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چکیده
اهمیت ترسیم با دست در طراحی معماری از یک سو و کاربرد روزافزون نرمافزارهای رایانهای
در این حوزه و مقابلۀ این دو ،به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شدهاست که رویکردی تحلیلی
بازنگری چیستی ترسیم با دست و نقش
در تطبیق آنها را میطلبد .این مقاله تالش دارد تا با
ِ
آن در فرآیند طراحی معماری ،به مقایسۀ آن با ترسیم با رایانه بپردازد .این مقاله در سه بخش
اصلی تدوین شدهاست .در بخش نخست ،چیستی و مراتب ترسیم ،انواع ترسیم و کاربرد آنها در
مراحل مختلف فرآیند طراحی معماری بررسی میشود .در بخش دوم ،ترسیم با رایانه و کاربرد
و جایگاه آن در مراحل فرآیند طراحی معماری بررسی میشود .در بخش سوم ،کارایی ترسیم با
دست و ترسیم با رایانه در فرآیند طراحی معماری بهطور تحلیلی مقایسه میشود .از این قیاس
تحلیلی چنین میتوان نتیجه گرفت که ترسیم با دست به علت ارتباط مستقیم با فعالیت خالق
ذهنی ،در بخشهای ذهنی طراحی واجد کارایی بیشتر است و ترسیم با رایانه در مراحلی که
بیشتر جنبۀ معرفی و نهایی دارد ،نقش مفیدتری ایفا میکند .نتیجۀ این مقاله زمینهای نظری
برای مواجهه با موضوع کاربرد رایانه در حوزۀ ترسیم معمارانه و نظارت و هدایت آن در جهت
تلفیق با مهارتهای ترسیم دستی برای حصول به اهداف غایی طراحی معماری فراهم میکند.

واژههای کلیدی
ترسیم ،ترسیم با دست ،ترسیم با رایانه ،طراحی معماری.
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مقدمه
ترسیم با دست 1یکی از مهمترین مهارتها در آموزش معماری
است و به مثابه قابلیتی برای طراحی مورد توجه معماران و
طراحان بسیاری قرار داشته است .در طراحی معماری ،ترسیم
با دست نه به مثابۀ یک هدف ،بلکه وسیلهای شناخته میشود
که طراح را در عینیت بخشیدن به ذهنیتها و تصوراتش یاری
میکند .از این رو ترسیم با دست و کیفیت آموزش آن در دورۀ
آموزش معماری اهمیت دارد .از طرفی ،ورود رایانه به دنیای علم،
آموزش و حرفه ،عالم طراحی و آموزش معماری را از امکانات متنوع
و جالب توجه خود بیبهره نگذاشتهاست .گسترش ّکمی و کیفی
نرمافزارهای رایانهای ،امکانهای بسیاری از جمله قابلیت ترسیم
را در اختیار طراحان قرار دادهاست ،که عالوه بر فراهم آوردن امکان
ترسیم تصاویر دوبعدی ،به طراح کمک میکنند تا با پدیدآوردن
تصاویر سهبعدی ،به خلق مجازی تصورات و طر حهای خود
بپردازند .از این رو ،گاه به نظر میرسد که با وجود امکان ترسیم با
رایانه و امکانات متنوع آن ،دیگر نیازی به کسب مهارت ترسیم با
دست ،به ویژه در حوزۀ طراحی معماری نیست .اما مشکل اصلی
بیش از آنکه در تقابل دست و رایانه در امر ترسیم باشد ،در عدم
شناخت دقیق جایگاه ترسیم در طراحی معماری و کارآیی ترسیم

با دست و رایانه در این فرآیند است.
بر این اساس ،این تحقیق در پی آن است تا پس از بررسی
چیستی ترسیم و نقش ترسیم با دست در فرآیند طراحی معماری،
جایگاه رایانه و نرمافزارهای رایانهای را با دست مقایسه نماید و
بدین ترتیب ،چشمانداز روشنتری نسبت به مقابلۀ این دو در
زمینۀ ترسیم معمارانه فراهم آورد و در نتیجه ،تالش دارد تا با روشن
ساختن نکات مبهمیدربارۀ ماهیت ترسیم با دست ،زمینهای
برای قیاسی عادالنه میان این دو فراهم آورد.
بدین ترتیب ،فرضیۀ این تحقیق ،این است که چنانچه
ماهیت ،کاربرد و جایگاه ترسیم با دست و رایانه در فرآیند
طراحی معماری به درستی شناختهشود ،میتوان به راهکاری
منطقی مبنی بر تلفیق توانایی دست و قابلیت رایانه در ترسیم
معمارانه دست یافت تا هریک در موقعیتی مناسب ،نقشی
مکمل در فرآیند طراحی معماری بهعهده گیرند .این تحقیق
بر مبنای مطالعات نظری در باب مبانی ترسیم و اهداف آن
در طراحی معماری انجام میشود و تالش دارد با رویکردی
تحلیلی -تطبیقی ،بستری مناسب برای شناخت مسئلۀ ترسیم
با دست و رایانه و جایگاه آن در طراحی معماری فراهم آورد.

ترسیم ،اهمیت و انواع آن
شــناخت امر ترســیم و جایگاه آن در فرآیند طراحی معماری،
نیازمند آشنایی با مفهوم ترسیم به طور کلی و شناخت ویژگیها
و اجزای آن اســت .ترســیم چه ناخودگاه و چه هنرمندانه انجام
شــود ،واجد فرآیندی اســت که مهمتر از نتیجۀ آن اســت .هرگاه
ترســیم بــه عملــی آ گاهانه تبدیلشــود ،مهارت به عنــوان امری
مهم فرآیند آن را تحت تأثیر قرار میدهد .ا گر چه واژه ترســیم به
یک عمل یا فعل معین اطالق میشــود ،در حقیقت در برگیرندۀ
ســه فعل مجزاســت که در رابطهای تنگاتنگ قرار دارند :دیدن،
تخیلکــردن و ارائهکــردن .دیدن فرآیندی پویا و خالق اســت .در
اتفــاق دریافــت ،اســتخراج و اســتنتاج رخ میدهد.
دیدن ،ســه
ِ
بدیــن ترتیــب براســاس آنچه فرد میبینــد ،تصویــری در ذهن او
شکل میگیرد .اما ذهن چیزی را که میخواهد میبیند ،نه آنچه
را که چشم میبیند .بنابراین آنچه میبینیم ،تصویری است که
ذهن میســازد .از ســوی دیگر ذهن بر اســاس تخیل ،تصاویری
را ایجــاد میکند .بــا توجه به محدودبودن حجــم حافظۀ فعال،
ذهــن از حفــظ طوالنی مــدت تصاویر تخیلــی ناتوان اســت و ا گر
این تصاویر ذهنی به نوعی ثبت نشــود ،ســریع ناپدید میشــود.
ابــزار ترســیم کمک میکند تــا تصاویر ذهنی حفظ و ثبت شــود و
همچنین امکان به اشــترا ک گذاشــتن تصاویر ذهنی و تخیالت

را با دیگران فراهم میکند (.)Ching & Juroszek, 2010, 2-10
ترسیم به عنوان یک روند تفکر یا فهم ،با استفاده از دستی که
در حال بیان یک تصویر اســت و چشمیتربیتشــد ه و ذهنی که
در حال ارزیابی و تغییر ترسیم در حین پیشرفت آن است ،شروع
میشود .ترسیم به این صورت میتواند چرخۀ کاملی میان مغز،
دست ،تصویر و چشم تصور شود (نمودار  .)۱در حقیقت ،ترسیم
میتوانــد ارائه آن چیزی باشــد که فرد میبیند ،یا میاندیشــد یا
آنچــه کــه میخواهــد ببینــد .ترســیم میتوانــد ارائــه واقعیت یا
ُ
اندیشهای انتزاعی باشد که به صورت فرمیواقعی متجلی شده

