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چکیده
این نوشتار، پیرامون بررسی الگوهای خلق فضا در معماری، با تکیه بر پارادایم های نظری مطرح شده در دوران پست مدرن به نگارش 
درآمده است. یکی از بسترهای پژوهشی مطرح در حوزه نظری معماری، بحث به کارگیری پارادایم های نظری در حیطه علوم کاربردی 
معاصر است. در این بررسی نخست به طور خالصه پیشینه ای از نحوه ورود بحث پارادایم ها از حوزه علم به حوزه معماری ذکر می شود 
سپس با توجه به اهمیت به کارگیری مبانی نظری در روند طراحی و خلق فضا، با استفاده از پارادایم های مطرح شده در حوزه معماری 
توسط »ِکیت نِسبیت«، مانند پدیدارشناسی، زیبایی شناسی، زبان شناسی، نشانه شناسی،  ساختارگرایی، پساساختارگرایی و شالوده شکنی، 
به بررسی الگوهایی پرداخته می شود که امروزه معماران به طورآگاهانه یا ناآگاهانه در خلق فضا از آن ها بهره می جویند. نظر به اینکه 
بحث فضا همواره یکی از بااهمیت ترین و در عین حال چالش برانگیزترین بحث هایی است که در حوزه معماری وجود داشته و لزوم ورود 
مفاهیم آن از حوزه نظر به عمل، یکی از چالش های پیش روی معماری معاصر است، هدف از انجام این پژوهش، نزدیک شدن به پاسخ 
این پرسش است که هر یک از عناصر تشکیل دهنده فضای معماری به چه صورت در فضاهای برآمده از پارادایم های نظری پسامدرن 

به کار گرفته می شوند؟
 بدین منظور سه بخش اصلی مورد بررسی قرار گرفته است :

پیشینه پژوهش )بررسی چگونگی ورود بحث پارادایم ها از حوزه علم به حوزه معماری(، مروری بر پارادایم های نظری معماری در دوران 
قالب عناصر تشکیل دهنده فضای  )در  پارادایم های نظری پسامدرن  بر  با تکیه  الگوهای خلق فضا در معماری  بررسی  پست مدرن و 

معماری(.
در نهایت ویژگی های فضایی هر یک از الگوهای مطرح شده، به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله با تکیه بر بررسی کیفی 
و تحلیلی، قصد دارد این واقعیت را روشن کند که علی رغم اینکه دوران پست مدرن به دلیل تحوالت متعاقب آن با چندگانگی و تعدد 
و می توان  بوده  قاعده مند  معماری،  نظری  بحث های  سایر  مانند  نیز  فضا  بحث  لیکن  است  بوده  مواجه  نظری  بحث های  در  مفاهیم 

الگوهایی را در این زمینه، به منظور کاربردی کردن مباحث نظری پارادایم ها در حوزه معماری مطرح کرد.
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مقدمه
این  درباره  بنیادین در معماری است.  از مفاهیم  مفهوم فضا یکی 
مفهوم معماران و اندیشمنداِن جهاِن معماری از دیرباز برداشت های 
گوناگونی ارایه کرده اند. در برخی از این تعاریف بر نقش انسان در 
ادراک فضای پیرامون و در برخی دیگر بر نقش اثرگذاری کیفیت 
اطراف  محیط  از  انسان  ادراک  میزان  بر  پیرامون  فضای  طراحی 
اشاره شده است. آنچه در میان صاحب نظران از مقبولیت بیشتری 
از فضا که دربرگیرنده هر دو عنصر  برخوردار است، تعریفی است 
انسان و فضای اطرافش است. یعنی تعریفی که در آن فضا را منتج 
از تعامل میان انسان و محیط پیرامونش یا تعامل میان ذهنیت و 
عینیت می اِنگارد. با توجه به این تعریف، بحث ادراک انسان از فضا 
اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند که این امر باعث شده در دوران 
کیفیت  ارتقاء  جهت  الگوهایی  ارایه  فکر  به  اندیشمندان  معاصر، 

طراحی فضای معماری بیفتند. 
یکی از مباحث مطرح در حیطه نظری معماری معاصر، پارادایم های 
ابتدا در حوزه معماری، توسط چارلز  نظری پسامدرن است که در 
ِجنکز مطرح و سپس توسط ِکیت نِسبیت بازنگری شده است. به 
اعتقاد وی امروزه می توان میان مبانی نظری مؤثر در کار معماران 
تفاوت هایی را شاهد بود، به گونه ای که هر یک، از اصول بنیادین 
خاصی پیروی می کنند و این مبانی نظری در روند کار طراحی آنها و 
عناصری که در خلق فضای معماری به کار می گیرند تأثیرگذار است. 
هدف این نوشتار آن است که این مبانی نظری در قالب پارادایم ها 
وارد حیطه عملکردی  نظری مطرح شده اند،  در حوزه  غالبًا  که  را 
با  اولیه  آشنایی  از  پس  راستا  این  در  و  کند  معماری  کاربردی  و 
پارادایم های  از  یک  هر  مختصر  بررسی  و  پارادایم  بحث  پیشینه 
مطرح شده، به معرفی عناصر تشکیل دهنده فضای معماری پرداخته 
و در نهایت نحوه استفاده از هر یک از این عناصر در یک پروژه 
این  از  یکی  نظری  مبانی  بر  مبتنی  که  معاصر  معماری  شاخص 
آن،  بر  عالوه  قرار  گیرد.  بررسی  مورد  تفصیل  به  پارادایم هاست، 
در بحث پایانی به منظور شفاف کردن هرچه بیشتر نتایج حاصل از 
این نوشتار با استفاده از یک بررسی تطبیقی، میزان کّمی و کیفی 
استفاده از عناصر کالبدی و محیطی که عناصر اصلی تشکیل دهنده 
فضای معماری است در نمونه های معماری مبتنی بر این پارادایم ها 

مورد بررسی قرار گرفته است.  

روش تحقیق
روش تحقیق در این نوشتار، براساس روش کیفی و استدالل منطقی 
بیان،  اسنادی و کتابخانه ای اساس  استوار است. همچنین مطالعۀ 
تشکیل  را  مقاله  این  در  موجود  مطالب  تفسیر  و  توصیف  تحلیل، 
نقش  بر  و  می پردازد  شرایط  تفسیر  به  کیفی  پژوهش  می دهند. 
محقق به منزلۀ عنصری حیاتی در نتیجۀ حاصل از تحقیق تأکید 
خاص دارد )گروت، 1389 : 88(. این پژوهش به پژوهشگر امکان 
تعامل با موضوع می دهد، برای گردآوری، تحلیل و تفسیر داده ها از 

روش های انعطاف پذیری استفاده کرده و پدیده های مورد مطالعه را 
از دیدگاهی جامع مورد مالحظه قرار می دهد )حریری، 1390 : 5(. 

 پیشینه پژوهش )بررسی چگونگی ورود بحث پارادایم ها از
)حوزه علم به حوزه معماری

»پارادایم«1از واژه یونانی »پارادیگما«2ریشه می گیرد که به معنای 
الگو، مدل، طرح و نظایر آن است و استفاده از آن را می توان در آثار 
برای  پارادایم  واژه   .(Kuhn, 2012: 43)گرفت پی  نیز  افالطون 
نخستین بار در زبان انگلیسی در قرن پانزدهم به معنای مثال یا الگو 
به کار رفته است. واژه پارادایم در معنای امروزین آن با انتشار کتاب 
»ساختار انقالب های علمی«3 اثر »توماس کوِهن«4در سال1962 
به کار گرفته  شده است )چالمرز، 1387: 54-57(. کوِهن بر آن بود 
که تصویر تجربه گرایانه و متداول از علوم طبیعی صحیح نیست. او 
برای تبیین دیدگاه خود از اصطالح پارادایم کمک گرفت. از دیدگاه 
وی دانشمند علوم طبیعی در واقع مجموعه ای از اطالعات و معارف 
را کشف نمی کند بلکه در فرآیند پیشرفت دانش با تغییر پارادایم، در 

علم متعارف رایج، انقالبی علمی رخ می دهد. 
به اعتقاد کوِهن، هر رشته علمی در بستر پارادایم شکل می گیرد و 
علوم، به اصطالح، پارادایم محور است. از این دیدگاه اینکه مسئله 
علمی از چه ساختاری شکل گرفته و به طور کلی، چگونه پاسخ و 
از  تعیین می کند؛ مجموعه ای  پارادایم  را  باشد  داشته  باید  راه حلی 
اصول و پیش فرض ها در باب انواع مسائل و پرسش ها در علوم و 
چگونگی پاسخ دادن به آنها(Kuhn, 2012: 74). علی رغم انتقادات 
وارده بر پارادایم کوهنی، مبنی بر ارایه برداشت و تصویری قاعده مند 
از مبانی علمی و عدم امکان رشد خالقیت، ماهیت غیرانتزاعی و 
غیرکالمی آن، لیکن این مفهوم، کماکان یکی از مفاهیم پرکاربرد 
در حوزه علوم مختلف برای کاربردی کردن مبانی نظری آنهاست 

