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چکیده

بیان مسئله :فرم ،مفهومی بنیادین در گفتمان معماری است که متأثر از تحول اندیشۀ معماری دستخوش
شده است .انباشت غیر نظاممند مفاهیم فرم در گفتمان معاصر ،ابهام و پیچیدگی معنایی
تحوالت متعددی 
فرم را موجب شده است .از سوی دیگر عدم توجه به ماهیت پویای فرم و شناخت ناکافی از نیروهای مؤثر
نمایان ساخته و کارایی آن را در پاسخگویی به مسائل امروز

بر تحول آن ،فرم را همچون مفهومی منجمد
کرده است.
معماری با تردید همراه 
اهداف پژوهش :این مقاله درپی بنانهادن بستری نظری است که ضمن وضوحبخشی و ساماندهی بدین
مفهوم گونهگون ،پویایی مفهومی آن را نیز تضمینکند.
روش پژوهش :این پژوهش با استناد به رهیافت تبارشناسی فوکو به انجام رسیده است .نخست شرایط
شکلگیری مفهوم فرم از مبدأ پیدایش آن در اندیشۀ فلسفی بررسی شده ،سپس با تکیه بر دستاوردهای
شده است .پس از کدگذاری و مقولهبندی ،تحوالت بنیادین
حاصل به نظریههای جریانساز معماری رجوع 
مفهوم فرم و شرایط و پیامد تحول آنها تحلیل و نقدی از وضعیت امروز فرم ارائه شده است.
نتیجهگیری :یافتهها نشان میدهد تحول مفهوم فرم ریشه در تحول شناخت معماری از سه منظر
هستیشناسی ،زیباییشناسی و معرفتشناسی دارد .در میان این نیروها ،معرفتشناسی و تحلیل نحوۀ
شناخت انسان مهمترین عامل تحول فرم از گفتمان پیشامدرن تا دوره معاصر بوده است .تحول شناخت
معماری به شکلگیری شش مرز مفهومی فرم مشتمل بر جلوه ،ایده ،گونه ،ساختار ،معنا و قابلیت انجامیده
است که هریک ناگزیر از اقتضائات شناختی ،فهم معماری را به وجوه خاصی از آن محدود کردهاند .در چنین
تالش شده ضمن ایجاد بستری برای ساماندهی مفاهیم فرم و تضمین

وضعیتی با طرح مفهوم «میدان فرم»
و پویایی این مفهوم ،متناسب با تحوالت شناختی ،دستیابی به فهمی جامع از معماری نیز تضمین شود.
واژگان کلیدی :فرم ،شناخت معماری ،مرز مفهومی ،اندیشۀ فلسفی ،میدان فرم.

مقدمه و بیان مسئله

فرم از جمله مفاهیم بنیادین معماری است که عليرغم
متعارفبودن و گستردگي كاربرد ،کارآیی این مفهوم در
* اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري سمیرا عادلی با عنوان «تبیین فرم در معماری»
است که به راهنمايي دکتر هادی ندیمی و دکتر محمود رازجویان و مشاورۀ دکتر
احمد علی اکبر مسگری در دانشگاه شهید بهشتی در حال انجام است.
** مربی دانشکدۀ هنر و معماری صبا ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،ایران.
*** نویسندۀ مسئول02129902871 ، h_nadimi@sbu.ac.ir :

گفتمان معاصر از سوی برخی متفکرین به چالش کشیده
شده است« .آدریان فرتی» پیدایش نگرش شکاک به فرم
را در ربط با پیچیدگی و ابهام این مفهوم و کاستیهای
آن در پاسخگویی به دغدغههای امرو ِز معماری ارزیابی
کرده است ( . )Forty, 2000, 172ریشه این بدگمانی
را میتوان دستکم در دو عامل اساسی جستجو نمود.
عامل نخست ،گونهگونی و تنوع مفاهیم فرم در تاریخ
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سمیرا عادلی و هادی ندیمی

نظریهپردازی است که به گونهای غیرنظا ممند و آشفته
در گفتمان معاصر انباشت شده و پیچیدگی و ابهام فرم را
موجب شده است .عامل دیگر غفلت از این حقیقت است
که این تنوع مفهومی از پویایی و کلی و بازبودن مفهوم
فرم حکایت دارد؛ ویژگیای که تطور مستمر فرم را متأثر از
تحوالت اندیشۀ معماری طلب میکند .در چنین شرایطی،
غفلت از بازاندیشی فرم در دوران معاصر ،این بدگمانی را
برانگیخته است که فرم ،بيش از آنكه مفيد فايده باشد،
دوام آورده است .بر این اساس :الف) تبیین سامانهای
منسجم از مفاهیمی که فرم بدان داللت داشته باشد؛ و
ب) تالش برای پایهگذاری مبنایی نظری که تعابیر جدید
از فرم را ممکن میسازد ،ضرورتی است که محوریت بحث
مقالۀ پیش روی را شامل میشود .پژوهش حاضر به طور
مشخص به دنبال پاسخگویی بدین پرسشهاست که :در
تاریخ نظریهپردازی معماری ،مفهوم فرم چه تحوالتی یافته
است؟ تحوالت فرم چه معنا و مرزبندی از فرم را بهدست
داد هاند؟ وضعیت مفاهیم فرم از منظر شرایط و پیامد
تحوالت آن چگونه است؟ و چه تعبیری از فرم میتواند
ضمن ساماندهی مفاهیم فرم ،پویایی مفهومی آن را نیز
تضمینکند؟ این پژوهش مبتنی بر رهیافت تبارشناسی
است و سه گام اساسی :تحلیل مبدأ و تبار فرم در اندیشۀ
فلسفی ،شناسایی و تحلیل تغییرات مفهومی فرم در معماری
و نقد فرم را شامل میشود .درگام اول به گفتمان فلسفۀ
کالسیک به عنوان مبدأ پیدایش مفهوم فرم رجوع شده؛
که ماحصل آن شناسایی حوزههای شناختیاست که عرصۀ
کاربرد و نوع مواجهۀ نظری با فرم را آشکارمیسازد .درگام
دوم با رجوع به نظریههای تحولآفرین معماری در قالب
سه بحث اصلی به تبیین مفاهیم فرم پرداخته شده است؛
نخست معرفی مفاهیم فرم و چگونگی تحوالت آن؛ سپس
تحلیل مفاهیم فرم از منظر شرایط تحول و پیامد آن.
ماحصل این تحلیل نمایانشدن نیروهای مؤثر بر تحوالت
فرم و شناسایی وجوه و درونمایههایی از معماری است
که مفاهیم فرم بدان تأکید کردهاند .در نهایت ضمن اتخاذ
رویکردی نقادانه به وضعیت فرم در گفتمان معماری ،تالش
شده چشماندازی به بستر نظری برای ساماندهی مفاهیم
فرم گشوده شود.

پیشینۀ پژوهش

مطالعات پیرامون فرم را میتوان در دو دسته کلی طبقهبندی
کرد :دستۀ نخست شامل مجموعه پژوهشهایی پردامنه
است که با فرض معنایی معین از فرم ،از منظرهای مختلف
به بسط وجوه فرم پرداختهاند .در دسته دوم خود مفهوم
فرم موضوع تفکر است .در زمرۀ این پژوهشها که پژوهش
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پیش رو نیز در این حوزه قرار دارد ،گروهی معطوف به تاریخ
مفهوم فرم شدهاند ،چنین پژوهشهایی یا از منظر فلسفی
به مفهوم فرم نگریستهاند و یا اینکه اندیشۀ فلسفی سهم
قابل توجهی در تبیین مفهوم فرم داشته است .از آن جمله
میتوان به دو پژوهش ارزشمند «تاتارکویچ» (Tatarkiewicz,
 )1980و«رومن اینگاردن» ( )Ingarden, 1960اشاره داشت.
تاتارکویچ در بررسی مفاهیم فرم در تاریخ زیباییشناسی با
اتخاذ رویکردی توصیفی و روشی که از آن به روش ذوقی و
شهودی تعبیر میکند به پنج مفهوم اصلی فرم اشاره دارد.
اینگاردن نیز در نوشتاری در حوزۀ فلسفه هنر برای فرم
 9معنای مختلف برشمرده است .در پژوهشهای مرتبط با
گفتمان معماری مطالعه آدریان فرتی در خور تأمل است.
این پژوهش به بررسی نگرشهای مختلف به فرم در گفتمان
قرن بیستم معماری اختصاص دارد .او با اذعان به ماهیت
پیچیده و پرابهام فرم ،براین باور است که فهم فرم جز از
طریق فهم «آنچه غیر فرم شناخته میشود» ممکن نیست
و بدین منظور به تبیین هشت مفهوم میپردازد که در تقابل
با مفهوم فرم قرار دارند (جمعبندی از آراء این محققین در
جدول  1ارئه شده است) .در پژوهش پیش رو ضمن توجه
به اندیشۀ فلسفی به عنوان عاملی مهم در تحوالت فرم تالش
شده از طریق  )1تمرکز بر آرا و اندیشههای معماری)2 ،
پوشش طیف گستردهای از نظریهپردازی تاریخ معماری)3 ،
اتخاد روششناسی مشخص ،و  )4گذر از رویکرد توصیفی
به رویکردی تحلیلی  -علی ،تبیین مناسبی از مفهوم فرم،
متناسب با ادبیات حوزۀ معماری ،ارائه شود.

مبانی نظری

فرم به عنوان یکی از مفاهیم معماری ،برساختی نظریاست
که از نحوۀ شناخت و اندیشهورزی در باب معماری حکایت
میکند .هرگونه شناخت نظری مستلزم مفهومسازی است و
تغییر یا تحول در شناخت مستلزم تغییر یا تحول در مفاهیم
است« .رینولدز» در کتاب «مبادی و اصول نظریهآفرینی»
شکلگیری اندیشۀ انقالبی در حوزۀ دانش علمی را مستلزم
مفهومسازیهای نوین و انقالبی میداند که تحول در نظام
مفاهیم را موجب میشود ( .)Reynolds, 1971, 22-26به
اعتقاد «ماکس وبر» مفهومسازی ناگزیر از سادهسازی و انتزاع
است و از آنجا که هر مفهومی صرفاً از زاویهای محدود به
پدیده مینگرد ،تحوالت شناختی با تغییر نوع نگاه ،مفاهیم
را در معرض تغییر دائمی قرار میدهند ( Tumer, 1992,
 ،)214ماهیت در حال تغییر شناخت و اندیشۀ معماری،
به تحوالت مفهومی مستمر میانجامد و تغییر در گسترۀ
معنایی یا مدلول مفاهیم پیشین را موجب میشود .مبتنی
بر چنین نگرشی ،فرم مفهومی پیوسته در حال دگرگونی
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جدول  .1پژوهشهای برجستۀ انجامشده در حوزۀ تاریخ مفهوم فرم ،حوزۀ مطالعاتی و دستاوردهای حاصل .مأخذ :نگارندگان.