نمودار  -۱چرخۀ ترسیم.
مأخذ)Hanks & Belliston, 1977, 14( :
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اســت .انســان بــرای خلق ترســیم آنچــه را که میبینــد ،تجرید
میکند .بدین صورت ،اندیشــهها و افکار مجرد از طریق ترســیم
به واقعیت تبدیل میشود (.)Hanks and Belliston, 1977, 14
بنابرایــن در هــر حــوزهای کــه نیــاز اســت تــا اندیشــهای یــا
مســئلهای مــورد مواجهــه قــرار گیــرد ،ترســیم بــه مثابــۀ فرآینــد
تجسمبخشــی اهمیــت مییابــد .برایــن اســاس ،در طراحــی
معمــاری که فرآیند تبدیل اندیشــه به واقعیت اســت ،ترســیم با
دســت نقش مهم و مؤثری در تحقق اندیشــه و ایدۀ طراح دارد.
با توجه به چنین ویژگی ترسیم است که بسیاری از متخصصان
رشــتههای گونا گون -مانند معماران ،شهرســازان ،مهندســان،
مخترعــان ،ریاضیدانــان ،جامعهشناســان و غیــره -میتوانند از
طریق ترسیم بسیار مؤثرتر فکر کنند و ارتباط برقرار کنند (Hanks
 .)and Belliston, 1977, 12اهمیــت ترســیم در حوزههای هنری
و فنــی از جملــه معمــاری در حــدی اســت کــه برخــی معمــاران،
ترســیم را مهارتی مهم و بنیادین در امر طراحی میشناســند .در
طراحی ،گام نخســت طراحی با گذاشــتن قلمیبر روی صفحه و
محققکردن اندیشهای که در ذهن طراح شکل گرفتهاست ،آغاز
میشــود .بدین ترتیب اندیشــۀ طــراح و تصویر ذهنــی او از طرح
آینده با ترســیم جلوۀ بیرونی مییابــد و امکان مواجهه و تکمیل
آن اندیشــه فراهم میشــود (میلر .)۸۱ ،۱۳۷۹ ،ترسیم تنها طرح
نهایــی را عینیت نمیبخشــد ،بلکه در مراحــل مختلف طراحی،
طراح را در فرایند اندیشیدن یاری میدهد و ابزار مهمیدر تحقق
اندیشهها از ابتدا تا انتهای طراحی محسوب میشود.
ترســیم بــه طــور کلی انــواع مختلفــی دارد کــه کاربــرد آن بنا بر
موضوع و بســتر ،تفــاوت دارد .انواع ترســیمها عبارتند از «ترســیم
هنری»« ،ترسیم فنی» و «ترسیم طراحی».)Lockard, 1982, 31( 2
از میان این ســه ،ترســیم فنی و ترســیم طراحی در حوزۀ معماری
بیشترین کاربرد را دارند.
«ترســیم فنی» ،ترسیمیاست که برای انتقال صحیح و دقیق
اطالعــات بــه کار مــیرود .این نوع ترســیم از طریــق تصاویر دقیق
ترسیمشــده با ابزار دقیق و عالیم تصویری -نوشــتاری قــراردادی
ب انواع نقشهها با اندیشه طراحی و حاصل آن طرح
مکمل ،در قال 
ً
ارتباط برقرار میکند .ترســیم فنی عمدتا بــرای ثبت دقیق طرح و
معرفی و آمادهکردن آن برای ساخت و اجرا به کار میرود.
«ترسیم طراحی» ،به مجموعه ترسیمهایی گفته میشود که
ِ
طــراح در فرآینــد طراحی انجــام میدهد و باید پذیــرای تغییرات و
در برگیرندۀ زمینه و موضوع باشــد .هدف آن بیرونیسازی و بیان
ترســیم طراحی باید در عین دقت،
و ارزیابی اندیشــۀ طراح است.
ِ
ً
کامال آزادانه صورت گیرد ،در ارتباط تجریدی با فرآیند طراحی باشد
ً
ت آزاد
و مستقیما با واقعیت ارتباط برقرار کند .اسکیسهای دس 
معمــاران برای بیان اندیشــۀ خــود در مراحل مختلــف طراحی ،از
ترسیم طراحی بیش و پیش از همه
جملۀ این ترسیمها هستند.
ِ
برای خود طراح و ســپس برای مخاطبان طرح ،ارزشــمند اســت.
چنین ترســیمیتخیالت ذهنی طراح را که در ذهن شکلمیگیرد
ثبــت و هدایــت میکنــد .ا گــر طــراح ترســیم نکنــد ،به هیــچ روش
دیگــری نمیتواند تصاویر تخیلی ذهن خــود را حفظ و بیان کند.

این ترســیم باید بهمانند عینک شــفافی باشــد که طــراح از درون
آن ،آنچه را که طراحی میکند ،ببیند .چنین ترسیمهایی فرآیند
ً
طراحی را توسعه و شکل میدهد و کیفیات تجربی طرح را دقیقا
ارائه میکند (.)Lockard, 1982, 35

انواع ترسیم در فرایند طراحی
هر فرآیند طراحیای ،بهطور کلی ،شامل دو بخش عمده است؛
بخشنخستدربرگیرندۀدریافتهاوبرداشتهایطراحاز عوامل
موجودی اســت که شــناخت آنها برای طراحی الزم و ضرور است.
بخــش دوم فعالیتها بر مبنــای اندیشــهها و ذهنیتهای طراح
شــکلمیگیــرد و در نهایــت بخشهایی از طراحی شــامل تحلیل
دادههــای موجــود ،برنامهریــزی و پرورش و ارائۀ اندیشــۀ نهایی را
در بر میگیرد .بخش اول با «ترســیمهای دریافتی» 3و بخش دوم
بــا «ترســیمهای ذهنــی» 4انجــام میشــود (.)Lockard, 1982, 17
در ترسیم دریافتی ،طراح اطالعات و دادههای موجود مورد نیاز
خود را از طریق ترسیم ثبت میکند .ثبت ترسیمیاین اطالعات به
طراح کمک میکند تا دریافت خود از محیط و دیگر عوامل مؤثر بر
طــرح خــود را به زبان تصویر تکمیل کنــد .در حقیقت ،طراح طی
فرآیند ترسیم ،که مهمتر از نتیجه ترسیم است ،دادههای دریافتی
خــود را بررســی ،تحلیــل و ارزیابــی میکنــد .علیرغــم توانمنــدی
عکاســی در ثبــت اطالعات تصویری ،عکاســی تضمینی بــر ادرا ک
اطالعات و مشاهدات توسط طراح و مشاهدهکننده ندارد.
در ترســیم ذهنی ،آنچه ترسیم میشود ،بر مبنای ذهنیت
طــراح و آنچیــزی اســت کــه در ذهــن او شــکل گرفتــهاســت و
نیازمنــد تحقــق اســت .ترســیم ذهنــی به طــراح کمــک میکند
تــا ایدهپــردازی کنــد و آنچــه را کــه به طــور انتزاعــی در ذهن او
شــکل میگیرد ،پردازش نماید و به صــورت ایدۀ نهایی عینیت
ببخشد .بدین ترتیب ترسیم ذهنی کلیۀ ترسیمهای طراح را از
آغاز تا ارائۀ طرح نهایی در بر میگیرد.

