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چکیده

کلیت مکان اســتقرار آنهــا، امری ناقص و مواجه نمودن   تمرکــز بــر طراحی عناصر معماری بدون توجه به 

کل، پیچیده و دارای عوامل مداخله گر اســت. بنابراین نوشتار با پرسش از چگونگی  دانشــجویان با فهم 

میانــداری بیــن دو امر، زمینه ای قابل احاطه برای دانشــجویان ســال اولی را انتخــاب می نماید تا در آن، 

کل بین« در تمرین باز-طراحی  دانشجویان به طراحی عناصر معماری بپردازند. این نظر، با عنوان»جزء 

که  گذاشته شد  پنجره سرســرای دانشــکده معماری و شهرســازی شهید بهشتی با دانشــجویان درمیان 

که نگاه  کتابخانــه ای خواهد آمــد. یافته های تحقیق بیــان می کند  در قالــب تجربــه میدانــی و مطالعــات 

کل؛ به مقصــد طراحی اجزاء ختم  کل بیــن«، از مبــدا طراحی اجزاء آغاز می شــود و با نیم نگاهی به  »جــزء 

کل و برگشت به اجزاء  می شود. چرخه غیرخطِی جزء-کل-جزء، بیخ باز و قابل ارتقاست و امکان بازبینی 

که به مرور دانشجویان را، صاحِب ذهِن جامع نگر  را در ســطحی باالتر دارد. مزیت تجربه این نگاه آنســت 

می نماید. همچنین نوآموزان را در جهت شناخت کلیت قرارگیری عناصر و ارزش های زمینه طراحی یاری 

می رساند. آنها درمی یابند که لزومًا نمی بایست بیشترین مداخالت در زمینه انجام شود تا کاِر معمار دیده 

که بر اساس تشخیص نیازها، سنجیده سخن بگوید و با نگاهی  شود؛ بلکه فضیلت طرح او در این است 

ِک نقِش اجزا بپردازد.  کْل به طراحی و ادرا به فهِم 

واژه های کلیدی
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مقدمه
در امــر طراحی و در عالِم حرفه معماری، از میان عوامل مختلِف 
موثر، سه چراغ مهم »موضوع«، »بستر طرح« و »طراح« وجود دارند 
کــه در مــورد روشــن نگاه داشــتن برخــی از این چراغ هــا در نگاه های 
مختلــف، پاســخ های متفاوتــی وجــود دارد. بــه طــور مثــال، لویــی 
کان بــا بیــان ایده »جلــد صفــر«Anderson, 1995( ۱( در فهم مســاله 
طراحــی، چــراِغ »موضــوع« را پرفروغ تر می بیند و بر مســاله طراحی، 
غ از زمان و مــکان، متمرکز می گردد.  بر اســاس جوهــره موضوع و فار
که در نحله فکری  برخی، چراغ » بستِر طرح « را روشن نگه می دارند 
گرا۲ و مانند آن، تحقیقات مفصلی در این باره وجود  معماری زمینه 
که  دارد. عــده ای نیــز ُمهر»طراح« بر آثــار را مانند نورافکنی می بینند 

خ می نماید. همواره در روند و محصوِل طراحی، ُر
 انعــکاس ایــن نگاه هــا در آمــوزش معمــاری نیــز، دیدگاه هــای 
مختلفــی را بــه وجــود آورده اســت: برخی دانشــکده ها بــرای تمریِن 
کیــد بــر موضــوع طــرح؛ زمیــن پــروژه را در جــای فرضــی در نظــر  تا
کید بر تمریِن فهِم بســتر طرح؛ زمین پروژه  می گیرنــد. برخی برای تا
را یک موقعیت واقعی با تمامی نیازها و جوانب آن در نظر می گیرند. 
کیــد بــر اهمیــِت ُمهــر طــراح؛ تمرین هایــی انجام  برخــی نیــز بــرای تا
گر به جــای فالن طراح برجســته بودیم چه  می دهنــد مشــابه آنکه ا
پاســخی به ســوال طراحی حاضر می دادیم؟ لذا در تمرینات آموزش 
گاهانه؛ خاموش  معماری، تالش می شود برخی چراغ ها به صورت آ
کردن چراغ ها به  گردند. در مســیر روشــن و خاموش  و برخی روشــن 
خصوص در سال های مبتدی؛ چالش هایی پیش می آید که ممکن 
است به خالء های آموزشی تبدیل شوند و دانشجویان را بخشی نگر 
کند. همچنین فرصت هایی پیش می آید که می تواند موقعیت های 
گرفتــن دولبه  ارزشــمندی در تربیــت آنهــا فراهــم نمایــد. بــا در نظــر 
بودِن روشــن و خاموش نگه داشــتن چراغ ها در امــر طراحی، به نظر 
می رســد در دروس مقدماتــی طراحــی معمــاری بــه دالیــل مختلف 
خواســته های ســرفصل و نوآموز بودِن دانشــجویاْن رویکرد توجه به 
بســتر طرح، زمینه ملموس تر، مســتعدتر و متعین تری برای تمرین 
کنــد. لــذا تحقیق حاضــر، تالش  کل فراهــم  مناســبت میــان جــزء و 
که  کلیتــی  می کنــد تجربــه اهمیــِت چــراِغ »بســتر طــرح« را در قالــب 

کنــد. در مورد  طراحــی عناصــر معمــاری وابســته به آن اســت بیــان 
روشــن کردن چراغ زمینه، بایســتی جوانِب امر را در نظر داشت. یکی 
کل به نام  از آنهــا واقعــی بودِن پروژه و متعلق به جایی بودن در یک 
زمینــه بــا تمــام محدودیت هــا، امکان ها و نیازهــای آن اســت. اما از 
غ از زمینه  سویی باید اذعان داشت هر جزء معماری به تنهایی و فار
بی معناســت. لــذا دالیل و ایجابات مختلفی در امــر طراحی پروژه از 
زمینه اســتخراج می گردد و بایدها و نبایدهای طراحی یا به عبارتی، 

وجه منطقی طراحی با قرارگیری در زمینه مهیا می شود. 
بر اســاس ســرفصل مصوب داخلی درس طراحی معماری یک۳ 
در دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی، خواسته هایی در 
که خالصه  کل ارائه شــده اســت  مورد تمرین طراحی اجزا با نگاه به 
کالبــدی معمــاری  آن چنیــن اســت: »دانشــجو بایســتی بــا عناصــر 
کلمات  کف و ... همچون آشنایی با  همچون پنجره، دیوار، سقف، 
تشکیل دهنده یک زبان آشنا شود و در طراحی آنها کسب تجربه کند 
گردد.  ُکلیت معماری معطوف  و از سوی دیگر باید نگاه دانشجو به 
کنــار یکدیگر در محدوده  کردن این دو خواســته در  همزمــان تجربه 
کوچــک، نیازمند تالش با ظرافِت بســیاِر مدرســین دارد  و مقیاســی 
کــه بتواننــد میان ایــن دو مقیــاِس متفاوت پیونــد به وجــود آورند« 
)نوائــی و عالئــی،۱۳8۴، 6۲(. بــر اســاس ســرفصل مصــوب داخلــی 
کــه موضــوع تمرینات اولین طراحی معمــاری در عین  ضــرورت دارد 
کالبدی معماری و تجربــه طراحی آنها  که به شــناخت عناصــر  حــال 
کلیــِت معماری نیز تقرب جوید. با این  می پــردازد، همزمان به فهِم 
که شناخت و فهم  گر جز ِء مورد نظر برای طراحی در زمینه ای  نگاه، ا
که می توان  کلیت اســت مطرح شــود، فرضیه بر آن است  آن متاثر از 
کل و  انتظار داشت تا حدود زیادی، حرکت رفت و برگشتی ازجزء به 
گردد. همچنین در سرفصل مصوب،  بازگشــت به مقصد جزء میسر 
کلمات یــک زبان خوانده شــده اند لذا در  اجــزای معمــاری به مثابه 
کلمــات را از درون  کلیت مصادیــق معماری، بایســتی معنای  فهــم 
که با یکدیگر ساخته اند، جویا شد. سرفصل در جستجوی آن  متنی 
که مصادیق انتخاب شده متناسب با دانشجویان سال اولی  اســت 

باشد، تا بتوانند فهم و تحلیل های خود را از آن بیان نمایند. 

1- ادبیات موضوع

1-1- نقش جزییات در تفکر معمارانه 
که منظــور از آنهــا، عناصری مانند بازشــوها،  از عناصــر معمــاری 
کف، ســقف، بام، دیوار، حصار، پله، ســتون، شــیب راهه  و... است؛ 
گفته می شود. این در  معمواًل با عنوان اجزاء در معماری نیز ســخن 
کلیت را  که  که مجموعــه ای از عناصر و جزییات هســتند  حالیســت 
که حاصل جمع جبری  کلیت، شامل تمامیتی است  می ســازند اما 
کل هماهنگی  اجزا نیســت. لذا انتخاب عناصر بایســتی بــا تمامیِت 
کــه در درون آن قــرار دارند،  کلی  داشــته باشــند و بــه بیانی دیگر؛ بــا 

که چنین بیان  پیوند الزم را برقرار نمایند. بنابراین شاید بهتر باشد 
کل دربردارنده  کل هســتند.  کــرد: عناصر و اجــزاء، نمایندگانی برای 
کالبد  کالبــد و معناســت و بنابراین اجزاء نیــز حامل معنا و محاط در 
هستند. به این ترتیب؛ در تفکر معمارانه، جزییات نقش مهم و موثر 

کل و جزء و تمامیت طرح را دارند.   در پیوند میان 
بــرای یکپارچگــی میــان عناصــر معمــاری می تــوان بــه آرای پیر 
فــن مایــس در مورد لــزوم برقراری پیوند و پیوســتگی میــان عناصر 
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کرســی، پنجره ها و بام به لحاظ  معمــاری بنــا همچون پیوند ازاره، 
کــرد: » او بــه تفــاوت تک بناهــای مربــوط بــه دوران  شــکلی توجــه 
گوشــه ها و لبه های  که در  خاصــی از تاریــخ معماری اشــاره می کند 
ح در قالب  نهایــی، ســعی در بیان پیوند میان زمین و آســمان طــر
گرانــش زمیــن و شــناوری در زیــر آســمان دارنــد.  پاســخگویی بــه 
همچنیــن وی بــه تغییــر مناســب و بجــاِی مصالــح به عنــوان یکی 
کیــد می نمایــد«  از عوامــل ایجــاد پیونــد میــان عناصــر معمــاری تا
)فن مایــس،۱۳۹0، 8۷-86(. وی نقــش عناصــر معمــاری را فراتر از 
کالبــدی و نمایانگــر جهان بینــی طراحــان در چگونگی  پیوندهــای 
پیونــد میان زمین و آســمان و بعد معنایــی معماری بیان می کند. 
رودولف آرنهایم نیز آرایی در ارتباط با تعادل بصری اجزای معماری 
کــه آن نیــز   )Arnheim, 2009( کلــی دارد بــا یکدیگــر در یــک زمینــه 
بــه نوعــی دیگر در ســطح شــکلی، به بیــان اهمیت پیوند و نســبت 
اجــزا بــا یکدیگر می پردازد. به لحاظ محتوایــی نیز، صاحب نظرانی 
ورود،  الگــوی  بــه  خاصــی  توجــه  الکســاندر،  کریســتوفر  همچــون 
کار، عبادت و ...و تاثیر تامل در این مفاهیم در انتخاب  ســکونت، 
کریســتین   .)Alexander, 1977(کلمــات و عناصــر معمــاری دارنــد
نوربرگ شولتز نیز نقطه نظراتی در مورد مفاهیم موجود در هر یک 
کلمــات معماری را  کــه نــگاه محتوایــی به  از عناصــر معمــاری دارد 

