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 چكیده
است که  جیو را یعموم یروشدرمورد فرایند طراحی  معماران بیشتر اندیشۀشیوة امروزه 

فراتر رفتن از  یبرا ی است.معمار اندیشۀکاهش  انگریهرقدر هم باارزش و سازنده باشد، ب
ی، با توجه به وجوه مشترک دو حوزة روایت و معماری، معمار طراحی متعارف هایشیوه

 نیهدف ات در روش طراحی معماری بهره جست. خالقی روایت برایشگرد توان از می
 هایئلهمسة نگاه نو به ویشپیشنهاد و  یمعمار یمتعارف در طراح این شیوة دگرگونیپژوهش 

. سپس با قیاس ساختار و فنون روایت و معماری، ستان استادافر میبراساس مفاه یمعمار
مدرنیسم( با ساختار روایات پستنوگرایی )های دورة پسانشان داده شده که بسیاری از معماری

توان با این قیاس به خوانش نویی در معماری دست یافت. این فراداستانی همخوانی دارد و می
پژوهش با رویکرد کیفی، به شیوة مطالعۀ تطبیقی و راهبرد پژوهشی تحلیل محتوای کیفی انجام 

 و رابطۀ داستان وتان داسفرامفاهیم شده است. در این جستار، تالش شده است به بررسی 
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شود و با مطالعۀ انواع ساختارهای روایت در فراداستان و  پرداختهروایت فضایی معماری 
پردازی در طراحی معماری دست یافت. سنجی این دو حوزه، به شیوة نو در ایدههم

 گونه کههای پژوهش نشان داد پیوندی دوسویه بین معماری و روایت وجود دارد؛ بدینبررسی
شود، با ها دیده میهای موازی و تعاملی در درون آنهای پسانوگرا که روایتساختار داستان

شده توان از مدل نهایی ارائهای میگونهساختار روش طراحی معماری مطابقت دارد و به
 های معماری بهره برد.عنوان ماتریس جایگشت در یافتن کانسپتبه

 
 ی، فراداستان، روش طراحی، مدل طراحی.روایت، معمار های کلیدی:واژه

 مقدمه. 1
است  جیو را یعموم یروشدرمورد فرایند طراحی  معماران بیشتر شیوة اندیشۀامروزه 

 در معماران. است معماری اندیشۀکاهش  انگریکه هرقدر هم باارزش و سازنده باشد، ب
 هایمحدودیت باعث زبان هایمحدودیت که ایگونهبه اند؛شده گرفتار معماری زبان

 بوطیقای( در کتابش 0110) 0دسآنتونیا (.Tschumi, 1994: 9) است شده معمار دنیای
هایی پیشنهاد ها رهیافت)آفرینش در معماری( برای فرارفتن از این محدودیت معماری

ها را توجه یکی از این راهبرد« شعرو ادبیات»کند. او در گفتار ششم کتاب باعنوان می
 از اند.دپردازی میگیری از فنون داستانبه رابطۀ ادبیات و معماری و ازجمله بهره

 یهر فضا از تکرار مستمر الگوها تیهو (،01: 0191) 2الکساندر ستوفریکر دگاهید
بنابراین رویدادهای معماری و پیوند این  .شودیدر آن مکان حاصل م دادیاز رو یخاص

سازند. یکی از وجوه مشترک میان داستان و های معماری را میرویدادها روایت
گر در فرایند طراحی معماری برای آفرینش فرم از سوی دی معماری روایت است.

های موجود الگوهایی را بیرون کشید توان با واکاوی موضوع، برنامه، سایت و نمونهمی
ها را همچون رویدادها دانست و از های مستقیم یا غیرمستقیم آنو به کمک قیاس

ها این رو روایتآمده به مولِدهای تولید فرم و صورت فضا رسید. از دستالگوهای به
اند. یکی از های روایت گوناگونها در شیوهپردازی معماری نقش دارند. داستاندر ایده

 رود. کار میهای پسانوگرا بهاست که در داستان 1ها فراداستاناین گونه

https://bookroom.ir/people/32317/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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های روایی در فراداستان و در این پژوهش، تالش شده است با بررسی این شیوه
پردازی برای ها، از این شیوة داستاناری و وجوه مشترک آنسنجی داستان و معمهم

 پردازی و کانسپت بهره برده شود.خالقیت در روش طراحی معماری در مرحلۀ ایده
ساختار فراداستان و روش است که رابطۀ  پرسش نیپاسخ ا یدرپبنابراین پژوهش 

پردازی وة داستانتوان این شیاست و چطور می چگونه یپردازدهیدر ا یمعمار یطراح
و  تیروا یساختارشکن که با دیرسینظر مهبکار بست. پردازی معماری بهرا در ایده

پردازی ایدهدر  نو ایشیوهتوان به یم یگمارهمیو رو گشتیجا سیماتر پایۀبر
های ی و گونهنظر یمبانبرای پاسخ به پرسش پژوهش نخست  .افتیدست  یمعمار

به کمک  سپس تجزیه و تحلیل و به مدل تبدیل شد. سپسروایت تدوین گردید و 
ای این دو حوزه، مدلی از ساختار روایت آمده از تحلیل مقایسهدستهای بهمعادل

فراداستان منتج شد که براساس آن، درنهایت مدلی برای روش طراحی معماری 
ته حاصل مدرن( این یافاستخراج شد. با آزمون چند معماری روایتی پسانوگرا )پست

  های خالقانه کاربرد داشته باشد.تواند در تولید ایدهشده که مدل نهایی می
هدف این پژوهش تبیین ساختاری از روش طراحی معماری است که با ساختار 

ها و با های پسانوگرا مطابقت دارد. در این راستا، با بررسی ساختار انواع روایتروایت
در مدل و داستان، یک مدل نهایی نتیجه شده است. های مشترک معماری توجه به وجه

 یهاپاسخ یبرا ی رااارائه شده است که امکانات تازه هاگشتیاز جا یسیماتر یی،نها
است که در طول  اییبه باز هیشب ؛کندیحاضر م هیاول یهادهیفرد در ابهمنحصر

 رییتغ یبرا ی راامکانات مدل نی. ادکر فیرا اختراع و بازتعر آن نیقوان توانیم یشرویپ
  .گذارددراختیار می تیتفکر و خالق ریمس

پژوهش با رویکرد کیفی و به روش مطالعۀ تطبیقی و تحلیل محتوا انجام شده است. 
است. پژوهش از لحاظ نوع هدف نظری و نوع نتایج  ایها کتابخانهشیوة گردآوری داده

ی مورد نظر یحاصل از مبان یهادادهاست،  یفیک قیاز آنجا که نوع تحقتبیینی است. 
ای، آمده از تحلیل مقایسهدستهای بهبه کمک معادل تجزیه و تحلیل قرار گرفته و

مدلی از ساختار روایت فراداستان نتیجه شده است. این مدل در ادامۀ تحقیق بسط داده 
 و ساختار روش طراحی براساس ساختار روایتی فراداستان استخراج شده است.  
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 . پیشینة تحقیق1ـ1
 ؛رار گرفتقمورد توجه  ییبا شروع پسانوگرا یدر معمار تیروا ةدربار یپردازهینظر