کاربرد ترسیم در فرآیند خالق طراحی معماری
«طراحــی» ،چــه بهعنــوان اســم و چــه بهعنــوان فعــل ،معانی
مختلفی در بر دارد .واژۀ طراحی بهعنوان اســم میتواند به معنی
نقشــه یــا طرح ،قصد یــا هدف ،یــا نقش و تزیین باشــد .ایــن واژه
همچنین به معنی انتظامبخشی به اجزاء ،جزییات ،فضا ،شکل،
رنــگ ،بافــت و غیــره در جهــت ایجــاد یک اثــر کامــل و هنرمندانه
است .رابطۀ اجزاء با کل با توجه به عملکرد ،فعالیتها ،ساختار،
مصالح ،مهندسی ،تکنولوژی و غیره ،از دیگر معانی این واژه است.
فعل طراحی بیشتر به یک فرآیند فیزیکی اشاره دارد .با این حال،
طراحــی بیــش از آنکه بیانکننــدۀ فرایند فیزیکی کار طراح باشــد،
فرایند ذهنی او را در بر میگیرد و بهمثابۀ فرآیند حل مسئله تلقی
میشــود .بدین ترتیب با طی فرآیند حل مســئله ،راهحل شکفته
میشود و طراحی انجام میشود (.)Faruque, 1984, 14
عمــدۀ فعالیتهــای طــراح در طــول طراحــی از طریــق ثبــت و
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یادداشت ،چه به صورت نوشتاری و چه بهصورت تصویری انجام
میگیرد .ترسیم صورتی از ثبت تصویری است که در مراحل متعدد
طراحــی کاربــرد دارد .در فرآینــد خالقانــۀ طراحــی و حــل مســئله،
ســه فعالیت عمــده بر مبنای ترســیم انجاممیگیرنــد که عبارتند
از :نخســت ،گــردآوری و ثبــت اطالعــات ،دوم ،تحلیــل اطالعــات
برای دســتیابی به فهم مسئلۀ طراحی و ســوم ،ارائۀ راهحلهایی
بـ�رای مسـ�ئلۀ طراحـ�ی (( )Crowe & Laseau, 1984, 17نمودار .)۲

ثبت :گردآوری اطالعات و عوامل متعدد مؤثر
بر مسئلۀ طراحی
فرآینــد طراحی با ثبــت اطالعات مربوط بــه موضوع طراحی
آغــاز میشــود .در فراینــد ثبــت ،نیازمند مهارتهایــی همچون
مشــاهده ،دریافــت ،تمییــز 5و برقراری ارتباط اســت (& Crowe
.)Laseau, 1984, 19-25
مشــاهده :طــراح برای آشــنایی با مســئلۀ طراحــی نیازمند
ترســیم آنچه به مسئله طراحی مرتبط است،
مشــاهده است.
ِ
ماننــد عوامــل محیطــی و انســانی ،محدودیتهــا ،امکانــات و
بســتر طــرح ،به طراح کمــک میکند تا توانایی مشــاهدۀ دقیق
ً
و آموختــن از محیــط را تقویت نماید .زیرا افراد معموال به جای
آنکــه دقیق اطراف خود را مشــاهدهکنند ،تنهــا آن چیزهایی را
از محیط میبینند که خود میدانند یا میخواهند که ببینند.
ادرا ک :دقت در مشــاهده از راه ترســیم ،راه را به سوی دریافت
بهتــر محیــط و هــر نــوع اطالعاتــی کــه از راه دیدن فراهم میشــود
مهیــا میســازد .هنــگام ترســیم از آنچــه موجــود اســت ،طــراح
متوجه نکات بســیاری میشــود که فراتر از دیدههای اوست .این
امر کمک زیادی به گســترش ادرا ک او از چیزها و محیط میکند.
تمییز :برای اینکه اطالعات گردآوریشده در فرآیند طراحی
و حل مسئله کارآیی پیدا کنند ،الزم است تا تفاوتهای میان
اطالعــات و دادههــای مختلــف شناســایی شــوند و براســاس
اولویــت و ارتباط با مســئله دســتهبندی شــوند .بدیــن ترتیب،
در فراینــد ثبــت ،دادههــا و موضوعــات مرتبط باید شناســایی،
دستهبندی و تفکیک شوند.
برقــراری ارتبــاط :در نهایــت ،ثبــت ترســیمیاطالعات ایــن
قابلیــت را دارد کــه اطالعــات گردآوریشــده را بــه طــور منظم و
دستهبندیشــده در معرض ارتباط بــا خود طراح و دیگران قرار
دهد و زمینۀ تحلیل و بهرهبرداری از آنها را فراهم سازد.

تحلیل :تحلیل اطالعات گردآوریشده برای
دستیابی به فهم بهتر مسئلۀ طراحی
تحلیــل اطالعات گردآوریشــده در مرحلۀ ثبت ،فعالیت مهم
دیگری است که به کمک ترسیم در فرآیند طراحی انجام میشود.
بازبینی اطالعات ،خود منشــأ پیدایش اندیشــههای نو اســت .در
ایــن مرحلــه ،مهارتهای بررســی ،تجرید و ایجاد ســاختار مجدد
میـ�ان اطالعـ�ات بـ�ه امـ�ر ترسـ�یم در فراینـ�د طراحی کمـ�ک میکند

(.)Crowe & Laseau, 1984, 26-29
بررســی دادهها :زمانی که طراح به منظور گردآوری اطالعات،
ً
ترسیم کند ،لزوما هر آنچه را که در تصویر نهفتهاست ،درنیافته
اســت .آزمون ترسیمهای انجامشــده برای گردآوری اطالعات ،به
طراح کمک میکند تا به بخشهای ناخودآ گاهانه ترسیم ،وقوف
یابد و بدین ترتیب ترســیمهای انجامشده ،هدفمندتر در مسیر
تحلیــل قرار میگیرنــد و بهکار میروند .ایــن کار میتواند به کمک
ترسیم اسکیسهای جدید یا تصحیح و تفسیر اسکیسهای اولیه
انجام شود.
تجرید :تجرید اطالعات کمک میکند تا طراح از طریق ترسیم
نمودارها و شــم اءهایی انتزاعــی ،کلیۀ اطالعات مختلف را به یک
زبان واحد منظم ،دستهبندی کند و در کنار یکدیگر ،به شناخت
نسبت میان آنها و قوانین حا کم بر آنها دستیابد.
ایجــاد ســاختار مجــدد :ایجــاد ســاختار مجــدد در دادههــای
ترســیمی ،اطالعــات را به نوعی ســامان میدهد کــه بتوان نتیجۀ
مطلــوب را از تحلیــل اطالعــات بــه دســتآورد و زمینــه را بــرای
جستجوی راهحلی بهینه و منطقی آماده نمود.

طراحی :ارائۀ راهحلهای ویژه برای
مسئلۀطراحی
ســومین مرحلــۀ فرآینــد خالقانــه بخــش طراحــی اســت کــه
برمبنــای اطالعــات گردآوریشــده و تحلیلشــدۀ مربــوط بــه
ً
مســئله طراحی ،نهایتا راهحلی جستجو میشود .از این مرحله
به بعد تا انتهای کار ،مهارتهایی چون رمزگذاری ،انعطاف در
تفکر ،جستجوی فرصت و معرفی طرح به همراه مهارت ترسیم
به کار میرود (.)Crowe & Laseau, 1984, 30-33
رمزگــذاری و تبدیــل به زبان تصویر :گســتردگی اطالعات و
عوامل مؤثر بر طراحی ایجاب میکند تا طراح برای اینکه بتواند
این عوامل را دســتهبندی کنــد و در طراحی دخالت دهد ،آنها
را بــه زبان تصویر ترجمه نماید و بدین ترتیب عالئمیمشــخص
برای انواع دادهها تعریف کند .همچنین ،پاسخهای یافتهشده
بــرای مســائل طراحــی ،برای آن کــه در طراحی متجلی شــوند،
بایــد نخســت به زبــان تصویــر ترجمــه شــوند .آنچه بــه تصویر
درآید ،امکان تجلی در قالب فرم را به دست میآورد.
انعطاف در تفکر :ترســیم با دســت آزاد و با خطوط آزاد امکان
بســیار خوبــی برای تفکر محســوب میشــود .این نوع ترســیم که
نوعی تفکر تصویری 6خواند ه میشــود ،با سرعتی برابر سرعت فکر
میتواند مسیر اندیشۀ طراح را از ایدهای به ایدۀ دیگر دنبال نماید.
بدین ترتیب ،طراح میتواند جهش فکر و پیشرفت اندیشهاش را تا
دستیابی به راهحلی مناسب ،بهصورت مصور هدایت کند.
جستجویفرصت:در فرآیندطراحی،براییکمسئلۀطراحی
ترسیم این
میتوان راهحلهای متعددی پیشبینی و ارائه نمود.
ِ
راهحلهــا و ایدههــای مختلــف طراحــی ،امکان مقایســۀ آنهــا و در
نهایت ،تصمیمگیری برای انتخاب پاسخ برتر را فراهم میآورد.
معرفــی طــرح :در انتهای فرایند طراحی ،طــرح نهایی معرفی
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و ارائه میشــود .در این مرحله ،طراح از زبان ترســیم برای معرفی
طرح خود به صورت دوبعدی و سهبعدی استفاده میکند.
ســه مرحلــۀ فــوق و مهارتهایــی کــه به مــدد ترســیم در این
فراینــد بــه کار مــیرود ،بــه طور خالصــه در نمــودار  ۲نشــان داده
میشــود .بدیــن ترتیــب ،در فرآینــد خالقانــۀ طراحــی ،از مرحلــه
گردآوری اطالعات تا طراحی و ارائه راهحل نهایی ،ترسیم با دست
به صورتهای مختلفی ایفای نقش میکند.