.)Norberg-Schulz, 2000( میسر می گرداند

کلیات در قالب بستر یا زمینه 1-۲- نقش 
کــه موضوع طراحــی در آن روی  زمینــه؛ ناظر به بســتری اســت 
می دهــد و واجد ارزش هایی همچــون ارزِش تاریخی، جغرافیایی، 
کالبدی، اجتماعی، طبیعی یا دیگر ارزش هاســت. زمینه به عوامل 
که یکی از مهم ترین آنها، عامل فرهنگ بیان  مختلفی بستگی دارد 
 Snell, 2014,( که مجموعه ای از باورها و ارزش هاست شــده است 
24(. از عوامل موثر دیگر در زمینه، می توان به عوارض زمین، بستر 
اقتصادی، اقلیم، شــیوه زیســتن، شــیوه های ســاختن و ... اشاره 
که پس  کــرد. مضــاف بــر آن، در آموزش معماری بیان شــده اســت 
که جّو اســتاد- زمینه هــا یــا نوعــی فرا زمینه هایــی نیــز وجــود دارند 
 .)Snell, 2014, 24( کارگاه-دانشکده-دانشــجویاْن آن را می ســازد
لذا هر تمرین طراحی معماری، به فرض آنکه در یک مکان و زمینه 
گر در زمینه های آموزشــی و دانشــکده ای  ثابت نیز طراحی شــود، ا

مختلف باشد، پاسخ های متفاوتی خواهد داشت.
ح و لزوم حفظ ارزش های موجود  کید بر اهمیت بستر طر   در تا
در آن، نحله هــای مختلــف فکری وجود دارند. برنت ســی برولین، 
معمــاری زمینه گرا را با هدف اعتنــای دقیق به زمینه طراحی برای 
ح می کند: »برای نیل  سازگاری ساختمان های جدید با قدیم مطر
دوباره به انســجام و وحدت بصری در محیط پیرامون، الزم اســت 
نگرش معماران تغییر یابد و این امر مستلزم تعریف مجدد خالقیت 
معمارانــه اســت« )برولیــن،۱۳8۳، ۱8(. در نــزد برولیــن، چندیــن 
مانع تقریبًا حل نشــدنی بر سر راه دریافت ها و تصمیمات معماران 
کمی  که مهم ترین آنها، نْفِس معماران اســت: » تعداد  وجــود دارد 
از افراد ممتاز این حرفه به طراحی ساختمان هایی سازگار با زمینه 
کــه ســاختمان های جدید،  می پردازنــد و اغلــب بــه نظــر می رســد 

گرفته اند تا معرف شــخصیت وجود آنها باشــد«  پرچمی به دســت 
)برولیــن، ۱۳8۳، ۱۳8(. وی، بــرای بــرون رفــت از عــدم توانایــی و 
ح خــود با زمینه، بیان می کند  کافی معماران در پیوند طر مهــارت 
که معماران بایســتی چشــِم تعلیم دیده داشــته باشــند و از راهکاِر 
اقتباس از مایه  اصلی زمینه اســتفاده نمایند: »کپی برداری نزدیک 
ح موجود، اســتفاده از فرم های مشــابه ولی  از درون مایه  اصلی طر
با چیدمانی جدید، ابداع فرم های جدید با همان تاثیر فرم بصری 
فرم هــای قدیمی، تجرید )انتزاع( فرم هــای اولیه« )برولین،۱۳8۳، 
کید و توجه ویژه به زمینه، فصل  ۱۴0(. نگاه نوشتار حاضر از باب تا
مشــترک معنــاداری با معماری زمینه گــرا دارد و با بحث اقتباس به 
شــرط عدم تقلیــد موافق اســت. در زمینه گرایی، ایجاز مهم اســت 
کمینه گــرا۴ دارد، اما حذف افراطی  و لــذا وجه شــباهتی با معماری 
کار برده می شود، فصل تمایز  آنچه در معنای زینت در معماری به 
کلیدی اســت  ایــن دو نگاه اســت.5 معمــاری منطقه گرا6 نیز ترکیب 
کــه بــرای ســازگاری آثار معماری بــا زمینه فرهنگــی و جغرافیایی در 
گفتمان احترام و  ح اســت: »منطقه گرایــی یک  کالن، مطر مقیاس 
توجــه بــه خصوصیات مکان یا منطقه شــامل آب و هــوا، جغرافیا، 
کالبدی، ســنت های مشــترک، مصالح در دســترس محلی،  وجــوه 
تکنیک های ســاختمانی و دیگر راه های زندگی اســت. این نگاه با 
که نه تنها  منظر روســتایی۷ و معمــاری بومی8 فصل مشــترک دارد 
به ســاختمان های ســازگار با زمینه می اندیشــند، بلکه به خوبی و 
گذشــته ســنتی، تکنیک های ساختمان سازی و مصالح  جدیت با 

.)Canizaro, 2014( »زمینه متصل هستند

کل نگری و جزءنگری در آموزش مقدمات معماری  -3-1
تــا قبــل از دوران رنســانس، امــر معمــاری بــه صــورت عملــی بــا 
تمامــی جوانــب آن در جریــان بــود. پــس از آن بــا تفــوق فلســفه 
گرایی های عینی و صرفًا علمْی پنداشــتِن  دکارتــی، تجزیه و تحلیل 
معماری؛ نگاهی »جزءنگر«۹ در مقایسه با آنچه قباًل در حال انجام 
کم شــد  گرفــت؛ در حــوزه معمــاری حا بــود و بعدها»کل نگــر«۱0 نــام 
که  کل نگــر، بیانگر تمامیت و حقیقتی اســت  )براتــی،۱۳8۳(. نــگاه 
کل  در پــس چیزهــا قــرار دارد در حالیکه نــگاه جزءنگر، ســعی دارد 
را از طریــق تجزیــه و تحلیــل اجــزا بفهمــد. در متــون، جزء نگری در 
کرده  کل نگری آمده اســت: »عقل جزئی اجزا را به هم مربوط  برابر 
کلــی را اســتخراج می نمایــد ... از ایــن رو طراحــِی با عقل؛  و قاعــده 
که  کل نگری  کامل خواهد شــد. اما در  منجر به طرحی با جزییات 
کل ســامان می یابد. لذا  در عالم ســنت، خیال نماینده آن اســت؛ 
به نظر می رســد اســتفاده دائــم و همزمان این دو قــوه محدودیت 
الزم توســط عقــل و آزادی عمــل الزم توســط خیــال را در طراحــی 
بــه وجود بیــاورد. به بیان دیگر؛ ریســماِن عقل، محصــوِل خیال را 
مقّیــد می کنــد« )احمــدی دیســفانی،۱۳۹۲، 5۱۲-5۱۱(. محصول 
کلیت از امر معماری بود: »با  جزءنگری، حذف جنبه هایی ناظر بر 
گذشــت ســالیان و به مرور با تبلــور آموزش معماری بــرای اولین بار 
گرایش ها از  که این امر با تنوع  در مدرسه باهاس تالش بر این شد 
هنرهای تجســمی تا علوم انســانی و روش های صنعتی ساختمان 
و حتــی علوم رفتاری تعدیل شــود؛ با این حــال معماری مدرِن آن 
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کلیتی همسو با تمامی نیازهای انسانی  مدرســه نیز موفق به خلق 
کل نگــر آمــوزگاران  نشــد« )عزیــزی،۱۳۹0، ۷۷(. پــس از آن دیــدگاه 
آنــان  میــان  در  کــه  بــود  معمــاری  مــدارس  دانشــگاهی  انجمــن 
کریســتوفر الکســاندر وجود داشتند  چهره های شــاخصی همچون 
و ایــن امــر را پیگیــری نمودنــد )عزیــزی،۱۳۹0، ۷8(. در ســال های 
اخیــر صاحب نظرانی همچون هایدگر، رابرت ونچوری، جان لنگ، 
کردند ذهنیــت معماران را به  کریســتین نوربــرگ شــولتز و ... تالش 
گرایش های همپوشان با  کل نگِر متاثر از سنت یا ســایر  ســوی نگاِه 
کیفیت های الزم و عناصر نامتعین و البته  معمــاری ارجاع دهند تا 
کل نگر  محسوس در معماری مغفول نگردد. البته با رجوع به نگاه 
کل نگری قدیم در عین  کل نگــری جدید و  در دوران معاصــر؛ میان 
ح  کــه همنوایی هایی وجــود دارد، امــا تفاوت هایــی نیز مطر حــال 

است )حیدری و همکاران، ۱۳۹5، ۱(. 

کل نگــر در آمــوزش معمــاری، مکتب  در امتــداد رجــوع بــه نــگاه 
کالبدی )همچــون موقعیت  گشــتالت؛ اجــزا را بــا توجــه به تمامیــت 
الگویــی، آب و هوایــی و ...( و تمامیــت  جغرافیایــی، توپوگرافــی، 
تاریخــی،  سیاســی،  اقتصــادی،  اجتماعــی،  )شــامل  فرهنگــی 
زیبایی شناسانه و ...( و تمامیت تکنولوژیکی )شامل علوم، فناوری 

.)Uzunoglu and Uzunoglu, 2011(به سامان می نماید )... و
در دهــه اخیــر نیــز، برخــی محققــان در بازاندیشــی نســبت بــه 
کارشناســی، به این  چگونگــی آغــاز آمــوزش طراحی معمــاری دوره 
گفتمانی نســبت به فهــم اجزا  کــه بایســتی تغییــر  نــگاه رســیده اند 
کارگاه هــای معمــاری روی دهد. آنها تــالش می کنند تا از  در اولیــن 
که همزمان با فهم اجزا و تکه ها، آغشته  دانشــجویان دعوت شــود 
کل نیز باشــند یــا به بیــان دیگر، اجــزا را در نســبت با فهم  بــه فهــم 
کل، دریابنــد و ایــن نــگاه ســبب می شــود یادگیری بــرای تمام عمر 

کل نگری و جزء نگریتوصیف برنامه از باب توجه به زمینه نام دانشگاه  تحلیل برنامه بر اساس 

ام آی تی۱
)MIT, 2017(

کارگاه مقدماتــی طراحی معماری، دانشــجویاْن به مهارت  در اولیــن 
ح  طــر تبلــور  و  ارائــه  تفکــر،  طراحــی،  در  خالقیــت  وجــه  از  آمــوزی 
کــه توســط تکنیک های طراحــی در موضوعــات انتزاعی  می پردازنــد 
ع از زمینــه پیگیری می شــوند  شــکل می گیــرد. لــذا موضوعــات منتــز
کارگاه طراحــی معمــاری یــک، برنامه ریزی و زمین  امــا پــس از آن، در 
کارگاه ها معطوف به  پروژه بسیار مهم هستند. در نیمسال های بعد، 
تعامل با چالش های پیچیده فرهنگ، رفتارهای اجتماعی-شــهری 

در زمینه هستند.

