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 :چکیده

دو مفهوم فضا و .مقاله ابتدا تعریفی از فضا و مکان ارائه و سپس ارتباط میان آنها به نحوی جزئی بررسی می شود در این

مکان با یکدیگر تالقی داشته و گاه جدایی ناپذیرند به طوری که خیلی اوقات به جای یکدیگر به کار برده می شوند و این در 

درک و رفتار ما از فضا ممکن است . بسیار تنگاتنگ ،جدای از یکدیگرندحالیست که با وجود غرابت معنایی و رابطه 

اگر فضا را به سه الگوی فیزیکی،اجتماعی و سمبولیک تقسیم کنیم سه حالت در تصور .فیزیکی،اجتماعی یا سمبولیک باشد

فضا در معماری همان چیزی  .ما از فضا به مکان تبدیل می شود ذهنی ما از فضا،تجربه حسی ما از فضا و تجربه عینی و علمی

انسان در .فعالیت های فردی و احتماعی فرد را در بر می گیرداست که انسان را از عوامل طبیعی محافظت می کند و کلیه 

جوهره اصلی معماری فضاست و در فضا معماری انسان حرکت و زندگی  .فضا نیاز های مادی و معنوی خود را تامین می کند

 .ای از موضوع این مقاله می باشد و این خالصهمی کند

 

 

 

 

 .فضا ،مکان،پدیدارشناسی،زبان فضا،فضای شهری :واژگان کلیدی

 مسئول*



 :مقدمه -1

هماهنگی )یک فضا در معماری وقتی زیباست که صفتهای ویژه فضا با عملکردهای فضا هماهنگی داشته باشد 

معنی هماهنگی و .و این اصلی است که در بررسی معماری سنتی و قدیمی کامال مشهود است (فرم و عملکرد

رت و محتوی در عمل شناخت فرم و عملکرد در معماری،منطبق بر برداشت کلی فلسفی از هماهنگی صو همخوانی 

هر فضایی در معماری بدون در نظر گرفتن شکل و اندازه اش قابلیت انتقال و انعکاس .و در هر بیان هنری می باشد

چنین فضایی در .این مساله زمانی غلیظ تر می شود که فرهنگی غنی پشتوانه خلق فضا ها باشد.مفاهیم را دارد

داشت روانی و همچنین در انتخاب مصالح و شالوده و تطابق آن با نیازهای روحی روابط کاربردی و ایجاد روحیه و بر

این وابستگی از نیاز به درک روابط .وابستگی انسان به فضا دارای ریشه های عمیق می باشد .غنی می گرددو روانی 

ان خود را با حوادث و رویدادها سرچشمه می گیردوانساجتماعی انسان جهت ثبت مفهوم و حاکمیت بر دنیای 

بسیاری از حرکات بشر واگرا ست به این معنی که اشیا مورد ارتباط مطابق با چنین روابطی به .محیط وفق می دهد

لذا فضا وجه خاصی از ایجاد ارتباط .دوره نزدیک،بیرونی،اندرونی،مفرد،جمع و پیوسته و گسسته تقسیم گردیده اند

برای اینکه .بنابراین فضا فقط یک جنبه از ارتباط کلی می باشد.تباطینمی باشد بلکه گونه ای است از هر ایجاد ار

انسان بتواند تصورات خود را از قوه به فعل در آورد الزمست که روابط واگرا را درک نموده و آنها را در قالب یک 

و نسبت آن دو در این بررسی به مجموعه عناصر کالبدی فضا و رابطه میان فضا و مکان .مفهوم فضایی آهنگ نماید

 ]1[.خواهیم پرداختبا یکدیگر در آثار معماری 

 :فضا -2

معماران و اندیشمندان از گذشته برداشتهای گوناگونی در .یکی از مفاهیم بنیادی در معماری مفهوم فضا است

در فرهنگ معین فضا به معنی مکان .این باره داشته اند که از مهمترین تعاریف مورد تائید آنها سازماندهی فضا است

از این تعریف می توان نتیجه .ال می کند می باشدمنظومه شمسی اشغ دروسیع ،زمین فراخ و مکانی که کره زمین 