ترسیم با رایانه در معماری
کاربرد رایانه در حوزۀ ترسیم معماری ،امروزه به یکی از مهمترین
چالشهــا در حوزۀ طراحی معماری تبدیل شــده اســت .رایانهها
«باینری» 7به عنوان ابــزاری کمکی در امر
بــا مبنای «دودویی» یــا ِ
ترســیم معماری وارد عمل شــدند .از این رو نرمافزارهای مناسبی
طراحی و وارد بازار شدند .در فضای مجازی این نرمافزارها ،نظام
هندسی مبتنی بر نظام دکارتی است که هر نقطه با اعداد سهگانه
مختصــات آن در فضــای محورهــای مختصات تعریف و بــه رایانه
معرفی میشــود .بر همین اســاس ،خط ،صفحــه و حجم در فضا
تعریف شــده و امکان ترســیم دوبعدی و ســهبعدی اندیشــههای
معماری در فضای مجازی فراهم شد.

زمینههای کاربرد رایانه در ترسیم و
طراحیمعماری
کاربــرد رایانــه در حــوزۀ طراحــی معمــاری بــا نرمافزارهــای
«ترســیم به کمک رایانه» 8آغاز شــد و در طی سالهای اخیر به
حــوزۀ «طراحــی رایانهای» 9منتهی شــده اســت و بدین ترتیب
تحولــی عظیــم در حــوزۀ تفکــر و ترســیم معمارانــه ایجــاد شــده
است .در حوزۀ نرمافزارهای ترسیم به کمک رایانه ،مبنای کار
ورود اطالعات دقیق به رایانه ،پردازش آنها توسط نرمافزارهای
مختلــف و در نهایت گرفتن خروجــی در قالب تصاویر دوبعدی
یــا ســهبعدی (نقشــهها و پرســپکتیوها) و احجــام ســه بعــدی
اســت .هستۀ مرکزی ســامانۀ طراحی و تولید به کمک رایانه از
ســه بخش اصلی تشــکیل شــده اســت :محیط تجزیه و تحلیل
دیجیتال اشــیاء ،بــه منظور تولید نهایی آنها (ســامانۀ ،)CAD
نرمافــزار تولیــد به کمــک رایانــه ( )CAMو ماشــین تولیدکنندۀ
حجم بر اســاس دادههای دیجیتال (گالبچی.)۲ ،۱۳۹۰ ،
در چنیــن حــوزهای ،نرمافــزار بــه مثابــه ابزاری اســت که به
طــراح کمــک میکنــد تــا نتایــج طراحــی خــود را بــه شــیوهای
دقیقتــر و ســریعتر ترســیم کنــد .نرمافزارهــای اولیــه تنهــا
در حــوزۀ ترســیم دوبعــدی خطــوط و نمایــش آنهــا قابلیــت
داشــتند .بــا ورود بــه عرصــۀ «طراحــی رایانــهای» ،رایانــه
نقشــی فراتــر از ابــزار در فراینــد طراحــی پیــدا کــرده اســت .بــا
ایــن حــال ،ا گــر بــه جنبــۀ کاربــرد رایانــه و نرمافزازهــا در حــوزۀ
ترســیم بپردازیــم ،بــه طــور خالصــه ،رایانــه در شــاخههای
اصلــی زیــر بــه امــر ترســیم در طراحی معمــاری کمــک میکند.

ترسیم به کمک رایانه
کاربرد رایانه در معماری ،با نرمافزارهای ترسیم به کمک رایانه
آغاز شد .در این نرمافزارها ،اساس کار بر مبنای ویرایش خطوط
و نقــاط بــود .نمایــش حجــم نیز بــا مدل ســیمیانجام میشــد.
نرمافــزاری چــون «اتوکــد» 10از پرکاربردترینهــا در حــوزۀ ترســیم
دقیق نقشــههای دوبعدی و گاه تصاویر سهبعدی است .امکان
تکثیــر ،تصحیح و تبــادل اطالعات از دیگر مزایای مهم اســتفاده
از ایــن نرمافزارهاســت 11.پــس از آن محیطهــای پیشــرفتهتری
برمبنای شکلدهی سطوح عرضه شد که در آنها حجم بر اساس
ً
ســطوح پوشــشدهندۀ آن تعریــف میشــد و نهایتــا روش مــدل
صلب پیشــنهاد شد که در آن اســاس کار حجمیاست و تحلیل
آن بر اساس اعداد و ارقام و تبدیل آن به کار ماشین امکان پذیر
اســت (گالبچــی .)۳ ،۱۳۹۰ ،محیطهــای نرمافــزاری موجــود در
حوزۀ طراحی و ترســیم را میتوان بر اساس نوع ابزارها و خروجی
آنها به محیطهای زیر تقسیم کرد.

ویرایش و طراحی گرافیکی
نرمافزارهایــی وجــود دارد کــه مختــص کار معمــاری نیســت
و در حــوزۀ طراحــی گرافیــک ،صفحهبنــدی و ارایۀ نهایــی به کار
میروند .این نرمافزارها برای پردازش نهایی تصاویر به معماران
بســیار کمک میکننــد .نرمافزارهایــی چون «فتوشــاپ» 12که در
زمینــه ویرایش گرافیکی بــه کار مــیرود و نرمافزارهایی همچون
«کــور لدراو»« ،13ایالســتریتور» 14و «ایندیزایــن» 15از رایجتریــن و
شناختهشدهترینها در این حوزه به شمار میروند.