 هشتاد ۀده لیو همچون متن خوانده شد. از اوا یزبان کردیبا رو یآنجا که معمار
 ۀ. جاذبکار بردندبهکار خود  فیتوص یبرارا  تیروا ةاز معماران واژ یاری، بسمیالدی

تعامل مخاطب و بنا  زیآن تعامل با شهر و ن قیکه از طر ی شدمعماران راه یبرا تیروا
 یهاهیبه سو ،یشناسبر فن دیتأک ایبه سبک و  یکاهش معمار یجابهو  دهندرا ارائه می

 یفضا و معان ةدهندعنوان شکلرا به تیروا سان،. بدینندبای شیگرا یمعمار یتجرب
  (.Psarra, 2009: 23) درنظر گرفتند یفرهنگ در معمار

گوناگون  یبه راهبردها یمعمار یقایبوط( در کتاب 095ـ010 :0110) ادسیآنتون
. کرده است اشاره ییسراو داستان اتیپرداخته و ازجمله به راهبرد ادب تیخالق یبرا
 از گیریبهره در 1والدمن و 6سیلوتی ،5ماچادو ،0هیداک همچون معمارانی ی،نظر وبه

 توانمی اها رآن یمعمار یهاتیروا گرفتند و بهره معماری مسئلۀورتص بسان ادبیات
 1ییسراداستان یبرا یراحط یهاوهیمنظر، ش یهاتیرواکرد. کتاب  یتلق یقطعات ادب

 جادیمنظر ا یهاتیو اشکال روا ندهاایدرک عناصر، فر یبرا یچارچوب جامع زین
 یعیوس فیاست که در ط یخاص تیروا یکتاب، طراح این سندگانیاز نظر نو. کندیم

 یابیبا رد توانمی را لو عم هینظر نیشود و شکاف بمیاستفاده  یطراح یهااز پروژه
 قیدر منظر از طر هاتیروا ،هاخاص زدود. از نظر آن یهاها و مکانپروژه یهاتیروا
از  یعیوس فیشده و طمیترس تجسمی یو هنرها یفرهنگ یایجغراف ،یادب یۀنظر
 ردیگیمکان را دربرم تیو ماه خیتار ،یاجتماع تیمربوط به هو یهاوهیها و شتهرش

(, 1998PurintonPotteiger & ). اساساً میمعتقدند مفاه (2106و دیگران )  9امونس 
. سازیمرا برمی تیروا کی.. .ها وشکست اتیماست که با تجرب ۀشیدرک، حافظه و اند

گسترده ارائه  یو فرهنگ ییایجغراف ةتان را در محدودداس و یمعمار ییگراهم تابک نیا
ها از ساختمان ریتفس یبرا یرا راه تیتوان روا( نیز 18 :2012) 01کواتس .دهدیم

 نیو همچن یو عمل معمار لیتحل نه،یزم یباستان تا به حال دانسته و به بررس خیتار
عنوان راهبرد به تیروا یبه بررس زین ییهانوشته . دراخته استپرد آن ةندیآ ۀتوسع
   .ستتوجه کرده ا یطراح
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 ,Chung) اندتمرکز کرده یدر معمار تیروا ینقش آموزش بر زین ییهاپژوهش

2006; Adams et al., 2007.) ریثأت» ۀ( در مقال0191فرد )مییکشاورز نوروزپور و کر 
 یات معماردرمورد اشتراک یفیبا روش توص «یبر فضا و معمار یداستان اتیقصه و ادب

 یارتباط تنگاتنگ ،قصه ژهیوبه ،اتیو ادب یمعمار نیکه ب انددهیرس جهینت نیو قصه به ا
 یدارا یرانیا یبناها ةدهندلیتشک یاجزا نیترکوچک ،یچراکه در معمار ؛وجود دارد

 ،قصه یریو قرارگ کندیان میاست که ارتباط خود را با روزگار ب یخاص یو معان میمفاه
شکل نظر هنرمند و معمار را  نیبه بهتر تواندیم ،نوشتار متناسب با فضا و مکانعنوان به

 . منتقل کند نندهیبه ب

 . چارچوب نظری 2

 . معماری و روایت1ـ2
تحقق  یبرا دادهایاگر رو. به فضاست دنیانتظام و تشکل بخش ندیفرا ینوع یتگریروا

که در  یتگریروا کنند،ه مکان( میب لیدارند و فضا را اشغال )و تبد ازیبه فضا ن افتنی
درواقع  ؛است گریکدیمختلف به  یدادهایرو وستنیهم پبه ندیافر ،آن فیتعر نتریساده

 (.0190 کالنترزاده، )زینلیان و مختلف است یاهامتشکل ساختن فض ندیفرا
صرفاً  فضا. افتدیاست که در آن اتفاق م ییدادهایرو ریثأهر فضا تحت ت تیهو

 شودیم دهیاست که شن یزیبلکه چ ؛ابدییم یذهن بازنماییکه  ستینی عدبُسه یریتصو
بلکه فضاها  ؛کنندیفضا حرکت نم در فقط کالبدها .کندیم یبنداست که قاب یو چشم

همه  ورزش و رقص یها. حرکتکنندبازآفرینی میخود  یهاحرکت باو  لهیوسرا به
و  دادهایرو نیا ،یفضا و معمار انیمرز ماست. در  یمعمار یبه فضاها دادهایورود رو

را  یمعماراز آنجایی که  .(Nesbit, 1996: 160) دشویم تبدیل هابه برنامه وهایسنار
 کیمهم است.  اریبس «یطراحفرایند »بر  دیتأک ،ساخت تیروا کیتوان در طول می
فاده از است که با است یتیروا جادیا ،طراحی ۀبه مسئل یدگیرس یحل معقول براراه

شرح  یرا در روند طراح یدر داخل و خارج از ساختمان، داستان راتیثأسابقه و ت
 (.Martin, 2015) دهدمی
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خواندن  و بنا بوده ةدهندلیتشک یآن اجزا یهااست که کلمه یمتن مانند یمعمار 
/ مسافر نندهیب ،یمتن/ معمار نیسفر در ا . باو سفر کردن در آن است دنیآن همان د

 .ندیبی/ مخواندیم یگونه ابه شیهاداشتهشیها و پساختشیپ ۀیاثر را برپا یهاهگوش
گیری خود جان یند شکلادر فر / متن،نوشته مانند ،اثر معماری باید ،00از دیدگاه آیزنمن

ر طرح، از آیزنمن با اشاره به حضور یک وجود غایب د. و از بطن خود بسط یابد دریگب
متن/  الیبهال معتقد است که این حاضر غایب در و ن صحبت کردهمت ۀمثابمعماری به

 تیروا 02،بارت روالنباور به  .(Raeisi, 2010)به نقل از  گیردمعماری جان می
گونه آن ،یمعمار ةسازند یجهت داده شود. اجزا یخط یهاوهیاز ش دیهرگز نبا یمعمار

 نید. از اشومی بیترکازب یوناگونگ یهادر روش وستهیپ ،میکنکه ما درک و تجربه می
دلخواه در  یدهسازمان یهااز روش یکیاگرچه  ؛وجود ندارد یخط ریمس کی فقطرو 

