طرحمايه در معماري :يک ضرورت در فرايند طراحي و
چالشهاي آموزش آن در دانشکدههاي معماري

(تاریخ دریافت مقاله ، 93/2/22 :تاریخ پذیرش نهایی)93/5/18 :

واقعيت هاي روز افزوني که در ساير زمينههاي مرتبط با معماري ،معماران را به خود مشغول کرده است ،باعث شده تا توجه طراح از
تفکر نظري که در ابتداي مراحل طراحي مدنظر بود ،منحرف شود .برخي مالحظات جديد مثل نقش ساختمان در نگرش و جهتيابي
انسان در محيط شهري ،تأثيرات زيستمحيطي ،ارتباطات رفتاري بين انسان و ساختمان ،توجه به جامعهشناسي و روانشناسي در خلق
فرم ساختمان و ...در کنار مالحظات سنتي چون کيفيت مثبت يا منفي فضاي خلق شده قانون شهرداريها و ...در محيطهاي واقعي،
طراح را با موقعيت دشواري روبه رو کرده است .او باید با پاالیش اطالعات ،آنها را در قالب طرحمایه سادهتر کند ،در غیر اینصورت حجم
زیاد خواستههای طراحی ،در نهايت منجر به توقف ذهن در فرايند خلق و پرورش طرحمايه ميشود .طراح بتواند اولويتهاي واقعيتر
و مهمتر را تشخيص داده و آنها را مالک انتخاب و تقويت طرحمايههايش كند .در واقع اتفاقي که در مرحله تولد طرحمايه ميافتد بايد
اين باشد که طراح به نوعي گزينش و تعيين اولويت دست زند و يک يا چند عامل را در طرح خود حاکميت ببخشد .سپس در مرحله
توسعه و تکميل طرح ،با مطالعه و دقت نظر علمي و ديدي نقادانه ،در جهتي حرکت کند که درنهايت از هيچيک از عوامل بازيگر در طرح
غفلت نشود .پژوهش پیش رو با جمعآوری مفهوم طرحمایه در منابع مختلف و تعابیری که طراحان و پژوهشگران مختلف از آن داشتهاند
سعی کرده گستره معنای این مفهوم را بهصورت خالصه بیان کند و انواع آن را شرح دهد .این پژوهش سپس با روش توصیفی– تحلیلی
اطالعات گردآوری شده را تجزیه و تحلیل کرده و با جمعبندی و دستهبندی مطالعات پیشین ،به نتایجی برای کاربرد طرحمایه در روند
آموزش طراحی معماری دست یافته است.

واژههاي کليدي:

معماري ،فرايند طراحي ،طرحمايه ،كانسپت ،آموزش معماري.

* تلفن09127381619 :

Email:hapourmand@modares.ac.ir
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در طول تمدن بشري ،ايدهپردازي نقش مهمي در تغييرات
اجتماعي و پيشرفت انسان داشته است .فيلسوفان تجربي از
قبيل پوزيتيويستهاي منطقي ،ايدهپردازي را حاصل كنكاش
ذهن در مسائل طبيعي ميدانند .از ديدگاه آنان ،دادههايي كه
حواس ما از جهان خارج كسب ميكنند در ذهن انباشته ميشود
و ايده ،از عصارهگيري اين معلومات ذهني حاصل خواهد شد .از
طرف ديگر فيلسوفان نظري ازقبيل راسيوناليستهاي انتقادي،
ايده را حاصل آزادانديشي ذهن فارغ از معلومات و محفوظات
ذهني ميدانند.
بسیاری از پژوهشگران در مورد ایدهپردازی در معماری صحبت
کردهاند ،اما اغلب این پژوهشها ایده را به عنوان خاتمه روند
طراحی بررسی کردهاند (.)Heylighen & Martin, 2004; 57
مقاله حاضر درنظر دارد ایده را به عنوان جزئی از فرایند طراحی
بررسی کند .در واقع هدف از این پژوهش ،پاسخگویی به این
دغدغه ذهنی دانشجویان درمورد چگونگی آغاز فرایند طراحی
است .رويكردهاي معماران براي شكلدهي به طرح معماري را
ميتوان در سه گروه دستهبندي كرد :برخي از آنان به تئوري
(علوم نظري) روي ميآورند ،برخي ديگر براساس تجربه خود
طراحي ميكنند و گروه سوم از ايدهپردازي و تفكر براي خلق
فرم و فضا بهره ميگيرند (.)Dorraj, et al. 2012
اين پژوهش قصد دارد اين مجموعه مراحل را فراچنگ آورد
و آنها را در قالب نمودارها و ترسيمههاي قابلفهم عرضه كند.
برای این منظور ابتدا تعريفي نظاممند از طرحمايه ارائه ميکنیم
و به حوزه تأثيرگذاري مفاهيم آن در فرايند طراحي معماري
ميپردازیم .سپس در پي پاسخ به اين سوال خواهیم بود که آيا
روند آموزش معماري در دانشگاه هاي ما به منظور تفهيم نقش
طرحمايه در فرايند طراحي و تأثير آن بر محصول نهايي معماري
روندي هدفمند و مثبت دارد؟

