
 پردیس کیمیا فکر

  اي شهرسازي در کشور نخستین ارایه دهنده خدمات جامع آموزشی و حرفه

  

  

 مبانی نظري و تحلیل فضاهاي معماري و طراحی شهرياي از کتاب  هگزید
  (بخش زیبایی شناسی در معماري)

  

  این محصول غیر قابل فروش بوده و حق انتشار آن در انحصار پردیس کیمیا فکر است تذکر:

  

  

  

 تالیف: گروه کیمیا فکر

  93تابستان 
  

  



 

   

  5واحد  3طبقه  29توحید، ابتداي ستارخان، جنب بانک مسکن، پالك  تهران، میدان

  66900645تلفن تماس: 

www.kimiafekr.com  

  

 حق چاپ براي پردیس کیمیافکر محفوظ است.

  تومان 38000قیمت: 

  978-8-94-8604-964 978-964-8604-94-8شابک: 

 

 ث تخصصی طراحی شهري مجموعه مباح

  

  مؤلف: کیمیا فکر بزرگ

  نسخه. 500تیراژ: 

  نوبت چاپ: دوم.

  ش.1392تاریخ چاپ: 

  صفحه، وزیري 231صفحه و قطع:

  حروفچینی: لوح محفوظ

  مشگی بندي: سارا ده صفحه

  لیتوگرافی: لوح محفوظ

  نگارچاپ: شمسه خوش

 ناشر: لوح محفوظ

 : کیمیا فکر بزرگ    سرشناسه

  : مجموعه مباحث تخصصی طراحی شهري، مؤلف: کیمیا فکر بزرگ  و نام پدیدآور عنوان

  1392: تهران: لوح محفوظ،  مشخصات نشر

  ص. مصور (سیاه و سفید)، جدول، نمودار.231:   مشخصات ظاهري 

   5-95-8604-964-978ریال، 380000:     شابک 

 نامه.: واژه     یادداشت

  : نمایه.    یادداشت 

  اي، مدیریت شهري، طراحی شهريریزي شهري و منطقهشهرسازي، برنامه:     موضوع 

  :   رده بندي کنگره 

  :  رده بندي دیویی

  :  شماره کتابشناسی ملی 

http://www.kimiafekr.com


  

  



  

  



  أ   فهرست
 

 

  
  
  
  فهرست

  
  1   ...............................................................................................................................................................................................  مقدمه 

 3 .....................................................................................................................)1(  يمعمار در یشناس ییبایز

 29 ................................................................................................................... )2(  يمعمار در یشناس ییبایز

 61 ................................................................................................................................سرزنده يشهر مراکز

 75 ............................................................................................................... يشهر یطراح يسو به يکردیرو

 99 .............................................................................................. )ها طرح و ها هیرو یشناس گونه(  يشهر یطراح

 127 ........................................................................................................................................ يشهر يفضا

 143 ................................................................................................................................ پاسخده يها طیمح

 169 ............................................................................................................................ يشهر يفضاها لیتحل

  179 .................................................................................................... معاصر يشهر یطراح ينظر یمبان لیتحل

 213 .............................................................................................................. هاي عمومی فضاهاي شهريمکان

 

 
  
  
 
 
 
 

  



 

 

  

  



 1 مقدمه÷

 

 

 www.Kimiafekr.Com 
 

 مقدمه

 پذیري ناپذیر بوده و در این ارتباط قابلیت انعطاف پیرامون، امري اجتنابدر زندگی انسان تغییر به منظور بهبود کیفیت زندگی و محیط 
ها و  باشد. امروزه تغییرات شرایط در تمامی حوزه ها و تغییر شرایط) براي موفقیت امري ضروري می تطبیق با شرایط و یا استفاده از فرصت(

هستند. حوزه دانشگاهی شهرسازي نیز به دنباله این روند تغییرات در  ترین تا خردترین آنها به وضوح قابل مشاهده سطوح زندگی، از کالن
المللی از طرف دیگر، تغییرات  کشور از یک طرف و تولید نظریات در حوزه علمی بیناي  سالیان گذشته و متناسب با شرایط موجود حرفه

هاي آموزشی و درسی، گرایش به موضوعات  رچوب سرفصلتوان به تغییرات در چها ترین آنها می فراوانی را به خود دیده است که از مهم
هاي مختلف کشور در دهه  هاي مختلف، اضافه شدن رشته جدید کارشناسی و مهندسی شهرسازي در دانشگاه مشخص و نوین در دانشگاه

  هاي کارشناسی ارشد رشته و ... اشاره داشت. گذشته، افزایش گرایش
دکتري شهرسازي نیز به عنوان گذرگاه براي پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و در این میان آزمون کارشناسی ارشد و  

دکتري شهرسازي، با هدف بهبود سطح آمادگی و کیفی آموزشی پذیرفته شدگان، دستخوش تغییراتی بوده است که برخی از آنها شامل 
هاي کمی و  هاي گذشته به معنی گذر از الیه سواالت آزمون در سالتغییر در سرفصلها، تغییر در بودجه سواالت و زمان آزمون، کیفی شدن 

ریزي، تغییر محتوایی آزمون عملی طراحی شهري و ...  اي شدن آزمون برنامه کیفی و و ادراکی، دو مرحلههاي  محفوظاتی به سمت الیه
  است. 

برتر و هاي  به افزایش شدید میزان رقابت، به ویژه در بین رتبه توان ترین آنها می این تغییرات فراوان نتایجی را به همراه داشته که از مهم
هاي میانی را بر شمرد. بدین سبب  هاي برتر و رتبه طور کاهش عمومی درصد داوطلبان در آزمون و اختالف درصد میان رتبه میانی و همین

در روند و منابع مطالعاتی، تغییرات بزرگ در  درست است که بگوئیم، با پیش شرط مطالعه مفید و مناسب دانشجویان، تغییرات کوچک
پذیري و تطبیق با شرایط جدید  آورد. بنابراین واضح است که در این آزمون، قابلیت انعطاف نتایج و موفقیت دانشجویان را به ارمغان می

  ناپذیر است. براي موفقیت امري اجتناب
شهرسازي کشور، در پاسخ به این تغییر پارادایم آزمون کارشناسی ارشد و  پردیس کیمیافکر نیز به عنوان گروه پیشرو در حوزه آموزشی

ها و محصوالت آموزشی خود را دستخوش تغییر کرده تا بتواند به  ها و فرایند کالس هاي اخیر، بارها و بارها روش دکتري شهرسازي در سال
 ن سطح آمادگی خود برساند. از همین روي مجموعه پیش رو برايبهترین نحوه ممکن و همراه با تغییرات آزمون، داوطلبان را به باالتری

اهرمی مناسب براي آنها فراهم آورده است که استفاده از  که میدهدنوید را به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کشور، این  در بار نخستین
  آن یقیناً نقش مثبتی در موفقیت آنها خواهد داشت. 

تالش اساتید برجسته آقایان دکتر محسن اسماعیلی، مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی و دکتر مهرداد  فراوان از تشکر در پایان ضمن
طور همکاران و دانشجویان ممتاز و رتبههاي برتر آزمون سالهاي  رحمانی به منظور هدایت و نظارت بر فرایند تهیه این مجموعه و همین

هانی، سرکار خانم مهندس مرضیه رشیدي، سرکار خانم مهندس بهاره بحرا، گذشته پردیس کیمیافکر سرکار خانم مهندس فاطمه فرا
سرکار خانم مهندس سوسن پاریزي ترابی، جناب آقاي مهندس احسان امینی، جناب آقاي مهندس پدرام مهرایی، جناب آقاي مهندس 

هاي بزرگ  ي عزیزي که خواهان دستیابی به موفقیتمحمد عامریان به موجب تهیه و تألیف این اثر، آن را با عالقه و احترام به شما دانشجو
  خود هستید تقدیم کرده و آرزوي توفیق روزافزون برایتان دارم.در آزمون پیش روي 

 مدیریت پردیس کیمیافکر 

  
  

http://www.Kimiafekr.Com


 

 

  
 
  
  
  
 



 

 

  
  
 
  

  

  
  

  
  

  زیبایی شناسی در معماري

 )1(  



 

 

 
 

 



 5 )1زیبایی شناسی در معماري (

 

 

 

www.Kimiafekr.Com 

 

  خالصه کتاب زیبایی شناسی در معماري
 نوشته: یورگ کورت گروتر

  مهندس عبدالرضا همایون -ترجمه: دکتر جهانشاه پاکزاد

  اصول انتقال پیام
  نامیم.  کننده این اطالع است گیرنده می فرستد فرستنده و بشر را که دریافت هر آنچه اطالع یا پیامی از خود می

  وسائل فنی) باشد. ( هاي مصنوعی گانه) و کانال حواس پنج( هاي طبیعی تواند شامل کانال گیرد که می هاي مختلفی صورت می انتقال پیام از کانال
شخصیت فردي، ( عوامل اجتماعی روانیکند در این تجزیه و تحلیل  هر پیام را دریافت کرده و در مغز خود تجزیه و تحلیل می بشر اطالعات موجود در
  کند.  نقش اساسی پیدا می تجربی، شخصی و . . . )

  ساختار خبر •
افت خبرها را به دست آورد. به کمک این قواعد ها ب هایی دارد که بتواند به کمک آن انسان براي درك حوادث محیط خود احتیاج به قواعد و قالب

ها محیط  تشکیل دهد که به کمک آن هایی طرح وارهتواند با به هم پیوستن مقادیري از این عالئم خبري  هاست که انسان در ذهن خود می و قالب
  تر درك نماید.  را بسیار آسان

  خبرهاي فعال و غیرفعال •
  شوند.  کنند اخبار فعال نامیده می د جلب میاخباري که مستقیما توجه ما را به خو

  کنیم.  کنند اگر چه آنها را درك و دریافت می اخبار غیرفعال در واقع اخباري هستند که در لحظه توجه ما را به خود جلب نمی
ي خبرهاي فعال و غیرفعال ساخته ها رسیم. این احساس اگر چه بر بنیان می احساس به مفهوم جدیدي به ناماخبار فعال و غیرفعال  در ارتباط با

  پذیر باشد بلکه چیزي است غیرعادي و صرفاً روحی.  شود اما چیزي نیست که به دقت تعریف می

  محتواي اطالعاتی یک خبر •
ت. گیري یک خبر اطالعات مستقر در آن هستند. محتواي اطالعاتی یک خبر هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی مطرح اس قسمت قابل اندازه

م هر چه اثر یک خبر در رفتار ما بیشتر باشد ارزش اطالعاتی آن خبر بیشتر است. از طرفی اثر یک پیام در رفتار ما وقتی بیشتر است که پیا
  داراي اطالعات جدید بیشتري باشد. 