بلکه  ؛داستان وجود ندارد کی فقط تیاست. درون ساختار روا یروش خط یمعمار
افراد  یبرا گوناگون یهادر آن حضور دارد و فراتر از آن داستان یادیز یهاداستان
به نقل از ) ستیمنفرد ن یتیروا ةدهندگاه انتقالچیه یکه در آن هستند. معمار یتمتفاو

احساسات  یریکارگو حرکت در فضا و به ییایخلق فضا سپس پو (.01 :0190، دامیانی
و  نوروزپور )کشاورز بوده است یهنر ةالهام هنرمندان در هر دو حوز یبرا یمنبع

      (.00: 0191، فردکریمی
 یول ،جهان هستند کیدارند. هر دو ساخت  یاریبس یهاشباهت یو معمار تانداس

 بنابراین رابطۀ. هابا واژه یگریبا خشت و خاک و سنگ و د یکی :با دو ابزار متفاوت
گاه  ،روایت گاه یک رویکرد طراحی است ی بین داستان و معماری وجود دارد.تنگاتنگ

دهد. در راوی سناریو فضایی را شکل می عنوانگاهی به گذاری و حتیصورت نشانههب
بیقی در مبانی و عوامل تط مطالعۀ .است د نظروررویکرد طراحی م ،این تحقیق

شده و بندیهای مناسب دستهدهندة دو عرصۀ روایت و معماری، معادلتشکیل
 . شکل نمودار زیر ارائه شده استههای مشخص بارزیهم
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 داستان و معماری عناصر بقتطا. 1 شكل

 (0191زاده و دیگران، )منبع: کریم 

 . طراحی معماری2ـ2
کند جهان باید چگونه باشد تا اینکه توصیف طراحی فرایندی است که بیشتر توصیه می

کامالً حال حاضر چگونه است. روشن است که کاربرد چنین دانشی فرایندی کند در
فرد شود دارای تفسیر منحصربهزناپذیری باعث میگری طورگزینشی است و بنابراین به

دانست که   لهتوان نوعی از حل مسئ. طراحی را میدباش ل طراحیخود از مسائ
دهد که نیازمند پیشرفت است و کننده )طراح( چگونگی شرایطی را تشخیص میحل

 ،ناصل شود )الوسکند که پس از پیشرفت باید حگذاری میسپس وضعیتی را هدف
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بلکه  ،های متفاوتی ارائه دهندحلاحتمال دارد طراحان راه فقطنه. بنابراین (05: 0119
 (0911) 01(. برودبنت26: 0191)رضایی،  فهمندمی ی دیگرگوننحومسئله را نیز بهها آن

سمت ابزار بسیار مشهور دیگری که برای های قیاسی ما را بهکند که شیوهاظهار می
توان کند. از این رو شیوة روایتی را میراح است، هدایت میبه ط ایجاد فرم و کمک

اما کاربردی فراتر از یک قیاس  برودبنت دانست؛« قیاسی»تاحدی ناشی از بسط شیوة 
، طراح یا اغلب یک نامید توان آن را طراحی روایتیای که مییوهساده دارد. در این ش

های اصلی طرح باط دادن ویژگیتکنند که برای ارتیم طراحی داستانی را تعریف می
. طراحی دارد های متفاوتیحلراه طراحی نوعی حل مسئله است کهرود. میکار به

کند. در این پژوهش، تر میپارچهقیاسی است که امور طرح را یک ی شیوةروایتی نوع
 ثر از فراداستان ارائهش طراحی متأ، ساختاری برای روسازی عناصر دو حوزهبا معادل

 ثیردر طراحی تأ عوامل مختلفی .است که شگردهایی برای تغییر مسیر تفکر خالق هشد
 (.2)جدول  متفاوتی است هایو همچنین شامل مراحل و جنبه( 0)جدول  گذاردمی

صورت زیر هروند طراحی طرح معماری را ب( نیز 0190پور و اسالمی )پناهی، هاشم 
 اند:خالصه کرده

 به سؤاالت طرح؛ـ ایدة اصلی برای پاسخ 
شناسی، فلسفه و شناسی، زبانییمتن، بینامتنیت، زیبا ـ مطالعه در شش شاخۀ

 شناسی؛روان
 کردن؛ جای ترسیمها بهو نوشتن ایده ـ الهام گرفتن از محیط اطراف خود

 های متعدد برای مفهومی کردن ایده؛کانسپت ـ ارائۀ
 نظر گرفتن پاالیش برای حقیقی کردن ایده؛ـ در

 رای بیان آن چیزی که در ذهن آمده؛حجمی ب های اولیۀارائۀ حجم یا کروکی ـ
 ؛عدی و انیمیشنبُسه ـ ماکت و

 ؛اقتصاد و ـ عبور حجم از چند فیلتر: محیط، عملکرد، اقلیم، سازه، تأسیسات
  ؛ـ وارد کردن دیاگرام ارتباطی

 ؛ـ دخیل کردن مقیاس
 ؛یا میدانی( ایـ استفاده از بانک اطالعاتی )کتابخانه



 انو همکار زادهسپیده کریم            ...ثر از مفهوم فراداستانأروش طراحی معماری متمدلی برای  تبیین
 

363 

 

 پرسپکتیو؛ ـ ترسیم پالن، نما، مقطع و
 ؛های مورد لزومماکت نهایی به مقیاس ـ ارائۀ

 های اثرگذار در طراحی فضای معماری. عامل1جدول 
 های درونی طراحی فضا سرچشمه های بیرونی طراحی فضاسرچشمه

 ،استانداردها ،هاابعاد و اندازه ،برنامه و عملکرد
ضوابط  ،سایت ،و مسیرهای گردشیمراتب سلسله

، هزینه ،مصالح ،سازه ،های قانونیو محدودیت
 کارفرما 

های مشابه، معنا، تاریخ، مفاهیم فرهنگی، نمونه
فلسفه، مکان، شهر و مفاهیم شهری، دستور کار 

 های اجتماعیاخالقی و سیاسی، علوم، هنر، الیه

 (021: 0191)منبع: رضایی، 

 روش طراحی. وجوه مختلف 2جدول 

 (010)منبع: همان، 

 روایت و فراداستان. 3ـ2
اطالق  نوع خاصی از رمان در ادبیات پست مدرن نویسی بهحوزة داستان فراداستان»

شدت از عناصر سنتی رئالیسم یا رمانس ]...[ فراداستان یا وراداستان بهشود. می
مرگ رمان  ة دهندظر برخی منتقدان، فراداستان نشاناز ن (.161: 0112)داد،  «گسلدمی

 رده  وجوه فرایند های گوناگونی در سیر تاریخیحالت

 0 شیوة اندیشیدن گرایی تا خردگراییاز تجربه

 گرایی تا فرایندگراییاز فراورده

 گراییگرایی تا پاسخاز مسئله

 گرایی تا واگراییاز هم

جهت و مسیر  

 روند

2 

 1 گیریموضع اثباتی تا هنجاری

 0 گسترة طراحی هنرهای گوناگون از علم و فناوری تا

 5 میزان نقش طراح پذیریمحوری تا مشارکتاز طراح

 6 سرمشق و پارادایم فلسفیشكلی یا تاریخی «اطالعاتـ  زمانـ  فضا»تا  «زمان»و  «فضا»از  

های درونی تا کارگیری رایانه، از سرچشمهاز حروف و کلمات تا به

 های بیرونیخاستگاه

 1 ابزار طراحی
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تجدید  نمودار این سبک نگارش ،حال آنکه از نظر خود نویسندگان فراداستان ؛است
به برخی از  1جدول (. در 12: 0111)پاینده،  نوع ادبی است ۀمنزلحیات رمان به

    .طور خالصه پرداخته شده استبه های فراداستانیپنداره

 های فراداستانی. پنداره3جدول 
 

)ادبیات داستانی( اصطالح  fictionمعنای فرا و درپس است و در ترکیب با واژة به metaواژة  
metafiction نویسی به نوع خاصی از رمان در ادبیات دهد که در حوزة داستانرا تشکیل می

 شود.نوگرا گفته میپسا
 فراداستان داستانی دربارة داستان است.