تصویرپردازی
تصویرپــردازی 16دربرگیرنــدۀ مجموعــۀ فنونــی اســت که برای
عینیتبخشــیدن بــه ذهنیــات بــه کار مــیرود .تصویرپــردازی
میتوانــد بــه کمــک نمودارهــا ،طر حوارهها و تصاویــر و به منظور
رساندن پیغامیمشخص به مخاطب انجام شود .تصویرپردازی
دربرگیرندۀ حوزههای زیر است:
مدلســازی ســهبعدی :مدلســازی ســهبعدی فرآینــد
ایجــاد نمــودی ریاضی از پوســته بیرونی یک شــیء در نرمافزاری
مخصــوص اســت .مــدل ســهبعدی ممکــن اســت بــه منظــور
شبیهســازی رفتار و وا کنشهای فیزیکی اشــیاء ،ساخت اجسام
واقعــی توســط چاپگرهای ســهبعدی یــا تولید تصاویــر دوبعدی
طــی فرایند «پرداخــت نهایی» 17تهیه شــود .نرمافزارهایی چون
«تــریدی مکــس»« ،18اســکچآپ» 19از پرکاربردترینهــا در زمینه
مدلسازی سهبعدی هستند.
طراحــی بافــت و جنــس 20و پرداخــت نهایــی :طراحی بافت
و جنــس ایجاد بافت و رنگی متناســب بــا مصالح مختلف در عالم
واقعیــت بــه مدلهــای ریاضــی اســت .پرداخــت نهایــی آرایــش و
دســتکاری نمودهــای ریاضــی از نقطههــا و صفحــات در دنیایی
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مجــازی ،در پی ایجاد طر حوارهای از یک مدل ســهبعدی اســت.
«وی-ری» 21یک موتور پرداخت نهایی است که به عنوان مکمل
ِ
22
نرمافزارهای پردازش سهبعدی مانند «تریدیمکس»« ،راینو»
و «اسکچآپ» به کار میرود.
23
ویدئــو و متحرکســازی  :متحرکســازی در برگیرنــدۀ
مجموعــهای از فنــون بــرای ایجاد تصاویر متحــرک و برای نمایش
بهتر احجام و فضاها اســت .متحرکســازی فرآیندی است شامل
تولید تصاویری مرتبط با هم ،در عین حال با اندکی تفاوت نسبت
به هم ،به صورتی که بازنمایی پیدرپی آنها با ســرعتی مناســب،
تداعیکننــدۀ حــس حرکــت و پویایــی محیــط و اجســام تشــکیل
دهنــدۀ تصویــر باشــد .نرمافــزار «تــریدی مکــس» و «مایــا» 24از
نرمافزارهای رایج برای متحرکسازی در معماری است.

مدلسازی دادههای ساختمانی

25

الگوسازی و طراحی بر مبنای اطالعات ساختمانی ،فرآیندی
اســت شــامل تولیــد و مدیریت نمودهــای رایانــهای از محتویات
فیزیکــی و کاربــردی در ساختمانســازی .حاصــل آن بــه صورت
دانشی با قابلیت به اشترا کگذاری در مراحل مختلف طراحی از
ایده تا جزئیات ،ســاخت ،بهرهبرداری ،نگهداری و حتی تخریب
توســط تصمیمســازان مورد اســتفاده قــرار میگیرد .مدلســازی
دادههــای ســاختمانی در واقــع نــه یــک عمــل کــه مجموعــهای
از فعالیتهــا را دربرمیگیــرد کــه بــه نوعــی روش کار طراحــی،
سـ�اخت و اجرا را متحول ساخته اسـ�ت ( .)Smith, 2013از جمله
«رویت» 26و «آرشیکد» 27است که
نرمافزارهای رایج در این حوزه ِ
امکان ایجاد همزمان نقشههای ساختمانی و مدل سهبعدی را
همراه با اطالعات تکمیلی فراهم میکند.

طراحی بر اساس مولدها و پارامترها

28

ایــن نــوع طراحــی ،تکنیکی گام بــه گام و مرحلهای در مســیر
حل مســائل طراحی اســت .طراحی پارامتری مفهومیاســت که
تنــوع فکــری را از ریاضی بــه طراحی منتقل کرده اســت .طراحی
الگوریتمــی 29بــه اســتفاده از روشهــای پلــهای در حــل مســائل
طراحــی اشــاره دارد .طراحــی الگوریتمیبــه معنــی اســتفاده
از زبانهــای برنامهنویســی اســت کــه بــه طــراح اجــاز ه عبــور از
محدودیتهــای صفحــه کاربــری نرمافــزار و طراحــی بــر روی کد
و ن��ه ف��رم را میده��د (« .)Ceborski, 2010گراسهوپــر» 30یــک
ویرایشگــر گرافیکی الگوریتمیاســت کــه در ارتباطی تنگاتنگ با
ابزار مدلسازی سهبعدی «راینو» کار میکند.

کاربرد ترسیم با رایانه در فرآیند طراحی
برای بررسی کاربرد ترسیم با رایانه در فرآیند طراحی ،میتوان
بــار دیگــر فرآیند ســه مرحلــهای ترســیم در طراحی را مــرور نمود.
در ایــن فرآینــد ،مرحلــۀ ثبــت اطالعــات ،بــه گــردآوری اطالعــات
و دادههــای مرتبــط بــا مســئلۀ طراحــی اختصــاص دارد؛ مرحلۀ
تحلیل ،که در آن اطالعات گردآوری شده مورد تحلیل و ارزیابی
قــرار میگیرنــد تا برای طراحی کارآیی یابنــد؛ و مرحلۀ طراحی که
براســاس دو مرحلۀ انجامشــدۀ پیشــین ،پاســخی برای مســئله
طراحی میشــود .در اینجا هدف این اســت که کاربــرد رایانه را
به طور عام در روشهای مرسوم طراحی معماری که در برگیرندۀ
ســه مرحلۀ فوق اســت بررســی کنیــم؛ روشهایی کــه همچنان
بــر ذهــن خالق طــراح در فرایند طراحی متکی اســت ،نه اینکه بر
مبنای قابلیتهای نرمافزاری تعریف شده باشد(نمودار .)۲

ه اصلی در فرآیند خالق طراحی معماری و کاربرد ترسیم با دست و رایانه در مهارتهای مختلف هر مرحله ،با اشاره بر میزان کارایی.
نمودار  -۲سه مرحل 
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گردآوری و ثبت اطالعات
مشــاهده :آنچه در مرحله گــردآوری اطالعــات رخ میدهد،
ً
تــا آنجا که مربوط به مشــاهده اســت ،عمدتا با عکاســی توســط
دوربیــن جایگزیــن میشــود .در ایــن روش ،طــراح از هــر صحنــه،
مکان یا موضوعی که بر طراحی مؤثر است ،عکاسی میکند .امروزه
دوربینهــای دیجیتــال امــکان انتقــال ســریع تصاویر بــه محیط
رایانــهای را فراهــم کردهانــد .با این حال عکاســی هرگز تضمینی بر
ً
رخــداد امر مشــاهده که امــری مطلقا ذهنی اســت در فرایند ثبت
نیســت .گذشــته از آن ،همۀ اطالعاتی که برای طراحــی گردآوری
ً
میشــود ،لزومــا در قالب عکس قابــل گردآوری نیســت .گاه طراح
برداشتهای خود را به صورت پالن ،نما ،برش یا تصاویر گرافیکی
خاص ثبت میکند.
ً
عکاســی صــرف لزومــا ادرا ک اطالعــات را کــه امــری
ادرا ک:
ِ
ذهنــی اســت ،فراهم نمیکنــد .طراح میتواند به کمــک رایانه با
ویرایشهایی گرافیکی ،نشانهگذاری ،یادداشت بر روی تصاویر یا
نقشههای موجود ،زمینۀ ادرا ک و دستهبندی اطالعات را فراهم
کنــد .به طور مثــال ،نرمافزار «فتوشــاپ» یا «کــورل» اضافهکردن
نکات ویژه ،یادداشت و غیره را بر تصاویر موجود ممکن میکند.
تمییــز :در بخشــی از اطالعــات گردآوریشــده ،بــه کمــک
نرمافزارهــای گرافیکــی میتــوان بــا ایجــاد گرافیــک خــاص بــر
تصاویــر موجــود ،امــکان تمییز عوامــل مختلف ،دســتهبندی و
آمادهکردن آنها را برای مراحل بعدی فراهم کرد.
برقراری ارتباط :اطالعات ذخیرهشــده و دســتهبندی شــده
در رایانه را میتوان به صورتهای مختلفی آمادۀ ارائه کرد و به
کمــک نرمافزارهای مختلف برای ارائــه و بهرهبرداری در مراحل
بعــدی آمــاده کــرد .اما آنچــه مهمتر اســت ارتباط خــود طراح با
مطالب گردآوری شــده اســت که امــری ذهنی و فراتــر از تصاویر
گرافیکی ایجاد شده با رایانه است.

