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تلقی استاد از فضـا و تأثیر آن بر آموزش
معماری
منوچهرمعظمی

*

پژوهشگردورۀدکترایمعماری،دانشکدۀمعماری،پردیسهنرهایزیبا،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،89/7/7:تاریخ پذیرش نهایی)90/11/8:

چکیده:
این مقاله ،حاصل پژوهشی است که در مقولۀ «فضا» ،به تلقی استادان از این مقوله و تأثیر آن بر آموزش معماری میپردازد .در
این راستا ،ضمن بررسی نظرات مطرح شده و پس از کنکاش در تعریف لغوی فضا؛ شالودههای فلسفی آن و همچنین ديدگاههاي
معماران دربارۀ فضـا ،مورد بررسی قرار گرفته تا مبنایی نظری برای بررسی آراء مطرحشده در نظرسنجی باشد .فضا ،رابطهاي
ناگسستني با زندگي دارد و ادراک معانیای که فضا به انسان القا میکند ،منبعث از جهانبینی و شناختهای قبلی انسان است .در
این پژوهش با تکیه بر مطالعۀ نظرات مکتوب و با بهرهگیری از نظرسنجی ،نظرات جمعی از اساتید طراحی معماری ،اخذ شده است.
پاسخهای گردآمده ،گواهی میکند که تلقی اساتید از فضا ،سیری از تعاریف مشخص و واضح تا بیتعریفی یا عدم اعتقاد به ارائۀ
تعریف را داراست .در رویکرد آموزشی معطوف به این تلقیات نیز ،طیفی از روشهای یکسان معطوف به «دانشافزایی» (برای همۀ
دانشجویان و موضوعات طراحی) تا روشی متکی بر «پرسشگری» (منبعث از ذهن تکتک دانشجویان و موضوعات گوناگون
طراحی) را میتوان مالحظه کرد .آنچه از این تعاریف و تلقیات حاصل میآید ،در عمل ،بیانگر عدم انعکاس درست آن تلقیات از
مفهوم «فضا» به دانشجو و یا گواه ادراک نادرست از مفهوم فضا است.

واژه های کلیدی:
فضا ،آموزش معماری ،استاد ،شکلگیری ،كالبد ،خلق فضا.
* تلفن ،09122856947 :نماب ر.E-mail: m.moazzami@ut.ac.ir ،021 - 44284338 :
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مقدمه

همۀ دانشجویان و اساتید معماری به اهمیت بحث فضا در
معماری اذعان دارند؛ در اغلب کتابهایی 1هم که به عنوان مرجع
در دانشگاه تدریس میشوند ،به این مسأله توجه خاصی شده
است .تأکید بر مقولۀ فضا در رشتۀ معماری بدیهی است اما در
کمتر پروژۀ دانشگاهی دانشجویان به موضوع فضا در طراحی
خود توجه میکنند .علت این امر چیست؟ چرا علیرغم توجه به
مسألۀ فضا در سرفصلهای دروس معماری ،به ویژه طراحی
معماری ،این مقوله در عمل فراموش میشود؟ شاید بتوان گفت
که یکی از مشکالت اصلی ،مراجعۀ بیش از حد دانشجویان ،در
زمان نامناسب از فرایند طراحی ،به کتابها و مجالت معماری
ت .2مراجعه
و در بیان روشنتر ،به عکسها و تصاویر آنها اس 
به تصاویر مجلهها برای تحلیل و تجربۀ فضای معماری ،که در
بسیاری از دانشکدهها ،امر متداول و فراگیری است ،به مثابۀ
روشی توصیهشده از سوی مدرسان و استادان طراحی معماری
تلقی میشود .بنابراین شاید بتوان اصلیترین مسأله یا مشکل در
بیتوجهی به فضا در آموزش معماری را ،نگرش اساتید به فضا
دانست.
متأسفانهدردانشگاهها،استادانکمتربهموضوع«فضا»،توجه
میکنند .در دانشگاه به ندرت موقعیت فراهم میآید که دانشجو با
وقت کافی در این زمینه به تحقیق و تجربه بپردازد .دغدغۀ اصلی
اغلب دانشجویان در پروژههای دانشگاهی ،حل روابط عملکردی
است که در پالنها و مقاطع ،مورد ارزیابی قرار میگیرند و بر
ردیابی و تحلیل ایدههای مربوط به فضا یا حتی دالیل انتخاب فرم
بنا ،تأکید کمتری میشود.

 -1تعریف لغوی فضا
در فرهنگ معين« ،فضا» چنين معنا شده است :مكان وسيع،
زمين فراخ ،ساحت؛ مكاني كه كرۀ زمين در منظومۀ شمسي
اشغال ميكند .در هر دو تعريف ،واژۀ «مكان» به كار رفته و اين
نشان ميدهد كه فضا ،داراي مكان است ،يا همان مكاني است كه
ميتوان به درون آن رفت؛ پس فضا قطع ًا يك جاي تهي است
(معین.)1381 ،
ِ
بهرام فرهوشي در فرهنگ خود واژۀ «اسپاش» را برابر «فلك»
و «جهان» آورده است .وی اضافه میکند :همآوايي اين واژۀ كهن
پهلوي با واژۀ « »spaceكه به معني فضاست ،جالب توجه است
(فرهوشی .)1380 ،از اين بحث لغوي ميتوان چنين نتيجه گرفت
كه گسترۀ فضا ،همۀ هستي است و فضا ،همان جاي تهي است كه
ميتواند پر شود.
لغتنامۀ دهخدا :فضا[.ف] (ع اِ) مخفف فضاء ،میدان و عرصه.
جای وسیع و فراخ :بهطور کلی مکان؛ جای تهی؛ فلک .آسمان.
هوا؛ (گشادی و فراخی هوا)( .وسعت) پیشگاه و صحن؛
(جغرافیا) مکانی که کرۀ زمین در منظومۀ شمسی اشغال میکند

مسألۀ اصلی معماری« ،فضا» و «زندگی» و چگونگی ایجاد
ارتباط بین این دو است .پیچیدگی مفهوم فضا ،همانند سایر مفاهیم
متافیزیکی ،باعث شده تا بعضی متفکران در برابر ارائۀ مفهوم آن
اظهار عجزُ ،گمگشتگی و حتی بینیازی نمایندُ .گمگشتگی مفهوم
فضا در معماری و متعاقب آنُ ،گمگشتگی این مفهوم در آموزش
معماری ،دلیل و خاستگاه پیدایش مسأله در ذهن ،برای پرداختن
به این تحقیق (مقاله) گردید .سؤال اصلی در واقع پاسخ به «چیستی
و ماهیت فضا» است .بدون درک روشنی از ماهیت فضا چگونه
میتوان خلق (یا کشف) آنرا به دانشجو آموزش داد؟ در این باره
پرسشهای زیر برای روشنتر شدن مسأله ،مطرح میگردد:
•تعریف و تلقی استاد از فضا چیست؟ خلق فضا ،چگونه به
دانشجو آموزش داده میشود؟ تعریف و تلقی استاد از فضا
و نحوۀ شکلگیری آن ،چگونه و بر کجای ذهن دانشجو اثر
میگذارد؟
در این پرسشها ،سؤاالت کمکیای نیز مطرح گردیده است.
راهکارها و یا روشهای اساتید در انتقال تعریف و تلقیشان
از فضا به دانشجو ،مدون و ثبتشده نیست؛ لذا میبایست از
طریق مصاحبۀ حضوری و یا با بهرهگیری از پرسشنامه ،به
ِ
دریافت تعریف و تلقی ایشان از فضا ،پرداخته میشد .این امر
میتوانست  %60کار پژوهش را به خود اختصاص دهد .در کنار
این نظرسنجی ،ضروری بود تا از طریق مراجعه به متون (کتب،
نشریات ،پژوهشها و  ،)...به رصد مفهوم فضا ،اقدام گردد و طی
آن ،تعریف لغوی فضا و نیز ديدگاههاي معاصر در باره كالبد و
فضا ،مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

(دهخدا.)1377 ،
آریانپور کاشانی (ج  :)5فضا ،اسپاش ،گر زمان [فروغ ابدی و
ازلی] ،سپهر ،فراز آسمان (فراز زمان) ،گردون؛ فضایی ،اسپاشی،
گر زمانی ،سپهری ،فرا زمانی ،کیهانی؛ (معمو ً
ال سهبعدی) جا،
مکان ،فراخه گبخانه؛ فاصله ،مسافت ،دوری ،دورنا؛ (روزنامه و
غیره) جا برای آگهی؛ (عامیانه) آزادی عمل ،خلوت؛ (ریاضی) فضا،
اسپاش؛ (موسیقی) فضا یا فاصلۀ میان دو حامل؛ (چاپ و نگارش)
فاصلۀ میان دو واژه یا دو خط یا دو سطر (آریانپور.)1377 ،
فرهنگ انگلیسی آکسفورد 9 ،معنی برای واژۀ فضا میآورد،
که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کردHornby, 2003,( :
)1236

