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می خواهد  معاریش،  مالوف  سنت  به  گویی  تو  رهایی یابی؛  چشمانش 
را  برگشتی«اش  و  »رفت  روش  کند،  تحليل  هم  را  پيرامونش  افراد 
کليد بزند و چه بسا در اثر بعدیش رد پایی از شما هم بياورد... . وقتی 
قریب 2۰ سال حضور معمارانه در عرصه تحصيل و تحقيق و تدریس 
توان  به  را  و حاصل  کنی  نوعا شاخص ضرب  آثاری  به  را  تدوین  و 
معماری جوان که می داند  نتيجه می شود  برسانی،  لطيف  یک شهود 
از چه حرف می زند و می تواند یکی از سرنوشت سازان معماری کشور 

باشد…. در ادامه گفتگویمان را می خوانيد.

گفت و گو؛ بدون سانسور
]5[ پریسا علیمحمدی
هوشیاریوسفی بهرام 

   پریسا عليمحمدی به جرگه ای از معماران ایرانی تعلق دارد که با 
سياقی جامع سعی دارند هم طراحی کنند، هم پژوهش و نظریه پردازی 
و هم البته این تجارب را در قالب تدریس در اختيار دیگران قرار دهند؛ 
امری دشوار که موفقيت چند وجهی را طلب می کند و قراین حاکی 
یادمان  زنانه اش ]همه مان  دارد. شهود  از موفقيت نسبی عليمحمدی 
حدس  را  چيزها  خيلی  خوب  چه  مادرانمان/همسرانمان  که  هست 
می زدند/می زنند و پيش بينی می کردند/می کنند[ البته در این موفقيت 
بی تاثير نيست. با او که حرف می زنی دشوار بتوانی از اسکن پياپی اشعه 

یک  می توان  شما،  آثار  بررسی  با  طراح: 
را  طراحی  پروسه  در  رفت وبرگشت  فرآیند 
به گونه ای  کرد؛  رصد  و  مالحظه  به وضوح 
که می توان گفت بيشتر کارهای شما حدیث 
و  پيچيدگی  ميان  درحرکت  است  نفسی 
کدام  از  رفت وبرگشت  پروسه  این  سادگی. 
این  بر  شما  تحليل  می گيرد؟  نشات  مرجع 

موضوع و معماری خودتان چيست؟
علیمحمدی: جالب است که شما چنين نگاه 
و احساسی نسبت به کارهای من دارید. این 
فرآیند تناوبی از سادگی به پيچيدگی، بخشی 
از شخصيت و دیدگاه من است و در حقيقت 
خواست من این است که چه معماری و چه هر 
کار دیگری که انجام می دهم، برگرفته از من 
و نگرش من نسبت به هستی و زندگی باشد.

رفت  فرآیند  این  که  می پذیرید  پس  طراح: 
به نوعی  و  دارد  وجود  آثارتان  در  برگشتی  و 

فراگشت آثارتان نيز مدیون آن است؟
کرده ام  تالش  همواره  من  بله  علیمحمدی: 
و  تفکر  با  و  شده  درونی  من  در  آنچه  که 
عينيت  پروژه هایم  در  خورده  پيوند  ادراکاتم 
دارای  من  اگر  که  است  مسلم  و  کند  پيدا 
چنين نگرشی باشم، این امر باید خودآگاه یا 

ناخودآگاه در کارهایم متجلی باشد.

از پروژه هایتان نمونه ای  طراح: ممکن است 
برای  بزنيد؟  مثال  موضوع  این  اثبات  برای 

مثال ساختمان نظام مهندسی قزوین...
نظام مهندسی  ساختمان  پروژه  علیمحمدی: 

قزوین یک پروژه ی مشترک بود. من در دوران 
مشترک  کارهای  معماری،  حرفه ای  فعاليت 
اغلب  در  داده ام؛  انجام  دوستانم  با  متعددی 
بوده  این  بر  مشارکتی سعی  فعاليت های  این 
که خروجی مشترکی از نگرش های متفاوت یا 
همسو داشته باشيم و این امر تجربه ی  بسيار 

خوبی برای شخص من بوده است.
پروژه ی  چندین  از  پس  تغابنی  عليرضا  و  من 
همکاری، در زمان طراحی پروژه ی قزوین در 
همچون  معماری  در  نظری  مباحث  زمينه ی 
و  بحث  بسيار  و...  نوآوری  هویت،  مفهوم، 
گفت و گو داشتيم و یا شاید دغدغه های مشترک.
معمارانه  تمرین  پروژه، یک  این  دید من  از   
بود، تمرینی در جهت خواست ما برای رسيدن 
به یک زبان و بيان جدید و نوآورانه در معماری 