تحلیل اطالعات
بررسی دادهها :ترسیم با رایانه در این مرحله کمک خاصی
به طراح نمیکند ،زیرا از ویژگیهای خاص این مرحله فرایندی
است که در ارتباط با ذهن طراح رخ میدهد .این فرایند بیشتر
بــه ارتباط ترســیم دســتی با ذهــن مرتبط میشــود .در اینجا،
طراح به مطالعه و تأمل بر روی موضوعات و تصاویر و ترسیمها
میپردازد و بیشــتر نیازمند ترســیم با دســت اســت تــا بتواند به
تدریج آنچه را که میجوید بیابد.
تجریــد :پس از بررســی مقدماتــی دادهها و تقســیمبندی آنها،
اطالعــات گردآوریشــده میتوانــد توســط نرمافزارهــای متعــدد
بــه زبــان انتزاعــی تجریــد شــود و در انــواع دیا گرامهــا ،نمودارهــا و
ماتریسها بررسی شود تا تحلیل و نتیجهگیری از آنها راحتتر شود.
در این بخش ،رایانه ابزار تحلیلی مفیدی است که تهیۀ نمودارها
و نتیجهگیرهــای متعــدد از آنهــا را تســهیل میکنــد .نرمافزارهــای
گرافیکــی و تحلیــل معمــاری در تجریــد نقشــههای معمــاری،

نقشــههای شــهری ،نماها و دیگر اطالعات میتواند مفید باشــد.
ایجاد ساختار مجدد :رایانه میتواند به طراح کمککند تا به
ایجاد ساختارهای مختلف میان دادهها بپردازد و در صورت لزوم
و بر اســاس نتایج حاصله ،ســاختارهای جدیدی میان آنها ایجاد
کند .کارایی برتر رایانه در این زمینه بستگی به موضوع مورد بررسی
و نوع ساختار میتواند متغیر باشد.

طراحی
رمزگــذاری و تبدیــل بــه زبــان تصویــر :در ایــن مرحلــه،
اطالعــات ،دادههــا و برداشــتهای پیشــین پــس از تحلیــل و
پــردازش ،آمادۀ بهرهبرداری و ترجمه به زبان تصویر میشــوند.
ایــن مرحلــه نیز هماننــد مرحله قبــل ،همراه با تحــول و تکامل
ذهــن پیــش میرود .هیــچ تصمیمــیدر ذهن طراح بــهصورت
نهایی و قطعی وجود ندارد .در طی یک فرآیند ،طراح بهتدریج
اطالعــات را ترکیــب مینماید .در این مرحله ،ترســیم با دســت
نقش بسیار مهمتری در پرورش اندیشۀ طراح دارد .او نیاز دارد
بدون هیچ واســطهای ،آنچه را که در ذهنش میگذرد بر روی
کاغــذ ترســیم کنــد تــا بتوانــد بر اســاس رابطــۀ ذهن و دســت در
چرخۀ ترسیم ،اندیشۀ طراحیاش را توسعه دهد.
انعطــاف در تفکر :امــروزه کاربرد رایانه در طراحی معماری دو
جنبــه دارد ،یکــی به عنوان ابزار ترســیم و دیگری به عنوان نوعی
تفکر رایانهای در طراحی .زمانی که رایانه به عنوان ابزار ترسیم به
کار میرود ،رایانه در چرخه ترسیم با ذهن طراح ارتباط مستقیم
برقرار نمیکنــد بنابراین نقش تعیینکنندهای در انعطاف فکری
طــراح در فراینــد طراحــی ندارد و تنها ترســیم معمارانه را تســریع
و تســهیل میکنــد .در کاربرد رایانه به عنــوان نوعی تفکر طراحی
رایانــهای ،نرمافزارها نوعی خط مشــی از پیش تعیینشــده برای
طراحی تعریف میکنند که بر تفکر شخصی طراح و فرایند ذهنی
او متکی نیست و تا حدی خط فکری طراحی را هدایت و کنترل
میکند و نوعی رابطه الگوریتمیک و منطقی میان عوامل طراحی
برقرار میکند .در این نوع طراحی ،ذهن متفکر نقش چندانی در
آفرینش گام به گام طرح ایفا نمیکند.
جســتجوی فرصتهــا :رایانــه و نرمافزارهــای رایانــهای بــا
ارائــۀ امکاناتــی ،تهیــه ســریع نســخهها و گزینههــای متعــدد از
طر حها ،مقایســۀ آنها و انجام تغییرات جزیی را ممکن میکند.
امــکان مقایســۀ همزمان ایدههــا و طر حهــا در مراحل مختلف
و در نهایــت انتخــاب ایــدۀ برگزیــده ،از جملــه مزایــای رایانــه در
ایــن مرحله اســت .در طول فرآینــد طراحی ،طــراح میتواند در
مراحــل متعــدد ،بــا تصمیمگیریهــای مقطعــی ،اندیشــۀ خود
را از طریــق مدلســازی ســهبعدی بــا رایانــه بیازمایــد .بدیــن
ترتیــب ،او میتوانــد در مقاطع متعدد ،اندیشــه و طــرح خود را
با پیشفرضهای مسئله مورد آزمون قرار دهد و یا در مقاطعی
طرح را با دیگران در میان گذارد (.)Porter, 1990, 151
نرمافــزاری چــون «رویــت» امــکان بســیار خوبــی در اختیــار
طراحــان قــرار داده کــه در هر لحظــه از طراحی با ایجــاد تغییرات
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و اصالحات کلیه اطالعات ،نقشــهها و تصاویر ســهبعدی به طور
همزمـ�ان تغییـ�ر میکنـ�د ( .)Dzambazova, 2009, 10طراحــی
بــر اســاس مولدهــا و پارامترهــا نیــز که بــه مــدد نرمافــزاری چون
«گراسهوپــر» رواج یافتــه اســت ،نوع دیگــری از امــکان را در این
مرحله فراهم آورده اســت .در این بخــش ،با تغییر جزئی دادهها
میتوان به سرعت پاسخهای جدید را مشاهده و مقایسه کرد.
معرفی طــرح :در نهایت ،پس از خاتمۀ فرآیند طراحی ،طرح
نهایــی میتواند بــه صورت دقیق و فنی ،توســط رایانه ترســیم و
معرفــی شــود .در ایــن نرمافزارها پــس از خلق احجام ســهبعدی
در فضــای مجــازی ،زاویۀ دیدهای مناســب انتخــاب و به عنوان
تصاویــر ســهبعدی ذخیــره میشــوند .بــه کمــک ایــن نرمافزارها
میتــوان همچنیــن تصاویــر متحــرک ایجــاد کــرد .از ایــن مرحله
بــه بعــد نرمافزارهــای مختلفــی وجــود دارد کــه هر یــک امکانات
گســتردهای بــرای معرفــی طــرح ،برقــراری رابطــه از طریــق ایجاد
محیــط تعاملــی 31با طــرح 32و همچنیــن تحلیل آن را در شــرایط
مختلف فراهم میآورد.33