در  م0911در سال  ،مریکاییانویس و منتقد ادبی رمان ،ویلیام گساصطالح فراداستان را نخستین بار 
 کار برد. یکی از مقاالتش به

فردی خود را درمقابل النگ )رمزگان و  )گفتار( شکلی خودآگاهانه پارولهر رمان فراداستانی به
 دهد.قراردادهای مرسوم( رمان قرار می

 لکردشان شکستن چارچوب است.هستند که عم رهیافتیگردانی دو نقیضه و معکوس

 کنند:های زیر، از اصول روایتی تخطی میکارگیری روشنویسندگان فراداستان با به
 کنند.هایشان را تحلیل میشوند و نوشتهدر بین داستان وارد می

 شوند.نوعی با شخصیت خیالی داستان درگیر میبه

 دهند.طور مستقیم خواننده را مورد خطاب قرار میبه

 کند.اش را رد میشکل سنتیطرح کلی داستان به

 اندازد تا واقعیت را به تردید تبدیل کند.اصول و قراردادها را برمی

درعین  ؛مانندشکلی پایدار باقی میاو بهة بخش است و در خاطرهایی برای خواننده لذتچنین رمان
خوانندگانشان را و  دهندمی ه اوفعال ب متن نقشی بسیار« معانی»ها در ساخت و تفسیر حال، این رمان

 .کنندمینپرداز بدل های انسانی کلمهبه ماشین

)حتی اغلب نقش قصه بودن( را رها کرده و مفهوم ویتگنشتاینی « ایفای نقش»های فراداستانی رمان
 .اندرا در آغوش گرفته« های زبانیبازی»

اپیوستگی، تصادفی بودن، افراط و اتصال کوتاه داستان پسامدرنیستی را برحسب تناقض، جایگشت، ن
 .گیردطور اخص از تناقض، جایگشت و اتصال کوتاه مدد می. فراداستان بهندابندی کردهتقسیم

سطوحی که گذر از یک بافت و زمینه به  ؛است« فرا»به هر حال، هر بازی و داستانی نیازمند سطوح 
 ها و معانی را برپا کند. مراتبی از بافتسلهای دیگر را توضیح دهد و سلبافت و زمینه
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 آید.وجود میشود و شکلی جدید از خوانش متن بهاصول روایت متزلزل می

یکی از شگردهای نویسندگان پسامدرن برای مختل کردن روند خوانش، ارائۀ چند فرجام برای داستان 
 است.

است جهانی عینی یا ابژکتیو را توصیف و  محال؛ فراداستان متکی بر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است
 .دهدگر همواره امر مورد مشاهده را تغییر میچراکه مشاهده ؛تبیین کرد

 . روایت و اجزای آن1ـ3ـ2
 ت،یدر درون روا یو کنش و تیگرا با تمرکز بر شخصساخت یشناستیروا
را  هاتیشخص انیگراکرده است. ساخت یمتفاوت بررس یرا از منظر یشناستیروا
 نیادیمحدود و بن یکنش یو تجسم چند الگو یو درواقع تجل یاز چند کنش اصل یتابع

شامل  تیروا ةدهندلیتشک یعنصرها (.0191فر و خدایار، ، رحیمی)رنگرز دانندیم
 ی)شاکر است یو اقمار یمرکز یهاهسته ت،یرفت، کارکرد، کنش، عمل روایپ

حوادث  رد،یگیکار مکه به یی00به کمک گشتارها رگتیروا ای سندهی(. نو0191 ،یانیدار
حوادث هسلسل انیم دی. اصوالً بادهدیو شکل م کندیجا مهجاب مطابق خواستۀ خود را

 ییحل( وجود داشته باشد )آقا)راه 06یسبب وندیپ زی( و نزهی)انگ 05یزمان وندیپ تیروا
 :1011اند )توالن، متداول اریبس اتیدر روا زین 01ندهیبازآرا ی(. گشتارها1 :0192 ،یبدیم

12). 
کارکردها )همان . 0 :کندمی شنهادیپ را سه سطح عمده تیساختار روا یبرا بارت

 .تیعمل روا. 1 ؛ها اشاره دارد(تیها )که به شخصکنش. 2 ؛پراپ و برمون( فیتعر
: ندیکار آساختار داستان به لیتا در تحل کرد رمزگان را مشخص پنج یو نیهمچن

 و ییرمزگان القا ،یرمزگان فرهنگ)تفسیری(،  یکیرمزگان هرمنوت ،هامزگان کنشر
  .(201ـ201 :0111اسکولز، به نقل از ) نیرمزگان نماد

   روایت تعاملی. 1ـ1ـ3ـ2
و از سوی دیگر در ترکیب با  درتوهای تواز یک سو با داشتن روایتروایت تعاملی 

ید افزاید. فقط بات داستان و درگیری مخاطب میتعامل، به میزان زیادی به جذابی مقولۀ
ها با ها، ویژگی نقاط تعامل و ربط آنروایت توجه کرد که در گذار بین رشتۀ
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معلولی وانی رویدادها، خاتمه و روابط علتها، توالی زمرفتهای فرعی یا پیداستان
شده  تشکیل های فرعیها یا داستانرفتای از پیهر داستان از مجموعه حفظ شود.

های یعنی هم کنشمعنای کلی کنش هاست )بهای از کنشرفت خود مجموعهاست. پی
ای حظات هستهل (.0191هم اندیشه( )شاکری داریانی،  های زبانی و، هم کنشرفتاری

دهند یا ارتقا می ، خاتمهکنندمی اند که عدم قطعیت را آغازلحظاتی در روایت
یتی را پیش اند که هر رواای رویدادهایی عمدههای هستهرویداد بخشند. بنابراینمی
که چارچوب فصل  رویدادهای اقماری رویدادهایی هستند برند. از سوی دیگرمی

کنند. تقویت میای، تأخیر انداختن یا کشدار کردن رویدادهای هسته)سکانس( را با به
: 0190کنند )اوحدی، ای را همراهی یا احاطه میرویدادهای هسته رویدادهای اقماری

 هاست و درحقیقتدادن و کامل کردن هستهها پر کردن، بسط 01واسطه وظیفۀ (.010
رفت )واسطه( اصلی از سه پی 90سگرمادهند. را تشکیل می بندیستخوانپوست روی ا

 (.0191)شاکری داریانی،  بردنام می« نحوی سه قاعدة»مچون ه

 

 

 
 
 
 
 
 

ها آورند. آنوجود میههایی در مسیر رویدادها بوایتی هستند که پیچیدگیهای رلحظه های مرکزیهسته

