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چکيده:

اين مقاله، حاصل پژوهشی است که در مقولۀ »فضا«، به تلقی استادان از اين مقوله و تأثير آن بر آموزش معماری می پردازد. در 

اين راستا، ضمن بررسی نظرات مطرح شده و پس از کنکاش در تعريف لغوی فضا؛ شالوده های فلسفی آن و همچنين ديدگاه هاي 

معماران دربارۀ فضـا، مورد بررسی قرار گرفته تا مبنايی نظری برای بررسی آراء مطرح شده در نظرسنجی باشد. فضا، رابطه اي 

ناگسستني با زندگي دارد و ادراک معانی ای که فضا به انسان القا می کند، منبعث از جهان بينی و شناخت های قبلی انسان است. در 

اين پژوهش با تکيه بر مطالعۀ نظرات مکتوب و با بهره گيری از نظرسنجی، نظرات جمعی از اساتيد طراحی معماری، اخذ شده است. 

پاسخ های گردآمده، گواهی می کند که تلقی اساتيد از فضا، سيری از تعاريف مشخص و واضح تا بی تعريفی يا عدم اعتقاد به ارائۀ 

تعريف را داراست. در رويکرد آموزشی معطوف به اين تلقيات نيز، طيفی از روش های يکسان معطوف به »دانش  افزايی« )برای همۀ 

دانشجويان و موضوعات طراحی( تا روشی متکی بر »پرسش گری« )منبعث از ذهن تک تک دانشجويان و موضوعات گوناگون 

طراحی( را می توان مالحظه کرد. آنچه از اين تعاريف و تلقيات حاصل می آيد، در عمل، بيان گر عدم انعکاس درست آن تلقيات از 

مفهوم »فضا« به دانشجو و يا گواه ادراک نادرست از مفهوم فضا است.

واژه های کليدی:

فضا، آموزش معماری، استاد، شکل گيری، کالبد، خلق فضا.
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مقدمه

1- تعریف لغوی فضا

در فرهنگ معین، »فضا« چنین معنا شده است: مکان وسیع، 
زمین فراخ، ساحت؛ مکاني که کرۀ زمین در منظومۀ شمسي 
اشغال مي کند. در هر دو تعریف، واژۀ »مکان« به کار رفته و این 
نشان مي دهد که فضا، داراي مکان است، یا همان مکاني است که 
مي توان به درون آن رفت؛ پس فضا قطعاً یک جاي تهي است 

)معین، 1381(.
بهرام فره وشي در فرهنگ خود واژۀ »اِسپاش« را برابر »فلک« 
و »جهان« آورده است. وی اضافه می کند: هم آوایي این واژۀ کهن 
پهلوي با واژۀ »space« که به معني فضاست، جالب توجه است 
)فره وشی، 1380(. از این بحث لغوي مي توان چنین نتیجه گرفت 
که گسترۀ فضا، همۀ هستي است و فضا، همان جاي تهي است که 

مي تواند پر شود. 
لغتنامۀ دهخدا: فضا.]ف[ )ع اِ( مخفف فضاء، میدان و عرصه. 
جای وسیع و فراخ: به طور کلی مکان؛ جای تهی؛ فلک. آسمان. 
صحن؛  و  پیش گاه  )وسعت(  هوا(.  فراخی  و  )گشادی  هوا؛ 
)جغرافیا( مکانی که کرۀ زمین در منظومۀ شمسی اشغال می کند 

همۀ دانشجویان و اساتید معماری به اهمیت بحث فضا در 
معماری اذعان دارند؛ در اغلب کتاب هایی1 هم که به عنوان مرجع 
در دانشگاه تدریس می شوند، 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 می کنند. علت این امر چیست؟ چرا علی رغم توجه به 
مسألۀ فضا در سرفصل های دروس معماری، به ویژه طراحی 
معماری، این مقوله در عمل فراموش می شود؟ شاید بتوان گفت 
که یکی از مشکالت اصلی، مراجعۀ بیش از حد دانشجویان، در 
زمان نامناسب از فرایند طراحی، به کتاب ها و مجالت معماری 
و در بیان روشن تر، به عکس ها و تصاویر آنها است 2. مراجعه 
به تصاویر مجله ها برای تحلیل و تجربۀ فضای معماری، که در 
بسیاری از دانشکده ها، امر متداول و فراگیری است، به مثابۀ 
روشی توصیه شده از سوی مدرسان و استادان طراحی معماری 
تلقی می شود. بنابراین شاید بتوان اصلی ترین مسأله یا مشکل در 
بی توجهی به فضا در آموزش معماری را، نگرش اساتید به فضا 

دانست.
متأسفانه در دانشگاه ها، استادان کمتر به موضوع »فضا«، توجه 
می کنند. در دانشگاه به ندرت موقعیت فراهم می آید که دانشجو با 
وقت کافی در این زمینه به تحقیق و تجربه بپردازد. دغدغۀ اصلی 
اغلب دانشجویان در پروژه های دانشگاهی، حل روابط عملکردی 
است که در پالن ها و مقاطع، مورد ارزیابی قرار می گیرند و بر 
ردیابی و تحلیل ایده های مربوط به فضا یا حتی دالیل انتخاب فرم 

بنا، تأکید کمتری می شود. 

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 عجز، ُگم گشتگی و حتی بی نیازی نمایند. ُگم گشتگی مفهوم 
فضا در معماری و متعاقب آن، ُگم گشتگی 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 
می توان خلق )یا کشف( آن را به دانشجو آموزش داد؟ در این باره 

پرسش های زیر برای روشن تر شدن مسأله، مطرح می گردد:
•تعریف و تلقی استاد از فضا چیست؟ خلق فضا، چگونه به 
دانشجو آموزش داده می شود؟ تعریف و تلقی استاد از فضا 
اثر  و نحوۀ شکل گیری آن، چگونه و بر کجای ذهن دانشجو 

می گذارد؟
در این پرسش ها، سؤاالت کمکی ای نیز مطرح گردیده است.

راه کارها و یا روش های اساتید در انتقال تعریف و تلقی شان 
از فضا به دانشجو، مدون و ثبت شده نیست؛ لذا می بایست از 
طریق مصاحبۀ حضوری و یا با بهره گیری از پرسش نامه، به 
دریافِت تعریف و تلقی ایشان از فضا، پرداخته می شد. این امر 
می توانست 60% کار پژوهش را به خود اختصاص دهد. در کنار 
این نظرسنجی، ضروری بود تا از طریق مراجعه به متون )کتب، 
نشریات، پژوهش ها و ...(، به رصد مفهوم فضا، اقدام گردد و طی 
آن، تعریف لغوی فضا و نیز دیدگاه هاي معاصر در باره کالبد و 

فضا، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

)دهخدا، 1377(.
آریان پور کاشانی )ج 5(: فضا، اسپاش، گر زمان ]فروغ ابدی و 
ازلی[، سپهر، فراز آسمان )فراز زمان(، گردون؛ فضایی، اسپاشی، 
گر زمانی، سپهری، فرا زمانی، کیهانی؛ )معموالً سه بعدی( 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 )آریان پور، 1377(.
فرهنگ انگلیسی آکسفورد، 9 معنی برای واژۀ فضا می آورد، 
 Hornby, 2003,( :که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

