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چكيده
زمینه :معماری یکي از حوزههای تأثیرگذار انساني است که ماهیت آن در هر صورت به طراحیي
و فرآیند طراحي بیاز میيگیردد و بنیابراین نقی

القیییت در ایعیاد مفتلیف آن انکارناپیذیر اسیت.

طراحي نیز در مفهوم عام آن یک تقش انگیزشیي بیرای رفیی نیازهیای انسیاني بیوده کیه در مقییا
معماری و به صورت کقن با دو رکن اساسي فرم و عملکرد سر و کار داشیته و گگیونگي و گراییي
رابطه این ارکان بنا به ماهیت معماری از دیرباز مطرح بوده است .لیذا توهیه بیه نقی

بیارز القیییت

معمارانه در بازشناسي و بازتعریف این رابطه اساسي ،حائز اهمیت است.
هدف :هدف اصلي ایین تققیی  ،واکیاوی گیسیتي رابطیه فیرم و عملکیرد از ییک سیو و تبییین
مولفه های موثر بر آن از سوی دیگر با بهرهگیری از نگرشي مبتني بر شناالت ابعاد و مراتب وهیودی
انسان به عنوان کاربر آثار معماری و تعیین نق

القییت در این رابطه است.

روش :تققی کیفي حاضر با استفاده از یک روش توصیفي و متعایباً تقلیل مقتوای کیفي تقیت
رویکردی تطبیقي  -تفسیری به شناسایي متغیرهای اساسي موهود در نظریات مطیرح در بیاره نسیبت
فرم و عملکرد معماری پرداالته و با استدالل منطقي و تفکیر انتقیادی ،سیعي بیر تیدیی و بیازتعریف
روابط بین آنها داشته است .از آنجایي که نتایج این تققی با اتکا به فرآینیدهای تقلیلیي رهیافتیه بیه
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نظریات مقققین و نظریهپردازان پیشین استوار میيشیود ،لیذا میيتیوان آن را ییک فراتقلییل کیفیي
دانست که عطف به وهوه مورد تمرکز پژوه  ،دارای ابعاد انسانشناالتي است.
نتیجهگیری :با توهه به یرابت مقتوایي در مفاهیم طراحي و القییت بویژه در حوزههای هنری از
همله معماری ،به نظر مي رسد که بتوان در تبیین هامی رابطه فرم و عملکرد از مفهیوم القیییت بهیره
گرفته و نهایتاً بر این مبنا ،مدل مفهومي و متعایباً نظریه ای ارائه نمود که نسبت به موارد پیشیین دارای
هامعیت بیوده و کاسیتي هیای موهیود در آنهیا را مرتفیی سیازد .بیا ایین مضیمون کیه فیرم بیر مبنیای
الواه های متعدد انسان الل مي شود و به واسطه تأمین عملکردها و فراعملکردها متناسب بیا ابعیاد
مفتلف القییت به کار رفته در حصول آن ،ارضاء نیازهای اولیه و ثانویه بشر را در مراتیب مفتلیف
ممکن مينماید.
واژههای كليدی :روانشناسي مقیطي  -فرآیند طراحي معماری – القییت معمارانه – رابطه فرم
و عملکرد – انسانشناسي.

266
برر
سی

پيشگفتار

تأث

معماری یکي از مهمترین حوزههای هنری و در عین حال کاربردی تأثیرگذار بیر فرهنی

یر

است و به همین دلیل دارای اهمیت فراواني در هوامی بشری است .بویژه ضرورت پیشیرفت و

عوام
ل
فرد

در نتیجه بهره وری در این حوزه با توهه به نیازهای روزافیزون انسیان و انگییزش وی در رفیی
این نیازها بی

از هر زمان دیگری احسا

ميشود و پوشییده نیسیت کیه انگییزه پیشیرفت بیا

یو

مقوله القییت در حیل مسیئله ،همبسیته اسیت (ایرهیي راد و ملیکزاده نصیرآبادی.)1396 ،

سازم

ماهیت معماری از هنس طراحي بوده و بنابراین با دان

طراحي و فرآیندهای آن به صیورت

انی

عام و الاص درگیر ميشیود .نظرییههیای معمیاری و از هملیه نظرییههیای مبتنیي بیر طراحیي

بر

معماری عمدتا به دلیل ماهیت الاص این رشته و متعایبیاً نقیوه پیردازش و ارائیه آنهیا توسیط

خالق
یت
مدیرا
ن
….

معماران و اندیشمندان این حوزه ،همواره های بقث و تأمل بوده و هسیت .هیر گنید مطالعیه

این رشته با سایر علوم و حوزههای انساني از گذشته دور به نقوی منعکسکننده ماهییت ایین
دان

میانرشتهای بوده ،اما باید اذعان داشت که نقوه نگیرش بیه نظرییه و نظرییهپیردازی در

معماری تا حدودی با سایر علوم متفاوت است و عمدتا متاثر از وههه هنری غالب در آن و بیا
نگرشي ادیبانه شکل مي گیرد .تا اینکه با ظهور دان
کاربرد شیوه های رایج علوم رفتیاری در آفیرین

نوپای روانشناسي مقیطیي و بیه عبیارتي
نظرییههیای معمیاری ،متقیول شیده و ایین

دگرگوني در مواههه برای اولین بار توسط معماراني گیون راپیاپورت 1و لنی

 2بیه صیورت

مدون به رشته تقریر درآمد (رضایي .)1397 ،یکي از مهمترین حوزههیای نظرییهپیردازی در
طراحي معماری که اظهار نظر در باره آن را مي تیوان در منیابی دسیته اول بیایي مانیده از ایین
رشته مشاهده نمود و همچنان مقل منایشه است ،به رابطه دو پدیده معمارانیه فیرم و عملکیرد
معطوف ميشود .فرم و عملکرد دو رکن اساسي در معماری به حساب آمده و همواره نسیبت

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

تاریخ معماری حاکي از این است که نظریات مذکور به دلیل ارتباط عمی و غیریابل اهتناب
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آنها با هم و تقدم و تأالرشان در فرآیند طراحي ،مورد بقث معماران و نظریهپردازان معماری برر
و همچنین مقققین حوزه آموزش این رشته وایی شده است .از مهمترین نظرییاتي کیه در ایین سی

باره مطرح شده باید به شعار معروف نهضت معماری مدرن "فرم از عملکرد پیروی ميکنید"

تأث

یر

اشاره نمود که به سالیوان ( )1956نسبت داده ميشود و متعایباً توسط برالي از نظرییهپیردازان

عوام

مورد نقد و بررسي یرار گرفته و به گونههای متفاوتي تغییر یافته است .تبیین رابطیه میذکور بیا

ل

گذر زمان و متناسب با پیشرفت هایي که در علوم به ویوع پیوسته با تقیوالت هالیب تیوههي

فرد

همراه گشته که هر کدام شامل نکات یابل تأملي هستند .هر گند که همچنان دستیابي به تعبییر

یو

فراگیری از این نسبت میسر نشده است .با توهه به اهمییت ایین موضیوع در آمیوزش و ابعیاد سازم
انی

حرفهای معماری بویژه در روزگار معاصر که تأثیر آن بر فرهن

هوامی حائز اهمییت بیوده و

به عبارتي به مثابه یک ابزار فرهنگي شناالته ميشود (الو ،)2013 ،این سوال مطرح اسیت کیه

بر
خالق
یت

1. Rapoport
2. Lang

مدیرا
ن
….
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به وایی گه رابطه ای بین این دو رکن بنیادین معماری وهود دارد و درک ایین رابطیه گگونیه
مي تواند در ارتقاء کیفي آموزش و مقصول حرفه ای آن و متعایباً غنای فرهنگي هوامی ،موثر
وایی شود .لذا در این مقاله بنا است که با برسي نظریات مفتلف طرح شده در این رابطه بویژه
در دوران معاصر و اسیتفاده از تقلییل هیای راییج در علیوم رفتیاری و روانشناسیي مقیطیي بیا
رویکردی انسانشناالتي نسبت به بازشناسي رابطه فرم و عملکرد معماری و متعایبیاً بیازتعریف
آن ایدام شود.
و اهمیت موضوع مورد بقث در دوران معاصیر،

با توهه به گستره بررسي در این پژوه

نظریات مطرح شده در این رابطه بیه دوران ظهیور مدرنیسیم و بعید از آن معطیوف میيشیود.
نهضییت معمییاری مییدرن بییویژه در اوی بالنییدگي و دوره تأثیرگییذار آن بییه تثبیییت اصییول و
نظریه های مهمي منجر شد .اما به دلیل درک ناکافي از ماهیت گندبُعدی انسان و نیازهای وی
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و متعایب ًا ارائه تصویری نسبي از مفهوم عملکیرد بیه عنیوان ابیزار تققی بسییاری از نیازهیا ،در
تبیین مناسب رابطه موهود بین فرم و عملکرد معماری موف ظاهر نشد .شعار "فرم از عملکرد
پیروی ميکند" که به عنوان یکي از مهمترین نظریات ارائه شیده در ایین مکتیب یابیل توهیه
اسیت بییه واییی از نگرشییي تیکبُعییدی و نییه گنیدان عمیی بیه مفهییوم عملکیرد هییدا از ابعییاد

یر

زیبایيشناالتي و مقوله معنا نشأت گرفته و رابطه انسان و نیازهای وی با معمیاری را بیه نقیوی

عوام

مقدود ارائیه میينمایید .ریشیه هیای ایین کاسیتي را بایید در رویکیرد راییج آن دوران یعنیي

ل

هبرگرایي 1کالبدی هستجو نمود که به ارائه و ترویج یک رابطه هبری بین دو پدییده فیرم و

فرد
یو
سازم
انی
بر

عملکرد منجر شده است (رضایي و همکاران.)2018 ،
مطالعه ادبیات معماری معاصر نشان ميدهد که پس از طرح شعار مقوری معمیاری میدرن،
نظریه پردازان متعددی برای تبیین رابطهای مناسب تر بین فرم و عملکرد به تققی و اظهار نظیر
2

در این باره پرداالتهاند .از همله ونچوری ( )1966که در کتاب معیروف الیود تقیت عنیوان

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Determinism
2. Venturi

گنییدمعنایي بییودن فییرمهییای معمارانییه متنییاظر بییا آنهییا مییيپییردازد .وی عقیییده دارد کییه اییین
گندگانگي معنایي فیرم و تعیدد عملکیرد ،درهیه ابهیام فضیایي را بیاال بیرده و از ایین طریی
سرزندگي فضاهای معماری را موهب ميشود .بر همین مبنا با دستآویز به پییروی معمیاران
مدرن از شعار بارز این مکتب (تبعیت فرم از عملکرد و یائل بودن به تک معنایي ناشي از آن)
به نقد آثار آنها پرداالته اسیت .شیایان ذکیر اسیت کیه معمیاری فیارض از موضیوع کیاربری و
مقیا