محقق

حوزۀ مورد پژوهش

مفاهیم فرم

تاتارکویچ

زیباییشناسی

نظم و ترتیب ،وجه محسوس ،خطوط حاشیهای ،ذات و جوهر ،ویژگی ماتقدم ذهنی.

اینگاردن

فلسفه هنر

ویژگی تعینبخش ،عمل تعینبخشی ،ترتیب و آرایش ،چیستی ،ویژگی ثابت ،ویژگی
محسوس ،امر ذهنی ،محصول نهایی ،قاعده و قانون.

فرتی

گفتمان قرن بیستم
معماری

فرم امری غیر از تزیین ،ویژگی فرهنگی ،ارزشهایاجتماعی ،عملکرد ،معنا ،واقعیت،
ویژگیهای زیستمحیطی و تکنولوژیکی.

روش تحقیق

پژوهش حاضر ،پژوهشی تفسیری _تحلیلی در حوزۀ مطالعات
تاریخ مفهوم است که مبتنی بر رهیافت تبارشناسی فوکو به
انجام رسیده است .تحلیل مبدأ ،تحلیل تغییر مسیر مفهوم
فرم و نقد وضعیت فرم سه گام مهم روششناختی را شامل
میشود .در این پژوهش تحوالت مفهوم فرم در اندیشۀ
معماری از منظر تحول در اندیشۀ فلسفی پشتیبان بررسی
شده است .در مسیر شناسایی مفاهیم فرم ،تحوالت بنیادین
اندیشۀ فلسفی و همچنین مالحظاتی مرتبط با تقسیمبندی
تاریخ معماری ،مالک تمییز ادوار مختلف نظریهپردازی
معماری قرار گرفته است .براین اساس تاریخ نظریهپردازی
معماری به پنج دوره :کالسیک ،رنسانس ،پیشامدرن (قرن 17
تا اوایل قرن  ،)19مدرن و پسامدرن تفکیک شده 1و نظریههای

...................................................................

است که تحول آن وابسته به تحول اندیشۀ معماری است.
تبارشناسی فوکو رهیافتی نظری  -روش شناختی در حوزۀ
مطالعات مفهومی است که از دو نگرش کالن به فرم پشتیبانی
میکند .این دو نگرش شامل نگاه تاریخی و نگاه نقادانه به
فرم است .تبارشناسی مبتنی بر فهم تاریخی از مفهوم فرم بنا
شده است .مبتنی بر چنین نگرشی ،فرم مفهومی تاریخمند
محسوب میشود که ماهیت آن در گرو تاریخی است که فرم
یافته است (فوکو.)43 ،1387 ،
در دل آن شکل گرفته و تغییر 
مفاهیم فرم محصول تعامل نیروهای شکلدهنده بدان تلقی
میشوند و شناخت مفهوم فرم مستلزم شناسایی نیروهای
دخیل در شکلگیری و تحول آن است .براین اساس وضع
کنونی فرم ماحصل تطورات و مرزبندیهایی است که در
گفتمانهای مختلف بهواسطة تفاوت در منظر شناختی برای
فرم ترسیم شده است .از سوی دیگر تبارشناسی مبتنی بر
َمنشی انتقادی به وضعیت امروز مفهوم مینگرد و از مسی ِر
وضع موجود در تالش است راه را برای شکلگیری
نقادیِ
ِ
مفاهیم جدید فرم بازنماید و نشان دهد که وضعیت اکنون
فرم تنها وضعیت قابل تصور برای آن نیست .دستیابی به این
هدف در رهیافت تبارشناسی از طریق مسئلهسازی وضعیت
امروز فرم ،تحلیل پیشینه و شرایط ظهور مفاهیم فرم و تبیین
محدودیتها و امکانات وضع موجود فرم محقق میشود .در
پژوهش پیش رو به منظور شناسایی شرایط و نیروهایی که
به ظهور مفاهیم فرم انجامیدهاند ،به حوزۀ اندیشۀ فلسفی
رجوع شده است .این امر بنا به دالیلی صورت گرفته که در
ادامه بدان پرداخته میشود.
 اندیشۀ فلسفی ،مبدأ فرم :در رهیافت تبارشناسی فوکوتحلیل مبدأ به عنوان اولین مرزبندی مفهوم که از آن به
«جلد صفر» نیز تعبیر میشود در کنار تحلیل تغییرات
مفهوم (دیگر مرزبندیهای مفهوم) گام مهم روششناختی
به شمارمیرود .رجوع به مبدأ این امکان را فراهم میآورد
تا نیروها و عوامل متعددی که در پس پشت مفهومی واحد
پنهان شدهاند و بدان شکل دادهاند ،نمایان و برجسته شوند.

ضرورت روششناختی ذکرشده ،زمینۀ رجوع به اندیشۀ فلسفی
است؛ چراکه به اذعان متفکرین این حوزه آغاز حیات پویای
فرم با ورود آن به عرصه تأمالت فلسفی همراه بوده است
(Forty, 2000, 154; Madrazo, 1995; Pazouki, 2008,
.)155; Tatarkiewicz, 1980, 220
 اندیشۀ فلسفی ،محرک تغییرات فرم :شناسایی مفاهیمفرم مستلزم بررسی تغییرات مفهوم فرم در گذر زمان است.
در بررسی حاضر از میان دو دسته تغییر جزیی -تدریجی و
تغییر بنیادین  -جهشی ،تغییرات بنیادین مالک شناسایی
مفاهیم فرم قرار گرفتهاند .تغییر بنیادین بیش از همه معطوف
به تغییر در مبادی و مبانی اندیشۀ معماری یا همان فلسفه
معماری بوده که به عنوان فلسفهای مضاف متأثر از اندیشۀ
فلسفی در معنای عام آن است .رجوع نظریهپردازان به اندیشۀ
فلسفی به عنوان اندیشۀ پشتیبان نظرورزیهای معماری،
سنتی دیرپا و مستمر در تاریخ نظریهپردازی معماری غرب
محسوب میشود (کالینز )24 ،1375 ،و این امر تحول اندیشۀ
فلسفی را به نیرویی مؤثر در تحول اندیشۀ معماری و مفهوم
مبدل ساخته است.
فرم ّ
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شاخص و جریانساز هر دوره ،منبع و بستر واکاوی تحوالت
فرم تعیین شد ه است .این نظریهها ،آرای «ویترویوس»
در دوره کالسیک و آرای «آلبرتی» و «واساری» در دوره
رنسانس را شامل میشود .همچنین در دوره پیشامدرن
گفتمان کالسیکگرا و رمانتیسیسم ،در دوره مدرن گفتمان
فرمالیسم ،پراگماتیسم و ایدهآلیسم و در دورۀ پستمدرن
نظریههای معماری با گرایشهای مختلف زبا نشناختی
(مشتمل بر نشانهشناسی ،ساختارگرایی و پساساختارگرایی)،
پدیدارشناختی و مارکسیستی منابع و بستر تحقیق تعیین
شدهاند .پس از شناسایی نظریهها ،اصطالحات و مفاهیمی
که فرم را درگفتما نهای معماری نمایندگی و همراهی
کردهاند ،شناسایی و کدگذاری شده و پس از تفسیر ،تحلیل
و مقولهبندی ،مفاهیم فرم و شرایط و پیامد تحوالت فرم
تبیین میشود .در نهایت با اتخاذ نگرشی نقادانه به وضعیت
فرم ،به بازاندیشی این مفهوم پرداخته میشود.

وجهی متفاوت یافته و در هیئت مفهومی ذیوجوه نمایان
شده است .از سوی دیگر ،بسط مفهوم فرم در اندیشۀ فلسفی
موجب شد فرم در دو مرتبۀ فرم درونی و فرم بیرونی در
اندیشۀ فلسفی مدنظر قرار گیرد .فارغ از تفاوت نسبت میان
این دو فرم در دو دیدگاه افالطونی و ارسطویی ،فرم درونی
که بعضاً به فرم نخستین نیز تعبیر شده است همان عامل
حقیقی تضمینکنندۀ هستی ،زیبایی و معرفت به پدیده
است که بر امری غیر محسوس داللت دارد و فرم بیرونی در
انطباق با معناشناسی لغوی فرم ،به جلوه و وجه محسوس
پدیده اشاره دارد .تعدد و کثرت وجوه و مراتب فرم از یکسو
و پویایی درونی حوزههایشناختی از سوی دیگر دو عامل
تأثیرگذار بر شکلگیری تعابیر مختلف از فرم و تحول آن
در اندیشۀ فلسفی محسوب میشوند .پویایی و تحول انواع
شناخت در اندیشۀ فلسفی ،زمینهساز تحول در مبادی و منابع
اندیشۀ معماری شده ،و تحول مفهومی فرم در نظرورزیهای
معماری را نیز موجب شده است.

«فرم» حرفنگاری واژۀ  formدر زبان انگلیسی است .این
واژه برگردان لغت التین  formaاست که توأمان جایگزین دو
کلمه یونانی  eidosدر آرای فلسفی افالطون (347-427پ.م).
و  morpheدر آرای فلسفی ارسطو (322-384پ.م ).شده
است ( .)Tatarkiewicz, 1980, 220حیات پویای فرم در
فلسفه با تلقی خاص «افالطون» از این مفهوم و بسط حوزۀ
معنایی فرم در قیاس با معنای لغوی آن آغاز شد و در آرای
«ارسطو» نیز با اصطالحات و رویکردی متفاوت بدان پرداخته
شد .با توجه به خاستگاه دوگانۀ فرم در اندیشۀ فلسفی ،آرای
این دو متفکر به عنوان مبدأ ظهور و پیدایش مفهوم فرم
مدنظر قرار گرفته است .بررسی آرای این متفکران بیانگر
آن است که فرم در فلسفه کالسیک دستِکم بنیان و نقطۀ
اتکای نظرورزی در حوزههای شناختی مختلف مشتمل بر
هستیشناسی ،معرفتشناسی ،زیباییشناسی (فتحی،1385 ،
174؛ )Madrazo, 1995, 19و روششناسی (Edwards, 1972,
 )18-33, 254محسوب میشود .در این ساحت اندیشه به
پرسش از عوامل تضمینکنندۀ هستی پدیده ،معرفت حقیقی
به پدیده ،زیبایی پدیده و نحوه شکلگیری و تکوین پدیده با
رجوع به مفهومی واحد به نام «فرم» پاسخ داده شده است .از
منظر هستیشناختی ،فرم بر ذات و جوهر داللت دارد ،و علت
بنیادین و منشأ پدیدهها و در عین حال کمال ،فعلیت یا غایت
متعلق
آنها محسوب میشود .فرم از منظر معرفتشناختی
ِ
معرفت حقیقی به شمار میرود و از منظر زیباییشناختی
تضمینکنندۀ زیبایی است .از منظر روششناختی نیز فرم،
تعین و تکوین پدیده را هدایت و کنترل میکند .براین اساس
فرم در بدو پیدایش متناظر با هریک از حوزههای شناختی،