ای که یک حرکت را شاخهشوند؛ یعنی نقاط شاخهصورت گره یا محور ظاهر میهاز نظر ساختاری ب

 راند.تر به جلو میدو راه ممکن یا بیش سوی یکی ازبه

 . مدلی از ساختار یک روایت2شكل 
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های اقماری و رفت یا بخش روایتی که شامل هستهیک پیمدلی از ، 2شکل  در
های های موجود در میان هستهتشریح ارتباط 1شکل . شود، مشاهده میمرکزی است

هایی در مربع های مرکزیهسته .دهدرا نشان میها در یک روایت کلی مرکزی و وابسته
 ها با خطوط عمودید. هستهانها نیز یک بخش کامل روایتیباالی هر دایره هستند. دایره

ن را نشان دهند. خطوط سوی اصلی منطق داستاواند تا سمتبه یکدیگر مرتبط شده
ها همان وابسته اند. نقاطی هستند که دنبال نشدههای ممکن روایتراه دهندةاریب نشان

هستند. نقاطی که بر روی خطوط عمودی هستند، ترتیب معمول داستان را در پی 
اند، امور پیشین ها به هم رسیدههایی که خارج از خطوط هستند و با فلشآن گیرند.می

ها، داستان در همۀ .همان(روند )شمار میهای بعدی یا قبلی بهماسبق هسته یا عطف به
شود، یکی را به بهای دیگری انتخاب رو میهایی روبهگامی که شخصی با گزینههن

هایی که دیگر زمان آورد؛وجود میای گوناگون را بههمختلف و زمان هایآینده کند.می
شاخه های دیگر منشعب و شاخهد به زمانکنند و در جای خوها را آغاز میزمان

 .(61 :0191خواهند شد )چتمن، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای و کامل. مدلی از ساختار روایت زنجیره3شكل 

 (0191)منبع: شاکری داریانی،  
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 پسانوگرا ساختار روایت .2ـ1ـ3ـ2
تیب زمانی و آمیزش ژانرهاست. هم ریختن ترمشخصۀ اصلی ساختار روایی پسانوگرا به

ها فرض را بر این . آناندیافته های ثابت متنی تمایلها به برچیدن ویژگیپسانوگرا
 :Shaul, 2008) وجهی هستندمعنا و چندچند ند که زبان و اشکال ارتباطی دیگرگذاشت

کننده است. های روایتی ناراحتپر از حدسیات و شکافسانوگرا های پداستان (.19
-Yeal Halevi) شوندها در برگشت زمانی به عقب، برطرف میبرخی از این شکاف

Wise, 2003: 133-134.) های گویی بازیدو مدل روایتی مورد استفاده در داستان
 ای(. مدل روایت انشعابیای )رشتهزنجیره: روایت انشعابی و درنظر داریم ویدئویی را

موجود در متن است که بازی را به دو داستان متفاوت « نقاط عطف»( مبتنی بر 0 )شکل
حال شکل تصاعدی درهای متفاوت بهمدل، تعداد داستانکند. در این منشعب می
  (. 0191)شاکری داریانی،  افزایش است

 
 . روایت انشعابی4شكل 

 )منبع: همان(

مجموعۀ »های ویدئویی، داستان از ی( مورد استفاده در باز5 شکل) ایرشته مدلدر 
های که ساختاری خطی دارند و جهان گیردشکل می« شدهرویدادهایی ازپیش تعیین

 .(Verdugo, 2011: 4-5) توانند کشف شوندمتفاوتی هستند که می

 
 

 ای )رشته مروارید(. روایت رشته3شكل 
  (0111)منبع: شاکری داریانی،  
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 هاتحلیل و ارائة مدل. 3

 معماری در ،است محورتأویل و شده ؤلفم مرگ دچار پسانوگرا متون که گونههمان
 مخاطب و دارد چندسویه ساختاری متن .است محورتأویل  و مخاطب طرح مالکیت نیز
 گونهمتن نگاه. خوردبرمی خوانش برای گوناگونی هایالیه به متن هر با رویارویی در
 هایمتن که طورهمان .است بینامتنیت و فرامتنیت چندمتنی، صورتبه معماری رحط به

 طرح، معنای دریافت نیز معماری در ،شوندمی بدل معانی بازی قلمروی به پسانوگرا
 طرحی در مختلفی عوامل که آنجایی از .است موجود هایدال بازی و سیال معنایی

 طریق از روایتی طراحی است، مختلفی هایجنبه و مراحل شامل همچنین و اثرگذارند
 در. کندمی حل ترپارچهیک را طرح امور روایت، یک با غیرمستقیم یا مستقیم قیاس

 با.  است شده واکاوی ،شده طراحی روایتی گونۀبه که بارز بناهای از ایگزیده 0 جدول
زجمله ابزار گوناگون معماری، ا هایزمینه در تواندمی داستان ،0 جدول به توجه

، ، تعامل با شهر و کاربر، تفسیر بنا، سناریو فضایی و استفاده از رمزگان روایتطراحی
راحی خود روایتی را بسته به ط ها، معمار برای حل مسئلۀدر این نمونه .بروز کند

یک روایت تعاملی با یک  کرده است. سپسبینی خود و موضوع مسئله انتخاب جهان
د درون داستان با رمزگان و ی رویداابیان تصاویر و محتو وةای و شیدرونهراوی 

پردازد و اش میدهی فضاهای معماریاش ایجاد کرده است و به شکلهای درونینشانه
 .کندیند طراحی متفاوتی را تجربه میاز طریق قیاس با آن روایت، فرا
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 روایت ةبرپای شدهطراحی پسانوگرای بناها از ایبرگزیده واکاوی. 4 جدول

گیری گیری پروژه با بهرهشیوۀ شكل پروژه و معمار
 از روایت

سنجی )تطابق( هم
عناصر معماری و 

 روایت
 موزة یهود دنبل لیبسکیند در آلمان

 

-مخاطبی که به درون این فرم راه می

یابد، واقعۀ هولوکاست را در قالب 
ها و کیفیات فضایی، سیر کوالسیون

 کند.ها تجربه میمکث
های بارز زندگی مظاهر و نشانه

ماتریس »عنوان ها بهیهودی
 شود.نشان داده می« خودستیزی

فرم ساختمان همچون ستارة داوودی 
 ریخته شده است.است که درهم

برای طراحی خطوط نما از اپرای 
اثر آرنولد شونبرگ « موسی و هارون»

الهام گرفته است. ساختار 
موزه سه مسیر را سیرکوالسیون 

طراحی کرده است. این مسیرها از 
سه مفهوم ویرانی )مرگ(، سرگردانی 
)تبعید( و وجود )تداوم( سرچشمه 

 گیرند.می

 زمانـ نوع روایت: هم
ـ داستان و محتوا: 

رویدادها )موسی و 
 هارون ـ هولوکاست(

های بارز ـ ابزار: نشانه
ها زندگی یهودی

)ماتریس خودستیزی( 
ستارة  و شکستن

داوود، اشیای داخلی 
 برای بیان مفهوم

ـ گفتمان و شیوة بیان: 
روندگونه و ماده شیوة 

 بیان سینمایی است.
 ای است.راوی: درونه

 

