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پی نوشت

1. هيچ پروسه خطی حاکم بر فراگرد نمی باشد.
2. ماهيت سيستم در مقابل افزایش یا کاهش پيچيدگی های پروژه 

منعطف بوده و مراحل از پيش تعيين شده را دنبال نمی کند.
3. مدل پيشنهادی صرفا در مورد پروژه های معماری قابليت عملياتی 
از طراحی،  برای هر الیه  ارائه شده  ابزارهای  زیرا که  دارد  را  شدن 
قابليت مواجه با پيچيدگی ها و ابهامات طراحی معماری را دارا می باشند.

کردن  برطرف  برای  جامع  رویکردی  شکل دهی  برای  تالش 
کاستی های روند طراحی خطی و ایجاد سيستمی منعطف در مواجهه 
با مسائل معماری، پژوهشی ادامه دار است. در تفکر طراحی پارامتریک 
به جای رویکرد خطی هر مرحله از طراحی به صورت الیه الیه تصور 
می شوند که ابزارهای طراحی نيز هر یک به نوبه خود در این الیه ها 
تاثير گذار می باشند. آنچه واضح است لزوم تغيير نگرش به روند طراحی 
معماری در مقياسی کالن احساس می شود تا کيفيت قابل قبولی در 

طرح های معماری حاصل شود.
در انتها ضرورت دگردیسی در نوع تفکر و نگرش به مسيری که مساله 
باید طی کند تا به نتيجه برسد از زبان براون15 این گونه است: تفکر 
طراحی راهکاری جدید برای مواجهه با مسائل را پيش رو می گذارد. 
به جای این که راهکارها و روش های همگرای پيش فرض را تحميل 
کند به صورتی که مجبور باشيم بهترین ها را از ميان گزینه های موجود 

انتخاب کنيم، تفکر طراحی این بستر را فراهم می کند تا با رویکردی 
به حال وجود  تا  که  راه حل هایی  و  ایده ها  راهکارها،  گزینه ها،  واگرا 

نداشته اند را پيدا کنيم. 

Abstract:
  Over recent years, scholars of design theory, 
researchers, and practitioners and also designers, 
have projected a broad display of explanations to 
describe the essence and principles of design ac-
tivity. Design process itself in theory, have devel-
oped over very long period of time when the human 
started to make some utensils for his/her daily activi-
ties, even can be claimed thousands of years ago. 
Design process was never separated from design 
education. And it doesn`t matter whether education 
in apprenticeship and master style or in institutional-
ized layout. There is a close relation between the 
practice of design, the body of knowledge and the 
methods in the process. 
At the present, it is time to turn our attention to the 
thinking processes which are essential to be classi-
fied and understood the design question and design 
solutions by means of design thinking. Also, extract-
ing the common qualities of design thinking which 

The Question of Efficiency:
Design Thinking or Design Process?  

can enhance the design procedure. Because after 
all, designers are not philosophers and their think-
ing is directed towards some physical end product 
which must be transferred to others who may help 
to design it and to construct it.
In the last few years, “Design Thinking” has extend-
ed to design procedure and it is now seen as an 
available new paradigm in order to deal with prob-
lem solving in sectors such as Business, IT, Medi-
cine and Education. And this movement creates op-
portunity to think more widely to bring this term into 
design research and architecture design. The term 
“Design Thinking” for the first time appeared in the ti-
tle of book authored by Rowe (1987) but still there is 
no certain and agreed definition upon “design think-
ing”. There could be a discussion on different defini-
tions and theories of design thinking but before that 
there are certain deliberations on design thinking it-
self, which we are going to investigate in this article. 
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هم اندیشی تفکر طراحی و خالقیت؛ 
عبور از مرز بایدها

یکیازنقاطقوتیاضعفبرنامههایدرسیمهندسیدردانشگاههایامروز،توانایی
تلقیحرویکردارسطوییبهعنوانیکچارچوببرایرسیدنبهراهحلدرمسایلحرفهای
مثبتی اثرات که خاص استداللهای با سوال مجموعه یک اگر واقع در است؛ مهندسی
دریادگیریدانشجویانداشته،)روشارسطویی1(ارایهشودبهاینمعناستکهدرآن،
پاسخهاینخستین،مربوطبهوجود،ماهیتومشخصههاییکپدیدهاستقبلازاینکه
ارائهاستداللهایعمیقترمطرحشود،بنابرنظرارسطو،سواالتارایهشدهدراصلریشه
دردانستههایماداشته،دانشازپرسشوپاسخمنتجمیشودوالبتهمراتبیبایدتبیین
شودتاسلسلهمراتبمصداقیموردنظررویکردارسطوحادثشود؛بهطورمثال،بارویکرد
ارسطویی،نادرستوگمراهکنندهخواهدبوداگرکهدربارهعلتیکپدیدهقبلازپی بردن
روند به دستیابی برای ارسطو، بهسفارش بپردازیم. آن، ذات درک و وجودی بهتایید
معرفتشناختینیازبهارایهروندوطیکردنمراحلخاصاست،طبقهبندیاینمراحلو
یافرآیندبستهبهمدلهایمحاسباتی،ارتباطبینپرسشویادگیریوبهخصوصسواالت
پرسیدهشدهخواهدداشت.ماهیتوذاتسواالتسیستماتیکدرزمینهطراحیواینکه
ازطریقمشاهده خیر، یا است متمایز معرفتشناختی تحقیقات فرآیند در موضوع این
است. امکانپذیر کردهاند، مطرح را خود سواالت و فکر طراحان چطور اینکه و آنالیز و
پرسشها این از که پاسخهایی بوده، ازطراحی مطرحکردنسوال،بخشجداییناپذیر
حاصلمیشوندمیتوانندکلیدواژههایمناسبیبرایآغازفرآگردطراحیباشند.2ازسوی
دیگر،محتوایرویکردمعرفت شناسانه3مستتردرسواالتسیستماتیکوتجزیهوتحلیل
بهدست طرح( )موضوع طراحی چالش از خوبی توصیف بهراهحل، رسیدن برای مسائل
ابزارهای یافتن به پرسشها، به پاسخ برای مناسب تکنیکهای زمینه، دراین میدهد؛
مناسببرایخالقیتدرطراحیکمککرده،روشیمناسببرایپرسیدنسوالوارائه
پاسخباتوجهبهفرآگردطراحیشکلمیگیرد.طراحیبهندرتبااستفادهِصرفازاصول
بنیادیعلمیقابلدستیابیبوده،دراغلبمواردنیازمندبهاستفادهازدادههایتجربیو