برگرفته از ریشه ها، الگوها یا مفاهيم.
ولی به هرحال در هر کار مشترک، برای رسيدن 
از خواست  فرد بخشی  واحد، هر  به یک زبان 
و اندیشه های خود را کنار نهاده و به جای آن 
پذیرای نگرش و تفکر دیگری می شود. ازنظر 
من این امر نيازمند داشتن یک ساختار منسجم 
این  در جستجوی  من  شاید  که  است  فکری 
و  مستقل  شيوه ی  که  دیدم  الزم  انسجام 
شخصی خود را نيز تجربه کنم. به این ترتيب در 
سایر پروژه های معماریم همواره سعی داشته ام 
که الیه هایی از هستی و پدیده های ادراک شده 

توسط خود را در کارم منعکس کنم.

طراح: پروسه ی متداول طراحی معماری در 
دفتر شما چگونه است؟ به بيان ساده تر شما با 

چه روشی معماری می کنيد؟
که  دغدغه هایی  دیگر  کنار  در  علیمحمدی: 
و  نوآوری  از  داشته ام،  معماری  در  هميشه 
انسانی،  هنری،  فلسفی،  خوانش  تا  خالقيت 
شناخت تکنولوژی و علوم نو، ماهيت و خواص 
معماری،  متد  یا  روش  و...  مصالح  و  مواد 
موضوعی است که در سال های اخير بسيار به 
آن پرداخته و درصدد تدوین اصولش در روند 
طراحی خود بوده ام. چون معتقدم از معضالت 
حضور  و  شناخت  فقدان  ما  امروز  معماری 
است.  معماری  در  )روش شناسی(  متدولوژی 
آنچه باعث می شود جایگاه یا زبان بين المللی 

در این عرصه نداشته باشيم.
معماری امروز ما تا حدی همچون هنرمان و 
بسياری دیگر از مناسبات، در قالب یک فرایند 
محصول  به  آگاه،  نيمه  یا  ناخودآگاه  اتفاقی، 
نهایی می رسد درحالی که از دید من از ارکان 
اصلی مدرنيسم و به خصوص هنر و معماری 
مدرن خودآگاه ساختن بسياری از پيچيدگی ها 

و رویدادهای ناخودآگاه بود.

جالبی  نکته  به  صحبت هایتان  در  طراح: 
اشاره داشتيد؛ که به تعبير من اشاره به اینکه 
وقتی شما مواجهه با موضوع به شدت شهودی 
روش  انتخاب  برای  معياری  و  می شوید 
مواجهه وجود نداشته باشد، یک روش کاماًل 
اتفاقی انتخاب و اعمال خواهد شد و به نظر 
می رسد شما در این سال ها در جهت هم گرایی 
این تفکرات و به نوعی قالب سازی برای این 
مرحله و توليد یک متد تالش کرده اید؛ لطفًا 
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درباره ی این متد بيشتر توضيح دهيد.
که  بوده  این  بر  من  سعی  علیمحمدی: 
خالل  در  که  را  ادراکی ای  و  فکری  فرایند 
منسجم  به صورت  می پردازم،  طراحی  به  آن 
و خودآگاه در قالب یک نظام و ساختار بيان 
با هر  مواجهه  در  این ساختار، من  در  نمایم. 
موضوع، الیه هایی ساده یا پيچيده از مفاهيم 
کلی و جهانی تا زمينه هایی خاص اثر )طبيعت 

و جامعه / فرهنگ( در نظر می گيرم.
کدهایی  به  الیه ها  این  مشترک  نقاط  از 
کدها  این  تحليل  از  و  بينامتنی  یا  بينابينی 
داشتم  قصد  زمانی  می رسم.  اوليه  طرح  به 
چون  بگذارم.  دیفنومتریک  را  روش  این  نام 
جریان ها  با  مواجهه  در  من  چالش  دنبال  به 
و مباحث سال های اخير در معماری همچون 
طراحی  و  فنومنولوژی  پساساختارگرایی، 