انحای شناخت معماری ،محرک و مرجع مفهوم فرم
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تحول مفهوم فرم در معماری مدیون تحول در شرایط و
نیروهای مؤثر بر پیدایش آن است .به منظور شناسایی
نیروهای محرک مفهوم فرم به پیچیدهترین حالت مفهوم در
جلد صفر آن رجوع شده است .بسط مفهومی فرم در اندیشۀ
فلسفی ،فرم را مفهومی دوگانه نمایان ساخته و به دو نحوۀ
انجامیده است .فرم در معماری

حضور فرم در گفتمان معماری
از یکسو متأثر از معناشناسی لغوی است که در این معنا
نماینده فرم بیرونی و جلوۀ محسوس اثر معماری و از سوی
دیگر متأثر از بسط معنایی آن در اندیشۀ فلسفی است که
فرم درونی و متعلق اصلی شناخت معماری محسوب میشود.
دوگانگی مفهومی فرم و مالزمتیافتن آن با شناخت معماری،
دو ویژگی است که فرم را در معرض تأثیر نیروهای مشخصی
قرار داده است .تحلیل نظریههای معماری از منظر تحول در
اندیشۀ فلسفی پشتیبان ،نشان میدهد که تحول فرم در هر
مقیاس مفهومی ،ریشه در تحول شناخت معماری از سه
دو
ِ
منظر هستیشناسی ،معرفتشناسی و زیباییشناسی دارد.
در دورههای پنجگانه ،یکی از این سه نحوۀ شناخت به عنوان
حوزۀ شناختی پیشرو ،اصلیترین مسئله و دغدغۀ دوران به
شمار آمده و سهم غالب نظرورزیهای فلسفی و معماری را
به خود اختصاص داده است؛ به گونهای که دستاوردهای این
حوزۀ شناختی بیشترین تأثیر را بر تحول شناخت معماری
و نمایانشدن مفهومی جدید از فرم داشته است .یافتهها
نشان میدهد درگفتمان کالسیک و رنسانس ،نظرورزی در
باب فرم بر شالودۀ باورهای هستیشناسی و زیباییشناسی
بنا شده است وگفتمان معماری در سه دورة پیشامدرن،
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فرم و مرزهای آن در معماری
•فرم به مثابۀ جلوه

«جلوه» مرز مفهومی از فرم است که بر وجه محسوس اثر
معماری داللت دارد .دو واژۀ  ideaو  Morpheکه فرم با آنها

...................................................................

مدرن و پسامدرن بیش از همه متأثر از موضعگیریهای
معرفتشناسی است .در این ادوار نظرورزی در باب عملکرد
ادراکی و شناختی انسان مهمترین نیروی تأثیرگذار بر
تحوالت مفهومی فرم محسوب میشود .بررسی انجام شده
نشان میدهد تحول حوزۀ شناختی پیشرو ،با تحول در نوع
نگاه و صورتبندی کلی اثر معماری ،دیگر انحای شناخت
را نیز همراستا و همسوی با خود دیگرگون ساخته است.
براین اساس هرچند حوزۀ پیشرو بستر شکلگیری نخستین
صورتبندی از مفهوم فرم در هر دوره محسوب میشود ،لیکن
تحول توأمان دیگر انحای شناخت ،نظام مفاهیم آنها را در
هماهنگی با تلقی جدید از فرم متحول ساخته است .رجوع
به مفهوم جدید جهت پاسخگویی به مسائل حوزههای مذکور،
وجوه مختلف فرم را حفظ و غنای مفهوم جدید فرم را تضمین
میکند .بدینترتیب در هر دوره سه نحوۀ شناخت معماری-
هستیشناسی ،معرفتشناسی و زیباییشناسی-مسائل کالنی
را در عرصه معماری مطرح ساخته است که مفاهیم فرم
همگی پاسخی بر این مسائل بودهاند .مفاهیم فرم در هر
دوره سه نقش اساسی را برعهده داشته و به مؤلفهای اشاره
کردهاند که نقش تعیینکنندهای در شکلگیری و هستی اثر
معماری ،ادراک و دریافت و زیبایی آن دارد .فرم درنتیجۀ
تحوالت شناختی در دور ههای مختلف ،تعابیر و تفاسیر
مختلفی را پذیرا شده که مبتنی بر آن ،تعریفی دیگرگون
و محدوده و مرزی متفاوت برای آن ترسیم شد ه است.
تعاریف مختلف ،مفهوم فرم را در قرابت معنایی با مفاهیم و
اصطالحات دیگری قرارداده است که یا پیشتر در مجموعه
واژگان معماری حضور داشتهاند و یا از دیگر حوزههای دانش
به عاریه گرفته شدهاند .مبتنی بر این همسویی معنایی،
مفهوم و اصطالح جدید به عنوان نماینده تعبیر جدید فرم
در گفتمان معماری ،حضور یافته است .دراین پژوهش پس
از شناسایی ،کدگذاری و مقولهبندی مفاهیمی که فرم را در
تاریخ نظریهپردازی معماری نمایندگی کردهاند ،شش مقوله
و مرزبندی کلی از مفهوم فرم به دست آمده است که شامل
جلوه ،ایده ،گونه ،ساختار ،معنا و قابلیت است .هریک از
این مقوالت نمایندۀ مجموعهای از مفاهیم فرم است که به
جهت قرابت معنایی ذیل اصطالحی واحد جمع شدهاند .در
ادامه به تفصیل به تبیین مقوالت و مرزبندیهای ششگانۀ
فرم ،تحوالت درونی هریک و نیروهای مؤثر بر شکلگیری
مفاهیم فرم پرداخته میشود.

مالزمت یافته ،از منظر معناشناسی لغوی هر دو بر جلوۀ
بصری و ظاهر داللت میکنند (;Tatarkiewicz, 1980,220
اورمسون .)155 ،1387 ،بنا به روایت فرتی تا قرن  19میالدی
به استثنای فلسفه زیباییشناختی آلمان ،اصطالح فرم نزد
محسوس» بنا
معماران صرفاً به «وجوه و ویژگیهای مرئی و
ِ
اشاره داشتهاست .)Forty, 2000, 149( 2فرم در معنای جلوه
تعابیر مختلفی را به خود اختصاص داده که این گونهگونی
بیش از همه مدیون نگر شهای معرفتشناختی در باب
چگونگی ادراک بصری و نسبت میان حس بصری با دیگر
حواس به ویژه ادراکات حسی-حرکتی است .تعابیر جلوه در
هیئت مفاهیم خطوط سیماشناختی ،کالبد ،فضا و رویداد
در نظریههای معماری نمایان شدهاند.
•خطوط سیماشناختی
فرم در معنای خطوط سیماشناختی ،به مجموعه خطوط
پیرامونی و شکل هندسی اطالق میشود که سطوح اثر معماری
را محدود و معین میکند .اصطالح فرم ،دو اصطالح خطوط
سیماشناختی 3و طراحی 4و واژگانی همچون figure ،shape
و  drawingبدین معنا از فرم اشاره دارند (Tatarkiewicz,
 .)1980, 233این معنا از فرم در گفتمان ویتروویوس و
رنسانس در پیوند با مفهوم ایده در کانون توجه بوده است
و در گفتمان خردگرای پیشامدرن جایگاهی منحصر به فرد
مییابد .در این دوران مسئلة خوانایی و سهولت ادراک و
جستجوی بنیان علمی معماری در علم هندسه ،چنان وجاهتی
برای اشکال هندسی رقم میزند که اندیشۀ معماری در عوض
اجزای کالبدی (همچون ستون ،سنتوری و  )...معطوف به
«اشکال هندسی» میشود و تداوم این امر در دورۀ مدرن
به شکلگیری زبان فرم میانجامد .در گفتمان پستمدرن
جایگاه این معنا از فرم ،علیرغم توجه برخی صاحبنظران
همچون «آیزنمن» و «الکساندر» به صِ رف خصیصهای از
کالبد اثر معماری تقلیل مییابد.
•کالبد
فرم در معناشناسی لغوی ،نمایندة جنبة مادی ،فیزیکی و
محسوس پدیدههاست .چنین برداشتی فرم را در مالزمت با
مفاهیمی همچون توده ،5کالبد 6و بدن 7قرار داده است که
معطوف به بخش پر ،صلب و مادی اثر معماری است .بنا به
روایت کالینز تا پیش از قرن  ،18اجزای کالبدی معماری و
ویژگیهای ساختاری و تناسباتی آن بیش از همه اندیشۀ
معماران را به خود جلب کرده است (کالینز-356 ،1375 ،
 .)357به جز وقفهای در گفتمان مدرنیستی و توجه به
مفهوم فضا ،مجددا ً در دوران پستمدرن به ویژه در اندیشۀ
پدیدارشناختی ،به کالبد و اجزای کالبدی معماری از حیث
تجربه بدنمندی که به مخاطب خود عرضه میکنند (پاالسما،
شده است.
 ،)169 ،1395در هیئت مفهوم کالبد-رویداد رجوع 
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•فضا
فضا نمایندۀ تعبیری از فرم است که بخش تهی معماری را
جوهر معماری و متعلق زیبایی و ادراک آن تلقی میکند.
این اصطالح تا پیش از قرن  18میالدی چندان درگفتمان
معماری مطرح نبوده و به فاصله میان اجزاء کالبدی اطالق
شده است .از قرن  18میالدی دو اصطالح حجم و فضای
تهی به طور جدی به ادبیات معماری ورود پیدا میکند .در
محصوریت

