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چکیده
معماری به وسیله فرم بروز و ظهور می یابد. در ایجاد فرم معماری افزون بر عوامل مؤثر بر شکل ظاهری، عوامل تأثیرگذار 
بر بعد معنایی آن هم اهمیت دارد. اگر ضرورت ایجاد معماری مطلوب، دستیابی به یک فرم مطلوب باشد، می توان پرسش 
باید داشته  کرد که فرم معماری مطلوب چگونه شکل می گیرد؟ و عوامل مختلف مؤثر بر شکل گیری فرم چه مراتبی 
باشند تا دستیابی به فرم مطلوب ممکن شود؟ این پژوهش با بیان مفهوم فرم و تبیین وجوه مختلف آن تالش می کند 
که ضمن استخراج عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری فرم، میزان تأثیر این عوامل را مشخص و دسته بندی کند. به همین 
منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه منابع کتابخانه ای ضمن بررسی مفهوم فرم و وجوه مختلف آن، 
با تأکید بر فرم معماری، عوامل تأثیرگذار در خلق و ایجاد آن، از میان متون و منابع گردآوری دسته بندی گردید. برای 
ایجاد یک اولویت بندی صحیح از این عوامل، با استفاده از پرسش نامه از صاحب نظران و افراد حرفه ای،  میزان تأثیرگذاری 
هر یک از عوامل بر مؤلفه های مختلف فرم، جمع آوری گردید و یافته های به دست  آمده با استفاده از روش های آماری 
SPSS و AHP تحلیل گردید. پس از مشخص شدن میزان تأثیرگذاری عوامل، همبستگی آن ها و رابطه معنادار بین آن ها 
و مؤلفه های مختلف، این عوامل اولویت بندی شدند. به منظور آزمون یافته های پژوهش، تأثیر عوامل مختلف بر شکل گیری 
فرم ساختمان سازمان میراث فرهنگی کشور به عنوان یک بنای ارزشمند در معماری معاصر ایران، سنجیده شد که نتایج 
آن، یافته های پژوهش را تأیید می کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل پر اهمیت بر شکل گیری فرم معماری 
از  تاریخی، توجه به محیط طبیعی، هندسه متناسب، هماهنگی اجزا، پیروی  مطلوب به ترتیب شامل توجه به محیط 

ارزش ها، مبتنی بر اندیشه ها و مصالح مناسب می باشند.
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۱. مقدمه
بشری  دانش  علوم  مختلف  حوزه های  در  فرم  مفهوم 
از مفاهیم  کاربردهای متفاوتی دارد و در هنر و معماری 
در  آن  از  گسترده  استفاده  به  توجه  با  و  است  بنیادین 
مفهوم  به  پرداختن  هنری،  تخصصی  و  عمومی  مباحث 
است  هنر  از  شاخه ای  معماری  دارد.  اهمیت  آن  وجوه  و 
با  معماری  فضای  و  دارد  فراوان  کاربرد  آن  در  فرم  که 
و  فعالیت ها  رفتارها،  اینکه  به  توجه  با  تجلی می یابد.  آن 
اتفاقات مرتبط با انسان در فضا شکل می گیرد، خلق فضا 
مهم ترین هدف یک معمار است. در معماری، فرم، فضاها 
می بخشد  کالبد  آن ها  به  و  می کند  تبدیل  محیط  به  را 
عالوه  معماری  فرم   .)79  ،1397 انصاری  و  حجت،  )طایفه، 
بر توجه به صورت ظاهری، وجه معنایی بنا را نیز شامل 
می شود؛ بنابراین توجه به مؤلفه های مختلف در ایجاد فرم 
امری ضروری است. با توجه به آن چه گفته شد، فرم یکی 
از عوامل مهم و تأثیرگذار در ایجاد معماری است. از این 
فرم  یک  آفرینش  مطلوب،  معماری  یک  ایجاد  الزمه   رو 
مختلفی  عوامل  فرم  یک  ایجاد  منظور  به  است.  مطلوب 
ازجمله اقلیم، عملکرد، بستر طراحی و غیره دخیل هستند 
که با تأثیرگذاری بر وجوه مختلف باعث شکل گیری فرم 
می شوند. حال مشخص نیست که هر یک از این عوامل بر 
کدام وجوه فرم تأثیر می گذارند و نحوه و میزان اثرگذاری 
آن به چه صورت است. مساله اصلی این پژوهش آن است 
که اوالً این عوامل بر کدام وجوه فرم تأثیر می گذارند؟، ثانیاً 
است؟  چگونه  مختلف  وجوه  بر  آن ها  تأثیرگذاری  میزان 
اولویت  این عوامل،  تأثیرگذاری  میزان  به  توجه  با  ثالثاً  و 
به کار گیری هر یک از آن ها در طراحی فرم چگونه است؟ 
تبیین  فرم،  مفهوم  بیان  دنبال  به  پژوهش  این  بنابراین 
وجوه مختلف آن، تشریح عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری 
فرم و ارائه چارچوبی برای به کارگیری عوامل مختلف در 
اهمیت  از آن   جا  این موضوع  طراحی فرم مطلوب است. 
معماری،  فرم  طراحی  در  می  تواند  آن  نتایج  که  می  یاید 

برای طراحان راه  گشا باشد.

2. روش و فرآیند تحقیق
از  استفاده  با  تحلیلی  توصیفی-  پژوهش  این  راهبرد 
ویژگی های  استخراج  آن  هدف  و  است  منطقی  استدالل 
منابع  از  استفاده  با  مطلوب  معماری  فرم  ایجاد  در  مؤثر 
از  استفاده  با  اساس  این  بر  نظرات صاحب نظران است.  و 
و  می شود  بررسی  واژه شناسی  نظر  از  فرم  مختلف  منابع 
وجوه  فرم،  با  رابطه  در  اندیشمندان  آرای  بررسی  ضمن 
و ابعاد مختلف آن بیان  شده و با تأکید بر فرم معماری، 
استخراج  آن  بر  تأثیرگذار  عوامل  و  فرم  این  مؤلفه های 
هر  تأثیرگذاری  میزان  بررسی  منظور  به  سپس  می شود. 
عامل بر مؤلفه های فرم، با استفاده از پرسش نامه، نظرات 
50 نفر از اساتید دانشگاه و معماران با سابقه حداقل 10 
 SPSS سال در حرفه معماری جمع آوری و توسط نرم افزار
مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، تا میزان تأثیرگذاری 

و   AHP با روش سلسله مراتبی  گردد.  عامل مشخص  هر 
یک  هر  ضریب   Expert Choice نرم افزار  از  استفاده  با 
اولویت بندی  و  )گزینه ها(  مؤلفه ها  و  )معیارها(  عوامل  از 
مؤلفه ها مبتنی بر روش تحلیل حساسیت محاسبه می شود. 
در نهایت با توجه به رابطه معنادار بین عوامل و مؤلفه های 
مختلف، ویژگی های فرم معماری مطلوب استخراج و ارائه 
می گردد. در نهایت به منظور سنجش نتایج تحقیق، فرم 
بر کیفیت  ارزشمند که صاحب نظران متعددی  بنای  یک 
خوب آن صحه گذارده اند از نظر مراتب عوامل تأثیرگذار بر 
شکل گیری فرم سنجیده می شود تا بتوان نتایج را در یک 

مورد پژوهشی ارزیابی کرد.

