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چکيده :دانشجویان معماري و حتي معماران حرفهاي اغلب تصاویر مرجع را از كتابها ،روزنامهها و دیگر مجموعههاي تصویردار و در
كل آنچه كه در طول عمرشان دیدهاند ،برداشت ميكنند تا با بهرهگيري از آنها به شکلها و صورتهاي جدیدي دست یافته ،آنها را به
هدف معيني نزدیك كنند و نهایتاً در طراحيشان به كار برند .طبق گفته بسياري از طراحان و اندیشمندان ،آنچه معماران در تخيالت
خود دارند ،زایيده تصاویري است كه دیدهاند .پس ناگفته پيداست كه فاكتورهاي بصري در فرایند طراحي ،نقش به سزایي دارند .در
همين راستا ،از جمله مسائلي كه جاي آن در حوزه آموزش معماري خالي است ،بحث تخيل و جایگاه آن در حوزه طراحي معماري است.
بسياري از معماران معتقدند كه تخيل بخش الینفك هنر است .از طرفي معماري رشتهاي چندبعدي و فراگير است .معماري هم هنر است،
هم حرفه ،و هم حالتي ذهني دارد .بنابراین معمار خالق هم از تخيل برخوردار است و هم در بسياري از جنبهها خالقيت دارد كه برخي از
آنها كامالً هنري و فکرياند ،و برخي دیگر عملي ميباشند .از دید رایت ،آلتو و لوكوربوزیه ،خلق و خالقيت و تجسم نه تنها «مقدس» و
پوشيده در هالهاي مذهبياند ،بلکه باعث تقابل و رویارویي مدام عوامل خالقيت و جامعهاند.
در این مقاله نيز ما نمونههایي را از چگونگي استفاده معماران از منابع تصویري و قياس بصري ميان اشکال و فرمها ارائه ميدهيم و
شيوههاي خود را جهت پيدا كردن ترسيمهاي مشابه تشریح ميكنيم و نشان ميدهيم طرحهاي گرافيکي كه موجب یادآوري ميشوند و
بر پایه اسکيسها به وجود آمدهاند ،ميتوانند به طراحان (به خصوص در سيستم دانشگاهي) جهت پيدا كردن منابع جالب توجه از
زمينههاي مختلف ،كمك شایستهاي كنند .گفته ميشود هر چه دامنه این اطالعات بصري جامعتر باشد ،موجب افزایش خالقيت طرح نيز
ميشود .در همين راستا این مقاله به تشریح “قياس بصري” ميان انواع ترسيمها و تصاویر ميپردازد و بيان ميكند كه چگونه ميتوان از
اسکيسها و طرحوارهها به عنوان یك منبع استفاده كرد و مراجع بصري را براي طراحي خالق در فرایند آموزش طراحي معماري بازیابي
نمود.

كلمات كليدي :طراحي خالق ،آموزش معماری ،قياس بصری ،تخيل ،شباهت بصری

 - 1مقدمه
چالش اساسي در آموزش طراحي معماری ،پاسخ به این
سؤال است که چگونه ميتوان به دانشجویان کمک نمود تا
مهارتهای حل مسائل طراحي را کسب نموده و آنها را به
طـور خالقانه مـورد استفاده قـرار دهند .همـچنين چگـونه
تاریخ دریافت مقاله  ، 78/13/33تاریخ تصویب نهایي 77/7/4

 1دکتــرای معمــاری ،مــدرس دانشــکده معمــاری و شهرســازی،
دانشگاه علم و صنعت ایران( ،نویسنده مسئول)،
mkhakzand@iust.ac.ir
پست الکترونيکي:
 2استادیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 3دانشيار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشـگاه علـم و صـنعت
ایران
 4دانشجوي دكتري معماري ،دانشگاه علم و صنعت ایران

