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 نقش اسکیس در تولید دانش معماری
 
 

 1,* موسی شاکری

 ، دانشگاه بجنورداستادیار گروه معماری -1

 

 

  خالصه

 

امروزه با رشد فناوری اطالعات نگرانی از فقدان دسترسی به اطالعات تحقیقی، به مسئله چگونگی  

تهیه ابزارهای تولید دانش  استفاده و گزینش از میان انبوه اطالعات در دسترس تبدیل شده است. بنابراین

هایی که پیشینه تحقیقی ضعیفی دارند، بیش از که یکی از آنها آشنایی با روش تحقیق است بویژه در رشته
های مختلفی در ارتباط است که تحقیق معماری از از طرفی معماری با رشته پیش اهمیت یافته است.

های دیگر گرفته و آنها را در ها و تدابیر را از رشتهگیرد و راهبردها بهره میویژگیهای مثبت این رشته

ای گیرد که این ضرورت بین رشتهتبیین دانش کاربرد محیط انسان ساخت برای رشد زندگی انسان بکار می
در بحث مورد نظر ما، راهبرد همان برنامه و ساختار کلی تحقیق و  .سازدبودن تحقیق معماری را آشکار می

های پرسشگری، استفاده از اسناد و ها، شیوهکاربردی از قبیل ابزار گردآوری دادهتدابیر فنون خاص 

باشد که در طول تاریخ باشد که یکی از این فنون در رشته معماری، اسکیس میهای تحلیلی و ... میشیوه

یس، به این مقوله با شناخت ویژگیهای اسک اند.معماران برای کمک به فرایند طراحی از آن بهره برده
اهمیت و نقش آن در تولید معماری پرداخته و ضمن اشاره به وجه تمایز آن با طراحی تعریف دقیق آنرا 

کند. کاربرد اسکیس در زمینه چگونگی انتقال منظور معمار در فرایند طراحی، یاری کردن تفکر بیان می

ن اسکیسها را برای طراحی گردد و بطور کلی اینکه چگونه معمارات ارزش آن بیان میاخطراحی و شن
بردند و از آن به عنوان ابزار مناسب و روش تکنیکی خاص معماران، ادراکی جهت کسب دانش بکار می

جهت دستیابی به موضوع مذکور، چند نمونه  برند.مک به تحقیق معماری بهره میجهت هدایت و ک

مار و مهارتهای فیزیکی وب کار معاسکیس معماران مشهور دوره معاصر بررسی گردیده و ضمن بیان چارچ
معمار در فرایند طراحی )خلق  بال تفکرات و القائات روحی و روانییک تفسیر کاوشی به دناسکیس، با 

ها به صورت قیاسی و در شناخت خصوصیات ها و تفاوتباشد. روش کار در شباهتهای شکلی( میطراحواره

ت که به ینکه اسکیس به عنوان طراحی به منزله تحقیق اسدر نهایت ذکر ا به صورت استنتاجی خواهد بود.

در حوزه فعالیتهای بیانی )تحقیق تحلیلی( است. بنابراین اسکیسهای دنبال تبیین واقعیات غیربیانی 
 معماری ابزاری جهت جستجو )پژوهش( با چارچوبهای بیانی روشن است که حاصل آن است.
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 مقدمه   .1

ای است که برای توصیف نحوه فکر کردن و بیان ایده به کمک ترسیم تعریف شده تفکر گرافیکی واژه

است. در معماری معموالً این تفکر همراه با مراحل طراحی کردن یک پروژه است که در آن تفکر و اسکیس 

دارند. در معماری پیشینه محکمی برای تفکر گرافیکی وجود  ها با یکدیگر همکاری نزدیکیبرای تجلی ایده
یابیم که واقعاً درک افکار او بدون های لئوناردو داوینچی در میدارد. با نگاه کردن به مندرجات دفترچه

 ترسیمهایش غیر ممکن است.