پارامتریک شکل گرفت.
معاصر  معماران  از  بسياری  که  متدهایی 
شيوه های  به  آن ها  طریق  از  داشتند  سعی 
مثال  برای  برسند.  معمارانه  بيان  از  متفاوتی 
در  فلسفی  نگرش  یک  پساساختارگرایی 
ادامه ی مباحث ساختارگرایی در دهه 8۰ بود 
که ژاک دریدا بحث دیکانستراکشن را در این 
چارچوب مطرح کرد و در آن مقطع زمانی این 
بحث برای معمارانی که فقدان این موضوعات 
را احساس می کردند، انگيزه و محرکی جدید 
به حساب می آمد. من در تمام این مباحث به 
پس  و  رفتم  عالقه ام  مورد  بخش های  سراغ 
بدهم  پاسخ  سؤال  این  به  کردم  آن سعی  از 
که: »این موضوعات به چه دليل برایم جذاب 
هستند؟ یا چه ارتباطی ميان این موضوعات و 

احساس و اندیشه های من وجود دارد؟«

گرا  روش  معماری  در  گفت  می شود  طراح: 
هستيد؟ ُکدهایی که از آن ها صحبت می کنيد، 
یا  هستند  پروژه  یک  به  متعلق  آیتم های  آیا 
و  فکری  دستگاه  از  منتج  هستند  تعاریفی 

ادراکی شما در برخورد با یک پروژه؟
اولتان شاید  علیمحمدی: در پاسخ به سؤال 
باید  دوم  سؤال  مورد  در  اما  بله؛  گفت  بتوان 
نقاط  که  همان طور  کدها  این  که  بگویم 
بينابين  نقاطی  هستند،  الیه ای  بين  مشترِک 
ادراک و ذهنيات من  ميان واقعيت موجود و 
دستگاه  و  ذهن  در  عبارتی  به  و  می شوند 

ادراکی/ شهودی من و در بستر زیبایی شناختی 
تجربه ی  نتيجه ی  که  من  هستی شناسی  و 
به صورت  است،  زمان  آن  تا  من  زندگی 

خودآگاهانه، پردازش می شوند.

طراح: درواقع این بار درگير رفت وبرگشت با 
واقعيات هستيد؟

اینجا  در  من  حقيقت  در  بله.  علیمحمدی: 
جایگاه و نقش کدگذاری را خواهم داشت که 
کدهایش می تواند توسط مخاطب گشوده شده 
یا خوانش شود که برای این کار می توانم زبان 
ساده تر یا پيچيده تری را برگزینم و این بخشی 

عمده از جذابيت کار است.

نتيجه  می شود  شما  صحبت های  از  طراح: 
معماری  فراگرد  پروسه  به  شما  که  گرفت 
بسيار اهميت می دهيد و معماری شما بر پایه  

نبوغ حاصل از اسکيس های ناگهانی نيست.
من  برای  همواره  پروسه  بله  علیمحمدی: 
بسيار مهم بوده و این امر شاید به گونه ای از 
مطالعات و یافته هایم در حوزه ی علم، هنر و 
فلسفه ی دنيای معاصر تأثير پذیرفته است ولی 
به لزوم نبوغ یا بهره ی هوشی نيز به معنای 
باالی کارکرد عقالنی و غنای  داشتن سطح 
تحليل  و  موضوعات  با  برخورد  در  شناختی 
برخی،  شاید  که  دارم  راسخی  اعتقاد  آن ها، 
الهام  اتفاق،  را  آن  از  حاصل  لحظه ای  نتایج 

یا شهود قلمداد می کنند.

 طراح: به نظر می آید نسبت به انتخاب هایتان 
بسيار حساس هستيد؟

نيز  امر  این  زیاد.  بسيار  بله  علیمحمدی: 
بين  برگشتی  و  رفت  حرکت  یک  نتيجه ی 
دنيای واقعی و دنيای انتزاعی ذهن من است 
و همواره یافتن دالیل خودآگاه یا ناخودآگاه این 
انتخاب ها حتی در حوزه های غير معماری برایم 
بسيار جذاب می شود. از جهتی نيز همان طور 
که قبل تر اشاره کردم، معتقدم که این خودآگاه 
یک  تدوین  در  فرد  خواست  یا  امور  ساختِن 

روش، سرآغاز اندیشه ی مدرن بوده است.
اواسط  در  که  پوالک  جکسون  به عنوان مثال 
انتزاعی  اکسپرسيونيسم  جریان  با   2۰ قرن 
به عنوان یک نقاش پيشرو شناخته شد، مبدع 
Action Painting روشی است که شاید 

اتفاقی  به طور  او  از  قبل  بسياری  هنرمندان 
روش  این  با  آثاری  توليد  به  غيرمنسجم  یا 
پرداخته بودند ولی این متد برای اولين بار و 
به صورت یک فرایند مدون از سوی او مطرح 
شد و تا امروز هم دیگر هنرمندان بانام پوالک 

به این روش اشاره می کنند.