)1236

• »گستره ای پیوسته که در آن اشیا وجود دارند و حرکت 
می کنند«3  

• »مقداری از یک منطقه که چیز خاصی آن را اشغال می کند یا 
برای هدف خاصی در اختیار گرفته شده است«4 

• »فاصلۀ میان نقاط و اشیا« gap  »فاصله یا وقفۀ زمانی«5   
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2- سير تحول تاریخی مفهوم فضا در 
فلسفه 

بحث و کنکاش دربارۀ مفهوم فضا از سوي نویسندگان و 
نظریه پردازان می تواند ابعاد گوناگون فضا و ویژگي هاي آن و 
چگونگي تأثیر آن بر آدمي را مطرح کند و بشکافد و ما را در درک 
عمیق تر از فضا یاري  کند؛ باید توجه داشت که بحث و گفتگو که با 
هدف درک عمیق تر و چیرگي ذهني بر مفاهیم فضا انجام مي شود، 
به آشفتگي و پریشاني بیشتر نیانجامد. این آشفتگي با ارائۀ انواع 
تعاریف ناسازگار با هم بیشتر مي شود. بنابراین بحث در مورد 
فضا را با کلي ترین جنبه ها که مورد پذیرش بیشتر اندیشمندان 
و قابل انطباق با بیشتر برداشت ها مي تواند باشد، پیش مي بریم و 
به تدریج به مفهوم فضا در معماري و تأثیر آن بر انسان نزدیک 

مي شویم.
با استناد به تاریخ بلند معماری، انگاره سازی6 و 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 
)مستغنی،  به نظر می رسد  آن  دربارۀ  گفتن  برای سخن  راهی 

.)90 ،1384
مفهوم »فضا« یکي از مفاهیم بنیادي در هستي شناسي است و 
از این رو سیر تاریخي آن در گذر زمان مي تواند شایان بررسي 
باشد. لذا در ادامه به سیر تاریخي مفهوم فضا در طي دوره های 

مختلف اشاره می شود:
• در روزگار کهن مربوط به تمدن هاي مصر و هند، که در 
آنها جهان از گونه اي وحدت ساختاري برخوردار بود، فضا نیز 
پدیده اي نظام یافته شمرده مي شد که وابسته به نوعي صورت 
اساطیري بود که برخاسته از تخیل آفریننده بود. در تفکر قدسِی 
هندوان، با تجلی و تمکن روح قدسی آدمی )روح اعظم( در مکان، 

شهر و به تبع آن، تمدن پدید می آید7 )ریخته گران، 1378 ،10(.
• شروع نگاه کّمي به فضا در تمدن یونان و توسط اقلیدس بود8.  
نتیجۀ تفکرات اقلیدس آن بود که انسان به جاي آمیخته بودن با 
فضا و یکي بودن با آن، از آن فاصله گرفت و به مطالعه و بررسي 
آن پرداخت. در هندسۀ اقلیدسي جهت هاي شش گانه ، همسان و 
فاقد بار ارزشي اند، هم چنان که زماِن خطي نیز همان ویژگي را 
دارد. افالطون فضا را همانند یک هستی ثابت و از بین نرفتنی 
می دید که هرچه به وجود آید، داخل این فضا جای دارد. وی جهان 

را هندسی تبیین کرد و آن را با اشکال هندسی بیان نمود. 
• ارسطو فضا را به عنوان ظرف تمام اشیاء توصیف می نمود 
و آن را جایی خالی می دانست که بایستی پیرامونش بسته باشد تا 
بتواند وجود داشته باشد. در حقیقت برای ارسطو فضا محتوای 
یک ظرف و مجموعه ای از مکان ها و زمینه ای دینامیک با اعراض 

کیفی بود. 
• در روزگار مسیحیت، فضا تکه تکه شد و همگني خود را از 

دست داد و دیگر قابل اندازه گیري نبود، فضا جهت دار شد. بهشت 
در اوج و دوزخ در پستي بود و هیچ کدام با فضاي زندگي ارتباط 

نداشتند )نقره کار، 1380، 392(.
• در اواخر قرون وسطی و رنسانس، مجدداً مفهوم فضا بر 
اساس اصول اقلیدسی پدیدار شد )همان(. در عالم هنر، جوتو 
)Judo( نقش مهمی را در تحول مفهوم فضا ایفا کرد، به طوری که 
او با کاربرد پرسپکتیو بر مبنای فضای اقلیدسی، شیوۀ جدیدی 
برای سازمان  دهی و ارائۀ فضا ایجاد کرد. با ظهور دورۀ رنسانس، 
فضای سه  بعدی 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، تجربه گرایی باروک و رنسانس، 
مفهوم پویاتری از فضا را به وجود آورد که بسیار پیچیده تر و 
سازماندهی آن مشکل تر بود. بعد از رنسانس به تدریج مفاهیم 
متافیزیکی فضا از مفاهیم مکانی و فیزیکی آن جدا و بیشتر به 
جنبه های فیزیکی آن توجه شد و در زمینه های علمی، مفهوم مکانی 

فضا پر رنگ تر گردید.
• در تفکر اسالمی، فضا و مکان )عالم( از آن جهت که محضر 
خداست، تقدس یافت. مضافاً این که احاطۀ خداوند بر موجودات 
عالم، آن را به مثابۀ تجلی مادی کیفیتی معنوی و روحانی مطرح 
نمود. عالوه بر آن، جهت قبله به عنوان جهت مقدس مسلمین، 
مجموعه ای از خطوط نامرعی را به وجود  آورد که عامل قطبی 

شدن و جهت دار بودن فضا  شد.
دکارت  و  نیوتن  آرای  به  فضا«،  »علم  فلسفی  ریشه های   •
برمی گردد. برخورد مطلق دکارت و فیزیک نیوتن با مسألۀ فضا، 
توأم با روح تجربه گرایِی ناشی از پیشرفت های علمی، زمینه را 
برای شکل گیری علم فضا در اوایل قرن بیستم فراهم ساخت 
)افروغ، 1377، 7(. مفهوم فضا در دورۀ رنسانس با تعاریف دکارت 
به صورت مفهوم فضای سه بعدی و مطلق و متشکل از زمان و 
کالبدهایی که آن را پر می کنند، درآمد. در روزگار روشنگري، 
فضاي دکارتي مطرح شد که همۀ چیزها در یک فضاي سه بعدي 
جاي مي گیرند و همۀ نقاط در آن هم ارز هستند. پیش از آن، فضا 
اهمیتي کیفي داشت و جایگاه چیزها در فضا با مختصات عددي 

روشن نمي شد.
• الیب نیتز بر این باور بود که فضا تنها سامانه اي از روابط 
است. وی معتقد است فضا، نظم و ترتیب موجود بین اجسام با 
همدیگر است )همان، 3(. کانت فضا را یکي از اجزای ساختار فکري 
ما مي دانست و آن را امري شهودي و مقوله ای ذهنی برمی شمرد 
در   .)Urry, 1987, 20�21( می سازد9  امکان پذیر  را  شناخت  که 
فلسفۀ برگسون نیز فضا به عنوان مشخصۀ ماده از قطع جریانی 