3. پیشینه پژوهش
بررسی منابع نشان می دهد که موضوع فرم گستره زیادی 
از ادبیات تا هنر، فلسفه هنر و معماری را در برمی گیرد. در 
خصوص عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری فرم پژوهش های 
در  کوثری حقیقی  و  است. صفدریان  انجام  شده  مختلفی 
پژوهشی ضمن ارائه مؤلفه های فرم و عوامل تأثیرگذار بر 
را  امروز  تا  قاجار  دوره  اواسط  از  ایران  معماری  فرم  آن، 
از  ارزیابی قرار می دهند و نقش هر یک  مورد سنجش و 
مشخص   دوره  هر  در  فرم  شکل گیری  روند  در  را  عوامل 
مطلّبی،   .)1396 حقیقی  کوثری  و  )صفدریان  می کنند 
طریق  از  انسان گرا،  و  اکولوژیک  روان شناسی  بر  تکیه  با 
موجود  تجربی  و  هنجاری  نظریه های  محتوای  تحلیل 
معماری  در  عملکرد  و  فرم  رابطه  بررسی  به  معماری  در 
می پردازد )مطلبی 1385(. عالمی و همکاران ضمن تأکید 
بر نقش کلیدی سازه در شکل گیری فرم، با معرفی نیرو به 
عنوان عامل تأثیرگذار بر دو وجه سازه ای و معماری فرم 
و با تحلیل فرم های طبیعی، جریانات نیرویی در مصالح و 
تأثیر  و  می دهند  قرار  بررسی  مورد  را  مصنوعی  فرم های 
بر فرآیند طراحی فرم نشان می دهند  مفاهیم سازه ای را 
و  سیلوایه   .)1395 فریدنی  مشایخ  و  پوردیهیمی،  )عالمی، 
SPSS عوامل  و روش  از پرسش نامه  استفاده  با  همکاران 
را  اقلیم سرد کوهستانی  بومی  فرم معماری  بر  تأثیرگذار 
بررسی کرده و نتیجه می گیرند که باورها، عوامل رفاهی، 
شکل گیری  بر  ساخت،  فیزیکی  اصول  و  محل  جغرافیای 
فرم تأثیر دارند )سیلوایه و آصفی 1398(. هر یک از منابع 
فرم  بر  تأثیرگذار  عوامل  و  ویژگی ها  از  بخشی  موجود 
معماری را مورد توجه قرار داده اند ولی هیچ  یک، به تأثیر 
بر وجوه مختلف تشکیل دهنده فرم و میزان  عوامل مؤثر 
این هدف  با  بنا دارد  این پژوهش  نپرداخته اند.  تأثیر  این 
و  فرم  اقتباس وجوه  معماری مطلوب، ضمن  فرم  معرفی 
تأثیرگذاری  میزان  آن ها،  بر شکل گیری  تأثیرگذار  عوامل 

این عوامل را شناسایی نماید.

4. سؤاالت پژوهش
1. مؤلفه های سازنده فرم معماری چیست و عوامل مؤثر بر 

این مؤلفه ها کدامند؟
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2. مراتب این عوامل تأثیرگذار در طراحی یک فرم معماری 
مطلوب چیست؟

5. مفهوم فرم
واژه فرم در علوم و فنون مختلف معانی متفاوتی دارد؛ در 
 "Forma" التین  در  و   "Forme" صورت  به  فرانسه  زبان 
فرم،  آکسفورد،  در   .)Turner 2003, 312( می شود  بیان 
پیدا  ظهور  و  می آید  وجود  به  شکل  یک  که  "طریقه ای 
 Weiner, Simpson, and( شده  است  معنی  می کند" 
Proffitt 1993, 196(. در Webester به: 1. شکل خاص هر 
چیز، 2. پیکر یا ترکیب یک شخصیت یا جانور، 3. فلسفه، 
سرشت مطابق با واقع یا شخصیت ذاتی یک چیز به صورت 
 Neufeldt and Guralnik 1994,( از ماده و غیره  متمایز 
548( اشاره  می شود. در زبان فارسی، آن را شکل، صورت، 
قالب و نمونه )دهخدا 1335( و ریخت، شکل، وضع )معین 
1371(. معنا کرده اند و معانی مصدری آن درست  کردن، 

ایجاد کردن، ساختن و به  وجود آوردن )باطنی 1376، 514( 
است. برای فهم بهتر مفهوم فرم ابتدا به معنی و چیستی 
فرم در میان نظرات فالسفه پرداخته  می شود و مفهوم فرم 

معماری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

5-۱- چیستی و فلسفه فرم
است  دوره  آن  بر  حاکم  فلسفه  معلول  دوره  هر  در  فرم 
نموده اند  ارائه  آن  برای  مختلفی  تعاریف  نظریه پردازان  و 
که می توان آن ها را در سه بعد معنایی، مادی و مادی و 
به مباحث  توجه  با  نمود )جدول 1(.  معنایی دسته بندی 
جدول 1، فرم صرفاً معطوف به یک بعد مادی یا معنایی 
یک  اجزای  ساختاری  روابط  و  ترکیب  نظام  فرم  نیست. 
پدیده است که شخصیت و هویت قابل  درک آن پدیده را 
شکل  می دهد؛ دارای وجوه ذهنی است و در عین وحدت 

با ماده و محتوا، با آن ها تفاوت دارد.

جدول ۱: چیستی و فلسفه فرم

ماخذنظریهنظریه  پردازانرویکرد
تمام موجودات، تابع صور واقعی اند که در عالم معنا نقش می بندد. فرم افالطونمعنا

مقابل ماده است و اصلی ثابت، تکرارناپذیر، قابل اعتماد و تعریف پذیر 
و دارای دو مرتبه درونی )باطنی( و بیرونی )ظاهری( است.

)ظفرمند 1381، 17(

برای فهم معنای هنر سنتی، باید معنای صورت آن را درک نمود. سید حسین نصر
معنای فرم به گونه ای که شامل حقیقت شیء گردد تقریباً از میان 
رفته است. از این  رو توجه به بعد معنایی فرم امری ضروری است.

)نصر 1388، 216(

صورت به معنای وجود است و صورت واقعی هر چیز، طبیعت آن لویی کان
قبل از واقعیت مادی آن است.

)تقوایی 1389، 80(

مادی و 
معنایی

یکدیگرند. ارسطو مکمل  دو  این  و  تشکیل شده  فرم  و  ماده  از  هر شی ء 
موجودیت هر پدیده معلول چهار علت غایی، فاعلی، صوری و مادی 

است.

)صفدریان و کوثری حقیقی 
)11 ،1396

فرم پنج معنای متفاوت دارد: 1. نظم اجزا شی ء زیبا یا اثر هنری، 2. تاتارکیه ویچ
آن چه مستقیماً به حواس درمی آید، 3. حاشیه و خطوط کناری شیء، 

4. ذات مفهومی شیء و 5. مشارکت ذهن در عین مورد مشاهده.

)تاتارکیه ویچ 1381، 47(

اثر هنری، خود آیین است و فرم آن به معنای وجه زیباشناختی اثر کانتمادی
هنری است. تنها راه درک زیباشناسی هر پدیده صورت آن است و 

نه احساس و مفهوم آن.

)ضمیران 1385، 38(

هر چیزی که شکل، اندازه، رنگ و بافت داشته باشد، دیده شود، فضا وسیوس ونگ
اشغال کند، جهتی را نشان دهد و مکانی را مشخص کند، فرم است. 

فرم، شکلی مستقل، مثبت و قابل  تشخیص از پس زمینه است.

