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 ی طرح معماریهایی جهت پرورش خّلاقیّت در آتلیهی راهکارارائه

 

 mmajidnabizadeh@yahoo.co، عضو هیئت علمی دانشگاه خیّام مشهدکارشناس ارشد معماری،  -1زادهمجید نبی

 sm.mousavi@sun.hsu.ac.ir، ، دانشگاه حکیم سبزواریمعماری دانشجوی کارشناسی ارشد -سیده مهسا موسوی

 چکیده

باشد، و اگر بپذیریم که خداوند منشاء خلّاقیّت است و این ویژگی را در ذات انسان به ودیعه خلّاقیّت یکی از ملزومات ایجاد یک طرح هنری می

 گردد. از آنجایی که طرح معماریو پرورش آن مطرح می ی شکوفاییو تنها زمینهباشند ی افراد دارای خلّاقیّت ذاتی میگمارده است، پس همه

ر گردد که دباشد، در نتیجه خلّاقیّت از موضوعات اصلی آموزش معماری محسوب میاش، دارای بُعد هنری نیز مینیز علاوه بر بُعد مهندسی

اه . در پژوهش حاضر ابتدا نگکنندهمچنین هنرآموز نقش بسزایی ایفا میی معماری و سیستم آموزشی، دانشکدهی رشد و پرورش آن، زمینه

هایی اهکارری به روش توصیفی به ابا گردآوری مطالعات کتابخانه های مختلف داشته و سپسدر دوره تاریخی به خلّاقیّت و آموزش معماری

 .کنیماقیّت در طرح معماری را بیان میهای خلّپردازیم و سپس تکنیکی معماری میجهت تقویت خلّاقیّت در آتلیه

 آموزش معماری، طرّاحی معماری، ایده، خلّاقیّت :کلید واژه
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 مقدّمه: -1

-از خصایص مهم ذات انسان به عنوان موجودی کاوش

باشد؛ و در صورتی که در محیطی گر، خلّاقیّت می

از مهمترین  گیرد شکوفا شده؛مناسبِ پرورش قرار

ی خصوص آموزش رشتهآموزش هنر و به مواردی که

، کندها متمایز میمعماری را در مقایسه با سایر رشته

 هایوجود نوعی تفاوت ماهوی بین آنها و سایر رشته

دانشگاهی مثل علوم پایه و علوم انسانی است. این 

تفاوت به وجه تمایز برخورد انسان با مسائل علمی و 

-های هنری بهرشته هنری باز میگردد. در حالی که در

ی معماری انسان علاوه بر به کارگیری خصوص رشته

هوش، منطق، دلیل و برهان و ...، هایی چون استعداد

داند خود را ملزم به استفاده از خلّاقیّت و ابداع می

فرایند (. 05)صبحیه، بمانیان و همکاران، سال دهم، ص 

-مطرّاحی خلّاق در معماری و کوشش برای تدوین نظا

ایست که تنها با مشارکت تمامی جامع وظیفهای نامه

اساتید معماری و آگاهان آموزش معماری در ایران 

 (.03، ص 4831نژاد، گردد )مهدویمعاصر میسّر می

فرایند طرّاحی معماری سلسله مواردی است که معمار 

کند، خلّاقیّت در تمامی در جهت خلق اثر طی می

تولید ایده و رسیدن به کانسپت تا مراحل این فرایند از 

کند. باید توجه طرّاحی پلان نقش پررنگی ایفا می

که صرفاً دارای حجم داشت که هر اثر هنریِ معماری 

ت نامیم و خلّاقیّباشد را خلّاقیّت نمیپیچیده و خاص می

در معماری باید با عملکرد درست و مفید همراه باشد و 

پروژه پاسخ دهد و  های حاکم بربه تمام محدودیت

ی ا مشاهدهب همچنین بر ارتقاء کیفی محیط نیز بیافزاید.