برمی خیزد که حقیقت است.
• در دورۀ معاصر، فضاي اینشتین خصوصیات ژله اي داشت 
که بسته به سرعت بیننده، خود را به اشکال مختلف نشان مي داد 
)حکمتی و کبیر، 1378، 272(. وی معتقد بود فضا به عنوان کیفیت 
جایگاهِی جهان اشیای مادی است. اما آنچه در این نگاه مغفول 
مي ماند نقش روابط اجتماعي انسان ها در تبیین مفهوم فضا و 

تلقی استاد از فضـا و تأثير آن بر آموزش معماری
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همچنین نقش حضور و وجود ذهني انسان در فهم فضاست.
• در تفکر لوفور10 ، فضا به مثابۀ محصولی اجتماعی و سیاسی 
است و ارایۀ بستری اجتماعی و روان شناختی برای فضای مادی 

.)Lefebvre, 1993, 116( مستقیم ترین رویکرد خواهد بود
متفکران  از  گروهی  و  هاروی12  دیوید  مانوئل کاستل11 ،   •
معتقدند فضا چیزی است که توسط جامعه ایجاد شده است و 
اساساً خودِ جامعه است و چیزی بیرون و مقدم بر محیط نیست 

)افروغ، 1377، 12(.
• به نظر واتسوجی13  )از انسان شناسان 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 کیفیت هایی متناقض معرفی 

می کند )مستغنی، 1383، 94(.
در روزگار کنونی، سؤاِل »فضا چیست؟«، جای خود را   •
به سؤاِل »چگونه رفتارهای مختلف انسانی، مفهوم سازی های 
متفاوتی از فضا را ایجاد و مورد استفاده قرار می دهد؟«، داده 

است.
دقت در سیر تحول تاریخی مفهوم فضا در فلسفه، گویای این 
نکته است که با  وجود تفاوت ها و تغییرات در مفهوم فضا در 
دوره های 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 

دیدگاه هاي معماران دربارۀ فضا پرداخته می شود.

3- در بارۀ دیدگاه هاي معماران 
دربارۀ کالبد و فضـا

مفهوم فضا یکي از مفاهیم بنیادي در معماري است. دربارۀ 
دیرباز  از  معماري  جهان  اندیشمنداِن  و  معماران  مفهوم  این 
برداشت هاي گوناگوني ارائه کرده اند. معماري هنري است که 
بیانش از طریق فضا است، پس جنبۀ صوري و عیني معماري، 
صفت هاي ویژۀ فضا است. همۀ صفت هاي ویژۀ فضا به طبیعت 
تعلق دارد و از قوانین عیني، طبیعي و فیزیکي تبعیت مي کند. محتوا 
در معماري، عملکردِ فضا است. عملکرد، تأثیر فضا بر انسان است. 

این جنبه )عملکرد(، ذهني بوده و به انسان تعلق دارد.
برونو زوي14 معماري را هنرِ ساختِن فضا معرفي مي کند 
)Zevi, 1957(. زیگفرید گیدئون15 نیز در کتاب مشهور خود، »فضا، 

زمان و معماری«، از فضا به عنوان بحث اصلي معماري یاد مي کند. 
سردنیس السدن مي گوید: “فضا بغرنج ترین جنبۀ معماري و لکن 
عصارۀ آن است و سرمنزلي است که معماري باید به سوي آن 

حرکت کند” )صدر، 1380(.
مفهوم  از  جدید  کشف  مدرن،  معماري  ویژگي  مهم ترین 
فضاست. فضا به عنوان کیفیتي مثبت در کنار مثلث ویتریویوس 
قوام تازه اي را از معماري مدرن پِي ریخت. در این مفهوم، فضا 

زمینه اي سه بعدي است که اشیاء در آن قرار مي گیرند و داراي 
جهت و موقعیت نسبي هستند. فضا مادۀ جوهري معماري است 
و ماهیتاً بي شکل است، شکل بصري و کیفیت نوري و ابعاد آن 
بستگي کامل به حدودش دارد که توسط عناصر تشکیل دهندۀ 
شروع  عناصر  این  توسط  فضا  وقتي  مي شود.  تعریف  فرم 
به محصور شدن و سازماندهي شدن مي کند، معماري ایجاد 
مي شود و شخصیت فضا تابع نظم حاکم بین این عناصر است. 
“معماران مدرن در کاهش مفهوم »فضا« به تصور بصری آن 
و همچنین کاهش این مفهوم به مفهوم »جا« و در پاره ای مواقع 
به »فاصلۀ بین اشیاء«، ُمِصّر و مقّصر بوده اند. همچنین نگاه 
انگارۀ فضای معماری، در دوران مدرن،  به  ویژۀ تحمیل شده 
باعث انحراف اذهان از واقعیت فضا نیز گردیده است. ]...[ در 
دوران مدرن، آگاهی از فضا، نه در خالل هستی قابل زیست آن، 
بلکه از بازنمایی های کاهش یافته از آن و از طریق انضباط های 
داده  رخ  سرمایه داری  ایدئولوژیک  تمرین های  و  روشنفکرانه 
است” )مستغنی، 1384، 90(. فضا بوسیلۀ اشخاص مختلف به 
گونه هاي مختلف احساس مي شود. حتي در مورد ناظر ثابت هم 
بنا بر تأثیر عوامل اجتماعي- رواني در تغییر است و اینجاست که 
مي توان گفت مسئولیت و وظیفه اي که معماري،  فارغ از عملکرد، 
دارد این است که فضا را به سمت هنر سوق دهد. معماري، خود 
نوعي زبان است که از طریق سازماندهي فضا بیان مي شود. 
زباِن معماري شباهت زیادي به موسیقي دارد. زیرا فهم آن کمتر 
به مکان و زبان و بیشتر به فضا وابسته است. در مجموع باید 
گفت فضا به عنوان ظرف یا مکاني که فعالیت هاي بشري در آن 
صورت مي گیرد رابطه اي ناگسستني با زندگي دارد و لحظه اي از 

زندگي روزمره آدمیان جدا نبوده است16. 
ادموند بیکن به خوبي به بحراني که امروزه در پي شکل گرایي 
افراطي در معماري معاصر پدید آمده، اشاره دارد. او مي گوید: 
“به طور کلي معماري از دو عنصر اصلي توده و فضا تشکیل یافته 
است. جوهر اصلي طراحي رابطۀ متقابل این دو عنصر است. در 
فرهنگ ما معموالً فقط توده در نظر گرفته مي شود، تا آنجا که 
بسیاري از طراحان، »کور فضا« شده اند. آگاهي از فضا تنها منوط 
به فعالیت مغز نیست، بلکه کلیۀ حواس و عواطف انسان در آن 

دخالت دارد” )بیکن، 1376، 15 در نقره کار، 1380(. 
این در حالی است که عناصر فیزیکی و کمیت ها، نیز به عنوان 
تعریف کنندۀ فضا، معرفی می شوند. بحرینی می گوید: “مهم ترین 
مشخصۀ فضا، شکل17 آن است” )بحرینی، 1377، 5(. وی مفهوم 
فضا را در طراحی شهری، چنین بیان می دارد: “در فرایند طراحی، 
مفهوم فضا در رابطه با انسان و رفتارهای او که نشأت گرفته از 
فرهنگش است، بررسی می شود. مفهوم مورد نظر البته کلی بوده 
و در عین حال سعی در تحلیل مباحث کیفی فرهنگی مؤثر بر رفتار 
انسان و تبدیل آن به کَمیات )ابعاد و فرم فضا( دارد” )همان،320(.

