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چكيده

ــوزش  ــد در آم ــی کارآم ــتم آموزش ــوِد سیس ــی نب ــا چرای ــه ب در رابط
ــرداري از  ــا الگوب ــاري ب ــص در معم ــت باالخ ــَگری و خّلقی آفرینش
ــن  ــوزش، تعیی ــرای آم ــی ب ــدام عمل ــش از اق ــن گام پی ــت، اولی طبیع
اهــداف آن و تطبیــق ســازگاري محتــواي برنامه هــاي عملــي کلســي 
و فراینــد آمــوزش در دروس و باالخــص دروس طراحــي اســت. بــرای 
ســنجش کارآیــی هــر محتــواي آموزشــي، ارائــه نتایــج تجربــه آموزش 
ایــن دروس میتوانــد امــري راهگشــار در خــلل تجربه هــاي آمــوزش 
خــّلق معمــاري بشــمار رود. روش تحقیــق پژوهــش حاضــر ترکیبــي 
از روش »توصیفــي- تحلیلــي« و »روش عملــي- پراگماتیســمي« بــر 
اســاس روشــهاي آمــوزش خــلق در جهــان در یــك جامعــه آمــاري 
از دانشــجویان معمــاري دانشــگاه آزاد اســلمي واحــد دماونــد اســت. 
لــذا در ایــن مقالــه ضمــن اشــاره بــه مفهــوم آمــوزش بطــور عــام، بــه 
آمــوزش معمــاري بطــور اخــص پرداختــه شــده و ســپس در رویکــردی 
تحلیلــی، بــه مقولــه روشــها و مدلهــای آمــوزش در معمــاری پرداختــه 
مــی شــود. در پایــان نیــز بــه ارائــه برخــی مدلهــا و الگوهــای آموزشــی 

در ایــن زمینــه اقــدام میشــود. 

ــي  ــهاي طراح ــاري، روش ــوزش معم ــاي ام ــدي: الگوه واژگان كلي
ــي. ــت، دروس طراح خلقی

Process Analysis of  Creativity in Benchmarking 
from Nature in Architecture and Town planning

Abstract
 In conjunction with the reasons for the absence of 
an effective training system in teaching and creativity, 
particularly in architecture with benchmarking 
of  nature, the first step ahead of  practical action 
for training is to determine its goals and match 
the content of  classroom practical programs and 
the process of  training in courses and lessons in 
particular. in order to measure the efficiency of 
any educational content, it is possible to provide 
the results of  training experience of  these subjects 
during creative learning - learning experience. 
the present research method is a combination of 
the method of  “descriptive - analytic” and “the 
practical - method” based on the methods of 
creative learning in the world in a statistical society 
of  the islamic Azad University of  damavand. in this 
paper, we study the concept of  general education 
in particular, and then in an analytical approach, to 
the category of  methods and models of  training in 
architecture. in the end, some models and training 
patterns are presented in this regard. 

keywords: architectural training patterns, design 
methods, design studies.
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مقدمه
توجه  با  كنوني  دانشگاه هاي  و  مدارس  آموزشي  نظام 
این  »ازجمله  آمده اند،  بوجود  صنعتي  عصر  نيازهاي  به 
بخش  در  مدیران  و  كارگران  تربيت  به  مي توان  نيازها 
و  پایه  دانش هاي  توسعه  و  نشر  به  گرایش  تا  صنعت 
نمود«  اشاره  زیربنایي  توانایي هاي  ایجاد  و  تقویت 
)King, 1999:1(. در عينحال مشاهده مي شود كه نه 
این دوره  آموزشي  بين صنعت و محتواي  ارتباطي  تنها 
افرادي  اصوالً  بدتر،  بلکه  ندارد؛  وجود  آموزشي  هاي 
خالق در این زمينه به بازار تحویل داده نمي شود؛ مساله 
به صنعت  امکان همخواني و پاسخگویي  بس سترگ كه 
است  برده  بين  از  را  معماري  بزار  نيازهاي  باالخص  و 
این مسائل عدم وجود خالقيت در اموزش  از  كه یکي 
معماري است. در این رابطه مي توان اشاره داشت كه در 
 ،1959  ،1956( »گيلفورد«  مدرن،  آموزش  تاریخ  طول 
1962، 1967، 1987( رویکرد تحليل آموزش خاّلقيت 
را كه پيش از او توسط روانشناسانی همچون »اسپيرمن«1 
)1927( و »ترستون«2 )1938( در زمينه تفاوت هوش و 
پيشرفته تری  نحو  به  بود،  كار گرفته شده  به  قوه خاّلقه 
انواع پاسخهای متفاوتی كه  از  با استفاده  به كار بست و 
هوشمندانه تصور می شدند، نظریه خود را كه به نظریه 
دارد،  شهرت  بعدی  سه  الگوی  با  ذهنی«3  »ساختار 
[عمل4، محتوا5  بعدی«  »الگوی سه  این  عرضه كرد. در 
و فرآورده ذهنی6]، »پنج نوع عمل« )شناخت7، حافظه8، 
نوع  »چهار  ارزیابی11(،  و  واگرا10  تفّکر  همگرا9،  تفّکر 
و  رفتاری15(  و  معنایی14  نمادی13،  )تصویری12،  محتوا« 

1.  Spearman
2.  Thurstone
3.  Structure of  Intellect
4.  Operation
5.  Content
6.  Product
7.  Cognition
8.  Memory
9.  Convergent Thinking
10.  Divergent Thinking
11.  Evaluation
12.  Figural
13.  Symbolic
14.  Semantic
15.  Behavioral

»شش نوع فرآورده ذهنی« )واحدها16، طبقات17، روابط18، 
نظامها19، تبدیالت و تلویحات20( منظور شده است. چون 
اعمال ذهنی مورد نظر گيلفورد با مساله هوش و خاّلقيت 
پيوند نزدیک دارند )حقيقی و دیگران، 1382، ص 47(. بر 
این اساس در مقوله پژوهش های مرتبط با سنجش ميزان 
خاّلقيت و مقوله آموزش آن، تحقيقاتی بوسيله »اندرسن«21 
»مک   ،)1963( »بارون«23   ،)1961( »وایزبرگ«22   ،)1961(
 ،)1962( »گتزلز و جکسون«25   ،)1965 ،1962( كينون«24 
 ،)1965( كوگان«27  و  »واالک   ،)1963( »یاماموتو«26 
»كراپلی«29  و   )1970  ،1965  ،1963  ،1962( »تورنس«28 
همه  به  بنا  حال،  هر  در  است.  شده  گزارش   )1971(
تحقيقات خوانده شده، ساختار آموزشی )تدریس(، از مهم 
ترین ابعاد عملکرد معلم محسوب می شود. آموزگار آگاه 
و توانا می تواند با بهره گيری از روشها و راهبردهای خاّلق 
تدریس، حتی محتوایی نامناسب را خاّلقانه تدریس كند و 
جو مناسب خاّلقيت در كالس را بوجود آورد )حسينی، 
1385، ص 188(. در ادامه به موارد فوق الذكر در قالب 
تعاریف اموزش، الگوهاي آموزش، آموزش خالق، الگوها 
و مدلهاي اموزش، و روشهاي آموزش خالق و در پایان 

تجربه عملي پژوهشگر اشاره مي شود.

مباني نظري تحقيق
بيونيک، به معنای زیستارشناختی یا به كارگيری اندام های 
امریکایی  دانشمند  توسط  بار  اولين  طبيعت،  ساختگی 
بيونيک  او  شد.  برده  بکار   1959 سال  در  جک.ای.استيل 
تمامی سيستم های  پایه  و  شالوده  كه  علم سيستم هایی  را 
ماشين هایی  بررسی  به  بيونيک  ابتدا  در  می داند.  زنده اند، 
كه براساس سيستم های زنده طراحی و ساخته شده بودند 
به  هنر  جهت  هر  از  بيونيک  اكنون  هم  و  می پرداخت 