ها در نمای شهری به عدم تربیت درست نابسامانی

ی بریم، آموزش خلّاقیّت، حلقهمعماران جوان پی می

ی آموزش معماری، که با افزایش کمّی مفقوده

 روزهبها، روزها و به تبع آن کاهش کیفیّت آندانشکده

ا هتر میگردد، باید دوباره جای خود را در آتلیهملموس

بازیابد. اساتید، محیط دانشکده و خود دانشجویان باید 

ای تلاش برای آموزش و پرورش خلّاقیّت به گونه

در ایجاد خلّاقیّت ی نحوهی مقاله به نمایند، در ادامه

و در نهایت با توجّه به شود اشاره میآتلیه معماری 

آموزشی حال حاضر و سایر مسائلی که  مشکلات

دهد و خلّاقیّت دانشجو را تحت شعاع خود قرار می

جهت هایی گردد راهکارباعث عدم شکوفایی آن می

 گردد. پیشنهاد میایجاد خلّاقیّت در طرح معماری 

 تعریف خلّاقیّت -2

ی محوری در تبیین روند طراحی و خلاقیّت واژه

شمار های طرّاحی بهحوزهاقانه در تمامی آموزش خلّ

ند به توااقّیت میی خلّآید. باز شناسی و تعریف واژهمی

ر ر دتتر از آن و دستیابی به روندی موفقدرک صحیح

، 4831نژاد، فرایند طرّاحی معماری منجر شود )مهدوی
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وج اقیّت اگویند که خلّبرخی از روانشناسان می (.03ص

ی ه مرحلهانسان را ب کر بشریست که توانستهتوانایی تفّ

 تمام مسائل و را در حلّ پیشرفت و ترقی برساند و او

وان تاقیّت را میی خلّمشکلات زندگی یاری دهد. نمونه

نشینان، خلق یک اثر در نقّاشی روی دیوار در زمان غار

 آلات صنعتی، آشپزی، خیّاطی و ... دیدهنری، ماشین

اقیّت را لّدر عین حال خ (.85، ص4831)خیابانیان، 

ایی هعبارت از ترکیب، تجمع و تلفیق عناصر و پدیده

ظر ناز پیش شناخته شده در یک کلّیت نو که حداقل به

ورنون، "، میدانند، (13، ص4831)فانژه،  بدیع باشد

، نگرداقیّت میانداز به خلّنیز از همین جشم "4333

ها، ها، نظریهاقیّت توانایی شخص در ایجاد ایدهخلّ

ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم بینش

ن ی متخصصان به عنواهاست که به وسیلهو سایر زمینه

-فن شناسی،ای ابتکاری و ازلحاظ علمی، زیباییپدیده

از و همچنین  آوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد.

از فعل خلق کردن به معنای آفریدن نظر لغوی خلّاقیّت 

، 14)دهخدا، ج  آوردن اقتباس شده استو به وجود 

. استاد علی اکبر دهخدا در تعریف (311، ص 4811

عالی تهای اصلی باریاق از صفتگوبد: خلّاقیّت میخلّ

اقه نیرویی است که منجر به تولید ی خلّاست و قوّه

، ص 4811، 14)دهخدا، ج  گرددهای بدیع میصورت

311). 

 نگاهی بر تاریخ خلّاقّیت -3

 های تحقیق و بررسیتحقیقات نشان داده است که دوره

-بندی میی اساسی تقسیمعلمی خلاقیت به سه دوره

 شود:

ها یا دوران میلادی، دوران ندانسته 4305ی تا قبل از دهه -1

 .امید برای دانستن بیشتر

ی علمی بر ی تحقیق و مطالعهمیلادی، دهه 4335ی دهه -1

 روی خلاقیت

و بعد از آن، دوران کاربرد همه میلادی  4315ی دهه -8

 ی خلاقیت جانبه

ا ت )تاقیّی تحقیق و مطالعه بر روی خلّهدر دوران اولیّ 

-اغلب مطالعات و تحقیقات درباره( 4305ی قبل از دهه

ر د ت متمرکز بود و تقریباً اقیّی ماهیت و طبیعت خلّ

خصوص و پرورش آن پژوهش خاصی انجام نشده بود. 

 ها برای توسعه و ارتقایاستنادترین روشن و قابل اولیّ

میلادی توسط دکتر اسبرن انجام  4313ت در سال اقیّخلّ

اگر شما در یک تیم گرد  "گرفت. وی معتقد بود که

 توانید فکر کنید به طوری که نظریاتآیید، بهتر میهم

دو نفره بهتر از نظریات انفرادی و نظریات چندین نفره 

 با توجه به. "نفره خواهد بود تر از نظریات دونیز به

ی مرتبط با روند تاریخی آوری شدهمستندات جمع

توان به صراحت اذعان داشت که نه تنها خلاقیت، می
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د، تواند توسعه پیدا کنت یک توانایی است و میاقیّخلّ