نقی زاده و امین زاده نیز با تأکید بر عوامل فرهنگی، چنین 
از عوامل  فرهنگ ها،  و عوامل شکل دهندۀ  “عناصر  می گویند: 
اصلی تعریف کنندۀ فضا هستند” )نقی زاده و امین زاده، 1382- 
الف، 148(. ایشان در جای دیگری می گویند: “انسان در مقام 
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استفاده کننده از فضا، به میزانی به ادراک حقیقت فضا نزدیک 
که  فکری شخصی  دستگاه  با  او  فکری  دستگاه  که  می شود 
)نقی زاده و  باشد”  داشته  پدید آورده است، سنخیت  را  فضا 
امین زاده، 1382- ب، 116(. چینگ، ضمن آنکه معتقد است که 
عناصر خطی و صفحه ای، فضا را تعریف می کنند، می گوید: “در 
معماری، محدوده های محصور فضا که خوب تعریف می شوند 
در سطوح مختلف یافت می گردند. آنها از یک میدان بزرگ شهر 
گرفته، تا حیاط داخلی یک بنا، و تا اتاق در درون سازمان دهی 

بنا یافت می شوند” )چینگ، 1377، 169(.
از معماران معاصر ایراني نزدیک به این دیدگاه، صارمي را 
مي توان نام برد، او مي گوید: “به نظر من معماري به خودي خود 
با توده اي از احجام سر و کار دارد، که این احجام شکل خاصي 
دارند و ما در اولین نگاه تودۀ معماري را مي بینیم” )صارمي، 
1378، 172، در نقره کار، 1380(. او در جایی دیگر توضیح مي دهد 
که: “اساساً فضا بدون فرم وجود ندارد. فرم است که فضا را 
مي سازد، نه فضا فرم را. آن است که تحت تأثیر قرار مي دهد و 
آن چنان با قدرت است که فضا ایجاد مي کند” )صارمي، 1375، 31(. 
او معماري گذشته را مجموعه اي از شکل هاي مشخص مي داند که 

معماري امروز مي تواند به آنها مراجعه و از آنها گزینش کند.
برخي معماران ایراني تالش دارند تا شکل هاي زیباشناسانه 
به کار تحمیل نشود. مرحوم شریعت زاده از بهترین نمونه هاي 
از  کارهایش  در  که  است  واقع گرایي  و  کارکرد گرا  معماران 
بحث هاي احساسي، خبري نیست و وزنۀ بخش فني و مهندسي 
در آثار او بر زیبایي شناسي هنري مي چربد )هاشمي، 1378، 29(. 
به عقیدۀ او “چون معماري نمي تواند فاقد شکل معني دار باشد، پس 
شکل در آن، نه از راه شکل پردازي تحمیلي بر معماري، بلکه از 
راه »نظارت شکل شناسانه« بر فرآیند شکل گیري طرح باید به ثمر 
برسد. یعني معماري به تدریج در طي فرآیند برنامه ریزي آن شکل 
مي گیرد و نباید شکل پیش اندیشیده بر آن تحمیل کرد” )همان، 32(. 
برخي معماران نظریه پرداز نیز تعریف و تبییني از معماري 
ارائه کرده اند که از سویي همه چیز را در شکل خالصه مي کند و 
بسیار به شکل گرایي نزدیک مي شود، ولي از سوي دیگر سخن 
از فضا و ارزش هاي فضایي هم مي گویند. مرحوم میرمیران، 
در مباحث نظري خود همواره به اصول اساسي شکل و فضاي 
معماري توجه دارد. از سویي مي گوید: “فضا جوهري ترین بخش 
معماري است” )میرمیران، 1377، 95(. و از سویي دیگر مي گوید: 
“کار معماري این است که حداکثر نیروي ذاتي شکل ها را به فعل 

درآورد” )میرمیران، 1378، 145(. 
نصـر در مقایسۀ معماري ما با معماري غرب مي گوید18: 
“در معماري غرب در ادوار مختلف، چه دورۀ کالسیک، قرون 
وسطي و یا عصر حاضر، فضا با شکل مثبتي چون ساختمان 
اطراف  فضاي  که  است  شي ء  مي شود.  تعریف  مجسمه  یا 
این فضا معنا و هدف خاصش  به  خود را تعریف مي کند و 
را مي بخشد. در معماري اسالمي، فضا نه با شيء مثبت، بلکه 
یا مادّیت تعریف مي شود” )نصر،  با عدم حضور جسمانّیت 
1375، 183(. دیدگاه نصر و بسیاري از اصول گرایان ما را به 

این سمت راهنمایي مي کنند که کالبد و فضا را در دو مرتبه 
از ادراک محیط پیرامون دریافت کنیم. به این گونه که کالبد، در 
روند »ادراک آفاقي و بیروني« و فضا در روند »ادراک انفسي و 
دروني« درک مي شود. به بیان دیگر، کالبد، دستاورد رویارویي 
پدیداري19 با محیط است و فضا حاصل برخورد دیداري طبیعتًا 
فرهنگ هایي که به ادراک آفاقي، پدیداري و محسوس اهمیت 
بیشتري مي دهند، به اصالت کالبد و شکل گرایش پیدا مي کنند و 
در برابر آن، فضا براي فرهنگ هاي انفسي، دیداري و شهودي 
مهم خواهد بود. در نتیجه، به خاطر همین انفسي بودن درک 
فضا، انسان به یک »این هماني با فضا« مي رسد و هویت خود را 
در آینۀ فضاي پیرامونش مي بیند. محتواي یک محیط ، عبارت از 

این تصویر انسان است که در فضا متبلور مي شود.
برداشت اردالن هم از کالبد و فضا، اگر چه داراي تعبیراتي تازه 
و معمارانه است، ولي از این دیدگاه جدا نیست. او تأثیر مشترک 
کالبد و فضا را در مفهوم »حس مکان« خالصه مي کند. “این حس، 
ادراکي فراگیر از ظاهر تا باطن کالبد و فضاست که شاید در 
بخش هاي ظاهري تر، کالبد و در بخش هاي تجریدي تر و باطني تر، 
فضا، عامل اصلي آن خواهد بود. امر مهم، حسي قاطع و معین از 
مکان است که هم شامل جسم است، و هم شامل روح و وجود 
آن محسوس و ملموس نیست، بلکه فقط در شعور و فهم بیننده 
وجود دارد که حدود جسماني شيء را با چشم ادراک مي کند و با 
عقل، روح مکان را به عنوان محتوا و مضمون تشخیص مي دهد” 
)اردالن، 1365، 11(. اردالن در جای دیگری می گوید: “با نمایان 
شدن جنبه های کیفی فضا، بی درنگ کاربردهای کّمی شان بدست 
می آیند. برداشت مثبت و زنده وار از فضا، بانی تمام آفرینندگی های 
معماری ست. این برداشت )که فضاست، نه شکل،که می باید به 
پیدایش صورت راهبر شود(، اساس درِک سنِت معماری ایران 

