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 چکیده

. طراحاا  بارای گیارددربار می وسیعی از مفااهی  و مراحار راطراحی معماری فرایندی است که طیف 
 اعمالها و ابزارهای گوناگو  گیری از روشمراحر مختلف فرایند طراحی را با بهره ،رسید  به یک طرح

است که از دیرباز طراحا  را در وادی  اسکیسیا  آزادطراحی دست ،مه های بسیار روش از یکی کنند.می
باه ی پیشارفته، افزارهای رایانهژی و پدیدآمد  نرمواما امروزه با پیشرفت تکنول ؛کرده است طراحی یاری

 کنندمیپردازی پرورش خالقیت کمتر از گذشته توجه اهمیت ترسی  با دست و نقش ارزشمند آ  در ایده
ی با طراحی و فرایند ضمن آشنای ،در این مقاله اند.در تقابر با یکدیگر قرار گرفته روشاین دو  ،نوعیو به
 در مراحر مختلف فرایناد طراحاییک های هرو ویژگی ایترسی  رایانهآزاد و ، به بررسی ترسی  دستآ 

آزاد و دارد کاه هار دو روش طراحای دساتحاصر از این پژوهش بیا  مای ینتیجه پرداخته شده است.
در  ،کار گرفتاه شاودروند طراحی به رد ، چنانچه در جایگاه صحیح خود و در زما  مناسبیرایانهطراحی 

 .خواهد بوداو به هدف مطلوب بسیار مناسب و مقبول   فرایند طراحی معمار و رساند
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 مقدمه. ۱
 ،ویژه در نخساتین مراحار طراحایباه ،بسیار مه  در فرایند طراحای معمااری موضوعاتیکی از 

بسایار  یو انتقال آ  به مخاطب است. فرایند طراحای معمااری سااختار اندیشه یتوانایی معمار در ارائه
حلای باه راه کناد ومینشده شروع انتزاعی و تعریف ایمسئله . معمار در این فرایند ازدارد پیچیده و مبه 

 گیرد.ها و ابزارهای گوناگونی بهره میاز روش ،و در این راهیابد می طرح اولیه دست صورتبه
در نظاام  ،کاه از آغاازرود شامار مایبهمه   بسیار اصلی وهای روش اسکیس ازیا  آزادترسی  دست

ی روشا یمثاباهبه ساتترسی  باا د ،معماری ی. در حوزهفراوانی شده است توجه به آ معماری  آموزش
باا  تاا از آ  راهکناد یااری می هاایشآرما ها و به ذهنیت بخشیطراح را در عینیت شود کهشناخته می

طراحی  یاسکیس نوعی حمایت از فرایند تفکر درخالل مراحر اولیه»درواقع ؛ مخاطب ارتباط برقرار کند
 .(۱۳۹۲ نژاد و همکارا ،)هاشمی« است

 یهای مختلف آ  و مقابلاهمعماری و قابلیت ی  با دست، ورود رایانه به عرصهبا وجود اهمیت ترسی
کرد  توانند باا دنباالبرانگیز تبدیر شده است. طراحا  امروز دیگر نمیبه موضوعی چالش روش، این دو
پیشارفته کاه ای نهاافزارهای رایتکنولوژی و نرم رشدزیرا  ؛راهکارهای مشخص تربیت شوند ای ازسلسله
. شود دهد دانشجوی معماری یا طراح در معدود فنو  سنتی غرقاجازه نمی ،روز درحال توسعه استبهروز
 )نادیمی، بشناسند و از آ  بهره گیرند ،یابدطور که توسعه میها باید بیاموزند که فناوری جدید را هما آ 

۱۳۸۴ :۵). 
 ،تبع آ آزاد و باهها از دسته از رایانه باعث غفلت آ دانشجویا  معماری به استفاد یعالقه سویی،از

 نقشبر  طراحی، در هاآ  کاربرد افزارهای مختلف ونرم روزافزو ی است. توسعه شا  شدهکاهش توانایی

 امکانات ها وقابلیت ایرایانه ابزارهای اگرچه .است گذاشته تأثیر طراحی فرایند در خالقیت و فردی تفکر

 طراحاا  نیازهای قادر به برآورد  هارایانه بعضی مواقع در دهند،ارائه می پروژه هر برایبسیار مناسبی را 
 یارایانه طراحی ابزارهای و است مهمی بسیار ینکته طراحی روند طبیعت از درست فه  درک ونیستند. 

اما  است؛ اندیشه یقدرت تفکر و ارائه برخوردار ازموجودی زنده و  انسا چراکه اند؛ نامناسب زمینه این در
رایاناه، برخاورداری از مه  در ی بسیار مسئلههمین دلیر به ؛(۱۳۹۰عظیمی،و  )کلینی رایانه چنین نیست
توا  به طراحای آیا می و بررسی این نکته کهصحیح از آ  در فرایند طراحی است  یفه  جایگاه استفاده

  یا خیر. ست یافتموفق د
شود که چنانچه ماهیت و کااربرد در این پژوهش به این موضوع پرداخته می به آنچه گفته شدباتوجه

 یخوبی درک کنای  و جایگااه اساتفادهرا باه ایرایانهترسی  آزاد و دست یعنی ترسی  ،هر دو نوع ترسی 
ای نیست که باعث کاهش خالقیت معماار یلهها را در فرایند طراحی دریابی ، دیگر رایانه وسصحیح از آ 

درواقاع  ؛کنادتر کماک میبلکه ابزاری است توانمند که به معمار در دستیابی باه طرحای مطلاوب ،گردد
ی کننادهفرایناد طراحای تکمیر طایدر موقعیت مناساب  یکهر ،توا  گفت ترسی  با دست و رایانهمی

 یکدیگر خواهند بود.
نقش آ  در طراحی و جایگاه  و آزاداین مقاله بررسی اهمیت و خصوصیات دسترو در از اهداف پیشِ
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و  ایبررسی خصوصایات طراحای رایاناهو همچنین  کارامد در فرایند طراحی ی ابزاریمنزلهبه این روش
 پردازی .میروش این دو  یمقایسه نیز به درنهایت ؛دهدکه به طراح می گوناگونی است امکانات

ای، به تعریف طراحای گیری از مطالعات کتابخانهبا بهره است و تحلیلیپژوهش توصیفیرویکرد این 
باه  اید و طراحای رایاناهاآزسپس ضمن معرفای طراحای دسات است؛ و فرایند طراحی معماری پرداخته

که در نگاهی کلی خصوصیات و محاسن و معایاب انجامد می ی جدولیاین دو و درنهایت ارائه یمقایسه
 دهد.دو نوع ترسی  را نشا  میهر 

