 
o سیر میان الیه های تفکر و مراتب معرفت، بین درون و 

برون، با حالتی اشراقی، در سفر نفس و سلوک. 
o از آنجا که قدرت کشف )خلق اعتباری( بصورت فطری در 
انسان به ودیعه گذاشته شده؛ دستیابی به آن سفری درونی 
از قوه به فعل است )بر عکس هرم هستی که  و حرکتی 

سفر به ماوراء است(. 
o درون و برون مدل، به مثابه ظاهر و باطن بوده؛ و هر جزء 

با کل، همریخت و در اتحاد است.
o در معرفت وجودی، مرتبه مجرد تر در مرتبه ی مادی تر، 

حضور همیشگی دارد.

شکل 2. استعاره ی کره های متحد المرکز- ماخذ: نگارنده
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پیشنهادی  مدل  مکانیسم  ویژگی های   .3-4
تئوریک( )داللت های 

 )2-3( معرفت  مولد  مکانیسم  نظریات  مقایسه ی  با 
می توان  اکنون   ،)3-3( استعاری  مدل  ویژگی های  با 
انجام  مدل  تئوریک  داللت های  فهم  برای  را  فرض هایی 

داد.
o مرکز به عنوان مبدأ و غایت

o فاصله های متفاوت الیه ها از مرکز، معیار درون یا برون 
بودن، و ظاهری یا باطنی بودن

o فرو رفتن به سمت هسته، به عنوان عمق یافتن شناخت
o شعاع و قطر، به عنوان حرکت صعودی و نزولی در مراتب 

شناخت، و برای رشد و کمال
o اشتراک کره ها و پوسته های هم مرکز، به عنوان هم زمانیت 

و حضور و اتحاد
مراتب  و  ادراک،  بودن  فرآیندی  از  نشان  الیه ها،  تکثر   o

خت شنا
o از پوسته به مرکز، ماده کم می شود؛ و از جزء مادی به 

می رسد. مجرد  کل 
در  بررسی  و  بحث  و  )شواهد(  داده ها  گردآوری   .4

فرضیه مدل  با  مطابقت 
هستند.  نوع  سه  پژوهش ها  در  استفاده  مورد  داده های 
جدید  که  می شوند  تولید  پژوهشگر  توسط  اول،  دسته ی 
قباًل  که  هستند  خاص  داده هایی  دوم،  دسته ی  هستند. 
داده های  اما  شده اند.  گرد آوری  دیگری  شخص  توسط 
نظر  مورد  تطبیقی،  هدف  به  توجه  با  -که  سوم  دسته ی 
این پژوهش است- قباًل توسط پژوهشگرانی تحلیل شده اند 
فقط  بلکه  نیست؛  دسترس  در  آنها  خام  داده های  دیگر  و 
نظر   .)240  ،1396 )بلیکی  است  اختیار  در  تحلیل  نتایج 
نتایج تحقیقات تجربی  از  اینجا  به گستردگی موضوع، در 
طراحی پژوهان در زمینه ی توصیف فرآیند طراحی، که قباًل 
گردیده  استفاده  است؛  شده  تحلیل  و  تقلیل  و  جمع آوری 

است. 
شواهد  با  )فرضیه(،  مدل  مکانیزم  آزمون  بخش  این  در 
 5 تا   1 قضایای  است.  شده  بررسی  قضیه  ده  در  تجربی، 
پیرامون هستی شناسی معرفت )اقسام معرفت( و قضایای 6 

است. معرفت(  )فرآیند  معرفت شناسی  مورد  در   10 تا 
دانش  با  حصولی  و  حضوری  علم  استطباق   .4-1

صریح22 دانش  و  ضمنی21 
علم حضوری، علمی بسیط و بی نیاز از ماهیات، مانند جنس 
و فصل است. در علم حضوری، فاصله ای میان علم و عالم 
وجود ندارد؛ پس برای معرفت مسیری ترسیم نمی شود. اما 
هست؛  واسطه  ادراکی  صورت  یک  نیازمند  حصولی  علم 
قیاِس صورِت  برای عالم حکایت کند. وقتی  از معلوم  که 
آن  از  ماهیت  و حکایت  خارجی،  وجود  با  علمی حضوری 
حصولی  علم  می کند.  پیدا  حصولی  چهره  علم  می رسد؛ 
علمی مرکب، با امکان صدق بر کثیرین است؛ و به ماهیت 
و مفهوِم صورت ذهنی وابسته است. در تمام مراحل ادراک، 
حصولی،  علم  هر  در  و  دارد؛  دخالت  نفس  حضورِی  علم 
یک علم حضوری نهفته است. هر چند منشاء ادراک، علم 
حصولی است؛ اما انسان از طریق مفاهیم و ماهیات هرگز 
به حقیقت وجود راه نمی برد؛ بلکه بعد از شناخت حضوری 
و شهودِی وجود، مفاهیم و ماهیات را از آن انتزاع می کند. 
اصل  بر  بنا  دو  هر  که  عرض؛  یا  است  جوهر  یا  ماهیت 
اصالت وجود و تابعیت ماهیت، تابع وجود هستند. در تقسیم 
علم به فعلی و انفعالی نیز، علم فعلی، علم علت به معلول 
خود است؛ و تحقق این علم بر معلول ها سبقت دارد. مثل 
شکل ساختمان که معمار، پیش از احداث بنا در ذهن خود 
تصویر کرده است. اما علم انفعالی، از وجود معلوم خارجی و 
عینی بدست می آید؛ و موجود معلوم در عین، سبب حصول 
می شود. صورت آن در ذات یا نفس یا ذهِن عالِم می شود؛ 
و عالِم باید از صورت خارجی تأثیر پذیرد. در فرآیند کسب 
به  انفعال  از  انسان  نفس  )تحصیل علم حصولی(،  معرفت 
فعلیت، و از حالت قابلی تصور به حالت فاعلی تصور، مقتدر 

می شود )خسروپناه و پناهی آزاد 1388، 247(.
میان  باریک،  خطی  روی  رفتن  »راه  عنوان  با  پژوهشی 
دانِش منفعل و دانستِن فعال، از اجزای سازنده و کانسپت، 
زاویه ی  از  ایده،  زایش  بررسی  به  معماری«،  طراحی  در 
تقسیم  ضمن  نویسندگان،  است.  پرداخته  طراحی  دانش 
جزء/کل23،  صریح/ضمنی،  گونه ی  دو  به  طراحی  دانش 
شرح  و  اجزاء/معماری25،  تجزیه/ترکیب،  قلمرو/طراحی24، 
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دو  هر  به  طراحی  که  گرفته اند  نتیجه  چنین  آنها،  ویژگی 
گونه دانش نیازمند است؛ و طراحی تعادل )باالنس( میان 
است  کانسپت  و  سازنده  اجزای  از  منفعل،  و  فعال  دانش 