تر باشد داراي بداعت  چه غیرمنتظره محتواي واقعی اطالعاتی یک خبر در ارتباط مستقیم با جدید بودن یا غیرمنتظر بودن اطالعات آن است هر
ارزش است که یک خبر  قدر بی بیشتري است و براي ما ارزش بیشتري دارد. البته براعت مطلق و زیاد از حد بدیع بودن اطالعات براي ما همان

  ارزش است.  غیربدیع یا فاقد براعت بی

  اطالعات معنایی و زیباشناختی •
به وجود آید. این احساس  احساس رضایتشوند در ما نوعی  دهند و باعث می قسمت خاصی از روان ما را مخاطب قرار میاطالعات زیباشناختی 

  . کننده اطالعات تابع شخص دریافتاي است کامالً  است و به این دلیل مسئله اجتماعی-عوامل روانیتحت تأثیر 
آموزند این اطالعات مستقیماً مورد استفاده  سازند یا به ما چیزي می ما منتقل می مفهوم معنایی خاص را به ذهن اطالعات سمانتیک یا معنایی

  . منطقی هستند و قابل بیانگیرند  قرار می
به طور معمول هر چند مخلوطی است از اطالعات معنایی و  احساسمانکنیم و بعضی دیگر را با  درك می شعورمان در واقع ما بعضی اطالعات را با

  زیباشناختی. 
  

http://www.Kimiafekr.Com


 6 )1زیبایی شناسی در معماري (

 

 

 
www.Kimiafekr.Com 

 

  کمیت اطالعات •
گردد. پرت خبري  شود و این باعث زیاد شدن پرت می کردن بداعت می  اي از اطالعات نیازمند است شناخت قبلی باعث کم بهینهانسان به مقدار 

  بینی آن خبر است.  لیت پیشدر ارتباط مستقیم با قاب

  خالل و کژنمایی در یک اخبارا •
به  مانع از درك یک پیامشود. گذشته از پارازیت، پدیده دیگري هم وجود دارد که  پارازیت نامیده میخللی در فرآیند انتقال یک پیام هر نوع 
شود که دچار خطاي ادراکی  میگوییم. به طور کلی یکی از عوامل زیر باعث  شود این پدیده را کژنمایی می گونه که فرستاده شده است می همان

  شویم. 

  اطالعات اغواگونه •
  دهند.  ادراك صحیح را نمی  مانند کژنمایی پونز و یا مکعب نکر که به ما اجازه

  ریلی بر این اساس ساخته شده است.  بر سیستم ادراك ما است بسیاري از نقاشی از بریجیت تحمیل اطالعات زیاده از توانعامل دیگر  §
در سیستم ادراك ماست. در اینجا آنچه اهمیت دارد شدت تحریکات نیست که به پیچیدگی این مبود تحریکات احساسی کسومین عامل  §

  آن است.  یکنواختی گردد ضعف تحریکات نیست بلکه تحریکات است آنچه باعث خطاي ادراکی می

  هاي حسی اندام •
توان حواس را به دو گروه  بندي دارد. از دیدگاه دیگر می حس دسته 5اي مختلف و در قالب  ارسطو نخستین کسی بود که حواس را به گونه

  بندي کرد: بخش
  کنند مثل بینایی، شنوایی و بویایی هایی که از راه دور عمل می گروه اول: اندام
  هایی که احتیاج به تماس دارند مثل المسه.  گروه دوم: اندام

  ماري است. گانه در مع 5ترین حس از حواس  بینایی بدون شک مهم

  ظرفیت دریافت و یاداندوزي •
. ما از مجموعه اطالعات رسیده تنها به تجزیه و تحلیل ظرفیت دریافت مغز در ارتباط با بداعت پیام است در واقع متناسب است با نوع اطالعات

اك یعنی انتخاب و فهم محیط به معنی گوید: ادر دهند. آبراهام مولس می پردازیم که به ما بهترین امکان براي کنترل محیط می هایی می آن
  ایم تابع آنهاست.  فهمیدن قواعدي است که آنچه انتخاب کرده

مقدار واقعی عالمت جذب شده تابع شناخت بیننده از کند که با آن بتوان محیط را کنترل کرد.  ذهن ما آن مقدار از عالئم رسیده را جذب می
اي از اطالعات رسیده  دهی ذهن مجموعه باشد. از طریق سازمان می اجتماعی -عوامل روانیبا و این شناخت خود در ارتباط  بافت پیام است

شود و اغلب براي  واره همیشه به صورت خودکار انجام نمی شود. تشکیل طرح واره گفته می شوند این فرآیند تشکیل طرح بندي و خالصه می جمع
زدایی است نه تنها تجزیه و تحلیل اطالعات بیشتري را براي ما  ر حقیقت نوعی پرتواره د تشکیل طرحاین کار احتیاج به تشخیص داریم. 

 آید.  سازد که یکی از شرایط اولیه درك زیبایی نیز به حساب می پذیر می امکان

  نظریه گشتالت و جزءبینی •
  :پذیر است هاي بینایی دو روش امکان براي دریافت پیام
اي از اجزاء آن تلقی  شود و ما تمامی پیام را مجموعه تصویر کلی از راه اطالعاتی جدا از هم از جزءجزء تصویر کلی دریافت می در روش جزءبینی

  کند.  می
  گردند.  شود و سپس اجزاء آن ثبت می درست برخالف جزءبینی است. بر این اساس اول شکل کلی تشخیص داده مینظریه گشتالت، 

  دیگرند و برحسب مورد گاهی این و گاهی آن روش دیدن بر دیگري برتري دارد. این دو نظریه عکس یک
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قبل از بررسی گشتالت ابتدا باید شکل و زمینه بررسی شوند. از نظر تکنیک ادراك تصویر دوبعدي هر شکل یا صورتی بر روي یک زمینه قرار 
گذاران نظریه گشتالت گفته است مواردي یافت  رتهایمر یکی از بنیانگرفته است و یکی پشت و دیگري جلوي آن قرار گرفته است. . مارکس و 

ها آنچه در کل اتفاق افتاده است نتیجه اتفاقاتی که بین اجزاء آن کل اتفاق افتاده است نیست بلکه به عکس آنچه در بین اجزاء  شود که در آن می
  به بیان دیگر کل چیزي بیش از جمع جبري اجزاي آن است. د. افتد مطابق قواعدي است که در ساختار آن کلیت وجود دارن اتفاق می

  قوانین گشتالت عبارتند از: •
تقارن، زاویه قائمه و . . . ) و یا ( هاي شناخته شده نمایی یا شکل خوش: میل به خوش فرمی یعنی سعی بر تطابق کمبودها با نظام زیادهقانون   - 1

  هاي معروف نقائص شکل را تکمیل کردن.  نزدیک کردن شکل به فرم
  شوند تا نقاط دورتر.  قانون مجاورت: نقاط یا خطوطی که نزدیکترند زودتر به همه مرتبط می  ( 2
  باز را. شناسیم تا یک سطح  قانون بستگی: یک سطح بسته را ما زودتر به عنوان یک شکل می  )3
  دهیم.  ها را به عنوان یک شکل تشخیص می کنیم و فرم مجموعه آن قانون مشابهت: ما اجزا شبیه به هم را مربوط به هم تصور می  )4
  دهیم.  هاي آشنایی را تشخیص می کنیم که شکل هاي اتفاقی ما اغلب تصور می قانون تجربه: در داخل فرم  )5

  ثبات ادراکی •
شود، بین واقعیت و آنچه که ما درك  یم بین جسم واقعی و تصویر کوچک دوبعدي که روي پرده شبکیه چشم ایجاد میبرخالف وجود تفاوت عظ

  ترین آثار ثابت دیدن در ادراك بصري از این قرارند: خوانی نسبتاً چشمگیري وجود دارد. مهم کنیم هم می
  شود.  نده توسط ذهن تصحیح میثابت دیدن اندازه: اندازه یک شیء بر حسب فاصله آن از بین  الف)
  بینیم در حالی که در بیشتر موارد تصویر آن یک بیضی است.  ثبات ادراکی فرم: ما یک بشقاب گرد را همیشه گرد می  ب)
شان را  ه و فرمتوان قانون ثبات ادراکی تصویر را نتیجه گرفت در موقع ادراك بصري اشیاء مختلف نه تنها انداز از ثبات ادراکی اندازه و فرم می  ج)

  ماند.  ها نسبت به یکدیگر و نسبت به بیننده نیز ثابت می دارند بلکه موقعیت مکانی آن ثابت نگه می
 ماند.  : ادراك رنگ و روشنایی نیز در محدوده خاصی ثابت میرنگ و روشنایی ثبات ادراکی  د)

  ادراك عمق •
داراي نقش اساسی است.  فواصل بین اشیاء مختلفو  عمق یا فاصله بیننده از شیي در ثابت دیدن اندازه و فرم و یا به طور کلی در ادراك بصر
  کنند مانند موارد زیر: بعضی از ترکیبات اشکال مفهوم عمق را به ذهن ما القاء می

  رسند.  اند داراي عمق به نظر می هایی به ظاهر روي همه قرار گرفته ها شکل تصاویري که در آن الیه بودن: الیه  الف)
تر  تر ترسیم شده جلوتر و آنچه کوچک هاي مختلف را نشان داده شده باشند آنچه که بزرگ در اشیاء مشابهی که به اندازه اختالف اندازه:  ب)

  رسد.  تر به نظر می ترسیم شده عقب
شوند که به رنگ آبی یا سبز  هاي زرد و قرمز باشند نزدیکتر از چیزهایی دیده می در شرایط مساوي چیزهایی که به رنگ اختالف رنگ:  ج)

  باشند. 
کنیم که از طریق ساختار کلی محیط آنها را در سطوح مختلف بر این شکلی که به نظر  وقتی به چند شکل مساوي نگاه می اختالف ارتفاع:  د)

  شود.  باالتر قرار گرفته است دورتر دیده می
  با زمینه بیشتر باشد. اشکالی که اختالف درجه روشنایی آنها  اختالف روشنایی:  هـ)
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  :اجتماعی-عوامل روانی •
هاي جسمی نیست سه عامل بسیار مهم دیگر نیز در این فرآیند نقش اساسی  ادراك ما تنها نتیجه دریافت و تجزیه و تحلیل تحریکات ارگان

  دارند. 
  وضع روحی انسان در آن لحظه و حال و هواي محیط در زمان ادراك  الف)
  خلق و خوي شخصی که چیزي است نقش گرفته و ساخته شده از تمامی تجربیات و وقایع گذشته شخص بیننده.   ب)
  اند و نه از راه تجربه.  روانی یعنی عوامل که نه از طریق یاد گرفتن به وجود آمده -عوامل موروثی و زمینه اجتماعی  ج)

افتد که نظر دو نفر در مورد یک ساختمان یا یک  همین دلیل به ندرت اتفاق میهر فرد داراي مجموعه محنوظاتی است مخصوص به خودش و به 
 همه باشد.  فیلم عیناً مطابق

  فرهنگ و سبک

  معماري به عنوان بستر فرهنگ •
شد وظیفه با هاي خاص خود می ئولوژي که در آن حاکم باشد داراي اهداف و آرمان شود و هر نوع ایده اي با هر سیستمی که اداره می هر جامعه

اي  هاي ذهنی است به وسیله نمود اشکال عینی در فرآیند این استحاله معماري نقش اساسی بر عهده دارد. معماري اصلی فرهنگ نمایش این ایده
هوم که تنها به خاطر نفس معماري باشد اصالً وجود ندارد به این ترتیب هنر ساختمانی یک شاهد فرهنگی است چه به مفهوم خوب و چه به مف

 بد آن. 