 

 تعریف طراحی. ۲
گرافیکی بیانگر و معارف شاباهت صورت طراحی عبارت است از ایجاد عالئمی بر روی سطوح که به

صورت تمامی اعصار، بهدر  هاانسا  خودی است.طبیعی و غالباً خودبه یواکنش درواقع طراحی ؛چیزهاست
حتای وقتای ؛ زنندناخواسته دست به ابداع و خلق می ،دیگر هستندهای غریزی هنگامی که درگیر فعالیت

 تا آنچاه را اند، ناخودآگاه در تالشکنندمیرس   یکودکا  با مداد یا قل  روی کاغذ یا دیوار خطوط مختلف
 ؛ اماپیشرفته و بسیار پیچیده است یمهارت (. طراحی۱۳۷۹:۶ )گشایش، اند برای دیگرا  تشریح کننددیده
بلکه مهاارتی اسات  شود،بخشیده میهای اسرارآمیز با قدرت افرادینیست که تنها به  ایی عارفانهتوانای

است  یایآلت موسیق نواختنتمرین یا  کرد د و تا حدی شبیه به ورزشیآموزش د برای کسب آ  که باید
 (. ۱۳۸۹ پیری،و  خواه)دولت

های یکای از پایاهی مثاباهتوا  آ  را بهمیمه  انسانی است و بسیار های فعالیت یدر زمرهطراحی 
ها و الزامات دلیر وجود برخی محدودیتخالقانه است که به یعمل همچنین ؛تغییر در جامعه درنظر گرفت
(. تصااویری کاه طراحای ۱۳۹۲ نژاد و همکاارا ،)هاشا  شاودها انجاام میناشی از عملکرد و نیازمندی

 .کنی نوعی ارتباط ایجاد  کرده، های خود را بیا دهد که اندیشهمیکنی  به ما این امکا  را می
هاسات مستلزم برخی شناخت ، بلکهپیچیده یا بازی شطرنج نیست ایلهئحر مسطراحی تنها بسط راه

چرا کند ثابت میکه باشد ای دالیر عمده طراحی شاید یکی از ها متفاوت است.فعالیت دیگرکه اساساً از 
کنندگا  بسیار دشاوار با مشتریا  و مصرفرا و بحث درمورد عقایدشا   ی عملکرددرباره حطراحا  توضی

بیا  نشده هیچ کتاب درسی برای دانشجویا  در ای است که مسئله راهی برای پاسخ بهطراحی  یابند.می
 ه باشند.که طراحا  برای تمرین و آموزش بدا  وابست دهدآ  را شرح نمیی فراگیری و هیچ نظریهاست 
 انجاامباه هاایش بایاد حرو راه آ وجود ارتباط عجیب و زیبای بین مسائر  طراحی را با ،تر از همهمه 

 (. ۱۳۸۴ )ندیمی،رساند 
بینی  به آنچه می است طبیعی یکرد  و پاسخای برای بیا اصوالً طراحی ابزاری برای دید  و وسیله

 «Drawing»ی رود: یکای معاادل واژهکار مایدو معنای کلی باه بهطراحی  یکنی . واژهو تجس  می
عمادتاً  کاه کشید  اجسام یا اشکال بر روی یک سطحتصویراست که ازنظر لغوی عبارت است از هنر به

عباارت  ،که به این معنا« Design»ی و دیگری واژهگیرد صورت می مداد یا قل  بای خطوط و وسیلهبه
 (.۱۳۹۳ سیدیا ،و  الهی)فضر دیگر آثار معماری یایا  اثر هنری ریزی و خلقاست از برنامه
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و  دانشاجویا  یهماه باه مشترک زبانی آموزش :معناست این به آموزش معماری در بیشتر طراحی 
 و هااروش آموزش و کندمی را توصیف طراحی فرایند مراحر که است مفاهیمی ها وواژه زبا ، از منظور

قواعاد  که معنا این به ؛بپردازند خودآموزی به تا دانشجویا  برای فرصتی آورد فراه  و طراحی ابزارهای
(. روند طراحی و انتقال ۱۳۹۱ از سالوسترینی،نقربه ؛بمانیا و  )امینیبیاموزی  ها را به آ  یآموزشی خاص
 ساده است و عملکرد قدرتمند انسا  در بیا  تصویری است.  موضوعیدقیق تصاویر 

. گیاردصاورت میآزاد دست صورتبهبه ابزار ماشینی، صرفاً نیاز ترین شکر، بدو  طراحی در خالص
 هماا ؛) شاودمیاصلی  یبرنامه یدوباره تعریف به منجر و کندمی طرح را جدیدی طراحی مسائر عمر
ای فراتر از مهارت مرتبط با دسات طراحی پدیده که گرفت نتیجه چنین توا درنهایت می ؛از لنگ(نقربه

بلکه به قدرت تجس  نیز  ،که نه فقط به توانایی دید  رودشمار میبهبصری رو فرایندی فکریایناز ؛است
 .(۱۳۷۹:۱۰ )گشایش، بستگی دارد
را دربار  طراحی سه فعالیت ابتدایی. ۱دانست: ویژگی پنج واجد را طراحیتوا  می است تقدمع زایسر

دو گونه  هآ  ب وابستگیدومین ویژگی طراحی  .۲ ؛دمانارائه و آزمو  می و ها را تصورکه وی آ گیرد می
بارای آزماو  هایی دانساتنی یای خاالق بارای تصاور و سلسالهها را واسطهاطالعات است که وی آ 

؛ انادطراحی مستلزم تفسیر ذهنی مسائر .۴ ؛طور جامع بیا  کردتوا  بهطراحی را نمی مسائر .۳ ؛داندمی
 (.۱۳۹۱ از الوسو ،نقربه ؛بمانیا و  )امینی مراتبی گرایش دارندطراحی به نظ  سلسله مسائر .۵

 

 فرایند طراحی معماری. ۳
 متفااوت تعمای  هااىبا قابلیت و مختلف هایراه از که دانست یندىافر توا مى را معمارى طراحى

پردازی و طراحای ابتادایی . معمارا  در این فرایند پس از مطالعات و تعریف نیازها به ایادهشودمى تدوین
طراحااى  یناادافردر  (. معمااار۱۳۹۲ نژاد و همکااارا ،)هاشاا  پردازناادهای اصاالی طاارح میکانسااپت
 خیاالى، یمفهومباعث تولد  درنهایتکند و بسیاری را طی می یتکامل مراحر و ی فراوا هاگیرىتصمی 