16.  Unit
17.  Class
18.  Relation
19.  Transformation
20.  Implication
21.  Anderson
22.  Weisberg
23.  Barron
24.  Mackinnon
25.  Getzels & Jackson
26.  Yamamoto
27.  Wallack & Kogan
28.  Torrance
29.  Corpley
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كارگيری دانش سيستم های زنده در حل مسائل فنی است. 
قرن هاست كه بشر در رابطه ای تنگاتنگ با طبيعت به سر 
برده و برای رفع نيازهای اوليه خود از آن الهام   می گيرد.
معماری بيونيک در ابتدا و در تاریخ تمدن فراعنه در مصر 
و  روم  امپراطوری  و  یونان  ،پادشاهی  ایران  ،شاهنشاهی 
بيزانس به صورت مشهودی قابل ردیابی می باشد. در واقع 
مهندسين و طراحان عصر باستان به اجبار و با بهره گيری 
از رفتار طبيعی مواد در شکل گيری بناها همت گماشتند 
كه تا به امروز پایدار هم هستند. لئوناردو داوینچی- نابغه 
ی عصر رنسانس-  از اولين كسانی بود كه برای ساخت 
ماشين پرواز، دانش های »بيولوژی« و »تکنيک« زمان خود 
به جستجو  فنی زمانش  برای حل مسائل  را درآميخت و 
قدرت  كه  پرداخت.آنچه  جانداران  ساختار  در  تحقيق  و 
است  داده  افزایش  گوناگون  آثار  خلق  در  را  داوینچی 
سازه  هنر،  منظر  از  طراحی  در  ایشان  تفکر  یکپارچگی 
داوینچی؛  از  پانصد سال پس  امروزه  می باشد.  فناوری  و 
مهندسان رشته های مختلف برای ایجاد ارتباط بين قوانين 
كه  دارند  مشابه  تالشی   ، جانداران  دنيای  با  فنی  علوم 
این نوع تفکر یکپارچه  بيستم  نيمه دوم قرن  متاسفانه در 
به  نيز  دانش  و  فناوری  هنر،  منظر  تنها  و  شده  فراموش 
صورت مجرد با هم آميخته شده اند. در واقع تا قبل از قرن 
هفدهم به دليل محدود بودن دانش، آميختگی معماری و 
مهندسی به عنوان جزء الینفک به شمار رفته و به صورت 
به دليل ضعف دانش بشری، مهندسين )معماران(  طبيعی 
طرح خود را بر مبنای رفتار طبيعی مواد و الهام گرفته از 
آن به صورت طبيعی ارائه ميدادند و در نتيجه تفکيکی بين 
مهندسی و معماری نمی توان قائل شد و حجم معماری بنا 
همان سازه بنا بوده است. ارتباطی كه با آغاز قرن بيست 
و یکم و رشد روز افزون رایانه ها ؛ جایگاهی خاص یافته 
تحت  نيز  را  معماری  و  مهندسی  اندیشه های  دنيای  و 
وحدت  سمت  به  را  دانشمندان  و  است  داده  قرار  تأثير 
از  امر كاربرد می تواند سوق دهد.استفاده  مجدد علوم در 
آفرینش های طبيعی برای نوآوری در معماری با بهره گيری 
از تکنولوژی در ابتدای نيمه دوم قرن نوزدهم مشاهده شد. 
اولين بار به صورت جدي »قياسهاي زیست شناسانه« 
در ارتباط با »نظریه هاي هنري« بکار گرفته شدند، سعي 
مي شد به گونه اي زیركانه از بکار بردن عنوان »ُفرم در 
روي  توجهات  بيشتر  زیرا  شود،  اجتناب  عملکرد«  مقابل 
نحوه رشد ُفرمها متمركز شده بودند تا روي نحوه كاركرد 
مقوله  هجدهم،  قرن  اواسط  در  كه  زماني  در  ها.  ُفرم  آن 

»زیباشناسي« با »روانشناسي« پيوند خورد، فيلسوفان سعي 
كردند كه توضيح دهند كه چگونه »الهامات« )یا آنچه كه 
اغلب اوقات »بلوغ« خوانده مي شود( در ذهن انسانها رشد 
مي كند. شاید بتوان گفت كه براي اولين بار »بوفون« بود 
كه در سخنراني خود در آكادمي فرانسه در باب موضوع 
سبک، در 1753 از »قياسهای زیست شناسانه« در توضيح 
مقصود خود استفاده كرد. او گفت: »ذهن انسان هرگز قادر 
انجام  از طریق  او  اینکه ذهن  نيست مگر  به خلق چيزی 
معنی  بدان  باشد،  پرورانده شده  افکار  تمركز  تجربيات و 
می دهند«.  را شکل  او  محصول  نطفه های  او  ادراكات  كه 
باب  در  »حدسهایی  نام  با  خود  كتاب  در  یونگ  بعدها 
تركيبات اصيل« )1759( عنوان نمود كه: »آنچه را كه اصيل 
خوانده می شود می توان منبعث از یک طبيعت حاصل خيز 
دانست كه به گونه ای خودرو از ریشه ای زنده بنام نبوغ 
نيست كه  جوانه می زند و رشد می كند. آن هرگز چيزی 
»ساخته« شود«. در باب كاربرد هنر در طبيعت، اولين كسی 
كه این مفهوم را در قالب یک نظریه صرفا هنری بيان كرد، 
تيلور كولریج« بود. بعدها »جی. جی هردر« در  »ساموئل 
كتابی با عنوان »در باب دانایی و احساس روح انسان« از 
گياهان به عنوان قياسی برای بهبود و توسعه ُفرمهای هنری 
روئيده در زمان و مکان خاص خود استفاده كرد. »كولریج« 
با هجمه بری بر فلسفه »مکانيکی ذره ای« اشاره می كند: 
»ُفرم تنها زمانی خصوصيت مکانيکی می یابد كه ما ماده ای 
را بر اساس یک ُفرم از پيش تعيين شده تحت فشار قرار 
دهيم مثل زمانی كه یک توده گل را برای بدست اوردن 
شکلی در ميان دستان خود بفشاریم. در حاليکه یک »ُفرم 
اُرگانيک« حاوی خصوصيتی ذاتی است. به همان ترتيبی كه 
از درون خود رشد می یابد، ُفرم می پذیرد؛ تماميت توسعه 
و پيشرفت آن یک ویژگی كلی و واحد داشته و غایت ُفرم 
بيرونی منبعث از همين خصوصيت ذاتی می باشد« )كالينز، 
1375، ص 183-184(. گزاره های در حوزه »بيان مساله« 

و »ضرورت« عبارتند از:
تاریخ معماری به فراخور رویه های موجود »هنجاری« . 1

درگير  معماری«،  طراحی  »فرآیند  در  »اثباتی«  و 
برهم كنش نسبِت »ُفرم«، »عملکرد«، »مواد و مصالح« 
بررسی های  در  چنانچه  است،  بوده  »تکنولوژی«  و 
روش  و  ماهيت  و  محتوا  زمينه،  و  )بستر  شناختی 
شناسی(، هر آنچه در فرآیند »آفرینشَگری معماری« 
ُفرم  مابين  فی  روابط  به  ای  گونه  به  دارد،  بازخورد 
طبيعی  محيط  در  خاصه  معماری  بنای  عملکرد  و 
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هستی،  مادر  مثابه  به  »طبيعت«  همان  یعنی  پيرامون، 
نظر داشته و دارد.

در . 2 »زیستن«  و  »سکونت«  بواسطه  بشری  هستمند 
كره خاكی، »از طبيعت«، »با طبيعت« و »در طبيعت« 
طبيعت  چنانچه  است،  پرداخته  محاكات  و  تقليد  به 
ینبوع بی بدیلی برای بهره گيری و »الگوبرداری« در 

جنبه های گوناگون بشمار رفته و می رود.
روش »قياسهای زیست شناسانه«، همانند بسياری از . 3

تاثيرُگذار  مدرن«  معماری  »دكترین  بر  كه  ایده هایی 
بودند به سالهای 1750 باز می گردد. در آن سالها دو 
كتاب علمی و تاریخ ساز، چاپ و منتشر شد: یکی 
كتاب »گونه شناسی گياهی« نوشته »لينيُوس« در سال 
1753، كه در آن عرصه گياهان سبز از طریق نامگذاری 
بر مبنای علم گياه شناسی بر اساس جابجایی گرده ها 
و توانایی توليد مثل اندام های ماده یا شيوه های توليد 
كتاب  دیگری  و  بود  امده  در  تحریر  رشته  به  مثل 
»تاریخ طبيعی« نوشته »بُوُفون« در 1794 بود كه در آن 
سعی شده بود تمامی پدیده های زنده بر اساس قوانين 

كلی طبيعت جمع آوری و خالصه شوند.
نکته می پردازد كه مي 4.  این  به  مبنا«  »معماری زیست 

توان از طبيعت بر اساس نوع تقسيم بندي ساختاری 
در  تکنولوژي(  و  مصالح  عملکرد،  )ُفرم،  معماري 
احجام  و  ُفرمها  در  )ُفرمي(«  شکلي  »محورهاي 
سطوح  در  شکلي  )الگوبرداري  معماري  كالبدي 
و  گونه ها  ساعت  ایستایی،  سازه های  مکانيکی: 
ُفرمهای  و  شکلها  ضمن  در  و  كنترل  مکانيسمهای 
موجود در اُرگانيسمهای پست، حيوانات و گياهان(، 
در »محورهای ساختاری و عملکردي« در كاركردهاي 
آن  منظوره  چند  كاربریهاي  و  طبيعت  عملکردي 
)الگوبرداري فيزیولوژیکی و رفتاری طبيعت: ساختار 
پست،  اُرگانيسمهای  رفتارهای  و  فيزیولوژیکی 
گياهان و حيوانات( و در زمينه استفاده از »تکنولوژي 
طبيعت  نظاموار  سيستم  از  الگوبرداري  با  معماري« 
و   طبيعی  سطوح  در  طبيعت  قوانين  از  )الگوبرداري 
اِستعاره  و  نمادین  »الگوبرداری  با  همراه  اُرگانيک( 
ای« )الگوبرداری از سيستمهای اجتماعی و فرهنگی 
انسان(  شناختی  رفتارهای  و  انسانی  جوامع  انسانی: 
بهره گرفت كه باید مورد كاربستهاي نوین در حوزه 
قلمرویی  تعریف  و  احراز  بستر  در  امروز  معماري 

معماری زیست مبنا قرار گيرد.