ح می شــوند و بــه تدریــج در  تمرینــات مقدماتــی بــا نــگاه جزءنگــر مطــر
کل نگر از طریق توجه به وجوه  ســال های بعدی تا به انتهای دوره؛ نــگاه 
متعــدد طراحــی از جمله فرهنگ، رفتارهای مردم، مســائل شــهری و ... 

قوت می گیرد. 
از جزءنگر .....................به سوی.........................کل نگر

آی آی تی ۲
))IIT, 2018

برای هر نیمســال، یک ِتم تعریف شــده دارای نســبت با زمینه گرایی 
وجــود دارد و در ســال اول به موضوعیت طراحــی عناصر معماری در 

برنامه اشاره شده است.

همواره توجهی به زمینه گرایی شده است و به نظر می رسد اصالْت با نگاِه 
کل نگر است.

کل نگر ............................. .................... درجاتی از نگاه 

۳

ناتینگهام انگلیس
)UN, 2019(

و شعبه های چین 
و مالزی

کارگاه طراحی  کارشناسی حول   هسته ای مرکزی برای هر سال دوره 
معماری تعریف شده اســت. در ســال اول، دانشــجویان مهارت های 
کســب  طراحانــه ای در وجــوه ســازه، ســاختمان و طراحــی محیطــی 
غنــا  را  خــود  طراحــی  کار  تئــوری  و  تاریــخ  دروس  بــا  و  می نماینــد 
می بخشند. این روند در سال های بعد با عمق بیشتر تکرار می شود. 

با واقع نگر بودن در تعریف پروژه ها؛ تالش بر این است به تدریج وجوهی 
ح شود و آنان این وجوه را مشق  از جامع نگر بودن برای دانشجویان مطر

کنند. 
نــگاه  شــدن  کل نگر.......................عمیق تــر  نــگاه  از  ..درجاتــی 

کل نگر......

۴

کالج  معماری 
دوبلین دانشگاه 

ملی ایرلند 
),UCD )2005

از  معمــاری،  کارشناســی  دوره  بــه  دانشــجویان  ورود  اول  ســال  در 
دانشجویان دعوت می شود تا مهارت های تجزیه و تحلیل گرانه خود 
کــه از زمینــه مشــتق می شــود ارتقــا دهند. آنهــا این خواســته را در  را 
ک  قالــب نــگاه تجزیه نگر و از نزدیک به اشــیاء و مکان ها از طریق ادرا
محدوده وسیعی از وجوه ساختمانی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی 

تمرین می نمایند.

که در آن تــالش می کند یک  ایــن دانشــگاه درجاتــی از نــگاه جزء نگــر دارد 
کوچــک و قابــل احاطــه برای دانشــجویان را از طریق شــناخت دقیق  کل 

اجزا بشناسد. 
کل نگر .......درجاتی از نگاه جزءنگر............توجهی محدود به نگاه 

کالهاما5 ا
)OU, 2015(

که از ســال اول  محوریــت آموزش بر مبنای ســاختن با مصالح اســت 
شــروع می شــود و تا انتهای دوره تعمیق می یابد. با این نگاه، واقعی 
کــه روحیه خود  و عملــی شــدن ایده ها در طراحی، امری مهم اســت 
کم می ســازد. پروژه های آنها در  کارگاه های طراحی معماری حا را در 

مکانی متولد می شود و در آن قرار می گیرد. 

کل نگــر در پــس خــود دارد زیــرا  یادگیــری از طریــق ســاختن؛ روحیــه ای 
هنگامی که دانشــجویان در شــرایط ســاختن قرار می گیرند بــا جوانب امر، 

مواجه می شوند.
 

کل نگر با تمرکز بر ساخت.......... .........توجه به نگاه 

کالیفرنیا6
)CCA, 2019(

تــم هنــری و بین رشــته ای به خصوص در ســال اول غالب اســت. به 
کارگاه های طراحی معماری، عنوان  که در هســته مرکزی  این ترتیب 
مقدمــه ای بر هنر به صورت عــام و به صورت خاص، هنر مدرن آمده 
اســت. بــه ایــن ترتیــب تمرینات پایــه معماری، بــر مبنــای موضوع و 
کار با دســت از طریق ســاختن پیش می رود. انتزاعی  خالقیت و نوع 

است و ارتباطی با زمینه واقعی ندارد. 

کل نگر می شود )ترکاشوند  گرچه توان انتزاع از زمینه ســبب تقویت درک  ا
که تمرینات؛ تم انتزاعی به معنای هنر مدرن  و راهــب، ۱۳88( امــا از آنجا 

دارند نگاه جزءنگر در تمرینات، غالب به نظر می رسد. 
..........غلبه نگاه جزءنگر................................................

شفیلد ۷
)SSOA, 2019(

کارفرمایان حقیقی یا حقوقی  برنامــه پروژه هــای زنده١١ ناظر به وجود 
برای پروژه های واقعی در این دانشــگاه انجام می شــود. این دیدگاه 
کارفرمایــان و حضــور در زمین  بــر اســاس نشســت ها و مصاحبه هــا با 

ح و بررسی عوامل مختلف در طراحی روی می دهد. طر

ایــن برنامــه به صــورت ضمنی بیانگر اهمیت به زمینه و فهمیدن مســاله 
کل است. معماری در بستر 

کل نگری به صورت ضمنی.............. ...............توجه به 

کل نگر و جزء نگر. جدول 1- توصیف و تحلیل برنامه برخی دانشگاه ها در نسبت با توجه به زمینه و نگاه 
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کــه در ظاهــر در تضــاد بــا  باشــد)Erkok et al., 2005(. ایــن نــگاه 
که به طور معمول در روند آموزش  حرکت از ساده به پیچیده است 
مقدماتی طراحی معماری جاریســت اما به نظر می رسد در باطن، 
که ذهن، در  موافقــت و یــاری خود را با آن می رســاند. به ایــن معنا 
کلیت، نوعی سادگی اولیه از فهم موضوع، حاصل  ک  ارتباط با ادرا
کْل، با وجود صــرف زمان  کشــف عمیــق تــِر  می کنــد و در الیه هــای 
ک  کل، ادرا بیشتر، اندک اندک اجزا در جایگاه خود و در نسبت با 
کل  گاه، مساله فهم  می شــوند. در آموزش دانشجویان سال اولی، 
بــا مفهــوم انتزاع فصــل مشــترک هایی می یابد اما همــواره این دو، 
کل نگر  معادل یکدیگر نیستند. برای مثال می توان به تقویت نگاه 
دانشــجویان در تمریــن انتزاع از طبیعت مثــاًل درختان در تحقیقی 
کارگاه درک و بیــان محیــط انجام شــده اســت، توجه نمود:  کــه در 
»از دانشجویان خواسته شد تا 5 درخت را انتخاب نمایند و هر بار 
از یــک منظــر آنها را انتزاع نمایند. تصویــر انتزاعی هر درخت، واجد 
کلی و خصوصیات بنیادی آن نوع درخت بود. دانشجویان  هیات 
از پرداختــن بــه جزییات درخــت، پرهیز می کردند و آهسته آهســته 
کلــی مســتتر در درخــت در قالــب  قــادر بــه درک و بیــان مفاهیــم 
گانــه بودند.  ســاختار، رنــگ، بافــت، نــور و ماننــد آن بــه طــور جدا
کل و تمامیــِت درخت نزدیک تر  آنهــا از ایــن رهگذر؛ از جزییات بــه 
می گشــتند. حاصل این تمرین، آشــنایی با مقوله انتزاع و آشــنایی 
کل در پدیده ها بود« )ترکاشــوند و راهب، ۱۳88،  ضمنی با مفهوم 
۱۲۷(. به نظر می رســد در تمرینات اینچنینی، در انتزاع از زمینه به 
کل، بایســتی زمینه به خوبی شــناخته شود و هدف  ک  منظور ادرا
َکنده شــود. لذا  مــورد نظــر از زمینــه تشــخیص داده و تــا حــدودی 
تمرینــات انتزاع از زمینه در ذات خود، نگاهی ســوژه محور نســبت 

به پدیده مورد نظر دارند.  
امــروزه دیدگاه هــای متنوعــی در آمــوزش معمــاری در فهم اجزا 
کــه در ادامــه توصیــف و  کلیــت معمــاری وجــود دارد  نســبت بــه 
تحلیلــی از برنامه تعدادی از دانشــگاه های معتبر بــه عنوان نمونه 

آورده خواهد شد )جدول ۱(.
کــه از برنامه ها و تحلیل های مختصــر آن در جدول ۱  همانطــور 
کار بستن یا نبستِن دیدگاه توجه به زمینه در  آمد؛ دانشگاه ها با به 
کل، ذائقه دانشجویان را در زمان آموزش برای حساسیت  امر فهِم 
کل، فهم اجــزا و نســبت ایــن دو با یکدیگْر شــکل  نســبت بــه فهــم 
کــه البته تحت عوامل مداخله گــر مختلف در طول زمان  می دهنــد 

کند.  می تواند تقریبًا ثابت بماند یا تغییر 

تمرینــات  در  بیــن  کل  جــزء  نــگاه  تبییــن   -۲
مقدماتی طراحی معماری

کل بین در معماری ۲-1- وجوه نگاه جزء 
برای تقرب به وجوه نگاه جزء کل بین می توان به پیشــینه آن در 
حوزه های همپوشان با حوزه معماری همچون ادبیات، هنر ایرانی 
و ... به منظور رهاوردهایی برای معماری توجه نمود. از ویژگی های 
ایــن نــگاه در آن حوزه ها؛ توجه همزمان به جزییات در عین تنظیم 
کلیــت اســت: بــه طور مثــال، یک بیت شــعر از اشــعار شــاعران بنام؛ 

