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  معماريطراحي  خالققياس بصري و جايگاه آن در آموزش 
  

  4مريم عظيميو   3محسن فيضي ، 2فرهنگ مظفر ، 1مهدي خاك زند

 
  

و در  هاي تصويردار ها و ديگر مجموعه ها، روزنامهاغلب تصاوير مرجع را از كتاب ايدانشجويان معماري و حتي معماران حرفه: چكيده
آنها را به  يافته،ي جديدي دست هاو صورت هالبه شكگيري از آنها با بهرهكنند تا  مي اند، برداشتدهكل آنچه كه در طول عمرشان دي

طبق گفته بسياري از طراحان و انديشمندان، آنچه معماران در تخيالت  .شان به كار برند در طراحي نهايتاًو  كنندهدف معيني نزديك 
در . سزايي دارنده نقش ب ،طراحي فرايندپس ناگفته پيداست كه فاكتورهاي بصري در . داناست كه ديده تصاويريخود دارند، زاييده 

. بحث تخيل و جايگاه آن در حوزه طراحي معماري استدر حوزه آموزش معماري خالي است،  ي كه جاي آنمسائلهمين راستا، از جمله 
معماري هم هنر است، . اي چندبعدي و فراگير استعماري رشتهماز طرفي . الينفك هنر است بخشبسياري از معماران معتقدند كه تخيل 

ها خالقيت دارد كه برخي از بنابراين معمار خالق هم از تخيل برخوردار است و هم در بسياري از جنبه. دارد و هم حالتي ذهني ، حرفههم 
و » مقدس«لوكوربوزيه، خلق و خالقيت و تجسم نه تنها از ديد رايت، آلتو و  .باشندمي اند، و برخي ديگر عمليهنري و فكري آنها كامالً

  . انداند، بلكه باعث تقابل و رويارويي مدام عوامل خالقيت و جامعهاي مذهبيپوشيده در هاله
يم و ده ارائه مي هااشكال و فرمميان  قياس بصريو  منابع تصويريمعماران از  ههايي را از چگونگي استفاد نيز ما نمونه مقالهدر اين 
شوند و  هاي گرافيكي كه موجب يادآوري ميدهيم طرح كنيم و نشان مي هاي مشابه تشريح مي هاي خود را جهت پيدا كردن ترسيم شيوه
جهت پيدا كردن منابع جالب توجه از  )به خصوص در سيستم دانشگاهي( توانند به طراحان اند، مي وجود آمدهه ها بسياسك هبر پاي
، موجب افزايش خالقيت طرح نيز تر باشدچه دامنه اين اطالعات بصري جامع شود هرگفته مي .كنند ايشايستهمك هاي مختلف، ك زمينه
از  توانمي چگونه كه كندبيان مي پردازد و مي و تصاوير ها ميان انواع ترسيم“ قياس بصري”اين مقاله به تشريح در همين راستا . شودمي

بازيابي  آموزش طراحي معماري فراينددر  و مراجع بصري را براي طراحي خالق كرداستفاده  ان يك منبععنوه ها بوارهو طرحها  اسكيس
  .نمود

 
  

  تخيل، شباهت بصري، ، آموزش معماري، قياس بصريطراحي خالق :كلمات كليدي
  
  
  مقدمه - 1

چالش اساسي در آموزش طراحي معماري، پاسخ به اين 
دانشجويان كمك نمود تا توان به ال است كه چگونه ميؤس

 ها را بهطراحي را كسب نموده و آن مسائلهاي حل مهارت
   ونه ـچنين چگـهم. رار دهندـورد استفاده قـور خالقانه مـط
  
  
  
  
  
  
  
  

  
توان به دانشجويان آموزش داد تا دانش مرتبط كسب مي

در يك سيستم . شده را در حل مسائل جديد به كار گيرند
خواهيم به ها مياستفاده از طرح وارهآموزشي معماري با 

ه تا تصاوير موجود در ذهن خود را ب كنيمدانشجويان كمك 
قرار هاي خالق مورد استفاده عنوان مراجع بصري براي طرح

هاي حوزه هاي اوليه با استفاده از در طراحيطراحان  .دهند
اين . شكل دادن به طرح اصلي هستند در صددبيروني طرح 
     گردد، چگونهي ميمنته تيه چنين سؤاالمشاهدات ب

   اي از ها را با مجموعهتوانيم يك سري از طرح وارهمي
چگونه طراحان دار ارتباط دهيم؟ هاي گوناگون و معنيفرم
برند؟ چگونه هاي مورد نظر را پيدا كرده و به كار ميفرم
  را به دانشجويان آموزش داد؟ فرايندتوان اين مي

 
 

    4/8/88تاريخ تصويب نهايي  ، 30/10/87قاله تاريخ دريافت م
دكتــراي معمــاري، مــدرس دانشــكده معمــاري و شهرســازي،   1

  ،)نويسنده مسئول(دانشگاه علم و صنعت ايران، 
   mkhakzand@iust.ac.ir:                           پست الكترونيكي

