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چکیده
بیان مسئله: اگرچه حوزۀ فرایندپژوهی جوان است اما پژوهش های این حوزه سیر تحولی  پرفرازونشیبی 
با  بر آن است. غالب پژوهش ها  تنوع شیوه های فکری و نظری حاکم  بازنمایی  را طی کرده اند که محل 
رویکرد تحلیلی و نگاه تجزیه گرا تجربه های امر طراحی را تشریح کرده اند. در این پژوهش ها، غالباً از شیوۀ 
اندیشیدن به مسئلۀ طراحی غفلت  شده است. به  موجب همین نگاه تجزیه گرا، جوهرۀ فرایندها از دست  
خواهد رفت اما فرایند  طراحی خود شیوه ای از اندیشه ورزی است. الجرم، فرایند طراحی، فارغ از شناخت 
به استخدام  ازای نیل به هدف خود  از تالش های فرایندپژوهان، شیوه های استدالل منطقی را در  ناشی 
درخواهد آورد. به همین واسطه این پژوهش تالش دارد تا به چیستی نسبت میان قیاس واستعاره به مثابۀ 
روش استداللی پی ببرد. همینطور به این پرسش پاسخ دهد که تأثیر استعاره، به مثابۀ روش استداللی در 

خلق اثر معماری چیست؟
هدف پژوهش: شناخت نسبِت میان قیاس و استعاره به مثابۀ شیوۀ استداللی پایه در روش های طراحی و 

کاربست منطقی آنهاست.
روش  پژوهش: در دو مرحله از استدالل قیاسی و استنتاجی استفاده شده است و برای گردآوری داده ها، 
از روش های کتابخانه ای کمک گرفته و در روش  تحقیق از روش های استدالل منطقی استفاده  شده است.

نتیجه گیری: در این پژوهش در دو به فهم نقش و چگونگی کارکرد استدالل منطقی در فرایند طراحی 
معماری و بررسی تأثیر استعاره به منزلۀ شیوه ای استداللی پرداخته و طبق یافته های آن، قیاس و استعاره 
از فراگیرترین روش های منطقی هستند که در یک سازوکار چهاربخشی  معین، نقشی بنیادین در آفرینش 
ایفا می کنند. استعاره نوعی از قیاس است که با حفظ ویژگی های شاخص، قیاس منجر به  آثار معماری 

خلق اصالت و معنای مضاعف در اثر معماری می شود.
واژگان کلیدی: قیاس، استعاره، استدالل، فرایند طراحی، طراحی معماری.  

مقدمه
وجود چارچوب های نظری متنوع و ماهیت ذهنی فرایند طراحی 
موجب تنوع در حوزۀ نظر و درکی کمتر ساخت یافته از فرایند 
شده است. به همین سبب، در پژوهش های حوزۀ طراحی به شکلی 
دقیق و واضح از روش یا  مراحل مشخص فرایندی مشخص در 

خلق فرم و فضا یاد نمی شود  )رضایی، 1393الف (. محصول 
طراحی معماری به مثابۀ فضا گواه وجود روش و فرایندی از 
حل  مسئلۀ در آن است. در نظر برخی از فرایندپژوهان، چنین 
فرایندی، مانند رویکرد حل  مسئله در علوم، قابل کندوکاو 

 .)Chakrabarti & Blessing, 2014( 1است
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از ویژگی های مغفول مانده در تفکر طراحی آن است که این 
تفکر گونه ای از تفکر غیرکالمی است. این در حالی است که 
غالب تجربۀ ما از اندیشیدن از نوع کالمی است. تفکر کالمی 
هنگام ارتباط آگاهانه به کار گرفته می شود  )براوون، 1396(. 
معماران به شکلی مداوم در زمان طراحی با نوعی از منطق 
غیرکالمی روبه رو هستند. به دلیل نقش معمار در این شیوۀ 
تفکر، می توان شاهد تأثیر معنادار وی در فرایند طراحی بود  
)همان(. طی قرن ها و به موجب استیالی تفکر کالمی، تفکر 
به کارگیری  طرفی،  از  است.  گرفته  شده  نادیده  غیرکالمی 
واژگان برای شیوۀ فکری ای که بر پایۀ کلمات نیست دشوار 
نظر  به  متناقض  اول  وهلۀ  در  اگرچه  تضادی،  است. چنین 

می رسد، اما ناممکن نیست. 
که  اندیشیدنی  شیوۀ  است؛  اندیشیدن  از  شیوه ای  طراحی 
اهمیت  دارد  )الوسون، 1392(.  را  سازوکارهای خاص خود 
است که موضوع  آن  در  به طراحی  نگریستن  ارتقای شیوۀ 
شیوۀ اندیشیدن طراحان و سازوکار های ذهنی آنان را بدون 

پیش فرض های گذشته واجد ارزش برای مطالعه می کند.
فرایند  ارائۀ مراحل  با  دارند  نظریه های متعدد معاصر تالش 
بخشی،  موازی،  خطی،  )فرایندهای  حرکت  الگو های  و 
چرخه ای، دایره ای یا اسپیرالی( توصیف حرکت در فرایندها 
را طرح کنند. وجه مشترک همۀ این فرایندها در الگوی پایه 
جان  است.  »ترکیب«  و  »تحلیل«  بخش  دو  در  اولیه ای  و 
به  را  آن  مدل تالش می کند  این  توسعۀ  در  کریس جونز2 
و  »ترکیب«  »تحلیل«،  او  کند.  بدل  فرایندی سه مرحله ای 
فرایند طراحی معرفی می کند  را مراحل سه گانۀ  »ارزیابی« 
)Kumar, 2003(. رضایی به نقل از کوبرگ3  و بگنال4  گام 
نخست را تقسیم مسئله به بخش های خردتر معرفی می کند 
و تحت عنوان »تحلیل« از آن نام می برد و پس  از آن دست 
فرایند طراحی،  بعدی،  اجزا می زند. در مطالعات  ترکیب  به 
بعد پنج و  به سه مرحله ای و  از دومرحله ای  طبق تصویر 1، 

درنهایت، هفت مرحله توسعه یافت )رضایی، 1393الف(.           
تالش  مسئله،  حل  آگاهانه،  کوشش   )1395( الوسون5  
ناآگاهانه، ظهور ناگهانی ایده و توسعۀ آگاهانه را مراحل فرایند 
بر  »تأکید  از  تدریجی  تغییر  نیوکرک  بیل  طراحی می داند. 
 Dubberly,( تحلیل« به »تأکید بر ترکیب« را یادآور می شود
2004(. کراس6  به اهمیت همگرایی و ترکیب در مقایسه با 
واگرایی و تحلیل اشاره می کند )Cross, 1984(. کومار7  مدل 
فرایند طراحی را »برنامه ریزی ابداع« می نامد و حالت ابداع 
را به  جادو، نبوغ و شهود در طراحی توصیف می کند  )رضایی، 
و در  فرایندپژوهی  پیداست، ظاهر  1393ب (.                                                 همان طور که 
این  است.  متکثر  ظاهری  طراحی  روش شناسی  آن  امتداد 
تظاهر متکثر اگر بی توجه به منطق استداللی روش ها مطالعه 

شود به تشتت تعبیر خواهد شد.

استوار  آنها  بر  استداللی  که  به واسطۀ شیوه های  اندیشه  هر 
بدون  تفکری  هیچ  طرفی،  از  می شود.  بازنمایی  است 
به کاربستن استدالل منطقی در اثبات خود یا رد اندیشه های 
هم عرض خود گام برنمی دارد. اساساً، بخشی از صفات ماهوی 
فرایندها و رویۀ توسعۀ آنها وامدار امکانات و محدودیت هایی 
فرایند تحمیل  بر  استداللی  استخدام روش های  از  است که 
می شوند. به واسطۀ تنوع دسته بندی های روش شناسان معاصر 
طی چند دهۀ گذشته و نبوِد فصل مشترک میان آنها، گاهی 
تمامیت موضوع دشوار می شود.  از  ترسیم تصویری منسجم 
آنچه تحت عنوان روش شناسی پدیدار شده است، درواقع، بر 
شیوه ای منطقی در تفکر طراحی استوار است که تظاهر آن 
در روش های گوناگون تظاهر خواهد یافت. می توان استدالل 
است  طراحی  روش های  منطقی  سنگ بنای  که  را  منطقی 
به  منجر  که  دانست  روش ها  میان  انسجام بخش  مؤلفه ای 
نظام مندی روش ها می شود. درک فرایند طراحی در گرو فهم 
منطق استدالل هایی است که زیربنای روش اند. در پژوهش 
پایه  حاضر، مسئلۀ تالش به منظور فهم شیوه های استداللی 
در روش های طراحی، نحوۀ کاربست آنها در روش و واکاوی 

تأثیر استعاره  به مثابۀ روش استداللی بر اثر است.
استداللی  شیوۀ  می یابد  تسری  دسته بندی ها  این  در  آنچه 
است که بنیان شکل گیری تفکر طراحی است. این پژوهش 
استعاره8  به چیستی نسبت میان  پاسخ  تا ضمن  سعی دارد 
و قیاس، تأثیر استعاره به مثابۀ روشی استداللی در خلق اثر 
معماری را کنکاش کند. هدف از این پژوهش دست یابی به 
نسبت میان شیوۀ استداللی پایۀ قیاس9  و استعاره در تفکر 
به مثابۀ شیوه ای منطقی در  استعاره  و فهم ظرفیت  طراحی 
فرایندپژوهی،  حوزۀ  صاحب نظران  میان  در  است.  طراحی 
منطق  و  طراحی  فرایند  ارتباط  بررسی  به  نوشتاری  کمتر 
استدالل های حاکم بر اندیشۀ معماری اختصاص یافته است. 
دیسیپلین  مرزهای  توسعۀ  به  موارد  غالب  در  پژوهشگران 
منطق  فهم  مصروف  کمتر  تالش ها  اما  می ورزند  اهتمام 
چنین  وجود  خأل  می رسد  نظر  به  فرایند هاست.  بر  حاکم 
پژوهشی می تواند بر عدم شکل گیری تصویری ساخت یافته از 

فرایندپژوهی مؤثر باشد. 

سؤاالت پژوهش
1. نسبت میان قیاس و استعاره، به مثابۀ روش استداللی در 

تفکر طراحی معماری، چیست؟
اثر  خلق  در  استداللی  روشی  به مثابۀ  استعاره،  تأثیر   .2

معماری چیست؟

روش تحقیق
ذهنی  امری  با  پژوهشگر  پژوهش حاضر،  ماهیت  به  نظر  با 
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 ارزیابی پذیرش
کردنتعریف  سازیپیاده کردنانتخاب کردنتخیل 

 تعریف

 سنتز آنالیز

 سنتز آنالیز

 آنالیز
کردنتعریف آنالیز  سازیپیاده کردنانتخاب کردنتخیل 

.Dubberly, 2004 :تصویر 1. سیر تحول فرایند از دومرحله ای تا هفت مرحله ای. مأخذ

با موضوع معلول شناخت  نحوۀ مواجهه اش  مواجه است که 
پژوهشی  پژوهش  این  به همین دلیل،  است.  آن  از  او 
شناخت شناسانه است که در دستۀ پژوهش های کیفی قلمداد 
ـ عـلّی«  »قـیاسی  مطالعۀ  اینجا  در   بررسی   روش  می شود. 
نـوع  و  رویکرد  بنابراین،  اسـت.  ـ اسـتقرایی«  »تـفسیری  و 
پژوهـش آمیزه ای از استنتاج و استقراست. در بخش استنتاج، 
شناسایی شده   استداللی  شیوه های  ادبیات  مرور  با  نخست 
استدالل های  به کارگیری  نحوۀ  سپس،  است.  شده  تحلیل 
اساس  بر  بعد،  گام  در  و  جست وجو  روش ها  در  منطقی 
استدالل استقرایی، روش های استداللی به کاررفته در طراحی 
استدالل منطقی در روش طراحی  و جایگاه روش  معماری 
از  فاصله گرفتن  و  موضوع  تدقیق  برای  است.  شده  تحلیل 
و همین طور مصداقی کردن  پژوهش  بر  فضای ذهنی حاکم 
تصمیم  پژوهشگران  استعاره،  و  قیاس  میان  تفاوت های 
به یک مسئله، در  راه حل  _که دو  نمونۀ موردی  تا  گرفتند 

یک بستر است_ را مورد بررسی قرار دهند.
بدین منظور، پژوهشگران با ارجاع به دو مصداق طرح اولیه و 
طرح اجراشدۀ مسجد ولی عصر )عج( تهران که چنین فرصتی 
را فراهم می آورد، بحث را به شکلی عینی پیگیری کرده اند. در 
ادامه پژوهش به فهمی از استعاره، به مثابۀ روشی استداللی، 
دست یافته   و از کاربست های استعاره به منزلۀ منطق طراحی 
داده ها،  گردآوری  برای  است.  برداشته   پرده  آن  کارکرد  و 
به  پژوهشگران دست  پژوهش،  فرایند  در  و  گام نخست  در 
را در فرایند  بعد داده ها  مطالعات کتابخانه ای زده و در گام 
تحلیل، منطقی کرده اند. در تصویر 2، ساختار کلی پژوهش 

بر مبنای روش و گام های پژوهش ترسیم شده است.