گرفت که فضا دارای مکان و وابسته به مکان است و گستره فضا ،همه ی هستی است و فضا همان جای تهی است 

ماری هنری است که از طریق فضا به بیان گفته ها و اهداف خود می همانگونه که می دانیم مع.که می تواند پر شود

ی فضا ویژه گی های صوری و عینی معماری است که متعلق به طبیعت است و از قوانین فیزیکی صفت ها پردازدو

محتوا در معماری همان عملکرد فضا و عملکرد، تاثیر فضا بر انسان می باشد که .و طبیعی پیروی می کند

اری همیشه یافتن هدف معم.عملکرد،ذهنی و متعلق به انسان است وصفت های فضا و عملکرد،بیانگر فضا می باشد

فضا بغرنج ترین جنبه معماری :الوسون می گوید.فضایی منظم است که وقایع از پیش تعیین نشده را پرورش دهد

 ]2[.ولکن عصاره آن است و سرمنزلی است که معماری باید به سوی آن حرکت کند



،فضا در ماهیت بی شکل  فضا زمینه ای سه بعدی است که اشیا در آن قرار دارد و دارای جهت و موقعیت است

است و شکل بصری و ابعاد آن به حدودش بستگی دارد که توسط عناصر به وجود آورنده فرم تعریف می گردد و 

 ]3[.وقتی توسط این عناصر شروع به سازماندهی شدن می کند معماری را ایجاد می کند

د ثابت در یک فضای ثابت با توجه افراد فضا را به گونه های مختلف احساس می کنند حتی ممکن است یک فر

در واقع فضا به عنوان ظرف یا مکانی که فعالیتهای .به عوامل روانی و اجتماعی و محیطی احساس متفاوتی باشد

فضا می تواند افراد را در مقابل تاثیرات محیط .بشری در آن صورت می گیرد رابطه ای گسستنی با زندگی دارد

 ]4[.خاص است و نقطه شروع انسان برای شناخت محیط استمحافظت نماید که دارای ارزشی 

 :انواع فضا در معماری-3

 فضای خصوصی

 فضای عمومی

 نیمه عمومی-فضای نیمه خصوصی

 فضای محصور و نامحصور

فعالیتهایی که .به فضاهایی که تنها عده ای خاص،حق استفاده از آن را دارند،فضاهای خصوصی گفته می شود

می دهد قطعا با فعالیت هایی که در فضا های عمومی و یا نیمه خصوصی شکل می گیرد در فضای خصوصی رخ 

 .در بین فضا هایی که در سطح شهر وجود دارد،منازل مسکونی از جمله فضا های خصوصی هستند.متفاوت است

و محله فضا های عمومی فضاهایی هستند که برای ورود و خروج افراد هیچ محدودیتی وجود ندارد،معابر شهر 

حضور  غیرمستقیمگرچه حضور در این فضا ها با مانعی روبرو نیست اما به صورت .ها از جمله این فضا ها می باشند

گی و هنجارهای اخالقی هر جامعه شکل می نیز در این فضاها تابع مسائل فرهنغریبه ها کنترل می شود و رفتار 

 .گیرد

هم  مالکیت،نظرنیمه عمومی بیشتر مربوط به آپارتمان ها می شود و این فضا ها از -فضا های نیمه خصوصی

به عبارت دیگر به علت کارکردی که دارا می باشند،مورد استفاده همه .و هم جنبه عمومی دجنبه خصوصی دارن

 .افراد محله قرار نمی گیرند مثل فضای حیاط در آپارتمان

فضاهایی گفته می شود که پیروی از سلسله مراتب و روابط موجود بین افراد و گروه و مسائل  فضای محصور به

همچنین شرایط کالبدی شهر و بسیاری از موارد دیگر در خلق ترکیب حجمی ...زیست محیطی از قبیل نور،تهویه و

 .آن دخالت دارند



باشدوجداره ها نیز در صورت وجود از  فضا های نامحصور به فضاهایی گفته می شود که فاقد پوشش سقف می

این فضا ها غالبا جزو فضا های عمومی و نیمه عمومی محسوب می .تمامی جهات این فضا ها را مسدود نمی نماید