مي توان به دانشجویان آموزش داد تا دانش مرتبط کسب
شده را در حل مسائل جدید به کار گيرند .در یک سيستم
آموزشي معماری با استفاده از طرح وارهها ميخواهيم به
دانشجویان کمک کنيم تا تصاویر موجود در ذهن خود را به
عنوان مراجع بصری برای طرحهای خالق مورد استفاده قرار
دهند .طراحان در طراحيهای اوليه با استفاده از حوزههای
بيروني طرح در صدد شکل دادن به طرح اصلي هستند .این
مشاهدات به چنين سؤاالتي منتهي ميگردد ،چگونه
ميتوانيم یک سری از طرح وارهها را با مجموعهای از
فرمهای گوناگون و معنيدار ارتباط دهيم؟ طراحان چگونه
فرم های مورد نظر را پيدا کرده و به کار ميبرند؟ چگونه
ميتوان این فرایند را به دانشجویان آموزش داد؟
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طراحي ،فعاليتي پيچيده و دارای حوزههای فعاليتي
گوناگوني است که طراح در طول آن همواره با مسائل
مختلفي روبرو ميشود و به دنبال پاسخي برای آنهاست.
برای مثال رو ( )Roweبا مشاهده طراحان در هنگام
فعاليت ،فرآیندی در زمينه طراحي را شرح ميدهد که
ترکيبي از مفاهيم طرحواره و تصاویر و کشف ایدههای
طراحي ،بررسي موضوعات طراحي ،محدودیتهای محل،
تفکيکپذیری پروژهها و توسعه مفاهيم است [ .]1دو ()Do
در دیداری با طراحان در مورد فرآیند طراحي و دستهبندی
فعاليتهایشان مطالبي را مطرح کرد و فعاليتها را در سه
گروه اصلي «سازمانبندی» « ،ادراک و تصور» و در نهایت
«ساخت» دستهبندی کرد .به نظر وی هر فعاليت به
اطالعات خارجي گوناگوني نياز دارد و با استفاده از
روشهای مختلف ترسيم ،اجرا ميگردد [.]2
از آنچه تاکنون گفته شد مشخص ميشود ،که دانشجوی
معماری و طراح باید در مراحل طراحي ،زماني را (ب ه غير از
جستجو و تحليل) برای تخيل و تصور در حوزه ایدهیابي و
دستیابي به مفاهيم مناسب اختصاص دهد .خالقيت و
نوآوری در تمامي مراحل ذکر شده نقش بسيار مهم و
اساسي ایفا ميکند .کپي کردن و استفاده از اشکال مختلف
در بهبود طراحي معماری و محاسبات کاربردی نقش
اساسي را برعهده دارد .با امکان دستیابي به مجموعههای
مختلف و به کارگيری طرح وارهها ميتوانيم به طراحان
کمک نمایيم تا به منابع جالب و حتي مفيدی برای
طراحي خالق دست یابند؛ زیرا در این حال منابع بصری
ذهن آنها را تقویت کردهایم.
باید گفت دانش و مهارت ،از مهمترین عوامل در حل مسائل
طراحي هستند و پرورش فنون حل مسأله ،اساس و بنيان
کسب مهارت در این حوزه ميباشد .در حال حاضر آموزش
طراحي معماری ،بيشتر بر مبنای سعي و خطا و یا آزمایش
و بازخورد صورت ميگيرد .مطالب ارائه شده در این مقاله
نشان ميدهد که استفاده از راهبردهایي مانند قياس بصری
در مقوله آموزش حوزههایي نظير طراحي معماری -که
طراح مرتباً با مسائل پيچيده و متنوعي روبرو است-
مي تواند بسيار مفيد واقع شود و عملکرد دانشجویان را به
طور قابل توجهي بهبود بخشد .به خصوص درمورد
دانشجویان سالهای اول طراحي ،استفاده از این راهبرد در
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یادگيری آنها و بهدست آوردن ایدههای تازه بسيار مؤثر
است.
 – 2چالشهای پیش روی مسأله قیاس بصری
قياس و تفکر قياسي در بين دانشمندان ،فيلسوفان و
روانشناسان به عنوان سازوکاری قدرتمند مطرح است که
قابليت استفاده از دانش پيشين در جهت کسب اطالعات
جدید را دارا ميباشد [ .]3بحث قياس با حوزه علوم انساني
مرتبط بوده و فرد را به شناخت ميرساند .از آنجا که
معماری با حوزه علوم انساني درگير ميباشد ميتوان فرآیند
رسيدن به شناخت را با فرآیند رسيدن به اصول معماری در
یک سيستم آموزشي مقایسه نمود .از دیدگاه اندیشمندان
اسالمي ،شيوههای دستیابي به معرفت و شناخت شامل
تمثيل ،استقرا و قياس ميباشند .قياس روشي است که در
آن ،بر پایه یک قياس منطقي عام ،به شناخت نمونهای از
مصداق آن مي رسيم .در ميان اقسام قياس تنها قياسي
یقينآور است که هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل قياس
یقيني باشد .یعني مقدمات قياس از بدیهيات اوليه و
وجدانيات باشد یا به آنها بازگشت کند و قياس به شکل
درست ،سامان یافته باشد .چنين قياسي برهان ناميده
ميشود .انواع دیگر قياس یقين آور نيستند [.]4
طراحان بر اساس اشکال و فرمهای پایه و موجود در
طبيعت و آنچه بعداً دیدهاند ،به خلق ترکيبهای جدید
دست ميزنند .روشن است که ترکيب همين دادههای
بصری خود نيازمند درجاتي از خالقيت است .برای مثال
دفترچههای لئوناردو داوینچي از مطالعه ترسيمهای ساختار
گياهان ،آناتومي بدن انسان و دیگر اشکال طبيعي پر شده
است و خيلي از طراحيهای او ساختار فضایي این مراجع و
منابع را منعکس ميکند [ .]5لوکوربوزیه معتقد بود که
قدرت خالقيت یک فرد را از طریق مطالعه طبيعت (ترسيم
یک گياه ،یک برگ ،روح یک درخت ،توازن یک صدف
دریایي ،شکل گيری ابرها ،پيچيدگي بازی امواج در ساحل و
 )...ميتوان افزایش داد [ .]4معماران به جز پارتيتورهای
موسيقي ،اندامهای انسان و نقاشيها ،روی منابع بصری
متنوعتری به عنوان منبع ایدهیابي و تخيل در زمينه اشکال
فيزیکي و فضایي ساختمانها کارکردهاند [.]7
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فریزر و هنمي معتقدند :معماران از ترسيم ،جهت بازگشت
به الگوهای مشاهده شده (در ذهنشان) به عنوان شيوه ویژه

