
۹۳

تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس پایه معماری
گل آفتابگردان( )مرجعیت طبیعت در تمرین رجوع به 

کی قصر*1، حسین پورمهدی قائم مقامی2 آزاده خا
گروه معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ۱ استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، 

گروه معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ۲ استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، 

)تاریخ دریافت مقاله: ۹6/۱۲/۲۱، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۷/۲/۱۹(

چکیده

کارشناســی معماری دانشــکده معماری و  مقالــه حاضــر بــه بیان و تحلیل تجربه آموزشــی در ســال اول 

شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، با هدف مرجعیِت عناصر طبیعی به عنوان نمونه های تاِم طراحی 

کاربــردی و بــه لحــاظ محتــوا توصیفی-تحلیلــی اســت و بر  می پــردازد. روش تحقیــق از حیــث هــدف، 

گل آفتابگــردان، از دقیْق  کتابخانه ای و میدانی اســتوار اســت. فرایند نمونــه موردی تمرین  مطالعــات 

کار  گل آغاز می شــود و در قیاس و تحلیل یافته ها و نحوه به  کشــِف قاعده های ترســیمِی  نگریســتن و 

کارگاه به  بستن در آثار معماری قوام می یابد و با استفاده از درس های آموخته در رفع نیازهای طراحانه 

که مرجعیت طبیعت، مشوّ ِق دانشجویان به خوْب دیدِن  انجام می رســد. از یافته های تحقیق آنســت 

عناصــر طبیعــی و مصادیق معماری متاثر از نظم طبیعی اســت. بر اســاس بازخوردها، چنین تمریناتی 

کارگاه سال اول، تقرب به  کارگاه ســال اول مناســبت دارند. دســتاورد فراینْد برای  به لحاظ جامعیت با 

زیبایِی معقول، تقویت قوای تحلیلی، ورود به خالقیت، هندســه و ســاخت است. از چالش های پیش 

کمتر آماده بودن دانشجویان سال اولی برای  که متوجه  روی مدرسان، هدایت نسبتًا پیچیده ای ست 

کارهای عملی-گروهی و زمان بر بودن تمرین اســت. از آفت های تعریف  دقیــق دیدن طبیعــت و انجام 

گرفتار شدن در اقتباس صرفًا فرمی است.  نامناسب چنین تمریناتی، 

کلیدی واژه های 
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مقدمه

کلمــات بســیاری را شــنید. برای  گفتن، بایســتی  بــرای ســخن 
تقریــر، بایســتی بســیار خوانــد و در امــر آموختن معماری، بایســتی 
کــرد. به نظر می رســد برای  بــه ریشــه های تغذیه کننــده فکــر رجوع 
رجــوع به ریشــه های مقــوم فکر، الزم اســت نوآموزان معمــاری۱، بر 
کنند. در  اســاس پیشــینه رجوِع بشــر به مراجع، بــه موضــوع ورود 
این راســتا، در ادبیات موضوع، معماراْن بســتر فــراخ طبیعت را به 
که در حوزه آموزش  عنــوان یکــی از اصیل ترین مراجع قــرار داده اند 

معماری، تحقیق حاضْر مدخلی بر آن قرار می دهد. 
گرفتن در معرض آموختن از طبیعت، روش عملی تحقیق   قرار 
کــه یادگرفتــن از طریــق حضــور، دقــت و  میدانــی را طلــب می کنــد 
تعامل اســت. ورود به این مســیر چشمان و دســتان بازی را طلب 

که آماده جستجو و حل مساله باشند.  می کند 
در ادبیــات موضــوع، روشــی معــروف بــه آمــوزش بــا دســتان باز۲ 
کــه ایجاباتی طلب می کند: » تدریس بایســتی منســجم  وجــود دارد 
باشــد و یادگیــری همــه جانبه مباحث نظری مهندســی را بر مبنای 
گسترانیدن خالقیت بر مبنای بهبود مهارت حل مساله  تمرین ها و 
گروهی پیش ببرد« )Carlson,1999, 20(. رشته معماری  کارهای  در 
نیز به عنوان زیرمجموعه رشــته های مهندســی، نیاز به تمریناتی بر 
مبنای روش آموزش با دستان و چشمان باز دارد که در دروس پایه، 
کید بر مدل آموزشی مبتنی  سهل و ممتنع است. از نگاهی دیگر، تا
بر مهارت هــای همزمان»فهمیــدن- طراحی- ســازوبرگ-عمل«۳، 
گروهی  از مدل هــای مهارتــی آمــوزش مهندســی در قالــب تمرینــات 
و عملــی بیــان شــده اســت)Gustafsson et al., 2014(. در تحقیــق 
حاضــر، بــه منظــور ایجــاد مدخــل در فهــم مضامینــی بــا مرجعیــت 
کار عملی-گروهی دانشجویان، به بیان و تحلیل  طبیعت بر مبنای 
کارشناســی معماری دانشــگاه  تحقیق میدانی4 در دروس پایه دوره 
شهید بهشتی پرداخته خواهد شد. پس از آن موارد قابل تعمیم در 

تمرینات مشابه تبیین خواهند شد.
پرسش های تحقیق عبارتند از:

- مرجعیت طبیعت در حوزه معماری چه پیشنهای دارد؟
کارشناســی معماری، تمریناتی  - چگونه می توان در ســال اول 

که در مسیر آموختن از طبیعت قرار بگیرد؟ کرد  تعریف 
گل آفتابگردان چه منازلی دارد؟ چالش ها و  - تمرین رجوع به 
گل آفتابگردان به چه مواردی تعلق می گیرد؟ فرصت های تمرین 

- در تعریــف تمرینــات مشــابه، مدرســان معمــاری چــه منازلی 
پیش رو خواهند داشت؟

که در متن پیش رو استفاده خواهند شد، به  کلماتی  در ادامه، 
طور مختصر بیان خواهند شد:

طبیعــت: اشــاره بــه بخــِش غیــِر انســاْن ســاخِت جهــان اســت 
)فرهنگ معین(.

مرجعیــت طبیعت: اصالت رجوع بــه پدیده ها و عناصر طبیعی 
کسوت نمونه های تام طراحی است.  در 

قاعده های همنشینی: قاعده در فرهنگ دهخدا به معنای بنیاد 
دیوار آمده اســت و اشــاره به بنیاد و اساس دارد. منظور از قاعده های 
همنشــینی، اصــول و اســاس ترکیــب عناصــر و اجــزا با یکدیگر اســت.
اقتبــاس6 در ادبیــات و  از طبیعــت«5 در معمــاری:  »اقتبــاس 
هنــر بــه معنای وابســته به وانمایی اســت و در طبیعت، به معنای 
وانمایی از طبیعت است و در حوزه مهندسی شناخته شده است. 
کشــف قاعده هــای همنشــینی عناصر  در متــن حاضــْر اقتبــاْس بــه 
طبیعــی و اســتفاده از آنهــا در امــر طراحی تعلق می گیــرد. اقتباس، 

تقلید نیست بلکه آموختن از مراجع به منظور ایجاد اثر است. 
زیبایی معقول: وجهی از زیبایی و به موازات زیبایی محسوس 
کلیت یــک پدیده از منظِر عقل بیهوده نباشــند،  گــر اجزا و  اســت. ا
آن پدیــده از زیبایــی معقــول بهــره میبــرد. عناصر طبیعــی، مراجع 

گویایی برای جستجوی دالیل زیبایی معقول هستند. 
قاعده هــای  کشــف  از  کــه  اســت  زیرنقشــی  پنهــان:  هندســه 
همنشــینی عناصر موجود در طبیعت آشکار می گردد. در مراجع با 

.)Jacques,1975, 40( عنوان الگو۷ نیز استفاده شده است
که منزل به منزل تعریف می شوند  تمرین زنجیره ای: تمریناتی 

و حاصل اولی به عنوان ورودی دومی و الی آخر است.
که در طول  دروس پایه معماری: اغلب ناظر به دروســی اســت 

کارشناسی معماری ارایه می گردد 8. سه نیمسال اول دوره 

1-روش تحقیق

روش تحقیق حاضر از باب هدف، در تعریف تمرینات دروس پایه 
کاربــرد دارد و بــه لحاظ محتوا، ترکیبــی از مطالعات نظری  معمــاری 
که در  و مطالعات میدانی در تجارب مســتند شــده نگارندگان است 
قالب توصیفی-تحلیلی تبیین خواهد شد. به لحاظ محتوا، پژوهش 
حاضر به موازات مراجعه به منابع مکتوب و آرای صاحب نظران، به 
عناصــِر طبیعِی مخلوق و آثــار مصنوِع معماران با مرجعیت طبیعت 

