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چکیده
بیان مسئله: ارتباط میان معماری و نقاشی یکی از حوزه های مورد مطالعه در نظریۀ هنر و معماری است. 
بابت فرم و فضا  از  نقاشی،  با  ارتباط  از معانی کاربردی است، ولی می تواند در  هر چند معماری ترکیبی 
مطالعه شود. در این میان، در خلق اثر هنری، اگر »هنرمند« متغیر ثابت فرض شود، این سؤال مطرح است 
که ساختار فکری او در خلق فرم و فضا در دو رسانه، چه تأثیری بریکدیگر دارند و در نهایت منجر به چه 

نوع ارتباطی بین دو نظام هنری می شود؟ 
فعالیت  آثار معمارانی است که در هر دو حیطه  به طور اخص مطالعۀ  این پژوهش  هدف  هدف پژوهش: 
عنوان  به  تصویرکردن طرح واره های ذهنی  تا  تصور  فاصلۀ  از  معمار  مهارت  است که  آن  بر  دارند. فرض 
نقاشی، منجر به نشر اندیشۀ او می شود و این فرایند در نحوۀ آفرینش اثر معماری و تفکر فضایی او مؤثر 

است.
روش پژوهش: پژوهش با رویکرد کیفی و روش تطبیقی بین رشته ای، منطبق با دیدگاه کری واک انجام 
شده و مدل پژوهش ترکیبی از گرایش های فضایی و رهیافت های معنایی فرم و فضا است. در بخش اول 
آثار نقاشی مهرداد ایروانیان و علیرضا تغابنی، به عنوان نمونه، با روش شکل گرایی ولفلین تحلیل می شوند. 
از  برآمده  تحلیل  این  است. دستاوردهای  بررسی شده  آنان  معماری  فرمی-فضایی  مفاهیم  بعد  گام  در 
نهایت  نتیجه گیری می شوند. در  توصیفی  از طریق روش  تجربی هستند که  داده های  و  نظری  مطالعات 

جهت تبیین رابطه، مقایسۀ تطبیقی تحلیل ها در دو رسانه صورت می گیرد. 
اثر، در سطح  )ابژکتیو(  معانی مصادیق عینی  راستای  در  برخورد هنرمند  نظر می رسد  به  نتیجه گیری: 
»ابتدایی« و »کارکردی« در دو حیطۀ کاماًل مستقل صورت گرفته و به معانی ذهنی )سابژکتیو( در سطح 
»ارزشی« پرداخته شده است که قابلیت تطبیق بر ساختار فکری هنرمند را دارد. در سطح »نمادین« با 
انتقال برخی رهیافت های فرمی از نقاشی به معماری، اثر معماری بیشتر به بعد هنری خود نزدیک شده و 

جنبۀ زیبایی شناسی یافته است.
واژگان کلیدی: رهیافت فرمی فضایی، معماری، نقاشی، مهرداد ایروانیان، علیرضا تغابنی.

مقدمه و بیان مسئله
تاریخ هنر، معماری  از مطالعات  به نظر می رسد در نیمی 

قرار گرفته  و هنرهای تجسمی،  زیبا  از هنرهای  شاخه ای 
رویکردهای  از  ترکیبی  معماری  اینکه  علی رغم  است. 
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کاربردی است ولی می تواند به عنوان اثر هنری نیز، در ارتباط 
قرار  مطالعه  مورد  نقاشی،  از جمله  هنر،  رشته های  با سایر 
معمار-نقاشانی  همواره  نیز  جهان  معماری  تاریخ  در  گیرد. 
مشاهده می شود که این دو رسانۀ هنری را در کنار یکدیگر 
پیش می بردند. مطالعۀ آثار معمارانی در دوران مدرن همچون 
حدید4  زاها  گریوز3،  مایکل  ریتولد2،  گریت  لوکوربوزیه1، 
به عنوان  این گفتار است که معمار  بر  و لبس وودز5 شاهد 
از  برای لحظه ای گریز  برمی دارد،  هنرمندی که در فضا گام 
با هم پوشانی  جنبه های کارکردی معماری، نقاشی می کند و 
الیه های معماری و نقاشی، به بیانی نو در خلق فضای معماری 
خانه هایی  معماری  اساس  می شود  مشاهده  می یابد.  دست 
نقاشی مدرن یکی است  اساس  با  لوکوربوزیه طرح کرد  که 
ایران امروز  )گیدئون، 1386، 426(. در مطالعۀ آثار معماری 
هوشنگ  دیبا،  کامران  جمله:  از  بی شماری  معماران  نیز 
سیحون، علی اکبر صارمی، سیمون آیوازیان، مهرداد ایروانیان، 
... در طول فعالیت حرفه ای  و  تغابنی، رضا دانشمیر  علیرضا 
خود طرحی را نیز به  عنوان نقاشی )کروکی یا طرح انتزاعی( 
ارائه داده اند. با این مدخل اگر نقاشی معماران به عنوان نمودی 
از طرح واره های ذهنی و الگویی از مدل تفکر ترسیمی فرض 
شود، زبانی منحصربه فرد از قدرت معمار است و ابزاری جهت 
او محسوب  ذهنی  و شمای  فضایی  تفکر  از  بی پروا  نمایش 
می شود. این نقاشی ها می توانند به عنوان ساختارهای مفهومی 
ذهنی او باشند که به معمار این امکان را می دهد تا فضا و فرم 
را مطالعه و شناسایی کند. تصور و الهام هنرمندانه اش را در 
ذهن بپروراند و فاصلۀ ذهنیت تا عینیت را با مهارت، تصویر 
کند. در حقیقت وقتی معمار نقاشی می کند از عالم واقعی جدا 
شده و طی مسیری تجربی به فهم دقیق تری از واقعیت ذهن 
و منطق  این پرسش که طرح واره های ذهنی  خود می رسد. 
تصور معمار چه تأثیری در نقاشی و معماری او دارند و تعامالت 
این دو رسانه چگونه است، به عنوان هستۀ پژوهش قرار گرفته 
که با مطالعۀ تطبیقی آثار نقاشی و معماری نمونه های موردی، 

بتوان به فهم دقیق تری از نحوۀ ارتباط آنها پی برد.  

پیشینۀ پژوهش 
در میان مطالعات انجام شده، بورکهات6 با انتشار کتاب »تمدن 
و هنر رنسانس در ایتالیا7« نشان داد حوزه های مختلف هنر 
و فرهنگ با هم دیده می شود )فروتن، 1387، 10(. گیدئون 
)1386( به مقایسۀ تصور فضایی در نقاشی و معماری پرداخته 
بازنمایی های  تحلیل  از  استفاده  با  بیکن8)1391(  است. 
شهری  فضای  از  درکی  به  تاریخی،  دورۀ  هر  از  باقی مانده 
رسیده است. در کتاب »معماری و کوبیسم9« هیچکاک10 بر 
 Blau( دارد  تأکید  نقاشی در معماری مدرن  تأثیر مستقیم 
Troy, 2002 &(. در کتاب »سوپرهماتیسم و زاها حدید11« 

حوزۀ پیشرفت های حدید به قلمروی جهان مسطح نقاشی نیز 
  .)Douglas, Obrist & Gmurzynska, 2012( وارد می شود
نوروزی طلب، مقبلی و جودت )1393( به روانکاوی تحوالت 
نقاشی و معماری در بستر جنگ جهانی اول تا دوم می پردازند. 
نگارگری  به عنوان  است  مانده  باقی  دیرباز  از  آنچه  ایران  در 
معماری  فضای  با  آن  رابطۀ  راستای  در  که  دارد  رسمیت 
نشان  فروتن )1387(  است.  زیادی صورت گرفته  مطالعات 
داده است که ویژگی های ساختار فضای معماری در نگاره های 
قرن هفتم تا دهم ه. ق. قابل مشاهده است. سمیعی، خدابخش 
و فروتن )1395( با بررسی آثار نقاشی پرویز کالنتری و آثار 
معماری میرمیران به پیوند مفهومی میان این دو هنر براساس 
معماری سنتی ایران می پردازند. مشاهده می شود در هیچ یک 
از مطالعات صورت گرفته در حوزۀ ایران معاصر، آثار معماری 
ارتباط  و  نگرفته  قرار  تطبیق  مورد  هنرمند  یک  نقاشی  و 
معمار  فرایند طراحی یک  بر  نقاشی  و  طرح واره های ذهنی 
بررسی نشده است. در این پژوهش سعی بر آن است که با یک 
نظم منطقی این مطالعه انجام شود تا گامی کوچک، در جهت 
از لحاظ  اخیر  ایران در دهۀ  شناخت فضای معماری معاصر 

هنری و زیبایی شناسی صورت گیرد.