• «گسترهای پیوسته که در آن اشیا وجود دارند و حرکت
3
میکنند»
• «مقداری از یک منطقه که چیز خاصی آن را اشغال میکند یا
4
برای هدف خاصی در اختیار گرفته شده است»
5
• «فاصلۀ میان نقاط و اشیا» « gapفاصله یا وقفۀ زمانی»
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 -2سیر تحول تاریخی مفهوم فضا در
فلسفه
بحث و كنكاش دربارۀ مفهوم فضا از سوي نويسندگان و
نظريهپردازان میتواند ابعاد گوناگون فضا و ويژگيهاي آن و
چگونگي تأثير آن بر آدمي را مطرح کند و بشكافد و ما را در درك
عميقتر از فضا ياريكند؛ بايد توجه داشت كه بحث و گفتگو كه با
هدف درك عميقتر و چيرگي ذهني بر مفاهيم فضا انجام ميشود،
به آشفتگي و پريشاني بيشتر نيانجامد .اين آشفتگي با ارائۀ انواع
تعاريف ناسازگار با هم بيشتر ميشود .بنابراين بحث در مورد
فضا را با كليترين جنبهها كه مورد پذيرش بيشتر انديشمندان
و قابل انطباق با بيشتر برداشتها ميتواند باشد ،پيش ميبريم و
به تدريج به مفهوم فضا در معماري و تأثير آن بر انسان نزديك
ميشويم.
با استناد به تاریخ بلند معماری ،انگارهسازی 6و توصیف
«فضا» در قالب یک مفهوم معمارانه ،ضرورتی حتمی برای عمل
معماری نبوده است .این مفهوم در دوران مدرن و بنا به اقتضائات
خاص این دوران ،نمود یافته است .علت خاص مواجهه معمارها
با مقولۀ فضا در دهۀ نخست قرن بیستم ،بیش از هر چیز ،مسألۀ
جستجوی هویت و مشروعیت برای مدرنیسم و همچنین تدارک
راهی برای سخن گفتن دربارۀ آن بهنظر میرسد (مستغنی،
.)90 ،1384
مفهوم «فضا» يكي از مفاهيم بنيادي در هستيشناسي است و
از اين رو سير تاريخي آن در گذر زمان ميتواند شايان بررسي
باشد .لذا در ادامه به سير تاريخي مفهوم فضا در طي دورههای
مختلف اشاره میشود:
• در روزگار كهن مربوط به تمدنهاي مصر و هند ،كه در
آنها جهان از گونهاي وحدت ساختاري برخوردار بود ،فضا نيز
پديدهاي نظاميافته شمرده ميشد كه وابسته به نوعي صورت
ی
اساطيري بود كه برخاسته از تخيل آفريننده بود .در تفکر قدس ِ
هندوان ،با تجلی و تمکن روح قدسی آدمی (روح اعظم) در مکان،
شهر و به تبع آن ،تمدن پدید میآید( 7ریختهگران.)10، 1378 ،
• شروع نگاه ك ّمي به فضا در تمدن يونان و توسط اقليدس بود.8
نتيجۀ تفكرات اقليدس آن بود كه انسان به جاي آميخته بودن با
فضا و يكي بودن با آن ،از آن فاصله گرفت و به مطالعه و بررسي
آن پرداخت .در هندسۀ اقليدسي جهتهاي ششگانه ،همسان و
فاقد بار ارزشياند ،همچنانكه زما ِن خطي نيز همان ويژگي را
دارد .افالطون فضا را همانند یک هستی ثابت و از بین نرفتنی
میدید که هرچه بهوجود آید ،داخل این فضا جای دارد .وی جهان
را هندسی تبيين كرد و آن را با اشكال هندسی بيان نمود.
• ارسطو فضا را به عنوان ظرف تمام اشیاء توصیف مینمود
و آنرا جایی خالی میدانست که بایستی پیرامونش بسته باشد تا
بتواند وجود داشته باشد .در حقیقت برای ارسطو فضا محتوای
یک ظرف و مجموعهای از مكانها و زمينهای ديناميك با اعراض
كيفیبود.
• در روزگار مسيحيت ،فضا تكهتكه شد و همگني خود را از

دست داد و ديگر قابل اندازهگيري نبود ،فضا جهتدار شد .بهشت
در اوج و دوزخ در پستي بود و هيچ كدام با فضاي زندگي ارتباط
نداشتند (نقرهکار.)392 ،1380 ،
• در اواخر قرون وسطی و رنسانس ،مجدداً مفهوم فضا بر
اساس اصول اقلیدسی پدیدار شد (همان) .در عالم هنر ،جوتو
( )Judoنقش مهمی را در تحول مفهوم فضا ایفا کرد ،به طوریکه
او با کاربرد پرسپکتیو بر مبنای فضای اقلیدسی ،شیوۀ جدیدی
ندهی و ارائۀ فضا ایجاد کرد .با ظهور دورۀ رنسانس،
برای سازما 
فضای سهبعدی به عنوان تابعی از پرسپکتیو خطی معرفی گردید
که باعث تقویت برخی از مفاهیم فضایی قرون وسطی و حذف
برخی دیگر شد.
• در قرون هفدهم و هجدهم ،تجربهگرایی باروک و رنسانس،
مفهوم پویاتری از فضا را بهوجود آورد که بسیار پیچیدهتر و
سازماندهی آن مشکلتر بود .بعد از رنسانس به تدریج مفاهیم
متافیزیکی فضا از مفاهیم مکانی و فیزیکی آن جدا و بیشتر به
جنبههای فیزیکی آن توجه شد و در زمینههای علمی ،مفهوم مکانی
فضا پر رنگتر گردید.
• در تفکر اسالمی ،فضا و مکان (عالم) از آن جهت که محضر
خداست ،تقدس یافت .مضاف ًا اینکه احاطۀ خداوند بر موجودات
عالم ،آن را به مثابۀ تجلی مادی کیفیتی معنوی و روحانی مطرح
نمود .عالوه بر آن ،جهت قبله بهعنوان جهت مقدس مسلمین،
مجموعهای از خطوط نامرعی را به وجودآورد که عامل قطبی
شدن و جهتدار بودن فضاشد.
• ریشههای فلسفی «علم فضا» ،به آرای نیوتن و دکارت
برمیگردد .برخورد مطلق دکارت و فیزیک نیوتن با مسألۀ فضا،
ی ناشی از پیشرفتهای علمی ،زمینه را
توأم با روح تجربهگرای ِ
برای شکلگیری علم فضا در اوایل قرن بیستم فراهم ساخت
(افروغ .)7 ،1377 ،مفهوم فضا در دورۀ رنسانس با تعاریف دکارت
بهصورت مفهوم فضای سهبعدی و مطلق و متشکل از زمان و
کالبدهایی که آن را پر میکنند ،درآمد .در روزگار روشنگري،
فضاي دكارتي مطرح شد كه همۀ چيزها در يك فضاي سهبعدي
جاي ميگيرند و همۀ نقاط در آن همارز هستند .پيش از آن ،فضا
اهميتي كيفي داشت و جايگاه چيزها در فضا با مختصات عددي
روشننميشد.
• اليب نيتز بر اين باور بود كه فضا تنها سامانهاي از روابط
است .وی معتقد است فضا ،نظم و ترتیب موجود بین اجسام با
همدیگر است (همان .)3 ،كانت فضا را يكي از اجزای ساختار فكري
ما ميدانست و آنرا امري شهودي و مقولهای ذهنی برمیشمرد
که شناخت را امکانپذیر میسازد .)Urry, 1987, 20-21( 9در
فلسفۀ برگسون نیز فضا به عنوان مشخصۀ ماده از قطع جریانی
برمیخیزد که حقیقت است.
• در دورۀ معاصر ،فضاي اينشتين خصوصيات ژلهاي داشت
كه بسته به سرعت بيننده ،خود را به اشكال مختلف نشان ميداد
(حکمتی و کبیر .)272 ،1378 ،وی معتقد بود فضا به عنوان کیفیت
ی جهان اشیای مادی است .اما آنچه در اين نگاه مغفول
جایگاه ِ
ميماند نقش روابط اجتماعي انسانها در تبیین مفهوم فضا و
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همچنين نقش حضور و وجود ذهني انسان در فهم فضاست.
• در تفکر لوفور ، 10فضا به مثابۀ محصولی اجتماعی و سیاسی
است و ارایۀ بستری اجتماعی و روانشناختی برای فضای مادی
مستقیمترین رویکرد خواهد بود (.)Lefebvre, 1993, 116
• مانوئل کاستل ، 11دیوید هاروی 12و گروهی از متفکران
معتقدند فضا چیزی است که توسط جامعه ایجاد شده است و
اساس ًا خودِ جامعه است و چیزی بیرون و مقدم بر محیط نیست
(افروغ.)12 ،1377 ،
13
• به نظر واتسوجی (از انسانشناسان معاصر ژاپنی) ،فهم
انگارۀ فضا مستلزم تعامل دو جانبۀ محیط (انسانی – طبیعی)
و انسان و نیز دقت در وجوه مختلف این تعامل است .وی در
این بیان ،با تکیه بر ساختار دو وجهی (فردی – اجتماعی) وجود
انسان ،او را عامل و حامل وحدت کیفیتهایی متناقض معرفی
میکند (مستغنی.)94 ،1383 ،
• در روزگار کنونی ،سؤا ِل «فضا چیست؟» ،جای خود را
به سؤا ِل «چگونه رفتارهای مختلف انسانی ،مفهومسازیهای
متفاوتی از فضا را ایجاد و مورد استفاده قرار میدهد؟» ،داده
است.
دقت در سیر تحول تاریخی مفهوم فضا در فلسفه ،گویای این
نکته است که با وجود تفاوتها و تغییرات در مفهوم فضا در
دورههای مختلف ،یک موضوع در تمامی آنها مشترک است و آن
ارتباط و تبعیت تنگاتنگ مفهوم فضا در هر نحلۀ فکری و فلسفی از
دیدگاه آن نحله به عالم هستی است .با این مقدمه از ارتباط مفهوم
فضا با دیدگاه کالن به عالم هستی ،در ادامۀ مقاله ،به بررسی
ديدگاههاي معماران دربارۀ فضا پرداخته میشود.