)حسنی، 1389 :101(.
نخستین فردی که مفاهیم مطرح در حیطه پارادایم ها را وارد حوزه 
براساس  1995م.  سال  در  که  »چارلزجنکز«5بود.  کرد،  معماری 
یافته های جدید علمی در مورد سیر تکوین کیهان و تطور غیر خطی 
آن، کتاب »معماری پرش کیهانی«6 را منتشر کرد. او در این کتاب 
با الهام از نظریه مطرح شده در مورد تغییر پارادایم ها در دوره های 
مختلف، به تشریح نحوه تکوین کیهان به زبان ساده پرداخت و بیان 
تکامل  و  و یک سویه گسترش  به صورت خطی  داشت که جهان 
نیافته، بلکه این تکامل به صورت غیر خطی و پرشی انجام شده 

است. 
جنکز شخصی بود که این نظریات جدید علمی و فلسفی را وارد 
معلول  باشد.  معلول  باید  معماری  نظر وی  از  کرد.  معماری  حوزه 
باید  امروز  معماری  پیرامون،  جهان  از  و  خود  از  انسان  دیدگاه 
معلول شرایط امروز باشد، معلول علم، تکنولوژی و فلسفه کنونی 

)قبادیان،1391: 167 و 168(. 
جنکز الگوهایی را در دوران پست مدرن مبتنی بر پارادایم های مطرح 
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شده در نظریه های علمی مطرح کرده است. وی براساس ارزیابی 
خاص خود از آثار معماری جهان، پارادایم ها یا الگوواره های مطرح 
کتاب  در  البته  )که  می کند  طبقه بندی  پارادایم   7 در  را  معماری 
زبان های  می کند(:  »زبان«7 استفاده  واژه  از  پارادایم  جای  به  خود 
»حباب گونه«11،  »رایانه ای«10،  »اُرگانیک«9،  »مکانیکی«8، 
»مجازی«14 زمین«12،»کیهان شناختی«13و  اشکال  بر   »مبتنی 

)کاکاوند، 1387 : 42-52(.
پس از جنکز، تنها فردی که بحث پارادایم ها را به صورتی مفصل تر 
مطرح  با  وی  نِسبیت«15بود.  »ِکیت  کرد،  معماری  وارد  جامع تر  و 
کردن پارادایم های مختلف از حوزه های متفاوتی از علم در کتاب 
این  از  جامع تری  بررسی  معماری«16،  در  پسامدرن  »نظریه های 
نسبی  جامعیت  و  نوین بودن  ویژگی  علی رغم  داد.  ارایه  را  مفاهیم 
پارادایم های مطرح شده توسط نِسبیت، این پارادایم ها هنوز در حوزه 
معماری کاربردی نشده و از حوزه تئوری و نظری وارد حوزه عملی 

و تجربی نشده است. 
هر  بر  تکیه  با  را  معماری  معادل های  که  است  آن  بر  نوشتار  این 
یک از این پارادایم  ها مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد. در بخش 
بعدی به بررسی خالصه ای از ویژگی های هر یک از پارادایم های 

مطرح شده توسط کیت نسبیت پرداخته می شود.

مروری بر پارادایم های نظری معماری در دوران پست مدرن
ـ پارادایم پدیدارشناسی 

و  تحقیق  فلسفی  شیوه  بر  آن  اتکاء  که  است  فلسفی  پارادایمی 
مکان،  سایت،  به  پسامدرن  رویکردی  پارادایم  این  باشد.  پژوهش 
مستلزم  معماری  "پدیدارشناسی"17در  دارد.  ساختن  و  چشم انداز 
توجهی عمیق به چگونگی ساخته شدن چیزها و جزئیات مرتبط با 
آن مانند کیفیات حسی مواد و مصالح، نور، رنگ و غیره دارد. اثر این 
پارادایم در معماری در بررسی ریشه های به وجود آورنده معماری 
با نگاه پدیدارشناسانه مشخص می شود به گونه ای که اندیشه هایی 
معماری  »ُفرمالیسم«18در  جایگزین  می پردازند  چیزها  خوِد  به  که 
»هایدگر«19و  چون  افرادی  نظریات  پارادایم  این  حیطه  در  شود. 

»کریستیان نوربرگ شولتز«20مطرح است )نسبیت، 1391: 41(.
همانند  پارادایم  این  زیبایی شناسی  امرمتعالی:  پارادایم  ـ 
اثر  دریافت  و  خلق  به  که  است  فلسفی  پارادایمی  پدیدارشناسی، 
که  است  تعبیری  »زیبایی شناسی  امرمتعالی«21،  می پردازد.  هنری 
نوشته های  گرفت.  قرار  توجه  مورد  هنر  مقوله  در   1980 دهه  در 
هجدهم  قرن  مهم  مراجع  کانت«23  »ایمانوئل  بِِرک«22و  »اِدموند 
هستند. بِِرک میان زیبایی و امرمتعالی تمایز قایل می شود. در حالی 
بِِرک  نیست.  این گونه  امرمتعالی  با عشق مرتبط است،  زیبایی  که 
امرمتعالی را با امور مبهم در ارتباط می داند. بخشی از متعالی بودن 
به دلیل مبهم بودن است. به اعتقاد کانت امرمتعالی به صورت ناب، 
ساده و عظیم بوده و درحالی که امر زیبا محدود است، امرمتعالی 

نامحدود است )نسبیت، 1391: 44(. 

ـ پارادایم زبان شناسی : مسئله پارادایم »زبان شناسی«24این است 
که معماری همچنین زبان تا چه حد قراردادی است. این پارادایم 
»ساختارگرایی«26،  »نشانه شناسی«25،  پارادایم  چهار  شامل  خود 
»پساساختارگرایی«27و »شالوده شکنی«28 است )نسبیت، 1391: 46(.

علمی  رویکردی  نشانه شناسی،  علم   : نشانه شناسی  پارادایم  ـ 
به زبان دارد و آن را نظامی از نشانه ها به شمار می آورد که وجه 
آن  اجزای  و  نشانه ها  ساختاری،  روابط  دارد.  معنایی  و  ساختاری 
ایجاد  نحوی  روابط  نشانه ها  مابین  و  می دهند  پیوند  هم  به  را 
روابط  به  یعنی  می پردازند،  معناها  به  معناشناختی،  روابط  می کند. 
میان نشانه ها و ویژگی هایی که بر آنها داللت می کنند. »اومبرتو 
را  معماری عملکردهای ممکن  نشانه های  که  اِکو«29بیان می کند 
از طریق نظامی از قراردادها یا ُکدها به هم مرتبط می سازند مانند 
می تواند یک  است  واحد ساختاری  آنکه یک  بر  که عالوه  ستون 

واحد معنایی نیز باشد )نسبیت، 1391: 46(.
ـ پارادایم ساختارگرایی : ساختارگرایی نوعی روش مطالعه در 
و گوهر حقیقی  ماهیت  است  معتقد  در کل  که  است  زبان شناسی 
چیزها نه در خود آنها، بلکه در روابطی است که میان آنها ایجاد و 
سپس آن را دریافت می کنیم. ساختارگرایان بر رمزگان، قراردادها 
و فرآیندهایی که باعث فهم پذیری یک اثر، یعنی چگونگی ایجاد 
معنای قابل حصول اجتماعی می شوند، تأکید می ورزند. ساختارگراها، 
تا  می کوشند  و  می گیرند  کار  به  روش  یک  مانند  را  زبان شناسی 
دستور زبان هایی را ایجاد کنند، یعنی فهرستی از عناصر نظام مند 
و امکان ترکیب و آمیختگی آنها که شکل دهنده فرم و معنای آثار 

معماری اند )نسبیت، 1391: 48(. 
ـ پارادایم پساساختارگرایی: اثر ساختارگرا با ثبات و مانایی اجزاء 
نشانه مرتبط است، در حالی که متن پساساختارگرا بیانگر فروپاشی 
هم زمان نشانه و بازی آزاد دال هاست. یکی از فیلسوف های صاحب نظر 
او می گوید پساساختارگرایی  بارت«30است،  پارادایم »روالن  این  در 
مانند یک متن است که منتقد یا خواننده در مقام تولیدکننده معنا نقش 
مهمی در آن ایفا می کنند. بنابراین در این پارادایم تنها ساختارهایی 
از طرف معمار مورد استفاده قرار می گیرد حایز اهمیت نیست، بلکه 
گفتمانی که وی با مخاطب و منتقد از طریق آثارش ایجاد می کند نیز 

اهمیت دارد )نسبیت، 1391: 49(. 
و  فلسفی  ُکنشی  که  شالوده شکنی  شالوده شکنی:  پارادایم  ـ 
زبان شناختی است، به بنیان های اندیشه در کالم محوری و بنیان های 
فیلسوف  دریدا«31،  »ژاک  دارد.  توجه  معماری  چون  رشته هایی 
فرانسوی که آثارش اغلب معرف شالوده شکنی است، نشان می دهد 
که کلیه امور به واقع اموری ساخته شده اند. شالوده شکنی به حواشی 
متن می پردازد تا تقابل ها و پیش فرض های آسیب پذیر و شکننده ای 
سازنده یک متن را آشکار و هویدا کند. فیلسوفان این پارادایم اعتقاد 
دارند که متن معماری می بایست بالقوه نامحدود باشد، نه آنگونه که 
در نظام ها و گونه های سنتی گنجانده شده است، بلکه به نحوی که با 