قرن « 19سِ مپر» 8متأثر از زیباییشناسی «هگل»
فضایی را جوهر معماری بر میشمرد .همچنین تأثیرپذیری
نظریههای ادراک از نگرشهای روانشناختی ،به ویژه «نظریۀ
همدلی» 9مرزبندی جدیدی از فرم را ممکن میسازد .مبتنی
براین نظریه ادراک فرم نتیجۀ فرافکنی احساس بدنی انسان
به محیط پیرامونش است ( .)Schutzeichel, 2013, 299
«هیلدبراند» این احساس را نوعی تجربه حسی -حرکتی
ارزیابی میکند،که چه حقیقتاً روی دهد و چه صرفاً تجربهای
درونی باشد ،برانگیزانندۀ مفهوم گستردگی است (Worringer,
 )1997, 5و بر مفهوم فضا داللت دارد .در نظر هیلدبراند و
«اشمارشو» 10فضا همان فرم ذاتی معماری است که در برابر
چشمان ما قرار دارد ( .)Forty, 2000, 159با ورود به دوره
پستمدرن و اهمیتیافتن مسئلۀ معنا ،فضای هندسی مدرن
جای خود را به فضایی با خصلتی معین میدهد که با تعبیر
مکان بدان اشاره میشود.
•رویداد
رویداد ،نماینده فهمی از جلوۀ اثر معماری است که بیش از
آنکه بر اجزای ثابت ،کالبدی یا به اصطالح بنایی اثر معماری
داللت داشته باشد ،جلوۀ معماری را در عناصر غیر ثابت و
غیر کالبدی معماری جستجو میکند .چنین نگرشی به فرم
بیش از همه مدیون باورهای مارکسیستی و عکسالعملی در
برابر اصالتیافتن ظاهر و انجماد و شیءانگاری 11اندیشهها و
روابط است .اوج حضور چنین رویکردی به فرم در اندیشههای
موقعیتگرایان 12و گروه آرشیگرام در دهه پنجاه تا هفتاد قرن
بیستم محقق شده است ( .)ibid., 170در چنین وضعیتی
اندیشۀ معماری معطوف به عناصر و اجزای غیر بنایی و
ثابت معماری میشود که از جمله میتوان به عطف توجه به
رویدادهای انسانی در محیط و رویدادهای مکانیکی همچون
نمایش حرکت آسانسورها و مسیرهای حرکتی اشاره داشت
که برخالف انجماد شیءانگاری ،نماد حرکت و پویایی هستند.
•فرم به مثابۀ ایده
ایده ،مرز مفهومی از فرم است که به تصور ذهنی معمار از اثر
معماری اشاره دارد .ایده حرفنگاری  ،ideaبرگردان انگلیسی
واژه  ،eidosیکی از دو مرجع اصطالح فرم است .مفهوم ایده
با ورود به عرصه تأمالت فلسفۀ کالسیک بسط یافته و عالوه
بر معنای لغویاش ،و البته در تقابل با آن ،معطوف به امری
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غیرمحسوس ،تغییرناپذیر ،کلی و وحدتبخش میشود که
تضمینکنندۀ هستی ،معرفت و زیبایی است و همچون نیرویی
مولد ،تکوین پدیدهها را ممکن میسازد .ایده همچنین فرم
نخستین و الگویی کامل و پیشینی تلقی میشود که اشیای
محسوس و مادی تصویری ناکامل از آن به شمار میرود .در
قرون وسطی ،ایده به الگوهایی ازلی در اندیشۀ الهی تعبیر
و بهتدریج به الگوها ،صور یا طرحهایی که در ذهن انسان
هستند ،اطالق میشود (اورمسون.)156-155 ،1387 ،
رجوع به ایده و اوج حضور آن در ادبیات معماری به گفتمان
کالسیک و رنسانس باز میگردد و در گفتمان رمانتیسیسم
شده
و ایدهآلیسم نیز به عنوان مفهومی کلیدی بدان رجوع 
است .خاستگاه و محتوای ایده ،اصلیترین مرجع ظهور تعابیر
مختلف از آن به شمار میرود که ماحصل آن تعبیر ایده به
تصوری آبژکتیو ،تصوری سوبژکتیو و تصوری عام است.
•تصوری ابژکتیو
ایدۀ ابژکتیو بر تصوراتی از اثر معماری اطالق میشود
که مستقل از ذهن معمار حضور دارند و معمار بهعنوان
دریافتکنندۀ آن تصورات ایفای نقش میکند .در گفتمان
کالسیک ،رنسانس و ایدهآلیسم چنین تلقی از ایده رواج
داشته است .بنا بر هستیشناسی کالسیک ،معماری ،هنر
محاکات از طبیعت تلقی میشود و ایده ،محتوای محاکات
به شمار میرود که معمار دریافتکنندۀ آن است .در
گفتمان ویتروویوس ایده بر الگوهای فطری و قابل اصالحی
13
اطالق میشود که نمایشی از ترتیب اجزای معماری است
(ویتروویوس ،)21 ،1387 ،و در هیئت سه نوع تصویر ،از
مراحل ساخت معماری و نحوه مواجهه معمار با مصالح حکایت
دارد ( .)Madrazo, 1995, 76در دوره رنسانس ،عمل ذهنی در
قیاس با مهارت و اجرا وجاهت بیشتری مییابد .آلبرتی ایده
را تصوری در ذهن میداند که در نتیجة مواجهه هنرمند با
طبیعت به مدد قوای عقلی و استداللی او ،در هیئت خطوط
سیماشناختی (  )Parcell, 2012, 138نمایان میشود .در
گفتمان ایدهآلیسم نیز معمار بهواسطۀ الهام و شهود ایده
را دریافت میکند.
•تصوری سوبژکتیو
ایدۀ سوبژکتیو به تصوراتی از معماری اطالق میشود که
معمار در مقام خالق آن نقشآفرینی میکند .در قرن 18
میالدی بهویژه در گفتمان رمانتیسیسم با قوتگرفتن مباحث
معرفتشناختی و قیاس ادبی معماری ،جنبه بیانگری معماری
مورد توجه قرار میگیرد .مبتنی بر چنین اندیشهای ایده
به محتوای اثر معماری تعبیر میشود که بیش از هرچیز
برآمده از احساسات ،عواطف یا شخصیت هنرمند ،جامعه یا
زمانه است (کالینز .)39-38 ،1375 ،با ابتنا بر این نگرش،
ابداع و خالقیت فردی جایگزین طبیعت بهعنوان سرچشمۀ
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ایده میشود و نقش معمار از دریافتکننده به خالق ایده
ارتقا مییابد.
•تصوری عام
با ورود به گفتمان معاصر ،جایگاه منحصر به فرد ایده به
مثابۀ مفهومی کانونی ،در حوزۀ نظریهپردازی تضعیف میشود.
در این دوران ایده متأثر از تعابیر معرفتشناختی ،از منظر
واژگانی ،معنایی تثبیتشده مییابد و به هرگونه اندیشه ،تصور
و محتوای ذهنی معمار در نسبت با اثر معماری اطالق میشود
که پیش از تحقق عینی در ذهن معمار تحقق یافته است.
•فرم به مثابۀ گونه
گونه نماینده مفهومی از فرم است که بر ویژگیهای کلی،
14
تعمیمپذیر و مشترک جمعی از آثار معماری داللت دارد
( .)Johnson, 1994, 288اوج توجه به گونه بهعنوان محور
اصلی نظرورزی در باب فرم در گفتمان خردگرای پیشامدرن
محقق میشود .گونه همچنین بهعنوان مقولهای در نظام
طبقهبندی ،حضوری قابل تأمل در گفتمان کالسیک و
رنسانس دارد .15به جز وقفهای در گفتمان مدرنیستی که در
نتیجۀ تأکید بر نوآوری و قطع ارتباط با گذشته ،مفهوم گونه
جای خود را به زبان فرم میدهد ،این مفهوم دیگر بار در
نظریههای دوران پستمدرن با هدف حفظ تداوم و پیوستگی
در فرایندهای توسعه و اهمیتیافتن مسئله انتقال و فهم معنا
( )Forty, 2000, 30احیاء میشود .در تاریخ نظریهپردازی
تعابیر مختلفی از گونه به عنوان خاستگاه و مبدأ شکلگیری
اثر معماری ارائه شده است .از آن جمله میتوان به مدل
عینی و ذهنی ،اصول کلی و بنیادین ،ضرورتها و الزامات و
مدل گونه  -بستر اشاره داشت.
•مدل عینی یا ذهنی
نخستین تلقی از گونه در معماری متأثر از مباحث
معرفتشناسی کالسیک ،معطوف به مدلی عینی یا ذهنی
است که الگو و مبدأ شکلگیری دیگر آثار معماری محسوب
میشود .مفهوم «کلبه نخستین» 16نزد «لگیر» 17به عنوان
خاستگاه معماری و فرم نخستین ،مرجع ظهور مفهوم «گونه»
در گفتمان معماری به شمار میرود .لگیر این مفهوم را به
عنوان تصوری ذهنی که از فرمهای محسوس انتزاع شده
بهکار گرفته است ( )Madrazo, 1995, 171و الگویی برای
ابداع فرمهای جدید نیز محسوب میشود.
•اصول بنیادین
تعبیر گونه به اصول و قواعد بنیادین معماری ،مدیون
وجاهتیافتن مباحث معرفتشناختی و تالش برای تبیین
بنیان علمی معماری در گفتمان خردگرای پیشامدرن است.
در چنین شرایطی خاستگاه فرم ازآن روی که دربردارندۀ
اصول بنیادین و ویژگیهای ابژکتیو ،تغییرناپذیر و ضروری
است مورد توجه قرار میگیرد .نزد «دی کوینسی» 18گونه

همان اصول و قواعد طبیعت است که توسط معمار کشف
میشود و همچون امری کلی ،زیربنای مصادیق جزیی به
شمار میرود« .دوراند» 19نیز با تمییز بین اجزای معماری و
اصول ترکیب آنها ،از گونه به الگوها و قواعد هندسی تعبیر
میکند که نحوۀ ترکیب اجزای بنیادین معماری را نشان
میدهد ( .)Madrazo, 1995, 215-217این الگوها از آثار
معماری پیشین انتزاع شدهاند و فرم نخستین در ابداع آثار
جدید به شمار میروند.
•گونه  -بستر و ضرورتها
بحران سبک در قرن  ،19نظریههای معماری را به تالش
جهت تبیین سبکی متناسب با آن دوران سوق میدهد .در
چنین شرایطی در عوض توجه به امر کلی و ثابت ،علل و
عوامل ایجاد تغییر و تحول فرم در کانون توجه متفکرین
قرار میگیرد و قیاس زیستشناختی معماری ،زمینه رجوع
به مدل داروینی گونه -بستر را فراهم میآورد .مطابق با این
مدل ،گونه در راستای تعامل و سازگاری مستمر با شرایط
زمانه و زمینه تغییر و تحول مییابد .براساس چنین نگرشی
مفهوم سبک به مثابۀ کلیتی که از تأثیر عوامل بیرونی بر
فرم نخستین پدید میآید به ادبیات معماری راه مییابد و
فرم نخستین بیش از همه معطوف به ویژگیهای ضروری و
الزامآور معماری میشود که عملکرد ،منطق ساخت و منطق
ادراک را شامل میشود (.)ibid., 258
•فرم به مثابۀ ساختار
«ساختار» مرز مفهومی از فرم است که به «نسبت» و «انتظام»
اشاره دارد .ساختار دیرپاترین تعبیر فرم به شمار میرود که
در پیوند با دیگر تعابیر فرم حضوری مستمر در نظریههای
معماری دارد .صرفاً در گفتمان رمانتیسیسم تاحدودی جایگاه
منحصر به فرد آن رنگ میبازد (.)Tatarkiewicz, 1980, 226
اوج پیشتازی مفهوم ساختار به گفتمان فرمالیستی مدرن
ِ
ماهیت اجزا نوع رابطۀ بین آنها ،به شکلگیری
بازمیگردد.
تعابیر مختلف ساختار انجامیده است :نسبت کمی یا کیفی
میان اجزاء و عناصر معماری ،ساختار ذهنی ،ساختار فرایند
خلق اثر و ژرف ساختار از جمله تعابیر مختلف ساختار به
شمار میروند.
• نسبت کمی،کیفی یا تعاملی
ساختار در گفتمان کالسیک و رنسانس ،مؤلفهای زیباشناختی
محسوب میشود و در هیئت اصطالحاتی همچون تناسب،
نظم ،ترتیب و آرایش اجزاء ،بر نسبتهای عددی و هندسی
داللت دارد .20درگفتمان خردگرای پیشامدرن که هندسه
بنیان علمی معماری شناخته میشود ،ساختار هندسی در
کانون توجه معماران قرار میگیرد .درگفتمان فرمالیستی و
(پسا) ساختارگرا نیز ساختار ،مؤلفهای بنیادین در تضمین
زیبایی و معرفت به اثر معماری محسوب میشود .براساس

..............................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

61

....................................................................