فضای نامحصور مهمترین .خصوصی فضای نامحصور در عین حال خصوصی می باشند شود و تنها بالکن و حیاط

 .شمار می روندعرصه شکل گیری تعامالت اجتماعی به 

 :وحدت بیرون و درون-4

در . فضای بیرون و درون معماری آنچنان بهم پیوسته است که هر کدام شکل دیگری را تعیین می کنند

صورتی که در بسیاری از طرحهای امروزی اکثر فضاهای بیرون از نحوه قرار گرفتن ساختمانها در کنار یکدیگر پیدا 

صالتی نیستند، بلکه وقتی استقرار ساختمانها مطابق اصول خودشان صورت می شود یعنی خود واجد ارزش و ا

 .گرفت فضای حاصل بین آنها هر چه که می خواهد باشد، فضای بیرونی نامیده می شود

هیچ جزئی از درون و بیرون خارج از قاعده و انتظام . در معماری سنتی فضای بیرون همان نظم قواعد درون را دارد

همان طور که ساختمانها فضای بیرون را می سازند، خود میدان و حیاط نظم خاصی را به  طرح نمی شود و

قسمت عمده ای از زیبایی، آرامش و احساس وحدت که در بافت قدیمی شهرها و بناهای  .ساختمانها می دهند

 .مذهبی و فرهنگی قدیم دیده می شود مدیون نظام دو فضا بیرونی و درونی در معماری سنتی است

 :فضا و هویت-5

معماری در شهر هم نه تنها در واقعیت متصل به محیط است، بلکه حتی .محیط در درک معماری نقش مهمی دارد

به این ترتیب روشن می شود که نقش محیط در ادراک معماری و فضا های .در دنیای خاطرات ما نیز چنین است

 ]5[.مرتبط با آن اجتناب ناپذیر است

 :انسانیفضا و ابعاد -6

هر فرد برای ساختن معنای فضا راه ویژه ی خود را دارد و شرایط محیطی که فرد در آن زندگی می کند به 

 .راهی که برای ارتباط با فضا انتخاب می کند تاثیر می گذارد 

 :احساس و ادراک-7

ادراک یک .می باشدبیشترین دریافت انسان از فضای اطراف از طریق تعامل بین چشم و مغز یا قوه ی بینایی 

فرآیند فعال از دریافتی است که انسان از محیط پیرامون خود دارد و نتیجه ترکیب تجربه های بدست آمده توسط 

 ]6[.حواس او بدون تحلیل از پیرامون است

 



 :مقیاس-8

موجود در مقیاس از طریق ابعاد انسانی .اجسام در فاصله های متفاوت از نظر اندازه متفاوت به نظر می رسند

س ما با تغییر مقیاس ح.س یکی از اجزای اصلی زبان فضاستمقیا.ذهن محاسبه می گردد،مثل چاقی و الغری افراد

مقیاس بخش بصری هر ساختمان است و با توجه به عملکردی که هر بنا .نیم های متفاوتی از فضا برداشت می ک

 ]7[.دارد مقیاس آن تعیین می گردد

 :زمینهپس زمینه و پیش -9

همه محیط توسط انسان دیده می شود ولی تنها .آنچه که می بینیم با آنچه که درک می کنیم یکسان نیست

تصویر دیده شده  یا همان پس زمینه با توجه به تصویرهایی که در پس زمینه وجود .قسمتی از آن درک می گردد

 .دارد تصویر درک شده را می سازد

 :فضا و فاصله-11

روزمره وارد فضا های شخصی در زبان .حوه ی زندگی و فرهنگ افراد فاصله آنها نیز متفاوت استبا توجه به ن

با توجه به فاصله ی فضایی انسان نسبت به اجسام،احساس افراد نیز .شده و با معنا های مختلف درک می شود

انند حریم شخصی،حریم انواع فاصله ها م.تغییر می کند و قادر به لمس،بوییدن،شنیدن و دیدن محیط می شود

 .و فاصله عمومی است صمیمی،فاصله اجتماعی

 :فضا و زمان-11

فناوری جدید ارتباط و گفتگو افراد از فاصله دور را .انسان از راههای متفاوتی با یکدیگر ارتباط برقرار می کند