ادبیات پژوهش
منطق طراحی   

طراحی  تفکر  در  منطق10  پایه ای  اصول  به  رسیدن  برای 
طراحی  پرتکلف  توصیفات  تحلیلی  رویکردی  با  می توان 
کرد.  مفهومی  چارچوبی  خلق  به  اقدام  و  گذاشت  کنار  را 
به  توجه  با  می دهد،  را شکل  آنچه جوهرۀ طراحی  درواقع 
ساختار مسئله در عمل طراحی، از انواع شیوه های استدالل 

به همین دلیل،   .)Dorst, 2010( می کند  استفاده  منطقی 
یعنی  منطقی،  استدالل  در  کالن  شیوۀ  سه  دارد  ضرورت 
استنتاج11، استقرا 12 و قیاس، به مثابۀ شیوه های پایۀ استدالل 
به شکل  داده شود.  مبنای گفت وگو شرح  برای شکل گیری 
خاص، شیوۀ روزنبرگ13 کار پیرس14  را تشریح می کند که 
معادله ای  در  مقایسه  از طریق  را  پایه  استدالل های  الگوی 
این  ترسیم  برای  است.  داده  مجهول شرح  و  معلوم  شامل 
معادله، همان طور که در تصویر 3 قابل مشاهده است، ترسیم 
پایۀ استدالل منطقی که حاصل ترکیب »چیستی«  ساخت 
و »چگونگی« است ضروری به نظر می رسد و بر مبنای آن 

الگو های استداللی شرح داده می شود.
استدالل  در  است که چگونه  داده شده  نشان   4 تصویر  در 
در  نیاز  مورد  »بازیگران«  و  »چیستی«  به  استنتاجی 
این حالت  در  توجه می شود. همچنین  نظر،  مورد  وضعیت 
وجود  آگاهی  یکدیگر  با  بازیگران  کارکردن  »چگونگی«  از 
دارد. آگاهی از بازیگران و نحوۀ رابطۀ آنها با یکدیگر منجر به 
اینکه  به  استقرا، علم  نتایج می شود. در  پیش بینی پذیرشدن 
»چه چیزی« در »چه موقعیتی« است وجود دارد و مشاهدۀ 
این  بر  اما کسی نمی داند چگونه قوانین  نتیجه ممکن است 
حرکات حاکم هستند. سازوکار استدالل استقرایی را می توان 
در تصویر 5 دید. پیشنهادکردن اصول  کاری  ای  را که رفتار 
مشاهده شده را توضیح دهند )موسوم به فرضیه( باید عملی 
مفاهیم  ورای  به  واقعیت ها  تعمیم  استقرا  تلقی کرد.  خالقه 

صرف آنهاست. 
اجرای  تعمیم  ضعف  بر  شاهدی  نقض،  مثال های  وجود 
استقراست )Dorst, 2010( . از این امر دو نکته قابل دریافت 
گزاره های  و  است  همراه  احتمال  با  استقرا  نخست،  است: 
استقرا،  دوم،  نیستند؛  قّوت ضرورت ها  به  هیچ گاه  احتمالی 
جامع تر  واقعیتی  برای  تبیینی  قدرت  واجد  که  نظر  این  از 
و  دارد  )گروت  بیشتری  کاربرد  موارد مشاهده شده است،  از 

وانگ، 1384(.
و  استنتاج شده  ضروریات  میان  توازنی  منطقی  سامانۀ  هر 
از  قطعی  استنتاج های  است.  استقرایی  پیش بینی های 
به دست  مشاهده شده  پدیده های  از  محدود  مجموعه ای 
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تصویر 2. دیاگرام گام های پژوهش براساس روش شناسی. مأخذ: نگارندگان.

.Dorst, 2010 :تصویر 3.  الگوی پایه در ساخت استدالل منطقی. مأخذ

.Dorst, 2010 :تصویر 4.  الگوی ساخت استدالل منطقی استنتاجی. مأخذ

.Dorst, 2010 :تصویر 5. الگوی ساخت استدالل منطقی استقرایی. مأخذ

می آیند. از این الگو های مشاهده شده سامانۀ منطقی ای کلی تر 
مشاهده شده  نمونه های  از  بیش  توانی  با  که  می آید  پدید 
واجد امکان تبیین است. این همان جنبۀ استقرایی استدالل 
از استدالل تحلیلی هر  منطقی است  )همان(. این دو شکل 
را که در جهان است پیش بینی می کند و توضیح  پدیده ای 
می دهد. آخرین شیوۀ پایه استدالل منطقی، قیاس است که 
در تصویر 6 ساختار آن ترسیم شده است. در گونۀ نخست 
قیاس همان طور که در تصاویر 7 و 8  قابل مشاهده است، 
بر  موارد، عالوه  از  بعضی  در  و  است  نامشخص  »چیستی« 
این  در  ازاین رو  است.  نامتعین  »چیستی«، »چگونگی« هم 
امتحان  با  تا  می شود  تالش  خطا  و  آزمون  روش  با  تفکر 
»چیزها« و »روش ها )چگونگی ها(«ی مختلف برای رسیدن 
به ارزش مورد نظر تالش شود و به تدریج با توجه به نتایج 
به دست آمده به اصالح و توسعۀ چیزها و چگونگی ها پرداخته 
ارائه شده  دارد که در میان سه روش  باور  می شود. دورست 
است  در طراحی  پایه ای  استدالل  الگوی  »قیاس«  باال،  در 
چراکه طراح با روش آزمون و خطا به ارائۀ پیشنهاد در مورد 
»چیزها« و »چگونگی ها« می پردازد و با توجه به نتیجۀ مورد 
به  اقدام  و اصالح گرانه  بازخوردی  فرایندهایی  نظر خود، در 
تا  این فرایند  ارزیابی و اصالح چیزها و چگونگی ها می کند. 
زمانی ادامه پیدا می کند تا پاسخ مناسب برای مسائل فراهم 

)گلداشمیت،  برطرف شود   راه حل ها  ریز  میان  تضاد  و  شود 
1370(. قیاس در دو شکل ظاهر می شود. وجه  اشتراک آنها 

ارزشی است که طراح قصد دست یافتن به آن  را دارد.
نخستین شکل قیاس همواره با حل مسئله همراه است و به 
به »چگونگی« و »اصول کاری« که  طراحان کمک می کند 
ارزش های هدف گذاری شده ضروری اند  به  برای دست یابی 
شناخت پیدا کنند، اما هنوز »چیستی« محل پرسش است. 
این فرایندی منطقی است که طراحان اغلب برای خلق یک 
»چیز« در فرایند کاری شناخته شده و سناریو اجرا می کنند. 
قصد  که  نهایی  ارزش  فقط  قیاس،  از  شکل  دومین  در 

به دست  آوردن آن وجود دارد در دایرۀ آگاهی است.
امر طراحی  برای طراحان اصل  اینکه  به  توجه  با  و  بنابراین 
شناخته شده یا انتخاب شده نیست تا امکان رهنمون شدن به 
سمت ارزش ها فراهم شود، درک »چه چیز« چالش خواهد 
طریق  از  کاری«  »اصول  باید  که  معناست  بدین  این  بود. 
»چیز«  یک  و  استقراست  به  نزدیک  که  فکرکردنی  شیوۀ 
)چیز، خدمات، سیستم( از طریق شیوۀ فکرکردن نزدیک به 
استدالل قیاسی است ایجاد شود. طبق تصویر 9 این شامل 
 Dorst, 2010;( توسعه یا به کارگیری »قاب15« جدید می شود

 .)Schon, 1983
)چیز،  چیز  یک   خلق  از  خالقه   پیچیدۀ  مجموعۀ  طرح 

 چیستی
 چگونگی + )چیزها(

 نتیجه رهنمون شدن به )قواعد(
 )مشاهده شده(

 

 ؟؟؟ رهنمون شدن به چگونگی + چیستی
 

 ارزش رهنمون شدن به ؟؟؟ + چیستی
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.Dorst, 2010 :تصویر 6.  الگوی پایۀ ساخت استدالل منطقی قیاس. مأخذ

.Dorst, 2010 :تصویر 7.  الگوی اول ساخت استدالل قیاسی. مأخذ

.Dorst, 2010 :تصویر 8 . الگوی دوم ساخت استدالل قیاسی. مأخذ

اصلی  هستۀ  اغلب  موازی  کار  نحوۀ  و  سیستم(  خدمات، 
تفکر طراحی تلقی می شود. این مرحلۀ خالقۀ مضاعف طراح 
و  و »چگونگی«  برای »چیستی«  پروپوزال  ارائۀ  به  ملزم  را 
پروپوزال  تولید  راهبرد   .)1392 )الوسون،  آزمودن می کند 
که  زمانی  تا  آنها  ارتقای  و  بهبود  ارزیابی،  تحلیل،  راه حل، 
رضایت بخش باشند در تمامی سطوح طراحی ادامه می یابد. 
است  توانایی طراحی  مرکزی  مؤلفه های هستۀ  از  یکی  این 
و حرفه های طراحی  امری رشته ها  )Dorst, 2010(. چنین 
رشته های  از  متمایز  و  تفکربنیان  حرفه هایی  به منزلۀ  را 
)قیاسی(  ـ استقرایی( و حل مسئلۀ  )استنتاجی  تحلیل بنیان 
شکل می دهد. تمایز این دو کاماًل روشن نیست اما طراحی 
انواع  از  ترکیبی  بلکه  نیست  استداللی  شیوه ای  صرفاً  هم 
تفکر متمرکز بر راه حل )قیاس( است که حل مسئله و نوعی 
تکاملی درگیر  فرایندی  را شامل می شود که در  از طراحی 

بازنمایی از وضعیت مسئله است )همان(.
قیاس، زیربنای منطقی طراحی  -

قیاس و تفکر قیاسی سازوکاری قدرتمند در استدالل است 
دنیس  از  نقل  به  الوسون  می شود.  شناخت  به  منجر  که 
ما  فکر  در  قیاس همیشه  که  متذکر می شود  براون  اسکات 
 .)1392 1386 ؛  الوسون،  )آنتونیادس،  است   داشته  وجود 
یا،  می شود  تعریف  ارتباطات  همانندی  یا  شباهت  قیاس 
ویژگی های  و  اصول  مفاهیم،  انتقال  قیاس  به عبارت دیگر، 
منبع به هدف است  .                                                                                                                                                                                                                                       در روان شناسی حل مسئله، تفکر بر پایۀ 
است.  مسئله  در حل  اساسی  تدبیری  همانندی  و  شباهت 
اعتقاد  طراحی پژوهی  حوزۀ  در  صاحب نظران  از  بسیاری 
دارند که طراحان با اتکا بر تفکر ترسیمی از قیاس به عنوان 
رایج ترین شیوۀ منطقی در تولید طرح وارۀ معماری استفاده 