آن باید به صورت گندعملکردی و با یابلییت سیازگاری و تطبیی پیذیری بیا تغیییرات

متعدد نیازهای انساني در گذر زمان متصور شود .پیرو این عقیده ،نگیرش طراحیي منعطیف و
وهود فضاهای گندمنظوره تقت گهارگوب فرمي النثیي و ثابیت در آثیار معمیاری مفتلفیي
یابل تققی و اثبات است (پادووان .)2002 ،در همین راستا رایت 1عملکردگرایي در معماری
را هدای از فرم نمي داند و حد مطلوب آن را در پیوستگي کامل با فرم ميبیند .بر همیین مبنیا

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

"تضاد و پیچیدگي در معماری" به گندعملکردی بودن غیریابیل اهتنیاب فضیاها و لیذا لیزوم
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وی از اصطقح تداوم پقستیک استفاده کرده و نمود بارز آن را ميتوان در اثر معروف موزه برر
گوگنهایم نیویورک وی مشاهده کرد که انعطاف فرمي بنا در همپیوندی با عملکرد معمیاری سی

در یالب رمپ حلقوی بتني به الوبي نمایان است (رایت .)1941 ،به عبارتي رایت فرم را عیین

تأث

یر

عملکرد ميداند .در این رابطه کان 2نییز اظهیارات هیالبي دارد کیه در آنهیا از الواسیته ذاتیي

عوام

فضاها و حتي مصالح و عناصر شکلدهنده به کالبد فضیا متناسیب بیا یابلییتهیای فرمیي آنهیا

ل

تعییین شیده بایید امکیان آنچیه را کیه فضیاهای

فرد

سفن مي گوید .لذا فرم کلي ،ثابت و از پی

مفتلف طلب ميکنند ،میسر سازد (التور .)1991 ،این تعبیر کان در وایی درک و بهرهگییری

یو

از مفهوم یابلیتهای بالقوه اهسام و فرمهای آنها را نشیان میيدهید کیه در زمیان وی گنیدان سازم
انی

میورد توهییه نبییود .امیا بییا ورود روشهییای علییوم رفتیاری و روانشناسییي در حیطییه طراحییي و
معماری ،امروزه بسیار مورد بقث و تأمل یرار گرفته است.

بر
خالق
یت

1. Wright
2. Kahn

مدیرا
ن
….
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بنا بر آنچه مطرح شید ،بیرای رهیافیت بیه نظرییهای مناسیب در ایین بیاره بایسیتي مفهیوم
گندعملکردی بودن در شعار معماری مدرن لقاظ شود .همان گونه که ونچوری عقییده دارد
ساالتمان ها و فرم آنها باید معاني متفاوتي را برای مفاطب متجلیي نمیوده و لیذا عملکردهیای
متفاوتي را نیز پیشنهاد کنند .بر همین مبنا ونچیوری شیعار الیود را بیا بییان " فیرم عملکیرد را
متجلي 1ميسازد" ارائه داد (ونچوری .)1966 ،نقدی که بر این شعار وارد میيشیود و مطلبیي
( )1385در مقالییه الییود تقییت عنییوان "بازشناسییي نسییبت فییرم و عملکییرد" بییه تفصیییل بییدان
پرداالته ،عبارت است از اینکه در نظریه ونچوری ،فرم نق

مقوری یافته ،انگییزهسیاز ایجیاد

معنا در ذهن انسان شده و رفتارهای دروني وی را هدایت ميکند .این در حالي است که فیرم
در ماهیت الود عاری از معنا و اراده بوده و این انگیزش و اراده انسیان اسیت کیه بیه گونیهای
هدفمند آن را به کار گرفته و بدان معنا مي بفشد .بیه بییان دیگیر همیان طیور کیه الکسیاندر
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2

( )1386ابراز کرد ،فرمهای معماری با توهه به ویژگيهای مبتنیي بیر گنیدعملکردی بیودن و
تغییرپذیری عملکردها در طول زمان ،به سوی بيزماني و النثي بودن پی

ميروند .همچنیین

باید اشاره کرد واژه ای که ونچوری در نظریه الود از آن استفاده ميکند بیه رابطیهای هبیری
میان فرم و عملکرد مبتني شده و ایرادی که به لقیاظ ریشیهداری در هبیرگراییي کالبیدی بیر

یر

شعار معماری مدرن وارد بود ،در مورد آن نیز وهود دارد .بر این اسا

عوام

نظریه یابلیت3های مقیطي گیبسون 4به ارائه نظریهای هالیب توهیه پرداالیت و آن را شیعاری

ل

فراگیر برای معماری معرفي نمود (مطلبیي .)1385 ،وی بییان میيکنید کیه مفهیوم "یابلییت"

فرد
یو
سازم
انی

مطلبیي بیا اسیتفاده از

دارای توانایيهای الزم ههیت وسیعتبفشیي بیه مفهیوم عملکیرد در معمیاری آن هیم در
ارتباط با فرمهای ساالته شده است .در گهارگوب این مفهوم ،شناالت عملکرد یک فضیا
یبل از ادراک فرم آن صورت ميپذیرد و لذا این عملکرد فضاها است کیه فیرم را تقیت

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Evoke
2. Alexander
3. Affordance
4. Gibson

برای تأمین و پذیرش آن عملکردها دارا باشد (مطلبي .)1385 ،بنابراین کیاربران ییک بنیا از
هر یشر و در هر زمان بسته به الواست الود یادر الواهند بود که از آن بنا عملکردهای متعیدد
و متفاوتي را انتظار داشته باشند .مطلبي با بیان این مسئله ،رویکرد احتمالگرایانه 1نظرییه الیود
را در مقابل رویکرد هبرگرایانه شعار معماری مدرن بیارز میيکنید .لیذا بیر ایین اسیا  ،فیرم
معماری فرصت های متعددی را بیرای وییوع رفتارهیای گونیاگون و احتمیالي کیاربر بواسیطه
پیشنهاد سطوح عملکردی گندگانه و متفاوت متناسب با نیازهای وی فراهم ميسیازد .مطلبیي
برای رساندن منظور الود در یالب یک نظریه ،مفهوم تأمین کیردن ییا یابیل کیردن 2را کیه از
نظریه یابلییت هیای مقیطیي گیبسیون وام گرفتیه ،بیه هیای مفهیوم پییروی و تبعییت در شیعار
معماری مدرن یرار داده و همچنین واژه عملکرد را به صورت همی به کار ميبرد :بدین گونه
که "فرم تأمینکننده عملکردهیا اسیت" (مطلبیي .)1385 ،او ایین بییان را مبتنیي بیر رابطیهای

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

تأثیر الود یرار ميدهد ،نه بالعکس .اما از سوی دیگر فرم بایید یابلییتهیای بیالقوه الزم را
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منعطف و غیرهبری بین فرم و عملکرد مي داند که صقت این ادعا و تفسیر هوانیب مفتلیف برر
سی
آن در یسمت تقلیلي این مقاله مورد بررسي یرار ميگیرد.

همچنین الزم به اشاره است که در برالي دیگر از تققیقات این حوزه ،نظرییات متفیاوتي
هم یابل مشاهده است .به عنوان مثال علیدزیک 3و همکاران ( )2014در مقالهای تقت عنیوان

تأث

یر
عوام

"رابطه فرم و عملکرد معماری از منظر ادراکي مشاهدهگیران" حیاالت متعیددی را از تبعییت

ل

کامل فرم از عملکرد گرفته تا انفصال مطل و فقدان رابطه یابل تفسیر بیین آنهیا (بیا توهیه بیه

فرد

نوع کاربری میورد بررسیي) ممکین میيداننید .داشیر )2016( 4نییز در مقالیهای تقیت عنیوان

یو

"عملکرد از فرم پیروی ميکند" ،تبعیت فرم از عملکرد را مورد تصدی یرار داده ،اما بیویژه سازم
انی
بر
خالق
1. Probabilistic
2. Afford
3. Alihodzic
4. Dascher

یت
مدیرا
ن
….
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در مقیا

کقن شهرسازی و طراحي شهری ،نسبت مفالف آن را نیز پیشینهاد کیرده و رابطیه

را کامقً دوسویه ميداند.
روانشناسي مقیطي ،دانشي مییانرشیتهای و عرصیه مشیترک معمیاری و علیوم رفتیاری بیه
حساب مي آید که هدف معماران از پرداالتن به آن ،تقلیل رابطه انسان و مقیط و کاربرد آن
در طراحي معماری اسیت .موضیوع روانشناسیي مقیطیي از اواالیر دهیه  1960مطیرح شید و
هنب های دوره معماری مدرن در شکلگیری آن نق

اساسي داشته اسیت .در همیین راسیتا

نقدهای انجیام شیده در بیاب فضیاهای کسیالتآور و هیرمالییز در مجتمییهیای مسیکوني و
شهرهای مدرن را مي توان سرآغازی بر لزوم توهه به نیازهای انساني از مقیط مطلوب دانست
که به عنوان مبنای این دان

مطرح ميشود .به عبارتي اسا

روانشناسیي

شکلگییری دانی

مقیطي ،توهه به رابطه انسان و مقیط بوده که رابطه ای دوسویه است و بر پایه نیازهای انساني
272
برر
سی
تأث

تعریف مي شود .هر دو به نوعي بر هم تأثیر گیذارده و از هیم متیاثر میيگردنید .بنیا بیه گفتیه
الکساندر الگوی رویدادهایي را که بیر زنیدگي در بناهیا و شیهرها غالیب اسیت نمیيتیوان از
فضاهایي که در آن رخ ميدهند هدا کرد (الکساندر .)1386 ،در ایین رابطیه بایید بیه مفهیوم
معینيگری کالبدی اشاره کرد که در یک تعریف ساده عبارت است از این معنا که بیا ایجیاد

یر

دگرگوني ها در عناصر معماری مقیط و یا یابلیتهای آن ميتوان رفتیار کیاربران مقیطیي را

عوام

بویژه در سطح رفتارهای اهتماعي دگرگون ساالت و این همان معنیایي اسیت کیه راپیاپورت

ل

حاالت متعددی را برای آن بر شمرده (مطلبي )1380 ،و در یالب سه نظریه متیداول در حیوزه

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

نقوه تعامل میان مقیط کالبدی و رفتار انسان بیان ميکند (هدول .)1
جدول  .1نظریات متداول مبتني بر نقوه تعامل انسان و مقیط (راپاپورت)1990 ،
ردیف

گرای

1

هبرگرایي

2

االتیارگرایي

3

احتمالگرایي

شرح
رفتار انسان بویژه در بُعد اهتماعي آن ناشي از عناصر کالبدی مقیط است.