  ايران ، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت استاديار 2
دانشـگاه علـم و صـنعت     دانشكده معماري و شهرسازي،، دانشيار 3

  ايران
  دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشجوي دكتري معماري 4
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  مهدي خاك زند و همكاران
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هاي فعاليتي اليتي پيچيده و داراي حوزهفع ،طراحي
 مسائلگوناگوني است كه طراح در طول آن همواره با 

  . ستشود و به دنبال پاسخي براي آنهامختلفي روبرو مي
با مشاهده طراحان در هنگام  )Rowe( براي مثال رو

دهد كه فعاليت، فرآيندي در زمينه طراحي را شرح مي
هاي و تصاوير و كشف ايدهواره تركيبي از مفاهيم طرح

هاي محل، طراحي، بررسي موضوعات طراحي، محدوديت
) Do(دو . ]1[است  ها و توسعه مفاهيمپذيري پروژهتفكيك

بندي در ديداري با طراحان در مورد فرآيند طراحي و دسته
ها را در سه هايشان مطالبي را مطرح كرد و فعاليتفعاليت

و در نهايت  »ادراك و تصور«، » بنديسازمان« گروه اصلي
هر فعاليت به  به نظر وي .بندي كرددسته» ساخت«

   اطالعات خارجي گوناگوني نياز دارد و با استفاده از 
  ]. 2[ گرددهاي مختلف ترسيم، اجرا ميروش

شود، كه دانشجوي از آنچه تاكنون گفته شد مشخص مي
ه غير از ب(زماني را  ،معماري و طراح بايد در مراحل طراحي

يابي و براي تخيل و تصور در حوزه ايده) جستجو و تحليل
خالقيت و . يابي به مفاهيم مناسب اختصاص دهددست

نوآوري در تمامي مراحل ذكر شده نقش بسيار مهم و 
كپي كردن و استفاده از اشكال مختلف .  كنداساسي ايفا مي

در بهبود طراحي معماري و محاسبات كاربردي نقش 
هاي يابي به مجموعهبا امكان دست. برعهده داردرا  اساسي

توانيم به طراحان ها ميكارگيري طرح وارهه مختلف و ب
يم تا به منابع جالب و حتي مفيدي براي  يكمك نما

زيرا در اين حال منابع بصري  ؛طراحي خالق دست يابند
 .ايمرا تقويت كرده آنهاذهن 

 مسائلين عوامل در حل تردانش و مهارت، از مهمبايد گفت 
، اساس و بنيان مسألهپرورش فنون حل  و طراحي هستند

در حال حاضر آموزش . باشدكسب مهارت در اين حوزه مي
طراحي معماري، بيشتر بر مبناي سعي و خطا و يا آزمايش 

مطالب ارائه شده در اين مقاله . گيردو بازخورد صورت مي
قياس بصري  ماننديي دهد كه استفاده از راهبردهانشان مي

كه  - هايي نظير طراحي معماريدر مقوله آموزش حوزه
     -با مسائل پيچيده و متنوعي روبرو است طراح مرتباً

تواند بسيار مفيد واقع شود و عملكرد دانشجويان را به مي
درمورد خصوص  به. بخشدطور قابل توجهي بهبود 

اين راهبرد در هاي اول طراحي، استفاده از دانشجويان سال

ثر ؤهاي تازه بسيار مدست آوردن ايدهها و بهيادگيري آن
  .است

  
  قياس بصري مسألههاي پيش روي چالش – 2

قياس و تفكر قياسي در بين دانشمندان، فيلسوفان و 
روانشناسان به عنوان سازوكاري قدرتمند مطرح است كه 
قابليت استفاده از دانش پيشين در جهت كسب اطالعات 

بحث قياس با حوزه علوم انساني  ].3[ باشدديد را دارا ميج
از آنجا كه  .رساندمرتبط بوده و فرد را به شناخت مي

توان فرآيند باشد ميري با حوزه علوم انساني درگير ميمعما
رسيدن به شناخت را با فرآيند رسيدن به اصول معماري در 

مندان از ديدگاه انديش. يك سيستم آموزشي مقايسه نمود
 شامليابي به معرفت و شناخت هاي دستاسالمي، شيوه

قياس روشي است كه در . باشندمي تمثيل، استقرا و قياس
اي از پايه يك قياس منطقي عام، به شناخت نمونه آن، بر

در ميان اقسام قياس تنها قياسي . رسيممصداق آن مي
س آور است كه هم از نظر محتوا و هم از نظر شكل قيايقين

يعني مقدمات قياس از بديهيات اوليه و  .يقيني باشد
نها بازگشت كند و قياس به شكل ه آوجدانيات باشد يا ب

  چنين قياسي برهان ناميده . درست، سامان يافته باشد
  ].4[انواع ديگر قياس يقين آور نيستند  .شودمي

هاي پايه و موجود در طراحان بر اساس اشكال و فرم
هاي جديد كيباند، به خلق ترديده عداًطبيعت و آنچه ب