سمیرا عادلی و هادی ندیمی

دیدگاه فرمالیستی اثر معماری ترکیبی از اجزاء و عناصر است
و هرگونه نسبت بین اجزای ،مصداقی از فرم معماری تلقی
میشود؛ هرچند عموماً اجزای ترکیب با توجه به معیارهای
مشخصی که به وجه ذاتی معماری اشاره دارد ،گزینش
میشوند (کارول .)221 ،1392 ،ازجملۀ این معیارها میتوان
به کالبد ،عملکرد و پایداری بنا یا مفهوم فضا اشاره داشت که
مبتنی بر آن ساختار کالبدی ،عملکردی و سازهای یا فضایی،
فرم معماری تلقی شده است .در گفتمان پراگماتیسم نیز
فرم معماری معطوف به ساختار و نسبتهای تعاملی میان
اثر معماری و انسان یا اثر معماری و زیست بومش تلقی
میشود (دیویی.)199 ،1391،
•ساختار ذهنی
ساختار ذهنی بر الگوهای پیشینی ذهنی داللت دارد که
تصورات و انتخابهای معمار را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
تعبیر ساختار در معنای ساختار ذهن ،مدیون قوتگرفتن
مباحث معرفتشناختی به ویژه روانشناسی شناخت در قرن
 19و پرداختن به مسئله «ادراک فرم» است .در این دوران
مبتنی بر آرای «کانت» ذهن واجد ساختارهای پیشینی تصور
میشود و ادراک در نتیجه مشارکت فعال ذهن و شکلگیری
مفهومی در ذهن تحقق مییابد ( Tatarkiewicz, 1980,
 .)221چنین نگرشی در حوزۀ خلق اثر معماری نیز رواج
یافته است به گونهای که «گامبریج» معماری را ترکیبی از
اجزاء تلقی میکند که اسکیمای مفهومی معمار چارچوبی
را جهت انتخاب اجزاء و نحوه ترکیببندی آنها پیش رویش
مینهد ( .)Madrazo, 1995, 282با تکیه بر چنین نگرشی
شکلگیری اثر معماری و ساختار و هویت آن بیش از همه
پیشینی ذهنی به عنوان سرچشمه و
مدیون ساختارهایِ
ِ
خاستگاه معماری ارزیابی میشود.
•ساختار فرایند خلق اثر
با ورود به دوران پستمدرن و محوریتیافتن رویکردهای
زبا نشناختی و تفکرات مارکسیستی تعبیر متفاوتی از
ساختار ارائه میشود و مفهوم ساختار در نسبت با فراین ِد
خلق اثر معماری اهمیت مییابد .رویکردی که کمرنگشدن
ِ
جایگاه فرم نخستین و توجه به فرایند طراحی یا اجرا را
درپی دارد .بر اساس چنین نگرشی ساختار و مجموعه
رویههای فرایند خلق اثر معماری تضمینکنندۀ هویت اثر
معماری تلقی میشود و زیبایی و معرفت بدان را نیز ممکن
میسازد« .پیتر آیزنمن» با استناد بر آرای «چامسکی»
درحوزۀ زبانشناسی ،شکلگیری معماری را محصول فرایند
ساختارمندی میداند که مبتنی بر رویهها و قواعد هندسی
مشخص ،تبدیل فرم خالص و خنثای اولیه (مکعب) به
فرم نهایی را ممکن میسازد (  .)ibid., 327الکساندر نیز
در نظریههای متأخر خود از اعمال نظاممند مجموعهای از
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الگوهای هندسی سخن به میان میآورد که به فرم نهایی
معماری منتهی میشود (  .)Alexander, 2003, 20نزد
«آرنهایم» نیز فرم محصول فرایند تکوین است و نموداری
از نیروهای پدیدآورندۀ آن تلقی میشود (آرنهایم،1386 ،
 .)524براساس اندیشههای مارکسیستی نیز فرایند ساخت
و عوامل دخیل در آن اهمیت بسزایی در شکلگیری اثر
معماری و فهم آن مییابد.
•ژرفساختار
ژر فساختار بر نیروها و ساختارهای زیربنایی و ژرفی
داللت دارد که اثر معماری به مثابۀ روبنا متأثر از آن
است .چنین تعبیری از مفهوم ساختار در معماری ریشه
در اندیشههای روانکاوی فروید ،رویکردهای مارکسیستی
و گرایش ساختارگرایی در حوزۀ زبانشناسی دارد .نیروهای
فرهنگی و ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی از جمله
ژرفساختارهایی هستند که سرچشمه و خاستگاه معماری
محسوب میشوند.
•فرم به مثابۀ معنا
معنا نماینده مفهومی از فرم است که بر حیثیت ادراکی و
بیانگری فرم داللت دارد .شکلگیری این مرز مفهومی ،مدیون
محوریتیافتن مباحث معرفتشناختی در گفتمان معماری از
قرن  17میالدی به این سو و توجه به مسائل مرتبط با ادراک
فرم بوده که در هیئت سه اصطالح «شخصیت»« ،کانسپت»
و «معنا» مطمح نظر متفکرین قرار گرفته است.
•شخصیت
شخصیت ،نماینده مفهومی از فرم است که بر جنبه ادراکی
اثر معماری و ماهیت بیانگرانۀ آن داللت دارد .نظریهپردازان
مختلف تعابیر متفاوتی از مفهوم شخصیت ارائه کردهاند؛ نزد
«بالندل» شخصیت باکیفیات درونی اثر معماری و همچنین
مقصود و عملکرد آن در ارتباط است« .لوئیس بوله» تأثیری
که معماری بر مخاطب خود میگذارد را شخصیت بنا تعبیر
میکند؛ در مقابل کوترمر دی کوینسی «شخصیت» را وجه
ممیزهای از اثر معماری میداند که شناسایی آن را ممکن
میسازد« .شخصیت» مفهومی پرکاربرد در ادبیات معماران
قرن بیستم از جمله «لوکوربوزیه» و «لینچ» و ادبیات
رمانتیسیسم و پدیدارشناسی به شمار میرود .در گفتمان
رمانتیسیسم ،فرم محسوس ،تجلی و جلوۀ بیرونی شخصیت
فردی یا جمعی (فرهنگی) خالق خود تصور میشود (Forty,
«جو» و حال و هوای
« .)2000, 128شخصیت» نزد شولتز َ
کلی است که جامعترین ویژگی مکان محسوب میشود
(شولتز )24 ،1388 ،و فرم محسوس ،تجسم آن است .به
روایت فرتی رجوع به این مفهوم در ادبیات معماری مدیون
تالشی است که جهت تبیین رابطه بین اثر ساخته شده و
معنای آن صورت گرفته است (.)Forty, 2000, 120
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نحوۀ حضور مفاهیم فرم در گفتمان معماری

واکاوی نظریههای معماری نشان میدهد که تمامی مفاهیم
فرم در گفتما نهای مختلف معماری با شدت و ضعف
متفاوت حضور دارند .با تحول شناخت معماری ،در گذر
از یک گفتمان به گفتمان دیگر ،نظام مفاهیم معماری و
مؤلفۀ تعیینکننده و تضمینکنندۀ شناخت اثر معماری
تغییر یافته است .چنین وضعیتی به جابهجایی کانون

...................................................................

•کانسپت
با ورود به گفتمان مدرن ،اصطالح کانسپت متأثر از آرای
کانت در حوزۀ معرفتشناسی ،به ادبیات معماری راه یافته و
گرفته شده

بیش از همه در حوزۀ فرایند طراحی معماری بهکار
است .کانسپت ،مفهومی است که بر فهم و بینش کلی معمار
از موضوع طراحی داللت دارد .کانسپت ،فهمی روشن از ایدۀ
کلی معمار در باب موضوع طراحی است و ایدهپردازیهای
عملیاتی طرح را ساماندهی و هدایت میکند.
•معنا
با ورود به گفتمان پستمدرن توجه به جنبه بیانگری و ادراک
فرم بیش از همه در هیئت مفهوم معنا نمایان میشود .معنا،
مرز مفهومی از فرم بوده که منتج از قیاس زبانشناختی
معماری است .مبتنی بر چنین قیاسی ،اثر معماری به مثابۀ
یک متن تلقی میشود که بیانگر و حامل معناست .براین
محسوب میشود و «خلق»

اساس معنای اثر معماری جوهر آن
و البته مهمتر از آن «دریافت معنا» دغدغۀ مهم نظرورزی
در باب فرم میشود ( .)Nesbitt, 1996, 44تعابیر مختلف از
جوهر معماری یا ماهیت و نحوۀ ادراک معنا موجب شکلگیری
شده است .جریانهای پیشرو
نظریههای مختلفی در باب معنا 
اندیشه ،مشتمل بر زبانشناسی ،پدیدارشناسی و مارکسیسم
هریک از منظری متفاوت به مسئلۀ معنا پرداختهاند .در
عرصه زبانشناسی رویکردهای مختلف کاربردشناسی ،نشانه-
معناشناسی و (پسا) ساختارگرایی مواضع متفاوتی در این
خصوص اتخاذ کردهاند و معنا با عواملی همچون تأثیر اثر
معماری بر مخاطب ،عملکرد ،داللت تاریخی ،نحو و چگونگی
همنشینی اجزای کالبدی و فرایند ساختارمند طراحی مالزمت
یافته است ( . )Broadbent, 1977, 122-140در نگرش
پدیدارشناختی و مارکسیستی نیز برحسب تلقی از وجه ذاتی
و جوهری معماری ،خاستگاه معنا بدان منسوب شده است.
از آن جمله میتوان به تبیین وجه فن ساختی بنا ،عملکرد
بنا ،تجارب بدنمند انسان در بنا ،روح مکان ،روند ساخت
در اندیشۀ پدیدارشناختی و عوامل اجتماعی  -فرهنگی،
مؤلفههای سیاسی ،اقتصادی ،ایدئولوژیک و بهویژه مسائل
اخالقی در اندیشۀ مارکسیستی به عنوان سرچشمۀ غنی
معنا اشاره داشت.
•فرم به مثابۀ قابلیت
قابلیت ،مرز مفهومی از فرم است که بر تعامل ویژگیهای
کالبدی معماری با نحوۀ ادراک و رفتار مخاطب تأکید دارد.
مفهوم قابلیت مبتنی بر یک وضعیت هستیشناختی ویژه،
یک ویژگی فیزیکی و در عین حال رفتاری و روانشناختی
است ( )Gibson, 1979, 129و پیوند کالبد با معنا یا کالبد
با رفتار را ممکن میسازد .شکلگیری این مفهوم متأثر از
موضعگیری روانشناختی به مباحث ادراک فرم است .این