آزمایشیاست.4
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خالقیتجنبهبسیارمهمیاززندگیاستکهدرامورروزمرهفردتاثیر
ازگونههایهنری زندگی و کار از ودرجنبههایمختلفی دارد مهمی
)موسیقیوتولیدبصری/هنری(گرفتهتانوآوریدرفنآوریتاثیرگذار
بودهاست.بسیاریمعتقدندکهخالقیتبهعنوانیکفرآیندرقابتیدر
روندطراحیباعثسازماندهیشده،بااینکهاندازهگیریخالقیتدشوار
بهنظرمیرسدبااینحالپیشرفتکاریکطراحقابلاندازهگیریاست
وموضوعپژوهشیمهمیدرروندتولیدطرحبهشمارمیرود.خالقیتو
فعالیتشناختی5ازطریقدانشواطالعاتپژوهشیدرزمینهطراحی
پژوهشی موضوع گذشته،خالقیت دهههای در است. قابلدستیابی
مهمیدرکسبوکار،روانشناسیوطراحیبوده،بهطورحتمپیشرفت
فنآوریاطالعاتنیزدرحمایتاینامرموثربودهاست.نکتهجالب
توجهایناستکهوقتیازطراحانحرفهای]کهمتشکلازمعماران،
طراحانصنعتیوطراحانگرافیکبودند[درموردشاخصهایخالقیت
اثراز درفرآیندطراحیپرسیدهمیشود،اغلببهتوصیفروندتولید
همه به طورکلی البته و پرداختهاند مشتری به ایده ارایه تا ایده تولید
متفقبهاینامربودهاندکهفرآیندطراحیآنهافرآیندخالقانهایاست
کهدرتمامچرخهتوسعهطراحیخالقدرجریاناست]بهمصداقمثلی
حاکیازعدماعترافبقالبهترشیماست[!تولیدایدهویافرآیندتولید
ایدهاغلببافعالیتخالقتولیدراهحلهمراهاست؛افزایشایدههای
تولیدشدهتوسطخالق،همیشهارتباطمستقیمباکیفیتایدههادارد.
فرآیندخالقهمچنیندربرگیرندهمهارتفردیدررعایتمفروضات،

قوانینومقرراتاست.
مسائل حل در صرفا که فردی متعارف، مسئلهساز وضعیت یک در
دارایشایستگیباشد،راههایمعمولییابرطبقعادتخودرابرای
طریقی به معموال خالق فرد درحالیکه میکند، استفاده مسئله حل
غیرمتعارفوبعضامنحصربهفردبهحلچالشمیپردازد.دراینبین
امامدلهاییحتیدرزمینهبرخوردخالقانهارائهشدهاستکهدراصل
تولیدخالقیتهستند؛ و ابزارهاییدرشناسایِیپشتیبانیدرپژوهش
همهطراحانبراینامراتفاقنظردارندکهامرتصمیمگیری،درطولو
خاللفرآگردطراحیاتفاقمیافتدوبهاعتبارنتیجهروشهایطراحِی
انتخاب در منطقی روندی بهسمت را طراح تصمیمگیری، بر متمرکز
آلترناتیوهایمتعددسوقمیدهد؛دراینراهچهبساالزمباشدبپرسیم
کهآیاطراحی،فرآگردیمنطقیازگزینشآلترناتیوهایمتعددطراحی
است؟آیاتصمیمگیریدرطراحیبهواسطهتجربهصورتمیپذیردو
در نوآوریومفهوم6 یارویکردیمحاسباتیاست؟جایگاهخالقیت،
اینمیانکجاست؟چهبساازدیدگاهطراح،خالقیتدرطراحی،یافتن
چارچوبیدرفرآیندتولیدطرحاستکهغایتابهشناساییتکنیکهای
فرآیند نوع هر به خالقیت7 فرآیند میشود. منجر ایدهپردازی )فنون(
یا کند حل بدیع و مفید طریق به را مساله که میشود گفته تفکری
را آنها حل شیوه قباًل فرد که است مسائلی حل توانایی خالقیت
نیاموختهاست.فردخالقبایدفراترازالگوهایفکریپیشین،روابط

جدیدیراخلقکندکهقبالوجودنداشتهاست.
تفکرطراحییکیازجذابترینوجدیدترینموضوعاتیاستکهدر
دنیایمدیریتوتجارتراهخودراگشودهونگرشبهچالشطراحانه
رابهمثابهیکفرآگرد»ونهیکفعالیتمقطعیوایستا« مطرحکرده
است.تفکرطراحی،خالقیترابارویکردساختاریافته»متدیک«درهم
میآمیزدتانوآوریایجادکند.درواقعتفکرطراحیبهدنبالایناستکه

بهنهفقطهنرمندانبلکههمهافرادیکهبه نوعی
چطور بدهد یاد درگیرند، »طراحی« موضوع با
خالقیتخودرابهصورتسیستماتیکبهکارگیرند
تابهطرحهاییشگفتانگیزدستیازند.اصطالح
»تفکرطراحی«ازراههایمختلفقابلدرکاست
زمینه و جغرافیایی اجتماعی، شرایط در غالبا و
خالقانه سامانههای بر معنایافته، تصمیمسازی
متمرکز بهرهوری و نوآوری حوزه در طراحی
میشود.تفکرطراحیدرمقاممعمارانهمیتواند
میدهد اجازه بهدفاتر که شود تعبیر مدلی به
بهصورت خود ماهوی فعالیتهای در را طراحی
یککنشنوآورانهادغامکنندتادرآثار،اقدامات
مهارتهای پژوهشطراحانه، و مطالعات وحتی
تابعدرمدیریتدفاترعمل بهعنوانیک طراح
کند.بهمنظورکمکبهافراددرفرآیندخلقایده،
که یافتهاند دست روشهایی به پژوهشگران
افکارخالقراشبیهسازیکردهودرفضایراهحل

گسترشدادهاست.اینتکنیکبهروشهایحرفهایخالقیدستبندی
مثال عنوان به میشوند؛ منتهی خالق نهایی محصول به که است شده
اسمیت8،یکصدهفتاددوتکنیکبرایتضاربآراواندیشههاارایهداده
استکههستهاصلیقابلیتهایبهدستآمدهاستوخالقیتونیروهای
فردیرادرخلقایدههاوافکارنودرطراحیوهمچنینکسبوکارتقویت

کردهاست.
سیاستگذاری و مدیریت با خالقیت، پیرامون هماندیشی راستای در
سردبیرمجلهطراح»سروشبختمینو«فکرکردیمتابهسیاقینوگفتمانی
باشد؛ خالقانه تکنیکهایی حائز نیز شکلی لحاظ به که کنیم طراحی را
تکنیکهایتضاربوتقاربآراءواندیشهها،روشیبنیادیدرتولیدایده
بوده،تکنیک»طوفانذهنی«بهعنوانیکیازمتداولترینآنهاروشیبرای
حلیکچالشبهصورتگروهیاست.دراینروشگروهیازهمکاران
دریکسازمان،موضوعواحدیرامشخصکردهوباتعیینفرصتیبرای
مطالعهوتحقیقدربارهآندریکروزمعیندورهممینشینندوایدههاو
افکارخودرابرایبحثوتبادلنظربهیکدیگرمنتقلمیکنندتادرنهایت
یکایدهوراهحلموردتوافقخردجمعحاصلوتصویبشود.ترکیباین
هلموت توسط مسئله؛ اجزای متوالی انسجام 9»SIL«( روش با تکنیک

آلمان فرانکفورت باتل موسسه از اشلیکسوپ
ابداعوطراحیشدهاست(وتغییراتیکهخودمان
دراینتکنیکهاایجادکردیم،منجربهساختاری
برایهماندیشیشد؛بامطرحشدنموضوعاصلی
خالقیت،فرداولگروه)باتجربهترینفردگروه(،
5دقیقهفرصتداشتتاپاسخخودرامطرحکند
توضیحات با مرتبط سوالی دلخواه فرد از بعد و
صورت به بحث ترتیب همین به و بپرسد خود
که بود جالب تجربهای مییافت. ادامه گردشی
ادامه در داشتند. رضایت آن از شرکتکنندگان
ماحصلایننشستهماندیشیرامیخوانید،امید

کهبرایشماهممفیدباشد.