های گوناگونی برای دستیابی به این مهم نیز بلکه مدل

 .(03ص )صبحیه و همکاران، سال دهم، وجو دارد

 ایران خّلاقّیت در ادوار گوناگون تاریخ  3-1

 «ت درمعماریاقیّخلّ»شناسی تاریخی دررابطه با دوره

ی همه اقیّت درمفهوم خلّ»: که داشت ارهمیتوان اش

ی دوره سه اًهای تاریخی یکسان نیست، مثالدوره

غرب را در  های مشابهمعماری ایران در مواجه با دوره

 :نظربگیریم

دوره که  درآن. است «یکسلاکدوره»دوره اول،  -1

 حین رد شاگرد است، شاگردی و تادی برنظام اسمبتن

 بالاتر و درجات به را خود تا آموزدمی تادز اسا کار

 صلا سنت تکرار جا دراین. برساند تادیم اسسرانجا

 .تکرار الگوهاست اس سنت فرهنگ سنتاس .است

 و فقط در بخشهااقه لّخ عمل تکرار، دن فرایندرای

لیف تک. بگیرد میتواند صورت خاصی یارد بسموار

 محصول تولید شده و ، کارفرما، استادکارجامعه

 است مشخص و شاگردتاد اس است؛ رابطه مشخص

 انجام پذیرد، ه بایدابهامی دراین که کار چگون و

سیک در همه جای دنیا لاه کدور این. وجود ندارد

و در ایران نیز همین هزاران سال به طول انجامید 

 .طور

 منظا معماری، هایدانشکده یسدوره دوم، با تاس در -2

یگر د شاگردان و وزش تغییرکرد وارتباط استادانآم

توانست مثل گذشته باشد. مضمون کارهم نمی

 انجه با درتطابق بارمعماری مدرن د؛ اینمتفاوت ش

 کمابیش اهداف هم دوره این در. ودن مطرح بمدر

 مفهومی دوره این مفهوم خلّاقیّت در بودند. نروش

 احجام برترکیب مبنی بود، ید به تجربه باهاوسمحدو

هندسه  همان هنوزکمابیش که یص هندسخا

 دشفرض می ت یادانسو چون معلم میبود  اقلیدسی

 اصول به بنا هم کار جهت و ده میکنچ که میداند

 و معلم ارتباطی میان بود، نن روشمدر معماری

ان توانست جریمی گووو گفت شدشاگرد برقرارمی

 .یابد

ه ب4315 و رانایدر بعد به 4805 وم از دههس یدوره -3

، است ازمدرن بعد دوره این. شد روعبعد درغرب ش

 چیز همه در مدرنیته که بحران ی دوره ابه یک معن

 فرهنگ، دموکراسی، اصول: تی عدم یقین هسنوع

 هانای گیرند و طبعاًمی تردید قرار د همه مورداقتصا

گرایی گذارد. گذشتهمی معماری تاثیر در

ما هم به  و شوددرمعماری در همین دوره مطرح می

 به کنیم، لبه این ترتیب عم افتیم که اگراین فکرمی

 ندر ای. یدیمنرس ، کهرسیممی خودمان اصیل هویت

 یگریه به نحو دتجربو  اقیّتلّخ شرایط بحرانی مساله
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ه ب از دانشگاه بیرون هر بکا طرفی، شود؛ ازمی مطرح

