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دست  نگاره هاى خيالى در فرآيند طراحى معمارى*
دكتر مهران خير اللهى**دكتر مهران خير اللهى** 

تاريخ دريافت مقـاله:    1389/10/06
تاريخ پذيرش نهايي:    1390/06/23 

 

 چكيده
ــه دانش محتوايى طراح و  ــف را در بر دارد و كيفيت و محصول نهايى آن ب ــكل از مراحلى مختل ــاختارى متش طراحى معمارى س
ــته است. كليد تفكر خالق قدرت ابداع انگاره ها است و در ميان انگاره ها، دست  نگاره هاى  ــتفاده از آن در قالب تفكر خالق وابس اس
ــته بندى هستند، جايگاه ويژه اى خواهند داشت.  ــاس ميزان قطعيت ذهن طراح در مراحل مختلف طراحى قابل دس طراحى كه بر اس
دست  نگاره  هاى خيالى به عنوان يكى از اين دسته  بندى  ها، على رغم ايفاى نقش در درك ماهيت، كيفيت و چيستى طرح، عموماً مورد 
ــبى براى رشد خالقيت معماران به حساب مى آيند. پاسخ به اين  ــت كه اين آثار ابزار مناس بى اعتنايى قرار مى گيرند و اين در حالى اس
سؤال كه ماهيت، جايگاه و تأثير اين آثار در روند طراحى معمارى چگونه است هدف اصلى بحث است و اين كه تمركز طراحان و يا 

اساتيد معمارى بر آنها، چگونه در راستاى ارتقاء كيفى ايده هاى طراحى و آثار معمارى تأثير گذار خواهد بود.

 واژه هاى كليدى
فرآيند طراحى معمارى، دست  نگاره  هاى خيالى، تفكر خالق، ايده، ابهام، فراغت و آزادى

ــط نگارنده و به راهنمايي آقاي دكتر ايرج  ــت كه  توس ــاله دكتري معماري با عنوان ماهيت خالقيت در فرآيند طراحي معماري اس * اين مقاله برگرفته از رس
اعتصام و مشاوره آقاي دكتر سيد غالمرضا اسالمي در دانشگاه  آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ارائه شده است
** دانش آموخته دكترى معمارى، دانشكده هنر و معمارى، دانشگاه آزا د اسالمى، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران.

 Email: Mehran.kheirollahi@yahoo.com
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 مقدمه

ــانه ها و فضاهاى  ــطه تأثير قدرت رس ــوالت جديد معاصر به واس تح
ــه گاهًا رو نمادى از  ــفى ك ــو و مفاهيم پيچيده فلس مجازى از يك س
ــرفته هستند، از سوى ديگر  بر پيچيدگى هاى فرآيند تحليل،  علوم پيش
تخيل و توليد ذهن معمار معاصر افزوده است. در اين ميان بهره گيرى 
ــى و توليد آثار  ــزارى تأثيرگذار در فرآيند طراح ــه به عنوان اب از رايان
ــته هاى نرم افزارى  ــترش بوده و بس ــرعت در حال گس معمارى، به س
ــى گرفته تا  ــاى كوچك طراح ــون از تمرين ه ــت آزم ــه اى قابلي رايان
ــاى پيچيده با مقياس بزرگ را به راحتى فراهم مى نمايند. اين  پروژه ه
ــان را گسترش داده و شرايطى را  نرم  افزارها ابعاد تصويرى ذهن انس
ــا و فضاهايى را توليد كنند كه  ــا مى كنند تا طراحان بتوانند فرم ه مهي

ــيار پيچيده و حتى غيرممكن مى نمايد. تصور آن ها بدون رايانه بس
ــت آمده از  ــر چه بداعت را مى توان ويژگى اصلى محصوالت به دس اگ
نرم افزارهايى كه فراتر از ترسيمات و در راستاى خلق فضاهاى مجازى 
ــول جملگى آن ها را آثارى  ــت اما نمى توان محص عمل مى كنند، دانس
ــراى بهره گيرى از امكانات  ــمار آورد. با تمركز طراحان ب خالقانه به ش
ــم و رويت افكار  ــى در تجس ــرعت  بخش ــهيل و س رايانه اى اگر چه تس
ــم زود هنگام تهديدى براى قدرت تخيل  صورت مى پذيرد اما اين تجس
ــه مى تواند پيش زمينه توليد ايده هاى  ــوب مى گردد. تخيلى ك نيز محس

خالقانه و به دنبال آن آثار ارزشمند معمارى باشد.
ــت، فرصت  ــيم با دس ــه، تجربه فرآيند طراحى از طريق ترس در مقايس
كافى و مناسب براى پرورش ايده هاى خالقانه و عينيت بخشى مناسب 
ــاران را در طول تاريخ  ــل و خالقيت معم ــا و ارتقاء قدرت تخي ــه آنه ب
ــدن حضور  ــت. فرصتى كه امروزه با پررنگ ش معمارى فراهم كرده اس
ــى سپرده مى شود. لذا  رايانه ها رو به افول نهاده و بعضًا به بوته فراموش
ــت نگاره هاى خيالى به عنوان بخشى از آثار توليد شده در  ــناخت دس ش
ــاء كيفى آثار  ــتى مى تواند در ارتق ــيم دس فرآيند طراحى از طريق ترس
معمارى چه در حوزه آموزش و چه در طراحي معماران حرفه اي تأثيرى 

جدى به همراه داشته باشد.

 روش تحقيق
ــات كتابخانه اي  ــت و بر مطالع ــه اي اس  روش تحقيق تحليل مقايس
ــتوار گرديده است. ابتدا با  ــتفاده از شبكه جهاني اطالع رساني اس و اس
بررسي انواع تفكر در فرايند طراحي معماري، دست نگاره هاي خيالي به 
ــيمي معرفي  ــت نگاره هاي طراحي در تفكر ترس عنوان يكي از انواع دس
گرديده است و سپس با بيان ويژگي هاي اين آثار، جايگاه و تأثير آنها در 
ــده و در ادامه از طريق مقايسه دست نگاره هاي  فرآيند طراحي مطرح ش

ــي با نمودارهاي طراحي و آثار هنري، پژوهش به بيان ماهيت آنها  خيال
مي پردازد و پس از تأكيد بر جنبه نشانه گرايي اين آثار از طريق مقايسه 
با نقاشي هاي كودكان، ضرورت تمركز و بهره گيري معماران از دست 

نگاره هاي خيالي عنوان مي گردد. 