در طراحی  بحث خالقيت  آن که  از  پيش  بانیشرکا: 
را باز کنيم، الزم می بينم در ارتباط با موضوع خالقيت 
توضيحاتی بدهم. خالقيت و آفرینش گونه های متفاوتی 
دارد. برخی موضوعات و پدیده ها از پيش وجود داشته اند 
کرده اند  پيدا  کاربرد جدیدی  و  ترکيب  زمان  در طی  و 
به آن ها اضافه شده است.  ابعاد جدیدی  و  یا کاربرد  و 
فراهم  پدیده ها  برای  جدیدی  نقطه نظر  دیدگاهی،  هر 
یا  و  می افتد  اتفاق  چگونه  خالقيت  اینکه  می آورد. 
مجزا  حالت  چهار  در  را  چيست  خالقيت  به طورکل 

می توان دسته بندی کرد.
 »One take, One shot» حالت نخست، حالت
این معنا که فرد ذهنيتی که در طی زمان و  به  است؛ 
بازسازی  دوباره  دارد  قصد  را  است  کرده  کسب  تاریخ 
در  دوران ستون سازی کالسيک  مانند  کند؛  ایجاد  یا  و 
معماری. ستون ها، سرستون ها و پایه ستون هایی وجود 
ساخته  ساختمان ها  عناصر  این  چيدمان  با  و  داشته اند 
نيز  فلسفه  متعدد  گرایش های  در  حالت  این  می شدند. 

به تناوب مطرح شده است.
فرد،  مثال  به عنوان  است.  پردازشی  حالت  دوم،  حالت 
ایده ای در ذهن دارد و با تکنيک و مصالح مختلف آن 
ایده،  شکل گيری  پروسه  حين  در  و  می دهد  شکل  را 
عينيت پدید آمده در ماده، برای فرد ذهنيت جدید ایجاد 
می کند و این فرآیند مدام تکرار می شود تا یک پدیده، 
حالت  این  بگيرد.  شکل  فرد  خالقيت  به واسطه  کاماًل 
جستجوگر  بشر  که  می افتاد  اتفاق  بيشتر  دوره هایی  در 

بوده است.
حالت سوم، حالتی است که یک موضوع کاماًل اتفاقی 
پيش می آید؛ مانند وارونه شدن یک فنجان قهوه توسط 
فرد و پدیدار شدن کاماًل اتفاقی لکه ها قهوه بر یک سطح. 
بسته به ميزان توانایی جذب، قوه ادراک و چگونگی ارائه 
اتفاق یک پدیده خالقانه  این  اثر  فرد، ممکن است در 
همين  به  نيز  علمی  یافته های  از  بسياری  بيفتد.  اتفاق 
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پدیده خالق  آمدن  وجود  به  بحث  اینجا  در  می شوند.  پدیدار  روش 
از فرد، افرادی هستند در  از یک فرد معمولی و عام نيست. منظور 
فرآیند درگيری با یک موضوع و یا پدیده، ایده ای در ناخودآگاه شان 
شکل می گيرد. در معماری نيز هيچ بنایی اتفاقی ساخته نمی شود اما 
موضوعات اتفاقی بسياری در فرآیند طراحی معماری رخ می دهد که 

طراح و یا کاربران طرح را هدف قرار می دهند.
حالت چهارم، بداهه نام می گيرد. بداهه و اتفاق نسبت به هم تفاوت 
نقاط  اتفاق،  رخداد  هنگام  در  که  است  این  در  تفاوت شان  و  دارند 
شروع و پایان ناشناخته هستند اما پروسه و فرآیند شناخته شده اند. در 
بداهه نقاط شروع و پایان مشخص است، اما پروسه ميانی نامشخص 

و ناشناخته است.

این  موافق  درصورتی که  علیمحمدی:  از  بانیشرکا  سؤال 
از  ما  حال،  دوران  در  شما  دیدگاه  از  باشيد،  چهارگانه  طبقه بندی 

کدام یک از موارد مطرح شده بيشتر بهره می گيریم؟
و  روحيات  دارای  که  افراد  به  بسته  من  دیدگاه  از  علیمحمدی: 
ساختارهای ذهنی متفاوتی هستند می توان این طبقه بندی را صحيح 
مورد  باید  است،  غالب  یا  و  پررنگ تر  کدام یک  اینکه  اما  کرد  تلقی 
پژوهش و بررسی دقيق تر واقع شود؛ اما به طور کل تمامی این حاالت 

در بستر هنر امروز قابل مشاهده هستند.
اگر از من بپرسيد که چگونه به خالقيت می اندیشم، یا خالقيت برای 
من در چه جایگاهی است، با در نظرگرفتن چهار حالت مذکور، حالتی 
که طی آن پروسه تحت کنترل باشد و خروجی تحت پروسه کنترل 
نزدیک تر  بعد خالقيت  به رویکرد شخصی من در  توليد شود،  شده 
می پرداختم،  هنری  توليدات  و  خالقيت  به  من  که  دورانی  است. 
در  به شدت  پروسه محوری  و  مفهومی  هنر  مفاهيم  که  بود  دوره ای 
تفکرات  بر سمت وسوی  تا حدزیادی  و همين  بودند  مطرح  طراحی 
من تاثيرگذار بوده است. شاید اگر در دوره کالسيک، قرون وسطی 
و یا مدرن زندگی می کردم دیدگاه متفاوت و منطبق بر تفکرات آن 

دوره  داشتم.

در  تکنيک  مقوله  به  آیا  هوشیاریوسفی:  از  علیمحمدی  سؤال 
خالقيت اعتقاد دارید؟ فکر می کنيد آیا تکنيک و یا روشی وجود دارد 

که بتوان خالقيت را در افراد افزایش داد؟
هوشیاریوسفی: می توانم بگویم که نه تنها به این موضوع معتقدم 
می توان  هستند.  کارا  بسيار  تکنيک هایی  چنين  می کنم،  فکر  بلکه 
»شبيه سازی  عبارت  از  خالقيت«  »افزایش  عبارت  کاربرد  به جای 
خالقيت« استفاده کرد و در این تعریف طبعا به ميزان توانمندی و 
نبوغ افراد در خالقيت نخواهم پرداخت. در اینجا درباره افراد کامال 
متوسط صحبت می کنيم که تحت شرایط و تکنيک های مشخصی، 
افراد خالق و کارآمدتری می شوند. به طور مثال روشی وجود دارد با 
عنوان تکنيک »چرا؟« که فرد را وادار به پرسش مداوم و جستجوگری 
در پدیده ها و موضوعات می کند تا جایی که به ریشه ها و معانی پایه 
برسد و یا تکنيک طوفان ذهنی «Brain Storming« و یا همين 

نظم بخشی  آموختن،  بر  که   »Design Thinking» موضوع 
آموخته ها، استخراج الگوها از آموخته های نظام مندشده، نمونه سازی و 
پروتوتایپينگ و در نهایت آزمایش و دریافت بازخوردها، تاکيد دارد و 
من فکر می کنم، این روش در نوع خود یک سازوکار خالقانه است.