 ته وابستگی ما به سنسال پنجاه چهل پیشینه دلیل

-معماری مدرن صورت میی در حوزه مدرن هنوز

 زی به؛ چیایمتهگیرد، معماری مدرن غربی هم نداش

ر ای دحرفه که کار داریم نام معماری جدید

-نّتگیرد. این حوزه سآن صورت می یمحدوده

تغییر  پیدا کرده، تادکارهای خود رااس د وخو های

 4811صارمی، ) م چندان آسان نیستسنّت ه این

 (.43،ص 

 نقش خلّاقیّت در آموزش معماری -4

-ژهپذیر از جایگاه ویو ذهنی کنش لات باقیّلّااشتن خد

ای در روند آفرینش آثار هنری برخوردار بوده و از 

متناسب با ای این روست که هر هنرمندی به گونه

خصوصیات شخصیت هنری خویش، تحریک و 

از طرف دیگر . شماردباروری آنرا بسیار مهم می

-ت را نیز میقیّلّادهند که خمطالعات اخیر نشان می

 های متناسبتوان آموزش داد و با به کارگیری روش

های شخصیتی، روانی افراد، تقویت آن با ویژگی

عث رویکرد پذیر است. همین امر باامری امکان

های ف شیوهلاخجدیدی در آموزش شده است که بر

ق و لّامعمول آموزشی، هدف اصلی پرورش ذهنی خ

، 4831)خیابانیان،  پویا در ابعاد مختلف زندگی است

در تعریف ( Le Corbusier) لوکوربوزیه(. 88ص 

ت قائل شده قیّلّاای برای خاز معماری جایگاه ویژه

قیت بوجود لاای از خلحظهاست: اینکه معماری در 

آید، یک حقیقت انکارناپذیر است، زمانی که می

تضمین استحکام یک  ذهن درگیر چگونگی

هایی برای آسایش و ساختمان و نیز تأمین خواسته

تامین  ازتر راحتی است، برای رسیدن به هدفی متعالی

 ادهشود و آمهای صرفاً کارکردی برانگیخته مینیاز

ای را به معرض نمایش شاعرانه هایاناییمیگردد تا تو

انگیزانند و به ما لذت و سرور گذارد که ما را برمی

در آموزش هنر و (. 4813)کلارک،  بخشندمی

 ش بر این است که درکلای اول تمعماری، در درجه

بردن از هنر به هنرجویان آموزش داده  و قدرت لذت

استین واقعیت ر»شود. در این نوع آموزش، معنای 

ی ارتجالی در ر و شیوههمان آزادی تفکّ «نانسا

ت به معنای رهایی از هرگونه قیّلّازیستن است. خ

فرضها، چهارچوبها و بایدها است و تفکر پیش

که  دهدارتجالی و بداهه این امکان را به هنرجو می

ی فراوانی را ها و نکات نهفتهدر هر لحظه توانایی

مونش کشف کند و از آن ی خود و محیط پیرادرباره

ن، )خیابانیا کشفها در زندگی خویش بهره بگیرد

 .(88، ص 4831

 آموزش و پرورش خلّاقّیت -5
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ستند؛ ت، یکى نیقیّلّانباید فراموش کنیم که هوش و خ

هاى باهوش گاهى از این جهت، بسیارى آدم

ند. نوین نیست کنند که عرضه می چیزهایى تولید یا

 ق به حرفلّاهمچنین گاهى آدمهاى که لزوما بسیار خ

کنند؛ ولى آدمهاى بسیار باهوش، جمع گوش نمى

آدمهاى  .اغلب دنبال خشنود کردن جمع هستند

اگرا، ر وران واگرا هستند. در تفکّق، اغلب متفکّلّاخ

ند. کفرد براى یک سؤال، جوابهاى زیادى تولید مى

نیم، ت را بیشتر باز کقیّلّاهوش و خاگر بخواهیم قضیه 

ت زاییده هوش است و این قیّلّاباید بگوییم که خ

ها باهوشند؛ ولى قلّاشود که اکثر خقاعده حاصل مى

( 4333راجرز) کارلد. باشنق نمىلّااکثر باهوشها خ

ت می قیّلّایکی از روانشناس معاصر در بحث از خ

شار ان با فت را نمى توقیّلّاروشن است که خ»نویسد: 

 .ایجاد کرد، بلکه باید به آن اجازه داد تا ظهور کند

نگونه که زارع نمى تواند جوانه را از دانه بیرون آهم 

بیاورد، اما مى تواند شرایط مناسبى براى رشد دانه 

ت هم همین شرایط قیّلّافراهم آورد. در مورد خ

صادق است. باید زمینه اى مساعد براى رشد و توسعه 

فراهم آورد. از  ت فرزندان و دانش آموزانقیّلّاخ

-شناسى این است که مىجمله تجربیات من در روان

توان با فراهم کردن امنیت روانى و آزادى، احتمال 

  ».ت سازنده را افزایش دادقیّلّاظهور خ

یان آموزش هنر دو عنصر شور و هیجان یا همان مربّ

این همان دانند. ی اساسی آموزش میقه را انگیزهلاع

گویند تا ی معروف است که میسفهلای فجمله

چیزی را دوست نداشته باشی، نمیتوانی آن را 

بشناسی. اگر در گذشته، نظام آموزشی بر مبنای 

تکرار و تقلید بنا شده بود، امروزه دیگر تقلید، 

وچرا در اصول آموزش چونفرمانبرداری و پیروی بی

اید یکی از مهمترین قه جایی ندارد. بنابراین، شلّاخ

قه الی شور و عیان تربیتی ایجاد روحیهوظایف مربّ

 (.4329)خیابانیان،  برای آموزش است

  های ایجاد تفکر خلّاقروش 5-1

و شرایطی که به تقویّت تفکّر  هافراهم آوردن زمینه

ی وسیعی دارد که خلّاق در مدارس منجر شود دامنه

 یابد. برخیامتداد میها ها تا روشاز تغییر در نگرش

توان عملی ساخت، ها را در زمان کوتاهی میاز روش

-نیازیشتر و پولی اکثریت آنها نیاز به تغییرات وسیع

ی امکانات مشاهده و هایی دارد. به عنوان مثال، تهیه

ها و بینی کارگاهسو به پیشآزمایش از یک

های ها و از سوی دیگر به تغییر روشآزمایشگاه

ی بسیار های درسی دارد. نکتهحانات و کتابامت

اساسی این است که ما به امکان پرورش تفکّر خلّاق 

و قابل آموزش بودن آن اعتقاد داشته باشیم. به طور 
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های تقویت تفکّر خلّاق را به شرح زیر کلّی، روش