حدود نظام مند آنها تالقی و تقابل کند )نسبیت، 1391: 52(. 
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بررسی الگوهای خلق فضای معماری باتکیه بر پارادایم های 
نظری )در قالب عناصر تشکیل دهنده فضای معماری(

در  را  فضاها  که  هستند  چیزی  همان  فضا،  تشکیل دهنده  عناصر 
این  در   .(Exner, 2009: 74) می کنند  خلق  سطوح شان  میان 
معماری،  حوزه  در  پارادایم ها  بررسی  تسهیل  منظور  به  نوشتار، 
عناصر تشکیل دهنده فضا در قالب دو دسته در نظر گرفته شده اند 
: عناصر کالبدی و عناصر محیطی. عناصر کالبدی شامل: عناصر 
افقی )سقف و کف(، عمودی )دیوار و ستون(، ارتباطی )پله، رامپ، 
راهرو(، بازشوها )درب، پنجره( و مبلمان )ثابت و متحرک( بوده و 
تمامی  و  رطوبت، صوت  دما،  رایحه،  نور،  شامل:  محیطی  عناصر 
مواردی است که بر نحوه ادراک انسان از فضا مؤثر است. با توجه 
به ماهیت هنرمآبانه معماری و اینکه در هنر راهی به قطعیت نیست 
و همواره میزانی از نسبیت وجود دارد، باید در نظر داشت که در این 
بخش ممکن است پروژه ای به طور هم زمان دربردارنده ویژگی های 
چند پارادایم باشد )همان گونه که ممکن است پروژه ای هنوز در هیچ 
یک از این پارادایم ها گنجانده نشده باشد، زیرا پارادایم آن تاکنون 
مطرح نشده است(. لیکن در این بخش معماران و پروژه هایی در 
خصوصیات  از  بهره مندی  میزان  باالترین  که  شده اند  گرفته  نظر 
پارادایم مذکور را دارند و نمی توان آنها را نمونه مطلق آن پارادایم 

در نظر گرفت.

• الگوی خلق فضا در پارادایم پدیدارشناسی
مانند  معماران  از  معدودی  گروه  پارادایم  این  راستای  در 
»تادائوآندو«32و »ِسدریک پرایس«33 به دنبال خلق فضاهای حامل 
ساده ترین  به  را  ساختمان  فرم  آندو  هستند.  فلسفه  طریق  از  معنا 
دهد.  افزایش  را  آن  فضایی  خلوص  بتواند  تا  می کند  ایجاد  شکل 
می کند.  استفاده  مجزا  و  خالص  صورت  به  فرم  از  نتیجه  در 
انتخاب می شوند بسیار ساده  نیز  رنگ ها  و  فرم، مصالح  بر   عالوه 

آندو حاوی منابع نور طبیعی  )فورایاما، 1388: 15(. ساختمان های 
بسیار است که در نتیجه استفاده از بازشوهای بسیار رو به فضای 
است.  کارهای وی مشهود  در  آجرهای شیشه ای  و همچنین  آزاد 
تمهیداتی است که وی  از  ُپل های روباز، همه  و  بزرگ  پلکان های 
نیمه باز  فضای  به  اضافه کردن  و  بسته  فضای  از  فروکاستن  برای 
به کار می برد. یکی از مشهورترین آثار وی از نقطه نظر به کارگیری 
مفاهیم فلسفی در خلق فضا، »معبد آب«34 است. فرم این بنا که 
نظرها  از  دیگر  زاویه ای  از  و  شده  دیده  وضوح  به  زاویه  یک  از 
پنهان می ماند به صورت مانداالست که ریشه در عقاید بودیسم و 
سنت های فلسفی کهن ژاپن دارد )تصویر 1(. ورودی غیرمستقیم 
روح  و  بهشت  از  سمبلی  که  نیلوفرآبی  گل  از  استفاده  فضا،  به 
بوداست، سنگ ها و شن های سفید بر روی کف مسیر ورودی که  
از فلسفه  اولین مرحله تطهیر نفس است )تهی شدن( همگی  نماد 
به  با آب زالل  مواجه شدن  با طبیعت،  آمیختن  برآمده اند.  بودیسم 
عنوان آینه، بهره گیری از نور به رنگ قرمز در فضای داخلی معبد، 

همگی جهانی را که فلسفه بودیسم بیان می کند به تصویر می کشند 
کشف  مکانیسم  به  وی  همچنین،   (Nitschke, 1993:62-83)
فضا نیز اهمیت می دهد مانند ورود به عمق یک استخر توسط پله 
که تجربه ای متفاوت و در عین حال معنوی است. استفاده از عناصر 
چهارگانه طبیعت در خلق فضا نیز یکی دیگر از روش هاست. وی 
همواره ساختمان را در دل زمین جای می دهد )خاک(، از عنصر آب 
به صورت ثابت یا سیال استفاده می کند )آب(، از نور طبیعی حداکثر 
بهره را می برد )آتش( و از شکاف هایی در پوسته بنا به منظور عبور 

باد استفاده می کند )باد()جدول 1(.

• الگوی خلق فضا در پارادایم زیبایی شناسی  امرمتعالی
مقصود از زیبایی در این پارادایم تعریف کالسیک از زیبایی، مبتنی 
بر وجود نظم و تقارن و تناسبات عالی نیست، بلکه مقصود، آن نوع 
کیفیتی است که یکی از بارزترین ویژگی های آن ایجاد شگفت زدگی، 
ابهام و مرعوب شدن است. تعریف زیبایی از لحاظ علمی عبارت 
است از زمانی که محتوای زیبایی شناسی و میزان بداعت یک پیام 
)مانند اثر هنری( از حداکثر میزان دریافت ذهن انسان بیشتر باشد، 
در این حالت انسان مجبور به تشکیل طرح واره )تصور ذهنی اولیه( 
شده و ذهن اجباراً خود را معطوف به درک باالتری می کند. تا این 
میزان  اگر  ارزیابی می کند، حال  زیبا  را  دریافتی  پیاِم  مرحله ذهن 
بداعت پیام بیش از حد متعارف باشد )مانند پیچیدگی مفرط( در این 
حالت ذهن علی رغم ادراک کامل زیبایی، آن را در عین حال غریب 

و نامتعارف قلمداد می کند )گروتر، 1388: 96(. 
از امرمتعالی است. با توجه به این  حالت دوم بیانگر زیبایی ناشی 
تعاریف، می توان به زیبایی شناسی نامتعارف به کار رفته در کارهای 
ایجاد  حرکت،  از  خود  کارهای  در  او  داشت.  حدید«35اشاره  »زاها 

تصویر 1. استفاده از طرح مانداال در سایت پالن معبد آب. مأخذ : امیرخانی، 1387.   
Fig 1. The use of Mandala pattern in site plan of water temple. Source: 
Amirkhani, 2008: 14.
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عناصر تشکیل دهنده فضا در
از  نمونه ای  به عنوان  آب  معبد 

پارادایم پدیدارشناسی

عناصر کالبدی

عناصرافقی : استفاده از خطوط  مستقیم در طراحی سایت و معنابخشی به حوزه کف با ایجاد اختالف  سطح و اختالف  مصالح برای تعریف 
ورودی بنا. تعریف آسمان به عنوان سقف بنا به صورت مستقیم )ایجاد یک فضای تهی( و یا غیرمستقیم )ایجاد شکاف هایی برای ایجاد 

دریچه هایی به سمت آسمان و یا بهره گیری از نور آسمان(

عناصرعمودی : استفاده از خطوط برآمده از احجام  افالطونی به منظور شکل دادن به دیواره های بنا و بهره گیری از دیوارها و ستون ها جهت 
هدایت انسان به سوی مقصدی معین و تعریف شده، کاهش حجم دیوارهای خارجی برای ارتباط بیشتر با فضای خارجی در مکان های با 

چشم انداز مطلوب

عناصرارتباطی : استفاده از پلکان ، رامپ های بزرگ و ُپل های روباز برای افزایش فضاهای میانی، کاربرد راهروهایی با نقطه  مکث مشخص 
در انتهای آن برای ایجاد حس تداوم فضایی و هدایت کاربر در طول مسیر کشف  فضا )برای نمونه قراردادن مجسمه بودا در انتهای محور 

اصلی بنا(

بازشوها : استفاده از مقیاس انسانی )با ارتفاع کم( برای ورودی اصلی بنا و برخی از فضاهای داخلی و درعین حال حذف ورودی مشخص 
از پنجره های بسیار بزرگ رو به فضای طبیعی به منظور قاب گرفتن چشم انداز  از محصور شدن فضای داخلی، استفاده  برای جلوگیری 

طبیعت

مبلمان : استفاده حداقل از مبلمان متحرک در ساختمان و استفاده از مبلمان های ثابت در راستای خطوط احجام پروژه

عناصر محیطی

نور : کاربرد حداکثری منابع نورطبیعی به صورت منبع نور نقطه ای، متمرکز و گسترده. استفاده از شیشه های رنگی بافت دار به  منظور کنترل 
نورطبیعی فضای داخلی و در نهایت استفاده از مفاهیم نمادین رنگ نورها مانند نور قرمز در طراحی معبد، با توجه به پیشینه تاریخی و 