اصطالح نخستینبار توسط «جیمز گیبسون»  21در حوزۀ
روانشناسی اکولوژیک به منظور اشاره بر «امکاناتی که اثر
معماری برای انجام عملی یا وقوع رفتاری» به مخاطب خود
عرضه میکند وضع شد .نزد گیبسون ،محیط واجد معناست و
معنای آن متأثر از هرآن چیزیاست که محیط به موجودات
پیشنهادمیکند و در دسترس قرارمیدهد ( .)ibid., 127در
گفتمان روانشناسی محیط از قابلیت ،با تعابیر گونهگونی
همچون شخصیت درخواستکنندۀ محیط  ،22صالحیت ،23
28
همریختی ،24سازگاری ،25همخوانی ،26توانایی ،27تأثیرگذاری
و ارزش 29نیز نام برده شده است .اگرچه قابلیت در گفتمان
روانشناسی محیط و در دورۀ معاصر بسط یافت و بالنده شد،
ردپای آن در آرای نظریهپردازان دورههای مختلف به چشم
میخورد .از آن جمله میتوان به ادبیات ویترویوس (شایستگی
کالبد )30آلبرتی (مناسببودن کالبد برای کاربردی مشخص،)31
کاترمیر دی کوینسی (گونه به مثابۀ قابلیت پنهان) ،سمپر
(قابلیتهای فنون ساخت و مصالح) ،رابرت موریس (نیروی
اعداد و تناسبات در انتظام بخشی) ،ولفلین (امکانهای دیدن)،
آرنهایم (نیروهای بصری یک ترکیببندی) ،آیزمن (قابلیتهای
فرم هندسی و نیروهای طبیعی مؤثر بر شکلگیری فرم)
و لویی کان (امکانات و دست یافتنیها  )32اشار ه داشت.
محوریت پیوند کالبد با معنا (رفتار) در مفهوم قابلیت ،اندیشۀ
معمارانی همچون «کریستوفر الکساندر» را نیز تحت تأثیر
قرار داده است که ماحصل آن در نظریۀ متأخر الکساندر،
مفهوم زبان الگو است .همچنین اصطالح نیروهای زمینه در
ادبیات الکساندر را میتوان با مفهوم قابلیت همارز دانست.
نزد الکساندر بستر(محیط) ،میدان نیرویی تصور میشود که
فرم در نتیجه تطبیق با این نیروها حاصل میشود (الکساندر،
 .)23 ،1384در ادبیات پدیدارشناسانه شولتز نیز به قابلیت با
تعابیری همچون «ظرفیت» 33یا «امکانات» 34اشاره شدهاست.
شولتز معماری را مستلزم نمایانکردن ،تکمیل یا نمادینسازی
امکانات مکان میداند (شولتز .)30 ،1388 ،قابلیت در قیاس
با دیگر تعابیر فرم مفهومی نوپا در نظریهپردازیهای معماری
محسوب میشود ،لیکن به دلیل برقراری پیوند میان کالبد
و معنا ،با اقبال گستردهای در نظرورزیهای دوران معاصر
روبهرو شده است.
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سمیرا عادلی و هادی ندیمی

توجه و برجستهشدن یکی یا شماری دیگر از مفاهیم فرم
به عنوان متعلق اصلی شناخت انجامیده است .با توجه به
بسط و تعمیم مفهوم فرم در اندیشۀ فلسفی ،هر گفتمان
معماری دستکم شاهد حضور دو مفهوم برجسته از فرم
است که یکی ریشه در معناشناسی لغوی و دیگری که
فرم حقیقتاً بدان داللت دارد ریشه در معنای فلسفی فرم
دارد .35مقولۀ جلوه بیش از همه نماینده تحوالت معناشناسی
لغوی فرم (فرم بیرونی) است و دیگر مقوالت فرم ناظر به
تحوالت فرم فلسفی (فرم درونی) است .هرچند در برخی
گفتمانهای معماری از جمله گفتمان پیشامدرن و مدرن
جلوه چنان وجاهتی مییابد که جانشین فرم درونی میشود.
برای هریک از این دو دسته مفاهیم فرم ،گفتمان و دورهای
قابلتصوراست که بستر نخستین صورتبندی آن مفهوم به
عنوان نماینده فرم محسوب میشود .این امر نافی حضور
این مفهوم البته با تعابیری متفاوت در دیگر گفتمانهای
معماری به عنوان مفهومی کلیدی در شناخت معماری
یا مغفو لبودن دیگر مفاهیم فرم در آن گفتمان نیست،
بلکه نشان میدهد که در مقام قیاس میتوان مفهومی را
یافت که در صدر و محور نظرورزی در باب فرم قرار دارد
و مفاهیم دیگر همسو با آن و در جهت تبیین و تقویت
آن عمل میکنند.
درگفتمان کالسیک و رنسانس مبتنی بر باورهای
هستیشناسی ضمن تلقی معماری به هنر محاکات ،ایده،
محتوای محاکات و تضمینکنندۀ شناخت معماری تلقی
شده است .در این دوران جلوۀ معماری معطوف به کالبد
معماری است و خطوط سیماشناختی ،تصویر و جانشین
اجزای کالبدی معماری بهشمار میرود .در گفتمان خردگرای
پیشامدرن با پیشتازی مباحث معرفتشناختی ،ویژگیهای
کلی و انتزاعی شده اثر معماری ،مهمترین عامل دستیابی به
گرفته

معرفت تلقی شده و مفهومگونه ،در مرکز توجه قرار
است .در این دوران در گفتمان رمانتیسیسم مجددا ً بر مفهوم
ایده تأکید میشود؛ هرچند ایده در عوض محتوایِ محاکات
از طبیعت ،احساسات و عواطف معمار را شامل میشود .در
گفتمان پیشامدرن مسئلۀ خوانایی و سهولت ادراک ،زمینه
رجوع به خطوط سیماشناختی و الگوهای هندسی را در
غیاب هرگونه توجهی به کالبد معماری موجب میشود .در
گفتمان فرمالیستی مدرن ،با تکیه بر معرفتشناسی کانت
مفهوم ساختار برجسته شده و در گفتمان اید هآلیستی
متأثر از باورهای هگلی مفهوم ایده مجددا ً مورد توجه قرار
میگیرد .در این دوران متأثر از رویکردهای روانشناسی
ادراک ،مفهوم فضا جانشین کالبد معماری میشود .در
گفتمان پستمدرن ،پیشتازی باورهای معرفتشناختی و
قیاس زبانشناختی معماری ،مفهوم معنا را برجسته ساخته
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و براساس رویکرد روانشناسی اکولوژیک ،مفهوم قابلیت به
عنوان متعلق اصلی شناخت معماری مطرح میشود .در این
دوران دیگر بار توجه به کالبد معماری احیا میشود و تجربۀ
بدنمند انسان در قالب اصطالح کالبد -رویداد به ویژه در
تفکر پدیدارشناسی و رویکردهای مبتنی بر مفهوم قابلیت
مورد توجه قرار میگیرد (جدول .)2

مفاهیم فرم و کیفیت تحقق شناخت معماری

مرزهای ششگانۀ فرم ،شناخت معماری را از سه منظر
هستیشناسی ،معرفتشناسی و زیباییشناسی ممکن ساخته
است و همۀ این مرزها واجد سه وجه شناختی مشترک
هستند .علیرغم این تشابه در کارکرد شناختی ،هریک
از مفاهیم فرم نمایندۀ موضعگیری خاصی در شناخت
معماری بوده و محتوا و مصادیق متفاوتی را شامل میشوند
که ماحصل آن برجستهشدن وجه و درونمایهای خاص از
اثر معماری است که اساس و بنیان شناخت معماری تلقی
شده و مفاهیم فرم بدان داللت میکنند .بررسی انجامشده
بیانگر رجوع مرزبندیهای فرم به شش وجه و درونمایۀ
معماری است که وجه محسوس ،وجه ذهنی ،وجه تألیفی،
وجه اجتماعی ،وجه بیانی ،ادراکی و سمبلیک و وجه تعاملی
معماری را شامل میشود.
 ارجاع به وجه محسوس معماری :فرم در معنای جلوه،زیبایی معماری را به وجه محسوس آن
هستی ،معرفت و
ِ
ارجاع میدهد .باتکیه بر این تعبیر از فرم ،عمل معماری
ناگزیر از شکلگیری امری عینی به عنوان محصول نهایی
تلقی میشود و ویژگیهای محسوس و مادی اثر معماری
اساس و بنیان هر گونه شناختی از آن محسوب میشود .در
تاریخ نظریهپردازی ،دیگر مفاهیم فرم نیز به میزان پیوند
مفهومی با جلوه ،به وجه محسوس اثر معماری اشاره داشتهاند.
محتوای ایده در گفتمان کالسیک و رنسانس معطوف به
جلوۀ اثر معماری است و در برخی گرایشهای فرمالیستی
و ایدهآلیستی پیوندی جداییناپذیر میان ایده و جلوه برقرار
شده است .مفهوم گونه نیز در معنای مدل (عینی یا ذهنی)
یا الگوهای هندسی به ویژگیهای کلی انتزاع شده از جلوۀ
اثر معماری داللت داشته است .همچنین مفهوم ساختار در
مواردی که بر روابط عناصر هندسی ،کالبدی و فضایی اثر
معماری اشاره داشته در پیوند با مفهوم جلوه مدنظر قرار
گرفته است .پیوستگی معنا با جلوۀ اثر معماری در گرایشهای
پدیدارشناختی به چشم میخورد و محور شکلگیری مفهوم
قابلیت نیز محسوب میشود.
 ارجاع به وجه ذهنی معماری :مفهوم ایده ،هستی ،معرفتو زیبایی معماری را معطوف به وجه ذهنی آن میداند و بر
تصور و ذهنیت معمار به عنوان مؤلفهای بنیادین در شناخت
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جدول  .2مفهوم کانونی فرم به تفکیک دوره و اصلیترین رویکرد شناختی تفسیر کننده .مأخذ :نگارندگان.
دوره

مفهوم کانونی فرم در
گفتمان معماری

حوزۀ اصلی
تفسیرکننده

رویکرد تفسیرکننده

ایده

هستیشناسی

معماری ،هنر محاکات از طبیعت و ایده محتوای محاکات

کالبد

معناشناسی لغوی

معناشناسی لغوی

خردگرا -کالسیکگرا

گونه

معرفتشناسی

ادراک به منزلۀ دریافت ویژگیهای کلی

رمانتیسیسم

ایده

معرفتشناسی

توجه به بعد احساسی و عاطفی ادراک

خطوط سیماشناختی

معرفتشناسی

تحقق خوانایی و سهولت ادراک از طریق اشکال ساده هندسی

فرمالیسم

ساختار

معرفتشناسی

معرفتشناسی کانت و اهیتیافتن ساختار

پراگماتیسم

ساختار (نسبت تعاملی)

معرفتشناسی

اهمیت تجربه در کسب معرفت و اهمیتیافتن تعامل و سازگاری با
محیط طبیعی و انسانی در شکلگیری پدیده

ایدهآلیسم

ایده

هستی شناسی

فهم معماری به عنوان تجسم و تجلی امری پیشینی (ایده)
دریافتشده توسط معمار مبتنی بر آرای هگل

فضا

معرفتشناسی

روانشناسی ادراک و تأکیدبر فرافکنی احساس بدنی به محیط

معنا

معرفتشناسی

اهمیتیافتن محتوای اثر معماری و نحوه دستیابی بدان

پدیدارشناسی
روانشناسی محیط

قابلیت

معرفتشناسی

اهمیت درک امکانات عملی و رفتاری محیط

پدیدارشناسی
روانشناسی محیط

کالبد-رویداد

معرفتشناسی

تأکید برادراک بدنمند وکیفی فضا به ویژه در حوزۀ پدیدارشناسی

گفتمان

پسامدرن

مدرن

پیشامدرن

کالسیک-رنسانس

(پسا)ساختارگرایی
نشانهشناسی
مارکسیسم
پدیدارشناسی

...................................................................