بوجود  ونهچگ دهنداند در حالی که نشان میانتها است. اسکیسها آزاد و پراکندهتفکر، اکتشفای و بی  

ها اند. ارائه گرافیکی مشخصهاند. اسکیسهای تفکری برای فهمیدن قدم به قدم فرایندهای طراحی الزمآمده
ای برای طراحی معماری صورت اسکیس هم به عنوان یک ابزار کمک طراحی و به صورت مقدمهبه 

 عناصر واقعی طراحی است.گردد. برای معمار نمایش بصری، به صورت اسکیسهای شماتیک، محسوب می

لغات متعددی از قبیل تفکر گرافیکی، اسکیس تفکری و ... در کتب مختلف  ذکر شده که منظور و 
تواند کلمه اسکیس باشد کهدر این مقاله با تعریف لغوی اسکیس و ذکر مختصر ویژگیها و معادل آنه می

صر پرداخته شده است و این نتیجه کاربردهای اسکیس، به بررسی چند اسکیس از معماران مشهود معا

حاصل شده کها سکیسهای معماری ابزاری جهت جستجو )پژوهش( با چارچوبهای بیانی روشن است که 

تر فرایندهایی است که با فرایند غیر بیانی طراحی مرتبط است. با توجه به اینکه حاصل آن فهم عمیق
سازند، ما را از تقلید کورکورانه از را مشخص می اسکیسها منشا تفکر معمار و اصول بکار رفته در طراحی

تواند به دارد. بنابراین در این بازنگری، رفع کاستیها و نواقص انجام گرفته، میکالبدهای شکل گرفته باز می

کامل کردن اصول طراحی معماری کمک شایانی نماید. این امر اصالح و توسعه در تولید دانش معماری 
 اشت.نقش بسزایی خواهد د

 

 
 

 تعریف کلمه  .2

( به معنی شرح مختصر و یا طرح کلی برای ارائه دادن sketchدر فرهنگ لغت آکسفورد، اسکیس )

( چهره اولیه بعضی sketchباشد. اسکیس )واقعیات ضروری یا اشاره کردن بدون پرداختن به جزئیات می

شود. در گسترش بیشتر آن مطرح میکند و به صورت مقدماتی یا آزمایشی برای چیزها را نمایان می
توانند شکلی از یک موضوع یا عملکرد باشند و به حرکاتی در ( هر دو میdrawingمقایسه با لغت طراحی )

( عرضه کننده یک دوره عمومی است در حالیکه drawingفضا اشاره نمایند. با این تفاوت که طراحی )

 کند.اسکیس بر روی یک روش خاص تمرکز می
 

 

 

 شناخت ویژگیهای اسکیس  .3

سریار مقردماتی، تولیرد خرط برا سراختن شرود. در سرطب بسازی یا طراحی بر کاغذ از خط شرروع میتاریخ عمل اسکیس

ها برای اشاره به پتانسیل خط "کند که شود و چشمها یک خط را با حرکت آن درک میهایی با ابزار نوکدار آغاز مینشانه

30 mm 
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گیررد های منسجم یافته نشات می( این شناخت از اندیشهLayer 1979) "و یک اصل استیک حرکت یک نکته اساسی 

 کند.بطوریکه خط شکلهای جدید را پیشنهاد می
نویسد که ساختن عالمتها هرم یرک ( روانشناس و فیلسوف درباره ارتباط شخص با یک طراحی می9191جمیز گیبسون )

دهد کره آن این مشارکت صمیمی و معنادار در یک اسکیس، نشان می منظره و هم  یک چیز احساس شده است که شکل

 دارای معنا و شخصیت مستقل است.

دهد یک موضوع فیزیکی یا فکر و عقیده را به بعد دیگر یا اسکیس جلوه بصری از یک شخصیت یا نگرش است که اجازه می
های محسوس و نامحسوس اساس تشکیل کیسها جنبهای دیگر انتقال یابد. کشف کیفیتهای دریافت شده از اسوسیله رسانه

 سازد.آنها را در هر مرحله از طراحی آشکار می

اسکیسها ممکن است معانی پیچیده و روشها و مهارتهای مختلفی داشته باشند. به عبرارت دیگرر آنهرا در برگیرنرده یرک 
رموز آنها ممکن است مشکل باشد. ولی به هر باشند و کشف عالئم ممجموعه از شکلهای ثابت برای یک موضوع یا تفکر نمی