فرهنگی

رایحه : استفاده از رایحه های طبیعی مانند عطر گل های خاص، طراوت آب و درختان همجوار با آن، استفاده از رایحه های مصنوعی دارای 
مفاهیم نمادین مانند عطر اود و یا سایر موارد مشابه

صوت : به کارگیری اصوات موجود در طبیعت مانند صوت باد، آب، پرندگان و طراحی فضاهای داخلی با قابلیت تأثیرگذاری بر صوت انسان 
مانند استفاده از مصالح بتن برای ایجاد طنین و انعکاس و تولید صداهای خاص و یا ادغام اصوات در یکدیگر در فضاهای میانی با توجه به 

نیت معمار، استفاده از درخت های انبوه در مکان هایی که به دلیل مجاورت با بافت اطراف دارای آلودگی صوتی است

دما : در نظر گرفتن فضاهایی با مطلوبیت دمایی طبیعی و حداقل نیاز به استفاده از سیستم  های تهویه مصنوعی

رطوبت : استفاده از رطوبت استخر تعبیه شده بر باالی معبد به منظور ایجاد طراوت بیشتر در محیط، در نظرگرفتن فضاهایی با مطلوبیت 
رطوبتی طبیعی و حداقل نیاز به استفاده از سیستم  های تهویه مصنوعی

فضاهای خالی و فرم های کشیده نرم و افقی و درهم تنیده استفاده 
می کند. ساختمان های حدید از نظر نقطه گریز تک نقطه ای نیستند 
خطوط  واقع  در  شوند،  مشاهده  و  درک  مختلف  زوایای  از  باید  و 
و  شده  ترکیب  یکدیگر  با  مختلف  الیه های  در  فضا  در  و سطوح 
نهایتًا بناهایی سیال را عرضه کرده است. وی همچنین از دیوارها و 
سقف های غیرعمودی استفاده کرده و از این طریق به خلق فضاهای 
القای  به جای  او  نامتعارف می پردازد. سازه های  زوایای  با  ناصاف 
حس تملک استواری و تکیه بر زمین، سرکشانه میل به حرکت در 
فضا دارند و بیش از همه حس تعلیق و عدم ثبات را القا می کنند. او 
برای ایجاد سیالیت فضایی از گشودگی و شکست در سقف، خطوط 
شکسته و منحنی در کف سازی و هدایت کاربران محیط از فضای 
و  عدم اطمینان  احساس  می کند.  استفاده  روشن  فضای  به  تاریک 
تعلیق و پویایی فضا به وسیله رامپ ها و خطوط شیب دار در فضای 
او  آثار   .(Giovannini, 2010: 61-75) می شود  ایجاد  داخلی 
تأثیر از زمین و طبیعت را در بطن خود دارد و اصطالحًا زمین سار 
یعنی برآمده از زمین است. یکی از پروژه های اخیر او »موزه هنر 
ماکسی«36در روم است که تمامی موارد ذکر شده، اعم از سیالیت 
 فضایی، رامپ های معلق، دیواره های مورب و غیره در آن مشهود

است به گونه ای که یک زیبایی شناسی نوین توأم با ابهام و رعب را 
ایجاد کرده است )تصویر 2( )جدول 2(.

جدول 1. عناصر تشکیل دهنده فضا در معبد آب به عنوان نمونه ای از پارادایم پدیدارشناسی. مأخذ : نگارندگان، 1392.
Table 1. Constituent elements of space at water Temple as an example of the phenomenology paradigm. Source: authors, 2013.

تصویر 2. استفاده از خطوط مورب و منحنی با تضاد رنگی برای القای سیالیت فضایی. 
Hof, 2013 : مأخذ

 Fig 2. The use of diagonal & curves lines with contrast colors to in-
duce spatial fluidity. Source: Hof, 2013: 65.

• الگوی خلق فضا در پارادایم نشانه شناسی
در این رابطه می توان به برخی از کارهای »دانیل لیبسکیند«37اشاره 
کرد. یکی از شاخص ترین آثار وی که می توان آن را مبتنی بر این 
اصلی  نکته  برلین است.  یهود«38در  الحاق  دانست، »موزه  پارادایم 
 این موزه که در سایر آثار این معمار نیز ادامه پیدا کرد، غیرمعمول

طرح  است.  مخاطبان  در  ایجاد حسی خاص  در جهت  فضا  بودن 
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عناصر تشکیل دهنده فضا در
موزه ماکسی به عنوان نمونه ای 

از پارادایم زیبایی شناسی 

عناصر کالبدی

عناصرافقی : کاربرد کف مسطح، با حداقل اختالف سطح با مصالح سرامیک و سنگ سفیدرنگ، استفاده از شبکه های فلزی منحنی در 
سقف در امتداد خطوط سایت پالن )برای تأکید بر سیالیت در فضای داخلی( و پیش رفتن رامپ و پله ها تا نزدیکی سقف )تجربه نامتعارف 

مشاهده سقف از نزدیک، توسط بازدید کنندگان(

عناصرعمودی : دیوارهای داخلی و خارجی بنا دارای ساختاری سیال بوده، به گونه ای که باعث هدایت افراد به سمت مسیرهای مشخصی 
می شود. در فضای داخلی از حداقل ستون استفاده شده و مسئله فواصل دهانه های سقف توسط عناصر ارتباطی حل شده است )به عبارت 

دیگر، رامپ ها و پله ها جایگزین نقش سازه ای ستون ها شده اند(

عناصرارتباطی : پله ها و رامپ ها )با ایجاد تضادرنگی با زمینه سفید فضای داخلی( به صورت معلق در فضا، شناور بوده )احساس عدم امنیت( 
و حرکت انسان ها در آن از اکثر مکان های موزه قابل مشاهده است )سیالیت بصری( که از این امر برای نمایش لباس های مدل ها در 
فضایی میانی )در حال حرکت بر روی رامپ ها( استفاده می شود، ضمنًا از راهرو فقط در فضاهای خدماتی استفاده شده و راهروها کمتر 

جنبه ارتباطی میان فضاهای اصلی را دارند و این نقش بیشتر بر عهده رامپ و پله هاست

بازشوها : پنجره ها در راستای فرم سیال پروژه شکل گرفته و در برخی مکان ها که چشم انداز مطلوب وجود داشته از پنجره های بزرگ تر 
استفاده شده است، عدم استفاده از درب برای جلوگیری از انقطاع فضای داخلی موزه

مبلمان : مبلمان ها بر اساس خانواده فرمی به کار رفته در پوسته و حجم پروژه، به صورت یکپارچه طراحی شده اند

عناصر محیطی

نور : برای کنترل نورطبیعی از شبکه های فوالدی قرار گرفته در زیر قسمت هایی از سقف شیشه ای استفاده شده که باعث پراکنده شدن 
نور و جلوگیری از تخریب آثار توسط نورمستقیم می شود

رایحه : استفاده از رایحه های مصنوعی در فضا برای ارتقاء مطلوبیت فضایی

صوت : استفاده از عایق  صوتی در دیواره های داخلی و خارجی بنا، به منظور کاهش آلودگی صوتی شهری، افزایش ارتفاع سقف به منظور 
جلوگیری از انعکاس صوت توسط مصالح به  کار رفته در کف )سرامیک و سنگ(

دما : در نظر گرفتن فضاهایی با مطلوبیت دمایی مصنوعی و نیاز به استفاده از سیستم  های تهویه مصنوعی

رطوبت : در نظرگرفتن فضاهایی با مطلوبیت رطوبتی مصنوعی و نیاز به استفاده از سیستم  های تهویه مصنوعی

به قطعات  از ستاره داوود و ُخردکردن آن  الهام  با  لیبسکیند  اولیه 
استخوان بندی  سازنده  مهم  محور  چندین  است.  شده  حاصل  ریز 
پالن این موزه هستند : محورها به گونه ای قرار گرفته اند که مانع 
از شکل گیری یک محور با دورنمای مشخص می شود. بدین ترتیب 
مخاطب از درک کلی فضا باز مانده و در طول مسیر منتظر حوادث 
بعدی است. در فضای درونی و فرم خارجی بنا از هندسه فرکتال 
و خطوط تیز و شکسته با اقتباس از ستاره داوود استفاده شده که 
نشانه درد و رنج متحمل شده از سوی یهودیان است. به کارگیری 
خطوط شکسته در شکل گرفتن پنجره ها و پوسته خارجی بنا نشانه 
پنجره های  خطوط  آن  بر  عالوه  است.  جراحت  و  زخم  یادآور  و 
خیابان های  و  برلین  شهر  نقشه  از  برگرفته  بیرونی  نمای  در  آن 
یهودی نشین مهم و محالتی است که در آنها حادثه تاریخی مهمی 
در رابطه با قوم یهود رخ داده است. این بنا به سه مسیر اصلی با 
ویژگی های فضایی متفاوت تقسیم شده است : اولین و طوالنی ترین 
مسیر دارای سقف های بلند، دیوارهای بتنی طوالنی، زاویه های تیز 
و پنجره های مایل بدون تنوع فضایی است که به نوعی نشانه حس 
سرگردانی قوم یهود در طول تاریخ است. مسیر دوم به فضایی از 
کشور  تأسیس  )سال  ستون   48 با  باز  فضایی  به  تاریک  فضایی 
اسرائیل( منتهی شده که نوعی گشایش به فضای ثانوی داشته و 
بر باالی هر یک درخت زیتون که نماد صلح است قرار دارد. مسیر 
سوم در نهایت به فضایی بسته، فاقد نور، با دیوارهای محکم بتنی و 
بدون امکان دید و دسترسی به بیرون که با یک درب فلزی قطور از

فضای اصلی جدا شده است. وی این فضا را برای تداعی کوره های 

جدول 2. عناصر تشکیل دهنده فضا در موزه ماکسی به عنوان نمونه ای از پارادایم زیبایی شناسی. مأخذ : نگارندگان، 1392.
Table 2.Constituent elements of space at MAXXI museum as an example of the aesthetics paradigm. Source: the authors, 2014.