روش پژوهش
این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تطبیقی بین رشته ای در 
نظم بخشی  است. جهت  نقاشی  و  معماری  دو عرصۀ هنری 
پایۀ دیدگاه کری  بر  مقایسۀ تطبیقی  مقاله،  اجزای  منطقی 
واک12 صورت گرفته است. همان طور که در تصویر 1 مشاهده 
می شود، در گام نخست بستر تطبیق مشخص می شود که از 
بین شاخصه های مختلف، رهیافت های فرمی-فضایی به عنوان 
چارچوب ارجاع انتخاب شده اند و مدل نظری پژوهش را شکل 
به صورت  تطبیق،  زمینه های  حیطۀ  در  دوم  گام  می دهند. 
آگاهانه از میان آثار معماران امروز ایران در بازۀ زمانی مشخص 
انتخاب شدند تا دورۀ تاریخی و بستر تولید به عنوان متغیرهای 
مؤثر در نحوۀ تولید اثر کنترل شوند. تعداد نمونه های موجود 
متعدد بوده که به دلیل محدودیت پژوهش، نمونه ای انتخاب 
شده است که نقاشی آن قابلیت خوانش فضایی داشته و آثار 
آثار نقاشی و  نهایت  باشد. در  آوانگارد و پیشرو  نیز  معماری 
معماری مهرداد ایروانیان و علیرضا تغابنی، به عنوان نمونه های 
انتخاب شدند. در گام سوم فرض  این تحقیق  بررسی  مورد 
بازنمود  از  نوعی  نقاشی  و  معماری  فضای  که  است  این  بر 
به  نقاشی معماران، می توان  شمای ذهنی معمار است و در 
کشف روابط فضایی معماری دست یافت که در فاصلۀ تصور، 
ترسیم تا پیکره، بر بعد زیبایی شناسی آن افزوده شده است. 
در گام چهارم کری واک، برای دستیابی به ترتیب ساختاری، 
گردآوری داده ها و کدگذاری براساس مدل نظری پژوهش قرار 
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تصویر1. ساختار پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

این پرسش  به  پایان، در مقایسۀ تطبیقی تحلیل ها  دارد. در 
پاسخ داده می شود که تعامالت طرح واره های ذهنی معمار در 
نقاشی و معماری چگونه نمود پیدا می کند و چه تأثیری بر 

یکدیگر دارند. 
رویکردهای مختلفی وجود  نقاشی،  در جهت روش خوانش 
دارد که در اینجا، مبنا بر روش صورت گرایی یا فرمالیسم است 
و بر اهمیت شکل و ویژگی های بصری به جای تحلیل زمینه 
تأکید می کند. نظریه های فرم توسط ولفین بر اساس تحلیل 
فرم، و اصول متضاد دو گانه ارائه شد و شامل: خطی و نقاشانه، 
فرم باز و بسته، فرم برآمده و تورفته، تکثر و وحدت، وضوح 

 .)Wolfflin, 1998, 118( مطلق و ابهام است

مبانی نظری
واک،  کری  دیدگاه  بر  مبتنی  تطبیقی  مقایسۀ  براساس 
چارچوب ارجاع، بستری است از منابع مشخص که طبق آن 
قرار می گیرند  برای تطبیق در کنار یکدیگر  امر منتخب  دو 
بین دو متن می تواند در  ارتباط  )پیراوی ونک، 1395، 6(. 
زمینه های مختلف ارزیابی شود که در این مقاله نحوۀ بازنمایی 
فضا و عناصر فرمی-فضایی انتخاب شده است. در ادامه رویکرد 
خوانش فضا در معماری و رهیافت های معنایی فرم و فضا به 

عنوان چارچوب نظری، مورد بحث قرار می گیرد. 
رویکرد به فضا   

هنگامی که موضوع پژوهش در ارتباط با تحلیل فضایی است، 
اولین نکته به جوانب نظری در ارتباط با فضا معطوف می شود. 

مطرح  معماری  فضای  دانش  با  ارتباط  در  که  ادعا  نوع  هر 
به چه  نسبت  است که فضا  وابسته  این موضوع  به  می شود 
است که  تعریفی  آنها  کامل ترین  تعریف می شود.  رویکردی 
ریشۀ فضا را در علوم مختلف بیان کند. در رویکرد انتزاعی-

کالبدی، فضا نسبت به موقعیت کالبدی تعریف می شود. راب 
ارائه می دهد. گیدئون تصور  از فضا  تعریفی هندسی  کریر13 
فضایی را عامل شناخت فضا می داند. برونو زوی تجربۀ فضایی 
را مطرح می کند و رسیدن به پویایی فضایی را در هندسۀ آزاد، 
تجزیه نگری سطوح، عدم تقارن، معماری ضد پرسپکتیوی و 
سیالیت فضایی می داند )معماریان، 1393، 251(. در رویکرد 
مفاهیمی  و  محیط  نام  به  کالبد،  از  فراتر  مفهومی  ادراکی 
و ذهنی بودن  عینی  فضا،  ادراک  نقشه های ذهنی،  همچون 
فضا مطرح می شود )جلیلی و فروتن، 1394، 53(. در علوم 
شناختی، فضا حاصل درهم کنش میان فعالیت، ادراک و توزیع 
راپاپورت15 نظریۀ رویکرد  فضایی است. جان لنگ14و آموس 
رفتاری نسبت به فضا را مطرح کردند. میشل دسرتو16مکان 
موقعیت  مکان  نامید.  تازه  آزادی  را  فضا  و  را محدودکننده 
ابژه ها نسبت به یکدیگر و فضا تجربه نمودن آنهاست )ضرغامی 
لوفور )Lefebvre, 1991(   فضاهای  بهروز، 1394، 90(.  و 
 )Soja, 1990, 120(17بازنمایی را عنوان می کند. ادوارد سوجا
به  فضا  تقسیم بندی  در  و  دارد  عقیده  فضامندی  مفهوم  به 
زندگی  فضای  و  ذهنی-ادراکی  فضای  عینی-حسی،  فضای 
با روح  اشاره می کند. در رویکرد پدیداری، شولتز18)1388( 
مکان به دنبال کشف معنا، با انگاره ای مانند دازاین محبوبیت 
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 فضای نقاشی و معماری به نوعی بازنمودی از  اسکیمای ذهنی معمار است.
 فضای معماری از بعضی جهات امتداد خطوط نقاشی معمار است.

 معنای ابژکتیو

 معنای سابژکتیو

های گذاری رهیافتکد
 فضایی -شکلی

های گذاری رهیافتکد
 فضایی -فرمی

 گام سوم: فرضیه سازی

 سطح ابتدایی

سطح کارکردی 
 و ابزاری

 سطح ارزشی

 فضای معماری

 فضای نقاشی

 سطح نمادین
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یافت و فضا در قالب مکان و مرکز، مسیر و حوزه دیده شده 
است. پرتوی )1392، 91( مهم ترین عوامل تعریف کنندۀ فضا 
از دیدگاه پدیدارشناسی را دیالکتیک عرصۀ درونی و عرصۀ 
برده است. در مطالعات  نام  بیرونی، مرز و حصار و مرکزیت 
ایران، فالمکی )1381( فضا را در کنار موضوعاتی چون زمان، 
ادراک قرار داده است. میرمیران )1383( در نظریۀ  شکل و 
تداوم معماری، ارزش گذاری فضایی را معیار سنجش معماری 
و تکامل را در گشایش، شفافیت و سبکی فضا می داند. فروتن 
)1387، 43( رویکردهای کالبدی، انتزاعی، ادراکی، اجتماعی- 