طراح: آیا به اصيل بودن آثارتان اعتقاد دارید؟ 
اصالت در معماری شما در کدام جایگاه قرار دارد؟
علیمحمدی: پاسخ به این سؤال بستگی به آن 
دارد که چه تعریفی از اصالت داشته باشيم، بر 
اساس برخی دیدگاه ها مفهوم مطلق اصالِت اثر 
معنایی ندارد و تمامی متون بينامتنی یا برگرفته 
و برساخته از دیگر متون هستند ولی در این 
طيف نسبی، ازنظر من اصيل تر بودن یک اثر 
بستگی دارد به ميزان »درونی کردن« همان 
شناسان  جامعه  که  فرایندی  بينامتنی،  دانش 
در مباحث اجتماعی بسيار به آن پرداخته اند و 
دریافت و نتيجه ی متمایز یا نوین از این فرایند، 
آگاهی  و  کنترل، خواست  در  که  روندی  طی 
صورت  این  در  که  شخصی  است.  شخص 

می تواند در جایگاه یک مؤلف قرار گيرد.
محيط  از  دریافت هایش  مؤلف  معنا  این  به 
وجود  و  ذهن  در  را  پدیده ها  با  مواجهه  و 
احساسات  و  اندیشه  تجربيات،  تمام  با  خود 
یا  درمی آميزد،  شخصی  نقطه نظرهای  و 
خودش  درون  در  را  یافته ها  آن  عبارتی،  به 
این  از  متاثر  درنهایت  می کند.  ته نشين 
بر  خود  نگرش  افزودن  و  آميختگی  نشست، 
که  می شود  توليد  اثری  نوین،  تحليلی  یا  آن 

شخصی تر یا اصيل تر خواهد بود.

)دریافت،  فرآگرد  به طورکلی  طراح: 
رمزگشایی  و  کدگذاری  رسوب،  فيلترسازی، 
کدها توسط مخاطب( را می توان از آراء شما 

در طراحی تلقی کرد.
علیمحمدی: البته این ها بخشی از نظرات من 
هستند. در حقيقت خواست و تالش در جهت 
خودآگاه و درونی کردن روند خلق و طراحی، 
برای  روش  یک  ساختار  شکل گيری  باعث 
من گردید. روش یا تکنيکی که در آن سعی 
می کنم در زمان دریافت و رسوب اطالعات، 
آثار  و  ایده ها  دیدن  مانند  بيرونی  دریافت 
معماری را متوقف ساخته یا به حداقل رسانم 

امکان به من نزدیک تر  تا حد  که خروجی ها 
باشند و در زمان استخراج کدها یا کدگذاری 
از  هستند  فرایند  خالق  و  سيال  بخش  که 

ادراک و شهودم بهره گيرم.

تلویزیونی  استودیوی  چندین  شما  طراح: 
برنامه  یک  مخاطب  کرده اید؛  طراحی 
تلویزیونی از طریق تصویر دوبعدی و دوربين 
با فضای سه بعدی روبرو می شود و این شاید 
همان بخش دشوار و یا جذاب طراحی چنين 
از  شيوه  این  تجربه  از  کمی  باشد.  فضاهایی 

طراحی و بازخورد مخاطب صحبت کنيد؟

علیمحمدی: در آن موارد در حين طراحی و 
بهتر است بگویم حتی پيش از آن بر این امر 
از طرح  جذابی  وجوه  نشدن  دیده  امکان  که 
توسط مخاطب وجود دارد آگاهی داشتم چرا 
که به اعتقاد من در کل مواجهه و برداشت از 
معماری در بسياری از موارد تقریبا به همين 
صورت است؛ کتاب ها و مجالت و سایت های 

اینترنت نيز به همين شيوه عمل می کنند.
متحرک  تصویر  با  تلویزیونی  رسانه ی  اما 
فضای  و  مخاطب  ميان  بيشتری  درگيری 
گفت  بتوان  شاید  یا  می کند  ایجاد  سه بعدی 
موضوع  که  چرا  ناخودآگاه؛  درگيری  یک 
نيست  آن  معمارِی  و  فضا  به  توجه  اصلی 
شده  دیگری  موضوع  ظرف  معماری  بلکه 
است که مخاطبان زیادی در هر رده ی سنی، 
دارد.  زیبایی شناختی  درک  و  فرهنگی  سطح 
همچنين موضوع رسانه و دریافت و تجربه ی 
حاصل از آن همواره برای من مساله چالش 
برانگيز و جذابی بوده است چنان که در مقطع 

دکتری موضوع اصلی پژوهش من گردید.