کلیت یک غزل یا قصیده باشــد. یا مثاًل  می تواند حامل عصاره ای از 
کلی آن  یک بخش از نقش یک فرش؛ می تواند قابلیت بیان روحیه 
را داشته باشد. به این ترتیب؛ ایده تلقی پدیدارها به مثابه متن؛ در 
کلیت در میــان انبوهی از  چنیــن حوزه هایی برای فهم و تشــخیص 
کل واحد یاری رسان است. از سوی  جزییات و تمیز جزییات در یک 
دیگر؛ در این حوزه ها چرخه ای ارتقادهنده از حرکت از اجزا به سمت 
کل برای تدقیق جزییات؛ هم  کل و همچنین بازگشت از  وحدت در 
ک به نظر می رســد. این  در محتــوا و هــم به لحاظ شــکلی قابــل ادرا
که  موضوع در تمثیِل تشخیِص فیل در اتاق تاریک )مولوی،۱۳۹۳( 
نمادی بر لزوم شناخت اجزا در پرتو تشخیص کل است، وجود دارد. 
که ریشــه عمیقی در توجه به  از دیگر ویژگی ها؛ خاســتگاه آثار اســت 
زمینه فرهنگی، انســانی، تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و ... دارد. 
که باور بر این اســت:» هر  جســتجو در فرهنگ ایران نشــان می دهد 
سخن جایی و هر نکته مکانی دارد« )حافظ،۱۳۹۴(؛ لذا قراردادن هر 
کل منحصر به آن از اصوْل مطرح می شــود. به بیان  جزئی در زمینه 
دیگر؛ این نکته به ایراِد ســخن ســنجیده، متناســب و بجا در زمینه 
خود برمی گردد. سخن سنجیده و بجا، در درجه اول صحت در امال 
و تناســب با محل ایراد آن دارد و در درجات بعدی شــیوایی در انشا 
دارد. با این مقدمه به نظر می رســد ویژگی های نامبرده شــده قابل 
که در ادامه ســعی می شود  تعمیم در حوزه آموزش معماری باشــند 

گردد. به برخی از آن ویژگی ها اشاره 
کل  -ریشــه داشــتن در توجه به زمینه: خاســتگاه نــگاه »جزء 
گــرو توجــه بــه زمینه اســت؛ یعنی هیــچ جزئــی نمی تواند  بیــن« در 
کــه در آن قرار می گیرد طراحی شــود. اساســًا  کلی  بــدون توجــه بــه 
کلیت  دالیــل، احــکام، ایجابــات و نیازهــای طراحــی اجــزا از درون 

زمینه استخراج می شود. 
- ریشــه داشــتن در حرکت چرخــه ای »جزء-کل-جزء«: این 
کل مناســبت دارد.  کل به جزء و از جزء به  نگاه با حرکت توامان از 
کل دوبــاره به جزء  کند؛ بــا تاملی در  گــر طــراح از مبــدا جزء حرکت  ا
بازگــردد امــا وی دوبــاره بــه نقطــه اولیــه عزیمــت نمی کند زیــرا این 
که  چرخــه خطــی نیســت و در یــک ســطح اتفــاق نمی افتد. هــر بار 
کل رجوع می کند و به جــزء بازمی گــردد؛ آورده ای از فهم  طــراح بــه 
بایدها و نبایدهای اجزا دارد و لذا در موقعیت اولیه قرار ندارد. این 
که پایان مشــخصی برای آن  چرخه بیخ باز و پویاســت به این معنا 
که جذبه داشته باشد قابل پیگیری است.  وجود ندارد و تا زمانی 

می توان با نمودار ۱، صورتی برای این امر متصور شد.

نمودار 1- چرخه )جزء-کل-جزء(.

ُکْل بین تجربه آموزشی طراحی عناصر معماری با نگاه جزِء 
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گــر اجزای  - ریشــه داشــتن در تلقــی معماری بــه مثابه متن : ا
معماری به مثابه کلمات در متن دیده  شوند، طراحان در مواجهه با 
زمینه طرح؛ با متنی مواجه هستند که می توانند پیغامش را دریابند 
گــر ابهامــی در آن تشــخیص دهنــد، می تواننــد دخــل و تصرِف به  و ا
ضرورت و بر حسب نیازها انجام دهند تا معنای آن بهتر منتقل شود. 

کل بین در آموزش  کاربست نگاه جزء  ۲-۲- اهداف و مصادیق 
مقدمات معماری  

کل بین در طراحی عناصر  از اهداف آموزشی مترتب بر نگاه جزء 
معماری، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- آغــاز تمرینــات مقدماتــی طراحــی معمــاری با مســاله یابی و 
جواب های معقول از طریق تشــخیص ســوال بر مبنای شــناخت 

ح  بستر طر
کل کلیت  - تمرین قرائت زمینه و تالش برای فهم 

کلمات معماری در سایه کل )زمینه( - تمرین فهمیدن عناصر و 
-  تمریــن توجــه و احتــرام بــه ارزش هــای اجتماعــی، تاریخــی، 

کالبدی و ... زمینه و تالش برای حفظ آنها  اقتصادی، 
- طراحــی در قالــب تشــخیص نیازهــای زمینــه و ضرورت هــای 

تغییر در آن
بــرای نوآمــوزان معماری، موضوعاتــی نظیر طراحی بازشــوها، 
کــه عناصــر  کف هــا، ســقف ها و بام هــا و ...  دیوارهــا و حصارهــا، 
اجــزای  طراحــی  بــرای  می شــوند؛  شــامل  را  کوچکــی  کالبــدی 
معمــاری مناســب و قابــل احاطــه به نظــر می رســند. در تمرینات 
کــه دربردارنــده یــک الگو۱۲  کوچکــی  دیگــر می تــوان از موضوعــات 
هســتند، بهــره برد. به طــور مثال، ســاماندهی ورودی پیاده یک 
مهدکــودک یــا طراحــی رمــپ و پلــه ورودی پیــاده یــک فروشــگاه 

کوچک می تواند مناسب باشد.  

کل بین  کارگیری نگاه جزء  ۲-3-مزیت ها و چالش های به 
مزیت هــای ایــن نــگاه، چنیــن بــه نظــر می رســند: عــدم تجربه 
طراحــی از صفــر و بدون هیچ ایجابی، باور به اهمیت تجربه مداوم 
زمینــه طراحــی و واقعــی و ملمــوس دیــدن امــر طراحــی معمــاری: 
کاربران و مصاحبه با آنها، آشنا شدن با ادبیات معماراِن  مواجهه با 
گویی، مواجهه دانشــجویان با مصادیق واجد  گزیده  خالِق زمینه، 
ارزش، تمریــن بــرای تشــخیص مســاله طراحــی و حســاس شــدن 
دانشــجویان نســبت به فهم محیط، تمرین احتــرام به ارزش های 
کلیت مصادیق معماری و ... زمینه طراحی، تمرین فهم و قرائت 

چالش های این نگاه در موارد زیر بیان می شوند:
- انتخــاب زمینــه مناســب از ســوی مدرســین: زمینــه، باید در 
دســترس و دارای عناصــر آموزنــده بــرای دانشــجویان باشــد و بــه 
کم عیب باشد.  نوعی مصداق سخن خوب یا نسبتًا خوب یا حتی 
کوچک و  زمینه بایســتی وســعت مناســبی داشته باشــد: نه خیلی 
نه بزرگ و فهم آن و نیازهایش برای غالب دانشــجویان ســال اولی 
که  میســر باشــد. زمینه باید متنی روان داشــته باشد و ارجح است 
متعلق به معاصر باشــد تا دانشــجویان با زبانِ آن بیگانه نباشــند. 
خ داده باشــد تا  همچنین بایســتی در نیازهای فعلی آن تغییراتی ر

نیــاز بــه باز-طراحــی اجزا برای آن وجود داشــته باشــد. زمینه باید 
که نتوان در آن  کامل نباشد  تکه ای از یک تمام باشد، یعنی آنقدر 

دخل و تصرفی انجام داد. 
- تفــاوت میــان خبره ها و نوآموزان در امر تشــخیص مســاله: با 
کلمات معماری  توجه به آنکه دانشــجویان ســال اولی، آغشــته به 
که بدون پیش فرض، به خواندن  نشده اند می توان انتظار داشت 
زمینــه بپردازنــد و بــر اســاس راهنمایی هــا، می تواننــد قابلیــت قرار 

گرفتن در مسیر تشخیص را به مرور بالفعل نمایند. 
گــر  - تقــرب بــه حــد بهینــه بــرای دخــل و تصــرف در زمینــه: ا
کــم در زمینه  حساســیت ویــژه ای مبنــی بــر دخــل و تصرف زیــاد یا 
ح نشود و مدرسین اجازه دهند پاسخ ها متبلور شوند، به نظر  مطر

می رسد روند اغلب دانشجویاْن منطقی باشد. 
- واقعــی بــودن زمینــه و وجود عوامــل مداخله گر متعــدد: در امر 
تشــخیص مســاله، بایســتی موضوعــات و زمینه هــا طــوری انتخاب 
کــه بــرای نوآمــوزان معمــاری قابــل احاطــه باشــند و عوامــل  شــوند 
مداخله گر نسبتًا کنترل شده ای در این امر بگنجد که هدایت تمرین 
کارگاه میســر باشــد. مهار خالقانــه عوامل مداخله گر  در ظرِف زمانِی 

که متوجه مدرسین است.   تمرین نیز از مهارت هایی است 

کل بین  ۲-4- آداب مترتب بر نگاه جزء 
- لــزوم فراهــم نمــودن مقدماتی در نزد دانشــجویان برای ورود 
کوچک و  به طراحی با این نگاه: دانشــجویان بایستی در زمینه ای 
کاربران در نسبت با اجزای  قابل احاطه به تمرین فهم و بیان رفتار 

معماری بپردازند. 
- فراهم آوردن زمینه ای با اندازه مناســب برای تمرین از سوی 

مدرسین 
کارگاه در تشــخیص مســاله طراحــی از  -تــالش بــرای هدایــت 
گفتگوها، مدرســیْن ســواالت یا اشــاراتی  درون زمینــه: در البه الی 
کــه بــه بحث هــا ســمت و ســو می دهــد. مصاحبــه  بیــان می کننــد 
کاربــران زمینــه نیــز می توانــد در تشــخیص مســاله  دانشــجویان بــا 
راهگشــا باشــد. همچنین دعوت از اساتید پیش کســوت به عنوان 
کارگاه، در روشــن کردن چراغ هایی در ذهن دانشجویان در  مهمان 
کشْف بسیار مفید است. عالوه بر آن، یافتن مصادیق  مسیر تفکر و 

مشابه، منابع و فهم و تحلیل آنها نیز موثر است.     
کل بیــن:  گــی پاســخ های حاصــل از نــگاه جــزء  -توجــه بــه ویژ
پاســخ ها، بدیع، ساده و متناسب با تشخیص نیازها و ضرورت ها، 

کردن محیط زیست هستند. دلواپس تباه 
-توجــه به بــاز بودن فضــای خالقیــت دانشــجویان در موضوع 
کل  نــگاه جــزء  بــا  گفتــن  انتخابــی: خالقیــت در ســخن  و زمینــه 
بیــن، می توانــد مصداقــی از پاســخ های ســاده امــا برانگیزاننــده و 

شگفتی آفرین باشد.
-طراحــی مبتنــی بــر حضــور مــداوم در زمینــه: حضــور مــداوم 
در زمینــه ســبب ســنجش پاســخ ها در قامــِت واقعیــت، می شــود 
مصــون  نیازهــا،  از  دورکننــده  خیال پــردازی  از  را  دانشــجویان  و 
می ســازد. لــذا بخشــی از وجــه منطقی طراحــی به طــور ضمنی در 