 (.۱۳۸۷ از شیرمبرگ،نقربه ؛زندخاکو  )مظفر پذیردمى تحقق آینده درکه  شودی میواقعیت از
صورت خودآگاه یاا ناخودآگااه بارای ازنظر آقارضی فرایند طراحی مجموعه مراحلی است که معمار به

و  تصمی  بسیاریکند و ازنظر شیرمبک فرایند طراحی شامر تعداد خود طی می یطرح و ایدهرسید  به 
آیناده  در و نهفتاه دارد یشاود کاه واقعیتامفهومی خیالی متولد می ،است که متعاقب آ  یمراحر تکامل

 (. هما )خواهد پذیرفت  تحقق
 طراحى روند ،است متکى معمار تصور و آفرینشى هاىتوانایى بر و دارد هنرى ازآنجاکه معماری ذاتى

 ،مراحار ایان .داردخاصای  نتایجیک هر کهاست  مختلف مراحر از متشکر ساختارى و شالوده معمارى
 در کاه یچیاز اماا؛ پاذیردمىصورت  یا شهودى آگاهخودنیمه یشیوهبه برخى و خودآگاه شکربه بعضى

 ینادهایى ازافر ، درواقاعطراحاى یندافر که است این رسدمى نظرشفاف بهصورت به ،مراحر این یهمه

 .است گیرىتصمی  و تفکر
 رای بدو  مشکر مسایر درسات، فرایند طراحی کرد کهکسب  هاییطراحی باید اطالعات و مهارت در
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اشااره ی طراحاناه گوناهتوا  به ترسی ، تصور، تخیر و اندیشید  بهها میی این مهارتطی کند. ازجمله
 شاودها عمر طراحای دچاار مشاکر مینیازهای طراحی هستند که بدو  آ ها پیشدرواقع مهارت ؛نمود
 (.تابی پورآبادی،)قاس 

 تاوا را می گیارد؛ درواقاع طراحایشکر میاه  حر بمسئله و راه ،طراحی فرایندی است که در آ 
 ؛پور)غریاب گیاردمی صاورتشود و طراحای شکفته می بر اثر آ  حرکه راه کردفرایند حر مسئله تلقی 

 (.۱۳۸۷ از فرانک،نقربه
 

 نمودار فرایند طراحی. 4
ی مشاترکی اندیشاه ابتدا تا انتها دست دهند. اند نموداری برای مسیر طراحی ازبسیاری تالش کرده

ای از زنجیارهی نمودارهای فرایند طراحی وجود دارد این اسات کاه ایان فرایناد شاامر که در پس همه
گونه منطقاً این دهد.پذیر رخ میبینیاست که به ترتیبی منطقی و پیش پذیرهای روشن و تشخیصفعالیت

تاا مراحار نهاایی  ایشاد  باا مسائلهروی روبهرسد که طراح برای پیشروی از مراحار اولیاهنظر میبه
 (. ۳۸ :۱۳۸۴ )ندیمی، انجام دهد اقداماتی را باید حر،کرد  راهمشخص
شرایط خاص آ  پاروژه  برخوردار ازشود موضوعی دقیق و به اینکه آنچه از طراحی حاصر میتوجهبا

ی مسایر رساید  از مرحلاهرسد نظر می، بهبسیار پیشرفته است چیزیمحصول طراحی  ،نوعیاست و به
با اندکی تأمار بار که چنین نیست. نیز امری پیچیده است؛ درصورتی نهایییابی به محصول اول تا دست

سااده  ماهیتاً آ ای پیچیده و جامع دارد، مسیر توا  دریافت که گرچه طراحی نتیجهروی کار طراحا  می
رساید  باه  یالزمهرسی  که مراتبی تشکیر شده که با تفکیک آ ، به مراتبی ساده میاست و از سلسله

 (.تابی پورآبادی،)قاس  ای کامر و پخته استنتیجه
خالقاناه  و به تفکری است خالقانه روشی دهد،می شکر را طراحی معماری که مسئله در حر یندافر
 یافات طراحی یمسئله برای هاییحرراه مشخص، یفرمول براساس و سادگیبه توا نمی زیرا ؛نیاز دارد

 خالقیت یندافر در مرحله پنج طراحی، یخالقانه یندافر برای عام و جامعبسیار  تعاریف از یکی براساس.

 یمرحله اثبات. در و روشنگری، نفی نهفتگی، اولیه، تدارک، از: دریافت نداعبارت کهپذیر است تشخیص
 یمرحلاه در .گیاری می هااو تصمی  به حر آ  یابی دست می شناخت به مسئله یدرباره اولیه، دریافت

 نخسات یمرحلاه و مرحلاه ایان میا  .مسئله یافت شودحلی برای تا راه شودمی تالش تدارک، آگاهانه

 صاورت حارراه یاافتن بارای آگاهاناهی نهفتگی، تالشا یمرحله افتد. درمی اتفاق وبرگشترفت نوعی

ی اوج فرایناد روشنگری نقطاه یمرحله. شودخت  می نو هایندیشها پیدایش به مرحله این اما ؛گیردنمی
های موضوع باه مفهاومی ناو امکانات و محدودیتی همه معمار با درنظرگرفتن ،طراحی است که در آ 

 شود. می ارزیابی پیشنهادی حرراه اثبات، و ی نفیمرحله در ،نهایتاً یابد ودست می
 متفااوتی داشاته هااینام گوناگو  هاینظریه در است ممکن طراحی یندافر مختلف مراحر هرچند

 طارح باه و دنآورمیپدید  نو ایایده یکدیگر پی در متعدد مراحر ،یندافر این در که است این مه  باشد،

 (.۱۳۸۷ از الوسو ،نقربه ؛پور)غریب کنندتبدیر می
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؛ معماوالً الزم اسات مراحلای طای شاودمی توا  چنین گفت که باید برای تحقق فرایناد طراحای 
ها را حردست دهد، آ  راهحر بهک یا چند راهای تنظی  شود، طراح نیازها را مطالعه و درک کند، یبرنامه

 هماه، در ایانبااین؛ و طرح را به کارفرمایا  و مجریاا  ارائاه دهاد روشن و ضمنی بیازماید هاییمعیار با
باید  پذیرندیا حتی وقایعی مجزا و تفکیک شوندها به هما  ترتیب و توالی واقع میکه آ  فعالیتموضوع 

 گیاردشاکر میاه  حر بامسئله و راه ،رسد طراحی فرایندی است که در آ نظر میبیشتر بهتردید کرد. 
 تاوا میدرسات اسات کاه  افتاد.بنابراین فرایند طراحی معماری در مغز اتفاق می؛ (۵۶ :۱۳۸۴ )ندیمی،