بریم در واقع نمودي مجسم از این سیستم ارزشی است و در نتیجه نمودي از سیستم کلی حاکم.  آنچه که ما از آن به عنوان سبک معماري نام می
اکم . از طرفی دیگر فرهنگ بر معماري که نمودار سیستم ارزشی حادراك انسان از محیطی که دور و بر خودش ساخته است تابع فرهنگ اوست

 دهد.  است تأثیرگذارده و به آن فرم می

  سرچشمه فرهنگ •
دارد و تنها باشعور انسان  هر فرهنگی بازتاب سیستم ارزشی یک نظام اجتماعی است. در حالی که دانش در جهتی شدیداً عقالنی گام برمی

  سروکار دارد هنر چیزي است ادراکی که با احساس سروکار دارد. 
دهنده رویاهاي دو از دسترس آنان  اند و تنها نشان در واقع فاقد ارزش تزئینی بوده غارها  هاي اولیه در دیواره ط انسانهاي نقاشی شده توس صحنه
 هستند.  آثار آیینینامیم در حالی که آنها فقط  اند. به این ترتیب ما امروز بسیاري از این آثار را آثار هنري می بوده

  سبک چیست؟ •
 مجموعه عالئم زیباشناختی. اما عالئم متشکله یک مفهومی کامالً مشخص، مجموعه عالئمی هستند با العات معناییاطدر ابتدا گفته شد که 
  باشند.  شان داراي مفاهیم نمادین و ذهنی نیز هستند و به این ترتیب قابل تفسیر شخصی می عالوه بر مفهوم عینی

آمدن یک عالمت یا ترکیبی از چند عالمت خاص در یک پیام خاص بیشتر  پیش هر اطالعی در مقداري عالمت تشکیل شده است هر چه احتمال
  گوییم تطابق بیشتري دارد.  شده و ذهنی ما که به آن سبک می باشد پیام از بداعت کمتري برخوردار است و در مقابل با قالب از پیش ساخته

طابق سبک باشد بایستی از هر عامل جدیدي خالی باشد یا به عبارت توانست چنین معنی دهد: یک اثر هنري اگر بنا باشد که م این جمله می
وجه نبایستی کپی یک اثر دیگر  دار به هیچ بود جز یک کپی خوب از یک اثر بدیع. اما یک اثر هنري سبک دار چیزي نمی دیگر اثر هنري سبک

  دانیم.  باشد و اگر چنین باشد امروزه آن را اصالً اثر هنري نمی
اي  تواند به گونه ایی یک اثر هنري تا حدي مطابق فرم ذهنی و از این طریق گویاي سبک اثر باشد اما اطالعات زیباشناختی آن میاطالعات معن

رغم جاي داشتن اثر هنري در  باشد که با محتواي نمادین آن جایی براي تفسیر شخصی ما باز گذارد. این اطالعات زیباشناختی هستند که علی
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 کند. وابستگی دهند و این تازه آن چیزي است که یک اثر را تبدیل به یک اثر هنري می مشخص به آن شخصیت فردي میچارچوب یک سبک 
   شود. شدن بداعت آن می یک اثر هنري به یک سبک باعث زیاد شدن پرت اطالعاتی یا حشو و نتیجتاً باعث کم

اند نوعی معماري ناب و کاربردي  در معماري به عنوان مثال در سبک مدرن پیروان سالیوان به دنبال گفته او که فرم تابع عملکرد است سعی کرده
دهد و پست  معماري مدرن شعور را مخاطب قرار میاند.  را عرضه کنند در حالی که پیروان سبک پست مدرن در معماري روي به ایهام آورده

  احساس را.  مدرن
تواند بیشتر شود و در نتیجه  تر باشد محتواي نمادین نیز می . هر چه نظام پیچیدهبین میزان پیچیدگی و محتواي نمادین یک ارتباط مستقیم وجود دارد

زیست ساخته شده  محیطمعماري به معنی جاي بیشتري براي تفسیر بازگذارد. این سوال که اول چه بود معماري یا سبک؟ محتاج طرح نیست. چرا که 
  همیشه نمودار یک نظم فکري بوده است و به همین دلیل همیشه سبک داشته است. 

  نظم •
معماري از اجزاء مختلفی تشکیل شده است. ارتباط این اجزاء بین هم ارتباطی است منظم شده. این نظام ممکن است خیلی ساده و روشن و یا 

  تبه یا درجه قائل شده است. پیچیده باشد. ماکس بنزه براي نظم سه مر
  بینی صفر و بداعت حداکثر است.  اي براي ارتباط بین اجزاء مختلف قابل تشخیص نباشد. در این حالت قابلیت پیش : زمانی که هیچ قاعدهآشفتگی

   هاي گوناگون وجود داشته باشد. عبارت است از یک نظم به قاعده با یک ساختار که ممکن است فرم ساختاریافتگی:
اند که به آزادي فرم داده شده و در داخل  کنیم که تمامی اجزاء مادي چنان جاي گرفته قاعده وقتی صحبت از این می : نظم بییافتگی شکل

  ها رسیده باشد.  سیستمی واحد از انتخاب
ماند. بالعکس یک نظم پیچیده  باقی می تر باشد فضاي باز کمتري براي تنوع اجزاء دهد هر چه این نظم سخت نظم به طور خودکار معنی اجبار می

  آورد.  دادن به اجزاء و حتی ایهام به وجود می کند و این آزادي فضاي باز کافی براي شکل  آزادي بیشتري ایجاد می
  گیري هستند. این ارزش برابر است با حاصل تقسیم نظم بر پیچیدگی.  شناسی اشیاء قابل اندازه ارزش زیبایی

  مطلب مهم این است که در هر سبک بایستی تعادلی بین پیچیدگی و نظم مربوطه موجود باشد. 
کم دشوار سازد. نتیجه این  شود تا این که به جایی برسد که خوانایی را کم مونرو معتقد است: پیچیدگی یک نظام در هنر همواره بیشتر می تی

  تر است.  ادهمشکل شدن تغییر جهت کلی و بازگشت به سوي نظامی س
کند. پیتراسمیت  می  . اما زیاد شدن پرت اطالعاتی این امکان را کمواره است یکی از شرایط الزم براي درك زیبایی امکان تشخیص دادن طرح

  پله قابل بازشناسی است.  3کند در طول تاریخ معماري  ثابت می
وره نقش اساسی دارند هنر معماري یونان و رنسانس جزء این دسته . سادگی و هماهنگی در این دپله اول: نظمی سخت و روشن حاکم است

  هستند. 
آنژ آن را در سبک مانیریسم  . بهترین نمونه این فاز فضاي کتابخانه لورنزیانا در فلورانس است که میکل پله دوم: مشخصه اصلی آن تنش است

  ساخته است. 
شوند. نظم در این جا چنان پیچیده است که ما به  در تمامی انواع باروك دیده میهاي اصلی آن است که  پله سوم: عدم وضوح وانموا مشخصه

  شویم.  نهایت ظرفیت ادراکی خویش نزدیک می
دهد و طبیعی  گرا است نظم روشن را ترجیح می گرا که اصوالً انسانی عقل توان گفت: یک انسان درون در ارتباط با ساختار شخصیتی فردي می

پسندد و طبیعتاً معماري نوع  گرا است و نظم پیچیده را بیشتر می گرا بیشتر احساس اول باشد. انسان برون  ماري از نوع پلهاست که دوستدار مع
  دهد.  پله سوم را ترجیح می
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رگاه این شرایط توانند تحت تأثیر مستقیم شرایط سیاسی، اقتصادي قرار بگیرند و ه هاي معماري می آدولف فوگت ثابت کرده است که دگردیسی سبک
کند و جهت  آید. فوگت جهت انقالبی را با صفاتی مثل سرد، سخت و سبک وصف می بار دیگر تکرار شوند همین تکرار در سبک معماري نیز پیش می

رایط انقالب ساخته کالسیزم را با گرم، نرم و سنگین. در واقع ساختمانی که به سبک کالسیزم ساخته شده است وزن و ثبات دارد و ساختمانی که در ش
کند و نحوه استفاده ساکنین از آن نوعی ناهماهنگی وجود  رسد. گاهی بین نوع اطالعاتی که بنا به ما منتقل می شده است به حالت تعلیق به نظر می

ا دقیقاً به سبک مدرن طراحی و ه هاي این سوءتفاهم محله کارگري است که لوکوربوزیه در پساك ساخته است. این ساختمان دارد. یکی از بهترین نمونه
ن آنها با بهترین تکنیک در زمان خودش ساخته شده است. اما با فاصله کمی معلوم شد که ساکنان آنها از این نوع معماري چندان رضایتی ندارند چو

ده توسط لوکوربوزیه براي سقف، مسطح هاي خود کردند. بیشترین اشکال هم در فرم سقف بود که فرم در نظر گرفته ش شروع به تغییر دادن ساختمان
  دار تغییر دادند.  بود. اما ساکنین آن را به صورت شیب

گوید سقف مسطح امکان استفاده کامل از فضاي مسکونی را به ما  معماري مدرن به طرفداري از سقف مسطح برخاسته و می اصل 5لوکوربوزیه در 
  دهد مثل تراس و باغچه روي سقف.  می

باشند  می خودشانشان داراي مفهومی فرهنگی و نمادین هستند این نمادها داراي زبانی خاص براي  ها فراتر از ارزش اجتماعی عملکردي رمبسیاري از ف
یابند  یپذیر نیست. بلکه بایستی زبان این عالئم نیز که با تغییر فرم تغییر م ها امکان و به این دلیل است که تغییر یک سبک تنها از طریق دگردیسی فرم

طابق قابل فهم باشند. این درست همان چیزي بود که در سبک مدرن صورت نگرفته بود. معماري مدرن با تکنیک جدید تطبیق داده شده بود اما این ت
  از نظر احساسی قابل هضم نبود و باعث جدایی بین زندگی عقلی و زندگی احساسی گردید. 

ها را تغییر دادند و سعی کردند با تغییر فرم محتواي نمادین آنها را بازگردانند.  ابل فهم نبود آنها ساختمانزبان جدید براي ساکنان ق اینجا که  از آن
  جدایی بین زندگی عقلی و احساسی در معماري مدرن به نهایت خود رسید. 