معماری تأکید دارد .دیگر مفاهیم فرم نیز به میزان پیوند
مفهومی با ایده به ذهنیت معمار اشاره داشتهاند که از آن
جمله میتوان به فرم در معنای گونه  -مدل ذهنی ،ساختار
ذهنی یا کانسپت اشاره داشت.
 ارجاع به وجه تألیفی معماری :فرم در معنای ساختار ،بهوجه تألیفی معماری اشاره دارد .مبتنی بر چنین تلقیای
از فرم ،نظم ،نسبت و روابط میان مؤلفههای گوناگون مؤثر
بر شکلگیری اثر معماری تضمینکنندۀ هستی ،معرفت
زیبایی اثر معماری محسوب میشوند .دیگر مفاهیم
و
ِ
فرم نیز به میزان همبستگی مفهومی با ساختار به وجه
تألیفی معماری اشاره داشتهاند .مفهوم ایده به ویژه در
گفتمان کالسیک و رنسانس ،مفهوم گونه در معنای مدل
و الگو ،مفهوم معنا در نگرش ساختارگرایی و مفهوم قابلیت
(ویژگیهای ساختاری کالبد اثر معماری) نمونههایی از پیوند
مفهومی دیگر مرزبندیهای فرم با ساختار است.
 -ارجاع به وجه اجتماعی معماری :گونه ،نماینده مرز

مفهومی از فرم است که بر وجه اجتماعی و جمعی معماری
تأکید دارد و هستی ،معرفت و زیبایی معماری را منوط به
شناسایی امر مشترک و کلی میداند که بنیان و خاستگاه
معماری محسوب میشود .دیگر مفاهیم فرم نیز به میزان
پیوند مفهومی با گونه و توجه به امر کلی ،تضمینکنندۀ وجه
اجتماعی معماری هستند که از آن جمله میتوان به مفهوم
ایده در معنای تصورات ابژکتیو و مفهوم ساختار ذهنی یا
ژرف ساختار اشاره داشت.
 ارجاع به وجه بیانی ،ادراکی و سمبلیک معماری :معنامرز مفهومی از فرم است که وجه ادراکی ،بیانگری ،ارتباطی
یا سمبلیک اثر معماری را برجسته کرده است .با اتکا به
چنین تلقی از فرم ،هستی ،معرفت و زیبایی معماری در
نسبت با معنایی که اثر معماری تجسم ،رسانه یا سمبل آن
است ارزیابی میشود .دیگر مفاهیم فرم نیز به میزان قرابت
مفهومی با معنا ،بدین وجه از معماری ارجاع دادهاند .مفهوم
ایده در گفتمان رمانتیسیسم و ایدهآلیسم به وجه بیانگرانه
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و سمبلیک معماری اشاره دارد .همچنین مفهوم قابلیت با
تأکید بر دعوتکنندگی کالبد به وقوع رفتاری مشخص ،بر
ارتباط غیر کالمی اثر معماری صحه میگذارد .در برخی
نظریهپرداز یها نیز مفاهیم ساختار ،گونه و کالبد ،پیوند
وثیقی با معنا یافته ،و مؤلفۀ اصلی خلق و دریافت معنا
محسوب شدهاند.
 ارجاع به وجه تعاملی معماری :قابلیت ،نماینده مفهومیاز فرم است که بر وجه تعاملی معماری تأکید دارد .مبتنی
بر این نوع نگاه به فرم ،بین کالبد اثر معماری ،ادراک و
رفتار مخاطب اتحاد و همبستگی برقرار میشود .این ویژگی
منحصر به فرد ،مفهوم قابلیت را به عنوان مفهومی کلیدی
در راستای تالش برای فائقآمدن بر شکاف تاریخی ذهن با
عین ،انسان با محیط و وجه فیزیکی با وجه ادراکی و رفتاری
معماری ،مطرح ساخته است.

«میدان فرم» :بازاندیشی فرم

....................................................................

تحقق هر شناختی با اتکا به نوعی نظام ارزشی امکانپذیر
است که شناخت روا و ناروا را از یکدیگر تمییز میدهد
و متناسب با معیارهای تبیینشده به ارزشگذاری انحای
شناخت و اصالتبخشیدن به نحوۀ شناخت خاص میانجامد
( .)Carter & Little, 2007, 1322تقید شناخت به ارزشهای
شناختی ،موجبشده شناخت اثر معماری همواره شناختی
مقید و از منظر و زاویهای خاص باشد؛ ویژگیای که به نظام
تسری یافته
مفاهیم شکلگرفته در آن حوزۀ شناختی نیز ّ
است و هریک از مفاهیم فرم الجرم به درونمایهای محدود
از معماری ارجاع دادهاند .حال آنکه دستیابی به فهمی
جامع از معماری به مثابۀ پدیدهای ذیوجوه مستلزم توجه به
گسترۀ وسیع و همهشمولی از وجوه آن است .از سوی دیگر،
ارزشی شناختهای مختلف ،نسبتهای متفاوتی
جهتگیری
ِ
بین وجوه مختلف معماری برقرار کرده و به شکلگیری نظام
مرتبهبندی مشخصی انجامید ه است .در چنین وضعیتی
درونمایهای خاص از معماری که برطبق نظام ارزشی وجاهت
بیشتری یافته ،به عنوان مصداقی از عامل تعیینکننده و
تضمینکنندۀ هستی ،معرفت و زیبایی اثر معماری ،نماینده
مفهوم فرم شده است .بررسی نظریههای شاخص معماری
در دورههای پنجگانه ،نشان میدهد که جمیع مفاهیم فرم
در گفتمان معماری دورههای مختلف ،حضور دارند و آنچه
گفتمانهای معماری را از یکدیگر متمایز ساخته است شدت
و ضعف توجه به این مفاهیم و برجستهشدن و تأکید بر یکی
یا شماری از آنهاست.
اقتضائات ارزششناختی و ارجاع مفاهیم فرم به درونمایهای
خاص از معماری از یکسو و تالش برای دستیابی به فهمی
جامع از معماری به مثابۀ پدیدهای ذیوجوه از سوی دیگر دو
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چالشی است که برسر راه تبیین فرم قرار دارد .براین اساس
دستیابی به فهمی از فرم که ضمن تضمین شناختی جامع
از معماری با مقتضیات شناختی نیز همراه باشد ،مسئلهای
است که به نظر میرسد فهم فرم به مثابۀ «میدان فرم»
میتواند پاسخی بدان باشد« .میدان فرم» فضایی مفهومی
است و مجموعهای از موقعیتهای شناختی را شامل میشود
که توسط متعلق و مدلول شناختهای سهگانه اشغال میشود.
موقعیتهای شناختی یا از موقعیتی تعیینکننده در شناخت
حکایتدارند یا موقعیتهای واسطهای و تأثیرگذار را شامل
میشوند .منطبق با چنین نگرشی فرم در هیئت مفهومی
چندالیه و مشکک نمایان میشود که نیروهای شناختی
مختلف با اولویتبندی درو نمایههای معماری ،به ظهور
آرایش و نظمی متفاوت از الیههای فرم میانجامند .نظم
جدید ضمن مرتبهبندی الیههای فرم ،بعضاً به اتحاد برخی
مفاهیم فرم یا بیتوجهی به برخی دیگر میانجامد یا الیهها و
موقعیتهای جدیدی را نمایان میسازد .براین اساس مفهوم
فرم به میزان وجاهت درونمایههای معماری با شدت و ضعف
متفاوت قابل اطالق به آنها میشود و درونمایهای که واجد
بیشترین ارزش و اصالت شناختی است مصداق اصلی مفهوم
فرم به شمار میرود .چنین فهمی از فرم از یکسو راه را
برای ورود نیروهای شناختی جدید و تجدید حیات مستمر
فرم میگشاید و از سوی دیگر عطف توجه به وجوه مختلف
معماری را ممکن میسازد و میتواند راه به سوی شکلگیری
فرانظریهای در باب نظریههای فرم ببرد.

نتیجهگیری

از جمله راههای دستیابی به مفهوم فرم در معماری ،به
عنوان مفهومی پیوسته در حال تغییر ،شناسایی ،تحلیل و
نقد تحوالت فرم ،نیروهای مؤثر بر این تحوالت و پیامد آن
است ،تا بتوان از این طریق به تصور روشنی از وضعیت فرم
در گفتمان معماری دست یافت .در تاریخ نظریهپردازی،
فرم در نتیجۀ شش تحول بنیادین طی دورههای کالسیک،
رنسانس ،پیشامدرن ،مدرن و پسامدرن بر شش مفهوم
جلوه ،ایده ،گونه ،ساختار ،معنا و قابلیت ،داللت کرده است.
بررسی تبار فرم (از دو منظر لغوی و فلسفی) و تحوالت
آن در اندیشۀ معماری نشان میدهد فرم برخالف تصور
رایج نه بر یک وجه خاص و تثبیتشده از معماری ،بلکه
بر یک «موقعیت شناختی» داللت دارد .فرم ،بنیادینترین
و اصیلترین ویژگی اثر معماری محسوب میشود که
تعیینکنندۀ شناخت معماری از سه منظر هستیشناسی،
معرفت شناسی و زیباییشناسی است و به سبب این
وابستگی شناختی متأثر از تحول شناخت معماری ،گونهگون
ِ
شده است .تأثیر سه نحوه شناخت معماری در تحول فرم
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در ادوار مختلف متفاوت بوده است و گفتمان معماری
از دوره پیشا مدرن تا کنون شاهد پیشتازی دغدغههای
معرفتشناختی در پیشبرد شناخت هر دوره از معماری
و اهمیت یافتن تدریجی حضور انسان در محیط و نقش
ادراکی او در تحوالت فرم است .مفاهیم فرم باتوجه به

موضعگیر یهای شناختی مختلف ،وجه و درو نمایهای
خاص از معماری را محل تأکید قرار دادهاند :جلوه به وجه
محسوس ،ایده به وجه ذهنی ،گونه به ویژگیهای کلی و
وجه اجتماعی ،ساختار به نسبتها و وجه تألیفی ،معنا به
محتوا و وجه بیانی ،ادراکی و سمبلیک و قابلیت به ویژگی