هاي روشن است كه تركيب همين داده. زننددست مي
براي مثال  .بصري خود نيازمند درجاتي از خالقيت است

هاي ساختار  ترسيم ههاي لئوناردو داوينچي از مطالع هچ دفتر
گياهان، آناتومي بدن انسان و ديگر اشكال طبيعي پر شده 

هاي او ساختار فضايي اين مراجع و  حياست و خيلي از طرا
كه  معتقد بودلوكوربوزيه ]. 5[ كند عكس مينمنابع را م

ترسيم (طبيعت  هقدرت خالقيت يك فرد را از طريق مطالع
يك گياه، يك برگ، روح يك درخت، توازن يك صدف 

گيري ابرها، پيچيدگي بازي امواج در ساحل و  دريايي، شكل
پارتيتورهاي به جز معماران ]. 6[ دتوان افزايش دا مي...) 

روي منابع بصري ، ها هاي انسان و نقاشي موسيقي، اندام
اشكال يابي و تخيل در زمينه ايده منبعتري به عنوان  متنوع

  .]7[ اند ها كاركردهفيزيكي و فضايي ساختمان
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معماران از ترسيم، جهت بازگشت  :فريزر و هنمي معتقدند
 هويژ هبه عنوان شيو) در ذهنشان(شاهده شده مهاي  به الگو

يك منبع در مسيري خاص، استفاده  دركديدن و جهت 
به عبارت ديگر، طراح منابع مشاهده شده را . ]8[ كنند مي

ترسيم دست آزاد درك  كي دراز طريق نشان دادن آن 
  . كند كرده و ترسيم مي
، از نمودارهاي كلي و مفهومي به آراميطراح جوان به 

ناپذير حركت  هاي انعطاف يزيكي و ترسيمهاي ف نمونه
كند، طرح  برداري ميدر طي كار، طراح يادداشت. كند مي
 به همهاي زيادي را  كند، عكس هاي زيادي ترسيم مي هروا

ها كپي را از كتاب بسياري، تصاوير سازد مرتبط و متصل مي
منابع تصويري مورد عالقه و روند و  كند و ترسيم مي

  .]9[دهد  روي قرار مي شرا پي اش طراحي
گيرد، نقش اولين بار در ذهن طراح شكل مي آنچه براي

  شايد به . اساسي در طي كردن روند طراحي وي دارد
هاي همين دليل است كه نقش اساتيد طراحي در دانشكده

در جلسات ) توضيح برنامه(معماري در تعريف پروژه 
اوير شكل از سوي ديگر تص. نمايدابتدايي بسيار مهم مي

اي و پيش زمينه ذهني آنها گرفته در تخيل معماران حرفه
أله اي كه روي آن مشغول كارند، در حل مسدر مورد پروژه

طراحي معماري نقش مهمي  و نيز طي كردن مراحل خالقه
اح به عنوان منابع هاي معمار و طرديده. برعهده دارندرا 

ل مختلف تواند وي را در طي كردن مراحتصويري او، مي
   اين منابع همواره بايد تكميل و  .طراحي ياري نمايد

در چنين شرايطي است كه طراح . هاي آن به روز شودداده
  . هاي روز دنيا به طراحي بپردازدتواند همراه با حركتمي

  
  معرفي يك راهبرد ادراكي در طراحي معماري - 3

اند كه هجنتنر و مدينا شواهد زيادي بر اين ادعا ارائه كرد
تفكر بر مبناي شباهت و همانندي، تدبيري قدرتمند در 

در اين ميان، قياس . باشدحل بسياري از انواع مشكالت مي
كند از جايگاه خاصي كه به شباهت بين ارتباطات اشاره مي

در خصوصيات  غير از شباهته زيرا ب ؛برخوردار است
  ].10[گيرد بر مي سطحي، ارتباطات ساختاري را نيز در

در اين قسمت بر آنيم تا نقش و اهميت قياس بصري را در  
دنيس اسكات براون در . معماري نشان دهيم فراينديك 

 شود  الوسون متذكر مي هنوشت» طراحي در ذهن«كتاب 

 الكساندرتي. ]11[كه قياس هميشه در فكر ما وجود دارد 
هاي قياسي و  مباحثه: گويد زونيس نيز در اين باره مي

فاده از سوابق و تجارب، نقش مهمي در طراحي معماري است
در يك روش  كتيكويليام گردن سين. ]12[ كند ايفا مي

يعني  هانمونه از شباهت 4براي توانمند كردن خالقيت، 
را مطرح  حت، شخصي بودن و تخيلصراسمبليك بودن، 

تفكر «معروف خود  كتابالزيو در پل .]13[ كند مي
آنها را به استفاده از  »ان و طراحانگرافيكي براي معمار

   .]14[ كند قياس براي رسيدن به اكتشاف تشويق مي
دانشجويان و طراحان در حوزه معماري در بسياري از 

خصوص در هنگام طراحي و تصحيح فرم از ه موارد، ب
هاي به قياس يكي از راه. كنندنمودهاي بصري استفاده مي
استفاده از . طراحي است فرايندكار بستن اين نمودها در 

