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 نگاریا بداهه رویکرد با معماری در خالقیت تطبیقی بررسی

 شهاب کریمی نیادکتر ،   1بختیاری خوشنود یونس

  Unoskhoshnood@yahoo.comشهرکرد واحد  –مدرس جهاد دانشگاهی  - 1
  Shb.kariminia@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، واحد نجف آباد -2

 چکیده

بر خالف معماری سنتی، معماری معاصر ایران آنچنان یکنواخت و کسل کننده است که افراد در آنها احساس  .معماری یک هنر فضاساز است

بداهه قادر به خلق فضاهای نامتعین و غیر بداهه نگاری عملی است که می تواند در هر وهله از روند تولید اثر پدیدار شود. دلزدگی می نمایند. 

با این وجود، هدف قابل انتظار در یک دوره زمانی خواهد بود و مخاطب حضور خود را در حین اجرا )بازدید از طرح معماری( احساس می نماید 

القیت امری جدایی ناپذیر از مراحل این تحقیق بررسی آن دسته از بداهه نگاری ها است که در آنها پس از طراحی و در طول تحقیق بداهه خ

پژوهش حاضر به دنبال تایید این فرضیه است که بداهه پردازی، هنری ذاتی است و وابستگی شایان توجهی به  اجرای اثر محسوب می شود.

 .است مانده اسرار جزو شهیهم و سازد یم را هنرمند تیشخص نبوده و لمس قابل که یزیچ ویژگی های شخصیتی خواننده اثر معماری دارد.

منحصر به معمار جهت ایجاد اسکیس سازه ها، بلکه به عنوان حقی برای مصرف کننده عنوان امتیازی  بداهه سازی در معماری نه تنها به

انفعاالت که در در ادامه تحلیل دقیق این ارتباط ها و فعل و  واسطه و متقابل داشته باشند. شود تا در جریان ساخت مشارکتی بی تعریف می 

  معماری است. در موسیقی نیز مشهود است به خوبی بیانگر جایگاه این هنر به عنوان ابزاری جانبی برای تعریف تمام و کمال بداهه سازی

را تا  شایان ذکر است روندی نسبتاً هم کنش وار و اجتماعی در نقطه مقابل این تک صدایی که در آن معماران به تک نوازی پرداخته و اثری

انتها طراحی کرده، ساخته و دست آخر برای زندگی آماده می کنند، قرار دارد: گفتگویی متقابل، که در آن طرح هر طرف به طور منحصر در 

برای گسترش این تعریف . نیاز به فضاهای معماری بداهه جهت جلوگیری از مساله مذکور قابل فهم است ایجاد محصول مشترک نقش دارد.

در این  معماری ارتباط میان خالق، اثر و مخاطب و همچنین پتانسیل های بداهه در هنرهای مرتبط با مکان و زمان بحث شده است. فضایی از

کیفیت فضایی در معماری سنتی ایرانی وجود منجر به خلق شکلی از فضای تعاملی  تحقیق نقش بداهه پردازی به مخاطب واگذار شده است.

 همچنین میان انسان و انسان می گردد. میان معماری و انسان و

 داشته مانیا ناب لحظات نیا به یمعمار و یقیموس د،یجد یهنرها عرصه در یحت هنرمندان هنوز که شود یم باعث نگرش نیهم

 جهت که است هنرمند یآن شهود و کشف ییطال لحظه همان ناب، لحظات نیا ن،یبنابرا .زنند یم رقم را خود آثار آنها به اعتنا با و

 است یاثر خلق ند،یفرا نیا جهینت. کند یم هست ،ستین که را آنچه و افتد یم کار به ادراکات و ها افتیدر از یناش درون یغوغا ثبت

 یافتگریدر صرف ییبازنما دام در هنرمند افتادن از تواند یم وهیش نیا رو، نیا از رد،یگ یم سرچشمه هنرمند یدرون احساسات نیتر ناب از که

 که دهد سوق تازه و نو یاتیح یبسو را هنرمند هر ینشگریآفر و ابدی نجات شئ آن یهست تیماه ادراک بدون تیواقع

منجر شود. اما « درهم ریختگی»در نتیجه بداهه، به عنوان عملی خودجوش، می تواند در زندگی روزمره به  .بود خواهد خود زمانه روح متناسب

 همزیستی و وابستگی متقابل آن با طرح می تواند موجب تولید سازه های معماری جالبی شود.

                                                           
 ارشد معماری: فضای چهار بعدی با رویکرد بداهه پردازیمستخرج از پایان نامه کارشناسی  1 
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 معماری، خالقیت، بداهه پردازی کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

توان عملی خالقانه که بدون تفکر قبلی بداهه نگاری را می 

 متشکل که ییا دهیچیپ ساختارصورت می گیرد، پنداشت. 

 طیمح هنرمند از یادراکات ذهن و ها افتیدر ها، آموزش از

 نشیآفر تا لحظه او که آنچه تمام و عتیطب جامعه، خانواده،

به  که نهایا همه ماوراء یزیچ البته و دارد ارتباط آنها با

 .دهد یم تیهو ها افتیدر آن همه مجموع

 ندیبمی  را یزیچ آن یورا از که است ناشناخته حس نیهم

 لیدل نیبهم.  است مانده پنهان گرانید منظر اغلب از که

 ریتصو به لحظه در هنرمند یروح حالت و یدرون زشیانگ

 کی اثر، کی خلق و دهیاحساس، ا موضوع، کی دنیکش

 یب خود در نوع چنانکه است، ارجاع قابل ریغ و نادر دهیپد

 .باشدی م تکرار رقابلیغ و لیبد

تحقیقی جامع در زمینه ارتباط بین نقش ها و ابزارها در 

روند شکل گیری فضاها و هم چنین بررسی چند الیه ای 

مشتمل بر فعل و انفعال بین ساخت و بداهه سازی تالشی 

 کیفیت فضاییاست مؤثر برای عملی شدن فی البداهه طرح؛ 

در معماری سنتی ایرانی وجود منجر به خلق شکلی از فضای 

تعاملی میان معماری و انسان و همچنین میان انسان و 

 (5931)خشنود بختیاری، انسان می گردد.