گنجانیده می شود.   فراینْد 
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3-روش تحقیق 

3-1- بیاِن تمرین میدانی 
پنجــره نســبتًا بــزرگ موجــود در سرســرای دانشــکده معمــاری 
کــه قدمتــی در حــدود 60  و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی، 
غ التحصیــالن آن  ســال دارد، در ذهــن تمامــی دانشــجویان و فــار

دانشکده، جایگاه ویژه ای دارد )تصاویر ۱و۲(.
با وجود الحاق ســاختمانی جدید به مجموعه ســاختمان های 
که پنجره سرســرا در آن قــرار دارد، نیاز بر آن  دانشــکده از جبهــه ای 
که اتصال و ارتباط سرســرا و ســاختمان جدید مورد بازبینی  اســت 
گیــرد و ممکن اســت الزم باشــد پنجره، مــورد باز-طراحی قرار  قــرار 
گیــرد. بــه ایــن اعتبــار، در ابتــدای نیمســال دوم ســال تحصیلــی 
کارشناســی  ۹۷-۹6، یکــی از تمرینــات طراحی معماری ســال اول 
معماری، به تعریف مســاله طراحی پنجره سرسرا اختصاص یافت. 
کــه طراحی پنجــره در آن روی مــی داد، واجد  کــه زمینه ای  از آنجــا 
که  کاربران اســت، ضرورت دارد  ارزش اجتماعی در خاطره جمعی 
طراحــی پنجــره در زمینه با مداخله به ضــرورت و با توجه به زمینه 
کلی دانشــکده، انجام شود. به بیان دیگر، الزم است پنجره جدید 

گردد.   ضمن توجه به زمینه برای استقرار آن، باز-طراحی 
که در تمرین طراحی پنجره طی شد، مشتمل بر چند  فرایندی 
کــه در پی خواهند آمد. در هــر یک از آنها،  منــزل اســت )نمودار ۲( 
گفت وگوی  کــه ۲0 تــن بودنــد در قالــب  دریافت هــای دانشــجویان 

کارگاه بیان می شــود.  جمعــی، محتــوای نوشــتاری و تصویــری در 
گزاره هایــی  دانشــجویان،  بیانــات  بــه  نســبت  امانــت داری  بــرای 
کارگاه  کــه توســط آنــان ایراد شــده اســت بــه واســطه مدرســین در 
یادداشــت می شــد و بــه صــورت ایتالیــک در متــن خواهــد آمــد.۱۳ 
کــه بعدهــا درباره  از ســوی دیگــر در تحقیــْق پیش بینــی شــده بــود 
تمریــن؛ از دانشــجویان در قالب پرسشــنامه ای؛ درخواســِت اعالِم 
که این امر نیز انجام شد و بیاِن آن در متن خواهد آمد.  گردد  نظر 

۲-3- فهم زمینه در کســوِت کل و تشــخیص مســاله طراحی در 
مقیاس طراحی عناصر معماری  

دانشــجویان با حضور در محل سرســرای دانشکده، به معرفی، 
بررســی و تحلیــل وضــع موجــود سرســرا در نســبت با پنجــره آن به 
عنوان یکی از نقش آفرینان اصلی این زمینه پرداختند. آنها با تهیه 
کنین دانشکده را در زمینه و نسبت  کروکی و نوشــتار، رفتارهای سا
که  کنین دانشــکده  بــه پنجره ثبت و بیان نمودند. مصاحبه با ســا
تجربه ارتباط با پنجره را داشته اند، برای دانشجویان راهگشا بود. 
که در حــال حاضر،  ح شــد  ایــن دغدغه از ســوی دانشــجویان مطر
نســبتی مناســب میــان سرســرای دانشــکده و ورودی ســاختمان 
الحاقی روبروی پنجره موجود سرسرا وجود ندارد. لذا دانشجویان 

تصویر ۲- دید از بیرون به پنجره. تصویر1- پنجره موجود، دید از داخل به بیرون پنجره.

نمودار ۲- منازل تجربه تمرین طراحی پنجره. 

ُکْل بین تجربه آموزشی طراحی عناصر معماری با نگاه جزِء 
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بر امکان ارتباط بیشــتر سرســرا با ســاختمان جدید از طریق فصل 
مشترک این دو مکان یعنی پنجره سرسرا فکر کردند. به این ترتیب، 
بازطراحی پنجره موجود به عنوان سوال طراحی مد نظر قرار گرفت. 
در امتــداد تشــخیص مســاله، ســواالت طراحــی عنصــر پنجره در 
گرفتند: در حال حاضر، پنجره  نســبت با مکان پنجره چنین شــکل 
موجــود چــه نقشــی دارد؟ بــه منظور ســازگاری پنجــره دانشــکده با 
کجــا می توان  کارهایــی می تــوان انجــام داد؟ تا  تغییــرات آتــی، چــه 
پنجــره دانشــکده را تغییــر داد؟ از ســوی دیگــر، ســواالتی ناظــر بــه 
کــه اساســًا پنجره ها در  غ از زمینــه، مطــرح می شــدند  موضــوع، فــار
کلمه  ســاختمان ها چــه نقــش و تکالیفــی بــر عهــده دارنــد؟ تعریــف 
پنجــره در متــن ســاختمان چیســت؟ برای پاســخ به این ســواالت، 
که به  دانشــجویان به جســتجو پرداختند و از طریق منابع مکتوب 
کالبدی معماری می پرداختند، به پاســخ هایی نزدیک  بیان عناصر 
کتاب عناصــر معماری از  شــدند. یکــی از منابع مفید در ایــن حوزه، 
کتاب از  صــورت تــا مــکان، از پیــر فن مایس بــود. از دیگــر منابــع، دو 
کــه عبارتنــد از:  فرم، فضا  تالیفــات فرانســیس دی کی چینگ اســت 
نظم و فرهنگ بصری معماری. همچنین دانشــجویان، پای سخن 
اساتید پیشکسوت مهمان می نشستند و درباره نقش های متنوع و 
گفتگوهای جمعی شکل می گرفت. از سوی دیگر  تکالیف پنجره ها، 
دانشجویان سعی می کردند مصادیق پنجره را در زمینه های مختلف 
جســتجو نمایند و از نزدیک ببینند. معرفی تصویری دانشجویان از 
پنجره سرســرا، بیشــتر از هر نوع تصویری متمرکز بر دید ناظر بود زیرا 
ک می کردند.  آنان، پنجره دانشــکده را از طریق چنین تصویری ادرا
همچنین آنها به یک دید ناظر بســنده نمی نمودنــد زیرا در حرکت، 
ک می نمودنــد. در مــورد  پرده هــای مختلفــی از وجــوه پنجــره را ادرا

کنین دانشکده نسبت به پنجره، دانشجویاْن هم  بیان رفتارهای سا
کــه امکان نمایش عبــور و مرور افــراد به صورت  از تصویــر افقــی پالن 
گراف را داشت استفاده می کردند و هم از طریق تصاویر دید ناظر به 

آن می پرداختند )تصویر۳(. 
در راه فهــم وضــع موجــود پنجره، نوآمــوزان از توصیف کالمی نیز 
که در سرسرای دانشکده  کردند: » پنجره بزرگ رو به غرب  اســتفاده 
قرار دارد، وظیفه تامین نور آن مکان را به عهده دارد. در بعد از ظهر 
گرمای خورشــید از پنجره به  فصــول ســرد در روزهــای آفتابی، عبــور 
گرم کردن فضای داخل کمک می کند. درخِت پشِت پنجره و بخشی 
از آســمان و نمای تازه وارد ســاختمان افزوده شده، تمام منظر این 
پنجره هســتند. پنجره از زیر ســقف سرســرا تا حدود یک متر و ســی 

کمتر از بلندای آن است.« کف، بلندا دارد و پهنای آن  سانتیمتر از 
نقــاط قوت پنجره موجود چنین بیان شــد: » تعلق به مجموعه 
ســاختمان های دانشــگاه شهید بهشتی، چشــم انداز نسبتًا خوب، 
وسعت چشمگیر و مناسب، تناسبات خوب و چشم نواز، تقسیمات 
متناسب، برقراری نسبتًا مناسب ارتباط درون و بیرون در وضع قبلی، 
قرارگیــری مناســب در زمینه و عدم بیــرون زدگی آن در سرســرا، ...«
نقــاط ضعــف پنجــره فعلــی چنیــن بیان شــد: » از دســت رفتن 
بخشی از منظر به خاطر قدی نبودن پنجره و وجود دو ساختمان 
بلنــد مســکونی تــازه احداث شــده روبروی دانشــگاه، عــدم ارتباط 
گــر پنجره همینطور  مناســب میــان درون و بیرون برای وضع آتی: ا
کامــاًل از یکدیگر جدا هســتند، بی دفاع  باقــی بمانــد درون و بیرون 
گرم ســال )البته با اضافه  بــودن پنجــره در برابر نور غــرب در فصول 
شــدن ساختمان جدید دانشکده و ســایه اندازی آن بخشی از نور 
مزاحم رفع شــده اســت اما در فصول ســرد ســال ســایه ســاختمان 

تصویر3- بخش هایی از فهم تصویری دانشجویان سال اولی از پنجره سرسرای دانشکده. 
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جدیــد دانشــکده بــر پنجــره خوشــایند بــه نظــر نمی رســد(، تجربه 
شخصی دانشجویان از روی دادن اتالف حرارتی در نزدیکی پنجره 
و تالش برای دوری از آن، نداشــتن بازشوی مناسب و در دسترس 
برای تهویه مناسب تر، توجه به قاب فلزی مستهلک شده پنجره، 
وجــود نرده هــای مزاحــم و بی اســتفاده بــرای آن، قــرار نگرفتــن در 
ج اســت البته بــا دقت  محــور هندســه سرســرا )کمــی از محــور خــار
می تــوان دریافت(، وجود صندلی ها در زیر پنجره و پشــت به منظر 
کــه در ارتفاع نشســته هیچ منظــری دریافت نمی شــود، به  پنجــره 
دلیــل اضافه شــدن ســاختمان جدید حیاط پشــت پنجره منزوی 

شده است ...«

3-3- نیازسنجی ها برای باز-طراحی پنجره  
دانشــجویان بــه بیان تشــخیص خود مبنــی بر نیازها در نســبت 
بــا پنجــره پرداختنــد: » ارتباط مناســب تر درون و بیرون بــا توجه به 
وضــع آتی راه انــدازی ســاختمان جدید، رونق حیاط پشــت پنجره، 
محافظت از سرســرای دانشــکده در برابر نور مزاحــم غرب در فصول 
گرم، تعبیه بازشوهای مناسب برای تهویه، ساماندهی صندلی های 
جلــوی پنجــره در جــای مناســب دیگــر، درزبنــد بــودن بیشــتر برای 

