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 4این مقاله برگرفته از رساله دکتری لیال علیپور با عنوان «ارتقای توانایی طراحی دانشجویان معماری در راستای برداشت صحیح
از مصادیق معماری» است که با راهنمایی دکتر محسن فیضی و دکتر اصغر محمدمرادی در دانشگاه علم و صنعت ایران در حال
انجام است.

نامۀ معماری و شهرسازی

برداشت از نمونههای مشابه و مصادیق معماری یکی از گامهای مرسوم طراحی معماری است .بررسی و تحلیل ادبیات
موضوع نشان میدهد برداشت ساختاری از مصداق موجب ارتقای کیفیت طراحی میگردد ،اما تکرار اجزای مصداق یا
ویژگیهای آن به کپیبرداری و برداشت سطحی منجر میشود .دیدن مصادیق پیش از طراحی ممکن است باعث ثابت
شدن ذهن طراح در ویژگیهای مصداق گردد و به درجا زدن در طراحی منجر شود که نتیجه آن ایدۀ طراحی غیربدیع
و تکرار نامناسب ویژگیهای مصداق است .در این پژوهش با هدف شناخت برداشت ساختاری و مشخص شدن
رابطه آن با نوع مصداق ،از تحقیق تجربی استفاده شد 54 .نفر از دانشجویان کارشناسی معماری یک اقامتگاه بینراهی
طراحی کردند و از یکی از  12تصویر مصادیق معماری بهعنوان منبع الهام استفاده نمودند .ایدههای طراحی توسط
داوران در دستههای برداشت ساختاری ،برداشت سطحی ،کپیبرداری و بیارتباط بودن ارزیابی شد .دو ویژگی ارتباط
نمونه و موضوع طراحی از نظر عملکرد و از نظر دوره تاریخی مورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان داد دانشجویان
معماری مورد آزمون از برداشت سطحی بیشتر از سایر انواع برداشت استفاده کردهاند .برخی از دانشجویان توانایی
برداشت ساختاری از مصداق را دارند و مصادیق معماری تاریخی ایران نسبت به مصادیق معاصر غرب به برداشت
ساختاری بیشتری منجر شده است.
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مقدمه

یکی از گامهای مرسوم در طراحی معماری جستجوی نمونههای مشابه است .امروزه تصاویر آثار معماری
بهوفور در کتابها و مجالت معماری دیده میشود .با استفاده از ابزار اطالعرسانی مانند اینترنت تصاویر
آثار جدید و طرحهای شاخص معماری از سراسر دنیا بهسرعت در اختیار معماران و نوآموزان معماری
قرار میگیرد .این نمونهها راهحلهای گذشته به مسئله طراحی هستند (Cheng, Mugge & Schoormans,
 .)2014اگرچه دانشجویان معماری از مصادیق بهصورت متداول در طراحی استفاده میکنند ،مطالعات
دیگر نشان میدهد امروزه استادان معماری در زمینه نحوه و میزان استفاده از مصادیق با یکدیگر اتفاق
نظر ندارند (محمودی و ذاکری )1390 ،و دستهای از استادان معماری الهام از پروژههای دیگران را در
آموزش طراحی معماری نمیپذیرند (.)Heylighen & Neuckermans, 2002
دانشجویان ،استادان معماری و معماران در برداشت از مصادیق با چالشی مهم روبهرو هستند .نتایج بسیاری
از پژوهشهای تجربی نشان میدهد که طراحی با کمک نمونه گرچه ممکن است موجب ارتقای نتیجه
طراحی شود و توانایی طراح را در ابداع ارتقاء دهد ،اما در عین حال این امکان وجود دارد که باعث محدود
شدن طراح در ویژگیهای نمونه گردد و به برداشت سطحی یا کپیبرداری بینجامد که این موضوع تأثیر
دوگانه 1منابع الهام نامیده میشود (Agogué et al., 2014; Cai, Do & Zimring, 2010; Cheng et al.,
.)2014; Goldschmidt, 2011; Jansson & Smith, 1991
بررسی موضوع برداشت صحیح از مصداق در طراحی معماری از چند نظر دارای اهمیت است .نخست
اینکه در معماری ایران و جهان همواره با آثاری روبهرو میشویم که به کپیبرداری از سایر آثار متهم
میشوند و روشی روشن برای ارزیابی نوع برداشت صورت گرفته از مصداق اولیه وجود ندارد .در وهله
دوم ،این وظیفه آموزش معماری است که دانشجویان را با روش برداشت صحیح آشنا کند ،اما متأسفانه
دانشجویان معماری به ابزارهایی جهت برخورد صحیح با مصادیق مجهز نمیشوند .بنابراین جهت روشن
شدن شیوه برداشت صحیح ،مشخص شدن جایگاه آموزش معماری در این خصوص و راهکار مناسب
جهت ارتقای برداشت از مصداق باید پژوهشهای مؤثری صورت گیرد .مطالعه ادبیات موضوع نشان
میدهد روش برداشت صحیح از مصادیق در طراحی معماری بهعنوان یک چالش مدنظر پژوهشگران
قرار گرفته و به توصیههایی برای برداشت ساختاری انجامیده است .هدف این پژوهش شناخت برداشت
ساختاری و کپیبرداری و در مرحله بعد تشخیص آنها در طراحی مبتنی بر مصداق است .این تحقیق سعی
در یافتن پاسخ سؤاالت زیر دارد:
• •برداشت صحیح و کپیبرداری چیست؟
• •نوع مصداق انتخاب شده چه تأثیری در نوع برداشت دارد؟
• •آیا دانشجویان قادر به برداشت ساختاری از مصادیق معماری هستند؟

