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 سی مقدماتی بر روش های طراحیبرر

 

 2، وحید دوگانی 1حمید بنی اسد

     آزاد واحد بم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری، دانشگاه -1

 آزاد واحد بم وی مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری، دانشگاهجدانش -2

 

 چکیده:

 22قرن  و 11اواخر قرن در این مقاله بیشتر به بنیان های شکل گیری ایده های طراحی در 

پرداخته شده است. دراین دوره مطالعه روی طبیعت و معماری بیومرفیک مدل های جدیدی 

فراهم شد که در تمام جوامع بدون توجه به سابقه تاریخی و سیاسی اجتماعی دارای فهم و اعتبار 

ز مدل های طراحی تحت عنوان مثلث بندی و مربع بندی در طی این دوره بوجود بود. برخی ا

آمد که از مدل های علمی و رویه های ریاضی محسوب می شد و بعضی معماران و بیشتر برای 

فرار از قالب های متداول طراحی به آنها پناه بردند و در طی آن معماری گوتیک ، که نتیجه 

لث سازی است شکل گرفت و باعث شد که فیلسوفان معماری را بکارگیری مربع سازی و مث

هنگامی که سورئالیست ها تکنیک های تصادفی را تجربه می کردند  موسیقی منجمد بنامند.

تالش می کردند که روش طراحی خردگرا یا فرم های کارا جمعی از معماران در مدرسه باهوس 

 را گسترش دهند.

 

 –فرم های کارا  –مثلث بندی و مربع بندی  –روش های طراحی  –فیک معماری بیومور واژگان کلیدی:

 تکنیک های تصادفی –رهیافت های خرد گرایانه 

 

ha.baniasad@yahoo.com 

V2gani1361@gmail.com 
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 مقدمه :

روند طراحی بسیار ناهمگن است و اغلب 

متأثر از تجارب شخصی و زمینه های 

اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طراحان و 

جامعه حاکم بوده همچنین شرایط فنی 

است. با توجه به اینکه در قرن بیستم دوره 

ها و مکاتب گوناگون پرورش یافته اند و به 

دنبال آن نظریه هایی را ارائه داده اند در 

این مقاله برخی از این دوره ها و آثار 

 شاخص مربوط به آنها آورده شده است.

آغاز این سبک را می توان سده بیستم 

با تحوالتی دانست که میالدی همزمان 

خاستگاه آن شهر فلورانس در شمال ایتالیا 

بود. اومانیسم )انسان محوری(، مدرنیته را 

در برابر نگاه سنتی عصر ماقبل خودش 

یعنی عصر کلیسا محوری یا خدامحوری 

مشخصه عصر مدرن باور این  .قرار می دهد

اندیشه بود که دنیا بر پایه قوانینی نامتغیر و 

بینی اداره می شود؛ باوری که  قابل پیش

 .برای بسیاری به یک اصل تبدیل شده بود

معماری مدرن به عنوان نقطه عطفی در 

تاریخ معماری غرب یا به عبارتی در تاریخ 

معماری جهان بود زیرا برای اولین بار 

نگرش از سنت، تاریخ و گذشته به عنوان 

منبع الهام معماری تغییر جهت داد و آینده 

رفت به عنوان موضوع و هدف اصلی و پیش

معماری مطرح شد. معماران و نظریه 

پردازان مدرن سعی می کردند معماری را 

به عنوان علم و تکنولوژی با جهان در حال 

 (48:1:48تحول همگون سازند )قبادیان، 

 

 

 

به صورت مطالعات کتابخانه ای و بررسی و مطالعه ی کتاب مقدماتی بر روش  :روش تحقیق

 آقای دکتر کاوه بذرافکن  صورت گرفته است . ترجمههای طراحی 
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 مبانی نظری :

 اری بیومورفیک )ارجاع به طبیعت و هندسه(ممع

شامل سه م زبان جدید معماری را 1111نظریه پرداز و معمار مدرن در سال  1کالوه براگدون

مرجع نبوغ ذاتی ، طبیعت و هندسه آثاری که برگرفته از نبوغ ذاتی هستند از جمله کازا 

 میالی آنتونی گائودی در بارسلونا و کارگاه الویرای آکوست در مونیخ هستند.