اسالمی است”)همان(.
مهدي حجت در این باره می گوید: “وقتي واژۀ فضا را به معناي 
کیفیت یا بیان یا تأثیر فضا استفاده مي کنیم، به تأثیر معماري بر 
انسان و تأثر انسان از آن عنایت داریم. به عبارت دیگر فضا در 
این معنا نوعي ادراک است، ]...[ فضا کیفیتي است که انسان تحت 
تأثیر کالبد معماري در مي یابد و تصویر فضاي عیني و خارج از 
ذهن، در آینۀ دل و ذهن انسان است و از آنجا که این آینه ها رنگ 
شخصیت هر انسان را بر خود دارند، تصویري که در آنها ایجاد 
مي شود، حاصل ترکیب امر عیني و بیروني )ُمدَرک( و صفات 
ُمدرِک است” )حجت، 1377، 19(. وی پس از آوردن مثال هایي، 
فضا و کیفیت فضایي را حاصل تعامل و ترابط »ماهیت عیني و 
کالبدي فضا« با »شخصیت و وجود ادراک کنندۀ آن« می داند و 

آن را »امري بین امرین« بر می شمرد. 
در فرهنگ اسالمي چه بسا فضا و شکل، هویت خود را با 
انسان درون آنها بیابد و محیط، با شخص، این هماني کند و نه 
وارون آن. دستاورد این روند، فراگیرترین دیدگاه در بارۀ این 
مسأله در معماري خواهد بود که تأثیر »مکین« را در »مکان« 
فراموش نمي کند. “قوت طراحی، با قوت ادراک فضا متناسب 
است. طراحی فضاهایی که حامل آن معانی باشد تنها از کسانی بر 

تلقی استاد از فضـا و تأثير آن بر آموزش معماری



نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی   شماره48   زمستان 1390

62

می آید 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 
معموالً به اهمیت کالبد فضا )ادراک شونده( واقف اند؛ این در حالی 
است که در جهان معماري درباره ی اهمیت ادراک کننده و تأثیر 
ویبر امر فضا غفلت می شود. این تناقض و عدم هماهنگی را در 
اهمیت به وجوه مختلف فضا، به گونه ای دیگر در قالب افتراق نظر 

و عمل در مدارس معماری نیز می توان دید. 

3-1- جمع بندی دیدگاه هاي معماران دربارۀ فضـا 
 در دروس تئوری و شرح درس مدارس معماری و همچنین در 
مقاالت و کتب معماري، به همۀ وجوه )کالبدي و غیرکالبدی( فضا 
 پرداخته  می شود و به شایستگي تحلیل مي گردد اما همان گونه که 
در مقدمۀ مقاله اشاره شده، در طراحی معماری و دروس عملی، 

کمتر به مقولۀ فضا و وجوه مختلف آن پرداخته می شود. 
• فضا، رابطه اي ناگسستني با زندگي دارد و مفهوم آن در 
رابطه با انسان و رفتارهای او، که نشأت گرفته از فرهنگ است، 

شکل می گیرد.
• هویِت تمدن ها و فرهنگ ها را بر اساس شکل و ساختار 
فضایي آنها مي توان طبقه بندي نمود؛ در واقع، عناصر و عوامل 

شکل دهندۀ فرهنگ ها، از عوامل اصلی تعریف کنندۀ فضا هستند.
• فضا، نوعي ادراک است. کیفیت معماري، ادراکي است که 

انسان از خودِ بنا انتزاع مي کند. 
• فضا کیفیتي است که انسان تحت تأثیر کالبد معماري در 
مي یابد. اساساً فضا بدون فرم وجود ندارد و این فرم است که 
فضا را مي سازد و تحت تأثیر قرار مي دهد. فضا مادۀ جوهري 

معماري است.
•  فضا به عنوان کیفیت جایگاهی )گاه: مکانی- زمانی( در 

ارتباط با مفهوم مکان، زمان و حرکت فهمیده می شود.
• فضا با مفهوم حضور در ارتباط است و امکان و ساحت 

وجود را مهیا می کند.
• فضا، مفهومی انسانی از رابطۀ انسان با هستی و محیطش 
)مادی و معنوی( را مشخص می کند. بنابراین فضا امري صرفًا 
عیني و خارج از ذهن انسان یا امري صرفاً ذهني و کیفیتي فارغ از 

عینیات نیست و در عین حال هر دوي اینها هست.
• »فضای صوتی« در موسیقی به واسطۀ فاصله ای که بین 
نت هاست تا امکان تشخیص و ترکیب آن فهمیده شود. »فضای 
بصری« شفافیتی است که باعث عبور نور می شود. »فضای 
کالبدی«، فاصلۀ خالی بین اشیا است که امکان حرکت کالبدی را 

ممکن می کند.
به  که  است  زندگی«  »فضای  از  بخشی  معماری  فضای   •
تجربه درمی آید ولی از آنجا که مفهومی هستی شناسانه و در 
رابطۀ انسان دارد می تواند 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 به  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 

لحاظ ُصنع و ساخت انسانی در طبیعت( است. 

3-2- مقایسۀ دیدگاه هاي فالسفه با دیدگاه هاي 
معماران دربارۀ فضـا

ادراک معانی که فضا و مکان به انسان القا می کند، منوط به 
شرایطی ویژه است. این شرایط، منبعث از جهان بینی و شناخت های 
قبلی انسان است. در این مقوله، معانی نمادین اشکال و فرم ها و 
ارتباط و تناسب آنها با یکدیگر، عملکرد فضای مورد نظر، سابقۀ 
ذهنی و از همه مهم تر، معیارهای زندگی فردی و اجتماعی نقش 
اصلی را ایفا می نمایند. البته معنای مورد نظر دنیای معاصر غالبًا 
متکی بر معنایی مادی و در واقع، نشانه یا حتی نمادی قراردادی 
است و حداکثر ادراکی ذهنی و نه دریافتی معنوی و روحانی است. 
همان گونه که در دو بخش قبل مشاهده شد، تأمل در تلقي و 
تعریف فالسفه و اندیشمندان در موضوعِ فضا به تعمق بیشتر در 
مفهوم معمارانه  از فضا کمک  می کند. هر چند که به نظر می رسد 
ارتباط مستقیمي با آن ندارد، همچنین به نظر نمي رسد تلقی ایشان 
از فضا با معنایي که معماران از آن ارائه مي کنند، اشتراک و 
هماهنگی چنداني داشته باشد. به عبارت دیگر “فضاي معماران 
و فضاي فالسفه، بیشتر، مشترک لفظی است تا معنوی” )حجت، 