 قرن لیاوا یهنر یرخدادها نیارزشمندتر از یکی دیشا

. است یتجسم یهنرها در یساز بداهه وهیش ستم، ظهوریب

 یها سبک و قالبها افتنی یبرا هنرمندان متعد  تجارب

 یهماهنگ تهیمدرن عصر در هنر فیتعار با که دیجد یهنر

 از خصیصه مهم این دوران می باشد. باشد، داشته

معماری و شهرسازی مدرن در ایران دچار بحران سرمایه 

داری شده است ، به طوری که فضا رفتار را به انسان تحمیل 

یک عامل فضا ساز در  می کند و از انسان کمتر به عنوان

معماری و شهرسازی استفاده  می شود . فضاهای شهری که 

فضاهایی برای تعامالت انسانی هستند ، دچار از پیش تعیین 

در حالی که معماری  (5931)گروتر، شدگـی گشته اند.

سنتی ایران به نقش حضور انسان در فضا اهمیت ویژه ای 

که حتی امروزه نیز  (5933)رحیمی وند  داده است

شهرنشینان برای کسب آرامش و مشاهده حضور خود در 

فضا ، به قسمتهای تاریخی شهر پناه می برند. این در حالی 

است که امکانات و فناوریهای اجرایی در این عصر نسبت به 

 (Kuper1953) گذشته بیشتر و قابل استفاده تر شده است

هری ، به نوعی بهشت ایرانیان با طراحی باغ ها در فضای ش

رادر عالم خاکی متصور می شدند که این فضا نه تنها 

پاسخگوی نیاز های اقلیمی بلکه پاسخی در مقابل نیاز های 

فردی انسان ها در کسب آرامش مورد نظر نیز بوده است، و 

در همین فضا هااز موسیقی زنده که توسط نوازندگان چیره 

انسانها امروزه در د.دست نواخته می شد استفاده می کردن

پی تجربه ای برتر از تجربه های هر روزه زندگی شهری 

و  ( 5931ذکر شده در لطیفی ، 5931)خشنود بختیاری،هستند 

بخشیدن به فضا این میل انسان مهمترین عامل برای روح 

تا با حضور انسان و  (5939زوی ) ،های شهری مدرن است

لحظه خلق و تغییر بداهه گویی در فضا ، کیفیت فضایی در 

کند . تالش ما بر این است تا معماری ، موسیقی و انسان را 

به عنوان سه عامل فضا ساز در کنار یکدیگر قرار داده، در 

این ترکیب از موسیقی برای کیفیت بخشیدن به فضای 

معماری و ایجاد قابلیت های بیشتر در اثر، در راستای ایجاد 

 ه توسط انسان )مخاطب(بستری مناسب برای رفتاری بداه

استفاده کنیم . در این صورت انسان با  (5931)ویلیامز ر. ،

هر بار مراجعه به اثر، شاهد تاثیری متفاوت از خود به اثر و 

 مایل به بروز رفتاری متفاوت خواهد بود.
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(Spuy ,B.L , 2004) لحاظ به ،یهنر وهیش نیا گرچه 

 هنر در یطوالن سابقه یدارا نگرش، نوع و شکل ساختار،

 یساختار یمبان که دهد؛ یم نشان ها یبررس اما است، شرق

 یآن شهود و ییمعناگرا بر یمبتن بداهه، آثار یباشناختیز و

 نیا .است افتهی تحقق غرب در تهیمدرن دوره در هنرمند،

 در یساز بداهه یانیب یها تیقابل تا دارد یسع پژوهش

 ریمس در را یرسازیتصو و ینقاش ژهیو به یتجسم یهنرها

 .دهد قرار یبررس مورد آن یریگ شکل

 

 بداهه سازی به عنوان فعالیتی خالقانه -2

به معنی بدون آمادگی است. عدم « بداهه سازی»کلمۀ 

قابلیت پیش بینی و عدم وجود اطمینان این حقیقت را 

نشان می دهد که هر رویدادی، در واقع عملی غافلگیر کننده 

قبل پیش بینی نشده است و هرگاه که این خواهد بود که از 

 (5933)رحیمی وند  امر رخ دهد، تأثیری فوری بر بافت

 تعیین نشدۀ آن، یا از قبل تعیین شدۀ آن خواهد داشت.

 (5931)حسینی و همکاران 

 یجار شهیهم انیجر در یغواص همچون ساز بداهه هنرمند

 یها لحظ شکار مترصد نده،یآ تا دور گذشته از هالحظه 

 نیمخاطب قضاوت معرض در و بخشد تجسم را آن تا است

 شکل نیتر خالص می یابد تجسم رو آنچه نیا از .دهد قرار

 آن به خود یدرون مکاشفات در هنرمند که است یهنر

 ساخته مجسم خود یکیتکن ییتوانا با آنرا و افتهی دست

 خود بداهه یها نشیآفر با ینسکیکاند چنانکه. است

 را، "ناب هنر" ای باشناسانهیز تیفعال هنر، مفهوم در صراحتاٌ،

 .نمود نیگزیجا "هنر یخیتار نظام یتئور یبه جا

بداهه به عنوان عملی کاماًل آزادانه در نظر گرفته می شود و 

در چارچوب محدودیت ها وضعیتی کامالً معمول است که 

می تواند منجر به بداهه نگاری وسیع با نتیجه ای منحصر به 

به روشنی بداهه  (5931باالنده ) غیرقابل تکرار شود. فرد و

مداخله ای است در چارچوب کاری کنترل شده به صورت 

فی البداهه، لذا ماهیت این نوع ارائه، تعمدی یا سهوی، ورای 

کنترل است؛ در ضمن می تواند در سیمای یک الحاق، 

ی انطباق یا تغییر نمایش داده شود اما در اغلب موارد، عمل

 البداهه منجر می شود.است فوری که به موقعیتی فی 

در چنین شرایطی تخصصی  (5931)حسینی و همکاران 

سازی و غیر حرفه ای گری می توانند به طور هم زمان 

حضور داشته باشند و در نتیجه بدون توجه به سطح مهارت، 

 هر فردی می تواند بداهه نگاری را انجام دهد.