می کنند  )عظیمی، 1395(.                                                                           
مسئله  فهم  در  بصری  قیاس  فرایند،  نخستین  مراحل  در 
است.  کمک کننده  بسیار  طراحی  راه حل  به  دست یابی  و 

از  طراحی  مسائل  حل  حین  در  به طوِرمعمول،  طراحان، 
استفاده  بصری  بیان  از  غنی  طبقه بندی های  و  مجموعه ها 
می کنند که ظرفیت های بالقوۀ قیاس هایشان در حل مسئله 
محسوب می شود. دربارۀ به کارگیری قیاس بصری در طراحی، 
گلداشمیت )Goldschmidt, 1994; 1995( پیشنهاد می کند 
در  که  باشند  بصری  بیان  در  نشانه هایی  به دنبال  طراحان 
به مثابۀ منبع قیاس در دسترس اند. بیشتر  صورت شناسایی 
پسینی  گزارش های  ادبیات طراحی  در  نمونه های ذکرشده 
است. پس اثبات اینکه قیاس بصری واقعاً استفاده شده است 
ممکن نیست زیرا هیچ مدرک تجربی مبنی بر نقش آن در 
 Casakin &( ندارد برای حل مسئله وجود  طراحی مسئله 

 .)Goldschmidt, 2000
انواع قیاس در تفکر طراحی  -

است، چراکه  یقین آور  »برهان«  تنها  قیاس  اقسام  میان  در 
آنها  به  و  می کند  استفاده  وجدانیات  و  اولیه  بدیهیات  از 
بازگشت می کند  )خاک زند، مظفر، فیضی و عظیمی، 1388(. 
که  ارائه  شده  متنوع  دسته بندی هایی  قیاس،  مطالعۀ  در 

فراگیرترین آنها دسته بندی دوبخشی جنتنر است.
طبق تئوري جنتنر، قیاس به دو گروه قیاس سطحي و قیاس 
عمقي )ساختاري( تقسیم  می شود. قیاس  سطحي به مفاهیم 
دردسترس یا سطحي از خصوصیات موضوع مربوط می شود. 
با نظمی  روابط  از  نظامی  داراي  قیاس  ساختاري  مقابل،  در 
بر کیفیت راه حل  تأثیر زیادي  نوع قیاس ها  این  باالتر است. 
برداشت صحیح  نظریه درخصوص  نخستین  دارند  )همان(. 
به جنبه های  است که  نگاشت ساختاری«  منبع »تئوری  از 
انتقال  به  جای  قیاس ساختاری  قیاس ساختاری می پردازد. 
باالتر،  در سطح  و  ارتباطات  ویژگی  انتقال  به  اجزا  ویژگی 
ارتباطات خاص می پردازد  )فیضی، علی پور  نظام مند  انتقال 
قیاس ساختاری،  به  برای رسیدن  و محمدمرادی، 1396(. 
الهام )ویژگی های  انتقال میان اجزای منبع  و  ارتباطات  باید 

 چیستی
 چگونگی + )چیزها(

 ارزش رهنمون شدن به )سناریو(
 آرزو

 
 ارزش رهنمون شدن به چگونگی + ؟؟؟

 

 ؟؟؟
 ؟؟؟ + )چه چیزهایی(

 ارزش رهنمون شدن به )سناریو(
 آرزو
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 ارزش                  رهنمون شدن به    چگونگی            +                  چیستی                                    
 

.Dorst, 2010 :تصویر 9.  نقش قاب در الگوی ساخت قیاس. مأخذ

ساختاری( را خالصه کرد و فعالیت انتقال با دگرگونی همراه 
باشد. انتقال میان اجزا با روابط اجزا به تنهایی کافی نیست بلکه 
باید دگرگونی نیز اتفاق بیفتد. طراح باید تغییراتی را به منظور 
ایجاد تناسب با زمینۀ وضعیت هدف ایجاد کند. ناختیگال و 
اهمیت خالصه کردن عملکردهای  بر  تأکید  با  همکاران وی 
فرایند جست وجو، خالصه کردن،  پیرامون  موجود در محیط 
پدیده های  از  برداشت  در  را  به کاربستن  و  دگرگون کردن 
محیطی پیشنهاد می دهند  )همان(. در تقسیم بندی ای دیگر که 
به نوعی از دقت نظر بیشتر برخوردار است، روش های بهره گیری 
از قیاس در طراحی در سه دستۀ سطحی، ساختاری و مفهومی 
یا استعاری جای می گیرند. وجه  ممیز این تقسیم بندی قیاس 
به  اشارۀ غیرمستقیم  بر  ناظر  استعاری است که  یا  مفهومی 

مفاهیم در پدیده هاست.
شایان توجه است که در به کارگیری شیوۀ ارزیابی در سه دستۀ 
نمی توان همواره  )استعاری(  مفهومی  و  سطحی، ساختاری 
تفکیک  را  پدیده  کارکردی  ساختار  و  ظاهری  ویژگی های 
نوع ویژگی های ساختاری و سطحی  کرد. فرم حامل هر دو 
است. پس، تنها درصورتی که تکرار فرم صرفاً جنبۀ سطحی و 
ظاهری داشته باشد و روابط ساختاری پدیده را شامل نشود 
ارزیابی  برای  ارزیابی خواهد شد.  برداشت سطحی  در دستۀ 
نوع قیاس، باید توجه داشت که کدام ویژگی پدیده )ظاهری یا 
ساختاری( به چه شکل )وفق دادن با نیازهای مسئلۀ معماری 
منتقل می شود( نشان می دهد که روش قیاسی زیرمجموعۀ 
روش های آفرینش در معماری است  )همان(. در دسته بندی ای 
نامتعارف،  برداشت  متفاوت  چهار شکل  پژوهشگران  دیگر، 
در  می کنند.  تفکیک  را  ساختاری  و  کپی برداری  سطحی، 
برداشت نامتعارف، هیچ  شباهت سطحی و ساختاری بین منبع 
و طرح دیده نمی شود. در کپی برداری، شباهت های سطحی و 
ساختاری بسیاری هم زمان به چشم می خورد  )همان(. کریس 
آبل پانزده نوع قیاسی را در طراحی معماری برشمرده است. 
این مدل ها به دو دستۀ قیاس های شکلی و قیاس های فرایندی 

تقسیم می شوند  )رضایی، 1393الف (.
در دسته بندی ای دیگر، هتا کاپینن با در کنار هم قرار دادن 
دیدگاه های مک گینتی و وین اتو دست به طبقه بندی می زند. 
کتاب  در  فرمپتن  و کنش  کالینز  پیتر  را  دیگر  دسته بندی 
تا 1950(«  معماری مدرن )1750  آرمان ها در  »دگرگونی 
است  )رضایی،  شده  آورده    1 در جدول  که  می دهند  ارائه 

1393الف (. ویلیام گردن نیز چهار نمونه از شباهت ها را، یعني 
و تخیل، طرح می کند   نمادین بودن، صراحت، شخصي بودن 

)عظیمی، 1395(.
استعاره   

در ادبیات فارسی، استعاره به معنای عاریه گرفتِن واژه ای به 
از  و رضایی، 1395(. مقصود  واژه دیگر است  )بطوئی  جای 
استعاره16 دسته ای خاص از فرایندهای زبانی است که در آن 
انتقال  یا  به شیئی دیگر »فرابرده«  از یک  شیء  صفت هایی 
می یابد به نحوی  که گویی شی ء دوم، شی ء اول است. استعاره 
انواع دارد و تعداد »اشیا«ی دخیل در آن نیز متغیر است اما 
را همواره  استعاره  تغییر می ماند.  بدون  روال کلی »انتقال« 
اصلی ترین شکل زبان مجازی دانسته اند. زبان مجازی یعنی 
زبانی که میان مقصودش و آنچه می گوید فاصله است. زبان 
مجازی معموالً توصیفی است و انتقال هایی که در آن صورت 
می گیرد به چیزی می انجامد که »عکس« یا »تصویر« می نماید 
 )الکوف و جانسون، 1387(. در معنای سنتی استعاره، تشبیهی 
فشرده  است که وظیفۀ انتقال معنا را بر عهده دارد  )همت یار، 

مهاجرنیا و باستانی، 1394(.
نخستین بار، ارسطو استعاره را بر بنیان تشبیه  و به مثابۀ تشبیه17 
فشرده طرح کرد. نظریۀ »تشبیه« که آرای اندیشمندان حوزۀ 
سنت نمایندۀ آن است طرح می کند که ویژگی های مشترک 
وجود  استعاره  ساخت  از  پیش  مقایسه شده  امر  دو  میان 
داشته اند و استعاره را می توان به تعبیری تحت اللفظی منتقل 
کرد بی آنکه مضمون شناختی آن )اطالعاتی که استعاره منتقل 
ادبی  استعاره شگردی  نهاد سنت،  برود. در  بین  از  می کند( 
عنوان  شده است. متخصصان ادبی  معاصر، نظیر شمیسا، نوعی 
خاص از مجاز، یعنی »مجاز به عالقۀ مشابهت« را »استعاره« 
برشمرده اند  )بیات و  ادب  زبان  نوع مجاز مرسوم در  تنها  و 

مقدسی، 1393(.
مدرن  نظریۀ  اولین  به عنوان  استعاره  تعاملی،  دیدگاه  در 
محتوای  استعاره ها  اینکه،  نخست  دارد:  بنیادین  ادعای  دو 
محتوای  اینکه،  دیگر  دارند؛  تفکیک ناپذیر  شناختی ای 
شناختی )معنی( از طریق تعامل نظام های شناختی متفاوت 
استعاره  درواقع،   .)1395 رضایی،  و  )بطوئی  تولید می شود  
دو  میان  )یکسانی(  این همانی  نوعی  طرح کردن  طریق  از 
پدیده ای که به طور طبیعی نمی توان آنها را معادل تصور کرد 
اجازه می دهد نوعی تجربه در قالبی دیگر درک شود  )بیات 
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مبنای قیاستقسیم بندیصاحب نظر

کریس آبل

شکلی: مدل معنوی، کالسیک، 
نظامی، آرمان شهر، ارگانیک، هنری، 

زبان شناسانه، تجاری، هویت، 
فرایند/فرآوردهخودساز

فرایندی: مدل علمی، سامانه ها، 
نشانه ای، قاعده ای

هتا کاپینن

قیاس ریاضی

فرآورده قیاس عینی

قیاس التقاطی

پیتر کالینز 
و کنش 
فرمپتن

قیاس بیولوژیک

فرآورده قیاس مکانیکی

قیاس زبان شناسانه

تئوري 
جنتنر

قیاس سطحي
فرایند/ فرآورده

قیاس عمقي )ساختاري(

محسن 
فیضی

سطحی

فرایند/ فرآورده ساختاری

مفهومی )استعاری(

محمود 
رضایی

ذهنی

فرایند

عینی

مستقیم

غیرمستقیم

درونی

بیرونی

ویلیام گردن

نمادین بودن

فرآورده
صراحت

شخصی بودن

تخیل

سایرین

برداشت نامتعارف

فرایند/فرآورده
سطحی

کپی برداری

ساختاری

جدول 1. مقایسۀ تقسیم بندی های صاحب نظران. مأخذ: نگارندگان.

یرال در »رساله ای  زبان شناسانی چون  و مقدسی، 1393(. 
از  را  استعاره  نیز  »زبان«  در  بلومفیلد  و  معنی شناسی«  در 
مهم ترین عوامل تغییر معنی برمی شمارند. از دیگر کسانی که 
با نگرشی کمابیش مشابه استعاره را بررسی کرده اند اولمان، 
آگدن، ریچاردز و یاکوبسن هستند. الکان و دریدا استعاره را 
بازی دال ها به  حساب می آورند. الکوف و جانسون نیز با طرح 

استعاره های مفهومی نقشی ویژه در مطالعات استعاره دارند 
 )همان(.