 .)1999 دیگران  و  )هیالین26 
طراحان با ذهن خالی، با مسأله ی طراحی برخورد نکرده؛ 
بلکه انگیزه ها، تمایالت، گرایش ها، ارزش ها، و نگرش های 
و  سازمان یافته،  و  آگاهانه  گاهی  دارند.  را  خود  مختص 
گاهی نا آگاهانه و نامنظم. این عقاید، اصول و نظریه های 
این سیستم  تغییر می کنند.  یافته و  طراح هستند که رشد 
فکری محکم پشت کار طراحان، اصول هدایتگر27، اصول 
راهنما، و اصول اخالقی نامیده شده اند )الوسون28 2017، 
159(؛ که حکم علم حضوری طراحان را دارند. بررسی های 
معماران پدیدار شناس نیز حاکی از آنست که طراح پس از 
گرفتن  قرار  محور  و  وجود،  شهودی  و  حضوری  شناخت 
محققان  می کند.  انتزاع  آن  از  را  جزئیات  و  مفاهیم  معنا، 
نهفته  علم  پوالنی،  ضمنی  دانش  نظریه ی  اساس  بر  نیز 
کانسپت طراحی  و  ایده  زایش  علت  را،  ناخودآگاه ذهن  و 
مطالعه ی  از  شناخت،  فرآیند  آغاز  چند  هر  پس  می دانند. 
دانش قلمرو طرح، و دانش صریح اجزای سازنده است؛ اما 
علم حضوری و فعلی، مقدم و نهفته در آن بوده، و موجب 

است. کانسپت  بنام  کلیتی 
در مکانیسم مدل پیشنهادی نیز، دانش حضوری و درونی و 
ضمنی که مولد طرحمایه است؛ در هسته، و دانش حصولی 
اجزای سازنده، در پوسته های بیرونی تصور می شود؛ و طرح 

در ارتباط و تعامل خالق، میانه ی آنها شکل می گیرد.   
تصور-ارائه- با  تصدیق  و  تصور  استطباق   .2-4

آزمون29 
صورت ذهنی، شامل ذات شی )ماهیت شی(، و اعراض شی 
)ارکان شی( است. در علم حصولی اگر معلوم بالذات باشد؛ 
تصدیق نامیده می شود؛ که مطابقت صورت ذهنی با وجود 
باشد؛  بالَعَرض  معلوم  اگر  اما  است.  »گواهی«  یا  خارجی، 
تصور نامیده می شود؛ که جزئی )حسی، خیالی، وهمی( یا 
کلی )عقلی اولیه و ثانویه( است؛ و »آگاهی« نیز گفته شده 
گونه ی  دو  به  علم حصولی،  در  ذهنی  است. پس صورت 
بالعرض  معلوم  و  با حکم(،  اقتران  )تصدیق:  بالذات  معلوم 

وجود  از  گونه  دو  که  است،  حکم(  با  اقتران  عدم  )تصور: 
ذهنی است )خسروپناه و پناهی آزاد 1388، 62-60(. 

در نسل سوم مدل های فرآیند طراحی، با عنوان طرحمایه-
)طرحمایه(،  ذهنی  طرحواره ی  و  گمان  و  حدس  آزمون، 
مرتبط  حکم  با  تصدیق  به  آزمون،  و  است؛  تصور  همان 
نام های  با  طراحی،  آغازین  ُکنِش  سه  از  زایسل  است. 
را  تصور  الوسون  که  کرده،  یاد  آزمون  و  ارائه،  تصور، 
مربوط به حوزه ی اندیشه طراح )ذهن(، ارائه را به حوزه ی 
دست نگاری و ترسیم )رسانه(، و آزمون را ورود به دنیای 
مسأله های طراحی )واقعیت( می داند. در مدل مارپیچ فرآیند 
)دگردیسی(  گشتار  گونه ی  دو  میان  از  زایسل،  طراحی 
همانند  تصور-تصدیق  طراحی،  در  عمودی31  و  جانبی30 
چرخه ی تجزیه-ترکیب-ارزیابی بوده؛ که گشتار جانبی در 
ایجاد ایده است )ناصرخاکی و نوریان 1390، 61(. الوسون 
فرآیند  در  توسعه ای  و  تفسیری  حرکت  گونه ی  دو  از  نیز 
به  تفسیری،  حرکتی  تصور-تصدیق  که  برده؛  نام  طراحی 
معنی دگردیسی میان ایده ها است )الوسون 2017، 295(. 
مدل  مکانیسم  و  تصور-تصدیق،  مفاهیم  به  توجه  با 
در  تجزیه  با  معادل  می توان  را  جزئی  تصور  پیشنهادی، 
و  گرفت؛  نظر  در  خارجی  پوسته ی  به  نزدیک  و  طراحی، 
الیه های  در  و  طراحی،  در  ترکیب  معادل  را  کلی  تصور 
میانی، و تصدیق را تطابق تصور جزئی و کلی با حکم، و 
گرفت.   نظر  در  مدل  مرکز  در  آزمون،  یا  ارزیابی  معادل 

4-3. استطباق وحدت و کثرت با کل و جزء
در توصیف فرآیند ادراک، میان جزء و کل، جریانی از تصور به 
تصدیق و برعکس، در حال انجام است. در کتاب اسفار و در 
سفر نفس، توضیح عقل گرای صدرا بدین شرح است: وقتی 
صور محسوِس فراوان، در ذهن جمع می شود؛ نفس برای 
شکل دادن بدیهیات تصوری و تصدیقی، مستعد می شود. 
تکثر معلومات ذهن، بدیهیات را با شکل ها و صورت های 
می سازد؛  قیاس هایی  و  حدود  و  می کند؛  ترکیب  مختلفی 
را  راه علوم نظری  این  از  و  نائل می آید؛  نتایج  انواع  به  و 
کثرت  به خاطر  اولیه  بدیهیات  کثرت  پس  می کند.  کسب 
ترکیبات  انواع  بخاطر  نظری  علوم  کثرت  و  جزئی،  حس 
ممکن است )خسروپناه و پناهی آزاد 1388، 256(. اما عقل 
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انسان بنا به حکم و تصدیق، میان این ترکیبات به قضاوت 
نشسته؛ و از آنها یک کلیت استخراج می کند؛ که در مراحل 
بعدی با قیاس از آن تصدیق، در روندی وارونه، تصاویری 
خلق  اند-  وابسته  حکم  همان  به  همگی  -که  را  متکثر 
معقوالت  و  کلی  ادراک  زمینه ساز  جزئی،  ادراک  می کند. 
می شود. معقوالت تصوری هستند که با عقل درک شده، و 