قياس مستلزم انتقال خالقانه اطالعات مرتبط و وابسته از 
به يك موقعيت ) به نام منبع( يك موقعيت شناخته شده

، نرنتجطبق تئوري ]. 15[باشد مي) به نام هدف(جديد 
توان به دو گروه قياس سطحي و قياس عمقي  قياس را مي

سطحي به مفاهيم  هايقياس. بندي كردتقسيم) ساختاري(
 موضوعخصوصيات از مفاهيم سطحي  قابل دسترسي يا

هاي ساختاري داراي قياس در مقابل. شودمربوط مي
ها اين نوع قياس. هستند باالترسيستمي از روابط با نظمي 

  . ]16[ ثير بسيار زيادي بر كيفيت راه حل دارندأت
قياس  ،طراحيفرايند آموزش در  حقيقت آن است كه

حل مسائل است كه  ييك استراتژي قدرتمند برا ،بصري
 تعريفو غير معمول را به صورت  تواند مسائل جديدمي
  . توضيح دهد ،شده

 از آن به راهي كه موفقيت در استفاده از قياس عموماً
شود، وابسته آيد و منتقل ميدست مي اطالعات مرتبط به

ي دارد است و اين امر به مهارت دانشجو در اين حوزه بستگ
كه اين نكته  عتقدندو همكارانش م (Daheler)داهلر  ].17[

هايي ارتباط دارد كه با استفاده از آنها تا حدودي به روش
هاي حوزه تجربيات در. دهند موضوعات دانش را نشان مي

ترسيم با نمايد كه بتوانيم  مختلف به اين نكته  كمك مي
  . ]18[ ساختاري از منبع به هدف دست يابيم

 توانند تشخيص دهند كه چگونه  اغلب نمي دانشجويان
ل جديد را حل ئتوان با استفاده از مشكالت قبلي مسامي

نمود و به همين دليل عقيده دارند داراي مهارت كافي براي 
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 .باشندهاي  آن نمياستفاده از قياس و كاربرد دستورالعمل
زم تجربه و دانش در يك زمينه خاص، از شرايط عمومي ال

در همان زماني كه  ].19[براي مهارت در آن زمينه هستند 
 نمايند و آن را بر ها از قياس به خوبي استفاده ميايحرفه

و  كارانتازه ،برندكار ميه هاي ساختاري باساس شباهت
تالش دارند تا اشكالي سطحي را از منابع  دانشجويان

 ناموفق يموجود اصالح نمايند كه در اغلب حاالت به قياس
هاي ساختاري را با ولي اگر منبع شباهت .شودختم مي

  ].20[ خواهند بود ترموفق ،به مشاركت بگذارند مسأله
موارد  اين مراحل اصلي استدالل قياسي شاملطور كل ه ب

  و انتقال ترسيم - 2، بازيابيو  شناسايي -1 :شوندمي
 شناساييموضوعات  در اين مرحله :بازيابيو  شناسايي  - 

معين موضوع، مشخصات گوناگون  مطابق با شده و
اي از راه حل را در خود  مشخصاتي كه خالصه. گردند مي

له و بازيابي مسأ اصالح باعثاين مشخصات  .داشته باشند
آزمايشات زيادي انجام شده است تا  .شوندحافظه مي در
بدون نشانه مورد  ياها با استفاده از نشانه بازيابييند افر

اين روش نيازمند منابعي است كه . ه قرار بگيردمطالع
هاي بصري را هاي الزم در لغات كليدي يا نشانهدستورالعمل

هاي بصري نظير اشكال اين نشانه. در خود داشته باشد
در خود هندسي اصول راه حل را همانند مشكالت اصلي 

كه  يوك بر اين باورند هنگاميگيك و هل. نمايندحفظ مي
ه طور آشكار مطرح نگردند و ارتباط منابع موضوعات ب

با مشكل  مرحله بازيابيدر  ،مشخص نباشد لئمسابصري با 
. ]21[مواجه شده و كاربرد اصول قياس امكان پذير نيست

 ،ها نشانه فيزيكيكارگيري ه دريافتند كه بنيز ويسبرگ و آلبا 
ها مورد كارشناسي قرار زماني سودمند خواهند بود كه علت

 گردد تعريف طراحيمشكالت  و رابطه بين آنها و گرفته
]22[.  
 بازيابي، از منبع بالقوه كه قياس نيازم: ترسيم وانتقال - 

منبع بين گردد، در شرايط موجود بين علت و معلول و مي
  .]23و15[شود  برقرار مي ايرابطه موضوعو 

ميت صورت گرفته، به شادگابريل گل هوسيله كه بي نيز تحليل
در استدالل  آن برداري و كاربرد ويژه گرتهه ر بصري، بتصاوي

 درميت بر اين باور است كه شگلدا .توجه دارد يطراحي قياس
هاي بصري بر پايه مشابهتبازيابي تصوير ) الف :قياس بصري