باشد که در صورت نبود هیچگونه نوشتاری در مورد هایی از ثبت افکار و روان معمار میصورت این طراحیهای دستی، نشانه

کند. بابراین برای شناخت ایدهآلها و آرمانهای حرکات مختلف که با طرح، به درک چگونگی منظور معمار کمک شایانی می

 شود، تجزیه و تحلیل اسکیسها از اهمیت خاصی برخوردار است.آن هر معماری شناخته می
 

 

  کاربردهای اسکیس .4

برند و به دنبرال یرافتن مشرارکتها، ها را برای طراحی ادراکی به منظور کشف دانش به کار میاغلب معماران اسکیس      

ای برای بیران تصرورات احساسری و توانند وسیلهها می، همچنانکه اسکیسباشندها و ... میها و همسانی در مجموعهاشاره

برنرد ایرن ها برای استفاده از آینده، بهره میها برای ثبت حوادث مهم و یا ایدهشاعرانه باشند. همچنین معماران از اسکیس

د. اما بیشتر کاربرد اسرکیس ها ممکن است برای کمک به تجدید خاطره بصری یا ثبت یک احساس یا تفکر باشنمادسازی
سعی برر روی چیرزی ترا مناسرب »برای تحلیل و بازبینی چکیده فرمهای توصر شده است. به عبارت دیگر استفاه از روش 

که اسکیسها به عنوان یک روش برای مجسم کردن یک راه تعریف نشده، به مرحله پایانی شکل ایجاد شرده از « کردن آن

 کنند.می یک تصویر فکری و روانی کمک
کنند، چه آن یک مشاهده از انگیزه ادراکی باشد یا از یک القرای روحری و اغلب معماران برای دیدن و فهمیدن ترسیم می

خواهم ببینم و آن است علت من می "کند:( را خوب باین میconceptروانی. کارلو اسکارپا معمار ایتالیایی این تصور کلی )

 9191Karlo) "توانم ببینم یک تصویر را فقط در صرورتی کره مرن آنررا ترسریم کرنم.یکنم. من ماینکه من ترسیم می

Skarpa) 
در گامهای اولیه، تصورات معمار برای امکانات و احتماالت زیادی باز است و نه یک عامل بالقوه دیکته شده. ایرن انتخابهرا 

های سرریع از سی است که به جهت تسرخیر لحظرهممکن است تکه تکه و مبهم باشد. اما آغاز مرحله فکری با اولین اسکی

گردد. اسکیس وسیله مناسبی برای تسخیر و گرفتن یک ایده زودگذر و فانی های روحی و روانی به سرعت ترسیم میانگیزه
است، اگرچه اسکیس یک طرح مختصر و خالصه طرح است، آن ممکن است افکار کوتاه و زودگذر از ذهن را منعکس نماید. 

(9191casey) 

اسکیسهای هنرمندان و معماران با داشتن بعضی از شباهتها، بطور عمده با هم متفاوتند. هنرمندان برای بیان هنرمندانه از 
برند اما معماران به ندرت اسکیسرها را کنند و از آنها به عنوان مقدمات یک طراحی تمام شده بهره میاسکیس استفاده می

ای بر ساختمان حقیقی هسرتند. در گیرند بلکه به بیان روبین ایوانس اسکیسها مقدمهمیبه عنوان محصول نهایی در نظر 
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بیشتر مواقع اسکیسها یک کاوشها و اکتشافات شخصی هستند بر خالف عرف طراحیهای ساختمان بدون صراحت معنایی و 

 (Robin Evans 1989روند. )اغلب به محض تکمیل ساختمان از بین می
 

 

 نمونه اسکیس تحلیل چند.5

انتخاب اسکیس معماران مشهور معاصر از میان انبوه اسکیسهای موجود کار مشکلی است امرا هردف مرا از ذکرر ایرن       
باشد. بنرابراین در ها و تحلیل آنها، پرداختن به اهمیت اسکیس و چگونگی انتقال مفاهیم و افکار مورد نظر معمار مینمونه

شتن صراحت معنایی، تفاوت اسکیسها از نظر کاربری فضاها و نوع کار، مدنظر قرار گرفته است انتخاب اسکیسها عالوه بر دا

نوع اسکیس از قبیل اسکیس شهری )سایت پالن(، اسکیس معماری )حجرم سره بعردی و  3و به جهت اختصار مطلب به 
 فضای داخلی( و اسکیس مقطع )فضای بیرونی( به ترتیب ذیل اشاره شده است.