فرهنگی، فلسفی و دینی را در تعریف فضا به کار برده است.
را نمی توان در  در جمع بندی می توان گفت فضای معماری 
فضا  از  پژوهش حرکت  در مسیر  کرد.  رویکرد خالصه  یک 
به مثابۀ فرم و کالبد بارزتر است؛ سپس در مرحلۀ تطبیق در 
ادراکی، مطرح شده و به سوی شناخت  آثار تجسمی، فضای 
رابطه ای پیش می رود. در بخش فضای ادراکی آنچه اهمیت 
معنا  و  فضایی  ادراک  فرایندهای  تفکیک  معناست.  می یابد 
دشوار است، زیرا هر دو با طرح واره های ذهنی هدایت می شوند 

)لنگ، 1390، 110(. 
رهیافت های معنایی فرم و فضا   

تعبیر  به  است.  مفاهیم  از  وسیعی  طیف  برگیرندۀ  در  فرم 
الگو و نظم  تاتارکویچ19 پنج معنا برای فرم قابل طرح است: 
ترتیب اجزا، شباهت های ظاهری، حاشیه و مرزهای یک پدیده، 
جلوه های عرضی و در نهایت، پدیده شناختی در ذهن )جمالی، 
1394، 10(. در معماری به نظر می رسد دانش واژۀ فرم سه 
جانشینی فرم و ایده، فرم و فیگور و جانشینی فرم و فضا را 
پذیرفته است که اولی نتیجۀ هم ارزی زبانی در ترجمه است 
که در کاربرد امروزی از یکدیگر فاصله می گیرند. دومی نتیجۀ 
شباهت معنایی در زبان است. واژۀ فیگور بر ظاهر مشاهده پذیر 
داللت دارد که از فرم معماری امروزی نیز جدا شده است. در 
با مفهوم  انطباق محتوایی  نتیجۀ  نهایت در جانشینی سوم، 
و فضا  توده  را مرز  فرم  نیوتنی  الگووارۀ  فرم است. در  ذاتی 
الگووارۀ اینشتینی فضا و یا تجربۀ زیستۀ  دانسته اند، ولی در 
با صورت بخشیدن  فضا  است.  همه چیز  دربرگیرندۀ  انسانی، 
ماده-انرژی شکل می گیرد و با مفهوم فرم هم پیوند می شود. 
به طورکلی فرم در معماری از یک سمت به نتیجه و محصول 
بر  بوده و داللت  از طرف دیگر مفهومی نظری  و  می پردازد 
فرایند شکل گیری اثر دارد و در رویکرد فرمالیستی می تواند 
)بذرافکن،  باشد  نیز  شناختی  و  ادراکی  کلیات  دربرگیرندۀ 

 .)64-66 ،1395
با تکیه بر این دانش، فرم معماری نیز می تواند یادآور بارهای 
آدمیان  ذهن  بر  اندازه  آن  گاه  که  باشد  متفاوتی  معنایی 
اثرگذاری می کنند که کالبد را با همان معنا مترادف می سازد 
رویکردهای  و  نظریه ها  در  معنا   .)387  ،1381 )فالمکی، 

پس  معنا،  تجربه گرا،  نظریه های  در  است.  متفاوت  مختلف 
نظریه پردازان  داده می شود.  رویدادها  به  ثبت ساختارها  از 
را حاصل عملکرد شخصیت هندسی محیط  گشتالت معانی 
می دانند و در رویکرد روانشناسی، معنا برآیندی از تعامل سه 
مؤلفۀ کالبد، فعالیت و مفاهیم است. رویکرد اکولوژیک ادراک 
معنا را مبتنی بر طرح واره های ذهنی می داند. آنچه در خاطره 
با نقش هدایت کنندۀ  باقی می ماند، فضایی است که  و ذهن 
این طرح واره ها ادراک شده و می تواند به نوعی دیگر استفاده 
شود )لنگ، 1390، 108(. در حوزۀ فرایند طراحی معماری، 
به  نسبت  معمار  گفته می شود که یک  بینشی  به  طرح واره 
موضوع کار خود دارد و از آن تحت عنوان هندسۀ ذهنی نیز 

یاد شده است )نقره کار، مظفر و نقره کار، 1389، 137(.  
هرشبرگر )Hershberger, 1970( مدل پایه ای را برای معنای 
انسان هیچ  او معتقد است که  معماری پیشنهاد داده است. 
وقت خود فضا، فرم و یا چیزها را ثبت نمی کند و فقط بازنمایی 
ارگانیسم  بیان دیگر فرم محرک در  به  را ثبت می کند.  آنها 
می کند  پیدا  بازنمود  مفهوم  و  تصور  ایده،  به عنوان  انسان 
)معنای ابژکتیو(. این بازنمایی ها به عنوان محرِک واسطه ای، 
برای پاسِخ واسطه ای دیگر، عمل می کنند. این مدل معنا یا 
فرایند، بازنمود واسطه ایی را شامل می شود که عاطفی، ارزیابی 
یا تجویزی است )معنای سابژکتیو(. هنرمند کار خود را با آنچه 
در ذهنش شکل گرفته آغاز می کند. این مرحلۀ کار تصور و 
الهام هنرمندانه است، یعنی در ذهن پروراندن فکر، بدون تقلید 
باورهای فردی و  ایده آل ها و  از بیرون. این صورت مبتنی بر 
ارزش های ذهنی در الیه های مختلف است )تقوایی، 1389، 

76( و مولد معانی سابژکتیو محسوب می شود.
قائل شده است:  تمایز  بین شش سطح معنا  نیز  گیبسون20 
معنای ملموس و ابتدایی، معانی استفاده، معانی ابزارها، ارزش 
و معنی شیء، نشانه ها و نمادها. بعضی از این سطح معانی با 
هرشبرگر معادل هستند: اول معنای ظاهری است که شامل 
شکل و فرم است. معنای رجوع کننده با کارکرد فرم و تا حدی 
ارزش ها در سطح  یا  بوده، معنای عاطفی  ارتباط  نمادها در 
اتکا  با  بعدی قرار دارد و در نهایت معنای تجویزی است که 
به ساختار محیط به درجه ای از اجبار در رفتار داللت می کند 
)لنگ، 1390، 108( که از حوزۀ این بحث خارج است. آنچه 
در این مقاله به عنوان مبنای استنتاج قرار می گیرد در تصویر 

2 تدوین شده است.

بحث و بررسی
زمینه های تطبیق   

زمینۀ تطبیق براساس محوریت آثار معمارانی صورت گرفته 
به کار  بر فعالیت حرفه ای معماری، همزمان  است که عالوه 
متغیر  که  است  شده  آن  بر  سعی  پرداخته اند.  نیز  نقاشی 
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تصویر 2. مدل نظری پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

ایران  اخیر  آثار معماران دهۀ  به  ثابت و مربوط  بازدۀ زمانی 
با  نمایشگاهی  برگزاری  که  است  ذکر  شایان  انتخاب شود. 
با مضمون نمایش آثار  عنوان »سروده های روی داربست21«، 
تجسمی معماران معاصر ایران، در انتخاب نمونه های موردی 
نقش داشته است. معماری و نقاشی به عنوان دو شاخه از هنر، 
در ابعاد مختلف معنا، نقاط مشترکی دارند. اما اصول انتزاعی 
نقاشی کاربردپذیر نیست و مفهوم پیکره،  در معماری مانند 
از رسانه های دیگر هنر مجزا می کند. در  را  محیط معماری 
نقاشِی این معماران، با موضوع واقعیت نگاری، فضا با بازنمایی 
جزءبه جزء و کاماًل روشن همراه است. در طرح های انتزاعی و 
نیمه انتزاعی، با فضای شهودی، در پس فرم اثر، معنایی نهفته 
است و صرفاً با کسانی ارتباط برقرار می کند که قادر به خوانش 
آن باشند )اوکویرک، استینسون، ویگ، بون و کایتون، 1396، 
27(. هنرمند از عناصر هنری استفاده می کند تا فرم را خلق 
کند، که منجر به محتوای مورد نظر خواهد شد. محتوا شامل 
عواطف هنرمند و شمای ذهنی اوست. وقتی هنرمند  فضا را 
بهره  ادراک بصری خویش  از  بازسازی کند  به صورت عینی 
می گیرد که به صورت صریح قابل ادراک است. اما در ترسیم 
با توجه  ادراک مفهومی استفاده می کند.  از  فضای شهودی، 
آنان فضاپردازی  آثار  نوعی در  به  به جدول 1 مصادیقی که 
شده است، ازلحاظ جنبه های مفهومی و ترسیمی دسته بندی 
به  واقعیت نگاری )کروکی(،  با موضوع  نقاشی هایی  از  شدند. 
دلیل ترسیم جزء به جزء فضا توسط مشاهده گر و نقش کمرنگ 
طرح واره های ذهنی در خلق اثر چشم پوشی شد. در بین آثار 
انتزاعی و نیمه انتزاعی تعداد نمونه های موردی جهت مطالعه 
نمونه ها،  بین  از  به دلیل محدودیت تحقیق  بود، که  متعدد 
آنان جهت  نقاشی های  تعداد  اوالً  که  شدند  انتخاب  آثاری 
تحلیل متعدد بوده و در ثانی آثار معماری آنان به لحاظ فرم و 
فضا پیشرو است. در نهایت، با انتخاب آثار تجسمی و معماری 
ایروانیان )نیمه انتزاعی( و  )با محوریت کاربری ویال(، مهرداد 
علیرضا تغابنی )انتزاعی(، ادامه یافت. با توجه به ظرفیت مقاله، 