برداشت ساختاری

به منظور شناخت شیوه برداشت صحیح ،نظرات صاحبنظران و پژوهشگران در خصوص انواع برداشت
بررسی شد .برداشت از مصداق طی یک فرآیند صورت میگیرد .این فرآیند اصطالح ًا فرآیند نگاشت از
منبع 2به هدف )Goldschmidt, 2011( 3نامیده میشود .نخستین نظریه در خصوص شیوه اقتباس صحیح
در سال  1983با عنوان نظریه برداشت ساختاری مطرح میشود که نشان میدهد برداشت ساختاری
بهجای انتقال ویژگی اجزاء به انتقال ویژگی ارتباطات و در سطح باالتر برداشت نظاممند ارتباطات خاص

عوامل چندی مانع رسیدن طراحان به برداشت ساختاری میشود .یکی از این عوامل که ریشه روانشناسی
دارد با عنوان درجا زدن در طراحی 12شناخته میشود .زمانی که طراح تحت تأثیر نمونههای قبلی قرار
بگیرد ،ممکن است ماندن در ویژگیهای نمونه مانع رسیدن طراح به اثری بدیع شود ،این اتفاق اصطالح ًا
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درجا زدن در طراحی
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میپردازد ( .)Gentner, 1983برای رسیدن به برداشت ساختاری باید پیش از انتقال ویژگیها ،ارتباطات
میان اجزای نمونه را خالصه کرد .انتقال میان اجزا یا روابط اجزا به تنهایی کافی نیست بلکه باید دگرگونی
نیز اتفاق بیفتد .طراح باید تغییراتی را به منظور مناسب نمودن با زمینه وضعیت هدف ایجاد کند( (�Gold
 .)schmidt, 2011بنابراین برداشت ساختاری در طراحی به معنی گرفتن یک نمونه موجود ،دگرگون
نمودن آن و وفق دادن آن با نیازهای طرح جدید است که این دگرگون نمودن با خالصه کردن نمونه
محقق میشود (.)Goldschmidt, 2011
در مقابل برداشت ساختاری بهعنوان برداشت صحیح ،انواع دیگری از برداشت وجود دارد .در بیشتر
پژوهشها از دو شکل مرسوم برداشت سطحی 4و برداشت ساختاری 5یا قیاس سطحی و عمیق یاد شده
است ( .)Dahl & Moreau, 2002; Ozkan & Dogan, 2013; Vosniadou & Ortony, 1989برداشت
سطحی به مفاهیم قابل دسترسی یا مفاهیم سطحی از خصوصیات موضوع مربوط میشود .در مقابل برداشت
ساختاری دارای سیستمی از روابط با نظمی باالتر است و تأثیر زیادی بر کیفیت راه حل دارد (خاکزند و
همکاران .)1388 ،همچنین دو حالت برداشت الگویی 6و موردی 7از یکدیگر تفکیک میشوند .برداشت
الگویی به ارتباطات خالصه شده در سطح باال اشاره دارد و برداشت موردی به جزئیات خاصی از منبع
میپردازد ( .)Ball, Ormerod & Morley, 2004در مقابل برداشت ساختاری ،عالوه بر برداشت سطحی
میتوان به کپیبرداری اشاره کرد .برخی از پژوهشگران چهار شکل متفاوت برداشت غیرمتعارف،8
سطحی ،9کپیبرداری 10و قیاسی 11را تفکیک میکنند .در برداشت غیرمتعارف هیچگونه شباهت سطحی
و ساختاری بین منبع و طرح دیده نمیشود .در برداشت سطحی منبع و طرح شباهتهای ظاهری دارند.
در کپیبرداری شباهتهای سطحی و ساختاری همزمان بسیاری دیده میشود و در برداشت قیاسی
شباهتهای ساختاری وجود دارد ( .)Gentner & Markman, 1997; Ozkan & Dogan, 2013بنابراین
چهار شکل برداشت به چهار نوع شباهت بین منبع برداشت و ایده طراحی منجر میشود:
• •برداشت سطحی :انتقال مفاهیم قابل دسترسی یا مفاهیم سطحی از خصوصیات موضوع (�Bon
.)nardel, 2000
• •برداشت ساختاری :انتقال ویژگی ارتباطات بین اجزا و نه ویژگی خود اجزا (.)Gentner, 1983
• •کپیبرداری :انتقال همزمان ویژگی اجزا و ارتباطات بین اجزا ()Gentner, 1983؛ وجود همزمان
دو شباهت سطحی و ساختاری (.)Ozkan & Dogan, 2013
• •برداشت ناموفق (بیارتباط) :هیچگونه شباهت سطحی و ساختاری بین منبع و طرح دیده نشود
(.)Ozkan & Dogan, 2013
توانایی برداشت ساختاری در بین طراحان متفاوت است .مطالعات دیگر نشان میدهد طراحان حرفهای
در حوزه خود دارای بدنه ساختارمندی از دانش مرتبط هستند ،ولی مبتدیها چنان دانش ساختارمندی
ندارند و شباهتهایی را که برداشت میکنند بر اساس ویژگیهای ظاهری است .اما تنها برداشت ساختاری
بر نتیجه طراحی اثر مثبت دارد (.)Ozkan & Dogan, 2013
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فیکسیشن در طراحی یا درجا زدن در طراحی نامیده میشود ( .)Youmans, 2011درجا زدن زمانی است
که استفاده مجدد از ویژگیهای مصداق بهصورت نامناسب انجام شده است .شکل  1نشان میدهد که ایده
خلق شده از نظر بداعت و مناسب بودن میتواند چهار حالت داشته باشد .در صورتیکه ایده بدیع نبوده و
مناسب نیز نباشد از آن به درجا زدن در طراحی تعبیر میشود (.)Cardoso & Badke-Schaub, 2011b
اﻳﺪه ﻃﺮاﺣﻲ