که قياس هميشه در فکر ما وجود دارد [ .]11الکساندرتي
زونيس نيز در این باره ميگوید :مباحثههای قياسي و

دیدن و جهت درک یک منبع در مسيری خاص ،استفاده
ميکنند [ .]8به عبارت دیگر ،طراح منابع مشاهده شده را
از طریق نشان دادن آن در یک ترسيم دست آزاد درک
کرده و ترسيم ميکند.
طراح جوان به آرامي ،از نمودارهای کلي و مفهومي به
نمونههای فيزیکي و ترسيمهای انعطافناپذیر حرکت
ميکند .در طي کار ،طراح یادداشتبرداری ميکند ،طرح
وارههای زیادی ترسيم ميکند ،عکسهای زیادی را به هم
مرتبط و متصل ميسازد ،تصاویر بسياری را از کتابها کپي
و ترسيم ميکند و منابع تصویری مورد عالقه و روند

استفاده از سوابق و تجارب ،نقش مهمي در طراحي معماری
ایفا ميکند [ .]12ویليام گردن سينکتيک در یک روش
برای توانمند کردن خالقيت 4 ،نمونه از شباهتها یعني
سمبليک بودن ،صراحت ،شخصي بودن و تخيل را مطرح
ميکند [ .]13پلالزیو در کتاب معروف خود «تفکر
گرافيکي برای معماران و طراحان» آنها را به استفاده از
قياس برای رسيدن به اکتشاف تشویق ميکند [.]14
دانشجویان و طراحان در حوزه معماری در بسياری از
موارد ،به خصوص در هنگام طراحي و تصحيح فرم از
نمودهای بصری استفاده ميکنند .قياس یکي از راههای به

طراحياش را پيشروی قرار ميدهد [.]9
آنچه برای اولين بار در ذهن طراح شکل ميگيرد ،نقش
اساسي در طي کردن روند طراحي وی دارد .شاید به
همين دليل است که نقش اساتيد طراحي در دانشکدههای
معماری در تعریف پروژه (توضيح برنامه) در جلسات
ابتدایي بسيار مهم مينماید .از سوی دیگر تصاویر شکل
گرفته در تخيل معماران حرفهای و پيش زمينه ذهني آنها
در مورد پروژهای که روی آن مشغول کارند ،در حل مسأله
و نيز طي کردن مراحل خالقه طراحي معماری نقش مهمي
را برعهده دارند .دیدههای معمار و طراح به عنوان منابع

کار بستن این نمودها در فرایند طراحي است .استفاده از
قياس مستلزم انتقال خالقانه اطالعات مرتبط و وابسته از
یک موقعيت شناخته شده (به نام منبع) به یک موقعيت
جدید (به نام هدف) ميباشد [ .]15طبق تئوری جنتنر،
قياس را مي توان به دو گروه قياس سطحي و قياس عمقي
(ساختاری) تقسيمبندی کرد .قياسهای سطحي به مفاهيم
قابل دسترسي یا مفاهيم سطحي از خصوصيات موضوع
مربوط ميشود .در مقابل قياسهای ساختاری دارای
سيستمي از روابط با نظمي باالتر هستند .این نوع قياسها
تأثير بسيار زیادی بر کيفيت راه حل دارند [.]14

تصویری او ،ميتواند وی را در طي کردن مراحل مختلف
طراحي یاری نماید .این منابع همواره باید تکميل و
داده های آن به روز شود .در چنين شرایطي است که طراح
ميتواند همراه با حرکتهای روز دنيا به طراحي بپردازد.