که  بگویم  باید  بود،  پروسه  درباره  که  شما  صحبت های  ادامه  در 
مباحث پروسه خالق و خالقيت باهم تفاوت دارند. خالقيت در یک 
پروسه نيز قابل ارتقا است. به این معنا که مدیریت شهود و ادراک فرد 
در حين وقوع و جریان یک پروسه می تواند پروسه را خالقانه تر کند. 
به عنوان مثال، همواره داستان پت و مت را مطرح می کنم. اگر این 
دو از یک سيستم ارتقایی بهره مند می شدند که کيفيت را در عملکرد 
اگر  به مراتب خالقانه تر عمل می کردند. حتی  ارتقا می بخشيد  آن ها 
نفر سومی در این گروه وجود داشت و تقسيم وظایف به صورتی بود 
که امور اجرایی را یک نفرشان عهده دار می شد و ایده پردازی را نفر 
ایده ها و  دوم و نفر سوم هم رابط و واسطه قرار می گرفت و ميان 
نتایج مدنظر آن ها یک ارتباط منطقی برقرار می کرد، احتمال اینکه به 

نتایج خالقانه تری دست پيدا کنند بيشتر بود!
سؤال هوشیاریوسفی از حاجیزاده: جایگاه مردم در یک فرآیند 
مشتری هایشان  و  مردم  از  را  خود  معماران  اغلب  چيست؟  خالقانه 
واالتر و برتر می بينند و این دیدگاه را در عملکرد حرفه ای شان نيز 

منعکس می کنند. دیدگاه شما نسبت به این موضوع چيست؟
حاجیزاده: پيش از این که به سؤال شما پاسخ دهم باید بگویم که 
در ارتباط با موضوع خالقيت، همواره در وهله اول دو موضوع در ذهن 
من تداعی می شود؛ اول موضوع خلق انسان از دیدگاه فرانکنشتاین1۰ 
که سعی داشت از اموات انسان جدیدی خلق کند و فيلمی که اندی 
از  ایده ساخت. وصل کردن قطعات مختلف  این  اساس  بر  وارهول 
انسان  انتظار برای خلق یک  انسان های مختلف به یکدیگر و  بدن 
جدید. موضوع دوم مرتبط با سفر اخيرم به هندوستان است؛ هندوها 
دارد؛  نام  »گانشا11«  و  است  فيل  که سرش، سر یک  دارند  خدایی 
این موضوع از مدت ها قبل برایم سؤال برانگيز بود. پس از تحقيق 
فرقه ای  به  هندوها  از  گروهی  که  دریافتم  موضوع  این  پيگيری  و 
معتقدند که سه خدا دارد. خداوند آفریدگار، خداوند حامی و خداوند 
ویرانی )شيوا(. بر اساس روایات آن ها شيوا جنسيت مشخصی ندارد 
و بااین حال همسری به نام »پَرَوتی« نيز دارد. پروتی در دوره ای از 
به صورتی  روز  یک  و  می کرده  تنهایی  احساس  به شدت  زندگی اش 
کامال اتفاقی از ِگل اطراف رودخانه محل زندگی اش موجودی خلق 
می کند و در او از خودش روح می دمد. شيوا در مواجهه با موجودی 
که پروتی خلق کرده بود عصبانی می شود و بچه را به قتل می رساند. 
پروتی با حزن و شکوائيه بسيار از شيوا می خواهد که بچه اش را به 
او بازگرداند و شيوا سر یک فيل را بر سر بچه می گذارد و در او روح 
دوباره می دمد، او را به پروتی بازمی گرداند و او بعدها به مقام خدایی 
می رسد. این نوع نگرش ها به موضوع خلق و خلقت در تاریخ و در 

فرهنگ های مختلف ریشه های عميق و متفاوت فراوانی دارند.
در حوزه معماری باید بگویم از نگاه من، معماری چيزی نيست جز 
ارتباط ميان مردم و معتقدم از این روابط فضا ایجاد می شود. معماری 

ميان  ارتباط  از  و  نمی شود  معنا  ساختمان ها  و  احجام  با  من  برای 
آدمهاست که معماری توليد می شود. به تازگی مسابقه ای برگزار شد با 
موضوع »طراحی فضایی برای نوشيدن قهوه اسپرسو«. طرح برنده این 
مسابقه، طرحی بود که بر اساس آن دو انسان در کنار یک دوچرخه به 
نوشيدن قهوه اسپرسو مشغول بودند و این همان دیدگاه مردم محور در 
به وجود آمدن یک فضا است. معماری همين فضایی که ما االن در آن 
حضور داریم به واسطه بنای آن نيست بلکه بر اساس تعامل افراد این 
جمع و یا افرادی است که در آن حضور دارند؛ بنابراین آغاز خالقيت 
در معماری به واسطه حضور مردم است. من نيز در طراحی در ابتدا به 

شناخت و پردازش روابط انسانی و مردمی می پردازم.

جایگاه  بحث  همين  ادامه  در  علیمحمدی:  از  حاجیزاده  سؤال 
انسان در فرآیند خلق یک طرح، در روند طراحی یک موضوع و یا 

پدیده، چگونه می توان نقش انسان را پررنگ تر و موثرتر کرد؟
علیمحمدی: از نظر من این موضوع، تکنيک خاص و ویژه ای ندارد. 
به این معنا که نمی توانيم بگویيم من از امروز تصميم دارم که طراحی 
و یا معماری ام مردمی و انسانی بشود. این موضوع تا اندازه بسياری 
اینکه زندگی برای هر فردی  افراد به زندگی وابسته است.  به نگاه 
واجد چه تعاریف و ارزش هایی است. همين را در معماری نيز می توان 
بسط داد. معمار در معماری چه ارزش هایی را دنبال می کند؟ تعریف 
معمار از معماری چيست؟ به یاد دارم که در سال های ابتدایی دانشگاه، 

دریکی از آتليه های طراحی استاد از ما پرسيدند:
کدام یک از شما معماری را می شناسد؟

هيچ کس جواب نداد.
تفاوت معماری و عمران چيست؟

هيچ کس جواب نداد.
برای چه معماری را انتخاب کرده اید؟

هيچ کس جواب نداد.
تعریف شما از معماری چيست؟

هيچ کس جواب نداد.

در آن دوره هيچ کدام از دانشجویان آن آتليه از معماری هيچ زمينه 
این  امروز هم  معماری  در جامعه حرفه ای  نداشتند.  ذهنی منسجمی 
به  نسبت  دیدگاه هایی  چنين  مشاهده می شود.  زیادی  تا حد  مسئله 
فضا و انسان در بستر معماری امروز جریان ندارد. بستر معماری امروز 
یا مصالح آن می پردازد. دغدغه معماری  بيشتر به حجم معماری و 
طراح  که  ندیده ایم  مسابقه ای  هيچ  در  تابه حال  است.  این  ما  امروز 
تنها  و  کند  تهيه  طراحی شده  بنای  و  فضا  با  افراد  روابط  از  فيلمی 
به معرفی حجم و ویژگی های ظاهری  با تصاویر دوبعدی و ماکت 
طرح پرداخته می شود. این موضوع کامال به شخص معمار و یا طراح 
می کند.  معماری  اهدافی  چه  به  رسيدن  برای  اینکه  دارد.  بستگی 
به شخصه به طور یک جانبه به تاثير انسان و یا مردم در یک طرح نگاه 
نمی کنم و فکر می کنم روابط انسانی و زمينه طرح از هم جدا نيستند 

و در یک ظرف مشخص قرار می گيرند.

