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كيفيتفضايى
زيادى توجه ارقام و ابعاد و كمى جنبههاى به طراحى زمان در طراح
بيان به بيشتر ميشود، ــيده پرس طرح درباره او از كه هنگامي اما دارد؛
ازارائهكميتها، جنبههايكيفيوزيباشناختيمىپردازدوهدفخودرا
و فيزيكي كالبد و ظاهر فراسوي در معماران همه واقع در مىكند. بيان
كيفيت و ماهيت دنبال به ميكنند، ارائه آن بيان براى كه كميتهايي
(زهوى، است ايده يك بيان تنها هنرمند هر انديشه طرحهستند. اصلي
فيزيكو انتزاعىنيست. اينماهيتيگانهيكمفهومصرفاً اما .(1376
بايدتوجه براىدستيابىبهآنماهيتاست. ابزارمعمار كالبدمعمارى،
عواملديگرىهمچونذهنيتمعماردرزمان ازكالبد، داشتكهبهغير
درخلق تاريخى، نيزحافظه تجربياتمخاطبو سابقهذهنىو طراحى،

وهلهاول تجربهوقضاوتاثرمعمارىدر ماهيتيكاثرمعمارىمؤثرند.
مىشود. حاصل معمارى عينيت از متأثر حسى و آنى درك واسطه به
موجد فضا در آنها ادراك ــيوه ش و آنها بين رابطه و ــر عناص چگونگي
همموجبپديدآمدناحساساتىدر تركيببا در كيفيتهايىاستكه
آنها  به كه است كيفيتهايي معلول خود احساسات، اين مىشود. فرد
سه فضايى احساس و كيفيت از بحث در ميگويند. فضايي» «كيفيت

: دارد وجود متمايز و متفاوت مقوله
فضا يك ويژگىهاى 1

فضا كيفيت 2
.(1381 (پاكزاد، (احساس) كيفيتها روانى تأثير 3

انسان در وحدت حس ايجاد به منجر هم كنار در فضا كيفيتهاى
است.  وحدت اصل اصل، بنيادىترين نيز سنتى معمارى در ــود. مىش
جهت در جنبهها همه تلفيق اسالمى دوره در ايرانى معمارى مطلوب
به چنينفضايىانسانرا بختيار،1380). نيلبهوحدتاست(اردالنو

 .(1376 (زهوى، مىسازد رام معنوى لحاظ به و مىكند جذب خود
فضا و زمان

ادراك و احساس تجربه، فضا، در ــان انس ــتقرار اس فرايند در زمان
به ادراكى لحاظ به فضا و زمان دارد. ــزايى بهس سهم آن كيفيتهاى

زمان  و مى گيرد صورت آن در ــت حرك با فضا ادراك ــتهاند. وابس هم
ــكل ش به ميتواند حركت برمىخيزد. حركت از بالفاصله و ــكارا آش
زمان برعكس، .(1387 (خيرآبادى، باشد خيالي يا و بصري فيزيكي،
بيش زمان فهم براي زنده سيستم مىشود. ادراك دروني ــكلي ش به
و دروني دگرگونيهاي به محيطي، تحوالت و بيروني ــاي محركه از
جذب چنانانسانرا گاهىفضا متغيرهايداخليخويشوابستهاست.
حـركت تنها و حتىبصرىمتوقفشده مىكندكهحـركتفيزيكىو
ايرانى باغهاى به مىتوان فضاها اينگونه ميان از مىيابد. ادامه خيالى

توجه  مسـير و مىدارند وا فـكر به را انسان كه فضـاهايى كرد. اشـاره
حركت توقف با كه فضاهايى مىدهند؛ تغيير انفس به ــاق آفـ از را او
تعدد اما ــود. مىش متوقف آنها در نيز زمان گويى بصرى، و ــى فيزيك
تجربه  مىگذارد؛ تأثير آن به مخاطب وابستگى بر مكان يك با برخورد
وابستگى و كمتر را آن فيزيكى خصوصيات به توجه مكان، يك بيشتر

در  ايرانى باغ رو اين از ــد. مىكن ــتر بيش را معانى تداعى و مفاهيم به
و عرفانى فلسفى، كلِى تعابير و واژهها با معموالً ما معمارى نوشتههاى

مىشود. توصيف شاعرانه گاهى حتى
از فاصلهگرفتن با جزءنگر، ــگاه ن يك به ــتيابى دس براى اينجا در
وابستگى شده سعى آن، كنونى جغرافيايى ــتر بس در ايرانى معمارى
عناصر بر توجه و يافته كاهش امكان حد تا كلى مفاهيم و معانى ــه ب
عوامل ابتدا رو اين از ــود. ش متمركز فيزيكى و كالبدى ويژگىهاى و
ــنا آش كمتر فضاى يك عنوان به درون عبد مقبره در حس اين ايجاد
باغ از نمونهاى عنوان به فين باغ با سپس و مى گيرد قرار بررسى مورد