 

 پردازیبداهه در امدی  -1-2

که نوازنده در آن  بداهه نوازی یکی از روشهای خالقیت است

تکه ای از یک تم یا ایده ) به بسط و گسترش یک موتیف

موسیقیایی کوتاهی است که در اثر بسط و گسترش می 

به صورت از پیش تعیین نشده می پردازد که به خلق ( یابد

فضاهای غیر قابل پیش بینی منجر می شود. زمانی که 

صحبت از بداهه پردازی به میان می آید همگان به یاد واژه 

بداهه نوازی می افتند. واژه بداهه یا بدیهه در فرهنگ عمید 

بی » ، « ناگاه آمدن چیزی»، « ناگاه در آمدن»به معنی 

شعر و سخنی که بدون »، «ناگهانی » و « تامل سخن گفتن 

ار و آمده است . غالمحسین صدری افش« تامل گفته شود 

را به معنی  « بدیهه سازی»همکاران در فرهنگ فارسی امروز 
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برنامه  ساختن یک اثر هنری ) شعر ، آهنگ ...( بی اندیشه و

به  تعریف نموده اند. در زبان انگلیسی نیز« ریزی پیشین

معنای کاری را بدون برنامه ریزی و تصمیم قبلی انجام دادن 

سبک و یا نوع  است. حال در ابتدا بدون در نظر گرفتن

موسیقی به تعریف بداهه نوازی در موسیقی و به بررسی 

 سبک هایی که بداهه نوازی در آنها نقش دارد می پردازیم. 

Spuy ,B.L , 2004)  ذکر شده در خشنود

نوازنده موتیف را در طول زمان جاری می . (5931بختیاری،

کند و با بهره جستن از شیوه های خالقیت، موسیقی را در 

طول زمان به حرکت در می آورد و مخاطب را به فضاهای از 

به رو می سازد. کیفیت فضایی که  پیش تعیین شده رو

( از مکان و 4:  5931)لطیفی ،  نوازنده خلق می کند،

که در آن به بداهه پردازی مشغول  دفضایی تاثیر می پذیر

است، چرا که موسیقی برای نوازندگان بداهه به نوعی الیه 

است که عناصر فضایی محیط را به هم پیوند می دهد و ای 

این کیفیتی است که در موسیقی هایی که از روی دفتر نت 

اجرا می شود وجود ندارد. به بیان دیگر موسیقی یی که با 

بداهه نوازی خلق می شود به لحاظ اینکه عینا در مکان اجرا 

می خلق می شود ارتباط بیشتری با محیط و مخاطب بر قرار 

کنند و بر خاسته از کنش و واکنشی است که بین نوازنده و 

محیط اطراف او به وجود می آید به این دلیل که واسطه ای 

ان در محیط وجود ندارد میان نوازنده )خالق( و مخاطب

موسیقی ، موسیقی در حال اجراست نه موسیقی )منظور از 

شده ضبط شده.( اما موسیقی از پیش نوشته و برنامه ریزی 

دارای چنین خاصیتی نیست چرا که یک بار آهنگساز آن را 

 در محیط و فضایی دیگر خلق کرده است .

که در  (5939)زوی موسیقی بداهه یک موسیقی برونگراست 

آن نوازنده محیط اطراف خود را بیان می کند او با بسط و 

گسترش یک موتیف و با استفاده از دینامیک های مختلف و 

و مدوالسیون ها و آلتراسیون ها و... به بیان خود هارمونی ها 

خشنود ذکر شده در  5931)گروتر،  عمق می بخشد.

 یعلم یها داده براساس بداهه سازی واژه (5931 ، بختیاری

 نسبتاً عبارت ،یسیانگل زبان در واژگان یشناس خیتار و

 لغت فرهنگ در شناسه نیا حیتشر و خچهیتار است. یدیجد

 بدون یمطلب و کار انیب ایانجام " :از است عبارت آکسفورد

 در یوانمائ و کشف معادل که یقبل یآمادگ ای و مقدمه

 ".باشد یقبل شهیاند بدون و لحظه

 بداهه که نمود استنباط نیچن توان یم گرید عبارت به

 : از است عبارت موجز و ساده یزبان به یهنر یپرداز

 واحد زمان کی در اثر کی خلق ای اجرا و و مفهوم افتیدر

 در که آنچه رسد ینظرم به انیب نیا اساس بر .باشد

 رد،یگ نظر قرار مطمح دیبا یساز بداهه دهیپد به پرداختن

بلکه  نبوده مجرد مفهوم کی اساساً  دهیپد نیا که آنست

 روابط و مفهوم چنانکه. کند یم رییتغ زمان با متناسب الزاماً

 تا بسط و گسترش تیقابل یپرداز بداهه انیبرجر حاکم

 نقطه هرچند و داشته را یبشر تصور و یبصر آثار یورا

 تا یانیپا نقطه یول باشد یم حادث شدن لحظه آن نیآغاز

 .ابدی یم ادامه (مخاطب -هنرمند) یانسان لیتخ تینهایب

 ای و خلوت است در ممکن هنرمند کی یپرداز بداهه حس

 به سراغ هنرمند خلوت در که یحس .بدهد دست اجتماع

 در ثابت و مجرد یاثر قالب در است ممکن دیآ یم یو

 اثر نیا. دینما ظهور ینقاش اثر کی مانند یرکاربردیغی بستر

 منحصراً  گردد یم بر هنرمند وهیش و اتیبه روح که ییجا تا

 .اوست وجود از یبخش و یو به متعلق

 بود، معتقد خود بداهه یها نشیآفر در ینسکیکاند چنانکه

 عمل زانندهیبرانگ عامل کی همچون دیبا یاثر نقاش کی "