آناا  ممکان اسات همیشااه  طراحایطراحاا  را هنگاام اندیشاید  و کشاید  خطاوط مشااهده کارد، 
 (.۳۶ :۱۳۸۹ پیری، و خواه)دولت نباشدشا  فکرتی فرایند آشکارکننده

ها ایده ،برای تحقق فرایند طراحی باید ابزاری وجود داشته باشد که معمار یا طراح بتواند به کمک آ 
 یامکاان «ترسای »ها را در پارورش خالقیتشاا  یااری کناد. نوعی آ و تفکرات خود را نشا  دهد و به

ترسای  در دلیر، همین به بروز دهند؛را شا  هایایده ،تا به کمک آ آورد راه  میف مناسب برای معمارا 
ی طراحی و حار مسائله، کند. در فرایند خالقانهمراحر مختلف فرایند طراحی نقش بسیار مهمی ایفا می

بارای  آ تحلیر  و گیرد که شامر گردآوری و ثبت اطالعاتمی صورتسه فعالیت عمده برمبنای ترسی  
 از کرو و السیو،نقربه ؛پور)غریباست  مسئلهآ  هایی برای حرراه آورد دستبهی طراحی و فه  مسئله

۱۳۸۷.) 
 

 ترسیم طراحی . 5
هاای معاصار آماوزش ی دورهکاه تقریبااً هماه است اهمیت یافته قدریبهدر فرایند طراحی ترسی  

های . مدارس طراحی بارای آماوزش شایوهکنندشایا  توجهی میتأکید آ   هایطراحی بر کسب مهارت
حدی مه  و اساسی تلقی این آموزش به کنند.ا  بسیار تالش میترسی  و تقویت این مهارت در دانشجوی

 (.۴۸ :۱۳۸۹ )شاهی، شودآموزش شروع می یاز هما  آغاز دوره ،شود که درستمی
ثرتری ؤماصاورت یاهاا و افکارشاا  را بهؤر و هاکند تا اندیشهطور کلی به افراد کمک میترسی  به 

عملی ناخودآگاه و چه هنرمندانه، واجد فرایندی است  یمثابهترسی  چه بهتصویر بکشند. مجس  کنند و به
نیازمناد اساتعداد خادادادی اسات و  ،تر است. به باور بیشتر افراد، ترسی  با دساتمه  آ  یاز نتیجهکه 

شه به به اینکه طراحی معماری واجد فرایند تبدیر اندیتوجهاما با ؛آزاد را نداردهرکس توانایی ترسی  دست
و  اللهی)فضار ی طاراح داردر تحقق اندیشه و ایدهبثرتری ؤواقعیت است، ترسی  با دست نقش مه  و م

 (.۱۳۹۳ سیدیا ،
دهد و تصویری که ادراکی امروز باید فرض کنی  میا  آنچه در ذهن طراح رخ می یاز دیدگاه نظریه
برگشاتی و ورفت یراحار اولیاه، عملانوعی انطبااق وجاود دارد. ترسای  در م ،شوددر ترسی  ساخته می
خواهاد بادا  او باا عملکردهاا و آنچاه می ،ها در ذهن معمار وجود دارد و ازطرفیایده .تکرارشونده است

جدید دسات  یشده به اشکالگیری از تجربیات و نیازهای مطرحتواند با بهرهپس می ؛آشناست ،دست یابد
 (.۱۳۸۷ زند،خاکو  )فیضی سوی طراحی هدایت کندها را بهیابد و آ 
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دارد. در ایان تصویر و واقعیت را بیا  می ،اندیشه، ترسی  فرایندی است که ارتباط میا  ذهن ،درواقع
چرخاه، ابتادا در هار بناابراین  ؛شاودای کامر میا  مغز، دست، تصویر و چشا  برقارار میچرخه ،فرایند
ابزار ی منزلهکند و دست بهگیرد. مغز پیام این اندیشه را به دست هدایت میای در ذهن شکر میاندیشه

 شاده، کند. تصویر حاصر بار دیگر ازطریق چش  دریافتتصویری را بر صفحه ترسی  می ،واسطه، با قل 
تر در ذهان شاکر که پیش ایبه مغز و اندیشهی شود. میزا  تطابق تصویر ارسالپیامی به مغز ارسال می
 (.۱۳۸۷ پور،)غریب کند که آیا چرخه باید ادامه یابد یا خیریافته است، تعیین می

 

 ی ترسیم: چرخه۱تصویر
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 

 گا (نگارند)
 

                                                      آزادطراحی دست. 6
ای گوناهاین نوع ترسای  کاه  .کندفراه  میو خطوط آزاد امکا  بسیار خوبی برای تفکر  ترسی  با دست

را و او کند میی طراح را دنبال مسیر اندیشه ،فکرتشود، با سرعتی برابر سرعت تفکر تصویری خوانده می
تواند مسایر ترتیب طراح میبدین ؛کندمی یاری ،گیردهای مختلفی که در ذهنش شکر میایده یدر ارائه
 پور،)غریب صورت تصویری هدایت کندحلی منطقی بههایش را تا دستیابی به راهگیری تفکر و ایدهشکر
۱۳۸۷.) 

ماداد و روی  ی خاود را بااهای اولیهطراحا ، طرح بیشترزد  اساس طراحی مفهومی است. اسکیس
 بدو  اینکه قل  در طراحا و  کنند. الوسو  معتقد است که معمارا آزاد طراحی میصورت دستکاغذ به

شاکر های خاود را به(. طراحاا  ایاده۱۳۸۷زناد،خاکو  )فیضی توانند فکر کننددست داشته باشند، نمی
 و زد  شامر یافتن. فعالیت اسکیسدهندآزاد نرم روی کاغذ توسعه میگرافیکی با استفاده از خطوط دست

آموختاه اسات. فعالیات ترسایمی مها  پیشاشکال جدید با اشکال و ساختارهای از داد  و ترکیبتطبیق
واقعااً باه طراحاا  کاه  از آ  رو شود، بلکاهای برای ارتباط محسوب میکه وسیلهدلیر است؛ نه به این 

هار گیری و ایجااد چراکه شاکر؛ (۱۳۸۷ )شایا ، را ببینند و درک کنند نظرشا مد لاشکاکند کمک می
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اساکیس ابازاری بارای  ،درحقیقات شود.آزاد آغاز میهای دستطرح از همین ترسیمات ساده و اسکیس
صاراحت و  همچنین برای بیا  خود ؛انتقال آ  به مخاطب است و خودی ایدهتولید خودبه و حرکشف راه