تصویر 3. استفاده از صورتک های مسی در کف قسمتی از فضای داخلی موزه. 
   Libeskind, 2011: 48: مأخذ

Fig 3. The use of copper masks in the bottom portion of the interior 
space of museum. Source: Libeskind, 2011: 48.

اینکه  برای  لیبسکیند  است.  موزه طراحی کرده  این  در  آدم سوزی 
تمام احساسات مخاطب را تحریک کند در یکی از ُویدها مردم را 
به عبور از روی 10000 صورتک آهنی که حالتی شبیه فریادزدن 

دارند می کند)تصویر 3(. 
پاگذاشتن  با  و مخاطب  برخاسته  دلخراشی  کار سروصدای  این  از 
براین صورت ها احساس مسئولیت و گناهکار بودن مجبور می کند 
تمامی  شد  مشاهده  که  همان گونه   .(Libeskind, 2011: 47)

فضاهای این بنا، خود به نوعی موزه تبدیل شده اند )جدول 3(.



Vol.11/No.28/Spring 2014/The patterns of creating space in architecture .../3-16

 The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

71..............................................................................
10

• الگوی خلق فضا در پارادایم ساختارگرایی
معمارانی که در حیطه این پارادایم به خلق آثار خود می پردازند اغلب 
بر  را  خود  طراحی  مبنای  و  کرده  تعیین  را  مشخص  ساختار  یک 
آن استوار می کنند. به عنوان نمونه حوزه کاری »نورمن فاستر«39، 
و  تکنولوژی  از  استفاده  راجرز«41همواره  »ریچارد  پیانو«40و  »رنزو 
از  کاالتراوا«42همواره  از طرفی »سانتیاگو  است.  پایدار  انرژی های 
ساختار الگوهای موجود در طبیعت در خلق آثار خود استفاده می کند. 
وجود  الهام بخش  و  پایدار  سازه  هزاران  طبیعت  در  است  معتقد  او 
دارد. او با مشاهده اسکلت گیاهان و جانوران استعارات فراوانی را از 
طبیعت استخراج می کند از جمله استفاده بهینه از مصالح و توانایی 
بر موارد  او عالوه  برای دگرگونی، رشد و حرکت.  زنده  موجودات 
فوق از نظم، ریتم و سایر الگوهای طبیعی استفاده می کند. یکی از 
آثار شاخص وی »موزه هنر میلواکی«43است که فرم این بنا که در 
کنار یک دریاچه است، الهام گرفته از شکل بال های گشوده شده 
پرندگان دریایی است. از ویژگی های این بنا، سقف متحرک آن، پل 
معلق در ترکیب با بنا و نورپردازی خالقانه آن است. از مشخصات 
جذاب این موزه قابلیت باز و بسته شدن سقف آن است که باعث 
می شود طلوع و غروب خورشید در طول روز مهیا کننده سایه های 
زیبا در داخل موزه شود. سقف متحرک مثلثی شکل که ساختاری 
 شبکه ای دارد، با شیشه های مخصوص پوشیده شده است. در نظر

او ساختمان ها نیز به مثابه جزیی از طبیعت می تواند در حال تغییر 
آنچه  از طبیعت است.  نیز عمومًا  او  ایده  طرح های متحرک  باشد. 
 در این پارادایم مشهود است اثرگذاری فرم بیرونی بر شکل گیری

فضای داخلی است. این فضاها حسی مانند حرکت در ستون فقرات 

عناصر تشکیل دهنده فضا در
موزه الحاق یهود به عنوان 

نمونه ای از پارادایم 
نشانه شناسی

عناصر کالبدی

عناصرافقی : استفاده از محورهایی از پیش  تعریف شده با مفاهیمی نمادین برای تعریف سطوح افقی، کاربرد نورپردازی خطِی پیوسته در 
سقف  برای تأکید بر حضور محورهای پیش گفته در سرتاسر راهروها، کاربرد قطعات مورب بتنی در زیر سقف به صورت نامنظم و مورب 

برای القای حس ترس

عناصرعمودی : استفاده از دیوارهای قطور با ارتفاع زیاد با نشانه هایی خاص مانند دوخت و دوز بر روی آن )ایجاد فضاهای راهرویی( 
برای تداعی مفهوم خفقان وارده بر قوم یهود، کاربرد ستون ها در ضخامت دیوارها و عدم به کارگیری ستون ها در فضاهای راهرویی برای 

جلوگیری از انقطاع فضاهای راهرویی

عناصرارتباطی : استفاده از رامپ ها، پله ها و ُویدها با فضای دید محدود به طبقات پایینی )تنها اشراف از باال امکان پذیر است(، کاربرد 
پله های طوالنی در مسیرهای راهرویی، استفاده نمادین از پله )به عنوان دریچه ورود از موزه قدیمی به موزه الحاقی جدید(

بازشوها : استفاده از درب های سنگین )با مصالح بتن( میان برخی فضاها، کاربرد پنجره ها به صورت نامنظم و خطی با زاویه دید بسیار 
محدود در ارتفاع دید ناظر در پوسته نما )تداعی ضربه های شالق وارد شده بر بدن انسان(

مبلمان : عدم استفاده از مبلمان در اغلب فضاها و استفاده محدود از مبلمان تنها در برخی فضاهای خدماتی

عناصر محیطی

نور: کنترل شدید نورطبیعی از طریق بازشوهای محدود خطی و تنها استفاده نمادین از نور طبیعی در باالترین نقطه برج هولوکاست )استعاره 
از پیوستن به معبود و روزنه امید(، کاربرد نور مصنوعی به صورت موضعی ، متمرکز و نقطه ای

رایحه: عدم استفاده از رایحه ای خاص به منظور عدم تأثیرگذاری بر ادراک مفاهیم نمادین به  کار رفته در فضا

تداعی  منظور  به  آنها  از  جیغ  مانند  صدایی  برخاستن  و  موزه  فضای داخلی  از  قسمتی  کف  در  مسی  صورتک های  از  استفاده   : صوت 
احساس های نامطلوب، وجود ُویدها در میان فضاهای راهرویی به منظور انعکاس اصوات برخاسته از صورتک ها و یا صدای بازدید کننده ها 

)به  صورت مبهم(

دما : در نظر گرفتن فضاهایی با مطلوبیت دمایی و سطح آسایش پایین و نیاز به استفاده از سیستم  های تهویه مصنوعی

رطوبت : در نظرگرفتن فضاهایی با مطلوبیت رطوبتی پایین و نیاز به استفاده از سیستم  های تهویه مصنوعی

جدول 3. عناصر تشکیل دهنده فضا در موزه یهود به عنوان نمونه ای از پارادایم نشانه شناسی. مأخذ : نگارندگان، 1392.
Table 3. Constituent elements of space at the Jewish museum as an example of the symbolism paradigm. Source: the authors, 2014.

تصویر 4. استفاده از ریتم توسط عناصر سازه ای در فضاهای داخلی و تنظیم شدت نور. 
Schulze, 2009: 34 : مأخذ

Fig 4. Creating rhythm by using structural elements in interior spaces & 
adjusting the light intensity. Source: Schulze, 2009: 34.

یا قفسه سینه را برای انسان یادآوری می کنند )تصویر 4(. قسمت 
عمده ساختمان موزه از بتن مسلح ساخته شده زیرا بتن مناسب ترین 
ماده برای انعطاف پذیری و بهره وری ساختاری در فشرده سازی است 

. (Schulze, 2009: 23-2( ؛)جدول 4(
• الگوی خلق فضا در پارادایم پساساختارگرایی

یکی از معماران این پارادایم »ِرم  کولهاوس«44 است. کولهاس اغلب 
از ساختارهای متعارف می گریزد و در پی مطرح کردن ساختارهای 
جدید و تغییر ساختارهای قدیمی است. برای نمونه یکی از مباحث 
نوین که وی در طراحی »کتابخانه ژوسیو«45 )طرح مسابقه( مطرح 
بحث پالن  لوکوربوزیه  که  بود، همان گونه  آزاد  مقطع  بحث  کرد، 
در  بصری  تداوم  امکان  که  گونه ای  به  بود،  کرده  مطرح  را  آزاد 
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فضاهای داخلی در میان طبقات نیز وجود داشته باشد )تصویر 5(
 .(Gargiani, 2008: 124)

یکی از پروژه های شاخص وی که از این مبانی در آن استفاده 
این طراحی  در  مسئله  سیاتل«46است.  مرکزی  »کتابخانه   شده، 

با تعریف جدید بوده، به  پروژه چگونگی پدید آوردن کتابخانه ای 
از فضایی برای خواندن به یک مرکز این کتابخانه   گونه ای که 

اجتماعی با قابلیت های گوناگون تغییر یافته است. در پاسخ به این 
مسئله، 5 سطح ثابت و 4 فضای بینابین ارایه شده است. 