 مخاطب نزد را اش ییمعنا و یوجود لیدل که یعامل د،ینما

 زین اثر خالق حضور نشان دهنده همچنانکه .کند یم دایپ

موسیقی از پیش تعیین شده  (5931باالنده . )"است
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موسیقی درونگراست که بازگو کننده درونیات و احساسهای 

نوازنده بازه زمانی مبرا از مخاطب است که آهنگساز در یک 

هنگام اجرا فقط با دخالت در دینامیک و یا شاید سرعت 

قطعه در آن دخالت می کند اما نقشی در بسط و گسترش 

 (. 315: 5935.)کیمی ین،ف ندارد آن موتی
 

 یساز بداهه یخیتار سوابق -2-2

 در ریاخ قرن دو در یهنر مکاتب و ها سبک تحول ریس

 یها قالب چمبره در هنرمندان وثبات ییستایا عدم و غرب

 موجب کهنه و نو

 یهنر یها شیگرا و یفکر یها انیجر شیدایپ و شیرو

 از هنرمند یرهائ ها انیجر نیا محصول که شد یدیجد

 یشناخت سبک ودیق

 ینوع به معتقد د،یجد نگاه در هنرمند که، ینحو به شد،

 انیجر نیا نیمدافع بود. یپرداز بداهه همان ای یآن نشیآفر

 یاثر بودند معتقد

 به شود یم خلق یشناخت سبک مرسوم مقدمات انجام با که

 هنرمند یقیحق تیشخص با گانهیب و یتصنع ،یرواقعیغ ینوع

 خود یشخص محاکات شینما قصد به هنرمند لذا باشد. یم

 یراه دنبال به یموضوع و یباشناختیز ودیق به توجه بدون

 مناسب، یشناخت بایز حس بروز لحظه در بتواند تا گردد یم

 تحت خود کتاب در زین ینسکیکاند .دینما خلق را خود اثر

 قواعد یکیزیف ساختار نقد ضمن "هنر در تیمعنو" عنوان

 کند؛ یم انیب نیچن را یهنر انیب نیا هنر، کیکالس

 هدفدار تماس بر دیبا صرفاٌ ها، شکل و ها رنگ یهماهنگ

 (5913 پاکباز،) باشد استوار یآدم اروحی

 کوران در انسان شدن فراموش و یغرب جوامع شدن یصنعت

 یهساالر یسرما و یابزارمدار هیروح و یاسیس تحوالت

 یهنرمندان از متشکل نو یانیجر ظهور ساز نهیزم حاکم

 و ینقاش عرصه در رویم خوان و انیموندر ،یسکیکاندن چون

 از گروه نیا یتابلوها و آثار .شد یمعنو ینگرش با یقیموس

 در ینگار بداهه حوش و حول یجد مناسب بستر هنرمندان

 .دیگرد یهنر محافل در ینقاش

 زشیانگ یروین کی به یساز بداهه دوره نیا در چنانکه

 در و بود شده لیتبد یهنر یها عرصه همه در یدیکل

 یفضا بر حاکم کیکالس روح و خشک ستمیس به واکنش

 یهنرهائ در را تیخالق روح ستمیب قرن لیاوا در که یهنر

 داده قرار ریتأث تحت یقیموس و موزون حرکات تئاتر، چون

 یبحران طیشرا در ع،یبد وهیش و نگرش نیا گرفت. شکل بود

 در که بود موجود طیشرا به یاعتراض و نینو یچالش و تالش

 را یها تاز جان ،یهنر کار در عمل یآزاد یسو به یجهش

 دنبال به هنرها هیکل عرصه در انیب و بیترک اجرا، در

 (5931باالنده ) .داشت

 به توان یم را یفلسف پندار و اصطالح در یساز بداهه عبارت

 شده لیفس و ثابت یها قالب از شدن خارج به یمجاز طور

 و حاضر زمان سمانیر یرو بر کوتاه توقف و گذشته یایدن

 با ندهیآ یها انیجر طعم دنیچش و جستجوگرانه تالش

 یهیبد کرد. ریتعب آن یسو به خود تفکر و احساس گسترش

 اما است مرکب و دهیچیپ یها استعار استعاره، نیا است

 باشد یزندگ خود از یبخش هم دیشا و بوده یجهان یتیواقع

Harris, 2009 )  )بداهه از سیهار امیلیو ریتعب نیا 

 ادراک و یافتگریدر انیم فاصله همان ریتعب کی به ینگار

 هنر از خود یعرفان نگرش در ینسکیکاند که است ییگرا

 .دهد یم هیارا
 

 

 مطالعات میان رشته ای بداهه نگاری -2-3

معماری، به عنوان یک هنر خالقیت را در چند سطح در 

بردارد. از مرحلۀ طراحی تا ساخت، و پس از آن تا استفاده، 

عوامل مختلفی درگیر آن شده و با استفاده از راه های 

مشخص و ابزار قابل کنترل برای شکل دادن و ساخت یک 

سازه همکاری می کنند. موسیقی نیز همانند معماری به 
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شامل سطوح  (5933)رحیمی وند فعالیتی هنریعنوان 

مختلفی از روابط خالقانه بین عوامل و استفاده از ابزارهای 

 گوناگون می باشد.

