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انتشـــارات تخصصی هنــــر،
ــازی معمـــــاری و شهرســ

بایـرس رافائلـی
ترجمة علی جاوید



مقدمـة مترجم
تولید فرم و رابطه اش با خلق فضا یکی از چالشــی ترین موضوعات و مباحثی است که روزانه 
طیف گســترده ای ازجامعۀ معماران، حرفه ای تا مبتدی، اســاتید تا دانشجویان را درگیر خود 
می ســازد. اگر فرم را مهم ترین ابزار یک معمار برای بیان و عینیت بخشــیدن به ایده اش در 
خلق فضای معمارانه بدانیم، آنگاه است که اهمیت شناخت و آگاهی به تکنیک های تولید فرم 
دوچندان می گردد. بســیاری از ایده ها و راه حل های معماران به دلیل عدم شناخت کافی آنها 
نســبت به تکنیک های تولید فرم در آثارشان متجلی و به منصه ظهور نمی رسد و یا پیوندی 
منطقی و معنی دار بین فرم نهایی و ایده های بیان شده نمی توان یافت. کتاب پیش ِ رو، راهنمایی 
مختصر در باب تکنیک های تولید فرم در معماری است. این کتاب مجموعه ای ارزشمند است 
که با گرد آوری و نمایش آثار مختلف معماری ســعی در بیانی ســاده، شفاف و صریح از زبان 
تولید فرم و فضا دارد. راهنمایی که نه تنها پایان مسیر طراحی نیست بلکه آغازی هوشمندانه 
برای فرایند پیچیدۀ تولید فرم و فضاهای معمارانه است. عالوه بر این کتاب حاضر سعی دارد تا 
رابطه ای مستقیم میان واژه و فرم برقرار کند. اینکه هر واژه چه معنای تخصصی در تولید فرم 
دارد و چگونه عملی را روی فرم، سازمان فضایی و نهایتاً جوهره آن انجام می دهد. آشنایی با 
این واژگان و عمل آنها روی فرم خود آغاز گر نوعی تفکر و اندیشۀ معمارانه در فرایند طراحی 
است که می تواند مسیر طراحی را شفاف تر، آگاهانه تر و تخصصی تر نماید. کتاب در چهار سطح 
به موضوع فرم می پردازد؛ ابتدا ر وش هایی در خلق فرم معماری را معرفی می کند؛ ســپس به 
تکنیک هایی برای ایجاد پیچیدگی های بیشتر در فرم ها می پردازد. در سومین گام، مسئله رابطه 
میان فرم ها مطرح می  شــود و در نهایت انواع ارتباط فرم با زمینه یا ســایت را بیان می کند.

کتاب مبانی فرم تاریخ انقضایی ندارد و متعلق به طیف خاصی از جامعه معماری نیست؛ بلکه 
به هر مخاطب پیــام و راه حل خود را منتقل می نماید و با هر پروژه و چالش جدید معماری 

می توان دوباره به آن رجوع کرد.
علـی جاویـد
دی ماه 1397



پیشگفتـار
در مطالعۀ این کتاب دو نگرش متفاوت می توانید داشته باشید: مانند کتابی درسی و  یا یک 
چالش. به عنوان یک کتاب درسی، اثری ارزشمند است زیرا برای تدریس راهبردهای جدید 
)و قدیمی ِ( ترکیب شکل، کتاب های هوشمندانه و ارزشمند چندانی وجود ندارد. اما به عنوان 
یک کتاب درســی، کتابی دارای تاریخ مصرف و متناقض خواهد بود. یک طراح بااســتعداد، 
دستور العمل های منسوخ و بی فایده را مورد استفاده قرار نمی دهد. پس بهتر است که به عنوان 
یک چالش به این کتاب نگریست؛ به عنوان یک حرکت در بازی شطرنج بی پایان در مقابل 

قوانین جاودانه و در عین حال تغییرپذیر خالقیت.

لوئیجی پرستیننزا پوگلیسی1 

می خواهم به شــما دربارۀ مطلبی ســخن بگویم که ما به دانشجویان فیزیکمان 
در ســال ســوم یا چهارم درس می دهیم... وظیفۀ من وقتی که شــما مطلبی را 
درک نمی کنید، متقاعد کردن  اســت نه وادار کردنتان به عقب نشینی. می بینید که 
دانشجویان فیزیک من مطلب را درک نمی کنند... به این خاطر  که من آن را درک 

نکرده ام؛ هیچ کس درک نمی کند.

ریچارد فاینمن2

1- Luigi Prestinenza Puglisi
2- Richard Feynman



مقدمـة
معماری از یک ایده متولد می شود. ایده ساختار ذهنی ِ خاصی است که ما برای سازماندهی، 
درک و معنا بخشیدن به تجربیات و اطالعات بیرونی از آن استفاده می کنیم. از این رو است 
که »دلیل جذابیت راه حل های خوب برنامه ریزی تنها نتایج فیزیکی شان نیست؛ بلکه  اغلب 

به دلیل ایده هایی است که آنها را هدایت کرده.«

معماری بدون هدایت توسط ایده های ماتریسی به عنوان اساس طراحی فضاها و ساختمان ها، 
نــاکام مانده و بــه »برنامه ریزی« صرف تنزل پیدا می کند.  شــاید بتوانید بعــداً طرح را با 
دکوراسیون یا راه حل های فرمی غنا ببخشید، اما آن را به »معماری« تبدیل نمی کند بلکه در 
بهترین حالت تنها فرم گرایی ساده است، چراکه معماری در دی ان ای1 یک بنا زندگی می کند؛ 

همچون ریشه های عمیقی که در تمام ساختار آن نفوذ کرده  است.

می تــوان معماری را »حجم« در »فضا« تصور کرد و یــا در نقطۀ مقابل، به مثابه »فضا«؛ 
فضایی ـ محیط و محاط ـ که  فشار می دهد و فشار را تحمل می کند.

ما در این کتاب به دنبال رابطۀ میان انتخاب یک »شکل ظرفی«2 خاص و دیگر کنش های 
فرمی وارد بر توده و همچنین چگونگی وابستگی شان به یکدیگر، از طریق مطالعۀ نمونه ها 
هســتیم. زمانی که شکل خاصی انتخاب و یا تصمیم نهایی دربارۀ آن گرفته می شود، آنگاه 
درصدد آزمودن راه حل های عملکردی، توزیعی و تکنیکی به طریقی هســتیم که نه تنها به 

شکل اصلی ِ انتخاب شده پشت نکنیم که حتی در صورت امکان آن را تقویت کنیم.

1- DNA
2- shape-container
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