 -3در بارۀ ديدگاههاي معماران
دربارۀ كالبد و فضـا
مفهوم فضا يكي از مفاهيم بنيادي در معماري است .دربارۀ
اين مفهوم معماران و انديشمندا ِن جهان معماري از ديرباز
برداشتهاي گوناگوني ارائه كردهاند .معماري هنري است كه
بيانش از طريق فضا است ،پس جنبۀ صوري و عيني معماري،
صفتهاي ويژۀ فضا است .همۀ صفتهاي ويژۀ فضا به طبيعت
تعلق دارد و از قوانين عيني ،طبيعي و فيزيكي تبعيت ميكند .محتوا
در معماري ،عملكردِ فضا است .عملکرد ،تأثير فضا بر انسان است.
اين جنبه (عملکرد) ،ذهني بوده و به انسان تعلق دارد.
برونو زوي 14معماري را هن ِر ساخت ِن فضا معرفي ميكند
( .)Zevi, 1957زیگفرید گيدئون 15نیز در كتاب مشهور خود« ،فضا،
زمان و معماری» ،از فضا به عنوان بحث اصلي معماري یاد ميکند.
سردنیس السدن ميگويد“ :فضا بغرنجترين جنبۀ معماري و لكن
عصارۀ آن است و سرمنزلي است كه معماري بايد به سوي آن
حركت كند” (صدر.)1380 ،
مهمترين ويژگي معماري مدرن ،كشف جديد از مفهوم
فضاست .فضا به عنوان كيفيتي مثبت در كنار مثلث ويتريويوس
قوام تازهاي را از معماري مدرن پِيريخت .در این مفهوم ،فضا

زمينهاي سهبعدي است كه اشياء در آن قرار ميگيرند و داراي
جهت و موقعيت نسبي هستند .فضا مادۀ جوهري معماري است
و ماهيت ًا بيشكل است ،شكل بصري و كيفيت نوري و ابعاد آن
بستگي كامل به حدودش دارد كه توسط عناصر تشكيل دهندۀ
فرم تعريف ميشود .وقتي فضا توسط اين عناصر شروع
به محصور شدن و سازماندهي شدن ميكند ،معماري ايجاد
ميشود و شخصيت فضا تابع نظم حاكم بين اين عناصر است.
“معماران مدرن در کاهش مفهوم «فضا» به تصور بصری آن
و همچنین کاهش این مفهوم به مفهوم «جا» و در پارهای مواقع
به «فاصلۀ بین اشیاء»ُ ،م ِ
مقصر بودهاند .همچنین نگاه
ص ّر و
ّ
ویژۀ تحمیلشده به انگارۀ فضای معماری ،در دوران مدرن،
باعث انحراف اذهان از واقعیت فضا نیز گردیده است ]...[ .در
دوران مدرن ،آگاهی از فضا ،نه در خالل هستی قابل زیست آن،
بلکه از بازنماییهای کاهشیافته از آن و از طریق انضباطهای
روشنفکرانه و تمرینهای ایدئولوژیک سرمایهداری رخ داده
است” (مستغنی .)90 ،1384 ،فضا بوسيلۀ اشخاص مختلف به
گونههاي مختلف احساس ميشود .حتي در مورد ناظر ثابت هم
بنا بر تأثير عوامل اجتماعي -رواني در تغيير است و اينجاست كه
ميتوان گفت مسئوليت و وظيفهاي كه معماري ،فارغ از عملكرد،
دارد اين است كه فضا را به سمت هنر سوق دهد .معماري ،خود
نوعي زبان است كه از طريق سازماندهي فضا بيان ميشود.
زبا ِن معماري شباهت زيادي به موسيقي دارد .زيرا فهم آن كمتر
به مكان و زبان و بيشتر به فضا وابسته است .در مجموع بايد
گفت فضا به عنوان ظرف يا مكاني كه فعاليتهاي بشري در آن
صورت ميگيرد رابطهاي ناگسستني با زندگي دارد و لحظهاي از
زندگي روزمره آدميان جدا نبوده است.16
ادموند بيكن به خوبي به بحراني كه امروزه در پي شكلگرايي
افراطي در معماري معاصر پديد آمده ،اشاره دارد .او ميگويد:
“بهطور كلي معماري از دو عنصر اصلي توده و فضا تشكيليافته
است .جوهر اصلي طراحي رابطۀ متقابل اين دو عنصر است .در
فرهنگ ما معمو ً
ال فقط توده در نظر گرفته ميشود ،تا آنجا كه
بسياري از طراحان« ،كور فضا» شدهاند .آگاهي از فضا تنها منوط
به فعاليت مغز نيست ،بلكه كليۀ حواس و عواطف انسان در آن
دخالت دارد” (بيكن 15 ،1376 ،در نقرهکار.)1380 ،
این در حالی است که عناصر فیزیکی و کمیتها ،نیز به عنوان
تعریفکنندۀ فضا ،معرفی میشوند .بحرینی میگوید“ :مهمترین
مشخصۀ فضا ،شکل 17آن است” (بحرینی .)5 ،1377 ،وی مفهوم
فضا را در طراحی شهری ،چنین بیان میدارد“ :در فرایند طراحی،
مفهوم فضا در رابطه با انسان و رفتارهای او که نشأت گرفته از
فرهنگش است ،بررسی میشود .مفهوم مورد نظر البته کلی بوده
و در عین حال سعی در تحلیل مباحث کیفی فرهنگی مؤثر بر رفتار
انسان و تبدیل آن به ک َمیات (ابعاد و فرم فضا) دارد” (همان.)320،
نقیزاده و امینزاده نیز با تأکید بر عوامل فرهنگی ،چنین
میگویند“ :عناصر و عوامل شکلدهندۀ فرهنگها ،از عوامل
اصلی تعریف کنندۀ فضا هستند” (نقیزاده و امینزاده-1382 ،
الف .)148 ،ایشان در جای دیگری میگویند“ :انسان در مقام
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استفادهکننده از فضا ،به میزانی به ادراک حقیقت فضا نزدیک
میشود که دستگاه فکری او با دستگاه فکری شخصی که
فضا را پدید آورده است ،سنخیت داشته باشد” (نقیزاده و
امینزاده -1382 ،ب .)116 ،چینگ ،ضمن آنکه معتقد است که
عناصر خطی و صفحهای ،فضا را تعریف میکنند ،میگوید“ :در
معماری ،محدودههای محصور فضا که خوب تعریف میشوند
در سطوح مختلف یافت میگردند .آنها از یک میدان بزرگ شهر
گرفته ،تا حیاط داخلی یک بنا ،و تا اتاق در درون سازماندهی
بنا یافت میشوند” (چینگ.)169 ،1377 ،
از معماران معاصر ايراني نزديك به اين ديدگاه ،صارمي را
ميتوان نام برد ،او ميگويد“ :به نظر من معماري به خودي خود
با تودهاي از احجام سر و كار دارد ،كه اين احجام شكل خاصي
دارند و ما در اولين نگاه تودۀ معماري را ميبينيم” (صارمي،
 ،172 ،1378در نقرهکار .)1380 ،او در جایی دیگر توضيح ميدهد
كه“ :اساس ًا فضا بدون فرم وجود ندارد .فرم است كه فضا را
ميسازد ،نه فضا فرم را .آن است كه تحت تأثير قرار ميدهد و
آنچنان با قدرت است كه فضا ايجاد ميکند” (صارمي.)31،1375،
او معماري گذشته را مجموعهاي از شكلهاي مشخص ميداند كه
معماري امروز ميتواند به آنها مراجعه و از آنها گزينش كند.
برخي معماران ايراني تالش دارند تا شكلهاي زيباشناسانه
به كار تحميل نشود .مرحوم شريعتزاده از بهترين نمونههاي
معماران كاركردگرا و واقعگرايي است كه در كارهايش از
بحثهاي احساسي ،خبري نيست و وزنۀ بخش فني و مهندسي
در آثار او بر زيباييشناسي هنري ميچربد (هاشمي.)29 ،1378 ،
به عقيدۀ او “چون معماري نميتواند فاقد شكل معنيدار باشد ،پس
شكل در آن ،نه از راه شكلپردازي تحميلي بر معماري ،بلكه از
راه «نظارت شكلشناسانه» بر فرآيند شكلگيري طرح بايد به ثمر
برسد .يعني معماري به تدريج در طي فرآيند برنامهريزي آن شكل
ميگيرد و نبايد شكل پيشانديشيده بر آن تحميل كرد” (همان.)32،
برخي معماران نظريهپرداز نيز تعريف و تبييني از معماري
ارائه كردهاند كه از سويي همهچيز را در شكل خالصه ميكند و
بسيار به شكلگرايي نزديك ميشود ،ولي از سوي ديگر سخن
از فضا و ارزشهاي فضايي هم ميگويند .مرحوم ميرميران،
در مباحث نظري خود همواره به اصول اساسي شكل و فضاي
معماري توجه دارد .از سويي ميگويد“ :فضا جوهريترين بخش
معماري است” (ميرميران .)95 ،1377 ،و از سويي ديگر ميگويد:
“كار معماري اين است كه حداكثر نيروي ذاتي شكلها را به فعل
درآورد” (ميرميران.)145 ،1378 ،
18
نصـر در مقايسۀ معماري ما با معماري غرب ميگويد :
“در معماري غرب در ادوار مختلف ،چه دورۀ كالسيك ،قرون
وسطي و يا عصر حاضر ،فضا با شكل مثبتي چون ساختمان
يا مجسمه تعريف ميشود .شيء است كه فضاي اطراف
خود را تعريف ميكند و به اين فضا معنا و هدف خاصش
را ميبخشد .در معماري اسالمي ،فضا نه با شيء مثبت ،بلكه
با عدم حضور جسمان ّيت يا ماد ّيت تعريف ميشود” (نصر،
 .)183 ،1375ديدگاه نصر و بسياري از اصولگرايان ما را به