اﺻﻴﻞ

ﻏﻴﺮ اﺻﻴﻞ

)ﺑﺪون ﺗﻜﺮار وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺼﺪاق(

)ﺗﻜﺮار وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺼﺪاق(

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻜﺮار

ﺗﻜﺮار

)ﺑﺪﻳﻊ اﻣﺎ ﻏﻴﺮﻣﻔﻴﺪ(

)ﺑﺪﻳﻊ و ﻣﻔﻴﺪ(

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﻘﻼﺑﻲ در
ﻃﺮاﺣﻲ

درﺟﺎ زدن در ﻃﺮاﺣﻲ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ در
ﻃﺮاﺣﻲ

شکل  .1درجا زدن در طراحی در فرآیند خلق ایده
منبعCardoso & Badke-Schaub, 2011b, 137 :

صاحبنظران مختلف تعاریف متعددی از درجا زدن در طراحی بر پایه آگاهانه بودن یا نبودن ،فرآیند
وقوع و نتیجه این پدیده ارائه نمودهاند .طبق اولین تعریفی که روانشناسان ارائه کردهاند ،این پدیده
بهصورت پایبندی کورکورانه به مجموعهای از مفاهیم و ایدهها دانسته شده که خروجی طراحی را در
مرحله طرحواره محدود میکند ( .)Jansson & Smith, 1991برخی محققان از این تعریف پیروی کردهاند
و بر ویژگی غیرآگاهانه 13موضوع تأکید دارند ( .)Cai et al., 2010برخی دیگر جنبه آگاهانه موضوع را
در نظر گرفتهاند و تمایل طراح برای تأثیر آگاهانه یا ناآگاهانه از مصداقهایی که در جریان خلق ایده با
آنها روبهرو میشود را درجا زدن در طراحی میدانند ( .)Cardoso & Badke-schaub, 2011aهمچنین
محققان بر جنبه نامطلوب بودن درجا زدن تأکید داشته و درجا زدن در طراحی را بهعنوان استفاده مجدد
نامطلوب از ویژگیها یا اجزایی که قب ً
ال دیدهاند ،تعریف میکنند (;Cardoso &Badke-Schaub, 2009a
 .)2011a; Chrysikou & Weisberg, 2005; Jansson & Smith, 1991تعریفی که در اینجا پیشنهاد
میشود طراحی تحت تأثیر مصادیق با استفاده نامطلوب از ویژگیهای آنها است.
روانشناسان دالیل متعددی را برای این پدیده معرفی کردهاند .یکی از دالیل این است که افراد تنها
میتوانند استفاده روزمره از اشیاء را ببینند و نمیتوانند به راههای نوآورانه برای استفاده از این اشیاء فکر
کنند .دلیل دوم فکر مکانیزه یا مجموعه ذهنی است ،به این معنی که افراد قالب مشخصی از فرایندهای
فکری را برای حل مسئله دنبال میکنند .نوع سوم بلوکبندی حافظه یا شیار ذهنی است .در لحظهای که
فرد تالش میکند به دانش قبلی یا خاطراتش دست پیدا کند ،بلوکهای حافظه دخالت میکنند (Cardoso
 .)& Badke-schaub, 2011aدرجا زدن در طراحی موجب میشود طراحان به ویژگیهای خاصی از
مصادیق پایبند باشند و مجددا ً از آنها استفاده کنند ،بدون اینکه زمینه مناسب بودن این ویژگیها را در
نظر بگیرند ( .)Cardoso & Badke-schaub, 2011aتکرار ایدههای مصداق ،باعث محدود شدن فرایند
طراحی خالق میشود (.)Youmans & Arciszewski, 2014