حقيقت آن است که در فرایند آموزش طراحي ،قياس
بصری ،یک استراتژی قدرتمند برای حل مسائل است که
ميتواند مسائل جدید و غير معمول را به صورت تعریف
شده ،توضيح دهد.
موفقيت در استفاده از قياس عموماً به راهي که از آن
اطالعات مرتبط به دست ميآید و منتقل ميشود ،وابسته
است و این امر به مهارت دانشجو در این حوزه بستگي دارد
[ .]17داهلر ) (Dahelerو همکارانش معتقدند که این نکته
تا حدودی به روشهایي ارتباط دارد که با استفاده از آنها
موضوعات دانش را نشان ميدهند .تجربيات در حوزههای
مختلف به این نکته کمک مينماید که بتوانيم با ترسيم
ساختاری از منبع به هدف دست یابيم [.]18
دانشجویان اغلب نميتوانند تشخيص دهند که چگونه
مي توان با استفاده از مشکالت قبلي مسائل جدید را حل
نمود و به همين دليل عقيده دارند دارای مهارت کافي برای

 - 3معرفی يك راهبرد ادراكی در طراحی معماری
جنتنر و مدینا شواهد زیادی بر این ادعا ارائه کردهاند که
تفکر بر مبنای شباهت و همانندی ،تدبيری قدرتمند در
حل بسياری از انواع مشکالت ميباشد .در این ميان ،قياس
که به شباهت بين ارتباطات اشاره ميکند از جایگاه خاصي
برخوردار است؛ زیرا به غير از شباهت در خصوصيات
سطحي ،ارتباطات ساختاری را نيز در بر ميگيرد [.]11
در این قسمت بر آنيم تا نقش و اهميت قياس بصری را در
یک فرایند معماری نشان دهيم .دنيس اسکات براون در
کتاب «طراحي در ذهن» نوشته الوسون متذکر ميشود
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استفاده از قياس و کاربرد دستورالعملهای آن نميباشند.
تجربه و دانش در یک زمينه خاص ،از شرایط عمومي الزم

ب) دیاگرامها به اندازه کافي انتزاعي ميباشد تا تعداد
زیادی از تصاویر را بتوان به آنها مربوط کرد.

برای مهارت در آن زمينه هستند [ .]19در همان زماني که
حرفهایها از قياس به خوبي استفاده مينمایند و آن را بر
اساس شباهتهای ساختاری به کار ميبرند ،تازهکاران و
دانشجویان تالش دارند تا اشکالي سطحي را از منابع
موجود اصالح نمایند که در اغلب حاالت به قياسي ناموفق
ختم ميشود .ولي اگر منبع شباهتهای ساختاری را با
مسأله به مشارکت بگذارند ،موفقتر خواهند بود [.]21
به طور کل مراحل اصلي استدالل قياسي شامل این موارد
ميشوند -1 :شناسایي و بازیابي -2 ،ترسيم و انتقال
 -شناسایي و بازیابي :در این مرحله موضوعات شناسایي

ج) همسان کردن تصویر هدف از مجموعه در دسترس
با نمودار مشابه مطرح ميشود [.]24
گلداشميت مي گوید :در مورد صدف خرچنگ لوکوربوزیه و
قياس آن با بنای رنشان (آنچه لوکوربوزیه با چشم ذهن
خود دیده است ،و شاید هرگز بر روی کاغذ نيامده باشد)
ميتوان گفت :شاید طرح او به هيچ کدام از نمودارهای
صدف خرچنگ و سقف شباهتي نداشته باشد .گلداشميت
آن را نموداری مي بيند که نوع انتزاعي یک طرح واره
ميباشد و به عنوان یک تصویر گرافيکي ،جزئياتش از
حوزهای با حوزه دیگر قياس ميشود [.]25