از من  که  با سؤالی  ارتباط  در  بانیشرکا:  از  علیمحمدی  سؤال 
پرسيدید، دیدگاه خودتان چيست؟ فکر می کنيد ما امروز در کدام یک 

از آن چهار دوره هستيم؟
به نوعی  کردم  مطرح  که  چهارگانه ای  طبقه بندی  بانیشرکا: 
ارتباط  در  کل  در  خالقيت.  تعاریف  تفکيک  برای  بود  چهارچوبی 
در  کل  یک  از  است  آميخته ای  بشر  که  می کنم  فکر  بحث  این  با 
لحظه؛ کل در این تعریف می تواند مردم، یک واقعه تاریخی تاثيرگذار 
نيازهای  نيز،  لحظه  در  حال  عين  در  باشد.  دیگری  چيزهای  یا  و 
فردی و انسانی خودمان را نيز داریم. اگر از من بپرسيد که چگونه با 
موضوعات خالقانه برخورد می کنيد؟ پاسخ خواهم داد که خالقه با 
موضوع برخورد می کنم و نگاه محدود و در اصطالح خط کشی شده 
ندارم و تعاریف چهارگانه یک چهارچوب نظام مند از خالقيت را ارائه 
می دهد. به شخصه گاهی از سياليت ميان این تعاریف و یا رهایی از 
همه آن ها با موضوعات مواجه می شوم. من فکر می کنم اگر انسان را 
یک نقطه در ميان دو دایره که یکی از آن ها توسط دیگری محاط شده 
بدون هيچ گونه اندازه و رابطه ریاضی منطقی فرض کنيم ]می توانيم 
بگویيم دایره کوچک تر و نزدیک تر به نقطه در لحظه، در بزرگ ترین 
حالت خود بيشترین حد امکانات، شعور، دانش، دستاوردها، تکنولوژی، 
روشمندی ها و فرمول ها را دارا است. دایره بزرگ تر با حداقل اندازه 
غيرمنطقی،  درخواست های  و  آرزوها  بصيرت،  خالقيت،  لحظه،  در 
احساس و عشق را در بردارد[؛ من همواره سعی می کنم که در ابتدای 
مواجهه با یک موضوع با دایره بزرگ تر ارتباط مستقيم برقرار کنم و 
خروجی را با نگرش حاصل از دایره کوچک تر به مرحله عمل برسانم 
به صورت مانع عمل می کند، خروجی  دایره کوچک تر  و هنگامی که 
به دایره بزرگ تر ارجاع داده  می شود و این فرآیند رفت وبرگشت ادامه 
نياز قلبی، روحی و ذهنی ام  می یابد تا جایی که خروجی پاسخ گوی 
باشد. در این تعریف، شخص من، جدای از سفارش دهنده و یا مشتری 
نيست. به این معنا که نيازهای من و سفارش دهنده اغلب به نقطه  
واحدی می رسند و بعد به موضوع می پردازیم. فرآیند رفت و برگشتی 
ادامه دار است تا جایی که پاسخ گوی نيازهای روح و ذهنی من باشد 

و یا موضوع، موضوعيت پيدا کند و به پدیده برسيم.

سؤال بانیشرکا از هوشیاریوسفی: تا چه اندازه ما نيازمند استفاده 
از حوزه های خالقه خالقيت و خلق در حال حاضر هستيم؟

از  بسياری  و  ما  که  فکر  می کنم  من  دراین باره  هوشیاریوسفی: 
به حوزه های  تنها  این  و  کارداریم  برای  جا  بسيار  کشورهای جهان 
مدیریتی،  حوزه های  در  بلکه  نمی شود  محدود  معماری  و  طراحی 
مشاهده  عقب ماندگی  این  نيز  دیگر  حوزه های  بسياری  و  تجاری 
می شود. از سوی دیگر خالقيت و توانایی تفکر طراحی تنها محدود 
به رشته ها و حوزه های طراحی نيست و در تمامی حرفه ها و بخش ها 

می تواند تاثيرگذار باشد.
از نگاه من خالقيت می تواند یک رویکرد تلقی شود؛ به این معنا که 
می توان راه حل ارائه داد بدون اینکه مسئله ای وجود داشته باشد و یا 
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در صورت وجود مسئله، در مواجهه با آن، ابعاد آن را در ذهن تغيير 
به جز طراح،  که  می توان گفت  راستای صحبت های شما  در  دهيم. 
افراد نيز دوایری با ابعاد متفاوت دارند و همپوشانی این دوایر آثار و 

معماری های خالق را ایجاد می کند.
بگيریم، راس  نظر  را در  اگر یک هرم  بانیشرکا: در ذهنيت من 
هرم کارفرما است. در قاعده هرم نگرش ها و روش مندی طراح قرار 
می گيرد. در این دیدگاه هرچه از قاعده به سوی راس می رویم از سطح 
کاسته می شود و در عين حال باال رفتن دشوارتر. در حالت دیگر اگر 
یک مکعب را در نظر بگيریم، با سه بعد روبرو هستيم. اگر یک فرد را 
در این مکعب فرض کنيم، این فرد با ابعاد وجودی، نيازها و ترس ها 

)ناشناخته ها( در این مکعب روبه رو است.
ایده شخصی من همواره یک اسپيرال و یا چرخ واره حجمی است. 
چرخ واره ای که یک محدوده درونی دارد و یک حوزه بيکران بيرونی 
است و مرزی که دائما ميان نزدیک شدن به و یا دور شدن از جزئيات 
نقطه  و  است  در حرکت  بيرونی،  بيکران  کليات  یا  و  درونی  فضای 

وقوع خالقيت به حساب می آید.

با  ارتباط  در  شما  نظر  حاجیزاده:  از  هوشیاریوسفی  سؤال 
صحبت های من و آقای بانیشرکا چيست؟

و  هستند؛  کالسيک  بسيار  دیدگاه ها  این  من  نظر  به  حاجیزاده: 
ایجاد روابط صحيح و  این دیدگاه های هرمی و منطقی و سعی در 

منطقی ميان کارفرما و طراح در این سال ها موجبات انحطاط معماری 
امروز را فراهم آورده است. ما امروز در یک دنيای کالسيک زندگی 
نمی کنيم و تفکر کارتزین جایی در دستگاه فکری امروز ندارد و به 
همين خاطر ارتباط مدیایی به وجود آمده است. تفکر امروز ما شاید در 
هندسه ای فراتر از توپولوژی جای می گيرد و به همين دليل بسياری 
از این فضاها قابل تبدیل به یکدیگر هستند؛ بنابراین پيش فرض های 
ما  نگاه  است.  تاثيرگذار  در شکل گيری فضاهای ذهنی  افراد  ذهنی 
به عنوان طراح صرفا نباید پاسخ به نياز کارفرما باشد، درست است که 
این نياز جایگاه مهم و تاثيرگذاری دارد اما در عين حال باید در نظر 
داشته باشيم که مسئله را با چه روشی می خواهيم حل کنيم. به بيان 
این  نياز نيست و  ساده تر هدف اصلی و غایی صرفا برطرف کردن 

موضوع فقط بخشی از مسئله پيچيده طراحی است.
به حدود  از رخدادهای عجيب و جذاب که متعلق  برای مثال یکی 
سه و یا چهاردهه گذشته است، کارتون »بارپاپا« است. اینکه در آن 

دوران چگونه طراح چنين ایده ای را ساخته و پرداخته است.
و  است  انتزاعی  بسيار  موضوع  یک  خالقيت  علیمحمدی: 
به خودی خود موجودیت و ماهيتی ندارد. شاید بهتر باشد که به انسان 
ناشی  خالق  انسان  از  خود  خالقيت  موضوع  زیرا  بپردازیم  خالق 
می شود؛ و در رویکرد آموزش خالقيت باید بگویم که آموزش همواره 
در بلندمدت نتایج خود را بروز می دهد. شما نمی توانيد خالقيت را در 
طول یک ترم به دانشجو آموزش دهيد و در ترم بعد توقع داشته باشيد 
که با یک دانشجوی خالق روبرو شوید. روش های آموزش و ارتقاء 
به فرد  کم  سنين  از  باید  باشند،  داشته  وجود  درصورتی که  خالقيت 

آموزش داده شوند تا در بلندمدت نتيجه بخش باشند.