در قالــب انجــام تمریــن، مواجهه میدانــی نموده اســت. در تحقیق 
کــه تمریْن آزموده شــده  میدانــی، بــه فراینــِد یکی از نیم ســال هایی 
اســت، اســتناد می شــود اما پشــتوانه آن بــه چندیــن دوره تجربه در 
کارگاه ســال اول معمــاری بــا دانشــجویان متفــاوت و عناصر طبیعی 
مختلف می رســد. چالش ها و دستاوردهای هر دوره تجربه تمرین، 
در تحلیل و امکان تعمیم آن به موارد مشابْه یاری رسان خواهد بود. 
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کتابخانــه ای: اقتبــاس از طبیعت در امــر معماری و  1-1- تحقیــق 
تعریف تمرینات دروس پایه

گرفتن آتش، آتش  اقتبــاس در لغــت نامه دهخدا به معنــای فرا
گرفتِن روشــنایی آمده اســت. در  گرفتِن آتش،  گرفتــن، آتــش پــاره، 
گرفتن، اخذکــردن، آموختن،  فرهنــگ معیــن، اقتباس به معنــای 
کتاب یا رســاله اســت ۹. اقتباس در فرهنگ عمید  گرفتن مطلب از 
کســی یا جایی  گرفتن مطلبی از  کردن و  چنیــن آمده اســت: »نقل 
گرفتن از  بــا تغییــر دادن آن بــرای پدیدآوردن اثــر جدید، دانــش فرا
گرفتن  کســی.« اقتبــاس در تمثیــل، در فرا گرفتــن از  کســی، فایــده 
گرفتــن، فایده  کســی، دانــش دادن، فایده  علــم، علــم آموختــن از 
کــه در  دادن اســتفاده می شــود. اقتبــاس اصطالحــی بدیــع اســت 
مــواردی همچــون اندکــی از قرآن یــا حدیث در عبارت خــود آوردِن 
بی اشــارت اســتفاده می گــردد. در دانشــنامه اســالمی، اقتباس به 
گرمابخشی  معنای جست و جوی شراره و پاره آتش برای روشنی و 

کار می رود.  کلمه انطباق یا بازنویسی نیز به  است. در برابر آن 
کلمه اقتباس، فصل مشــترک همه معانی در  بر اســاس ریشــه، 
کمک می کنــد طراح، اثــر خود را  کــه  گرفتــن از مرجعی اســت  تاثیــر 
در آینــه مراجــع خــود ببینــد. در اقتبــاس می بایســت قاعده هــای 
ک شــود و با دانســتن آن قاعده ها، ســعی طراحان  همنشــینی ادرا
مبنی بر تعمیم قواعد شود. طراحان با فهم قاعده های همنشینی 
عناصر ممکن است بتوانند دخل و تصرف نیز انجام دهند. دخل و 
تصرف در قاعده های همنشینی، به ساِن شمشیری دولبه است. 
یک سوِی آن عزِم ارتقای نمونه جدید و در عین حال هم خانواده 

کرده است.  نسبت به مرجع را دارد و سوی دیگْر قصِد تخفیف 
دور  گذشــته های  بــه  معمــاری  امــر  در  طبیعــت  از  اقتبــاس 
برمی گــردد: »اســتادکاران معماری و مهندســان معمار، ســال های 
ســال قبل تر از آنکه واژه های بایواینسپایریشن۱۰و بایومایمتیکس۱۱ 
تولید شــوند، از طبیعت به عنوان مرجع الهام و اقتباس اســتفاده 
می کردنــد و طبیعــت بــه عنــوان مرجعــی بــرای تکامــل تدریجــی از 
 Knippers  and Speck, ( »ســوی معمــاران شــناخته شــده اســت
که طبیعت بر اســاس تغییرات شــرایط، ســال ها  2012(. بهینــه ای 
بــه ســعی و خطا در آن پرداخته اســت، راه حل هایــی را پیش روی 
که ســبب شــکل گیری علم نوپای طراحــی طبیعی۱۲  بشــر قرار داده 
شــده اســت: »بایونیک به علم الگوگیری از سامانه ها، ساختارها و 
گردد«  سازوکارهای طبیعت برای حل مسائل مهندسی اتالق می 

کتاب(.  )قارونی، ۱۳۹4، یادداشتی بر چاپ 
از نــگاه نیپــرز۱۳ و اســپک۱4، تلقــی معماران از رجــوع به طبیعْت 
که  قابــل تقســیم بــه دو نــگاه اســت: » دوره هایــی وجــود داشــتند 
کارهایشان در  معماران تنوعی از شکل های طبیعی را مستقیمًا در 
قالب جایگزین نظم هندســی محض اســتفاده می کردند اما بعد از 
دوران عملکردگرایی، امروزه فهم زیبایی شناســانه بر جنبش هایی 
کم یا بیش مســتقیم  کــه نســبت فرم ها را به صــورت  اســتوار اســت 
 Knippers  and( »وام گرفتــه شــده از طبیعــت اســتوار مــی داننــد
Speck, 2012(. در ســال های اخیــر، طراحــی و ســاخِت مرجوع به 
که از آن میان می توان به موارد  گی هایی اســت  طبیعت دارای ویژ
گفتمــان ســاخت در معمــاری از ســاده به  کــرد: » تغییــر  زیــر اشــاره 

کمک رایانــه و همچنین  ســمت پیچیــده و جــزء به جزء شــدن بــه 
ورود ســاختارهای طبیعــی بــه عنــوان منابــع تشــخیص رفتارهای 
گی های زیر به ارمغان  که سبب شده ویژ سازه ای به حوزه طراحی 
آورده شوند: تجانس۱5، بی نظیری۱6، سلسله مراتب داشتن اجزا۱۷، 

.)Knippers  and Speck, 2012( »۱8چند منظوری
اقتبــاس از طبیعــت در تعریــف تمرینــات معمــاری، بــا تعریــف 
تمرینات انتزاعی۱۹و با فاصله از واقعیت در معماری متفاوت است. 
اســتفاده از ایــن محمــل در آموزش معمــاری با اصالــِت آموختن از 
طبیعــت در بســیاری از حرفه هــا بــه صــورت بــدوی نســبت دارد. 
کــه از دقت در عناصر طبیعی یافت می شــوند عبارتند از  مفاهیمــی 
ســازماندهی در نظم، دانه بندی اجزا، سایه و روشن، عمق و بعد، 
تقعــر و تحدب، اســتمرار، انســداد، چین و شــکن، تجانس، تضاد، 
گــواه تاریــخ در بســیاری از مصادیــق  کــه بــه  تشــابه، مقیــاس و ... 
کــرد رجوع بــه طبیعت  کید  معمــاری وجــود دارنــد. لــذا بایســتی تا
در تعریــف تمرینــات معماری، همواره اعتبــار بیرونی خاص خود را 
کشف قاعده های همنشینی  داراست. هنگامیکه دانشــجویان به 
عناصــر طبیعــی نزدیــک می شــوند و آن را قابل ترســیم می نمایند، 
که با آن پیچیدگی ها  کنند  می تواننــد بر مبنای آن چیزهایی خلق 
نســبت دارد. در تعریــف تمرینــات معمــاری با اقتبــاس از طبیعت، 

مراتب مختلفی پیش روی مخاطبان است: 
در یــک مرتبــه، اقتبــاس از طبیعت در مقام اســتعاره اســت. در 
طبیعــت، عناصــر طبیعــی رشــد می کننــد، تمرینــات معمــاری نیــز 
که ســیر از ســوال به جواب، نســبتی  بایســتی طوری تعریف شــوند 
که روند زنجیره ای  با مفهوم رشــد داشــته باشــد. تعریف تمریناتی 
و رو بــه رشــد را در نــزد دانشــجویان طــی می کننــد، تعبیــری از این 
که  کرد  معناست. به این ترتیب بایستی تمرینات را طوری طراحی 
کارگاِه معماری حرکت  همــراه ارتقای پله های فهم دانشــجویاْن در 
کــه در راهبرد فــن تعلیم، با پله هــای فهِم  کننــد. دربــاره تمریناتــی 
دانشــجویان، خود را رشــد می دهند چنین آمده اســت: »با تعریف 
کارگاِه عملی میآورند و از نیروی  که مهندسی را به داخل  تمریناتی 
گروهی دانشجویان بهره می برند، بهتر می توان مفاهیمی چون  کار 
مقیاس، تشابه، استعداد مصالح، توان عناصر سازهای و در نهایت 
.)Mac Namara, 2012( »طراحی را با دانشجویان در میان گذاشت