اين سمت راهنمايي ميكنند كه كالبد و فضا را در دو مرتبه
از ادراك محيط پيرامون دريافت كنيم .به اينگونه كه كالبد ،در
روند «ادراك آفاقي و بيروني» و فضا در روند «ادراك انفسي و
دروني» درك ميشود .به بیان ديگر ،كالبد ،دستاورد رويارويي
پديداري 19با محيط است و فضا حاصل برخورد ديداري طبيعت ًا
فرهنگهايي كه به ادراك آفاقي ،پديداري و محسوس اهميت
بيشتري ميدهند ،به اصالت كالبد و شكل گرايش پيدا ميكنند و
در برابر آن ،فضا براي فرهنگهاي انفسي ،ديداري و شهودي
مهم خواهد بود .در نتيجه ،به خاطر همين انفسي بودن درك
فضا ،انسان به يك «اينهماني با فضا» ميرسد و هويت خود را
در آينۀ فضاي پيرامونش ميبيند .محتواي يك محيط ،عبارت از
اين تصوير انسان است كه در فضا متبلور ميشود.
برداشت اردالن هم از كالبد و فضا ،اگر چه داراي تعبيراتي تازه
و معمارانه است ،ولي از اين ديدگاه جدا نيست .او تأثير مشترك
كالبد و فضا را در مفهوم «حس مكان» خالصه ميكند“ .اين حس،
ادراكي فراگير از ظاهر تا باطن كالبد و فضاست كه شايد در
بخشهاي ظاهريتر ،كالبد و در بخشهاي تجريديتر و باطنيتر،
فضا ،عامل اصلي آن خواهد بود .امر مهم ،حسي قاطع و معين از
مكان است كه هم شامل جسم است ،و هم شامل روح و وجود
آن محسوس و ملموس نيست ،بلكه فقط در شعور و فهم بيننده
وجود دارد كه حدود جسماني شيء را با چشم ادراك ميكند و با
عقل ،روح مكان را به عنوان محتوا و مضمون تشخيص ميدهد”
(اردالن .)11 ،1365 ،اردالن در جای دیگری میگوید“ :با نمایان
شدن جنبههای کیفی فضا ،بیدرنگ کاربردهای ک ّمیشان بدست
میآیند .برداشت مثبت و زندهوار از فضا ،بانی تمام آفرینندگیهای
معماریست .این برداشت (که فضاست ،نه شکل،که میباید به
ِ
ِ
سنت معماری ایران
درک
پیدایش صورت راهبر شود) ،اساس
اسالمیاست”(همان).
مهدي حجت در این باره میگوید“ :وقتي واژۀ فضا را به معناي
كيفيت يا بيان يا تأثير فضا استفاده ميكنيم ،به تأثير معماري بر
انسان و تأثر انسان از آن عنايت داريم .به عبارت ديگر فضا در
اين معنا نوعي ادراك است ]...[ ،فضا كيفيتي است كه انسان تحت
تأثير كالبد معماري در مييابد و تصوير فضاي عيني و خارج از
ذهن ،در آينۀ دل و ذهن انسان است و از آنجا كه اين آينهها رنگ
شخصيت هر انسان را بر خود دارند ،تصويري كه در آنها ايجاد
درك) و صفات
ميشود ،حاصل تركيب امر عيني و بيروني ( ُم َ
ُمدرِك است” (حجت .)19 ،1377 ،وی پس از آوردن مثالهايي،
فضا و كيفيت فضايي را حاصل تعامل و ترابط «ماهيت عيني و
كالبدي فضا» با «شخصيت و وجود ادراككنندۀ آن» میداند و
آنرا «امري بين امرين» بر میشمرد.
در فرهنگ اسالمي چه بسا فضا و شكل ،هويت خود را با
انسان درون آنها بيابد و محيط ،با شخص ،اينهماني كند و نه
وارون آن .دستاورد اين روند ،فراگيرترين ديدگاه در بارۀ اين
مسأله در معماري خواهد بود كه تأثير «مكين» را در «مكان»
فراموش نميكند“ .قوت طراحی ،با قوت ادراک فضا متناسب
است .طراحی فضاهایی که حامل آن معانی باشد تنها از کسانی بر
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میآید که آن توان ادراک را داشته باشند .یعنی ادراک و طراحی
فضاهایی که دارای «آن» و «لطیفۀ نهانی» قدسی باشند ،تنها با
سیر و سلوک ُمدرِک و طراح ممکن است” (همان .)21 ،معماران
معمو ً
ال به اهميت كالبد فضا (ادراکشونده) واقفاند؛ این در حالی
است که در جهان معماري دربارهی اهميت ادراککننده و تأثير
ویبر امر فضا غفلت میشود .این تناقض و عدم هماهنگی را در
اهمیت به وجوه مختلف فضا ،بهگونهای دیگر در قالب افتراق نظر
و عمل در مدارس معماری نیز میتوان دید.

 -1-3جمعبندی ديدگاههاي معماران دربارۀ فضـا

در دروس تئوری و شرح درس مدارس معماری و همچنین در
مقاالت و كتب معماري ،به همۀ وجوه (كالبدي و غیرکالبدی) فضا
پرداخت ه میشود و به شايستگي تحليل ميگردد اما همانگونه که
در مقدمۀ مقاله اشاره شده ،در طراحی معماری و دروس عملی،
کمتر به مقولۀ فضا و وجوه مختلف آن پرداخته میشود.
• فضا ،رابطهاي ناگسستني با زندگي دارد و مفهوم آن در
رابطه با انسان و رفتارهای او ،که نشأتگرفته از فرهنگ است،
شکلمیگیرد.
ِ
هويت تمدنها و فرهنگها را بر اساس شكل و ساختار
•
فضايي آنها ميتوان طبقهبندي نمود؛ در واقع ،عناصر و عوامل
شکلدهندۀ فرهنگها ،از عوامل اصلی تعریف کنندۀ فضا هستند.
• فضا ،نوعي ادراك است .كيفيت معماري ،ادراكي است كه
انسان از خودِ بنا انتزاع ميكند.
• فضا كيفيتي است كه انسان تحت تأثير كالبد معماري در
مييابد .اساس ًا فضا بدون فرم وجود ندارد و این فرم است كه
فضا را ميسازد و تحت تأثير قرار ميدهد .فضا مادۀ جوهري
معماري است.
• فضا به عنوان کیفیت جایگاهی (گاه :مکانی -زمانی) در
ارتباط با مفهوم مکان ،زمان و حرکت فهمیده میشود.
• فضا با مفهوم حضور در ارتباط است و امکان و ساحت
وجود را مهیا میکند.
• فضا ،مفهومی انسانی از رابطۀ انسان با هستی و محیطش
(مادی و معنوی) را مشخص میکند .بنابراین فضا امري صرف ًا
عيني و خارج از ذهن انسان یا امري صرف ًا ذهني و كيفيتي فارغ از
عينيات نيست و در عين حال هر دوي اينها هست.
• «فضای صوتی» در موسیقی به واسطۀ فاصلهای که بین
نتهاست تا امکان تشخیص و ترکیب آن فهمیده شود« .فضای
بصری» شفافیتی است که باعث عبور نور میشود« .فضای
کالبدی» ،فاصلۀ خالی بین اشیا است که امکان حرکت کالبدی را
ممکنمیکند.
• فضای معماری بخشی از «فضای زندگی» است که به
تجربه درمیآید ولی از آنجا که مفهومی هستیشناسانه و در
رابطۀ انسان دارد میتواند مراتب مختلف داشته باشد .از مادی
تا روحانی (مراتب وجودی) .این فضا به مثابۀ کلیتی اجتماعی-
فضاشناختی است که الزم است هم به شیوۀ عینی و هم ب ه روش
ذهنی در تالقی تولید فضا و زندگی روزمره و رشد روانی و

معنوی وی بررسی شود .فضای معماری مفهومی تعاملی میان
«انسان»« ،محیط روحانی»« ،محیط طبیعی» و «محیط مصنوع» (به
صنع و ساخت انسانی در طبیعت) است.
لحاظ ُ

