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 بسمه تعالی

 جلسه هفتم

 روشهای و فضا مبحث جلسه این در  گرفت. قرار بحث مورد مطلوب و انهخالق های فرم ساخت روشهای و فرم مبحث قبل جلسه در

ضا. م و فآفرینش معماری همواره با دو مقوله اساسی سر و کار داشته است: فر گیرد. می قرار توجه مورد فضایی سازماندهی مختلف

د. فرم یکی از مقوله های اساسی آفرینش معماری جنبه های صوری و معنایی معماری را تشکیل می دهن تیباین دو مقوله که به تر

به شمار می آید. در واقع سنگین ترین وظیفه ای که برای معمار می توان قائل شد، آفرینش فرم است چرا که معمار بایستی در 

یرد. آفرینش اها بکار گاین مرحله با به کار گرفتن ماده، زیبایی بیافریند، یعنی سخت ترین موجودیت را برای انتقال ظریف ترین معن

فرم از اهمیتی بسیار برخوردار است، زیرا معمار در آفرینش فضا آنچه را می خواهد بگوید، با استفاده از فرم ابراز می کند، فرم چه 

در موسیقی، چه در معماری و چه در شعر، بعدهای ذهنی را می نمایاند و تنها راه ممکن برای انتقال مفهومی خاص از سوی 

یننده اثر به استفاده کننده و مخاطب است. عناصر فرم و فضا همراه یکدیگر واقعیت معماری را تشکیل می دهند. وقتی فضا آفر

توسط عناصر تشکیل دهنده فرم شروع به حبس شدن، محصور شدن، شکل گرفتن و سازماندهی شدن می کند، معماری به وجود 

فضا در معماری ، همان چیزی است که انسان را از عوامل طبیعی محافظت می کند و کلیه فعالیت های فردی و اجتماعی . می آید

فرد را در بر می گیرد. انسان در فضا نیازهای مادی و معنوی خود را تأمین می کند . جوهر اصلی معماری فضا هست و در فضای 

ر معماری انواع گوناگون دارد و به طرق متنوعی می توان فضا را در معماری دسته معماری انسان حرکت و زندگی می کند .فضا د

  .بندی کرد

  فضا 

 جای ودخ در را شیئی تواند می که بگیریم نظر در خالیی را فضا : کند می ارایه چنین  تعریف واضح در مورد فضا را یورگ گروتر

. است زه گیریبل انداود. فضا موجودیتی نیست که تعریف دقیق و مشخصی داشته باشد، با این حال قاش آکنده چیزی از یا و دهد

فضا در مفهوم موجود خویش به تنهایی هیچ 

ویژگی خاصی را مطرح نمی کند ولی به محض 

 مکانی در را فعالیتی انسانی گروه یک که  آن

ر می شود. پدیدا فضا نمادین معنای کند، مطرح

از این پس فضا بستری برای بیان فعالیت و 

رفتارهای انسانی می گردد؛ محلی برای تخیل و 

 واقعیت. 

 تصویر چپ : فرم 

 معماری در تصویر راست : فضا

از موضوعاتی است که تقریبا هر شخص تعبیر متفاوتی از آن دارد. در طول عمر هر معمار این تعریف بارها بازبینی  معماری در فضا

شده و گاها حتی تعاریف متناقضی از آن ارائه شده است. اما آن چه که تقریبا همه معماران و صاحب نظران نسبت به آن توافق 

 شتیبرگ و رفت ای رابطه دقیقا موضوع این. شود نمی خلق فرم و مفهوم با جز فضا  و است فضا خلق هنر معماری دارند این است که
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 پدید می آورد که به یکدیگر وابسته بوده و از یکدیگر تاثیرپذیر هستند. معماری بنام لوئی کان فرم و فضا معماری، عنوان سه میان

 سازماندهی هنر معماری باشد در حالیکه از دیدگاه آگوست پرهمعتقد است ذرات فضا چیزی را باز می نمایاند که فضا می خواهد  

شود. این دو تعریف دقیقا نوع نگاه هر شخص به مقوله فضا را نشان می دهد که می و این هنر از راه ساختمان بیان می فضاست

 .تواند جزئی یا کلی باشد

همچون صدا، بو، دمای محیط، بافت، تصویر و غیره. تمام این مثال ها زده شد تا دقیقا به این نکته اشاره شود که کیفیت  مواردی

تنها شاخصه ی موثر بر فضا نیست،  فرم تابع شاخصه های بسیاری است و یکی از مهمترین این شاخصه ها فرم است. اما فضا یک

 .کیفیت و حتی کمیت فضا را تغییر داده و بر آن افزوده یا بکاهدفرم تحت تاثیر عوامل دیگر می تواند 