مىشود. مقايسه ايرانى
درون عبد خواجه مقبره

مركزگرا ــه هندس با مربعى فضاى يك درون، عبد خواجه مقبره
است. گرفته قرار آن ضلع چهار در متفاوت فضاى چهار كه ــت اس
متمايز بقيه از و كرده شاخص را خود (ايوان) فضا چهار اين از يكى

درون، عبد خواجه مقبره
سمرقند،ازبكستان،

فضاى يــك بــا مواجهــه هنــگام
انسان در كه احساســى معمارى،
معيارهاى معلول مىشــود، ايجاد
از آن گســتره كه اســت متعددي
تا طرح فضايــى كيفيت و ماهيــت
و فضا خلق زمان در معمار ذهنيت
را ويژگىهاىروانىوتجربههاىشخصبازديدكننده
از ما قضاوت معيار تنها ميان، اين در مىگيرد. بر در
درنظرگرفتن بدون و عام- صــورت به معمارى- اثر
در ما احساس است. آن كالبد فضا، خلقكننده ذهنيت
عناصر نوع از كه اســت كيفيتهايى به وابسته فضا
در مىآيد. پديد ادراكشان شيوه و آنها بين رابطه فضا،
مىآورد پديد را كيفيتهايى فضا، ويژگىهاى حقيقت،
آنها از متأثر فضا، با مواجهه در شخص احساس كه
زندگى دوران طــول در كه فضاهايى ميان در اســت.
دارد وجود فضاهايى مىشــويم، روبرو آنها با خود
كه فضاهايى مىشود؛ متوقف آنها در زمان گويى كه
مىبرند. فرو خود به و مىكنند نشستن به وادار را ما
و تأملبرانگيزى ســكون، آرامش، چون احساســاتى
ايرانى» «باغهاى در خود شكل كاملترين در بىزمانى
عبد «خواجه مقبره چون فضاهايى مىشــود. محقق
نيز، مركزى آسياى در ولى» احرار «خواجه و درون»
بدونداشتنپيچيدگىهاىكالبدى،احساسمشابهىرا

ايجادمىكنند.
است مركزى آسياى به سفر محصول كه نوشتار اين
حسى چنين ايجاد كالبدى عوامل تطبيقى بررســى به
و درون) عبــد خواجه (مقبره يادشــده فضاهاى در
از كاشان) فين (باغ ايرانى باغ احساس با آن مقايســه
طريقبررسىويژگىهاىفضاوكيفيتهاىايجادشده
باتحليلشباهتها توسطآنهامىپردازدومىكوشدتا
ايجاد براى را (كالبدى) فيزيكى معيارهاى تفاوتها، و

اينحسمعرفىنمايد.
فضا، حس زمان، فضايـى، كيفيت كالبد، : كليـدى واژگان

درون. خواجهعبد مقبره سمرقند، فين، باغ كاشان،

منظر معمارى ارشد كارشناس غفورى/ at_igh@yahoo.comعطيه

كاشان، فين، باغ

منظر معمارى ارشد كارشناس غفورى/ هيهيه atيعطيعط igh@yahoo.com
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دارد قرار حياط وسط در ضلعى 8 شكل به حوض يك است. شده
سطح است. شده واقع آن ــه گوش چهار در بلند چنار درخت 4 كه
و بلند درختان مىدهد. انعكاس ــود خ در را فضا راكد، آب ــيع وس
محصوريت مىشوند. زمين به ــيد خورش نور ــيدن رس از مانع انبوه
برگ و ــاخ ش البهالى كه پرندگانى صداى از ــا فض بودن ــباع اش و
به چه و ديدارى ــاظ لح به چه را فضا مىكنند، ــى زندگ ــان درخت
فقدان و ــادگى س مىكند. مجزا اطراف محيط از ــنيدارى ش لحاظ
به درك قابل كليتى ــخص، مش ــه هندس كنار در انحرافى، عناصر

مىدهد. ارائه انسان
كه كـرده ايجاد را كيفيتهايى فضايى، ويژگـىهاى و عنـاصر اين
تأملبرانگيزى و آرامش ـــاس احس ايجاد باعث يكديگر با تركـيب در
با رنگهايى روانى، و فيزيكى ــايش آس محصول آرامش، است. ــده ش
توازن تعادل، هماهنگى، و آشنايى ماليم، صداى و نور كم، كنتراست
انعكاس، و راكد آب حضور محصول نيز تأملبرانگيزى و است نظم و
كنار در حس، دو اين ــت. اس پراكنده و ماليم نور و سادگى ــكون، س
نوعى به انسان سببمىشوندكه بيرون، عاملتفكيكفضاىحسىاز