استودیو،  طراحی  در  حقيقت  در  طراح: 
صرف نظر از اینکه برای یک رسانه فضا طراحی 
می کردید، در تالش بودید تا به نوعی از موضوع 

معماری هم به عنوان یک رسانه استفاده کنيد.
علیمحمدی: بله از این زاویه هم می توان آن 
را خوانش کرد. درکل من از دوران کودکی به 
سينما و برنامه های تلویزیونی بسيار عالقه داشتم. 
مطالعه ی  راستای  در  تخصصی  به طور  وقتی 
ميان رشته ای معماری/ علوم اجتماعی و انسانی، 
به این حوزه وارد شدم به کليدواژه ها و مفاهيم 
دیگری رسيدم که در شناخت از خود و عالیقم 
یعنی همان حيطه ی ناخودآگاه، بسيار تأثيرگذار 
بود مانند مفهوم »تجربه ی باواسطه« که »آنتونی 
گيدنز« جامعه شناس انگليسی، در تحليل تجربه در 
دنيای پست مدرن امروز و در حقيقت در تجربه ی 

حاصل از رسانه ها، به آن می پردازد. در این راستا 
از طریق یک  یا  رسانه  در یک  معماری  درک 

رسانه، گونه ای از تجربه ی فضا و معماری است.

طراح: با چه معماری در دنيای واقعی احساس 
است  بهتر  یا  دارید؟  ذات/همزادپنداری  هم 

بگویيم به چه معماری عالقه ویژه دارید؟
رابطه ی همزاد  معماران  با  علیمحمدی: من 
در  ولی  ندارم  ای  گرایانه  تقدس  یا  پندارانه 
نمونه:  یک  به عنوان  نگاه  نوع  به  عالقه  حد 

هرتزوگ از گروه هرتزوگ و دمورن.

نظر  هستيد.  هرتزوگ  کنيد  فرض  طراح: 
هرتزوگ را درباره ی شما چيست ]این سوال 
توام با مقدماتی جهت انتقال حس یک بازی 
نقش دهی بود و مصاحبه گر نقش عليمحمدی 

و عليمحمدی به هرتزوگ را بازی کردند[؟
می آید  نظر  به  خوب!  چه  علیمحمدی: 
هم  برای  خوبی  دوست های  می توانيم  ما 
داستان های  چای،  نوشيدن  ضمن  در  باشيم. 
یا  کنيم  تعریف  خود  دنيای  از  هيجان انگيزی 
داستان هایی از رویاهایی که در ذهن داشته ایم. 
می توانيم باهم در یک مکان عمومی قدم بزنيم 

و فضا و روابط انسان ها را تجربه کنيم.

-کجا برویم؟
علیمحمدی: در این حال و هوای آخر مهرماه 
چهارراه  بين  وليعصر  خيابان  مثل  فضایی  در 

پارک وی تا ميدان تجریش.

طراح: به کدام بخش از صحبت های من در 
این مصاحبه بيشتر عالقه مند بودید؟

علیمحمدی: مباحث مرتبط با ادراک و شهود...

دیگری  موضوع  به  می زدم.  حدس  طراح: 
نمی خواهيد اشاره کنيد؟

علیمحمدی: در هنگام تحليل مفاهيم، رسيدن 
به آن کدها و خلق هر اثری، به هر حس خوب 
و زیبایی که در این دنيا ادراک کرده اید، باور 
داشته باشيد، آنچه در هر اثر تجلی می یابد و 
آن بخش از معماری و هر امر دیگری که تأثير 
می گذارد و زنده می ماند تنها همين است و با 

همان دیدگاهی که دارید ادامه دهيد.

شخصيت  معماری  موضوع  از  خارج  طراح: 
داشته  است  ممکن  جذابيتی  چه  معمار  یک 
تأثيرگذار  بانوی مستقل،  اینکه یک  از  باشد؟ 

و قدرتمند هستيد چه احساسی دارید؟
و  قوی  شخصيت  یک  داشتن  علیمحمدی: 
مستقل هميشه از خواسته های خودآگاهانه ی 
طوالنی  دورانی  برایش  آنچه  است  بوده  من 
مبارزه کرده ام، مبارزه ای سخت تر از بسياری 
سنگين  بهایی  و  تاریخ  بزرگ  جنگ های  از 
پرداخته ام. در هر جایگاهی که امروز ایستاده ام، 
چه خوب و چه بد، نتيجه ی خواستی در من 
برایم  را  آن  تحققش  بهای  و  زمان  که  بوده 

معتبر و ارزشمند می سازد.