را اصلی ترین یا یکی از اصلی ترین عناصر معماری می شناسند . فضای معماری به بیانی توصیف « فضا»در هر حال ، عموم معماران 

بخشی از فعالیت های مربوط به زندگی بشر صورت می پذیرد . بنابراین ، فضای معماری با  یا ظرفی است که در آن« مکان»مادی 

 .زندگی رابطه ای ناگسستنی دارد

 فضایی سازماندهی انواع

 کدر و افض خوانش به که هستند خود درون در نظمی دارای معماری آثار که بدانیم باید معماری در فضایی سازماندهی فهم برای 

 و تاس آن از کردن پیروی برای الگویی کردن پیدا منظم های فرم یا و پالن طراحی مراحل اولین از یکی کند. می کمک آن بهتر

 تریکپارام سبکهای چون هم نوین سبکهای با معماری در الگو این البته کرد. تضمین را طرح در نظم وجود توان می وسیله بدین

  دارد. وجود معماری در اییفض سازماندهی نوع 5 شود. نمی دیده دیکانستراکشن و

 مرکزی: سازماندهی -1

و س سمت ونگاه را بهر  رون گراست وازمان فضایی متناسب برای احجام باین س

در حالت متقارن سازمان فضایی مناسبی برای  به بیرون هدایت می کند.

تی ح عمارتهای کاله فرنگی و کوشک هاست و با اشکال دایره یا چند ضلعی و

سازمان فضایی مرکزی همچنین گرایش به سمت و  مربع قابل تعریف است.

زمانی سوی داخلی داشته و به راحتی تبدیل به حجمی درون گرا می شود سا

مناسب برای تعریف نقطه ای شاخص و شریف در مرکز است. این مرکزیت در 

معماری ایران گاه به یک بنا و زمانی به فضای شفاف حیاط مرکزی روی دارد. 

فرمهای مرکزی به راحتی ساده شده و به شکل دایره یا حلزونی نزدیک می 

ا ایی مرکزی یشوند در نتیجه چشم به نرمی درآن گردش میکند. سازمان فض

شعاعی بواسته داشتن شکلی کلی متعادل محوری غالب نداشته لذا ایجاد ورودی 

 .و جهت دار کردن آن محتاج تعابیر ویژه طراحی است
 

این سازمان فضائی متناسب برای احجام بیرون گراست و نگاه را بهر سمت و 

ال هاست، و با اشک-سازمان فضائی مناسبی برای عمارتهای کاله فرنگی و کوشک متقارن حالت در سو به بیرون هدایت می کند.

 به و داشته، داخلی سوی و سمت به گرایش همچنین مرکزی فضائی سازمان دایره یا چندضلعی و حتی مربع قابل تعریف است.

 مرکزیت این یف در مرکز است .شر و شاخص ای نقطه تعریف برای مناسب سازمانی شود، می گرا درون حجمی به تبدیل راحتی

 شکل به و شده ساده راحتی به مرکزی فرمهای .دارد روی مرکزی حیاط شفاف فضای به زمانی و بنا، یک به گاه ایران معماری در

 .کند می گردش آن در نرمی به چشم نتیجه در شوند، می نزدیک حلزونی یا دایره
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    : سازمان فضایی خطی  -2

جهت  -8خط از تکرارفرمهای یکسان پدید آمده وبیانگر حرکت و تداوم است سازمان فضایی خطی دارای ویژگیهای زیر هستند. 

 ایی و رشد جزء صفات ذاتی آنهاست.تداوم حرکت پوی -2دارهستند و می توانند نقاط ویژه ای را در شروع یا پایان تعریف کنند. 

 سازمان فضاهای خطی از انعطاف پذیری خاص برخوردار بوده و می توانند بصورت شکسته منحنی یا مستقیم باشند.

 

 

مان فضاهای خطی دارای ویژگی های زیر هستند.جهت خط از تکرار فرمهای یکسان پدید آمده و بیانگر حرکت و تداوم است. ساز

 . دار هستند و می توانند نقاط ویژه ای را در شروع یا پایان تعریف کنند

تداوم حرکت پویائی و رشد، جزء صفات ذاتی آنهاست. سازمان فضاهای خطی از انعطاف پذیری خاص برخوردار بوده و می توانند 

 .بصورت شکسته، منحنی یا مستقیم باشند

         شعاعی دهیسازمان   -3

ی شعاعی فضا ازمجموع قسمتهای دو سازماندهی خطی ومرکزی تشکیل شده و شامل یک فضای مرکزی غالب است که سازمانده

از آن چند سازماندهی خطی به شکل شعاعی استخراج می شود. در حالی که سازماندهی مرکزی شکلی درون گرا ست که متوجه 