مدرنیست ها می خواستند معماری را بیشتر بر بنیان های کلی و جهان شمول منطبق کنند تا 

طراح، همچنین می خواستند به جای تبعیت از مد از کیفیات بی زمان،  تمایالت فکری شخص

از رسوم عمومی پیروی کنند. از سویی دیگر درست در همان  2رسوم محلی و به جای تبعیت از

اهم می زمان هندسه نیز امکان دستیابی به زمینه های تغییر پذیری گونه های فرمی را فر

قوانین از پیش اندیشیده شده ای بود. از این جهت، ساخت که در برگیرنده اصول، نظم و 

به سوی  طراحان در تالش برای جلوگیری از تقلید از شاهکارهای تاریخی معماران مدرن اولیه،

مدل های استخراج شده از طبیعت یا مدل های علمی تغییر جهت دادند. در دوران معماری 

 اهی و جانوری استخراج شده بود.کالسیک هم، بسیاری از تزئینات تاریخی از اشکال گی

را در معنای ارجاع کم و بیش مستقیمی به زمینه ی کاربری ساختمان  3مفهوم معماری گویا

می دانستند و این ایده گاه بصورت اغراق آمیز به کار گرفته شده بود: برای نمونه ژان ژاک لکو 

مردانه  یب خانه شکل عضوییک لبنیاتی را به شک گاو و کلود نیکالس لدو به نقشه طبقات نج

 به معماری بازگشت. 11داده بود و با این وجود استفاده از ارگانیسم موجود زنده در اواخر قرن

بطور مستقیم به استفاده از اشکال گیاهان و حیوانات بازگشته اند ها نیز معماران گاهی بعد

رکردش به عنوان محل نیویورک طراحی اروسارینن فرم کلی بنا با اشاره به کا TWAپایانه 

 نشستن و برخاستن هواپیما به شکل پرنده ای در حال اوج طراحی شده است.

د رمجموعه ای از نظریه های معماری )ده کتاب معماری( نوشته ویتروویوس توسیه شده که 

در ساختمان ها بدون تقلید مستقیم از اشکال بدن انسان بهتر است از تناسبات انسانی استفاده 

                                                           
1  Claude bragdon 
2   local 
3  L'architecture parlante 
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ابراین معماران بسیاری از موجودات زنده را برای شناسایی شکل بهینه سازه و استخوان شود بن

 بندی بنا مالک قرار دادند.

 

 مربع بندی و مثلث بندی:

برخی از معماران استفاده از مدل های علمی و رویه های ریاضی را راهی برای گریز از دام قالب 

الخه که در کارهای متاخرش به جای مدل های های متداول معماری پیشنهاد دادند مانند بر

اندام وار از سامانه های تناسبی و شبکه های هندسی برای دستیابی به فرم های مناسب 

استفاده کرد که در آثارش از دوروش مربع بندی و مثلث بندی در معماری گوتیک سخن می 

بودن و امکان پیاده کردن هندسی  4گوید. معماران گوتیک این فنون را به دالیل قابلیت عملی

طرح به کار می برند. بنّاهای این دوران )قرون وسطی( به دلیل عدم وجود سامانه توافق شده 

ی عمومی نمی توانستند از ترسیمات با واحد های اندازه گذاری متداول استفاده کنند چون 

دیگر متفاوت بود. به برای مثال هر فوت از سده ای به سده ی دیگر حتی از شهری به شهر 

جای آن از هندسه به عنوان ابزاری برای اندازه گذاری بناها بدون بهره گیری از ابزار اندازه 

 استفاده می کردند. 1گذاری چوب ذرع

لویی سالیوان یکی از پیشگامان معماری مدرن بود که روش هندسی را با ایده ی استعالیی که 

این تزئینات است بیان نمود او ادعا کرد که زندگی  شکل دهنده ی پایه های مفهومی طراحی

از نیروهای دوگانه متضاد رشد می کند و کیهان روی بنیان های دوگانه بیان شده است. بعد ها 

مدرنیست ها چنین بازخوانی های نمادینی را متوقف کردند ولی همچنان بر روش های 

 هندسی تکیه کردند.

برای رهایی از وابستگی به نفوذ طاقت ا به عنوان ابزاری فرانک لوید رایت )متقدم( هندسه ر

فرسای معماری اروپایی و برای آفرینش چیزی که به گونه ای انحصاری آمریکایی باشد بکار 

 گرفت.

                                                           
4  pragmatic 
5  Yardstick 
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تاریخ نویسان معماری طراحی بناهای رایت را در رابطه با ساختمان ها و آثار متقدم و چیزهایی 

مدل برای طراحی بکار گرفته شود تشریح می کند برخی از  که می توانسته به عنوان مرجع و

تاریخ نویسان گفته اند که او گونه شناسی نقشه هایش را از معبد ژاپنی سبک گانگن گرفته 

لب نقشه های پیمون مند غکه در ا 6است. رایت برای اجتناب از افزایش نمودی صلب و خشک

ر چه از ساختار مربع سازی استخراج شده بود دیده می شوند، ابعادی جدید را وارد کرد که اگ

 ولی منطبق بر شبکه ی پیمون اولیه نبود. 