پیشینه تحقیق

پژوهشگران مختلف تالش کردند تا بهصورت تجربی عوامل مؤثر در رسیدن طراحان به برداشت صحیح
و یا محدود نمودن آنها را بیابند .پژوهشگران مصادیقی را در اختیار طراحان و یا دانشجویان طراحی قرار
دادند و عملکرد آنها را در مقابل انواع نمونه ارزیابی کردند .از جمله پژوهشی که در زمینه شناخت تفاوت در
عملکرد طراحان بعد از دریافت مصداق توسط دو روانشناس صورت گرفت (.)Jansson & Smith, 1991
نتایج پژوهش آنها نشان داد طراحانی که نمونه در اختیار داشتند تعداد ایدههای محدودتری تولید و همچنین
از ویژگیهای منفی موجود در نمونهها کپیبرداری کردند (همان).
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یکی از روشهای خلق ایده در طراحی استفاده از منابع الهام 14است .منابع الهام محدوده گستردهای دارند.
آثار سایر معماران برای طراحی اثر جدید یک منبع الهام مهم تلقی میشود که به آن مصادیق معماری
گفته میشود .این مصادیق میتوانند پاسخهای قبلی 15به موضوع طراحی باشند (.)Goldschmidt, 2011
برخی پژوهشگران از این روش با عنوان طراحی مبتنی بر پیشینه 16یاد میکنند ( .)Eilouti, 2009این
مصادیق دارای نکات مهمی از قبیل فرم ،ساختار ،ترکیب ،معنا و یا اجزای نظاممند معماری بوده و در
18
طراحی جدید قابل استفاده هستند (محمودی و ذاکری .)1390 ،پژوهشگران نمونه را مثالی 17از پاسخ
مسئله طراحی میدانند و از این روش طراحی با نام طراحی مبتنی بر مثال 19یاد میکنند.
عالوه بر پاسخهای قبلی به مسئله طراحی ،منبع الهام ممکن است از حوزه دیگر (مانند نقاشی ،طبیعت و
 )...باشد .راههای دسترسی به منابع الهام نیز متنوع است .ممکن است منبع الهام درونی باشد و طراح تنها
از خاطرات و تجربیات خویش استفاده کند ( .)Goldschmidt, 2011راه دسترسی به منابع الهام میتواند
محیط پیرامون ،تجربیات و منابع اطالعاتی از نوع منابع اطالعاتی سنتی و الکترونیک باشد که به یک روش
استفاده نمیشوند ( .)Mougenot, et al., 2008نمونه درونی به حافظه بلندمدت برمیگردد و بهصورت
تصور شکلی و اطالعات لغوی است .نمونه بیرونی به محیط طراح برمیگردد و به حالتهای تصویر ،لغوی،
شنیداری و محسوس وجود دارد ( .)Eastman, 2001; Kalogerakis, Lüthje & Herstatt, 2010البته در
این مقاله تنها مصادیق معماری بهصورت نمونه بیرونی مورد توجه است.
تأثیر استفاده از منبع الهام در طراحی یک تأثیر دوگانه است .تأثیر دوگانه نمونه بر طراحی به این معنی است که
ممکن است موجب ارتقای طراحی شده ،کیفیت و خالقیت طرح را باال برد یا ممکن است طراح در ویژگیهای
نمونه بماند و موجب درجا زدن در طراحی گردد .نتایج پژوهشهای تجربی دیگران نشان داده است که برخی
نمونهها کارا 20و برخی دیگر محدودکننده 21است (.)Ozkan & Dogan, 2013; Goldschmidt, 2011
با توجه به تأثیر دوگانه استفاده از مصداق در خلق ایده ،کدام مصادیق کارا و کدام محدودکننده است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال ،پژوهشگران مصادیق مختلف را بهصورت تجربه مورد آزمون قرار داده و
تأثیر آنها بر ایده طراحی را با یکدیگر مقایسه کردهاند .از جمله ویژگیهای مصداق که در مطالعات دیگر
مورد بررسی قرار گرفته است میتوان به نوع ارائه (متن و تصویر و Cardoso & Badke-Schaub,( )...
 ،)2009a; 2009bمیزان رایج بودن (Chan et al., 2011a; Chan et al., 2011b; Perttula & Sipila,
 ،)2007درجه خالصه بودن (Cai et al., 2010; Cardoso & Badke-schaub, 2011b; Cheng et al.,
 ،)2014فاصله از موضوع طراحی (Chan, Dow & Schunn, 2015; Chan et al., 2011a; Chan et al.,
 )2011b; Doboli, Umbarkar, Subramanian & Doboli, 2014و دارا بودن ویژگیهای منفی در نمونه
( )Agogué et al., 2014; Viswanathan, Atilola, Esposito & Linsey, 2014اشاره کرد.