)ونگ 1398، 140(

5-2- فرم در معماری
 .)Zevi 1957( در معماری هدف هنرمند خلق فضا است
معماری  کالبد  تأثیر  تحت  انسان  که  است  کیفیتی  فضا 
درمی یابد و تصویر فضای عینی در آینه دل و ذهن انسان 
است )حجت 1377، 19(. فرم، این فضاها را به محیط تبدیل 
می کند و به آن ها کالبد می دهد. تأثیر مشترک کالبد و فضا 

در مفهوم حس مکان خالصه  می شود. حسی که ادراکی 
فراگیر از ظاهر تا باطن کالبد و فضاست که در بخش های 
ظاهری، کالبد و در بخش های تجریدی و باطنی، فضا عامل 
اصلی آن است )اردالن 1365، 11(. فرم و فضا در معماری از 
جمله مباحثی اند که تعاریف متفاوتی توسط اندیشمندان 
تعاریف  این  مشترک  وجه  است.  شده  ارائه  آن ها  برای 
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رابطه رفت و برگشتی میان سه عنوان معماری، فرم و فضا 
تأثیرپذیری  و  آن ها  بین  وابستگی  ایجاد  باعث  که  است 
آن ها از یکدیگر می گردد. دسته بندی های ارائه شده توسط 
نظریه پردازان نیز متأثر از این رابطه است و نمی توان هیچ 
دسته بندی قطعی برای فرم و فضا در معماری ارائه نمود. 
در برخی دیدگاه ها فضا، فرم را تعریف می کند و در برخی 
فرم، فضا را تعریف می کند و فضا موجودیتی وابسته دارد 

)امرایی 1393، 31(.
فرم، فضا را می سازد( الکساندر کاستلو: فضا از کنار هم قرار 
می گیرد1  شکل  آن ها  میان  رابطه  ایجاد  و  فرم ها  گرفتن 

.)Hannah 2002(
فضا، فرم را می سازد( اولین مؤلفه شکل دهنده به معماری، 
زمین و سایت است، بنابراین روند طراحی از تحلیل سایت 

شروع می شود2 )بیکر 1386(.
ادغام فرم و فضا( هر یک تداعی کننده دیگری است.

به منظور تحلیل صحیح فرم معماری و بررسی ویژگی های 

آن ابتدا باید درک درستی از مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار بر 
شکل گیری آن داشت؛ بنابراین در ادامه پژوهش به بررسی 

این مهم پرداخته می شود.

6. مؤلفه های فرم معماری
در خصوص مؤلفه های فرم افرادی چون آرنهایم، ادانتیس، 
بنابراین  کرده اند.  اظهارنظر  اندیشمندان  دیگر  و  گروتر 
فرم، می توان  بعد مادی و معنایی  اساس دو  بر  و  نظرات 
مؤلفه های فرم را به دو بخش ملموس و ناملموس تقسیم 
نمود. بخش ملموس که بر وضعیت مخاطب تأثیر می گذارد 
و باعث حظ بصری می گردد مواردی چون شکل ظاهری 
ناملموس مواردی چون  برمی گیرد و بخش  را در  و رنگ 
زمینه فرهنگی- اجتماعی و معنا را شامل  می شود. جدول 
2 جمع بندی نظرات صاحب نظران در این مورد را به  طور 

خالصه بیان  می کند.

 جدول 2: مؤلفه های ملموس و ناملموس فرم معماری

مؤلفه های ملموس
ماخذشرحمولفه
امری بصری است و کلیتی قابل  رؤیت که در قالب خطوطی دو بعدی ظاهر شده و جداکننده شکل

فرم از زمینه است. سبب ارتباط بصری مخاطب با محیط اطراف و اولین مرتبه درک مخاطب 
از فرم است.

)فالمکی 1390، 55(

به تناسب در فرم و ارتباط اجزا با یکدیگر ارتباط دارد و باعث القا احساسات مختلف به مخاطب مقیاس
می گردد. از دو وجه اهمیت دارد: اندازه فرم نسبت به مخاطب و اندازه فرم نسبت به زمینه.

)پاکزاد و بزرگ 1397؛ بانی 
مسعود 1384(

کیفیتی از فرم است که به درک بصری و معنایی آن کمک می کند. معانی شامل معنای رنگ
قراردادی، فرهنگی یا نشانه ای است و احساس مخاطب را متأثر می سازد.

)صفدریان و کوثری حقیقی 
)1396،33

یکی از ویژگی های ذاتی مصالح که از طریق المسه و بینایی تجربه و درک می شود. شامل: زبری، بافت
نرمی، خلل و فرج مصالح و غیره.

 Shams Dolatabadi et al.(
)2018

دو معنا: 1. موقعیت جغرافیایی یا ابعاد فیزیکی مکان و 2. ظرفی برای انتقال معنا که طیفی از مکان
فرآیندهای اجتماعی- روان شناختی را در بر می گیرد.

)حیدری، مطلبی، و تاجی 
 Stedman 1393، 76؛

)2002, 565
قرارگیری فرم نسبت به عوامل محیط را نشان می دهد و دارای مؤلفه های چون اقلیم، تعادل، جهت

همسایگی، دید و منظر، شیب زمین و مذهب است.
)حیدری دلگرم 1396، 

)150
)دی چینگ 1943، 411(آرایش دلپذیر و هماهنگ یا تناسب اجزا و عناصر در هر طرح یا ترکیب، تعادل نامیده می شود.تعادل بصری

مؤلفه های ناملموس
ماخذشرحمولفه

محصول تعامل و کنش متقابل بین مخاطب و اثر معماری است و در چهار سطح معنای ابتدایی هویت و معنا
و شکلی، کاربردی، نمادین و احساسی طبقه بندی می شود.

)فالمکی 1390، 55(

)پاکزاد و بزرگ 1397؛ بانی درون مایه و هدف یک پدیده و جزئی از فرم است و عرصه ارزش ها و دانش های متعارف است.محتوا
مسعود 1384(

مؤلفه های 
فرهنگی

مجموعه ای از مؤلفه های فرهنگی که به یک چیز شخصیت می دهد و آن را نسبت به سایرین 
متمایز می نماید شامل مجموعه ای از آداب، اندیشه ها، اعتقادات و ارزش های یک جامعه است.

)صفدریان و کوثری حقیقی 
)1396،33

مؤلفه های 
اجتماعی

از ضروریات جوامع بشری با هدف ایجاد تعامالت بین انسان ها برای زندگی بهتر و دارای دو وجه 
کالبدی و کاربری است.

 Shams Dolatabadi et al.(
)2018
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7. عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری فرم
فرم بنا همواره متأثر از مجموعه عواملی است که توسط 
بر طرح تحمیل  و غیره  محیط، جامعه، کاربران، کارفرما 
در  و  آن ها  دسته بندی  و  عوامل  این  شناخت  می شود. 
نهایت تعیین میزان اثرگذاری آن ها بر وجوه مختلف فرم 
با هدف ایجاد یک فرم مطلوب باید مورد توجه قرار گیرد. 
برای تعیین عوامل تأثیرگذار بر فرم، ضمن رجوع به منابع، 
این عوامل از میان نظریات اندیشمندان استخراج شد. با 

تحلیل و بررسی این نظریات چنین استنباط می شود که 
شکل گیری مؤلفه های فرم حاصل دو دسته عوامل بیرونی 
و درونی است )جدول 3(. میزان تأثیرگذاری این عوامل 
بر فرم متناسب با شرایط و کاربری فرم، متفاوت است. به 
منظور درک میزان تأثیرگذاری، معمار باید قبل از مرحله 
و  کند  تجزیه وتحلیل  را  فرم  کاربری  و  شرایط  طراحی، 
اجرای  و  در جهت طراحی  عوامل  این  از  آن  با  متناسب 

فرم بهره ببرد3. 

جدول 3: عوامل تأثیرگذار در شکل گیری فرم

عوامل بیرونی
ماخذشرحعامل

کیفیت های 
زیباشناسانه

فرم باید زیبا و جذاب باشد تحت تأثیر اصولی چون هماهنگی، وحدت، تقارن، تعادل، رنگ 
مطلوب، نظم، تداوم، تنوع، وزن و آهنگ، درستی مقیاس و تناسب.

 Lang راهیل قوامی 1386؛(
)et al. 1974, 191

ضوابط و 
محدودیت ها

قوانین شامل دو دسته کمی )ضریب سطح اشغال، ضریب سطح زیربنا و غیره( و کیفی )مقیاس 
انسانی، چیدمان توده  و فضا، پیوستگی جداره ها، دانه بندی عمودی و افقی، خط آسمان و غیره(

)حسین پور و قنبری 1397(

شامل موارد مختلف استفاده در طراحی، سازه، مصالح، تأسیسات و غیره و در دو سطوح تحلیل فناوری
فرم و مسائل ساخت و اجرا

شامل مواردی چون اطالعاتی مربوط به منطقه و محل، فرم های بومی و ساختمان های موجود، زمینه
محیط  زیست، باستان شناسی، ریشه های فکری و اعتقادی و غیره است.