شده و مطابق با مشخصات گوناگون موضوع ،معين
ميگردند .مشخصاتي که خالصهای از راه حل را در خود
داشته باشند .این مشخصات باعث اصالح و بازیابي مسأله
در حافظه ميشوند .آزمایشات زیادی انجام شده است تا
فرایند بازیابي با استفاده از نشانهها یا بدون نشانه مورد
مطالع ه قرار بگيرد .این روش نيازمند منابعي است که
دستورالعملهای الزم در لغات کليدی یا نشانههای بصری را
در خود داشته باشد .این نشانههای بصری نظير اشکال
هندسي اصول راه حل را همانند مشکالت اصلي در خود
حفظ مينمایند .گيک و هلیوک بر این باورند هنگامي که
موضوعات به طور آشکار مطرح نگردند و ارتباط منابع
بصری با مسائل مشخص نباشد ،در مرحله بازیابي با مشکل
مواجه شده و کاربرد اصول قياس امکان پذیر نيست[.]21
ویسبرگ و آلبا نيز دریافتند که به کارگيری فيزیکي نشانهها،
زماني سودمند خواهند بود که علتها مورد کارشناسي قرار
گرفته و رابطه بين آنها و مشکالت طراحي تعریف گردد
[.]22
 ترسيم وانتقال :زماني که قياس از منبع بالقوه ،بازیابيمي گردد ،در شرایط موجود بين علت و معلول و بين منبع
و موضوع رابطهای برقرار ميشود [15و.]23
تحليلي نيز که به وسيله گابریل گلداشميت صورت گرفته ،به
تصاویر بصری ،به ویژه گرتهبرداری و کاربرد آن در استدالل
طراحي قياسي توجه دارد .گلداشميت بر این باور است که در
قياس بصری :الف) بازیابي تصویر بر پایه مشابهتهای بصری
انجام ميشود.
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 -4قیاس بصری و ارتباط با مبحث شبیهسازی
بصری و ترسیم
قياس را مي توان شباهت یا همانندی ارتباطات تعریف نمود
[ .]24این مسأله مي تواند نکته کليدی و مهمي در سيستم
آموزشي باشد که در بسياری از عملکردهای مبتني بر
خالقيت ،شبيه سازی بصری یا همانندی ،نقش کليدی را
برعهده دارند .استفاده از همانندی و شبيهسازی در بسياری
از مباحث مربوط به روشهای طراحي و فرآیندهای مربوط
به آن به کار برده شده است [ .]27برادبنت ميگوید:
طراحي قياسي ،منبع بسيار قدرتمندی برای ایدههای خالق
در معماری است [ .]28معماران به طراحي بصری عادت
داشته و به صورت ترسيمي (یا بقول الزیو مداد در دست)
فکر ميکنند [ .]14بنابراین برای معماران ،قياس بصری
دارای اهميت خاصي بوده و در آموزش طراحي حرفهای
معموالً به کار گرفته ميشود .آنتوني آنتونيادس ميگوید :ما
همگي زماني که تالش ميکنيم تا مفهوم یا موضوعي را
ببينيم در واقع در حال انجام کار استعاری هستيم ،به اميد
این که در مقایسه یا از طریق گسترش موضوع ،بتوانيم
مفهوم مورد نظر خود را در راه جدیدی آشکار کنيم [.]29
تحقيق در مورد تفکر بصری نشان ميدهد که چگونه
ترسيم مي تواند موجب گسترش و توسعه طراحي شود.
برای مثال شون طراحي را به عنوان یک گفتگو بين طراح و
مسأله طراحي ميبيند (به صورت طرح وارهها و ترسيم) که
در این فرایند یک طراح انواع مختلف «دیدن» را تجربه
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ميکند [ .]31خارج از بحث تخيل و ذهن ،ترسيم نقش
مهمي را در تفکر طراحي ایفا ميکند .برای مثال مایکل

اطالعات (جدا از مدلهای کاربردی یا رفتاری) مواردی
هستند ،که طراحان اقتباس کرده و آنها را در طرحهای

گریوز در “ضرورت ترسيم” بر این نظر است که "ترسيم"
نقطه مرکزی در طراحي معماری است و او عوامل گوناگوني
را شناسایي ميکند تا این که ترسيم به انجام برسد [.]31
رابرت آکسمن اشاره ميکند :در گرته برداری مکرراً ميبينيم
که طراح یک شباهت نسبي را به عنوان شکلي از «قدم زدن
بيرون از محيط کار طراحي» انتقال ميدهد [ .]32آکسمن،
گرته برداری طراحان را جهت کشف یک شباهت نسبي
مي بيند ،که از آن طریق مشکل طراح را قبل از بازگشت به
توسعه طراحي ،تکرار ميکند.
طرح وارهها و طرحهای مشابهي که از آنها سخن گفته شد،

خود بکار بردهاند .تابلوهای نقاشي ،عکسها ،نمودارها و
طرح وارهها نيز ميتوانند به عنوان منابع بصری در نظر
گرفته شوند .به نظر ميرسد این منابع کليدی در اثبات و
تقویت سه فعاليت مربوط به طراحي خالق نقش مهمي را
بازی مينمایند .این سه نقش عبارتند از« :ترکيب ایدهها»،
«کاربرد شبيه سازی» و «گسترش فضای تحقيق».
بسياری از کتابها با موضوع طراحي استفاده از منابع
بصری را مورد بررسي قرار ميدهند تا به اهداف معماری
دست پيدا کنند .برای مثال طراحي در معماری ،نکات
بصری و اشعار معماری به معماران توصيه ميکنند که از