گرم، حذف نرده از پنجره ...«  جلوگیری از هدررفت هوای 
کنار دست خود یادداشت  آنها جمالتی بر زبان می آوردند یا در 
کــه بیانــی از توقــع آنهــا در حل مســاله طراحــی پنجره  می نمودنــد 
دانشکده بود: » اصِل نگه داشتِن جای پنجره مهم است. تناسب 
شــکل پنجره جدید با دانشــگاه و دانشــکده معماری و شهرســازی 
شــهید بهشــتی اهمیت دارد؛ در این حالت بایســتی پنجره نقش و 
رنگ متناســب با دانشــکده داشته باشد. شــاید بتوان از مصالحی 
ح پنجــره دانشــکده اســتفاده  ماننــد چــوب و شیشــه رنگــی در طــر

کرد البته باید پر هزینه نباشــد. پنجره جدید دانشــکده باید تهویه 
کند و شــاید به جای بازشــوهای  مناســب تری برای سرســرا فراهم 
گردان،  که دور از دسترس نیز هستند، از بازشوهای محوری،  فعلی 
کاربران برای آن استفاده  کشویی افقی در ارتفاع دست  باالرونده، 
شــود. شــاید بهتــر باشــد پنجــره دانشــکده به حیــاط مجــاور خود 
دسترســی داشــته باشــد: در این حالــت، نقش در-پنجــره می یابد 
و بــه نوعی ورودی و خروجی دیگری برای دانشــکده خواهد شــد. 
کنتــرل نور را داشــته باشــد، در ایــن حالت  پنجــره بایســتی امــکان 
شــاید نیاز به وجود یک مشــبک در جلو یا پشــت آن باشــد. پنجره 
دانشــکده می توانــد جلــو یــا در پشــت خــود، جایی برای نشســتن 

کرد.« کند. در پنجره جدید باید از اتالف حرارتی جلوگیری  فراهم 

3-4- نمونه هایی از پاسخ های طراحی
بــر مبنــای آنکــه چــه معیــار یــا وجهــی از طراحــی پنجــره جدید 
بــرای دانشــجویان در اولویــت و اهمیــت حــل مســاله  دانشــکده 
گرفته بود پاســخ ها در اطــوار مختلفی متبلور شــدند. به بیان  قــرار 
کنترل مناســب نور، فراهــم آوردن اتصال  دیگــر، وجوهــی همچون 
کوچــک پشــت پنجــره، فراهــم آوردن جایــی  مناســب تر بــا حیــاط 
کــه ســبب مــی شــد حــال و  بــرای نشســتن و ... اهدافــی بودنــد 
هــوای پنجره هــا بــا یکدیگر متفاوت شــود. در ادامــه نمونه هایی از 

پاسخ های دانشجویان آمده است )تصویر۴(. 
کت های درشت و تصاویر دید ناظر و  پاســخ ها بیشــتر در قالب ما
نقشه های دوبعدی بیان تصویری شدند. دانشجویان تالش کردند 
طــرح پنجــره جدیــد دانشــکده را در جای موجود بنشــانند و ســعی 
که به  کنند پنجره ای اندازه بر قامت سرســرای دانشــکده بپوشــانند 

گزینه های آنها منعکس بود. نظر می رسد این خواسته در ارائه 

تصویر 4- نمونه هایی از پاسخ های دانشجویان. 

ُکْل بین تجربه آموزشی طراحی عناصر معماری با نگاه جزِء 
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گزینه بهینه توسط هر  گزینه ها، انتخاب  3-5- بررســی و تحلیل 
دانشجو و طراحی تفصیلی آن 

کــه بــرای زمینه مناســب  گزینه هایــی  هــر یــک از دانشــجویان، 
و  گزینه هــا  فهــم  ارائه هــا،  خــالل  در  نمودنــد.  ارائــه  می دیدنــد، 
کــدام از ســوی دانشــجویان،  تشــخیص ُحســن ها و عیب هــای هــر 
گزینه ها از درون معیارهای طراحی  ح می شد. معیارهای نقد  مطر

که عبارت بودند از: آنان استخراج شده بود 
- دخــل و تصــرف به ضــرورت در زمینه برای بر هــم نزدن تصور 

کهنسال موجود  کنان دانشکده از زندگی پنجره نسبتًا  سا
کاهش هزینه های  - دخــل و تصرف به ضرورت در زمینــه برای 

احتمالی ساخت پنجره  
پنجــره  طریــق  از  سرســرا  بیــرون  و  درون  مناســب تر  اتصــال   -
جدیــد دانشــکده: ارتبــاط بصــری مناســب تر بــا درخــت، آســمان، 
حیــاط مجاور، ســاختمان جدید و امــکان پیوند حرکتــی با حیاط 

و ساختمان جدید
- امکان تهویه مناسب تر سرسرا

کنترل نور از طریق پنجره سرسرا - امکان 
بــا لحــاظ چنیــن معیارهایــی، تعــدادی از پاســخ ها بــا دارا بودن 
گزینه های مناسب تر انتخاب شدند و  ُحســن های بیشتر، به عنوان 
دانشجویان به طراحی تفصیلی آنها پرداختند. آنها با اندازه گیری های 
کت های  دقیق تــر زمینه و ترســیم نقشــه های دقیق تر و ســاختن ما
بــا جزییــات بیشــتر، ســعی در بیان طــرح خــود داشــتند )تصویر5(. 

4- یافته ها  

از  متشــکل  پرسشــنامه ای  یکســال؛  حــدود  گذشــت  از  پــس 
سواالت باز و بسته در ارتباط با بازخوردهای تمرین طراحی پنجره 
که در  کارگاه  تنظیــم شــد و در اختیــار ۱۷ تن از دانشــجویان همــان 

تصویر 5- نمونه ای از پاسخ های تفصیلی. 

زمان پرســش؛ مشغول به تحصیل بودند قرار داده شد.۱۴ سواالت 
بســته زیر از دانشجویان پرسیده شــد و پاسخ ها در قالب نمودار ۳ 

بیان خواهند شد.
 ســوال ۱- دیــدِن پنجــره در وضــع و زمینــه موجــود چقــدر در 

کرد؟ کمک  بازطراحی آن به شما 
کار تمــام شــده اســت؛ آیــا پنجــره خــود  کــه  کنــون  ســوال ۲- ا
را وابســته بــه فهــم و تحلیــل نقــاط قــوت و ضعــف پنجــره موجــود 

می دانید؟
ســوال ۳- روند تمرین طراحی پنجره، تا چه حد برای پیشــبرد 

کارگاه یاری رسان بود؟ تمرین در 
ســوال ۴- روند تمرین طراحی پنجره برای شــخص شما چقدر 

موفقیت داشت؟
سوال 5- محصوالت تمرین چقدر دارای توفیق بودند؟

کــرد:  در تحلیــل پاســخ های ســوال اول می تــوان چنیــن بیــان 
هیچ یــک از دانشــجویان، بــه عــدم اســتفاده از وضع موجــود پنجره 
کار طراحــی خــود اشــاره نکردنــد و اغلب آنها از ایــن موضوع بهره  در 
برده بودند. در مورد سوال دوم، دانشجویان با پخش فراوانی نسبتًا 
کار خود را وابسته به تحلیل  یکســانی، از حد بســیار زیاد تا متوسط، 
نقــاط قــوت و ضعــف پنجــره موجود می دانســتند. در ســوال ســوم؛ 
کارگاه را در رده موفقیت زیاد  اغلب دانشــجویان، روند طی شــده در 
کمتــری آن را دارای موفقیــت بســیار زیاد ارزیابــی نمودند، و  و عــده 
هیچیک آن را ناموفق ارزیابی نکردند. در ادامه، در پاســخ به ســوال 
که در مورد توفیق تمرین نسبت به هر دانشجو بود؛ نتایج تحلیل   ۴
که اغلب دانشــجویان، روند طی شده توسط  پاســخ ها بیانگر آنست 
خود را دارای توفیق زیادی ارزیابی نمودند. در پاســخ ســوال 5، نظر 
کارگاه نیز دارای توفیق  که محصــوالت  اغلــب دانشــجویان بر آن بود 
کمتر یا  کــه توفیقــات  زیــاد اســت امــا عــده ای نیز بــر این نظــر بودند 
که در  بیشــتری نیز روی داده اســت. الزم به ذکر اســت در ســوال ۱۲ 
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نمودار 3- نمایش پاسخ سواالت بسته از بازخوردهای دانشجویان. 

نمودار 4- وجوه بیان شده از سوی دانشجویان برای طراحی پنجره.

ادامه خواهد آمد، به معیارهای توفیق تمرین از دید دانشجویان به 
تفصیل اشاره خواهد شد. 

که  همچنین ســوالی چند جوابی از دانشــجویان پرســیده شــد 
که دانشــجویان از پنجــره موجود  مبتنــی بر چیســتی وجوهی بــود 
گرفتند. لذا ســوال 6 بــه این صورت  کار طراحــی خــود درس  بــرای 
بــود: از نقــد چــه وجهــی از پنجــره موجــود در طراحــی پنجــره خود 
گزینه هــای متعددی  گرفتیــد؟ دانشــجویان بــرای پاســخ بــا  درس 
همچــون شــکل ظاهــری، جزییــات، نحــوه قرارگرفتــن در زمینــه، 
تهویــه، تناســبات، هندســه، مقاومــت در برابــر نــور غــرب، هویت، 
که آنها می توانستند اضافه نمایند،  اندازه پنجره و ... وجوهی دیگر 

مواجه بودند. نتایج این پرسش در قالب نمودار ۴ آمده است. 
کــه  کــرد: وجوهــی  بــا توجــه بــه نمــودار ۴ می تــوان چنیــن بیــان 
چالش های مثبت یا منفی در ذهن دانشــجویان ایجاد می کردند، به 
بیان درآمدند. به این معنی که برخی از این وجوه، به خوبی در پنجره 
موجود برآورده شــده بودند و دانشــجویان از آنها درس می گرفتند اما 

کارامد به نظر می رسیدند.  برخی از آنان، با توجه به شرایط جدید؛ نا
وجوهی همچون هم خوانی شکل پنجره با دانشکده و نحوه قرارگیری 
پنجــره در زمینــه بــرای بیشــتر دانشــجویان دارای اهمیت بــود. پس 
از آن، وجوهــی دیگــر همچــون تامین مناســب نور و تهویــه مطلوب و 
تناســبات مطلوب در رده های بعدی قرار داشتند. توجه به جزییات 
در پنجره موجود و حفظ چشم انداز موجود یا تالش برای ارتقای آن، 
که در نســبت با ســایرین؛ کمترین اشــاره به آنها شــده  از وجوهی بود 
بود. هندسه پنجره، از چالش هایی بود که در میانه میدان قرار گرفته 
بود. نکته جالب توجه در آن اســت که هر یک از دانشــجویان؛ وجهی 
منحصر به فرد از طراحی پنجره را در آیینه پنجره موجود می یافتند. از 
کاربردی بودن، داشتن  آن میان، به موارد زیر اشاره نمودند: زیبایی، 
فضای نشستن و جمع شدن دانشجویان، رابطه مناسب میان درون 
و بیــرون، ایجــاد فضــای با کیفیت، دسترســی مناســب و آســان برای 
بازشوها، محافظت در برابر بارش باران و تابش آفتاب، امتداد حیات 
دانشکده، ایجاد کنج، استفاده بیشتر از فضای اطراف آن، خالقیت در 