 

 

 : شهر ورزشی 1کیس شماره اس  .6

( در sport city( به آسانی و به طرز غیر قابل باوری، شناسرایی طررح شرهر ورزشری )9این اسکیس )تصویر شماره       

 بایسرت( میAgrestاش، آگرسرت )کند. جوهر سیاه جسور و پرمعنا است و به خاطر سنگینیشانگهای چین را منتقل می

پرروا و کارآمرد، کرد. خطهای بیتضاد بین بناها و محیط اطراف را با پر کردن )رنگ کردن( یکپارچه بنا در پالن حفظ می
کنند. مکان از طریق پیاده روها و نقطه گذاری فضای سبز گرافیکی شده است. قطعاً بدون داستان کامل پروژه را تعریف می

اند  بلکه بجای آن با فراهم آوردن بافت پیشنهادی برای بناها درصدد ی سبز نبودهدر نظر گرفتن مقیاس، در صدد ارائه فضا

 فهم آسانتر اسکیس بودند.

کنرد. البتره ( بخشها را از طریق آوردن کلماتی مانند گلف، شنا، اسکیت و ... در پالن مشرخص میAgrestآگرست )       
د اما در این اسکیس کوچک و خالصه گرافیکی کردن استخر شنا ساختمانها از طریق شکلشان به آسانی قابل تشخیص بودن

 رسید.دشوار به نظر می

کنرد. مسریرهای سرفید اطرراف بناهرا، آنهرا را ها و مکان را تقویت میهای پالن و دید هوایی، رابطه بین فرماسکیس      
ساختارها را به روش متفراوتی آشرکار کند. نمای سه بعدی، فضاهای منفی بین همچون جزایر شناور مشخص و متمایز می

کنرد. شراید در هرر دو کند و تجسم شکل در عمق فضا، حرکت طبیعی استوانه خارج از منظرره طبیعری را مطررح میمی

اسکیس برای مقایسه یا مراجعه به یکدیگر زاویه دید یکی است و با در نظر گرفتن جهت شمال و انتخاب زاویه دید مناسب 

 هدفمند آگرست دارد.  اشاره بر جهت دهی
خواسرت رسند. با در نظر گرفتن این که آگرست نمیطرحهای اسکیس زده شده همزمان مبهم و هم دقیق به نظر می      

 توانند نقش ماندگاری و حس مکان را تقویت کنند.های ورزشی این مجموعه را فراموش کند، اشکال هندسی ساده میجنبه
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 Argest Diana، 2003، شانگهای چین، دید هوایی،  جوهر مشکلی، کاغذ ترسیم، ورزشی: شهر 1شکل شماره 

 
 

 : کلیسای نور2اسکیس شماره   .7

طراحی و  9199-9199اسکیسهای اولیه کلیسای نور در ایباراکی اوزاکای ژاپن است که طی سالهای  2تصویر شماره        

 91مکعب مستطیل است که توسط دیواری کرامالً سراده بره زوایرای ساخته شد. دارای حجمی  9199-9191در سالهای 

کند. نور از طریق صلیبی که در دیوار محراب به صورت روزنه تعبیه درجه تقسیم شده است که ورودی را از کلیسا جدا می
ب هردف فضرا کند. کف و نیمکتها از قطعات چروبی نراهموار و ارزان نکره مناسرشده، به داخل تاریکی عمق فضا نفوذ می

هایی از ساختمان که مردم بره طرور مسرتقیم برا آن در من همیشه برای بخش» گویداند. خودش میهستند، ساخته شده

کنم، چرا که آگاهی از حس معمراری بررای مرا ضرروری تماس هستند )از طریق دست یا پا( از مصالب طبیعی استفاده می
 است.