 

 مدل های موسیقی و ریاضیات

آلمان، واسیلی  7دو استاد هنرمند پیشگام باهوس در وایمار  قیاس های موسیقیایی:

ه بصری ارئراه های متفاوتی را برای تبدیل ایده موسیقیایی به ماهیت  1و پل کلی 8کاندینسکی

دادند، باتوجه به نظریه عمومی فورم شامل نقاط، خطوط و سطوح، کاندینسکی جایگزینی را 

برای تغییر رویکرد سنتی نت نویسی موسیقی بکار گرفت. روش آوا نویسی او برای بازنمود 

کلی تمایل داشت بیانی کامالً جدید داشته باشد اولین خط سمفونی پنجم بتهوون ارئه شد، 

 ار او شباهت زیادی به نوت نویسی سنتی داشت.ولی ک

براگدون با ناخرسندی از ترجمه سنتی موسیقی به معماری، تصمیم گرفت به وسیله  فرا ابعاد: 

ی نورهای الکتریکی ابزاری برای ترجمه ارزش های موسیقیایی به ترکیبات رنگی بسازد، 

قابل نمایشی مانند کلیسای جامع لوکس اورگان وسیله ای بود که او توانست توده های حجمی 

بدون دیوار در پارک مرکزی نیویورک را ترکیب و اجرا کند. موسیقی دانی به نام توماس ویلفرد 

پنج سال بعد از او ابزاری به نام کالویلوکس ساخت، این وسیله با استفاده از مواد شفاف و 

طرح "تفاده از این بازار حساس به صدا، می توانست با تغییر صدا تغییر رنگ دهد. با اس

براگدون می توانست با بکارگیری مواد حساس به صدا، انرژی آن را به نیروی  "چاربعدی

است.  12این ابزار نسخه ی مدرن شده ی صفحات چلدنیجنبشی تبدیل کند، در حقیقت 

براگدون جزء گروه معمارانی بود که قبل از اینکه نظریه نسبیت اینشتاین در هندسه ی 
                                                           

6  Rigid 
7  Weimar  
8  Wassily Kandinsky 
9  Paul Klee 
10 Chladni Plates 
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چهاربعدی کاربرد یابد شیفته ی تصور چهار بعدی شده بود. در پایان قرن بیستم بسیاری از 

 طراحان پیشرو دوباره به مضمون فرا ابعاد بازگشتند.

 

کوبوزیه در کارهایش تالش کرد تا روش طراحی مبتنی بر تناسبات را در کتاب  تناسبات: 

بود تناسبات طالیی راهی برای دستیابی به سامانه ی پیمون مندش دسته بندی کند. او معتقد 

زیبایی است ولی در صنعت پیش ساخته سازی به عنوان تناسباتی غیر خودباورانه در زمینه 

ساخت براحتی قابل استفاده نبودند. در راستای تعریف ابعادی عملی تر و کاربردی تر، او از 

 رد، که نسبت میان دو عضو بسیاراصول رشته های فیبوناچی که رشته اعدادی بودند استفاده ک

نزدیک تر به نسبت عدد طالیی بود. سامانه ی پیمون ارائه شده ی او مشکل از دو رشته 

سانتی متر ارتفاع می  226سانتی متر و رشته آبی با ارتفاع  183فیبوناچی بود، رشته قرمز تا 

قابل  .را بلند کرده استگرفت که برای کوربوزیه بازنمایی ارتفاع آرمانی مردی بود که دستش 

توجه است که کوربوزیه این پیمون ها را برای دو بنای متفاوت: یکی کلیسای کوچک یا 

 نمازخانه ی نوتردام دوهات فرانسه و دیگری کوشک فیلیپس در بروکسل بکار بست.

 

 تصادف و ناخودآگاه

فرم و سازماندهی  یکی از رویکرد های طراحی آلتو در قالب هتروتوپیایی تنوعهتروتوپیا : 

یکرد او غالبا وفضاهایی که در برگیرنده مهمترین بخش عملکردی هستند و در پی این ر

فضاهای عمومی را با شکل غیر معمولی برجسته می کرد.یکی از طرح های هتروتوپیایی آلتو 

 د مجدداست.  از جمله ابزار باز تکرار یافته آلتو کاربر 11مرکز فرهنگی آموزشی  ولفسبورگ

 دست مایه های فرمی به صورت افراطی در مقیاس های متفاوت است.

را برای جایگزینی فردیت  12سوررئالیست ها : نقاشان این مکتب روش کالبد شکافی دقیق

نویسنده با گروه، همانند نوعی ابزار برای بازی به کار گرفتند ، روشی دیگر گرتیج )تراشیدن 

روی بوم را می تراشند و تصویری تصادفی خلق می  رنگ ( است، تکنیکی است که در آن رنگ

                                                           
11  Wolfsburg 
12  Exquisite corpse 
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کنند. البته تعداد معدودی از معماران از این روش ها برای تعیین فرم بنایشان استفاده می 

 کردند با این وجود بسیاری از معماران متأثر از سوررئالیست ها بودند.