تعدادی محدود از تصاویر در متن گنجانده شده است. 

تحلیل آثار مهرداد ایروانیان   
 USL ایروانیان، نقاش-معمار، فارغ تحصیل دانشگاه مهرداد 
در  را  مختلفی  پروژه های  ایران  به  بازگشت  از  پس  است. 
زمینۀ طراحی شهری و معماری در شیراز انجام داده است. 
ابتدا با نمایش آثار تجسمی، به صورت نمایشگاهی، کار خود 
ارائه  قابل توجهی  آثار  را شروع و سپس در زمینۀ معماری 
ایروانیان خلق می کند در  کرده است. فرم ها و فضاهایی که 
سطح کالبد باقی نمی ماند و با گذر از رویۀ فرم به تولید معنا 

می پردازد )سرمستانی، فروتن و طهوری، 1396، 68(.
شکل شناسی آثار نقاشی    

در کلیۀ آثار نقاشی او نوع بازنمایی فضا به صورت نیمه انتزاعی 
با  است.  اکسپرسیونیسم صورت گرفته  با سبک  و شهودی، 
شده  انتخاب  محدودی  نمونه های  مقاله  ظرفیت  به  توجه 

)تصویر 3( و به صورت زیر مورد خوانش قرار می گیرد:
- خطی و نقاشانه: نیروهای غالب، به صورت خطی و با مرزهای 
واضح نمایان است. این خطوط با دو کنارۀ عمودبرهم، گویا 
یک سکوی فضایی در مقیاس شهری را تعریف کرده و چشم 
را به یک نقطۀ مفهومی تشخیص پذیر هدایت می کند و منجر 
به تداعی فضای معماری، با عناصر متراکم و خارج از معیار 

می شود.
به  یکسان  جهتی  با  کناره ها  و  تورفته: خطوط  و  برآمده   -
مرکز، باال و یا پایین نشانه می روند و رانش های جهت دار و 
به حرکت  ایجاد عمق، منجر  با  ایجاد می کنند که  نیرومند 
چشم به مسافت های دور شده است. در نهایت نیز توهمی از 

حرکت پیشرونده به صورت تورفته را القا می کند.
- شکل باز و بسته: تصاویر کاماًل باز و ادامه دار که با محورهای 
عمودی و یا افقی جهت دار تشدید شده است. فضا خارج از 
مقیاس انسانی است که تا حدی احساس کنترل داشتن بر 
یا  و  باال  به  رو  باز  فضایی  است.  بیننده صلب شده  از  فضا، 
بالعکس رو به پایین، با عدم تقارن و فقدان حد و مرز منطقی 

احساس می شود.
- تکثر و وحدت: در کلیۀ تصاویر، امتداد، ترکیب را یکپارچه 

  
 

  
 
 
 

 اثر سابژکتیو(  ذهنی ) معنای اثر (ابژکتیوعینی )معنای 

 سطح نمادین/ محیطی سطح ارزشی/ ساختار ذهنی سطح کارکردی/ ابزاری سطح ابتدایی

تحلیل شکلی، فرمی 
 و ظاهر اثر

های فضایی، بازنمایی
 مفاهیم کالبدی فضایی

های شخصی، عواطف، ارزش
 های درونی متفاوت... پاسخ

معنای نمادین و رمزی، تداعی 
 معانی با عوامل بیرونی و ادراکی
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مصادیقویژگی هاجنبه های مفهومینوع نقاشی

اصل و مبدأ: ذهنیانتزاعی
کمیت: کلی

کیفیت: ایجابی
وضوح: ابهام آلود

امتزاج درون به بیرون
طرح خالقانۀ ذهنی بر اساس طرح واره های 

ذهنی
عدم فضاسازی مشهود

علیرضا تغابنی، رضا دانشمیر، کاترین 
اسپریدونف، ضیاء جاوید، کوروش 

حاجی زاده، بابک رستمیان، سعید سعادت نیا، 
حمید نورکیهانی، ...

واقعیت انگاری
نیمه انتزاعی

اصل و مبدأ: مشاهده و ذهنی
کمیت: از جزء به کل و برعکس

کیفیت: ایجابی و سلبی
وضوح: روشن اما متمایز

دریافت درونی در برخورد با بیرون
بازنمایی طرح واره های ذهنی

مدل سازی ذهنی از فضا

مهرداد ایروانیان، کامران دیبا، علی 
پناهی، ماهان جاوید، بهارک کشانی، فرید 

شهسواریان، کوروش رفیعی، ...

اصل و مبدأ: مشاهدهواقعیت نگاری
کمیت: جزئی تر
کیفیت: سلبی

وضوح: روشن و واضح

دریافت بیرون به درون
مشاهده

گردآوری داده ها
بازسازی فضا

هوشنگ سیحون، علی اکبر صارمی، فرامرز 
شریفی، سیمون آیوازیان، ...

جدول 1. بررسی نقاشی معماران. مأخذ: نگارندگان.

.www.mehrdadiravanian.com :تصویر 3. نمونۀ آثار نقاشی مهرداد ایروانیان. مأخذ

کرده و از طریق کشش کانونی، فضایی هماهنگ پدید آمده 
است.

- وضوح و ابهام: وضوح تصاویر کاماًل نسبی است و قصد این 
ابهام در  با اثری واضح از فضا مواجه شود.  نبوده که بیننده 

کشف موقعیت ادراک می شود.
پاسخ  باشند.  درونی  معنای  از  فارغ  نمی توانند  تصاویر 
او  پاسخ  اندازه ای همان  تا  به عناصر خط و سطح،  هنرمند 
به تجربۀ حسی در جهان است )آدامز، 1395، 31(. در اینجا 
هدف گیری به صورت ضمنی مشهود بوده که نشأت گرفته از 
در عمق، خود  است. حرکت خط  هنرمند  ذهنی  هیجانات 
با  که  و همکاران، 1396، 292(  )اوکویرک  بیانگر فضاست 
توجه به کشش جهت دار قوی، در بیننده انتظار کشف امور 
دیگر، در منطقه ای جدید را ایجاد می کند، تا ناظر به محل 
واقعیتی  از  تجربه ای ملموس  برابر  و در  جدید هدایت شده 
مقیاس  در  معماری  فضای  بازنمایی  بیشتر  گیرد.  قرار  نو 
غیرانسانی را تا حدی تداعی می کند. اجزای انتزاعی تصویر، 

روابط فضایی در ساختار  ابهام  به  استعاری،  روابط  به واسطۀ 
بیننده  را در ذهن  فروپاشی  و  تراکم  و  دارد  اشاره  معماری 
ایجاد می کند که مصداق کامل خیال پردازی ناب است. این 
با  رابطه  در  که  است  مفاهیمی  دیگر  از  فضایی  رهاشدگی 
به  معنای سابژکتیو  و در سطح  عنوان کرد  محیط می توان 
شناختی  ویژگی  به عنوان  ارجاع«  »عدم  و  »معیارگریزی« 
بخش  عامل،  دو  میان  فضای  دارد.  اشاره  ایروانیان  درونی 
الینفک از تصویر است. در این فضای میانی خأل وجود ندارد 
پدید  پیرامون خود  ادراکی در فضای  نیروهای  از  میدانی  و 
اجتماعی  و  روانشناختی  به جنبه های  می آورد، که می توان 
برد،  پی  روزمره  مراودات  در  انسان ها  میان  فضایی  فواصل 
اجتماعی وضع  قراردادهای  با دیگران چه  برخورد  اینکه در 
می گردد. این گونه برداشت می شود که در ویژگی های درونی 
ایروانیان، ساختار افقی براساس مسئولیت و ساختار عمودی 
بر اساس اقتدار تعریف شده است. ساختار فضای کار عمودی 

و ساختار زندگی افقی است )جدول 2(.
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جدول 2. تحلیل فرمی-فضایی آثار نقاشی ایروانیان. مأخذ: نگارندگان.

