
اســکيس ها نمــودي از اندیشــه های معمارنــد و از آغــاز 
پــروژه تــا پرداخــت نهایــِي جزئيــات، بــه شــيوه هاي 
مختلــف مــورد اســتفاده قــرار مي گيرنــد. اندیشــه های 
ــه واســطه اســکيس  طــی  ــود را ب ــار، ســير تحــول خ معم
کــرده، بــه صــورت نهایــی ســاختمان می انجامــد. معمــاران 
در خــال فرآینــد طراحــي بــه اســکيس  بــه عنــوان ابــزاري 
بــراي برقــراری گفتگــو وابســته اند و نيازمنــد فضایــي بــراي 
مکالمــات تصویــری، تــا از طریــق آن بتواننــد اطاعات 
الزم بــراي تجســم و تحقــق ســاختارهاي پيچيــده را تفســير 
نماینــد. اســکيس ها مکانيســم تفکــر را شــکل می دهنــد و 
ــد ابهــام، ســرعت و تحــول،  ــی مانن ــه کمــک ویژگی های ب
ــکيس ها  ــتند. اس ــاران هس ــرای معم ــی ب ــر گفتگوی آغازگ
رســانه ای بــرای تســهيل ارتبــاط، ثبــت، کشــف و ارزیابی اند 
و اهميتشــان در قابليــت نمایــِش همزمــان صراحــت و ابهــام 

نهفتــه اســت. 
ــاران را از  ــد، اســکيس های معم ــش رو داری ــه پي ــی ک کتاب
زاویــه اي جدیــد مــورد توجــه قــرار داده و بــه تعمــق در آن ها 
مي پــردازد؛ کمتــر دربــاره اینکــه »چگونــه طراحــي کنيــم« 
ســخن مي گویــد و بيشــتر دربــاره مــدارک بــه جــا مانــده از 
ــد طراحــِي معمــاران مختلــف، بحــث مي کنــد  فرآین
و در تــاش اســت تــا بــا مقایســه اســکيس هاي معمــاران 
بــا تئوري هــاي فلســفي، هنــري و ادبــي، بــه شفاف ســازي 
ــد.  ــک کن ــی کم ــده طراح ــف نش ــده و تعری ــد پيچي فرآین
»تئــوری اســکیس« بــا مقایســه کيفيت هــای مختلــف 
اســکيس ها، رویکردهــای منحصــر بــه فــرد بــه ایــن 
ــاز نيســت  ــاری از آن بی ني ــچ معم ــه هي ــر ک ــزار تفک اب
ــازه ای  ــن قياس هــا بينــش ت ــای ای ــد و در الب را رو می کن
نســبت بــه رابطــه ميــان اســکيس های معمــاری و فرآینــد 

ــرد. ــان می گي ــاق ج ــل خ تحلي
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اسکیس چیست و چگونه شکل می گیرد؟ آیا صرف ارائه تعریفی از اسکیس به مثابه «طراحی 
سریع»، آنچه که در لغتنامه ها هم درج شده است، تعریف جامعی است؟ در خالل فرآیند ترسیم 
اسکیس، چه اتفاقی برای معماران رخ می دهد؟ پرداختن به فرآیند طراحی و بررسی روند طراحی 
معماران مطرح از موضوعاتی است که توجه بسیاری از متخصصین این حوزه را به خود جلب 
کرده اســت. بسیاری از کســانی که در این زمینه به تحقیق پرداخته اند اذعان دارند که برخی از 
کنش های ذهن انســان در حین روند طراحی، غیر قابل شــناخت است و تعیین اینکه دقیقاً چه 
فرآیندی در ذهن طراحان اتفاق می افتد کاری است بس دشوار. به گفته برایان السون در کتاب 
طراحان چگونه می اندیشند، آن بخش از فرآیند طراحی را می توان به جعبه سیاه ذهن معمار تعبیر 
کرد و گاه خود طراحان نیز نمی توانند به طور خودآگاه چرایی و چگونگی شکل گیری ایده ها در 
ذهنشان را بیان کنند. در این بین مطالعه نقش اسکیس که به مثابه بروز اولین تجسمات فیزیکی 
ذهن بر روی کاغذ شکل می گیرد و اندیشه ها را از خالل دست ها، بی واسطه بر روی کاغذ منتقل 