نظر کردند. به این ترتیب  ساسی فرم نیز صرفبراي محتواي نمادین فرهنگی عالئم قائل نشدند حتی تا حد امکان از بیان اح اهمیتیدر سبک مدرن 
  زبان تبدیل شد.  سبک مدرن به سبکی بی

و سقف شیبدار پذیرفته شدند. پست مدرن تطابقی است مجرد با زبان  ستونسبک پست مدرن به عالئم روآورد و به زبان پیشین بازگشت باز دیگر 
  لیپ جانسون در نیویورك است. از فی AT&Tترین مثال در این مورد ساختمان  قدیمی. معروف

  زیباشناختی و زیبایی

  مفهوم زیبایی شناختی در معماري •
هاي زیادي را  در معماري به عکس نقاشی زیباشناختی تنها عاملی نیست که باید مورد توجه قرار گیرد. بلکه یک معمار باید اجبارها و محدودیت

ادي باقی آزنیز در نظر داشته باشد مثل ساختار مقاومت مصالح، قابلیت استفاده، مسائل مالی و. . . البته نمایی در غیراین اجبارها همواره آن قدر 
تواند یک اثر حقیقی و  رغم تمام اجبارهاي فنی می ماند که شخصیت کسی که خالق ساختمان بوده است خود را نشان بدهد و مخلوق او علی می

  اصیل هنري باشد. 

http://www.Kimiafekr.Com


 11 )1زیبایی شناسی در معماري (

 

 

 

www.Kimiafekr.Com 

 

هاي احساسی  روش علم زیباشناختی به معنی وسیع کلمه به بررسی واستتیک) در اصل یونانی است و به معنی ادراك است. ( لغت زیباشناختی
  شناسانه به خود گرفت.  مفهوم زیبایی بیشتر جنبه روان 18پردازد. از قرن  محیط و موقعیت فرد در داخل آن می

  هاي زیبایی شناختی است.  پیتراسمیت معتقد به سه سطح براي ارزش
هاست در این قیاس امواج ریزسطحی و  آب در اقیانوسشود که قابل قیاس با تغییرات  شناسی بر اساس بافتی خاص انجام می تغییرات در زیبایی

هاي مختلف فرهنگی و در زیر تمامی این  ها در دوره کننده امواج باالیی هستند نمایانگر سبک تري که حمل نمایانگر مد هستند و امواج بزرگ
  هاي بنیادي زیباشناختی هستند که به آرامش در تغییر هستند.  امواج ارزش

  گردد.  گیرد و باعث تغییر سلیقه نیز می هاي کوتاه زمانی چیزي جاي چیزهاي قبلی را می شود. در فاصله در سطح مد انجام میبیشترین تغییر 

  زیبایی •
قدر باشد که  کند که پرت اطالعاتی کافی داشته باشد باید مقدار پرت اطالعاتی آن بر اساس نظریه اطالعات یک پیام زمانی زیبایی را القاء می

بیت در ثانیه کمی بیشتر باشد. از این طریق گیرنده مجبور به  16ذهنی یعنی   بداعت آن یعنی محتواي زیباشناختی آن از حداکثر دریافت میزان
  کند.  واره است و به این ترتیب ذهن اجباراً خود را معطوف به ادراك باالتري می تشکیل طرح

اي از تحریکات ظاهراً غیرمنظم و مغشوش موفق به کشف  آید که ذهن در مجموعه شناسی الاقل تا حدي زمانی به دست می ارضاي حس زیبایی
  یک نظم نسبی گردد. 

  مفهوم زیبایی در طول زمان تغییرات •
او معتقد بود که زیبایی طبیعت نسبی است در  ندسهزیبایی طبیعت و موجودات زنده و نیز زیبایی همعتقد به وجود دو نوع زیبایی بود.  افالطون

ویتروویوس معتقد بود در بنا کردن بایستی به بخشید.  حس عینیبه زیبایی  ارسطوحالی که زیبایی هندسی یا ساخته دست بشر مطلق است. 
ساختمان زمانی  نده در معماري استده استحکام مفید بودن و ظرافت توجه شود زیبایی به همراه ایستایی و کارایی یکی از سه عامل نقش

آیند داشته باشد و تقارن اجزاء آن به درستی حساب شده باشد. منظور ویتروویوس از تقارن چیزي است که ما  زیباست که نمایی مطبوع و خوش
  گوییم.  امروز تناسب می

عنوي است و سرچشمه آن روح است. اگوستینوس زیبایی پلوتین نیز معتقد است زیبایی به عکس آنچه که افالطون گفته است فقط قابل تجربه م
  دانست که به وحدت منجر شود.  خوانی بین اجزاء می دانست. آلبرتی زیبایی را در نوعی هماهنگی و هم را در اعداد می

هاي قشنگی  را در وجود فرمپاالدیو نیز نظرش را بر بنیان ویتروویوس گذاشته بود و نیز از آلبرتی نیز تأثیر گرفته بود و سرچشمه زیبایی 
گردد که ساختمان  دانست که در هماهنگی با فرم یکی قرار دارند هماهنگی موجود بین اجزاء از طرفی و اجزاء کامل از طرف دیگر باعث می می

  چون پیکري واحد و کامل به نظر بیاید. 
  باط با معماري قابل تجربه بود. براي پاالدیو زیبایی مفهومی ذهنی نداشت بلکه تنها عینیتی بود که در ارت

  مفهوم زیبایی بار دیگر ذهنیت یافت مفاهیمی نظیر احساس، سلیقه و ادراك بار دیگر در ارتباط با زیبایی به کار گرفته شد.  18در قرن 
افالطون و کانت قائل به دو نوع کند. هگل با تکیه بر نظریات  کانت بر این اعتقاد بود که این تنها سلیقه است که زیبا را از نازیبا مشخص می

دانست. به نظر هگل ادراك زیبایی هندسی آموختنی است که آن را  زیبایی است. زیبایی طبیعی و زیبایی هنري که او دومی را برتر از اولی می
  سلیقه نامید. 

اند و زیبایی هندسی  اظ کمی تغییر کردهفلسفه زیباشناختی هگل نیز مثل افالطون بر بنیان ثنویت زیبایی طبیعی و هنري است اگرچه الف
  اند.  چنان به جاي مانده ها هم نامند اما مفهوم و محتواي آن افالطون را هگل زیبایی هنري و لوکوربوایه زیباشناختی مهندسی می
  تواند زیبا باشد.  نمی گیرد متوواگنر معتقد بود که چیزي غیرعملی فرانک لویدرایت مفهوم زیبایی را در معماري ارگانیک از طبیعت می

  آدولوف لوس هر نظري مشابه داشت و معتقد بود چیزي که عملی نباشد زیبا نیست!
 رود این است که زیبایی را در فرم جستجو کند و آن را از تزئینات مبرا کند.  و نیز در نظر او هدفی که انسان به سوي آن می
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  احساس زیبایی
  شناختی است: یپیتراسمیت معتقد به سه نظام زیبای

  نظام اول زیبایی شناختی: نظامی است بر اساس تعادل و هماهنگی
  واره تشکیل داد.  توان مستقیماً درك کرد در این مورد باید طرح هاي پیچیده را نمی نظام دوم زیبایی شناختی: پیام

  العمل نشان دهد.  مقابل تحریکات خارجی عکستواند بدون مراجعه به شعور در  هاي مغز می نظام سوم زیبایی شناختی: بخشی از قسمت
پذیر نیستند و  اي که دارند از نظر عقلی نظام براي احساس زیبایی کردن بایستی اجزاء بسیار زیادي را در کنار دید که این اجزا به علت پیچیدگی آشفته

  ذارند عبارتند از:گ تنها قابل احساسند. عوامل مؤثري که به طور خاص بر فرآیند احساس زیبایی اثر می
  تواند مؤثر باشد.  دانستن زمینه تاریخی و علل وجودي یک بنا می  الف)
آیند زیرا نمادي از ماندگاري  بسیاري از بناهاي قدیمی که به لحاظ فرم ظاهري و نیز به لحاظ تاریخی در حد متوسطی هستند به نظر زیبا می  ب)

  هستند. 
  تواند روي این احساس تأثیر گذارد.  بافت شخصیتی انسان می  ج)

 هستند بیشتر خواستار تحرك و جسارت هستند  گرا و ناپایدار  برونگروهی که 

  ترین نقش را دارد . و براي ایشان عملکرد مهمهستند توجهی به تجرد و سادگی طرح ندارندبرون گرا و پایدار گروهی که 
  هستند متمایل به هنري مجرد و ذهنی هستند که در عین حال داراي نوعی نظم خاص خودش باشد. وناپایداردرون گرا گروهی که 
  باشند.  هستند خواستار نظمی قابل رؤیت و خاص می گرا و پایدار درونگروهی که 

  . که بر احساس زیبایی اثرگذار است مدل فرهنگی حاکم است اجتماعی -عوامل روانیترین  یکی از مهم  د)
شناختی تابع مسائل ذهنی است. البته نظرات مخالفی در این  شناختی ذهنی است احساس زیبایی تئودور آدورنو معتقد است که رکن اصلی زیبایی

مثال الپیدوس معتقد است که وظیفه معمار باال بردن سطح سلیقه مردم نیست بلکه وظیفه معمار ساختن   زمینه نیز وجود دارد به عنوان
  ی است که همین مردم متوسط خواستار آنند. چیزهای

تواند نتیجه تکرارهاي مکرر با تقلیدهاي مداوم  از دیدگاه نظریه اطالعات بازاري تلقی کردن به معنی نقصان اطالعات زیباشناختی است و این می
  اد شده و اثر فاقد جذابیت خواهد شد. شود و نتیجه این است که در نهایت پرت اطالعاتی زی باشد به این ترتیب براعت دچار نقصان می

  گیري زیبایی اندازه •
  ) دانست. C( بر پیچیدگی(Q( ) را حاصل قسمت نظمM( دان آمریکایی اندازه زیباشناسی جرج دیوید بیر کهوف ریاضی

C
OM =  

سپس بر این اساس یک شیء وقتی خیلی زیباست که با کمترین عالمات ممکن بیشترین نظم ممکن را عرضه کند. اما بایستی توجه داشت که 
  تر باشد زیباتر است.  این به این معنی نیست که یک سوژه هر چه منظم

قاعده به دست آورد بلکه زیبایی نتیجه دو صفت متضاد است که  توان تنها از طریقی نظم و دهد: زیبایی را نمی کوزین در این مورد توضیح می وي
 هر دو نیز به یک اندازه ضروري هستند وحدت و تنوع. 