)الکساندر 1393؛ 
Corbusier 2013؛ 
)Heidegger 1954

)گرجی مهلبانی و دیگران شامل تابش خورشید، جهت باد، دما، رطوبت و غیره که نقش مهمی در شکل گیری فرم دارد.اقلیم
 Anderson 1390، 31؛

)1962

تا قبل از انقالب صنعتی، فرم و عملکرد دو بعد اساسی خلق آثار معماری بودند ولی با ظهور عملکرد
معماری مدرن توجه به عملکرد و تقلیل فرم در آثار معماری نمود یافت.

اقتصاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر شکل گیری فرم تأثیر می گذارد و با تأثیر بر مبانی اقتصاد
نظری، الزامات عملکردی، و قوانین و مقررات فرم را متأثر می سازد.

)صفدریان و کوثری حقیقی 
)1396

مؤلفه های ناملموس
ماخذشرحعامل

)صفدریان 1396(سبک غالب هر دوره که بر مبنای تفکر و حاکم بر آن دوره و پاسخگو واقعیات بیرونی است.پارادایم

سالیق و 
دیدگاه ها

از خصوصیات ظاهری آغاز می شود و در پیوند با دیدگاه های روز، به شکل گیری فرم منجر 
می شود.

)ایمانی و ظفرمندی 1396، 
)33

عوامل 
سیاسی

قدرت های سیاسی به وسیله فرم در معماری ایدئولوژی خود را می سازند و اقتدار خود را 
مشروعیت می بخشند. این فرم ها به تدریج موجب تغییر در سبک معماری جامعه می شود.

عوامل 
فرهنگی و 
اجتماعی

فرم و فضا در فرهنگ های متفاوت بر اساس شیوه زیست افراد، معانی مختلفی به خود می گیرد. 
مهم ترین عوامل فرهنگی- اجتماعی هنجارها، نمادها، نقش ها، بینش ها و غیره هستند.

)سیفیان و محمودی 1386، 
)3

8. سنجش تأثیر مؤلفه ها بر وجوه فرم
محدودیت و کمبود منابع درباره رابطه عوامل شکل گیری 

با  تا  داشت  آن  بر  را  پژوهشگران  آن،  مؤلفه های  و  فرم 
از  استفاده  با  حوزه  این  متخصصان  نظرات  جمع آوری 
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کنند.  استخراج  را  رابطه  این  میزان  و  نحوه  پرسش نامه، 
جامعه آماری این پژوهش از یک گروه 50 نفری استادان 
معماری دانشگاه و مهندسان معمار حرفه ای با سابقه کار 
و  مؤلفه ها  تعدد  است.  تشکیل  شده  سال   10 دست کم 

عوامل مختلف، نویسندگان مقاله را بر آن داشت تا پیش 
از طراحی پرسش نامه، نسبت به تلفیق آیتم های مرتبط با 

یکدیگر و کاهش آن ها اقدام کنند )شکل 1 و 2(.

شکل ۱: تلخیص مؤلفه های فرم

شکل 2: تلخیص عوامل تأثیرگذار در شکل گیری فرم

با توجه به دسته بندی مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار بر فرم، 
سؤاالت پرسش نامه در چهار دسته مختلف تنظیم گردید. 
در این ارزیابی مؤلفه های فرم ثابت هستند و عوامل مختلف 
تغییر می کنند تا میزان تأثیرگذاری آن ها مشخص شود. 
مؤلفه های فرم شامل مواردی چون شکل، مکان، هویت و 
محتوا و وجوه فرهنگی و اجتماعی و عوامل تاثیرگذار شامل 
اصول زیباشناسی، فناوری، زمینه و عوامل مستقل است. 

پس از انجام نظرسنجی ها، جهت تحلیل داده ها از الگوی 
اعتمادپذیری  میزان  شد.  استفاده   SPSS نرم افزار  آماری 
آلفای  ضریب  روش  از  استفاده  با  پرسش نامه ها  پایایی  و 
کرونباخ  آلفای  گرفت. ضریب  قرار  بررسی  مورد  کرونباخ 
این پرسش نامه 0.896 است که بیانگر پایایی مطلوب این 

پرسش نامه است )جدول 4(.

جدول 4: ضریب آلفای کرونباخ

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaCronbach's Alpha Based on Standardized ItemsN of Items

0.8960.89764
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نیز  و  به تفکیک مؤلفه ها  امتیازهای کسب شده هر عامل 
در  و  محاسبه  مؤلفه ها  تمام  بر  عامل  هر  امتیاز  میانگین 
در  کسب شده  امتیازات  بررسی  گردید.  ارائه   5 جدول 

ایجاد  هر بخش نشان می دهد که عامل مورد بررسی در 
کدامیک از مؤلفه های فرم تأثیر دارد.

جدول 5: ارزیابی رابطه عوامل و مؤلفه های فرم بر اساس پرسش نامه ها

معیارهای 
معیارهای جزئیکلی

مؤلفه های فرم
میانگین

فرهنگی  و اجتماعیهویت  و محتوامکانشکل

عوامل تأثیرگذار بر فرم

اصول زیباشناسی

7.006.256.307.006.64هماهنگی
6.005.954.904.905.44تقارن
5.555.555.505.955.64تنوع

8.457.056.656.007.04هندسه

فناوری

5.604.753.903.704.49هوش مصنوعی
7.355.754.454.105.41سازه

4.804.853.303.104.01تأسیسات
7.357.306.506.907.01مصالح

زمینه

6.756.706.956.406.70محیط مصنوع
7.958.157.707.507.82محیط طبیعی
7.908.108.259.058.32محیط تاریخی

عوامل مستقل

7.507.357.356.907.27نوع کاربری
7.106.606.756.706.79اقتصاد وسیاست

6.956.707.708.057.35ارزش ها
6.956.607.507.757.20اندیشه ها

7.057.356.255.956.65ضوابط شهرسازی

شکل 3: میزان تأثیرگذاری هر عامل بر هر مؤلفه فرم
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شکل 4: میانگین میزان تأثیرگذاری هر عامل بر مؤلفه های فرم

نتایج نشان می دهد عامل محیط تاریخی بر مؤلفه فرهنگی 
و  فرهنگی  وجوه  بر  تأسیسات  و  بیش ترین  اجتماعی  و 
هم چنین  و  نموده اند  کسب  را  امتیاز  کم ترین  اجتماعی 
میانگین امتیازها حاکی از آن است که عامل محیط تاریخی 
بیش ترین و تأسیسات کم ترین تأثیر را بر مؤلفه های فرم 
اعداد  این  برتری  آیا  که  دارد  وجود  این سؤال  اما  دارند. 
محیط  عامل  تأثیر  میزان  برتری  نشان دهنده  )میانگین(، 
تاریخی بر مؤلفه های فرم است؟ با استفاده از آزمون های 
همبستگی پیرسون و بررسی معناداری هر یک از عوامل، 
می توان به این مهم پاسخ داد. بررسی میزان همبستگی 
مؤلفه های فرم با هر عامل تأثیرگذار و رابطه معنادار بین 
ترتیب  به  همبستگی  بیش ترین  که  می دهد  نشان  آن ها 

اولویت با عوامل بعدی است:

1. محیط تاریخی )0.825(، 2. محیط طبیعی )0.798(، 3. 
نوع کاربری )0.703(، 4. هندسه )0.700(، 5. هماهنگی 
)0.645(، 6. ارزش ها )0.642(، 7. اندیشه ها )0.634( و 8. 

