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 چکیده 

 مکرایی از جدیرد تعریر  ارائره بررای معمراری، در رایر  تفهررا  و سرکهها از یر  هرر شردن مطرر  با و تاریخ از دوره ره در

 . است شده تالش عملهرد و فرم یسکت یعنی معماری در بنیادین

 ییدگرگره برا و ایرد مهغیرر برهده شناسرایه زیکرایی برداشرههای ترا عملهرردی ییازهرای از وسریعی محردوده در عراری ایرن ت

ایرن دو و تکعیرت  "عملهررد"و  "فررم"بنیرادی ارتکرا  برین دو مفهرهم  گردیرده ایرد. مهحره  معمراری، فضرای خلر  فرایند

کره مهجرش شرهی گیرری یگررش هرای فررم گررا و عملهررد گررا شرده و ترا یر مسرلمی  معمراری در روید طراحی از یهدیگر

ریرد اابری تامری وبررسری اسرت کره ماارره حا رر که هری  از این یگرش هرا برر شرهی گیرری فضرا هرا و ههیرت شرهری دا

 .تکیین میهند را ازاین ارتکاطا  و تا یرا  تر وسیع شناخت

 دوم ی دروهلره و شرهری وههیرت عملهررد فررم، مفهرهم خصره  در کاوشری او  ی وهلره در ماارره ایرن ی ارائره از هرد 

هری بررا بررسرری یمهیرره ای دو شررهر ههیررت شرر شررهی گیررریبررسرری ارتکررا  بررین فرررم و عملهرررد معمرراری و تررا یر  ن بر

 میالن ایهاریا و ارومیه می باشد.

 واژگان كلیدی:

 معماری،فرم، عملهرد، ههیت شهری 
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  مقدمه1-

 فررم یسرکت شناسری برازو  عملهررد و فررم برین مرا جکرری ای رابطره یرافهن و معمراری در عملهرد مفههم بررسی دیکا  به 

 . است  روری ایسایی های ییاز از مناسش مدری یافهن معماری در عملهرد و

 عملهررد شرناخت .دارد بسرهگی بخشرد، مری وحرد   ن کری بره کره اصرهری بره و خرارجی و داخلری سراخهار دو هر به فرم

 و ترامین بررای را الزم براراهه هرای اابلیرت میکایرد فررم دیگرر سرهی از میپرییرد. صرهر   ن فررم ادراک از اکری فضرا یر 

 سره یر  از و میهنرد پیردا معنرا  ن محهرهایی مفراهی  اسراس برر ییر  فررم هرر عملهررد. باشرد دارا هراعملهرد  ن پرییرش

 یسرکت معمرار یگررش بره دیگرر سرهی از و برهده گیرر در ایسرایی خصهصریا  از وسریعی مجمهعره برا گرایی مفههم عملهرد

 باشرد کراربردی چره گیررد مریارار بهرره مرهرد راسرها ایرن در کره هرچره پر .باشرد مرتکط می ها پدیده از ای مجمهعه به

 سرهدمند فضرا خلر  در کره هرچره کنری ، تعریر  اینگهیره را معمراری کره اگرر و ارزشرمند اسرت بصری، زیکایی حائ  چه و

و ارتکراطی پیییرده برین  میشرهد عملهررد از ج ئری زیکرایی بصرری کره اسرت  یگراه و میگرردد محسره  عملهرردی باشرد،

شرهی دهری فضراهای شرهری ترا یر مسرهای  داشرهه و ههیرت شرهری را کره بیرایگر  برارار مری شرهد کره برر این دو مفههم

 ماهیت شهر است به تناسش این ارتکا  را شهی داده و می ان کیفیت  ن را مشخص میسازد.

و شرناخت ارتکرا  برین  یهرا و یحرهه برارراری ارتکراطی  "عملهرردفررم و  " اهی  مفر بره بخشریدن وسرعت ابهردا رو ایرن از

 فعاریرت و ییازهرا از وسریع ای دامنره شرناخت بره را مرا و یمایرد مری  رروریاری  برین  یهرا تهسرط معمرار، درست و منط

 .سازد می مل م محیط باراهه یاگهن گه های اابلیت به دیگر سهی از و یهسه از ایسایی های

 ای رابطره بره یابیدسره جهرت دو ایرن برین مرا ارتکرا  سرپ  و "عملهرردفررم و  "دو مفهرهم  شرناخت بره ابهردا بنابراین 

 .پردازی  می مناسش
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 مبانی نظری: 2-

 :  فرم  2_1-

ترکیش عناصررری کرره مجمهعرره ای واحررد را برره وجررهد  ورده ایررد. روش و سررکهی کرره بررین در رغررت برره معنررای شررهی، ،فرررم

احررد بخشرریده وایررن عناصررر همرراهنگی برارررار کرررده و بطررهر خالصرره عرراملی کرره شخصرریهی ممهرراز برره مجمهعرره ای 

  .(2631است.)معین، 

 ترهانای کره مریاسرهفاده از  ن در مکاحره هنرری بسریار رایر  اسرت، بره گهیره یهی از اصطالحا  کلیدی اسرت کره« فرم»