 کنیم:خلاصه می

پرورش ، آموزانی دانشاستقبال از اظهار عقیده

داشتن نگرش ، گریو کاوشمهارت حل مسئله 

رهیز پ، ی افرادی حل مسئلهمثبت به دانش و تجربه

قرار دادن افراد در ، های ناپخته و ناسنجیدهاز انتقاد

آموزش آفرینندگی یا ، مقابل مشکلات و مجهولات

-اوتاعتقاد به تف، توانایی بازی با عناصر یا مفاهیم

 عادت دادن، کارگیری توفان مغزیبه، های فردی

به سوال کردن و به کارگیری روش دیالکتیک. )در 

یی هاکنند با طرح پرسشاین روش معلّمان سعی می

-آموزان را وارد بحث و مباحثه کنند. دانشدانش

حل یا پاسخ های مختلف به راهآموزان با اظهار نظر

نترسیدن از ، کنند.(درست دسترسی پیدا می

، ریپذیانعطاف، پذیریخطر، آزمایش و خطا

مشارکت در امور اجتماعی، سازمانی، خانوادگی و 

 ،ایجاد فرصت و امکانات لازم و کافی، سیاسی

رف ی صپرهیز از تکیه، تاکید بر مشاهده و آزمایش

 هایپرهیز از دروس، امتحانات و رفتار، بر حافظه

و  هاهماهنگ یا متحدالشکل که مانع بروز تفاوت

درت تفکّر، ایجاد ق، شودمی های فرداستعداد

یری گکاربه، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و قضاوت

ایجاد جوّ ، آموز مداریروش فعّال مبتنی بر دانش

، صص 4333کمالی، آموزش خلّاقیّت )میر، مناسب

441-443.) 

 پرورش خلّاقّیت در طرّاحی معماری -6

نخست در افزایش قابلیت طرّاحی در دانشجویان  گام

ای به کار ی حرفهدر جامعه معماری و یا طرّاحانی که

های بالفعل اند، تلاش برای حفظ تواناییمشغول

 ی ارتقاء تواناییآنهاست که لازم است پیش از مرحله

 آنها در آفرینشگری صورت پذیرد. 

های موثر در پرورش آفرینشگری در نمودار زیر گام

 باشدقابل مشاهده می

 

-رحله اساتید مجرب میمدر این خودشکوفایی:  6-1

 های موثر موجبات بروزکوشند تا با تکیه بر شیوه

های موجود در دانشجو را فراهم آورند. در قابلیّت

ود کنند که خپایان این برنامه دانشجویان احساس می

 اند.را دوباره در جریان طرّاحی معماری یافته
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ه خود در این رویکرد اعتماد ب اعتماد به خود: 6-2

به معنای پذیرش آگاهی خود به عنوان منبعی برای 

آغاز طرّاحی است. در این تمرین اساتید و مربّیان 

-کوشند در دانشجو احساسی از خودمربوط می

بسندگی ایجاد نمایند و در نتیجه دانشجو و هنر آموز 

به خود اجازه دهد در هریک از مراحل طرّاحی بسته 

 بینش خود، فرآیند طرّاحی را به پیش برد.به دانش و 

تجربه پذیری و استفاده از  پذیرا بودن تجربه: 6-3

تواند باعث تجربیات به دست آمده همواره می

افزایش قابلیّت آفرینشگری افراد گردد. در نگاه اوّلیّه 

-پذیرا بودن تجربه امری بدیهی و آشکار به نظر می

از این سطح  رسد، در حالی که موضوع بحث قدری

-رود. به عنوان مثال اگر هنرمیفراتر  ساده انگارانه

دست آمده، مانند بُعد سوّم جویی قانونی را که قبلاً به

ی جیوتو تدوین گشت را دوباره کشف که به وسیله

ی خیلی از نماید، نشانگر چیست؟ به عقیده

اندیشمندان معاصر چون مارگارت مید، ارزش 

تقریباً برابر با ارزش کنش خلّاق  خلّاقیّت ارائه شده،

اوّلیّه است. تنها با این تفائت که هنر جوی جدید مورد 

بحث از امتیاز رشد در فرهنگی که این مفاهیم در آنها 

 ,meadدانسته فرض شده نیز برخوردار است )

1959, 223.) 