در مرتبــه دیگــر، یادگیــری از طبیعــت در مقــاِم آمــوزگار اســت. 
آمــوزگاِر طبیعــت یــاد می دهــد و اصــالح می نمایــد. بــه ایــن ترتیب 
کار بســتن در نیازهــای طراحانه  آموختــن از عناصــر طبیعــی در بــه 
کارگاه معمــارْی اصالــت دارد. در این مرتبه، از ظاهِر عناصِر طبیعی 
ک و آموختن  تــا باطــِن آنها، قواعد همنشــینی متعددی بــرای ادرا

وجود دارند. 
بــر مبنــای  آمــوزش معمــاری  تمرینــات حــوزه  کلــی،  بــه طــور 
کــه وو۲۰ و همکارانش ارائه  گرفتــن از مرجع، بر اســاس مدلــی  ایــده 
که عبارتند از: »۱- انتقال  می دهند، دارای روند ســه بخشــی است 
اطالعــات از مرجع ایده؛ ۲-قیاس، شبیه ســازی، تجزیه و تحلیل و 
نوآوری؛ ۳-خروجی آموخته شده«)Wu    et al., 2016, 1189(  این 

سه بخش در اقتباس از مرجع طبیعت نیز قابل تعمیم هستند.
گذشــته تــا بــه حــال بــه عنــوان مرجعــی  کــه از  کتبــی  یکــی از 
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اصلــی در دروس پایــه از جملــه »انســان، طبیعــت و معمــاری« در 
کتاب »فرم، عملکرد و  دانشــکده های معماری استفاده می شود، 
کوِئز۲۲  کتاب، ُپل جا طراحی«Jacques,1975(  ۲۱( اســت. نویســنده 
کهــن الگوهــا۲۳،  تــالش می کنــد در قالــب فصل هایــی بــا ســاختار 
تناســبات۲4و ترکیب بندی۲5، روایتــی از چگونگی اقتباس معماران 

و طراحان از طبیعت را بیان نماید.
کید بر بحث های مربوط به هندسه،  از سوی دیگر، فراوانی و تا
الهام از طبیعت، طراحی سازه، نگاه فنی، ساخت، توجه به قوای 
کشــف دانشــجویان در پژوهــش تطبیقــی میــان  نقــد و تحلیــل و 
سرفصل های دروس پایه معماری در دانشگاه های معتبر خارجی 
و داخلی، نشــان از اهمیت ســرفصل های فــوق دارد۲6 )غریب پور و 
توتونچی، ۱۳۹4( و هر یک در جســتجوی محمل هایی از واقعی تا 
انتزاعی برای تبیین هرچه مناســب تر این مهم هســتند.  از ســوی 
دیگر با وجود اولویت سرفصل هایی نظیر پرورش بینش و خالقیت 
کــه در ایــران بــرای دروس پایــه وجــود دارد  و آشــنایی بــا هندســه 
)غریب پور و توتونچی، ۱۳۹4، ۷۰(، بایستی در جستجوی مراجعی 
کــه در ایران  بــرای اتصــال عمیق تــر با موضــوع بود. با نــگاه حکمی 
کشــف  بــه صــورت ضمنــی به بحث هندســه وجود داشــته اســت، 
ریشــه های هندســه از مراجــع اصیــل از جملــه طبیعــت، می تواند 
که  کارگاه های ســال اول باشــد  دســتمایه واقعــی و مناســبی بــرای 

گرفته است. تالش هایی در این امر صورت 

گل آفتابگردان 2-1- تحقیق میدانی: تمرین رجوع به 
که دانشجویاْن  در تمرین رجوع به عنصر طبیعی، هدف آنست 
کنند و به دنبال پاســخ  جســتجوگرانه، درباره عنصر طبیعی ســوال 
باشــند. اینکــه چگونــه طبیعــت بــرای حفــِظ زندگــی، ســازواری۲۷ 
کنــار  برمی گزینــد و چگونــه اندام هــا و اجــزای عناصــر طبیعــی در 
یکدیگــر، پیونــد الزم را بــرای ایســتایی، فایــده و زیبایــی دارنــد، از 
کــه مدخلــی بــرای فهــم زیبایــی معقــول در  اهــداف تمریــن اســت 
وجــود پدیده هــا ایجــاد می نمایــد. در ادامــه، هــدف عملیاتــی آن 
که دانشجویان بتوانند با مداقه در عناصر طبیعی، از سادگی  است 
کنند و تا حــدودی از قاعده های پیچیده آنها پرده  اولیــه آنها عبور 
بردارنــد. به بیان دیگر بتوانند به واســطه ترســیم هندســه پنهان، 
قاعده هــای همنشــینی آنها را به قــدر فهم خود عیــان نمایند و در 

گیرند. کار  طراحی به 
که در تمرین حاضر طی شــده اســت،   به طور خالصه فرایندی 

به منزل های زیر تعلق می گیرد:
الف- انتقال اطالعات از مرجع )گل آفتابگردان(

گل بــه عنــوان پدیــده ای طبیعــی و یــک  کاوی: رجــوع بــه  - وا
نمونه تام طراحی و توجه و دقت در آن 

کشــف قاعده های  - تقــرب بــه نــگاه جســتجوگر بــه طبیعــت، 
گل و ترسیم آن همنشینی و هندسه پنهان 

ب- قیاس، شبیه سازی، تجزیه و تحلیل و نوآوری
- رجــوع به آثــار معماران و قیاس آنها در چگونگی اســتفاده از 

قاعده های عناصر طبیعی
کارگیری فهم به دست آمده در رفع  - پرسش از چگونگی به 

کارگاه دروس پایه نیازهای طراحانه 
ج- خروجی 

- تولیــد محصــول : طراحــی و ســاختن یــک عنصر ســه بعدی 
کاربردی

گل آفتابگردان و تقرب به هندسه پنهان کاوی  الف- وا
گل هــــای آفتابگردان  دانشــــجویان بــــه دقــــت بــــه مشــــاهده 
گل، به مشــــاهده دقیق تر اجزای  پرداختند. آنها با برش الیه های 
کالمی، فهم  آن پرداختند )تصویر۱(. دانشجویان در قالب توصیف 
کمک ابزارها به ترسیم هندسه  کردند به  گل بیان و سعی  خود را از 

گل نزدیک شوند )تصویر۲(.      ج از  مستخر
گل آفتابگردان چنین توصیف شده است:  در مراجع، هندســه 
گل آفتابگــردان، حالتی  »هندســه مارپیچــی یــا حلزونی لگاریتمــی 
کــه بســیار اصیــل اســت. بدنه بــا تاثیر خطــوط مواجه  ممتــد دارد 
می شــود و به ســمت پیــچ حلزونی خم می شــود. بر مبنــای حالت 
که هندسه مشخصی وجود ندارد،  چرخنده، ابتدا به نظر می رسد 
گل آفتابگــردان به تدریج هندســه خود را به  امــا الگوی دانه هــای 
عنوان انعکاســی از حرکت در یک نظم جهانی متبلور می سازند... 
که  یک اســپیرال چپ-رونده یک قاعده عمومی در طبیعت است 
کس ول در الکترومغناطیس اســت و مفهوم  هم راســتا با قوانین ما
جهــت را بــه یــاد مــی آورد. ایــن، قانــوِن حرکت در ســیاره ماســت« 

.)Jacques,1975,40(

کامل تر.     تصویر3-  از ترسیم های  کشف قاعده ها. گل.تصویر1-سعی در  تصویر 2-  ترسیم اولیه از هندسه 
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گل،  کاِر ترســیم بــه دلیــل ســادگی در عیــن پیچیدگــِی هندســه 
ســهل و ممتنع بود. دانشجویان در میداِن رسیدن به جواب های 
گمــان قاعده هــا، رد و  متعــدد بودنــد. آزمــون و خطــا، حــدس و 
کارگاه بود.  قبــول راه های ترســیم، ســبب جّو پــر تــالش و باانگیــزه 
دانشجویان روش ترسیم پیشنهادی خود را بر اساس قاعده هایی 
کرده بودنــد، ارایه می کردند. در ادامــه، بحث جمعی در  کشــف  که 
کارگاه مبنی بر پرسش از صحت ترسیم ها شکل گرفت. دانشجویان 
گفتند و بر اساس آن، ترسیماتی  از رشــته اعداد فیبوناچی۲8سخن 

ارائه نمودند )تصویر۳(.
اینکــه صحــت ترســیم دانشــجویان بتوانــد عالوه بــر پذیرش در 
کتب  کارگاه، با یکی از روش های ترسیم ارائه شده در  عقل جمعی 
ح شد )تصویر4(. بر اساس روش های  نیز اتحاد داشــته باشد، مطر
ترســیمی دیگر، بحث های رشــته اعداد فیبوناچی به عنوان ریشــه 
ح شــد و لــذا ترســیمات، نهایــی و  قاعده مندی هــا، دقیق تــر مطــر

دقیق تر شدند.