 . استثر ؤبرای برقراری ارتباط با دیگرا  بسیار م همین علتو بهدارد  نظیرییقدرت زبا  بصری ب
ها بایاد ایاده ،در این فرایند شود.بصری و برگرفته از تفکر معمار محسوب می یفعالیت فرایند طراحی
ایان (. ترسای  ۱۳۹۲ نژاد و همکاارا ،)هاشامی ها ارزیابی شودروابط میا  آ  شده، ازلحاظ بصری درک

این امکاا   به معمار آزادها درقالب اشکال و نمادها امری ضروری است. طراحی دستی آ ها و ارائهایده
انتزاعای در ذهانش صاورت آنچه را به ،طریقو بدین ندرا ازلحاظ بصری توصیف کاش دهد تا ایدهرا می

همچناین اساکیس ضامن  ؛دهادی نهاایی ارائاه ایده یمثابهپردازش کند و آ  را به است، شکر گرفته
دهاد به معمار میدر مراحر مفهومی طراحی، این فرصت را  هاآ های طراح و ارتباط سنجش ایده یا ایده

 ها بپردازد.بدو  حذف سایر گزینه ،ایتا به ارزیابی و تفسیر ایده
 یاهمراحر فرایناد طراحای مها  اسات، در مراحار اول یاگرچه رس  اسکیس برای معمارا  در همه

 ،معماار در فعالیات طراحای زیرا نقش بسیار مهمی در حر مسائر طراحای دارد. یابد؛می اهمیت بیشتری
کناد. رسا  شاروع می فیزیکی یبرنامه یمطالعهیا  ی مسئلهترسی  اسکیس را بعد از آنالیز اولیه معموالً

طراحی است. اسکیس نوعی  بعدی در فرایندهای دو و سهها و فرماسکیس نوعی خلق سریع و روا  طرح
 (.هما )رود شمار میبهی طراحی حمایت از فرایند تفکر درخالل مراحر اولیه

بسایاری  شاواهد، یافت پیشرفته هایاسکیس از ایسابقه تاریخی اسناد در توا سختی میهرچند به
 بوده متداول و بدیهی امری، فکرکرد  برای اسکیس از معمارا ی استفاده ،طول تاریخ در دهدنشا  می

هاای ماا توانایی .اندضاروری طراحای قادم فراینادهایبهقدم فهمیاد  برای تفکری هایاسکیس. است
د هناوز ها  اآز(. طراحی دست۱۳۹۱ بمانیا ،و  )امینی کنی هایش درک میاسکیس بالوکوربوزیه را عیناً 

آزاد همچنین ابهام در طراحی دسات ؛هاستایدهترین ابزار برای تولید نمایش بصری ترین و مستقی سریع
 ،وجود آیاد و بناابراینطرح برای معمار طراح به هرکند تا تفسیرهای متعددی از این فرصت را فراه  می

 (.Yi & Do, n.d) گرددباعث تولید آلترناتیوهای بیشتری در طراحی می
 از طارحاش را ذهنیات اولیاهکناد تاا ی معماار، باه او کماک میاسکیس ضمن معرفی طرح و ایده

زیارا قلا   ؛ترین ابزار در جها  اساتقل  قوی»:گویدبوکر می کند. اجراصورت ساده با مداد روی کاغذ به
 ؛نژاد و همکاارا )هاشامی« کندجدید را بازنمایی می یمشاهدههای قابرافکار انسا  و اشتیاق او به فرم

راحتی بتواند در ابتدای فرایند طراحی قل  در دسات گیارد و باهبنابراین کسی که  ؛(۱۳۹۲ از رفات،نقربه
فرایناد  در ،کنادطور که با زباا  ایان کاار را میهما  ،آزاد بیا  کندرا با ترسی  دستاش ی ابتداییایده

 طراحی موفق خواهد بود.
 

 جایگاه رایانه در فرایند طراحی. 7
های برناماه ،طراحی معماری دارد. با پیشرفت روزافازو  تکنولاوژیامروزه رایانه جایگاه مهمی در فرایند 

معماری و طراحی وارد شده است که معمارا  را با سرعت و دقت بیشتری  یافزاری متنوعی به حیطهنرم
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ها باید بیاموزند کاه آ  توا  طراحا  را در معدود فنو  سنتی غرق کرد.کند. دیگر نمیقادر به ترسی  می
 (.۱۳۸۴ )ندیمی، بشناسند و از آ  بهره گیرند ،یابدکه توسعه میگونه ید را هما فناوری جد
طور کاه در هماا  گیارد.ترسی  با رایانه بر اساس دو عنصر اصلی چش  و ذهان شاکر می یچرخه

نقش رایانه در ایان  ،کندآنچه در این میا  تغییر می ترسی  با دست نیز این دو عنصر وجود دارد. یچرخه
بلکاه  کناد،خلق نمیی تصویر ،دست .شودمیخه است که طبعاً باعث تغییر در ماهیت دست و تصویر چر
در فرایند طراحی با رایانه، ایان رایاناه اسات کاه  .شودبدل می های رقومیای برای انتقال دادهواسطهبه 

 (.۱۳۸۷ پور،)غریب دارد به تصویری الکترونیکی را های رقومینقش تبدیر داده
 

 ایی ترسیم رایانه: چرخه۲تصویر

 
 
 

              
 
 
 
 

 گا (نگارند)
 

 افزارهااینرم کردناد، اساتفاده شاا دفاتر در رایاناه از ۱۹۸۰ یدهه از معمار مهندسا  که هنگامی

. آماد مخصاوص هاایقل  باا طراحای جایباه ایرایانه طراحی و ماشین تحریر جایبه کلمات پردازش
 معمااری دفاتر درصد۹۰ در ۱۹۹۶ سال از امروزی هایطراحی در تولید نقشه مراحر در رایانه از استفاده

 کاامالً کشاینقشه یافزار تخصصای اتوکاد درزمیناهنرم امروز دنیای در پذیرفته شده بود. کامالً دنیا در

 نازد ترسایمی موفق و مشهوربسیار  افزارهاینرم از (. اتوکدتابی زاده،تقیو  )محمودی است شده فراگیر

 ارائاه باازار به افزارنرم این ترپیشرفته هاینسخه هرسال، تاکنو ، زما  آ  از .است های معماریشرکت

 دیگری هایشرکت ها،سال همین دریست. معماری ن ی ترسی درزمینه افزارنرم تنها اتوکد البته ؛شودمی

 تصاویر ترسی  یدرزمینه تا اندتالشدر نوعیبه هریک و اندکرده تولید ایرایانه مختلف افزارهاینرم نیز

 برعالوه که افزارهایینرم اندجمله آ  از. دهند ارائه ای نوایده فضای مجازی، خلق و بعدیسه و دوبعدی

 بعدیساه فضااهای در بارداریفیل  و امکا  تصویربرداری معماری، هایطرح از بعدیسه تصاویر ایجاد

 (.هما ) آورندمی فراه  نیز را شدهطراحی
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بعدی و های تکنولوژیاک در ترسایمات ساه( پیشارفت۱۹۹۸) ۲و گیبساو  ۱ی داناگبراساس گفته
های مناسب در حرراهیافتن  یرویکرد جدیدی را برای طراحا  درزمینه ممکن استی اسازی رایانهشبیه

ای و آمااتور های محبوب طراحا  حرفهی از تکنیکاسازی رایانهشبیه شماتیک فراه  آورد.روند طراحی 
روناد و  و کند تاا موقعیات قرارگیاریسازی به طراح کمک میشبیه (۲۰۰۰) ۳ی میشرطبق گفته است.