و  فضا  مباحث  شما  دیدگاه  از  بانیشرکا:  از  حاجیزاده  سؤال 
کرده ایم،  صحبت  آن ها  درباره  بحث  اینجای  به  تا  که  هندسه ای 
مسئله،  نياز،  کارفرما،  ميان  خالقيت  مدل  یک  در  می تواند  چگونه 

طراح و تمامی مواردی که شما مطرح کردید ارتقا پيدا کند؟
اغلب  که  خرد(  )عصر  می کنيم  زندگی  دورانی  در  ما  بانیشرکا: 
این  داریم.  اختيار  در  و  می کنيم  دریافت  داریم  نياز  ازآنچه  بيشتر 
برای  را  کليشه ای  گرایش هایی  به  انسان ها  که  شده  سبب  اتفاق 
هویت سازی در مواجهه با ناشناخته ها و ترسهای شان روی بياورند. به 
همين دليل بسيار شبيه به هم و یکنواخت به نظر می آیند. درواقع این 
روش نگرانی های افراد را به گونه ای پوشش می دهد؛ چراکه بسياری 
از آدم ها عالقه مندند که تفاوت های فردی شان را نشان دهند و در 
عين حال نمی دانند که چگونه باید این کار را انجام دهند و به همين 
طراحی  حرفه  در  می روند.  کليشه ای  گرایش های  سراغ  به  منظور 
همواره سؤال این است که چرا افراد )طراحان و کارفرماها( به این 

دست گرایش ها و رویکردها روی می آورند؟
من فکر می کنم این موضوع تا حد زیادی به ترس ها و نگرانی های 
افراد از چگونگی مواجهه با رویکردهای غير کليشه ای وابسته است. 
افراد،  نيازهای  به  پاسخ گویی  و  راه حل  یافتن  از  پيش  طراح  یک 
وظيفه دارد که در طرح افق های جدید را پردازش کند و پس از آن، 

آن ها را برای دیگران به نمایش دربياورد. به نوعی با یک نگاه تغزلی 
با موضوع مواجه شود؛ مانند اشعاری که سال ها پيش توسط شاعرها 
سروده شده اند و ما امروز با گذشت مدت زمان بسيار مفاهيم آن ها 

را درمی یابيم.
در نهایت نظر شخصی من براین است که این تعاریف هرکدام در نوع 
خود چهارچوب هایی نظری هستند و ذهن خالقه پذیرای چهارچوب ها 
نيست. در واقع خالقيت با ساختارشکنی در چهارچوب ها و یا فراتر 
به بحث  برای ورود  تعاریف صرفا  این  از آن ها رخ می دهد و  رفتن 
می شوند.  مطرح  بحث  تداوم  برای  مشترک  زبان  یافتن  و  خالقيت 
شد،  روبرو  خالقه  نگاه  با  باید  نيز  خالقيت  موضوع  به  من  نظر  از 
چراکه به محض تعيين شاخص و معيار، خالقيت، صورت تکنيکی 
پيدا می کند و ماهيت آن تغيير خواهد کرد. من همواره در مواجهه با 
پدیده ها نيز به همين روش برخورد می کنم. اغلب تمامی دریافت ها 
با موضوع  ندانستن  دیدگاه  از  و  کنار گذاشته  را  تجارب  و  داده ها  و 

مواجه می شوم.

سؤال بانیشرکا از علیمحمدی، حاجیزاده و هوشیاریوسفی: 
رویکرد  کرد؟  برخورد  خالقه  خالقيت،  مقوله  با  می توان  چگونه 

خالقانه ی شما در لحظه چيست؟
اصال  چراکه  می دهم؛  تشکيل  تيم  یک  ابتدا  در  هوشیاریوسفی: 
به خالقيت فردی اعتقاد ندارم و فکر می کنم که بهتر است رویکرد 
خالقانه به صورت یک موضوع شخصی و انفرادی نباشد و در عين 
حال برخورد کامال تکنيکی باید با موضوع صورت بگيرد چراکه نحوه 
با  از تکنيک پيروی می کند. سپس  اعمال خالقيت در یک پروسه، 
اعضای گروه به ایده پردازی در ارتباط با اینکه چگونه برخورد خالقانه 
این  بازهم  وظایف  تقسيم  از  پس  و  پرداخت  خواهيم  داشته باشيم 

مشارکت در ایده پردازی در پروسه ادامه خواهد داشت. در این روش، 
کار در یک گروه از ابتدا تا پایان وابسته به یک تکنيک خاص نيست 
و ممکن است در روند انجام کار هر تکنيک سمت و سویی جدید به 
خود بگيرد و یا کامال کنار گذاشته شود و تکنيک های جدیدی خلق 
شوند که پيش از آن وجود نداشته اند. این تکنيک ها محصول ایده ها 
و افکار خودآگاهی هستند که چون خودآگاه شده اند قابليت آموزش 
ایده ای که ماهيت  و  به طورکلی هر تصميم  پيدا می کنند.  تمرین  و 
پيدا خواهد  را  و گسترش  توسعه  آموزش،  قابليت  کند  پيدا  خودآگاه 
اطالع  بدون  که  دارند  وجود  افرادی  که  نمی شوم  منکر  البته  کرد. 
از این حوزه ها، ذهن شان دارای توانایی خالقيت است اما به شخصه 
می کنم  فکر  دارم.  بيشتری  توافق  مورد  این  در  گروهی  مواجهه  با 
خالقيت از مکاشفه فردی نشات می گيرد و مجموع این مکاشفات در 
یک گروه می تواند نتيجه خالقانه قدرتمند و منسجم تری نسبت به 

خالقيت فردی داشته باشد.
فکر  و  هستم  مخالف  شما  نگاه  با  اندازه ای  تا  من  علیمحمدی: 
می کنم خالقيت فردی کارآمدی و پاسخ گویی بيشتری دارد چرا که 
در یک گروه هر فرد با ميزان مشخص و متفاوتی از دیگری با پدیده 
موضوع  آن  با  ارتباط  در  تجربه  حدود  و  می شود  مواجه  موضوع  و 
برای هر شخص متفاوت است و استخراج یک خروجی مشترک از 
این تفاوت ها اغلب کار دشواری است و یا امکان پذیر نيست. زمان، 
تجربه، دانش، توانایی ها و موقعيت های تک تک افراد یک گروه در 

این سازوکار بسيار تاثيرگذار است.
حاجیزاده: می توانم بگویم صحبت هایی که آقای هوشیاریوسفی 
درباره تکنيک ها مطرح کردند برایم بسيار جالب بود و فکر می کنم 
من هم تا حدزیادی با همين تکنيک ها در کارهایم درگير هستم و 
تا امروز شاید به صورت تکنيک وار به آن ها نگاه نکرده بودم. یکی از 