طراح: فردا...
علیمحمدی: ادامه می دهم.

طراح: عشق...
عميق ترین  عشق  من  نظر  از  علیمحمدی: 
تجلی اش  است.  زندگی  مفهوم  کامل ترین  و 
متبلور  را  تکامل  و  عمق  این  قالبی  هر  در 
ميسر  و  معنا  را  ادراک  و  شهود  می سازد، 
جایگاهی  چنين  در  که  تنها کسی  و  می کند 
است، می تواند در هنگام خلق هراثر، بخشی 

از خودش را در آن پيکره بيافریند.

خواسته های  از  همیشه  مستقل  و  قوی  شخصیت  یک   “ داشتن 
خودآگاهانه ی من بوده است آنچه برایش دورانی طوالنی مبارزه کرده ام، 
بهایی سنگین  و  تاریخ  بزرگ  از جنگ های  بسیاری  از  مبارزه ای سخت تر 
پرداخته ام. در هر جایگاهی که امروز ایستاده ام، چه خوب و چه بد، نتیجه ی 
خواستی در من بوده که زمان و بهای تحققش آن را برایم معتبر و ارزشمند 

می سازد...  ”
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 In spite of the importance 
of design, the associated study 
has been incompetently repre-
sented as an academic subject 
and the design involving artistic 
aspects is isolated from design 
engaging engineering; this frag-
mented attitude makes it hard 
to defined “design”. Regardless 
the definition, both constraint 
and creativity shape the charac-
teristics of design. The design is 
productive and cognitive, indi-
vidual and collective. According 
to this attitude, design can be 
defined as an activity that for-
mulates, physically and mental-
ly, the “environment” of human 
(designer and user) and the 
“artifact” interaction. To develop 
the so called “interaction” it is 
vital to understand the mecha-
nism of the design and design-
ers’ behavior and approaches. 
Although different sorts of mod-
els have been produced in or-
der to depict and clarify the de-
sign activity, they have not had 
significant impact uncovering 
the individual aspects of de-
signers. Design research in ac-
cordance with the detailing and 

  “It’s like tennis – you have to keep doing it all the time, whether you have a client or 
not. I believe that absolutely. You can speculate in your sketchbook – you’re allowed to 
think about anything, with or without a client. … ”.   Will Alsop1

Uncut | Straight Discussion with 
An Architect [Paris AliMohammadi, Ph.D] Toward 
an Architectural Self-awareness based on an Ar-
tistic Institutional Approaches

increasing the apprehension 
of the procedure/mechanism 
of design is essential.   The di-
versity of architectural design 
utilization is countless; but the 
architectural thought and the 
associated execution essen-
tially follow a specific order. In 
accordance with the nature of 
architectural activities, it is nec-
essary fuse both “artistic” and 
“scientific” mentality into archi-
tecture; in order to achieve a 
proper configuration during the 
architecture conceptual activ-
ity the mapping obstructive 
techniques are essential. Con-
sequently, during the process 
the result will be more beyond 
the simple graphical represen-
tation, it does not seem easy.   
Craving to do great technical 
configuration and the creative 
Conceptualization outlines, 
designers try to assess the in-
ventiveness during the design 
process, particularly in the early 
phase of layout in accordance 
with the form and expression. 
What we call “design process” 
could imply sundry purports de-
pending on different situations 

and observers; in the following 
interview, we have discussed 
different aspects of creativity 
and tried to develop the corre-
spondent pre-model including 
Parisa’s end goal architectural 
assignment illumination which 
eventually gave us a conceptu-
al platform which the architect 
advances through the process; 
models of architectural de-
sign are rather descriptive and 
emphasize cognitive cycles, 
whereas in engineering, they 
are more prescriptive and in-
sist on mandatory sequence of 
steps. We have also debated 
different notions of her archi-
tectural attitude and artistic in-
tuition, specifically in associa-
tion with the conceptualization 
processing.

1. (2013). Lynn Barber meets 
Will Alsop | Art and design | 
The Guardian. Retrieved from 
http://www.theguardian.com/
artanddesign/2007/apr/08/ar-
chitecture.
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