یکی از مهمترین اقداماتی که آموزش مقتضی:  6-4

گری د برای پرورش آفرینشی مربّیان و اساتیبه وسیله

رسد، انتخاب موضوع فعّالیّت متناسب با به انجام می

رحله استاد با باشد. در این مهای هنرجو مینیاز

-می کمک اطّلاعاتی که از دانشجوی خود دارد

حیحی از ی صکوشد تا در تمرینی فراگیر، با استفاده

ها و های او، به جبران ندانستهها و تواناییدانسته

 هایش بپردازد.ناتوانایی

خلّاقیّت در آموزش و آموزش آموزش خلّاق:  6-5

ترین ارکان پرورش آفرینشگری و خلّاق از مهم

آید. ایجاد خلّاقیّت در دانشجویان به شمار می

شود. خلّاقیّت در آموزش معماری از مربّی آغاز می

هایی رود تا با طرّاحی تمریناز استاد انتظار می

ی آفرینشگری را در خلّاق زمینهکارآمد و 

ها اغلب متناسب با دانشجویان ایجاد نماید، تمرین

شود، زیرا های دانشجویان و در مکان تولید مینیاز

ی آموزش و ای در زمینهی از پیش آمادههیچ نسخه

 پرورش خلّاق وجود ندارد.
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های سمت راست و چپ مغز جدول تطابقی قابلیت

 انسان

ا و های برای بیان ایدهتفکّر ترسیمی نه تنها شیوه

ای برای اندیشیدن به های طرّاحی، بلکه رویهاندیشه

باشد. های معماری میها و صورت مسئلهپرسش

تفکّر ترسیمی امکان بروز خلّاقیّت را در فرآیند 

 .دهدطرّاحی معماری به نحو چشمگیری افزایش می

های آموزش معماری این شیوه به در اغلب کارگاه

عنوان رویکردی کارآمد و موثر پذیرفته شده است 

 (.31، ص 4831نژاد، )مهدوی

 های خلّاقیّت در معماریتکنیک -7

 ایجاد -1 ارزش، نمایش -4:املها شاین تکنیک

-راختاس پذیری فرم وتغییر - 1ایجادتنش، - 8، ابهام

-نا و محسوس هایتعارهازاساستفاده  - 0 شکنی،

 .ه ازپارادوکس و متافیزیکاستفاد- 3 محسوس،

: چون هاییتکنیک شامل خود: ارزش شنمای 7-1

 (د خالی، و پر ج( نظمی، بی و نظم ب( اد،تض الف(

نو و ( طبیعی و مصنوعی، و (و سنگین، ه سبک

 :شودقدیمی می

-وهک همانند النهرین بین در زیگوراتها اد؛تض الف(

. میکنند وهطح جلمس رزمینیی مصنوعی در سها

 و کنندت ایران خط افق کویر را میشلار فد هامناره

 لباسهای و فرشها در ظن و غلیدرخشا رنگهای

 نای. خود اطراف تا طبیعب است تضادی آن مردمان

 افزایش باعث ار فضد تعادل ایجاد عین در تضادها

های فرمد تضا این و میشود تضاد عناصر ارزش

را که متضاد از فضای یک رنگ و عادت  ایخلّاقانه

 .آوردزده حاکم است بوجود می

 نظمیبی نوعی با روش این در نظمی؛ بی و منظب( 

م مفروض سعی میشود تا فرمی جدید آفریده نظ در

 و« ندیکانستراکش«شود که معماران 

 تفادهن روش اسای از «مدرن زیباشناسی»همچنین

 وحطو س خطوط از تترکیبی اسوش ر این. میکنند

 )افشار  مستقیم سطوح و خطوط با منحنی

 (3ص ، 4831،نادری

پر و خالی؛ یکی دیگر از روشهای ایجاد تضاد و ج( 

نمایش ارزش، استفاده از فضاهای پر و خالی است. 