دهد. همچنین حضور اش را نشان مید و نور تنها در پس زمینه تاریک درخشندگیانباز شوها در این فضا محدود شده      

برداری مترداوماً طبیعیت در المانهای نور محدود است و بسیار خالصه تعریف شده است. معماری در پاسخ چنرین خالصره
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حرکرت )راسراس  شود. طرح خطی شکل گرفته توسط شعاههای نور خورشید در کف و صرلیب نرور در حرالتر میخالص

 حرکت خورشید( بیان کننده خلوص رابطه مردم با طبیعت است.
ترر اسرتفاده اسکیس با جوهر مشکلی روی کاغذ سنگین ژاپنی کشیده شده است و جوهر مشکلی در قسرمتهای غلیظ      

تضاد قوی را برا  پرد. جوهر،شده است )مثل قسمت صلیب( در حالیکه در سایر قسمتها به سرعت از روی کاغذ سنگین می

کشد فضرای خرالی کند اما در طرحی که میکند. تادائوآندو هیچ عکسی را پاک و یا خط خطی نمیکاغذ سفید ایجاد می

 دهد که با هم در ارتباط باشند.زند و به فرمها اجازه میپروا اسکیس میشود. او بیدیده می
رسد که اسکیس کوچک، پالنی برای سازماندهی ت. به نظر میصفحه شامل تعدادی اسکیس پالن و احجام آگزانومتریک اس

نیمکتها در صحن کلیسا یا حرکات دسته جمعی است )مستطیلی برا افقهرای فرراوان( اسکیسرهای سرایه زده شرده دارای 

 ی ضخامت دیوارها و چگونگی درخشش نور در میان صلیب باز شده هستند.جزئیات نشان دهنده
اد تناقض در صلیبها استفاده شده و هدف این دیوار ایجاد فضایی تاریک بود تا نور حاصل از صلیب جوهر به منظور ایج     

ی درک قوی نور از فاصله نزدیک در یک کلیسای کوچک به خوبی درخشان دیده شود. فرمهای مینیمال، بیان کننده ایده

سازی و تعریف تصاویر اولیه سکیسهایم معموالً به شفافا"نویسد: های مربوط به فرآیند طراحی تادائوآندو میاست. در نوشته

 "کنند.و کامل کردن آن با فضا و جزئیات کمک می

 

مداد نمدی کاغذ ژاپنی،  -، کلیسای نور1897ح اولیه اسکیس شکاف نور در محراب : عکس، طر2شماره  شکل
tadao Ando 

 
 

 های چین: هتل نان3اسکیس شماره   .9

نویسد که پرروژه در ( میchenدهد. چن )زه چین را نشان میمشخصات اولیه هتل نان های در شن 3 تصویر شماره       

شدند، اما نیسم طراحی شده بود و در آن زمان، اغلب ساختمانها با ارتفاع زیاد ساخته میزمان حرکت چین به سمت مدرن
 های مکان سایت ساخته شد.این ساختمان با ارتفاع کم و با توجه به شرایط محیط زیت و ویژگی
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دهد کره در طرول یرک او برای فرمهای مجتمع با ارجاع به معماری سنتی چین با حجمهای پیوسته، پنج حجم را ارائه می

اند. فضای داخلی هتل مطابق با حضار منحنی شکلش که در نتیجه ترکیب هنرری اسرت. بره شرکل منحنی پراکنده شده
 بادبزن )پنکه( طراحی شده است.

های دور از ترافیک و شلوغی شهر قرار گرفتره، در نمرای دهد که همانگونه که هتل نانچن سایت را اینگونه شرح می      

ای به سمت دریا دارد. اولویت طرح با این بود که هماهنگی و تناسبی بین هترل و پشت دارای تپه و در قمست جلو منظره

بلوک مستطیلی شکل فرم داده شده بود که  حتری در طرول  1روژه توسط فضای سبز زیبای آن ایجاد کنند. پالن اصلی پ
دهد، طراحی شده بود. ویژگی اصلی سراختمان هترل، شرکل ترراس ها را پژواک میای که خطوط ساحل و تپهخط منحنی