  .شودانجام مي

باشد تا تعداد  ها به اندازه كافي انتزاعي مي دياگرام  ) ب
  .مربوط كرد زيادي از تصاوير را بتوان به آنها

همسان كردن تصوير هدف از مجموعه در دسترس ) ج
  ].24[ شودمطرح مي با نمودار مشابه

در مورد صدف خرچنگ لوكوربوزيه و : گويد ميت ميشادگل
آنچه لوكوربوزيه با چشم ذهن (قياس آن با بناي رنشان 

 )شايد هرگز بر روي كاغذ نيامده باشدو  خود ديده است،
از نمودارهاي  كدام طرح او به هيچ شايد: توان گفتمي

ميت شادگل. صدف خرچنگ و سقف شباهتي نداشته باشد
طرح واره يك بيند كه نوع انتزاعي  مي نموداريآن را 

عنوان يك تصوير گرافيكي، جزئياتش از ه باشد و ب مي
  ].25[ شود اي با حوزه ديگر قياس مي حوزه

  
سازي قياس بصري و ارتباط با مبحث شبيه -4
 صري و ترسيمب

توان شباهت يا همانندي ارتباطات تعريف نمود را مي قياس
تواند نكته كليدي و مهمي در سيستم مي مسألهاين ]. 26[

آموزشي باشد كه در بسياري از عملكردهاي مبتني بر 
نقش كليدي را  ،خالقيت، شبيه سازي بصري يا همانندي

در بسياري  سازياستفاده از همانندي و شبيه. برعهده دارند
هاي طراحي و فرآيندهاي مربوط از مباحث مربوط به روش

: گويدبرادبنت مي]. 27[ كار برده شده استه به آن ب
هاي خالق طراحي قياسي، منبع بسيار قدرتمندي براي ايده

معماران به طراحي بصري عادت ]. 28[در معماري است 
) ستداد در ديا بقول الزيو م(داشته و به صورت ترسيمي 

قياس بصري  ،بنابراين براي معماران]. 14[كنند فكر مي
اي داراي اهميت خاصي بوده و در آموزش طراحي حرفه

ما : گويد س ميدآنتوني آنتونيا. شودمي گرفتهكار ه معموالً ب
كنيم تا مفهوم يا موضوعي را  همگي زماني كه تالش مي

به اميد ببينيم در واقع در حال انجام كار استعاري هستيم، 
كه در مقايسه يا از طريق گسترش موضوع، بتوانيم  اين

  ].29[مفهوم مورد نظر خود را در راه جديدي آشكار كنيم 
 نهدهد كه چگو تحقيق در مورد تفكر بصري نشان مي

. تواند موجب گسترش و توسعه طراحي شود  ترسيم مي
طراح و  بينبراي مثال شون طراحي را به عنوان يك گفتگو 

كه ) ها و ترسيم هرصورت طرح واه ب( بيند طراحي مي همسأل
را تجربه » نددي«ح انواع مختلف ادر اين فرايند يك طر
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خارج از بحث تخيل و ذهن، ترسيم نقش  ].30[كند  مي
براي مثال مايكل . كند مهمي را در تفكر طراحي ايفا مي

 "ترسيم"بر اين نظر است كه  “ضرورت ترسيم”يوز در گر
در طراحي معماري است و او عوامل گوناگوني  نقطه مركزي

  ]. 31[ كه ترسيم به انجام برسد كند تا اين را شناسايي مي
بينيم  برداري مكرراً مي در گرته: كند رت آكسمن اشاره ميبرا

قدم زدن «كه طراح يك شباهت نسبي را به عنوان شكلي از 
 آكسمن،. ]32[دهد  انتقال مي» بيرون از محيط كار طراحي

گرته برداري طراحان را جهت كشف يك شباهت نسبي 
بيند، كه از آن طريق مشكل طراح را قبل از بازگشت به  مي

  .كند توسعه طراحي، تكرار مي
هاي مشابهي كه از آنها سخن گفته شد، ها و طرحطرح واره

اساتيد . شوندهاي معماري پديدار ميمعموالً در آتليه
    دانش جويان را تشويق  معموالً) خواسته يا ناخواسته(

هاي خالق خود از همانندي و شبيه نمايند تا در طرحمي
يابي به كاربرد همانندي براي دست. سازي استفاده نمايند

يكي از ديگري اصولي است كه در اين ميان به  ،فرم فيزيكي
  .شودآن اشاره مي

گويد كه خالقيت مستلزم شناخت چنين مي )Boden(بودن 
وجود آمده، توسط منابع ه هاي بغير معمول ايده همانندي

، كشف راه حل و مسألهمختلف و استفاده از آنها در حل 
كند كه گيري مياو چنين نتيجه. باشدارزيابي آنها مي
، تعريفكار برده شده عبارت است از ه استراتژي كلي ب

هايي كه از يك يا چند منبع قسمت تركيبيا  حذف، تكرار
شايد بتوان چنين گفت كه فرايند  .اندده شدهبصري برگزي

طرح معماري خالق نيز با اقتباس، شبيه سازي و هماهنگ 
انساني و ها و استفاده از عوامل كردن فرم ديگر ساختمان