برای مثال در هنر نمایش، بداهه نگاری می تواند عمق نمایی 

)زاویه دید، پرسپکتیو( و مهارت هایی را ایجاد کند که برای 

مهارت ها می توان به طراحان ضروری است. از جملۀ این 

همکاری خالقانه، ترویج نوآوری، حمایت از خودجوشی، 

یادگیری از طریق شکست و ارائه ایده ها اشاره کرد. از منظر 

بداهه، با بسط کارهای فردی در گروه، پیشرفت بیشتری 

بنابراین بداهه نگاری به ما کمک می کند  حاصل می شود.

گاه کنیم که در آن به ساختمان از منظر فضایی مشترک ن

باید گفتمان مشترکی ایجاد شود و این ارزش بداهه در 

پتانسیلی است که جهت ایجاد فعالیت خالقانه در طراحان 

 (5931باالنده ) انفرادی و تیم های طراحی دارد.

بداهه سازی از طریق ابعاد میان رشته ای خود و هنر به 

ای صورت کلی به خصوص موسیقی و معماری، به رویه 

خالقانه و شورانگیز مشابهت پیدا می کند که در آن ایجاد 

 ارتباط و یادگیری، اهداف اصلی انفعاالت بین افراد است.

اومبرتو اکو، درجهت طبقه بندی پایه  (5933)رحیمی وند 

ای درمورد اثرات هنری، تمایز قائل شدن بین اثرات بسته و 

ایان یافته را باز را پیشنهاد کرده است. اثر بسته محصولی پ

ارائه می کند که جزئیات کامل آن نگاشته شده، در حالی که 

نگارش اثر باز به طور ذاتی ناقص است، و نام پایان نیافته نیز 

برای آن انتخاب شده است. طبق گفته های اکو، اثری هنری 

واحدی منظم و از منظر منحصربه فرد بودن به عنوان »

شکلی بسته دارد، در و ( 5939زوی )متعادل کامل است 

حالی که درعین حال محصولی باز محسوب می شود، از این 

منظر که در معرض تفاسیر متعددی می باشد که به ویژه 

بنابراین « بودن غیرقابل تغییر آن خللی وارد نمی کند.

ساخت به اثری بسته، و بداهه نگاری به اثری باز اشاره دارد. 

ساخت و بداهه نگاری در صورتی که تولید یک اثر شامل 

شود، علی رغم هم گرایی این دو، در روندی خالقانه، می 

توان آن ها را طبق موارد ذیل براساس تفاوت هایشان تعریف 

 کرد:

 اثر باز )بداهه نگاری(: اثر بسته )ساخت(:   

 عدم جبر جبر

 عدم تکامل کمال

 غیرقابل پیش بینی بودن قابل پیش بینی بودن

 (5931همکاران )حسینی و  

بداهه سازی به عنوان مفهومی کلیدی در معماری باید اضوالً 

به شکل عاملی فعال و خالق به طرح و ساخت وارد شود و 

طبق آن به طور فرضی هر فردی بتواند در رویۀ ساخت 

تأثیرگذار باشد. این تأثیرگذاری به صورت انفرادی یا در 

در رویۀ تولید اثر سطح کلی رخ می دهد. هر فعالیت خالقانه 

ر از شکل گیری اولیه آن تا محقق سازی، و در وهلۀ آخ

 )همان(دارد.استفاده از آن تفسیری را در پی 

 

طراح سازنده همصرف کنند
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)حسینی و : عوامل و سطوح مؤثر بر اثر     مأخذ: 5نمودار شماره 

 (5931همکاران 

همان گونه که در نمودار پیداست، عملکردی موسیقیایی، همانند 

در دومین و سومین سطح تفسیر قرار گرفته است.  کاربرد معماری

این بدین معنی است که علی رغم تفاوت اساسی بین سطوح 

نوازنده و مصرف کننده به خاطر نوع دخالت متفاوت آن ها، از 

و ارتباطی  (5939زوی )منظر تفسیر به عمل آمده شباهت نسبی

بین این دو وجود دارد، چرا که نوازنده می تواند آخرین دریافت 

کننده باشد و یک مصرف کننده نیز می تواند فردی باشد که 

 .محصول را به اجرا برساند.

 

 بداهه پردازی در هنر ها -3-2

انسان نه تنها معماری را به عنوان یک هنر پذیرفته بلکه آن 

داند و بیشترین بر خورد را با آن را جزو نیازهای خود می 

دارد چون در فضاهای شهری و در محل کار و سکونت خود 

با معماری سر و کار دارد. همانطور که در هنرهای دیگر 

بداهه پردازی را خالق اثر انجام می داد، در اینجا نیز به 

 بررسی بداهه پردازی خالق معماری یعنی معمار می پردازیم.

(Spuy ,B.L , 2004)   معماری در مرحله خلق به وسیله

معمار ممکن است از ترکیب تصادفی احجام با یکدیگر به 

وجود آید که معمار خلق را به صورت تصادفی در ماکت 

همچنین با دادن یک  (5933)رحیمی وند تجربه می کند. 

کامپیوتری، به اشکال هندسی و یا  سری کد به نرم افزارهای

صورت تصادفی دست می یابد که از فرمهای پیچیده ای به 

پیش تصور آن نمی شد. اما بداهه پردازی فقط در مرحله 

خلق اثر است چرا که شروع معماری با برنامه و طرح همراه 

است. بداهه پردازی با تعریفی که اشاره شد )کاری بدون از 

پیش تعیین شدن وبرنامه قبلی( در معماری مصداق خوبی 

لق معماری قبل از اینکه به منظور ندارد چرا که مراحل خ

خلق اثر و کشف ظرفیت های موجود به دست معمار سپرده 

شود به وسیله کارفرمایان از لحاظ عملکرد کلی و مکان یابی 

اما آیا  (5931)پولگیسی،ل.پ. و ... برنامه ریزی شده است.