موجب  تنها  استعاره  که  می کنند  بیان  جانسون  و  الکوف 
بلکه  نمی شود  ما  اندیشه های  بهتر  درک  و  وضوح  افزایش 
حتی در مرحلۀ عملی، ساختار ادراک ها و دریافت های انسان 
را از جهان خارج شکل می دهد. نظام مفهومی روزمره ماهیتی 
جانسون  و  الکوف  رویکرد  دارد.  استعاره  بر  مبتنی  اساساً 
بلک،  ماکس  نظر  در  نامیده شد.  استعاره«  معاصر  »نظریۀ 
استعاره سازی عمل ذهنی ای متمایز است.  فیلسوف معاصر، 
نمی کند  بیان  را  میان دو چیز  ازپیش بوده  استعاره شباهت 
بلکه شباهت را خلق می کند. وی ادعا می کند استعاره تنها 
یا  واقعیت  بلکه  نمی کند  ما کمک  به  واقعیت  تشخیص  در 
مفهوم زاست  استعاره  عبارتی،  به  می آفریند.  معنایی جدید 

 )بطوئی و رضایی، 1395(. 
همان طور که گفته شد، خوانش های پیشینی دربارۀ استعاره 
گفتمان  تحت  و  استعاره  ادبی  کارکردهای  متوجه  بیشتر 
کالسیک هستند درحالی که رویکردهای معاصر استعاره را تا 
نوعی از استدالل با کارکردهای شناختی ارتقا داده اند  )بیات 

و مقدسی، 1393(.
انواع استعاره در تفکر طراحی  -

انواع قیاس در خلق موقعیت طراحی منجر  از  وجود طیفی 
آنگاه  استعارۀ »مجاز«  متفاوت می شود.  به خلق مسیرهای 
قدرت  که  می یابد  پیوند  »حقیقت«  با  خالقانه   به صورت 
به همین دلیل  بیان کند.  واقعیت و خیال  عالم  را در  اندیشه 
گفته می شود استعاره فراتر از تشبیه در مرحله ای از »شهود« 
از  ذهن  رهایی  نشانۀ  استعاره  به عبارت دیگر،  می شود.  آغاز 
بند کلمات و سیر ناخودآگاه در معنا است. منشأ شکل گیری 
نظریه های فلسفی درباب استعاره ادبیات است. گفتمان های 
»کالسیک«،  دیدگاه های  قالب  در  استعاره  انواع  بر  حاکم 
ارسطو،  است.  قابل واکاوی  بیستم«  »قرن  و  »رمانتیک« 
مهم ترین نظریه پرداز دیدگاه کالسیک، استعاره را جداشدن 
میان  دارد  عقیده  و  می داند  زبان«  »متعارف  شیوه های  از 
کاربرد »متعارف« کلمات و کاربرد »شاعرانۀ« آنها تفاوتی با 

منشأ استعاره وجود دارد  )داوودی و آیت اللهی، 1387(.
دیدگاه »رمانتیک« متأثر از آرای افالطون است. این دیدگاه 
پیوند  ابزار  را  آن  استعاره  وحدت بخش  نقش  بر  تأکید  با 
فعالیت های ذهنی می داند. رویکرد کالسیک که وجود استعاره 
را صرفاً امری زینتی و مخصوص زبان و ادبیات می دانست، با 
روی کار آمدن مکتب شناختی، به رویکرد معاصر تغییر کرد. 
براساس نظریۀ معاصر، استعاره در عمل و اندیشه  به شکل مداوم 
جریان دارد. استعاره در ادبیات از دیدگاه مفهومی دو نوع دارد: 
قریب یا بعید. از نظر شناختی نیز به چهار طرح وارۀ تصویری، 
تقسیم  قدرتی،  و  فضامدار، حجمی، حرکتی  استعارۀ  شامل 
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استعاره  بیستم  و رضایی، 1395(. در قرن  می شود  )بطوئی 
نوعی »فرایند زبانی« شناخته می شود که شامل برهم کنش 
»مشبه« و »مشبهٌ به« است. حاصل این فرایند ایجاد معنایی 
است که نه تنها هر دو واژه را تحت پوشش قرار می دهد، فراتر 
از آنهاست و جانشین کلمات می شود. این برهم کنش مستلزم 
آن است که هر واژه دارای الیه های متفاوت معنایی باشد زیرا 
اگر هر واژه تنها یک معنا داشته باشد نمی توان جای آن را با 
واژه دیگر جایگزین کرد. این کیفیت به غنای فرایند استعاره 
کمک می کند. در دیدگاه های اخیر، استعاره، فراتر از معنای 
واژگانی خود که نوعی »انتقال« و رابطۀ »یک سویه« است، بر 
پایۀ تعامل یا »ارتباط دوسویه« توضیح داده می شود و به ایجاد 
معنایی جدید می انجامد و شامل مراتبی با الیه های متفاوت 
است  )داوودی و آیت اللهی، 1387(. الکوف و جانسون تأکید 
کرده اند که بخشی عمده  از نظام مفهومی ما را روابط استعاری 
از  بهره گیری  ساختار داده اند )خاک زند و همکاران، 1388(. 
کنایه، استعاره، تنبیه، رمز و نماد مناسب ترین و شاید تنها راه 
انتقال مفاهیم است  )برهانی فر، موسوی، طلیسچی و مظهری، 

.)1396
استعاره  ارزش های  کاربرد  لدوک   در معماری، نخستین بار، 
را آشکار ساخت. وی استعاره را به سه قسم تقسیم می کند: 
و  انسانی  فرهنگ  از  ماشین  و کریستال.  اندام واره،  ماشین، 
نامنظم  دیگری  و  هندسی  منظم  یکی  که  دیگر  تای  دو 
استعارۀ  لدوک،  نظر  در  گرفته  شده اند.  طبیعت  از  است 
تأکید می ورزد.  انتزاعی  با ساختار  بر کیفیت هایی  کریستال 
برابر  در  و همچنین ساختار هندسی  شفافیت ـ نیمه شفافیت 
از مهم ترین ویژگی ها و صفات  و غیرشفاف  توده ای  ساختار 
این استعاره اند. استعارۀ ماشین به طراحی با مصالح صنعتی و 
فرآوری شده و روش های مبتنی بر فناوری اتکا دارد اما استعارۀ 
اندام واره مبتنی بر هندسه های ارگانیک است و صرفاً محدود 
ماشین،  استعارۀ  مانند  اندام واره،  استعارۀ  نیست.  انسان  به 
ترکیب دقیق اجزا را برای رسیدن به یک ترکیب طرح می کند 
از  از آن پیشی می گیرد. در استعارۀ ماشین، اجزای جدا  اما 
هم با یکدیگر ترکیب می شوند اما ترکیب اندام واره هم آمیزی، 
اندام  نیست هر  معلوم  و  دارد  بیشتری  و هماهنگی  انسجام 
دقیقاً کجا تمام و کجا شروع می شود )Hearn, 2003؛ رضایی، 
1393الف(. آنتونیادیس استعاره ها را از منظر سرمنشأ و ادراک 
در سه نوع نامحسوس، محسوس و ترکیبی طبقه بندی کرده 

است.  
میزان  به  وابسته  استعاره  بالقوۀ  توان  استعارۀ محسوس،  در 
در  نمونه های  است.  بصری  ویژگی های  بودن  کشف پذیر 
دسترس تعابیر ظاهری استعاره اند. »سطحی بودن« پسندیده 
از خلق  نیز  و  استعارۀ خود  از مقصود  را  معمار  زیرا  نیست 
شایستۀ اثر دور می کند و باعث می شود سرانجام هیچ یک آن 

آفرینش جدید همواره  است.  بوده  نشود که مقصود  چیزی 
با سرمنشأ استعاره  از شباهت های ظاهری  باید چیزی بیش 
برای بیان داشته باشد. به وضوح درمی یابیم که دیریافت ترین، 
طاقت فرساترین و درعین حال، کاراترین نوع استعاره استعارۀ 
است که  به ویژه هنگامی صادق  این موضوع  است.  ترکیبی 
با خاطرات بصری و عینی  ارتباط  اثر خلق شده، ضمن قطع 
سرمنشأ استعاره، ویژگی های بنیادین آن را حفظ کند و حتی 
ارتقا بخشد  )آنتونیادس، 1386(. هر سه نوع استعاره، با توجه 
به دو موضوع به گونه ای دقیق تر متمایز می شوند: توان آنها در 
برآورده ساختن ارزیابی نقادانه یا دست یابی به اهداف طراحی. 

جدول 4 تمایزها را به خوبی نشان می دهد.
د. برگرن بر مبنای تقسیم بندی آنتونیادیس گونه های بسیاری 
از استعاره را تحلیل کرده است که هرکدام در نقاطی متفاوت از 
طیف مذکور جای می گیرند. ابتدا، استعارۀ مجرد تصویری که، 
همان طور که از اسمش پیداست، تداعی معنایی مستقیم بین 
تصاویر بصری گوناگونی است که، چون هم اجزای عینی و هم 
احساسات را در بر می گیرد، در جایی بین دو قطب طیف قرار 
می گیرد. لذا سه گونه به سه صورت عقالنی، شاعرانه و واجد 
حساسیت های بصری ظاهر می شوند. دوم، استعارۀ بافتی است 
که بر اساس فراست و شهود احساسی شباهت ها و تفاوت ها 
بین ایده ها بنا نهاده شده و به طوِرمعمول شامل تداعی معنای 
غیرمستقیم تصاویر ذهنی است که با کلمات بیان می شوند. 
این کاربرد استعاره تعریف آن را به سمت تعریفی تزیینی در 
طیف تعاریف متمایل می کند. سوم، استعارۀ ساختاری است، 
شامل ارتباطی انتزاعی به واسطۀ قیاس بین ساختارها و لذا در 
سمت انتهای خردگرای طیف قرار می گیرد  )خدایی، طلیسچی 

و دانشگر مقدم، 1392(.
همان طور که از مقایسۀ آرای آنتونیادیس، لدوک و برگرن در 
جدول 2 مشهود است، دسته بندی لدوک بیشتر معطوف به اثر 
معماری و ما به ازای عینی آن است درحالی که آنچه آنتونیادیس 
برای تقسیم بندی استعاره مبنا قرار می دهد، اگرچه مجدداً بر 
میزان برون داد استعاره تأکید دارد، به وجه فرایندی توجه دارد 
و استعاره را در سرمنشأ خلق اثر قرار می دهد. به نظر می رسد 
مواجهۀ لدوک به شکلی وسیع در حین مطالعۀ استعاره دامن گیر 
غالب روش شناسان است به نحوی که در غالب پژوهش ها تالش 
می کنند استعاره را از مطالعۀ آثار عینی موجود در اثر واکاوی 
کنند. این در حالی است که توجه به استعاره و نقش آن در 
فرایند و سرچشمۀ مسئله منجر به توسعۀ ادبیات اثر می شود. 
استعاره شناخته  برای  از منظری دیگر، کارکردهایی متعدد 
 شده است. منیژه قربانی )1397( در پژوهشی با عنوان »تأثیر 
افزایش خالقیت دانشجویان در آموزش طراحی  استعاره در 
معماري« دسته بندی استعاره را بر مبنای کارکرد معرفی کرده 

است که حاصل آن را در جدول 3 می توان مشاهده کرد.
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کر
تف

م

تعریفانواع

س
ادی

ونی
آنت

هنگامی پدید می آید که سرچشمۀ نخستین خلق اثر نامحسوس
نوعی مفهوم، ایده، حالت انسانی یا کیفیتی ویژه، مثل 
فردیت، طبیعی بودن، عمومیت، سنت یا فرهنگ باشد.

هنگامی خلق می شود که منشأ آغازین خلق اثر بعضی محسوس
از ویژگی های بصری یا مادی باشد.

آنی است که شامل این هر دو سرمنشأ به گونه ای ترکیبی
توأمان است. در این استعاره، ویژگی بصری ـ مادی 

دستاویز آشکارساختن برتری ها و کیفیات و 
خصوصیات قالب بصری است.