پیروان
معماران و شهرسازان
مدرنیست

مقیط و عناصر مقیطي ،عامل شکلگیری رفتار انسان نیست .بلکه تنها بستر

اندیشمندان حوزه

را برای شکلگیری رفتار مبتني بر ذهنیت انسان مهیا ميسازد.

هامعهشناسي

احتمال ویوع رفتاری الاص در یک مقیط با ویژگيهای ثابت وهود دارد.

روانشناسان مقیطي

مقیط" بیان ميکند که مقیطهای کالبدی همانا یرارگاههای رفتاری 1هسیتند کیه میيتواننید
بازدارنده و یا تسهیلکننده رفتارهای افراد شوند .اما به هیچ وهیه تعییین کننیده رفتیار نیسیتند.
زیرا این انگیزه ها و نیازهای انساني است که تعیین کننده رفتارها است .بنیابراین ،معنیای ییک
مقیط ،حاصل تعامل بین یابلیتهای آن مقیط و نیازهای مقتمل فردی و همعي کیاربران آن
است (مطلبي .)1385 ،با ا یین توصییف بایید در تنیاظر بیا نیازهیای متغییر میذکور از اصیطقح
عملکرد بالقوه استفاده نمود .لذا با توهه بیه تغیییر نیازهیای انسیان بسیته بیه شیرایط گونیاگون
مکاني و زماني ،معنای مقیط نیز در سطوح گوناگوني یابل بررسي است .در این رابطه ،توهه
به مفاهیم مقیط بالقوه و مقیط میوثر گنیز )1968( 2نییز الیالي از لطیف نیسیت .ییک مقییط
کالبدی بالقوه دامنه ای وسیی از فرصتها را برای ارضاء نیازهای اشفاص فراهم میيکنید .در

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

لن

( )1987نیز در کتاب "آفیرین

نظرییه معمیاری :نقی

علیوم رفتیاری در طراحیي
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حالي که آنچه در هر لقظه عاید شفص ميشود همانا ناشي از مقیط میوثر اسیت .در نتیجیه ،برر
گگونگي استفاده از مقیط کالبدی به تعداد فرصیتهیا و کیفییت آنهیا بسیتگي دارد و طیرح سی
معماری در پي ایجاد مقیطهای بالقوه مملو از فرصتها و یابلیتها است تا کاربر به فراالیور تأث

درک و توانایي الود ،بفشي از آنها را بالفعل کیرده و میورد بهیره گییری ییرار دهید (تققی

یر

عوام

مقیط موثر) .لذا به بیان گیبسون ( ،)1977بنا با موهودیت الود گییزی را پیشینهاد میيدهید

ل

 )1987 ،و البته درک یابلیتهای آن به ویژگيها ،تجربهها ،شایسیتگيهیا و نیازهیای

فرد

(لن

مشاهدهگر مبتني است .بنابراین یک مقیط ممکن است دارای یابلیتهایي الاص برای فرد

یو

الاصي باشد ،اما در عین حال برای شفص دیگری این یابلیتها (بیشتر به علت عیدم دانی

سازم

به وهود آنها) بي معني بیوده و آن مقییط آنهیا را بیر او آشیکار نسیازد (مطلبیي .)1380 ،لیذا

انی
بر
خالق
یت

1. Behavioral Setting
2. Gans

مدیرا
ن
….
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بواسطه همین یابلیت های بالقوه و متغیر است که مقوالتي گون معنیا ،زیبیایي و پسیند در نظیر
کاربر شکل گرفته و بالفعل ميشود.
خالقيت در فرآیند طراحي معماری
القییت مفهومي مهم و در عین حال بسیار پیچیده است .زییرا اسیتعدادی الهیي بیوده و
مهمترین وهه شباهت انسان با الال وی به حساب ميآید .عقوه بر ایین ،عبیور از تنگناهیا،
غلبه بر مقیط پیرامون و حل مسائل زندگي تنها بواسطه آن میسر ميشود .با وهود مطالعات
گسترده ای که در باره القییت صورت گرفته ،این مفهوم هنیوز هیم یکیي از اسیرارآمیزترین
موضوعات در رفتار اندیشمندانه انسان به شمار ميرود .عدهای القییت را پدیدهای اهتماعي
مي دانند و آن را برالاسته از نیازها و مقتضیات هامعه و شیرایط الیانوادگي یلمیداد میيکننید.
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برر
سی
تأث

برالییي آن را پدیییدهای شفصییي مییيداننیید کییه عییواملي نظیییر انگیییزش ،هیجییان ،عواطییف و
یادگیری های فردی در آن موثر است .گروهي دیگر القییت را مفهومي شناالتي ميانگارنید
که با فرآیندهای عالي ذهین نظییر تفکیر ،هیوش ،تفییل و پیردازش اطقعیات تعامیل دارد و
بیاالالره عیدهای نیییز آن را مفهیومي گندبُعیدی معرفییي میيکننید کییه مجموعیهای از عوامییل

یر

اهتماعي و شناالتي بر آن موثر است .بدین معنیا کیه القیییت را متیاثر از عوامیل مقیطیي در

عوام

همه ابعاد آن ميپندارند (گلستان هاشمي .)1387 ،به طور کلي القیییت توانیایي فیرد بیرای

ل

تولید ایدهها ،نظریهها ،بین ها یا پدیدههای بدیی و کاربرد آنها در زندگي است .لذا از نظر

فرد
یو
سازم
انی
بر

علمي ،زیبایيشناسي و اهتماعي با ارزش تلقي ميشود (مهدوینژاد و همکیاران .)1392،در
پژوه

حاضر سه ویژگي رایج و مورد تأکیید بیرای القیییت ملقیوظ میيشیود کیه توسیط

مککینون )1962( 1برای اولین بیار ارائیه و توسیط مییر )1999( 2میورد تأییید و تأکیید ییرار
گرفت .تعریف مککینون ( )1962برای القییت حقیقي سه شرط اساسي را مطرح ميسیازد:

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. MacKinnon
2. Mayer

فرآیندی مبتني بر زمان که به توسعه پایدار ایدههای اصلي و اولیه پرداالته و از الصیصیههیای
آن ميتوان به اصالت ،سازگاری و ادراکپذیری اشیاره کیرد .بیادن )1999( 1القیییت را در
دو نوع معرفي ميکند -1 :القییت تاریفي 2کیه تیاریخ و فرهنی

را متقیول میيسیازد-2 .

القییت شفصي 3که بواسطه آن ایدههایي نو برای شفص حاصل شده و اهمییت تیاریفي ییا
فرهنگي ندارد .به موازات این تعاریف ،مضامین دیگری نیز توسط مقققیین ایین حیوزه ارائیه
شده و دستهبندیهای دیگری از انواع القییت ارائه شده است .از مهمترین این انواع ميتیوان
به  -1القییت آني 4و  -2القییت دائم 5اشاره کرد .القییت آني یا مقطعي در حد وسی فیرد
به مانند القییت تاریفي بادن ،تغییر در تاریخ و فرهن

را منجر ميشود و القیییت دائیم بیه

نوعي اطیق میيشیود کیه افیراد بواسیطه آن بیه حیل مسیائل الیود و بهبیود کیار و زنیدگي
روزمرهاشان مشغولاند (آمابیل1983 ،؛ سیمونتون2005 ،؛ رانکو .)2007 ،در این باره آمابییل

6

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

 -1بداعت یا به عبارتي فقدان از نظر آماری -2 .واییگراییي در عیین هدفمنیدی -3 .ماهییت

275

بیان ميکند که تصور یک پیوستار القییت بین پایینترین سطوح آن که مورد اسیتفاده افیراد برر
عادی برای انجام امور روزمره الود به طر مناسب و تا حدی نو است تا باالترین سیطوح آن سی

که نوابغ برای ایجاد شاهکارهای الود و حتي دگرگوني حوزههای دانی

ییا هوامیی بیه کیار

تأث

یر

مي گیرند منطقي به نظر ميرسد (آمابیل .)1983 ،رانکو )2007( 7نیز القییت را در بیازهای از

عوام

القییت روزمره (حل مسائل روتین) تیا القیییت مقطعیي (هنیون لقظیه ای در حیل القیانیه

ل

مسییائل پیچیییده) و بواسییطه مراحلییي مییدتدار در حرکییت مییيدانیید .بییا توهییه بییه تعییاریف و

فرد

توضیقات ارائه شده و به منظور بهره برداری تقلیلي در پژوه

حاضر ،میيتیوان در ادبییات

یو

این تققی از دو نوع القییت نام برد -1 :القیییت علمیي کیه بیشیتر بیا هنبیه هیوش و تفکیر سازم
انی
1. Boden
2. Historical
3. Personal
4. Instant Creativity
5. Everyday Creativity
6. Amabile
7. Runco

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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منطقي افراد در انجام امور حرفهای و اللی آثیار در حیوزههیای مفتلیف علیوم و تکنولیوژی
رابطه دارد و  -2القییت هنری که بیشتر بر مبنای شهود ،بروز یافته و به نوعي تفکر واگیرا در
عرصههای زیبایيشناسي در هنر معطوف ميشود.
یکي از حوزههایي که به طرز یابل مقحظهای با مفهیوم القیییت عجیین شیده و البتیه بیه
عنوان یک امر اساسي و اهتنابناپذیر در بسترهای مفتلف دنیای امروز مطرح ميشود دانی
طراحي است .طراحي مجموعهای از ایدامات انگیزشي برای حل هدفمند و سیستماتیک ییک
مسئله مشفص و مهم است که دارای زیرفرآیندهای متعدد ادراکي ،شناالتي و رفتیاری اسیت
(امو و همکاران .)2016 ،این تعریف با توهه به نق

انگیزش انساني در آن و مییل همیشیگي

وی به تنوع و تازگي ،هنبه ابتکاری و القیانه بودن طراحیي در حالیت عیام را کیامقً روشین
مي نماید .سرآغاز مطالعه در فرآیند طراحي به اوالر دهه  1950و اوایل دهه  1960میقدی در
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اروپا باز ميگردد .طراحي بر مبنای پژوه

در سالهای نفستین بر این بیاور اسیتوار بیود کیه

ذات فرآیند طراحي تا حدود زیادی مستقل از ویژگيهای موضوع آن است و بر این اسیا ،
طراحي در همه زمینهها دارای فرآیندی مشابه اسیت .بیا همیین مضیمون ،طراحیي معمیاری را
مي توان فرآیندی دانست که از طر مفتلف و با یابلیتهای تعمیم متفاوت تدوین ميشیود و