معموالً در آتليههای معماری پدیدار ميشوند .اساتيد
(خواسته یا ناخواسته) معموالً دانش جویان را تشویق
مينمایند تا در طرحهای خالق خود از همانندی و شبيه
سازی استفاده نمایند .کاربرد همانندی برای دستیابي به
فرم فيزیکي ،یکي از دیگری اصولي است که در این ميان به
آن اشاره ميشود.
بودن ( )Bodenچنين ميگوید که خالقيت مستلزم شناخت
همانندی غير معمول ایدههای به وجود آمده ،توسط منابع
مختلف و استفاده از آنها در حل مسأله ،کشف راه حل و
ارزیابي آنها ميباشد .او چنين نتيجهگيری ميکند که

منابع بصری به عنوان قياس بصری و شبيهسازی استفاده
نمایند [28 ،7و .]34مطالب مربوط به طراحي و اظهار
نظرات شخصي معماران اغلب استفاده از قياس و شبيه
سازی را طي فرایند طراحي مطرح مينمایند .نمونههای
بسياری را مي توان در کارهای معماران مشهور همچون
لوکوربوزیه ( )Le Corbusierفرانک لوید رایت ( Frank loyd
 )Wrightو آلوار آلتو ( )Alvar Altoپيدا کرد [.]38-35
در واقع بسياری از دانشجویان معماری مجموعهای از
تصاویر را برای طراحي بررسي مينمایند گرچه غالب ًا
طراحي با ترسيم همراه است .با توجه به آنچه گفته شد،

استراتژی کلي به کار برده شده عبارت است از تعریف،
تکرار ،حذف یا ترکيب قسمتهایي که از یک یا چند منبع
بصری برگزیده شدهاند .شاید بتوان چنين گفت که فرایند
طرح معماری خالق نيز با اقتباس ،شبيه سازی و هماهنگ
کردن فرم دیگر ساختمانها و استفاده از عوامل انساني و
طبيعي کامل ميگردد [.]33

کپي کردن ،تغيير شکل و ترکيب فرمهای مرجع از موارد
دیگری است که در طراحي وجود دارند .معماران و اساتيد
طراحي ،دانشجویان را تشویق مينمایند تا در طرحهای
خود از منابع بصری استفاده کنند  .آنتونيادس در کتاب
«اشعار معماری» کاربرد فرمهای طبيعي را برای معماران
به صورت خالصه مطرح کرده و آنها را تشویق ميکند که
در ترسيمهای خود از طبيعت استفاده نمایند تا خالقيت
مورد نظر را به دست بياورند [ .]7کاپلمن ( )Caplemanو
جوردن ( )Jordanکتابي به نام «اصول معماری» دارند که
در آن دانشجویان و طرحهای آنها را مورد بررسي قرار
ميدهد (طرح هایي که در آنها از الگوی حشرات و گياهان
نيز استفاده شده است) [.]39
ادواردز ( )Edwardsدر کتاب «طراحي به کمک سمت
راست مغز» مي گوید که کشيدن و رسم کردن آسانترین
راه برای حل مشکالت ميباشد [ .]41طرح واره معماری

 -5استفاده از شباهتهای بصری و ذهنی در جهت
يافتن منابع بصری
معموالً طراحان معمار برای تعریف موضوعات طبيعي و
مصنوعي که طرح آنها را تشکيل ميدهد از اصطالح
"منابع" استفاده مينمایند .برای مثال صخرهها ،آبشارها و
درختان ،آالت و حتي نتهای موسيقي و به ویژه ساختمانها
برای معماران منابع بصری به شمار ميروند .یعني مهمترین
اصل در مورد آنها شکل یا فرم فيزیکي آنهاست و این
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مي تواند به اهداف کلي نظير حس سه بعدی یک طرح،
کاربردهای خاص نظير دوران ،یا ساختار و روشهای ساخت

در مقابل ممکن است مراجع بصری ،ذهنيت یا تصوری
باشد که طراح از موضوع مورد نظر خود داشته است و طرح

دست یابد .در کتاب چينگ ،معماری (فرم ،فضا ،نظم و
نمودارها) نشان ميدهد که چگونه اجزای معماری ،فضای

با مفهوم و تصو ری از طرح مرجع ارتباط بر قرار کند که در
این حالت به طور غيـرمستـقيم و با رویـکردی نـوگـرا ،وی
تصویر ذهني خود را به الگووارههایي تبدیل ميکند .در این
حالت با آن که ميان داشتههای ذهني و طرح نهایي ارتباط
وجو دارد ،اما خالقيت طراح نيز به خوبي خود را نشان
ميدهد .طرحهای لویيکان ،نمونههایي از این رویکرد
هستند [.]44