 -2-3مقایسۀ ديدگاههاي فالسفه با ديدگاههاي
معماران دربارۀ فضـا

ادراک معانی که فضا و مکان به انسان القا میکند ،منوط به
شرایطیویژهاست.اینشرایط،منبعثازجهانبینیوشناختهای
قبلی انسان است .در این مقوله ،معانی نمادین اشکال و فرمها و
ارتباط و تناسب آنها با یکدیگر ،عملکرد فضای مورد نظر ،سابقۀ
ذهنی و از همه مهمتر ،معیارهای زندگی فردی و اجتماعی نقش
اصلی را ایفا مینمایند .البته معنای مورد نظر دنیای معاصر غالب ًا
متکی بر معنایی مادی و در واقع ،نشانه یا حتی نمادی قراردادی
است و حداکثر ادراکی ذهنی و نه دریافتی معنوی و روحانی است.
همانگونه که در دو بخش قبل مشاهده شد ،تأمل در تلقي و
تعريف فالسفه و اندیشمندان در موضو ِع فضا به تعمق بيشتر در
مفهوم معماران ه از فضا كمكمیكند .هر چند که به نظر میرسد
ارتباط مستقيمي با آن ندارد ،همچنین بهنظر نميرسد تلقی ايشان
از فضا با معنايي كه معماران از آن ارائه ميكنند ،اشتراك و
هماهنگی چنداني داشته باشد .به عبارت ديگر “فضاي معماران
و فضاي فالسفه ،بيشتر ،مشترک لفظی است تا معنوی” (حجت،
.)18 ،1377

 -3-3جمعبندی و ارتباط با نظرسنجی

در ادراک فضا یا تعریف فضا ،دو دسته عوامل قابل بررسی
هستند که این دو دسته مابهازای ساحتهای وجودی روانی
(ذهنی) و روحی (معنوی) انسان است .دستۀ اول ،در واقع همان
عواملی هستند که با عنایت به مباحث روانشناسی و آنچه در
ادراک و تأثیر محیط و فضا بر انسان متداول است ،مطرحاند.
دستۀ دوم ،مابهازای معنایی است؛ معنایی که انسان ،بنا به
جهانبینی و فرهنگ خویش از مکانی که در آن قرار گرفته است،
استنباط مینماید .ادراک این معانی به قدری پیچیده و متنوع
است که حتی در افراد با یک فرهنگ و مذهب خاص ،به درجات
مختلفی قابل تبیین است .ادراک از فضا ،بسته به ابعاد وجودی
ن را در
انسان است که تسلط هر کدام بر انسان ،وجه مرتبط با آ 
فضا برجستهتر میکند .لذا با دریافت تعریف و تلقی کلی معماران
از مفهوم فضا ،در ادامه و از طریق نظرسنجی ،تلقی مدرسین
معماری از این مفهوم و همچنین راهکارها و روشهای انتقال و
آموزش این تلقی به دانشجویان معماری ،مورد مداقه و بررسی
قرار رفته است .اینکه چه بخشهایی از آن تعریف کلی فضا در
مدرسۀ معماری به دانشجو آموزش داده میشود ،از نتایج مورد
انتظار این نظرسنجی بوده است.
با آنچه از دیدگاه اندیشمندان و فالسفه در بارۀ فضا و
نیز تلقی معماری در اینباره ،حاصل آمده ،سعی شده تا در
ی صورتگرفته ،ارتباط این تلقی از فضا (و پشتوانۀ
نظرسنج ِ
نظری آن) را با دیدگاه و رویکرد آموزشی اساتید (که خود
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معمارند) ،دریافت شود .سپس ،روشهای آموزشی منبعث از
آن رویکردها را استحصال گردیده است (مجموعۀ این مباحث
در جدول یک آمده است).

 -4نظرسنجی از اساتید طراحی
معماری
بخش اصلی این پژوهش در پی یافتن پاسخ سؤاالتی دربارۀ
«تعریف و تلقی اساتید رشتۀ معماری از فضا» است .در انجام این
پژوهش ،مدرسینی (بالغ بر  20نفر) از دانشکدۀ معماری پردیس
هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکدۀ شهرسازی و معماری
دانشگاه هنر ،مورد پرسش قرار گرفتهاند .در این بخش ،کاربرگ
نظرسنجی ،تهیه شد که شامل  3پرسش تشریحی بود و سعی
گردید تا به کلیۀ اساتید طرح معماری ارائه شود .از این میان
تعدادی از اساتید پاسخهایی را ارائه نمودند لیکن با وجود پیگیری
مکرر (در  3نوبت 20در مورد بیش از نیمی از پرسششوندگان)،
اغلب ایشان ،از ارائۀ پاسخ به دالیل مختلف امتنا کردند؛ از جملۀ این
دالیل میتوان به عدم استقبا ِل اساتید از «مورد پرسش واقعشدن»
اشاره کرد.

 -1-4شرح پرسشنامه (نحوۀ تهیه و تنظیم
پرسشنامهها)

کاربرگپرسشنامه،تحتعنوان«نظرسنجیازاساتیدطراحی
معماری» ارائه شد و در ابتدای متن آن ،به شکلی مشخص ،هدف
از تنظیم و ارائهی این پرسشنامه برای اساتید مطرح گردید و از
ایشان برای کمک در بررسی تلقی مدرسین معماری از فضـا و
تأثیر آن بر آموزش معماری ،طلب یاری شد .دستیابی به موارد
زیر و یافتن پاسخهای آنها ،هدف این پرسشگری بود:
• الگوهای کلی تعریف اساتید معماری (طرح معماری) از فضـا
ی تعریف و تلقی استـاد
• پایگاههای فکری و پشتوانههای فلسف ِ
از فضـا (ذهنیت و دیدگاه)
• راهبردهـای انتقال این تعریف و تلقی از فضا به دانشجـو
• راهکارها و ابزار (یا روش) های انتقال و بکارگیـری این
تعریف
در ادامه ،سه سؤال زیر تحت عنوان «پرسشهای پیشنهادی»،
مطرح گردید:
• تعریف و تلقی جنابعالی (استاد) از فضا چیست؟ (امری
معنایی و مفهومی یــا ملموس و مادی و یــا  . . .؟) ویژگی این
تعریف ،نسبت به سایر تعاریف از فضا چیست؟ (پایگاههای فکری
و پشتوانههای فلسفی آن کدام است؟) این تعریف و تلقی ،چگونه
در طراحیهای خود شما ،مؤثر است؟
• خلق فضا را ،چگونه به دانشجو آموزش میدهید؟ ویژگی این
ِ
روش آموزش ،نسبت به سایر روشها چیست؟ تعریف و تلقی
جنابعالی (استاد) از فضا ،چگونه و در چه مقطعی از فرایند کار
آموزشی به دانشجو منتقل میشود؟
• تعریف و تلقی جنابعالی (استاد) از «فضـا و نحوۀ شکلگیری

آن» ،چگونه و بر کجای ذهن دانشجو اثر میگذارد؟ و تأثیر آن
تعریف و تلقی ،بر محصول کار دانشجو است یا بر ذهن معمارانۀ
وی؟
ِ
کاربرگ پرسشنامه ،سؤال چهارم (سایر نظرات و
در انتهای
راهنماییها) ،به صورت آزاد طرح شد تا پاسخدهندگان بتوانند
با بهرهگیری از آن ،هم نقایص و کاستیهای احتمالی موجود
در پرسشهای پیشین را بر طرف سازند و هم نظرات خود را
در چارچوبی خارج از قالب پرسشهای تدوینشده ،بیان نمایند.
ارتباط سؤاالت مطرحشده با مطالعات نظریِ صورتگرفته
(همانگونه که در انتهای بخش  4بیان گردید) بهگونهایست که
سعی دارد تا ارتباط بین روش آموزشی را با دیدگاه و رویکرد
ی منبعث از تلقی استاد از فضا ،رصد نماید.
آموزش ِ
در ادامه ،چکیدۀ پاسخهای گرد آمده ،در هر پرسش و نیز
مقولهبندی هر دسته پاسخ ،ارائه میگردد.

پرسش :تعریف و تلقی
 -2-4چکیدۀ پاسخها در
ِ
اساتید از فضا

•فضاتجسمکالبدیروابطمختلفجغرافیایی،زیباییشناختی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  . . .در یک مکان است
• برای تعریف فضا ابتدا باید به تعریف مکان و مکان قدسی
پرداخت تا بتوان اصول کاربردی و سمبلیک فضا را مشخص
نمود.
• فضا ،اصلیترین و ساختاریترین موضوع معماری است
و عبارت است از بستر فیزیکی و روحی که انسان در آن قرار
میگیرد .این بستر دارای هر دو ویژگی معنایی و مادی است.
• فضا با این  4عام ِل «مکان»« ،حرکت»« ،زمان» و «مرز» در
ارتباط است؛ فضـا ،ساحت حرکت است و این امکا ِن حرکت ،نسبی
است.
• آنچه فضا را از حجمی توخالی متفاوت میکند ،کیفیت فضا (یا
به تعبیری ،با ِر کیفی آن) است.
• اساس ًا دو وجه در درک فضا وجود دارد :یک وجه مربوط
به ِ
ی فرد است و وجهِ دیگر به کالبدی که مورد درک
درک شخص ِ
مدرک)
قرار میگیرد ،بازمیگردد (مدرِک و َ
• عینیت فضای معماری شیوۀ خاصی از صورتبندی و
پردازش آگاهی است .این پردازش بر دو وجه «آگاهی از خود» و
«آگاهی از محیط» ،معطوف است.
• مفهوم فضا در معماری با حضور انسان معنا مییابد و
شناسایی میشود؛ لذا در معماری چیزی به عنوان «فضای تهی»
وجود ندارد.
• فضا نه منحصر به هر انسان ،بلکه یک تلقی عمومی است.
این تلقیات و ادراکات عمومی همان چیزی است که در دورههای
مختلف ،روحیۀ حاکم بر فضاهای کالبدی را میسازد.
• «فضای معماری» ،تشکیل شده از «فضای کالبدی معماری»
و «فضای ذهنیِ» آن انسانی است که در آن فضای کالبدی
حضور دارد.
• تعریفی کلی از فضا نمیتوان ارائه کرد .چون به ازای هر
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عملکرد ،فضای خاص آن عملکرد وجود دارد .فضا ،محصول
معماری است .این لفظ ،تعریفی فیزیکی دارد که بیخاصیت است
و دردی را دوا نمیکند.
-1-2-4جمعبندی
با بررسی پاسخهای ارائهشده ،این امر روشن میشود که در
تلقی و تعریف فضا در ذهن مدرسین معماری ،نوعی یگانگی و
همسویی وجود دارد که البته در واژگانی متفاوت بیان گردیده
است .این تعاریف بر دو وجه معنایی -ذهنی و وجه مادی -کالبدی
تأکید و اشاره دارد .البته گاه مدرسی ،وجه و جنبهای از فضا
را بیشتر مورد تأکید و یا توصیف قرار داده و یا به وجهی و
ویژگیای از فضا ،بیشتر تأکید نموده است .این تنوع بیانی در تلقی
از فضا را میتوان در جدول 1مالحظه کرد.