یر

شامل تعداد زیادی تصمیم گیری ها و طيِ مراحل مفتلفي به منظیور تکامیل آنهیا اسیت تیا در

عوام

نهایت به تولید یک مفهوم الیالي از وایعیت در آینیده منجیر شیود (شییرمبر  .)1384 ،ایین

ل

مراحل همگي از هنس تفکر هستند که برالي از هنس همگرای آن و به صورت الودآگاه و

فرد
یو
سازم
انی
بر

بعضي از هنس واگرای آن به صورت نیمهالودآگاه یا ناالودآگاه و به عبارتي شهودی انجیام
ميشود (الیراللهي .)1390 ،در این رابطه تیائورا 1و نیاگي )2017( 2در مقالیهای تقیت عنیوان
"القییت در طراحي :بررسي نقی

فرضییه ،تقلییل و شیهود" بیه مقورییت نقی

شیهود در

تصمیمگیری و متعایباً فرآیند طراحي اشاره ميکنند که حیاکي از رابطیه نزدییک طراحیي بیا

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Taura
2. Nagai

مي کند :طراحي شامل الل گیزهای هدیید و فعیالیتي ابتکیاری اسیت (الوسیون )1994 ،کیه
استفاده از این بیان بویژه کاربرد عام واژه الل کردن به مسئله القییت و ابتکیار در آن تأکیید
دارد .بنابراین ،مسئله مهم طراحي به صورت اهتناب ناپذیری با مقوله القییت پیوند ميالورد.
به گونه ای که در بسیاری از مدل های ارائه شیده بیرای تبییین فرآینید طراحیي ،دییقیا مراحیل
مفتلف ویوع القییت ارائه ميشود .از این دست میيتیوان بیه میدلهیای ارائیه شیده توسیط
واال  ، 3گیلفورد ، 4کوبر  ، 5بگنال 6و واتکینز )1988( 7اشاره کرد که همگیي بیه نقیوی
به مراحل آماده سازی ،نهفتگي ،روشینگری و اثبیات تأکیید نمیودهانید (مظفیر و الیاکزنید،
 .)1387بنابراین ،ویژگیي هیای اصیلي فرآینید طراحیي عبارتنید از :تققیقیي بیودن ،القیییت
مقوری ،تفکرمقوری و نهایتاً منتج شدن آن به تصمیمگیری (الزو .)1975 ،لیذا بایید اذعیان
کییرد کییه طراحییي دارای دو بُعیید القیانییه منطقییي و شییهودی اسییت کییه اولییي دارای ماهیییت

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

القییت اسیت .همچنیین الوسیون 1در کتیاب الیود تقیت عنیوان "طراحیي در ذهین "2بییان
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الودآگاه و دومي دارای ماهیتهای الودآگاه و ناالودآگاه است (ابیووردا و اللییل .)2016 ،برر
همچنین الزم به ذکر است که در طراحي از منظر الاستگاه ،دو نوع القیییت بیروز میيکنید :سی

یکي در بستر فرآیند طراحي و دیگری معطوف به مقصول طراحیي (تیائورا و نیاگي)2013 ،

تأث

یر

که مورد اول بیشتر از نوع منطقي یا علمي و نوع دوم از نوع شهودی یا هنری بوده و البتیه هیر

عوام

دو در کلیت طراحي بسیار تأثیرگذار هستند.

ل

باید توهه داشت که الواستها و نیازهای گوناگوني بواسطه معماری میورد ارضیاء ییرار
مي گیرد که به صیورت روزافیزون گسیتره هیای موضیوعي و علیوم بیشیتری را بیا آن میرتبط

فرد
یو

مي سازد .در فرآیند طراحي معماری ،نیازسنجي و بررسیي الواسیتهیای مقتمیل بیه تعییین و سازم
انی
1. Lawson
2. Design in Mind
3. Wallace
4. Guilford
5. Koberg
6. Bagnall
7. Watkins

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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تبیین عملکردهای معماری منجر شده و بر این اسا  ،طراحي فرمي که یابلیت پاسفگویي بیه
عملکردهای مذکور را داشته باشد پیگیری ميشود .لذا ارکان اصلي و اهتنابناپذیر معمیاری
که به صورت ویژه در فرآیند طراحي مورد تمرکز یرار مي گیرند ،عملکرد و فرم بوده که بنیا
به ماهیت آنها در تعریف و تدوین ،دارای تقدم و تأالر هستند .اما در بطن فرآیند طراحیي بیر
هم منطب شده و به صورت همزمان شکل میيگیرنید (رضیایي و همکیاران .)1397 ،بیر ایین
منوال و با توهه به اینکه طراح معمیار بایید ایین حجیم وسییی و تعیدد اطقعیات را بیه نقیوی
پاالی
نق

و ساده سازی کند تا با استفاده از یک رویکرد کل به هزء به هدف الیود نائیل شیود،
اساسي کانسپت یا طرحمایه در فرآیند طراحي معمیاری ،بیی

عنوان یک مقصول میاني اهتناب ناپذیر در ایین فرآینید میورد تأکیید الیاص ییرار میيگییرد
(هادیان و پورمند .)1393 ،عمیده نقی
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از پیی

بیارز شیده و بیه

القیییت علیي رغیم فراگییری آن در کلییت فرآینید

طراحي ،بویژه در فرم هنری و شهودی آن که به بُعد ناالودآگاه طراحیي نزدییک اسیت و در
رهیافت به بُعد مقصولي و بویژه کانسپت یا طرحمایه ،مورد نظر است کیه حصیول آن نتیجیه
مراحل اولیه در فرآیند طراحي به شیمار میيرود .بیا ایین توضییح کیه منظیور از القیییت در
طراحي معماری از بُعد مقصولي آن ،ایجاد هرگونه نیوآوری ،در مفهیوم ،سیبک و ییا کالبید

یر

معماری است و تفاوت اصلي رشتههای هنری بویژه معماری با سایر رشیتههیا در همیین اسیت

عوام

که عقوه بر استفاده از هوش ،منط و برهان ،مستلزم کاربرد القیییت شیهودی و ناالودآگیاه

ل

نیز هستند (صبقیه و همکاران .)1387 ،این مسئله در معماری بسیار حیائز اهمییت اسیت .گیرا

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

که پیشبرد فرآیند طراحي معماری به صورت صقیح و دستیابي موفقیتآمیز به مقصولي کیه
پاسفگوی کلیه نیازهای مقتمل کاربران باشد ،مستلزم کاربست هوش و تفکر منطقیي (تفکیر
همگرا) از یک سو و یوه القییت (تفکیر واگیرا) از سیوی دیگیر و بیه صیورت تیو م اسیت
(کاساکین و بدک – شاب .)2015 ،لذا با یک نگرش سیستمي در فرآیند طراحیي ،میيتیوان
این فرآیند را در حالت کلیي شیامل سیه زیرفرآینید گیردآوری اطقعیات پیی

از طراحیي،

حصول کانسیپت ییا طرحماییه و نهایتیاً ارزییابي و امکانسینجي طرحماییه دانسیت .در مقیاطی

مسئله و شناالت آن ،تولید کانسپت ،تقلیل کانسپت و نهایتاً حصول راه حل مسئله است .الزم
به ذکر است که ابزار پردازش در هر سه مرحله از نوع تفکر الق به صورت ترکیبي از انواع
علمي (منطقي) و هنری (شهودی) آن با میزان شدت متفاوت اسیت کیه در شیکل  1مشیاهده
ميشود .باید توهه داشت که به عنوان مثال ،طرحمایه فرمي ميتوانید دارای ابعیاد عملکیردی
یا فراعملکردی باشد و بر این اسا

هر دو نوع مذکور از القییت در شکلدهي به آن دالیل

هستند.

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

ابتدایي و انتهایي هریک از این مراحل ،ورودی و الروهيهای هر زیرفرآیند شامل مواههه با
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شكل  .1نق

ابعاد مفتلف القییت در فرآیند طراحي معماری

مسئله هالب توهه این است که با پذیرفتن فرض رایج در حوزه روانشناسي مقیطي مبني
بر تأثیر بي گون و گرای مقیط کالبدی بر رفتارهای انساني از همله فعالییتهیای ذهنیي وی،

عوام
ل
فرد
یو

در ادبیات پژوهشي این موضوع اشاراتي به تأثیر طراحي معماری بر القییت یابل بروز توسط سازم
کاربر مقیط نیز یابل مشاهده است (عظمتي و همکاران1395 ،؛ هن و همکاران )2017 ،که انی

در برالي از تققیقات االیر (رضایي )1397 ،مورد تأکید یرار گرفتیه و بیه عنیوان ییک نظرییه
ارائه شده است.

بر

خالق
یت
مدیرا
ن
….
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روش پژوهش
تققیی کیفییي حاضییر بییه روش توصیییفي و بییا اسییتفاده از تقلیییل مقتییوای کیفییي تقییت
رویکردی تفسیری – تطبیقي به شناسایي متغیرهای اساسي موهود در نظریات مطیرح در بیاره
نسبت فرم و عملکرد معماری پرداالته و با بهیره گییری از اسیتدالل منطقیي و تفکیر انتقیادی،
سعي بر تدیی و بازتعریف روابط بین متغیرهای مذکور دارد تیا در نهاییت بیه ارائیه نظرییهای
هامی در این مورد دست یابد .برای ایین منظیور ،سیازههیا و مفیاهیم الزم در یسیمت مبیاني و
گهارگوب نظری ارائه شد و با توهه به آن ،از مجرای تقلیلهای صیورت گرفتیه در تققیی
به تشریح یافته های پژوه

در باره مفاهیم مذکور و بقث پیرامون روابیط بیین آنهیا پرداالتیه

ميشود .سپس تفسییر نظرییههیای ارائیه شیده در بیاره نسیبت فیرم و عملکیرد در یالیب ییک
فراتقلیل انتقادی با نگرشي تطبیقي ارائه ميشود  .در این اثنیا سیعي بیر ایین اسیت کیه در هیر
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مورد با ارهاع به یافته های منطقي یسمت یبل ،روابیط مقتمیل ،میورد اسیتنباط و تیدیی ییرار
گرفته و در مجموع به نظریه پردازی منجر شود .از آنجایي که تقش تقلیلي تققی حاضر بیر
فرآیندهای تقلیلي رهیافته به نظریات مقققین و نظرییهپیردازان پیشیین اسیتوار میيشیود ،لیذا
ميتوان آن را یک فراتقلیل کیفي دانست که با توهه به وهوه مورد تمرکیز پیژوه  ،دارای

یر

ابعادی مبتني بر شناالت مراتب وهودی انسان است.