تعاریف:

منابع مختلف ،ایده نهفته در ورای طرحهای معماری را با
عناوین متفاوتی نامگذاری کردهاند .واژههایی نظیر طرحمایه یا
کانسپت ،1ایده ،2طرح خام یا پارتی ،3مولد اولیه ،4تصویر ،5اصل
نظمدهنده 6و تصور ،7اگرچه در اغلب موارد برای اشاره به یک
مفهوم استفاده میشوند ،ولی گاهی اوقات تفاوتهای کوچکی
نیز دارند .ايده از ريشهاي يوناني بهمعناي ديدن مشتق شده است.
اگر معني امروزي آنرا «ديدن با چشم خرد» درنظر آوريم با
ريشه يونانياش قرابت خواهد داشت .به نظر جان الک ايده از
عمليات ذهن بر محسوسات پديد ميآيد .بنابراین اطالعاتی که
حواس از جهان بیرون به دست میآوریم نقش به سزایی در
پیدایش و شکلگیری ایده دارند .ندیمی و شریعتراد (،)۱۳۹۱

تفاوت طرحمایه و ایده را در زمان شکلگیری آنها در ذهن طراح
میدانند؛ بهاینصورت که ابتدا ایدهای در ذهن طراح شکل
میگیرد و سپس او بهوسیله طرحمایه ،قابلیت گفتمانیشدن را
به آن ایده میبخشد.
مورفی طرحمایه را نوعی الگو میداند که کل دنیای ذهنی ما
را یکپارچه نگه میدارند و به ما کمک میکنند تا بتوانیم اشیا
را بشناسیم و طبقهبندی کنیم ( .)Murphy, 2002;1کلدنر،
طرحمایه را چسبی میداند که راهحل را یکپارچه میکند (82
; .)Kolodner,1993دورج و دیگران ضمن پذیرفتن این تعریف
کلی ،طرحمايه در معماري را بهصورت تفكر برمبناي فرم و فضا
یا به عبارت دیگر ،چگونگی شکلگیری تفکر معمار در زبان
معماری معنا میكنند ( .)Dorraj, et al 2012روان طرحمایه را
راهی میداند که ارتباطات انسانی از طریق آن با آرایشی فضایی
نظم داده میشوند ( .)Ruan, 2010تورا و ناگای ،طرحمایه
را چیزی میدانند که ممکن است با مشاهده خصوصیتهای
شیء (نظیر فرم ،عملکرد ،و )...به ذهن خطور کند (2013;13
 .)Taura & Nagai,و برخی دیگر آنرا نوعی استعاره میدانند
( Eisner, 1996؛ داوودی و آیتاللهی .)1386 ،دارکی ،از آن با
عنوان مولد اولیه یاد میکند ( )Darke, 1979و الکساندر آن را
تصویر میخواند ( .)Alexander, 1979;538فردریک ،طرحمایه
را ساختار ذهنی ویژهای ميداند که اطالعات و تجربیاتمان از
جهان خارج را به کمک آن سازماندهی میکنیم و به آنها معنا
ميبخشيم .از دید او ،طرحمایه مانند  DNAساختمان عمل
میکند و موجب میشود در معماری احساس دمیده شود
( .)Frederick, 2007;15پروفسور کرت ،8استاد لوییکان،
انتخاب طرحمایه (پارتی) را به پیوستن به یک حزب سیاسی
تشبیه میکند؛ چون هر دو آنها تصمیمات ما را در یک چارچوب
مقید میکنند ( .)Ruan, 2010بهعقیده نگارندگان ،اساس
تعريف طرحمايه (كانسپت) را ميتوان چگونگي شکلگيري
انديشه معمار در دستور زبان معماري دانست .طرحمایه پاسخ
معمارانهای است که به مسئله اساسی طرح داده میشود؛ بنابراین
مانند هستهای مرکزی ،تمامی اجزای طرح شامل نیازهای
فیزیکی ،شرایط محیطی و  ...را گرد هم میآورد.

روش پژوهش:

پژوهش پیش رو با جمعآوری مفهوم طرحمایه در منابع مختلف
و تعابیری که طراحان و پژوهشگران مختلف از آن داشتهاند سعی
کرده گستره معنای این مفهوم را بهصورت خالصه بیان کند و
انواع آن را شرح دهد .این پژوهش سپس با روش توصیفی–
تحلیلی اطالعات گردآوری شده را تجزیه و تحلیل کرده و با
جمعبندی و دستهبندی مطالعات پیشین ،به نتایجی برای کاربرد
طرحمایه در روند آموزش طراحی معماری دست یافته است.