ب- قیاس و تحلیل 
کتاب هــای موجوْد در برخــی مصادیق   دانشــجویان بر اســاس 
گل  که از  معمــاری داخلــی و خارجــی، نقوش و ســازه هایی یافتنــد 

کــه از بــازار  آفتابگــردان متاثــر بودنــد. از ســوی دیگــر، بــا بازدیــدی 
کاربندی هــا را از نزدیــک رویــت  تهــران داشــتند، برخــی نقــوش و 
گل آفتابگردان قرابت  که آنها با هندســه  کردنــد و تشــخیص دادند 
که به یزد داشــتند نیز مناســبت هایی  دارند. همچنین در ســفری 
گل و برخی عناصــر معماری یزد تشــخیص دادند.  میــان هندســه 
کامــل می کرد.  جســتجوهای اینترنتــی نیز رونــِد یافتــن نمونه ها را 
دانشــجویان با اندیشــیدن در نمونه های مختلف، در جســتجوی 
کــه چگونــه معمــاران از هندســه پنهــان و قاعده هــای  آن بودنــد 
گرفته اند. آنها آموزگاران  کار خود بهره  همنشینی عناصر طبیعی در 
کــه مصادیق معمــاری بودند و بی واســطه با  دیگــری یافتــه بودند 
دانشــجویان به تعامل می پرداختند. لــذا بحث قیاس و تحلیل در 

این قسمت از تمرین، رونِق بیشتری داشت. 
زیریــن  کاشــی کاری  معمــاری،  مختلــف  مصادیــق  میــان  در 
گنبد مســجد شــیخ لطــف اهلل، یکی از بیشــترین قرابت هــا را در نزد 
گل آفتابگــردان احصــا نمــود. لــذا تصمیــِم جمعی  دانشــجویان بــا 
گل  ک آن را با  که دانشــجویان، وجوه افتراق و اشترا کارگاه این بود 

آفتابگردان مورد بحث و تحلیل قرار دهند )تصویر5(.
گل  افتــراق هندســه  و  ک  اشــترا بیــاِن وجــوه  دانشــجویان در 
کاشــیکاری زیریــن  کار رفتــه در هندســه  آفتابگــردان و نقــش بــه 

گل آفتابگردان. تصویر4-بررسی پیچ های حلزونی مشابه در دانه 
 ماخذ: )ُدکزی، 1388، 4(

گنبد مسجد شیخ لطف اهلل. کاشی کاری زیر   تصویر5- سعی در یافتن هندسه 

تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس پایه معماری
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که تعدادی از  گنبد مســجد شــیخ لطف اهلل، به این نکته رســیدند 
منحنی های ترسیمی در جهت ساده ترکردِن اجرا و رعایت قرینگی 
کامل حذف شده است. در ادامه، بیان نمودند که حِد ساده شدن 
گل آفتابگردان است. گویای مرجعیت  که هنوز  هندسه طوریست 
که از  بــه واســطه قیــاس و تحلیــل نمونه هــا و همچنین فهمــی 
که  ُگل حاصــل شــده بــود، جمع بنــدی بــر آن بود  هندســه پنهــان 
گرفتن در فضایی  معماران، قاعده و هندســه مورد نظر را برای قرار 
کید بر مرکز و تقارن دارد. لذا دانشجویان  معتبر دانسته اند که قصِد تا
گرفتند هندســه پنهان و قاعده های همنشــینی را مثاًل  نیز تصمیم 
کف ســازی برای فضای مرکزگــرا، یا در زیر  بــرای یــک حوض، یا یک 
گره به عنوان مشبکی  یک ســقف به عنوان پوســته دوم، یا در یک 
که در  بــرای روزنــه ای در نظــر بگیرند. از میــان مصادیق متعــددی 
ح می شد، بر اساس امکان ساخته  کارگاه توســط دانشــجویان مطر
گزینه ها رد و قبول  کارگاه،  شدن مصادیق در ظرف زمانی و مکانی 
می شــدند. از آن میان، طراحی و ســاختن پوسته دوم برای سقف 
کارگاه ســال اول، بــه توافق عمومی رســید. لذا  راهــروی منتهــی به 
کارگاه بــر آن قرارگرفــت تــا چنیــن محصولــی توســط  ادامــه برنامــه 
دانشــجویان طراحی و ســاخته شــود و به مــوازات آن در انتخاب و 
که در طراحی تاثیرگذارند، بحث ها  قابلیت سنجی مصالح مختلف 

گرفت. و تحلیل های الزم صورت 

ج- نوآوری و تولید محصول  
ُگل،  دانشــجویان بــا مرجعیــت قاعده های همنشــینی اجــزای 

ســعی در طراحــی ســاختاری بــه عنــوان پوســته دوم ســقف راهــرو 
داشــتند. در ایــن مســیر بــا روش ســاختن نمونک هــای متعدد در 
مقیاس های متفاوت، پاســخ هایی به دســت آمــد. در چند مقطع 
گزینه هــا و نمونک های با مقیاس درشــت تر  زمانــی، ســیر تکمیلــی 
و به صورت موازی، تفکر در مورد شــیوه های ســاختن و پرســش از 
گزینه های متعددی از پاسخ ها  قابلیت های مصالح برای ساختن، 

متعین شدند )تصویر6(.
گزینه هــای بهینــه از ســوی دانشــجویان  معیارهــای انتخــاب 

عبارت بودند از:
گل آفتابگردان در طراحی پوســته  گویایــی موضــوع رجوع به   -

دوم سقف در نزد مخاطبان
- انسجام نسبی سازه ای

- امـــــکان ساخته شـــــدن توســـــط دانشـــــجویان بـــــدون یارِی 
استادکاران حرفه ای 

- ارزان قیمت بودن از بابت تهیه مصالح 
کارگاه  - امکان ساخته شدن در زمان مقتضی در 
-  سبک بودن و عدم تحمیل وزن زیاد به سقف 

گروهی میان ۱۰ الی ۱۲ نفر  کار  - امکان تقسیم 
که نــام بــرده شــدند، دو نمونــه از میان  بــر اســاس معیارهایــی 
کارها به انتخاب دانشجویان برگزیده شدند و دانشجویان در قالب 
گــروه ۱۱ نفــره، مقدمــات ســاختن هر یــک را در مقیــاس یک به  دو 
گزینه های منتخب و  یک فراهم نمودند. در ادامه، تکمیل یکی از 

آماده سازی برای ساخت، آورده شده است )تصویر۷(.

گل آفتابگردان در قالب نمونک های با مقیاس های متنوع.  تصویر 6- پاسخ های متعدد دانشجویان به آویز سقفی با مرجعیت 
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کارهــای ســاخته شــده در  در نهایــت، محصــول نهایــی یکــی از 
کارگاه نصب شد )تصویر8(. راهروی منتهی به 

                 
گل آفتابگردان  2- تحلیل تجربه تمرین 

انتقــال  کــه  آفتابگــردان، در بخــش اول  گل  در فراینــد تمریــن 
اطالعات از مرجع است بایستی بیان کرد که اطالعات۲۹، دربرگیرنده 
می نمایــد.  خ  ر کشــف،  اولیــه ی  ســطح  در  کــه  اســت  محتوایــی 
دانشــجویان پس از رســیدن بــه اطالعات، از آن عبــور می کردند و به 
محتوایی از جنس دانش۳۰ نزدیک می شدند ۳۱. هر چه بحث انتقال 
کــه ناظر به تجزیه و تحلیل،  یافته ها، دقیق تر اتفاق بیفتد، بخشــی 
قیاس و نوآوری است، عمیق تر روی می دهد و به طریق اولی بخش 
گویاتِر مرجع  که محصول تولید شــده اســت، انعکاس دهنــده  ســوم 
که در  که در پی می آیند، مواردی هستند  خواهد بود. چالش هایی 
ابتدا در قالب محدودیت بودند، اما پیش بینی می شد که در جریان 