عوام

چهارچوب تحليلي تحقيق

ل
فرد
یو
سازم
انی
بر

با توهه به رویکرد روانشناالتي اتفاذ شده در این تققی و مقوریت مفاهیمي گیون نییاز
و انگیزش در ارتباط با رکن عملکرد و مفاهیمي مانند معنا و زیبایي در ارتباط با رکین فیرم و
متعایباً تمرکز فرآیند طراحي معماری بر این مفاهیم در تعیین و تأمین بهینه ارکان میذکور ،در
این یسمت منظور دیی از این واژگان بر اسا

نگرش تقلیلي تققی روشن ميشود.

انسان موهودی پیچیده است که دارای انگیزشهای مادی ،رواني و روحاني گونیاگون و

خالق

متفاوت است .انگیزش نیرویي است کیه هیدایتکننیده و سیازماندهنیده ادراک ،شیناالت و

یت

رفتار هدفمند آدمي یلمداد ميشود .رفتار نیز بیرای ارضیاء نییاز وارد عمیل میيشیود .بیا ایین

مدیرا
ن
….

القیانه به منظور برآورده ساالتن نیازهای انسان در حوزهای الاص و کیفیتي مطلوب صورت
مي پذیرد و از آنجا که یکي از نیازهای سیطح بیاالی انسیان مییل بیه زیبیایي اسیت کیه رابطیه
نزدیکي با تنوع و تازگي دارد ،ماهیت القیانه آن مورد تأکید بیشتری یرار میيگییرد .از ایین
رو ،شناالت نیازهای انسان برای طراحان مقیطي از اهمیت ویژهای برالوردار است .طب نظیر
مازلو 1برای ارضاء این نیازها باید انگیزشهای انسان مورد توهه الاص ییرار گییرد .گیرا کیه
انسان سطوح مقیط کالبدی را برای این دگرگون مي سازد تا بتواند یابلیتهیای مقییط را بیر
نیازهای الوی

منطب سازد (مطلبي .)1380 ،لن

ایجاد انگیزه ميشود .مطلبي بر القف نظر لن

اعتقاد دارد که نیازهیای انسیان سیببسیاز
معتقد اسیت کیه انگییزه بیر نیازهیای انسیاني

تقدم دارد و در توهیه این مسئله به مازلو ( )1954و عنوان کتاب وی "انگییزش و شفصییت"
استناد ميکند (مطلبي .)1394 ،اما باید اذعان کرد که تقدم نییاز بیر انگییزه در میورد نیازهیای

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

مقدمه ،در وایی طراحي یک تقش یا مجموعهای از اییدامات انگیزشیي اسیت کیه بیا میاهیتي
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اولیه و حدایل انساني صاد است .به عنوان مثال تا احسیا گرسینگي وهیود نداشیته باشید ،برر
انسان انگیزه ای برای تهیه الوراک نداشته و ایدامي هم انجام نميدهد .ولي در مورد نیازهیای سی

ثانویه و تکمیلي انسان که در افراد مفتلف با ویژگيهای شفصیتي گوناگون ،متفاوت اسیت،

تأث

یر

انگیزه بر نیاز مقدم الواهد بیود .میثق در همیان میورد گرسینگي ،نقیوه رفیی نییاز میذکور بیا

عوام

کیفیت های متفاوت برای افراد مفتلف ،فر دارد .در ضمن الزم است که مفهوم عملکرد بیه

ل

نیازها تعریف و تدوین ميشود به درسیتي و بیا هامعییت

فرد

عنوان آنچه که در معماری بر اسا

تمام تشریح شود و صرفا به معنای نایص نسبت داده شده به نهضیت معمیاری میدرن مقیدود
نشود .بر این اسا

یو

توهه به نیازهای همه هانبیه فیزیکیي ،روانیي و روحیاني انسیان ضیرورت سازم
انی

داشته و مقوله سودمندی در ابعاد فیزیکي و غیرفیزیکي (روانشناالتي) آن در تعریف عملکیرد

بر

های مي گیرد .در ادبیات نوین عملکردگرایي ،عملکرد با مفیاهیمي گیون سیودمندی ،عملیي

خالق

بودن ،تطبی با مقصود و تطاب با ضرورت رابطه مستقیم دارد .باید توهه داشت که عملکیرد

یت

1. Maslow

مدیرا
ن
….
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به این معنا ،مشابه مفهوم مدرن آن به وهه کاربردی ییا ابیزاری معمیاری در نسیبت بیا رفیی
نیازهای انسان در مقیط ميپردازد .عقوه بر آن با وهوه کالبدی ،عملي و تعاملي نیز مرتبط
است و باید در ساحتي فراتر از نیازهای کاربردی انسان و فضاهای متناسب بیا آن تعرییف
شود .با این توضیح ،عملکرد معماری نه فقط با وهیه کیاربردی آن ،بلکیه بیا کلییه مراتیب
وهودی انسان در ارتباط با مقیط مرتبط است (غریبپور .)1392 ،هر گند که ایین رابطیه در
برالي از شئون مراتب مذکور (روحانیات) با تأثیر غیرمستقیم ایجاد میيشیود .بیدین ترتییب،
ویتي در طراحي معماری به عملکرد معماری پرداالته ميشود باید همه وهیوه معمیاری در
نسبت با انسان در بسترهای فرهنگي ،اهتماعي ،تاریفي و هغرافیایي مورد توهه یرار گیرد.
با توهه به تمرکز این تققی بر مسئله تأثیرپذیری و تأثیرگذاری فرم معماری ،الزم اسیت
تا مفهوم فرم نیز به روشني تبیین شیده و ویژگیيهیای آن ارائیه شیود .در حیالي کیه تعیاریف
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متعددی برای این واژه در حوزههای مفتلف آمده ،فرم در لغیت و بیه معنیای عیام ،طریقیهای
است که یک شيء به وهود و ظهور مي آید .بر این اسا

ویژگيهای معنایي فرم عبارتنید از

(ظفرمند -1 :)1381 ،بیانگر شفصیت و هویت یابل درک یک شيء که بواسطه آن تشفیص
و تمییز اشیاء از هم ممکین میيشیود -2 .نظیام ترکییب و روابیط سیاالتاری موهیود در ییک

یر

مجموعه که منعکس کننده سازماندهي اهزاء در یک کل واحد اسیت -3 .دارا بیودن یابلییت

عوام

ادراک ذهني در وهوه عملي و انتزاعي.

ل
فرد
یو
سازم

شایان ذکر است که مفهوم فرم با مفاهیم معنا و زیبایي یرابت زیادی داشته و لیذا مراتیب
الاصي برای آن یابیل تصیور اسیت .بیا ایین توضییح کیه معنیا و زیبیایي دو مفهیوم هیدا و از
ویژگيهای فرم هستند و در عین حال مرتبط با هم و مرتبط با ارزشهای احساسي و رواني
1

انی

انسان بوده که بوسیله ادراکات حسي درک ميشوند .در این راستا بیان پاالسما یابیل توهیه

بر

است که اظهار داشته :معمیاری ،هنیر مصیالقه بیین انسیان و ههیان پیرامیون اوسیت و ایین

خالق

میانجيگری از طری ادراکات حسي رخ ميدهد (پاالسما )2005 ،که بیه نیوعي غیرمسیتقیم

یت
مدیرا
ن
….

1. Pallasmaa

معماری ،زیبایي و معنای اثر است و زیبایيشناسي معمارانه بیه بررسیي احسیا

مقیطیي و

مویعیت فرد در آن مقیط ميپردازد .در این راستا معنا را ميتوان ارزش هنیر یلمیداد کیرد
زیرا معنایابي و ارزشگذاری اساسیاً بیه هیم وابسیته و مرتبطنید (کلیي و همکیاران.)1384 ،
بنابراین دغدغه معماری و هر طراحي مقیطي معنیاگرا ،شیناالت صیقیح معیاني و مفیاهیم و
گگونگي القاء آنها بواسطه مقیط بوده و اثر معماری ،ابزاری برای رسیاندن ایین پییامهیای
معنایي و معنوی است .با توهه به آنچه گفته شد ،معنا و زیبایي نیز بواسطه مییزان پاسیفگویي
یابلیتهای اثر معماری در رفی نیازها و الواستههای متغیر کاربران (امکان انطبا فرم ثابیت بیا
عملکردهای متغیر) تعریف شده و بنابراین ثابت و از پی

تعیینشده نیست .لیذا همیان گونیه

که نیازهای انسان در سطوح مفتلف از زندگي او و در شرایط گونیاگون ،متفیاوت اسیت،
معنای مقیط نیز در سطوح گوناگون آن باید مورد بررسي یرار گیرد .در هیدول  2سیطوح

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

به همپیوندی فرم ،معنا و زیبایي در معماری اشاره دارد .با این تعبیر دو موضیوع مهیم در هنیر
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مفتلف معنای مقیط در تناظر با گستره یابلیت های آن از نظر گیبسون ارائه شیده اسیت .الزم برر
به ذکر است که میزان موفقیت یک اثر در دستیابي بیه مراتیب بیاالی انطبیا میذکور و ارائیه سی

یابلیت های بالقوه بیشتر و کاراتر به عوامل متعددی وابسته است که یکي از اساسيترین آنهیا،
بروز مراتب باالیي از القییت معمارانه در فرآیند طراحي است.
جدول  .2سطوح مفتلف معنای مقیط ساالته شده (گیبسون)1977 ،
سطوح
معنایي

شرح

تمركز

تأکید بر مقاومت و پایداری کالبدی ساالتمان

تأث

یر
عوام
ل
فرد
یو

1

ایستایي و استقکام

2

سودمندی

3

کارکردی

4

ارزشي

بُعدی از ساالتمان که با عواطف کاربر آن مرتبط است

5

نشانهای

معاني و مفاهیم مرتبط با سایر حوزههای انساني

خالق

6

نمادین (رمزی)