در رابطه با »رابطه ُفرم و عملکرد در طبيعت«، برای . 5
اولين بار »بُوُفون« بود كه در سخنرانی خود در آكادمی 
فرانسه در باب موضوع سبک، در 1753 از »قياسهای 
استفاده  خود  مقصود  توضيح  در  شناسانه«  زیست 
كرد. او گفت: »ذهن انسان هرگز قادر به خلق چيزی 
تجربيات  انجام  طریق  از  او  ذهن  اینکه  مگر  نيست 
كه  معنی  بدان  باشد،  شده  پرورانده  افکار  تمركز  و 
ادراكات او نطفه های محصول او را شکل می دهند«. 
بعدها یونگ در كتاب خود با نام »حدسهایی در باب 
تركيبات اصيل« )1759( عنوان نمود كه: »آنچه را كه 
اصيل خوانده می شود می توان منبعث از یک طبيعت 
حاصل خيز دانست كه به گونه ای خودرو از ریشه ای 
زنده بنام نبوغ جوانه می زند و رشد می كند. آن هرگز 
چيزی نيست كه »ساخته« شود«. در باب كاربرد هنر 
در طبيعت، اولين كسی كه این مفهوم را در قالب یک 
نظریه صرفا هنری بيان كرد، »ساموئل تيلور كولریج« 
بود. بعدها »جی. جی هردر« در كتابی با عنوان »در 
باب دانایی و احساس روح انسان« از گياهان به عنوان 
قياسی برای بهبود و توسعه ُفرمهای هنری روئيده در 
با  استفاده كرد. »كولریج«  زمان و مکان خاص خود 
هجمه بری بر فلسفه »مکانيکی ذره ای« اشاره می كند: 
ما  كه  می یابد  مکانيکی  زمانی خصوصيت  تنها  »ُفرم 
ماده ای را بر اساس یک ُفرم از پيش تعيين شده تحت 
فشار قرار دهيم مثل زمانی كه یک توده گل را برای 
بفشاریم.  دستان خود  ميان  در  اوردن شکلی  بدست 
خصوصيتی  حاوی  اُرگانيک«  »ُفرم  یک  حاليکه  در 
درون خود رشد  از  كه  ترتيبی  همان  به  است.  ذاتی 
می یابد، ُفرم می پذیرد؛ تماميت توسعه و پيشرفت آن 
یک ویژگی كلی و واحد داشته و غایت ُفرم بيرونی 

منبعث از همين خصوصيت ذاتی می باشد«.

خلقيت
شناسی  روان  موسسه  افتتاحيه  سخنرانی  در  »گيلفورد« 
چرا  كه  كرد  مطرح  را  سوال  این   ،1950 سال  در  آمریکا 
مدارس نمی توانند افراد خاّلق زیادی بپرورانند و چرا بين 
»آموزش و پرورش« و »خاّلقيت« رابطه كمی وجود دارد؟ 
او در این سخنرانی اشاره كرد كه مسائل متعددی در زمينه 
خاّلقيت از بعد آموزشی وجود دارند كه باید مورد بررسی 
و پژوهش واقع شوند؛ چنان كه در سال 1962 نيز اعالم 
كرد كه عمل خاّلقانه، نشانه یادگيری است؛ پس هر نظریه 
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یادگيری كامل، باید به خاّلقيت توجه خاصی داشته باشد 
)حسينی، 1385، ص 179(. در واقع باید گفت كه با ظهور 
اندیشه های  رواج  و   1980 دهه  اوایل  در  انتقادی  جنبش 
تفّکر  و  مساله  حل  مهارتهای  آموزش  مدرنيستی،  پست 
خاّلق و ارزشيابی آنها در دستوركار نظام های آموزشی قرار 
كتاب   1980 دهه  اواسط  در  اِنيس«  »رابرت  است.  گرفته 
كرد.  منتشر  انتقادی«  تفّکر  »مفهوم  عنوان  با  را  نافذ خود 
اثر، پایه گذار جنبش شد كه بعدها در كارهای  با این  او 
خود  كتاب  در  »انيس«  رسيد.  تکامل  به  ليپمن«  »ماتيو 
مورد  در  شده  انجام  پژوهشی  كارهای  »بيشتر  می نویسد: 
از فرآیندهای  فرآیند حل مساله و تفّکر خاّلق بر تحليل 
تفّکر متکی است و عمدتا بعد روانشناختی دارد. به همين 
عمق  و  نيست  برخوردار  جامعيت  از  مطالعات  این  دليل 
فلسفی ندارد«. پژوهش های زیاد چند دهه اخير در زمينه 
خاّلقيت، عالوه بر مطالعه ویژگی های افراد خاّلق، به دنبال 
پاسخگویی به دو سوال اساسی در این زمينه بوده اند: اول 
اینکه »آیا خاّلقيت را می توان آموزش داد؟ و در صورتی 
كه پاسخ مثبت باشد، این سوال پيش می آید كه چگونه؟ و 
دیگر اینکه آیا خاّلقيت را می توان اندازه گرفت؟ و چنانچه 
باز هم پاسخ مثبت است، چگونه؟« )عابدی، 1372؛ بنقل 

از دائمی و مقيمی بارفروش، 1383، ص 2(.

آموزش عالي در هزاره سوم
با طي كردن مرحله صنعتي وارد مرحله اي  جامعه بشري 
شده است كه با اصطالحاتي همچون »دوران فراصنعتي«، 
مي شود. عصر  خوانده  اطالعات«  »عصر  و  دانش«  »عصر 

فراصنعتي داراي ویژگي هاي مهمي است كه عبارتند از: 
زمينه هاي مساعد براي تبادل گسترده اطالعات. 1
و . 2 سرمایه بر  و  كاربر  تکنولوژي  و  اقتصاد  تحول 

تبدیل آن به تکنولوژي و اقتصاد مبتني بر دانش 
)بي هنري، چارلز، 1375، ص 57(.

به  دانشگاه  براساس جهان بيني سيستمي  آنجائي كه  از 
تحوالت  مي گردد،  تعریف  جامعه  زیرسيستم  یک  عنوان 
نگرش ها  و  اهداف  بر  آن  ویژگي هاي  و  فراصنعت  عصر 
دانشگاه ها بسيار تأثيرگذار خواهد بود. در نتيجه شناخت 
رویکردها و وظایف مترتب بر آموزش عالي در قرن 21 
از اهميت بسيار باالیي برخوردار مي باشد. به همين دليلي 
الوین  قول  به  و  متفکر  و  خالق  افراد  پرورش  كه  است 
از  یافته«  سازمان  اطالعات  صاحبان  و  »دانشوران  تافلر، 
رسالت هاي عمده نظام هاي آموزشي جوامع در این عصر 

مي باشد )تافلر، 1364، ص 92(. 

تقسيم بندي روشهای تدريس 
انواع روشهای تدریس در نظام آموزش و پرورش عبارتند 
اصطالح  نوين«.  »روشهاي  و  تاريخي«؛  »روشهاي  از: 
»تدریس«، اگر چه در متون علوم تربيتي مفهومي آشنا به 
نظر مي رسد، اكثر مدرسان و مجریان برنامه هاي درسي 
برداشتهاي  دارند.  آشنایي  آن  درست  ماهيت  و  معني  با 
نگرش  در  تواند  مي  تدریس  مفهوم  از  مدرسان  مختلف 
با آنها  آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ي كار كردن 
تأثيرمثبت یا منفي بر جاي گذارد و »پرورش« یا »تربيت«، 
رشد  هدایت  آن  كه هدف  مستمر  و  منظم  است  جریاني 
كلي  طور  به  یا  اجتماعي  و  اخالقي  شناختي،  جسماني، 
رشد همه جانبه شخصيت دانش آموزان در جهت كسب 
و درک معارف بشري و هنجارهاي مورد پذیرش جامعه 
)سيف،  است  آنان  استعداد  شدن  شکوفا  به  كمک  نيز  و 

1379، ص 28(. 
الف- روش های تاريخی: از ميان روش های تاریخی،  
دو روش بيش از سایر روش ها در ایران شهرت دارند: »1. 

یکی روش سقراطی« و دیگری »2. روش مکتبی«.
»روش سقراطی«: سقراط، فيلسوف شهير یونانی 	. 

كه در فاصلة سال های 470 - 377 قبل از ميالد 
اثبات  برای  را  ویژه ای  روش  می زیست،  مسيح 
سهو و خطا و رفع شبهه از اذهان به كار می برد. 
پس  مجادله،  و  جواب  و  سؤال  وسيلة  به  وی 
تا  می كرد،  مشخص  را  مخاطب  خطای  آنکه  از 
رسيدن به كشف حقيقت، به همان ترتيب، مکالمه 

و پرسش و پاسخ را دنبال می كرد. 
»روش مكتبی«: این روش بطور معمول در ایران 	. 