ای هنررر در ی ررر گرفررت. مفهررهم فرررم یرر د عمررهم مررردم همیررهن مفرراهی  بنیررادینی ترررین مفرراهی  پایرره ن را یهرری از مهرر 

عرالوه برر ارتکراطی کره در چرارچه  ادراک خرهد از جهران و   و بردیهیاتی اسرت کره هررک چهن فضا، هسرهی و زمران جر

 ای ویرهه  نخرا  و از زاویره ایای خرهد ییر  بره گهیرهتخصرص و فعاریرت حرفره ی هرا دارد، در حیطرهمحیط زیدگی برا  ن

مفهرهم ایرن  هء تفراه  در درکو امهران بره وجرهد  مردن سر« فررم» کنرد. بره عرالوه براز برهدن حیطره معنراییرا تکیین می

 کند.مخهل  معنایی  ن را تاکید می واژه اساسی،  رور  پرداخهن به وجهه

های کلیرردی زیکاشناسرری اسررت و چیرر ی ییسررت کرره برره سررادگی بشررهد تعریرر  جررامع و در حایاررت فرررم یهرری از ماهررره

هرای زیکاشرناخهی اسرت. ماهرره دسرهگاه هرا یرامایعی از  ن ارایه کررد، ایرن کرار مسرهل م پررداخهن بره شرماری از سیسره 

فرم حاصی تغییر و تحه  یر  جریران تراریخی اسرت. خرهد زیکاشناسری ییر  یر  فر ینرد تراریخی اسرت و در واارع ج یری 

رود. واهری بره ایرن فر ینرد تراریخی دارت شرهد روشرن اسرت کره زیکاشناسری یهری از از کی تمردن فلسرفی بره شرمار مری

 خهرید.ه و حایات در  ن به ه  گره میهایی است که دو مفههم سهژعرصه

شناسری شناسری از جملره اصرطالحاتی اسرت کره اگرر زمران مطرر  شردن  ن بره اکری از هنرر و زیکاییفرم در هنر و زیکایی

شناسری و هنرر برهده اسرت. اصرطال  فررم در طره  تراریخ، مهناسرش برا یره  زمان بحره زیکاییتراز و ه بریگردد حداای ه 

جررایگ ین دو کلمرره یهیررایی « forma»هررای مهفرراوتی تکیررین شررده اسررت. واژه التینرری ه گهیررهیگرررش فیلسررهفان برر

morphe  وeidos  گشررهه اسررت. کلمررهmorphe کردیررد و هررای مشررههد اطررال  میرا بیشررهر برره فرمeidos  را در

 (.۵۸۳۱بردید )تاتارکیه ویچ، ار میهای ذهنی به کمهرد فرم

شناسری خرهد را برر اسراس مفهرهم فررم تکیرین کررد. برهد کره مکنرای تفهرر زیکاییکایت فیلسه  برجسهه  رمرایی شخصری 

تررهان گفررت او اورررین شخصرری بررهد کرره مفهررهم فرررم را در هنررر برره صررهر  ویررهه در مکاحرره زیکررایی برره طررهر روشررن می

را کره اما ایرن بردان معنرا ییسرت کره او اوررین فرردی برهد کره فررم را مطرر  کررد چر .(۵۸۳۸شناسی برجسهه کرد )کایت، 

شناسرری کمهررر برره  ن شناسرری فرررم جایگرراه خررهد را داشررهه اسررت وررری در میرران ی ریررا  دیگررر  زیکاییدر ترراریخ زیکایی

 تهان یادیده گرفت.چه یاش اساسی فرم را در ی ریاتی چهن تالید و بازیمایی یمیپرداخهه شده است. چنان

 :عملکرد 2_2-

اژه ای اسررت برره  رراهر  شررنا کرره  ن را در کنررار دو واژه دیگررر صررهر  و در معمرراری ودر رغررت برره معنررای کرراربرد وعملهرررد 

 ساخهار یهی از سه اصی حاک  بر معماری می شناسند.

 در یترممل امرا .یمعمرار یطراحر نردیفرا شررو  ۀیاطر و میداینرد یمعمرار در ن مفهرهمیبردیهی ترر و ساد ه ترین را عملهرد

  غراز در چنردان کره یمعمرار عملهررد یمعنرا کره دهرد یمر یشران یرمعمرا  ن در مفههم حضهر و عملهرد اصطال  کاربرد

خ، یترار از شیپر دوران از یایسرای مصرنهعا  در عملهررد ترداوم حضرهر و اردمت .سرتیی یهیبرد و روشرن رسرد یمر ی رر به
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 در نیادیربن یمفهرهم بره  ن شردن برد  و هس،یرهروویزمران و از یمعمرار ا یری ر مرهن در  ن حضرهر سرده نیچند ۀسابا

 ریتفسر و شرر  ازمنردیی را  ن کره  ورده دیر ن پد در ییهرا ابهرام و یدگیرییپ هجرده ، اررن اواخرر از یمعمار یها هیی ر