سابقه پژوهش:

شکلگیری طرحمایه در روند طراحی:
اسنایدر ،طرحمایهها را به پنج دسته تقسیم میکند :طرحمایة
قیاسی ،12طرحمایة استعارهای ،13طرحمایة جوهری ،14طرحمایة
برنامهای ،15و طرحمایة آرمانی.)Snyder, 1979;223( 16
مطالعات جدیدتری که در این خصوص انجامشده نیز ،این
دستهبندی پنجگانه را تأیید میکند (.)Dorraj, et al 2012
بنابراین هرکدام از مسئلههای طراحی میتواند اساس شکلگیری
طرحمایه باشد؛ از آییننامهها و مقررات ساختمانی گرفته تا
مسائل اجرایی و سازهای یا حتی گاهی اوقات مسائل شکلی
و مسائل نمادین .در تصویر  ،۱دو نمونه طرحمایه برگرفته از
مسئلههای طراحی مشخص شده است.

طرحمايه در معماري :يک ضرورت در
فرايند طراحي و چالشهاي آموزش
آن در دانشکدههاي معماري

روند طراحي:
از زماني که طراح تصميم به ايجاد يک اثر ميكند تا زماني
که طرح وي براي مراحل اجرايي آماده ميشود در بطن حرکت
او اتفاقات گوناگوني از جمله توليد خالقانه ايده و تبديل آن به
طرح و محصول معمارانه رخ ميدهد؛ اين اتفاقات را فرايند يا روند
طراحي ميشناسند که هر معمار آن را به صورت فعال يا غيرفعال
طي ميکند .در این فرايند سه مانع پيش روي معمار قرار دارد:
 –1چگونگي برخورد و برقراري ارتباط با موضوع  –2کمبود
تجربيات الزم در فرايند طراحي معماري  –3عدم برقراري ارتباط
پيوسته ميان سلسله مراتب فرایند طراحي (رحيمي:1389 ،
 .)176امروزه طراحي ،به دليل کثرت عوامل تأثيرگذار بر آن،
بهمثابه کليات حل مسئله مطرح است .بعيد است که تمام ابعاد
مسئله طراحي در ابتداي فرايند مشخص باشد ،به اين دليل،
اولين وظيفه طراح ،شناسايي مسئله طراحي است .در جريان
اين تالش ،گاه ابعاد تازهاي از مسئله نمايان ميشود و ممکن
است کوشش بسيار زيادي نياز باشد تا طراح به شناخت نسبي
از مسئله دست يابد (لنگ .)64 :1388 ،مسئلههاي طراحي را
بيشتر از طريق تالش براي حل آنها شناسايي ميکنيم ،بنابراين
در فرايند طراحي ،مسئله و راهحل با هم شکل ميگيرند (پورمند
و منصوري .)1392 ،تعامل در مسئله طراحي و راهحل آن نشان
ميدهد که تحليل مسئله و شناخت ابعاد گوناگون آن توان
ذهني و انديشه طراح را در جهت نيل به مبناي راهحل ،تقويت
ميکند (الوسون .)64 :1387 ،در حقيقت طراح از قدرت ذهني
خود ،ابتدا به مسئله طراحي ساختاري ميبخشد تا بتواند آن را
درک کند و سپس به مدد نيروي خالقيت ،گمانه اوليه طرح را
ارائه ميدهد .مراحل تعيينکنندهاي از فرايند طراحي ،به صورت
ناخودآگاه ،در ذهن طراح شکل ميگيرد که توليد طرحمايه
اصليترين آنها است (داوودي و آيتاللهي.)24 :1386 ،
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مفهوم طرحمایه (پارتی) برای اولین بار در قرن هفدهم میالدی
در آکادمی سلطنتی فرانسه 9مطرح شد؛ جایی که بعدها در سال
۱۸۱۹م .به مدرسه هنرهای زیبا 10تغییر نام داد (.)Ruan, 2010
از آن به بعد ،کاربرد یا عدمکاربرد آن در روند طراحی معماری
به محل بحث بین معماران و پژوهشگران معماری تبدیل شد.
الکساندر جزو معدود پژوهشگرانی است که فکر میکنند درنظر
گرفتن طرحمایه باعث تحریف و مصنوعیشدن معماری میشود.
او که مولد اولیه طراحی را «تصویر» مینامد ،با آن اکیدا ً مخالفت
میکند .او مینویسد « :برخی معماران میگویند طراحی یک
بنا را باید با یک تصویر شروع کنید تا به کل کار نظم و انسجام
بدهد .اما با این ذهنیت هیچگاه نمیتوانید چیزی طبیعی خلق
کنید .اگر ایدهای داشته باشید و بخواهید الگوها را به آن اضافه
کنید ،این ایده ،کار را کنترل ،تحریف و مصنوعی میکند  ...شما
در شروع کار نباید هیچ ذهنیتی داشته باشید1979;538( ».
.)Alexander,
جین دارکی برخالف الکساندر ،فرایندی مبتنی بر «مولد –
حدس – تحلیل» را در طراحی پیشنهاد میکند .او پس از انجام
مصاحبههایی با معماران نامی به این نتیجه میرسد که همه آنها
در ابتدا پس از بررسی اولیه مسئله طراحی ،مهمترین بخش آن
از نظر خودشان را شناسایی میکنند و طرحمایه خود را بر اساس
آن شکل میدهند که دارکی به آن مولد اولیه طرح میگوید.
سپس حدس میزنند که بقیه مسائل طراحی چگونه میتواند با
این طرحمایه هماهنگ شود .در نهایت میزان دستیابی به موفقیت
خود را تحلیل میکنند .دارکی وجود این مولد اولیه را برای تقلیل
راهحلهای ممکن به تعداد اندکی راهحلهای مدیریتپذیر از
نظر ذهنی الزم میداند ( .)Darke, 1979رووی نیز در کتاب
تفکر طراحی ،این ایده اولیه را «اصل سازماندهنده »11مینامد
و آن را برای جهتبخشیدن به روند تصمیمگیری در طراحی
ضروری میداند ( .)Rowe, 1991;18فردریک ،عقیدهمندان به
کاربرد طرحمایه را به دو گروه تقسیم میکند -1 :عدهای که
معتقدند در یک طرحمايه ایدهآل باید همهچیز در نظر گرفته
شده باشد و همه جنبههای یک ساختمان از ترکیببندی کلی
و سیستم سازهای تا شکل دستگیره درها در آن لحاظ شده
باشد -2 .گروهی دیگر که معتقدند ایجاد یک طرحمایه کامل
نه امکانپذیر است و نه ضروری (.)Frederick, 2007;16
به هر حال انتخاب طرحمایه در روند طراحی ،یکی از مواردی
است که در بسیاری از پژوهشهای معماری تأکید شده است
(,Nagai al et. ;2009 ,Toy ;1994 Moreno al et. ; 2014
,Brown ;2011 ,Steadman ;2008 ,Casakin ;2010
& Burton ;2009 ,Williams al et. ;2010 ,Kuhn ;2001
,Bayazit ;2004, Heylighen & Martin ;2005 ,Pedersen
.)Restrepo & Christiaans ;2004 ,McGinty ;1979