قابل انطباق و صدق بر کثیرین باشد.
و  زمینه ساز  می تواند  سازنده  اجزاء  دانش  نیز،  طراحی  در 
اما دلیل وجود آن واقع نمی شود؛  منشاء دانش کلی شود؛ 
چون اجزاء )ماهیات( به کلیت)وجود( وابسته است. پوالنی 
شناخت در طراحی را، توجه به کل از زاویه ی اجزا )شناخت 
ضمنی( می داند. راه عبور از اجزا، و رسیدن به کل یکپارچه، 
درونی سازی اطالعات جزئی است؛ تا از کانون توجه خارج 
شوند؛ و عقل فرصت برای تألیف و توحید اطالعات پراکنده 
را پیدا کند؛ و در ناخودآگاه به ایده ی کلی دست یابد )ندیمی 

 .)99 ،1378
بنابراین مکانیسم مدل پیشنهادی، بدین صورت است که 
به معانی مجرد عقلی و دارای  با نزدیک شدن به هسته، 
وحدت می رسند؛ و با رفتن به سمت پوسته، با عینیات متکثر 
خاصی  ترتیب  طراحی  فرآیند  در  می شوند.  مواجه  حسی 
میان مراجعه به کل و جزء وجود ندارد؛ و این نشان دهنده ی 

همزمانیت، تعامل و انطباق است.  
4-4. استطباق علم اجمالی و تفصیلی با طرح مایه 

و جزئیات
و  بسیط  علمی  و  است  اشتراکات  به  علم  اجمالی،  علم   
دانستن  تفصیلی  علم  مقابل،  در  است.  همگانی  و  ذاتی 
تفاوت ها است و علمی مرکب و کسبی است. در زمینه ی 
اجمالی و تفصیلی -که هر کدام  به  این دسته بندی علوم 
نگاه  از  معرفت  باشد-فرآیند  یا حصولی  می تواند حضوری 
صدرا در کتاب اسفار بدین شرح است: ذهن آگاهی اجمالی 
علم  با  را،  پاسخ  زوایای  تفصیل،  برای  اما  دارد.  پاسخ  از 
جواب،  عناصر  و  ارکان  دادن  ترتیب  به وسیله ی  پیشین، 
بررسی می کند. پس به احاطه ی کامل بر مسأله رسیده و 
ارائه می کند )رای کلی و جزئی(.  را  سپس پاسخ تفصیلی 
نفس به واسطه ی عقل بسیط اجمالی که خالق صور است؛ 

آزاد  پناهی  و  معقوالت مفصله سیر می کند )خسروپناه  در 
.)112  -95  ،1388

پیدا  تکامل32  یکدیگر  با  حل،  راه  و  مسأله  طراحی،  در 
کار  این  و  434(؛   ،2001 کراس34  و  )دورست33  می کنند 
از طریق یک جواب اولیه و احتمالی )شاید جواب پیشین( 
انجام  می شود-  زده  حدس  کلی  مسأله ی  اساس  بر  -که 
بهتر  ابعاد تفصیلِی سؤال،  پاسخ،  بررسی  تا حین  می  گیرد؛ 
درک شود و محدودیت های صورت مسأله، در عمل روشن 
می شود؛  نامیده  اولیه35  مولد  حدسی،  پاسخ  این  گردد. 
مسأله ی طراحی نیز، بد ساختار و مبهم36 شناخته شده؛ و 
حل مسأله در طراحی، راه حل محور37 است )الوسون 2017، 
با در نظر گرفتن زمان در فرآیند طراحی،  46(. از طرفی، 
یک حرکت عمودی از ابهام به سمت روشن شدن ساختار، 
آن را  الوسون  که  دارد  وجود  مسأله-راه حل،  رابطه ی  در 
حرکت توسعه ای، و اشتلینگ ورف آنرا دگردیسی عمودی 
و طرحمایه که  اولیه  مولد  از  این حرکت  در  است.  نامیده 
حل  راه  تفصیلی  جزئیات  سمت  به  است؛  کلی  و  اجمالی 
پیش می روند؛ پس دامنه ی نامعین بودن کاهش یافته و 
ایده ی انتزاعی به ماهیت عینی نزدیک می شود )ناصرخاکی 
فرآیند  یک  طراحی  کراس،  گفته ی  به   .)1390 نوریان  و 
آغازین، طراح خبره  بلکه در مراحل  نیست؛  سلسله مراتبی 
آزادانه میان درجات متفاوتی از جزئیات، از ایده ی کلی تا 

)کراس 2014، 37(.  است  در حرکت  اجرایی،  مسائل 
در مدل پیشنهادی، مکانیسم ادراک میان اجمال و تفصیل، 
به این صورت نشان داده می شود که هسته ی مدل مرتبه ای 
اجمالی است؛ اما پوسته ی آن تفصیلی به حساب می آید. در 
که  بوده  زیاد  آنها  میان  تضاد  و  کم  الیه ها  تعداد  اجمال 
تکامل  با  تفصیل،  در  عکس  به  اما  است؛  ابهام  نشانه ی 
همزمان مسأله و راه حل، تعداد الیه ها بیشتر اما تضاد آنها 

کمتر است.  
و  )وجود  ادراک  فرآیند  مراتب  استطباق   .4-5

طراحی مراتب  با  تشکیک( 
در  معرفت  و کسب  ادراک  فرآیند  و سازوکارهای،  مراحل 
هستی شناسی  و  عالم  و  نفس  مراتب  با  مطابق  حکمت، 
است. در حکمت متعالیه صدرا نیز بر این انطباق تأکید شده؛ 
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و فرآیند ادراک، با جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن 
نفس، مرتبط است. نفس انسان از ادراک حسی بیرونی یا 
درونی آغاز کرده؛ و با گذار از عالم واسطه ی مثالی صور، 
ادراک عقلی می رسد؛ که  یعنی  ادراک  نوع  به مجردترین 
و  مادی  موجودیت  چون  دارد.  مراحلی  و  مراتب  نیز  خود 
معرفت امور جسمانی، آمیخته به فقر و نیاز و محتاج حقایق 
عقلی بوده؛ اما معرفت عقلی به غیر خود نیاز ندارد. عقل 
تحت تدبیر نفس، محسوسات را به مرتبه ی غیر مادی خیال 
ارتقا می بخشد؛ و سپس از مدرکات جزئی خیال، معقوالت 
کلی را در مرتبه ی عقلی می سازد. ادراک حسی با دخالت 
ماندگار  عنصر  معنا  می شود.  انجام  صور  تجرید  در  عقل 
صورت  است.  روحانی  نفس  بقای  و  بوده؛  وجود  مجرد  و 
موجودات، فعلیت خارجی و فرع و »رقیقه« است؛ در حالیکه 
است. شروع  »حقیقه«  و  اصل  و  حقیقت شی  آنها،  معنی 
است.  معنوی  تکامل  آن  مقصد  ولی  است؛  ادراک، حسی 
نفس در غایت خود، با تمام حقایق هستی و ادراکات متحد 
مرتبه ی  در  تجرد محض می رسد.  مرحله ی  به  و  می شود 
عقل بالملکه، نفس پذیرای صور عقلی اولیات و متواترات 
و مقبوالت است؛ که صور معلوم و بدیهی عقل است. اما 
در مرتبه ی بالفعل، با یافتن کماالت اولی، عقل شایستگی 
حصول ادراکات و کماالت ثانی را می یابد؛ که یا ارادی و 
با عقل  اتحاد  در  بالفعل،  است. عقل  )فیض(  غیر ارادی  یا 
خود،  پایین  و  باال  مرتبه ی  در  بالملکه  عقل  و  بالمستفاد 
خالق و مبدع صور است )خسروپناه و پناهی آزاد 1388، 