پرسش :چگونگی آموزش
 -3-4چکیدۀ پاسخها در
ِ
«خلق فضا» به دانشجو (تعریف و تلقی استاد از فضا،
چگونه به دانشجو منتقل میشود؟)

• تأکیددورههایآموزشیدانشگاهیبرعواملزیباییشناختی
ی خلق فضا است.
و جغرافیای ِ
• الزم است استاد مربوطه این وجه ادراک انسانی -کالبدی
ن چیزهایی را که
را برای دانشجو پررنگ نماید .در واقع باید آ 
شکلدهندۀ این وجوه هستند ،پررنگ کرد.
تصور یک فضا بدون داشتن تصاویری از آن ممکن
• ّ
نیست ،خواه آن تصاویر ،ذهنی و احساسی باشند ،خواه از
پیشانتخابشده.
• آموزش فضا در معماری با و یا از طریق بازنمایی ،تصور
و ساخت مدلها (ماکتها ). . . ،که حضور انسان را در فضا به
نمایش میگذارد و جنبههای ادراکی و شناختی و تجربۀ انسان را
از فضا مجسم میسازد ،امکانپذیر است.
• در بررسی عوامل زیباییشناختی ،فضای متناسب ،باید با
نشان دادن فضا و تجربۀ آن توسط دانشجو صورت گیرد که
بهترین آن قرارگیری دانشجو در آن فضاست .اما عوامل و ابزار
تصویری دیگر ،نقشه ،فیلم و  . . .هم کمک میکند.
• بازدید دانشجویان در مرحلۀ ابتدایی طرح ،از فضاهای
متفاوت و تجربۀ حسی و روحانی فضا از مهمترین مراحل
آموزش درک فضا در معماری است.
• در آموزش معماری ،پس از تعیین برنامه و شروع به
مفهومسازی و ایدهیابی ،امکان آموزش فراهم میگردد.
• نکتۀ مهم آموزشی ،یادگیری روند مواجهۀ دانشجو با
موضوع [فضا] است.21
• برای رسیدن به اثری بر پایۀ تصاویر ،از توالی خالقیتهای
ذهنی ،برداشت عینی از تصاویر انتزاعی و قابل انتقال کردن آنها به
ش شبیهسازی سهبعدی استفاده میشود که نتیجۀ
دیگران با رو 
آن اثری است که با عمق نگاه ،اندیشه و قدرت تصور طراح در
ارتباط مستقیم است.
• بنابراین اولین گام در روش شبیهسازی ،برای آموزش
خلق فضا ،قبول تجربۀ آن و برقراری َ ِ
حس متقابل دانشجو و

استاد است.
• بهرهگیری از روش «تکهانگاری( »22کوالژ) یکی از راهکارهای
آشکار کردن تصاویر پنهان است؛ تصاویری که به درون «ما»،
دلتنگیهای شخصی «ما» و ایدهآلهای به تصویر آمده در ضمیر
ناخودآگاه «ما» وابسته است و به خلق فضای بهینه کمک شایانی
میکند.
• آموزش صورتبندی و عرصهبندی فضا (به جای عبارت
«خلق فضا») ،بیش از هر چیز ،معطوف به نیازهای قطعی انسان
به همنواختسازی دنیای پیرامون ،با ایجابات و نیازهای انسان و
احراز و تبعیت هویت «خود» ،خواهد بود.
• دانشجو را باید به اندیشیدن و پرداختن به دو عرصه،
رهنموننمود:
 -1حل مسائل منطقی مربوط به طرح؛  -2حل مسائل خالقانه
جهت ایجاد فضایی متناسب با حال و روحیۀ استفادهکنندگان.
• آموزش هر کدام از عوامل مؤثر بر ادراک فضا ،ابزار و
تکنیکهای خاص خود را طلب میکند .در واقع ،روشها ،متناسب
با موضوعات انتخاب میشوند.
• در روش و روند آموزش ،تالش بر این معطوف میگردد که
کاری کنیم تا دانشجو بر این دو شاخه (یعنی هم وجود درککننده
و هم موضوع درکشونده) ،و بر ویژگیهای این دو شاخه
حساس شود.
-1-3-4جمعبندی
پاسخهای ارائهشده نشان میدهد آموزش خلق فضا به
دانشجو در دو جنبۀ نظری و عملی آموزش ،مورد توجه مدرسین
معماری بوده است .در جنبۀ نظری بر پررنگ کردن چیزهایی که
شکلدهندۀ وجه انسانی (معنایی) و کالبدی (مادی) هستند ،تأکید
میگردد و در جنبۀ عملی ،تالش برای ایجاد تجربۀ حضور دانشجو
در گونههای مختلف فضاست .این امر با بهرهگیری از مدلسازی،
شبیهسازی ،بازدید از فضاهای مختلف و مواردی از این دست با
بکارگیری ابزار بیانی مختلف ،23صورت میپذیرد .تفاوت اصلی
روشهای مدرسین با یکدیگر ،در جنبۀ عملی آموزش است که
البته تأثیر بیشتری نیز بر شکلگیری تصور معمارانۀ دانشجو نیز
دارد.

پرسش :تعریف و تلقی
 -4-4چکیدۀ پاسخها در
ِ
اساتید از «فضـا و نحوۀ شکلگیری آن» ،چگونه و
بر کجای ذهن دانشجو اثر میگذارد؟ و تأثیر آن
تعریف و تلقی ،بر محصول کار دانشجو است یا بر
ذهن معمارانۀ وی؟

• توجه به آغازگاه خاص هر موضوع در آموزش طراحی
معماری ،بیانگر اهمیت تأثیر بر ذهن معمارانۀ دانشجو است که
این امر نیز نهایت ًا بر محصول کار وی مؤثر است.
• «پرسشافزایی» ،در کارگاه آموزشی (آتلیۀ ترکیب و آتلیۀ
طرح معماری) ،یک اصل است؛ لذا ارائۀ «دانشگونه» در انتقال
تعریف فضا به دانشجو باید جای خود را به ارائۀ «پرسشگونه»
بدهد .به شکلی که وی را به کنجکاوی و پرسیدن از فضا ترغیب
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نماید و این به معنای تأثیر بر ذهن معمارانۀ دانشجو است.
• تأکید باید بر فرایند درک و خلق [فضا] باشد تا بر نتیجه و
محصول کار.
• تجربۀ انواع صورتبندی فضا بین استاد و دانشجو ،تا حد
قابل توجهی تلقی نادرست و انتزاعی از مفهوم فضا را منتفی
ساخته و حوزۀ عمل دانشجو را (در مقام طراح) در حین مواجهه با
فضا ،به حوزهای بسیار وسیعتر تبدیل مینماید.
• سعی میشود با معرفی عوامل تأثیرگذار بر معماری،
دانشجو با مسائل متعددی که در طراحی باید با آنها روبرو شود،
آشنا شود و سپس با معرفی روشهای طراحی و روششناسی
در طراحی و همچنین نحوۀ تفکر در طراحی با نحوۀ تخیل و اجرا
در طراحی آشنا گردد.
• تلقی مدرس از فضا ،ابتدا بر محصول کار دانشجو تأثیر
میگذارد .در واقع دانشجو ،ابتدا تلقی استاد را تجربه میکند و به
تدریج این تلقی در او هم نهادینه شده و در ذهن او منعکس میشود.

-1-4-4جمعبندی
در این بخش با وجود دریافت کلی این امر که تلقی مدرس از
فضا ،ابتدا بر محصول کار دانشجو مؤثر است سپس بر ذهن او،
جز در اندک مواردی ،پاسخهای شفافی از سوی پرسششوندگان
ارائه نشده است .هر چند اساتیدی که تعریفی مشخص و روشن
از فضا و نیز روش آموزش خلق فضا در ذهن داشتند ،در این
پرسش نیز روشنتر پاسخ گفتهاند.