 فرآيند طراحى معمارى
ــت كه از طرق مختلف و با  طراحى معمارى را مى توان فرآيندى دانس
قابليت هاى تعميم متفاوت تدوين مى گردد. در معمارى فرآيند طراحى 
ــرى ها و مراحل تكامل آنها  ــامل تعداد زيادى تصميم گي يك معمار ش
است كه در نهايت مفهوم خيالى كه متولد مى شود ، از يك واقعيت است 
ــيرمبرگ، 1384، 7). از آنجا كه معمارى  ــه در آينده تحقق مى پذيرد (ش ك
ــى و تصور معمار متكى است  ذاتى هنرى دارد و بر توانايى هاى آفرينش
(فالمكى، 1381، 69)، روند طراحى معمارى شالوده و ساختارى متشكل از 
مراحل مختلفى را در بر دارد كه هر كدام نتايج و شخصيت خود را دارند. 
اين مراحل بعضى به شكل خودآگاه و برخى به شيوه نيمه خود آگاه و يا 
شهودى انجام مى پذيرند. اما آن چيز كه در بين همه اين مراحل به طور شفاف 
به نظر مى رسد اين است كه جملگى مراحل فرآيند طراحى فرآيندهايى 
از  تفكر و تصميم گيرى هستند. مى توان انواع تفكر در رابطه با فرآيند 

طراحى را در پنج گروه كلى تقسيم بندى نمود:
تفكر جهت دار1: اين فعاليت نمادين درونى تحت تاثير هدف خاصى 
ــده اند»  ــائلى كه «خوب تعريف ش ــرح بوده و اغلب براى حل مس مط

استفاده مى شود؛ 
ــن آدمى بدون هيچ گونه  تفكـر بدون جهت2: در اين نوع تفكر، ذه
پيش زمينة اوليه فعال مى گردد و بدنبال تأمين هدفى خاص نمى باشد. 

از ويژگى هاى اين نوع تفكر طبيعت« آزاد » و « شناور» آن است؛
ــه آن، براى  ــر هدفمند بوده و بر پاي تفكـر خالقانـه 3: اين نوع تفك

رسيدن به پاسخ مناسب از راه هاى خالقانه استفاده مى شود؛
ــوع تفكرمنطقى و با تجزيه و  ــتر با ن تفكر نقادانه4: اين نوع تفكر بيش
تحليل اطالعات و بهره گيرى از « آگاهى پذيرفته شده» مطرح مى شود. 

(محمودى، 1383، 33-29)؛
ــيوه اى براى بيان ايده ها  ــيمى نه تنها ش تفكرترسـيمى5 : تفكر ترس
ــش ها و  ــيدن به پرس ــه هاى طراحى، بلكه رويه اى براى انديش و انديش
ــت. درهمين مرحله ازفرآيند تفكراست  صورت مساله  هاى معمارى اس
ــتجوى مضمون اصلى طرح بنا مرتبط  كه برنامه ريزى مى تواند با جس

شود (آرنهايم،1382، 18).
استراتژى هاى تفكر در طراحى معمارى نيز در چهار گروه قابل دسته بندى 

هستند (محمودى،1383، 32):
تفكر واگرا 6و در مقابل آن تفكر همگرا7 ؛ 

دكتر مهران خير اللهى
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صفحات     5-15
دست  نگاره هاى خيالى در فرآيند طراحى معمارى

تفكر آنى8 در مقابل تفكر واكنشى 9 ؛
تفكر غير وابسته به زمينه10 در مقابل تفكر وابسته به زمينه11 ؛ و

تفكر يكجا12 در مقابل تفكر مرحله اى13.
ــى مى تواند حاكى از  ــته بندى هاى مختلف در حوزه تفكر در طراح دس
ــد. اما در بين تمامى اظهار  جنبه هاى مختلف نوع تفكر در معمارى باش
نظرها وجه اشتراك و اجماع صاحب نظران در تحليل فرآيند طراحى، بيشتر 
بر جنبه واگرايى و همگرايى تفكر در فرآيند معمارى است. مى توان عنوان 
نمود فرآيند طراحى معمارى دو فرآيند اساسى توليد واگرا و توليد همگرا 
ــاهده  ــود دارد. توليد واگرا تدوين انگاره هاى متعدد از يك  مش را در خ
ــت و با ابداع انگاره هاى گوناگون يا راه حل هاى بالقوه سر  يا جمله اس
وكار دارد و در مقابل توليد همگرا عمل استنتاج يا ساخت يك انگاره از 

اجزاى كثير تعريف مى گردد (لنگ،1383، 64). 
بر اساس اين تعريف مفهوم انگاره14 در سه نوع به كار مى رود: انگاره 

صورى15، انگاره ميانى16و انگاره محتوايى17 (مجيدى،1384، 121-122).
ــت از مصدر انگاشتن كه به معناى پنداشتن،  انگاره صورى واژه اى اس
تصور كردن و گمان بردن است، انگاره ميانى معنايى است كه از واقعيات 
موجود در ذهن به وجود مى آيد و سپس ذهن از آن متأثر مى شود. همچنين 
ــاده اند و انگاره  ــز انگاره ميانى نام نه ــط بين معنا و صورت را ني ــد واس ح
ــت و ذات تفكر را  ــت كه حقيق ــى انگاره اى با وجوه معنايى اس محتواي

در بر دارد. 
با توجه به اين كه در تعاريف گوناگون فرايند طراحى كيفيت محصول 
نهايى فرآيند طراحى، وابسته به كيفيت دانش محتوائى طراح و توانايى 
ــتفاده خالق از آنها است و اين استفاده خالقانه در قالب تفكر  او براى اس
ــود  و كليد تفكر خالق قدرت ابداع  انواع انگاره ها  ــر مى ش خالق ميس
مى باشد، مى توان گفت طراحى خالقانه شامل فرآيندهايى شبيه سازى 
ــكيل  ــالوده آن را طرح واره ها و يا انگاره هاى متداخل تش ــت كه ش اس

مى دهند. 
ابزارهاى ترسيمى  ــط ــيدن به انگاره ها در روند طراحى توس عينيت بخش
معمول و يا توسط نرم افزارهاى پيچيده رايانه اى محقق مى شود. با اين حال 
بسيارى از معماران مبتكر كه اغلب از روش ها و ابزارهاى ديجيتالى و يا 
نرم افزارهاى پيچيده رايانه اى كمك  مى گيرند معتقدند كه ترسيم به 
ــيوه هاى معمول با كمك گرفتن از دست ، به معماران در انديشيدن  ش
و تفكر خالقانه وسازماندهى انگاره ها، مزاياى بى شمارى را ارائه مى كند 
ــرفته همچون رينو ، اتوكد، مايا و زد  ــه نرم افزارهاى كامپيوترى پيش ك
قادر به انجام آن نيستند. در واقع ترسيم با قلم و مداد پيشرفت هم زمان 
مغز، چشم و دست معمار با يكديگر است كه در نهايت منجر به پرورش 
ــت از تناسبات و مقياس در ذهن طراح خواهد  احساس و برداشت درس
ــت را مى توان بر پايه  ــيم با دس ــد (گروزاير، 1383 ،65) . همچنين ترس ش