پوسته دوالیه ای که مهم ترین شاخصه فرم نیز محسوب می شود 
شبکه ای لوزی شکل از جنس فوالد و شیشه است که بنا را کاماًل 
و کاهش نور طبیعی  از  استفاده  نه تنها سبب حداکثر  و   پوشانده 

عناصر تشکیل دهنده 
فضا در موزه هنر میلواکی 

به عنوان نمونه ای از پارادایم 
ساختارگرایی

عناصر کالبدی

عناصرافقی : استفاده از سقف متحرک مواج با الهام از فرم پرندگان دریایی )با حالتی نمادین( و کاربرد کف به صورت مسطح با ایجاد 
اختالف سطح

عناصرعمودی : استفاده از ریتم برای طراحی عناصر عمودی مانند ستون ها )با الهام از ستون  مهره های جانداران( و دیواره های برگرفته 
از فرم خارجی و در هماهنگی با آن، دیواره های خارجی سازه چند الیه بوده و متشکل از بتن، الیه ضدآب و ورقه های فوالدی است

عناصرارتباطی : استفاده حداقل از عناصر ارتباطی، صرفٌا در نقش اتصال دهنده دو طبقه و عدم استفاده نمادین از پله و رامپ، استفاده از 
راهرو و ایوان در راستای نماهای اصلی پروژه برای ایجاد چشم انداز مطلوب

بازشوها : استفاده از درب در فضاهای داخلی جهت مقتضیات عملکردی و استفاده از پنجره ها اغلب به صورت سرتاسری با فریم های آهنی 
)نشان دهنده ریتم(، بسته شدن بال های سقف توسط سنسور جهت حفظ تعادل بنا در هنگام افزایش سرعت باد

مبلمان : استفاده از مبلمان  های داخلی با ساختاری مشخص، در هماهنگی با فرم بیرونی پروژه

عناصر محیطی

نور : کنترل نورطبیعی توسط باز و بسته شدن سقف ساختمان که نسبت به حرکت خورشید هوشمند است. در ساعات معینی از روز بال های 
سقف را برای نورگیری باز می کنند

رایحه : استفاده از رایحه های مصنوعی در فضا برای ارتقاء مطلوبیت فضایی

صوت : دیواره های داخلی هم از لحاظ جنس و هم از لحاظ ساختاری )نحوه قرار گرفتن( آکوستیک بوده و هم عایق گرما و سرما هستند. 
به منظور جلوگیری از صدای باد، سنسورهایی بر روی سقف نصب شده که وقتی سرعت باد زیاد می شود، بال های سقف به صورت اتوماتیک 

بسته می شوند

دما : در نظرگرفتن فضاهایی با مطلوبیت دمایی مناسب توسط به کارگیری لوله های آب گرم و سرد در کف

می گیرد،  صورت  طبیعی  صورت  به  تهویه  زیادی  حد  تا  مشخص  ساعات  در  آن  بسته شدن  و  باز  و  سقف متحرک  وجود  با   : رطوبت 
با مطلوبیت رطوبتی مناسب توسط تعبیه سنسورهای تشخیص نقطه شبنم برای متعادل نگاه داشتن  درعین حال، درنظرگرفتن فضاهایی 

رطوبت فضای داخلی

جدول4. عناصر تشکیل دهنده فضا در موزه هنر میلواکی به عنوان نمونه ای از پارادایم ساختارگرایی. مأخذ : نگارندگان، 1392.
Table 4. Constituent elements of space at Milwaukee art museum as an example of the structuralism paradigm. Source: the authors, 2014.

      Swimmer, 2004: 12 : تصویر 5. انتقال ایده مقطع آزاد از کتابخانه ژوسیو به کتابخانه سیاتل و ایجاد فضایی متفاوت برای کتابخانه با طراحی پوسته دو الیه و خلق فضاهای میانی. مأخذ
Fig 5. Transporting the idea of free section from Jussieu to seattle library to create a distinctive space for the library by designing a double layered shell and 
creating in-between spaces. Source: Swimmer, 2004: 12.

اتالف انرژی در تمامی طبقات می شود بلکه نقشی سازه ای داشته 
به بار  انتقال  و  داخل پالن  در  تعداد ستون ها   و موجب کاهش 

در  جذاب  رنگ های  از  استفاده  است.  شده  نیز  ساختمان  جداره 
پلکان و راهروهای ارتباطی، تصاویری به یادماندنی از فضاهای 
داخلی را در ذهن عموم ثبت می کند. حداکثر استفاده از انرژی 
پایداری  در  بنا  بارز موفقیت  از مصادیق  باران  خورشیدی و آب 

 .(Swimmer, 2004: 12) )5 انرژی است)جدول
• الگوی خلق فضا در پارادایم شالوده شکنی

در تجربه های نوین، تعاریف هندسی جدید امکان ایجاد فضاهایی 
واسطۀ  به  آن ها  در  که  می کند  فراهم  را  ویژه  خصوصیات  با 
رابطه های هندسی مرز میان درون و بیرون از بین می رود. این 
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جدول 5. عناصر تشکیل دهنده فضا در کتابخانه مرکزی سیاتل به عنوان نمونه ای از پارادایم پساساختارگرایی. مأخذ: نگارندگان، 1392.
Table 5. Constituent elements of space at Seattle central library as an example of the post structuralism paradigm. Source: the authors, 1392.

عناصر تشکیل دهنده فضا در
کتابخانه مرکزی سیاتل 

به عنوان نمونه ای از پارادایم 
پساساختارگرایی

عناصر کالبدی

عناصرافقی : استفاده از سقف و کف به صورت پیوسته با دیوار، ایجاد اختالف  ارتفاع در سقف فضاهای داخلی برای ایجاد تداوم بصری

عناصرعمودی : حداقل استفاده از دیوار و ستون و تحمیل بار عمده سازه بر پوسته خارجی بنا، به منظور ایجاد و تعریف مقطع آزاد

عناصرارتباطی : استفاده بسیار از رامپ برای اتصال طبقات )به جای استفاده متداول از پله( به منظور حفظ یکپارچگی فضایی، استفاده از 
فضاهای بینابینی به عنوان یک عنصر ارتباطی بصری میان فضاهای عملکردی

از طریق  داخلی  نوروسایه فضای  تنظیم  و  بنا  پوسته خارجی  روی  بر  موجود  ممتد  توسط شبکه   بازشوها،  از  متفاوت  تعریفی   : بازشوها 
فریم های آهنی میان شیشه های پوسته خارجی بنا

مبلمان : استفاده از مبلمان های ثابت و متحرک به صورت تک رنگ با تأکید بر اثر روانی رنگ ها در فضاهای داخلی بر روی کاربر فضا

عناصر محیطی

نور : تأکید بر نورطبیعی به صورت غیرمستقیم توسط طراحی پوسته سازه ای خارجی بنا

رایحه : استفاده از رایحه های مصنوعی در فضا برای ارتقاء مطلوبیت فضایی

صوت : استفاده از مصالح جاذب صوت جهت جلوگیری از انعکاس صوت در فضاهای داخلی با ارتفاع های بلند

دما : حداکثر استفاده از نورخورشید جهت تنظیم دمای داخلی، استفاده از مصادیق مفاهیم پایداری در بهره گیری از انرژی خورشید

رطوبت : تنظیم رطوبت محیط توسط سنسورهای هوشمند و دستگاه های تهویه مصنوعی

معماری.  عناصر  تعریف  در  همیشگی  قالب های  شکسته شدن   .6 تصویر 
        Moussavi, 2009:21 مأخذ : 

Fig 6. Deconstructing the usual frameworks in defining architec-
tural elements. Source: Mousavi, 2009: 21.