زمينههاي مفهوميابي و خلق طرحمايه و ارتباط آن با
روند طراحي:

ارزيابي قدرت و ضعف معماري امروز در جهان به شمار ميرود.
در ديدگاه وايت ،طرحمايه عبارت است از( :وايت)32 :1384 ،

تصویر -1طرحمایهای برنامهای–عملکردی برای حل مشکل پارکینگ در زمینی
با عرض کم ( ،) Casakin, 2010طرحمایهای قیاسی–سازهای برای حل مشکل
ایستایی در کلیساهای گوتیک .منبع) Steadman, 2008;40( :
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تصویر -2مراحل دستیابی به طرحمایه .منبع)Taura & Nagai, 2013;15( :

عالوه بر مسئلههای طراحی ،طرحمایه میتواند منبعث از حس
درونی طراح نیز باشد .تورا و ناگای ،دستیابی به کانسپت را در دو
مرحله امکانپذیر میدانند –۱ .مرحله متأثر از مسئله طراحی :در
این مرحله ،طرحمایه بهعنوان راهحل مسئله طراحی ارائه میشود.
 –۲مرحله متأثر از حس درونی طراح :در این مرحله ،عقاید
طراح و جهانبینی او به فرایند خلق طرحمایه جهت میدهند
( .)Taura & Nagai, 2013;13تورا و ناگای ،مراحل دستیابی
به طرحمایه را در قالب تصویر  ۲مشخص کردهاند.
طرحمايه را می توان با روش های مختلفی نشان داد .اما معموال
آن را به کمک دیاگرام سازماندهی پالن کف یک ساختمان و یا
به وسیله مفاهیم ضمنی ،یعنی حساسیتهای زیباشناختی و
تجربی که در آن وجود دارد نشان میدهد .به عقیده فردریک،
طرحمايه از انديشههايي حاصل ميشود كه بیشتر از آنکه
معمارانه باشند ،غیر تجربی و مفهومی هستند؛ بنابراين پيش
از شكلگيري فرم معماري بايد در آن جرح و تعديلهايي اعمال
كرد ( .)Frederick, 2007;16بنابراین طرحمایه محصول يک
فرايند تکاملي است؛ فرايندي که از دل مراحل رشد و اصالح و
ابهامزدايي مختلفي عبور کرده است .طرحمايهها اغلب حاصل از
جرقههايي در تفکر طراح در طي اين فرايند هستند .از آنجا که
اساس کار معماري ،خالقيت هنرمندانه است ،طرحمايه معماري
پرارزشترين بخش از کار معماري قلمداد ميشود و مالک اصلي