اي براي یک نظریه کامل و شامل در ادراك  توان آن را به عنوان پایه هاي خاصی قابل استفاده است و نمی البته فرمول بیرکهوف تنها در قسمت
  اجتماعی وجود ندارد.  -ت در این فرمول امکان دخالت دادن عواملی از قبیل نور و حرکت و همچنین زمینه روانیشناسی کافی دانس زیبایی

هاي مختلف ساخته شود زیبایی را بایستی دستچین کرد.  اي باشد که بر اساس تناسب لوئی کان معتقد است معنی نظم نباید همیشه زیبایی
براي قضاوت است.  عامل اصلی 4 کند که براي تعیین زیبایی قائل به قیاس می توماس فون آکوینیی از نظر کان نظر خودش را با مفهوم زیبا لویی

شود که به صورت یک کلیت مطرح  . او معتقد است اجزاء عالئم یک پیام هستند و نظر حاکم بین آنها باعث میوحدت، کمال، تناسب و وضوح
  شوند. 
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  محیط و مکان

  اثر محیط •
زنده و پیرامون او روابطی وجود دارد که مادرزادي شکل نگرفته است این روابط بیشتر اکتسابی است و تنها در برخی از موارد که  بین هر موجود

باشد. در تصورات ما نیز هر شیء همیشه در ارتباط با محیطی خاص مطرح است. در واقع معماري نه تنها در واقعیت  واکنش انسان عزیزي می
  باشد.  ت بلکه در دنیاي خاطرات ما نیز چنین است بنابراین محیط در ادراك محیط بسیار مؤثر میمتصل به محیط اس

گذارد را تنها به عنوان یک محرك بصري تلقی کنیم. براي  اشتباه خواهد بود اگر محیطی که یک ساختمان را که در برگرفته و بر ادراك ما اثر می
محیط اثر مستقیمی بر نبود که محیط تنها یک زمینه بصري براي ساختمان است. بلکه معتقد بود که وجه معتقد  نمونه ریچارد نوتیرا به هیچ

پذیر کردن ساختن  آنجلس با احداث ساختمان سالمتی سعی در امکان در لس 1927. نویترا از اولین معمارانی بود که در سال ها دارد روي انسان
  یک، دخالت دادن محیط در این نوع زندگی بود. سکونت بیولوژیک کرد. منظور از واژه بیولوژ

  مکان •
  منظور از مکان مفهوم مجرد و کالمی آن، به معنی یک جا نیست!

جا کرد. اما  توان جابه . فضا را میمکان جا یا قسمتی از یک فضا است که از طریق عواملی که در آن قرار دارند صاحب هویت خاصی شده است
ترین نقش را در این میان تقابل محیط  . شخصیت یک مکان ممکن است به وسیله عوامل گوناگونی نقش پذیرد. مهمجایی مکان امکان ندارد جابه

چنین یک مکان ممکن است در ارتباط با یک رویداد خاص داراي ارزش  هاي توپولوژیک یک فرم، جنس و رنگ هم به عهده دارد. معنی تقابل
  العاده گردد.  فوق

ها همیشه نقاط  گردد. براي انسان هاي گوناگون می افیک یک محیط، مشخصات ظاهري متفاوت سبب به وجود آمدن محیطگذشته از فرم توپوگر
ها نقشی از خود زده  اند. در مصر باستان محیط طبیعی نه تنها بر ساختمان هاي پراهمیت براي ساختمان بوده یا خطوط تقابل در یک محیط مکان

  نیز تأثیر داشته است.  ها بینی انسان بلکه در جهان
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. کرد ها نسبت به یکدیگر را وضع توپوگرافیک زمین مشخص می ها بین خدایان تقسیم شده بودند موقعیت ساختمان در یونان باستان هم سرزمین
ها از طریق  بین ساختمان  واقعیباشد. از این رو ارتباط  چیده بود و مانع از ایجاد یک نظم کامل هندسی می  لذا تنظیم طبیعی محیط بر ساختمان

  . دیدن پالن قابل درك نیست

  

معماري روم باستان در قیاس با یونان و مصر چندان وابسته به محیط نبوده و این امر به دو دلیل صورت گرفته است. پیشرفت فن ساختمان 
طوري روم داراي نظام سیاسی کامالً منضبطی بود که تمام روم ساخته است. از طرف دیگر امپرا آزادي بیشتري را در مقابله با توپوگرافی میسر می

 شد.  جا مرکز دین خوانده می ناحیه تقسیم کرده بود. مرکز این امپراطوري شهر رم بود که آن 4را به 

یز به نوبه خود نمادي تابعیت از محیط، این تنظیم نها در امپراطوري روم بیشتر بر اساس نظم نمادین حاکم شکل گرفته است  جانمایی ساختمان
  گرایی این امپراطور در جهان سیاست آن روز.  بوده است از تفکر قدرت
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  طبیعت -رابطه انسان •
دانسته و به این  ها انسان را جزئی از طبیعت می هاي شرقی ارتباط کامالً نزدیکی بین انسان و طبیعت وجود داشته است. آن در بسیاري از فرهنگ

دیل دلیل در ارتباطی چندگانه با آن بوده است. این ارتباط در جوامع غربی همه بوده است. اما توسط مسیحیت تغییر داده شد. مسیحیت آن را تب
  به یک ارتباط مثلثی شد. 

  

 توان در تفاوت بین باغ فرانسوي، انگلیسی و چینی مشاهده نمود.  تفاوت بین این رابطه را می

باشد. باغ  . در این جا ساختمان در ارتباط با طبیعت میدست بشر آن را مقهور خود کرده و فرم داده استشاهد طبیعی هستیم که باغ فرانسوي در 
  اند.  اي را به وجود آورده مان قرار گرفته و در مجموع ترکیب یگانهمقابل ساخت

باشد، بلکه وضع  ژاك روسو قرار داشت، محیط طبیعی تابع قوانین هندسی نمی تا حدودي تحت تأثیر افکار ژان 18سازي انگلیسی که در قرن  در باغ
  کند.  ارزش را به ذهن القاء می طبیعت مفهوم دو جزء همموجودش تا جایی که عملی باشد حفظ شده است. بدین ترتیب ساختمان و 

بسیاري از اشراف اقدام به احداث ساختمان در  17در قرن وجود داشته است.  15اي قدیمی است که از قرن  اندیشه ابعاد فضاي سبز در داخل یک ایده
به جاي آن که در امتداد خیابان بنا شوند در کنار میادین جدید ساخته  ها هاي شهر خود کردند. با الهام از معماري باروك این ساختمان ها و پارك باغ

هاي متصل به هم  یعنی فضاهاي سبز عمومی که خیابانی بر آن محاط بود وضع دیگرش را ساختمان شدند. بدین ترتیب اولین اسکویرها ساخته شدند
هایی از خیابان  آن که با کوهی از سنگ یا شبکه سازي در طبیعت بودند بی ختماناولین اقدام براي سا 18و  17. در واقع اسکویرهاي قرن داد تشکیل می

  ند. ÷کن طبیعت را خفه کنند. در باغ شرقی طبیعت و معماري در برابر همه قرار ندارند بلکه متقابالً درهمه ادغام شده و یکدیگر را تکمیل می
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  رابطه ساختمان با محیط •
  توان قائل شد.  حالت می 3اصوالً براي این رابطه 

  شود.  آنچه بایستی ساخته شود چه از نظر فرم، تکنیک و جنس زبان محیط را پذیرا می تجانس: §
  دهد.  شود به عمد خود را از محیط جدا کرده و به عنوان چیزي دیگر خود را نشان می به این معنی که آنچه ساخته می:تضاد §
  نماید.  شود نه تنها جدا از محیط است که با آن مقابله می چه ساخته مییعنی آن :تقابل §

  

جدید و محیط نوعی اختالف وجود دارد. حال   . اما در ارتباط نوع دوم بین ساختمانتوان نوع خاصی از رابطه دوم یعنی تضاد دانست تقابل را می
گیرد و  نیست بلکه مقابله با آن است. در این جا ساختمان به عمد در مقابله با محیط قرار می  که مشخصه ارتباط نوع سوم اختالف آن با محیط آن
  ا زبانی براي خود دارند. ه رغم ارتباط موجود هر کدام از آن توان گفت علی می

کند اگر چه این تبعیت به معنی تقلید نباشد. در  در ارتباط نوع اول یعنی تطابق محیط نقش اصلی دارد و این بناست که از محیط تبعیت می
آنکه یکی تابع دیگري  بی شود ولی هر دو در کنار هم قرار دارند ها بتاین مشاهده می حالت دوم محیط و بنا با یکدیگر اختالف دارند و بین آن

اند. اثري شدیدتر از حالت دوم برقرار است. این سه  باشد در حالت سوم بنا و محیط در واقع در کنار هم قرار ندارند بلکه در مقابل هم ایستاده
  باشد.  قابل قیاس با سه نوع باغ میحالت 
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  ارتباط با زمین •
  رقرار است. نوع ارتباط بین ساختمان و زمین ب 4به طور کلی 

  کند.  را تداعی می نماد قرار دارد و به نوعیساختمان در زیرسطح زمین   الف)
  ژورژ پمپیدو)( قرار گرفته یعنی اختالف سطح بین ساختمان و محیط وجود ندارد ساختمان روي کف زمین  ب)
  اپراسیدنی)( دارد اتکاء به خودطریق نوعی قرار گرفته و به این ترتیب از زمین باالتر است و این  ساختمان بر روي سکویاکرسی  ج)
  پیلوتی) در واقع ساختمان و زمین هر کدام واحدي مستقل هستند. ( و به این وسیله با زمین فاصله داردهایی ایستاده  ساختمان روي ستون  د)

  

  

  ارتباط درون و بیرون •
شوند. انسان هم به فضاي بیرونی و هم به فضاي  در ساختمان فضاهاي داخلی، جنبی و خارجی به وسیله عناصر اصلی هر فضا از یکدیگر جدا می

ها  وبیش شدید بین آن درونی و هم امکان حرکت بین این دو فضا نیازمند است. از این رو قابل جدایی مطلق از هم نیستند و همیشه ارتباطی کم
  ها از سوي دیگر است.  هاي فضاي داخلی از یک سو و رابطه فضایی بین جداره د دارد. نوع این ارتباط بیش از هر چیز تابع نوع روزنهوجو

. مانند سالن کنسرت اپراي در بسیاري از کلیساهاي باروك به عمد ساختمان طوري ساخته شده که فرم داخل و خارج آن با یکدیگر تطابق ندارد
توسط اوتزون طراحی شده است که فرم اصلی سالن از خارج قابل تشخیص نیست که رابرت ونتوري یکی از طرفداران سرسخت این سیدنی که 
  تضاد است. 
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در کلیساهاي گوتیک با دیدن نماي خارجی کلیسا ممکن نیست فضاي داخلی را چنانکه هست تصور کرد و برعکس نیز با دیدن فرم داخل کلیسا 
  کننده ساختمان واضح و روشن از خارج در معرض دید است.  ماي خارجی دیگري را دارد. تمامی سازه تحملانسان انتظار ن

  توان در سه دوره با سه دیدگاه در مورد فضا خالصه کرد: تاریخ ساده شده فضا را می
  شد.  سازي بود و چندان توجهی به فضاي داخلی نمی دوره اول: معماري نوعی مجسمه