ک
دو

ل

کیفیت هایی با ساختار انتزاعی/شفافیت ـ نیمه شفافیت ماشین
و همچنین ساختار هندسی در برابر ساختار توده ای 

و غیرشفاف

طراحی با مصالح صنعتی و فرآوری شده و روش های اندام وار
مبتنی بر فناوری

مبتنی بر هندسه های ارگانیک است و صرفاً محدود به کریستال
انسان نیست.

رن
رگ

د. ب

مجرد 
بصری

تداعی معنایی مستقیم بین تصاویر بصری گوناگونی 
است که چون هم اجزای عینی و هم احساسات را در 
بر می گیرد در جایی بین دو قطب طیف قرار می گیرد. 
لذا، سه گونه به سه صورت عقالنی، شاعرانه و واجد 

حساسیت های بصری ظاهر می شود.

استعارۀ 
بافتی

بر اساس فراست و شهود احساسی، شباهت ها و 
تفاوت ها بین ایده ها بنا نهاده شده و به طوِرمعمول 

شامل تداعی معنای غیرمستقیم تصاویر ذهنی است 
که با کلمات بیان می شوند.

استعارۀ 
ساختاری

شامل ارتباطی انتزاعی به واسطۀ قیاس بین 
ساختارهاست و لذا در سمت انتهای خردگرای طیف 

قرار می گیرد.

جدول 2.  مقایسۀ تقسیم بندی لدوک و آنتونیادیس. مأخذ: نگارندگان.

بحث
وجوه اشتراک استعاره و قیاس   

معنای استعاره به مرور زمان گسترش  یافته و به روش تفکر 
به  اشاره  با  بدل شده است. همت یار و همکارانش )1394( 
آن  با  تعبیر می کنند که  تفکر  فرایند  از  را گونه ای  استعاره 
قیاس  رویدادها مطرح می شود .  و  ایده ها  از  معانی ای جدید 
نخستین  و  دارند  فرایندی  خاستگاهی  دو،  هر  استعاره،  و 
لحظۀ به کارگیری آنها در مواجهه با مسئله و حوزۀ شناختی 
و  کنونی  مسئلۀ  میان  شباهتی  ذهن خود  در  طراح  است. 
مسائل پیشین می یابد و ضمن برقراری رابطۀ عینی )قیاس(، 
راه حل قبلی را در مسئلۀ جدید تداعی می کند. حالت دیگر، 
نوعی جابه جایی از موضوعی به موضوع دیگر با بهره گیری از 
برقرار می شود  انتزاعی  رابطه ای  دراین صورت،  است.  تخیل 

که استعاره را بیان می کند. ضرورت دارد رابطۀ میان قیاس، 
گیرد.  قرار  موردبحث  استعاره  و  پایه،  منطقی  فرم  به مثابۀ 
دو  این  میان  مشترک  ساخت  بر  ناظر  گزاره ها  از  برخی 
استدالل منطقی هستند و برخی بر آن وجه از استعاره تأکید 

دارند که توسعه در قیاس است.
غالب مطالعات دربارۀ قیاس و استعاره توجهشان معطوف به 
اثر معماری است و تالش دارند از زیرمتن معماری اشاره ای 
به موضوعی عینی استخراج کنند درحالی که استعاره به مثابۀ 
شناخت   حوزۀ  در  و  مسئله  پیکربندی  در  منطقی  امکانی 

نقشی فرایندی دارد )جایگاه فرایندی قیاس و استعاره(.
یا  نبوِد »چیستی«  در  قیاس  ساختار  دورست،  آرای  طبق 
 Dorst,( نبوِد توأمان »چیستی« و »چگونگی« شکل می گیرد
2010(. آنچه استعاره را به مثابۀ امتداد قیاس ترسیم می کند 
ساخت مشترک با قیاس است. با حذف بخشی از قیاس که 
مشترک  وجه  می شود  استدالل  بیشتر  پیچیدگی  به  منجر 
بر  آن  اما کشف چیستی  بود  دو منطق »چگونگی« خواهد 
مخاطب  استعاره  در  می گیرد.  قرار  استعاره  مخاطب  عهدۀ 
قیاس  از  است. در بخشی که  مواجه  و بسط  نوعی قبض  با 
»چیستی« حذف می شود، پدیده موجزتر می شود و قبض در 
صورت بندی استعاره صورت می پذیرد اما در خوانش استعاره 
مفهوم زابودن،  ویژگی  و  آن  ذهنی  ماهیت  به  توجه  با  و 
مخاطب با نوعی از بسط مواجه می شود. این ساختار مشترک 
با قیاس از مهم ترین دالیلی است که استعاره را  باید امتداد 

قیاس دانست )ساخت مشترک میان قیاس و استعاره(.
فرایند  در  انسجام  عامل  طراحی  مسئلۀ  از  طراح  شناخت 
پایۀ  استدالِل  قیاس  است.  مسئله  پیش نیاز حل  و  طراحی 
1393الف (.  است  )رضایی،  معماری  طراحی  روش های 
مسئله  پیکربندی  در  قیاس  نوعی  آنکه  به واسطۀ  استعاره، 
تناظر  برقراری  با  به ذهن  نظام بخشی  محسوب می شود، در 
مؤثر  موضوع  توسعۀ  و  کشف  فرصت  ایجاد  آشنا،  مفاهیم 
)استعاره  استدالل می افزاید  منطقی شیوۀ  غنای  بر  و  است 

کارکردی استداللی دارد(.
ریشۀ  فضایی  تجارب  اینکه  اثبات  در  جانسون  و  الکوف 
صرفاً  استعاره  که  می کنند  بیان  هستند  استعاری  ساختار 
اصطالح زبانِی فرمی از واژه نیست که برای اهداف هنری و 
بالغی استفاده می شود، بلکه فرایندی از شناخت آدمی است که 
به واسطۀ آن تجربه ای ارزشمند را محقق می سازد و به آن معنا 
می بخشد. استعاره در این مفهوم تجربی فرایندی از جنس قیاس 
و در امتداد قیاس است که با آن حوزه ای از تجارب در حیطۀ 
حوزه ای دیگر از تجارب درک و طرح ریزی می شود )استعاره 

به مثابۀ ابزاری شناختی(.
طرح ریزی استعاری، ابزاری اساسی برای ساختار مفهومی است 
که به مثابۀ راهبردی قدرتمند نقشی بسزا در معنا بخشیدن به 
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نحوۀ استفادهکارکرد استعاره

کارکرد انگیزشی
استعاره با آراستن و برجسته سازی متن و موضوع و 
با پردازش قوی معنا در ذهن مخاطب باعث هیجان 
و انگیزۀ مضاعف می شود و مخاطب را به فعالیت 

وامی دارد.

کارکرد اکتشافی
استعاره باعث آشکارشدن بعضی امور و مفاهیم و 

تجارب  توصیف ناپذیر و عینیت بخشی به امور انتزاعی 
و نامحسوس می شود. این اکتشاف دوسویه است، 

هم در گوینده و هم در مخاطب.

شناخت مفاهیم ذهنی و امور نامحسوس به وسیلۀ کارکرد تأویل
امور عینی و پی بردن از ظاهر و از آشکار به پنهان

کارکرد شناختی

استعاره وجود فراگیر، به ویژه حیطه های عاطفی، 
روان ـ حرکتی و شناختی انسان، را در ارتباط با هم 
و برای نیل به شناخت فعال می کند و از تحقیقات 
و یافته های بین رشته ای برای حل مسئله کمک 

می گیرد.

کارکرد آفرینش و 
گسترش معنی

استعاره بر اثر انتقال معنی از حوزه ای به حوزۀ دیگر 
باعث گسترش معنی می شود. تخیل نه بازسازی یا 
بازآفرینی چیزی غایب بلکه، به معنای دقیق واژه، 

آفرینش چیزی است.

کارکرد تأکید 
بر معنی و 

برجسته سازی

با استعاره معنی و منظوری خاص برجسته می شود 
تا مخاطب مقصود طراح را سریع تر، کامل تر و 
روشن تر دریابد زیرا باعث جلب  توجه می شود.

کارکرد 
پوشیده گویی

استعاره ذهن را با اکتشاف و تأویل برمی انگیزد 
و برخی امور نامتعارف را که بیان صریح آنها در 
شرایط خاص ممکن نیست پوشیده بیان می کند.

جدول 3. تقسیم بندی استعاره بر مبنای کارکرد. مأخذ: قربانی، 1397.

اثر معماری دارد. استعاره بسط یافتگی در معناست که در طی 
تاریخ به منزلۀ ابزار پیام رسانی رشد کرده و دستخوش تحوالت 
شکلی و محتوایی شده است. به همین دلیل، استعاره فرمی از 
قیاس به شمار می آید که در ساخت معنامحور است )برهانی فر و 
همکاران، 1395( )استعاره به مثابۀ ایجادکنندۀ ساختار مفهومی(.

درک خالقانۀ مسئله در شکل گیری استعاره در سرمنشأ خود، 
یعنی ادبیات، با »کالم« ارتباط می یابد. بدین ترتیب، شنونده 
باید در کالم گوینده تأمل کند تا حقیقت را از طریق تشابه با 
معنی مجازی دریابد. این موضوع مخاطب را در رابطه ای دوسویه 
با اثر قرار می دهد تا خود حقیقت را در حوزۀ شناخت دریابد 
و درنهایت، مفهوم خلق شود و توسعه یابد. همین امر باعث 
کنش مندی اثر و مخاطب می شود و منطق استداللی و فهم 
مخاطب را از اثر ارتقا می دهد  )همان(. استعاره به اثر معماری 
»معنایی« شامل الیه های متفاوت می بخشد و درعین حال، اثر 
معماری را از سطح معمول آن باال می برد )استعاره ایجادکنندۀ 

رابطۀ کنشمند و الیه های معنایی مضاعف(.
وجوه افتراق استعاره و قیاس  -

استعاره مبتنی بر کنشی منطقی است که نتیجۀ آن برای ذهن 
قابل استناد است. به همین دلیل، در این فرایند که طراح به واسطۀ 

 . )Miller & Casakin  2005( می افزاید  آگاهی خود  به   آن 
برای روشن تر شدن موضوع، پس  از آنکه تا حدودی ریشه های 
مشترک قیاس و استدالل روشن  شد، ضرورت دارد وجه ممیز 

این دو شرح داده شود:
در استعاره از سطح »حقیقی« یا لغتنامه ای »چیزها« اجتناب 
می شود. استعاره رابطۀ دو »چیز« را به گونۀ مجازی، نه حقیقي، 
القا می کند. در مقابل، در تشبیه )قیاس(، »چیزها« در معنای 
به  پدیده،  دو  از  که  توصیفی  می روند.  به کار  خود  حقیقی 
دقیق ترین وجهی است که از »چیزهای« حقیقی برمی آید و 
مخاطب با نوعی امر تمام شده روبه رو می شود که در آن تأثرات 
حسی اغلب محک نهایی برای سنجش میزان توفیق تشبیه اند 
 )بیات و مقدسی، 1393(. ناتمام بودن استعاره در برابر قیاس 
باعث می شود بخشی از معنا حاصل خوانش اثر توسط مخاطب 
باشد. این آن چیزی است که از آن به کنش مند شدن مخاطب و 
تأویل پذیری اثر در استعاره تعبیر می شود )کنش مندی مخاطب 

در استعاره(.
انتظار می رود  وقتی »چیزی« به صورت مجازی به کار می رود 
با »چیز«های دیگری شکل گیرد که  نوعی »پیوند خیالی« 
به همین شکل به کار می روند. استعاره با این حس پیوند مخاطب 
را به »هدف« معنایش راهبر می شود اما آن هدف را »تخریب« 
یا از پیش تعیین نمی کند. صرفاً تشابه دو واژه عامل جانشینی 
آنها نیست و نقش الگو های شناختی نیز اهمیت دارد. تجارب 
روزمرۀ افراد، باورهای قومی و ملیتی و فرهنگ اهل زبان نوعی 
آنها  از  را شکل  می دهد که چه بسا بسیاری  الگوی شناختی 
مبنای عقلی، علمی یا منطقی ای محکم و مستدل ندارند ولی 
همچنان بر مفاهیم فکری و زبانی افراد سایه افکنده اند )رابطۀ 