 ننمادی حالت منفذ بدون و ویک سطح بدون باز ش
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 اما میکند دور خود از را رو ناظ داده معماری فرم به

 جذب سبب طحر و سنو شکست با منفذها ایجاد

ل بصری را از تعاد نوع یک و میشود خود به ناظر

تضاد فضاهای پر یعنی سطح فرم و فضای خالی یعنی 

 (.3،ص 4831افشار نادری، )منفذها ایجاد میکند 

 انگم این بر کارتی مک تاماس ی؛زدایمرکزیت د(

-معنای مرکزیتشکنی را به ه دریدا ساختک است

های سوژه در ارتباط با زبان میداند، زدایی ریش

« یهستی شناس«د دازدایی که به انسنوعی مرکزیت

-و مطلق انگاریمطلق برای کوشش و انجامدمی

 رضوح عدم نوعی. میکند تیپذیری را محکوم به نیس

که  هاننددر مرکز یا هرگونه حقیقت فراگیر و پوش

قاط دن به نیا معطوف نموی متمرکز ساختن تادر راس

 .پیرامونی و حواشی است

 ارزش نمایش دیگر نوع یک سنگین؛ و بکسه( 

ک و سنگین در فرم معماری است. القاء سب تضاد

 صالحم از تفادهحالت سبکی را در فرم میتوان با اس

ین و پلی کربناتها و سنگ شیشه چون سبک و شفاف

همچون مصالح کدری مانند سنگ و آجر و بتون 

ار بسی «گوتیک»ایجاد کرد که این تضاد در دوره 

 .(45،ص 4831افشار نادری)مرسوم بوده است 

 ضادت از استفاده با یوهطبیعی و مصنوعی؛ این شو( 

 و آجر و بتون بردن بکار یعنی میشود؛ ادح ایجمصال

ن مصالح مصنوعی و چوب و سنگ با بعنوا غیره

 شکل طبیعی خود بعنوان مصالح طبیعی. گچبری

 «نئوکالسیک«ی معمار در سنگ و لامیدوره اس

افشار نادری، )اروپا القاء همین موضوع است 

 (.ص45،4831

 آثار مرمت در ابتدا روش این قدیمی؛ و ونز( 

 هک قدیمی بنای از قسمتی. تر رفبکا تاریخی

ن مرمت نداشت به شیوه نو امکا و بود شده تخریب

ی تاریخ و با مصالح جدید ساخته میشد تا به ارزش

بنای قدیمی لطمه وارد نشود. از ترکیب این تضاد 

 جیمز»: مانند کردند؛ تفادهمعماران نیز اس

 زیباشناسی «اشتاتزگالری» رحدر ط»استرلینگ

 هم کنار «کرومانس»ی از معماری هایفرم با را مدرن

 (.45،ص 4831، نادری )افشار داد قرار

ایجاد قطه مقابل نمایش ارزش، نزدایی: ابهام 7-1

 مک تفاوت با ابهبا قرار دادن مصالح مش .ابهام است

 .داد نمایش فرم در را حالت نن ایمیتوا هم کنار در

 مایزهات آن طریق از که تی اسظریف تکنیک ابهام»

 به و دیابکاهش می شدن نامحسوس حد تا

فشار « ) آیدمی بوجود خاصی رایطدراکی شاظ ِلحا

  .(41،ص 4831نادری، 

 فرمهای همچون پیچیده اختمانهایس تنش: 7-8

های خرپایی این القاء را به ناظر دارد و سازه کابلی
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 معماری در یا دکه از قوانین جاذبه پیروی نمیکنن

 در دداشتن را نگینء حجم سالقا مقرنسها ایرانی قدیم

 در تنش را یوهاین ش .بودند سبک بسیار که صورتی

 .(41، ص 4831 نادری، میگویند )افشار فرم

وش با این ر: تغییرپذیری فرم و ساختار شکنی 7-4

گسستن فرمها و ترکیب مجدد آن به شیوه دیگر 

 به توجه با که ودشباعث تولید فرمهای جدیدی می

ن باشد. به ای اقانهلّخ بسیار تواندمی معمار توانایی

 زجیم» :نیز گفته میشود؛ برای مثال «رویش فرم»شیوه 

غییر ز تا «رومااینتروتا» در «نول» طرح در «استرلینگ

ه ردک استفاده خود قبلی اختمانهایپذیری فرمهای س

 است 

صویر تهای محسوس و نامحسوس: استعاره 7-5

ایجاد یک  زمینه پیش هیک ایده در ذهن معمار ک

: چون مفاهیمی تأثیر تحت دباش تواندخلّاقانه می رمف

و ویژگیهای مادی و بصری  سنت فرهنگ، فردیت،

 عارهتح به این تأثیرات اسلاقرار میگیرد که به اصط

 الاتح لشام استعاره این اگر. میشود گفته گرفتن

ی بعض شامل اگر و «نامحسوس» باشد انسانی

 «محسوس» استعاره دویژگیهای بصری یا مادی باش

 هاتعارهاس این از بجا و درست استفاده با. ودن میشبیا

ق، الّخ فرم یک به یدنگیری ایده، رسلشک در

  طبیعی به نظر میرسد

در این شیوه معمار پارادوکس و متافیزیک:  7-6

رم های متضاد با ویژگیهای فبا ایده گرفتن از ویژگی

 تضاد این دلیل به که دای نوآورانه میرساصلی به ایده

 :مثال بطور. وده میشگفت «پارادوکس» مفهوم،

 پروژه رایب«اولدنبرگ کالوس» با همراه «گهری»