برداشت ساختاری از مصادیق معماری

مصادیق معماری
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عالوه بر مقایسه عملکرد طراحان در دو حالت قبل و بعد از دریافت مصداق ،نوع مصداق دریافت شده و
تفاوت در عملکرد طراحان مبتدی و ماهر بهعنوان دو مؤلفه مهم مورد بررسی قرار گرفت .پژوهشگران به
بررسی موضوع در بین دانشجویان معماری و معماران حرفهای پرداختند .نمونهها در دو دسته نمونههای
معماری (نمونه نزدیک) و سایر اشیا و طبیعت (نمونه دور) دستهبندی شد (.)Casakin & Goldschmidt, 1999
نتایج نشان داد هر دو گروه میتوانند از برداشت ساختاری استفاده کنند .طراحان حرفهای از منابع دور استفاده
میکنند ،مبتدیها هم از منابع دور و هم از منابع نزدیک استفاده میکنند و تعداد گزینه بیشتری تولید میکنند.
بنابراین میزان تجربه در انتخاب نمونه ،نوع برداشت و تعداد گزینههای طراحی مؤثر است (.)Casakin, 2004
تالش در جهت یافتن روش صحیح برداشت از مصداق موجب شد برخی محققان روشی را بهصورت الگوی
فرآیند طراحی بهعنوان فرآیند صحیح برداشت تولید کنند .در این زمینه یک محقق در آموزش معماری 7
مدل طراحی مبتنی بر مصداق ارائه نمود ( .)Eilouti, 2009این مدلها در سه مرحله برنامهریزی پیش از طراحی،
فرایند طراحی و ارزیابی پس از طراحی استفاده شدند .در هر مدل اطالعات خاص به شیوهای خاص از مصداق
استخراج و دستهبندی شدند .دانشجویان وظیفه جستجو و انتخاب نمونه ،تحلیل نمونه ،برنامهریزی طراحی،
دستهبندی اطالعات ،مقایسه و ارزیابی گزینههای طراحی را داشتند .یافتههای این محقق نشان داد که این مدلها
در هر سه مرحله استدالل قبل از طراحی ،فرآیند طراحی و ارزیابی پس از طراحی مفید است (همان).
نوع ارائه مصداق بهعنوان مؤلفه دیگر مورد توجه محققان قرار گرفت و تأثیر دو نوع ارائه مصداق یکسان
در نتیجه طراحی بررسی شد .پژوهشگران نوع منبع الهام متن و تصویر را با یکدیگر مقایسه نمودند و
تأثیر مثبت نمونه متن را نتیجه گرفتند ( .)Cardoso & Badke-Schaub, 2009aسپس دو نوع نمونه
طراحی ساده خطی با تصویر عکسبرداری شده از نمونه را در اختیار طراحان قرار دادند .نتایج نشان
داد طراحانی که از تصاویر عکسبرداری شده استفاده کردهاند نسبت به طراحیهای ساده خطی ایدههای
نوآورانه کمتری خلق کردهاند ( .)Cardoso & Badke-Schaub, 2011bاین محققان تأثیر فاصله نمونه
از موضوع طراحی را در خلق ایده طراحی مورد آزمون قرار دادند .نتایج نشان داد نمونههای بینابین که
زیاد از مسئله طراحی دور یا نزدیک نیستند ،در خالقیت ایده تأثیر مثبت دارند (Gonçalves, Cardoso
.)& Badke-Schaub, 2012a; 2012b; 2013
تفاوت بین طراحان با سطوح مختلف خبرگی (تجربه طراحی) بهعنوان یک مؤلفه مؤثر در نوع برداشت
توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است .یافتههای یک پژوهش در مطالعه تفاوت بین دانشجویان
با سطوح مختلف تحصیلی و معماران حرفهای نشان داد سطح تجربه طراح در انتخاب منبع الهام مؤثر
است .معماران حرفهای نمونههای نزدیک و دانشجویان سال اول نمونههای دور را انتخاب میکنند.
معماران حرفهای برداشت ساختاری ،دانشجویان سال اول برداشت سطحی و دانشجویان سال دوم و چهارم
کپیبرداری میکنند (.)Ozkan & Dogan, 2013
بنابراین ،یافتههای پژوهشهای مشابه نشان میدهد نوع ارائه مصداق ،میزان خبرگی طراح و فرآیند
برداشت از مصداق از جمله مؤلفههای مؤثر در چگونگی برداشت از مصداق است.

فرضیههای تحقیق

دو ویژگی مصادیق معماری که در مطالعات دیگر مورد توجه قرار نگرفته ،ارتباط نمونه و موضوع طراحی
از نظر عملکرد و از نظر دوره تاریخی است .با توجه به رواج برداشت دانشجویان از نمونههای معماری
معاصر غرب ،ضروری است به تفاوتهای آن با برداشت از معماری تاریخی ایران توجه شود .بدین منظور
در این پژوهش دو دسته نمونه معماری تاریخی ایران و معماری معاصر غرب با یکدیگر مقایسه میشود.