 -5-4مقولهبندی نظرات مدرسین

مجموع نظرات و پاسخهای ارائهشده ،در  9دسته مقولهبندی
گردیده و در قالب جدول  ،1ارائه شده است .مشخصات هر دسته،
در سه بخش کلی زیر مورد اشاره قرار گرفته است:
«تلقی اساتید از فضا»« ،دیدگاه و رویکرد آموزشیِ» معطوف
آن تلقی ،و نهایت ًا «ویژگی و محوریت روشهای آموزشی» در
هر دسته.

جدول  -1مقولهبندی تلقیات فضایی و روشهای آموزشی.
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نتیجه

آنچه در این پژوهش بررسی گردیده ،تعریف کلی معماران از
مفهوم فضا و متعاقب آن ،توجه به این امر که مدرسین طراحی
معماری در تلقی خود به چه بخشهایی از آن تعریف کلی ،توجه
دارند و چه بخشی از تلقی خود را (و به چه طریقی) به دانشجویان
منتقل میکنند و آموزش میدهند و نهایت ًا پرداختن به این پرسش
که تأثیر آن تعریف و تلقی ،بر محصول کار دانشجو است یا بر
ذهن معمارانۀ وی؟
تأمل در تلقي و تعريف فالسفه و اندیشمندان در موضو ِع فضا
به تعمق بيشتر در مفهوم معماران ه از فضا كمكمیكند .هر چند که
به نظر میرسد ارتباط مستقيمي با آن ندارند .یکی از موضوعات
تعریفکنندۀ فضا ،نگرشی است که فرد در بستر فرهنگی خود به
ماده و جهان هستی دارد .کیفیت درک انسان از معنای فضا به
میزان تطابق معنایی که از فضا درک میشود با تجربۀ فضایی
انسان از آن فضا بستگی دارد .موضوع بنیادینی که تأثیر فرهنگ
و جهانبینی بر تعریف فضا را نشان میدهد ،باور به فضای مادی
در مقابل باور همزمان به فضای مادی و فضای غیر مادی است.
لذا میتوان گفت که «فضا» مولود آدمی است و منبعث از امر
درونی وی است.
با بررسی پاسخهای ارائهشده ،این امر روشن میشود که
در تلقی و تعریف فضا در ذهن مدرسین معماری ،نوعی یگانگی
و همسویی کلی وجود دارد که البته در واژگانی متفاوت بیان
گردیده است .لیکن علیرغم وجود اشتراکات و تشابهات کلی
درتعاریف ارائهشده در موضوع «فضا» ،وجوه افتراقی نیز در
این تلقیها ،دیده میشود .این امر زمانی روشنتر میگردد که از
چگونگی آموزش «خلق فضا» به دانشجو و به عبارتی از چگونگی
انتقال تعریف و تلقی استاد از فضا ،به دانشجو سؤال میشود.
چراکه پاسخهای این بخش ،تفاوتها را آشکارتر میکند .لیکن
به وضوح میتوان دریافت که تعریف و تلقی استاد از فضا و
پایگاههای فکری و پشتوانههای فلسفی آن تعریف ،به شدت بر
نحوۀ شکلگیری روش آموزشی ،و متعاقب آن ،بر ذهن دانشجو
اثر میگذارد .هر چند این تعاریف ،کلی بوده لیکن عمدت ًا بر دو وجه
معنایی وکالبدی اشاره دارند.
با توجه به جدول  ،1مالحظه میشود که تلقی اساتید از فضا،
سیری از تعاریف مشخص و واضح (حداقل در ذهن مدرس) تا
بیتعریفی یا عدم اعتقاد به ارائۀ تعریف را داراست .در دیدگاه و
رویکرد آموزشی معطوف به تلقی اساتید نیز ،طیفی از روشهای
ثابت و یکسان معطوف به «دانشمحوری» (برای همۀ دانشجویان
و موضوعات طراحی) تا روشی متکی بر «پرسشمحوری»
(منبعث از ذهن تکتک دانشجویان و ویژگی موضوعات گوناگون
طراحی) را میتوان مالحظه کرد.
باید توجه داشت که آنچه از تعریف و تلقی کالبدی استـاد از
فضـا و ذهنیت و دیدگاه وی در اینباره ،حاصل میآید ،اگرچه
بسیار نیکو و بلکه ضروری است ،و ناظر بر هر دو جنبه از فضا،
مدرک و هم جنبۀ ذهنی و مدرِک است ،لیکن در
یعنی جنبۀ عینی و َ

عمل (آموزش) ،بیانگر عدم انعکاس درست آن ادراکات و تلقیات از
مفهوم «فضا» به دانشجوست و یا گواه ادراک نادرست از مفهوم
فضا است.
توجه مدرسین معماری در آموزش خلق فضا به دو جنبۀ نظری
ی آموزش دانشجو معطوف است ،لیکن با توجه به پاسخهای
و عمل ِ
گرد آمده این امر استنباط میگردد که در جنبۀ نظری آموزش خلق
فضا ،بر پررنگ کردن مؤلفههای شکلدهندۀ وجه انسانی (معنایی)
و کالبدی (مادی) تأکید میگردد و در جنبۀ عملی آن ،ایجاد تجربۀ
حضور دانشجو در گونههای مختلف فضا مد نظر است .تفاوت
اصلی روشهای مدرسین با یکدیگر ،در جنبۀ عملی آموزش
است که البته تأثیر بیشتری نیز بر شکلگیری تصور معمارانۀ
دانشجو نسبت به جنبۀ نظری آموزش دارد .این تأثیرگذاری ابتدا
بر محصول کار دانشجو است سپس بر ذهن معمارانۀ وی.

نتایج حاصل از بررسیها

در انتها نتایج حاصل از بررسیها را بدین شرح میتوان بیان
داشت:
 -1با وجود اشاره به مفهوم فضا در کالم و نظر ،در آموزش
به صورتی گنگ و نامشخص به آن پرداخته میشود.
 -2در مراحل مختلف آموزش ،حضور دانشجو در فضاهای
گوناگون معماری و مشاهده و توصیف ،و یا نقد و تحلیل آنها،
تأثیر بسزایی در تعمیق ادراک وی از فضا و مفهوم آن دارد.
 -3تقویت جنبههای روانشناسانۀ محیطی در آموزش طراحی
معماری ،در احساس و ادراک فضاهای مختلف کمک میکند.
 -4نظر به اهمیت موضوع فضا در معماری و آموزش
معماری ،ضروری است تا در دروس نظری ،از جمله در تاریخ
معماری معاصر ،ارتباط فلسفهاندیشی فضایی با نحلههای
معماری و دیدگاههای هر کدام از این نحلهها و معمارانشان به
مفهوم فضا ،مورد اشاره و مرور قرار گیرد.
 -5بهرهگیری از ابزار آموزشی و شبیهسازیهای فضایی
برای دانشجویان ،مستلزم تسلط دانشجویان به حجمشناسی و
قدرت تصور باالست که این موارد ،بر اهمیت آموزشهای عملی
در سالهای آغازین و کارگاههای ترکیب ،تأکید میکند.
باید یادآور شد که ارائۀ مسیری درست به دانشجو برای ادراک
صحیح از مفهوم فضا عالوه بر مطلب اشاره شده در باال ،نیاز زیاد
به همقدمی و همراهی استاد و دانشجو در کل فرایند طراحی و
وابستگی و اتکای زیاد به سابقۀ ذهنی دانشجو دارد (که با سیستم
موجود در مدارس معماری کشور ،کمتر میسر میگردد).

پیشنهادهایی برای پژوهشهای مشابه و مرتبط
بعدی

• در این مقاله موضوع آموزش خلق فضا صرف ًا از زاویه
نگاه مدرسین مورد بررسی قرار گرفته است؛ لذا میتوان برای
دستیابی به نتیج ه و محصولی جامعتر ،نظرسنجی این پژوهش
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را (ترجیح ًا به شکل مصاحبه) عالوه بر تعداد بیشتری از اساتید
طراحی معماری ،با دانشجویان این مدرسین نیز پی گرفت تا
دیدگاه ایشان نیز در مورد روشهای اساتید و آموختههایشان از
خلق فضا ،مورد پرسش قرار گیرد.
• مناسبتر است چنین پژوهشی بهصورت جداگانه در مورد

هر یک از طرحهای معماری( 24یک تا پنج در دورۀ کارشناسی)،
صورت پذیرد تا در نهایت بتوان آنها را با یگدیگر مقایسه نمود و
نقش سابقه و شمارۀ طرح معماری را در چگونگی نظرات اساتید
مورد سنجش قرار داد.

پینوشتها:

فرو كاستهاند و از اين رو مهمترين جايگاه را در معماري ،به سامانبندي
پيكر ساختمان و ماكت آن دادهاند.

 1کتاب «فضا ،زمان ،معماری» نوشتۀ گیدئون سالهای متمادی است
که به عنوان معتبرترین کتاب تاریخ معماری معاصر به فارسی ترجمه
شده و مورد استفاده قرار میگیرد« .فرم ،فضا ،نظم» ،اثر چینگ نیز در چند
سالۀ گذشته نقش مؤثری در آموزش معماری داشتهاست .توجه به نام
این دو کتاب و اشارۀ نویسندگان آنها به کلمۀ فضا در عنوان کتاب خود
گویای اهمیت این مقوله در این کتابهاست.
“ 2از طریق هیچ عکسی نمیتوان به طور واقعی ،معماری را درک کرد.
خیلی از ارزشهای معماری در تصاویر از دست میروند .هرگز نمیتوان
حسی را که با لمس کردن مصالح در محیط و حرکت در فضای معماری
مییابیم ،با دیدن عکس به دست آوریم” (طالبی.)74 ،1378 ،
3 Continuous & Unoccupied Area.
4 Dimensions.
5 An Interval of Time.
6 Concept.