  معماري درآمد در این دوره یا فضاي داخل مورد نظر بود و یا خارج انتخابی بین این و آن.  ثقلاي داخلی به صورت مرکزدوره دوم: فض
  ومرز بین داخل و خارج وضوح خود را از دست داد. برقرار شد 20دوره سوم: ارتباط واقعی بین داخل و خارج در این دوره معینی از اول قرن 

  
  

ل و خارج وضوح خود را از دست داد و مرزي مبهم و پیچیده شد. رابطه هم این و هم آن. شکل نقاشی کوبیسیم که از این و اینک مرز بین داخ
شدند. بسیاري از معماران از این ایده در کار خود استفاده کردند مثل گروه  دوره آغاز شد به طوري که اجسام هر زمان از چند جهت ترسیم می

  وهه. واندر دستیل و نیز میس
  . توان دستاورد معنوي مدرن دانست ارتباط فضایی بین درون و بیرون را می

 به نظر لویدرایت هر خانه بایستی با محیط خود یک واحد را تشکیل بدهد او معتقد است در معماري ارگانیک مطلقاً غیرممکن است که ساختمان
  کرده . گردي او نوعی معماري در ارتباط با زمین را ایجاب می یعتمعماري طبراامر جداگانه از مکان و محیط آن در نظر بگیریم. 
اي نسبتاً جدید است. در ژاپن طی قرون متمادي این ارتباط وجود دارد. این ارتباط به دو دلیل  ارتباط بازبین درون و بیرون در معماري غري ایده

که در ژاپن همیشه روش ساختمان استفاده از اسکلت بوده است به علت  اصلی وجود داشته یکی ارتباط خاص ژاپنی با طبیعت و دوم این واقعیت
کند که شامل  اش را واحدي تلقی می داند انسان ژاپنی خانه وقوع زلزله. به عکس شیوه تفکر انسان غربی که درون و بیرون را دو چیز متقابل می

مسکونی و  -یعت مجسم است. باغ عنصر رابطی است بین فضاهاي خصوصیباغ ژاپنی از یک سو امتداد خانه و از دیگر سو طبباغ و مسکن اوست. 
  دیانگ.  پین محیط عمومی، بیرونی بر اساس اصل چینی

  فضا

  تاریخ فضا •
تواند سنتی را در خود جاي دهد و یا از چیزي  توان گفت فضا خالئی است که می فضا چیزي نیست که تعریف دقیق و مشخصی داشته باشد. می

  آکنده شود. 
  در طول تاریخ اروپا سه نوع نگرش کامالً متفاوت نسبت به فضا قابل بررسی است. 
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بوده که   باشد معماري این دوره به صورت مجسمه النهرین مصر و یونان می نخستین آن هم زمان با دوران شکوفایی تمدن و فرهنگ بین
با کهکشان برقرار سازد. نقش و فضاهاي داخلی در این دوره نقشی ثانوي  گر باشد و ارتباطی پایان جلوه بایست درخشش آن در مقامی دوره بی می

  شده است. در معماري یونان باستان فضاي داخلی نقش اصلی نداشت.  بوده و به آن چندان توجهی نمی
بار در این معماري براي  . براي اولینسازي بود، تبدیل به فضاسازي گردید معماري رومی به عکس معماري یونانی که نوعی مجسمهدوره دوم: 

  دراین دوران فضاي نیمه باز وجود داشت ولی مستقل نبود)( هاي گوناگون فضاهاي متفاوت در نظر گرفته شد کاربري
اي محصور و بسته نیست بلکه به یک حوزه یا پهنه تبدیل  توان آغاز قرن حاضر دانست. فضا در این دوره دیگر محفظه دوران سوم: شروع آن را می

  . مطرح شده است 20باز به عنوان یک عنصر اصلی یا به عنوان یک عرصه مستقل تنها در معماري قرن  فضاي نیمهشده است. 

  رومی معماري •
گونه فضاي جدید  2بخش تقسیم شده بود که همگی تابع نظامی مشترك بودند. در چارچوب این دیدگاه، رومیان خالق  4امپراطوري روم به 

توان در ساختمان پانتئون مشاهده کرد اما به عنوان نمونه اصلی فضاي  ترین نمونه فضاي مرکزي را می بودند. فضاي مرکزي و فضاي خطی خالص
  توان از باسیلیکاي رومی نام برد. در اصل ساختمان مستطیلی شکل بوده و محل تجمع و گردهمایی افراد بوده است.  اري رومیان میخطی در معم

 

 

  
. در زمان مسیحیت با شدند ها بعد از رومیان البته مذهبی با دو فرم غالب و فضاي مرکزي و خطی مهمترین موارد در معماري محسوب می تا مدت
نجات و آموزش بشر یک فضاي مرکزي و مسیري به سوي آن مطرح گردید. معماران دوران ابتداي مسیحیت در شرق فرم مرکزي را فلسفه 

  پذیرفتند و معماران غرب فضاي خطی را از این زمان تکامل معماري در شرق و غرب از یکدیگر جدا شد. 

  
  

این ساختمان بعدها تأثیر زیادي بر معماري باشد.  ایاصوفیه در قسطنطنیه می اوج شکوفایی معماري روم شرقی یا بیزانس ساختمان کلیساي
باشد. در  اسالمی به جا گذاشت. به عکس تمامی بناهایی که از این نوع تا آن زمان ساخته شده بود. در ایاصوفیه جهت فضاها رو به خارج می

  وفیه از مرکز به خارج پانتئون تمام نیروها از خارج روبه سوي مرکز دارند ولی در ایاص
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هاي کلیساهاي خطی در آغاز مسیحیت کلیساي سانتاسابینا  طرح باسیلیکاي رومی الگویی شد براي کلیساهاي اولیه در غرب یکی از بهترین نمونه

  در رم است. 

  
هاي طویل  امپراطوري روم و ساختمانهاي مرکزي در شرق  مرحله بسیار مهم دیگر در تحول معماري در آغاز مسیحیت هم زمان با فرم ساختمان

مارکوي ونیز است. در این کلیسا  در غرب ترکیب این دو فرم است و به وجود آمدن کلیساهاي صلیبی شکل است. بهترین نمونه این کلیساها سن
  هم مثل ایاصوفیه اهمیت فضاي مرکزي بیشتر از فضاي خطی است. 

خدا به درون نظر داشت سبک رومانیک مقیاسی انسانی دارد. انسانی که قصد دارند خدا را از به عکس معماري ابتداي مسیحیت که در جستجوي 
  آسمان به زمین بیاورد. 

شود که تابع نظمی صریح و روشن  تر می اش تبدیل به فضایی مرکب از چند فضاي کوچک فضاي کلیساي ابتداي مسیحیت با روحانیت رویایی
  است. 

فرم اصلی و شاخص کلیساهاي رومانیک تلفیقی است از این دو فرم ناوهاي 
اندازه و هم ارتفاع هستند و دو فضاي متداخل ایجاد  اصلی وعمودي هر دو هم

شود که در  نمایند این تداخل منجر به وجود آمدن پالن صلیبی می می
بر  مارکو نمونه آن مشاهده شد و نتیجه این فرم نیز تأکید کلیساي سن

 مرکزیت دارد. 
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  در سبک رومانیک براي اولین بار جبهه خارجی کلیسا اهمیت بیشتري یافت. 
رغم این تغییرات و اختالفات سبک گوتیک و رومانیک یک وجه مشترك کلی دارند در  در سبک گوتیک هم تغییراتی را شاهد هستیم اما علی
  یاورند در حالی که سبک گوتیک سعی داشت بخشی از افالك را روي زمین بسازد. سبک رومانیک سعی شده بود که خدا را بر روي زمین ب

  
دار از ابتکارات  هاي جناقی، تیز و زاویه شفاف کردن دیوار کلیساها که هدف معماران رومانیک در بازي با نور بود در سبک گوتیک عملی شد. قوس

. و اختراعات این دوره نبودند اما این سبک گوتیک بود که همه آنها را در خود جمع کرد. در سبک گوتیک ایده اصلی بر یکپارچگی استوار است
کند و این خود ارتباطی است با تمامی شهر کلیسا  در سبک گوتیک کلیسا از طریق گشایش وجوه خود رو به خارج ارتباطی با محیط ایجاد می

  شود.  تبدیل به مرکز شهر و هسته اصلی ساختار آن می

  
یابد و هنر در بناهاي  نیز نمود یافته و سندیت می هاي دیگر هنر اي است که اصول بارز آن جز در معماري مذهبی در شاخه رنسانس اولین دوره
 شوند.  یابد. فلورانس گاهواره رنسانس است. هماهنگی میان اجزاء در سبک دوران کالسیک بار دیگر ایده آن می ظهور می  غیرمذهبی هم امکان

شوند از یک نقطه دید به این ترتیب قدرت  می شوند ترسیم گونه که دیده می شود و اجسام همان در ابتداي دوره رنسانس پرسپکیتو کشف می
شود. انسان خود را در مرکز معماري قرار  حرکت وجود ندارد. بنابراین در این دوره فضاي مرکزي مناسبتر از فضاهاي خطی تشخیص داده می

یعنی سبک مانرسیم که حلقه هاي اصلی رنسانس هستند و تنش و ایهام از خصوصیات دوران بعدي آن  دهد. هماهنگی و تعادل مشخصه می
هاي تضاد در سبک منریسم فضاي ورودي کتابخانه لورنزیانا اثر سیکل آنژ در فلورانس  یکی از بهترین مثالاتصال سبک رنسانس و باروك است. 

  است. 
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سعی دارد ذهن ما را فریب سادگی و خوانایی دوره رنسانس در سبک باروك به کلی کنار گذاشته شد. فضاي باروك مملو از تضاد است و گویی 
شود معماري باروك به جاي ترکیب این دو فرم، از  تضاد موجود در باروك شامل هر دو تیپ فضاي دهد یعنی فضاي مرکزي و خطی میدهد. 

  ترین فرم این دوران است.  یابد که مهم ها به فرم بیضی دست می طریق اختالط آن
هاي عظیم در آغاز باعث تحول بنیاد دین در  ران انقالب صنعتی و انقالب اجتماعی. اما این دگرگونیدوران بعد از باروك دوران تحوالت بود. دو

  ها بود. از نئوکالسیک تا نئوباروك.  دوران نئوسبک 1890اصول معماري نشدند بلکه به عکس تا حدود سالهاي 
به کلی از بین  19یان پیدا کرد. یگانگی و وحدت هنرها در قرن در نتیجه انقالب صنعتی و پیامدهاي جنبی آن سیلی از وقایع جر 19در قرن 

هنرها رفت هر کدام از هنرها به راه خود رفتند و دیگر ارتباطی بین آنها نماند! به این ترتیب دیگر امکان نداشت که یک سبک فراگیر که تمامی 
  را شامل شود به وجود آید. 