بود و زبان گفتگو مناسب با آسان نموده ولی زبان گفتگو از راه دور هیچوقت مانند گفتگو چهره به چهره نخواهد 

زبان فضا ،زبانی بین المللی است و جنبه های فرهنگی هر .فضایی که گفتگو در آن صورت می گیرد متغیر است

فضا همه ی زندگی بشر را احاطه کرده و بشر توسط فضا با یکدیگر ارتباط برقرار می .محل را به خود می گیرد

 .کنند

درک اتفاقهای در حال جریان،اتفاقهای واقع شده در گذشته و اتفاقهای پیش رو  همانگونه که در زبان،ما قادر به

در آینده هستیم،در معماری نیز با سه رویکرد طراحی یعنی طراحی به تعویق اندازنده،طراحی غیرمتعهد و طراحی 

به گذشت زمان در قرون ابتدایی .کم مصرف روبرو هستیم که هر کدام برخاسته از رشته های متفاوت طراحی است

جیمز جویس زمان را چنین .پدیده ای غیرواقعی دانستانیشتین برای اولین بار زمان و فضا را .بی تفاوت بودیم

حس زمان را نه به صورت مجموعه ای از لحظه ها بلکه به صورت امتداد زمان حاضر طلب می :توصیف می کند



زمان عمیق بخشی .کرده و آینده را نگاه داشته است  زمان عمیق زمان،زمانی است که گذشته را در خود جمع.کرد

 .از زندگی بشر است که شامل زندگی روزمره و تجربیات واقعی آن باشد

 :نظر اندیشمندان در مورد فضا-12

 ]8[.مدرن فضای شهری نمود اهداف انسان ارگانیک است -از نظر مامفورد،اندیشمند پست 

 ]9[.مجموعه ای از ارتباطات می داندراپاپورت،فضای شهری را در بردارنده 

لز،فضا بازتاب جامعه نیست بلکه خود فضا بعد مادی جامعه است واگر آن را مستقل از جامعه و از نظر کست

روابط اجتماعی در نظر بگیریم،مانند آن است که ماهیت را از جسم آن جدا سازیم و اولین اصل هر علم اجتماعی را 

سایر چیزها توسط  دبنابراین اشکال فضایی کره خاکی ما،مانن.با هم ارتباط متقابل دارندروح و جسم .نادیده بگیریم

 ]11[.عمل انسانی شکل می گیرد

 :مکان-13

به معنای یک موقعیت ،نقطه یا ناحیه ای خاص و یا هر ناحیه ،نقطه یا موقعیتی یا وضعیتی در فضا و یک نقطه 

یا قسمتی از فضا ست که از طریق عواملی که در آن قرار دارند  مکان جا.بخصوص در یک ناحیه گسترده تر است

 ]11[.صاحب هویتی خاص شده اند

 :ماهیت مکان -14

است که با فصل ها یا دوره های یک شولتز معتقد است که ماهیت یک مکان در بعضی عرصه ها،کنشی زمانی 

 ]12[متفاوت را تعیین می کند روزهمانند هوا تغییر می کند ،عواملی که بیش از هر چیز موقعیت های

بنابراین یک مکان ،یک پدیده کامل کیفی است که نمی توانیم آن را به هیچ یک از اجزایش نظیر رابطه فضایی 

 ]13[تقلیل دهیم بدون اینکه طبیعت منسجم آن از نظر دور شود

 :رابطه میان فضاییت و مکان-15

فضاییت نشان دهنده ارتباط .رابطه زیست با مکان مستلزم رابطه انسان و حضور اودر محیط پیرامونش است

آنگونه که هر چیزی در .ریاضی با جهان نیست ،بلکه در عوض هر روزه به وجود فضایی برای زیستمان اشاره دارد

ردن محیطی می آیند که فراروند راستین آفریدن و فراهم ک،و همه ی این جاها به کار دارداین فضا جای خود را 