مصالح )0.631(.
مؤلفه های  با  بیش ترین همبستگی  دارای  تاریخی  محیط 
فرم است. این بدان معنی است که بین محیط تاریخی و 
مؤلفه های فرم رابطه معنادار قوی وجود دارد. تطبیق نتایج 
به دست  آمده از مصاحبه ها با نتایج حاصل از مطالعه آمار 
استنباطی بیانگر آن است که هر عاملی که جامعه آماری 
لحاظ  آن  برای  بیش تری  امتیاز  و  داشته اند  تأکید  آن  بر 
مؤلفه های  با  قوی  رابطه  نیز  معناداری  لحاظ  از  نموده اند 
فرم دارد و این بدان معنا است که اولویت بندی ارائه شده 

برای عوامل تأثیرگذار، مناسب است )جدول 6(.

جدول 6: میزان همبستگی امتیاز هر یک از عوامل با مجموع امتیازها

هماهنگی

تقارن

تنوع

هندسه

ش مصنوعی
هو

سازه

تأسیسات

مصالح

محیط مصنوع

محیط طبیعی

محیط تاریخی

نوع کاربری

ت
اقتصاد و سیاس

ش ها
ارز

اندیشه ها

ضوابط شهرسازی

0.645ضریب پیرسون
**

0.383

0.256

0.700
**

0.244

0.260

0.055

0.631
*

0.346

0.798
**

0.825
**

0.703
**

0.349

0.642
**

0.634
**

0.424

ضریب معناداری

0.002

0.096

0.214

0.001

0.301

0.268

0.817

0.006

0.135

0.000

0.000

0.000

0.131

0.002

0.003

0.062

20202020202020202020202020202020تعداد
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

AHP 9. تجزیه وتحلیل یافته ها با روش
با توجه به اهداف این پژوهش مبنی بر بررسی تأثیر عوامل 
مختلف بر مؤلفه های فرم و با مالحظه روش AHP، اولین 
ساختاری  ایجاد  سلسله مراتبی،  فرآیند  تحلیل  در  قدم 

سلسله مراتبی متشکل از اهداف، معیارها، گزینه ها و ارتباط 
تصمیم متشکل  از درخت  راستا  این  در  است.  آن ها  بین 
کلی،  معیارهای  تصمیم گیری،  کلی  هدف  چهار سطح  از 

معیارهای جزئی و گزینه ها استفاده می شود )شکل 5(.
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شکل 5: ساختار سلسله مراتبی مساله مورد پژوهش

به  دو  معیارها  زوجی  ماتریس  از  استفاده  با  بعد  گام  در 
یک  هر  اهمیت  درجه  و  می شوند  مقایسه  یکدیگر  با  دو 
 .)7 )جدول  می شود  مشخص  دیگری  به  نسبت  آن ها  از 
از  مقایسات زوجی وزن هر یک  ماتریس  از تشکیل  پس 
مقایسه های  پژوهش،  این  در  می شود.  استخراج  معیارها 
زوجی معیارها بر اساس نتایج حاصل از مطالعات میدانی 

زوجی  مقایسه  نتایج  است.  صورت گرفته  )پرسش نامه( 
تعیین شده  معیارهای  میان  از  که  نشان  می دهد  معیارها 
معیار محیط تاریخی با ضریب اهمیت 0.08 بیش ترین و 
معیار تأسیسات با ضریب 0.039 کم ترین تاثیر را بر مولفه 

های فرم دارند )شکل 6(.

جدول 7: ماتریس مقایسه زوجی عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه های فرم

ضوابط شهرسازی

اندیشه ها

ش ها
ارز

ت
اقتصاد و سیاس

نوع کاربری

محیط تاریخی

محیط طبیعی

محیط مصنوع

مصالح

تأسیسات

سازه

ش مصنوعی
هو

هندسه

تنوع

تقارن

هماهنگی

معیار

1.00 0.92 0.90 0.98 0.91 0.80 0.85 1.00 0.95 1.65 1.22 1.46 0.94 1.17 1.22 1.00 هماهنگی
0.81 0.75 0.74 0.80 0.75 0.65 0.69 0.81 0.78 1.35 1.00 1.21 0.77 0.97 1.00 تقارن
0.85 0.78 0.76 0.83 0.78 0.68 0.72 0.84 0.80 1.40 1.04 1.25 0.80 1.00 تنوع
1.05 0.98 0.96 1.03 0.97 0.84 0.90 1.05 1.00 1.75 1.30 1.56 1.00 هندسه
0.67 0.62 0.61 0.66 0.62 0.54 0.57 0.67 0.64 1.11 0.83 1.00 هوش  مصنوعی
0.81 0.75 0.74 0.80 0.74 0.65 0.69 0.81 0.77 1.34 1.00 سازه
0.60 0.55 0.54 0.59 0.55 0.48 0.51 0.59 0.57 1.00 تاسیسات
1.05 0.98 0.96 1.03 0.97 0.84 0.90 1.04 1.00 مصالح
1.00 0.93 0.91 0.99 0.92 0.80 0.86 1.00 محیط مصنوع
1.17 1.08 1.06 1.15 1.07 0.93 1.00 محیط طبیعی
1.25 1.15 1.13 1.22 1.14 1.00 محیط تاریخی
1.09 1.00 0.99 1.07 1.00 نوع کاربری
1.00 0.94 0.92 1.00 اقتصاد و سیاست
1.10 1.02 1.00 ارزش ها
1.08 1.00 اندیشه ها
1.00 ضوابط  شهرسازی
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شکل 6: ضریب اهمیت معیارها )عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه های فرم(

9-۱- وزن نسبی مؤلفه های فرم بر اساس معیارها
بررسی نحوه تأثیر هر معیار بر روی مؤلفه های فرم نشان 
 می دهد که با توجه به معیارهای هماهنگی، مؤلفه های شکل 
و فرهنگی و اجتماعی بیش ترین وزن را به  دست  آورده اند. 
بر اساس معیارهای تقارن، هندسه، هوش مصنوعی، سازه، 
وزن  بیش ترین  شکل  مؤلفه  سیاست،  و  اقتصاد  و  مصالح 

در  را  وزن  بیش ترین  مکان  مؤلفه  است.  کرده  کسب  را 
خصوص معیارهای تأسیسات، محیط طبیعی و نوع کاربری 
به  دست  آورده  است. با توجه به معیار محیط مصنوع، مؤلفه 
هویت و محتوا دارای بیش ترین وزن است. مؤلفه فرهنگی 
و اجتماعی بیش ترین وزن را در خصوص معیارهای تنوع، 

محیط تاریخی، ارزش ها و اندیشه ها کسب کرده است.

شکل 7: اولویت بندی مؤلفه ها بر اساس میزان تأثیرپذیری از معیارها

معیارها  اساس  بر  مؤلفه ها  اولویت بندی   -2-9
)عوامل تأثیرگذار بر فرم(

بر اساس یافته های حاصل از ماتریس زوجی و وزن نسبی 
نرم افزار  در  مؤلفه ها  تأثیرپذیری  اولویت بندی  معیار،  هر 

Exoert Choice انجام گرفته است که بر اساس آن مؤلفه 
شکل با وزن نهایی 0.264 به لحاظ تأثیرپذیری از معیارها 
در رده نخست و مؤلفه هویت و محتوا با وزن نهایی 0.241 

در رده آخر قرار می گیرد )شکل 7 و 8(.

Ideal Model شکل 8: تحلیل حساسیت اولویت بندی مؤلفه ها در حالت

عوامل  میان  از  که  می دهد  نشان  پژوهش  تاریخی، یافته های  محیط  عامل های  فرم،  شکل گیری  در  مختلف 
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محیط طبیعی، نوع کاربری، هندسه، هماهنگی، ارزش ها، 
اندیشه ها و مصالح تأثیر به سزایی در شکل گیری فرم دارند. 
بلکه  ندارند  تأثیر  عوامل  سایر  که  نیست  معنا  بدان  این 
تأثیر آن ها به نسبت عوامل مذکور کم تر است. به منظور 
دقت در پژوهش و هم چنین آزمون یافته ها می توان یکی 
از ساختمان های مهم و تأثیرگذار در معماری معاصر را با 
توجه به این عوامل ارزیابی نمود تا میزان تأثیرگذاری هر 

عامل در شکل گیری فرم این بنا مشخص شود. 