کارگاه به فرصت تبدیل شوند:  فراینِد 

کلی نوآموزان در دروس پایه معماری - مواجهه با چالش های 
کلی مدرســان ســال اول معمــاری با مشــکالتی مواجه  بــه طور 
گی های نوآموزان معماری است: »نگرانی از  که متاثر از ویژ هســتند 
درســتی پاسخ، حریف پنداری دیگران و ترس از ارزیابی« )حجت و 
انصاری،۱۳8۹، ۱6(. با این نگاه، اساسًا ورود به تمرینات معماری 
کلی ورود دانش آموزان دبیرستانی به حوزه  در سال اول با چالش 

متفــاوت معمــاری روبروســت. از ســوی دیگــر، نوآمــوزان معمــاری 
کمتری  گذشــته نه چندان دور، انگیزه  چند ســال اخیر نســبت به 

کار و همکاران،۱۳۹۲، 86(. دارند )نیک 

- نبود سابقه ذهنی دانشجویان با چگونگی فهم عناصر طبیعی
که در دســت داشــتند نگاه  گل هایــی  دانشــجویان در ابتــدا بــه 
گل را شــناخت؟ پس از  که چگونــه باید  می کردنــد و مــی پرســیدند 

کارگاه.   تصویر 8- نصب پوسته دوم در زیر سقف منتهی به 

کاموا. تصویر 7- مراحل انجام تمرین ساخت پوسته دوم سقف با مصالح چوب بالسا و نخ 

تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس پایه معماری
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کاوی  کار شدن برای وا غوطه وری دانشجویان در بحث و دست به 
کندن برگ های اضافه، درآوردن بخشــی  گل آفتابگــردان از طریــق 
گل و ترســیم دســت آزاد از آنچه دیده  از تخمه هــا، بریــدن مقطعی 
گرفتند.  گیرنده های فعال تری در مواجهه با گل قرار  می شد، آنها با 

گروهی-عملی دانشجویان سال اولی کار  - دشواری های هدایت 
گروهــی نیــاز بــه پشــتوانه تربیتــی در  کارهــای  کــه انجــام  از آنجــا 
مدارس ابتدایی و متوســطه دارد، در بدو تمرین، انتظار از نوآموزان 
گروهی بایســتی در ســطح  کار  معمــاری مبنــی بر شــناخت ایجابات 
گــردد. امــا خوشــبختانه تجربــه انجــام تمریــن در  اولیــه ای تنظیــم 
سال های مختلف نشان می دهد که دانشجویان به مرور نقش خود 
گروهی پیدا می کنند و با مسئولیت پذیری به انجام تمرین  کار  را در 
خواهنــد پرداخــت. لــذا در ابتــدای امر، ممکن اســت ســختی هایی 
گروهــی وجــود داشــته باشــد. از ســوی دیگر، اساســًا  کار  در هدایــت 
عملی بودِن تمرین، چالش دیگری اســت. دانش آموختگان رشــته 
گفتمان عوض می کنند  ریاضــی با ورود به رشــته معماری بــه نوعی، 
کارهای عملی- نظری به جای صرفًا نظری می شوند. در  و مشغول 
کار عملی- که یکی ناظر به انجام  تمرین حاضر، دو عامل مداخله گر 
نظری به جای صرفًا نظری اســت و دیگری انجام بخشــی از تمرین 
گروهی اســت، وارد می شــوند. اما با هدایت دانشــجویان  به صورت 
کنترل نمــود و از  کارگاه می تــوان هــر دو عامــل را تــا حــدود زیادی  در 

گروهی و عملی-نظری بهره برد.    کار  ُحسن های 

کار - طوالنی بودن نسبی روند 
انجــاِم تمریــن زنجیره ای، ســبب تمرکز دانشــجویان بر موضوع 
می شــود امــا وقــت زیــادی می گیــرد و بایســتی منــازل تمریــن بــه 
کــه دانشــجویاْن منتظر منزل بعدی باشــند.  گونــه ای چیده شــود 
تمریــن حاضر به دلیــل زنجیره ای بودن، در مقاطِع مختلِف زمانْی 
کارگاه بــود. بــه همیــن دلیل نســبت به تصــور عمومی، از  روی میــز 
زمــان انجــام یــک تمریْن فراتر رفتــه بود. پس از انجام هــر مرحله از 
که به دست  که از فهمی  تمرین، دانشجویان دغدغه آن را داشتند 

آمده است، چگونه استفاده خواهد شد؟ 

-تقرب به شــکل گیری نگرش دانشجویان سال اول در حل مساله 
در اثر عدم پیش بینی قطعی میانه و انتهای فرایند 

 تمریناِت محصوْل محور و رونْد محور، چشم اندازهای متفاوتی 
کارگاه های  دارند و بســته به دیدگاه ها و موضوعات مختلف، برای 
معماری از جمله سال اول انتخاب می شوند. با وجود آنکه تمرین 
حاضــر در انتهــا محصولی دارد، روند محور اســت. لــذت حرکت در 
مســیر و تــوان تعمیــم آن برای ســفرهای فکــری آتی دانشــجویان، 
کــه در پس ایــن تمرین قــرار دارد. ممکن اســت این  هدفــی اســت 
گــی بــه عنــوان چالشــی در برنامه ریــزی رونــد تمریــن بــه نظــر  ویژ
که غوطه وری  رســد، اما از ســوی دیگر این مســاله، ُحســنی اســت 
دانشــجویان در مســیر را طلب می کند و به ماهیت سیر از سوال به 
گی های آن است  جواب نزدیک تر است. لذا شناورِی فرایند، از ویژ
و ســبب می شــود نگرش دانشــجویان در بدو ورود به رشــته از حل 

مساله به این ترتیب شکل بگیرد. 

- بازخوردهای دانشجویان در روند انجام تمرین در حین بازدیدها
گل آفتابگــردان، در جای  دانشــجویان با دیدن نقــوش متاثر از 
جای مصادیق معماری در حین بازدیدها، به تشــخیص هندســه 
گل حســاس شــده بودنــد. از دیگــر بازخوردهــای انجــام تمریــن، 
مشــارکت دانشــجویان در قیاس و تحلیل مصادیــق معماری متاثر 
کــه در مواجهه  گل آفتابگــردان بــود. بــه بیان دیگر، پرسشــگری  از 
با مصادیق معماری در ذهن دانشــجویان آغاز شــده بود، با دیدن 

مصادیق امتداد می یافت. 

- بحث فهم مقیاس و نسبت آن با محصول دانشجویان 
یکــی از چالش هــای مهــم در ایــن تمریــن، بحث فهــم مقیاس 
که ناظر به فهم مقیاســی انســانی برای داشــتن مختصاتی در  بــود 
کلیت و چگونگی تعمیم  فهــم انــدازه پدیده ها بود. فهم جثه، یک 
اندازه هــای ســاختار و قاعده هــای آن در اســتفاده در امر معماری، 
گفتگوهای جمعی هدف دار از باب  چالش برانگیز بود و ســبب شد 
کارگاه صورت بگیرد. به ســبب  فهــم مقیــاس و مقیاس انســانی در 
که دانشــجویان در محصول خود، در جســتجوی  این بحث ها بود 

گل آفتابگردان بودند.   مقیاس بندی۳۲ متاثر از 

- پایش مستمر 
کــه  فراینــدی می طلبــد  ایــن تمریــن، خــوْد  ارزیابــی در  روش 
همــگام بــا فراینــد انجــام تمریــن اســت. مشــارکت دانشــجویان و 
گفتگو در بــاب محصول تمرین  مدرســان در حیــن انجــام تمرین و 
روندی همدالنه طلب می کند. برای روی دادن این امر، مشارکت 
کار  که هر عضو ســعی می کند  کارگاه اهمیت دارد. به این معنی  در 
کار دیگران پیش نیاید. توجه  خود را خوب انجام دهد تا خللی در 
به این امر، در ســاختن محصول نهایی چهره خود را بیشــتر نشان 
میدهــد. لــذا ارزیابــی دانشــجویان در ایــن تمریــن بــه میــزاِن موثر 
گفتگوهای جمعی و سعی  کارگروهی و حضور فعال در  بودن آنها در 
کشف آنچه باید به آن بپردازند، معطوف می شود و حتی  ایشان در 
کار بــر خــود دانشــجویان نیز عیان اســت. هر دانشــجو در  در حیــن 
کشــف  حرکــت در این مســیر، نوعی لذت و رضایت مندی درونی از 
که خــوْد طراحی می کند، می ســازد  ُگل در جهــت ایجــاد محصولــی 
کارگاه  کــه به این ترتیب پایش مســتمر درونــی در  ک می کنــد  و ادرا
در جریــان اســت. از ســوی دیگــر، توفیــق در بــه انجــام رســانیدن 
کــه آن نیــز بــه مــوازات قــرار دارد.  کار اســت  تمریــن، نمــود بیرونــی 
کــه در دروس پایه  بــه ایــن ترتیب در تمرین حاضر، مشــابه نگاهی 
معماری در مشارکت مدرسان و دانشجویان به عنوان نگاه ارزیابی 
ح شده است، »جلوه بیرونی موفقیت تحصیلی و جلوه  بهینه مطر
درونــی رضایت منــدی دانشــجویان از فراینــد یادگیــری« )ثقفــی و 

همکاران،۱۳۹4، ۷۹( به صورت توامان مد نظر است.