 

 رهیافت های خردگرایانه

در مدرسه باهاوس  ادعا کرد که معماری جزیی از هنرهای زیبا  13دردوران مدیریت هانس مایر

نیست، و معمار نباید بر مبنای شهود ذهنی کار کند، و هر طرح معماری باید مبتنی بر دانش 

علمی و مقادیر مشخصی باشد. او دانشجویان را موظف کرد که روی تکنیک های ساخت و علم 

هش کنند. برای مثال مایر روی اهمیت ثبت و مواد )مصالح( و سازماندهی کارکردی، پژو

بت هوا تأکید کرد. اندیشه ونگاشت زاویه تابش، محاسبه ی ظرفیت موئینگی خاک و مقدار رط

بط میان عملکرد ها که برخی معماران برای نمایش روا 14مایر امروزه در دیاگرام های حبابی

 ترسیم می کنند دیده می شود.

( توسط هانس مایر، تیبر واینر و فیلیپ تولزینر با همین رویکرد م1132پروژه ای برای یک بنا)

با دو دیاگرام که یکی مراحلی را نشان می داد که عملکردها از هم تفکیک شده بودند و دیگری 

 زاویه تابش خورشید را تعیین می کرد.

 

 پژوهش طراحی 

فرم ارائه می کند،  زمینه ی ساده تری برای بکارگیری در روش تولید 11کریستوفر الکساندر

که به طور مشابه ریشه در ریاضیات دارد و منطبق بر مشاهدات تجربی مربوط به روشی 

معماری است. او میان دیاگرام های نیاز، دیاگرام های فرم و سازنده تمایز قائل میشود. یکی از 

قاطع خیابان نمونه های الکساندر به عنوان دیاگرام سازنده، بازنمایی از جریان ترافیک در ت

هاست. به جای کاربرد اعداد برای شاخصه ی تعداد خودروهای عبوری الکساندر خیابان های 

 شلوغ تر را با پهنای بیشتری از خیابان با بار عبوری کمتر نمایش داد.

                                                           
13  Hannes Meyer 
14  Bubble Diagram 
15  Christopher Alexander 
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الکساندر ساختمان سازی را به عنوان روندی بی پایان دانست که بهترین نتیجه وقتی به دست 

ی، ساکنان را در یافتن الگوهای صحیح یاری می دهد. زبان الگو می تواند به می آید که معمار

 عنوان یکی از ابزار مفهومی پیشرفته برای برنامه ریزی زندگی کاربر به حساب آید.

 

 چهارچوب مقاله :

تنظیم و نگارش این مقاله با توجه به اینکه از نوع مقاله مروری الهام گرفته شده است، از روش 

کاوه بذرافکن  ترجمهمطالعه و بررسی کتابخانه ای کتاب مقدماتی بر روش های طراحی 

 استخراج شده است.

 

 نتیجه گیری:

ساختمان های مختلف نیازمند روش های طراحی متفاوتی است، زمانی که نیاز به طراحی 

از بلوک مسکونی جدیدی در بافت قدیمی شهر است، این حس بوجود می آید که می توان 

روش زمینه گرایی استفاده کرد. استفاده از روش سامانه ی اتفاقی، که دربرگیرنده روش های 

 سوررئالیستی و ساختار شکنانه است. 

در مقوله اندیشیدن در مورد سکونت، اگرچه می توانیم جنبه های آن را خیلی زود تشخیص 

رده ای از عملکرد ها پاسخ می دهند، ولی تدهیم و می دانیم که اغلب فضاها به گستره ی گس

تنها برای عملکردهای خاصی بهینه شده باشند، آنگاه برای بسیاری از کارکردها اگر شکل  فضا 

نا کارآمد خواهد شد. پس باید تصمیم بگیریم که چه چیزی باید بهینه شود : مقدار فضا، هزینه 

 یا چیزهایی کامال متفاوت...؟ ها، راحتی استفاده، همه ی موارد به صورت هم زمان،
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 منابع :

 

 : کاوه بذر افکن  ترجمهکتاب مقدماتی بر روش های طراحی 

 شهرداری مشهد آزاد اسالمی واحد مشهد و دانشگاه اساتید محترم دانشگاه

 جناب آقای دکتر محسن طبسی

 سرکار خانم دکتر اسدی

 جناب آقای مهندس حمید شعبان زاده

 جناب آقای مهندس مصطفی حسن پور

 

 

 