بر  مختلف  عوامل  تأثیر  بررسی  و  تحلیل   .۱0
شکل گیری ساختمان سازمان میراث فرهنگی4 

طراحی ساختمان سازمان میراث فرهنگی در سال 1353 

و  امانت  حسین  دفتر  به  هنر  و  فرهنگ  وزارت  توسط 
همکاران سپرده شد. این ساختمان دارای سه بخش است. 
خدماتی  و  اداری  بخش های  گالری ها،  شامل  اول  بخش 
واقع در قسمت  آمفی تئاتر  و کتابخانه، بخش دوم، سالن 
چاپخانه،  ساختمان  شامل  سوم  بخش  و  مجموعه  غربی 
عوامل   .)9 )شکل  گرفته  است  قرار  مجموعه  جنوب  در 
که  داشته اند  تأثیر  مجموعه  این  در شکل گیری  مختلفی 

در ادامه راجع به آن ها بحث می شود.

شکل 9: بخش های سه گانه ساختمان میراث فرهنگی )راست( و نمایی از ساختمان )چپ(

)www.razheh.com(

۱0-۱- اصول زیباشناسانه
فرهنگی  میراث  سازمان  مجموعه  بررسی  هماهنگی:   -
دارای  مجموعه  این  ساختمان های  که  می دهد  نشان  
بنا اصل واحدی  این  ساختار خطی هستند. در نماسازی 
دیده می شود و آن تغییر تدریجی و الیه الیه نما از سطوح 
شفاف زیرین به سطوح پر باالیی نما است. وجود سطوح 

باریک  شکاف  یک  با  نقاطی  در  که  آجری  وسیع  نسبتاً 
کیفیت  ایجاد  باعث  شده  شکست  دچار  قدی  پنجره  یا 
با تکرار آن در ساختمان های  صفحه ای در نما گردیده و 
آورده  به  وجود  را  احجام  در  یکپارچگی  نوعی  مجموعه، 

 است5 )شکل 10(. 

شکل ۱0: ساختار خطی ساختمان در اطراف حیاط ها )راست(، قرارگیری سطوح پر بر روی سطوح متخلخل )چپ( و 
تکرار عناصر نماسازی )پایین(

)www.razheh.com(
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و  تاق  حیاط ها،  باغچه  نماسازی ها،  در  تقارن  تقارن:   -
و  میانی  چهارسوق  فضای  به  منتهی  محورهای  تویزه ها، 
غیره نمونه هایی از استفاده از تقارن در ساختمان است. در 

برخی بخش ها، این تقارن نسبت به محوری پنهانی انجام  
است6  مشاهده  قابل  دوبعدی  تصاویر  در  تنها  و  می گیرد 

)شکل 11(.

شکل ۱۱: عدم تقارن در جوانب شرقی و غربی حیاط ورودی )راست(، تقارن در پالن )چپ( و تقارن در نما )پایین(

)www.razheh.com(

موجب  ساختمان  این  احجام  نمودن  پس وپیش  تنوع:   -
که  شده  نما  روی  اندازه  سایه  و  مختلف  سطوح  ایجاد 
نیز  بصری  تنوع  ایجاد  موجب  فضایی  تنوع  بر  عالوه 
گردیده  است7. تقسیم بندی نماهای افقی و یک دست با 

بازشوهای عمودی و ایجاد خلل و فرج در نما و هم چنین 
ایجاد عقب نشینی در ورودی ها باعث شکل گیری یک بافت 
بر بدنه ساختمان شده است و از یکنواختی آن می کاهد 

)شکل  12(.

شکل ۱2: اختالف ارتفاع در نمای جنوبی حیاط ورودی با نماهای جانبی )راست(، پس وپیش شدن احجام )چپ( و 
حرکت تدریجی احجام در نمای ورودی )پایین(

)www.razheh.com(

مجموعه  نماهای  و  برش ها  پالن ها،  بررسی  هندسه:   -
شکل گیری  روند  در  که  می دهد  نشان   فرهنگی  میراث 
این بنا طراح با اشراف به هندسه، تناسبات و مقیاس این 
مجموعه را طراحی کرده، به طوری که نمود این رویکرد را 
می توان در فرم، حجم، پالن و غیره مشاهده نمود. استفاده 

از احجام مستطیل و مربع در فرم و هم چنین بهره گیری 
از هندسه مستطیل، مربع و هشت ضلعی در طراحی پالن 
و نما مهم ترین نمود استفاده از هندسه و تناسبات در این 

ساختمان است )شکل 13(.
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شکل ۱3: استفاده از تناسبات مستطیل و هشت ضلعی و مدول مربع در پالن )راست(، استفاده از احجام هندسی در 
فرم )چپ( و استفاده از تناسبات مستطیل در نما )پایین(

)www.razheh.com(

۱0-2- فناوری
و  مصنوعی  هوش  کاربرد  سابقه  مصنوعی:  هوش   -
اجرای  و  طراحی  فرایند  در  آن  با  مرتبط  فناوری های 
برمی گردد.  به دهه 70 خورشیدی  ایران  در  ساختمان ها 
بنابراین این عامل در طراحی و ساخت مجموعه سازمان 

میراث فرهنگی تأثیری نداشته است.
- سازه: سیستم سازه این بنا قاب فوالدی است، به صورت 
مدوالر شکل گرفته و با معماری بنا همسازی مناسبی دارد.

- تأسیسات: تأسیسات مورد استفاده در مجموعه میراث 
و  مصالح  زیر  در  و  نیست  نمایان  صورت  به  فرهنگی 

نماسازی ها پنهان شده است. از این  رو تأثیر منفی بر فرم 
ساختمان ندارد و سبب شده که کارکرد آن حفظ شود.

در  غالب  مصالح  عنوان  به  آجر  از  بهره گیری  مصالح:   -
فرم  در  انسجام  موجب  ساختمان  این  مختلف  بلوک های 
کلی بنا شده است. استفاده از تزیینات به صورت محدود 
در جداره ها به ویژه در ورودی بنا و سقف ها، فرم بنا را در 
طراح  داده  است.  قرار  ایران  سنتی  معماری  از  زمینه ای 
در طراحی جداره های داخلی نیز از آجر استفاده  کرده تا 

انسجام درون و بیرون حفظ شود8 )شکل 14(.

شکل ۱4: استفاده از آجر به عنوان مصالح غالب در نماسازی بیرونی و درونی ساختمان

)www.razheh.com(

۱0-3- زمینه
- محیط مصنوع: وجود اختالف ارتفاع در احجام ساختمان 
احجام  نشستن  پس وپیش  هم چنین  و  فرهنگی  میراث 
و  فرم ساختمان  تکه تکه شدن  یکدیگر موجب  به  نسبت 
در نتیجه هماهنگی با بافت شهری شده است. نورگیرهای 
که  مدوری  سقف های  و  بازارچه  راسته  سقف  در  ممتد 

اطراف  بافت  با  هماهنگی  می کند،  قطع  را  آن  امتداد 
ساختمان را تشدید می کند. از موارد دیگر مؤثر در پیوند 
ساختمان با بافت شهری می توان به رو کردن بنا به خیابان 
و ایجاد توازن نسبی در توجه داخل و خارج با استفاده از 
پنجره های رو به خیابان و پیش آمدگی و دعوت کنندگی 

ورودی اشاره کرد )شکل 15(.
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شکل ۱5: پس وپیش شدن احجام )راست(، نورگیرهای سقفی )وسط( و موقعیت شهری ساختمان میراث فرهنگی 
)چپ(.