   . ]33[گردد طبيعي كامل مي
  
هاي بصري و ذهني در جهت استفاده از شباهت -5

  يافتن منابع بصري
اي تعريف موضوعات طبيعي و معموالً طراحان معمار بر

دهد از اصطالح مصنوعي كه طرح آنها را تشكيل مي
ها، آبشارها و براي مثال صخره. نماينداستفاده مي "منابع"

ها ويژه ساختمانه درختان، آالت و حتي نتهاي موسيقي و ب
ترين يعني مهم. روندبه شمار ميبراي معماران منابع بصري 
ا فرم فيزيكي آنهاست و اين اصل در مورد آنها شكل ي

مواردي ) هاي كاربردي يا رفتاريجدا از مدل(اطالعات 
هاي هستند، كه طراحان اقتباس كرده و آنها را در طرح

 و ها، نمودارهاتابلوهاي نقاشي، عكس. اندخود بكار برده
عنوان منابع بصري در نظر ه توانند بها نيز ميطرح واره

سد اين منابع كليدي در اثبات و ربه نظر مي. گرفته شوند
تقويت سه فعاليت مربوط به طراحي خالق نقش مهمي را 

، »هاتركيب ايده«: اين سه نقش عبارتند از. نمايندبازي مي
  .»گسترش فضاي تحقيق«و  »شبيه سازي كاربرد«

ها با موضوع طراحي استفاده از منابع بسياري از كتاب
تا به اهداف معماري  دهندبصري را مورد بررسي قرار مي

نكات ، معماري طراحي دربراي مثال . دست پيدا كنند
كنند كه از به معماران توصيه مي اشعار معماري و بصري

سازي استفاده عنوان قياس بصري و شبيهه منابع بصري ب
مطالب مربوط به طراحي و اظهار . ]34و28، 7[ نمايند

نظرات شخصي معماران اغلب استفاده از قياس و شبيه 
هاي نمونه. نمايندسازي را طي فرايند طراحي مطرح مي

توان در كارهاي معماران مشهور همچون بسياري را مي
 Frank loyd(فرانك لويد رايت  )Le Corbusier(لوكوربوزيه 

Wright( و آلوار آلتو )Alvar Alto( 38- 35[ پيدا كرد[.  
اي از ياري از دانشجويان معماري مجموعهدر واقع بس

نمايند گرچه غالباً تصاوير را براي طراحي بررسي مي
گفته شد،  به آنچهبا توجه . طراحي با ترسيم همراه است

هاي مرجع از موارد كپي كردن، تغيير شكل و تركيب فرم
معماران و اساتيد . ديگري است كه در طراحي وجود دارند

هاي نمايند تا در طرحطراحي، دانشجويان را تشويق مي
آنتونيادس در كتاب . كنندخود از منابع بصري استفاده 

هاي طبيعي را براي معماران اربرد فرمك »اشعار معماري«
كند كه به صورت خالصه مطرح كرده و آنها را تشويق مي

مايند تا خالقيت هاي خود از طبيعت استفاده ندر ترسيم
و  )Capleman(كاپلمن ]. 7[ دست بياورنده مورد نظر را ب

دارند كه  »اصول معماري«كتابي به نام ) Jordan(جوردن 
  هاي آنها را مورد بررسي قرار طرح در آن دانشجويان و

هايي كه در آنها از الگوي حشرات و گياهان طرح( دهدمي
  . ]39[ )نيز استفاده شده است

طراحي به كمك سمت «كتاب  در) Edwards( اردزادو 
ترين گويد كه كشيدن و رسم كردن آسانمي »راست مغز

طرح واره معماري ]. 40[باشد راه براي حل مشكالت مي
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تواند به اهداف كلي نظير حس سه بعدي يك طرح، مي
 هاي ساختيا ساختار و روشكاربردهاي خاص نظير دوران، 

 و فرم، فضا، نظم(معماري گ، در كتاب چين. دست يابد
معماري، فضاي  يدهد كه چگونه اجزانشان مي )نمودارها

كه چگونه با الگوگيري  نمايد و اينساخته شده را تعريف مي
توان بهتر طراحي هايي كه وي مطرح ساخته مياز ساختمان

ه لوكارد معتقد است معماران طرح اوليه را ب]. 41[ كرد
هاي اضافي كنند، سپس قسمتعنوان آزمايش ترسيم مي
گيرد و هاي تجسمي انجام ميحذف و پااليش طبق ايده

شود، در واقع طرح ثانويه اي كه به ديگران نشان داده ميايده
كرد دانشجويان خود را تشويق مي) Alto(آلتو ]. 42[ است

تفكر و (هاي خود را به صورت آزاد ترسيم نمايند طرحواره
چشم را براي » خطوط زيبا«ل آن ، به همين دلي)ترسيم
   ].38[ گيري فرم پرورش خواهد دادشكل
معماري دو مكانيزم جهت بازيابي  طراحيدر توان گفت مي