مرتبه ای الاص از معنای نشانه ای که به معاني و مفاهیم غیرمادی نهفتیه در یالیب

یت

کالبدی ساالتمان اشاره دارد

مدیرا

یابلیت مناسب از منظر کاربری مشفص یا غیرمنتظره
به کارکرد مشفص و از پی

تعیینشده ساالتمان اشاره دارد

سازم
انی
بر

ن
….
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رویكرد فراتحليلي مبتني بر رابطه فرم و عملكرد
همان گونه که بیان شد شیعار "فیرم از عملکیرد پییروی میيکنید" بیه عنیوان ییک نظرییه
معماری ،نیاز به اصقح داشته و به عبارتي این شعار را باید بیه شیکل "فیرم از عملکردهیا هیم
پیروی ميکند" ارائه نمود .گرا که رابطه موهود در این گزاره نباید از نوع علّیي بیوده ،بلکیه
باید مُعرّف رابطهای از نوع همبستگي باشد .در وایی فرم عقوه بر عملکردها دارای همبستگان
دیگری نیز هست .در راستای اصقح این شعار ،ونچوری تقش هالب تیوههي کیرد و نظرییه
او در یالب شعار "فرم عملکرد را متجلي ميسازد" منتشر شد که البته این بیان نیز همیان طیور
که پیشتر گفته شد ،یک نسبت هبری بین فرم و عملکرد ایجاد کرده و از ایین منظیر ،منطقیي
نیست .وی در این باره از فعل متجلي ساالتن بهره ميگیرد که از آن گنین اسیتنباط میيشیود:
فرم ،انگیزه ساز معنا و ههت بف
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به رفتار آدمي اسیت .در صیورتي کیه ایین مسیئله صیقیح

نیست و فرم در ماهیت الود از معنا و اراده تهي بوده و انگیزه و اراده آدمي است که بیه فیرم،
معنا و هدف مي بفشد .در این رابطه ،استفاده از نتیجه تقلییل یبلیي پیژوه

در بیاره تقیدم و

تاالر انگیزه و نیاز به درستي موضوعیت مي یابد .بیا ایین تفسییر کیه فیرم معمیاری از نیازهیای
ثانویه و تکمیلي انسان (ابعاد نمادین متعالي و مراتب بیاالی زیبیایيشیناالتي) تیأثیر پذیرفتیه و

یر

براسا

عوام

این نظریه ،مطلبي با استفاده از مفهوم یابلیت ارائه شده توسط گیبسون ،نظرییه اصیقحي الیود

ل

را گنین بیان کرده است" :فرم عملکردها را تیأمین میيکنید" (مطلبیي .)1385 ،الزم بیه ذکیر

فرد
یو
سازم
انی
بر

رویکرد نظری این تققی  ،انگیزه بر آن تقدم دارد .در ادامیه تیقشهیا بیرای اصیقح

است که نظریه مطلبي نیز عليرغم اینکه حامل مفاهیم نوین و ارزشمندی اسیت ،هنیوز کامیل
نیست .مطلبي با نگرشي پسا مدرنیستي ،زیبایي را تقت پوش

کامل عملکرد یرار میيدهید و

با این استدالل که زیبایي برای لذت اسیت پیس سیودمندی بیه همیراه دارد آن را در تعرییف
عملکرد مي گنجاند .غافل از اینکه سودمندی در حیطه علم تعریف شده و در امیور مبتنیي بیر

خالق

باور و اعتقادات که روحانیات ،االق و تا حدی زیبایي را نییز در بیر میيگییرد ،نقی

یت

توههي ندارد .پر واضح است که حیطههای علم ،فلسفه و باور ،عوالم کامقً متفاوتي در نظیام

مدیرا
ن
….

یابیل

علم ،همه گیز فرمول بندی شده و با استدالل منطقي یابل اثبات یا رد است .لذا نباید این شیبهه
به وهود آید که در همه زمینهها از همله االقییات و حتیي روحانییات میيتیوان بیا اسیتدالل
علمي راه به پاسخ یافت .شایان توهه است که هرآنچه به حوزه باور مربوط ميشود ،در نظیام
علمي (حوا

تجربي و عقل) یابل اثبات ییا رد نیسیت و در حیطیه احساسیات شیهودی ییرار

مي گیرد .بنابراین نباید این مسائل را با هم به میان آورد .به عنوان مثال کانت 1در تصدی ایین
مسئله و در نقد اثبات استداللي وهود الداوند توسط دکیارت )1641( 2بییان میي دارد :همیان
استدالل علمي که وهود الداوند را اثبات ميکند آن را رد نیز ميکند (کانیت .)1390 ،بنیابر
نظریه کانت که فردی معتقد به الدا بوده ،حوزه باور را باید از دنیای علم و عقل مجیزا نمیود.
لذا امور تجربي و عقلیي در حیوزه علیم بیرای انسیان بسییار مفیید اسیت ،امیا امیور االقییي و
روحاني (که مقرک آنها باورهای انساني است) ،گیزی متفاوت از علم و تجربه علمیي بیوده

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

انساني هستند و هر یک در حوزه منقصر به الود کاربرد ميیابند .توضیح اینکیه در مقیدوده
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و تعریف سودمندی در آنها به گونه رایج راه نمي یابد .لیذا علیم ،سیازنده االیق نیسیت .امیا برر
سودمندی االقیي به دنبال دارد .بیه عنیوان نمونیه ای ملمیو در حیوزه موضیوعي پیژوه  ،سی

نظریه فضاهای یابل دفیاع نییومن )1996( 3بیه منظیور هلیوگیری از وییوع هیرم و هناییت در
مقیط کالبدی مفید است و عملکرد مجرم را تقتالشیعاع ییرار میيدهید .امیا در نییت سیوء
مجرم تغییری حاصل نميکند .به همین ترتیب ،بف

تأث

یر
عوام

عمیدهای از مباحیث زیبیایيشناسیي بیه

ل

امور روحاني انسان و باورهای وی باز ميگردد .پس ،معناگرایي ،نمادپردازی و متعایباً زیبایي

فرد

در هر سطح نميتواند کامقً در حیطه علم های گرفته و ادعای علمي نمیودن صیرف فرآینید

یو

طراحي با استفاده از هر روشي در معماری امکانپذیر نبوده و علم تنها ميتوانید در ایین رابطیه سازم
انی

سودمند وایی شیود .االیتقف سیلیقه هیای راییج مشیابه آنچیه همیواره بیین کارفرمیا ،طیراح و
بهره بردار مطرح است موید همین امر بوده و اینکه ادعا ميشود علوم رفتاری میيتوانید آن را
1. Kant
2. Descartes
3. Newman

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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از بین ببرد به سادگي یابل ابراز نیست .با این حال در صورت کاربرد صقیح روشهای علمي
و توهه به علوم رفتاری به نقو شایسته ميتوان این فاصله را کم کرد .آن هم تا هیایي کیه در
حوزه مسائل علمي (طبیعي و رفتاری) یرار ميگیرد و لزوم ایین مسیئله بیر هییچ عقیل سیلیمي
پوشیده نیست.
با این توضیقات ميتوان به تقلیل انتقادی ادله مطلبي مبنیي بیر همپوشیاني کامیل مفیاهیم
زیبایي و عملکرد پرداالت .بیان شد که از نظر وی زیبایي یک اثیر معمیاری ،ناشیي از تیأمین
عملکردهای مورد نیاز کاربران آن اثر بواسطه فرم معمیاری اسیت .یعنیي در واییی سیودمندی
عملکردی و رفی نیازهای کاربر بواسطه فرم به پیدای

یضاوت زیبایي ميانجامد .اما بیه واییی

اگر زیبایي سودمند است گگونه مي توان توهیه کرد که یک بنا از نظر یک فرد زیبا و از نظر
فرد دیگر نازیبا است؟ آیا برای یکي سودمند و برای دیگری مضر بوده است؟ بنابراین به نظیر
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ميرسد که شعار "فرم عملکردها را تأمین ميکنید" شیرط الزم را ابقیاء نمیوده ،امیا همچنیان
کافي نیست و در حقیقت تا مرز علمي مسئله پی

ميرود .یعني وارد مراتبي از مقولیه زیبیایي

نیز ميشود اما از مراتب متعالي آن باز مي ماند .لذا فرم باید عملکردها را تأمین کنید و گییزی
فرای آن را نیز تأمین کرده و متجلي سازد .هر گنید کیه لنی

و معتقیدین بیه نظرییات وی از

یر

همله مطلبي ،مکرراً از یوه القیه هنرمند و مسئله شهود در طراحي سفن بیه مییان آوردهانید،

عوام

اما در نگرش آنها مبني بر کاربرد روشهای علوم رفتیاری در طراحیي و نقید فضیا ،گسیتردن

ل

مفهوم عملکرد تا حد سیطره یافتن کامل بر مفهیوم زیبیایي یابیل ردییابي اسیت .از ایین منظیر

فرد
یو
سازم

مي توان اذعان داشت که نظرییات هدیید علیوم رفتیاری در معمیاری مبنیي بیر احاطیه مفهیوم
عملکرد بر کلیه مباحث زیبایي شناسي ،یک موضی گییری افراطیي در مقابیل مفهیوم تفریطیي

انی

عملکرد در شعار معماری مدرن است .پس مفهوم عملکرد با تعبییر منتسیب بیه مدرنیسیم آن،

بر

نایص بوده و در نگرش پسامدرنیستي فو الذکر ،بسیار فراگیر ارائه ميشیود .در صیورتي کیه

خالق

به نظر باید با نگرشي بین این دو ،مورد بقث وایی شود.

یت
مدیرا
ن
….

عملکرد اسیتفاده شیود و ایین مفهیوم "الواسیت" ییا "الیواه " اسیت .در ادبییات معمیاری
ميتوان الواه های انساني را به دو دسته عملکیردی و زیبیایيشیناالتي تقسییم کیرد کیه در
بفشي مهم دارای همپوشاني هستند .در این دستهبندی الواه های عملکیردی شیامل میوارد
فیزیکي و رواني است که پاسفگویي به آنها کامقً در انقصیار علیم ییرار دارد و القیییت از
نوع علمي به ارتقاء کیفي در ارضاء آنها منجر ميشود .الیواه هیای زیبیایيشیناالتي شیامل
الواه های رواني و روحاني (مبتني بر ههانبیني و نظام باورهیای انسیاني) اسیت کیه تققی
مورد اول آن با استفاده از علم میسر شده اما مورد دوم در سیطره روشهای علمي یرار نگرفته
و تمهیدات دیگری را طلب مي کند .بنابراین عملکرد تا آنجا که به مرتبه ذهین و روان انسیان
مربوط بوده و موضوع مباحث علوم است ،مفهوم زیبایي را پوش

ميدهد و به فیرای آن کیه

مرزهای باور و ههانبیني فردی است ،راه نميیابد .به عبارت دیگر تا آنجایي که بیه نیازهیای

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

بر اسا

نگرش بینابیني این تققی در این رابطه ،الزم است که از مفهیومي گسیتردهتیر از
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فیزیکي و فراتر از آن رواني از حیث رفتار (امنیت ،الودشکوفایي ،عیزت نفیس و  )...مربیوط برر
است ،واژه عملکرد نه به معنای مدرن آن ،بلکه به معنای پسامدرن آن ميتواند مُعیرّف باشید .سی

در این گستره ،روشهای علمي و نظریات اثباتي در طراحي یطعا بسیار تأثیرگیذار و سیودمند
هستند .اما هایي که الیواه

هیای انسیاني بیه مراتیب بیاالی روحیاني راه میيیابید ،نیازهیای

تأث

یر
عوام

زیبایي شناالتي در ابعاد فراعملکردی الود (باور ،معنویت ،االق و  )...ظیاهر شیده و در ایین

ل

حیطه ،روش های علمي علي رغم مفید بودن ،به تنهایي یابیل اتکیا نبیوده و ییدرت شیهودی و

فرد

القییت هنری است که به اندازه وسیی و تیوان هنرمنید بیه مییان میيآیید (نظرییات هنجیاری

یو

طراحي) .لذا با توهیه بیه اینکیه زیبیایيشناسیي در تمیام ابعیاد میادی و ذهنیي (عملکیردی) و سازم
انی

روحاني (فراعملکردی) آن در معماری مورد نظر است ،بایید بیه دنبیال گیزارهای بیرای ارائیه

مناسب این مضمون بود تا بتوان نظریه مطلبي را تکمیل نمود.