بداهه  (5939)زوی این روش خلق اثر به وسیله معمار، 

ود؟ در پاسخ باید بگوییم بداهه پردازی محسوب می ش

پردازی بدین شکل هم ارز با نقاشی و مجسمه سازی است، 

چرا که این روش مبین فرمی ثابت در زمان مانند مجسمه و 

نقاشی است که در نهایت هنگامی که در معرض دید قرار 

می گیرد مخاطب متوجه روند طراحی و خلق آن نمی شود 

 Bindman )مجسمه سازی و از آنجا که معماری همانند 

R. 2005)  ،لقایی ح و نقاشی هنری مکانمند است(

مرحله خلق اثر و ارائه آن در دو زمان متفاوت به ( 5933،

انجام می رسد. بدین معنی که معمار در کارگاه خود اثر را 

خلق و سپس به دور از مخاطبان آن را با ماکت و یا نرم 

س تجربه و مطالعه افزارهای کامپیوتری شبیه سازی و سپ

می کند؛ در حالی که در پایان کار دیگر مخاطبان درکی از 

مراحل طراحی و ساخت اثر ندارند و اگر هم بداهه پردازی 

در روند طراحی اثر اتفاق بیفتد تغییری در کیفیت بازه 

زمانی که مخاطبان در معماری حضور می یابند نمی کند. 

ارزشی ندارد چرا که  لذا معماری در مرحله خلق در کارگاه

  5931نتیجه کار در طول زمان ثابت می شود. )لطیفی ، 

:4) 

 روند ساخت و بداهه نگاری -4-2

بداهه به عنوان خالقیتی نهفته در انواع هنر به خصوص 

موسیقی و معماری است. هم چنین در سیستم ها و روش 

های بررسی ایجاد و تحقق بخشی به روند ساخت براساس 
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اری نقشی بسزا دارد، لذا بررسی شاخصه های خاص بداهه نگ

 این دو وجه از طریق توصیف رابطۀ بین آن ها ضروری است.

 (5933)رحیمی وند 

 

 انواع بداهه نگاری -5-2

طبق گفته های درک بیلی، بداهه نوازی موسیقیایی به دو 

شکل اصلی طبقه بندی شده است: بداهه نوازی سَبکی، که 

مثل جاز، فالمینگو یا  -بیشتر به نحوۀ بیان یک سبک

ارتباط پیدا می کند و هویت و انگیزش خود را از آن  -باروک

و بداهه نوازی غیرسَبکی، که  (5939زوی )سبک می گیرد 

گر مسائل را در نظر می گیرد و معموالً در بداهه نوازی با دی

با درنظر گرفتن این طبقه  یافت می شود.« آزاد»اصطالح 

 بندی، بداهه در موسیقی مؤید بداهه در معماری است.

 بداهه نگاری سبکی -1-5-2

ساختمان هایی که به منظور فراهم سازی سازه ای مستحکم 

کنندگان بتوانند بدون تأثرگذاری طراحی شده اند تا مصرف 

)حسینی  بر کل مجموعه تطبیق انفرادی خود را انجام دهند.

 (5931و همکاران 

 

 : اقامتگاه های دیاگون، دلفت     مأخذ: هرتز برگر5تصویر 

در این نوع بداهه نگاری تا آن حد که پروژه در چارچوب 

ا می دقیق ارائه شده به مصرف کننده اجازۀ دخالت به او ر

دهد، می توان بداهه نگاری را به کار بست و سبک ارائه شده 

توسط معمار را نیز حفظ کرد؛ بنابراین می توان آن را بداهه 

 نگاری سبکی دانست.

 بداهه نگاری غیرسبکی -1-5-2

دانشکده های پزشکی بیشتر با مشارکت مصرف کنندگان آن 

فت ها ساخته شده اند تا در طول ساخت و پس از آن با

بداهه نگاری آزاد فراهم شود. با توجه به این نکته که این 

پروژه له مصرف کنندگان اجازه می دهد تا در چارچوبی آزاد 

در کار دخالت کنند، بداهه نگاری را می توان به هر صورت 

ممکن ترتیب داد و ارجاع به سبک از پیش تعیین شدۀ 

وان آن را بنابراین می ت (5939)زوی  خاص مورد نیاز نیست؛

نمونه ای از بداهه نگاری غیرسبکی دانست. بداهه نگاری 

غیرسبکی با وجود این که هنری ناقص است، در معماری نیز 

به عنوان پدیده ای مهم بیان می شود، در حالی که ویژگی 

های آن باعث می شوند نقش معمار به عنوان سازنده ای 

 د.صالح و منحصر در ساخت محیط مورد بحث مطرح شو
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 : دانشکده های پزشکی، بروسل       مأخذ: کرل1تصویر 

 خودجوشی در بداهه -3

بداهه کاران عقیده دارند که بدیهی بودن نیز خود در واقع نوآوری 

است. با بدیهی بودن، فرد تالش کمتری برای بی نظیر بودن می 

کند و از این طریق به این مسأله پی می برد که براساس بافت 

دنیای واقعی چه چیزی مورد نیاز است. این ارتباط بین ایده های 

بیشتر تأیید می شود که ایدۀ فرد بدیهی و نوآورانه هنگامی 

درمورد آن چه که بدیهی است برای دیگران نوآورانه به نظر برسد. 