منطقی استعاره با بستر(.
کاربرد »چیزی« به شکل استعاری به  جای »چیز« دیگر به معنی 
کاربرد  لفظی به جای لفظی دیگر در معنی ای متفاوت نیست بلکه 
این انتخاب با حفظ رابطۀ معنایی این دو واحد صورت می گیرد؛ 
شرایطی که از آن به »معنی مضاعف« یاد می شود که براساس 
آن، معنی اصلی و واحد استعاری به شکل هم زمان و به  موازات 
یکدیگر فعال اند و گویی در هم ادغام  شده اند  )همان( )ایجاد 

معنی مضاعف توسط استعاره(.
استعاره در »دگردیسی« ای است که  و  قیاس  تمایز ساخت 
در ساختار استعاره رخ  داده است )تصاویر 10و11(. درواقع، 
ماهیت دگردیسی ماهیت ذهنی استعاره در برابر عین گرایی 
و موجز  قیاس  از ساختار  بخشی  و همین طور حذف  قیاس 
پیچیدگی  به  منجر  قیاس  بدنۀ  در  جرح  است.  آن  شدن 
برای کشف و شناخت منبع  پیام، ضرورت تالش  انتقال  در 
برابر  استعاره می شود )ماهیت ذهنی استعاره /  پیچیدگی در 

قیاس(.
آنچه در قیاس شکل می گیرد غالباً سیری از عین به ذهن و 
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فرایند  به همین دلیل، محصول  دارد.  به عین  از ذهن  سپس 
این در حالی  است.  از صراحت همراه  نوعی  با  غالباً  قیاسی 
است که در ساختارهای استعاری، غالباً عین/ ذهن به ذهن 
و  معنایی  از کنشی که الیه های  پس  آن، مجدداً  و پس  از 
در  ذهنیتی  به شکل  می گیرند  شکل  فرایند  در  مجازی 
اینکه  بر  به همین دلیل، عالوه  تجسم می یابد.  برابر مخاطب 
توسعۀ  و  رشد  به  منجر  می کند  کنش مند  را  اثر  مخاطِب 
مسئله توسط ذهن مخاطب می شود و مسئله کراراً در سطوح 
گوناگون پژواک می یابد )خروجی متفاوت از فرایند استدالل 

استعاری ـ توسعۀ مسئله(.
در  می کند  خلق  که  مضاعفی  معنی  به واسطۀ  استعاره، 
ساختن(  تا  طراحی  فرایند  )از  »نو«  افق های  به  دستیابی 
خلق  به  زیادی  حد  تا  است  ممکن  استعاره  است.  کارساز 
استعاره  از  بنا  اصالت هویت کلی  یاری رساند.  بنا  »اصالت« 
استفاده  مفاهیم  از شگرد جانشینی  زمانی که  به ویژه  است؛ 
شود. جانشینی  مفاهیم شامل مورد ذهنی یا عینی، وضعیت 
یا حتی هنری دیگر می شود )جدول 4(  )آنتونیادس، 1386(. 
استعاره  که  است  دریافته  کارآگین  بررسی های جدید،  در 
باعث هویت بخشی، ایجاد مفهوم اصالت و همچنین بازتعریف 
نیازها و اهداف می شود. خالص بودن ذهنیت در برابر عینیت 
و رهابودن آن از قواعد زبانی منجر به خلوص اثر خواهد شد 

)استعاره منجر به خلق اصالت در اثر(.
در طراحی معماری، دو سازوکار »یادآوری« و »تصور« برای 
ممکن  »یادآوری«  دارد.  وجود  طراحی  در  تصویر  بازیابی 
در طراحی  مسئله ای  کانسپت  که  آنگاه   باشد.  بصری  است 
به  مسئله  حل کنندۀ  می کند،  یادآوری  را  مرجع  فرم  یک 
شکلی بی واسطه و مستقیم از مراجع بصری ذهنی خود سود 
یا  ذهنیت  بصری  مراجع  است  ممکن  ازسوی دیگر،  می برد. 
تصوری باشد که طراح از موضوع موردنظر خود داشته است 
و طرح با مفهوم یا تصوری از طرح مرجع ارتباط برقرار کند 
با  و  استعاری  یا  غیرمستقیم  شکلی  به  حالت،  این  در  که 
بدل  الگو واره هایی  به  را  تصویر ذهنی خود  نوگرا  رویکردی 
می کند  )خاک زند  و همکاران، 1388(. در چنین وضعیتی، 
ارتباط وجود  نهایی  اینکه میان داشته های ذهنی و طرح  با 
ناکامی  یا  دارد خالقیت طراح نیز ظهور و بروز دارد. توفیق 
در کاربرد قیاس بر اساس کیفیت راه حل هایی ارزیابی خواهد 

شد که ماحصل فرایند طراحی هستند )یادآوری یا تصور(.
از طرفی،  است.  انسان  در  تجلی شناخت  بارزترین  استعاره 
استعاره منحصر به واژه های زبان نیست زیرا همۀ ساخت های 
مفهومی«  »استعارۀ  آنچه  دارند.  استعاری  ساختاری  زبانی 
آن،  در  که  است  مفهومی  دو حوزۀ  شامل  می شود  معرفی 
در یک حوزۀ مفهومی کمک به حوزۀ مفهومی دیگر ممکن 
مفهومی  استعارۀ  نظریۀ  و مقدسی، 1393(.  می شود  )بیات 

 

تصویر 10 سیر حرکتی قیاس از ذهن به عین )رابطۀ درونی/ بیرونی(. مأخذ: نگارندگان.

 

تصویر 11. سیر حرکتی استعاره از ذهن به عین )رابطۀ درونی/ بیرونی(. مأخذ: نگارندگان.

شناختی  زبان شناسی  رویکرد  نظریه های  مهم ترین  از 
ابزار  تنها  استعاره  دارند که  اذعان  و جانسون  است. الکوف 
به لحاظ  تفکر  بلکه  نیست  زبان  زیبایی شناختی و سبکی در 
انطباق  طریق  از  مفهومی  ساختار  است.  استعاری  بنیادین 
بلندمدت ذخیره  و در حافظۀ  قلمروها سازمان می  یابد  بین 
پیکره بندی شده  به خاطر تجارب  انطباق ها  از  برخی  می شود. 
تجربه هایی  پایۀ  بر  دیگر  برخی  و  هستند  پیش مفهومی 
را  پیچیده تر  مفهومی ای  ساختارهای  که  می شوند  ساخته 
برطبق گفتۀ  شکل می دهند  )همت یار و همکاران، 1394(. 
میان  قراردادی  تداعی  استعاره  و جانسون، سازوکار  الکوف 
و  مفهومی  بلکه  زبانی  صرفاً  نه  را  آن  آنچه  و  قلمروهاست 
سطح  در  استعاره  برای  که  است  این  می کند  شناختی 
انسان  به عبارت دیگر،  دارد.  وجود  کافی  انگیزۀ  مفهومی 
این  با  بلکه  می گوید  استعاری سخن  اصطالحات  با  نه تنها 
استعارۀ  را  تداعی  به همین دلیل،  می اندیشد.  اصطالحات 
مفهومی می گویند. به طوِرکلی، معناشناسی شناختی استعاره 
تعریف می کند  قلمرو مقصد و مبدأ  بین  انطباق مفهومی  را 
زبانی  عبارات  نظر گاه،  این  از   .)1387 جانسون،  و   )الکوف 
مفهومی  تداعی های  به سادگی   استعاری هستند  ماهیتاً  که 
هر  ایجاد  در  که  موضوعی  می کنند؛  منعکس   را  زیربنایی 
بین  روابط  آشکارکردن  به  استعارات  دارد.  اثر هنری وجود 
بیشتر  روابط  این  که  تفاوت  این  با  می پردازند  »چیزها« 
هستند  استعاراتی  نیز  تشبیهات  عینی.  تا  هستند  انتزاعی 
که از واژه هایی همچون »مانند« و »همانند« برای بیان این 
روابط استفاده می کنند. پس، تشبیهات و استعارات تشخیص 
ارتباط میان الگو ها را ممکن می سازند  )همت یار و همکاران، 

1394( )ساحت زبانی وسیع استعاره /  خلق زبان مجازی(.
جامع     مسجد  منطقی  ساخت  بررسی  مدل:  ساخت 

ولی عصر)عج(
با آن ساختی  قیاس که  از  به مثابۀ گونه ای  استعاره  اهمیت 
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 یناشدنکشف یشدنکشف بیغا حاضر بودنیسطح
 بودنیسطح

 پنهان
و سطحی  حضور ظاهری

تعبیر استعاری در پالن 
 یا برش

" " 

 یمتعال انیب
 ۀاستعار

 یبیترک

بودن حضور سطحی
 تغییر

  

ی هایبرترحضور 
 وجودی

  

 " " بودن تغییرغیاب سطحی
ی هایبرترحضور 

 وجودی

یت
کیف

ود 
بهب

 

 کیفیت بهبود

مأخذ:  نقد.  و  طراحی  مقاصد  برای  استعاره  سلسه مراتبی  اهمیت   .4 جدول 
آنتونیادس، 1386.

مشترک دارد، در حذف بخشی از ارکان قیاس است چنان که 
این  اثر می شود. در  پیچیدگی در خوانش  افزایش  به  منجر 
منطقی  استدالل  انواع  از شناسایی  پژوهش، پس  از  بخش 
روش های  و  استعاره  میان  نسبت  و  معماری  طراحی  در 
و  قیاس  به کارگیری  سازوکار  کشف  به  منطقی،  استدالل 
بدین منظور  می شود.  پرداخته  طراحی  فرایند  در  استعاره 
و  قیاس  تمایزات  از  دقیق تر  فهمی  به  دست یابی  برای  و 
استعاره، مسجد جامع ولی عصر )عج( تهران، واقع در چهارراه 
ولی عصر )عج(، برای نمونۀ پژوهش انتخاب  شده است. علت 
بود  گفت وگوهایی  و  اسناد  نخست،  وهلۀ  در  انتخاب،  این 
منتشر  آثارشان  دربارۀ  گذشته  سال های  طراحان طی  که 
کرده اند که موجب شده است جامعۀ معماری شناخت کافی 
فرصت  فراهم بودن  دوم،  وهلۀ  در  و  باشند  داشته  پروژه  از 
مقایسۀ دو فرایند متفاوت در طراحی معماری در یک بستر 
بدین منظور، مدلی  است.  پروژه  این  دربارۀ  با یک مسئله  و 
طراحی شد تا ذیل آن به مطالعۀ وجوه تبلور شیوۀ استداللی 
پرداخته شود. هندسۀ مدل حاصل دو وجه  اثر معماری  در 
اشتراکی و افتراقی میان دو شیوۀ استداللی است. با مطالعۀ 
ویژگی های فرایندی اثر در این مدل، روشن می شود که اثر 
در شیوۀ منطقی به سمت شیوۀ قیاسی میل دارد یا به سمت 
و 6(. طبق تصویر 12،  استعاری )جداول 5  استدالل  شیوۀ 
طرح اولیه طرح و طرح جایگزین معرفی شده است. با توجه 
به مؤلفه های استخراج شده در ساختاری که برای مطالعۀ دو 
استداللی  منطق  دو  اشتراکات  تأکید  شد،  طراحی  مسجد 
قیاسی و استعاری مبنای حرکت اثر به  سوی منطق قیاسی 
این دو شیوۀ  افتراقی  به سمت وجوه  و حرکت  تعریف شد 
استدالل  به سمت  طراحی  منطق  مبنای حرکت  استدالل 