Abstract:
In an architectural judgment It is apparent that a mis-
match between predicted and exercised conclusions 
of spatial design process could be recognized spe-
cially in the early phase of design; the figure which 
eventually we call architecture (or built environment) 
is deep-rooted in the programmatic approach to archi-
tectural design or the concepts. In spite of the devel-
opment of design and documentations of construction 
arrangements which are normally follow the authoriza-
tion/legislation organizations formats/templates, the 
conceptual part as a qualitative/spiritual issue, which 
is potentially shaping the illustrative/imaginative visual 
division of built object, seems has been considered 
as a part of architectural creativity; Traci Matthews 
(FDOT, 2003) defines process as “a sequence of ac-
tivities v by a human or machine, often with the goal of 
transforming a set of inputs into outputs. A complete 
description of a process includes naming of the steps 
within the process and using models of the system in 
various abstractions”. He also adds about method: “A 
methodology is simply the implementation of a specific 
process...” Exploration of what –these days- has been 
calling “architectural concept” and “methods of archi-
tectural programming” and the issue of its interrelation 
to design process and exploration of the conceptual 
and historical structure that, hopefully, shapes current 
issues in architectural theories in addition with politics, 
ideology and, in a general view, the cultural context, 
whenever we make a revolutionary leap in personal 
development, scientific theory or any other qualitative 
or quantum shift of paradigm or framework, that to 
which subject becomes object for consideration could 
be considered as our perceptions and evaluations, 
those things that subject us to themselves, become 
things we can behold. As psychologist Robert Kegan 
(1982) has suggested, rather than be held by our per-
spective, we can hold it and choose our way of think-
ing. We can thus step back from patterns that bind and 
keep us in their hold, and instead choose whether to 
“hold” those ways or other ways. We can either be hold 
by a thinking pattern or choose to have the pattern. In 
fact, the space between architectural creativity and a 
managerial approach to the case of design must be 

Coordinator and Coach: Bahram Hooshyar Yousefi, Dipl.-
Ing. (SE: Arkitekt, SAR/MSA), M.P.M., Dr.techn.

Performing a Mini-Brainstorming 
Session on Architecture, Innova-
tion and Creativity

filled with structural process-based components; here 
the main issue appears, how does this advent happen 
and how does this understanding occur?
Loon (2008) is right when he is talking about computer 
dominance in architectural offices even in exploration 
of conceptual design possibilities; it is even overtak-
ing the current methodologies. He believes that “the 
bridge between the non-cognitive intuitive design pro-
cess and the ultra- systematic computer as a potential 
design medium is missing”. Nowadays it is not hard to 
find many types of software which have been designed 
specifically in order to form generation in architecture; 
even there are some courses in architectural faculties 
just for working with form generating computer appli-
cations. Special processes like (Building Information 
Modeling) BIM have been developed just for dealing 
with building data during its design and construction 
life cycle. Collier (1995) like many architectural critics/
theorists believe that the architecture must be techni-
cally/spiritually a value production activity; in the book 
of “Design, Technology and Development Process” 
by using a rich and diverse range of examples from 
different countries, cultures and historical periods, he 
explains his fundamental ideas. Collier firstly, sets the 
scene by exploring generation of buildings and types 
of architecture and structures to illustrate basic ideas 
that influence them and then, he discuss the nature 
of the development and analysis its process. Gaver & 
Martin (2000) have reported mapping a design space 
for a project on information appliances, “we produced a 
workbook describing about twenty conceptual design 
proposals. On the one hand, they serve as sugges-
tions that digital devices might embody values apart 
from those traditionally associated with functionality 
and usefulness. On the other, they are examples of 
research through design, balancing concreteness with 
openness to spur the imagination, and using multiplic-
ity to allow the emergence of a new design space...” 
(2000, p209).
DESIGNER Magazine have had the opportunity to 
hold an mini-brainstorming [idea generation gaming] 
session in order to bring the creativity and innovation 
issues in accordance with architectural design up. 

Korouah Hajizadeh [Architect]

Contributors:Parisa Alimohammadi [Architect, Assistant 
Professor in IAU]
Peyman BaniShoraka [Designer, Graphic Artist]

Observer: Soroosh Bakhtminoo [Editor-in-Chief of Designer 
Magazine, Architect]
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1-Peripatetic school
فلسفه مشاء یا مکتب مشاء در اصل، مکتبی از فلسفه است که از آموزههای ارسطو الهام ميگيرد. در عين حال، فلسفه مشایی، یکی از سه 
شاخه اصلی فلسفه اسالمی است که از فلسفهٔ یونان و به ویژه ارسطو و تفاسير نوافالطونی آن سرچشمه گرفتهاست. در فلسفه ارسطویی 
و مشاء بيشتر بر استدالل و برهان تأکيد ميشود، در حالی که در فلسفه افالطونی و فلسفه اشراق عالوه بر استدالل، کشف و شهود نيز 
راه دارد. در روش اشراقی برای تحقيق در مسایل فلسفی و مخصوصا حکمت الهی تنها استدال ل و تفکرات عقلی کافی نيست، سلوک 

قلبی و مجاهدات نفس و تصفيه آن نيز برای کشف حقایق ضروری و ال زم است.
2- پرسش، گامی برای شروع هر پروژه طراحی و راهی برای تعریف مساله است؛ معموال بنا برخواسته مشتری، مجموعه ای از اهداف 

برای طراحی در نظر گرفته ميشود تا پاسخگوی نيازها باشد.
3-Epistemological Approach

4- به نحوی که طراحان ميتوانند تجارب و تجزیه و تحليلها را با گرفتن نتایج بهتر پيش بينی کنن؛ این تکنيکها در حال حاضر در صنعت 
تدریس ميشوند و معروف به »شش سيگما« هستند.

5-Design-Specific Cognitive Activities
6- »اگرچه واژه خالقيت با نوآوری به طور مترادف استفاده می شود اما غالب محققان معتقدند که دو اصطالح نوآوریو خالقيت باید به 
طور جدا مدنظر قرار گيرند، چرا که دارای معانی و تعاریف جداگانه ای هستند. خالقيت اشاره به آوردن چيزی جدید به مرحله وجود دارد، 
در حالی که نوآوری داللت برآوردن چيزی جدید به مرحله استفاده دارد. همچنين ماهيت خالقيت را از نوآوریبه وسيله معادله زیر تفکيک 

کردند:   انتفاع + خالقيت + مفهوم = نوآوری
در معادله فوق، مفهوم، اشاره بر ایده یا کانسپتی است که چونان چسبی منتج از چارچوب مرجع، رابطه انتفاع و خالقيت را شکل می دهد.
7-  از خالقيت تعریفهای زیادی شده است: »خالقيت یعنی تالش برای ایجاد یک تغيير هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان؛ 
خالقيت بکارگيری توانایيهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. خالقيت یعنی توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره 
یا اندیشه جدید )در بحث مدیریت نظير به وجود آوردن یک محصول جدید(. خالقيت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پيمودن یک 
راه طی شده قبلی به طرزی نوین. خالقيت یکی از جنبههای اصلی تفکر یا اندیشيدن است و تفکر عبارت است از فرایند بازآرایی یا تغيير 

اطالعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه درازمدت و بر دو نوع  همگرا و واگرا است ]در ادامه در این مورد بحث خواهد شد[«.
8-Gerald Smith

/http://www.fzs.ir .سایت اختصاصی شرکت فرهيختگان - SIL 9- )2۰12(. تکنيک
10-فرانکنشتاین؛ یا پرومته مدرن معروف ترین اثر نویسنده انگليسی مری شلی است. ایده اوليه نوشتن این کتاب را لرد بایرون )1824-