می کند، می تواند در فهم روند طراحی به ما کمک کند.
 اسکیس روزنه ای است به ذهن معمار. معماران و طراحان خالق عالقه مند هستند که بدانند 
سایر معماران، به ویژه آن هایی که در کار خود موفق اند، چگونه با به کارگیری ترسیمات خود به 
طراحی پروژه هایشان می پردازند. آنچه که ما معماران از اسکیس در ذهن داریم، تصاویر مبهمی 
است که در فرآیند طراحی بارها ترسیم شده، تغییر پیدا کرده، ارزیابی شده و نهایتاً کنار گذاشته 
می شوند. متأسفانه گاهی در آموزش معماری، صرف ترسیم درست خطوط و پرداختن به نحوه 
ترســیم اسکیس از منظر زیبایی شناســی مورد توجه قرار می گیرد و این موضوع دانش بسیاری 
از دانشــجویان را تا به امروز از این تصاویر خالقانه معماری شکل داده است. اما در این کتاب 
کندرا اسمیت از منظری کاماًل متفاوت اسکیس های معماری را به لحاظ محتوایی به مثابه ابزاری 
قدرتمند در دست معماران برای خلق ساختمان های آینده و نیز برانگیزاننده قوه خالقیت و تجسم 

آن ها مورد بررسی قرار می دهد.

مقدمـــه   مترجمـــین



به گفته کندرا اسمیت در کتاب توسعه فرآیند طراحی، روند طراحی برای دانشجویان معماری 
بسیار مبهم است. تکالیف و راهکارهای طراحی همگی مبهم اند و در حالی که  فرآیند طراحی 
آمیخته با ابعاد گنگ متعدد است، ماهیت طرح نیازمند دقت فراوان می باشد. به عبارت دیگر این 
وظیفه معمار است که با ابهام پیش رو مواجه شده و طرحی شفاف و کامل ارائه دهد.  طراحی 
فرآیندی است چند وجهی که حتی پس از سال ها تمرین و ممارست همچنان گنگ و بغرنج باقی 
می ماند. اگرچه هیچ شــیوه مشخصی که نتایج مطلوبی را برای یک فرآیند طراحی تضمین کند 
وجود ندارد، نگاهی انتقادی و موشکافانه به روند طراحی به شرط کاربرد صحیح آن، می تواند به 
پروژه های قابل توجهی منجر شــود. در این بین بررسی نقش اسکیس در فرآیند طراحی یکی از 

موضوعاتی است که می تواند در شناخت این روند کارگشا باشد. 
معماران در خالل طراحی نیازمند ابزاری برای تفکر هستند و اسکیس های معماری به مثابه 
تجلی خالقیت آن ها، یکی از ابزارهای بسیار مهم در فرآیند طراحی محسوب می شوند. معماران 
از طریق اسکیس با همکاران و کارفرمایان خود ارتباط برقرار می کنند؛ آن ها با ترسیم تفکراتشان 
در قالب اسکیس با خود نیز به برقراری ارتباطی تصویری می پردازند. از این گونه برقراری ارتباط 

به مثابه مکالمه ای بصری یاد می شود. 
اسکیس ها به مقاصد متعددی مورد استفاده معماران قرار می گیرند. اسکیس می تواند به مثابه 
ابزاری برای تجزیه و تحلیل تفکرات معمار، تجســم بخشیدن به آرایش فضایی، بیان ایده ها و 
الهامات آن ها، ارزیابی، ثبت افکار و همانطور که ذکر شــد ابزاری برای برقراری ارتباط با سایر 