مورد توجه بوده است، چنان كه سيل عظيم مکتب 
خانه ها در نه چندان دور ایران نيز اشاراتی به این 
اینکه هنوز در برخی  دارند؛ كما  روش داشته و 
نقاط ایران ان روش مورد توجه و معمول بوده و 
تاریخی و  نيز جنبه  مکتبی  آموزش  نظام  هست. 
سنتی دارد. این نظام از چند اصل و روش تشکيل 
»آزادی  ِسنی«،  »آزادی  »آزادی ها«،  است:  شده 
آزادی  »اصل  تحصيل«،  مدت  »آزادی  شروع«، 

فردی«، »خليفه«، »درس ها«.
ب- »روش های نوين«: پس از رنسانس نخستين تأویل 
كلي نگر از معماري به طور رسمي در باوهاس پس از جنگ 
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باوهاس  بنيانگذاران  نظر  به  شد.  نهاده  بنيان  جهاني  اول 
محصول خالقه معماري باید در عين حال كه عملگرا باشد، 
پاسخگوي نيازهاي متعدد فيزیکي، اجتماعي، فن آورانه و 
هنري باشد. این خود نوعي جامع گرایي محسوس و علمي 
بود. )آنتونيادس، آنتوني سي، 1381، ص 46(. باوهاس به 
پيروي از روح زمانه ي خود كوشيد تا به هنر بنيادي علمي 
ببخشد، گو اینکه بيشتر قصد داشت حساسيت مرزي [ِ- 
كه  شد  ثابت  بعدها  البته  دهد.  ارتقاء  و  رشد  را  هنرمند] 
محال است بتوان این دو جریان را یگانه ساخت )نوبرگ 
به  كه  مدرنيسم  شولتس،كریستيان، 1381، ص 9(. پست 

شدت و به طوركلي از تاریخ گرایي پست مدرن متمایز شد، 
از ابتدا داراي اهداف جامع نگر بود. به دنبال آن آموزگاران 
اواخر دهه  1970 و اوایل 1980 افق هاي تازه اي را در این 
تاریخ  به بحث  تأكيد و تمایلي كه  راه گشودند و بعالوه 
داشتند. تعدادي از آنان با استفاده از بحث هاي متافيزیکي و 
مبهم كمک شایاني در ارتقاء و پيشرفت تصور و خالقيت 
معماري كردند. و مجدداً كل نگري موردتوجه قرار گرفت، 
در  معماري  طراحي  رویکردهاي  تکامل  زیر  جدول  در 
مي نمایيد  مشاهده  را  جزءنگر  به  كل نگر  از  نوسان  حال 

)آنتونيادس، آنتوني سي، 1381، ص 48(.

جدول 1. ویژگي هاي تشکيل دهنده رشته معماري؛  ماخذ: لنگ، جان، 1381، ص 25.

استيلنوربرگ شولتزگروييوس ووتنويترويوس

سودمندي1؛ زیبایي2 
؛ پایداري3

فرآورده4 ؛ سود5؛ 
استحکام6

عملکرد7 ؛ بیان8 ؛ 
فنون

نقش ساختمان9 ؛ فرم، 
شکل01 ؛ فنون

سودمندي کارکرد، سرپناه و امنیت 
تعامل اجتماعي؛ هویت نمادین؛ 

لذت11؛ رشد12

1. . Utilitas
2. . Venustas
3. . Firmitas 
4. . Commoditie 

5. . Delight
6. . Firmenes
7. . Function 
8. . Expression 

9. . Building Task 
10. . Form 
11. . Pleasure
12. . Growth

جدول 2. تکامل رویکردهاي طراحي معماري از كل نگر به جزء نگر؛ ماخذ: آنتونيادس، 1381، صص 43-44.
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ميس وندرو در سال 1938 مدیریت دانشکده معماري 
ایلي نویز را به عهده گرفت )كسي كه آلمان نازي را در 
این  براي  ميس  درسي  برنامه  نمود(.  ترک   1938 سال 

دانشکده شامل 3 بخش عمده بود كه عبارتند از:
ویژگي هاي . 	 بررسي  شامل  كه  ابزار:  مطالعه 

جهت  در  و...  بتن  آجر،  چوب،  مانند  عناصري 
استفاده آنها در معماري و ساخت و ساز 

و . 	 ساختمان  نوع  تعيين  شامل  اهداف:  مطالعه 
هدف از آن ساختن مي باشد و براي مثال مي توان 
به انواع ساختمان ها با اهداف مختلف مانند اداره، 
هتل، منزل مسکوني و... اشاره نمود. همچنين در 
این بخش دانشجویان به آناليز عملکرد ساختمان و 
همچنين پالن مبلمان و دیگر جزئيات مي پردازند. 

مطالعه در جهت طراحي و خلق: در این بخش . 3
كه  تأكيد مي نماید  بر سه عنصر  نيز ميس واندرو 
عبارتند از: مصالح، عملکرد و الهامات30 )برادنبت، 

1379، ص44(.

الگوها و روشهاي آموزش معماری
الگوی تعاملی آموزش آفرينشَگری در معماری 

باید  را  ادبيّات روان شناسی  در  تفّکر خاّلق  سابقه ورود 
در اوایل قرن نوزدهم ميالدی و با مروری بر سير تحول 
مکاتب آن زمان همچون: ارتباط گرایی، مدرسه ووزبرگ، 
جستجو  رفتارگرایی  روان شناسی  و  گشتالت،  جنبش 
روانشناسی  اوج دوران شکوفایی  در  ابتدا  واقع  در  نمود. 
رفتارگرایی در دهه 1921 بود كه چهار مرحله معروف به 
»آماده سازی«، »نهفتگی«، »روشنگری« و »اثبات« در حين 
یک مساله معرفی گردید. تحوالت فکری بر اساس مراحل 
چهارگانه در حين حل مساله را می توان در ارتباط با یک 

پروژه طراحی به شرح زیر تقسيم نمود:
»مرحله آماده سازی«: در این مرحله طراح باید 	. 

آگاهی  و  موضوع  از  كافی  شناخت  ایجاد  برای 

30. . Spritual

اوری  جمع  به  اقدام  موضوع،  ویژگی های  از 
را  خام  اطالعات  این  سپس  و  نموده  اطالعات 
به اطالعات كاربردی تبدیل می نماید تا در حين 

فرآیند طراحی مورد استفاده قرار گيرد.
»مرحله نهفتگی«: در این مرحله طراح با استفاده 	. 

پروژه های  در  بعضا  )كه  فکری  فرآیندهای  از 
متنوع، متغير هستند(، اقدام به جستجو برای یافتن 
راه حل می نماید. از آنجه كه راه حل مناسب و 
آیند،  نمی  به دست  به راحتی  طراحی  ایده های 
اغلب طراحان در این مرحله احساس می كنند كه 
به بن بست برخورده اند و شکل گيری ایده های 
طراحی، خوب پيش نمی رود. در صورتی كه این 
كندی در تصميم گيری خود بخشی از فرآیند فکر 
كردن و تجزیه و تحليل اطالعات می باشد كه نياز 

به زمان و آرامش دارد.
»مرحله روشنگری«: با بهره گيری از تکنيک های 3. 

این  در  سناریونویسی(،  )مثل  پردازی  ایده 
كه  نمود  پيدا  ایده هایی دست  به  مرحله می توان 
بسيار  كردن  فکر  فرآیند  برای شروع  ایده ها  این 
در  كه  ایده هایی  مرحله،  این  در  می باشند.  مفيد 
بهره گيری  امکان  او  به  ذهن طراح شکل گرفته 
از بينشی در طراحی را می دهد تا به حل مساله 

طراحی بپردازد.
اثبات«: در این مرحله طراح به بررسی 	.  »مرحله 

اجرایی  قابليت  و  می پردازد  طراحی  گزینه های 
با  سپس  می كند.  شناسایی  را  خود  ایده های 
ایده ها  مقایسه  به  ارزیابی  تکنيکهای  از  استفاده 
پرداخته و نهایتا پاسخ نهایی را شناسایی می نماید 

)محمودی، 1383، ص 30(. 
ویژگی های استراتژی های فکر كردن در طراحی . 5

معرفی  و  بندی  در چهار گروه دسته  می توان  را 

جدول 3. عوامل زمينه ساز فعاليت هاي پژوهشي در رشته معماري؛ ماخذ: گروت، ليندا، 1384، ص 9

گستردگي حوزه هاي علمي و هنري تحوالت آموزش معماري
پيوند تحقيق و طراحيمرتبط با معماري

○ تغییر آموزش سنتي به دانشگاهي
○ ورود رایانه به فرآیند آموزش

○ توسعه دوره هاي عالي آموزش

○ رابطه معماري با هنرها و علوم دیگر
○ ایجاد تخصص هاي گوناگون

○ تمایز و فصل مشترك حرفه و پژوهش 

○ تنوع گروه هاي ذي نفع و مخاطبان معماري
○ تشخیص نیازها و تبدیل به برنامة طراحي

○ رابطه طراح و کارفرما
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همگرا32«؛  تفّکر  مقابل  در  واگرا31  »تفّکر  كرد: 
»تفّکر  واكنشی34«،  تفّکر  مقابل  در  آنی33  »تفّکر 
به  وابسته  تفّکر  مقابل  در  زمينه35  به  وابسته  غير 
مرحله  تفّکر  مقابل  در  یکجا37  »تفّکر  زمينه36«، 

ای38« )همو، همان، ص 32-31(.