 ايدة کلي و ابتدايي؛ رشد معناهايي که بعدا موجزتر و دقيقتر گسترش مييابند؛ پيکرهاي اوليه که بعدها پيچيدگي بيشتري را شامل ميشود؛ دريافتي از فرم بنا که ناشي از تحليل موضوع اصلي طراحي است؛ تصور ذهني حاصل از موقعيت پروژه.البته به منظور پاسخ درست و شايسته به هر موضوع طراحي
بايد يک سري مفاهيم متعدد را دنبال كرد و نميتوان با يک
مفهوم واحد به تمامي نيازهاي يک پروژه پاسخ گفت ،از اين رو
طراح بايد پروژه را به بخشهاي قابلکنترلي تقسيم كند و به
طور جداگانه به آنها بپردازد و در مرحله بعد تمامي مفاهيم به کار
گرفته شده را با هنرمندي با يکديگر درآميزد .وايت پنج مقوله
حوزهبندي عملکردها ،سيرکوالسيون ،فرم بنا ،پوشش ساختمان،
و سايت (پاسخ به بافت و محيط) را در اين خصوص معرفي
ميکند (وايت .)32 :1384 ،کيفيت طراحي يک پروژه به توانايي
طراح در تعريف مفهوم و راهکارهاي مناسب براي هر يک از اين
حوزهها و در نهايت جمعکردن نتايج پاسخ به هر يک از حوزه و
کيفيت ترکيب اين پاسخها براي رسيدن به يک کل واحد وابسته
است .طراحي بهعنوان یکی از رفتارهای انسانی ،تحتکنترل
مسائل روانشناختي است .تصویر  ۳نشان ميدهد که زمينههاي
مفهوميابي و خلق طرحمايه طراحي را بايد با ديدي کالنتر نگاه
کرد و صرفاً زمينههاي خلق طرحمايه را مستقيم با پروژه نديد.
مفهوميابي اغلب مرحلهاي از برنامهريزي است که طراح طي آن
جديترين ناکاميها و موقعيتها را تجربه ميکند .خلق ايدههاي
اوليه در معماري به دو صورت کلي ممکن است پديدار شود:
روش فعال (همگرا) و روش غيرفعال (واگرا) .در روش اول ،معمار
با بهکارگيري آگاهانه ايدهها ،نقشي فعال در خلق طرحمايهها
دارد .اين روش براساس مراحل منطق پيش ميرود و در واقع
نوعي تفکر عمودي را ايجاد ميکند .اين نوع تفکر ساختاري
نظاممند دارد و بر اساس فرايند سعي و خطا به پاسخ نهايي
نزديک ميشوند .در تفکر واگرا معماري نقش منفعلي در خلق
ايدهها و طرحمايهها دارد و معتقد به خلق طرحمايه طرح از طريق
ضمير ناخودآگاه است .اين نوع تفکر با تعدد گزينهها و ايدهها
همراه است و آن را ميتوان به عنوان تفکر افقي یا کثرتگرا
معرفي كرد که در آن ايدههاي گوناگون در کنار يکديگر مطرح و
بررسي ميشوند و اجزاء نسبت به يکديگر داراي اولويتنيستند
(محمودي.)32 :1383 ،
البته بسياري از منتقدان مانند وايت استفاده از روش غيرفعال
را زيرمجموعهاي از روش فعال ميدانند .نقطه اشتراک هر دو
روش اين است که معماران سعي ميکنند با استفاده از مفاهيم

تصویر -3زمينههاي مفهوميابي در معماري( .منبع :نگارندگان)

بررسي نقاط ضعف در خلق و بهکارگيري صحيح
طرحمايه توسط دانشجويان معماري در فرايند طراحي:

عدم کمک کافي به دانشجويان جهت دريافت طرحمايه
مناسب و طي مراحل آن تا رسيدن به محصول:
دانشجويان داراي استعدادهاي بالقوهاي هستند که اين استعداد
بايد توسط خود و در کنار استادان آنها شناسايي شود و از آنها در
جهت يک طراح موفق بهرهبرداري شود .در گام اولي كه استادان
بايد در کارگاههاي طراحي براي دستيابي دانشجويان به طرحمايه
مناسب بردارند ،تالش براي شناسايي و حفظ تواناييهاي بالفعل
دانشجويان است .استادان بايد بکوشند تا با بهکارگيري شيوههاي
مؤثر ،زمينه ظهور تواناييهاي بالفعل دانشجويان را در طراحي
فراهم کنند .آنها در تمامي مراحل طراحي و آفرينشگري
طرحمايهها ،بايد بکوشند تا حس "اعتماد به خود" را در
دانشجويان تقويتکنند .در اين حالت است که دانشجو آگاهانه
خود را به عنوان منبعي براي آغاز طراحي ميپذيرد و احساس
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در كارگاههاي طراحي معماري در هر نيمسال هر دانشجو روند
طراحي معماري را تحت راهنمايي استاد خود طي مي کند و
براي حرفه آينده اش آماده مي شود .بنابراين تأثير مستقيم
روشهاي طراحي ارائه شده از سوي استادان در كارگاههاي
معماري بر دانشجويان و نگاه آنها به معماري و بهکارگيري اين
نگاه در آينده حرفهاي آنها غيرقابلانکار است .با توجه به مسائلي
که ذکر شد ،به نظر ميرسد مشکالتي در تفهيم دانشجويان در
نظام آموزشي در ارتباط با جايگاه بهکارگيري و خلق طرحمايه
در فرايند طراحي معماري وجود دارد .از همين رو در ادامه به
شناسايي اين مشکالت پرداخته و پيشنهاداتي در جهت برطرف
كردن آنها به منظور نيل به يک "معماري خوب" ارائه ميشود.