افراد درگیر در طراحی محسوب شود. 
کندرا اســمیت، پس از انجام تحقیق های فراوان در زمینه اســکیس های معماری و ارتباط 
آن ها با خالقیت، تصور، تفکر و نیز نقش آن ها در شــکل گیری افکار معماران، در این کتاب به 
بررســی هدف معماران در کاربرد اسکیس و نقش آن در فرآیند تفکر ایشان می پردازد. او اشاره 
می کند که هدف از به کارگیری اسکیس ها قابل مقایسه با تئوری هایی مانند بازی، حافظه، تصور 
و تخیل است. از طریق بررسی و کاوش در حافظه، تخیل و تصور است که توانایی ذهن انسان 
شــناخته می شود. در این بین اسکیس ابزار واســطی است که با استفاده از ذهن معمار می تواند 
به رشــد تفکرات او و بروز اولین الهامات طراحی و نیز تفکر تحلیلی او کمک کند. از آنجایی 
که تجربیات، مشاهدات و دانسته ها که همگی جزئی از وجود معمار هستند تعیین کننده ماهیت 
اسکیس می باشند، لذا اسکیس بسیار به حافظه وابسته است. اسکیس همچنین می تواند به مثابه 
ابزاری برای کمک به حافظه معمار مانند ثبت ایده ها، افکار گذرا و مناظر مشاهده شده به او کمک 
کند. در این بین فرایند تصور که طی آن طراح به قصد و هدف مشــخص سوژه های مختلف را 
با کمک حافظه در هم می آمیزد، می تواند در خلق نخستین تفکرات طراحی در قالب اسکیس به 
یاری معمار آید. حال اگر این تصورات همراه با خالقیت باشــند، منجر به خیال پردازی شده و 
تجسم موضوعی ناشناخته را امکان پذیر می سازد که از این جهت شباهت بسیاری به ابعاد خالقانه 
اسکیس دارد. اسکیس با کمک قوای حافظه، تجسم و تخیل به ما کمک می کند که ساختمانی را 

که هنوز دیده و ساخته نشده است، تجسم کنیم.  



گرچه اسکیس ها تصاویری کاماًل مبهم هستند و هرگز نمی توان از آن ها نتایج قطعی استنتاج 
کرد، با این حال بارقه های فکر معمار برای تحقق ساختمان های نهایی در آینده محسوب می شوند. 
کندرا اسمیت در این کتاب سعی دارد با بررسی اسکیس های متعددی از معماران مطرح دنیا رد 
پای شیوه تفکر آن ها را در ترسیماتشان بیابد و نقش اسکیس ها را در فرآیند طراحی توضیح دهد. 
هر چند هر معمار برای خود و بر حسب هر پروژه، فرآیند طراحی ویژه ای را در پیش می گیرد، 
بررسی اسکیس ها به شفاف سازی نقش آن ها در این روند کمک شایانی خواهد کرد. او در ادامه 
به بیان این مطلب می پردازد که اسکیس های معماری از بعد ابهام و معانی پنهان خود، بسیار به 
کاریکاتور و گروتســک شبیه اند. از منظر دیگر مفهوم «همانندی» که در کاریکاتور و گروتسک 