الگوی آموزش خّلق نديمی
آموزش  روش های  بر  »مدخلی  مقاله  در  ندیمی«  »هادی 
مقوله  با  رابطه  در  دوست«  »كلک  كتاب  در  معماری« 
طراحی معماری و آموزش آن می آورد: »طراحی، از پيچيده 
ترین فرآیندهای ذهن خاّلق است. ذهن خاّلق طراح در 
از كوچک ترین مقياس عناصر  با جوالن خود،  معماری، 
می كند.  سير  لحظه  یک  در  را  كلی  مفاهيم  تا  جزئيات  و 
این  الگویی خاص برای  پيدا كردن قالب و  بدین جهت، 
گوناگونی  زوایای  از  می توان  را  تفّکر خاّلقه طراح  روند 
به  نمود.  اختيار  را  متفاوتی  بندی های  دسته  و  كرده  نگاه 
نظر نگارنده، سه مرحله ذیل، در روند شکل گيری ذهنی 
كه  نکته  این  بر  تاكيد  با  است؛  تشخيص  قابل  طراح  كار 
همواره روابط رفت و برگشت و تاثير متقابل بين این سه 
ساخت  و  هماهنگ؛  مفاهيم  ساخت  است:  برقرار  مرحله 
طرح های متعدد تصوری؛ و انتخاب طرح اصلی و گسترش 

آن. تجربه نشان داده است كه:
دانشجویان . 1 فعال  شركت  با  كه  گروهی  بحث 

شکل  در  ای  سازنده  بسيار  آثار  می شود،  انجام 
باقی  دانشجویان  خاّلقه  و  مستقل  تفّکر  گيری 
در  كه  می كند  كمک  داشنجویان  به  و  می گذارد 
اشکاالت  به  دیگران،  كار  با  كار خویش  مقایسه 

كار خود وقوف یابند.
در روش بحث گروهی، تسلط و هدایت معلم، . 2

نقش اساسی در به ثمر رسيدن بحث و ارایه نتایج 
نزدیک  نحوه  جلساتی،  چنين  در  دارد.  اقناعی 
شدن شاگردان به طرح بهتر می توانند مورد بحث 
یابنده  رشد  حركت های  و  گيرد  قرار  ارزیابی  و 

31.  Divergent Thinking
32.  Convergent Thinking
33.  Impulsive Thinking
34.  Reflective Thinking
35.  Field Dependent
36.  Field Independent
37.  Holistic Thinking
38.  Serialistic Thinking

بستها  بن  از  نيروها و خروج  برای فوران  را  ای 
به وجود آورد )ندیمی، 1370، ص 155-154(.

آموزش آفرينشَگری در معماری با رويكرد حكمی 
عيسی حجت در مقاله »آموزش معماری و بی ارزشی ارزش 
به روزگار  نکته كه »ورود جهان  این  به  اشاره  ها« ضمن 
پست مدرن و كم رنگ شدن تمامی اصول و ارزش های 
پيشين، اعم از سنتی و مدرن، و سركشی حقيرارین باورها 
و پندارها در برابر اصيل ترین آنها، آموزش معماری را در 
برابر معضلی فلسفی قرار داده است«؛ به طرح این سوال 
می پردازد: »در روزگار بی ارزشی ارزشها، وظيفه مدرسه 
در  باید  مبانی  و  اصول  كدام  آموزش  و  معماری چيست 
دستوركار خویش قرار دهد؟« وی وظيفه مدرسه معماری 
و به تبع آن آموزش معماری را اینگونه شرح می دهد كه 
سه منزل برای تربيت معمار باید طی شود كه در آخرین 
منزل؛ یعنی حکمت، آفرینشَگری معماری خود را به منصه 
ظهور رسانده و باید لحاظ گردد. وی چنين اشاره می كند 
كه: امروز وظيفه مدرسه معماری تربيت معمار است و در 
پيشنهاد  و حکمت  تعليم  و  تزكيه  منزل  سه  رهگذر،  این 

می گردد:
»منزل اول: تزکيه«: تزكيه پاک شدن از اندیشه های 	. 

نادرست و اماده شدن برای تعليم و تربيت است. 
و  تشنگی  ایجاد  برای  است  فرصتی  منزل  این 
طراحی  عرصه  به  ورود  برای  شایستگی  كسب 
داشت:  خواهد  هدف  دو  منزل  این  معماری. 

»هدف اول: پااليش« و »هدف دوم: پرورش«.
معماری 	.  شاگرد،  كه  آنگاه  تعليم«:  دوم:  »منزل 

شيفتگی،  سرگذارد،  پشت  را  آموزش  اول  منزل 
آمادگی، تشنگی و شایستگی كسب دانشها و سير 
دوم  منزل  به  نهادن  قدم  و  معماری  تجارب  در 
را به دست آورده است. منزل دوم بر دو محور 

استوار است: »پيمايش« و »آموزش«.
»منزل سوم: حكمت«: شاگرد معماری پس از سير 3. 

در منازل اول و دوم و كسب شایستگی ها و سير 
از  به مرحله ای  اندیشه های معماری  آفاق و  در 
توانش و دانش می رسد كه می توان او را همچون 
كارشناس  عالی،  آموزش  التحصيالن  فارغ  سایر 
خواند. این كارشناس معماری، برای معمار شدن 
نيازمند طی منزلی دیگر است. منزلی كه در آن راه 
و چاه استفاده از آموخته ها و اندوخته های خویش 
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را بيابد و بداند كه آن را در كجا و چگونه باید 
به كار گيرد. این منزل در دو راستای گزینش و 

آفرینش مطرح است: »گزينش« و »آفرينش«.

آموزش خّلق )تجربه 	38	 عيسی حجت(
تجربه  خاّلق-  »آموزش  مقاله  در  حجت  عيسی  دكتر 
1381«، در زمينه ادامه تدریس دروس پایه معماری مانند 
دروس تركيب و طرح، در مقوله اهداف این دروس اشاره 
استعداد،  آشنایی، كشف  ایجاد  اشتياق،  ایجاد  كه؛  می كند 
خودشناسی، تقویت مهارت، برانگيختن حس كنجکاوی و 
پرورش خاّلقيت از اهداف این دروس می باشد. ایشان در 
زمينه آموزش خاّلق به پنج شيوه آموزش اشاره دارند كه 

در ادامه به تفصيل مورد اشاره قرار می گيرد:
»آموزش پويا: برنامه ريزی در حرکت، توجه به 	. 

پویا، هر  نقش شاگرد در آموزش«: در آموزش 
قدم، هر تمرین و هر برنامه باید با در نظر داشتن 
آینده  برنامه  اهداف  و  پيشين  برنامه  محصول 
طراحی و اجرا گردد. با این رویکرد نقش شاگرد 
به عنوان محصول و متغير اصلی در روند آموزش 
اهداف  حفظ  با  آموزشی  برنامه  و  مشخص، 
طراحی  متغير،  این  از  تابعی  عنوان  به  اصلی، 
آموزشی  تجربه  این  آغاز  در  می گردد.  اجرا  و 
آزاد  ترسيم  زمينه  در  مهارت هایی  باید  شاگردان 
استعدادهایشان در زمينه  آورند و  فنی بدست  و 
دست  این  از  مواردی  و  ایستائی  فضا،  درک 
تقویت گردد، پيش فرض دیگری وجود نداشت 
و تمرین های هفتگی و روزانه هر یک بر مبنای 
ميزان  مبين  كه  پيشين  تمرین های  دستاوردهای 
بود، طراحی و  توان شاگردان  اشتياق و درک و 

اجرا می گردید.
آموزش 	.  قرار،  بی  آموزش  رو:  پيش  »آموزش 

فرضيه ساز«: عموما شيوه های آموزش بر مبنای 
فرضيه های آموزشی شکل می گيرند. این فرضيه ها 
مطالعه  به  مه  است  پژوهشگرانی  تالش  حاصل 
آموزش  شيوه های  تحليل  از  و  پرداخته  روش ها 
راهکارهایی  به  آنها  آمدها و دستاوردهای  پی  و 

دست می یابند. 
»آموزش هوشيار: آموزش فرصت ساز، آموزش 3. 

فرصت طلب«: در آموزش خاّلق كار اصلی استاد 
آماده سازی و اعطای دانش ها به شاگرد نيست، 

بلکه وظيفه او زمينه سازی كسب و درک دانشها و 
حکمت ها توسط خود شاگرد است. آنچه شاگرد 
خود به دست می آورد، بسيار عميق تر و ماندنی 
تر از آن چيزی است كه به او داده می شود. در 
آموزش خاّلق باید برنامه ها به گونه ای طراحی 
به تجربه و كشف پی  شوند كه شاگرد را وادار 
در پی نکات تازه در عرصه های گوناگون نمایند. 

تربيت«: 	.  حضوری،  آموزش  بالينی:  »آموزش 
و  شاگرد  استعداد  با  خاّلق  آموزش  كه  آنجا  از 
نه حافظه او، سروكار دارد، و با عنایت به اینکه 
به  توانمندی همه شاگردان یکسان و  استعداد و 
توان  نمی  را  خاّلق  آموزش  نيست؛  اندازه  یک 
به  موعظه(  و  )سخنرانی  عام  صورت  به  صرفًا 
انجام رسانند بلکه باید ویژگی های درونی یکایک 
شاگردان شناسایی شده و هر یک، بر اساس طبع 
پرورش  و  آموزش  مورد  ای  گونه  به  توانش،  و 

قرار گيرد. 
در 	.  مصاديق،  از  پرهيز  مفهومی:  »آموزش 

گستره  دو  دارای  را  معماری  اگر  حقيقت«:  پی 
را  پایه  دروس  آنگاه  بدانيم،  مصادیق  و  مفاهيم 
این گستره  در  یافت.  مفاهيم خواهيم  در گستره 
شکل، شيوه و سبک خاصی از معماری، آموزش 
مورد  معماری  مولد  مفاهيم  بلکه  نمی شود  داده 
از  پيش  شاگرد  و  گرفت  خواهند  قرار  تدریس 
معماری  گوناگون  قرائت های  و  با چهره ها  آنکه 
مواجه شود با حقيقت و جوهره آن آشنا می گردد. 
هنگامه  كه  امروز  شرایط  در  ویژه  به  نکته  این 
یکه،  قرائت  هيچ  و  اندیشه هاست  و  آراء  تکاثر 
معتبر و پسندیده ای از معماری در ميان نيست، 
اهميت فراوان می یابد. دروس پایه، عرصه پرواز 
اندیشه ها است و باید از قفس مصادیق رها باشد. 
از  ای خاص  گونه  آموزش  به  مصادیق  آموزش 
معماری كه مدنظر استاد است، منجر می گردد؛ در 
حاليکه آموزش مفاهيم به تربيت معمار می انجامد 

)حجت، 1383، ص  30-29(.