 جان پرتمن در امریکا« وستیم بانوتچر»هنل 

 

صورت پنج استوانه است که حجم به
فضاهای داخلی دارای معبرهای 

اغلب مازمانند باریکی است که 
هستند و هرکسی را که از آن عبور 

توان گفت هتل کند. میکند، گیج می
حکم یک شهر « وستین باتونچر»

آنجلس را دارد درون شهر لس
(. تودرتو بودن 91: 0115)پاینده، 

راهروها و معبرهای این هتل و نیز 
های های بخشپیچیده بودن ورودی

مختلف آن حکایت از آن دارد که 
خواست شهری کامل و اح میطر

 ـ نوع روایت: تودرتو
ـ داستان و محتوا: 

رویدادها در زندگی 
 عیارشهری تمام

ـ ابزار: قیاس با شهر 
)ایجاد فضاهای 

 مازگونه(
ـ گفتمان و شیوة بیان: 

 ایستا
ای راوی: درونه 

 مضاعف است.
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عیار را در ابعادی منیاتوری تمام
 (.90بسازد )همان، 

 و ژولیت ـ آپزتمن در ایتالیاپروژة رمئو 

 

او تاریخچۀ سایت را مانند یک 
کند تا پالیمپست شهری بررسی می

روابط پنهانی و معماری آن را آشکار 
سازد. کلیسا و دو قلعۀ موجود را که 
با رودخانه در دو منطقۀ ورونا و 

اند، به ویچینزا از هم دور افتاده
کرده و با سه  رومئو و ژولیت تشبیه

روایتی که از این داستان در گذشته 
یابد، استعارة معماری خود را می

ساخته و دست به طراحی زده است 
(Crobo, 2014: 57). 

 ـ نوع روایت: موازی
ـ داستان و محتوا: 
رویدادها )رومئو و 

 ژولیت(
 ـ ابزار: رمزگان سایت

ـ گفتمان و شیوة بیان: 
 ایستا

 .ای استراوی: برونه 

 پارک دالویلت ـ چومی در فرانسه

 

بنیاد این طرح متشکل از سه سامانۀ 
ها(، خطوط مستقل نقاط )فولی

هایی ها( و سطوح )فعالیت)شبکۀ راه
که به سطوح باز وسیع نیاز دارند( 

ای اناین پروژه بیشتر به یک دی
های معماری شبیه است: تمام داده

یک سازوارة  الزم برای آفرینش
ای در فضایی تماماً عملکردی برنامه

قالب رمزبندی هندسی آن فراهم 
کدام عینی نیست. است؛ اما هیچ

ای از رویداد صرف؛ معماری
عنوان نتیجه ای که خود را بهمعماری

کند، نه یک )رویداد( تعریف می
 (.01: 0190نهایت ثابت )دامپانی، 

 ـ نوع روایت: پیوسته
حتوا: ـ داستان و م

 نمایش واقعیات
گذاری ـ ابزار: نشانه

واقعیات با تصاویر و 
 هادیاگرام

ـ گفتمان و شیوة بیان: 
ایسنا و ماده شیوه بیان 

به کمک تصاویر 
 است.

ای است راوی: درونه
)مرگ مؤلف و 

 برداشت شخصی(
 

-بی موزةیا  یتمعصوم موزةرمان  موزة معصومیت اثر اورهان پاموک در ترکیه

ای نوشتۀ اورهان پاموک موزه گناهی
در قلب شهر تاریخی استانبول که 

و « دیدن»مثابه دیدار از آن به
چیز رمان است. پاموک همه« شنیدن»

آوری کرده است. را در موزه جمع
هایی که در اشیای مناظر و عکس

 نوع روایت: پیوسته
ـ داستان و محتوا: 

 موزةنمایش رمان 
 معصومیت

: روایت متن ـ ابزار
رمان در فضا با 
 تصاویر و اشیا
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نمایش رمان تشریح شده، در موزه به
ای انهدنبال خدرآمده است. او به

شده در گشته که به فضای خلق
داستان شبیه باشد. ساختمان موزه 

ای است که در طبقهخانۀ قدیمی سه
م ساخته شد. موزة 0191سال 

آور در معصومیت با چیدمانی شگفت
مندان م به روی عالقه2102سال 

 11گشوده شد. بخش موزه منطبق بر 
فصل رمان طراحی شده است. نکتۀ 

ه پاموک صرفاً در جالب این است ک
هر بخش به بازنمایی آنچه در کتاب 
نوشته شده، بسنده نکرده است؛ بلکه 

 و استانبول از هر بخش تصویری
 است زمان یک هوایوحال

(www.kojaro.com). 

ـ گفتمان و شیوة بیان: 
روندگونه و ماده شیوه 
بیان به کمک تصاویر 

 است.
 ای است.راوی: برونه

موزة دفاع مقدس اثر خانم ژیال نوروزی در 
 ایران

 

معمار با استفاده از آثار هنری 
ز هنرمندان ایرانی با بازسازی بخشی ا

رویکردهای مختلف دفاع مقدس 
 شامل:

ـ بخشی از یک محله در شهر 
 خرمشهر

ـ بخشی از پاالیشگاه آبادان با 
 استفاده از قطعات اصلی

های ـ سنگرهای رزمندگان در اقلیم
ها و سردسیر و گرمسیر جبهه

بازسازی حضور رزمندگان اسالم در 
-این سنگرها سعی در تداعی روایت

 ست.های آن زمان داشته ا
یکی از نقاط قوّتی که در برنامۀ 

شود، این است معماری بنا دیده می
که مخاطب را پس از بازدید از 
فضاهای داخلی موزه، در گام نهایی 
به مسجدی در ضلع شمالی 

 زمانـ نوع روایت: هم
ـ داستان و محتوا: 
رویدادهای دوران 
 جنگ ایران وعراق

های بارز ـ ابزار: نشانه
زندگی رزمندگان در 
جبهه و نمایش 

های نمادین ارزش
 هاآن

ـ گفتمان و شیوة بیان: 
روند گونه و ماده 
شیوة بیان کالمی، 

 تصاویر و فضاست.
 ای است.راوی: درونه

http://www.kojaro.com/
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مسجدجامع »رساند. این همان می
و نماد مقاومت ایران است « خرمشهر

(www.arel.ir).  