ده ش دهنآرام و اصالت با مکانی که «ونیز ینال بی»

 .باید باشد، ساختمانی چاقو شکل را پیشنهاد میکنند

 مفاهیم با میخواهند شیوه این معماران کل وربط

 و مقدّس فرمی به جنایت و جرم دد ماننمتضا

 .(41، ص 4831 نادری، )افشارد برسن دهندهآرامش

 گیرینتیجه -8

شکوفایی و تقویت خلّاقیّتِ هنرمند امری است بسیار 

توان فردی را بدون داشتن مهم، تا جایی که نمی

خلّاقیّت در آثارش، هنرمند دانست. هنرجویان 

معماری نیز از این قاعده مستثنا نبوده و باید سعی 

شود در طول روند طرح معماری خلّاقیّت وی توسط 

ی ظهور آموزشی شکوفا و به منصهخود راهنمایان 

گمارده شود. از آنجایی که طرح معماری دارای 

باشد، اساتید های متنوعی میها و تکنیکروش

-ای خلّاق از روشطرّاحی نیز باید برای داشتن آتلیه

های گوناگونی در جهت رسیدن به طرح مطلوب 

هایی که هنرآموز در گیرند، از جمله روشبهره

د تواند استفاده کنلّاقیّت دانشجو میجهت پرورش خ
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شکوفایی، اعتماد به خود، پذیرا توان به، خودمی

بودن تجربه، آموزش مقتضی و آموزش خلاق اشاره 

 -4های تواند از تکنیککرد؛ و همچنین دانشجو می

 - 1ایجادتنش، - 8، ابهام ایجاد -1 ارزش، نمایش

ده استفا - 0 شکنی،اختارس پذیری فرم وتغییر

ه استفاد- 3 و محسوسنا و محسوس هایتعارهازاس

برای ایجاد خلّاقیّت در  ازپارادوکس و متافیزیک

    طرح معماری استفاده کند.

 منابع -9

، 4ی ی معمار، شمارهافشار نادری، کامران، مجله -

 های خلّاقیّتتکنیک

خیابانیان، علی؛ نقش خلّاقیّت در هنرو معماری؛   -

 4831ی یک، نیارش، شماره

، "ی دهخدانامهلغت "( 4811اکبر )دهخدا، علی -

گردـوری زیر نظر دکتر محمد معین، انتشارات 

 دانشگاه تهران، تهران

( جایگاه معماری ایران 4811اکبر )صارمی، علی -

و  11های در جهان امروز، آبادی سال هفتم، شماره

     4811و بهار  4813، زمستان 13

بمانیان و یاسر حسین، محمدرضا صبحیه، محمد -

کشتیبان، ایجاد خلّاقیّت در دانشجویان مهندسی 

معماری )بررسی سه مدل برای انتقال دانش از منظر 

ی آموزش مهندسی ایران، دانشجویان(، فصلنامه

 13-31، سال دهم، صص 81ی شماره

( هنر خلّاقیّت در صنعت و 4831فانژه، اوژن وان ) -

 ی انتشاراتحسن نعمتی، تهران، موسسهفن، ترجمه 

 امیر کبیر

کلارک، ر. پاوز، م. ماهیت معماری، ترجمه  -

 4813نژاد، نشر خاک، اصفهان، محمد احمدی

( آفرینشگری و 4831نژاد، محمدجواد )مهدوی -

ی روند آموزش خلّاقانه در طراحی معماری، نشریه

 33-03، صص 14ی های زیبا، شمارههنر

میرکمالی، محمد؛ تفکّر خلّاق و باروری آن در  -

علوم  ی آموزشی وهای آموزشی، مجلهسازمان

 1ی ی جدید، سال چهارم، شمارهتربیتی، دوره

- - Mead, Margaret (1959), " 

creativity in cross- cultural 

perspective" , in Harold, H Anderson 

Ed, Harper & Row, New York 
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