.)18 ،1377

3-3- جمع بندی و ارتباط با نظرسنجی
در ادراک فضا یا تعریف فضا، دو دسته عوامل قابل بررسی 
این دو دسته مابه ازای ساحت های وجودی روانی  هستند که 
)ذهنی( و روحی )معنوی( انسان است. دستۀ اول، در واقع همان 
عواملی هستند که با عنایت به مباحث روان شناسی و آنچه در 
ادراک و تأثیر محیط و فضا بر انسان متداول است، مطرح اند. 
به  بنا  انسان،  که  معنایی  است؛  معنایی  مابه ازای  دوم،  دستۀ 
جهان بینی و فرهنگ خویش از مکانی که در آن قرار گرفته است، 
استنباط می نماید. 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 
انسان است که تسلط هر کدام بر انسان، وجه مرتبط با آن  را در 
فضا برجسته تر می کند. 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 راه کارها و روش های انتقال و 
آموزش این تلقی به دانشجویان معماری، مورد مداقه و بررسی 
قرار رفته است. اینکه چه بخش هایی از آن تعریف کلی فضا در 
مدرسۀ معماری به دانشجو آموزش داده می شود، از نتایج مورد 

انتظار این نظرسنجی بوده است.
و  فضا  بارۀ  در  فالسفه  و  اندیشمندان  دیدگاه  از  آنچه  با 
نیز تلقی معماری در این باره، حاصل آمده، سعی شده تا در 
نظرسنجِی صورت گرفته، ارتباط این تلقی از فضا )و پشتوانۀ 
نظری آن( را با دیدگاه و رویکرد آموزشی اساتید )که خود 
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معمارند(، دریافت شود. سپس، روش های آموزشی منبعث از 
آن رویکردها را استحصال گردیده است )مجموعۀ این مباحث 

در جدول یک آمده است(.

4- نظرسنجی از اساتيد 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 20 نفر( از دانشکدۀ معماری پردیس 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکدۀ شهرسازی و معماری 
دانشگاه هنر، مورد پرسش قرار گرفته اند. در این بخش، کاربرگ 
نظرسنجی، تهیه شد که شامل 3 پرسش تشریحی بود و سعی 
گردید تا به کلیۀ اساتید طرح معماری ارائه شود. از این میان 
تعدادی از اساتید پاسخ هایی را ارائه نمودند لیکن با وجود پیگیری 
مکرر )در 3 نوبت20 در مورد بیش از نیمی از پرسش شوندگان(، 
اغلب ایشان، از ارائۀ پاسخ به دالیل مختلف امتنا کردند؛ از جملۀ این 
دالیل می توان به عدم استقباِل اساتید از »مورد پرسش واقع شدن« 

اشاره کرد.

4-1- شرح پرسش نامه )نحوۀ تهيه و تنظيم 
پرسشنامه ها(

کاربرگ پرسش نامه، تحت عنوان »نظرسنجی از اساتید طراحی 
معماری« ارائه شد و در ابتدای متن آن، به شکلی مشخص، هدف 
از تنظیم و ارائه ی این پرسش نامه 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. دست یابی به موارد 

زیر و یافتن پاسخ های آنها، هدف این پرسش گری بود:
• الگوهای کلی تعریف اساتید معماری )طرح معماری( از فضـا

• پایگاه های فکری و پشتوانه های فلسفِی تعریف و تلقی استـاد 
از فضـا )ذهنیت و دیدگاه(

• راهبردهـای انتقال این تعریف و تلقی از فضا به دانشجـو 
• راه کارها و ابزار )یا روش ( های انتقال و بکارگیـری این 

تعریف
در ادامه ، سه سؤال زیر تحت عنوان »پرسش های 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؟ )پایگاه های فکری 
و پشتوانه های فلسفی آن کدام است؟( این تعریف و تلقی، چگونه 

در طراحی های خود شما، مؤثر است؟
• خلق فضا را، چگونه به دانشجو آموزش می دهید؟ ویژگی این 
روِش آموزش، نسبت به سایر روش ها چیست؟ تعریف و تلقی 
جنابعالی )استاد( از فضا، چگونه و در چه مقطعی از فرایند کار 

آموزشی به دانشجو منتقل می شود؟
• تعریف و تلقی جنابعالی )استاد( از »فضـا و نحوۀ شکل گیری 

آن«، چگونه و بر کجای ذهن دانشجو اثر می گذارد؟ و تأثیر آن 
تعریف و تلقی، بر محصول کار دانشجو است یا بر ذهن معمارانۀ 

وی؟
در انتهای کاربرِگ پرسشنامه، سؤال چهارم )سایر نظرات و 
راهنمایی ها(، به صورت آزاد طرح شد تا پاسخ دهندگان بتوانند 
با بهره گیری از آن، هم نقایص و کاستی های احتمالی موجود 
در پرسش های پیشین را بر طرف سازند و هم نظرات خود را 
در چارچوبی خارج از قالب پرسش های تدوین شده، بیان نمایند. 
صورت گرفته  نظرِی  مطالعات  با  مطرح شده  سؤاالت  ارتباط 
)همان گونه که در انتهای بخش 4 بیان گردید( به گونه ایست که 
سعی دارد تا ارتباط بین روش آموزشی را با دیدگاه و رویکرد 

آموزشِی منبعث از تلقی استاد از فضا، رصد نماید. 
در ادامه، چکیدۀ پاسخ های گرد آمده، در هر پرسش و نیز 

مقوله بندی هر دسته پاسخ، ارائه می گردد.

4-2- چکيدۀ پاسخ ها در پرسِش: تعریف و تلقی 
اساتيد از فضا 

• فضا تجسم کالبدی روابط مختلف جغرافیایی، زیبایی شناختی، 
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، اصلی ترین و ساختاری ترین موضوع معماری است 
و عبارت است از بستر فیزیکی و روحی که انسان در آن قرار 

می گیرد. این بستر دارای هر دو ویژگی معنایی و مادی است.
• فضا با این 4 عامِل »مکان«، »حرکت«، »زمان« و »مرز« در 
ارتباط است؛ فضـا، ساحت حرکت است و این امکاِن حرکت، نسبی 

است.
• آنچه فضا را از حجمی توخالی متفاوت می کند، کیفیت فضا )یا 

به تعبیری، بارِ کیفی آن( است.
• اساساً دو وجه در درک فضا وجود دارد: یک وجه مربوط 
به درِک شخصِی فرد است و وجهِ دیگر به کالبدی که مورد درک 

قرار می گیرد، بازمی گردد )مدرِک و مدَرک(
عینیت فضای معماری شیوۀ خاصی از صورت بندی 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 می یابد و 
شناسایی می شود؛ 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 دوره های 

مختلف، روحیۀ حاکم بر فضاهای کالبدی را می سازد. 
• »فضای معماری«، تشکیل شده از »فضای کالبدی معماری« 
انسانی است که در آن فضای کالبدی  و »فضای ذهنِی« آن 

حضور دارد. 
• تعریفی کلی از فضا نمی توان ارائه کرد. چون به ازای هر 

تلقی استاد از فضـا و تأثير آن بر آموزش معماری
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عملکرد، فضای خاص آن عملکرد وجود دارد. فضا، محصول 
معماری است. این لفظ، تعریفی فیزیکی دارد که بی خاصیت است 

و دردی را دوا نمی کند.
4-2-1- جمع بندی

با بررسی پاسخ های ارائه شده، این امر روشن می شود 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 جنبه ای از فضا 
را بیشتر مورد تأکید و یا توصیف قرار داده و یا به وجهی و 
ویژگی ای از فضا، بیشتر تأکید نموده است. این تنوع بیانی در تلقی 

از فضا را می توان در جدول1 مالحظه کرد.