قاعدۀ کلیدی در بداهه خودجوش بودن ( 5933)رحیمی وند 

عملکرد است. خودجوشی عملکرد از طریق رهایی از چارچوب 

های سنتی مرجع و تداعی گرا میسر می شود. بداهه نیز 

کرده و الگوهای یکسان فکری و رفتاری را از ج خودجوشی را تروی

میان برمی دارد، هم چنین یاد می دهد که خالقیت خالف آن چه 

که تصور می شود، از طریق تالش برای باهوش و منحصر به فرد 

در دیدگاه دیگر « بدیهی بودن»بودن به دست نمی آید، بلکه 

 (5931)حسینی و همکاران  طراحان همکار خالقیت است.

 خط در خیال -1-3

استاد هوشنگ سبحون معمار، نقاش و هنرمند ایران در عصر 

جدید، تنها معماری است که بحث بداهه نگاری را با الهام از بداهه 

نوازی در آثارش مطرح کرد. پدر و مادرش هر دو اهل موسیقی 

بودند و او از کودکی به نقاشی عالقه زیادی داشت. سال ها بعد 

که از کالف خط تشکیل شده بود به نمایش گذاشته آثار نقاشی او 

 (5931)حسینی و همکاران  شد.

هر کدام از این کالف خط ها را از یک خط شروع » به گفتۀ وی 

او بر «. کرده ام بدون تصمیم قبلی برای کل کار و نتیجه نهای اش

که در موسیقی ایرانی اگر نوازندگانی  (5939)زوی  این اعتقاد بود

در زمان و مکان معینی در دستگاه شور بنوازند و بعد در جای 

دیگر و موقعیت دیگری در همین لحن بنوازند، نتیجه یکسان 

نبوده و براساس حالی متفاوت که به انسان دست می دهد نتیجه 

در  آن ها با هم تفاوت خواهد داشت؛ این همان بداهه نوازی است.

رایطه با کالف خط ها در واقع او بداهه نگاری انجام داده و معتقد 

)رحیمی  بود این یادگاری از سنت موسیقی در خانواده اش است.

 (5933وند 

خطوط نقاشی های او هیچگاه همدیگر را قطع نمی کنند و هنوز 

 کسی نیست که طرحی مانند نقاشی های او خلق کند.

 

      و معماری استاد سیحون : اسکیس های خطی 9تصویر

 farhangmedia.comمأخذ:

 

 

 

 یساز بداهه در الیخ عنصر -4

 الیخ عنصر ه بداه هنر لدهنده شک عوامل نیمهمتر از

 در هنر، ینظر مباحث در شمندانیاند و عرفا فالسفه، .است

 یها ینوآور و یهنر آثار خلق در الیخ عنصر نقش خصوص

 عارف یعرب ابن هاند، کرد انیب را یمختلف مطالب هنرمندان

 یمعنو سلوک و ریس یواد هفت در اسالم بزرگ شمندیاند و

 و متصل الیخ باب در و دیگوی م سخن الیخ عالم از خود

 جهت یعرفان سلوک و ریس در یواد نیا تیاهم و منفصل

 از نیمتفکر .است نموده بحث مفصالً قت،یحق به دنیرس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 م جهینت نگونه یا الیخ عالم خصوص در یعرب ابن مباحث

 با،یز یهنر آثار خلق در مؤثر عوامل نیمهمتر از که رندیگی

 یواد هفت از یواد نیمهمتر از یحت و است الیخ عنصر

 به را انسان که است الیخ عنصر ،یعرب ابن سلوک و ریس

باالنده ) .رساندی م است، عارف یغائ هدف که قتیحق

5931) 

 در الیخ عنصر تیاهم خصوص در که معاصر فالسفه از

 م "بندتوکروچه" است، کرده ارائه ینظرات یهنر تیخالق

 :دیگوی م نباره یا در ییایتالیا لسوفیف نیا .باشدی

 وجه همچنانکه( آنست بودن یالیخ هنر مشخصه تیخاص»

 را هنر ازیامت وجه و میمفاه لۀیبوس ادراک از را شهود ازیامت

 و مشاهده از و معقول اتیکل انیب از و خیتار از و فلسفه از

 آنکه مجرد به و )هاند دانست بودن یالیخ نیهم عیوقا نقل

 قضاوت و تفکر به را خود یجا بودن یالیخ ت صف نیا

 (1384 کروچه،(ردیمی م و زدیری فروم هم از هنر بدهد،

 

 رنگ 1910 -3 شماره یبرا بیترک ،ینسکیکاند یلیواس -1 ریتصو

 .ورکیوین م،یگوگنها سالمون موزه ، 96 × 125/5 -بوم یرو وروغن

 168 ، 1367 آرناسن،( :ماخذ

 از بداهه تا تکنولوژی -5

با پا گذاشتن فناوری های نوین به عرصۀ بداهه امکان اجرای 

طرح های غیرمتعارف معماران برجسته ای چون زاها حدید، 

» فرانک گری  نورمن فاستر، فرانک گری میسر گردیده است.

آمریکایی با در هم ریختن زبان های مختلف معمار مشهور 

معماری و ترکیب آن ها، نوعی معماری شخصی، غیرتقلیدی، 

بدون برنامه خاص و یک نوع عدم قطعیت را در اکثر پروژه 

 هایش به اجرا درآورد.

او در ساخت مرکز جدید بنیاد لوئی ویتون که مانند قایقی 

گرفته است از با بادبان شیشه ای در یک پارک جنگلی قرار 

ورقه های بزرگ منحنی که به شکل بادبان دیده می شوند و 

به امضای این معمار تبدیل شده، استفاده کرده است. زاویه 

از درختان باالتر رفته و از فاصله  های عجیب و غریب آن ها

ای دور قابل مشاهده است. در هنگام طوفان شدید بادبان ها 

ت داخل متمایل می از جای خود حرکت کرده و به سم

این ساختمان ابری شکل، از صفحات انحنادار شیشه  شوند.