ای پسانوگراست، روایت اصلی از هتر که همان ساختار روایتکلی در ساختار
 ،که خصوصیات تعاملی بودنشود های مستقل ایجاد میقرارگیری روایتکنارهم

تو یا موازی در دل روایت کلی را نمایش دفرجامی بودن و ساختار روایت تودرچن
کند و هر ت تقسیم میطور که پراپ ساختار هر روایت را به تعدادی حرکدهد؛ همانمی

 گشایی جداگانه و ویژة خودش را در محدودةاست که گره حرکت شامل خط رویداد
دیگر را دنبال کند یا مانع ادامۀ آن شود؛  تواند حرکتطلبد. یک حرکت میروایت می

ها (. یکی از روایت000: 0190یم )اوحدی، ی پیچیده و تودرتو مواجهروایت سان، بابدین
های مرکزی کند که هرکدام هستههای دیگر آن را همراهی میست و روایتتر ااصلی

درنظر برای روایت را تری توان ساختار کاملمی ،شدبنابر آنچه گفته  د.خود را دار
و از سه سطح دهندة روایت را دربر داشته گرفت که رمزگان و عنصرهای تشکیل

در . ( تشکیل شده باشدایتهمان کارکرد، کنش و عمل رو) توصیفی روایت بارت
های مرکزی رنگ مشخص دارد و هستهیک پی پایانتا  گونه از روایت، طرح از آغازاین

 نخستین سرانجام ایدة و شودمیجا هو اقماری با گشتارهایی بین سطوح و رمزگان جاب
  (.6 شکلد )گردبه نوشتار تبدیل می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطی ـ ایروایت زنجیره

 مستقل روایت زا مدلی. 6 شكل

http://www.arel.ir/
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 از روایت فراداستانی مدلی. 3 شكل

  
 ناپیوستگی، جایگشت، تناقض، برحسب را پسانوگرایانه داستان که آنجایی از

 سطوح نیازمند داستانی و بازی هر و اندکرده تقسیم کوتاه اتصال و افراط بودن، تصادفی
 سطوح این داستان هایهسته مراکز بین جاییجابه و تعاملی حرکت با ،است دست«فرا»

 نویسندگان شگردهای از همچنین. شودمی حاصل گوناگونی هایفرجام دستی،فرا
که در  داستان است یچند فرجام برا ارائۀ خوانش، روند کردن مختل برای پسانوگرا

 (.1 شود )شکلمدل مشاهده می
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 های روایی فراداستان در داستان  و معماریشگردسازی( ارزی )معادل. هم3جدول 
 
 
 
 

 . انواع قیاس6جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستقل روایت برپایة پردازیایده روش ساختار از مدلی. 3 شكل
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 پردازی برپایة روایت فراداستانیاز ساختار روش ایده مدلی. 3 شكل

، فضا)سطوح معماری رویداد تقل و خطی، پردازی مبتنی بر روایت مسدر روش ایده
های فرعی، های مختلف روند طراحی )کانسپت اصلی، ایدهحرکت و رویداد( بخش

گیرد. کل می بررا در (گذار در طرح معماریهای اثرتکنیک طراحی، ابزار طراحی و الیه
شود میبه کالبد ختم  ،شدهیاد عواملمشخص دارد که در انتها با گذر از  یمسیر کانسپت

مانند ساختار روایتی ه ،روایت های طراحی پسانوگرا مبتنی براما در روش(. 1 شکل)
های اصلی ها، روایت معماری از چند الیۀ موازی روایتی تشکیل شده که ایدهفراداستان

  .شود جاههای دیگر جابتواند در الیههر الیه می
های بیرونی باعث سرچشمه شناسی وییهای درونی، زیباسه عامل افقی سرچشمه

( ذهنی تا عینی) قیاس انواع براساس عواملاین . گرددتبدیل شدن کانسپت به کالبد می
 درنهایت(. 5 جدول) است طراحی هایروش تمام اصلی ریشۀ که شده تشکیل

 شکل) دهدمی شکل را کالبد از ایگوشه هرکدام که دارد وجود مختلفی هایخروجی
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ارز )معادل( شود، هم 0براساس جدول  داستان در روش طراحیفرا شگردهای  اگر(. 9
نمایش داده  9آید که در شکل دست میپردازی برمبنای فراداستان بهمدل نهایی ایده

 شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های پسانوگرا . مدلی از ساختار روش طراحی موزۀ یهود که با ساختار روایت13شكل 

 بقت داردها( مطا)فراداستان

را با مدل نهایی  21یهود برلین، دنیل لیبسکیند توان طرح گسترش موزةرای نمونه میب
عدم حضور  باعنوان ( مقایسه نمود. لیبسکیند ایدة اصلی خود را9پژوهش )شکل 

وی این فکر را در چهار حوزة تاریخ، موسیقی، نوشتار و . کرد یهودیان در برلین مطرح
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خاطبی که به درون این فرم م (.21: 0195)مستغنی،  زی کرده استپرداشناسی ایدهنشانه
ها کیفیات فضایی، گردش در بنا و مکثلوکاست را در قالب وه یابد، واقعۀراه می

 از طرفهخیابان یککانسپت اول را از کتاب (. 0191 دیگران، و زاده)کریمکند تجربه می
را در فضای منطق فازی وی این خیابان برگرفته است.  (یهودی سندةنوی)والتر بنیامین 
از سمفونی  را . کانسپت دومه استو زیگزاگ معروف خود را ایجاد نمود برعکس کرده
 ،برگرفته است. در این سمفونی (دان یهودیبرگ )موسیقیناثر آرنولد شو موسی و خدا

های یهود در سوم کشته خداوند خطوط راست و موسی خطوط مورب است. کانسپت
 کانسپت .رسید شدهبه خطوط کدگذاریها کشته ن بوده است که وی با وصل کردنرلیب

 (.0190پور و اسالمی، )پناهی، هاشمداوود بود  چهارم وی واسازی کردن ستارة
های سایر نقاط مشترکی با ایدهها کدام از این ایده، هرگونه که مشخص استهمان

و شگردهای ها جایگشتبا  مفاهیم ودارد. وی از طریق تعامل با سایر ها کانسپت
تداد تاریخ یهود، فضای تبعید و های متفاوتی همچون ام، به فرجامطراحی گوناگون

 .(01لوکاست رسیده است )شکل وه

 نتیجه . 4
 جلیبه بررسی ت روایت و فراداستان عناصر و ساختار انواعضمن ارزیابی  ،در این مقاله

 ،های بین این دو حوزهارزیگرفتن هم درنظربا  ه شد.پرداخت معماری ۀدر عرص روایت
ها بررسی .سنجی شدهمساختار روایت و روش طراحی معماری گام بهصورت گامهب

 یمعمار یساختار فراداستان و روش طراحبین  مشترکیساختار  توانمیکه  نشان داد
های روژه در الیهآمده از موضوع پدستهب هایداده ای که از طریقگونههب ؛گرفت درنظر

گماری به  همرویو  گشتیجاها و شگردهای تعامل ایده باپردازی کرد و مختلفی ایده
گیری بنا را ها بستر شکلکه یکی از همان ایده از پروژه رسید گوناگونیهای خوانش

  سازد.میمهیا 
ساختار روایتی آنان و  روایی بررسی شد و هایبرای نمونه بعضی از معماری 

ار روایی با ساختگردهای انجام آن واکاوی شد. سپس ساختار روایت در فراداستان ش
های سنجی شد. سرانجام مدل نهایی )ماتریسی از دادهها همروش طراحی در نمونه
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علت محدود بهبرای یک معماری شاخص روایتی )دست آمد. این مدل بهمختلف( 
 یساختارشکن قیطراز  اصل گردید کهاین نتیجه ح نهایتدرو شد مقاله( آزمون  بودن

 یافت.دست  یمعمار پردازیایده در ای نوشیوهتوان به یم تیروا
ها به یک روایت ، هرکدام از کانسپتپسانوگرا ساختار روش طراحی معماریدر 

 هاشود و همانهای خُردتر تبدیل میها به ایدهگیرد. هریک از این کانسپتتعلق می
د که با توجه به نوع مفهوم ندهی اصلی و اقماری را تشکیل میهارفت و هستهپی
موازی یا تعاملی( حرکت کند. شیوة حرکت در  شکلبههای مختلف )تواند در الیهمی