ــت را در فرآيند طراحى  ــت، كه امكان بروز خالقي ــيمى دانس تفكر ترس
معمارى به نحو چشمگيرى افزايش مى دهد. اين تفكر نه تنها شيوه اى 
ــه هاى طراحى، بلكه رويه اى براى انديشيدن  براى بيان ايده ها و انديش
ــئله هاى معمارى نيز مى باشد (مهدوى نژاد،  ــش ها و صورت مس به پرس

.(63 ،1384
در تفكر ترسيمى اهميت انگاره هاى توليد شده با دست و يا در بيان ديگر 
ــئله هايى كه  ــت نگاره ها تا آنجا پيش مى رود كه مى توان نوع  مس دس
طراحان مى يابند را وابسته به نوع دست نگاره ها و نقشه هايى كه اختيار 
ــت. اگرچه در مورد طبقه بندى دست نگاره هاى طراحى  مى كنند، دانس
ــده است اما نظام طبقه بندى فريزر و هنمى كه  نظرات مختلفى بيان ش
بر اساس تحليل نوع دست نگاره ها بيان مى شود يكى از روشن ترين 
ــيم بندى هاست. اين طبقه بندى در پنج حوزه صورت پذيرفته  اين تقس

      : (Fraser and Henmi,1994,112-119)است
دست نگاره هاى مرجع: 18عبور ايده از چشم به ذهن

نمودارها:19 آغاز سامان دهى و سازماندهى طراحى 
دست نگاره هاى طراحى:20 نوعى فرضيه براى سنجش احتمال ها 

دست نگاره هاى ارائه:21 استفاده ازآن ها در زمان كامل شدن طراحى 
دست نگاره هاى خيالى:22 پرواز ذهن و رهايى فكرى

ــب با ميزان  ــطحى از دقت كه متناس ــاس س ــيم بندى بر اس اين تقس
ــت، انجام پذيرفته  قطعيت ذهن طراح در آن مقطع ازفرآيند طراحى اس
ــده و ملموس در انديشه طراحى  ــت. دست نگاره ها شواهدى ثبت ش اس
هستند و مى توان آنها را فعاليتى محورى در فرآيند طراحى و يكى از قوى ترين 
ــه و ارتباط دانست. تحليل ماهيت مسئله طراحى حاكى  ابزارهاى انديش
از اين نتيجه است كه طراحى در كليت آن امرى واگراست . در انديشه 
ــاس عدم قطعيت، ذهنيت خود را جهت دهى  واگرا طراح مى تواند بر اس
ــت كه طراح را به آزمودن رويكردهاى ديگر  كند و اين عامل مهمى اس
ــان در انديشه واگرا  ــيارى از روش شناس ترغيب مى نمايد . به نظر بس
پرورش انگاره هاى طراحى بر سيال سازى ذهن و اتكا داشته و استفاده 
ــتعاره و تمثيل در جهت تشويق انديشه واگرا خود مى تواند عامل  از اس
پرورش انگاره ها باشد. اين امر بر اساس حركت بر پايه عدم قطعيت و 
آزادى انديشه به عنوان يكى از اصول انديشه واگرا شكل مى گيرد كه آغاز 
زمينه تحقق عينى آن در حوزه انگاره ها ،در طرح واره هاى خيالى نخستين 

صورت خواهد پذيرفت.

 دست نگاره هاى خيالى
ــه  ــرى به س  معمارى، بنا به نوع جايگاه و نقش خويش در فرهنگ بش
ــى جهان انسانى پرداخته است. كه اين سه يعنى فرم، فضا و  مقوله اساس
عملكرد در ساز و كارى به هم پيوسته خلق معمارى را محقق مى سازند. 
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ــتار رياضى انتزاعى نيست  در اين ميان فضا از آنجايى كه در يك پيوس
ــانگر ارتباط كيفى ميان مكان هاى متعين و موجود است (نوربرگ  و نش
ــان را  ــولتس، 1381، 51)، همواره بيان ويژگى هاى فضاى ذهنى انس ـ ش

بر عهده دارد.
اين سه عنصر در تفكيك و دسته بندى دست انگاره ها، هريك درابعاد 
متفاوتى خلق و زاده مى شوند. در اين ميان فضا در طرح واره هاى اوليه 

يا همان دست انگاره هاى خيالى تجلى پيدا خواهد كرد.
ــت نگاره هايى براى آن توليد مى شوند كه برخى  درحقيقت چنين دس
ــنهادى  ــات مورد نظر طرح پيش ــى و مفهومى از كيفي ــانه هاى كل نش
ــوند تا به  ــتى طرح مربوط مى ش ــد. آنها معموال به چيس ــل كنن را منتق
ــيار  چگونگى آن و ميزان درگيرى طراح با صحت فنى طرح در آنها بس
ــائل  ــوده و بهره گيرى از آنها براى كمك به درك ماهيت مس ــدك ب ان
ــناخت و به عنوان مبنايى براى تدوين راه حل ها در  طراحى در مرحله ش
ــت   ــون خلق اين دس مراحل بعدى تفكر واگرا صورت مى گيرد. دانلد ش

نگاره  ها را گفتگوى معمار با اثر خام خود مى خواند.
ــت نگاره خود،  ــتجو و تعامل با دس ــن ترتيب كه طراح ضمن جس بدي
ــيم مى كند و بدين ترتيب نوعى گفتگوى  خطوط را بارها روى هم ترس
ــكل 1). اين مرحله از فرآيند خلق اثر، نوعى  ــكل مى گيرد (ش ذهنى ش
انديشيدن در قالب سخن گفتن با خويشتن23  است. طراحان غالبا در اين 
گونه دست نگاره  ها آداب ترسيم را در هم مى شكنند تا مقصود خود را 
ــت اثر بيش از يك نقطه گريز داشته  بيان كنند. بدين ترتيب ممكن اس
باشد و يا جهت نور آفتاب از چند موقعيت نمايش داده شود و يا تصاوير 

روى هم كالژ شوند يا وارونه، غيرعادى و حتى ابتدائى ترسيم گردند و 
نوعى حس رهايى را تجربه كنند. 