 .)266  -240
الیه های  میان  انعکاسی،  تفکر  را  طراحی  کراس  نایگل 
بازنمایی  میان  گفتگو  و  رابطه  طراحی  می داند.  ادراک 
راه حل  بیرونی است؛ که میان مفاهیم مسأله و  درونی و 
و  )رویه ای(  چند منظری  طراحی  مهارت  می پذیرد.  انجام 
چند مرتبه ای38 است؛ و فرآیند عملی )تجویزی( آن بصورت 
مدل،  جزئی39  اصالح  و  مدل،  آزمون  مدلسازی،  چرخه ی 
میان مردم و  ارتباطی دو طرفه40  معرفی می گردد. طراحی 
پیام و موقعیت  از خواندن و فهم  دنیای کاالها است؛ که 
می رسد.  جدید  پیامی  با  شی  آفریدن  و  نوشتن  به  اشیا، 
میان  تعامل  و  ارتباط  ایجاد  نیز،  سیستماتیک  طراحی 

قلمرو های سه گانه به ظاهر بی ارتباط، شامل نیازهای انسان 
مصنوع  محیط  پاسخ  و  شدن،  برآورده  راه های  اجتماعی، 
یک  آوردن  وجود  به  در  طراح  فعال  موضع  با  که  است؛ 
زبان  به کلمات عینی، در  افکار مجرد  از  زبانی،  ترجمه ی 
)اسکچ(  به وسیله ی ترسیم دستنگاره ها  الگوی معماری، و 
)ماده(،  انجام می شود. دست نگاره ها مراتب متفاوت تجرد 
همزمان  را  محدودیت/امکانات  و  حل،  مسأله/راه  میان 
شامل  طراحی  تفکر  در  سه گانه  مراتب  می کنند.  مدیریت 
برای  طراحانه  )خیال(  تدبیر  طراح،  ذهنی  مجرد  ایده های 
کلی  مسیر  است.  عینیت  و  تکنیک طراحی  ارتباط،  ایجاد 
دانسته ها  از  اکتشاف،  به  جستجو  از  نیز،  ادراک  فرآیند 
از  وجود،  به  موجود  از  )مجهول(،  نا دانسته ها  به  )معلوم( 
انفعال به فاعلیت، و از بصر به بصیرت است )کراس 2014، 

.)44  -34  -9
در مدل پیشنهادی، هسته ی مدل اصل یا حقیقه، و پوسته ی 
آن فرع یا رقیقه است؛ و با رفتن از پوسته به سمت هسته، 
تجرید محقق می شود و از معلوم بالعرض به معلوم بالذات 
نزدیک می شود. طراحی در عمل، ارتباط برقرار کردن میان 
است.  بالعکس  و  به ذهن  از عین  الیه های مختلف مدل 
مرکز مدل تفکر شهودی، و پوسته ی آن تفکر غیر شهودی 
را می طلبد. درونداد مدل از صورت مادی به صورت عقلی 
ابتکاری  برونداد، صور  در  عقل،  فعلیت  از  پس  که  است؛ 

مادی حاصل می شود.   
با  نفس  کمال  و  جوهری  حرکت  استطباق   .4-6

خبرگی و  ادراک  مراتب 
حکیم شیرازی صدرا، هدف غایی نفس را، استکمال نفس و 
قوای آن مطرح کرده است. حرکت جوهری نفس از ادراک 
محسوس به مثال و معقول، و فعلیت یافتن عقل از مرتبه ی 
هیوالنی به مراتب بالملکه و بالفعل و بالمستفاد در نظریه 
او، مهر تأییدی بر امکان کسب معرفت، و رشد و تحول و 
کمال است. از نظر وی، نفس ابتدا پذیرای صور است؛ و 
پس از ملکه شدن این مهارت، ابتدا به مرحله ی خلق صور 
مقام خلق صور کلی می رسد؛ که  به  آن  از  و پس  جزئی 
این مهارت و شایستگی، کمال بالفعل معرفت نفس است. 
با  نوین،  روان شناسان  شناختِی  تحوِل  و  رشد  نظریه های 
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نظریه ی حرکت جوهری، در روش شباهت بسیاری دارند 
تمرین  و  نفس  تهذیب  نیازمند  نیز،  تقریبی رشد  و منطقه 

یادگیری دانسته شده است )آل عصفور و بردیده 1394(.
الوسون بر اساس چهار مرحله ی توسعه شناختی در مدل 
مهارت  در  مرتبه  چندین  دریفوس،  برادران  مهارت  کسب 
افزایش  ترتیب  به  که  است  کرده  طبقه بندی  را  طراحی41 
مهارت عبارتند از خام، مبتدی، تازه کار، قابل، ماهر، خبره، 
ضمن  نیز  کراس   .)118  ،2015 )الوسون  بصیر  و  استاد، 
شمایلی/ رشد  و  پیاژه  ژان  عینی/صوری42  رشد  بررسی 

مراحل  نام  عبارات  این  که  می کند  اشاره  برونر،  نمادی43 
خاصی از رشد نیستند؛ بلکه در هر مرحله، رشد همه آنها 
سطح  به  سطحی  از  تا  یابد؛  توسعه  و  ایجاد  باید  هم  با 
دیگر رشد کند. یعنی رشد مدلی خطی و مرحله ای ندارد و 
بصورت مارپیچ توسعه یابنده است. وی ضمن تذکر در مورد 
در  شهود  رشد  به  را  اهمیت  رفتاری،  تجویزی  مدل های 

 .)93-11  ،2014 )کراس  می دهد  طراحی  خبرگی 
یافتن قوای نفس  نیز، به فعلیت  این نظریه ها  بنابراین در 
قالب  در  مبتدیان،  با  مقایسه  در  خبره  طراحان  فاعلیت  و 
با  ذهنی،  ساختارهای  توسعه ی  در  عقلی  توانایی  افزایش 
رویکرد های متفاوت و زمینه مند به حل مسأله، توجه شده 
است. در مدل پیشنهادی، خبرگان بیشتر در بخش مرکزی 
مدل سیر کرده و از آنجا فرآیند را کنترل می کنند؛ درحالیکه 
افراد مبتدی بیشتر زمان را صرف بررسی در پوسته بیرونی 
به  راه  این  از  تا  می کنند؛  مسأله(  شرایط  و  )محسوسات 
در  استفهامی  استداللی  بیشتر  برسند. خبرگان  مسأله  حل 
دارند. سرعت حرکت  مبتدیان  قیاسی  استدالل  با  مقایسه 
تعداد  حالیکه  در  است؛  بیشتر  خبرگان  برای  الیه ها  میان 