درصاد ۹۰کناد کاه بیاا  میهماین بااره  ( در۱۹۹۳) ۴مِن های حقیقی را درک نماید.همتاسازی فعالیت
فرایند طراحی و تصویرسازی را  ،طرح، خود سازیبعدیسازی و سهحتی با کمک روش شبیه ،دانشجویا 

سااختما   یشادهی شرایط واقعی به اجازای طراحیاسازی رایانهدر محتوای معماری شبیه گیرند.یاد می
 .shah Hassan, n.d)) شودتزریق می

و مجدداً فرا بخوانی   کنی اطالعات را ذخیره  تادهد را افزایش میای توانایی ادراکی ما وری رایانهافن
تاوانی  اطالعاات اکناو  در دفتار کاار ترسای  طراحای میآ  را پردازش کنی . ه  یبا سرعت بیشتر و

 پاذیر نباودحتی تصور آ  ها  امکا  ،پیش یگرافیکی را با سرعتی ذخیره و دستکاری کنی  که دو دهه
 (.۸۲ :۱۳۸۹ )شاهی،

تا اثراتای  را داردافزارهای مختلف استفاده از نرم امکا های تکنولوژیک، طراح امروزه با وجود توانایی
شاده را مشاابه موقعیات واقعای سازییات و حرکت در فضای مجازی شبیهئجزافزود   و مثر نورپردازی

دارند،  های دستیتر از مدلبیشتر و بسیار طبیعی یی نقاط دیداهای رایانههمچنین ازآنجاکه مدل ؛بسازد
ناور و  یاات مناسابئی باعث سهولت در انتخاب جزاسازی رایانهشبیه .دهندمی ارتقا را دید بصری طراح

افازایش  امکا  ،مزیت استفاده از این روش در فرایند طراحی .شودشده میفضاسازی در ساختما  طراحی
کناد فاراه  میشده منظور ارزیابی سریع کیفیت فضای طراحیطراحا  بهدر فضا برای  را کیفیت بصری

(n.d (shah Hassan,ساخت تصااویر آوردپدید می افزارهایی. امکا  دیگری که استفاده از چنین نرم ،
بعدی، های عکاسی مجازی در فضاای ساهجای دوربینبه این ترتیب که به ؛است «انیمیشن»متحرک یا 

بتاوا  شاود کاه هاایی تهیاه میها فیل شود و ازطریق آ برداری مجازی استفاده میهای فیل دوربیناز 
 (.۱۳۸۷ پور،)غریبکرد از دید ناظر مجازی مشاهده را شده درو  و بیرو  فضای معماری طراحی

تعداد اندکی رایانه را در و  گیرندطراحا  از رایانه برای ترسی  کمک می بیشترطور که گفته شد هما 
ی همواره به تحقق آ  باور داشته اچیزی که صنعت طراحی رایانه .برندکار میحک  ابزار واقعی طراحی به

در  را رایاناه هاای گونااگو ( برای پاسخ به این پرسش نقش۱۳۸۴:۳۴۱ )ندیمی، است. چرا چنین است؟
 :کنی یند طراحی بررسی میفرا

 یارائاهتوا  از رایانه انتظاار داشات، سازترین نقشی که میترین و مشکرحر: بلندپروازانهراه یارائه
توا  توا  آ  را با نقش انسا  در فرایند کلی طراحی تلفیق کرد. هنوز نمیاینکه چگونه می ؛حر استراه

شاید رایانه در چنین نقشی عوامار یا خیر.  م طراحی را انجام دهدتواند تماتصور کرد که رایانه حقیقتاً می
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Dong  

2. Gibson 

3. Micheal 

4. Menn 
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کارگیری این عوامر اما این طراح است که باید با به ؛آمد یا نورپردازی را پوشش دهدومعدودی نظیر رفت
شاباهتی باه حلی واحد برسد. این راهبرد با کار طراحا  آنقدر تفاوت دارد کاه اساسااً ها به راهو تلفیق آ 
 (.هما ) طراحی ندارد

جای باه ،های طراحیداد  به ایدهتر رایانه عبارت است از واکنش نشا حر: نقش فروتنانهارزیابی راه
چگونه کار خواهد کرد یا چه ظاهری خواهد داشت یا چه ی گوید طرح پیشنهادرایانه به ما می ها.ابداع آ 

ی توا  از رایانه، باا تاأمین برخای تساهیالت اولیاهترتیب میبدین ؛خواهد بود و نظایر آ  برمقدار هزینه
 ترسی  و ارزیابی، برای پشتیبانی از فرایند طراحی استفاده کرد.

وسایعی از  ی. اخیاراً دامناهندسانجمینور و صادا  و ازنظر دمارا محیط  ،افزارهای معماریامروز نرم
 ،و ساپس کنناد ساازیبعدی مدلصورت ساهطرحشا  را بهاست تا طراحا  بتوانند  پدید آمدهافزارها نرم

دسات به ءهایی از تظااهر واقعای شایسازی کنند و نشاانههای مصالح را شبیهروشنایی و سطوح و رنگ
دهناد کاه باا سااخت ماکات تحقاق میافزارها اشکال و احجام را به هما  نحوی نشاا  دهند. این نرم

ابازار  بعدی پیچیده یا ظریف که ترسی  دقیق آ  دشوار اسات،م سهاین ابزار در هنگام خلق فر پذیرد.می
 (. ۳۴۸تا۳۴۶، صص)هما شود محسوب میبسیار قدرتمندی 