تواند بصري يادآوري مي. دتصويري در طراحي وجود دار
يك  ،له در طراحيأكه طرح واره يك مس ، يعني زمانيباشد

از  مستقيماًطراح  دنمايم مرجع را به ما يادآوري ميفر
هايي از اين نمونه . جويدمراجع بصري ذهني خود، سود مي

 توان مشاهده نمودكاربرد را در معماري معاصر ايران نيز مي
]43.[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذهنيت يا تصوري  ،در مقابل ممكن است مراجع بصري
باشد كه طراح از موضوع مورد نظر خود داشته است و طرح 

 ري از طرح مرجع ارتباط بر قرار كند كه دربا مفهوم و تصو
  را، ويـوگـكردي نـقيم و با رويـرمستـاين حالت به طور غي

در اين . كندهايي تبديل ميتصوير ذهني خود را به الگوواره
هاي ذهني و طرح نهايي ارتباط كه ميان داشته حالت با آن

 وجو دارد، اما خالقيت طراح نيز به خوبي خود را نشان 
هايي از اين رويكرد نمونه كان،لويي يهاطرح. دهدمي

  ].44[هستند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خرچنگ : گويد مي نشانرطراحي كليساي  درباره لوكوربوزيه
گرفته شد،  1946النگ در سال  هسخت پوست كه در جزير

رسم من دراز كشيده است و اين سقف كليسا  هدر تخت
 هكنند كه دفترچ يفريزر و هنمي اشاره م .]35[ خواهد بود

شامل منابع تصويري » رنشان« هطراحي لوكوربوزيه دربار
، مثل يك بال هواپيما، پرش اسكي و اشكالي از ديگري

جفري  ].8[ شود نيز مي هاي آفريقاي شماليساختمان
    روند طراحي رنشان را به عنوان توالي  نيز دبنتابر

معتقد  او .]28[ دهد مي مورد بحث قرار هاي شكليقياس
است؛ بعد از اينكه شكل صدف به عنوان سقف كليسا 

طبقه باال  هلوكوربوزيه شكل زنگ را در نقش ،انتخاب شد
درختان نخل  .به كار برد »تصوير زنگ«براي نشان دادن 

سانتياگو كاالتراوا، سرهايي در  BCEهاي گالري براي ستون
    يا  حال فرياد كشيدن براي پورتاپياي ميكل آنژ و

 عنوانه هاي در بندر سيدني براي شكل سقف كه بكرجي
 

  واره مربوط به تاالر شهرطرح 2شكل 
City hall ،آلوار آلتو: يطراح 

وجه شباهت تئاتر شهر تهران در سازه بنا و  1شكل 
طراحي  ،ساختار كلي نما؛  با ساختمان فرودگاه داران

  1961مينورو ياماساكي 
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 گيردمورد استفاده قرار مي) Utzon(خانه اپراي اتزون 
  .]46و45[
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عملكرد  كناردر طراحي خالق در  ياستفاده از منابع تصوير
. به نتيجه خواهد رسيد بي شك ترسيم دست آزاد

، افكارشهت ترسيم گويد؛ يك طراح ج مي لوكوربوزيه
هي دها، سازمانجهت ترسيم خطوط، آموزش دادن كتاب

ها به اين معني است اين همه. كند تالش مي... سطوح و  
كنيم و در نهايت  مي هكنيم، سپس مشاهد نگاه مي كه ابتداً

اين مراحل نوبت به  هكنيم و بعد از هم احتماالً كشف مي
  ].8[رسد  الهام بخشي مي
تفكر بصري و قياس بصري در ن به ارزش براي پي برد

اغلب  ، همين بس كه بدانيممعماري طراحيآموزش 
درك  هاي بصري و بر حوزه ،محققان در علم شناختي

   از  موفقطراحان  بيشتر ].24[ كيد دارندأبصري ت
براي حركت  بصري هاينمايش انواع هاي بصري نظيرمحرك

 ازطراحان  استفاده. گيرند كمك مي طراحي فراينددر 
كه چرا قياس كند مطرح مياين نكته را  ،نمايش بصري

توان با استفاده از  بصري راه حل بسيار مناسبي است كه مي
  .]25و3[ حل كرد طراحي را لئمساآن 

اقدامات اخير نقش بسيار مهم قياس بصري را در طراحي  
 استفاده ازمطالعات نشان دادند كه . ]47و3[ اند ثابت كرده

     هاي طراحي را افزايش بصري كيفيت راه حل قياس
موفقيت در زمينه كاربرد قياس بر اساس  كامي يانا .دهدمي

      ارزيابي  ،دست آمدهه هاي طراحي بكيفيت راه حل
 در اغلب شرايط براي رسيدن به موفقيت، اگرچه گرددمي

قياس، انواع هاي استفاده از دستورالعمل در فرايند طراحي
اي هجنبه اين در حالي است كه. باشدمي بسيار مهم يعامل