4-3- چکيدۀ پاسخ ها در پرسِش: چگونگی آموزش 
»خلق فضا« به دانشجو )تعریف و تلقی استاد از فضا، 

چگونه به دانشجو منتقل می شود؟(
•   تأکید دوره های آموزشی دانشگاهی بر عوامل زیبایی شناختی 

و جغرافیایِی خلق فضا است. 
• الزم است استاد مربوطه این وجه ادراک انسانی- کالبدی 
را برای دانشجو پررنگ نماید. در واقع باید آن  چیزهایی را که 

شکل دهندۀ این وجوه هستند، پررنگ کرد. 
ممکن  آن  از  تصاویری  داشتن  بدون  فضا  یک  تّصور   •
از  خواه  باشند،  احساسی  و  ذهنی  تصاویر،  آن  نیست، خواه 

پیش انتخاب شده.
• آموزش فضا در معماری با و یا از طریق بازنمایی، تصور 
و ساخت مدل ها )ماکت ها، . . .( که حضور انسان را در فضا به 
نمایش می گذارد و جنبه های ادراکی و شناختی و تجربۀ انسان را 

از فضا مجسم می سازد، امکان پذیر است.
• در بررسی عوامل زیبایی شناختی، 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 می کند.
از فضاهای  ابتدایی طرح،  مرحلۀ  در  دانشجویان  بازدید   •
مراحل  مهم ترین  از  فضا  و روحانی  تجربۀ حسی  و  متفاوت 

آموزش درک فضا در معماری است.
به  و شروع  برنامه  تعیین  از  پس  معماری،  آموزش  در   •

مفهوم سازی و ایده یابی، امکان آموزش فراهم می گردد.
با  دانشجو  مواجهۀ  روند  یادگیری  آموزشی،  مهم  نکتۀ   •

موضوع ]فضا[ است21. 
• برای رسیدن به اثری بر پایۀ تصاویر، از توالی خالقیت های 
ذهنی، برداشت عینی از تصاویر انتزاعی و قابل انتقال کردن آنها به 
دیگران با روش  شبیه سازی سه بعدی استفاده می شود که نتیجۀ 
آن اثری است که با عمق نگاه، اندیشه و قدرت تصور طراح در 

ارتباط مستقیم است.
بنابراین اولین گام در روش شبیه سازی، برای آموزش   •
خلق فضا، قبول تجربۀ آن و برقراری حَسِ متقابل دانشجو و 

استاد است.
• بهره گیری از روش »تکه انگاری22« )کوالژ( یکی از راه کارهای 
آشکار کردن تصاویر پنهان است؛ تصاویری که به درون »ما«، 
دلتنگی های شخصی »ما« و ایده آل های به تصویر آمده در ضمیر 
ناخودآگاه »ما« وابسته است و به خلق فضای بهینه کمک شایانی 

می کند.
• آموزش صورت بندی و عرصه بندی فضا )به جای عبارت 
»خلق فضا«(، بیش از هر چیز، معطوف به نیازهای قطعی انسان 
به همنواخت سازی دنیای پیرامون، با ایجابات و نیازهای انسان و 

احراز و تبعیت هویت »خود«، خواهد بود. 
به دو عرصه،  پرداختن  و  اندیشیدن  به  باید  را  دانشجو   •

رهنمون نمود:
1- حل مسائل منطقی مربوط به طرح؛ 2- حل مسائل خالقانه 

جهت ایجاد فضایی متناسب با حال و روحیۀ استفاده کنندگان. 
آموزش هر کدام از عوامل مؤثر بر ادراک فضا، ابزار و   •
تکنیک های خاص خود را طلب می کند. در واقع، روش ها، متناسب 

با موضوعات انتخاب می شوند.
• در روش و روند آموزش، تالش بر این معطوف می گردد که 
کاری کنیم تا دانشجو بر این دو شاخه )یعنی هم وجود درک کننده 
شاخه  دو  این  ویژگی های  بر  و  درک شونده(،  موضوع  هم  و 

حساس شود.
4-3-1- جمع بندی

به  فضا  خلق  آموزش  می دهد  نشان  ارائه شده  پاسخ های 
دانشجو در دو جنبۀ نظری و عملی آموزش، مورد توجه مدرسین 
معماری بوده است. در جنبۀ نظری بر پررنگ کردن چیزهایی که 
شکل دهندۀ وجه انسانی )معنایی( و کالبدی )مادی( هستند، تأکید 
می گردد و در جنبۀ عملی، تالش برای ایجاد تجربۀ حضور دانشجو 
در گونه های مختلف فضاست. این امر با بهره گیری از مدل سازی، 
شبیه سازی، بازدید از فضاهای مختلف و مواردی از این دست با 
بکارگیری ابزار بیانی مختلف23، صورت می پذیرد. تفاوت اصلی 
روش های مدرسین با یکدیگر، در جنبۀ عملی آموزش است که 
البته تأثیر بیشتری نیز بر شکل گیری تصور معمارانۀ دانشجو نیز 

دارد. 

4-4- چکيدۀ پاسخ ها در پرسِش: تعریف و تلقی 
اساتيد از »فضـا و نحوۀ شکل گيری آن«، چگونه و 
بر کجای ذهن دانشجو اثر می گذارد؟ و تأثير آن 

تعریف و تلقی، بر محصول کار دانشجو است یا بر 
ذهن معمارانۀ وی؟

• توجه به آغازگاه خاص هر موضوع در آموزش طراحی 
معماری، بیان گر اهمیت تأثیر بر ذهن معمارانۀ دانشجو است که 

این امر نیز نهایتاً بر محصول کار وی مؤثر است.
• »پرسش افزایی«، در کارگاه آموزشی )آتلیۀ ترکیب و آتلیۀ 
طرح معماری(، یک اصل است؛ لذا ارائۀ »دانش گونه« در انتقال 
تعریف فضا به دانشجو باید جای خود را به ارائۀ »پرسش گونه« 
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 صورت بندی 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 حوزه ای بسیار وسیع تر تبدیل می نماید.
معماری،  بر  تأثیرگذار  عوامل  معرفی  با  می شود  سعی   •
دانشجو با مسائل متعددی که در طراحی باید با آنها روبرو شود، 
آشنا شود و سپس با معرفی روش های طراحی و روش شناسی 
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 
می گذارد. در واقع دانشجو، ابتدا تلقی استاد را تجربه می کند و به  
تدریج این تلقی در او هم نهادینه شده و در ذهن او منعکس می شود.

4-4-1- جمع بندی
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، پاسخ های شفافی از سوی پرسش شوندگان 
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 روشن تر پاسخ گفته اند.

4-5- مقوله بندی نظرات مدرسين
مجموع نظرات و پاسخ های ارائه شده، در 9 دسته مقوله بندی 
گردیده و در قالب جدول 1، ارائه شده است. مشخصات هر دسته، 

در سه بخش کلی زیر مورد اشاره قرار گرفته است:
»تلقی اساتید از فضا«، »دیدگاه و رویکرد آموزشِی« معطوف 
آن تلقی، و نهایتاً »ویژگی و محوریت روش های آموزشی« در 

هر دسته.