ــيم تا آنجا پيش مى رود  ــى در بيان تصاوير ذهنى در قالب ترس رهاي
ــا تحقق ناپذير  ــى از آنچه ناممكن و ي ــت حتى نمايش ــه ممكن اس ك
ــت  نگاره هاى  ــذا از آنجايى كه طراح در خلق دس ــد. ل مى نمايد، باش
ــبى را براى خلق  خيالى ناباورى را كنار مى گذارد، مى تواند ابزار مناس
و رشد خالقيت تجسمى در اختيار بگيرد (الوسن،1384، 298). در واقع 
ــمى، توانايى ابراز خالقيت در قالب  ــوم بنيادى در خالقيت تجس مفه
ــمى و تصويرى است كه در آن  فكريا ايده  ــكال و نمادهاى تجس اش
خالق به صورت يك طرح يا يك تصوير نشان داده مى شود كه در 
ــيار پيچيده  ــكال عالى آن ايده هاى نو آورانه ،عجيب و حتى بس اش

نمودار مى شود (پير خائفى، 1384، 252).
 اما دست نگاره هاى خيالى  هنگامى كه توسط ديگران تفسير و تعبير گرند 
ــته  ــج غير واقعى و يا حتى خطرناكى را به دنبال داش ــت نتاي ممكن اس
باشند. ما در تصاوير غالبا معانى بيش از آنچه مراد بوده است را جستجو 
ــكل قطرات  ــى كنيم همانند تصاوير يا فرم هايى كه در ابرها و يا ش م
ــم. ليكن بر خالف  ــذ در ذهن خود تداعى مى كني ــر بر روى كاغ جوه
ــان امپرسيونيست كه به شدت جستجوى معانى در ذهن مخاطبان  نقاش
ــت نگارهاى خيالى  ــن، 1384، 296). دس آثار خود را معتبر مى دانند (الوس
ــير از جانب ديگران را ندارند. بنابراين تنها  معماران قابليت تعبير و تفس
ــر آن ها را مى دانند و مى توانند آن ها را  ــق اين آثار قواعد حاكم ب خال
به نحو قابل اعتمادى خوانده و معانى آن ها را استخراج كند. توليد اين 

شكل1. پل آندرو، تأتر ملي پكن، چين، 2000
(مأخذ: سپهري مقدم، 1384، 144 )

شكل 2. فرانك گري، موزه گوگنهايم، 
اسپانيا 97 -1991 

(Source: Moreaedesiny.wordpress, 2011)
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صفحات     5-15

مرحله از فرآيند طراحى را را مى توان معمارى معماران تلقى كرد كه در 
ــرفت خود طراحى مى تواند تنها تحسين معماران  اليه هاى بعدى پيش

ديگر را در پى داشته باشد.
ــت  نگاره  هاى خيالى را مى توان نوعى آغاز روند خلق نيز  آفرينش دس
ــوب كرد. در اين آثار اصل بر راز معنايى استوار است. اثر گوئى از  محس
ــناخته طبيعت و يا عمق ذهنيات طراح بر مى آيد (شكل 2).  ژرفاى ناش
گوهر اين آثار راز است و شيوه بيان  آن ها بر رازورى و روش ديده  ورانه 

استوار است. 
ــير خلق توسط طراح و تجربه آزادى و رهايى  جايگاه اين آثار آغاز مس
خالق براى بازگشتن دوباره به زمينه با بيانى رمزآلود است كه در خالل 
ــاى ناگفته به صورت بيانى به  ــن پرواز و رهايى ذهنى همه تجربه  ه اي
متن زمينه طرح و در قالب دست  نگاره هاى خيالى انعكاس مى يابد. در اين آثار 
ــكال و خطوط ازيك معادله تحليلى خاص پيروى نمى كنند و نسبتا  اش
ــتند و تحليل آنها مى تواند برداشتى از طريق معادله هاى  دلبخواهى هس
رياضى متفاوت و يا ابزارهاى هندسى گوناگون ترسيمى را فراهم سازد. 
در واقع اين خطوط غالبًا از هيچ نظم آشكارى در سلسله معادله پيروى 

نمى كند (آنتونيادس، 1383، 330) (شكل3).
ــاران مى تواند يكى از  ــى براى معم ــه آزادى و رهاي ــا كه تجرب  از آنج
ــم  ــن عوامل بروز خالقيت و آغاز نوعى گذار از تخيل به تجس مؤثرتري
ــاز ايجاد فرصت  ــدت خيالى زمينه س ــرح هاى كوتاه م ــمار آيد ط به ش
ــازى  ايده ها  ــتند. تفكيك و جداس رهايى براى طراحان و معماران هس
ــتاى آفرينش يك تمثيل از  و برخوردى آزاد با ايده هاى طراحى در راس
ــيله دست تفكر شده است، مزاياى ديگر بهره گيرى  يك ايده كه به وس

از خلق اين آثار براى معماران است (شكل 4).
ــى ارتباطى صميمى و  ــت نگاره هاى خيال ــار در تجربه توليد دس   معم
ــف پارامترهاى  ــتاى كش ــى با اثر خود برقرار مى كند و در راس خصوص
مختلف گام بر مى دارد. در دست گرفتن زمان و استفاده از ابزارى براى 
ــدون محدوديت و فراتر از چهارچوب هاى با  ــز ايده ها در زمينه اى ب آنالي
ــيمى  به معمار اين امكان را مى دهد كه كنترل ها را از ميان  قواعد ترس
ــه، طراحى عينيت  بردارد تا بتواند به فرم مورد نظر در مراحل بعد پروس
ــيده و آن را بيابد. ايده همواره داراي ميلي براي نسبت دادن يك  بخش

شكل 3. رافائل مونئو، كليساى لوس آنجلس، آمريكا،
 1996-2002 

(Source: Moneo, 2004, 449)

شكل 4.  كوپ هيمل بالء، وين، اتريش 1989
 (Source: Archidose, 2011)

شكل 5. زاها حديد، موزه مجموعه سلطنتي، مادريد، اسپانيا،1996
(Source: Hadid, 2005, 330)
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هدف يا معني به معماري است (بقايي، 1388،  34).
 لذا نوعى ترسيم تجزيه گرا دست آزاد به وقوع مى پيوندد كه به معمار 
اين توان را مى دهد كه ايده هاى ذهنى خود را قبل از آنكه مجبور شود 
ــير كند . اين به معنى ايجاد فرصتى  آنها را به وضوح نمايش دهد، تفس
ــل از نمايش با انواع ديگر  ــدن ايده ها قب ــراى اجازه دادن به پخته ش ب
ــت نگاره ها و يا نرم افزارهاي رايانه اي است. لذا اين مرحله نوعى  دس
ــرد ژرفا نگر به ماهيت ايده ها و نوعى نگاه به اصول و خمير مايه  رويك
ــت تا رويكردى پهنانگر در شمايل بررسى گزينه هاى مختلف  طرح اس

پاسخ به مسئله آن هم به شكلى بالفعل. (شكل5).