شمار باشد راهی  گوي همه این نیازهاي بی سبک معماري مدرن براي آنکه بتواند پاسخکاخ نبود.  وظیفه معماري صرفاً ساخت کلیسا و 19در قرن 
  شد کم کرد و سبک را از هر چه غیرضروري بود تصفیه کرد.  ها را تا آنجا که می نداشت جز این که به نوعی مخرج مشترك روآورد. تنوع فرم

ین پیشتازان تحولی بودند که منجر به نگرش سوم به فضا شدند که در آن فضا تبدیل به وکریستال پاالس از مهمتر 1889برج ایفل در سال 
  شود.  شود و از مرزبندي روشن بین فضاهاي داخلی و خارجی براي به وجود آمدن در تداخل بین آنها خودداري می حوزه می

داشت پیش از همه در  19انگلستان و نیز ساختمانهاي مهندسی قرن  18اسکلت فلزي مدرن که ریشه در ساختمان کارخانجات نساجی قرن 
  هاي شیکاگو به مرحله تکامل رسید.  آسمان خراش

هاي سنتی دیوارها عنصر باربر  مانالمللی یا در واقع توسعه جهانی معماري شد. در ساخت هاي بین سازي در ساختمان وسیله نزدیکی سبک اسکلت
  گیرند.  هاي اسکلت قرار می هاي نازك در داخل قاب اند که مانند ورقه تري در آمده اهمیت بودند اما اکنون دیوارها به صورت عناصر کم

 ،تیسکوبی مختلف هاي حرکت جدید تکنولوژي نیز و مصالح تولید فن پیشرفت تأثیر تحت ماند باقی یکسان مدرن سبک سال ده به نزدیک تقریباً
 به ها جریان این. کند می یاد عقل علیه عصیان عنوان به آنها از پوزنر که بودند ها جریان این و آمدند وجود به کنستروکتیویستی اکسپرسیونیستی،

 به بود العملی عکس مدرن پست مکتب است بحران یک گرفتار مدرن معماري که داشتند واقعیت این به اعتراف همه و بودند جدید هاي شیوه دنبال
  . جستجو این

ها بریده است. معماران به این اندیشه روي آوردند که در سبک پست مدرن  شدن این که معماري مدرن ارتباطش را با تمامی سبک  بعد از روشن
کرد که بایستی از یا این و یا آن گذشت و به  توصیه می 1960هاي پیش روي آورند. رابرت و نتوري در سالهاي  بار دیگر به مبانی و اصول دوره

تواند شامل  همه این دهه رسید. به عقیده او معماري باید به بیانی نمادین و مجسم دست یابد. معماري نباید صراحت کامل داشته باشد بلکه می
  یدا کرد. ایهام و حتی تضاد هم باشد. ایهام و دوپهلویی که از عصر باروك وجود داشت دوباره طرفدار پ

  انواع فضا

  فضاي ریاضی و ادراکی •
  بندي کرد: گونه طبقه توان به سه فضا را می

اي از اطالعات مشخص شده  باشد در ذهن ما این فضا با مجموعه : که فضایی ذهنی است چرا که مستقیماً قابل درك نمیفضاي جغرافیایی  - 1
  توانیم آن را بشناسیم.  میاست و ما با استفاده از وسایل کمکی مثل نقشه یا یک مدل 

شناسیم یا اصالً  کنیم و بسیاري دیگر از راه اطالعات می ذهنی بعضی از صفات آن را مستقیماً درك می : فضایی است نیمهفضاي زندگی  - 2
  شناسیم.  نمی

د و از طریق عناصر تعریف شو به صورت عینی قابل ادراك است فضایی است که مستقیماً احساس می داخلی یا میانی):( فضاي معماري  - 3
  یابد.  کنندي است امکان شناخت می

در فضاي توان آنها را معادل هم دانست.  وجه نمی یا فضاي ریاضی) با فضاي واقعی و قابل تجربه تفاوت بنیادین دارند و به هیچ( فضاي روي نقشه
توان در آن یک محور تلقی کرد. در فضاي ادراکی همیشه یک  ه میریاضی تمامی نقاط در یک درجه از اهمیت قرار دارند و هر جهتی را به دلخوا
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باشد و یک محور وجود دارد که تابع وضع ایستادن ناظر است در فضاي ادراکی تمام عناصر با هم در  مرکز وجود دارد که محل ایستادن ناظر می
شود بلکه  هاي مختلف احساس می وسیله اشخاص مختلف به گونهارتباطند. فضاي ادراکی وابسته به شخص ناظر است و به همین دلیل نه تنها به 

  روانی در این موارد بسیار تأثیرگذار است.  -. عامل اجتماعیباشد در مورد یک ناظر ثابت هم بر حسب وضع فیزیکی او در تغییر می
  اغلب موارد با فاصله مکانی آنها برابر نیست.  هاي متفاوت فضاي ادراکی و ریاضی فاصله است. فاصله حسی میان دو نقطه در یکی دیگر از جنبه

  فضاي روز و فضاي شب •
فضاي روز براي ادراك تقدم دارد تصور معمولی ما از فضا از فضاي روز حاصل شده است. فضاي شب فاقد عمق و جهت است و اثري نامعین بر 

  انسان دارد. 

  فضاي عمومی و خصوصی •
و خصوصی نیست اما در فضاي احساسی این اختالف اهمیت فراوان دارد. اختالف قایل شدن بین در فضاي ریاضی اختالفی میان فضاي عمومی 

هاي  النهرین اختالف اهمیت واضحی است که ساختمان هاي بارز شهرهاي بین این دو فضا امري است به قدمت تاریخ شهرسازي یکی از مشخصه
  دهد.  نام خصوصی قرار می نس برابر معماري گمها و تناسبات و ج مهم عمومی را از تأکید بر تغییر مقیاس

وجه تمایز اصلی میان فضاي عمومی و خصوصی این است که پیرامون فضاي خصوصی بسته است و تنها افراد خاصی اجازه ورود به آنجا را دارند. 
ه اجتماعی و هاله عمومی. که حریم این هاله گونه تقسیم کرده است: هاله کامالً خصوصی، هاله شخصی، هال 4هاي فضایی را به  ادوارد هال هاله

  متغیر و تابع فرهنگ و موقعیت است. 

  فضاي مابین •
  فضاي مابین) تنها یک فضاي تهی نیست. ( توان سیستمی در نظر گرفت از روابط میان اشیاء. فضایی که بین اشیاء قرار گرفته است فضا را می

فضاي مابین براي شناخت اشیاء ضروري است بدون این فضاها بازشناسی اشیاء عملی نیست و گذشته از آن فضاهاي مابین نقش بسیار مهمی در 
  کند.  رابطه تک تک عناصر با یکدیگر ایفا می

  روانی بسیار اهمیت دارند.  -وامل اجتماعیها) در این جا نیز ع جداره( نوع فضاي مابین سه عامل است: اندازه، تناسب و فرم هر کدام از اجزاء
هاي خیابان  ترین خصوصیت هر شهر است. نماي جداره شناسیم و شخصی بارزترین فضاي مابین در شهر خیابان است که بر اساس آن شهر را می

شد و از سوي دیگر بایستی هر نما بیانگر پردازي خاص آن خیابان با باید از یک سو خیابان را بیان کند و به این معنی که باید تابع قوانین فرم
  استقالل ساختمان باشد. 

  
مفهوم باشد.  قواعدي که در مورد خیابان ذکر شد معتبر می  آید همان در مورد میدان که دومین فضاي میانی بااهمیت یک شهر به حساب می

نهایت توسعه یافت. فضاي مابین به   گونه که در قرون وسطی مطرح بود در باروك دیگر اهمیت نداشت و فضا الاقل از نظر بصري تا بی فاصله آن
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و در طرح جاي مستقلی به خود اختصاص داد. میدان نقشی اولیه در  عنوان یک عنصر مستقل و با تمام ابعادش به رسمیت شناخته شد
 ازي معماري یافت و دیگر تنها نقش عملکردي صرف را نداشت. پرد شکل

دانستند که چگونه از این فضاي آزاد در خدمت منافع  بزرگان مذهبی که طرفدار استبداد و ضدهر نوع اصالحات مذهبی بودند به خوبی می
  پیترروم ساخته برنینی در راستاي این هدف بود.  خودشان بهره گیرند. میدان سنت

  م بار دیگر اهمیت بیشتري براي خیابان و میدان به عنوان فضاي باز قائل شد. مدرنیس
به عنوان مثال قصرهاي شهري ساخته  اند اهمیت فضاي باز جلوي یک ساختمان مسئله اي است که معماران بزرگ همواره اهمیت آن واقف بوده

ند یا در کنار یک میدان و یا به خاطر این که در مقابلشان فضاي آزاد در شده توسط پاالدیو بر حسب این که در کنار یک خیابان ساخته شده باش
به طور کلی قصرهاي پاالدیو بر حسب این که در کنار یک خیابان باریک ساخته شده باشد و هاي بسیاري دارند.  نظر گرفته شده باشد یا نه تفاوت

  مورد اصلی با هم اختالف دارند.  4یدان باز در یا در کنار یک خیابان باریک ساخته شده باشند یا در کنار یک م
گیرند در گروه  اند که از آن نور و هوا را می هاي گروه اول فضاهاي داخلی پیرامون یک فضاي مرکزي قرار گرفته در حالیکه در ساختمان  - 1

   گرا هستند. گرا و دسته دوم برون دسته اول دروندوم فضاها را به خارج دارند به عبارت دیگر 
نما تکیه شده است تا تأکیدي باشد بر تداوم خیابان در حالیکه نماي ساختمان  بندي افقی تقسیمدر نماي ساختمان مجاور خیابان بر   - 2

  است. بندي عمودي  تقسیممجاور میدان داراي 
به  تقارنهاي گروه دوم شاهد  نکند در حالی که در نماي ساختما هاي گروه اول تقارن نقش اصلی را بازي نمی در شکل کلی ساختمان  - 3

  عنوان عامل اصلی هستیم. 
طراحی شده و عمق بنا  سه بعدياست در حالی که نماي ساختمان مجاور میدان  مسطحهاي مجاور خیابان  نماي خارجی در ساختمان  - 4

و با عقب بردن ساختمان از خیابان  گرام نیویورك به اهمیت فضاي باز توجه کرده است کند. سپس وندروهه در طرح ساختمان سی القاء می
  یک پیش فضاي باز به وجود آورده است. 

  خأل)( تهی •
د را نوع فضاي مابین تابع اندازه، تناسب و فرم عناصر محدودکننده آن است اگر این سه عامل بر روي فضاي مابین دو چند اثر نگذارد فضاي موجو

  نامیم.  تهی می
هاي  ان هر نوع تحریک ادراکی تنها بر روي دریا و یا در تاریکی مطلق نیست بلکه در بین ساختمانتهی به معناي یکنواختی محض یا فقد

هاي شهرسازي مدرن مانند طرح پالن ویژن لوکوربوزیه از  شود. شکل تهی بودن یکی از دالیلی است که طرح مسکونی یکنواخت نیز احساس می
  پیش محکوم به شکست شدند. 