فضایی  پیوستگی  مفهوم  حامل  نوعی  به  که  را  فضا  در  بی مرزی 
یوکوهاما«47اثر »فرشید  دریایی  »پروژه  در  می توان  را  است  نیز 
موسوی«48مشاهده کرد )شاهچراغی، 1382: 60(. این پروژه، یک 
ایستگاه برای مسافران دریایی است که با سایر عناصر شهری برای 
استفاده شهروندان درآمیخته شده است. در نگاه اول، یک توپوگرافی 
مصنوعی به چشم می آید که این مجموعه را به صورت یک منظر 
از سطح زمین بلند کرده، پستی بلندی هایی که در سایت مجموعه 
ایجاد شده دست کمی از یک پارک یا یک منظر طبیعی ندارد و اثر 
این کار با مصالح بسیار مناسب و بوم آورد بیشتر شده است، به طوری 
که در نگاه اول نمی توان تشخیص داد که این مجموعه روی آب 
ساخته شده است نه در خشکی. در این پروژه فرم ها برای خلق سازه 
از  اندام وار  به صورتی  که  می رسد  نظر  به  چندسطحی  به صورت 
زمین روییده و تا شده است. این طرح، در عین پهناور بودن مقیاس 
انسانی دارد. کف ها و سقف ها به هم آمیخته و در نتیجه، ساختمان 
در امتداد شهر دیده می شود و سطوح بر روی هم می پیچند، تشکیل 
چین و شکن هایی را می دهند که نه تنها مقاومت سازه را باال بوده 

به خاطر  به وجود می آورد )تصویر 6(.  را  بلکه مسیرهای متنوعی 
زلزله خیز بودن منطقه، جدایی بین ساختمان و سازه آن وجود نداشته 
و از عناصری مانند ستون ها و دیوارها کمتر استفاده شده است. از 
انتخاب شده است، مانعی در  با احجام نرمی که  نظر دید و منظر 
.(Moussavi, 2009: 47-50) )6 مقابل ناظر وجود ندارد )جدول

از  نمونه ای  عنوان  به  یوکوهاما  دریایی  پایانه  در  فضا  تشکیل دهنده  عناصر   .6 جدول 
پارادایم شالوده شکنی. مأخذ: نگارندگان، 1392. 

Table 6: Constituent elements of space at Yokohama marine station as an 
example of the deconstruction paradigm. Source: authors, 1392.
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به گونه ای  یکپارچه،  به صورت  سقف  و  کف  به کارگیری   : عناصرافقی 
که به هم آمیخته شده اند )برخالف تعاریف همیشگی مفروض(، ایجاد 
حفره هایی در سقف جهت نورگیری و ایجاد تداوم بصری فضا در حالت 

عمودی

عناصرعمودی : استفاده از دیوارها به صورت مورب )برخالف تعاریف 
همیشگی عمود بودن دیوار(، عدم استفاده از ستون به صورت مستقل و 

نمایان )به منظور عدم انقطاع فضا( و حفظ پیوستگی فضایی

عناصرارتباطی : استفاده حداکثری از رامپ برای اتصال فضاهای داخلی 
به صورت پیوسته به یکدیگر، استفاده از دست اندازهای آهنی در امتداد 
سیرکوالسیون  فضاها،  بودن  خطی  بر  تأکید  برای  راهرویی  فضاهای 

حرکتی به صورت طولی در تمام پروژه 

بازشوها : عدم استفاده از پنجره ها در مقیاس انسانی و استفاده از آنها 
در ارتفاعی باالتر از مقیاس انسان و یا به صورت بازشوهایی در سقف

مبلمان : طراحی مبلمان ها در راستای فرم سیال و خطی ساختمان، یک 
منظر مصنوعی ساخته شده از چوب و فلز، اختالف سطح های ایجاد شده 
فراهم شدن  و  حرکتی  سیرکوالسیون  تعریف  جهت  پلکانی  به صورت 

مکان هایی جهت نشستن

طی
حی

ر م
اص

عن

بدنه های  و  سقف  از  روزنه هایی  به صورت  نورطبیعی  از  استفاده   : نور 
تأکید  برای  خطی  به صورت  نورمصنوعی  از  استفاده  ساختمان،  مورب 

بر فرم

رایحه : وجود رایحه طبیعی دریا و استفاده از رایحه های مصنوعی در 
فضا برای ارتقاء مطلوبیت فضایی

آلودگی صوتی شهری،  کاهش  جهت  صوتی  عایق   از  استفاده   : صوت 
استفاده از مصالح با قدرت جذب صوت باال مانند چوب 

دما : درنظرگرفتن فضاهایی با مطلوبیت دمایی طبیعی مناسب و گاهًا 
نیاز به استفاده از سیستم  های تهویه مصنوعی

رطوبت : درنظرگرفتن فضاهایی با مطلوبیت رطوبتی طبیعی و گاهًا نیاز 
به استفاده از سیستم  های تهویه مصنوعی

8
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بحث و نتیجه گیری
به طور کلی، به کارگیری مناسب و صحیِح عناصر تشکیل دهنده فضای معماری، فنی است که باید قدم به قدم فراگرفته شود. خلق یک 
فضای معماری مطلوب نتیجه تفکر و تعقلی بس ُمنضبط و دقیق است و از اصول و فنون معینی پیروی می کند که پس از آزمودن های بسیار 
به ثمر می رسد. هدف از فراگیری الگوهای متفاوت خلق فضا، به وجود آوردن یک سیستم ابتدایی برای یادگیری، تشخیص، ساختن و فهم 
پیام های فضایی است. دانستن همه این عوامل در کنار شناخت مکانیسم کشف فضا به درک بهتر پیام های فضای معماری کمک می کند. 
از آنجا که بهترین شیوه برای تحلیل و فهم اثر تجزیه آن به عناصر تشکیل دهنده اولیه آن است، در این نوشتار تالش شده تا نمونه هایی از 
الگوهای شاخص خلق فضا مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به بررسی های به عمل آمده می توان گفت امروزه، الگوهایی توسط معماران برای 
خلق فضا مورد استفاده قرار می گیرد که اغلب آنها قاعده مند بوده و هیچ کدام بر َحَسِب اتفاق حاصل نمی شوند، بنابراین هر چه بیشتر بتوان 
این الگوها را شفاف کرد و پارامترهای استفاده شده در آن را با دقت بیشتری به چالش کشید، امکان طراحی فضاهای مطلوب بیشتر می شود، 
زیرا شناخِت معیارهای تأثیرگذار بر طراحی پیش از خلق آن، یکی از مهم ترین عوامل در یک طراحی خالقانه است. با توجه به بررسی های 
به عمل آمده در مورد نحوه به کارگیری عناصر کالبدی و محیطی در هر یک از پارادایم های پیش گفته، آنچه که بیش از همه از بررسی 
تطبیقی میان آنها مشاهده می شود آن است که در میان آنها پارادایم پدیدارشناسی رویکردی کاماًل متفاوت نسبت به سایر پارادایم ها دارد 

عناصر محیطیعناصر کالبدیپارادایم های نظری پسامدرن

پدیدارشناسی

احجام  میان  از  اغلب  پارادایم،  این  در  به کاررفته  کالبدی  عناصر 
و  ُکره  مکعب،  مانند  )احجامی  است  خالص  بسیار  و  افالطونی 
به صورت  صرفًا  عناصر  این  در  تنوع  ایجاد  آن،  بر  عالوه  مخروط(. 
در  دریچه هایی  یا  و  تهی  فضای  یک  ایجاد  اختالف سطح،  کاربرد 
چه  هر  ادراک  کیفیت  ارتقاء  جهت  در  همگی  که  بوده  بنا  پوسته 

شفاف تر پیام های فضای معماری )اعم از محیطی و کالبدی( است.

خاص  ویژگی های  به  توجه  و  محیطی  عناصر  از  استفاده  حداکثر 
هر یک از آنها در خلق فضا، یکی از ویژگی های منحصربه فرد این 
پارادایم است. در این پارادایم، عناصر محیطی و عناصر کالبدی کاماًل 
تعامل  اثر  در  فضا  کامل  ادراک  که  به گونه ای  تنیده شده اند،  درهم   
میان این دو عنصر صورت می گیرد و تا حد امکان از عناصر محیطی 

به صورت طبیعی بهره گرفته می شود. 

زیبایی شناسی

تکنیک های  از  استفاده  و  فرم  تولید  در  تنوع  از  استفاده  حداکثر 
یکی  ویژگی های خاص،  با  و فضاهایی  ایجاد سطوح  برای  مختلف 
از ویژگی های این پارادایم است. در این پارادایم، عناصر کالبدی نه 
به صورت مستقل، بلکه در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند و امکان 
ادراک هر یک از عناصرکالبدی تشکیل دهنده  فضا به صورت مستقل 

کاری  بس  دشوار است. 

کالبدی شکل  عناصر  با  ارتباط  در  پارادایم  این  در  محیطی  عناصر 
کّمیت  و  کیفیت  تعیین کننده  نهایی  فرم  که  معنا  بدین  می گیرند، 
پارادایم،  این  در  آن  بر  عالوه  فضاست.  در  محیطی  عناصر  وجود 
از سیستم های تأسیساتی جانبی به منظور جبران کمبودهای احتمالی 

عناصر محیطی طبیعی بهره گرفته می شود. 

نشانه شناسی

ویژگی های شکلی و ابعادی عناصر کالبدی در این پارادایم در ارتباط 
با نشانه ها و مفاهیم نمادیِن مورد نظر معمار تعیین می شود، به گونه ای 
که هر یک از عناصر کالبدی خود تبدیل به راهی برای انتقال یک 
پیام فضایی نمادین می شود. در این راستا از تعاریف و مفاهیم به کار 
رفته در علم روان شناسی محیط نیز بسیار استفاده می شود و بحث 
ادراک پیام های محیطی توسط کاربر فضا بسیار حایز اهمیت می شود.