تحلیل فضایی با رویکرد کالبدی آثار معماری    
آثار انتخابی معماری با کاربری مسکونی، شامل خانۀ شمارۀ 15 و 
خانۀ شمارۀ 12 است و با توجه به ظرفیت مقاله تنها نحوۀ برخورد 

با فرم و فضا، بررسی می شود. 
 خانۀ شمارۀ 15 )1384(  -

این پروژه در شهر شیراز بنا شده و طرح آن متشکل از مجموعه 
المان های سطحی است. معمار از این خانه پردۀ نقاشی ساخته 
است که نشان وی را تجلی می بخشد. هر سطح داخلی یا خارجی 
بستری برای فوران نوآوری است. سطوح چون جزیره ای در فضا، 
پویایی میدان ها را نشان می دهد. سطوح با هم موازی نیستند بلکه 
دقیقاً متقارب بوده و کانون تقارب آنها زمین است. سلسله مراتبی 
از وزن ها مشاهده می شود، که هر یک در مقام مرکز حوزۀ خود 
عمل می کند. قسمت های فوقانی بنا آزادی چشمگیری دارند و از 
لحاظ ادراکی فشار روبه پایینی ایجاد می کنند. نتایج ادراکی لبه ها 
و سطوح، محصول دستگاه عصبی بوده و لذا نیروهای بسیار پویا 
به صورت متعارض تبیین می شوند. تجربۀ فضایی در این اثر بر 
مبنای تنظیم الیه های مختلف سطوح، هندسۀ نامنظم با فرم های 
آزاد و غیرمنتظره شکل گرفته است و ناظر با قدم زدن در هر زاویه 
بخشی از بنا را درک می کند. در نهایت خانه با مفهوم خود به 
مرکزیت وجودی رسیده است. فضای باز به داخل بنا کشیده شده 
و در یک جا با درون به مرز مشترک می رسد. معمار با معماری 
ضد پرسپکتیوی و اصل آزادی از انجماد روند زندگی و پوچی های 

پشت آن فاصله می گیرد )تصویر 4(.
خانۀ شمارۀ 12 )1389(  -

خانۀ شمارۀ 12 اثر شناخته شدۀ مهرداد ایروانیان در شیراز است. 
در نگاه اول اثری تکثرگراست که بازخورد استفاده از مصالحی 
تصادفی است که از پذیرفتن نقش تعاملی خود گریزان هستند. 
قطعات فلزی در هنگام ورود، سطح انحنایافتۀ منتهی به حیاط و 
صراحت سطوح سنگی و بتنی، نقش منحصربه فردی در معنای 
نامحسوس خود بازیافته اند که به زعم پرنقش بودن، حالت تزیینی 
ندارند. توجه به جنس، بافت، رنگ و نور، تسلط معمار را در 
به کارگیری عناصر فضایی نشان می دهد که حالتی استعاری با 

جنبه های خالقانه و غیرمنتظره یافته است. در اینجا موضوع 
معیاری،  هرگونه  از  فارغ  که  می شود  مطرح  »معیارگریزی« 
در قالب معماری معاصر طراحی شده است و در نهایت، پرداختن 
به جنبه های پنهان فضا، رویکرد اصلی را رقم زده است، که با 
نقش آفرینی زمان، بداعت فضا در حافظۀ ساکنین آن پذیرفته 
شده و نگاه از مصالح به فضا رانده می شود. پیوند اجزای طبیعت 

به این خانه، یک جرم تسخیرشده را شکل می دهد ) تصویر5(. 
ایروانیان در پی یافتن هویت معماری خود، گاه معماری روایتگر 
و گاه معماری زمینه گرا است. زیبایی شناسی کارهای وی در 
مرز بین معماری و هنرهای تجسمی سیر می کند )بانی مسعود، 
1394، 456(. در این ترکیب بندی بر روایت گری پروژه تأکید 
ارجاع داده شده و شبکۀ  می شود. شفافیت به صراحت مواد 
هندسی نه به عنوان قاعدۀ پیوند دهنده، بلکه در گوشه و کنار 
دیده می شود. سطوح هم به لحاظ جرم و هم ماده تجزیه شده اند. 
در نهایت یک معماری ضد پرسپکتیوی غیرمنتظره ای است که از 
هر زاویه بخشی از آن درک می شود. فضای مسکونی، یک دست 
ایجاد نشده و مرزها موجب تفاوت های محیطی شده است. در نوع 
پرداختن به فضا معنای جدیدی آشکار شده که خود یک مرکز 
را خلق کرده است؛ تحلیل فرمی-فضایی در جدول 3 آورده شده 

است.
تحلیل آثار علیرضا تغابنی   

علیرضا تغابنی معمار-نقاش معاصر در دهۀ اخیر موفق به کسب 
جوایز مختلف در حیطۀ معماری شده است. آثار او را می توان در 
دسته بندی کلی چهره ها، نقاشی های انتزاعی و خود اثر معماری 
تقسیم بندی کرد. در تصاویر نقاشی، چهره ها فاقد ارجاع فضایی 

است که از تحلیل و معرفی آن صرف نظر می شود. 
شکل شناسی آثار نقاشی    

طرح ریزی  را  هنرمند  دیداری  زبان  شکل گرایانه،  بررسی 
با  دوبعدی  تصاویر  نقاشی،   .)30  ،1395 )آدامز،  می کند 
توهمی  و  واقعی  ژرفای  تفاوت میان  توهمی هستند.  ژرفای 
دارای  معماری  در  است که  عناصر شکلی  نیازمند مالحظۀ 
کیفیت واقعی و در نقاشی کیفیتی توهمی دارد. با این وجود، 

معنای درونی )ارزشی/ نمادین(رهیافت های  فضاییتحلیل شکلیاثر نقاشی

- تصاویر خطی و فاقد رنگساختار
- نمایش عمق و جهت با همگرایی خطوط

- تصاویر باز و ادامه دار
- عدم تقارن

 - وضوح نسبی  و فاقد ارزش نوری

- ایجاد کشش جهت دار قوی 
- ایجاد فواصل فضایی میان دو عامل

- فضایی نو، رونده، پویا

- عدم پیشینه مداری و معیارگریزی
- عدم نیاز به خوانش نشانه ایی

- ایجاد انتظار کشف امور در ناظر
- ایجاد ابهام در ذهن بیننده

- وحدت حاصل از نقطه مفهومیمفاهیم
- نمایشی از فضا در مقیاس معماری و 

شهری

- رهاشدگی فضایی. 
- فضایی جهت دار و آوا نگارد

- فواصل فضایی در مراودات روزمره
- ساختار فضایی کار براساس اقتدار
- ساختار زندگی براساس مسئولیت
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.www. http://mehrdadiravanian.com :تصویر4. خانۀ شمارۀ 15؛ راست: سطوح با هندسۀ نامنظم و فرم های آزاد؛ چپ: سطوح فوقانی بنا. مأخذ

.www. http://mehrdadiravanian.com :تصویر 5. خانۀ شمارۀ 12؛ راست: قطعات فلزی ورودی؛ چپ: صراحت سطوح سنگی و بتنی در فضای داخلی. مأخذ