در طي زمان طراحي هنوز  مربوط به كاربرد قياس بصري
  .اندكشف نشده

  
  گيرينتيجه– 6

ترين دوره درك خالقيت در معماري امروزه ما در آغاز غني
در واقع . بريمبه سر ميبه واسطه ابزارهاي عيني و غيرعيني 

كاوش در امور عيني جديد را ما در عين حال كه افق 
باور داريم و » امور غيرعيني«ايم، به برتري گسترش داده

هاي جديدي براي كاوش در امور عيني اكنون به دنبال افق
هاي نو، هاي نو، محركاينك به دنبال تداعي .جديد هستيم

ايم، يا بررسي هنرها و هنرمنداني كه تاكنون بررسي نكرده
به عالوه  .ايمهرگز در آنها قدم نگذاشتهتيم كه هايي هسراه

ما معماري را به عنوان كنشي خالقه و بسيار متوازن لحاظ 
در مقاله حاضر مواردي را مورد بحث قرار داديم  .كنيممي

آموزش طراحي خالق معماري  فرايندكه به تصورات در 
چنين . سازدتر ميد و جايگاه تخيل را روشننمايكمك مي

هاي مشابه تواند داراي منابع بصري با فرممي فرايند طراحي
: گيرداين روش سه هدف عمده خالقيت را دربرمي. باشد

رد شبيه سازي بصري و كاربهاي منابع مختلف، تركيب ايده
يابي به راه گسترش فضاي تحقيقاتي و دست، همانند سازي

  .هاي جديدحل
مرحله ال اوليه اين است كه چگونه تصاوير مرجع و در ؤس 

طراحي خالق مورد استفاده  فرايندتواند در بعد تخيل مي
هايي از مثال. ها تبديل شودقرار گرفته و به طرح واره

تحقيقات طراحي و آموزش و نمونه كارهايي از طراحان 
همچنين از گرايش و تمايل . معروف به ميان آورديم

معماران آگاهيم كه دوست دارند در مورد خالقيتشان 

 

a b

c

d

  هاي ياد آورندههايي از شكلمثال 3شكل 
a  .ليساي رونشان كه توسط لوكوربوزيه از پوسته سقف ك

  .خرچنگ الهام گرفته شده است
b . ستون هاي گالريBCE  سانتياگو كاالتراوا ياد آور

  .درختان نخل است
c  . پورتا پياي ميكل آنژ ممكن است از نقاشي سري در حال

  .فرياد الهام گرفته شده باشد
d   . اپراي سيدني يكي از شركاي ساختماني آتزون در سالن

مي گويد طرح بيروني سالن ياد آور كرجي هايي است كه در 
  .بندر سيدني وجود دارند
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هاي آنها افسانه سازي ن سرايي شده و در مورد طرحداستا
شود و اين ارتباط با بحث تخيل و تصور در حوزه طراحي 

هاي اوتزون يا صدف خرچنگ بادبان. ارتباطي نزديك دارد
هر . عقالني داشته باشدتواند براحتي توجيه لوكوربوزيه مي

هاي بصري و شبيه سازي هايي هم از يادآوردندهچند نمونه
و همانندي در طراحي و كاربرد آنها را هم مورد بررسي قرار 

يابي به دو رويكرد مبتني ماحصل اين تحقيق دست. داديم
از  معماران مستقيماً رويكرد اولدر . استبر قياس بصري 

طراحي معماري بهره  فراينددر  خود ها و مراجع بصريديده
هاي خيرهذ) همچون آلتو و كان( ند و در رويكرد ديگربرمي

     هايي بدل ها و دياگراموارهبصري بسيار غني به طرح
طراحي معماري  فرايندگرديد، كه خود شروعي براي مي

  . شوندمحسوب مي
مراجع بصري و همانندي ترسيم را توضيح داديم كه با 
استفاده از آن تصاوير با اشكال مشابه و روابط فضايي قابل 

هاي اين نيست كه ياد آورنده منظور ما. باشندبازيابي مي
اقتباس . دهندخالق را تشكيل ميبصري تمام موارد طراحي

سازي بصري و هاي گوناگون و شبيهو استفاده از شكل
ما فقط . باشدبخشي و تنها بخشي از داستان مي ،همانندي
براي بازيابي مطرح كرديم، ولي به اين نكته كه  را سيستمي

شوند، ه كار برده ميهمانندسازي بيند اچگونه مراجع در فر
توان در نهايت با توجه به نمودار زير مي. استاي نشدهاشاره

اي هاي بصري كه در مرحلهمشاهده كرد كه چگونه قياس
گيرند، در روند تكاملي آموزش  پس از آگاهي جاي مي

توانند معمار را در خلق يك  يابند و مي طراحي اهميت مي
هر چه ميزان  .دنالق ياري نماياثر شايسته و طرح خ

هاي بصري بيشتر باشد و به قولي بهتر ديده باشيم، آگاهي
يند هاي بصري در فرا ست از مرحله قياسبهتر خواهيم توان

عبور كنيم و به ارائه طرحي خالق در مرحله الهام  ،طراحي
  .يمينائل آ) چنانچه لوكوربوزيه معتقد است(
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