بر
خالق

در عین حال باید اشاره کرد که هدایي فرم از مقوالت علمي و هنبه ماورائي آن در ابعیاد یت

زیبایي شناالتي به نوعي بر سودمندی عملکردی و علمي معمیاری نییز تیأثیر مثبیت گیذارده و

مدیرا
ن
….
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حس بهتری نسبت به آن القاء مينماید و این همان تأثیر غیرمستقیم فرم و عملکرد در تناظر بیا
شئون الاصیي از مراتیب وهیودی انسیان (روحانییت) اسیت کیه بیه نقیوی بیه کمیالگراییي
عملکردی اشاره دارد .لذا باید گفت :فرم از عملکردها پیروی ميکند ،آنها را تیأمین کیرده و
متجلي مي سازد و فرای این نیز عمل کرده تا درهات کیفي آنها را ارتقاء بفشد .الزم به ذکیر
است که همه این ویایی در انطبا بیا نظرییه احتمیال گراییي کالبیدی در ییک بسیتر احتمیالي
هاری است و برالقف تصور مطلبي که کاربرد فعل تأمین کردن را در نظریه الیود مبتنیي بیر
این بستر ميداند به نظر نميرسد که مفهوم این واژه گنین منظوری را به وضیوح القیاء نمایید.
گییرا کییه بییه یییول الییود مطلبییي ( ،)1385گیبسییون یابلیییتهییای مقیطییي را بسییته بییه نیازهییا و
الواستهای مقتمل انساني نميبیند .بلکه آنها را یطعي ميانگارد کیه همیواره وهیود دارنید.
بنابراین همان طور که گیبسون هم در نظر داشته ،ایین مفهیوم ،یابلییتهیای بیالقوه را پوشی
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مي دهد و به حالت بالفعل شیدن آنهیا تیوههي نیدارد .لیذا کاربسیت ایین واژه در ایین نظرییه
نمي توانید گوییای احتمیال گراییي کالبیدی باشید کیه میورد اهمیاع مقققیین معاصیر حیوزه
روانشناسي و طراحي مقیطي است.
به منظور رهیافت به پاسفي برای این مسئله پیچیده ،توهه بیه نقشیي کیه القیییت در ایین

یر

رابطه ایفاء مي نماید حائز اهمیت است .همان گونیه کیه در ادبییات پژوهشیي القیییت اشیاره

عوام

شد ،القییت در یکي از دستهبندی های متنوع الود بر دو نوع علمي و هنری تقسییم میيشیود

ل

که به نوعي به دو حوزه علم و غیرعلم یا عمیل و انتیزاع معطیوف میيشیود و الزمیه طراحیي

فرد
یو
سازم

معماری به عنوان آمیزه ای از علم و هنر ،القییت از هر دو نوع است .با این توضیح کیه ابعیاد
عملکردی معماری هنبه علمي داشته و مستلزم القیییتهیای علمیي اسیت و مراتبیي از ابعیاد

انی

زیبایي شناالتي (فراعملکردی) در آن به القییت هنری یا به عبارتي القییت شیهودی وابسیته

بر

است .همچنین بر این مبنا که در فرآیند طراحیي معمیاری ،شیکل گییری (نیه تعرییف) فیرم و

خالق

عملکرد باید همزمان صورت پذیرد و تقدم و تاالر زماني ندارد ،لذا لزوم تطیاب آنهیا و البتیه

یت
مدیرا
ن
….

است.
با توهه به نق

اساسي القییت در شکل گیری و انطبا فیرم و عملکیرد در فرآینید طراحیي

معماری و بعقوه اینکه القییت پدیدهای است که با امکانات و احتمیاالت رابطیهای نزدییک
دارد ،مییيتییوان از اییین مفهییوم بییه گونییهای هدفمنیید (نمییود بسییتر احتمییالگرایانییه مییورد نظییر
روانشناسي مقیطي) در بازتعریف رابطه فرم و عملکرد بهره گرفت .بدین شرح کیه "فیرم بیر
مبنای الواه های انساني الل ميشود و مراتب مفتلفي از تقق آنها را ممکین میيسیازد".
در بسط این بیان ميتوان گنین اظهار کرد که "فرم بر مبنای الواه های متعیدد انسیان اللی
مي شود و به واسطه تأمین عملکردها و فراعملکردها متناسب با ابعاد مفتلف القییت بیه کیار
رفته در حصول آن ،ارضاء نیازهای اولیه و ثانویه بشر را در مراتب مفتلف ممکن میيسیازد".
در اینجا شعار "فرم از عملکرد پیروی ميکند" به عنوان مبنای نظری لقاظ شده که در آن از

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

تقق نسبت های پی گفته بین آنها ،مستلزم بکارگیری تو م القییت در انواع علمي و هنیری
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مفهوم الواه به هیای مفهیوم عملکیرد اسیتفاده شیده تیا ابعیاد عملکیردی و فراعملکیردی برر
نیازهای انساني را تو ماً پوش دهد .به عبارتي ،سطوح مفتلفیي از یابلییتهیای بیالقوه فرمیي سی

برای پاسفگویي به گستره وسیعي از انواع الواستههیای احتمیالي ،یابیل تیأمین اسیت و عامیل

تأث

یر

تأمینکننده در این رابطه ،القییت معماری بوده که بسته به میزان و کیفیت بروز آن ،مییزان و

عوام

سطح کیفي موفقیت در تقق این مهم ،متفاوت الواهد بود .این بیان نشان میيدهید کیه فیرم

ل

برای تقق عملکردها و احتماال فرای آنها (ابعاد انتزاعي و مراتب روحیاني زیبیایيشناسیي) و

فرد

در نتیجه ایجاد احسا

و تجربه الوشایندتری از این ارضیاء نییاز (کمیالگراییي عملکیردی)

یو

ایجاد مي شود .همین طور واژه الل (اشاره به القییت) در آن بیه هنبیههیای امکیانگراییي و سازم
انی

احتمالگرایي تو م داللت ميکند .لذا مفاهیمي گون پیروی ،تأمین و تجلیي نییز بیه نیوعي در
آن مستتر است.

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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یافتههای پژوهش
در پژوه

حاضر بر مبنای تقلیل های صورت گرفته در مورد مفاهیم موهود در نظرییات

مطرح در باره تناسب فیرم و عملکیرد معمیاری و الاسیتگاه شیکلگییری هرییک از آنهیا در
فرآیند طراحي و نهایتاً فراتقلیل روابط بین آنها بر اسا

تقلیلهای منجر بیه نظرییات پیشیین

به ارائه نظریهای پرداالته شد که مفاهیم و عوامل اصلي آن به یرار زیر اسیت و رابطیه منطقیي
بین آنها در مدل پیشنهادی تققی در شکل  2ارائه شده است.
 -1نیازهای انسان به عنوان نقطه شروع هریان مورد نظر و بویژه نیازهای ثانویه که بهتیر اسیت
از آنها به عنوان مقرک اصلي الواه ها نام برد و بنابراین با انگیزهها ومتعایباً اهداف انسیاني
به شدت در ارتباط است.
 -2الواه های انساني که کلیه هوانب عملکیردی و فراعملکیردی را در تنیاظر بیا نیازهیای
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متعدد و احتمالي انسان در بر ميگیرد.
 -3اهداف یا انگارههای مطلوبي که انسان در تناسب بیا نیازهیا و انگییزههیای الیود مبتنیي بیر
امکانات و در نتیجه الواه های الوی

ملقوظ مينماید.

 -3عملکرد معماری که هنبه فیزیکي ،رواني و بنابراین تا حدی زیبایيشناالتي دارد.

یر

 -4فراعملکرد معماری که هنبه روحاني داشته و لذا سطوح متعالي زیبایيشناسیي (مبتنیي بیر

عوام

ههانبیني و انتزاع) را در بر ميگیرد.

ل

 -5فرم معماری که ارائهدهنده یابلیتهایي برای پاسفگویي به عملکردهیا و فراعملکردهیای

فرد
یو
سازم

هدفگذاری شده و به عبارتي کلیه الواه های انساني در این رابطه است.
 -6انگیییزش کییه بییر رابطییه بییین نیازهییای انسییاني و تعیییین الییواه هییای وی (عملکییرد و

انی

فراعملکرد) از یک سو و بروز القییت از منظر کمیت و کیفیت در انواع مفتلف آن در بطن

بر

فرآیند طراحي از سوی دیگر تأثیر ميگذارد.

خالق

 -7القییت معمارانه که گند و گون آن عقوه بر اینکه بر رابطه بین نیازهای انسیاني و تعییین

یت
مدیرا
ن
….

عملکردهای مورد درالواست (از بُعد القییت علمي) تأثیرگذار است ،بلکه ابعاد مفتلیف آن

مورد نیاز احتمالي و سایر الواه های انساني (بُعد فراعملکردی) نق

اساسي ایفاء ميکند.