ُکْل بین تجربه آموزشی طراحی عناصر معماری با نگاه جزِء 
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وجوه چالش برانگیز پنجره موجود

. وجوهی از پنجره موجود که دانشجویان بر اساس فهم و نقد آن درس آموختند

تعداد دانشجویان  Linear ( (تعداد دانشجویان 
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سایه اندازی و متغیر بودن نورگیری آن، رضایت مندی افراد در ارتباط 
کیفیت مصالح، دسترسی به بیرون،  با پنجره، بازشــوهای مناســب، 
هماهنگــی پنجــره بــا ســایر اجزای سرســرا، اســتفاده از فضای پشــت 

پنجره، راحت تمیز شدن و ... 
کــه  گذاشــته شــد  ســواالت بــازی نیــز بــا دانشــجویان درمیــان 
می تواند مکمل محتویات نمودار ۴ باشد. پاسخ های دانشجویان 

که در جدول ۲ بیان خواهد شد. کدهایی است  به صورت 
ســوال ۷- در ابتدای تمرین، در اولین برخورد با پنجره موجود 

دانشکده، چه توصیفی از آن داشتید؟
ســوال 8-  بــه چــه نکاتــی در جریــان فهمیــدن پنجــره موجــود 

توجه نمودید؟
ســوال ۹- در طراحــی پنجره؛ چه مســائلی را حل نمودید و چه 

مسائلی حل نشده باقی ماند؟

کدهای بیان شده از سوی دانشجویان در پاسخ به سواالت باز و تحلیل مختصر آنها. جدول ۲- 

تحلیل مختصرکدها کدهای بیان شده از سوی دانشجویان در پاسخ به سواالت بازسوال

۷

آرام است و خیلی دیده نمی شود،  اندازه بزرگ خود بسیار  که علیرغم  کارنشده، پنجره ای  زیادی بزرگ، بزرگ، بزرگ و 
ح جذاب و چشم  که دیدنی نیست، ساده، خیلی ساده، بدون طر گسترده، دارای منظره ای  منظره ای قشنگ و دیدی 
نواز، بدون زیبایی خاص دانشکده معماری، توجهم را جلب نمی کرد، قاب دانشکده، دارای نقشی حیاتی در تامین نور 
که قابلیت هایش تلف شده است،بدون جزییات، مسئول تامین نور طبیعی هال  محل تجمع دانشجویان، چشم اندازی 
کرد، فراموش  گرمابخش دانشکده است، فضای نامناسب پشت پنجره اذیت می  که در تابستان  دانشکده، پنجره بلندی 

ح مناسب دانشکده نداشت و ... شده، طر

کارایی،  اندازه،  حدود  به  توجه 
جزییات و مناسبت با هال دانشکده 

توسط پنجره

8

کنار  کاربران در  محدودیت در انتخاب مصالح، محدودیت های زمینه، بودجه، نقش پنجره در هال دانشکده، رفتارهای 
تاثیرگذارند،  بسیار  آن  کیفیت  و  فضا  در  اما  برسند  نظر  به  کوچک  اول  نگاه  در  است  ممکن  پنجره  مانند  عناصری  آن، 
در  پنجره  نقش  تاثیرها،  آن  از  استفاده  پتانسیل های  و  پنجره  تاثیر  با  آشنایی  موجود،  پنجره  معایب  و  مزایا  فهمیدن 
جمع کردن افراد، روابط انسانی پیرامون پنجره، تاثیر پنجره بر محیط درون و بیرون دانشکده، منظر پشت پنجره، حد 
بهینه میزان شفافیت پنجره، توجه به جزییات اجرایی آن، نسبت پروفیل به شیشه، سایه اندازی، انتقال حرارت، لمس 

کمک پنجره به ارتقای فضا،  کمبود شیشه های رنگی، دقت بیشتر به محیط پیرامون،  واقعیت پنجره برای اولین بار، 

و  زمینه  در  پنجره  نقش  به  توجه 
طراحی  امکان های  و  محدودیت ها 

پنجره 

۹

با فضای دانشکده، شکل دهی به فضای نشستن در محدوده  نور و طراحی پنجره متناسب  کنترل  مسائل حل شده: 
کنج مطلوب، حضور رنگ و نقش در پنجره، تهویه تا حدود زیادی، ... پنجره، به وجود آوردن یک 

مسائل حل نشده: چالش های بحث درپنجره و دسترسی آن، نوع مصالح، چالش های جزییات اجرایی، به وجود آوردن 
کامل با هال دانشکده، تاسیسات موجود زیر طاقچه پنجره،  کامل، استفاده از فضای پشت پنجره، زیبایی، تناسب  دیِد 

....

هال  پنجره  طراحی  مساله  وجوه 
ارتقای  تا  نور  کنترل  از  دانشکده: 
از  بهینه  استفاده  و  هال  کیفیت 

فضای متعلق به پنجره  

۱0

لذت بخش و پربازده: چون با امکانات و محدودیت ها به صورت واقعی روبرو شدم، چون از نزدیک با مساله مواجه شدم، 
کرد و به نظرم آزاداندیشی بیشتری  چون اولین تجربه ام بود واقعی دیدن مساله برایم به یادماندنی شد، چون مرا جذب 
ح های بعدی خود دقیق تر ببینم، چون ملموس بود، چون به درک واقعیت می پرداخت،  داشتم، چون باعث شد در طر
کمی  که قباًل ساخته شده بود بیشتر قابل درک بود، چون می توانستم غیر از پنجره  چون از نوع تجربه بود، چون فضایی 

کنم، ... از اطراف آن را نیز طراحی 
سعی  چون  شود(،  اجرا  واقعی  مساله  با  پروژه  داشتم  انتظار  )من  شود  اجرا  نبود  قرار  چون  بود:  دشوار  و  چالش برانگیز 
می کردم به همه جوانب مطلوبیت پاسخ دهم، چون اولین تجربه طراحی من بود، چون من در دانش طراحی محدودیت 
کارها بدون توجه به زمینه خوب بودند اما وقتی در زمینه قرار می دادیم با آن هم خوانی نداشتند و  داشتم، چون اغلب 
کنیم و نه صرفًا  کردیم: این امر باعث شد پنجره ای هماهنگ تر با محیط طراحی  برای رسیدن به این خواسته بسیار تالش 

پنجره مورد عالقه خود یا الگوگرفته از جایی را بگذاریم.   

نزد  در  تمرین  خیزهای  و  افت 
دانشجویان

۱۱

با هال دانشکده،  با دیگر اجزای هال دانشکده، زیبایی متناسب  با فضای دانشکده، هم خوانی  مناسبت و هماهنگی 
امکان  و  پنجره  بیرون  فضای  از  استفاده  بیشترین  سرما،  و  گرما  عایق  آسان،  بازشوی  کیفیت،  با  و  مناسب  نورگیری 
برقراری ارتباط با حیاط پشت پنجره، تناسبات مطلوب، استفاده از مصالح مناسب، بازشوهای مناسب، تهویه مطلوب، 

کاربران، زیبایی،  کنان، تقویت روابط انسانی  رضایت مندی سا

آنها  راس  در  که  طراحی  معیارهای 
با  پنجره  جزء  هماهنگی  و  مناسبت 

کل هال دانشکده را می طلبد.

۱۲

رضایت از روند انجام تمرین و محصول آن، داشتن انگیزه در حین انجام تمرین به علت واقعی بودِن آن، وجود پنجره 
کاربران، داشتن حس تعلق نسبت به موضوع چون  در نزدیکی ما و ملموس بودن فضای طراحی و به چشم دیدِن رفتار 
کار، امکان ایجاد سوال برای پیشبرد  برای دانشکده خودمان بود، تشخیص ارتباط منطقی بین شروع و ادامه و ختم 
گاهی از نظرات جمع  طراحی، مخاطب قراردادن خالقیت من برای رسیدن به پاسخ، مشارکت در بحث جمعی و امکان آ
کاربران واقعی پنجره، وجود زمان بندی برای انجام تمرین، توان ارائه  گاهی از نظرات  کارگاه، امکان آ نسبت به پاسخ های 

ح و ...  کامل معرفی طر مدارک 

در  دانشجویان  رضایت  بر  کید  -تا
انجام تمرینات

بودن  فرد  به  منحصر  به  -توجه 
عین  در  ها  پاسخ  در  دانشجویان 
کرکسیون های جمعی  حال توجه به 

و تبادل آرا

ســوال ۱0- آیــا طراحــی در زمینه واقعی برایتــان لذت بخش و ُپر 
بازده بود یا چالش برانگیز و دشوار بود؟ چرا؟

ســوال ۱۱- معیارهــای شــما در تشــخیص پنجره مطلــوب برای 
کارگاه چه بود؟ سوال 

ســوال ۱۲- معیارهای توفیق تمرین طراحی پنجره از نظر شــما 
چیستند؟

ح شــد؛  به  که از ســوی دانشــجویان مطر کدهایی  بــا توجــه بــه 
نوعــی وجــوه و حــدود تمریــن طراحــی پنجــره برشــمرده شــد و در 
کدهــا، مســیرهایی شــامل افــت و خیزهــای تمریــن از  تحلیــل آن 
نــگاه دانشــجویان و همچنین مســائل طراحی پنجــره و معیارهای 
آنــان برای ســنجش پنجره مطلوب بیان شــد. همچنیــن در میان 
کل بین  کدهــای بیان شــده، مظاهری برای ریشــه های نگاه جــزء 
کــه در ایــن بخش تــالش می شــود، تبیین شــوند.  وجــود داشــتند 



۹۳

گذشــت، علت انتخاب نگاِه »جزء  که از نظر  بر اســاس تحقیقی 
کل بیــن« در طراحــی عناصــر معمــاری، بــه قائــل بودن بــه اصالِت 
که  کلیِت بســتر آنهــا باز می گردد  فهــم عناصــر معماری در پرتِو فهِم 
ایــن نــگاه، در آموزش معماری به ویــژه در درس مقدماتی طراحی 
گر دانشجویان بتوانند  کاربرد داشته باشد. ا معماری نیز می تواند 
گی های آنها  بخشی کوتاه از مصادیق مناسب را که در نوشتار به ویژ
کمک مدرســین خود، در قامِت یک متن بخوانند،  اشــاره شــد به 
گر ضرورت داشته باشد، در  قادر خواهند بود پیام آن را دریابند و ا
عناصــر و اجــزای آن دخــل و تصرف هایی انجام دهند، تــا با نیازها 
کنند.  و ضرورت هــای جدیــد ســازگاری و انطباق بیشــتری حاصل 
که دانشــجویان، یک عنصر معماری را  این رویه، نســبت به حالتی 
از صفر و بدون توجه به زمینه و تنها با استناد به جوهره موضوعی 