برخی عناصر محیطی به کاررفته در این پارادایم در ارتباط با نمادها 
و نشانه های مورد نظر معمار است. مانند به کارگیری گونه  خاصی از 
درختان و گیاهان که بیان کننده نماد خاصی هستند. برخی دیگر از 
عناصر محیطی توسط تغییرات ایجاد شده در فرم به واسطه مفاهیم 
نمادین شکلی، حالت منحصر به فردی پیدا می کنند که معمواًل در 

قالب استفاده از اشکال، رنگ ها و فرم های خاص است.

ساختارگرایی

عناصر کالبدی به کاررفته در این پارادایم همواره بر پایه تعاریفی از 
شکل  متفاوتی  بنیادهای  اساس  بر  که  است  مشخص  ساختار  یک 
می گیرند. گاهی برخاسته از سبک مشخص یک معمار مشهور است، 
گاهی برآمده از مباحث و نیازهای روز دنیا است مانند مباحثی چون 
تکنولوژی و انرژی های پایدار و گاهی نیز برآمده از برخی ساختارهای 

پذیرفته شده پیشین و تکرار آنها مطابق با نیازهای روز جامعه است.

در این پارادایم، عناصر محیطی در خدمت ساختار تعریف شده توسط 
معمار برای عناصر کالبدی است و می توانند صورت های متنوعی را 
بگیرند.  به خود  برای عناصر کالبدی  تعریف شده  با ساختار  با توجه 
عالوه بر آن در این پارادایم از سیستم های تأسیساتی جانبی )عناصر 
عناصر  اجتمالی  کمبودهای  جبران  به منظور  مصنوعی(  محیطی 

محیطی طبیعی استفاده می شود.

پساساختارگرایی

عناصر کالبدی در این پارادایم، با ایجاد تغییر در ساختارهای متعارف 
و موجود ایجاد می شوند. این تغییرات گاهی شامل تغییرات بنیادین 
در مفاهیم پیشین و اثرگذاری آنها بر ساختارهای موجود است و گاهی 
نیز شامل تغییراتی محدود در ساختارهای موجود پذیرفته شده است. 
پیشین  پیش فرض های  و  قالب ها  شکستن  به دلیل  پارادایم  این  در 
مشاهده  بیشتری  خالقیت  و  بداعت  نوین،   ساختارهای  تعریف  و 

می شود. 

عناصر محیطی نیز با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار کالبدی 
و  می کنند  پیدا  تغییر  پارادایم  این  در  فضا  تشکیل دهنده  عناصر 
تعریف شده  ساختار  با  توجه  با  را  متنوعی  صورت های  می توانند 
پارادایم  این  در  آن  بر  بگیرند. عالوه  به خود  کالبدی  عناصر  برای 
از سیستم های تأسیساتی جانبی )عناصر محیطی مصنوعی( به منظور 
گرفته  بهره  طبیعی  محیطی  عناصر  احتمالی  کمبودهای  جبران 

می شود.

شالوده شکنی

کاماًل  به  گونه ای  بنیادین  به صورت  پارادایم،  این  در  کالبدی  عناصر 
متفاوت و در تضاد با پیش فرض های پیشین تعریف می شوند. ایجاد 
تغییر دادن  مانند  است  آنها  تعریف  ماهیت  در  عناصر  این  در  تنوع 
تعریف ساختار عمودی دیوار و ستون و یا تغییر دادن تعریف ساختار 
افقی کف و سقف در یک بنا. میزان تغییرات کّمی و کیفی در عناصر 
کالبدی در این پارادایم بیش از سایر پارادایم ها است و در این پارادایم 
مفاهیم  بنیادین  تغییر  به دلیل  پساساختارگرایی  پارادایم  مانند  نیز 

نوآوری و خالقیت باالیی مشاهده می شود.

عناصر محیطی نیز در این پارادایم مانند عناصر کالبدی، به گونه ای 
کاماًل بنیادین و از ریشه بازتعریف می شوند و می توانند صورت های 
از  نیز  پارادایم  این  در  آن  بر  عالوه  کنند.  ایجاد  را  نوینی  و  متنوع 
به منظور  مصنوعی(  محیطی  )عناصر  جانبی  تأسیساتی  سیستم های 
گرفته  بهره  طبیعی  محیطی  عناصر  احتمالی  کمبودهای  جبران 
می شود. در پارادایم شالوده شکنی مفاهیم و تعاریف همیشگی از نور، 
صوت، رایحه و سایر عناصر محیطی مورد تعریف مجدد واقع شده و 

به شیوه ای متفاوت و بدیع تعریف می شوند.

جدول 7. بررسی تطبیقی میزان استفاده کّمی و کیفی از عناصر کالبدی و محیطی در نمونه های معماری مبتنی بر پارادایم های نظری پسامدرن. مأخذ : نگارندگان، 1392.
Table 7. Comparative study of the qualitative and quantitative use of structural and environmental elements in architecture samples based on theoretical 
paradigms of postmodernism. Source: the authors, 2014.
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چرا که در آن بیش از همه تکیه بر استفاده از مفاهیم فلسفی و خلوص عناصر محیطی در خلق فضاست تا جایی که این عناصر در خدمت 
عناصر کالبدی درمی آیند. در پارادایم زیبایی شناسی به دلیل نسبی بودن تعریف زیبایی کماکان بر سر معیارهای آن توافق مشخصی وجود 
ندارد و آنچه تاکنون مورد قبول است، استفاده از الگوهای نامتعارف برای خلق امری عجیب و در عین حال زیباست. چهار پارادایم بعدی 
در یک ویژگی اشتراک دارند و آن استفاده از قواعد حاکم بر علم زبان شناسی در آنهاست که در پارادایم نشانه شناسی به صورت استفاده از 
زبان رمزی و سمبولیک، در پارادایم ساختارگرایی به صورت استفاده از قوانین حاکم بر ساختار زبان، در پساساختارگرایی به صورت برهم 
زدن ُعرف های رایج و ایجاد نحوه جدیدی از ارتباط میان ساختارهای زبان و نهایتًا در پارادایم شالوده شکنی به صورت نادیده انگاشتن تمامی 

پیش فرض های موجود مطرح شده است )جدول 7(. 
در نتیجه آنچه امروزه از آن تحت عنوان الگوهای خلق فضا یاد می شود غالبًا برآمده از پارادایم های شش گانه اخیر است. البته باید این 
موضوع را هم در نظر داشت که میزان بداعت و نوآوری و خالقیت در دو پارادایم پساساختارگرایی و شالوده شکنی بیش از سایرین است. چرا 
که می توان در پارادایم پساساختارگرایی به تغییر ساختارها پرداخت و به خلقی جدید دست پیدا کرد و در پارادایم شالوده شکنی نیز به تغییر 
بنیان های موجود پرداخت و به فضایی کاماًل متفاوت دست پیدا کرد. البته همان طور که در ابتدای این نوشتار ذکر شد، باید این موضوع 
را هم در نظر داشت که امروزه به دلیل وجود تکنولوژی و پیشرفت های معاصر، بحث هایی مانند فضای مجازی، فضای هیبریدی، فضای 
چندحسی و غیره نیز به عنوان یک ابزار بسیار قدرتمند در تمامی الگوهای مستخرج از این پارادایم ها نقشی اساسی دارند. مطالعات بیشتر هر 
یک از پارادایم های مطرح شده به صورت تطبیقی میان معماراِن آن پارادایم و بررسی های بیشتر جهت دستیابی به روش های نوین طراحی 

فضا، پیشنهاد این ُجستار برای پژوهش های آتی است.  
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The patterns of creating space in architecture
Relying on theoretical paradigms of postmodernism
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Abstract
This essay investigates discussions surrounding the issue of space creating patterns in architecture based on paradigms 
in the postmodern era. An area of research which is of great concern in today’s researches on theoretical origin of 
architecture is the use of theoretical paradigms in contemporary applied sciences. In the beginning, the history of how 
paradigms of science were brought to the field of architecture is briefly discussed. Then, due to the importance of the 
application of theoretical principles in the design and creation of space, using paradigms in the field of architecture by 
Kate Nesbitt, such as  phenomenology, aesthetics, linguistics, semiotics, structuralism, post structuralism and decon-
struction patterns ,which consciously or unconsciously, have been using by architects to create spaces are discussed. 
Regarding the significance of the challenging issue of space in the field of architecture as well as the necessity of pro-
jecting the concepts of the space from the theory to act as one of the major challenges every contemporary architect 
confront, the aim of this study is to answer the question of how each constituent element of space which are used in 
the spaces derived from theoretical paradigms of postmodern architecture? 
Therefore, this research includes three main sections:
Section I: Background research (discussing how paradigms were imported to the field of architecture from science), 
Section II: A review on theoretical paradigms in the era of post-modern architecture, Section III: Discussing space 
creation patterns in  architecture based on postmodern theoretical paradigms (in terms of the constituent elements of 
architectural space) 
Eventually, the spatial features of each paradigm are briefly discussed. This article is based on a qualitative and ana-
lytical review and intends to shed light on the fact that despite the diversity and multiplicity of contexts faced in theo-
retical debates of postmodern era , the debates about space are organized in a way that we can formulate the models of 
space in this context like other theoretical debates discussed in architecture so that they can be applied to theoretical 
paradigms in the field of architecture. 
Keywords
Theoretical paradigms, Kate Nesbitt, Constituent elements of space, Structural elements, Environmental elements, 
Patterns of creating architectural space.
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