طرحمايه در معماري :يک ضرورت در
فرايند طراحي و چالشهاي آموزش
آن در دانشکدههاي معماري

ديداري مراحل طراحي را پيش ببرند ،چرا که انتقال مفاهيم
از شکل ديداري به کالبدي ساده تر از شکل ذهني به کالبدي
است .معموالً اينطور تصور ميشود که ارتباط بين مفاهيم و
طرحمايهها صرفاً در مراحل اوليه طراحي انجام ميشود ،درحالي
که تمامي مراحل از برنامهريزي و گسترش طرح گرفته تا
آمادهسازي مدارک و اجراي بنا هر يک نيازمند مفهوم و طرحمايۀ
خاص هستند و همانطور که گفته شد قدرت يک معمار در
ترکيب طرحمايهها در حوزههاي مختلف و رسيدن به يک کل
واحد در محصول نهايي است .در تصویر ۵مراحل رسيدن به طرح
نهايي و جايگاه بهکارگيري ايدهپردازيها و طرحمايه در فرايند
طراحي را نشان دادهايم.
در ادامه سعي بر آن خواهد بود تا وضعيت بهکارگيري طرحمايه
در فرايند طراحي معماري در نظام آموزشي معماري کشور نقد
و بررسي شود.

تصویر  -4تلفیق تفکر همگرا و واگرا در پاسخگویی به مسئله طراحی.
منبع)Liu, et al. 2003( :

خودبسندگي ميکند .يکي از مهمترين اقداماتي که بهوسيله
مربيان و استادان براي پرورش آفرينش گري و به کارگيري
مناسب طرحمايهها به انجام ميرسد ،انتخاب موضوع فعاليت
متناسب با نيازهاي هنرجو است .در اين مرحله استاد به کمک
اطالعاتي که از دانشجوي خود دارد ميکوشد تا در تمرينهايي
فراگير ،با استفاده صحيح از دانستهها و تواناييهاي او ،به جبران
نادانستهها و ناتواناييهايش بپردازد (مهدوينژاد .)1383 ،از
طرفي خالقيت در آموزش مهمترين رکن آموزش معماري است.
گام نخست در پرورش خالقيت دانشجويان ،مربي است؛ از مربي
انتظار ميرود تا با طراحي تمرينهايي کارآمد و خالق زمينة
آفرينش گري و دستيابي به طرحمايههاي متناسب با موضوع
طراحي را در دانشجويان ايجاد كند .اين تمرينها اغلب متناسب
با نيازهاي دانشجويان و در مکان توليد ميشود ،زيرا هيچ نسخه
از پيش تعيينشده آمادهاي در زمينه آموزش و پرورش خالق
وجود ندارد (مهدوينژاد.)1383 ،

تصویر  -5مراحل رسيدن به طرح نهايي و جايگاه به کار گيري ايدهپردازيها و
طرحمايه در فرايند طراحي( .منبع :نگارندگان)
شماره ی  / 4بهار و تابستان 1393

دو فصلنامه ی هنرهای کاربردی

همين رو لزوم تأکيد بر ساخت ماکتها در مراحل مختلف فرايند
طراحي و استفاده از تفکر ترسيمي بسيار ضروري به نظر ميرسد.
اين شيوهها نه تنها ابزاري براي بيان ايدهها و طرحمايههايي که
دانشجويان در ذهن خود دارند است ،بلکه رويهاي براي موضوع
طراحي است و زمينهساز بروز خالقيت در بهکارگيري طرحمايهها
در روند طراحي خواهد بود .اين در حالي است که در اغلب
کارگاه هاي آموزش طراحي کشور در کنار تمامي مطالعات مربوط
به بنا ،در نهايت طرحمايههاي طراحي دانشجويان در حد پالن
باقي ميماند ودر بعد سوم ،قابليت به عينيت در آمدن حجمي
و ظاهري را ندارد .لذا با بهکارگيري و توجه به روش آموزش در
دروس طراحي مي توانند از سردرگمي درحين فرايند طراحي
خارج شده و نتايج بهتري را در دروس طراحي کسبکنند.

استفاده از روشهاي "مرحلهاي" بهجای "تفکر
تعاملي" براي خلق طرحمايه:
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تصویر  -6فرايند تعامل بين سه عرصه طراحي به منظوربهرهگيري هرچه بهتر
از پتاسيلهاي دانشجويان بهمنظور خلق طرحمايهها و ايدههاي نوآور (منبع:
نگارندگان؛ برگرفته از محمودی)1383 ،