وجود دارد از ویژگی های مشترک میان آن ها و اسکیس های معماری است. 
آنچه در این بین حائز اهمیت اســت پاسخ به این پرسش است که آیا شیوه ترسیم معماری 
می تواند در مفهوم معماری اثرگذار باشــد و اینکه تغییر شــیوه های متفاوت ترسیم اسکیس به 
طراحی ســاختمان نهایی کمکی خواهد کرد؟ هرچند که امروزه با پیشــرفت تکنولوژی نه تنها 
در سیستم های ســاختمانی بلکه در فرآیند طراحی نیز تحوالت چشمگیری پدید آمده است و 
اسکیس های دیجیتالی تجسم جدیدی از ماهیت معماری را به تصویر می کشند، با این حال پاسخ 
به این پرسش بسیار دشوار است؛ زیرا مستلزم آن است که معماری نه تنها از منظر شیوه ترسیم 
بلکه ابعاد بسیار دیگری نیز مورد برسی قرار گیرد و در حقیقت این پرسش کل حیطه معماری را 
در بر می گیرد. این کتاب که حاصل تحقیقات گسترده نوسنده است، در صدد است تا به بررسی 
افکار معماران در خالل اسکیس و تحلیل ترسیم آن ها در فرآیند طراحی بپردازد؛ چرا که معماران 

به سختی می توانند افکار خود را در حین فرآیند طراحی به صورت شفاهی بیان کنند. 

مریم طالیی، هادی متولی حقیقی
تابستان1395
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اســکيس ها نمــودي از اندیشــه های معمارنــد و از آغــاز 
پــروژه تــا پرداخــت نهایــِي جزئيــات، بــه شــيوه هاي 
مختلــف مــورد اســتفاده قــرار مي گيرنــد. اندیشــه های 
ــه واســطه اســکيس  طــی  ــود را ب ــار، ســير تحــول خ معم
کــرده، بــه صــورت نهایــی ســاختمان می انجامــد. معمــاران 
در خــال فرآینــد طراحــي بــه اســکيس  بــه عنــوان ابــزاري 
بــراي برقــراری گفتگــو وابســته اند و نيازمنــد فضایــي بــراي 
مکالمــات تصویــری، تــا از طریــق آن بتواننــد اطاعات 
الزم بــراي تجســم و تحقــق ســاختارهاي پيچيــده را تفســير 
نماینــد. اســکيس ها مکانيســم تفکــر را شــکل می دهنــد و 
ــد ابهــام، ســرعت و تحــول،  ــی مانن ــه کمــک ویژگی های ب
ــکيس ها  ــتند. اس ــاران هس ــرای معم ــی ب ــر گفتگوی آغازگ
رســانه ای بــرای تســهيل ارتبــاط، ثبــت، کشــف و ارزیابی اند 
و اهميتشــان در قابليــت نمایــِش همزمــان صراحــت و ابهــام 

نهفتــه اســت. 
ــاران را از  ــد، اســکيس های معم ــش رو داری ــه پي ــی ک کتاب
زاویــه اي جدیــد مــورد توجــه قــرار داده و بــه تعمــق در آن ها 
مي پــردازد؛ کمتــر دربــاره اینکــه »چگونــه طراحــي کنيــم« 
ســخن مي گویــد و بيشــتر دربــاره مــدارک بــه جــا مانــده از 
ــد طراحــِي معمــاران مختلــف، بحــث مي کنــد  فرآین
و در تــاش اســت تــا بــا مقایســه اســکيس هاي معمــاران 
بــا تئوري هــاي فلســفي، هنــري و ادبــي، بــه شفاف ســازي 
ــد.  ــک کن ــی کم ــده طراح ــف نش ــده و تعری ــد پيچي فرآین
»تئــوری اســکیس« بــا مقایســه کيفيت هــای مختلــف 
اســکيس ها، رویکردهــای منحصــر بــه فــرد بــه ایــن 
ــاز نيســت  ــاری از آن بی ني ــچ معم ــه هي ــر ک ــزار تفک اب
ــازه ای  ــن قياس هــا بينــش ت ــای ای ــد و در الب را رو می کن
نســبت بــه رابطــه ميــان اســکيس های معمــاری و فرآینــد 

ــرد. ــان می گي ــاق ج ــل خ تحلي

9 786006 509563

قيمت: 25000 تومان

ــوری تئ
اسکیــــس 
«ُگفتـمان در طراحی معماری»
ــت ِکندرا َشنک اِسمی

 ترجمة مریم طایـی، هادی متولی حقيقی
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