را درک می کنند.  بیشتری  الیه های 
7-4. استطباق حرکت در مراتب )صعود و نزول( با 
حرکت عمقی به درون و برون )خودآگاه و ناخودآگاه(

نفس در مسیر کمال یابی وجودی، با سیر در قوس صعود 
رشد  و  وجودی  تعالی  داشته؛  جوهری  حرکتی  نزول،  و 
مراتب  مطابق  را  معرفت  مراتب  و  می کند؛  پیدا  تحول  و 
هستی و سیر کمالی حیات طی می کند. از طرفی نفس بین 
غایب،  عقلی  صور  از  آگاهی  جهت  ناخود آگاه،  و  خود آگاه 

از مرتبه ی هیوالنی  فرآیند مشابهی را طی می کند. نفس 
عقل )بالقوه(، به مرتبه ی ملکه صور اولیه عقلی، و سپس 
به مرتبه ی بالفعل ارتقا می یابد. صورت های عقلی نیازمند 
به  بالمستفاد  عقل  توسط  نیز،  ماورایی  منبع  یک  از  تأیید 
عقل فعال متصل شده و کمال می یابند. در این سیر فطرت 
بالقوه انسان فعلیت می یابد؛ و نفس از عالِم بالقوه به عالِم 
بالفعل کامل می شود. حقایق کلیه از عقل مفارق، و حقایق 
جزئیه از راه اتصال با برزخ شناخته می شوند. پس از اتحاد 
آنها )در نفس(، نفس قوت وجودی یافته؛ و در قوس نزول 
صور جزئیه و سپس کلیه را به حول و قوه عقل و برزخ خلق 
تحصیل  و  جزئیات  مشاهده ی  به واسطه ی  عقل  می کند. 
اعداد، به تحول ذاتی به عالم عقلی متصل و منتقل شده؛ و 
حقایق جزئیه را به نحو و صرافت، در قوس صعود مشاهده 

می کند )خسروپناه و پناهی آزاد 1388، 123(. 
روانشناسان نوین، ما به ازای این حقایق را وجود ناخودآگاه 
عقلی در انسان، به عنوان یک منبع عقل فعال دانسته اند 
ذهن  پنهان  زوایای  و  نهان  مفاهیم  که  1333(؛  )سیاسی 
در آن فرو غلتیده؛ و در صورت توجه کافی و ژرف به خود 
گوستاو  کارل  مشهور  روانشناس  می گردند.  باز  ذهن  آگاه 
باستانی و  الگوهای  را،  ناخود آگاه جمعی  یونگ، محتویات 
صورت های کهن )آرکی تایپ( نامید )صفرزاده مقدم 1392، 
ویرایش های  که  خالق  مسأله ی   حل  مدل های  در   .)87
اشاره  ناخودآگاه  مرحله ی  به  گذرانده؛  سر  از  را  متفاوتی 
جی.44  )واالس  واالس  چهار مرحله ای  مدل  است.  گردیده 
1926( شامل دریافت اولیه45 یا آمادگی، نهفتگی46، اشراق 
یا روشنگری47، و نفی/اثبات48 است، و مدل نلر50 )1965( 
نهفتگی،  از  قبل  تدارک51  بنام  بیشتر  مرحله  یک  حاوی 
ناخودآگاه  بصورت  مسأله،  در حل  نهفتگی  واقع  در  است. 
است، که پس از حل خودآگاه آن در مرحله ی تدارک، قرار 
می گیرد و دعوتی از مرحله ی بعدی یعنی روشنگری است 

)الوسون 2017، 148؛ کراس 2014، 43(.
در مدل پیشنهادی، هسته ی مدل به مثابه ناخودآگاه عقلی، 
و پوسته آن به مانند خودآگاه ذهن است؛ که طراح میان 
آنها ارتباط برقرار می کند؛ و با پیمودن قوس صعود و نزول، 
ادراک و آفرینش را انجام می دهد؛ که حرکتی تفسیری-
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تأویلی است.
8-4. استطباق حکایت و وجود ذهنی و مطابقت، با 

تأمل-در-عمل و  انعکاسی  تفکر 
نفس با قدرتی که دارد؛ از آنچه در حواس و دیگر نیروهای 
آنها  به   او پدید می آید؛ صورت هایی را می سازد و  درونی 
وجود می بخشد. یعنی نفس با خالقیت، از روی صورت های 
نقش بسته در حواس )ظاهر یا باطن(، ماهیت عین خارجی 
علم  و وجود ذهنی(.  بازسازی  )اصل  باز سازی می کند  را 
که  بالعرض،  معلوم  و هم  دارد  بالذات  معلوم  حصولی هم 
در علم حصولی،  است.  و حکایت  آنها صورت ذهنی  بین 
عالم  در  و  می شود؛  قیاس  خارجی  وجود  با  علمی  صورت 
مثال حکایت ماهیت از آن صورت علمی صورت می گیرد. 
صورت  اصلی  معقوالت  از  حکایت گری  خیال،  عالم  در 
می گیرد. آنچه در زیر و فوق عالم مثال است؛ دو واسطه 
)بالعرض( است؛ یکی معلوم عقلی و  و دو مرتبه ی معلوم 
دیگری معلوم مادی. معلوم بودن وجود علم، بالذات است 
و معلوم بودن صورت علمی، بالعرض است؛ چون به تبعیت 
معلومیت علم است. انسان ابتدا صورتی را در عالم مثال با 
یک واسطه )که همان وجود علم است( می یابد؛ و بعد آن را 
با وجود دیگری که وجود مادی و طبیعی است قیاس کرده 
و بر آن تطبیق می کند. در این قیاس و حکایت که در آثار 
وجود خارجی یافت نمی شود؛ علم حصولی و وجود ذهنی 
می شود  داده  نسبت  صورت  یک  به  معنا  می گیرد:  شکل 

)خسروپناه و پناهی آزاد 1388، 265(.
طراحان معمواًل به دنبال پلی برای پر کردن شکاف میان 
قانع کننده  ارتباطی  ایده  راه حل هستند؛ که یک  مسأله و 
است. در طراحی ارتباط برقرار کردن، و استدالل و تفکر، به 
کمک ترسیم دستنگاره )اسکچ( میسر می شود؛ که می تواند 
سطوح متفاوتی از تجرید را اداره کند؛ و از راه تالش های 
تفکر  نوع  ببخشد.  مبهم ساختار  مسأله ی  به  راه حل محور، 
در طراحی وابسته به کلمه ی وصفی و عطف بیان52 است 
را  حکایت  و  ذهنی  وجود  لزوم  که   )56  ،2014 )کراس 
ذهنیت  میان  گفتگو53  و  انعکاسی  تفکر  می کند.  مشخص 
مفهومی  نیز،  )پراتیک(  عمل  در  طرح54  موقعیت  و  طراح 
منتزع از همین اصل تطابق بوده؛ که دانلد شون آنرا مطرح 