آن طراحی می کنند، تفاوت قابل توجهی خواهد داشت. 
کل بین، بخش عمده ای از حل مســاله،  در طراحی با نگاه جزء 
کوچک تری از  از فهم زمینه و تشخیص مساله عبور می کند و بخش 
گاهانه و توسط  آن به امر طراحی می پردازد. این رویداد، به صورتی آ
که قوه تشــخیص  مدرســین راهبــری می شــود و تالش بر این اســت 
کلیِت معماری، فعال شود  دانشجویان در مواجهه هر چند اولیه با 

نتیجه

گیرد. اســتفاده از  و در چرخــه بیــخ بــاز و ارتقایــی جزء-کل-جزء قرار 
کالمی )توصیف نوشتاری و شفاهی(، تصویری )به ویژه تصاویر  ابزار 
کت های درشْت مقیاِس زمینه  دید ناظر( و شبیه سازانه )از جمله ما
کارگاه می آیند. با این نگاه، پاســخ ها  و اجــزا( در ایــن مســیر به یــاری 
کامل تــر رفتارهای  که اعــم از شــناخت  از طریــق فهــِم بیشــتر زمینــه 
کاربران، شناخت کامل تر وضع موجود و نیازهای آن است؛ از منطق 
روشــنی تبعیــت می کنــد. در طراحی بــا نگاه جزء کل بین، دانشــجو 
بــا زمینــه ای واقعی روبرو می شــود و امر طراحی معمــاری به صورت 
گذاشته نمی شود. دانشجویان  صرفًا نظری با دانشــجویان درمیان 
می بایســت بــا تمرین شــناخت دقیق تــر زمینه، نســبت های اجزای 
کاربــران و محیــط تشــخیص دهنــد و در  بــا یکدیگــر،  را  معمــاری 
جستجوی ارتقای آن باشند. این امر دشوار است و نیاز به خالقیت 
ویژه در قالب پاســخ های ساده اما برانگیزاننده، معقول و بدون ُغُلّو  
دارد. همچنین حدود پاســخ های چنین رونــدی، از دخل و تصرف 
حداقلــی در محیط تا تغییراِت به ضرورت درجه بندی می شــود. به 
بیان دیگر حدود پاســخ ها بر اساس آنکه چه زمینه ای برای طراحی 
کوتاه و سنجیده یا  انتخاب شود از مقام نزدیک به سکوت تا سخن 

حتی سخنی نسبتًا طوالنی طیف بندی می شود. 

کــه در روند تمرین از شــناخت  نخســت بحــث توجه بــه زمینه بود 
صورت مساله تا طراحی اولیه و تفصیلی؛ محکی برای رد و پذیرش 
کــه توجه بــه زمینــه؛ معیــاری برای  پاســخ ها بــود. بــه ایــن ترتیــب 
گفتگوهای  که عــالوه بر  کار دانشــجویان فراهم نموده بود  ارزیابــی 
کارگاه در بازخوردهــا نیــز بــه بیــان درمی آمــد. معیارهایــی  جمعــی 
کــه از زمینه اســتخراج شــده بودنــد، ناظر بــه نیاز زمینــه در ارتباط 
کــه  بــا جایگزینــی پنجــره جدیــد بــرای سرســرای دانشــکده بودنــد 
بــر مبنــای بازخوردهــای دانشــجویان بــه اختصــار اینچنیــن بیــان 
می شــوند: »معیار اول: تعلق پنجره به سرســرای دانشــکده، معیار 
دوم: اتصال مناسب تر درون و بیرون سرسرا از طریق پنجره، معیار 

سوم: تامین مناسب نور، تهویه، چشم انداز و... « 
کالبدی و  معیــار اول، بیانــی برای تعلق به زمینه چه بــه لحاظ 
کالبدی به عناصر  چه به لحاظ معنایی است. معیار دوم به توجه 
درونی و بیرونی زمینه از باب کاربرد و رفتار کاربران می پردازد. معیار 
ســوم نیز به محسوســات از جمله آســایش اقلیمی و منظر مطلوب 
کارکردهــای پنجــره در زمینــه مــورد نظــر می پــردازد.  و ... از بــاب 
کــه در پــس ایــن تمرین از زبان دانشــجویان بیان شــد به  نکتــه ای 
که از نگاه  لحاظ توجه به زمینه و واقعی بودِن پنجره موجود است 
آنان، دستمایه خوبی برای فهم عمق مساله طراحی جزئی به نام 

کل به نام هال دانشکده بود.  پنجره در دل یک 
کدها، بــه ماهیــت و چگونگی طــی چرخه  فــراز بعــدی تحلیــل 
جزء-کل-جــزء اختصاص دارد. در جریــان طراحی جزئی همچون 

کِل مــورِد نظــِر دانشــجویان  گاه،  پنجــره در سرســرای دانشــکده، 
کلیت  بــه عنــوان زمینــه بزرگ تــِر احاطه کننــده موضــوع بــه ســوی 
شــکل،  همچنیــن  و  بهشــتی  شــهید  دانشــگاه  ســاختمان های 
کاربــرد روزنه هــا و بازشــوهای موجــود در آنهــا نیز ســوق  موقعیــت، 
کــه اجــزا  کلــی  داده می شــد. لــذا در پــرواز ذهنــی بــرای فهمیــدن 
در درون آن قــرار دارنــد، محدودیتــی وجــود نــدارد. مســاله تعلــِق 
ُکِل سرســراِی دانشــکده، با نوشــتن عنــوان تمرین  جــزِء پنجــره به 
کارگاه نقــش مهمــی در تثبیت  کــه حاصــل تتابــع اضافــات بــود در 
گفتگوهای جمعی؛  که پس از  ح داشت. به این ترتیب  خواسته طر

توسط دانشجویان پای تخته چنین عنوانی نوشته شده بود:
پنجــره سرســراِی دانشــکده معمــاری و شهرســازِی  »طراحــِی 

دانشگاه شهید بهشتِی تهراِن ۱۳۹6«
گرچه تحقق خواســته باال در عالِم حرفه نیز دشــوار اســت، اما  ا
کارگاه را به این نکته جلب  در تمرین معماری، توجه دانشجویان و 
کل تــا چه انــدازه می تواند  کــه حــِد تعلِق یک جــزء به یک  می کنــد 
باشــد. همچنیــن از این عنوان می توان نــگاه چرخه ای جزء-کل-
که با دیدن اجزا  کرد به این ترتیب  جزء را تا حدود زیادی برداشت 
کل بودِن آنها پی برد؟ دغدغه صحت  آیا می شود به تکه ای از یک 
و مناســبِت پاســخ ها بــا زمینــه از ســوی دانشــجویان؛ خــود بیانگر 
که  تــالش بــرای رویاندن اجــزا از درون زمینه برای نوآموزانی اســت 
در آغــاز راه قــرار دارند و ممکن اســت این امر را بــه مثابه رویه ای در 

گیرند.   طراحی های خود پیش 

ُکْل بین تجربه آموزشی طراحی عناصر معماری با نگاه جزِء 



۹۴
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۳  شماره ۴  زمستان ۱۳۹۷

پی نوشت ها

1  Volume Zero. 
2  Architecture in Context.

۳  بــر اســاس ســرفصل مصــوب داخلــی دانشــکده معمــاری و شهرســازی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی، درس طراحی معماری یک در نیمسال دوم سال 

کارشناسی معماری ارائه می گردد. اول ورود دانشجویان به دوره 
4  Minimalism in Architecture.

کمینه گــرا در معماری، با بیانیه میــس وندروهه با عنوان »کم،  5  دیــدگاه 
زیــاد اســت« )Dushkes, 2012, 33( متبلــور شــد. چنیــن جنبشــی در دیگــر 
که بیان می کنند بایستی  حوزه ها همچون ادبیات و هنر نیز طرفدارانی دارد 

با استفاده از ایجاز و سادگی به تاثیرگذاری هرچه بیشتر اثر افزود. 
6  Regional Architecture.
7  Rural Landscape.
8  Vernacular Architecture.
9  Atomic View.
10  Holistic View.
11  Live Projects.
12  Pattern.

که از جانب دانشــجویان در متن نقل خواهند شــد، فقط  گزاره هایی    ۱۳
گنجانده شــدن آنها در متن آنســت  مربوط به یک دانشــجو نیســت و منطق 

که فراوانی بیشتری در میان سخنان دانشجویان داشته اند. 
۱۴  در زمــان پرســش؛ دانشــجویان هیچ درســی را با نگارندگان نداشــتند 
گرفتــن از تمرین، به ایراد  کمتریــن عوامل مداخله گــر و همچنین فاصله  و بــا 

نظرات خود اقدام نمودند.
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n architectural training, focusing solely on the 
design of architectural elements, regardless of 

the overall position of their deployment, is imper-
fect, and on the other hand, facing students with 
the design of components while considering the 
whole, is complex and has many interfering fac-
tors. The present research, with the question of 
how to interpose between these two demands, 
chooses a small, enabling environment for the 
first year students as the target group, in which 
students will design a number of architectural ele-
ments. This opinion was shared with the students 
as part of the “whole-driven component” through 
a rehearsal exercise - the design of the window of 
the facade of the faculty of Architecture and Urban 
Planning, Shahid Beheshti University- which will 
be presented as field studies in the form of an ac-
tion research method in the present paper. More-
over, this study expresses the differentiating and 
shared stances of this approach with reference to 
experts’ opinions and studying the outlooks of the 
curriculum of the world’s leading universities in 
the undergraduate level focusing on the first year. 
Findings of the research shows that the “whole-
driven component” view starts from component 
design to whole scope and returns to small scope. 
Therefore, it has a way such as cycle, which is 
named component-whole-component cycle. The 
cycle is open-ended and risible. The benefit of 
the experience of this viewpoint is that it gradually 
turns students into holistic thinkers. It also causes 
novices to realize the values   of the context in or-
der to comprehend the general placement of the 
elements and ultimately decide o n them. They 
find that it is not necessary to make the most of 
the interventions in the contex t to make the ar-

chitect’s work seen, but the virtue of his design is 
to speak succinctly and to the point on the basis 
of the diagnosis of needs, and  to reflect on the 
role of components with regards to the whole. The 
degree of success in this view varies in different 
contexts and for different students, and it is nec-
essary to apply the practice o f  different training 
styles tailored to the needs of  different students 
through the use of the skills a nd experience of 
the instructors. In design with a full-blown, holistic 
perspective, the student faces a real context and 
architectural design is not shared with the student 
in a merely theoretical manner.  Creativity in de-
sign is crucial in this regard wherein it is required 
in the form of simple but stimulating and sensible 
answers. Finally, it should be stated that the pres-
ent paper agrees with the viewpoints of discourse 
change in relation to speaking of the whole for ar-
chitectural novices, because if confined to present 
architectural elements that are limited in shape to 
the students of architecture, there would be little 
improvement in students’ perception of the whole 
in design And the architectural  design would al-
ways stay within the bounds of  designing mere 
architectural components such a s walls, floors 
and ceilings.

Keywords: Design of Architectural Elements, 
Context, Whole-Driven Component, Component-
Whole-Component Cycle, Window Design, Archi-
tectural Training.
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