 ]14[.زندگی در آن محیط جریان می گیرد و روی می دهد
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عموما سامان پذیری .ه خود آن فضا ،که از مکان های آن استهایدگر گوهر هر فضا برخاسته از ن طبق نظر

دهد وآهنگ آن را می توان در یک سطح نمایش فضایی نشانگر سامان پذیری افقی است،زندگی بر زمین روی می 

 ]15[.داد

با حضور در یک بنای معماری،آنچه که می بینیم و درک می کنیم فضا و آن بخش که در پس زمینه ذهن 

در واقع فضا فقط با حضور در آن و لمس کالبد آن احساس می شود و .مانند خاطره باقی می ماند مکان آن است

نیست ولی مکان قابلیت خاطره شدن دارد و در ذهن خواهد ماند و قابل بازگویی می خارج از آن درک شدنی 

در توصیف مفهوم فضا انسان نقش .فضا ذات و ماهیت معماری است و فهم معماری وابسته به فهم فضا است.باشد

رک مکان را محوری دارد زیرا مکان در نتیجه فضا برای انسان خلق می شود بنابراین فضا واسطه ای است که د

نوربرگ شولتز معماری را هنر مکان و هنری می داند که هدف آن ارائه تصویر هایی از جهان .برای ما مقدور می کند

 .است که به آشکار کردن معنای هر چیز کمک می کند 
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رند و نسبت آنها در مقاله می توان گفت که فضا و مکان در یک بنای معماری با هم نسبت دا پژوهشبا توجه به 

آن چیزی که خودش را به ما نشان می دهد و آن را .مقایسه این دو مقوله و بررسی کیفیات آنها آشکار می گردد

فضا به .درک می کنیم فضا و آن بخش از فضا که در ذهن می ماند و گاهی به خاطره تبدیل می شود مکان نام دارد

پویا  کهولی مکان دارای ویژگی خاصی است ، ت و حرکتی نمی کندصورت واقعیتی است که در جای خود ثابت اس

وقتی انسان به مرور زمان با یک .می کنددرنگ ایجاد  فضاامکان وقوع حرکت را می دهد، مکانپس اگر  ،است

فضاانس می گیرد آن فضا برای او ارزشمند می گردد و نسبت به آن حسی آشنا یا نوستالژیکی خواهد داشت که در 

بسیاری از فعالیت های مردم در .صورت به آن فضا مکان نیز گفته می شود و قابلیت خاطره سازی خواهد داشتاین 

فضا شکل می گیرد ،حال این فضا می تواند محصور یا نامحصور باشد ،بنابراین فضا برای بروز فعالیت ها بستری را 

 .دارد  فراهم می کند و رابطه مستقیمی بین فضا و عملکرد ساکنین وجود

امروزه اشیا بر سازمان فضایی خانه غلبه پیدا کرده اند و این امر سبب شده است تا نقش فضا کمرنگ 

مادامی که وسعت فضا و شکل فضا تغییر بکند و تنوع فضایی .حضور اشیا در فضا ها بسیار پررنگ شده اند.شود

با کوچکترشدن . وادگی قابل مشاهده استکاهش پیدا کند، اثرات آن به وضوح در فرهنگ و الگوهای زندگی خان

فضا ها ،الگوی خانواده گسترده به الگوی خانواده هسته ای تغییر می یابد و همچنین مهمانی و دید و بازدید نیز در 

زندگی فردی را از جمله تعامالت ،الگو و سبک از آنجا که فضا ،تمامی جنبه های .فضا های کوچک کاهش می یابد

برخورد با زمان را در بر می گیرد و در آن تاثیر گذار است ،حتی در تفکرات و چگونه اندیشیدن  زندگی،هویت،نحوه



پس می توان نتیجه گرفت که .نیز،فضا دخیل می شودلذا ،پرداختن به مبحث فضا در معماری اهمیت زیادی دارد

در حالی که .دی و فیزیکی استمکان به عنوان امری فرا فیزیکی در ذهن وجود دارد،اما فضا دارای جنبه های ما

ی از فضاست که شخص یا چیزی آن را اشغال می کند و دارای باز و انتزاعی می بینیم،مکان بخش فضا را گستره ای

 . بار ارزشی و معنایی است
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