کرده است )شون55 2017(. 
میانه ی مدل پیشنهادی که میان هسته و پوسته قرار دارد؛ 
منطقه ی تشکیل این نوع تفکر مثالی است؛ که از طرفی 
با معلوم بالذات و از طرف دیگر با معلوم بالعرض در ارتباط 
بوده؛ و منطقه ی واسطه شدن صورت های ذهنی است که 
حکایت کننده هستند. بین صور خارجیه و حقیقیه، این صور 

ذهنیه تخیل می شوند تا مطابقت حاصل شود.        
با  ادراک  قوای  و  نفس  اتحاد  استطباق   .4-9

قاب بندی و  راه حل محوری،  در  همزمانیت 
وجود  جدایی  هیچگونه  او،  علم  و  او  قوای  و  نفس  میان 
ارتباط این عناصر  انتزاعی و تحلیلی.  ندارد؛ مگر در تفکر 
وجودی و طولی است، و تفکیک عرضی آنها ممکن نیست. 
هر یک از مراتب ادراک با مرتبه باالتر خود قوام می یابد؛ 
معلولی  و  علت  رابطه  خود  پایین  با  باال  مرتبه  رابطه ی  و 
)وجودی( است. به عنوان مثال، در فرآیند ادراک، نقش عقل 
را در ساحت حسی و مثالی می توان مشاهده کرد؛ و مرتبه ی 
فراتر در مراتب فروتر خود حضور دارد؛ و آنچه در عقل نقش 
می بندد نیز به مقدمه ای حسی یا خیالی نیازمند است. روابط 
این مراتب، تعاملی پیچیده بوده و از انتزاع ساده اندیشانه ی 
علم تحلیلی به دور است. در فرآیند تجرید، هم مدِرک و 
هم مدَرک، به همراه یکدیگر تجرید می یابند؛تا جایی که 
همه ی تمایزات و تعینات موجب افتراق میان آنها از میان 
یافته و  برخاسته؛ و عقل و عاقل و معقول همگی فعلیت 
یگانه و متحد می گردند. این چگونگی ادراک کلیات است. 
پایان ادراک عقلی، مقام فنای حاکی در محکی، و یگانگی 
ادراک و مدِرک و مدَرک است. در حالیکه تجرید، در نظر 
صورت  اعراض  و  زوائد  حذف  به گونه ی  متفکران،  برخی 
آزاد  پناهی  و  )خسروپناه  است  شده  تعریف  تنها،  ادراکِی 

.)1388
عقل نظری یا »عالمه«، امکان درک تصورات و تصدیقات 
را دارد. در مقابل عقل عملی یا »عماله«، تشخیص دهنده ی 
عمل خوب و بد است و خادم عقل نظری است. در کمال 
عقلی، به وسیله ی ترتیب قیاس برای انتقال از مجهول به 
معلوم و بالعکس، دو قوه ی عقل نظری و عقل عملی واحد 
او  علم  عین  او  و عمل  او،  عین عمل  نفس  علم  و  شده، 
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می گردد. یعنی هر چه را نفس ادراک کند به وقوع می پیوندد 
)همان، 143-141(.

متمایز  مراحل  میان  ترتیب خاص  نبود  از  طراحی پژوهان، 
این   .)297  ،2017 )الوسون  می دهند  خبر  طراحی  تفکر 
مطلب گویای اتحاد وجودی این استعدادها و مهارت ها، و 
همزمانیت و تعامل در حل مسائل پیچیده است. به گونه ای 
مسأله ی  و  موقعیت  شناخت  در  طراح  حضوری  علم  که 
طراحی، و نامیدن و گزینش از میان مؤلفه های تأثیر گذار بر 
طرح، دخالت دارد؛ و تالش های راه حل محور56 )مولد اولیه( 
در ساختار بخشیدن به مسأله ی مبهم طراحی )نامیدن57 و 

قاب کردن58( کارساز است )کراس 2014، 80(.
در  است؛  واقعی  آنجایی که محصول طراحی مسأله ای  از 
نهایت  در  نیز  عملی  و  نظری  عقل  طراحی  مسأله ی   حل 
منطبق شده و انعکاسی از یکدیگر می شوند )شون 2017(.

پیوستگی و حضور مرتبه  دلیل  به  پیشنهادی کروی  مدل 
درونی در مرتبه بیرونی، انتخاب گردیده است. این مدل با 
تمام اجزای قابل تجزیه ی خود، در نهایت یک کل واحد 
است. عقل نظری و عملی، به عنوان هسته و پوسته ی آن 

نیز، همزمان تکامل می یابند و منطبق بر هم هستند.   
با  نفس  فعلیت  و  فاعلیت  استطباق   .4-10

یی ا ه گر ند ز سا
 قیام صور ادراکی به نفس صدوری است و نه حلولی. یعنی 
نفس خالق و موجد آنهاست؛ و نه صرفًا محل و ظرف آنها. 
پس ادراک نمی تواند عرض باشد و در نفس بصورت جوهر 
حلول کند. چون اتحاد ماهوی ادراک و نفس در دو مقوله 

ممکن نیست )عبودیت 1395، 99- 104(. 
مسأله ی  خارجی  شرایط  دریافت  از  نمی توان  بنابراین 
طراحی و درک ماهیت و ارکان اعراض، به حل مسأله ی 
پس  رسید.  است-  فاعلی  و  جودی  -که  نفس  در  خالق 
با  تا  باشد؛  و وجودی  فاعلی  باید  درک شرایط مسأله هم 
حل مسأله اتحاد یابد و تشکیل یک کل59 دهد. موجودیت 
اما  است؛  میسر  )علم(  وجود  پرتو  در  )معلوم(  موضوعات 
از سوی دیگر، محققان  ندارد.  وجود به موضوعی بستگی 
نوع  بخاطر  عمومی،  آموزش  در  طراحی  تدریس  لزوم  از 
خاص تفکر و یادگیری آن که فاعلی و سازنده گرا60 بوده؛ و 