شكل  .2مدل پیشنهادی تققی مبتني بر روابط موهود بین مفاهیم و عوامل اساسي مورد تمرکز در فرآیند
طراحي معماری

با توهه به آنچه مطرح شد معنای مقیطي به عنوان الروهي نهیایي فرآینید میورد بررسیي،

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

(علمي و هنری) در رابطه الل فرم و یابلیتهای بالقوه آن برای پاسیفگویي بیه عملکردهیای
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دارای مراتب گوناگوني در ابعاد فیزیکي ،رواني و روحاني بوده و زیبایي ناشي از ادراک آن برر
نیییز در هییر مرتبییه ،دارای درهییات مفتلفییي اسییت .روششناسییي علمییي و اصییول مییدون سی
تأث

زیبایي شناسي در تقق فرآینید ادراک معنیا و حصیول زیبیایي تیا فصیل مشیترک دو مفهیوم
عملکرد و زیبایي (یعني مرتبه روان که مورد بقث علوم رفتاری است) کامقً کارسیاز بیوده و

یر
عوام

در فرای آن (یعني مرتبه روحانیت) تا حدی مفید وایی ميشود .اما در مرتبه االیر گندان یابیل

ل

اتکا نیست و بقث شهود به میان ميآید.

فرد
یو
سازم

بحث و نتيجهگيری
این پژوه

انی
بر

با دغدغیه بازشناسیي و متعایبی ًا بیازتعریف رابطیه فیرم و عملکیرد در طراحیي خالق

معماری بویژه با توهه به پیشرفت گسترده علوم مرتبط با آن در دوران معاصر به انجام رسییده یت

است .از آنجا که هدف اصلي تققی  ،ارائه تعریفي فراگیر از رابطه مذکور و تبیین مولفههیای

مدیرا
ن
….
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موثر بر آن با نگرشي مبتني بر شناالت ابعاد و مراتب وهیودی انسیان بیه عنیوان مفاطیب اثیر
معماری است ،به بررسي دیی مهمترین نظریات ارائه شده در این باره از آغاز دوره مدرنیسیم
تا کنون پرداالته شد و با تمرکز بر تقلیلها و ادلهای که هر یک از نظریه پیردازان و معمیاران
مشهور از هملیه سیالیوان ( ،)1956راییت ( ،)1941کیان ( ،)2003ونچیوری ( )1966و نهایتیاً
مطلبي (1385؛ )1394در طرح و اثبات نظریه الود در این راستا ارائه نمودهاند ،ارتباط بین این
نظریات ،نقاط یوت و ضعف هر یک مورد بقث یرار گرفت .همان طور که مشیفص اسیت،
اکثر نظریه پردازان با شعار مقوری "فرم از عملکرد پیروی ميکند" نهضیت معمیاری میدرن
که به عنوان نظریه مبنیا در ایین مقالیه نییز مطیرح شیده ،موافی بیوده و آن را شیرطي الزم در
فرآیند طراحي معماری یلمداد ميکنند .لذا نقدی که از سوی این افراد بر آن وارد آمده ایین
بوده که این شرط ،کافي نیست و به اصیقحاتي نییاز دارد .از آن هملیه بیه همپیونیدی فیرم و
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عملکرد از دیدگاه رایت ،تجلي عملکردها بواسطه فرم از نظیر ونچیوری و تیأمین عملکردهیا
بواسطه فرم به زعم مطلبي اشاره شد .این تققی با تجمیی نظریات و تقلیلهای ارائه شده ایین
معماران و نظریه پردازان بواسطه ییک فراتقلییل کیفیي انتقیادی و بیا توهیه بیه ابعیاد مفتلیف
وهودی انسان از فیزیکي تا رواني و روحاني و همچنیین بیا تمرکیز بیر نقی

مفیاهیم کلییدی

یر

وابسته به ماهیت انساني در شکل دهي به رابطه فرم و عملکرد معماری مثل نیاز ،انگیزش ،معنیا

عوام

و زیبایي به نظریهای منجر شد که بر مبنای شعار معماری مدرن استوار شده و با عبیور از فیلتیر

ل

علوم رفتاری و روانشناسي مقیطي به تکامل رسیده است .نظریه میذکور بیا ایین مضیمون کیه

فرد
یو
سازم

"فرم بر مبنای الواه های انساني الل ميشیود و مراتیب مفتلفیي از تققی آنهیا را ممکین
مي سازد" به منظور ارائه مضیموني هیامی ،مفهیوم عملکیرد را بیا مفهیوم الیواه

هیایگزین

انی

مي نماید .این واژه از نظر مفهومي نسبت به مفهوم عملکرد گستردهتر بوده و بفشیي از آن در

بر

تناظر کامل با تمامیت عملکردی یرار ميگیرد .اما ميتیوان ادعیا کیرد کیه دارای کلییه ابعیاد

خالق

فراعملک ردی نیز هست .گیرا کیه عملکیرد معمیاری بیه منظیور فرمولیه کیردن الواسیتهیای

یت
مدیرا
ن
….

فیزیکي و رواني مورد نظر کاربر یا به عبارتي ترهمه آنها به زبیان معمیاری مطیرح شیده و در

دالیل نمودن الواستهای روحاني که یکي از وهوه اهتنابناپیذیر هنیر معمیاری بیه حسیاب
مي آید تا کنون هیچ مصدا ابزاری تعریف شده و مشفصي مورد پردازش یرار نگرفته اسیت
که شاید این غفلت در وایی مهر تأییدی بر ادعای مطرح در این تققی مبني بر فراعلمي بودن
این مقوله باشد .بر این مبنا با ارائه تعریف دییقي از عملکرد معمیاری و لیزوم توهیه بیه نقی
فراعملکرد در ارضاء بسیاری از نیازهای ثانویه انساني ،مکانیسم شکل گیری یک اثر معمیاری
با تمرکز بر نق

بي بدیل القییت تشریح شد .با این توضیح که فرم بیر مبنیای الیواه هیای

متعدد انسان الل ميشود و به واسطه تأمین عملکردها و فراعملکردها متناسب با ابعاد مفتلف
القییت به کار رفته در حصول آن ،ارضاء نیازهای اولیه و ثانویه بشیر را در مراتیب مفتلیف،
ممکن مي سازد .باید توهه داشت که در این بیان ،سیعي بیر نمایانیدن نگیرش احتمیالگراییي
کالبدی ،بارز بوده و به صورت غیرمستقیم به مفهوم القییت در انواع مفتلف علمي و هنیری

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

نتیجه منعکسکننده صرفا بفشیي از الیواه هیای فراگییر وی اسیت .در صیورتي کیه بیرای
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آن به عنوان عامل اصلي در تقق رابطه مذکور و رهیافت به مراتب باالی آن اشاره ميشیود .برر
با این شرح که القییت علمي به صورت فراگیر در کلیت روند طراحي و مقصیول آن بیروز سی

یافته و عمدتا به صورت فرآیندی ،مسیر تکامل طراحي را هیدایت میيکنید .در صیورتي کیه
القییت هنری بیشتر هنبه مقصولي طرح را در برگرفتیه و بیشیترین نمیود آن در رهیافیت بیه

تأث

یر
عوام

کانسپت یا طرحمایه است .بنابراین مي تیوان اذعیان داشیت کیه نظرییه نهیایي ایین تققیی بیر ل

مضامیني گون پیروی ،یابلیت و تأمین ،تجلي و کمال گرایي ،آن هیم در ییک بسیتر احتمیالي

فرد

صد ميکند .لذا هامعیت داشته و کلیه شروط الزم و کافي برای تبیین رابطه فرم و عملکیرد

یو

در معماری را ابقاء مينماید .همچنین بر اهمیت فو العاده القیییت معمارانیه بیه عنیوان ییک سازم
انی

نیاز ثانویه (انگیزشي) بشر در دنیای امروز تأکید ميورزد.

با توهه به اینکه تقلیلها و مدل های تقلیلیي ارائیه شیده در ایین تققیی بیه واییی پیرده از

بر
خالق

حقایقي مستتر و زوایایي پنهان از گستره نامتناهي رابطه مقیط کالبیدی و فعالییتهیای ذهنیي یت

انسان بویژه القییت از مجرای روشها و تقلیلهای رایج در علوم رفتاری به منظور بررسي و

مدیرا
ن
….
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نقد فضا با تمرکز بیر مقیوالت مفتلفیي از هملیه مراتیب وهیودی انسیان و مراتیب وهیودی
معماری بر مي دارد و به نظریات هدیدی در رابطه با نسبت فرم و عملکرد در معماری و نق
مقوری القییت در تقق رابطه مذکور منجیر میيشیود میيتیوان ادعیا کیرد کیه در مقییا
ههاني یابل بقث و تأمل است .لذا در ادامه پیشنهاد ميشود که به منظیور بهیرهگییری هرگیه
بهتر از یافته های علمي این تققی در راستای آشنایي هر گه بیشتر عقیهمندان ،اثربفشي بهتیر
امر آموزش معماری و در نتیجه نمود مقصوالت معماری فاالر بیا یابلییت پاسیفگویي بیاالتر
در هامعه ،همان گونه که در ادبیات پژوهشي و حرفهای معمیاری بیه طیور مفصیل بیه مفهیوم
عملکرد در ارتباط با نیازهای فیزیکي و رواني کاربران مقیطي و گگونگي تعریف ،تشریح و
کاربرد آن در پیشبرد طراحي پروژههای معماری پرداالته ميشود به مفهوم فراعملکرد نییز در
ارتباط با نیازهای سیطوح بیاالتر انسیاني (روحیاني) بیه طیور هید و در یالیب تققیقیات آتیي

294
برر
سی
تأث

پرداالته شود تا مقدمات نهادینه کردن این مفهوم در ادبییات آموزشیي و حرفیهای ایین رشیته
فراهم شود .الزم به ذکر است که با توهه به ماهیت رشته معماری و غالب شدن بُعد هنری آن
بر ابعاد علمي در اکثر اویات ،متاسفانه عمدهترین مقدودیت تققی حاضیر دشیواری در نقید
علمي نظریات مطرح از هانب پیشکسوتان این رشته به حساب ميآید کیه همیواره در هامعیه

یر

علمي معماری معاصر کشور مورد تقبیح یرار گرفته و شیاید یکیي از دالییل آن بیه افیراط در

عوام

نقدهای سلیقه ای و گاهاً ناروای آثار معماری و فقدان وحدت نظر و رویه در هامعه حرفیهای

ل

این حوزه بسیار مهم انساني معطوف باشد.

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

سپاسگزاری :این مقاله برگرفته از رساله دکتیری معمیاری در دانشیگاه آزاد اسیقمي واحید تهیران
مرکزی است .نویسندگان مقاله بر الود الزم مي دانند از همکاری و مسیاعدت همیه عزیزانیي کیه در
این پژوه

ایشان ما را یاری نمودهاند سپاسگزاری نمایند.

موردی :تأثیر فضاهای آموزشي معماری بر القییت دانشجویان رشته معماری) .رساله دکتری.

فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری ...

دانشگاه آزاد اسقمي واحد تهران مرکزی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،گروه معماری.
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