مطالعه دريافت طرحمايه ،به شکل سنتي "ذهنمحور" است و
به دليل عدم اطالعات کافي در زمينه عملکرد ذهن ،با مشکالتي
روبرو بوده است .ديدگاه دريافت طرحمايه ،17سيستمي پيچيده
و دشوار از فرايندهاي ذهني عمدتاً ناخودآگاه انسان است كه
به آن توجه زيادي نميشود .اگر بپذيريم که گستره روشهاي
بهکارگيري زبان معماري ،از حالت ذهني شروع شده و بهترتيب
به حالت شفاهي ،نوشتاري ،ترسيمي و در نهايت فيزيکي
گسترش مييابد ،کمکم مشکل انتقال طرحمايهها در طراحي را
احساس خواهيم کرد .از آنجا كه مسئوليت طراح ،مسائل مربوط
به معماري و بنابراين فيزيکي است ،بايد تا حد امکان مسئله
را نیز در قالبي فيزيکي بيان کند؛ او بايد طرحمايههاي ضمني
معماري را از دل آن بيرون بکشد .ترسيم نمودارها بهترين شيوه
انتقال طرحمايهها است که در آن مسئله به صورت بصري بيان
ميشود ،چون معموال انتقال از حالت بصري به فيزيکي سادهتر
از انتقال از حالت ذهني ،شفاهي يا نوشتاري به فيزيکي است .از

واقعيت هاي روز افزوني که در ساير زمينههاي مرتبط با معماري،
معماران را به خود مشغول کرده است ،باعث شده تا توجه طراح
از تفکر نظري که در ابتداي مراحل طراحي مدنظر بود ،منحرف
شود .برخي مالحظات جديد مثل نقش ساختمان در نگرش
و جهتيابي انسان در محيط شهري ،تأثيرات زيستمحيطي،
ارتباطات رفتاري بين انسان و ساختمان ،توجه به جامعهشناسي
و روانشناسي در خلق فرم ساختمان و ...در کنار مالحظات سنتي
چون کيفيت مثبت يا منفي فضاي خلق شده قانون شهرداريها
و ...در محيطهاي واقعي ،طراح را با موقعيت دشواري روبه رو کرده
است .او باید با پاالیش اطالعات ،آنها را در قالب طرحمایه سادهتر
کند ،در غیر اینصورت حجم زیاد خواستههای طراحی ،در نهايت
منجر به توقف ذهن در فرايند خلق و پرورش طرحمايه ميشود.
طراح بتواند اولويتهاي واقعيتر و مهمتر را تشخيص داده و آنها
را مالک انتخاب و تقويت طرحمايههايش كند .در واقع اتفاقي که
در مرحله تولد طرحمايه ميافتد بايد اين باشد که طراح به نوعي
گزينش و تعيين اولويت دست زند و يک يا چند عامل را در طرح
خود حاکميت ببخشد .سپس در مرحله توسعه و تکميل طرح ،با
مطالعه و دقت نظر علمي و ديدي نقادانه ،در جهتي حرکت کند
که درنهايت از هيچ يک از عوامل بازيگر در طرح غفلت نشود.
محمودی روش تعاملي را برای این منظور پیشنهاد میکند.
در اين روش ،برخالف روشهاي متداول "مرحلهاي" که در آنها،
مراحل طراحي با مطالعه و تاکيد بر تفکر منطقي و يا با ايجاد
طرحمايه و تاکيد بر تفکر خالقه آغاز ميشود ،بر شناسايي و
شکوفایی استعدادهاي ذاتي و فطري دانشجويان که بايد توسط
خود و استادان تأکيد شده است .در این روش ،هدف توجه
همزمان به کليه عوامل موثر و تأثيرپذير از معماري است .از
اين رو در روش پيشنهادي محمودی ،هيچگونه تقدم يا تأخري
در انجام مراحل طراحي و شيوههاي فکر کردن در نظر گرفته
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واقعيت اين است که خالقيت ،از دانش بيشتر حاصل ميشود
و نه از آگاهي کمتر .دانشجو بايد در حد توان ،از منابع مختلف،
کسب اطالعات کند تا با آمادگي کامل ،بهترين پروژهها را
خلق کند .نوآوري در طراحي ،هنگامي حاصل ميشود که
اين استراتژيها به گونهاي خالقانه انتخاب و ترکيب شوند ،تا
محصول کام ً
ال جديدي از آنها بهدست آيد .هدف اين نيست که
از آثار بررسيشده تقليد شود بلکه هدف نهايي اين است که از
درگير شدن با پروژههاي مختلف و استفاده از آنها نقطه شروع
جديدي براي خود پيدا كنيد؛ و دانشجو نسبتاً به راهي که در
پيش گرفته شده است اطمينان داشته باشد.
در کارگاهها استادان در حين بررسي نمونههاي مورد توسط
دانشجويان اين موضوع را بايد به دانشجويان آموزش دهند
که باوجود يکسان بودن موضوع پروژهها ،در نهايت پروژه هر
فرد ،فرم خاص خود را خواهد داشت .تجربه نشان داده است
که هيچگاه دو طراح ،با يک پروژه ،دقيقا عين همديگر برخورد
نميکنند .اين بهخاطر تجربيات متفاوت و منحصر به فرد ،نگرش
آنها نسبت به زندگي و تفاوت ارزش ها ،اصول طراحي است که
به آن معتقدند و تلقي متفاوت هريک از آنها از زندگي است.
گفتگو در کارگاه طراحي ،درباره دريافت طرحمايه و گسترش و
تقويت واژگان طرحمايهها موجود در معماري ،نميتواند فرديت
فطري طراحان را از بين ببرد يا توانايي آنها را در خلق راهحلهاي
متفاوت ساختماني ،کاهش دهد .در عمل شباهت ميان طرحهاي
ساختماني در کارگاههاي طراحي ،يا به دليل برنامه بسيار منظم
پروژه يا ايدههاي استوار استادي است که تعيين ميکند کدام
فرمهاي ساختماني براي پروژه مناسب است .اما در عمل،
دغدغههاي ذهني که درباره حفظ فرديت دانشجو وجود دارد،
باعث تأخير در آموزش و شروع جدي بحث ،قبل از ساختن
طرحمايههاي اوليه به وسيله وي ميشود.