روشهاي طراحي معماري
در هر حال، در انطباق با ادبيّات جهانی، مدلهاي مختلفي را 
می توان جهت فرآیند آموزش خاّلقيت در طراحی معماری 
ارائه كرد. اختالفات موجود در شيوه هاي مختلف، غالبًا 
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گشایی  مساله  فرآیند  و  طراحي  مسأله  شرایط  از  تابعي 
معطوف به مساله مي باشند. هر چند تا حدود زیادي بين 
مدلهاي ارائه شده همپوشاني وجود دارد، اما جهت تجزیه 
و تحليل شيوه هاي مختلف باید هر یک از شيوه ها را به 
طور مجزا بررسي كرد. مدلهایي كه در آنها فرآیند طراحي 
و فرآیند آفرینشَگری با تأثير متقابل از هم دیده مي شوند، 

در یک نگاه كلي شامل موارد زیر مي گردد:
»مدلهاي ايده- آزمون و تجزيه- ترکيب«: شيوه 	. 

اصالح  و  آزمون  ایده  مراحل  آنها  در  كه  هایي 
اندیشمندان  نظریات  بر  مشتمل  شود؛  مي  دیده 
Zube, 1980; Akin, 1981; Lede-( :زیر
 witz,1985; Oxman, 1986; Dutton,
 1987; Gelernter,1988;Schön, 1988;

)Lyle, 1999
به 	.  كه  اطالعاتي  و  تجارب  تجربي«:  »مدل 

متعاقبًا  و  كند  مي  كمک  طرح  كلي  اصول  خلق 
كاربست  و  طراحي  موفقيتهاي  و  ارزیابي  در 
 Akin,( :پيشنهادات استفاده مي شود؛ مشتمل بر

)1981
»مدل فعاليت منطقي مرکب«: یک چارچــوب 3. 

معيارهاي  با  مطابق  كه  طراحي  براي  منطــقي 
مشتمل  باشد؛  مي  پژوهشي  و  تحقيقي  مطالعات 

)Lawson, 1980; Ledewitz,1985( :بر
مسائل 	.  ناخودآگاه  درک  تداعي گرا«:  »مدل 

Schön, 1963; Law-( بر: مشتمل   طراحي؛ 
)son, 1980; Ledewitz, 1985

مدل ايده و آزمون
ایجاد  زمينه  در  اي  گسترده  تحقيقات  شان«  »دونالد 
دستورالعملهایي براي ایده هاي طراحي انجام داده است. 
جدید  طراحي  ایده  یک  خلق  كه  است  این  وی  فرضيه 

شامل ایده هاي سابق براي حل مساله جدید مي باشد و 
ایده جدید با ارزیابي موقعيتهاي مختلف تغيير مي نماید. 
بوسيله  كه  نماید  مي  معرفي  طراحي  جهت  الگو  یک  او 
این الگو افراد در فرآیندهاي طراحي به دنبال نمونه هایي 
مي گردند كه در تركيبات گذشته در طراحي استفاده شده 
است و این ایده ها را مطابق با معيارهاي موجود آزمایش 

)1988 ,Schön(  مي نمایند

مدل تجزيه و ترکيب 
 این مدل یکي از الگوهاي سنتي در معماري منظر است 
افرادي همچون »مک هارگ« )1969(،  كه حاصل تالش 
»مارچ« )1997(، »ليل« )1999(، »استينر« )2000(، »الگرو« 
)2001( مي باشد. در این مدل، پروژه را به عنوان وسيله اي 
 ,Oxman(  براي مشاركت هاي اطالعاتي نشان مي دهد
1986( و در آن طراحي به عنوان »شيوه آموزشي« مطرح 
دانش،  و  است  استانداردي  قواعد  داراي  كه  گردد  مي 
معرفي  دانــش  ادراک  و  دریافــت  و  دانــش  یادگيري 
 Ledewiz  ،)1980(  Zubeتوسط مدل  این  كند.  مي 
رویال  »انستيتو  همچنين  و   )1987(  Dutton  ،)1985(
انگلستان« )RIBA( بکار گرفته مي شود. مدل »تجزیه و 

تركيب« شامل چند فرضيه مهم است: 
اطالعات پژوهش قبل از شروع پروژه تهيه شده . 1

است و ذهن اطالعات حاصل را جمع آوري و 
ذخيره مي كند تا موقعيتي بوجود آید كه از آن ها 

 )1988 ,Gelernter(.  استفاده نماید
سپس مسأله طراحي به عناصر آن تجزیه مي شود . 2

در  و  گردد  مي  آناليز  شده  حاصل  اطالعات  و 
عناصر مقتضي در طراحي بکار برده مي شود. 

برنامه . 3 یا  عناصر براي خلق یک طراحي منسجم 
ریزي دقيق با هم تركيب مي گردند؛ و 

ذخيره . 4 و  ارزیابي  آینده  كاربستهاي  براي  نتایج 

جدول 4. مدلهای پيشنهادی در فرآیند طراحی؛ ماخذ: نگارنده بر اساس یافته های تحقيق.
فرآيندنام صاحبنظرمدلهای طراحی

طرح گراZube,Akin,Ledewitz, Oxman, Dutton, Gelemter, Schon, Lyleمدل ايده و آزمون

برنامه گراZube,Akin,Ledewitz, Oxman, Dutton, Gelemter, Schon, Lyleمدل تجزيه و تركيب

طرح گراAkinمدل تجربی

برنامه گراLawson, Ledewitzمدل منطقی

طرح گراSchon,Lawson, Ledewitzمدل تداعی گرا
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Lawson, 1980; Ledew-( .سازي مي شود 
)itz, 1985

مدل تجربي 
این مدل، مجموعه اي از اطالعات كاربردي را در طراحي 
مشاركت مي دهند. این نظریه بوسيله »اكين«39 ارائه شده 
و شامل تجاربي مي گردد كه توسط طراح در موقعيتهاي 
مختلف طراحي اتخاذ مي گردد. در این مدل، اطاعات از 
طریق آزمون و خطا حاصل مي گردد و در فرآیند طراحي 
بکار برده مي شود و شامل یک فرآیند بازگشتی مبتنی بر 
منطق مي شود كه دامنه گسترده اي از تکنيکهاي تحقيقاتي 
غير  پژوهشهاي  دامنه حاصل  این  دارند.  آن مشاركت  در 
مستقيم  پژوهشهاي  یا  و  طراح  درک  بر  متکي  یا  مستقيم 
هاي  پروژه  و  سابق  در  پذیرفته  انجام  مطالعات  شامل 
كاربردي مي شود. قبل از طراحي، تجارب، اصولي را معين 
مي كنند كه شاخصهایي براي توليد ایده خواهد بود و بعد 
از طراحي، ساختمان اطالعاتي را فراهم مي كنند كه بوسيله 

آن مي توان در اصول اوليه بازنگري كرد. 

منطقي مرکب  فعاليت  مدل 
نماید.  مي  ارائه   )1985( »لدويتز«40  را  مدل  چهارمين 
مسائل  نمایش  عنوان  به  را  طراحي  فرآیند  مدل  این 
پيوسته و مركب  به هم  ارزیابي اجزاء  از طریق  طراحي 
پيشنهاد  كه  گردد  مي  گشتالت  تفکر  شامل  و  داند  مي 
از  سري  یک  به  را  طراحي  مسائل  باید  افراد  كند  مي 
را جذاب  طراحي  مسائــل  مجدد  هاي  گـذاري  روابط 

و عملکردي كند.

تداعي گرا  مدل 
هنري«  »الهامات  عنوان  به  را  طراحي   )1985( لدویتز41 
فرآیند  كه  طریقي  به  كند،  مي  بيان  انگيزي  شگفت 
طراحي كاماًل شخصي و بي ارتباط با آناليزهاي شناخت 
دارد  ناخودآگاه  در  ریشه  پژوهشي  اطالعات  گراست. 
مي  شکل  آگاهانه  مالحظات  بدون  طراحي  محتوي  و 
و  ایده  شيوه  یا  یافته  سازمان  اكتشافات  برخالف  گيرد. 
آزمون كه توسط »آكين« بيان شد، الهامات هنري یا مدل 
ُفرم  یک  عنوان  به  طراحي  مسأله  حل  براي  گرا  تداعي 

39.  Akin(1981)
40.  Ledwitz
41.  Ledewitz

آزاد مکاشفه اي یا یک تداعي ذهني مطرح مي شود. این 
مدل افراد را بر چشم پوشي از فرآیند تفکرگرا و اجازه 
 ,Lawson(نماید مي  تشویق  بودن  آزاد  براي  فکر  به 
مدل،  این  در  مطروحه  مفاهيم  با  رابطه  در   .)1980
روشها  موثرترین  كه  است  معتقد   )1981( »تورنس« 
بعد  دو  هر  كه  هستند  روشهایی  خاّلقيت،  آموزش  در 
فراهم  و  انگيزه  ایجاد  راستای  در  عاطفی،  و  شناختی 
قرار  توجه  مورد  را  فعال  یادگيری  فرصتهای  آوردن 

می دهند )حسينی، 1385، ص 182(.