 تفاوت دست نگاره هاى خيالى با نمودارهاى طراحى
ــد طراحى را  ــوزه معمارى، آغاز رون ــى نظريه پردازان ح ــر چه برخ اگ
ــاى خيالى را به عنوان  ــت نگاره ه ــرى نمودارها مى دانند و دس بكارگي
نمودارهايى انتزاعى كه مبين ذهنيات طراح هستند معرفى مى كنند اما 
تفاوت هايى واضح و مشخص وجود دارد كه به واسطه آنها نمى توان اين 
دورا در يك گروه قرار داد. براى بررسى اين تفاوت ها شناخت ويژگى هاى 

ماهيتى و كلى نمودارها الزم است.
ــت كه آنها ماهيتى برنامه اى داشته  خصوصيات نمودارها بيانگر اين اس
ــكل خاصى از سازماندهى فضايى را ايجاب مى كنند. همچنين انواع  و ش
ــتقل از فضا بيان نمى كنند،  نمودار، كاربرى ها را به صورت مجرد و مس
بلكه آنها را در قالب فضايى كه به كاربرى خاص اختصاص يافته است 
ــان مى دهند. ديگر آنكه نمودار بيان ماهيت سازماندهى كاربردى و  نش
ــت و همچون هر زبان ديگر  نگاه فضايى معمارى به زبانى تصويرى اس
ــتور و واژگان خاص خود را دارد. عالوه بر اين نمودار محدود كننده  دس
ــازمان دهنده فضاى معمارى در مراحل آغازين است لذا بكارگيرى  و س
آن در مسير طراحى، نوعى فرآيند طراحى از محدوديت به سمت آزادى 

خواهد بود (افشارنادرى، 1385، 4).
ــاى مذكور از  ــى با ويژگى ه ــت نگاره هاى خيال ــا ويژگى هاى دس ام
ــت برنامه اى نمودارها،  ــد. اوال ماهي نمودارها در تناقض به نظر مى رس
ــى را امكان پذير  ــت طراح ــازى واقعيات طرح در گام هاى نخس شبيه س
ــكل  ــه طرح هاى كوتاه مدت خيالى تولد بى ش ــد كرد حال آن ك خواه
ــتند كه مى توانند در مراحل بعدى روند طراحى در  و بى قاعده طرح هس
قالب دياگرام  ها كالبد واقعى خود را پيدا كنند. لذا درگيرى هاى قياسى و 
سلسله مراتبى در اين دست نگاره  ها مطرح نبوده و رهايى جزو الينفك 

آنها به حساب مى آيد.
ــا در خصوص نمايش كاربرى ها  ــن محدوديتى كه بر نموداره  همچني
ــا رهايى و آزادى طرح  ــت ب همراه با خصوصيات فضايى آنها حاكم اس
ــا از مقياس و فرم و مضامين عملكردى  ــاى خيالى و فراغت آنه واره ه

هم سو نيست.
مضافًا اينكه برخالف نمودارها دست نگاره هاى خيالى از آنجا كه تنها 
ــراى گفتگو با خالق خود به وجود مى آيند ودغدغه آنها انتقال مفاهيم  ب
به ديگران نيست، سازمان دهى مفاهيم را بدون قيود و زبان خاص قابل 
ترجمه، در دستور كارخود دارند و لذا فاقد دستورزبان و واژگان مشخص 
ــند. و نهايتًا اينكه بر خالف نمودارها كه محدوديت در  و معين مى باش
ــت و حركت از  ــل آغازين فرايند طراحى زاييده وجودى آن ها اس مراح
ــك نوع تفكر جهت دار  ــوند و از ي ــت به آزادى را باعث مى ش محدودي
ــتداللى تبعيت مى كنند، دست نگاره هاى خيالى مسيرى بالعكس  و اس
ــيوه تفكرى  ــمت محدوديت، آن هم در ش يعنى حركت از آزادى به س

بدون جهت و بر پايه تفكر شهودى را ميسر مى سازند. 
ــى قابليت طبقه بندى و  ــر اين كه، طرح واره هاى خيال ــاوت آخ و تف
ــته بندى را ندارند زيرا فراغت از هر گونه تشابه الزمه وجودى آنها  دس
ــابه است كه عامل هر گونه طبقه بندى و يا دسته بندى  بوده وطبعًا تش
است. حال آن كه نمودارها به واسطه خصوصيات مشابه و اشتراكاتى كه 
دارند در سه گونه نمودارهاى ايده ـ نمودارهاى عملكردى و نمودارهاى 

سازماندهى (همان) قابل طبقه بندى هستند. 
 لذا مى توان گفت طرح واره هاى خيالى نمايش هاله هاى كلى نزديك 
ــتند كه در آن ها مسائل زيبايى شناسى، قواعد  به درون خالق خود هس
ــله مراتبى ديد و منظر اصول  ــى و ترسيم، منطق رياضى و سلس هندس
ــى وبه طور كلى عوامل ارتباط اثر با ديگران وجودى كم رنگ و  روانشناس
نامحسوس دارد (شكل 6) و اين در صورتى است كه دياگرام ها نمى توانند 

شكل 6 .  تادائوآندو،كليساي روي آب، ژاپن
(Source: Jillee23.wordpress, 2011)
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ــت وجودى آنها بهره گيرى  ــند و در واقع ماهي عارى از اين اصول باش
ــتاى انتقال مفاهيم درونى ذهنى طراح يا خالق اثر به  از اصولى در راس

متخصصان است. 