 7نظم بخشیدن مکان (فضا) در هندوایسم ،با ساخت معبد (به عنوان
مرکز عالم) ،آغاز میشود .بنای معبد ،با شکل خاص خویش ،کیفیتی خاص
از فضا را به نمایش میگذارد که به وضوح محسوس بوده و نامتجانس
بودن فضا را القا مینماید .برای مطالعه در مورد مکان (فضا) در مکاتب
هندی ،رجوع کنید به :شایگان ،داریوش؛ ( ،)1375ادیان و مکتبهای فلسفی
هند،امیرکبیر،تهران.
 8اگر چه هيچ شكي نيست كه اقليدس خداشناس بود و هندسۀ او
بهرههاي زيادي از كيفيتهاي ارزشي داشت ،اما كار او در مقولۀ فضا
را شايد بتوان همسنگ كار ارسطو در مقولۀ زمان دانست .چرا كه هر دو
سعي كردند تا بسياري از كيفيتهاي رازگونه ،اساطيري و مبهم را از فضا
و زمان بگيرند و آن دو را به موضوعي ساده براي مطالعه و پژوهش (و
نه مكان و محيطي براي زندگي) تبدیل کنند.
9 “Social Relation, Space & Time” in Social Relation
and Satial Structure, pp. 21-20.
10 Lefebvre.
11 Manuel Castells.
12 David Harvey.
13 Watsuji Telsuro.
14 Bruno Zevi.
15 Sigfried Giedion.

 16امروزه معماري معاصر غرب به نحو ج ّدي به سوي معماري
شكلگرا گرايش پيدا كرده است .به گونهاي كه همۀ وجوه معماري مانند
كاركرد و يا حتي سازۀ ساختمان هم پيرو شكل آن شده است .بعضي از
معمارا ِن امروز ،معماري را به هنرهايي همچون مجسمهسازي و نقاشي

17 Form.
 18اصطالح فضاي منفصل را هم ظاهراً براي اولين بار «نصر» ابداع و
بهكار برد كه منظور او جدا شدن يك فضا از دنبالۀ ملكوتي آن و صورت
ي فضا ،در
دنيايي آن است كه پس از پيوستن و اتحاد با وجهۀ ملكوت ِ
حقيقت به فضاي متصل تبديل شده است .اين وجهۀ ملكوتي ،همان
محتواي مقدس فضاست كه به تعبيري ،ظهوري از انسان كامل است.
19 Phenomenological.

 20آذرماه  -1386اردیبهشت  -1387مهرماه ( 1387نوبتهای ارائۀ
کاربرگ نظرسنجی به اساتید طراحی معماری).
 21در کنار این نکتۀ مهم آموزشی ،نکتۀ مهم رفتاری ،اثبات اخالق
حرفهای و رفتار معلمی استاد برای دانشجو است که باورپذیری وی را
باال میبرد.
 22مراجعه شود به «تکهانگاری ،فرایندی در طراحی معماری» ،نوشتۀ
علیاصغر ادیبی ،1387 ،انتشارات دانشگاه تهران.
 23استفادۀ بیش از حد از مجالت بهعنوان تنها روش تجربۀ معماری،
میتواند موجب نادیده گرفتن اهمیت فضا در طراحی شود .شاید بتوان
گفت که حتی تصاویر مجالت بهنوعی ،قضاوتهایی کام ً
ال نادرست را
شکل میدهند .تحلیل یک بنا از طریق تصاویر این مجالت ،غالب ًا تحلیلی
غیرواقعی بوده و با تحلیلی که بهواسطۀ حضور در مکان و فضا صورت
میپذیرد ،متفاوت است.
 24بایگانی نمودن و یا به نحوی ثبت طرحهای معماری دورههای
مختلف میتواند این امکان را برای پژوهش ایجاد نماید تا با مراجعه به
آنها و نظرات دادهشده توسط اساتید مربوطه ،و نیز نظرات دانشجویان
دربارۀ درک مفاهیم و تعاریف ارائه شده توسط اساتید دربارۀ فضا،
بررسی دقیقتر و تحلیل جامعتری صورت گیرد.

فهرستمنابع:
ادیبی ،علیاصغر ( ،)1387تکهانگاری ،فرایندی در طراحی معماری،
مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

اردالن ،نادر (« ،)1365ساختمان مفاهیم در معماری سنتی» ،مجلۀ
معماري و هنر ایران ،ش  26و . 25

آریانپورکاشانی ،منوچهر و دلگشایی ،بهرام ( ،)1377فرهنگ جامع
پیشرو و آریانپور انگلیسی /فارسی (شش جلدی) ،جهانرایانه ،ج ،5
تهران.

افروغ ،عماد ( ،)1377فضا و نابرابری اجتماعی ،ارائۀ الگویی برای
جداییگزینی فضایی و پیامدهای آن ،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
بحرینی ،سیدحسین ( ،)1377فرایند طراحی شهری ،دانشگاه تهران.
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بیکن ،ادموند ( ،)1376طراحی شهرها :تحول شکل شهر از
آتن باستانی تا برازیلیای مدرن ،ترجمه فرزانه طاهری ،مرکز
مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،تهران.
چینگ ،فرانسیس دی.ک ( ،)1377معماری ،فرم ،فضا و نظم ،ترجمۀ زهرا
قراگوزلو ،دانشگاه تهران.
حجت ،مهدي (« ،)1377ادراك فضا» ،مجلۀ رواق ،ش  ،1صص .27 -17

حکمتی ،شیوا؛ کبیر ،اختر ( ،)1378ادراک فضا ،مجموعه مقاالت دومین
کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران ،جلد  ،1ص  ،272سازمان میراث
فرهنگیکشور.
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1377لغتنامۀ دهخدا ،زیر نظر محمد معین و سید
جعفر شهیدی ،مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ دوم از
دورۀ جدید ،تهران.

ریختهگران ،محمدرضا ( ،)1378منطق و مبحث علم هرمنوتیک ،اصول
و مبانی علم تفسیر ،نشر کنگره.

شایگان ،داریوش ( ،)1375ادیان و مکتبهای فلسفی هند ،امیرکبیر،
تهران.

صارمي ،علياكبر ( ،)1375از معماري گذشته چه درسي ميتوان
گرفت؟ میزگرد فصلنامۀ آبادي ،ش  ،22صص.36-29

صارمي ،علياكبر ( ،)1378در مورد معماري امروز ايران ،فصلنامۀ
معماري و شهرسازي ،ش  51و  ،50صص.173-171

صدر ،سید ابوالقاسم ( ،)1380دایرهالمعارف معماری و شهرسازی
(مصور) ،ویرایش محسن نیکبخت ،انتشارات آزاده ،تهران.

ي ب ه فضا در آموزش معماري ،فصلنامۀ
طالبي ،هومن ( ،)1378بيتوجه 
معمار (ویژۀ باغسازي؛ فضاي سبز) ش  ،5ص .74
فرهوشي ،بهرام ( ،)1380فرهنگ پهلوی ،انتشارات دانشگاه تهران.

مستغنی ،علیرضا ( ،)1383مفهوم فضا در نگاه واتسوجی تستورو،
فصلنامۀ خیال ،ش  ،9صص .95 – 86

مستغنی ،علیرضا (“ ،)1384خود”یابی انسان در بستر “فضا” ،فصلنامۀ
آبادی ،ش  ،48صص .93 – 90

س فرهنگ
ی بر اسا 
کجلد 
ی معین ،ی 
گ فارس 
معین ،محمد ( ،)1381فر هن 
یدکترمحمد معین،موسسهانتشاراتامیرکبیر.
شجلد 
ش 

ميرميران ،سیدهادي ( ،)1377سیری از ماده به روح ،فصلنامۀ معماري
و شهرسازي ،ش 43-42؛ صص .100-94
ميرميران ،سیدهادي ( ،)1378جرياني نو در معماري امروز ايران،
فصلنامۀ معماري و شهرسازي ،ش  ،51 -50صص .48-40

نصر ،سيدحسين ( ،)1375هنر و معنويت ،رحيم قاسميان ،انتشارات
حوزۀ هنري.

نقرهکار ،عبدالحمید ( ،)1380درآمدی بر تعریف جامعی از هویت
ی
اسالمی در معماریوشهرسازی ،طرح تحقیقاتی ،مرکزتحقیقات معمار 
و شهرسازی( .شهید آوینی) ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکدۀ
معماری و شهرسازی ،کارفرما :وزارت مسکن و شهرسازی ،جلد اول.
نقیزاده ،محمد؛ امینزاده ،بهناز ( -1382الف)« ،فضای کیفی ،معماری و
شهر» ،نشریۀ نامۀ فرهنگ ،ش  ،4صص .163 – 147

نقیزاده ،محمد؛ امینزاده ،بهناز ( -1382ب)« ،مفهوم و مراتب فضای
کیفی» ،فصلنامۀ خیال ،ش  ،8صص .119 – 98

هاشمي ،سيدرضا (« ،)1378تعليم معماري» ،فصلنامۀ معمار ،ش  ،4ص
.20
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