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  1 | صفحه

  چكيده
اي و به منظور مسئله گشايي كاربرد كامپيوتر و مقولة اين تحقيق در قالب يك نظام بين رشته

 CADهاي اين مطالعات با محوريت كاربرد پذيري سامانه. خالقيت در طراحي معماري انجام پذيرفته است
نظرية «رويكرد تحقيقي اين رساله بر اساس . آوري اطالعات بسط يافته استدر فرايند طراحي و در بستر فن

ها نيز بر اساس روش تحقيق و تحليل داده. يابدقوام مي »فلسفي پديدارشناسي«و در چارچوب  »روشها
ه شدن كامپيوتر در عرصة محتواي نظري مطالعات بر مبناي به چالش كشيد. استوار است »نظرية مبنايي«

در طراحي و ) واگرا(و خالقانه و حسي ) همگرا(هاي سامانمند خالقيت شروع و با كشف پيوند آن با حوزه
- انديشة بشري و در قاموس فناوري اطالعات ادامه يافته و با نظرية طراحي كامپيوتري خالق به پايان مي

  . رسد

تر را در جهت استفاده در فرايند طراحي جهتي تازه طراحي خالق كامپيوتري، نگاه ما به كامپيو
در پردازش اطالعات، ايجاد  CADهاي نمايد تا نه تنها به درستي از سامانهبخشد و به ما كمك ميمي

استفاده كنيم،  هاكمي طرحو سنجش ارزيابي و پيشبرد، معماري در طراحي ساختارهاي منطقي و هوشمند 
اشكال  بعدي وگرافيكي آن و فنون شكل آفريني ديجيتال، نظيرهاي پردازش سهظرفيتگيري از با بهرهبلكه 

غيرخطي، به مثابة يك خطي و غير مترقبه، پيچيده و يا غير هندسي و تكثير و تركيب آنها در ساختارهاي 
   .دهي به يك ايده بدست آوريمتصاوير كمكي الزم را براي شكل »مرجع بصري«

در معماري نيست  انهنگرژرف ارائة راهبردي يا و يانهگراجامع ديدگاهيبه ل حصوهدف اين رساله 
. تر طي نمودبلكه تبيين مسيري براي طراحي كردن است كه از اين طريق بتوان فرايند طراحي را خالقانه

و گسترش  بهبودتواند سبب مي بر مبناي نظرية اين تحقيق تعامل با كامپيوترشكل و رويكرد بنابر اين 
طراحان گرديده و ارتقاء خالقانة طراحي را در پي داشته  )تخيل(هايو تعميق انديشه )تصور(تصاوير ذهني

  .باشد

همچنين از آنجا كه در فرايند رايج طراحي حصول به يك ايده مستلزم صرف زمان زياد و انرژي  
يابي كمك نموده و به وي زمان ايدهتواند به طراح در جهت كاهش باشد، اين رويكرد ميويژة ذهني مي

هر چند كه الزم است . هاي ديگر انديشة طراحي معطوف نمايندفرصت دهد كه انرژي ذهني خود را در حوزه
آنها با اين فرايند فعاليت  ها، و خصوصاَ رابط كاربر و سازگاري مناسبترپذيري بيشتر سامانهدر جهت انعطاف

  .بيشتري انجام گيرد

  