ی بارهدررا های محدودی تواند ایدهی موجود، تنها میانرم افزارهای رایانه آنچه گفته شد بیشتر بر بنا
ممکن اسات  یاطرح پیشنهادی رایانهمثالً  ؛طراح دهدهای ممکن به حرهای ممکن یا کارکرد راهحرراه
آماد بسایار کارامادی وآرایش فضایی و مسایرهای رفت ،کارکرد حرارتی عالی باشد و طرحی دیگرنظر از
دیگار لحاظ مسئله نیست و ممکن است ازی همهبخشی به یک لزوماً پاسخ رضایتاما هیچ ؛دست دهدبه

 (.۳۵۰هما ، )باشد مردود 
گیرناد و پردازند و تمامی فاکتورهای طراحی را درنظار میجانبه به طراحی میهمهصورت به طراحا 
ی آ  بر دهندههای ارائهحرمعیارها باشد؛ برخالف رایانه که راه یهمهگوی پاسخشا  کنند طرحسعی می

طارح  یرایانه را در مقطع ارائهبرد  کارطراحا  بهبیشتر  بنابراین؛ معیارهای بسیار محدودی متکی است
ی این اسات کاه هرگااه طاراح از آ  کماک اافزارهای رایانهدانند. مشکر دیگر نرموجه مفید نمیهیچبه

ه نیاز شادهای واردهرگونه تغییر در طرح باید در دادهوارد کند و  هایی به آ دادهابتدا سلسله باید بخواهد،
 د.شو  روند طراحی میفتاداقتعویاعمال شود که این کار موجب به

 .از دیگر پیامدهای استفاده از رایانه این است کاه در ماهیات تفکار طراحای تأثیرگاذار خواهاد باود
هاای دساتی خاود طرح بادرمقایسهتغییرات جنبی بسیار کمتری ، کننداستفاده می افزارطراحانی که از نرم

 هااآ باه  شاا از طرح ی متفااوتیتفسایرها  بارای دیادفرصت کمتری  موضوع، کنند و اینایجاد می
 طای فرایناد طراحای وجاود داردانادکی های امکا  بررسی ایده ،درنتیجه تقریباً در هما  زما دهد؛ می

 (.۸۸ :۱۳۸۹ )شاهی،
 

 ؟ترسیم با دست یا رایانه. 8
طرح معماری زمانی ارزشامند اسات کاه باا دسات هر معتقدند اند، طراحانی که در ترسی  با دست موفق
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لحااظ، ی کاه از برخای اافزارهاای رایاناههای مختلاف نرمها و تواناییازسوی دیگر قابلیت ؛شودترسی  
رساد، توجاه بسایاری از طراحاا  و معماارا ، نظر میانرژی و هزیناه بسایار مناساب باه و ازجمله زما 

 (.۱۳۸۷ پور،)غریب ده استکر بخصوص دانشجویا  معماری را به خود جلبه
؛ چراکاه کرد مرحله از فرایند طراحی استفادهکدام رایانه در  باید از تأمر این است که شایا  پرسش 

شدت موجاب این کار به وکنند خود، از رایانه استفاده می یاغلب دانشجویا  حتی برای ترسی  اولین ایده
رفاتن ازبین اشتباه شکر گرفته است که رایانه باعاثدرنتیجه این تصور به ؛شودها میکاهش خالقیت آ 

که با فه  جایگاه مناساب آ  در فرایناد طراحای درصورتی .دشوپردازی و کاهش خالقیت میامکا  ایده
 طرح بهره برد.هر  یارائه برای تکنولوژیشمار بی امکاناتتوا  از می

جدولی تهیه و تنظی  گردیده است کاه معایاب و محاسان شده طبق مطالعات انجامبه همین منظور، 
در ای کاه ترین نکتاهمه  .کندبیا  میدر هر مرحله از فرایند طراحی  را ترسی  با رایانه و ترسی  با دست

به عملکرد ترسی  با دسات و ترسای  باا رایاناه در فرایناد شود این است که باتوجهاین مقایسه آشکار می
گوی پاساخ، تنهاییولای باهکند؛ فراه  میطراح امکاناتی را برای  ایگفت ترسی  رایانه توا طراحی می

همچناین اساتفاده از  ؛شاودکه به کمک ترسای  در فرایناد طراحای بارآورده مینیست  ی نیازهاییهمه
تلاف آزاد، در مراحر مخکه در تلفیقی منطقی و خالقانه با ترسی  دستخواهد بود وتر زمانی صحیح یکامپ

  (.هما ) فرایند طراحی سهی  شود
 

  در فرایند طراحی معماری ایو ترسیم رایانه آزادترسیم دست یمقایسه: ۱جدول

 طراحی یمراحر فرایند خالقانه
 ایترسی  رایانه آزادترسی  دست

 معایب محاسن معایب محاسن

 دریافت اولیه
 )درک مسئله(

و  مشاهده
مسئله و  شناخت

های ثبت داده
 اولیه

ترساای  دریااافتی از ااا 
هااا و موضااوعات داده

 ؛مؤثر بر طراحی
افزایش قدرت درک  -

 ،بصاااری و درنتیجاااه
محااایط  یمشااااهده

اطااراف بااا ریزبیناای 
 .بیشتر

امکااااا  ترساااای   - ا
اما باا کاارایی  ؛دریافتی

وابسااته بااه مهااارت 
 .ترسی  با دست

 

کاااااهش  -
سرعت ثبات 

 ؛اطالعات
عمر ثبت  -

تمام و کمال 
صااااااورت 

 .گیردنمی
 

 
 هاادراک داده

 ،گسااااترش ادراک -
طاای فراینااد ترساای  

 ؛دریافتی
حمایاات از فراینااد  -

 .تفکر

رایاناااه در  - ا ا
ایاان زمینااه 
فاقد کاارایی 
مسااااااتقر 

 .است
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 طراحی یمراحر فرایند خالقانه
 ایترسی  رایانه آزادترسی  دست

 معایب محاسن معایب محاسن

 
و دهی نظ 

ساختاربخشی به 
 هاداده

، هااابناادی دادهطبقه -
ازطریق ترسی  تصاویر 

 ؛های متعدددیاگرامو 
ها بارای تنظی  داده -

 .برداریبهره

صرف زما  بیشتر  -
بااه دهاای باارای نظ 

 .هاتصاویر و دیاگرام

؛ جویی در زما صرفه -
مااااثالً بااااا ایجاااااد 

 ؛متعدد هاینسخه
پردازش اطالعات باا  -

 .سرعت بیشتر

 ا

 
 تدارک
 یابی()ایده

 
 