ای ساخته شده که به آن حالتی خاص بخشیده اند؛ به 

طوری که گویی بر فراز چشم انداز سرسبز و باشکوه اطرافش 

ذکرشده در  5931)حسینی و همکاران  شناور شده است.

او مشاهده می مصالحی که غالبًا در کارهای  (5931باالنده 

شود صفحات فلزی به خصوص تیتانیم، پالستیک های رنگ 

شده، زنجیرها و کابل ها و فوالد و به کارگیری پانل های 

 (5933)رحیمی وند  مشبک است.

فرم های تیز گوشه دار، صفحات متداخل، سطوح مواج و 

منحنی را می توان از عناصر ثابت کار گری دانست. بناهای 

های منحنی، پلکان های خارجی، مصالح  تندیس وار، فرم

نمای فلزی، استفاده فراوان از مواد گوناگون، پنجره های بی 

و مرکز گریز از نشانه های کارهای او ( 5939)زوی قاعده 

است که بسیاری از آن ها بدون دخالت فناوری های نوین 

 قابل اجرا نبودند.
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 Wikipedia: از اسکیس تا خلق اثر    مأخذ: 4تصویر 

 

 Wikipedia: از طراحی تا اجرا     مأخذ:1تصویر 

 

  معماری در اسکیس کاربرد -1-5

شکل گیرد, جرقه ای در ذهن  معماری قبل از آنکه هر پروژه

طراح سبب بوجود آمدن آن بوده است. حال آنکه طراحی 

چقدر توانایی تجسم و پردازش آن را داشته باشدو بتواند 

توسط دست خود آن را بر کاغذ بیان کند, بسته به آن است 

 .که در اسکیس زدن چقدر توانایی داشته باشد

ماری چون فرانک لوئید همانگونه از اسکیس های مشاهیر مع

 این اگر که است مشخص …رایت, کولور بوزیه, کاالتراوا و 

ن موزه گوگنهایم یا چو بزرگی آثار هرگز, نبود ها اسکیس

 .کلیسای رونشان شکل نمی گرفت

 

 

  Wikipediaمنبع:  -کاالتراوا –اسکیس اولیه برج 

 

  

 

منبع:   -راها حدید –اسکیس اولیه در کشور عربی 
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 نتیجه گیری -6

در بداهه به یکباره احساس و ادراک با هم اتفاق می افتد 

یعنی فاصلۀ احساس و ادراک برداشته می شود و همزمان 

که فرد حس می کند زیربنای ادراکش هم شکل می گیرد و 

حتی ادراکش کامل نشده شروع می کند به پاسخ دادن و 

همین طور زنجیره ای از احساس، ادراک، رفتار و پاسخ در 

جاد می شود. به همین دلیل وقتی مولوی بداهه هم ای

پردازی می کرد چیزی تحت عنوان شور و احساس او را فرا 

می گرفت. بداهه پردازها از نظر مصرف انرژی روانی آن 

چنان خسته می شوند که گاهی اوقات بی هوش می شوند 

چون انرژی زیادی مصرف می کنند. آفرینش مهم تر از 

بداهه هنری است انگیزشی، هیجانی چگونگی آفرینش است، 

که طوفانی از احساس و ادراک را در ذهن بداهه پرداز به 

 وجود می آورد.

بداهه در واقع یک طوفان ذهنی است که موجب می شود 

احساس، فعال تر از قبل شروع به حرکت کند و فرد سرعت 

دازش فکری بگیرد. این طوفان ذهنی در حین شتاب با پر

اطالعاتی که دارای انسجام و هماهنگی هستند خالقیت را 

برای ذهن بداهه پرداز به وجود می آورد. در حقیقت زنجیره 

را به وجود می آورد که تخیل را به واقعیت و واقعیت را ای 

به حقیقت و حقیقت را به انسجام زندگی دعوت می کند. 

ولی تعریف علمی خالقیت عبارت است از تمام فرآیندها و 

سیر مراحلی که سبب افزایش توانمندی فرد می شود تا 

بتوانند زندگی بهتر و سالم تری داشته باشد. در خیلی از 

خالقیت و بداهه پردازی مترادف هم ذکر شده اند و در  کتب

بعضی کتب هم دارای تفاوت هستند اما نه چندان چشمگیر. 

الزم به ذکر است فرد بعد از آشنایی با خالقیت و وارد شدن 

به این مقوله و به ظهور رساندن توانمندی خود می تواند 

سؤاالتش را شخصاً حل کند پس در این حالت شخص نبوغ 

 خالقیت پیدا کرده است.

 در یحت هنرمندان هنوز که شود یم باعث نگرش نیهم

 لحظات نیا به یمعمار و یقیموس د،یجد یهنرها عرصه

 .زنند یم رقم را خود آثار آنها به اعتنا با و داشته مانیا ناب

 شهود و کشف ییطال لحظه همان ناب، لحظات نیا ن،یبنابرا

 از یناش درون یغوغا ثبت جهت که است هنرمند یآن

 ستین که را آنچه و افتد یم کار به ادراکات و ها افتیدر

 ناب از که است یاثر خلق ند،یفرا نیا جهینت .کند یم هست

 نیا از رد،یگ یم سرچشمه هنرمند یدرون احساسات نیتر

 ییبازنما دام در هنرمند افتادن از تواند یم وهیش نیا رو،

 شئ آن یهست تیماه ادراک بدون تیواقع یافتگریدر صرف

 و نو یاتیح یبسو را هنرمند هر ینشگریآفر و ابدی نجات

 .بود خواهد خود زمانه روح متناسب که دهد سوق تازه
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