تحقيق يافته هاي  بيان 
تجربه  در  اموزش  روش  به  اختصار  به  بخش  این  در 
آموزشي در 3 سال اخير در دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
آزاد  دانشجویان  هدف  گروه  شود.  مي  اشاره  دماوند 
اسالمي دماوند بوده است. حجم نمونه افراد حاضر در 
از  تركيبي  افراد  بوده و جنسيت شناسي   1 كالس طرح 
تركيب  به  دختر  دانشجویان  اكثریت  با  مونث  و  مذكر 
به پسران( بوده است.  30 به 70 درصد )دختران  نسبي 
اندیشه  و  نظري  بر دو بخش  ارائه شده مشتمل  دروس 

و بخش عملي و پراگماتيسمي بوده است:
نظري  بخش  در  شناخت شناسي؛  نظري:  بخش  الف- 
ضمن اشاره به محتواي نظري طرح، ابتدا درباره مفهوم 
اساس  بر  طراحي  برنامه هاي  و  معماري  در  نيازسنجي 
گرایي  تداعي  روش  بر  مبتني  گرا  برنامه  طراحي  روش 
پيش  تا  است  شده  تالش  ابتدا  یعني  است.  شده  عمل 
زمينه هاي ذهني دانشجویان در راستاي اشنایي با اصول 
و  ذهن  صلبيت  وانهي  شامل  كه  خالق  معماري  یک 
رهایي سازي اندیشه در طراحي بوده است، محقق گردد. 
سپس از دانشجویان خواسته شده است تا اصولي مانند 
تنوع، كثرت پذیري، متافيزیک و پارادوكس، ایجاد ابهام 
و ایجاد ارزش مورد توجه باشد42. این اصول در شرح 
بسط  و  شرح  و  شده  داده  دانشجویان  به  زیر  عملياتي 

مفهومي آن صورت گرفته است.

42.   درباره تعاریف این شاخصها بر اساس تعاریف كتب زیر اقدام 
شده است:

افشار نادری، كامران )1374( نقد، آبادی، سال پنجم، شماره هفدهم.
ایرانی،  معماری  در  اضداد  همنشينی   )1374( كامران  نادری،  افشار 

آبادی، سال پنجم، شماره نوزدهم.
معماری(  در  )آفرینش  معماری  بوطيقای   )1384( آنتونی  آنتونيادس، 
معماری،  خالقيت  سوی  به  نامحسوس  راهبردهای  طراحی:  تئوری 

ترجمه احمدرضا آی، انتشارات سروش، تهران.
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جدول 5. مولفه ها و شاخصهاي طراحي كه در تجربه كالسي به دانشجویان آموزش و بسط مفهومي شد؛ ماخذ: 
نگارنده.

بسط و تعميم معماريشرح 

ش
رز

د ا
جا

اي

ضاد
ت

زیگوررات ها در بین النهرین همانند کوه های مصنوعی در سرزمینی مسطح جلوه می کنند. مناره ها 
در فلت ایران خط افق کویر را می شکنند و رنگ های درخشان و غلیظ در فرش ها و لباس های 
مردمان آن تضادی است با طبیعت اطراف خود. این تضادها در عین ایجاد تعادل در فضا باعث 
افزایش ارزش عناصر تضاد می شود و این تضاد فرم های خّلقانه ای را که متضاد از فضای یك رنگ 

و عادت زده حاکم است بوجود می آورد.

 و 
ظم

ن
می

ی نظ
 با نوعی بی نظمی در نظم مفروض سعی می شود تا فرمی جدید آفریده شود كه معماران ب

تركيبی  این روش  استفاده می كنند.  این روش  از  »زیباشناسی مدرن«  »فولد« و همچنين 
است از خطوط و سطوح منحنی با خطوط و سطوح مستقيم

ن 
ود

ی ب
خال

 و 
پر

ضا
ف

یکی دیگر از روش های ایجاد تضاد و نمایش ارزش، استفاده از فضاهای پر و خالی است. 
یک سطح بدون بازشو و بدون منفذ حالت نمادین به فرم معماری داده و ناظر را از خود 
دور می كند اما ایجاد منفذها با شکست نور و سطح سبب جذب ناظر به خود می شود و 
یک نوع تعادل بصری را از تضاد فضاهای پر یعنی سطح فرم و فضای خالی یعنی منفذها 

ایجاد می كند.

 و 
ک

سب
ين

نگ
س

القاء حالت  ارزش تضاد سبک و سنگين در فرم معماری است.  نمایش  نوع دیگر  یک 
سبکی را در فرم می توان با استفاده از مصالح شفاف و سبک چون شيشه و پلی كربنات ها 
و سنگين همچون مصالح كدری مانند سنگ و آجر و بتون ایجاد كرد كه این تضاد در دوره 

»گوتيک« بسيار مرسوم بوده است.
 و 

عی
طبي

عی
صنو

این شيوه با استفاده از تضاد مصالح ایجاد می شود؛ یعنی بکار بردن بتون و آجر و غيره م
طبيعی.  مصالح  بعنوان  خود  طبيعی  شکل  با  سنگ  و  و چوب  مصنوعی  مصالح  بعنوان 

گچبری دوره اسالمی و سنگ در معماری »نئوكالسيک« اروپا القاء همين موضوع است.

می
دي

و ق
و 

این روش ابتدا در مرمت آثار تاریخی بکار رفت. قسمتی از بنای قدیمی كه تخریب شده ن
بود و امکان مرمت نداشت به شيوه نو و با مصالح جدید ساخته می شد تا به ارزش تاریخی 
بنای قدیمی لطمه وارد نشود. از تركيب این تضاد معماران نيز استفاده كردند؛ مانند: »جيمز 
استرلينگ« در طرح »اشتاتزگالری« زیباشناسی مدرن را با فرم هایی از معماری »رومانسک« 

كنار هم قرار داد.

ش
 تن

جاد
ساختمان های پيچيده همچون فرم های كابلی و سازه های خرپایی این القاء را به ناظر دارد كه از قوانين جاذبه اي

پيروی نمی كنند یا در معماری قدیم ایرانی مقرنس ها القاء حجم سنگين را داشتند در صورتی كه بسيار سبک 
بودند. این شيوه را تنش در فرم می گویند )افشار نادری، 1378، ص12(.

ی 
ذير

يرپ
تغي

 و 
رم

ف
نی

شك
تار

اخ
این روش با گسستن فرم ها و تركيب مجدد آن به شيوه دیگر باعث توليد فرم های جدیدی می شود كه با س

توجه به توانایی معمار می تواند بسيار خاّلقانه باشد. به این شيوه »رویش فرم« نيز گفته می شود؛ برای مثال: 
»جيمز استرلينگ« در طرح »نول« در »رومااینتروتا« از تغيير پذیری فرم های ساختمان های قبلی خود استفاده 

كرده است.

ی 
ه ها

عار
ست

ا
 و 

س
سو

مح
س

سو
مح

نا

تصویر یک ایده در ذهن معمار كه پيش زمينه ایجاد یک فرم خاّلقانه می تواند باشد تحت تأثير مفاهيمی چون: 
فردیت، فرهنگ، سنت و ویژگی های مادی و بصری قرار می گيرد كه به اصطالح به این تأثيرات استعاره گفته 
می شود. اگر این استعاره شامل حاالت انسانی باشد »نامحسوس« و اگر شامل بعضی ویژگی های بصری یا 
مادی باشد استعاره »محسوس« بيان می شود. با استفاده درست و بجا از این استعاره ها در شکل گيری ایده، 

رسيدن به یک فرم خاّلق، طبيعی به نظر می رسد.
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این  در  تجربه شناختي:  آموزش:  عملي  بخش  ب- 
مرحله از دانشجویان بر اساس شرح درس وزارت علوم 
خواسته شد تا در تميرن كالسي به طراحي ویال )اقامتگاه 
اقامت  پناهگاه  طراحي  معاصر،  هنرهاي  موزه  ویالیي(، 
موقت بپردازند. اصول خواسته شده در شرح تمرین رهایي 
از صبيت رایج در طراحي و بازخواني مجدد مفهوم فضاي 
آزاد: فضاي رویداد بوده است. اصول درخواستي عبارت 

بودند از:
بازي با صبيت و شفافيت در طراحي فرم و ابعاد . 1

فضاي طراحي شده؛
در . 2 حجمي  الیه بندي  و  فضایي  شفافيت  تركيب 

طراحي فضاهاي خواسته شده؛
بهره گيري از اصول طراحي فولدینک در الیه بندي . 3

حجمي با تاكيد بر عملکردهاي احتمالي؛
با . 4 طراحي  در  گرا  برنامه  روش  از  گيري  بهره 

روش تداعي گرایي یا یکي از روشهاي طراحي 
كه در متن مقاله شرح داده شده است؛

بهره گيري از دیاگرمهاي افقي و عمودي در قالب . 5
بند فق الذكر؛

صلب . 6 دیوارهاي  با  اوليه  حجمي  ماكتهاي  ارائه 
یکپارچه و كاماًل حجمي.