است که در داخل و فضای مرکزی می باشد سازماندهی شعاعی شکلی بیرون گر

محیطش گسترده می شود . آن می تواند به وسیله بازوهای خطی اش ادامه پیدا کند 

وخود را به عناصریاخصوصیات معینی در سایت وصل نمایید. در سازماندهی خطی 

 خطی بازوهای. باشد می  نیز مانند سازماندهی مرکزی فرم فضای مرکزی کالً منظم

ای آنها محسوب می شود ممکن است از نظر بر مرکزی منزله به مرکزی فضای که

فرم و طول با یکدیگر مشابه باشند ونظم کلی سازماندهی را حفظ نمایند. بازوهای 

شعاعی همچنین می توانند برای انطباق با شرایط عملکردی و محیطی خاص خود با 

یکدیگر فرق داشته باشند. نوع خاصی از سازماندهی شعاعی نوع چرخ و فلکی آن 

که در آن بازوهای خطی سازماندهی از جوانب یک فضای مرکزی مربع یا است 

مستطیل شکل استخراج می شوند. حاصل این ترتیب پیدایش شکل پویایی است که 

  از نظر بصری یک حرکت دورانی را حول فضای مرکزی بوجود می آورد.

 تصویر : برج تهران یکی از بلندترین برجهای مسکونی در تهران می باشد. فرم شعاعی

 .ایجاد شده استدر جهت پاسخگویی به واحدهای مسکونی 
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 :مجموعه ای سازماندهی -4

ت صف یک یا به اشتراک گذاشتن مجاورت فضاهایی که به واسطه

 .یا ارتباط گردهم آمدند دیداری مشترک

ها برای ارتباطشان با سازماندهی مجموعه ای از مجاورت فضا

 فضاهای سلول مانندی از تکرار غالبا آن،. داستفاده می کن یکدیگر

تشکیل شده است که دارای عملکردهای مشابه و خصیصه بصری 

 ،باشند فضاهائی که از نظر اندازه مشترکی چون شکل یا جهت می

عملکردی متفاوت هستند ولی به علت مجاورت و دارا بودن  فرم و

می  طیک نظم بصری از قبیل تقارن یا محور با یک دیگر در ارتبا

باشند همچنین می توانند در تشکیل یک سازماندهی مجموع ای شرکت جویند . چون الگوی سازماندهی مجموع ای بر مبنای یک 

تصور خشک و هندسی قرار ندارد لذا فرم ان انعطاف پذیر می باشد و به آسانی و بدون اینکه تاثیری بر هویتش بگذارد می تواند 

  .ر یابدیتوسعه و تغی

 شبکه ای سازماندهی -5

چارچوبهای سه  یا سایر ساختار شبکه ای یا یک محدوده که در فضاهایی

هی های شبکه سازمانددر این مجموعه قرار می گیرند.  سازماندهی شده است بعدی

سیله دیگر به وشان با یکطمکانشان در فضا و رواب ای شامل فرم ها و فضاهایی است که

 .میشوند یک محدوده یا شکل شبکه ای سه بعدی تنظیم

با ایجاد یک شکل منظم از نقاطی که معروف نقاط تقاطع دو دسته خطوط موازی 

شبکه ،آنرا به صورت هستند یک شبکه بوجود می آید . وجود بعد سوم در شکل 

 .مجموعه ای از واحد های فضایی تکرار شوند و مدوله را در می آورد

 سازماندهی اجزا که است آن شکل تداوم  قدرت سازماندهی یک شبکه حاصل نظم

 خطوط و نقاط از ثابتی محدوده یا ،مجموعه ای شبکه الگوی.  گیرد می فرا را شونده

در آن فضا های سازماندهی شبکه ای می توانند  که آورد می بوجود فضا در را مرجع

  .با وجود اختالف در اندازه ،فرم یا عملکرد از یک رابطه مشترک برخوردار باشند

در معماری اغلب یک شبکه به وسیله اسکلت سیستم ساختمانی یعنی تیروستون بوجود می اید .فضا های داخل محدوده این شبکه 

شبکه را بخود بگیرند یا شکل جدا گانه ای داشته باشند . این فضا ها صرفنظر از وضعیتشان در می توانند شکل تکراری مدولهای 

 .داخل محدوده،اگر به صورت فرم های مثبت در نظر گرفته شوند یک دسته فضا های منفی و ثانوی را ایجاد خواهد کرد

 های سازماندهی به توجه با : تمرین

 رد حجم سه از پرسپکتیو 9 شده عنوان

  کنید. ترسیم A3 برگه

 بیان را سازماندهی نوع یک حجم هر )

 خطی و شعاعی فرم نمونه دو .کند(

  است. شده داده نشان

 

 

 