در دستیابی به کمال ذهن مؤثر است؛ یاد کرده اند )کراس 
.)1985 شون  3؛   ،2014

نتیجه گیری
نظریه ها دارای مراتب متفاوتی هستند. به طور کلی می توان 
بر اساس منبع معرفت، آنها را شامل نظریه های نَقلی )قیاس 
از دین(، نظریه های عقلی )استدالل فلسفی(، و نظریه های 
پژوهش  این  کلی  دانست. هدف  علمی(،  )استقراء  تجربی 
مبنی بر جامعیت و وحدت معرفت، با رویکرد تطبیق مراتب 
نظریه های نقلی، عقلی، و تجربی، ممکن می شود. تطبیق 
نظریه های نقلی و عقلی در حکمت مورد نظر قرار گرفته؛ 
و تطبیق نظریه های عقلی و تجربی )تأمل و عمل( نیز در 
)هرمنوتیک( صورت  تأویلی  تفسیر  روش شناسی  و  نظریه 
تأویلی،  فلسفه ی  در  وجودی  نگاه  دلیل  به  است.  پذیرفته 
بستر های  بر  تطبیق  قابلیت  آن،  از  برخاسته  نظریه های 
این  دارند. هر چند  را  متعالیه  گسترده ای همچون حکمت 
نظریه ها در یک مرتبه و گستره نیستند؛ اما وجوه اشتراکی 
تجربه،  ساختار  وحدت  جامع،  دیدگاه  استعال،  همچون 
خلق  در  عقل،  ویژه ی  اهمیت  دارند.  عقل  محوریت  و 
و  الطبیعه،  ماوراء  و  طبیعه  میان  انعکاس  بینابین،  فضای 
وحدت بخشی کثرات، است. با توجه به اینکه نظریه های 
به  فزاینده ای  اشتغال  حکمت،  همچون  شرقی،  معرفتی 
حکمت نظری داشته؛ و گرایش نظریه های معرفتی غرب 
و  شناخت شناسی  عملی،  فلسفه ی  بر  روز افزون،  بطور  نیز 
روش شناسی است؛ رویکرد تطبیقی مورد نظر این پژوهش 
می تواند؛ ساختار طولی و جامعی از نقل و عقل و تجربه، 
کنونی  بحران  از  عاری  بستری  بدینوسیله  تا  آورد؛  فراهم 
اندیشه، یعنی گسست و کثرت زدگی ایجاد گردد؛ و وحدت 

)تصویر 3(. و جامعیت معرفت، مشکل گشای آن گردد 
فرآیند  تأویلی  شناسی  روش  تطبیق  حاضر،  پژوهش  در 
طراحانه(،  دانستن  خاص  راه  و  عمل  در  طراحی)تامل 
نظام  معرفت شناسی  با  تجربی-علمی،  نظریه ای  به عنوان 
دو  از  عقلی-فلسفی،  نظریه ای  به عنوان  متعالیه،  حکمت 
وجه اقسام و فرآیند شناخت، مورد نظر قرار گرفت. دانسته 
در  را،  تجربه  و  عقل  و  نقل  می تواند  تطابق  این  که  شد 
وسیله ای  تا  دهد؛  قرار  نظریه ها  مراتب  از  طولی  نردبانی 
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برای کمال طراح و استعالی طراحی باشد. هر چند زبان 
می کند؛  تفاوت  علم  و  فلسفه  در  تحقیق،  و  مطالعه  بیان 
از کلیات ذات معرفت  متعالیه توصیف عمیقی  اما حکمت 

- در پاسخ به چیستی معرفت طراحانه و ترسیم طرحواره ای 
گفت  باید  قبل  بخش  استطباق  به  توجه  با  آن،  فرآیند  از 
که حکمت متعالیه صدرالمتالهین در معرفت شناسی وجودی 
در  ادراک  فرآیند  و  انواع  کلیات  از  عمیقی  توصیف  خود، 
طراحی پژوهی دارد؛ که به صورت تمثیلی قابل بازنمایی با 
مدل هسته-پوسته ای است؛ و مدل پیشنهادی نیز به نوبه 
مفاهیم  و  صدرایی  معرفت  کلی  ساز وکار)مکانیسم(  خود 
در  آن  شرح  که  می کند  توصیف  را  اخیر  پژوهی  طراحی 

آمد. قبلی  بخش 
کلی  نقشه ی  در  طراحانه  معرفت  علل  پرسش  مورد  در   -
معرفت، مقابله و مقایسه ی معرفت شناسی حکمت متعالیه با 
نتایج روش شناسی طراحی پژوهان، در موارد اقسام و فرآیند 
کسب شناخت، اقتران دارند و مفاهیم دانستن طراحانه، بر 
دیگر  عبارت  به  معرفت وجودی داللت می کنند.  قضایای 
تأیید  اخیر  طراحی پژوهی  شواهد  توسط  مدل  مکانیسم 

از  برخاسته  پرسش های  خاتمه  در  دارد.  خود  در  طراحانه، 
اهداف پژوهش، با توجه به نتایج تطبیق، مرور می گردند؛ تا 

باشند.  آتی  تحقیقات  برای  مبنایی 

می شود.
در  ها  نظریه  طولی  تطبیق  امکان  پرسش  به  پاسخ  در   -
توصیف  تأویلِی  مدل  گفت  باید  طراحی،  های  پژوهش 
روش شناسی طراحی، گزاره های خاصی(جزء) هستند که 
با گزاره های عام(کلی) مربوط به خود، در قضایای معرفتی 
حکمت متعالیه، اقتران دارند. وجوه مشترک این نظریه ها 
نیز، در قالب مکانیسم مدل تمثیلی پیشنهادی بیان گردید(
شناخت( فرآیند  به  تطابق،  این  اوسط)دامنه  و  اصغر  اکبر، 

اقسام علم و فرآیند کسب آن) محدود است، و به مباحثی 
همچون مبانی، محتوا، هدف و غایت معرفت، قابل تعمیم 
نظر  مورد  تأویلِی  های  نظریه  و  حکمت  بنابراین  نیست. 
اهداف این گفتار، نظریه های رقیب و هم عرض نیستند، 
از  َوجه)  ِمن  خصوص  و  خاص(عموم  و  عام  تفاسیر  بلکه 
یک فرآینِد شناخت می باشند، که در مراتب متفاوت نظر 
و عمل، بعنوان وجوه تجربه واحد، قرار دارند. نسبت میان 

شکل 3. تطبیق مراتب نظریه ها با مراتب هستی، در ساختاری طولی و استعالیی- ماخذ: نگارنده
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قضایای آنها، متداخلین با تشابه در ِکیف بصورت موجبه، 
و تفاوت در َکم است.

پژوهش،  موضوع  ابهامات  و  وسیع  دامنه ی  به  نظر   -
می گردد: پیشنهاد  ذیل،  شرح  به  آتی  تحقیقات 

حکمت  معرفت شناسی  جزئیات  در  عمیق تر  مطالعه ی   -
متعالیه و سایر متفکران این حوزه، برای شناخت بیشتر از 
مفاهیم خاص و تجربی موجود در ادبیات طراحی پژوهی

- پژوهش پیرامون نقش علت غایی در حکمت، و خالء آن 
در نظریه های انسان مدار

- پرداختن به موارد عدم تطبیق
- استفاده از داده های دسته ی اول )میدانی( در آزمون مدل
این پژوهش،  - پرداختن به داللت های تطبیق مورد نظر 