جدول 1- مقوله بندی تلقیات فضایی و روش های آموزشی.

تلقی استاد از فضـا و تأثير آن بر آموزش معماری
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نتيجه
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 بخش هایی از آن تعریف کلی، توجه 
دارند و چه بخشی از تلقی خود را )و به چه طریقی( به دانشجویان 
منتقل می کنند و آموزش می دهند و نهایتاً پرداختن به این پرسش 
که تأثیر آن تعریف و تلقی، بر محصول کار دانشجو است یا بر 

ذهن معمارانۀ وی؟
تأمل در تلقي و تعریف فالسفه و اندیشمندان در موضوعِ فضا 
به تعمق بیشتر در مفهوم معمارانه  از فضا کمک  می کند. هر چند که 
به نظر می رسد ارتباط مستقیمي با آن ندارند. یکی از موضوعات 
تعریف کنندۀ 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 می شود با تجربۀ فضایی 
انسان از آن فضا بستگی دارد. موضوع بنیادینی که تأثیر فرهنگ 
و جهان بینی بر تعریف فضا را نشان می دهد، باور به فضای مادی 
در مقابل باور همزمان به فضای مادی و فضای غیر مادی است. 
لذا می توان گفت که »فضا« مولود آدمی است و منبعث از امر 

درونی وی است.
با بررسی پاسخ های ارائه شده، این امر روشن می شود که 
در تلقی و تعریف فضا در ذهن مدرسین معماری، نوعی یگانگی 
و هم سویی کلی وجود دارد که البته در واژگانی متفاوت بیان 
گردیده است. لیکن علی رغم وجود اشتراکات و تشابهات کلی 
در  تعاریف ارائه شده در موضوع »فضا«، وجوه افتراقی نیز در 
این تلقی ها، دیده می شود. این امر زمانی روشن تر می گردد که از 
چگونگی آموزش »خلق فضا« به دانشجو و به عبارتی از چگونگی 
انتقال تعریف و تلقی استاد از فضا، به دانشجو سؤال می شود. 
چراکه پاسخ های این بخش، تفاوت ها را آشکارتر می کند. لیکن 
به وضوح می توان دریافت که تعریف و تلقی استاد از فضا و 
پایگاه های فکری و پشتوانه های فلسفی آن تعریف، به شدت بر 
نحوۀ شکل گیری روش آموزشی، و متعاقب آن، بر ذهن دانشجو 
اثر می گذارد. هر چند این تعاریف، کلی بوده لیکن عمدتاً بر دو وجه 

معنایی وکالبدی اشاره دارند.
با توجه به جدول 1، مالحظه می شود که تلقی اساتید از فضا، 
سیری از تعاریف مشخص و واضح )حداقل در ذهن مدرس( تا 
بی تعریفی یا عدم اعتقاد به ارائۀ تعریف را داراست. در دیدگاه و 
رویکرد آموزشی معطوف به تلقی اساتید نیز، طیفی از روش های 
ثابت و یکسان معطوف به »دانش محوری« )برای همۀ دانشجویان 
»پرسش محوری«  بر  متکی  روشی  تا  طراحی(  موضوعات  و 
)منبعث از ذهن تک تک دانشجویان و ویژگی موضوعات گوناگون 

طراحی( را می توان مالحظه کرد. 
باید توجه داشت که آنچه از تعریف و تلقی کالبدی استـاد از 
فضـا و ذهنیت و دیدگاه وی در این باره، حاصل می آید، اگرچه 
بسیار نیکو و بلکه ضروری است، و ناظر بر هر دو جنبه از فضا، 
یعنی جنبۀ عینی و مدَرک و هم جنبۀ ذهنی و مدرِک است، لیکن در 

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 
و عملِی آموزش دانشجو معطوف است، لیکن با توجه به پاسخ های 
گرد آمده این امر استنباط می گردد که در جنبۀ نظری آموزش خلق 
فضا، بر پررنگ کردن مؤلفه های شکل دهندۀ وجه انسانی )معنایی( 
و کالبدی )مادی( تأکید می گردد و در جنبۀ عملی آن، ایجاد تجربۀ 
حضور دانشجو در گونه های مختلف فضا مد نظر است. تفاوت 
با یکدیگر، در جنبۀ عملی آموزش  اصلی روش های مدرسین 
است که البته تأثیر بیشتری نیز بر شکل گیری 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 بررسی ها
در انتها نتایج حاصل از بررسی ها را بدین شرح می توان بیان 

داشت:
1- با وجود اشاره به مفهوم فضا در کالم و نظر، در آموزش 

به صورتی گنگ و نامشخص به آن پرداخته می شود. 
2- در 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.
3- تقویت جنبه های روان شناسانۀ محیطی در آموزش طراحی 

معماری، در احساس و ادراک فضاهای مختلف کمک می کند.
آموزش  و  معماری  در  فضا  موضوع  اهمیت  به  نظر   -4
معماری، ضروری است تا در دروس نظری، از جمله در تاریخ 
نحله های  با  فضایی  فلسفه اندیشی  ارتباط  معاصر،  معماری 
معماری و دیدگاه های هر کدام از این نحله ها و معمارانشان به 

مفهوم فضا، مورد اشاره و مرور قرار گیرد.
5- بهره گیری از ابزار آموزشی و شبیه سازی های فضایی 
برای دانشجویان، مستلزم تسلط دانشجویان به حجم شناسی و 
قدرت تصور باالست که این موارد، بر اهمیت آموزش های عملی 

در سال های آغازین و کارگاه های ترکیب، تأکید می کند.
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 هم قدمی و هم راهی 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 می گردد(.

پيشنهادهایی برای پژوهش های مشابه و مرتبط 
بعدی

• در این مقاله موضوع آموزش خلق فضا صرفاً از زاویه 
نگاه مدرسین مورد بررسی قرار گرفته است؛ لذا می توان برای 
دستیابی به نتیجه  و محصولی جامع تر، نظرسنجی این پژوهش 
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پی نوشت ها:

1  کتاب »فضا، زمان، معماری« نوشتۀ گیدئون سال های متمادی است 
که به عنوان معتبرترین کتاب تاریخ معماری معاصر به فارسی ترجمه 
شده و مورد استفاده قرار می گیرد. »فرم، فضا، نظم«، اثر چینگ نیز در چند 
سالۀ گذشته نقش مؤثری در آموزش معماری داشته است. توجه به نام 
این دو کتاب و اشارۀ نویسندگان آنها به کلمۀ فضا در عنوان کتاب خود 

گویای اهمیت این مقوله در این کتاب هاست.
2  “از طریق هیچ عکسی نمی توان به طور واقعی، معماری را درک کرد. 
خیلی از ارزش های معماری در تصاویر از دست می روند. هرگز نمی توان 
حسی را که با لمس کردن مصالح در محیط و حرکت در فضای معماری 

می یابیم، با دیدن عکس به دست آوریم” )طالبی، 1378، 74(.
3 Continuous & Unoccupied Area.

4 Dimensions.
5 An Interval of Time.
6 Concept.

7  نظم بخشیدن مکان )فضا( در هندوایسم، با ساخت معبد )به عنوان 
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