مقایسه ترسیم با دست و رایانه در فرایند طراحی
در دو بخــش پیش ،نقش ترســیم با دســت و رایانــه در فرآیند
خــاق طراحــی معمــاری بررســی شــد .چنــان کــه بررســی شــد،
ً
ترســیم با دســت در فرآینــد طراحی بســیار کارآمد اســت و تقریبا
در مهارتهــای مختلــف هر ســه مرحلۀ ثبت اطالعــات ،تحلیل
اطالعــات و طراحــی ،نقــش مهمیبرعهــده دارد .از ســوی دیگر،
تواناییهای رایانه و نرمافزارهای رایانهای توانسته توجه معماران
و طراحان را به خود جلب کند .در ترسیم طراحی ،نتیجه ترسیم
تنها اهمیت ندارد ،بلکه فرآیندی مهم است که طی آن ،از مرحلۀ
شــناخت صورت مســئلۀ طراحــی تا تحلیل دادهها ،جســتجوی
راهحل ،تولد اید ۀ طراحی ،پرورش و رشــد آن تا رســیدن به طرح
نهایی ،ذهن طراح همواره در تحول و تغییر است .دست و دقتی
که به واســطۀ دســت بر صفحه ترســیم انتقــال مییابد ،اهمیتی
ندارد ،بلکه نقش دست بهمثابۀ واسطۀ مستقیم اندیشه و طرح
مورد توجه است .با توجه به نقش دست و توانایی آن در ترسیم
طراحی و ترســیم نهایی طرح ،کاربرد ترســیم بــا رایانه در مراحل
مختلف طراحی را میتوان با ترسیم دستی مقایسه کرد.
مرحلۀ ثبت اطالعات :علیرغم امکان ثبت تصاویر و اطالعات
بــه کمک عکاســی ،رایانــه ســهم خاصــی در فرآیند ذهنــی ادرا ک
برعهده ندارد .ترســیم با دســت به خاطر ارتباط تنگاتنگ با ذهن
طراحــی ،بــه مشــاهده و ادرا ک دادهها نقــش مهمیایفا میکند.
رایانــه در ایــن مرحلــه بیشــتر در دســتهبندی ،تمییــز و تفکیــک
دادههــا و آمادهســازی آنهــا بــرای مرحلــۀ بعــدی بــه کار مــیرود.
مرحلۀ تحلیل دادهها :برخی نرمافزارها انجام فعالیتهایی
چون تجرید دادهها و ایجاد ســاختار مجدد را تســهیل میکنند.
تهیــه انــواع دیا گرامهــا و نمودارهــا ،تحلیــل و تطبیــق دادههــا و
نتیجهگیــری از آنها و ایجاد ســاختارهایی جدید در آنها به کمک
برخــی نرمافزارهای رایانــهای گاه بهتر و دقیقتر انجام میشــود.

بــا ایــن حــال ،در مرحله بررســی دادههــا ،که امری ذهنی اســت
و نیازمنــد مدیریــت ذهنــی طــراح اســت ،رایانه به طور مســتقل
کارایــی کافــی و الزم بــرای انجام فعالیت را نــدارد و تنها به عنوان
ابزار کمکی در انجام تحلیلها و استنتاجهایی که طراح تصمیم
میگیرد به کار میرود.
مرحلــۀ طراحــی :هــر چــه فرآینــد طراحــی به ســمت نتیجۀ
طراحــی پیشتــر میرود ،نقــش رایانه در آن پررنگتر میشــود.
اما در مراحل ابتدایی که ذهن طراح باید بیشتر فرآیند طراحی
را هدایــت کند و تصمیمهای خالقانه گرفته شــود ،رایانه واجد
کارایــی الزم و کافــی نیســت .با وجــود اینکه امروزه تالش شــده
تــا رایانــه وارد حــوزۀ طراحــی رایانهای شــود ،اما ایــن نرمافزارها
تا کنون توانستهاند تنها به جنبه منطقی روابط میان اطالعات
و دادههای طراحی بپردازند .به عبارت دیگر ،بخشــی از نتیجۀ
طراحــی حاصــل رابطــۀ منطقــی یــا ریاضــیوار میــان دادههــا و
بخشــی دیگه حاصل رابطهای اســتداللی اســت که جنبههای
حســی ،عاطفــی ،عقلــی انســان نقــش مؤثــری در تصمیمگیری
نهایــی دارد .در چنیــن بخشهایــی از فرآیند طراحی اســت که
رایانه هنوز نمیتواند به عنوان یک ابزار کارآمد جانشین ترسیم
با دســت شــود .برای همین مراحل نهایی طراحــی که نیازمند
کار ترسیمیبیشتر برای کسب نتیجۀ طراحی است ،میتواند به
کمک نرمافزارهای ترسیمیسرعت و کیفیت باالتری پیدا کند.
بر اســاس مقایســۀ فــوق ،ترســیم با دســت و رایانــه را میتوان
براســاس پارامترهــای ســرعت ،دقــت ،ارتبــاط بــا ذهــن طــراح و
وابســتگی بــه ابزار مورد ارزیابی و ســنجش قــرار داد و نقاط قوت و
ضعف هر یک را بررســی کرد .ترســیم با دست ارتباط تنگاتنگی با
ذهن طراح برقرار میکند ،وابســتگی کمتری به ابزار ویژه دارد و با
حداقل ابزار و در هر زمان و مکانی قابل انجام است .آنچه با دست
ترســیم میشــود ،متناســب با هدف هــر مرحلــه از طراحی ،دقت
مناســب خود را دارد و همزمان و به موازات پیشرفت ذهن طراح
بــه مرحلۀ دقیق و نهایی نزدیک میشــود .با این حال ترســیم با
دســت به ویژه در مراحل نهایــی ،زمان زیادی به خود اختصاص
میدهــد .فرآینــد آمــوزش آن نیــز پرورشــی اســت و متناســب بــا
توانمندی افراد تعیین میشــود .در مقایســه با دســت ،ترسیم با
ً
ً
رایانــه مســتقیما بــا ذهن طراح رابطه نــدارد و ذهــن را کامال درگیر
فرآیند ترســیم نمیکنــد .هوش رایانــهای به مــوازات ذهن طراح،
فعالیت میکند و حتی خطر آن را دارد که ذهن طراح را جهتدهی
و هدایت کند .ترسیم با رایانه به شدت وابسته به ابزار مجهز است
و در هر زمان و مکانی در دسترس نیست .خروجی ترسیم با رایانه
ً
معموال بسیار دقیق است و ا گر چه در فرآیند طراحی ترسیم شود،
نمیتواند فرایند تفکر طراحی را با خود منتقل کند .با این حال،
رایانه امکان خوبی در کار با دادهها و استنتاج دقیق و سریع از آنها
فراهم میکند .ســرعت ترســیم با رایانه چندان باال نیســت اما در
ویرایش و اعمال تغییرات بر ترسیمها و تکثیر و ترسیم گزینههای
مختلــف ســرعت باالیــی دارد .ایــن در حالــی اســت که ترســیم با
دست در این امر کندتر است و انرژی بیشتری میگیرد.
بر اساس آنچه گذشت ،قیاس کاربرد دست و رایانه در ترسیم
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معماری،هرگزبهمعنایارجحیتیکیبردیگرینیست.باتوجهبه
پیشرفت قابل توجه نرمافزارهای رایانهای در حوزه ترسیم و طراحی
معماری،روشهایطراحیخالقانهمعماریبایدبهنحویتنظیم
شود که در مراحل مختلف بتواند از کارایی مفید ترسیم با دست و

ترسیمبارایانههردواستفاده کند.بنابراین،رایانههرگزنمیتواندبه
کل جانشین ترسیم با دست شود .ذهن طراح باید به عنوان مال ک
اصلی کار تعیینکنندۀ جایگاه ترسیم با دست و ترسیم با رایانه در
مراحل مختلف طراحی معماری شود(نمودار .)۳

نمودار  -۳مقایسه تطبیقی کارایی ترسیم با دست و ترسیم با رایانه در جریان فرآیند خالق طراحی معماری.