ساخته شده را تعریف مينماید و این که چگونه با الگوگيری
از ساختمانهایي که وی مطرح ساخته ميتوان بهتر طراحي
کرد [ .] 41لوکارد معتقد است معماران طرح اوليه را به
عنوان آزمایش ترسيم ميکنند ،سپس قسمتهای اضافي
حذف و پاالیش طبق ایدههای تجسمي انجام ميگيرد و
ایدهای که به دیگران نشان داده ميشود ،در واقع طرح ثانویه
است [ .]42آلتو ( ) Altoدانشجویان خود را تشویق ميکرد
طرحواره های خود را به صورت آزاد ترسيم نمایند (تفکر و
ترسيم) ،به همين دليل آن «خطوط زیبا» چشم را برای
شکلگيری فرم پرورش خواهد داد [.]38
ميتوان گفت در طراحي معماری دو مکانيزم جهت بازیابي
تصویری در طراحي وجود دارد .یادآوری ميتواند بصری
باشد ،یعني زماني که طرح واره یک مسأله در طراحي ،یک
فرم مرجع را به ما یادآوری مينماید طراح مستقيماً از
مراجع بصری ذهني خود ،سود ميجوید .نمونههایي از این
کاربرد را در معماری معاصر ایران نيز ميتوان مشاهده نمود
[.]43

شکل  2طرحواره مربوط به تاالر شهر
 ،City hallطراحي :آلوار آلتو

لوکوربوزیه درباره طراحي کليسای رنشان مي گوید :خرچنگ

شکل  1وجه شباهت تئاتر شهر تهران در سازه بنا و
ساختار كلي نما؛ با ساختمان فرودگاه داران ،طراحي
مينورو یاماساكي 1691
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سخت پوست که در جزیره النگ در سال  1944گرفته شد،
در تخته رسم من دراز کشيده است و این سقف کليسا
خواهد بود [ .]35فریزر و هنمي اشاره ميکنند که دفترچه
طراحي لوکوربوزیه درباره «رنشان» شامل منابع تصویری
دیگری ،مثل یک بال هواپيما ،پرش اسکي و اشکالي از
ساختمانهای آفریقای شمالي نيز ميشود [ .]8جفری
برادبنت نيز روند طراحي رنشان را به عنوان توالي
قياسهای شکلي مورد بحث قرار ميدهد [ .]28او معتقد
است؛ بعد از اینکه شکل صدف به عنوان سقف کليسا
انتخاب شد ،لوکوربوزیه شکل زنگ را در نقشه طبقه باال
برای نشان دادن «تصویر زنگ» به کار برد .درختان نخل
برای ستونهای گالری  BCEسانتياگو کاالتراوا ،سرهایي در
حال فریاد کشيدن برای پورتاپيای ميکل آنژ و یا
کرجيهای در بندر سيدني برای شکل سقف که به عنوان
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خانه اپرای اتزون ( )Utzonمورد استفاده قرار ميگيرد
[45و.]44

a

b

c

d

شکل  3مثالهایي از شکلهاي یاد آورنده
 . aسقف كليساي رونشان كه توسط لوكوربوزیه از پوسته
خرچنگ الهام گرفته شده است.
 .bستون هاي گالري  BCEسانتياگو كاالتراوا یاد آور
درختان نخل است.
 . cپورتا پياي ميکل آنژ ممکن است از نقاشي سري در حال
فریاد الهام گرفته شده باشد.
 . dیکي از شركاي ساختماني آتزون در سالن اپراي سيدني
مي گوید طرح بيروني سالن یاد آور كرجي هایي است كه در
بندر سيدني وجود دارند.

استفاده از منابع تصویری در طراحي خالق در کنار عملکرد
ترسيم دست آزاد بي شک به نتيجه خواهد رسيد.
لوکوربوزیه ميگوید؛ یک طراح جهت ترسيم افکارش،
جهت ترسيم خطوط ،آموزش دادن کتابها ،سازماندهي
سطوح و  ...تالش ميکند .همه اینها به این معني است
که ابتداً نگاه ميکنيم ،سپس مشاهده ميکنيم و در نهایت
احتماالً کشف ميکنيم و بعد از همه این مراحل نوبت به
الهام بخشي ميرسد [.]8
برای پي بردن به ارزش تفکر بصری و قياس بصری در
آموزش طراحي معماری ،همين بس که بدانيم اغلب
محققان در علم شناختي ،بر حوزههای بصری و درک
بصری تأکيد دارند [ .]24بيشتر طراحان موفق از
محرکهای بصری نظير انواع نمایشهای بصری برای حرکت
در فرایند طراحي کمک ميگيرند .استفاده طراحان از
نمایش بصری ،این نکته را مطرح ميکند که چرا قياس