 به حرکت صورتبهروایت یا زمان روایتی  شگردهای براساستواند بین سطوح می
 بایا همان ایدة اولیه . دال باشدبسامد، دیرش و اصول دیگر زمانی روایتی  ،عقب

های بیرونی، به شناسی و سرچشمههای درونی، زیباییسرچشمه عاملاز سه  گذشت
ساخت  شکلبهشود و فرجام خاص خود را خواهد داشت که مدلول تبدیل می

، ماتریسی از نهایی کند. در مدلمیای از بنا یا روایتی در فضا ایفای نقش گوشه
فرد برای های منحصربهای را برای پاسخکه امکانات تازهها ارائه شده است جایگشت

توان قوانین ای است که در طول پیشروی میشبیه به بازی این مدل کند.می فراهممعمار 
 انه در معماریخالق اندیشهامکاناتی برای سان بدین  و ها را اختراع و بازتعریف کردآن

 دهد.ارائه می

 هانوشتپی

1. Anthony C. Antoniades 
2. Christopher Alexander  
3. metafiction  
4. John Hejduk (1929-2000)  
5. Rodolfo Machado  
6. Jorge Silvetti 
7. Peter Waldman 
8. Landscape Narratives: Design Practices for Telling Stories  
9. Paul Emmons  
10. Nigel Coates  
11. Peter Eisenman 
12. Roland Barthes (1915-1980)  
13. Geoffrey Broadbent 
14. transformations 
15. motivation 
16. resolution 

http://www.greatbuildings.com/architects/John_Hejduk.html/
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17. reordering transformation 
18. catalyse  
19. Greimas 
20. Daniel Libeskind  

 ع مناب
ادب  ۀنامکهن «.درآمدی بر مطالعۀ روایت و روایت پژوهیپیش». (0192)میبدی، فروغ آقایی

 . 09ـ0صص . 2ش .0س ی.فارس

 ةدور .بوطیقای معماری )آفرینش در معماری(: تئوری طراحی (.0110. )آنتونی سی، آنتونیادس
 تهران: سروش. ی. ترجمۀ احمدرضا آی.دوجلد

: رانهتی. رطاه هزانرف ترجمۀ .اتیدر ادب ییراارگتاخر سب یددرآم(. 0111) ای. رترابز، ولکاس
 .اهآگ

. ترجمۀ مهرداد قیومی بیدهندی. تهران: معماری و راز جاودانگی. (0191)الکساندر، کریستوفر 
 انتشارات شهید بهشتی.

 .مایصدا و س ة. تهران: دانشکدونیو تلوز نمایس یشناستیروا. (0190)مسعود  ،یاوحد

تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی های طراحی معماری. روش(. 0190بذرافکن، کاوه )
 )واحد تهران مرکزی(.

 اهم ابتک. «درنامسر پصدر ع یسیونانتاز داس یکب: سانتراداسف(. »0111) نیسح ،دهنیاپ
 تهران: آگاه.  .هفسلو ف اتیادب

تا  دهیاز ا شه،یاند یمعمار». (0190) یاسالم و غالمرضا پوراشمه ، رحیمامکیس ،یپناه
  .10ـ25صص .01. ش0. سشهر تیهو ۀمجل «.کانسپت

ترجمۀ ابوالفضل حری.  .تیبر روا یاختنشنقادانه زبان یدرآمد (.0111) ی.ج کلیما توالن،
 .یفاراب یینمایس ادیبن :تهران

 ۀترجم .(لمیدر داستان و ف ییر رواداستان و گفتمان )ساختا (.0191) موریس چتمن،
   .مایصدا و س یهامرکز پژوهش :قم .رخندانیسادات مهیراض

 .دیمروار :تهران .یفرهنگ اصطالحات ادب (.0112) مایس داد،

 . تهران: پرهام نقش ی.آبادمیابراه دیسعترجمۀ  .یبرنارد چوم(. 0190) یجووان ،یانیدام

 . تهران: دانشگاه آزاد اسالمی. واحد تهران مرکزی.طراحی آنالوطیقای(. 0191رضایی، محمود )

کنش ضدقهرمانان در  ینهادهم(. »0191فر و ابراهیم خدایار )اصغر رحیمی رنگرز، صبوره،
 .21ـ0. صص6. ش5. سشناسیروایت دوفصلنامۀ«. یرانیا ۀعام یهااز قصه ییدهایگز

https://bookroom.ir/people/32317/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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های مختلف از یک اثر اکاوی امکان قرائتمثابۀ متن: ومعماری به» .(0119)رئیسی، محمدمنان 
  .51ـ51. صص6. ش5س .منظر ۀمجل «.معماری

در  یگرتیو روا تیروا ۀرابط یقیتطب یبررس». (0190)  کالنترزادهو محمدمهدی  میمر ان،ینلیز
 یشهرساز یمعمار یهاپژوهش ۀانیکنفرانس سال نیاول در« نمایو س یمعمار ییفضا تیفیک

 تهران.رة اول. و. دیشهر تیریو مد

مطالعات ماهواره و مجلۀ . «یتعامل لمیدر ف تیساختار روا»(. 0191) الهه ،یانیدار یشاکر
 .  60ـ15صص .9ش .1. سدیهای جدرسانه

و  یدر معمار تیروا یقیتطب ۀمطالع ؛یمعمار تِیروا(. »0191زاده، سپیده و دیگران )کریم
 .011ـ91. صص21. ش0. سمجلۀ کیمیای هنر«. داستان

بر فضا و  یداستان اتیقصه و ادب ریثأت» .(0191) فردیمیکر لیال نوروزپور، رضا و کشاورز
 .یو شهرساز یدر معمار یداریپا یالمللنیب ةکنگر در« یمعمار

 ترجمۀ محمدرضا شاهی. تهران: یزدا. . زبان فضا. (0119)الوسن، برایان 

رجمۀ مجتبی دولتخواه و حوریه پیری. ت. اندیشندطراحان چگونه می. (0195) ــــــــــــ
 تهران: کتاب آبان. 
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Abstract  
The way architectures think about different issues, from developing 

plans, perspectives, and views to cross-sections and structure of a 

building, is a common and general one. To step beyond the normal 

language in architectural design, taking into consideration the 

commonalities between narrative and articheture, the narration 

techniques could be employed for the sake of creativity in architectural 

design method. This study is an attempt to change the normal language in 

architecture design and achieve a new way of facing architectural issues 

based on the concepts of meta-fiction. Comparing the structure and 

techniques of narration and architecture, it was revealed that most of the 

postmodern architectures are in line with the structure of meta-fiction and 

one can come up with with a new reading of architecture through this. 

This study employed a qualitative approach and a comparative method. 

The study tried to survey the concepts of meta-fiction and the relationship 

between story and the spatial narration of architecture. Studying different 

structures of narration in meta-fiction, it suggested a novel approach of 

theoretization in architectural design. The findings suggest that there is a 

mutual bond between architecture and narration in that the structure of 

postmodern stories which carry parallel and intereactive narratives are in 

line with the structure of architectural design method. Therefore, the 

suggested model could be used as a matrix for finding architectural 

concepts. 

Keywords: Narration; architecture; meta-story; design method. 
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