نتیجه
دســت در ترسیم معمارانه نقشــی فراتر از ابزار دارد و این دست
است که ابزار مختلف را در دست میگیرد تا بیرونیسازی اندیشه
و فراینــد خالقانه طراحــی را محقق کند .رایانه به مثابــه ابزاری در
دســت طراح است که میتواند بر توانمندیهای دست در فرآیند
ترســیم بیافزاید و در فرآیند طراحی نقش داشــتهباشــد .رایانه به
مثابۀ جانشینی برای دست ،به معنای قطع ارتباط مستقیم ذهن
و ترســیم ،نمیتوانــد کارآیــی الزم را در مســیر طراحی دربر داشــته
باشد .رایانه خود به واسطۀ دست با ذهن انسان ارتباط مییابد.
بنابراین در حقیقت در حوزۀ ترســیم ،دست و رایانه دو چیز برابر و
متجانس نیستند و رایانه را نمیتوان بهتنهایی جانشین دست و
توانمندیهای آن شمرد .بلکه آنچه در حوزۀ ترسیم معمارانه به
دست مرتبط با ذهن طراح است.
رایانه حیات میبخشدِ ،
بر این اساس ،رایانه تنها به مثابه ابزاری کارآمد و توانمند است

کــه میتوانــد نقش مهمیدر دســت توانــای طراح بر عهــده گیرد و
قابلیتهــای مفیدی در اختیــار او قرار دهد .ا گــر فرآیند طراحی را
فرآیند حل مســئله یا عینیســازی یک امر ذهنی بدانیم ،ترســیم
با دســت مهمترین وســیله بــرای بیرونیســازی امر ذهنی اســت.
ترســیم بــا دســت ،ذهن طــراح را بــه فعالیــت و زایش وا مــیدارد و
فرآینــد خالقیت و تفکر را همراه با عینیســاختن ذهنیات هدایت
میکند .رایانه نیز ابزاری دقیق ،هوشــمند و کارآمد است که طراح
را در فرآینــد عینیســازی یــاری میدهــد .هرچه فرآینــد طراحی از
مرحلۀ زایش فکری فاصله میگیرد و به مرحلۀ معرفی فکر نزدیک
میشود ،کاربرد رایانه مفیدتر است .با توجه به ویژگیهای مثبت
اســتفاده از هــر یک در فرآیند طراحی ،بهتریــن روش بهرهبرداری،
تلفیق آ گاهانه و برنامهریزیشــدۀ ترسیم با دســت و رایانه در تک
تک مراحل طراحی است.

پینوشتها
ً
 1معموال در زبان فارسی به جای عبارت «ترسیم با دست آزاد» از عبارت
«طراحی با دست آزاد» استفاده میشود .واژۀ «طراحی» در حقیقت معادل
واژۀ « »Drawingدر زبــان انگلیســی بــهکار مــیرود ،کــه ازنظــر لغــوی عبــارت
ً
اســت از هنر به تصویر کشــیدن اجســام یا اشــکال بر روی یک ســطح عمدتا
بهوســیله خطوط و توســط مداد یا قلم (Cambridge Advanced Learner’s

 .)Dictionary © Cambridge University Press, 2003, Version 1.0ایــن
در حالــی اســت کــه واژۀ « »Designنیــز در زبــان فارســی بــه واژۀ «طراحــی»
ترجمــه شدهاســت .طراحی به این معنــا عبارت اســت از برنامهریزی و خلق
یــک اثــر هنــری ،معماری یا غیــره (طراحی َ [ .ط ْــررا ] (حامص ) عمل و شــغل
طــراح .بــی رنگگــری  .نقشــهریزی .نقشــه بنائــی را بر کاغــذ ،با حبر یــا مداد

14
۱۳۹۳  بهار۱ شماره۱۹  معماری و شهرسازی دوره- نشریه هنرهای زیبا

29 Algorithmic Design.
30 Grasshopper (http://www.grasshopper3d.com).
31 Interactive/Virtual Environment.
 خلــق ایــن نــوع فضــا در محیــط مجازی عــاوه بــر ایجاد امــکان درک32
 بــه کاربــر اختیاراتی جهــت تعامل با،فضــا از طریــق حرکــت توســط مخاطب
فضــای مــورد نظر میدهد؛ و امــکان تجربه و آزمون طــرح معماری را پیش از
.ساختهشدنش فراهم میکند
 نرمافزارهایــی طراحی شــدهاند که به معماران امــکان تحلیل عوامل33
 زلزلــه و غیــره را در نمونههــای طراحیشــده، نــور، همچــون انــرژی،مختلــف
» ازSpace Syntax« » وEcotechٍ«  نرمافزارهایــی چــون.فراهــم میکننــد
.نرمافزارهای پرکاربرد در این حوزه به شمار میروند

فهرست منابع
،)۱۳۹۰(  حســین، علی و باســتانی، محمــود و اندجی گرمارودی،گالبچــی
، در معماریCAD/CAM/CAE  کاربــرد فناوریهــای:معمــاری دیجیتــال
. تهران،انتشارات دانشگاه تهران
 مقدمهای بر معمــاری و طراحی: رونــد طراحــی،)۱۳۷۹( . ســام اف،میلــر
 نشــر، چاپ دوم، ترجمۀ محمــد احمدینــژاد و مهرنوش فخارزاده،داخلــی
. اصفهان،خا ک
Ceborski, Jaroslaw (2010), Introduction: Parametric Design, in:
http://www.rethinking-architecture.com/introduction-parametricdesign, 354.
Ching, Francis D.K. & Juroszek, Steven P. (2010), Design Drawing,
John Wiley & Sons, Inc., 2nd Edition, New Jersey.
Crowe, Norman A. & Laseau, Paul (1984), Visual Notes for Architects
and Designers, Van Nostrand Reinhold Co., New York.
Dzambazova, Tatjana & others (2009), Introducing Revit Architecture
2010: BIM for Beginners, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis.
Faruque, Omar (1984), Graphic Communication as a Design Tool, Van
Nostrand Reinhold Co., New York.
Gardan, Yvon (1986), Architectural Design and CAD, Kogan Page &
New York: Nichols Publishing Company, London.
Hanks, Kurt & Belliston, Larry (1977), Draw! A Visual Approach
to Thinking, Learning and Communicating, William Kaufmann, Inc.,
California, Los Altos.
Lockard, William Kirby (1982), Design Drawing, Van Nostrand
Reinhold Co., Revised Edition, New York.
Porter, Tom (1990), Architectural Drawing, Van Nostrand Reinhold
Co., New York.
Rowe, Peter G. (1987), Design Thinking, The MIT Press, 2nd printing,
Cambridge, Massachusetts.
Smith, Michael (2013), What is BIM- Building Information
Modeling?, in: http://www.thenbs.com/bim/what-is-bim.asp.

.)  (غیاثاللغــات ) (آنندراج.  نقاشــی.و یــا بــر زمیــن با گچ و ماننــد آن کــردن
 َ[ط ْــررا ک َ َد ] (مص مرکب ) نقشــهریختن.(لغتنامــه دهخــدا) طراحیکــردن
 واضح اســت که کاربرد واژۀ طراحــی برای هر دوی.)) (دهخــدا. طر حکــردن.
ایــن دو مفاهیــم فهم موضــوع رابه ویژه هنــگام حضور هر دو مفهــوم به طور
» به نظر میرســد واژۀ «ترســیم، بدین ترتیب.همزمان دچار مشــکل میکند
.معادل صحیحتری برای واژۀ «دراوینگ» است
»«ترســیم طراحی
عنــوان
تحــت
 «ویلیــام کربــی ال کارد» درکتــاب خــود2
ِ
 ســه نوع ترســیم را معرفی میکند که عبارتند از ترســیم،)Design Drawing(
) و در نهایتdrafting( » «ترســیم فنــی،)work of art( »بــه مثابــه «کارهنــری
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3 Perceptual Drawing.
4 Conceptual Drawing.
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6 Graphic Thinking.
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.Publishing Company, London
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13 CorelDRAW (http://www.corel.com).
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15 Adobe InDesign (http://www.adobe.com/products/indesign.
html).
16 Visualization.
17 Rendering.
18 3D Max (http://www.autodesk.com/products/autodesk-3dsmax/overview).
19 Google SketchUp (http://sketchup.google.com).
20 Material and Texturing.
21 V-Ray (http://www.chaosgroup.com).
22 Rhino (http://www.rhino3d.com).
23 Video and Animation.
24 Autodesk Maya (http://www.autodesk.com/products/autodeskmaya/overview).
25 Building Information Modelling (BIM).
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