- امکان حضور خالقیت در بدو ورود به رشته 
کارگاه های معماریســت.  خالقیــت، مهمان خوانده و ناخوانده 
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در امــر آموزش معماری، خالقیْت از نــگاه صاحب نظران، اینچنین 
بیان شــده اســت: »پرورش ذهِن خالقه دانشجویان، هدف اصلی 
آمــوزش معمــاری محســوب می گــردد. خالقیــت بایــد در مســیری 
مبتنی بر اصول هدایت شــود و در بســتری از ارزش ها، مقبولیت ها 
کند. اینچنین  که بدان متعلق است، حرکت  و آرمان های فرهنگی 
کــه پیــاِم آفریننده شــفافیت می یابــد و قابل درک می شــود.  اســت 
که آفریننده پــس از دریافت و هضم  آفرینندگــی امری اســت درونی 
تمامــی اطالعات و امکانــاِت الزْم طرحی نو در می افکند« )ندیمی، 
۱۳۷۰، ۱۱(. بــه ایــن ترتیــب بداعــت و تازگــی، از مســیر حرکــت در 
مجموعه ای از اصول به عنوان چارچوب میســر می گردد. از ســوی 
دیگــر بــا توجــه بــه آنکــه خالقیــت۳۳ از ریشــه خلــق۳4 و بــه معنــای 
آفرینــش اســت، به نظر می رســد یکــی از مناســب ترین مدخل ها بر 
که به عنوان منبعی  خالقیت، مراجعه به مخلوقات طبیعی باشــد 
بــرای یافتــن اصــول، ریشــه ها و قاعده هــای همنشــینی شــناخته 
که در وســع  شــده اند. لــذا تمرین حاضــر، مجالی فراهــم می نماید 

کارگاه سال اول، مدخلی به بحث خالقیت باز شود.

- مواجهه دانشجویان سال اولی با جامعیت 
تــالش بــرای پیونــد دروس پایــه در قالــب یــک یــا چنــد تمریــن 
کلیتی در ذهن دانشجویان و مدرسان آنها ایجاد می نماید  جامع، 
که  کــه از بخشــی نگری۳5 جلوگیــری می کنــد و بــا ماهیــت معمــاری 
کل می شناســد، قرابــت  کل را بــا اجــزا و اجــزا را بــه مــدد  همــواره 

بیشتری دارد. 

- امکان بروز اســتعدادهای متفاوت و نهفته دانشــجویان در ورود 
به رشته و آموختن آنها از یکدیگر 

از آنجا که تمرین، منازل مختلف فهم و مهارت های دانشجویان 
را مخاطب خود قرار می دهد، استعدادهای نهفته دانشجویان در 
قالــب وجــوه مختلف بیانی یک تمرین می تواند بــروز و ظهور یابد. 
در منابــع، در ارتبــاط با روش های بالفعل ســاختن اســتعدادهای 
نهفته دانشــجویان معماری در قالب تمرینات چنین آمده اســت: 
»۱- تهیــه متون: دانشــجو از طریق نوشــتن متــون در قالب نظم یا 
نثــر می تواند بــه معرفی اهــداف و تعاریف خود از موضــوع بپردازد. 
۲- اســتفاده از نمونه های موجــود: دیدن و جمع آوری نمونه های 
کی دانشجو: ضمن  مناسب مرتبط با موضوع. ۳-تحریک قوه ادرا
کــوالژ و  کروکی،  کمــک تصاویــر، فیلــم،  اســتفاده از قــوه بینایــی بــا 
... دانشــجو می توانــد از احســاس های دیگر خود مانند المســه در 
معرفی بافت و احساس فیزیکی نیز استفاده نماید. 4- استفاده از 
نمونک: استفاده از مصالح انعطاف پذیری همچون خمیر یا مصالح 
ســخت ماننــد مقــوا و چــوب و ...« )محمــودی، ۱۳۷۷، ۷۹-8۰(.
کید بر توصیف  با استفاده از موارد باال در تمرین گل آفتابگردان، تا
شــفاهی و مکتوب فهمیده ها، قابلیت های دانشجویان در طراحی 
دســت آزاد و ســاختن و صحت ترســیم فنی، توانایی های مدیریتی 
گروهی، دقت عکاســی و ... فرصت هایی برای بیان تلقی  کار  در امر 
می شدند. این امر سبب می شد اعتماد به نفس دانشجویان تقویت 
گردد زیرا هر یک در بخش هایی از این مهارت ها بالفعل می شدند و 

الجرم هر دانشجو در عرصه ای که مختص خود او بود، چیزی عرضه 
که دیگران از وی می آموختند.  می کرد 

تعریــــــف  3- فرصت هــــــا و محدودیت هــــــای 
تمرینات مشابه

در دانشــکده های معمــاری معتبــر، در اقصــا نقــاط جهــان، بــا 
اهــداف و رویکردهــای مختلفــی تمرینــاِت بــا نــگاه بــه طبیعت، در 
حال انجام است۳6: در حوزه های مختلفی از جمله طراحی سازه، 
طراحــی فضــا، طراحــی نقــوش، طراحی معمــاری متکی بــه انرژی 
طبیعت و ... در این میان دو نوع نگاه در مرجعیت طبیعت وجود 
دارد و آنهــا عبارتنــد از: اقتبــاس فرمــی از عناصــر طبیعــی و دیگــری 
اقتبــاس قاعده هــای همنشــینی و رفتــار اجــزای عناصــر طبیعــی.

گــر تعریــف تمرینات بر اســاس اقتباس فرمــی از عناصر طبیعی  ا
تعریف شــوند، دســتاورد تمرین به ســمت محصــول- محور بودن 
کاربرد را  و اقتبــاس صرفــًا فرمــی ســمت و ســو می گیــرد و بیشــترین 
کشــف  گر اقتباس بر مبنای  در طراحــی نقوش به عهــده می گیرد. ا
قاعده هــای همنشــینی عناصــر طبیعــی و رفتــار اجــزای آنهــا بــرای 
کارگاه هــا باشــد، دســتاورد تمریــن بــه  اســتفاده در نیــاز طراحانــه 
سمت روند-محور بودن و قرار دادن مرجعی غنی و ریشه دار برای 

گرفتن در امر طراحی قرار می گیرد. آموختن در به خدمت 
که فرصت تعریف   به این ترتیب به نظر می رسد مناسب تر است 
چنیــن تمریناتــی برای دروس پایــه معماری، اســتفاده از موقعیت 
کشــف قواعد همنشــینی ســاختار عناصر  مواجهــه دانشــجویان بــا 
طبیعــی و تالش بــرای قابلیت تعمیم یافته ها در نیازهای طراحانه 
باشــد و هدف گیــری بــه ســمت طراحــی صرفــًا نقــوش قــرار نگیرد. 
محدودیت تعریف چنین تمریناتی، تحدید در اقتباس صرفًا فرمی 
که بیان شد در مقیاس  عناصر طبیعی است. فرصت و محدودیتی 
کالن نگاه به مرجعیت طبیعت در طراحی است و در مقیاس سال 
اول معماری، موارد زیر در تعریف تمرینات مشابه قابل بیان هستند: 

فرصت ها
کاشــتن دانه ای در زمینه بکر ضمیر نوآموزان معماری  - امکان 

در ارتباط با اهمیت مرجعیت طبیعت و درس آموزی از آن 
- امکان ایجاد مدخل به فهم هندســه پنهان عناصر طبیعی و 

کشف قاعده های همنشینی عناصر طبیعی 
- امکان ایجاد مدخل به امر خالقیت در دامِن آموزگاِر طبیعت 

به منظور پرورش دانشجویان
- امکان ایجاد مدخل به فهم حوزه زیبایِی معقول

- آموختــن از نظــم منتســب به طبیعــت در مصادیق معماری: 
امــکان پرســش از آثــار معمــاری در نســبت آنهــا بــا طبیعــت بــرای 

دانشجویان سال اولی
- امکان تعریف تمرینات روند محور و ناظر به ســیر از ســوال به 

جواب و جامع در دروس پایه با مرجعیت طبیعت 
- امــکان تــازه مانــدن تمریــن و پرهیــز از تکــرار: در انجــام چنین 
کلی وجــود دارند  تمریناتــی در ســال های متوالی، چشــم اندازهایی 

تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس پایه معماری
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گر  با توجه به سابقه موضوِع مرجعیِت طبیعت در آثار معماران، ا
آموزش معماری نیز از رویکرد مرجعیت طبیعت و عناصر طبیعی به 
عنوان نمونه های تام طراحی در تعریف تمرینات غیر انتزاعی و جامع 
گیرد، بــه نظر می رســد به یکــی از مدخل های  بــرای نوآمــوزان بهــره 
مناسب ورود کرده است. در این مسیر، فرایندی وجود دارد که ناظر 

که عبارتند از: به سه بخش معرفی شد 
- انتقال یافته ها از مرجع 

-  قیاس و تحلیل 
-  خالقیت و تولید محصول.