مفاهیم درونی )ارزشی/نمادین(مفاهیم کالبدی فضاییتوصیف فرمی بنانام بنا

- مجموع سطوح تجزیه شده با تنوع فرمیخانۀ شمارۀ 15
- معماری ضد پرسپکتیوی با تقارب سطوح در 

کانون زمین
- آزادی و یکپارچگی فضایی

- هندسۀ نامنظم و عدم تقارن

- انحراف از زبان معیار
- پویایی میدان ها

- مرکزیت با سلسله مراتب وزن ها
- پیمایش فضایی

- تداخل فضای بیرون و درون و ادغام 
مرزها

- آشنایی زدایی فضایی
- خلق پردۀ نقاشی به صورت نمادین

- نوآوری و بداعت درونی
- رهایی از پوچی ها و انجماد زندگی

- رهاشدگی فضایی
- شهودی و تصادفی

- ساختارهای بدون ارجاع

- مفصل های رهاشدهخانۀ شمارۀ 12
- همجواری عناصر متضاد در کنار یکدیگر با 

ارتباط ترکیبی 
- توجه به جنبه های غیر کارکردی عناصر 

فضایی 
- کاربست متفاوتی از مصالح

- معماری ضد پرسپکتیوی و عدم تقارن
- تجزیۀ سطوح با تنوع مصالح

-انحراف از زبان معیار 
- شفافیت در صراحت استفاده در مواد

- تقابل های دوگانه
- زایش معنایی جدید

- تأکید بر گذرابودن 
- تلفیق بعد زمان و مکان

- استفاده از حالت استعاری و ابهام در 
به کارگیری مواد 

- تأکید بر مفهوم مجاورت و مغایرت
روایتگری 

- غیر منتظره و تصادفی

جدول 3. تحلیل فرمی- فضایی آثار معماری ایروانیان. مأخذ: نگارندگان.
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همان  اندازه ای  تا  فرمی،  عناصر  این  به  هنرمند  پاسخ های 
پاسخ های او به تجربۀ حسی در جهان براساس شمای ذهنی 
است )همان، 31(. خوانش فرمی آثار نقاشی در تصویر 6 به 

صورت زیر است:
- خطی و نقاشانه: در کلیۀ تصاویر میدانی از رنگ و شکل 
نقاشانه  حالت  با  متضاد،  رنگی  ارزش  با  زمینه ای  برابر  در 
وجود دارد. فاصله های خاموش در فضاهای منفی، در جهات 
هماهنگ آرایش یافته اند و حکایت از فضاهای منفی و مثبت، 

روشن و تاریک و دور و نزدیک دارد. 
لحاظ  از  و  تمثیلی  کاماًل  تصاویر  تورفته:  و  برآمده  فرم   -
شدت تضاد رنگ با پس زمینه از حالت تخت بیرون آمده و به 
صورت برآمده نمایش داده شده است. گویی هر انگاره با یک 
ازدحام صف مانند پشت دیگری قرار دارد و دید را به داخل 
می کشاند، ولی تضاد با پس زمینۀ مشکی، غالب بوده و فرم، 
برآمده به نظر می رسد. عالوه بر تضاد رنگی، عامل همپوشانی 
نیز استفاده شده است. عمق و پرسپکتیو مشهود نیست و در 

حد سطح باقی مانده اند. 
ترکیب  هنرمند  اولیۀ  ترسیمات  در  بسته:  و  باز  فرم   -
منفی  به فضای  غالب بودن فضای مثبت  و  به صورت فشرده 
زمینه، قابل مشاهده است که به مرور فضای منفی در میان 

ترکیب، بیشتر رخنه می کند.
- تکثر و وحدت: وحدت ایجاد شده با سطوح تخت، با اتصال 
بصری شکل گرفته که قابلیت چندانی در خلق مرجع فضایی 
ندارد ولی به لحاظ انتزاعی مورد تأکید است. تکرار واحدهای 
پیوستگی گسترده شده  به  یا غیرمنظم منجر  بصری منظم 
است. در واقع در این تصاویر تکرار یک الگوی فراگیر رخ داده 
که مبتنی بر انتزاع، خلق شده و باعث انتقال نرم چشم، میان 

واحدهای بصری است. 
- وضوح و ابهام: ولفلین در این مورد به ماهیت نور و رنگ 

کاماًل  رنگ ها  اینجا  در   .)30  ،1395 )آدامز،  اشاره می کند 
را  حاشیه های شکل  و  جرم ها  ساختار،  پیوستگی  و  واضح 
اما  با پس زمینه وضوح کامل،  تمایز  به لحاظ  روشن می کند. 
ابهام  کاماًل  محیطی  یا  و  ذهنی  مفاهیم  به  ارجاع  به لحاظ 

وجود دارد. 
به ذهن  ساده  و  فکر  بدون  اثری  انتزاعی،  تصاویر  دیدن  با 
مفاهیم  استنباط  جستجوی  در  مرحله  این  اما  می رسد. 
ترتیب  بدین  است.  ذهنی  شمای  با  منطبق  اثر،  درونی 
مفاهیم دست اول  عنوان  به  را  و هماهنگی  مغایرت  مفاهیم 
پویا  به دریافت فضایی  نرم  می توان عنوان کرد. حرکت های 
نتیجه  را  باز  میان فضای  انتشار در  و سیال منجر شده که 
آثار،  به مفاهیم درونی  از مفاهیم شکلی  با حرکت  می دهد. 
تأثیرگذار  نیز  اوضاع جامعه  اثر،  زمان خلق  درنظرگرفتن  با 
الگوی  انتظار می کشد.  را  انتخابات  اتحاد در  نوعی  است که 
فراگیر به صورت پیوسته و متراکم رشد یافته و این در حالی 
است که به تدریج و در تصاویر بعدی از تراکم کمتر شده و 

دیالکتیک درون و بیرونی فضا بیشتر می شود )جدول 4(.
تحلیل فضای کالبدی آثار منتخب معماری   

- ویالی امیر )1391(
و  بازسازی  به صورت  واقع شده، که   این ویال در شهر کرج 
الحاقی طراحی و در نهایت کل حجم به ساختمانی کاه  گلی 
تبدیل شد که حجمی سفید به آن متصل است )تصویر 7(. 
و  بازسازی  استقالل،  و  محدودیت  تضاد همچون  بر  تأکید 
است.  افزوده  فضا  غنای حسی  بر  پنهان  به طرزی  الحاقی 
مرزها با تأکید بر مبانی تضاد، در کاربرد مصالح، رنگ و قلمرو 
وجود دارد که موجب تفاوت های محیطی شده است. با ایجاد 
فاصله بین کف و تراز زمین، شناوربودن بنا احساس می شود. 
تمرکز بصری مخاطب است  نقطه عطف  شکافه ای همیشگی 
به داخل می کشد. همان حرکتی  را  نرم فضا  با حرکتی  که 

.www. http://nextoffice.ir :تصویر 6. نمونه آثار نقاشی علیرضا تغابنی. مأخذ
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جدول 4. تحلیل فرمی-فضایی آثار نقاشی تغابنی. مأخذ: نگارندگان.

.www.  http://nextoffice.ir:تصویر 7. ویالی امیر؛ راست: تأکید بر تضاد؛ چپ: شکاف به مثابۀ نقطه عطف تمرکز بصری. مأخذ
 

که در نقاشی های انتزاعی کاماًل مشهود است. البته شدت آن 
در این پروژه اندک و به یک قاب خالصه شده است. به لحاظ 
ارتباط فضایی، کمترین دست درازی به فضای بیرون را دارد، 
نمی توان آن  با شفافیت فضایی حل شده است.  ارتباط،  اما 
را از یک زاویه به صورت کامل دید و ناظر با قدم زدن از هر 
زاویه بخشی را می بیند که همان بعد چهارم معماری است 
تا  پروژه های دیگر  با  مقایسه  )معماریان، 1393، 248(. در 
حدی محصور است که خود به یک مرکز تبدیل شده است. 
هر مکانی که در آن معنی آشکار می شود، یک مرکز است 
)پرتویی، 1392، 106(. ساختار فضایی کار افقی است. همۀ 

اجزا در کیفیت بخشیدن به کل، تأثیرگذارند. عرصۀ درونی 
عناصر  و  نشانه ها  مسیرها،  به  سنجیده  توجه  دربرگیرندۀ 