 یز هماهنگ است.ها ندهد بلکه با طرح کلی تپهمانند است که نه تنها نور طبیعی و هوای تازه اتاقهای هتل را افزایش می

فضای سبز هتل با زندگی گیاهی کنار دریا ترکیب شده و فضای باز منحصر بفردی را بوجود آورده است. بررای اسرتفاده از 
اند تا بازدیدکنندگان در قسمت البی، رستوران و سایر قسمتهای عمومی بتواننرد از تمام محل، کف زمین بنا را باالتر آورده

 ن از دورنمای شهر هنگ کنگ، بهره ببرند.منظره اقیانوس و همچنی

توانند حجمهای بهم پیوسته را در اسکیسهای جزئی و حرداقل ببیننرد کره ایرن همانطور که چن مطرح کرد، همه می      

اند. در بسیاری از موارد، دست معمار در اسکیسها مرکب از خطهای اندکی هستند که نشان دهنده ویژگیهای برجسته هتل
رسد که هر دو اسکیس هایدست است. به نظر میلرزد و شکل و حرکات در حد حرکت و ضربهطهای کوتاه نمیکشیسدن خ

کند تا دید را نسبت به ارتباط بین احجام موجوئرد در محرل، بینرا نمایرد. تمام پروژه را در ارتباط با بخشهایش تصویر می

ست که یکدیگر را قطع کنند تا تاثیر مورد نظر را القا کننرد. ایرن بسیاری از خطوط رها شده و یا وقفه دارند، زیرا نیازی نی
 کند.اش کمک میابهام قبل از تعیین شدن جزئیات نهایی به فهم کامل پروژه در مراحل اولیه

ر اند. در نمروداها و سقف بطور کامل نمایش داده نشردهای مشابه با ارائه مختصری از بازشوها و شکل پنجرهدر شیوه       

مقطع، با فلشهایی قسمتهای مهم و نماهای خاص نشان داده شده است. چن برای توضیب ویژگیهای روابط فضایی طرح یرا 

 دهند.تعریف المانها، نکاتی را یادداشت کرده است. هر دو، اسکیس فکری را که نیازمند نکته بصری است، انتقال می
 

 

 

 زه، چین، مداد روی کاغذ ترسیم.های، شیکو، شننانل، هت1892اکتبر  24: مقطع اسکیس، 3شکل شماره 
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 گیرینتیجه  .8

به طور کلی بررسی فهرست نمایشی از اسکیسهای باقیمانده معمار یک بینایی و بصیرتی در مورد نوع، مهارت و        

براساس تئوریهای ادبی و هنری باشد و ای بر نتایج طراحی میکند. این بررسی تفسیری، اندیشهمراحل تفکر آنها ایجاد می

با کشف نقش تاریخی اسکیسها به عنوان ابزار طراحی،  کنند.و مشاهدات عالمتهایی است که آنها بر روی صفحه ایجاد می
اشتراکات و اختالفها ظاهر خواهد شد که یکی از اینها ممکن است مشخص کردن یک شرح و تعریف از اسکیسهای معماری 

تر از طرحها هستند و تفکر طراحی اسکیسها به طور ذاتی متنوع باشد.آن در تولید معماری می و آشکار کردن اهمیت

دهند. ردیابی پیشرفت و بکارگیری اسکیسها توسط معماران تصوری )ادراکی( را میان مکالمه شخصی معمار نشان می

کشف، طراحی، ارتباطات، تجسم و ارزیابی و  سازد که اسکیسها ابزارهایی هستند برای ثبت،مشهور، این نکته را آشکار می
را  ی( و اصول بکار رفته در طراحینظر یمنشا تفکر معمار )مبان سهایاسک نکهیبا توجه به ا های معماری.سنجش ساخته

و  هایرفع کاست یبازنگر نیدر ا نی. بنابراداردیشکل گرفته باز م یکورکورانه از کالبدها دیما را از تقل سازند،یمشخص م

امر اصالح و توسعه  نی. ادینما یانیکمک شا یو معمار یبه کامل کردن اصول طراح تواندینواقص از تفکرات انجام گرفته، م
 خواهد داشت. یینقش بسزا یدانش معمار دیدر تول
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