کمی و کیفی استفاده میشود .پژوهشهای
برای یافتن پاسخ سؤاالت این پژوهش ،از ترکیبی از رویکردهای ّ
کمی)
کمی میتوانند از طریق کشف (توسط پژوهشهای کیفی) و تأیید (توسط پژوهشهای ّ
کیفی و ّ
یکدیگر را کامل کنند (گال و همکاران .)64 ،1383 ،راهبرد تجربی پیوندهای علّی میان دو یا چند متغیر
را مورد بررسی قرار میدهد و با دستکاری یک متغیر در مجموعهای کنترل شده ،اثر آن بر سایر متغیرها
مشاهده و نتایجی از آن استخراج میشود (گروت و وانگ.)91 ،1384 ،
به منظور آزمون فرضیههای مطرح شده در این مقاله یک نمونه  54نفری از دانشجویان کارشناسی
معماری دانشگاههای علم و صنعت ایران و دانشگاه هنر تهران مورد بررسی قرار گرفت .از دانشجویان
در مقاطع مختلف خواسته شد که یک اقامتگاه بینراهی با برنامه فیزیکی مشخص در قالب اسکیس 40
دقیقهای طراحی کنند و در طراحی خود از نمونههای متنوعی که در اختیار ایشان قرار گرفته است ،یک
نمونه را انتخاب کنند 12 .مصداق مختلف در دو دسته نمونه بناهای تاریخی ایران و آثار شاخص معماری
معاصر غرب و همچنین در دو حالت عملکرد مشابه و متفاوت در اختیار دانشجویان قرار گرفت .تصویر
و پالن هر یک از نمونهها در قالب صفحات جداگانهای در اختیار دانشجویان قرار گرفت .نوع برداشتی
که از منبع الهام جهت محصول طراحی صورت گرفت ،توسط سه داور به شکل برداشت سطحی ،برداشت
ساختاری ،کپیبرداری و بیارتباط قضاوت شد.
در جدول  1منابع الهامی که در اختیار طراحان قرار گرفته ،نشان داده شده است .این منابع در چهار گروه
دستهبندی شدهاند .گروه اول شامل نمونههایی با عملکرد مشابه مسئله طراحی اقامتگاه بینراهی هستند که
از آثار معماری معاصر غیرایرانی انتخاب شدهاند .گروه دوم شامل سه اثر از معماران معاصر غرب شناخته
شده بین دانشجویان است .گروه سوم و چهارم شامل بناهای تاریخی معماری ایران است .گروه سوم سه
کاروانسرای متفاوت است که میتواند واجد عملکردی مشابه در دوره تاریخی خود تلقی شود .گروه
چهارم شامل دو خانه و یک کوشک وسط باغ است .در انتخاب نمونهها سعی گردید اصل تنوع رعایت
شود .تعداد بیشتر منابع الهام میتواند تنوع بیشتری را حاصل کند ،اما در عین حال باید تعداد نمونه محدود
شود تا طراحان بتوانند در مدت زمان کوتاه ،تمام نمونهها را مشاهده و یکی را انتخاب کنند.

برداشت ساختاری از مصادیق معماری

روش پژوهش

نامۀ معماری و شهرسازی

همچنین وجود رابطه عملکردی بین موضوع طراحی و مصداق نکتۀ مهم و تأثیرگذاری است .توجه به
تأثیر همعملکرد بودن یا نبودن موضوع و مصداق بر پاسخ طراحی موضوعی است که نیاز به بررسی دارد.
بنابراین دو متغیر «رابطه عملکردی موضوع و مصداق» و «رابطه دوره تاریخی موضوع و مصداق» بهعنوان
متغیر مستقل انتخاب گردید و با توجه به ادبیات موضوع ،نوع شباهت بین ایده خلق شده و مصداق بهعنوان
متغیر وابسته در نظر گرفته شد .به این ترتیب مصداق دارای چهار حالت (معاصر با عملکرد مشابه ،معاصر با
عملکرد متفاوت ،تاریخی با عملکرد مشابه و تاریخی با عملکرد متفاوت) در اختیار دانشجویان قرار گرفت.
آنچه که در انتها مورد قضاوت قرار میگیرد ،ایده طراحی است که توسط داوران از نظر چهار نوع برداشت
(ساختاری ،سطحی ،کپیبرداری و بیارتباط) دستهبندی میشود .فرضیه تحقیق با توجه به موارد ذکر شده
و سؤاالت تحقیق ،بر این مبنا تعریف میشود که نوع مصداق انتخاب شده در نوع برداشت تأثیرگذار است.
• •فرضیه یک -مصادیق با عملکرد مشابه به برداشت ساختاری و مصادیق با عملکرد متفاوت به
برداشت سطحی و کپیبرداری منجر میشود.
• •فرضیه دو -مصادیق معماری تاریخی ایران به برداشت ساختاری و مصادیق معماری معاصر
غرب به برداشت سطحی و کپیبرداری منجر میشود.

11

دوفصلنامۀ دانشگاه هنر | شماره  | 19پاییز و زمستان 96

نامۀ معماری و شهرسازی
12

جدول  .1نمونههای مورد استفاده
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺮب
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت

٢٣

٢٢

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ

٢١

١٢

١٣

١١

ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت

٤٣

٤٢

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ

٤١

٣٣

مثالهایی از طراحیهای انجام شده

٣٢

٣١

تعداد  54نفر از دانشجویان سالهای اول تا چهارم کارشناسی معماری با کمک  12مصداق موجود در
جدول  1یک اقامتگاه بینراهی را با برنامه فیزیکی مشخص و بهصورت یک اسکیس  40دقیقهای
طراحی نمودند .مصادیق در  4گروه نمونههای معاصر با عملکرد یکسان ،نمونههای معاصر با عملکرد
متفاوت ،نمونههای تاریخی ایران با عملکرد مشابه و نمونههای تاریخی ایران با عملکرد متفاوت تقسیم
شدند .ایدههای خلق شده توسط سه داور بهصورت برداشت سطحی ،برداشت ساختاری ،کپیبرداری و
بیارتباط دستهبندی شدند.
در این بخش نمونههایی از طراحیهای انجام شده توسط شرکتکنندگان برای نشان دادن نوع برداشت
انجام شده ،تحلیل میگردد .مثالهایی از انواع برداشت سطحی ،ساختاری ،کپیبرداری و بیارتباط و انواع
نمونههای معاصر ،تاریخی ،همعملکرد و با عملکرد متفاوت ارائه میشوند.
برداشت سطحی :در این نوع برداشت طراح برای برداشت از مصداق تالش میکند ،اما برداشت وی
از ویژگیهای سطحی فراتر نمیرود و ویژگیهای ساختاری و مفهومی مصداق را مورد استفاده قرار
نمیدهد (شکلهای  4 ،3و .)7
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منبعwww.archdaily.com :

شکل  .6نمونه شماره  -42خانه طباطباییها
منبع :حاجی قاسمی و همکاران1375 ،

شکل  .7برداشت سطحی از نمونه 42
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برداشت ساختاری :در این برداشت ،ویژگیهای ساختاری و مفهومی مصداق مورد استفاده قرار میگیرد.
اگرچه ممکن است برخی ویژگیهای فرمی نیز برداشت شوند ،اما خالصه کردن و دگرگون کردن این
ویژگیها در جهت انطباق با مسئله جدید صورت گرفته است (شکلهای 11 ،9و .)13
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شکل  .8نمونه شماره  -11نمونه یک اقامتگاه بینراهی
منبعhttp://www.archdaily.com :

14

شکل  .9برداشت ساختاری از نمونه 11

شکل  .10نمونه شماره  -21ویال ساوا اثر لوکوربوزیه
منبعwww.archdaily.com :
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شکل  .11برداشت ساختاری از نمونه 21
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شکل  .12نمونه شماره  -31کاروانسرا

منبع :حاجی قاسمی و همکاران1383 ،

شکل .13برداشت ساختاری از نمونه 31

کپیبرداری :در این نوع برداشت طراح به تکرار ویژگیهای مصداق میپردازد .بنابراین ویژگیهای
سطحی و ساختاری هر دو همزمان در طرح ایجاد شده دیده میشود ،بدون اینکه خالصه شده باشد و یا با
مسئله طراحی هماهنگ باشد (شکلهای 15و .)16

شکل .14نمونه شماره  -13یک اقامتگاه بینراهی
منبعwww.archdaily.com :
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شکل  .15کپیبرداری از نمونه 13

شکل  .16کپیبرداری از نمونه 21
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برداشت بیارتباط :در این نوع برداشت طراح بدون توجه به ویژگیهای مصداق طراحی میکند و طراحی
وی مبتنی بر سایر روشهای طراحی غیراقتباسی است و از نظر سطحی و ساختاری شباهتی با مصداق
ندارد (شکل .)19

16

شکل  .17نمونه شماره  – 22خانه روبی اثر رایت
منبعhttp://www.archdaily.com :

شکل  .18برداشت بیارتباط از نمونه 22
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در این پژوهش ،آزمونهای آماری و ترسیم جداول و نمودارها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شده
است .جهت آزمون رابطهپذیری هر دو متغیر از آزمون کای دو 22استفاده شده است .نوع برداشت انجام
شده در چهار شکل برداشت سطحی ،برداشت ساختاری ،کپیبرداری و بیارتباط توسط سه داور مشخص
شده است .به این صورت که ابتدا دو داور بهصورت جداگانه هر اسکیس را در دسته مورد نظر قرار دادند.
در انتها در مواردی که بین دو داور اختالف نظر وجود داشت ،داور سوم به بازبینی آنها پرداخت.
همانطور که شکل  19نشان میدهد ،از بین  54اسکیس انجام شده ،بیشترین نوع برداشت ،برداشت
سطحی با وزن  %42.6است .بعد از آن برداشت ساختاری با وزن  ، %27.8برداشت بیارتباط با وزن
 %18.5و در نهایت کپیبرداری با وزن  %11.1است.

برداشت ساختاری از مصادیق معماری

یافتهها

17

شکل  .19فراوانی نوع برداشت انجام شده

جدول  2نشان دهنده تفاوت در نوع برداشت بر اساس نوع منبع انتخاب شده است .آزمون کای دو نشان
میدهد رابطه معناداری بین نوع منبع (معاصر -تاریخی ایران) و نوع برداشت انجام شده وجود دارد
(.)χ2 (3,N=54)=9.498; p=0.023, p<0.05
اما رابطه معناداری بین نوع منبع (عملکرد مشابه -عملکرد متفاوت) و نوع برداشت انجام شده وجود ندارد
(.)χ2 (3,N=54)=3.589; p=0.309, p>0.05
بنابراین فرضیه دو مورد تأیید قرار میگیرد ،اما فرضیه یک تأیید نمیشود .تأیید فرضیه دو به این معنی
است که مصادیق معماری تاریخی ایران به برداشت ساختاری و مصادیق معماری معاصر به برداشت
سطحی و کپیبرداری بیشتری منجر میشود.
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جدول  .2رابطه نوع نمونه با نوع برداشت
درﺻﺪ از دﺳﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ

دﺳﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺳﻄﺤﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎری

ﮐﭙﯽﺑﺮداری

ﺑﯽارﺗﺒﺎط

ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ

%٤٥٫٠

%٢٥٫٠

%١٥٫٠

%١٥٫٠

%١٠٠

ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت

%٤٥٫٠

%١٠٫٠

%١٥٫٠

%٣٠٫٠

%١٠٠

ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ

%١٦٫٧

%٨٣٫٣

٠

٠

%١٠٠

ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت

%٥٠٫٠

%٣٧٫٥

٠

%١٢٫٥

%١٠٠

%٤٠٫٧

%٢٩٫٦

%١١٫١

%١٨٫٥

%١٠٠

ﮐﻞ

نتیجهگیری

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ

ﮐﻞ

با وجود رواج برداشت از مصادیق معماری ،روش صحیح برداشت همواره بهعنوان یک چالش مطرح
بوده است .زیرا اگرچه معماران تالش دارند تا با کمک مصادیق بر کیفیت طرح خویش بیفزایند ،اما
ممکن است با تکرار ویژگیهای آن کپیبرداری کنند .در ابتدای این پژوهش با هدف شناخت برداشت
صحیح سه سؤال مطرح شد .برداشت صحیح و کپیبرداری چیست؟ نوع مصداق انتخاب شده چه تأثیری
در نوع برداشت دارد؟ آیا دانشجویان قادر به برداشت ساختاری از مصادیق معماری هستند؟
به منظور شناخت حد و مرز کپیبرداری و برداشت صحیح ،ابتدا دو مفهوم برداشت ساختاری و درجا
زدن در طراحی معرفی گردید .برداشت ساختاری به معنی برداشت از ویژگیهای ساختاری و مفهومی
مصداق است .درجا زدن در طراحی به معنی ماندن طراح در ویژگیهای مصداق و ناتوانی در خلق اثری
جدید است .در این خصوص ادبیات موضوع نشان میدهد که برداشت صحیح (برداشت ساختاری) دارای
شاخصهایی از این دست است:
• •ویژگی ارتباط بین اجزا بهجای ویژگی خود اجزا انتقال یابد؛
• •ویژگیهای ارتباطات بین اجزا قبل از انتقال خالصه شود؛
• •دگرگون شدن همراه با انتقال در جهت انطباق با زمینه موضوع طراحی اتفاق بیفتد؛
• •الگوها بهجای فرمها و ویژگیهای ظاهری در نظر گرفته شود؛
• •موجب ارتقای کیفیت و خالقیت طرح نهایی شود؛
• •استفاده مطلوب و تکرار مناسب و درخور ویژگیها را به دنبال داشته باشد؛
• •موجب پیشرفت تدریجی در طراحی گردد.
پس از مشخص شدن تعریف برداشت صحیح ،در جهت شناخت شرایط وقوع برداشت صحیح و عملکرد
دانشجویان معماری در این خصوص ،پژوهش تجربی صورت گرفت .پیشبینی شد که نمونههای با
عملکرد مشابه به برداشت ساختاری و نمونههای با عملکرد متفاوت به برداشت سطحی و کپیبرداری
منجر شود .اما یافتههای این تحقیق تفاوت معناداری بین نوع برداشت دانشجویان از نمونههای با عملکرد
متفاوت و مشابه نشان نداد .همچنین پیشبینی شد که استفاده از مصادیق معماری تاریخی ایران میتواند
به برداشت ساختاری منجر شود .یافتهها نشان داد در نمونه  54نفری این پژوهش ،تعداد بیشتری از
دانشجویانی که از مصادیق معماری تاریخی ایران الهام گرفتهاند ،در مقابل گروهی که از بناهای معاصر
غرب الهام گرفتهاند ،به برداشت ساختاری دست یافتهاند .البته با توجه به محدودیتهای پژوهش مانند

برداشت ساختاری از مصادیق معماری

حجم نمونه ،محدودیت موضوع اسکیس و تعداد اندک مصادیق استفاده شده نمیتوان در این زمینه
بهصورت قطعی نتیجهگیری کرد .از آنجا که پژوهش مشابهی در خصوص مقایسه تأثیر استفاده از مصادیق
تاریخی و مصادیق معاصر صورت نگرفته است ،نمیتوان نتایج این پژوهش را با پژوهشهای مشابه
مقایسه نمود .بنابراین برای نتیجهگیری درخصوص تفاوت انواع مصادیق نیاز به پژوهشهای بیشتری
وجود دارد .نتایج تحقیق نشان داد برخی از دانشجویان کارشناسی معماری توانایی برداشت ساختاری را
دارند ،ولی بیشتر آنها بهصورت سطحی برداشت کردهاند .بنابراین آموزش معماری باید دانشجویان را
جهت بهرهگیری از برداشت ساختاری آموزش دهد .در این زمینه باید پژوهشهای آتی صورت گیرد
تا راهکارهای مناسب جهت بهکارگیری در آموزش معماری درجهت ارتقای توانایی برداشت ساختاری
دانشجویان شناسایی شود و تأثیر آنها در آموزش معماری مورد ارزیابی قرار گیرد.

پینوشتها
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