)www.razheh.com(

فرهنگی،  میراث  در ساختمان سازمان  - محیط طبیعی: 
بلوک های  در  غربی  شرقی-  کشیدگی  ایجاد  با  طراح 
افزایش  را  جنوب  و  شمال  نور  از  بهره گیری  ساختمانی، 
سقفی  نورگیرهای  و  مرکزی  حیاط های  ایجاد  با  و  داده 
استفاده از نور شرق و غرب را کاهش داده است. به منظور 
ایجاد نور مطلوب به ویژه در جبهه جنوبی، طراح با قرار 
دادن بازشو و پنجره ها در عمق جداره، موجب سایه اندازی 
مطلوب بر روی بازشوها شده که در نتیجه نور به صورت 

غیرمستقیم وارد فضای داخلی می شود. 
- محیط تاریخی: نظر به این که ساختمان سازمان میراث 
بناهای  فرهنگی در بافت جدید تهران واقع شده است و 
اطراف آن سابقه تاریخی ندارند، ساختمان از بافت تاریخی 

ساختمان  ایده های  بررسی  اما  نیست.  متاثر  خود  اطراف 
معماری  از  برگرفته  مجموعه  این  ایده  که  می دهد  نشان  
سنتی ایران است. ساختار فضایی این مجموعه تحت تأثیر 
الگوی درون گرایی و بر اساس ساماندهی فضاها گرداگرد 
یک یا چند میانسرا است. در مجموعه اصلی این ساختمان، 
طراح با ایده از معماری بازار و عناصر آن از جمله تیمچه و 
چهارسوق، فرم بنا را به صورت ترکیب دو حجم در راستای 
این  نموده  است.  ایجاد  غربی  شرقی-  و  جنوبی  شمالی- 
محورها تداعی گر راسته های بازار و محل برخورد این دو 

محور تداعی گر چهارسوق بازار است )شکل 16(.

شکل ۱6: استفاده از الگوی چهارسوق بازار ایرانی )راست( و راسته بازار ایرانی )چپ( در طراحی مجموعه سازمان 
میراث فرهنگی

)www.mehnavaz.com(

۱0-4- عوامل مستقل
- نوع کاربری: مجموعه از سه ساختمان اصلی، آمفی تئاتر 
و چاپ خانه تشکیل شده است. در ساختمان اصلی با توجه 
به کارکرد آن به عنوان یک بخش فرهنگی و الگوی گرفتن 
و  برهم  عمود  محور  دو  با  ساختمان  فرم  ایرانی،  بازار  از 
محل تالقی این محورها به صورت یک چهارسوق تعریف 
 شده  است. با توجه به اهمیت این بخش از مجموعه، دو 
ورودی در بخش شمالی پیش بینی شده که یکی از آن ها 
مستقیماً به فضای ساختمان اصلی راه دارد و دیگر با ورود 
به حیاط، به ساختمان دسترسی پیدا می کند. دو بخش 
دیگر مجموعه شامل آمفی تئاتر و چاپ خانه که از اهمیت 
کم تری نسبت به بخش اصلی برخوردارند به صورت یک 

حجم مکعب شکل در ضلع غربی و جنوبی قرار می گیرند. 
ورودی  و  غربی  و  شرقی  ضلع  در  نقلیه  وسایل  ورودی 

آمفی تئاتر در مجاورت آن تعبیه  شده  است.
- اقتصاد و سیاست: پس از برگزاری مسابقه طراحی بنای 
میدان آزادی و موفقیت طرح، وزارت فرهنگ و هنر وقت، 
حسین  دفتر  به  نیز  را  مجموعه  این  ساخت  و  طراحی 
امانت واگذار کرد. طراحی و ساخت این ساختمان دولتی 
گرفت  انجام  دوره  آن  بر  حاکم  سیاست های  تأثیر  تحت 
سازمان  به  بنا  این  ساخت  روند  ادامه  انقالب،  از  پس  و 
توجه  با  نیز  سازمان  این  که  شد  واگذار  فرهنگی  میراث 
تیم  از طریق  را  نظر  مورد  تغییرات  به سیاست های خود 

اجرایی وابسته به خود در روند ساخت اعمال کرد.
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این مجموعه نشان  بررسی تفکرات معمار در  ارزش ها:   -
 می دهد که وی به مفاهیم معماری سنتی ایران به عنوان 
یک ارزش بی بدیل آگاه  بوده  است و تالش کرده که آن ها 

را در قالب جدید و متناسب با شرایط و کاربری بنا به کار 
گیرد )شکل 17(.

شکل ۱7: استفاده از محورهای عمود برهم و الگوی باغ چهاربخشی )راست( و بهره گیری از الگوی ساماندهی فضاها 
در اطراف میانسراها )چپ( در طراحی مجموعه سازمان میراث فرهنگی

- اندیشه ها: تفکر اصلی معمار در این پروژه ارائه راهکاری 
با  ایران  سنتی  معماری  معنایی  و  کالبدی  پیوند  جهت 
معماری نوگرا است. در همین راستا معمار با ایده از مفاهیم 
معماری سنتی از جمله درون گرایی، حیاط مرکزی، بازار و 
غیره فرم این ساختمان را شکل می دهد. از جمله ایده های 
معمار این بنا می توان به ترکیب عملکرد موزه و نمایشگاه 
با الگویی فضایی بازارچه های قدیمی اشاره کرد که در واقع 
نمایشگاهی،  فضاهای  برای  جدیدی  تعریف  ترکیب  این 

صنایع  دستی و هنری است.
میراث  مجموعه  ساختمان های  شهرسازی:  ضوابط   -
فرهنگی نسبت به خیابان در تراز پایین تری قرار گرفته اند 

و نسبت به لبه سایت نیز دارای فاصله هستند. هدف طراح 
و  اشرافیت  دید،  جمله  از  مباحثی  رعایت  اعمال  این  از 

سایه اندازی است.
بررسی تأثیر عوامل مختلف بر شکل گیری مجموعه میراث 
مختلف  طرق  به  عوامل  این  که  می دهد  نشان  فرهنگی 
بر مؤلفه های فرم تأثیر گذاشته و موجب شکل گیری این 
مجموعه شده اند. بدون شک تمام عوامل تأثیر یکسانی بر 
فرم مجموعه نداشته اند و معمار در طراحی این ساختمان 
است.  نکرده  دخیل  یکسان  میزان  به  را  مختلف  عوامل 
در جدول 8 نحوه تأثیر عوامل بر مؤلفه های در مجموعه 

میراث فرهنگی به صورت خالصه بیان شده است.

جدول 8: نحوه تأثیر عوامل مختلف بر مؤلفه های فرم در ساختمان سازمان میراث فرهنگی

معیارهای 
معیارهای جزئیشرحکلی

مؤلفه ها
فرهنگی و اجتماعیهویت و محتوامکانشکل

اصول زیباشناسی

نما  تدریجی  تغییر  احجام؛  ساختار خطی 
و ایجاد کیفیت صفحه ای در آن؛ استفاده 
از تناسبات هندسی در پالن، نما و برش؛ 
بهره گیری از تکرار در نماسازی؛ ایجاد تقارن 
نمودن  پس وپیش  برش؛  و  نما  پالن،  در 

احجام جهت ایجاد تنوع.

-***هماهنگی

-*-*تقارن

---*تنوع

-*-*هندسه

فناوری

انسجام در فرم با استفاده از آجر به عنوان 
مصالح غالب در نما؛ انسجام بیرون و درون 
بنا با استفاده از آجر در طراحی جداره های 
داخلی؛ انطباق سازه با معماری؛ همسازی 

تأسیسات با معماری.