فضایی است. 
ویالی کوهسار )1393(   -

واگذار  ایشان  به  کار  اواسط  از  کردان  در  کوهسار  ویالی 
قلمداد  فرمگرا  قابی  را  آن  می توان  کالبدی،  به لحاظ  شد. 
کرد. »فرم آزاد که نمادی از قدرت و زندگی مردمی است« 
)معماریان، 1393، 238(. سطوح تجزیه شده و با حرکت نرم 
دیوار، فضا را به داخل می کشد و دیالکتیک درون و بیرون 
با حذف  مسیرها  عرضه می کند.  قبل  از  بیشتر  تا حدی  را 

مفاهیم درونی )ارزشی/نمادین(رهیافت های فضاییتحلیل شکلیاثر نقاشی

میدانی از رنگ و شکل در برابر زمینه ایی با ارزش ساختار
رنگی متضاد

ایجاد فرم برآمده به وسیلۀ تضاد با پسزمینه
ایجاد وحدت با اتصال بصری

وضوح فرم غالب نرم با تکرار واحدهای یکسان 

انتشار فضای مثبت در میان فضای منفی 
زمینه

ارتباط درون و بیرون
گسترده شدن و انتشار در میان فضای باز 

فضایی نو، رونده، پویا

عدم نیاز به خوانش نشانه ایی
آفرینش فرم براساس ادراک احساسی

رویکرد فرمگرا و عدم توجه به مفاهیم 
تاریخی و نشانه پردازی

حرکت از فرم بسته به سمت فرم باز در توالی مفاهیم
زمانی خلق آثار
الگوی فراگیر

فضایی مغایر و هماهنگ
خلق فضای سیال

ارتقای ساختار
بریدن از گذشته

عالقه درونی هنرمند به بازی با فرم
نوع تکرار الگو، متأثر از اتفاقات محیطی 

جامعه مانند انتخابات
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عناصر محدودکننده در فضای جمعی ایجاد شده که حرکت 
ناظر را از خط مستقیم خارج و در فضا می چرخاند. شکافه ای 
تمرکز  نقطه عطف  آتشدان،  یا  و  پنجره  عنوان  به  همیشگی 
بصری مخاطب است. در اینجا تضاد با تفاوت در نمای اصلی 
است که در  فرمی  ویال  این  است.  بارز  نمای جبهۀ دیگر  و 
انتظار خوانش مفاهیمی آمیخته با احساسات درونی هنرمند 
و فاقد مرجع بیرونی است. این انتزاع، ساختاری تکاملی دارد 
از  به چیزی بیش  با یک مکعب که سعی می کند  بیننده  و 
به  احساس  نقش  بر  نیست.  روبرو  نباشد  مکعب شبیه  یک 
جای اقتباس در خلق فرم هنری تأکید می شود که نتیجۀ آن 

یک معماری با فضای پدیداری است )تصویر 8(. 
که  است  فرم  بر  تسلط  پروژه  این  در  قوت  نقطۀ  مهمترین 
می تواند محصول معاشرت معمار با هنر نقاشی باشد. حداقل 
یکی از مطالبات مهم او از فرم، تکاپویی است که به تسخیر 
تغابنی، فرم  برای  فضای معماری منجر شود. می توان گفت 
است.  نبوده  گذشته  از  معنادار  نشانه های  برای  واسطه ای 
ایده مطرح  این  از بازنمایی پرهیز می کند.  پروژه ها  اکثر  در 
است که کاربست ماده در کارهای او در یک ساخت تکاملی 
باعث نزدیکی میان فرم های معماری و انتزاع نقاشی می شود. 
می شود.  منعطف  مرزها  در  پروژه  این  در  پدیداری  فضای 
پیوستگی فضایی با تداوم سطوح، دام انداختن فضا، احساس 
از گذشته، گشایش های فضایی در  بریدن  و  شکاف خوردن 
نحوۀ  برداشت می شود.  سطوح دیوارها و فضایی شدن کالبد 
پرداختن به فضا بازتابی الیه ای از ناخودآگاه هنرمند است و 
در نهایت کنجکاوی و مغایرت، در حین هماهنگی را  می توان 

دریافت کرد )جدول 5(. 

اتصال معماری و نقاشی
کری  روش  ادامۀ  و  پژوهش،  پرسش  به  پاسخ  راستای  در 
و مقایسۀ تطبیقی رهیافت های فرمی و فضایی  پیوند  واک، 
دو رسانۀ هنری معماری و نقاشی، در جهان ذهنی هنرمند 
حاصل شد که در تصاویر 9 و 10 بیان شده است. در مرحلۀ 
ذهنش  در  آنچه  با  را  کار خودش  هنرمند  نقاشی،  ترسیم 
به  نسبت  ایده آل ها  بر  مبتنی  آغاز می کند که  شکل گرفته 
همان  یا  فردی  باورهای  اجتماعی،  ارزش های  فضا،  و  فرم 
و  مرز  بدون  خطی،  غیر  مرحله،  این  است.  ذهنی  شمای 
سیال، در فاصلۀ میان تصور و خیال زاده شده و بار معناییاش 
اما در مرحلۀ خلق فضا  نو روشن می شود.  به شکلی  بار  هر 
شمای  ورای  که  داده  رخ  پیچیده تری  فرایند  معماری  در 
ذهن معمار، حصار پیکره و برنامۀ عملکردی نیز مؤثر است. 
نیز  معماری  اثر  در  را  اندک  چند  هر  نشانه هایی  می توان 
نوعی  به  معمار  نقاشی  در  ابتدا  نشانه ها  این  کرد.  مشاهده 

مشق شده و سپس به دنیای کالبد راه می یابد.

نتیجه گیری 
که  بود  مسیری  کشف  آمد،  دست  به  مقاله  این  در  آنچه 
فرافکنی درونی دو تن از معماران معاصر ایران را در راستای 
این موضوع فرض  بررسی کرده است.  اثر  به خلق  پرداختن 
شد که نحوۀ پرداختن به فضا در دو زمینۀ نقاشی و معماری 
رابطۀ دیالکتیکی دارند. با تحلیل و انطباق نمونه ها عالوه بر 
استنباط نوع رابطۀ بین دو رسانه، می توان نحوۀ برخورد دو 
هنرمند را نیز مورد مقایسه قرار داد. با این مقایسه این گونه 
استنتاج می شود که در آثار ایروانیان، می توان معانی ارزشی 
مشترکی را در هر دو حیطه دنبال کرد که در معانی ابزاری 
و کارکردی شکل متفاوت می گیرند. ایروانیان نقاش-معماری 
است که  نقاشی  امتداد خطوط  او  معماری  است که فضای 
تصویر  به  و  آغاز شده  درونی  هیجانات  و  ذهنی  از شمای 
انجماد  کالبد  در  ارجاع،  بدون  رهیافت های  با  و  درآمده 
می یابد، معیارگریز و روایت گر است، موضوع شکل گیری فرم 
در آثارش شهودی و غیرمنتظره بوده و ادراک برای مخاطب 
را به تعویق می اندازد. او انتظار و ابهام را در نقاشی و معماری 

جهت فراهم کردن تجربه ای جدید به کار می گیرد.
از جمله آرایش فضایی  ارزشی درونی  تغابنی معانی  آثار  در 
قرائت های  حضور  عدم  خاموش،  فاصله های  با  هماهنگ 
بروز  بر  تا حدی مبتنی  ثابت،  پیشین فضایی و خط فکری 
احساسات در هر دو شاخۀ هنری است که در معنای ابزاری 
معماری و نقاشی به صورت متفاوت حاصل شده اند. فرم برای 
او نقطۀ شروع طراحی نیست، بلکه گسترۀ طراحی است که 
تسلط  می کشد.  چالش  به  را  معمارانه  ساختارهای  ارتقای 
و ساخت  است  نقاشی  با  وی  معاشرت  فرم، محصول  بر  او 
الگوی  معمار  دو  قرائت می گذارد. هر  در معرض  را  تکاملی 
تجربی دارند اما در آثار ایروانیان ساختارهای بدون ارجاع و 