بصری راه حل بسيار مناسبي است که ميتوان با استفاده از
آن مسائل طراحي را حل کرد [3و.]25
اقدامات اخير نقش بسيار مهم قياس بصری را در طراحي
ثابت کردهاند [3و .]47مطالعات نشان دادند که استفاده از
قياس بصری کيفيت راه حلهای طراحي را افزایش
ميدهد .ناکامي یا موفقيت در زمينه کاربرد قياس بر اساس
کيفيت راه حلهای طراحي به دست آمده ،ارزیابي
ميگردد ،اگرچه در اغلب شرایط برای رسيدن به موفقيت
در فرایند طراحي دستورالعملهای استفاده از انواع قياس،
عاملي بسيار مهم ميباشد .این در حالي است که جنبههای
مربوط به کاربرد قياس بصری در طي زمان طراحي هنوز
کشف نشدهاند.
 –6نتیجهگیری
امروزه ما در آغاز غني ترین دوره درک خالقيت در معماری
به واسطه ابزارهای عيني و غيرعيني به سر ميبریم .در واقع
ما در عين حال که افق کاوش در امور عيني جدید را
گسترش دادهایم ،به برتری «امور غيرعيني» باور داریم و
اکنون به دنبال افقهای جدیدی برای کاوش در امور عيني
جدید هستيم .اینک به دنبال تداعيهای نو ،محرکهای نو،
بررسي هنرها و هنرمنداني که تاکنون بررسي نکردهایم ،یا
راههایي هستيم که هرگز در آنها قدم نگذاشتهایم .به عالوه
ما معماری را به عنوان کنشي خالقه و بسيار متوازن لحاظ
ميکنيم .در مقاله حاضر مواردی را مورد بحث قرار دادیم
که به تصورات در فرایند آموزش طراحي خالق معماری
کمک مينماید و جایگاه تخيل را روشنتر ميسازد .چنين
فرایند طراحي ميتواند دارای منابع بصری با فرمهای مشابه
باشد .این روش سه هدف عمده خالقيت را دربرميگيرد:
ترکيب ایدههای منابع مختلف ،کاربرد شبيه سازی بصری و
همانند سازی ،گسترش فضای تحقيقاتي و دستیابي به راه
حلهای جدید.
سؤال اوليه این است که چگونه تصاویر مرجع و در مرحله
بعد تخيل ميتواند در فرایند طراحي خالق مورد استفاده
قرار گرفته و به طرح وارهها تبدیل شود .مثالهایي از
تحقيقات طراحي و آموزش و نمونه کارهایي از طراحان
معروف به ميان آوردیم .همچنين از گرایش و تمایل
معماران آگاهيم که دوست دارند در مورد خالقيتشان
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داستا ن سرایي شده و در مورد طرحهای آنها افسانه سازی
شود و این ارتباط با بحث تخيل و تصور در حوزه طراحي
ارتباطي نزدیک دارد .بادبانهای اوتزون یا صدف خرچنگ
لوکوربوزیه ميتواند براحتي توجيه عقالني داشته باشد .هر
چند نمونههایي هم از یادآوردندههای بصری و شبيه سازی
و همانندی در طراحي و کاربرد آنها را هم مورد بررسي قرار
دادیم .ماحصل این تحقيق دستیابي به دو رویکرد مبتني
بر قياس بصری است .در رویکرد اول معماران مستقيماً از
دیدهها و مراجع بصری خود در فرایند طراحي معماری بهره
ميبرند و در رویکرد دیگر (همچون آلتو و کان) ذخيرههای
بصری بسيار غني به طرحوارهها و دیاگرامهایي بدل
ميگردید ،که خود شروعي برای فرایند طراحي معماری
محسوب ميشوند.
مراجع بصری و همانندی ترسيم را توضيح دادیم که با
استفاده از آن تصاویر با اشکال مشابه و روابط فضایي قابل
بازیابي ميباشند .منظور ما این نيست که یاد آورندههای
بصری تمام موارد طراحيخالق را تشکيل ميدهند .اقتباس
و استفاده از شکلهای گوناگون و شبيهسازی بصری و
همانندی ،بخشي و تنها بخشي از داستان ميباشد .ما فقط
سيستمي را برای بازیابي مطرح کردیم ،ولي به این نکته که
چگونه مراجع در فرایند همانندسازی ب ه کار برده ميشوند،
اشارهای نشدهاست .در نهایت با توجه به نمودار زیر ميتوان
مشاهده کرد که چگونه قياسهای بصری که در مرحلهای
پس از آگاهي جای ميگيرند ،در روند تکاملي آموزش
طراحي اهميت ميیابند و مي توانند معمار را در خلق یک
اثر شایسته و طرح خالق یاری نمایند .هر چه ميزان
آگاهي های بصری بيشتر باشد و به قولي بهتر دیده باشيم،
بهتر خواهيم توانست از مرحله قياسهای بصری در فرایند
طراحي ،عبور کنيم و به ارائه طرحي خالق در مرحله الهام
(چنانچه لوکوربوزیه معتقد است) نائل آیيم.
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