نكند. احساس را فضا اين در زمان گذر
كاشان فين باغ

محور يك ايجاد ايرانى ــاغ ب در اصل عمومىترين و ــن ابتدايىتري
درختان محور اين ــمت س دو در ــت. اس باغ ميانه در طولى حركتى
يك محور اين ــدهاند. ش كاشته ــبز) س ــه هميش (معموالً ــايهانداز س
بىانتهايى فضاى مىدهد؛ ارائه زياد عمق با نقطهاى تك ــپكتيو پرس
ادراك از نوعى به و بنگرد خويش درون به مىكند وادار را ــان انس كه

.(1384 (منصورى، يابد دست شهودى
صداى كه است محور وسط در آب حضور باغ، در ديگر مهم عنصر
ميان در كه پرندگانى صداى كنار در كبكىها سينه توسط ايجادشده
منحصر يكفضاىشنيدارىخاصو دارند، برگدرختانآشيانه شاخو
از و خارج به داخل از ديد باغ محصوريت است. آورده پديد آن در بهفرد
خود اطراف محيط از بصرى لحاظ به را باغ و محدود را داخل به خارج
روشنايىماليمبهواسطهممانعتشاخوبرگدرختان نمودهاست. مجزا
ميان رنگى كنتراست كاهش سبب زمين، به خورشيد نور ــيدن رس از
مىتوان حقيقت در است. كرده ايجاد را ماليمى تركيب و شده عناصر

است. نموده محصور نيز باال از را فضا برگها و شاخ اين كه گفت

مقايسهتطبيقى
لحاظ به كه مىشود ــاهده مش فضا دو اين ويژگىهاى ــه مقايس با
اين عمده دارد؛ وجود آنها ميان عمدهاى تفاوتهاى هندسى كالبدىـ

: از است عبارت تفاوتها
در سكون بر مبتنى هندسه و فين باغ در حركت بر مبتنى هندسه

درون عبد خواجه مقبره
در جارى آب به درون عبد خواجه مقبره در راكد آب ــدن تبديلش

ايرانى باغ
اصلى، محور عناصـر ــت يكنواخ ريتم ايرانى ــاغ ب در ــت حقيق در
مىكند؛ تبديل خيالى حركت به تدريج به را فيزيكى و بصرى حـركت
توقفحركتفيزيكىوسپسبصرى،  با عبددرون خواجه مقبره در اما

مىيابد. حركت مجال خيال
نيز  و ديدوصدا بهلحاظكنترلنور، فضا ايندو اينتفاوتها، وجود با

مشابهتدارند. يكديگر بىپيرايگىبا سادگىو اضافى، حذفعناصر
اگركيفيتهاواحساسدوفضارابايكديگرمقايسهكنيم،شباهتهاى
در تأملبرانگيزى احساس كه تفاوت اين با مىكنيم؛ مشاهده بيشترى
اثر  در فين باغ در اما ــت اس ركود و ــكون س محصول درون، عبد مقبره

است. ايجادشده پيوسته ريتميكنواختو بيكرانگىو وسعتمجازى،

منابع
اصفهان. خاك، نشر شاهرخ، حميد : ترجمه وحدت، حس (1380) الله بختيار، ؛ نادر اردالن،
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شماره 3. نظر، باغ فصلنامه ايرانى، باغ زيبايىشناسى بر درآمدى (1384) امير سيد منصورى،

متفاوت كيفيتهاى معلول يا مىتواند فضا چند از مشترك احساس
نشأت متفاوتى ويژگىهاى از كه يكسانى كيفيتهاى معلول يا و باشد
فضايى كيفيتهاى و ويژگىها خود، خالقيت با معمار، است. گرفته
منحصر عين در كه ــد مىكن تركيب هم با و انتخاب ــهاى گون ــه ب را
يك خلق آورد. پديد را آشنايى و خوشايند احساس شكل، بودن بهفرد
عناصر، و ويژگىها چگونگى و چيستى از صرفنظر فضايى، احساس
كيفيتهاى و آنها بين رابطه و هم كنار آنها قرارگيرى ــكل ش معلول
نمىتواند كالبد يك از صرف تقليد اينكه عين در ــت. اس شده ايجاد

معناىاحساس به لزوماً نيز نامتشابه كالبد كند، ايجاد احساسيكسان
نظير كيفتهايى با فضا در زمان توقف احساس خلق نيست. متفاوت
مىشود. محقق هويتمندى و توازن تعادل، نظم، هماهنگى، وحدت،
كيفيتها، اين توسط ــده ش ايجاد آرامش حس فضاهايى، چنين در
تغييرات جلوه عدم فضا، سادگى و مىكند متوقف را فيزيكى حركت
فضا در حضور ابتداى در ــه ك ــفافى ش ذهنى تصوير و بيرونى محيط
اما ــود؛ مىش بصرى حركت توقف باعث و ــده ش ايجاد مخاطب براى

درمىآورد. حركت به را او خيال فضا تأملبرانگيزى

جمعبندى

و

.1388 نگارنده، : مأخذ فضايى، احساس و كيفيتها فضا، ويژگىهاى بين رابطه
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