یافتن ایده و 
پاسخ  کشف
برای  اولیه

 مسئله

امکا  خلق سریع و  -
اولیااه بااا  یروا  ایااده

 یمثابااهدساات کااه به
مساااتقی   یواساااطه

 ؛اندیشه و طرح است
کمااک بااه پاارورش  -

 ؛خالقیت و بهبود آ 
 صااراحت و قاادرت -
نظیاااااااااااار در بی

 .هاکرد  ایدهبصری

در این زمینه ترسای   - ا
بااا دساات باار ترساای  

مزیات بسایار  ایرایانه
 .داردبیشتری 

کاااااهش  -
توانایی طراح 

در 
پردازی و ایده
 ؛آ  یارائه
ایجااااااد  -

تغییااااارات 
جنبی بسایار 
کمتااااار در 

 .طرح
  ارزیابی

 
ها و ارزیابی ایده
جوی وجست

امکا  دستیابی 
 حربه راه

ارزیابی و تفسیر ایده  -
باادو  حااذف سااایر 

 ؛هاگزینه
قابلیاااات کشااااف  -

های جدیاااد در ایاااده
 ی؛های ترسیماسکیس

ها و ایاده یمقایسه -
انتخاب بهترین پاساخ 

 .و ایده

ارزیابی نیازمند  گاه -
محاساابات دقیااق و 

سااازی شاارایط شبیه
اسات کاه باا دسات 

 پذیر نیست.امکا 

توانایی ارزیابی طرح  -
با استفاده از ی پیشنهاد
سااااازی دقیااااق شبیه
 ؛شرایط

انجاااام محاسااابات  -
ارزیابی و سنجش  برای
 قع.در برخی موا طرح

 ناتوانی در -
 یمشااااهده

تفسااایرهای 
متعااااادد از 

توسط  ،طرح
 .طراح
 

ایجاد ساختار 
 هامجدد داده

هاااا و تحلیااار داده -
هاااا، تنظااای  دیاگرام

ها با ترسای  مجدد آ 
های تکمیلی و دیاگرام
 .نهایی

گاهی باعث صرف  -
زمااااا  بیشااااتری 

 .شودمی

جایی امکاااا  جاباااه -
نمودارهاا یاا ها در داده

هااااااااااااا و دیاگرام
بخشاای مجاادد ساما 
 .هاآ 

 ا

  طرح یارائه
 
ها به تبدیر ایده

 زبا  تصویر

ها ترسی  ذهنی ایده -
صااااااااورت دو و به
 .بعدیسه
 

صااارف دقااات و  -
 .زما  بیشتر

 

ساااهولت ترسااای  و  -
بعدی سااازی سااهمدل

ها و احجاااام و ایاااده
ساااازی شااارایط شبیه
 ؛واقعی

ایجاد الزام  -
برای معماار 

 منظورباااااه
یاااااادگیری 

افزارهای نرم
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 طراحی یمراحر فرایند خالقانه
 ایترسی  رایانه آزادترسی  دست

 معایب محاسن معایب محاسن

ارتباط قوی  برقراری -
 .  پروژهابا مخاطب

 .سازیمدل

 
 ترسی  فنی طرح

 نهایی یو ارائه
 )پرزانته(

 ،در ایاااان زمینااااه -
ترسی  و ارائه با رایاناه 
باار ترساای  بااا دساات 
مزیت بسایار بیشاتری 

 .دارد

صرف وقت و دقت  -
 ؛بسیار
اساااااااااتفاده از  -

ابزارهای ویژه بارای 
 ؛ترسی  دقیق

 یصاارف هزینااه -
 .بسیار

دقت و سرعت بیشتر  -
برای ترسی  فنی دقیق 

 ؛طرح
ایجاااد تغییاار در هاار  -

بدو   ،مرحله از طراحی
سااایر د  بااه یرساازیا 

 .هاقسمت

 ا

 (۱۳۹۰، عظیمیو  کلینی؛ ۱۳۸۹، شاهی ؛۱۳۹۰، امینی و بمانیا  ؛۱۳۹۲، نژاد و همکارا هاشمی ؛۱۳۸۷، پورغریب)

 

 گیرینتیجه. 9
 ی، درباارهدر فرایناد طراحای معمااری ایآزاد و رایاناههای طراحی دساتبررسی ویژگی بااین پژوهش 

ارائاه داده  درقالب جادول، بندی کلیجمع ،از دو روش ترسی  در مراحر مختلف یکمحاسن و معایب هر
بوده اسات، ی معمارروش طراحی ترین که از دیرباز آشناترین و مناسباسکیسیا  آزاد. ترسی  دستاست

شود که در پرورش و تقویت خالقیات ذاتی محسوب می یکارامد و فعالیت یابزار فرایند یدر مراحر اولیه
مستقی  است و قادرت بصاری صورت به ،نقش بسزایی دارد؛ چراکه دست اولین رابط ذهن و طرح ،احطر
 ری در آ  نهفته است. ینظبی

 طراحی که هناوز ایاده یدر مراحر اولیه آ اسکیس در پرورش ایده و ایجاد تفسیرهای گوناگو  از 
پردازی و خالقیت استفاده از رایانه منجر به کاهش ایده ،در این مراحرنماید. بسیار کارآمد میاست،  مبه 

فرایناد  مراحار دیگاردر رساد نظر میباهاماا ؛ گرددمی به اندیشه و ذهنیت اولیه بخشیمعمار در عینیت
پردازش و تحلیر اطالعات با  برایها، رایانه بهترین ابزار ها و ارزیابی آ به ایده بخشیمانند نظ  ،طراحی
هاای دساتی طرح بای درمقایساهرایانه انعطاف بیشاتر بای نهایی طرح همچنین ارائه ؛باشد بسیارسرعت 

صارف باا ها در کمترین زما  و سایر قسمت دارشد توا  تغییرات دلخواه را بدو  خدشهچراکه مید؛ دار
ی ساازنده اطبرای برقراری ارتب العادهفوق یهمچنین ابزار ؛ایجاد کرد ،علت کاهش خطابه کمترین هزینه

بعدی و ایجااد شارایط واقعای های ساهسازیسازی و مدلشبیه زیرا رود؛شمار میبه با کارفرمایا  پروژه
ناپذیر رسدسات عناصار دساتیازطریاق  کند که این نقش تا حادیایجاد میبسیاری طرح، درک فضایی 

 است.
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آزاد و ترسای  باه مادد ترسای  دساتی شده در این پژوهش، بررسی و مقایسهبیا براساس مطالب 
در فرایناد یاک فها  جایگااه مناساب هر ،بلکه هادف ؛معنای نفی یکی و برتری دیگری نیستبه ،رایانه

هار صاحیح و بجاا از  یبنابراین استفادهدارد؛  محاسن و معایبی ،دو نوع ترسی  طراحی است؛ چراکه هر
 کند. میما را در رساند  به طراحی مطلوب یاری روش 
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