----هوش مصنوعی

---*سازه

---*تأسیسات

-***مصالح

زمینه

هماهنگی  جهت  احجام  شدن  تکه تکه   -
راستای  در  احجام  ایجاد  شهری؛  بافت  با 
حداکثری  استفاده  جهت  غربی  شرقی- 
الگوهای  از  استفاده  جنوب؛  و  شمال  نور 
درون گرایی،  نظیر  ایران  سنتی  معماری 

غیره. و  بازار  راسته  مرکزی،  حیاط 

---*محیط مصنوع

*-**محیط طبیعی

****محیط تاریخی
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معیارهای 
معیارهای جزئیشرحکلی

مؤلفه ها
فرهنگی و اجتماعیهویت و محتوامکانشکل

عوامل مستقل

تعیین نوع دسترسی به هر فضا و تقدم و 
تأخر در آن با توجه به کاربری آن؛ ساخت 
مجموعه به سفارش وزارت فرهنگ و هنر؛ 
در  ایران  معماری  الگوهای  از  بهره گیری 
ایران  پیوند معماری سنتی  ایجاد فضاها؛ 
دید،  مباحث  به  توجه  نوگرا؛  معماری  با 

سایه اندازی. و  اشرافیت 

-***نوع کاربری

---*اقتصاد و سیاست

**-*ارزش ها

**-*اندیشه ها

---*ضوابط شهرسازی

میراث  ساختمان  شکل گیری  فوق  جدول  به  توجه  با 
میان  از  که  بوده  مختلفی  عوامل  تأثیر  تحت  فرهنگی 
آن ها هفت عامل محیط تاریخی، ارزش ها، اندیشه ها، نوع 
کاربری، محیط طبیعی، هماهنگی و مصالح تأثیر بیش تری 
محیط  عامل  است.  داشته  ساختمان  فرم  در شکل گیری 
تاریخی بر چهار مؤلفه شکل، مکان، هویت و محتوا و مؤلفه 
مؤلفه  سه  بر  اندیشه ها  و  ارزش ها  اجتماعی؛  و  فرهنگی 
نوع  اجتماعی؛  و  فرهنگی  مؤلفه  و  و محتوا  شکل، هویت 
کاربری، هماهنگی و مصالح بر مؤلفه های شکل، مکان و 
هویت و محتوا و محیط طبیعی بر مؤلفه های شکل، مکان 
هم چنین  می گذارند.  تأثیر  اجتماعی  و  فرهنگی  مؤلفه  و 
نشان  می دهد  ساختمان  این  در  فرم  مؤلفه های  بررسی 
که مؤلفه شکل بیش ترین میزان تأثیرپذیری را از عوامل 
مختلف دارد. مقایسه یافته های پژوهش و نتایج این تحلیل 
از عواملی که  به  طور نسبی آن دسته  نشان می دهد که 
بودند  برخوردار  باالتری  تأثیرگذاری  میزان  از  یافته ها  در 
تأثیر  نیز  فرهنگی  میراث  ساختمان  فرم  شکل گیری  در 

به سزایی داشته اند.

۱۱. نتیجه گیری
شکل،  مؤلفه  چهار  دارای  معماری  فرم  منابع،  اساس  بر 
اجتماعی  و  فرهنگی  مؤلفه های  و  محتوا  و  هویت  مکان، 
است و از طرفی چهار دسته عامل زیبایی شناسی، فناوری، 
گذارند.  تأثیر  آن  در شکل گیری  مستقل  عوامل  و  زمینه 
با توجه به گستردگی منابع و عدم قطعیت در وزن دهی 
و  مختلف  مؤلفه های  بر  عوامل  از  یک  هر  تأثیر  نحوه  به 
جایگاه هر یک از آن ها نسبت به دیگری، به این منظور از 

نظر نخبگان و متخصصین معماری، تحت قالب پرسش نامه 
زمینه،  عامل  ترتیب چهار  به  اساس  این  بر  استفاده شد. 
بیش ترین  فناوری  و  زیباشناسی  اصول  مستقل،  عوامل 
تأثیرگذاری و چهار مؤلفه شکل، مکان، مؤلفه های فرهنگی 
و اجتماعی و محتوا بیش ترین تأثیرپذیری را دارند. نتایج 
مذکور،  عوامل  میان  از  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش 
کاربری،  نوع  طبیعی،  محیط  تاریخی،  محیط  ترتیب  به 
هندسه، هماهنگی، ارزش ها، اندیشه ها و مصالح در ایجاد 
فرم مطلوب تأثیر دارند. این در حالی است که سایر عوامل 
تأسیسات،  سازه،  مصنوعی،  هوش  تنوع،  تقارن،  جمله  از 
اقتصاد و سیاست و ضوابط شهرسازی رابطه معناداری با 
نادیده گیری  برای  اما دلیلی  ندارند  میزان عالقه ساکنین 
باشند.  با عوامل مؤثر  تعادل  باید در  و  ندارد  آن ها وجود 
بر  مختلف  عوامل  تأثیر  بررسی  و  تحلیل  و  نتایج  آزمون 
که  می دهد  نشان  فرهنگی  میراث  ساختمان  شکل گیری 
کاربری،  نوع  اندیشه ها،  ارزش ها،  تاریخی،  محیط  عوامل 
محیط طبیعی، هماهنگی و مصالح بیش ترین تأثیر را بر 
عوامل  این  مقایسه  دارد.  ساختمان  این  فرم  شکل گیری 
با یافته های پژوهش حاکی از آن است که به  طور نسبی 
عوامل تأثیرگذار بر فرم ساختمان میراث فرهنگی با عوامل 
با  است  شده  استخراج  پژوهش  این  در  که  تأثیرگذاری 
یکدیگر تطبیق دارند. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت 
که در طراحی باید به عواملی که با مؤلفه های فرم رابطه 
معنادار دارند توجه ویژه نمود. به نظر می رسد، فرم مناسب 
و مطلوب حاصل در نظر گرفتن این سلسله مراتب است. 
اولویت تأثیرگذاری عوامل مختلف در طراحی فرم در قالب 

جدول 9 ارائه شده است.

جدول 9: عوامل تأثیرگذار در طراحی فرم

شرح عامل تأثیرگذار

حفظ آثار و بناهای تاریخی، هماهنگی با فرم و بافت منطقه تاریخی، الگوبرداری از معماری تاریخی توجه به محیط تاریخی1
بستر.

حفظ محیط  زیست، توجه به مؤلفه های اقلیمی از جمله دما، بارش، باد، تابش و غیره.توجه به محیط طبیعی2

همخوانی و هماهنگی فرم با عملکرد.پیوستگی با عملکرد3

رعایت تناسبات ظاهری، مقیاس انسانی و مقیاس شهری.هندسه متناسب4
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شرح عامل تأثیرگذار

وحدت، تعادل، رنگ مطلوب، نظم و توجه به وزن و آهنگ اجزای مختلف فرم.هماهنگی اجزا5

توجه به هنجارها، نمادها، ارزش ها و ساختارهای جامعه.پیروی از ارزش ها6

بهره گیری از پارادایم ها و سالیق و دیدگاه ها مختلف.مبتنی بر اندیشه ها7

مصالح بوم آورد، جنس مرغوب، اجرای مناسب و غیره.مصالح مناسب8

پی نوشت
1. بیش تر طراحان صنعتی از این دیدگاه استقبال می کنند.

2. معماران از عالقه مندان این رویکرد هستند.
3. به  طور مثال در یک کاربری شرایط اقلیمی در اولویت است و در دیگری عملکرد ارجحیت دارد.

4. این تحلیل با استناد به بازدید حضوری پژوهشگران از مجموعه و هم چنین با استفاده از اطالعات ارائه شده در کتاب 
معماری معاصر ایران جلد دوم )هادی میرمیران، ایرج اعتصام، و حمید میرمیران 1388( و کتاب نقد آثاری از معماری 

معاصر ایران )مهندسین مشاور نقش 1386( انجام شده است.
5. برای مثال می توان به تکرار پنجره ها در نما اشاره کرد که بر سطوح آن حرکت  می کنند و حتی آن را دور می زنند و 

در نمای حیاط ها نیز ادامه  می یابند.
6. در برخی از نماهای ساختمان مانند جوانب شرقی و غربی حیاط ورودی، گویی طراح به صورت عمدی حالت تقارن را 

به هم میزند و نما را غیرمتقارن می سازد.
7. نمونه آن در بخش شمالی و در کارگاه ها قابل  مشاهده  است.

8. بهره گیری از آجر به صورت غالب در بنا تحت تأثیر تفکر معمار در توجه به معماری سنتی ایران بوده اما برخالف 
معماری سنتی دیوارهای آجری نقش سازه ای ندارند و صرفاً جهت نماسازی استفاده شده اند.
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