اي تقریباً  اي است از فضاهاي خالی در توده کند یکی از مجموعه هاي مدرن را با ایده سنتی چنان بیان می وت این طرحدر واقع کالین رو تفا
  هاي اجسام در خالئی دست نخورده.  اي است از توده یکپارچه و دیگري مجموعه

  عناصر فضا •
  نگی و نظم حاکم بین این عناصر است. اش قابل شناسایی است و شخصیت آن تابع چگو فضا از طریق عناصر محدودکننده

  کف §
تک فضاهاست و به عکس وقتی در کف  شود و این عنصر مشترك در فضاهاي مختلف عامل ارتباط تک معموالً کف در یک سطح ساخته می

  کند.  اختالف سطح به وجود آوریم این حرکت ارتباط مستقیم دو سطح را قطع کرده و فضا را تجزیه می
  سقف §

باشد در یک ساختمان چند طبقه هر طبقه کف طبقه بعدي است و به این دلیل  دومین عنصر افقی محدودکننده فضا می سقف یا بام
  بایست افقی باشد.  می
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  دیوارها §
  دیوارها عناصر عمودي محدودکننده فضا هستند. در حالت کلی فضا احتیاج به کف دارد اما داشتن دیوار الزامی نیست. 

  هاي ذیل است: اول تابع عناصر متشکله آن و ارتباط این عناصر باهه است و این عوامل خود تحت تأثیر مشخصهکیفیت فضا در وهله 
v ابعاد عناصر  
v شود.  موقعیت عناصر نسبت به یکدیگر همراه با ابعاد این مشخصه است که اندازه، تناسب و فرم فضا تعیین می  
v نوع عناصر: جنس، سطح، بافت و رنگ  
v تک فضاها و نیز فضاها با بیرون است.  ها در عناصر و مابین آنها که تعیین کننده روابط بین تک بازشوها یا گشایش 

  جنس و سطح •
  شناختی بنا می داند.  گوته براي قضاوت در مورد معماري جنس را عنصري مهمتر از عملکرد ساختمان و نیز اثر زیبایی

شود اما سابقاً تا زمانی که تکنیک مدرن همه چیز را ممکن  امروزه اغلب به غلط از آن استفاده می ساختمان با مصالح مناسب حرفی است که
  کردند.  ناپذیر. این مصالح و مواد بودند که فرم را مشخص می نساخته بود اصلی بود خدشه

ترین  دراك معماري حس المسه پس از بینایی مهماند. در ا هاي نمادین نیز بوده شان داراي ارزش مواد در مصالح همیشه در وراي مشخصات فنی
  توانیم آن را جسماً ادراك کنیم.  گیریم و می ارگان مهمی است از طریق المسه ما در ارتباط مستقیم به سطح مواد و مصالح قرار می

  ها) روزنه( بازشوها •
کننده میزان ارتباط آن  ها یک فضا یا یک ساختمان مشخص . اندازه گشودگیبراي لوکوربوزیه مسأله بازشوها یکی از مشکالت اصلی معماري بود

نوع بازشوها در  دهد شود قرار می با فضاي مجاور یا محیط است و ما را به همان نسبت تحت تأثیر آنچه که از فضاي مجاور یا از محیط وارد می
  تعیین ارتباط بین داخل و خارج نقش به سزایی دارد. 

هاي آن هر جا که الزم  توان فضا را به صورت یک محفظه طرح کرد که در جداره لگو در طراحی ساختمان است یا میباز بودن یا بسته بودن دو ا
هاي آن را بسته  اي طرح کرد که بر حسب لزوم بعضی از قسمت بناي پر) یا این که به عکس فضا را به صورت پهنه( هایی تعبیه شود باشد روزنه

  بناي با اسکلت). ( باشیم
ها و تیرهاي سقف نقش  ري روم باستان معماري پر است و معماري یونان باستان معماري اسکلت سازي بوده است در این معماري ستونمعما

  توانست بازشو باشد.  اند و فضاي خالی بین آنها می اصلی را به عهده داشته

  سازمان فضا

  رابطه میان دو فضا •
  توان از یکدیگر تمیز داد:  دسته می 4امري نادر است به طور کلی روابط بین دو فضا را در  این که یک فضا به طور مجرد وجود داشته باشد
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تواند با خارج  یک فضاي کوچک به تمامی در داخل یک فضاي بزرگ قرار دارد. فضاي محاطی کامالً تابع فضاي محیطی است و نمی  - 1
  توان در معماري یونان وروم باستان مشاهده کرد.  را می هاي مختلفی از این گونه ارتباط ارتباطی داشته باشد. حالت

اند ولی از طرفی هر کدام فضایی مستقل  گروه دوم فضاهایی هستند که با یکدیگر تقاطع یا تداخل دارند. دو حجم در یک قسمت مشترك  - 2
  روند.  به شمار می
  کند.  و بیرون ایفا میتواند افقی یا عمودي باشد و نقش اساسی در رابطه درون  این تداخل می

کنند. اما چه  نوع سوم رابطه بین دو فضا رابطه همسایگی است. فضاها در مجاورت یکدیگر قرار دارند و هر کدام مستقل از دیگري عمل می  - 3
  از نظر بصري و چه از نظر فضایی با هم ارتباط دارند. 

شود. در اینجا دیگر دو فضاي فاقد تماس مستقیم هستند و  حاصل میچهارمین نوع رابطه، ارتباطی است که از طریق یک فضاي سوم   - 4
تري از اهمیت قرار دارد و یا این که از هر دو  شود که نسبت به آن همفضا یا در درجه پایین ارتباط آنها تنها از طریق فضاي سوم برقرار می

  مهمتر است. 
رد. پله غالباً مانند در عالوه بر خاصیت کاربردي داراي یک جنبه قوي پله نیز به عنوان یک عنصر ارتباط عمودي نقش بسیار مهمی دا

اي براي القاء و بیان عظمت در  نمادین است. پله راهی به باال به جایی برتر از مکان زندگانی دنیوي است به این ترتیب پله وسیله -شناسی روان
  باشد.  معماري می

پردازي  العاده پیدا کرد پله داخلی عنوان یکی از عناصر شکل براي اولین بار در دوران باروك یعنی زمانی که تداخل عمودي و فضاها اهمیت فوق
  فضا ارزش و اعتبار کسب نمود. 

هاي  حی به سطح دیگر برویم. نمونهتر از سط کند که با حرکات فرم دار به عنوان جایگزینی براي پله این امکان را فراهم می رامپ یا سطح شیب
  اند.  باشکوهی از رامپ را مصریان و ایرانیان باستان ساخته

موزه گوگنهایه تمامی سالن اصلی   دار استفاده نموده است رایت نیز در ساختمان لوکوربوزیه در هر جا که فضا این امکان را داشته از سطح شیب
  دار عظیم تبدیل کرده است.  نمایشگاه را به یک سطح شیب

  پذیري فضا و فضاهاي چندعملکردي انعطاف •
سیستم یا عناصر اصلی آن خللی وارد شود امکان تغییر فضا متناسب با نیاز وجود داشته باشد صحبت وقتی که در یک سیستم بدون آنکه به اصل 

کنیم. از نظر فنی این بدان معناست که عناصر باربر و عناصر جداکننده باید از یکدیگر جدا در نظر گرفته شوند به عبارت  پذیري می از انعطاف
  جایی داشته باشد.  اي طرح نمود که عناصر جداکننده قابلیت جابه نهدیگر سازه اصلی باربر ساختمان را به گو

اولین ساختمانی اسکلت بتنی اروپا را در شهر پاریس بنا  1904ساخت. اگست پره در سال  پردازي آزاد پالن را میسر می استفاده از اسکلت شکل 
  نمود. 

ومینو را در چارچوب پالن آزاد تهیه کرد. اسکلت سازي در ساختمان در واقع با الهام از این ایده طرح ساختمان د 1914لوکوربوزیه در سال 
پذیر پروژه تئاتر جامع بر این  هاي انعطاف هاي طرح راهگشاي سبک معماري بود و در تحول و تکامل این سبک نقشه زیربنایی داشت یکی از نمونه

اجراي انواع مختلف برنامه را فراهم میکرد بدون آنکه با انجام عملیات  اي طراحی شده که امکان است که به گونه 1927طرح والترگروپیوس 
  ساختمانی درون سالن تغییري به وجود بیاید. 

هاي مسکونی ژاپنی ترکیبی است از فضاهاي  هرمان هرتس برگرهم یکی از طرفداران پروپاقرص فضاهاي چندعملکردي است. ساختمان
  پذیر و چندعملکردي.  انعطاف
  جابجا کردن دیوارو...)( متفاوت داراستهاي  طاف پذیر:فضایی که قابلیت تغییر خود را براي جاي دادن فعالیتفضاي انع

  فضاي چند منظوره با سیماي ثابت)( فضاي انطباق پذیر:فضایی که بدون تغییر درساختار خود قابلیت جاي دادن فعالیت را دارد
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  یابی در فضا جهت •
. سطح افقی دست کم در یک نگاه تمام دهد قائم را به احساس و قیاس در سطوح مایل ترجیح می -م افقیچشم انسان دیدن در یک سیست

کند. در حالی که جهت قائم مفاهیمی مانند سلسله مراتب یا رقابت را  ارزشند و دعوت به حرکت آزاد و ارتباطات انسانی می جهات افقی هم 
یک اشد بر روي زمین آرمیده است در دید ما گسترش عمودي شاخص از گسترش افقی است. کند. جسمی که گسترش افقی داشته ب تداعی می

  کنیم که پهنایش کمی بیشتر از ارتفاعش باشد.  مربع را وقتی ما واقعاً به صورت مربع احساس می
بایست که  ما دارد بنابراین می کنیم و دیدن در جهت قائم زحمت بیشتري براي براي درك حالت افقی ما زحمت کمتري را به خود هموار می

  مشاهدات قائم اهمیت بیشتري داشته باشد. 
خورد تا اختالف عرض ولی در  در حالی که توجه ما در ادراك بصري بیشتر متوجه جهت قائم است و اختالف ارتفاع خیلی زودتر به چشم ما می

شد که بین  اال و پایین نوعی سلسله مراتب وجود دارد. تصور میتر یعنی سطح افقی است. بین ب عمل توجه ما بیشتر معطوف به سطح خنثی
تر است. از نظر  تر و مهم ارزش هستند اما چنین نیست طرف راست اغلب ارجح راست و چپ چنین اختالفی وجود ندارد و هر دو طرف هم

رسد که در سمت راست باشد. اگر  ه نظر میتر از همان جسم ب تر و کوچک احساسی جسمی که در طرف چپ میدان دید قرار داشته باشد سبک
آید و شکلی که باال و  تر از همه به نظر می تر و کوچک مساوي موجود باشند شکلی که در طرف چپ و پایین قرار دارد سبک  در میدان دید اشکال

  تر.  سمت راست باشد از همه سنگینتر و بزرگ
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