طرحمايه در معماري :يک ضرورت در
فرايند طراحي و چالشهاي آموزش
آن در دانشکدههاي معماري

نميشود و دانشجويان تشويق ميشوند تا براساس ذوق فردي،
شيوهاي را براي پرداختن به طراحي ،انتخاب کنند که در آن
توجه همزمان به کليه موارد طراحي لحاظ شده باشد .در اين
صورت است که تصميمگيري دانشجو در ابعاد کالن انجام
ميشود (محمودی .)1383 ،از همين رو همانطور که در تصویر
 6نشان داده شده ،در صورتيکه فرايند طراحي معماري را به
سه عرصه شناخت ،ايدهپردازي و ارائه تقسيمبندي کنيم ،بهتر
است اين سه مرحله را به صورت يک مجموعه با عناصري که
دائما براي رسيدن به پاسخ بايد با يکديگر تعامل داشته باشند
نگاه کرد ،به اين صورت ،دانشجو همزمان درگير همه عرصههاي
فرايند طراحي است و تعامل بين اين عرصهها خود ابزاري براي
خلق طرحمايهها و ايدههاي نو خواهد بود.

نتيجهگيري:
انسانها داراي استعدادهاي بالقوهاي هستند که بايد به صورت
بالفعل درآيند .در حرفة معماري و خصوصاً درحين فرايند طراحي،
الزم است تا با شناختي صحيح از نحوه فکر کردن و مراجعه به اين
استعدادها دست بهکار شويم .در مراکز دانشگاهي کشور گذشته
از اهميت انتخاب دانشجويان مستعد جهت ورورد به رشته
معماري ،بايد به عوامل متعدد ديگري که ميتوانند در شکوفايي
استعدادهاي دانشجويان تأثيرگذار باشند مانند نظام آموزش،
محيط آموزشي و شيوه هاي آموزشي توجه كرد .مشکالتي که در
تفهيم دانشجويان در نظام آموزشي در ارتباط با جايگاه بهکارگيري
و خلق طرحمايه در فرايند طراحي معماري وجود دارد بهصورت
کلي از چند منظر قابل بررسي است –1 :عدم کمک کافي به
دانشجويان جهت دريافت طرحمايه مناسب و طي مراحل آن
تا رسيدن به محصول؛  –2استفاده از روشهاي "مرحلهاي" يا
"خالقانه" و عدم بهکارگيري روش جديد "تفکر تعاملي" براي
خلق طرحمايههاي اوليه توسط استادان در كارگاههاي طراحي؛
 –3عدم ديدن و نقد نمونههاي خوب معماري که در آن طراح،
به خوبي توانسته از عهده خواستههاي پروژه برآيد .براي اينکه
عملکرد ساختمان در سطح مطلوب کارايي خود قرار گيرد ،بايد
به لحاظ کالبدي نيز به گونهاي ساماندهي شده باشد که امکان
بهرهگيري از سطح مطلوب عملکرد را فراهم کند .در این میان
طرحمايهها ،ترسيمههايي هستند که روابط سازماندهيشده
ايدهآل را نمايش ميدهند ،بنابراین آن را ميتوان براي سطوح
مختلف سازماندهي يک طرح استفاده کرد .معمار در طراحي هر
پروژه ،با مسئلههاي گوناگوني روبرو است :از رعايت مقررات و
آييننامههاي ساختماني گرفته تا خواستههاي كارفرما و مسائل
عملكردي ،اقليمي ،اجرايي و ...همه و همه بايد در طرح معماري
پاسخي مناسب دريافت كرده باشند .در اين ميان ،وظيفه اصلي
معمار درك جوهره واحد هر پروژه است .او بايد مسئله اساسي
و كليدي كه همه اجزاي طرح ميتواند حول آن شكل بگيرد را
شناسايي كند .شناسايي اين جوهره واحد و پاسخگويي به آن،
نيازمند طي مجموعه مراحلي است كه كمابيش تمامي معماران
موفق بهصورت خودآگاه يا ناخودآگاه آنها را سپري ميكنند .در
طی این مراحل ،طراح-دانشجو باید مسائل گوناگون طراحی را در
قالب یک طرحمایه کلی خالصه کند و با گسترش آن به طرحی
جامع و پاسخگو دست یابد.
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