تصادفی، منتج از بعد نمادین نقاشی، بیشتر ادراک می شود.
معمار با معطوف کردن ذهنش از موضوع نقاشی به معماری 
برای انتقال فرم می تواند استفاده کند. با انطباق الیۀ معنایی 
استخراج شده  مفاهیم  نمادین،  و  ارزشی  دو حیطۀ  در  فرم، 
به  تطبیق اند. پس می توان  و  مقایسه  قابل  نمونه  دو  در هر 
پرسش های پژوهش این گونه پاسخ داد که فضای معماری به 
نوعی بازنمودی از نقاشی های معمار است که او را در خلق 
اول  اتصال دو متن در درجۀ  نوع  یاری می رساند.  بهتر فضا 
زیرمجموعۀ  در  و  است  از طرح وارۀ ذهنی هنرمند  برگرفته 
معانی ارزشی قرار دارد و در گام بعد با انتقال معانی نمادین 
از نقاشی به معماری، اثر معماری به بعد زیبایی شناسی فرمی 

خود نزدیک می شود. 
این مطالعه به رهیافت های فرمی و فضایی محدود شده است 
دریافت الیه های  با  نشانه شناسی،  مطالعات  در  اما می تواند 

عمیق تر معنا ادامه یابد. 
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  .www.http://nextoffice.ir :تصویر 8. ویالی کوهسار؛ راست: دو نمای اصلی؛ چپ: فضای داخلی. مأخذ

مفاهیم درونی )ارزشی/نمادین(مفاهیم کالبدی فضاییتحلیل شکلینام بنا

- وضع موجود / الحاقی، ویالی امیر
پالستیک / راست گوشه، زبر / صیقلی

- ارتباطات افقی
- عدم تقارن و معماری ضد پرسپکتیوی
- تجزیه سازی سطوح و شکافتن مکعب

- ساختار فضایی افقی

- ایجاد عرصۀ درونی رفتاری
- دوگانگی فضایی

- گردهم آوری زمان ها، فضاهای دوگانه در مقیاس 
واحد

- همبستگی و همجواری بین اجزا
- دیالکتیک درون و بیرون با قاب گرفتن فضا
- ایجاد شکاف فضایی و ایجاد مرز و حصار

- تأکید بر تضاد
- انسجام گروهی

- کاهش ارتفاع قدرت در فضای رفتاری

ویالی 
کوهسار

- قابی فرم گرا  همراه تغییر سطوح
- ارتباط فضایی پیوسته بین بیرون و درون

- شکاف های فرمی و تجزیۀ سطوح
- عدم تقارن و معماری ضد پرسپکتیوی

- ایجاد فضایی پویا و سیال

- فاقد مرجع فضایی بیرونی
- ارجاع احساسی به الگوواره های انتزاعی 

- ایجاد نقطۀ عطف و تمرکز بصری
- فضای پیش رونده داخل فرم
- دیالکتیک درون و بیرون 

- تداعی ها از نقاشی انتزاعی
- تداعی یک کل منسجم

- بریدن از گذشته 
- تأکید بر تضاد

جدول 5. تحلیل  فرمی-فضایی آثار معماری تغابنی. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 9. مقایسۀ تطبیقی رهیافت های فرمی-فضایی آثار ایروانیان. مأخذ: نگارندگان.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بودن زندگیکید بر گذراأکوچ و ت -
آمیزی و گری و مردمتعامل سلطه -

 فواصل فضایی در مراودات روزمره
 رهایی از انجماد در زندگی -
 گریزیمعیار -
 شهودی و غیرمنتظره-

 

ایجاد احساس تراکم و فروپاشی با  -
 نیروهای متضاد خطی استفاده از

ایجاد فواصل فضایی در نقاشی و یا خلق  -
 فضایی میان دو عامل

 دارایجاد فضای شهودی پویا جهت -
 اییعدم نیاز به خوانش نشانه-

ایجاد انتظار برای کشف امور در ناظر با  -
ایجاد کانون های مفهومی و کشش دید به 

 این نقاط
خلق فضاهای ممتد و ادامه دار، آرایش  -

 توهمی با حرکت پیش روندهفضایی 
  

 

 های مختلف مکانی و زمانیکید بر الیهأت-
  ی رها شدههاهای دوگانه، مفصلتقابل-
ح کارگیری سطوهمعماری ضد پرسپکتیوی، ب-

 ف در فرممختل
افتاده ساختن اصول جالزمتزل -

 شناسی و انحراف از زبان معیارزیبایی
 

های ها و ترکیببا خلق نقش جدید فرم -
 متفاوت

 ها پایان، مرزها و مفصلسطوح بی -
 های رها شدهمفصل -حرکت از شی به فضا -

 معماری نقاشی

 ارزشیمفاهیم 
 

ایجاد انتظار و ابهام فضایی در  -
 ذهن مخاطب

 گریروایت -
 شدگی فضاییمفاهیم رها -

 نمادیمفاهیم 

 

 معنای درونی 
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تصویر 10. مقایسۀ تطبیقی رهیافت های فرمی- فضایی آثار تغابنی. مأخذ: نگارندگان.

پی نوشت ها
Le Corbusier .1

Gerrit Rietveld .2
Michael Graves .3

Zaha Hadid .4
Lebbeus Woods  .5

Jacob Burckhardt .6
The Civilization of the Renaissance in Italy .7

Edmund N.Bacon .8
Architecture and Cubism .9

 Henry-Russell Hitchcock .10
 Zaha Hadid + Suprematis  .11

Kerry Walk .12
Rob Krier .13
Jon Lang .14

Amos Rapoport .15
Michel de Certeau .16

Edward Soja .17
Christian Nurburg Schultz .18
 Tatatrkiewicz Wladyslaw .19

 Gibson .20
21.  سروده های روی داربست، عنوان نمایشگاه گروهی آثار تجسمی معماران که در 

خرداد 1397 در گالری سایه در تهران برگزار شد.

فهرست منابع
معصومی(.     علی  )ترجمۀ  هنر  روش شناسی   .)1395( لویی.  آدامز، 

تهران: نظر.
و     رابرت  بون،  فیلیپ؛  ویگ،  رابرت؛  استینسون،  اوتو؛  اوکویرک، 

کایتون، دیوید. )1396(. مبانی هنر؛ نظریه و عمل )ترجمۀ محمدرضا 
یگانه(. تهران: سمت.

بانی مسعود، امیر. )1394(. معماری معاصر ایران. تهران: هنر معماری    
قرن.
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 معماری

 های پیشینعدم عالقه به قرائت -
 پذیر  و منطبق شخصیتی انعطاف -
خط فکری ثابت و تا حدی بر مبنای  -

 بروز احساسات
 کاهش ارتفاع قدرت در فضای رفتاری-
 ارتقای ساختارهای معمارانه -

 

 ایی و تاریخیعدم نیاز به خوانش نشانه -
 اساس ادراک احساسی آفرینش فرم بر -
گیری بیننده در برابر تجربه بصری و قرار -

 ذهنی نه واقعیت
های خاموش در آرایش هماهنگ با فاصله -

 فضاهای منفی

یی امیدانی از رنگ و شکل در برابر زمینه -
 ارزش رنگی متضاد با
ارائه یک کل منسجم و هماهنگ  -
 صورت نمایش اتحاد در انتخابات هب
 استفاده از الگوی فراگیر و هماهنگ  -
  

 

 ها فاقد مرجع فضایی بیرونیفرم -
اثر متقابل اشکال در نقاشی به عنوان  برهم  -

کنش مشابه به عناصر فرمی در معماری و 
 ریزی احساسات از طریق کالبدطرح

 فرایند طراحیۀ قبلی و ادام انطباق با طرح -
 گیری افقی و پیش روندهفضایی با جهت -

ها، فضاهای دوگانه در گردهم آوری زمان-
مقیاس واحد در ویالی امیر؛ تضاد در پرداختن 
به سطوح نما در وجوه مختلف در ویالی 

 کوهسار
 ها، ارجاعنتزاعی و منحنی فرمتداعی نقاشی ا -

ایجاد یک  های انتزاعی ووارهاحساسی به الگو
 کل منسجم 

 معماری نقاشی

 ارزشیمفاهیم 
 

 تضاد -
 مغایرت و هماهنگی -
 آفرینش یک کل منسجم -

 نمادینمفاهیم 

 

 نقاشی
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