استعاری است.
ساخت قیاس و استعاره   

قیاس  نقش  و  منطقی  استدالل  از شیوه های  این،  از  پیش 

استعاره سخن  با  آن  نسبت  و  تمایز  و  معماری  در طراحی 
این  از  ماهیت هر کدام  فهم  برای  نهایی  گام  اما  گفته شد. 
در  موجود  ساختاری  تفاوت های  شرح  استداللی  شیوۀ  دو 
پژوهش  از  این بخش  به همین واسطه در  آنهاست.  ساخت 
تالش شده تا با توجه به میزان آگاهی در خصوص روش ها 
این دو  تفاوت در ساخت  آنها،  استدالل منطقی  و کاربست 
موضوع  گیرد.  قرار  جست و جو  کانون  در  استداللی  شیوۀ 
است.  فرایند  در  استداللی  شیوۀ  دو  این  جایگاه  نخست، 
آنهاست.  دومین موضوع، ساخت درونی و کنش های درونی 
اهمیت پرداختن به جایگاه شیوۀ استداللی قیاسی و استعاری 
در رفع سوءتفاهمی در واکاوی قیاس است که تجلی قیاس 
این دو  در فرآورده می داند، درصورتی که  را غالباً  استعاره  یا 
ابزاری  استداللی،  ادبیات  توسعه در  بر  شیوۀ منطقی، عالوه 
شناختی نیز محسوب می شوند. پس از تبیین جایگاه شیوۀ 
برخوردار  ویژه  اهمیتی  از  دو  این  استداللی، ساخت درونی 

خواهد بود.
جایگاه قیاس و استعاره در فرایند طراحی  -

طراحان در آغاز فرایند طراحی با ساختار بخشیدن به مسئله 
آغاز می کنند.  را  را حدس و طراحی  پاسخ پیشنهادی خود 
منطقی  استدالل های  معماری،  فرایند محور  ذات  به واسطۀ 
موجود در روش ها و فرایندها به مثابۀ یکی از ارکان فرایندی 
اهمیت دارند. اگرچه فرایندها از نظر مراحل یا شکل حرکت 
مراحل  همۀ  در  منطقی شان  حرکت  مجرای  متفاوت اند 
قیاس است. جنتنر و مدینا شواهدی ارائه کرده اند که تفکر 
است.  در حل  مسئله  قدرتمند  تدبیري  مبناي همانندي  بر 
روابط  بین  همانندی ای  بازیابی  و  با شناسایی  قیاسی  تفکر 
امکان  منبع،  در  شناخته شده  ارتباطات  و  هدف  در  بالقوه 
فهم موقعیت جدید را بر پایۀ موقعیتی مشابه فراهم می سازد 
)Goldschmidt, 1994(. دراین میان، قیاس و استعاره که به 
زیرا  برخوردارند،  از جایگاهی خاص  اشاره می کنند  شباهت 
غیر از شباهت در خصوصیات سطحي، ارتباطات ساختاري را 

نیز در بر می گیرند  )رضایی، 1393الف (.
جایگاه ورود قیاس و استعاره در فرایند طراحی در مدلی که 
عظیمی )1395( )تصویر 13( ارائه می دهد، قیاس را پس از 
مرحلۀ دستیابی به داده ها )خودآگاه، ناخودآگاه و تخیل پیرامون آنها( 
و ماقبل خلق اثر می داند و آنها را در عرض هم معرفی می کند. در 
تحلیلی دیگر، کمک های استعاره به توسعۀ راه حل های نامتعارف در 
مراحل اولیۀ فرایند طراحی به وضوح به چشم می خورد و بهره گیری 
از استعاره در مراحل نهایی فرایند طراحی کامل تر می شود. استعاره 
موجب تسهیل درک موقعیت های ناآشنا در شرایط شناخته شده 
است بدین معنا که شناخت منابع را برای تمییز و درک ناشناخته ها 
آسان می کند. ساختار ذهنی طراح از مسئله، عامل ایجاد وحدت 
و انسجام بین عوامل گوناگون در فرایند طراحی است و پیش نیاز 
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استدل
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 استدالل استعاری 
 افتراق

استدالل قیاسی
 

اشتراک
 

 اصالت یادآوری یا تصور توسعۀ مسئله ماهیت ذهنی استعاره معنی مضاعف بستر مندیکنش 

یجا
فرایند گاه
  ی

 
 

 
 

ساخت
ک 

مشتر
 

کارکرد
استدالل 
 ی

ا
بزار
شناخت  

 ی
ساختار
مفهوم 
 ی

ش
کن

مند
 ی/

معنا
 ی

مضاعف
 

جدول 5. مدل حرکت استدالل منطقی از قیاس تا استعاره. مأخذ: نگارندگان.

برهانمنطقطرح شرح 

یه(
 اول

رح
)ط

ت 
خس

ح ن
طر

س
قیا

عدم کنش مندی
تأویل پذیری

به کارگیری قیاس و استفاده از عناصر نهاد سنت و الگو های نهادینه شده در فرم مسجد به مثابۀ منبع قیاس 
منجر به از دست رفتن فرصت خوانش های متفاوت می شود.

رابطۀ منبع و هدف در قیاس به شکل عینی است. طراح به الگو های شناختی شناخته شده ارجاع می دهد و رابطه با بستر
میان اثر و الگو ها این همانی برقرار می کند.

ارجاعات مستقیم به الگوهای شناخته شده فرصت برای توسعۀ معنی محدود است.معنی مضاعف

طراح با حفظ زبان مرجع الگو تالش داشته است ارجاعی شفاف صورت دهد.ماهیت ذهنی/ پیچیدگی

تحقق ما به ازای عینی از الگوهای نهاد سنت است.توسعۀ مسئله

ارجاعات مستقیم به گذشته و تالش برای عینیت بخشیدن به آنها اثر امتداد روندی تاریخی است.اصالت

ارجاع به مصادیق تاریخی و فقهی موجود در بستر فرهنگی و تالش برای بازنمایی از آنها انجام می شود.یاد آوری یا تصور

در قاعدۀ زبانی معماری و با ترکیب های زبانی پیش ساخته دست به طراحی می زند و درواقع تناظری خلق زبان مجازی
درون رشته ای میان ساحت معماری و ساحت معماری برقرار می کند.

ده(
راش

 اج
رح

)ط
وم 

ح د
طر

اره
ستع

ا

منابع طرح، به گفتۀ طراحان تاریخی است اما از ارجاع یک به یک پرهیز شده است.کنش مندی/ تأویل پذیر

رابطه به زیرمتن اثر رفته است و برای خلق الگویی جدید تالش شده است.رابطه با بستر

فراهم کردن فرصت خوانش های گوناگون و حفظ رابطۀ معنایی بستر ایجاد معنی مضاعف در اثر را با وجود معنی مضاعف
ارجاعات پسینی، مهیا می کند.

دگردیسی در الگو ها وجه عینی آنها را گرفته  و آنها را بدل به ذهنیت کرده است. طرح دوم را باید مسجدی ماهیت ذهنی/ پیچیدگی
پیشینی تلقی کرد که سعی در خلق ذهنیتی نو از مفهوم مسجد با پیشینۀ تاریخی دارد.

طراح با ایجاد ذهنیتی از مفهومی تاریخی به هدف خود دست  یافته است.توسعه مسئله

با خوانشی متفاوت از الگو های گذشته هویتی مستقل بازنمایی می کند.اصالت

تالش برای خلق رابطه با تصور یا مفهومی از بستر به شکلی غیرمستقیم و با نگاهی استعاری در جریان است.یاداوری یا تصور

ترکیبات به کاربسته  در طی فرایند خلق  شده  و نو هستند.زبان مجازی

جدول 6. مطالعۀ دو طرح شماره یک و دو از حیث شیوۀ استداللی با استفاده از مدل  بررسی حرکت استدالل منطقی از قیاس تا استعاره. مأخذ: نگارندگان.
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 طرح نخست

 طرح دوم

تصویر 12.  تصویر مقاطع دو طرح در هم جواری تئاتر شهر. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

حرکت به  سوی راه حل محسوب می شود. استعاره به مدد منطق 
استداللی فرایندهای تشتتی را وحدت می بخشد و بر تالش خالقانۀ 
ذهن طراح به منظور انتظام بخشیدن به مسئلۀ طراحی و تولد 

طرح مایه اثر می گذارد  )همت یار و همکاران، 1394(. 
استعاره  به مثابۀ راهبرد شناختی با مسائل طراحی ارتباط برقرار 
می کند. استدالل استعاری بخشی از مدل مفهومی است که در 
ساختار تفکر طراحی نقش دارد. تغییر از مفهومی استعاری به 
مفهومی دیگر کشف ایده های طراحی ای جدید را میسر می کند 
که پیش تر مشاهده نشده اند. با مرتبط سازی طرح ها با استعاره های 
جدید، تعریف مجدد و تشخیص طرح ها در شرایط جدید ممکن 
می شود  )خدایی و همکاران، 1392(. استعاره بر درک ما از جهان، 
طبقه بندی تجربیات و سازمان دهی افکار تأثیر دارد. این موضوع 
عامل  و  می دهد  نامرسوم سوق  تفکری  طراحان را به  سوی 
مسائل  حل  در  نو  ایده های  از  بهره بردن  به  آنان  تشویق 

طراحی است.
فهم استعاره تفسیری فردی است. بنابراین، استعاره  همیشه 
فردی  تجربۀ  از  که  است  مفاهیم  ذهنی  انحراف  نتیجۀ 
گام  به سه   مفروض  با حل مسئلۀ  استعاره  ارتباط  متأثرند. 
اساسی وابسته است: اولین گام شامل استخراج کانسپت هایی 
ناشناخته از حوزه های گوناگون است که ارتباطاتی محکم با 
مسئلۀ موجود دارند اما واضح نیستند؛ گام دوم، ایجاد طرحی 
از ارتباطات عمیق بین کانسپت استعاری و مسئله را شامل 
می شود؛ گام آخر، ترجمه و اعمال تشابهات ساختاری منبع 

استعاری با مسئلۀ موردنظر است که عموماً به راه حلی جدید 
منجر می شود  )قربانی، 1397(.

کاربست قیاس  -
کرده اند،  )1388( طرح  همکارانش  و  آنچه خاک زند  طبق 
»ترسیم  و  بازیابی«  و  »شناسایی  کنش  دو  شامل  قیاس 
این  که  روست  آن  از  موضوع  این  اهمیت  است.  انتقال«  و 
در  عملکرد ذهن  بر  ناظر  و  دارند  ماهیتی ذهنی  دو کنش 
قیاس  دیگر،  نظر  قیاسی هستند. همچنین، طبق  فرایندی 
طرح  از  و  خالصه شده  طرح  به  نمونه  از  گام  دو  شامل 
خالصه شده به هدف است. تجارب حوزه های گوناگون کمک 
یافت.  به هدف دست  منبع  از  ترسیم ساختاري  با  می کند 
اشاره  شده  آن  به  زیادی  منابع  در  که  مدل  این  وجه ممیز 
به سرچشمه  معنی که  بدین  است  آن  عینی بودن  در  است 
و ماحصل فرایند قیاسی توجه می کند. در این بخش، با در 
کنار هم قرار دادن هر دو مدل که سعی در شرح قیاس دارند 
چنان که در تصویر 14 نشان داده شده است مدلی کارآمدتر 
تولید شده است. مراحل اصلي استدالل قیاسي عبارت اند از:                                                        

شناخت  که  موضوعاتی  گام،  این  در  بازیابی:  و                                             شناسایی 
معین  موضوع  مشخصات  با  مطابق  دارد  وجود  آنها  دربارۀ 
بالقوه  را  راه حل ها  از  مختصاتی  که  مشخصاتی  می شوند؛ 
بازنمایی مسئله  به  منجر  دارند. چنین مشخصاتی  در خود 
که  است  منابعی  نیازمند  روش  این  می شوند.  ذهن  در 
نشانه های  یا  کلیدی  کلمات  در  را  کافی  دستورالعمل های 
بصری در خود دارند. نشانه های بصري، نظیر اشکال هندسي، 
اصول راه حل را همانند مسائل اصلي در خود حفظ می کنند. 
موضوعات  هنگامی  که  که  باورند  این  بر  هلیوک  و  گیک 
آشکارا مطرح نشوند و ارتباط منابع بصري با مسائل مشخص 
با مشکل مواجه می شوند و کاربرد  بازیابي  نباشد در مرحلۀ 

اصول قیاس امکان پذیر نیست.
بازیابي  بالقوه  منبع  از  قیاس  که  زماني  انتقال:  و  ترسیم 
و »منبع  معلول«  و  بین »علت  می شود، در شرایط موجود 
و موضوع« رابطه  برقرار می شود. درواقع، در توسعۀ دو مدلی 
مقولۀ  دو  قیاسی  استدالل  شکل گیری  برای  شد،  ذکر  که 
و  دارد  وجود  قیاس  مبدأ،  و  مقصد  به مثابۀ  منبع  و  هدف 
بازیابی« و »ترسیم و  مسیر ماحصل دو کنش »شناسایی و 
انتقال« است. فریزر و هنمي معتقدند: »معماران از ترسیم جهت 
بازگشت به الگو هاي مشاهده شده )در ذهنشان( به عنوان شیوۀ 
ویژۀ دیدن و جهت درک یک منبع در مسیري خاص استفاده 
می کنند«  )خاک زند و همکاران، 1388(. اهمیت این موضوع در 
آن است که در آرایی که تا پیش ازاین مورد واکاوی قرار گرفت 
یک کاربست با رویکردی کامالً عینی و محصول محور و دیگری 
با نگاهی ذهنی و ناظر بر کنش های درونی، قیاس را تحلیل کرده 
بود. به نظر می رسد با اینکه این دو مدل مستقل از یکدیگر شکل  
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تصویر 13. جایگاه استعاره و قیاس در فرایند طراحی خالق. مأخذ: عظیمی، 1395.