در بخــش اول، تــالش دانشــجویان به هــدف آموختــن از آموزگاِر 
طبیعت، مبنی بر دقِت دیدن، صحِت ترسیم و تامِل در فهم است. 
کمتر نوشته شــده ها  گفته ها و  در بخش دوم، ســعی در آموختن از نا
کــه از هندســه پنهــان و قاعده هــای  آثــار معمــاری اســت  از زبــان 
همنشــینی عناصر طبیعی بهره برده اند. لذا بخش دوم، آموختْن از 
آموزگاِر معماری اســت. در بخش ســوم، مجموعه ای از دانســته ها و 
کنند و  کمک می کند تا به خالقیت ورود  آموخته ها به دانشــجویان 

گویای ریشه خود می باشد، تولید نمایند.  که  طرحی نو را 
که بــه محصول نیز   بــا اینکــه فراینــد طوری طراحی شــده اســت 

نتیجه

منجر می شــود، امــا فرایند، محصول-محور نیســت و بــه رونِد خود 
کشــف قاعده های همنشــینی عناصر  که  اتــکا دارد. بــه ایــن ترتیــب 
طبیعی و هندسه پنهان و چگونگی استفاده و بهره از آموخته ها در 
کاربرد در نیازهای طراحانه به عنوان هدف مطرح  این مسیر، برای 
اســت. محصوِل ساختنْی منزِل آخر نیست بلکه خوْد محملی برای 
بحــث و تحلیــل میــزان انطباق با مرجعیت اثر اســت. بــه بیان دیگر 
چنیــن منــزِل متعینی، امــکاِن نقــد و تحلیل های فرایند طی شــده 
گر دانشــجویان، دو یا ســه نمونه از محصول را  را فراهــم می نمایــد و ا
ساخته باشــند، امکان مقایسه و تحلیل دست ساخته های آنها نیز 

به وجود می آید. 
در تعمیم موضوع به دیگر تمرینات مشــابه می توان به موارد زیر 
کرد: برخی عناصر طبیعی قابلیت بیشــتری برای مورد مداقه  اشــاره 
گرفتن توسط دانشجویان سال اول را دارند. از سوی دیگر، بر اساس 
آنکــه عنصر طبیعــی واجد چه مقــدار پیچیدگی باشــد، برنامه ریزی 
بــود. همچنیــن  متفــاوت خواهــد  کارگاه  در  تمریــن  انجــام  زمــان 
میــزان عالقه مندی دانشــجویان و نوع توجه آنها بــه موضوع، برای 
ورودی های سال های مختلْف متفاوت است. با توجه به این موارد 
کارگاه بایســتی تامل نمود.  کار در  در انتخــاب عنصــر طبیعــی بــرای 

که این تمرین با عنصری متفاوت از قبلی انجام می شــود،  اما هر بار 
که خود منزلی  تغییراتی در منازل و محصول نهایی به وجود می آید 
برای آموختن مدرســان و دانشــجویان از این فرایند اســت و ســبب 
گیرد و از  می شود برای تجربه های بعدی، ویرایش های الزم صورت 
گر  تکرار پرهیز شود. از سوی دیگر، ماهیت تمرین آن است که حتی ا
کار  گروه از دانشــجویان  گل آفتابگردان در دو نیمســال مختلف با دو 

شود، هیچ دو پاسخ ساخته شده، عینًا تکرار نخواهد شد. 
و  نقــد  معمــواًل  دانشــجویان:  تحلیلــی  قــوه  تقویــت  امــکان   -
کار دشــواری در  کارهــای دانشــجویان توســط خــود آنهــا  تحلیــل 
کار غالبًا مشاهده  که در روند  کارگاه معماریســت: »مشــکل دیگری 
کار  تصحیــح  و  ارزیابــی  در  دانشــجویان  توانایــی  عــدم  می شــود، 
گفت قــدرت ارزیابی و  خــود در مســیر طراحی اســت. شــاید بتــوان 
کارگاهی باید  کــه آموزش  کار خود مهم ترین هدفی اســت  تصحیــح 
کند« )ندیمی، ۱۳۷۰، ۱۰(. در مسیر انجام  دانشجویان را بدان نائل 
کــه پله های فهم دانشــجویان بــر مبنای  چنیــن تمریناتــی، از آنجا 
دریافت های آنها شکل می گیرد، دانشجویان خوْد آغشته به تحلیل 
کنــار آنهــا حضــور دارند.  کارهــای خــود هســتند و مدرســان نیــز در 
- امــکان تقویــت خودبانــی۳۷ دانشــجویان: در نظــام اســتاد و 
گرد نیازمند  که: »چه هنگام شا گردی، الزم است اســتاد بداند  شــا
گرد قادر اســت تکلیف را مســتقاًل  مراقبت اســت و تا چه میزان شــا
گرد را  انجــام دهــد. حمایــت بیــش از حــد، اعتمــاد بــه نفــس شــا
کمتــر از نیاز هم ممکن اســت منجر به  تضعیــف می کنــد و حمایــت 
گــردد« )ندیمــی، ۱۳8۹، ۳۰(. در  گرد در انجــام تکلیف  کامــی شــا نا
کارگاه بر مبنای میزان  که ســیرورت  انجام تمرینات مشــابه، از آنجا 

کشش، نوع پرسش ها، جلوبرندگی دانشجویان در تمرین و تشویق 
آنها به توانایی در ســاختن اســت امکان خودمراقبتی، خودبانی و 
که برای  خودگردانی۳8 دانشــجویان تا حدود زیادی میسر می گردد 
افزایش اعتماد به نفس و تقویت انگیزش دانشــجویان موثر است.  

محدودیت ها 
که دانشــجویان  - آشــنا نبودن بــرای نوآموزان معماری: از آنجا 
کتب و متون بیشــتر مواجه بوده اند، ممکن است  ســال اول قباًل با 
گیرنده های فعالی در نگاه جســتجوگر در طبیعت نداشــته باشــند. 
کمی دشــوار است  لذا هدایت دانشــجویان در این مســیر، در ابتدا 

اما به تدریج به سامان خواهد شد. 
انجــام  بــرای  مناســب تر  طبیعــی  عناصــر  انتخــاب  چالــش   -
تمرین در ســال اول: برخی عناصر طبیعی، قابلیت بیشــتری برای 
فهمیده شــدن توســط دانشجویان ســال اول دارند. به طور مثال، 
کشف هندسه  گل آفتابگردان برای  که در  به نظر می رســد قابلیتی 
کمتر  پنهــان وجــود دارد، در مصداق میوه موز در نزد دانشــجویان 
محقق شــود. لذا انتخاب عنصر طبیعی در ترغیب دانشــجویان به 

کشف، بسیار مهم است ۳۹.
- زمان بــر بودن: برای طی شــدن فرایند انجام چنین تمریناتی، 
گنجاند. زمان بندی، بر اساس  کافی را در برنامه ریزی  بایستی وقت 
عالقه مندی و ویژگی های دانشــجویاِن هر ســال و بر اساس انتخاب 
کار دارد، متفاوت خواهد بود.  نوع عنصر طبیعی که چه مقدار جاِی 
کار عملی برای  - متکــی بــه عمــل بــودن از بــاب دشــواری های 

دانشجویان سال اولی 



۱۰۳

همچنین ممکن است به یک عنصر بسنده نشود و بر اساس تعداد 
کــه در این  کرد  دانشــجویان، همزمــان از دو یــا ســه عنصر اســتفاده 
که  صورت، امکان مقایسه دور و نزدیک بین عناصر روی خواهد داد 