معماری آموزش  در 

پی نوشت
sophism .1 

skepticism  .2
realism  .3

positivism  .4
relativism  .5
pluralism  .6

existentialism  .7
phenomenology  .8

hermeneutic  .9
analysis-synthesis  .10

participatory  .11
concept-test  .12

inter-subjective  .13
medium  .14

Groat .15
Wang .16

school of thought  .17
transcend realism .18

retroduction  .19
spiral  .20

reflection in action  .21
 reflective practitioner  .22

 designerly ways of knowing .23
 design thinking skills .24
 implicit/tacit/episodic .25

explicit   .26
part/whole  .27

domain/design  .28
component/architecture  .29

 Heylighen.30
 guiding principle .31
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Lawson .32
 imagine/present/verify .33

lateral thinking /interpretive transformation .34
vertical thinking/Developmental moving  .35

co-evolution  .36
Dorost .37
Cross .38

primary generator  .39
 ill-defined .40

solution-focused  .41
multi-faceted /multi-leveled .42

modify  .43
 two-way communication .44

expertise  .45
concrete/formal  .46
iconic/symbolic  .47

Wallas G. .48
first insight  .49
incubation  .50

illumination  .51
verification  .52

Kneller .53
preparation  .54

appositional  .55
situation talks back-designer responses to backtalk  .56

 reflective conversation with the situation .57
Schon .58

solution-led  .59
naming  .60

 formulating/framing .61
problem-solution pair  .62

constructivism  .63
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Abstract

In our country, research on architectural design process, is based on two main theoretical approaches; 
one is the system of Islamic theosophy, and the other is recent empirical studies on design methodology. 
The main problem here, is to find out the relationship between these two viewpoints, to attend the 
domain›s pathology, like misunderstanding and oversight of the position and order of theories, 
rootlessness of empirical theories, ambiguity of theosophical implications on design methodology, 
extremism and wastage in holism / serialism sides, and finally choosing one and putting aside the 
other. So the debate is on knowledge unity rejecting polysemy.   
The macro goal of this research is to find design process, conform to epistemology rules of theosophy, 
and the micro goal is to draft a comprehensive, existential, meaning rolled, and transcend schemata 
of design process, as a conceptual model. The practical goal is to comprehend the nature of design 
process, in order to nurture it. The importance of this inquiry is to avoid latitudinal contest of theories, 
and therefore wisdom unity and conformity of knowledge stages, in a comprehensive structure of 
knowledge as a result. The questions of this inquiry are:
o On a descriptive objective: what is the designerly knowledge and how can we draw a schema 
of its process?
o On a causative objective: how is the conformity of designerly cognition and its roots in the 
epistemological map?
o On an alteration objective: possibility of a syntactic viewpoint and longitudinal conformity 
of epistemological theories, instead of latitudinal selection between them
o The inquiry has no interpretive-historical objective 
The research method is under the «transcendental Realism Paradigm» framework, which is 
programmed and followed by a retroductive strategy. In the research process an allegoric model is 
derived from transcendent theosophy of Molla-Sadra (as the cognition mechanism) and then this 
model›s mechanism, is checked with the empirical theories of design process (as eyewitness) to see 
the conformability.
In the first chapter, literature and precedents of the subject are presented. The epistemological 
paradigms are divided to categories of pantheism and humanism. The pantheist sector contains 
Masha, Eshragh, and Motealieh dispositions, and the humanist sector contains Sophist, Skepticism, 
Realism, Positivism, Relativism, Pluralism, Existentialism, Phenomenology, and Hermeneutics. 
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Next the history of design studies and its methodology generations, are classified into three groups: the 
early analysis-synthesis generation, the concept-test generation, and the late hermeneutic generation. Then 
the research precedents are listed as different approaches of subject inquiry, followed by design process 
researches within Molla-sadra theosophy framework. Critiquing the precedents on theosophical cognition 
and comprehension and oversight of theories, a new strategy of inquiry is conducted. Retroductive inference, 
conformity as methodology of Molla-sadra, a two sided viewpoint to philosophical and empirical theories, 
and comprehensive modeling, are mentioned as new specifications of the research.  
Chapter two belongs to research design and contains realism paradigm, retroduction strategy, and the 
process of inquiry. Describing the Islamic Realism and Molla-sadra›s special contributions to it (that is 
mystic approach to knowledge besides the philosophical-logical one), conformity method as the truth 
finding theory of Molla-sadra is explained. According to this idea, every difference between theories does 
not mean controversy and the judgment of true and false, because the two sides might be two levels of a 
truth in our knowledge that may conform. Then the inquiry paradigm, Transcend Realism of Bhaskar which 
critiqued positivism and critical rationalism (induction and deduction), is introduced. This epistemology 
considers our knowledge in tree domains of feeling, imagination and intellect. The intellectual domain 
contains mechanisms and constructs, which underlie a phenomenon seen in nature. These mechanisms 
are conjectured as descriptive models that are rules and patterns, witnessed by empirical studies. The 
research strategy of such paradigm is called Retroduction, which uses allegoric models as hypothesis of a 
mechanism, being tested and proved by eyewitnesses.  
The next chapter (3) is on theoretical framework of hypothesis (model). Transcend theosophical system of 
Molla-sadra, is chosen to be the fundamental and generative mechanism of epistemology. The philosophical 
hermeneutic of Gadamer is also considered to be the epistemological background of empirical design 
studies, because of the comprehensive viewpoint. These two theories are conformable on the essence of 
creativity, two sided viewpoint, unity of knowledge, and transcend thinking. This is continued by modeling 
hypothesis as an allegoric descriptive model, which is a core-crust schema on design process. 
Chapter four informs the data collection from references, and the discussion. The resource in cognition 
mechanism is epistemological system of transcend theosophy of Molla-sadra, while the resources 
on empirical design studies are: Donald Schon›s reflective practice, Nigel Cross›s desinerly ways of 
knowing, and Bryan Lawson›s designers thinking skills. This part discusses conformability of Molla-
Sadra theosophy and empirical theories of design study, in ten theorems on epistemology ontology (kinds 
of wisdom) and epistemology itself (cognition process). Theorems are consisted of: 1-implicit & explicit 
knowledge 2-imagination/presentation/verification 3-the whole & the part 4-schema & detail 5-design 
process and cognitive levels 6-cognition levels, growth & expertise 7-consciousness & unconsciousness 
8-reflective thinking/practicing 9-framing/solution-led/co-evolution 10-constructive/generative reasoning. 
The last chapter concludes and draws inferences of the discussion. It is concluded that the cognition 
mechanism in transcendent theosophy of Molla-Sadra which was constructed and presented as a core-crust 
descriptive and allegoric model, has an adoptive methodological conformity, with the empirical theories 
of design study in holistic aspects. Empirical design epistemology also, could be deducted depth wise 
from Molla-Sadra theosophy. Therefore, existential theosophies and hermeneutic interpretation of design 
studies, are not adversary theories to choose between. 

Keywords: Design process schema, Molla-Sadra transcend theosophy, unity of knowledge structure, 
longitudinal conformity of theories› stages, retroductive strategy. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            25 / 27

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1107-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            26 / 27

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1107-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            27 / 27

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1107-fa.html
http://www.tcpdf.org