جدول .3مرزهای مفهومی فرم ،بستر نخستین صورتبندی ،داللت معنایی و دورن مایهای از معماری که محل تأکید قرار گرفتهاست .مأخذ :نگارندگان.
حوزه تفسیرکننده ـ دانش
وابسته

داللت معنایی

خطوط سیما
شناختی

معناشناسی لغوی

خطوط پیرامونی ،شکل

کالبد

معناشناسی لغوی

بخش صلب و مادی

فضا

معرفتشناسی ـ روانشناسی

بخش تهی و خالی

رویداد

معرفتشناسی

بخش غیر کالبدی

تصوری ابژکتیو

هستیشناسی

تصوری سوبژکتیو

هستیشناسی ـ روانشناسی،
ادبیات

تصوری عام

معناشناسی لغوی

مدل عینی یا
ذهنی

هستیشناسی ،معرفتشناسی

اصول و ضرورتها

معرفتشناسی

گونه ـ بستر

معرفتشناسی ـ زیستشناسی

مرزبندیهای مفهومی فرم

جلوه

ایده

گونه

نسبت کمی یا
کیفی
ساختار

قابلیت

ساختار ذهن

معرفتشناسی ـ روانشناسی

ساختار فرایند

روششناسی ـ زبانشناسی

ژرف ساختار

معرفتشناسی -روانکاوی،
جامعهشناسی

ارجاع به
وجه محسوس

تأکید بر محصول نهایی و امر
عینی و ملموس

تأکید بر تصور ابژکتیو معمار
تصوری در ذهن

ارجاع به وجه ذهنی

تأکید بر ذهنیت فردی معمار
تأکید بر هرگونه ذهنیت معمار

امر کلی،
جمعی و مشترک

ارجاع به وجه اجتماعی

تأکید بر تداوم و انسجام جمعی
و خاستگاه مشترک
تأکید بر تداوم و پیوستگی در
عین پویایی
تأکید بر نسبتها و روابط میان
عناصر و انتظام و انسجام اثر
معماری

امر نظمدهنده
و انسجام بخش

ارجاع به وجه تألیفی

تأکید بر ذهنیت جمعی معمار
تأکید بر روش شکلگیری
معماری
تأکید بر زیرساختها و ماهیت
اجتماعی ـ سیاسی و نقادانه
معماری

شخصیت

معرفتشناسی ـ روانشناسی

ویژگی کیفی

ارجاع به وجه کیفی

کانسپت

معرفتشناسی

تصور و فهم کلی

معنا

معرفتشناسی ـ زبانشناسی

محتوای بیان  ،پیام یا امر
ادراکشده

ارجاع به
وجه بیانی ،ارتباطی و
سمبلیک

امکانات ،شایستگی
صالحیت ،ارزش

معرفتشناسی ـ روانشناسی
اکولوژیک

ویژگی کالبدی ـ معنایی

ارجاع به وجه تعاملی

تأکید بر ویژگی کیفی اثر
معماری
تأکید بر فهم معمار از معماری
تأکید بر حیثیت ادراکی و
بیانگری و رسانهای اثر معماری
تأکید بر تعامل ویژگی کالبدی و
ادراکی انسان

...................................................................

معنا

زیباییشناسی ـ ریاضیات و
هندسه
هستیشناسی ـ زیستشناسی
و مکانیک

نسبت با معماری

محتوای ارزشی
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کالبدی-ادراکی و وجه تعاملی اثر معماری داللت دارند
جمعبندی کلی از نحوه حضور فرم در گفتمان معماری در
جدول  3ارائه شده است .تحدید وجوه معماری بهواسطة
مفاهیم فرم ،امری گریزناپذیر است که از سوی نظام ارزشی
هر نحوۀ شناختی اعمال میشود .از سویی دیگر نمیتوان
پذیرفت که مفهوم فرم در نقش متعلق اصلی شناخت
معماری ،شناخت جامعی از اثر معماری بهدستدهد یا
نمایندۀ آن باشد ،بیآنکه درو نمایههای معماری را در
پیوندی وحدت بخش با یکدیگر قرار داده باشد .طرح
مفهوم «میدان فرم» تالشی جهت تحقق جامعنگری و
انسجام مفهومی فرم است .میدان فرم ،مجموعهای از
موقعیتهای شناختی است که به متعلق انحای شناخت
معماری اختصاص دارد .نیروهای شناختی مختلف مبتنی بر
ارزشهای شناختیشان به درونمایههای معماری ارزش و
اعتبار میبخشند؛ آنها را اولویتبندی ،و درمواردی حذف یا
در هم ادغام میکنند و بعضاً به آشکارگی درونمایهای خاص
از معماری میانجامند .متناسب با رتبهبندی درونمایههای
معماری موقعیتهای شناختی اشغا ل میشوند و نظمی
مشخص از آنها شکل میگیرد .مفهوم فرم ،کلیت مؤلفههای
نظمیافته را شامل میشود .هرچند سرنمون و اصیلترین
مؤلفه نمایندۀ حقیقی مفهوم فرم محسوب میشود .میدان
فرم توجه توأمان به درونمایههای مختلف معماری را که
هریک به تناسب نقشی تأثیرگذار بر شکلگیری و قوام
اثر معماری و معرفت و زیبایی آن دارند ممکن میسازد،
و در عین حال پویایی فرم در نسبت با تحول ارزشهای
شناختی را تضمین میکند .اهمیت طرح مفهوم میدان
فرم ،زمانی خود را نشان میدهد که بدانیم فرم به عنوان
برساختی نظری صرفاً موضوعی متعلق به اندیشه و نظر
نیست؛ بلکه ،اعمال معماری ما را نیز در برمیگیرد .به
گونهای که یکسونگری مفاهیم فرم ،به سوگیری در عمل
معماری انجامیده و چنین وضعیتی به خلق اثری منتهی
میشود که کفایت الزم برای سکونت انسان را ندارد .براین
اساس میتوان چنین اظهار داشت که فهم رایج از فرم،
یگانه فهم اصیل ،بدیهی و غیرقابل تغییر از فرم نیست.
فرم ،مفهومی پرجنبه است که درگذر زمان بنا به اقتضائات
ارزشی ادوار مختلف ،صرفاً برخی از ظرفیتهای بیشمار آن
ِ
آشکار و نمایان شده است .تقید فرم به شناخت معماری
اقتضا میکند که با نگرشی جامع ،متناسب با ارزشهای
شناختی بومی و دغدغهها و چالشهای امروز معماری،
نخست شناختی جامع ،اصیل و نافع از معماری حاصل
شود و سپس متناسب با نیروی شناختی جدید به نظمی
نو از میدان فرم دست یافته ،رویکردی جامع در عمل
معماری اتخاذ شود.
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پینوشتها

 .1تحوالت اندیشه فلسفی به چهار دوره کالسیک ،قرون وسطی ،مدرن
و پستمدرن طبقهبندی شده است .لیکن در پژوهش پیش رو بنا به
مالحظاتی که بدان اشاره میشود دورههای پنجگانه کالسیک ،رنسانس،
پیشامدرن ،مدرن و پسامدرن مدنظرقرار گرفته است .نخست ،از آن روی
که زیربنای اصلی تفکرات قرون وسطی نیز اندیشههای فلسفه کالسیک
افالطون و ارسطو است در عوض توجه به دوره قرون وسطی به دوره
رنسانس رجوع شده است که علیرغم تشابه در مبادی عام فلسفی با دوره
کالسیک ،با تحول در اندیشه معماری همراه بوده است و برخالف دوره
کالسیک که بر وجه عملی معماری تأکید شده به وجه ذهنی معماری در
این دوران توجه شده است .دیگر آنکه دوره مدرن در فلسفه به دو دوره
پیشامدرن و مدرن در معماری تفکیک شده است .این امر از یکسو بنا
به قرابت بیشتر با دورهبندیهای معماری صورت گرفته که دوره مدرن
به محدوده زمانی مشخصی اطالق میشود و از سوی دیگر بنا به اهمیت
اندیشههای قرن  17تا  19به مثابه دوره گذار است که بررسی ژرفتر آن را
طلب میکند .براین مبنا ،تاریخ نظریهپردازی به دورههای پنجگانه تقسیم
شده ،نظریههای شاخص و جریانساز هر دوره بستر جستجوی مفاهیم فرم
قرار گرفته است.
 .2اصطالح فرم تا پیش از قرن  19میالدی در ادبیات انگلیسی زبان در
معنای لغوی آن به کار رفته است .طی این دوران معنای فلسفی فرم
در هیئت اصطالحات دیگری در ادبیات معماری حضور داشته است .بنا
به روایت فرتی در ادبیات آلمانی زبان این امر به گونهای واژگون محقق
شده است و اصطالح فرم در معنای فلسفی آن و اصطالح گشتالت به
منظور اشاره به ویژگیهای محسوس اثر معماری و به ویژه ترکیببندی
ظاهری آن به کار رفته است .با ورود به دوره مدرن و تأثیر پذیری گفتمان
انگلیسی زبان معماری از فلسفه آلمان ،اصطالح فرم ،معانی فلسفی فرم را
نیز نمایندگی کرده است.
Lineament .3
Design .4
در این دوران مفهوم طراحی توأمان بر ایده ،جلوۀ محسوس آن در هیئت
ترسیم یا مدل و فرایند نظاممند تبدیل الگوی هندسی به شکل هندسی
داللت دارد.
Mass .5
Physic, physical .6
Body .7
Gottfried Semper .8
Empathy theory .9
Schmarsow .10
Reification .11
Situationist .12
 .13این جلوۀ مرئی به سه شکل متفاوت نمایش داده میشود :جلوۀ افقی
بر روی زمین ،جلوۀ قائم و روبهرو ،و منظره بنا.
 .14در دائرهالمعارف هنر جان ترنر ذیل فرم ،واژه آیدوس چنین تعریف
شده است :حالت و ظاهر چیزی که بدان تشخص میبخشد و دربرگیرنده
شکل قابل درک و محسوس آن است .در معنای وسیع کلمه نیز معرف
سرشت خاص هر چیز است که بر مفهوم گونه و نوع داللت دارد.
 .15در این دوران اصطالحاتی همچون  orderو  genreنماینده این معنای
از فرم است.
Cabane- primitive hut .16
Abbé-Marc-Antoine Laugier .17
Antoine-Chrysostome Quatremère De Quincy .18
J.N.L. Durand .19
 .20تاتارکویچ از میان شش ویژگی معماری نزد ویتروویوس چهارتای
آنها شامل « »disposition, symmetry, eurhythmy, orderرا معطوف به
آرایش و نظم و ترتیب در اجزاء میداند .در مکتب آلبرتی نیز زیبایی
توافق و همسازی بین اجزاء با یکدیگر تعبیر میشود که با مفاهیمی
همچون «  »concinnitas collocation, order, numberبدان اشاره شده است
(.)Tatarkiewicz, 1980, 222- 226
James J. Gibson .21
Demand character (Koffka, 1935 ( .22
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