کارگاه خواهد داشت. تاثیر مثبتی در روند فهم 
که تعریف چنین تمریناتی  کرد، فرصتی  در نهایت بایســتی بیان 
کالن در جهت  کارگاه معمــاری قــرار می دهــد بــه صــورت  در اختیــار 
تقویــت نگاه جســتجوگر و معنایاب دانشــجویان ســال اول معماری 
که در ســرفصل مصوب به آن اشــاره شده است )شورای عالی  اســت 

برنامــه ریــزی،۱۳۷۷(. در ادامــه، حرکــت در مســیِر اصیــل دانســتِن 
کشــف قاعده های همنشــینی برای خالقیت  مرجعیــت طبیعت در 
که مدخلی ریشــه دار در هندسه دارد و در دروس  در معماری اســت 
پایه امکان وقوع یافته است. همچنین فراهم آوردن زمینه ای برای 
امکان بروز و ظهور استعدادهای نهفته در دانشجویان سال اولی، از 
اهداف عملیاتی تمرینات مشابه است. از آفت های انجام نامناسب 
چنین تمریناتی، توقف در اقتباس صرفًا فرمی در ترکیب بندی های 

کارگاه ندارد. که چندان ثمری برای  کاربرد است  دوبعدی بدون 

پی نوشت ها

که برای دانشــجویان ســال اول دوره  ۱  » نوآموز معماری«، ترکیبی اســت 
کار و همکاران،۱۳۹۲، 85(. کار برده شده است )نیک  کارشناسی به 

2  Hands-on.
3  )CDIO( Conceive-Design-Implement-Operate skill model.

گل آفتابگردان، در نیمســال  4  تحقیــق میدانی حاضر بر اســاس مصداق 
اول ســال تحصیلی ۹۷-۱۳۹6 در دانشــکده معماری و شهرســازی دانشــگاه 
کارشناســی انجام پذیرفته  کارگاه ســال اول  شــهید بهشــتی در نیمســال اول 
کارگاه ســال اول، شــش نیمروز در هفتــه معادل ۲4  اســت. طــول مدت ارائه 
کارگاه به تمرین حاضر تعلق  کل زمان  که حدود %۳۰  ســاعت در هفته اســت 

گرفته است.
5   Biomimetic.

6  در زبــان انگلیســی، واژه هــای )adaptation (تطبیــق، )adoption( قبول 
و اتخاذ و فرزند خواندگی،  )derivation( اشــتقاق، اســتنتاج، اســتخراج و.. ،   
 borrowing, extraction, arrangement, ،ایراد، بیان، نقل قول ) quotation(

version, acquiring  معادل اقتباس هستند.
7 Pattern. 

کارشناسی معماری،  8 در دانشــگاه شــهید بهشــتی منظور از دروس پایه 
کارگاه های سال اول یعنی دو نیمسال است. که ناظر به  دروسی است 

۹ اقتباس می تواند ادبی، ســینمایی، نمایشی باشد. بازآفرینی یا اقتباس 
کهن، دست به آفرینشی دوباره بزند  گرفتن از اثر  که هنرمند با الهام  آن است 
گونه ای دیگر بیافرینــد. در واقع، اثر جدیــد ،دقیقًا همان اثر  و اثــر اولیــه را بــه 

اولیه نیست بلکه تنها رگه هایی از اثر اولیه در آن دیده می شود.
10 Bioinspiration.
11 Biomimetics.
12 Bionic.
13 Knipper.
14 Speck.
15 Heterogeneity.
16 Anisotropy.
17 Hierarchy.
18 Multifunctional.
19 Basic Design/Composition.
20 Wu, Yun-Wu.
21 Form Function & Design.
22 Paul Jacques Grillo.
23 Archetypes.
24 Proportion.
25 Composition.

کــه در قالب مقایســه ای تطبیقــی به مطالعه و بررســی  ۲6طــی پژوهشــی 
دوره آموزشــی پایه طراحی معماری در دانشگاه های معتبر خارجی و داخلی 

که فصل مشترک دانشگاه های مطالعه شده  پرداخته اســت، بیان می شــود 
گرافیکی،  در دروس پایه، به این سرفصل ها تعلق می گیرد: »بیان ترسیمی و 
کاربــرد نرم افزارها در  آشــنایی بــا مصالــح حجم ســازی و روش هــای ســاخت، 
کاربرد آنهــا، طراحی معماری و عوامل مرتبط با  معمــاری، مفاهیم انتزاعی و 
آنها، مطالعات محیط و بســتر، ســازه و مباحث فنی، تحلیل و نقد، بازدید و 
ح پژوهشی مذکور  سفر« )غریب پور و توتونچی،۱۳۹4، 6۹-6۷(. در ادامه طر
که سرفصل های ویژه، موارد زیر هستند: »در دانشگاه های  بیان شده است 
گروهــی، بیــان شــفاهی و  کار  خارجــی: مباحــث نظــری و تحقیــق، تجربــه 
نوشــتاری و در دانشــگاه های داخلی: پرورش بینش و خالقیت و آشــنایی با 

هندسه« )غریب پور و توتونچی، ۱۳۹4، 6۹-۷۰(.
27  Adaptation.

کــه بــه  گفتــه می شــود  Fibonacci number  ۲8، بــه دنبالــه ای از اعــداد 
غیــر از دو عــدد اول، اعــداد بعــدی از جمــع دو عــدد قبلــی خــود بــه دســت 
می آیــد. »دنباله فیبوناچی بــرای قرن ها، ریاضیدانــان، هنرمندان، طراحان 
کــرده اســت. همچنیــن بــه عنــوان نســبت طالیــی  و دانشــمندان را شــیفته 
شــناخته شــده اســت. حضور و قابلیت های آن در طبیعت، اهمیت آن را به 
گی اساســی جهان نشــان می دهــد. مارپیچ حاصل از ســری  عنــوان یــک ویژ
فیبوناچی را می توان در بسیاری از عوامل طبیعی همچون حلزون، موج ها، 

کهکشان راه شیری و ... دید« )قارونی، ۱۳۹4، ۳6(. گیاهان، 
29  Data.
30  Knowledge.

۳۱  در مراتــب باالتــر می تــوان تقــرب بــه خــرد را نیــز به عنــواِن چشــم انداِز 
فراتــر از دانش در نظر داشــت. بســته بــه روحیه دانشــجویان در ورودی های 
متفــاوت، درجــات مختلفــی از اطالعــات، دانش و خرد ممکن اســت محقق 
شــود. لــذا میــزان عمیق شــدن در تمرین، نســبت بــه احواالت دانشــجویان 

متفاوت است. 
که در  ۳۲  مقیاس بندی یا قائل بودن به مراتب مقیاس از تعابیری اســت 
کتاب یک نظریه معماری در ارتباط با نظم ســاختارهای طبیعی بیان شــده 

است )سالینگروس،۱۳8۷(.
33  Creation. 
34  Create.
35  Particular Thinking.

کارشناســی  ٌکرنــل آمریــکا در نیمســال اول  ۳6 بــه طــور مثــال، دانشــگاه 
معماری، به طراحی ســازه با الهام از طبیعت به عنوان یکی از ســرفصل های 

خود می پردازد )غریب پور و توتونچی، ۱۳۹4، 6۰(.
37  Self-care.

معمــاری،  نوآمــوزان  بــرای  انگیزشــی  آمــوزش  در  هــدف  ســازه  در   ۳8
کردن  خودگردانــی و تالش هــای شــخصی بــه عنــوان نیروی انگیزشــِی عمــل 

کار و همکاران، ۱۳۹۲، 8۹(.  بیان شده است )نیک 
۳۹  از عوامل مداخله گر در انتخاب عنصر طبیعی، فصل و جغرافیاییست 

تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس پایه معماری



۱۰4
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۳  شماره ۱  بهار ۱۳۹۷

که تمرین در آن زمان یا مکان انجام می شود. به طور مثال در عامل مداخله گر 
که  کشــور، عناصــر طبیعی دریایــی خاصی وجــود دارند  جغرافیــا، در جنــوب 
گرفت.  کمتر یافت می شــوند و می توان از ایــن قابلیت بهره  در جاهــای دیگر 
در مــورد فصــل نیز این مســاله صادق اســت مثاًل میوه انار مخصــوص پاییز و 
زمستان است و لذا در نیمسال اول سال تحصیلی بیشتر در دسترس است. 
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