1788( شاعر رمانتيک انگليسی و از دوستان خانواده شری ها پيشنهاد کرد. فرانکنشتاین دانشمند جوان و جاه طلبی است که با استفاده از 
کنار هم قرار دادن تکه های بدن مردگان و اعمال نيروی الکتریکی جانوری زنده به شکل یک انسان و با ابعادی اندکی بزرگ تر از یک 
انسان معمولی می سازد. موجودی با صورتی مخوف و ترسناک که بر همه جای بدنش رد بخيه های ناشی از دوختن به چشم می خورد. این 
موجود تا بدان حد وحشتناک است که همگان، حتی خالقش از دست شرارت های او فرار می کنند. هيوالیی که که خالقش نيز نمی تواند 

آن را کنترل کند و خود مقهور آن می شود. فرانکنشتاین اولين بار در سال 1818 منتشر شد.
11-گانِش یا گانشا، یکی از شناخته شده ترین و مورد احترام ترین خدایان در مذهب هندوئيسم است. او اولين فرزند شيوا و پارواتی است. 
نام او را می توان ترکيبی از دو کلمه گا- به معنی هوش و نَه- به مفهوم عقل دانست. پارواتی گانشا را تنها با عشق خود خلق کرده است 
تا تنها به مادرش سرسپرده باشد و فرامين مادرش را اجرا کند. گانش در سرسپردگی مطلق به مادرش یک اسطوره است و بجز فرمان 
مادرش به فرمان کسی گوش نمی کند. در نوشته های کهن هندی آمده است که گانشا زمانی که مادرش به او دستور می دهد تا زمانی که 
در حال حمام کردن است هيچ کس را به درون خانه راه ندهد گانشا از ورود شيوا که همسر پارواتی است نيز جلوگيری کرده و اجازه ورود 
نمی دهد که این کارش باعث خشم شيوا شده و شيوا سر او را قطع می کند؛ و مجبور می شوند با چسباندن سر فيل به او زنده اش کنند 

]حاجی زاده روایتی را مطرح می کند که اندکی با ميتولوژی مرتبط متفاوت است[.

پی نوشت

این تکنيک های شخصی شک کردن به یافته ها است. همواره اولين 
دریافت ها را در پروسه کنار می گذارم زیرا فکر می کنم ممکن است 
بااین حال  برسد  افراد  همه  ذهن  به  اوليه  مراحل  در  دریافت ها  این 
خانم  نگرش  با  حال  عين  در  نيستم.  نيز  آلترناتيو محوری  طراح 
علیمحمدی نيز موافقم و به خالقيت فردی معتقدم و کارگروهی را 

در مرحله توسعه و پيش برد طرح کارا و مفيد می دانم.

جمعبندینهایی:
هوشیاریوسفی: من فکر می کنم که همه ما تا حد زیادی صحيح 
محور  خالقيت  گروه  یک  که  باشد  این  بر  قرار  اگر  و  می اندیشيم؛ 
دیگر  قابليت های  با  افرادی  به همراه  جمع  این  افراد  شود،  تشکيل 
می توانند یک خروجی خالقانه در موضوع خالقيت را ارائه کنند. باور 
شخصی من بر این موضوع است و امروزه در دنيا هم بر کار تيمی 
تيم ها  در  افراد  هدایت گر  می توانند  اشخاص  می شود.  تاکيد  بسيار 
در  مردمی  ماست: مشارکت  امروز  جامعه  این روش الزمه  و  باشند 
ایجاد تصميم های خالقانه و عبور از خالقيت انفرادی در مواجهه با 

موضوعات.

علیمحمدی: من تا این اندازه و به این شکل به دموکراسی در این 
جریان اعتقاد ندارم و به یاد می آورم که در دوره ای از زندگی بسيار 
با ميزان هماهنگی سطح توانایی  ارتباط  درگير نگرش افالطون در 
این سال ها  افراد برای حضور در یک جریان بوده ام. تجربه من در 
ثابت کرده که این فرآیند بسيار آرمانی است و درصورتی که تمام افراد 
تيم گزینش شده باشند بازهم این سازوکار پاسخ گو نخواهد بود. من 
درگذشته کارهای مشترک زیادی با دوستانی که افراد خالقی بودند 
انجام داده ام و اغلب در ابتدای مشارکت یکی از طرفين دیگری را 
روش  این  با  می کرد.  انتخاب  توانایی هایش  و  قابليت ها  اساس  بر 
هم زمان به خروجی های خوب و یا بدی می رسيدیم. در کل همسو 
با آقای بانی شرکا معتقدم این تصميم ها مرز و چهارچوب مشخصی 
یا  ]گروهی  بررسی کرد که کدام روش  باید  پروسه  در یک  ندارند. 
فردی[ کارآیی بيشتری دارد و با آن شيوه پيش رفت. در نهایت فکر 
می کنم خالقيت باید بيشتر مورد تجزیه و آناليز واقع شود. باید الیه ها 
و ابعاد آن مورد بررسی واقع شود تا متوجه شویم که در کدام بخش ها 

می توان توليد اندیشه کرد.

به تمامی  شک  و  تردید  با  صحبت هایم،  انتهای  در  حاجیزاده: 
مباحث گذشته نگاه  می کنم و شمارا به جمله معروف جرج برنارد شاو 
که همواره بسيار در من تاثيرگذار بوده ارجاع می دهم که می گوید: 
»شما همه چيزها را آن گونه که هست می بينيد و می پرسيد: چرا؟ و 
من چيزها را آن گونه که هيچ وقت نبوده اند تصور می کنم و می گویيم: 

چراکه نه؟« 
موضوعی که در کشور ما بسيار متداول است و افراد درباره چيزها و 
موضوعاتی که وجود دارند می پرسند چرا؟ اما در این بستر من سعی 
می کنم که در پی کشف و شناخت ناشناخته ها باشم. تصميمی که 

اخيرا برای کارهایم گرفته ام نيز در همين راستا است. اینکه دیگر در 
داوران  برای جلب رضایت  پروژه ها و مسابقاتی که شرکت می کنم 
به خواست ها و  فعاليت نخواهم کرد و قصد دارم در جهت رسيدن 
رضایت شخصی قدم بردارم و این تصميم از یک تفکر خالقانه برآمده 
است؛ انجام یک پروسه خالقانه بدون در نظر گرفتن جلب رضایت 

دیگران.
با این نگرش ها می توان به تمام چهارچوب ها شک کرد و در عين 

حال تمامی صحبت های این بحث را صحيح تلقی کرد.

بانیشرکا: من فکر می کنم در مراحل اوليه برخورد با موضوعات اگر 
تا حد امکان پيش از آنکه به بایدها بپردازیم، شایدها را حفظ کنيم، 
هویت بخشی  و  تعریف  تربيت،  رشد،  برای  می رسيم  به مجموعه ای 
که این مجموعه به خلق پدیده ای منجر می شود از ژنوم پویای ما در 
قالب زمان. باید ها یافته های گذشته تا حال هستند و شایدها مسيری 
هستند که فرد عالقه مند است از حال به آینده طی کند. این مسير 
به مراتب جذاب تر و جالب تر است و امکان الهام بخشی بيشتری دارد. 
شکست مرز بایدها و حرکت در مسير شایدها، همان موضوعی است 
که دانشمندان محققان و فالسفه در پژوهش هایشان دنبال می کنند 
و  بوده  شایدها  زیادی حول  حدود  تا  نيز  جمع  این  افراد  و صحبت 
اتفاقات  بستری،  هر  در  شایدها  مسير  در  حرکت  جهت  همين  به 

خالقانه تری به دنبال خواهد داشت.