 مقايسه دست نگاره هاى خيالى با آثار هنرى
ــايد معمارى را به اين دليل  كه بازتابى از كليت حضور است، بتوان  ش
ــت  ــوژه اى اس مادر همه هنرها خواند. در واقع معمارى هنرى ميان س
ــت. يعنى  ــن نظر بهتر از هر هنر ديگرى متوجه تعهدى ويژه اس و از اي
ــايش جهان را فراهم مى كند. فراهم آوردن امكانى جهت  امكان بازگش
ــتوار در فضا و زمان. اما آيا مى توان دست نگاره هاى  ــه دوانى اس ريش
ــوان يكى از محصوالت ميانى فرآيند طراحى معمارى ،  خيالى را به عن
ــخ اين است كه نمى توان به طور  ــاب آورد؟ پاس جزء آثار هنرى به حس
قطع اظهار نظر نمود. يك شىء، اثر و يا محيط در صورتى كه پيامى را 
از يك شخص يا يك گروه به ديگران متقل نمايد اثر هنرى به حساب 
ــاختگى دارند  كه اين جلوه ممكن است  مى آيد. آثار هنرى جلوه اى س
ــد كه با ارزش هاى تداعى كننده همراه  فردى و يا نمايش نمادينى باش
ــوند (لنگ، 1383، 214). با اين نگاه از آن جا كه دست نگاره اى خيالى  ش
ــتند نمى توانند آثار  تنها در پى ايجاد ارتباط ميان خود و خالق خود هس
ــتند اما  ــوب گردند و اگر چه آن ها آثارى با بار معنايى هس هنرى محس
ــده براى آثار هنرى نمى توان آن ها  ــا معيارها و هنجارهاى تدوين ش ب
را جزو نمادهاى هنرى به حساب آورد. دست نگاره هاى خيالى تنها در 
ــف قواعد و قوانين و ماهيت اثر معمارى هستند و در اين مسير،  پى كش

ــكل ها را كشف نمى كنند. اين در حالى است كه  هنرمندان در آثار  ش
خود كاشف اشكال هستند. 

كاركرد اصل هنر، چون ساير شكل هاى نمادين، قدرت سازندگى شكل ها 
است. خطوط، طرح ها، حجم ها و يا به عبارتى اشكال فقط به ادراك حسى 
ــوند اليه هاى معنا را همراه  ــاخته مى ش نمى آيند بلكه از آن جا كه س
خود مى آورند و با آنها يكى مى شوند (احمدى، 1384،270). لذا بر اساس 
ــت نگاره اى خيالى را جزو آثار هنرى  ــتدالل نيز نمى توان دس اين اس
دانست. اما از آنجا كه در قالب محدود نگاه طراح اثر، ادراك پيام و بازمعنايى 
اين آثار ميسر است، برخى صاحب نظران آنها را آثار هنرى تلقى مى كنند. 
ــته به  ــكيس هاى خيالى وابس در تكميل اين مطلب مى توان گفت اس
تفكر خيال پردازانه هستند و در تفكر خيال پرداز، فرد ابتدا درگير ارضاء 
ــود كه ممكن است  نيازهاى درونى از طريق فعاليت هاى ذهنى مى ش
كامًال بى ارتباط با جهان واقعى باشد. و اين مى تواند همان جنبه هنرى 
ــد. يعنى فعاليتى  ــاب آي ــه ى خلق معمارى ، به حس ــن آثار در پروس اي
ــتاى حل و  ــه هاى درونى در راس خود انگيخته و متمركز بر بيان انديش
ــوى يك مسئله واقعى، كه خود شالوده طراحى است  هدايت ذهن به س
ــازماندهى بر اساس نوع منطق منفرد كه پيشرفت فرآيند طراحى را  و س

ميسر مى سازد (شكل 7).

 ماهيت دست نگاره هاي خيالي
 درطراحى معمارى مرتبًا تعابير مطرح مى گردد تعبير در معمارى چيزى 
نيست مگر مشاهده آنچه كه توجه را به خود جلب نموده است. فكر در 
مورد آن، كشف اصل يا خاصيت اصلى موضوع مورد توجه، در سطحى 
ــازى اصلى كشف شده طبق قواعدى جديد است  تجريدى و نهايتًا بازس

(افشارنادرى، 1379، 4).
دست نگاره هاى خيالى معمارى تعابيرى سيال هستند و لذا اين فرصت 
ــف خاصيت اصلى موضوعات ايجاد مى كنند. در  ــبى را براى كش مناس
ــى ماهيت كالبدى  ــى قرار مى گيرد و بررس آنها تنها كيفيت مورد بررس
ــكل مى گيرد. ماهيت  يت در مراحل بعدى فرآيند طراحى ش ــرح و كّمّ ط
اين آثار ماهيتى فرمى و كالبدى نيز نمى تواند باشد، زيرا در چهارچوب 
ــناختى پيش انگاشت طرح و صورت عينيت يافته اى براى  فرم، زبان ش
ــيوه وجود معمارى فراهم مى گردد و توصيف جسميت و تناورى اثر  ش
به وقوع مى پيوندد و اين در حالى است كه طرح واره هاى خيالى بيان 
ــن آثار مضامين  ــراح را به عهده دارند. اي ــط بين مضامين ذهن ط رواب
ــت پيوند مى دهند و  ــام و بدون محدودي ــاوت را به يكديگر با ابه متف
ــتداللى و شهودى را به راحتى در هم مى آميزند (شكل8).  ايده هاى اس
بارتلت يكى از روانشناسان گشتالت كه توجه ويژه اى به بازنمايى دنياى 
ــكيس هاى خيالى را مفهوم تصوير ذهنى  خارج در درون ذهن دارد، اس

شكل 7. رنزو پيانو، فرودگاه كانسائي،ژاپن،1988
(مأخذ: سپهري مقدم، 1384، 188)
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ــده اى معرفى مى كند و آنها را نماينده مجموعه منظم فعالى  درونى ش
ــته مى داند كه براى سازمان دادن و تفسير وقايع آينده  از تجارت گذش
ــئله، تفكر را به دو دسته  ــتالتيون در ارتباط با حل مس به كار مى روند. گش
ــيم مى كنند. به عقيده آن ها در تفكر  تفكر مولد24و تفكر بازآفرين25 تقس
ــان با فراتر رفتن از تجارب و دستاوردهاى گذشته، محصوالت  مولد انس
ــى آورد و در تفكر بازآفرين  ــد و خالقى به وجود م ــتاورهاى جدي و دس
تنها تجارب و دستاوردهاى گذشته يادآورى و نهايتًا بازآفرينى مى  شوند 