نتيجه گيری و جمعبندی 
و  بعد هنری  بر  دارد: یکی  دیدگاه وجود  تدریس دو  در 
دیگری بر بعد علمی آن تاكيد می ورزد و مجری هر یک 
با  داشت.  خواهد  را  خود  خواسته  تدریس  روش  مسلما 
نگاهی به مقوله آموزش هنر و معماري در ایران می توان 
آموزش  مدرن،  آموزش  سيستم هاي  در  الف-  كه؛  گفت 
معماري جایگاهي غيرقابل انکار دارد. در سراسر دنيا در 
سطوح پایه، افراد در رشته هاي غير مرتبط با هنر به طور 

بسط و تعميم معماريشرح 

و 
س 

وک
راد

پا
ک

يزي
تاف

م

در این شيوه معمار با ایده گرفتن از ویژگی های متضاد با ویژگی های فرم اصلی به ایده ای نوآورانه می رسد 
كه به دليل این تضاد مفهوم، »پارادوكس« گفته می شود. بطور مثال: »گه ری« همراه با »كالوس اولدنبرگ« 
برای پروژه »بی ینال ونيز« كه مکانی با اصالت و آرامش دهنده باید باشد، ساختمانی چاقو شکل را پيشنهاد 
با مفاهيم متضاد مانند جرم و جنایت به فرمی مقدس و  این شيوه می خواهند  می كنند. بطور كل معماران 

آرامش دهنده برسند.

تصوير 	. نتايج آناليز برخي آثار خلق در معماري بيونيک؛ ماخذ: کارهاي کلسي دانشجويان.
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عادي هفته اي سه ساعت آموزش هنر دارند. عالوه بر این 
مي كنند.  دریافت  نيز  دیگري  آموزش هاي  عالقه مند  افراد 
ب- امروز، آموزش هنر و معماري در مدرسه، دیگر تنها 
از این  »آموزش مباني هنري« نيست. كارشناسان آموزش 
موثر  انسان  زندگي  در  كه  را  مختلفي  مهارت هاي  مسير 
است، به بچه ها آموزش مي دهند، اما در ایران تنها تعداد 
اندكي مدرسه به آموزش معماري و هنر توجه مي كنند. در 
مدارس معمولي، هنر كم رنگ ترین ماده درسي است؛ به 
ویژه در دبيرستان كه به دليل فشار درس، هنر به راحتي 
قلم گرفته مي شود. ج- نقدهای بسياری به نظام آموزشی 
موارد زیر  به  آنجمله می توان  از  ایران وارد است؛ كه  در 
ترین  ابتدایی  در  دموكراسی«  وجود  »عدم  داشت:  اشاره 
افراد«؛  ضعف  نقاط  نمودن  »برجسته  آموزش،  الیه های 
در  و  یکسان سازی«؛  فرآیند  و  تمایزات  بردن  بين  »از  و 
و  آفرینشگری«؛  روحيه  و  خالقيت  بردن  بين  »از  نتيجه 
از جمله  آنها«،  بين  ایجاد رقابت  بر  تکيه  با  افراد  »تربيت 
مهم ترین این نقد هاست. لذا مي توان گفت كه »آموزش 
همراه  آموزگار«  »حاكميت  با  ایران«  در  معماري  و  هنر 

است و هنوز خصلت های مکتب خانه را در خود حمل 
می كند. همه، زیر نگاه تيز معلم قرار دارند و ضعف های 
آنها به طرفة العينی در پيشگاه معلم رو می شود و اساس 
ارزیابی نيز بر انگشت گذاشتن بر همين عيب ها در آزمون 
به  را  افراد  فردیت  كه  مدارسی  بسيارند  متأسفانه  هاست. 
نابودی  به  دست  آموزش  نام  به  و  شناسند  نمی  رسميت 
در  كه  مدارسی  می زنند؛  فردی  شخصيت  تکوین  فرآیند 
از صف«  منزله »خروج  به  آفرینشگری«  و  آنها »خالقيت 
تلقی می شود و شایسته تنبيه است. در پایان باید گفت كه؛ 
انتقادی« را سركوب می كند  ایران، »خرد  آموزش هنر در 
و به جای پرورش نسلی »پرسشگر« و »خالق«، توده های 
»بی تفاوت و بی تامل« تحویل جامعه می دهد و بدین ترتيب 
در  آموزشی  برنامه های  می كند.  »توتاليتاریسم« خدمت  به 
ایرانی بر اساس خوشایند نهادهای حاكم تدوین  مدارس 
می شود. مدرسه فروشگاهی است كه »اطالعات و جزوه« 
می فروشد؛ عرصه ای كه از همان ابتدا توانایی های عده ای 
را به رسميت می شناسد و توانایی های عده ای دیگر را به 
حاشيه می راند و در واقع جایی كه بر اساس اصل »رقابت« 

تصوير 	. نتايج آناليز برخي آثار خلق در معماري بيونيک؛ ماخذ: کارهاي کلسي دانشجويان.

جدول 6. رویکردها، راهبردها و روشهاي پيشنهادی آموزش خالق معماری؛ ماخذ: یافته هاي تحقيق.
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این مهم رویکردی را تشکيل می دهد كه طراحی را بر مبنای محوریت فردی ویژگيهای فردی و آفرینشَگری 
نظام  چنين  واقع  در  می كند.  دنبال  دانشجویان  روان شناختی  ویژگيهای  و 
آموزشی با محوریت شخص خالق شکل گرفته و جعبه ابزار آموزش خود 

)سياست ها، شيوه ها و برنامه ها( را بر این اساس ترسيم می كند.

منظور فرآیندی است كه طرح زاده شده و بروز می یابد. این امر به تداوم و فرآیند طراحی و آموزش آفرینشَگری
استمرار در كار و با محوریت انجام عمل طی یک رویکرد فرآیندگرا تاكيد 

دارد.

به »بهره گيری از كنش خالق ذهنی طراح« و »نهادینه سازی فرآیند خالقيت فرآیند ذهنی و آفرینشَگری
در ذهن« تاكيد دارد؛ چنانچه الزم است تا امکان ارتباط پذیری ذهنی طراح 

با فرآیند شکل گيری ایده ها و طرحواره های ذهنی دانشجویان فراهم شود.
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دانش آموزان را با هم درگير می كند و این روند را تا پایان 
آنها  به  عمر،  تمام  برای  ابدی  اصلی  عنوان  به  و  دانشگاه 
راهبردها  رویکردها،  از  برخی  به  ادامه  در  می كند.  دیکته 
و روشهاي پيشنهادی آموزش معماری در راستای افزایش 

آفرینشَگری اشاره می شود.
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هبر
باید با بسترسازی محيط آموزشی چه در مسائل كالبدی فضاهای آموزشی بسترسازی محيطی و فضای آموزشرا

و چه در فضای روانی حاكم بر فضا مانند آزادی بيان عقيده، خارج شدن 
از چارچوبهای بسته عرفهای رایج، آزاد اندیشی و اجازه دهی به بيان عقاید 

مغایر و متفاوت، فراهم گردد.

پنهان امکان دهی همزمان تجربه و مکاشفه ابعاد  و  حقایق  ادراک  و  مکاشفه  و  تجربه  در  دانشجویان  دادن  قرارا 
طراحی می تواند راهبردی اصلی قلمداد شود كه باعث پایداری انتقال مفاهيم 

مورد نظر از استاد به دانشجو می گردد.

تحليل، تکرار پذیری فرآیند طراحی در شناخت،  تداوم  و  تکرار  بر  این چرخه طراحی همواره مشتمل 
پيمایش و تجزیه عناصر و در نهایت طراحی و تركيب اجزای مساله طراحی 

است. 

اندیشه  پاسداشت  و  احترام 
دانشجویان

منظور این است كه دانشجویان در فرآیند شکل گيری تمرین شركت داده 
شوند. هرچند كه هر تمرین با اهدافی پنهان و خاص طراحی می شود ولی 
كشف این اهداف و نتيجه گيری از آنها به عهده دانشجو می باشد و استاد تنها 

نقش كاتاليزور )تسهيلگر( را خواهد داشت.
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برنامه ها به گونه ای طراحی شوند كه شاگردان را وادار به تجربه و كشف پی آموزش مبتنی بر فرصت سازیرو
در پی نکات تازه نموده و این امکان را فراهم كنند تا آنها را قادر به واكاوی 
و تحليل مکاشفه ها نماید كه با طرح سوال و سير از مجهوالت به معلومات 

و استفاده از آن حقایق همراه است.

این امر تنها از طریق آموزش تجربه پذیری به دانشجویان و درک این باور آموزش مبتنی بر تجربه پذيری
كه تجربيات به دست آمده شاكله اصلی طراحی در مراحل بعدی یا تجربيات 

بعدی را شکل می دهدف ممکن خواهد شد.

در فرآیند آموزش باید ویژگيهای درونی یکایک دانشجویان شناسایی شده آموزش مبتنی بر تجربه بالينی
و هر یک بر اساس ویژگيهای خود به گونه ای مورد آموزش قرار گيرند.

برای تحقق چنين هدفی الزم است با یک روش آموزشی پویا و در عين حال، آموزش مبتنی بر پویایی
در انطباق با استعداهای و توانشهای فکری هر دانشجو به تدریس بپردازند.

و آموزش مبتنی بر اقتضایات نوع، روش  تا  است  كه الزم  باشند  داشته  توجه  باید  اساتيد درس طرح 
رویکردهای آموزشی با التفات به اقتضائات، خصوصيات و ویژگيهای روانی 
دانشجویان  نيازهای  با  متناسب  موضوعات  انتخاب  در  و  بوده  دانشجویان 

فرآیند تسهيلگری در نظر گرفته شود. 
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