 

منبع شناسایی و 
بازیابی لترسیم و انتقا هدف

تصویر 14. دیاگرام مراحل به کارگیری قیاس. مأخذ: نگارندگان.

گرفته اند جدا از هم کار نمی کنند و در ترکیب با یکدیگر کاربست 
قیاس را دقیق تر توصیف می کنند. در تحلیلي دیگر، گلداشمیت 
به تصاویر بصري، به ویژه گرته برداری و کاربرد آن در استدالل 
طراحي قیاسي، توجه کرده است. او باور دارد که در قیاس بصري:

1. تصویر بر پایۀ مشابهت های بصري بازیابي می شود؛
2. دیاگرام های انتزاعي برای ارتباط تصاویر با آنها خلق می شوند؛

با دیاگرام های مشابه  3. تصویر هدف از مجموعۀ دردسترس 
و  خاک زند  )Goldschmidt, 1994؛  می شود  همسان سازی 

همکاران، 1388(. 
مصداق این مدل را در طرح اولیۀ مسجد چهارراه ولی عصر  )عج(

می توان یافت. طراح مفاهیم دینی و مصادیق سنت شکلی را در 
مسجدسازی معماری ایران به مثابۀ منبع قیاس خود شناسایی 
می کند و در فرایند انتقال تالش می کند با معیار مسجد سنتی 
به مسئلۀ بستر پاسخ دهد. به واسطۀ به کارگیری تفکر قیاسی در 
فرایند طراحی، محصول با شکل های تاریخی نسبتی نزدیک پیدا 

می کند و حتی امکان تکرار وجود دارد.
کاربست استعاره  -

استعاره های سطحی اغلب رابطۀ بصری میان دو پدیده را بیان 
می کنند. استعاره های ساختاری با عبور از شباهت های سطحی 
غالباً شامل الیه ها یا مراتبی هستند که هم از نظر معنایی و هم از 
نظر بصری ارزشمندند. به طورِکلی، روش فاصله گرفتن از موضوع 
و پرداختن به موضوعی دیگر با سه هدف استفاده می شود: درک 
بهتر از مسئله، ایجاد فرصت دوبارۀ دیدن و کشف ویژگی های نو، 
و تغییر دیدگاه و بسط موضوع برای به کارگیری استعاره  )داوودی 

و آیت اللهی، 1387(.
استعاره حاصل دو حرکت طولی و عرضی است. حرکت طولی 

حرکت از موضوعی به موضوع دیگر است در حوزه ای که اندیشۀ 
تخیلی را بیان می کند و حرکت عرضی حرکت از حوزه ای به 
می دهد.  نشان  را  خالقانه  اندیشۀ  که  است  دیگر  حوزه ای 
همان طور که در تصویر 15 نشان داده شده است با آنکه هر دو 
حرکت به ایجاد معنایی جدید می انجامد باید توجه داشت که 
فرایند استعاره شامل مراتب یا الیه های متفاوت است. اگر حرکت 
تنها در الیه های سطحی صورت گیرد استعاره نیز سطحی خواهد 
بود و اگر ایجاد معنا با تعمق و تأمل در مراتب معنایی موضوعات 

صورت گیرد استعاره های بنیادین را نشان  خواهد داد  )همان(.
در مطالعۀ استعاره دو مدل شرح داده  شده است: مدل نخست 
بر فرایند ساخت استدالل استعاری تأکید دارد و مدل دوم بر 
فرایند خلق و درک استعاره. مطالعۀ ساخت استعاره از ماهیتی 
شناخت شناسانه برخوردار است. حل مسئله به واسطۀ استدالل 
استعاری در سه  گام که ماهیتی عملی دارند قابل شرح است: طبق 
آنچه در تصویر 16 می توان دنبال کرد گام نخست شامل استخراج 
مجموعه ای از کانسپت های ناشناخته در حوزه های گوناگون است 
که دارای رابطه ای قوام یافته با مسئلۀ موجودند اما این رابطه 
وضوح کافی ندارد؛ گام بعدی ایجاد طرحی از ارتباطات عمیق 
بین کانسپت استعاری و مسئله است؛ آخرین گام ترجمه و 
با مسئلۀ موردنظر  اعمال تشابهات ساختاری منبع استعاری 
 Casakin,( راه حلی جدید می شود به  منتج  است که عموماً 

2007؛ عظیمی، 1395(. 
تصویر  روان شناسانه طبق  منظر  از  استعاره ها  و درک  خلق 
17 وقتی آغاز می شود که شخص نکته ای جدا از علم را یاد 
با مسئله ای جدید روبه رو می شود و  آینده فرد  می گیرد. در 
باید منبع ایده ای مناسب به دست آورد تا مسئلۀ جدید را حل 

 

 استعاره

 قیاس

محصول  
 معماری
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تصویر 15. سیر حرکت معنا در خلق استعاره. مأخذ: داوودی و آیت اللهی، 1387.

تصویر 16. به کارگیری استعاره در طراحی براساس آرای کاساکین. مأخذ: نگارندگان.

رویکرد  بر  مبتنی  طراحی  در  استعاره  به کارگیری  دیاگرام   .17 تصویر 
روان شناسانه. مأخذ: خدایی و همکاران، 1392.

کند. حل استعارۀ مناسب مرحلۀ شناختی ای دشوار است. یک 
بین منبع و وضع جدید  منبع در خاطر است، یک طراحی 
دریافت هایی  طراحی ها،  گسترش  با  می آید.  به وجود  هدف 
جدید به وجود می آید  )خدایی و همکاران، 1392(. در دومین 
مصداقی که در این مقاله موردبحث است، با مدلی که خدایی و 
همکارانش طرح می کنند فرایند خلق و درک استعاره توضیح 
نخستین  نمونه های  به  ارجاع  وجود  با  داده می شود. طراح 
با تفکری استعاری تالش  مسجد و نمونه های تاریخی دیگر، 
دارد نخست ساختارهای منبع استعاره را رمزی کند. در این 
فرایند، از پدیده ای عینی به سمت امری ذهنی حرکت می کند. 
منبع  از  منبعث  ذهنیت  و  بستر  مسئلۀ  میان  بعد،  گام  در 
رابطه ای ایجاد و درنهایت، تالش می کند رابطه هایی را که در 
پایان  بازنمایی کند. در  گام قبل شکل داده است در راه حل 
قیاسی، ضرورت  و  استعاری  استدالل  کاربست  دربارۀ  بحث 
دارد این مسئله طرح شود که اگرچه این دو در طول یکدیگر 
قرار دارند و استدالل استعاری نوعی از استدالل قیاسی است، 
ویژگی مهم استدالل استعاری آن است که یک وجه از قیاس 
یا تشبیه در آن مجهول و پوشیده است. نبوِد اشارۀ مستقیم 
و  استعاره  به غنای  قیاس منجر  از  به یک وجه  استعاره  در 
عالوه  موضوعی،  چنین  می شود.  کشف  از  نوعی  ضرورت 
برکنش مندکردن مخاطب اثر هنری، بر اصالت آن می افزاید و 

مخاطب را در رابطۀ قوی ای دوسویه با اثر قرار می دهد.                            

نتیجه گیری
اعتبار فرایندها به میزان اعتبار پشتوانه های منطقی ای است 
که بر آنها استوارند )تصویر 18(. براساس آنچه تاکنون بیان 

شد می توان نتیجه گرفت:
استنتاج، استقرا و قیاس سه شیوۀ استداللی هستند که در 
روش   فراگیرترین  قیاس  می روند.  به کار  مسئله  با  مواجهه 
استداللی در روش های طراحی است. استعاره، به مثابۀ گونه ای 
است. مجرای  قیاسی  استدالل  توسعه یافتۀ  قیاس، شکل  از 
حرکت تفکر طراحی در سطوح طراحی منطق استداللی است. 
درواقع، شیوۀ علّی به کاررفته در فرایند تضمین کنندۀ بخشی از 

اصالت اثر است.
به کارگیری استعاره و قیاس شامل مراحلی همچون استخراج 
منابع و کانسپت های متنوع بر پایۀ مشابهت های طرح و منبع، 
با موضوع  به دست آمده  مرتبط کردن تصاویر و کانسپت های 
طراحی، و ترجمه و انطباق آنها با مورد طراحی است. در طی 
است.  ارتباط  در  الهام  منابع  با  پیوسته  معمار  مراحل،  همۀ 
براساس آنچه دربارۀ قیاس گفته شد، قیاس مجموع هدف و 
منبع و دو کنش شناسایی و بازیابی در گام نخست و ترسیم و 
انتقال در گام دوم است. هدف و منبع را باید مقصد و مبدأ با 
ماهیتی عینی  و دو کنش شناسایی و بازیابی و ترسیم و انتقال 

به عنوان کنش هایی که منجر به هدف خواهند شد با ماهیتی 
ذهنی دانست.

از  بخشی  از حذف  ناشی  که  استعاره  منحصربه فرد  ساختار 
ارکان قیاس است منجر به پیچیدگی اثر هنری، شکل گیری 
اثر  خوانش  حین  در  مضاعف  معنی  خلق  و  مجازی  زبان 
انتزاعی تر  استخراج شده  منابع  هرچه  همچنین،  می شود. 
باشند راه حل هایی اصیل تر انتظار می رود. قیاس و استعاره در 
لحظۀ شکل گیری اثر و با توجه به  روش های به کاررفته طی 
اثر  یا قیاس  به واسطۀ مرجع استعاره  فرایند ظاهر می شوند، 
را منحصربه فرد می کنند و ویژگی های ماهوی اثر را که آن را 
واجد ارزش می کنند شکل می دهند. آنچه در استعاره منجر 
به  نوعی از اصالت می شود پوشیدگی مرجع است بدین معنا 
که مخاطب اثر نیازمند نوعی کشف برای فهم رابطۀ علّی اثر 
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تصویر 18. استدالل به مثابۀ مجرای تسری تفکر طراحی در الیه های طراحی. 
مأخذ: نگارندگان.

و مرجع است. همین امر، طبق نظریۀ تعاملی، به کنش گری 
در مخاطب اثر می انجامد.

استداللی  شیوۀ  اگرچه  طراحی،  فرایندهای  مطالعات  در 
گرفته  قرار  موردتوجه  کمتر  است  حاضر  جدی  شکلی  به 
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