(صادقى مال اميرى،1386، 82). 
 خلق دست نگاره هاى خيالى تكنيكى است كه به عنوان كانون انديشه 
طراحى به شمار آمده و يكى از اصلى ترين تمهيداتى است كه بر اساس 
ــت  ــه از موانع تفكر مولد، به كار مى رود. در اين دس تغيير جهت انديش
ــت. در خلق آنها نوعى يورش  ــازندگى ارجع اس نگاره ها خالقيت بر س
ــمت ايده  هاى مولد در بيانى رازآلود حادث  فكرى يا طوفان ذهنى به س
مى شود و بر پايه آنها و در مراحل بعدى فرآيند طراحى در يك حركت 
دو سويه فرم فضاى خويش را باز مى آفريند. اين آثار گونه اى از طراحى 
مخصوص هستند كه تنها بر ضروريات متمركز شده و از جزئيات فاصله 
مى گيرند تا امكان تفكر خالق و شهودى در سمت راست مغز و تركيب 

ايده ها فراهم شود (المزين و المزين، 1386، 56).
ــدم قطعيت و به تعويق  ــا فراهم آوردن فرصت طراحى با ع ــن آثار ب اي
ــتراتژى تفكر بدون جهت  ــيال و با اس انداختن داورى ها به گونه اى س

متولد مى شوند.
ــيوه طراحى  ــون فرانك گهرى در آثار خود كه مخلوق ش ــي چ  معماران

شكل8. فرانك گري، سالن كنسرت والت ديزني
كاليفرنيا، آمريكا 1987-2003 

 (Source: Arcspace, 2002)

ــا از جزء به كل حركت نمى كند و  ــت از كل به جزء و ي بدون جهت اس
در قالبى آزاد و رها از قيود به خلق فضا مى پردازد. زاها حديد نيز به اين 
ــاى اوليه خود كه ابهامات زيادى را  ــى مى كند و در طرح ه روش طراح
ــه خلق و معرفى هويت و مضامين اثر خود مى پردازد. نوعى  دارد تنها ب
ــه در آن جنبه هاى هنرى و كيفى اثر كه قابل بيان و  ــورى ك روش تط
ــود. لذا ماهيت دست نگاره هاى خيالى  ــتند معرفى مى ش يا تعريف نيس
ــلط بر محتوى و نوع  ــان سازى درراستاى تس ــود كه آس موجب مى ش
محتوى نگرى بدون دغدغه هاى زيبائى شناسانه درخلق طرح واره هاى 
ــكل گيرد كه تجلى روح هنرمند در عمق وجودى و نمادى از  خيالى ش

فرديت هنرمند نيز محسوب مى شود. (شكل9)

 مقايسه دست نگاره هاى خيالى با نقاشى هاى كودكان 
ــخصى نيز  ــانه گرائى ش ــت نگاره هاى خيالى را مى توان نوعى نش دس
ــانه شناسى از نوشته هاى فلسفى فرنياند سوسور26  تلقى كرد. مبانى نش
ــت. سوسور رابطه تداعى كننده الگو و معنا را ويژگى درونى  (1916) اس
نشانه مى دانست ، ولى به دليل اينكه يك عنصر ممكن است در مكان هاى 
مختلف معانى متفاوتى داشته باشد ، بر اهميت زمينه نيز تأكيد مى كرد، 
ــانه شناسى با نظام هاى فرهنگى معانى  بنابراين در نگاه او رويكرد نش
ــرو كار دارد (لنگ، 1383، 212). اما  ــاخته شده س محيط هاى طبيعى و س
موضوع نشانه شناسى در دست نگاره هاى خيالى، بهره گيرى از نشانه ها 
براى انتقال معانى ميان خالق اثر و مخلوق است و زمينه جايگاه معانى 
ــه تنها ذهن طراح بوده و طرح  ــت ك يا منش طرح واره هاى خيالى اس

شكل 9. دانيل ليبسكيند ، سيتي سنترMaM، الس وگاس،  
امريكا2009 ،

 (Source: Daniel-Libskind, 2011)
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شكل10. نمونه اى از نقاشى هاى كودكان
(مأخذ: ادواردز،74،1386)  

تنها بار خيالى خود را در ذهن طراح خود حمل مى كند.
ــت نگاره هاى خيالى را با نقاشى هاى كودكان  از اين رو مى توان دس
ــى مرحله  ــكل مى گيرد يعن ــرى كودكان ش ــه تخيل هن ــى ك در زمان
ــباهت هايى را در آنها كشف  ــه كرد و ش ــانه اى مقايس كاركردهاى نش
ــه و نيم سالگى هستند  ــنى حدود س نمود. كودكان كه در اين مرحله س
تصورات هنريشان پيچيده بوده و نقاشى هايشان رشد و درك آنها را از 

دنياى پيرامونشان منعكس مى كند (ادواردز ،1386، 73).
ــد ، نمادها را به عنوان نماينده  ــودكان مى توانند در اين مرحله ازرش  ك

نمود در تفكر مفهومى خود بكار گيرند. آثار نشانه گراى كودكان حاصل 
ــين) پديده و  تالش آنها در بهره گيرى از نماد به عنوان نماينده (جانش
امور واقعى يعنى نمود است كه به آن بازنمايى نيز مى گويند. به عنوان 
ــى انگشتان دست انسان (شكل10) همانند برگ هاى درخت  مثال نقاش
ــكالى به عنوان نماد آنها  ــط اش ــكل11) بدون توجه به تعداد و توس (ش
ــته قراردادى و ابداعى  ــيده مى شوند. از آن جا كه نمادها به دو دس كش
ــوند ، لذا بازنمايى پديده ها و امور واقعى نيز قراردادى و  ــيم مى ش تقس
ابداعى خواهد بود. كه البته آنچه در آثار نشانه گراى كودكان مورد نظر 

شكل 12. سانتياگوكاالتراوا، برج شيكاگو2007-2011   
(Source: Designcrack, 2011)

شكل13. فرانك گري، موزه هنر فردريك
(Source: Archidialog, 2011) 

شكل14. نمونه اى از نقاشى هاى كودكان
(مأخذ: ادواردز،1386، 73)  

شكل11 . نقاشى كودك 5ساله 27
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است، گروه آثار ابداعى آنهاست (شريفى ، 1384، 102).
ــودكان در قالب  ــانه گرايى هاى ك ــت از نش  ابداعاتى كه در اين دس
ــت نگاره هاى خيالى  ــباهت به دس ــى هايشان رخ مى دهد بى ش نقاش
ــر مفهومى خود از  ــز براى بيان تفك ــت. زيرا معماران ني ــاران نيس معم
ــتفاده مى كنند  ــگام خلق طرح هاى خيالى اس ــاى ابداعى در هن نماده
ــكل12). اما تفاوت اصلى و مهمى كه در اين مقايسه مطرح است  (ش
ــيم هاى انتزاعى و يا برخى ساده انگارى ها در آثار  ــت كه ترس اين اس
ــانه گراى ابداعى و خطى كودكان بازتاب دشوارهاى كمك گرفتن  نش

ــريفى، 1384، 107). ــت (ش از حافظه آنهاس
ــى تواند به جاى هر چيزى  ــى ها م ــراى مثال فرم مدور در اين نقاش ب
ــان ،  ــكل انس ــكل اصلى با اندكى تغيير مى تواند ش به كار رود. اين ش
ــتاره دريايى، فيل، سوسك باشد. دايره براى كودك  ــيد، س گربه، خورش
ــت هر چند احتماًال تغييراتى در شكل اساسى  هر چيزى كه بخواهد اس
ــى آورد (ادواردز، 1386، 73). يعنى نوع  ــيدن به هدف پديد م آن براى رس
تجسم يا عينيت گرايى مفهومى از آنچه واقع شده و مورد تجربه كودك 
ــده است (شكل  ــته تجربه ش قرار گرفته يعنى بازتابى اثرابژكتيو از گذش

13 و 14).  
 اما در طرح هاى دستى خيالى طراحان ، تكرار گذشته و آميختن عناصر 
در كل هاى پيچيده و بعضًا يكپارچه (آرنهايم، 1382، 132) جاى خود را به 
ــام و رازآلودگى مى دهد، در آثار مورد بحث معماران، كامًال تعمدى  ابه
حادث مى شود. لذا در آثار طراحان ، تكرار مبهم غير تعمدى جاى خود 
را به ابهامات بديع مى دهد و اين همان تالش طراح براى حركت به سمت 

ــباهت ميان  ــت. لذا ش ــده اس ــش و خالقيت هاى نو و تجربه نش آفرين
ــم مفاهيم در زبانى شخصى  آثاركودكان و طراحان را مى توان در تجس
ــازه زمانى فكرى كه خالق اثر با آن  ــدى و تفاوت آن ها را در ب و تجدي
ــته در آثار كودكان و آينده در دست نگاره هاى  ــت يعنى گذش درگير اس

خيالى معماران دانست (شكل15).
 

نتيجه گيرى

خلق اين دست نگاره ها ما قبل روش هاى انبوه سازى و افسون هندسه 
ــر اصول واقعى  ــد طراحى معمار مقدم ب ــود. آنها در فرآين حادث مى ش
ــتند و  ــد و بندهاى معمارى هس ــارغ از حضور قي ــى و ف ــت بخش واقعي
بكارگيرى هندسه پس از خلق طرحواره هاى خيالى آغاز و حركت به سمت 

واقعيت بخشى به آنها است.
ــله مراتبى   بيان عملكردهاى اصلى پروژه از طريق تركيبى غنى و سلس
از هندسه هاى منظم، گنجانيدن الگوهاى قابل درك، حركت به منظور 
تأمين مسيرها و ارتباط هاى روشن در داخل و خارج بنا، گسترش مرحله بندى 
فضايى براى تقويت الگوهاى حركت و فعاليت هاى عملكردى، مفصل بندى 
ــيدن به عرصه عمومى،  ــا در داخل و اطراف بنا براى اعتال بخش فضاه
ــكلى و فضائى و نهايتًا  ــتم ها از اهداف ش ــازه و يا ساير سيس تبعيت س
استفاده از پر و خالى، نور و سايه، رنگ و بافت با اهداف شكلى و فضائى 
ــتند كه هندسه و برنامه ريزى را با دست نگاره هاى  گام هاى بعدى هس

خيالى آميخته و پروژه و يا طرح نهايى را شكل مى دهند.
ــگاره هاي خيالي آن هم در  ــت ن ــره گيري و تمركز معماران بر دس  به
ــه نمايش و تحليل  ــتي ب ــد طراحي از طريق بهره گيري ابزار دس فرآين
ايده ها بدون چهارچوب هاي محدود كننده منتهي شده و باعث باال بردن 
كيفيت ايده هاي خالقانه و رفع نواقص احتمالي و حتي تصميم گيري طراح 
ــد. همچنين  ــاس آن ها خواهد ش در خصوص جهت گيري طرح بر اس
ــود را به ديگران  ــير و انتقال بار معنايي خ ــر چه اين آثارقابليت تفس اگ
ــوزش معماري از جانب  ــي به آنها در آم ــد اما تحليل اعتبار بخش ندارن
ــاتيد معمار مي تواند فرصت كافي براي تحليل مباني ذهني حاكم بر  اس
ــفاف سازي دغدغه ها و معيارهاي كيفي ايده هاي  هر طرح معماري و ش
ــجويان فراهم آورد. لذا بهره گيري از اين نوع آثار  طراحي را براي دانش
ــات ابداعي معماران  ــي از آزمايش در طول روند طراحي را مي توان نمايش
ــي، مي توانند به  ــاتي كه فارغ از حاكميت اصول طراح ــت آزمايش دانس
ــراي عينيت  ــه قبل از تمركز طراح ب ــي ايده هاي خالقان ارزياب
ــي به آنها منجر شوند به عبارت ديگر اين نوع دست نگاره ها اگر  بخش
ــتند اما پلى ميان ايده و طرح نهايى و  ــش خالقانه ايده ها نيس چه پرس
ــدن ايده ها  دروازه اى براى فراغت و پرهيز از قضاوت ها قبل از پخته ش

شكل15. رنزوپيانو، آكادمي علم كاليفرنيا، 2008
 (Source: Dezeen, 2011)
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صفحات     5-15

به شمار مي آيند.

پى نوشت ها

 
1.Directed  Thinking
2.Undirected  Thinking
3.Creative  Thinking
4.Critical  Thinking
5.Descriptive  Thinking
6.Divert  Thinking
7.Convergent  Thinking
8.Impulsive  Thinking
9.Reflective  Thinking
10.Field  Dependent 
11.Field  Independent
12.Holistic  Thinking
13.Serialistic  Thinking
14.Concept
15.Image  Concept
16.The  Medium  Concept
17.The Containing  Concept
18.Referential  Drawings
19.Diagrams
20.Desing  Drawings
21.Presentation  Drawings
22.Visionary  Drawings
23.Sub-Vocal
24.Productive  Thinlcing 
25.Reproductive  Thinking
26.Ferdinand  de  Savssure
 
27. اين نقاشى نمونه اى از نقاشى هاى موضوعى است كه با موضوع درخت 

از بين نقاشى هاى كودكى 5 ساله انتخاب شده است.
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