 یمعمرار جنرکش ایر گفهمران  یربره  شیکمراب کره یمعمرارای ی را تاابری در ترهان یمر را یدگیییپ نیشد  ا .است کرده

 .LAMPUGNANI,1989)) دید  ریما های  و  نگیهار ههگه و هسیوارهر گروپ ی را انیم مثالً دارید تعل 

مههره   یمعمرار یرۀی ر نیاورر پیردایش برا هم مران را یمعمرار یپرردازیره ی ر در عملهررد مفهرهم حضرهر سر غاز معمهالً

 یهرا هیری ر در .هسیرهروویو ۀسره گایر  اصره  در»هراسیلیهتی«اصرطال   برا گررید سرخن بره .داینرد یمر مایرده یبه جرا

 کره»فایهشرن«ال  اصرط .گرفرت را» هراسیلیهتی «یجرا» ن ینیکرایه«و»یهیهمرهدک«یهرا اصرطال  یبعرد یمعمرار

 یی رر مهرهن وارد مریکهرطال  اصر سره از رتررید اریبسر مهرراد  عملهررد بره کرار بررده مری شرهد , اسرت  یرامرروزه را

 .است شده یمعمار

 فانکشن 2_2_1-

 ادا کرردن، اجررا عمری کرردن، :رود یمر رکرا بره یمخهلفر یمعرای بره یسریایگل زبران در» فایهشرن«  ۀواژ ،یرغره ی رر از

 کره یعملر تیرفیک ،ی یرچ هرر یبررا مناسرش تیر  فعاریر ۀهیرو یره  تحمری؛ نیهمینر ،یذهن ای یهی یف تیکردن؛ فعار

 در هراًییها و یاخالار و ههشرمند یروهرایی چره در و جایرداران یهری یف ایردام در چره مری سرازد، برر ورده را ماصرهد خرهد

 ی یرچ ایر یفررد یبررا کره ییاشر ایر اسرت؛ ماصرهد یگروهر ایر رده بره مهعل  که یفرد اسشمن که ییه  عمل ؛ی یچ هر

  .اسرت شرده برگرفهره» هیفهیهسر«نیالتر ۀواژ و»هنیفهیهسر«یفرایسره ۀاز واژ »فایهشرن.«شرده اسرت گرفهره ی رر در

 ۀواژ برا احهمراالً شرهین ریاسرها شرده اخری دادن، ایجرام و کرردن اجررا یمعنرا بره«fungi »فعری از»هیفهیهسر«

«bhuṅkte» دارد یسکت ری  بردن  یمعنا به تیسایسهر زبان در . 

 نیرا برا دارد، دالررت یمعمرار عملهررد مفهرهم برر کره امرروز اسرت یاصرطالح نیپرکراربردتر و نیاصرلی ترر» فایهشرن«

 بره( برهد»فایهشرن «واجرد یمعمرار در یرهزده ،  ییره اررن انیرپا ترا .رسردی یمر هجرده  ارن از شیپ به  ن ۀسابا حا 

 بنرا درون یهیمهرای یروهرایی ایربنرا  یسراخهار ایر یفنر یاجر ا از یهری عمردتاً  )هرردیم عمری ی یبر چ  ییه گر،ید سخن

 ایر  یرتههُن برا مررتکط یاصرطالح» فایهشرن«ایگشرت شرمار، مرهرد چنرد در جر  سره یارن ب  غاز تا گر،ید عکار  به .بهد

 ییمعنرا سره یب اررن در .اسرت یداشرهه یچنردای ارتکرا  انایسر یبررا بنرا ۀدیرفا و ایسران برا و اسرت برهده بنرا سراخت

 مری دهنرد ایجرام» یعملر«یاجهمراع عهامری ایر مرردم برر بناهرا مطراب   ن کره افتی تیعمهم» فایهشن« ۀواژ از یدیجد

 تهجره مهرمخر یمعنرا نیرا سره ،یب اررن در .دهرد یایجرام مر بناهرا صرهر  نیریتع بر»یعمل«  یی جامعه یعنی و برعه ،

 .( (Forty, 2000 است کرده جلشرا  یاریبس

 

 فرم گرایی یا فرمالیسم:2_3-

فرماریس  یا صرهر  گرایری در شرهی مههرش یرا ی ریره ای پدیردار مری شرهد کره برر صرهر  یرا فررم، صرهرتها و یرا عناصرر 

 محهرها بره تنهرایی و بردون اسرهفاده از اب ارهرای صرهری هرگر  یمیههایرد ا رری هنرری صهری در هر حرهزه ای تاکیرد کنرد.

به وجهد  ورد. بنرابراین هنرمنردان فرماریسرت شرر  الزم بررای تمرام   رار هنرری را داشرهن فررم دالرهگرر در ی رر گرفهنرد. 

یعنی ا ری هنری است اگر و تنها اگر فررم دالرهگرر و صرهر  شاخصری داشرهه باشرد. امرا بررای تاییرد یر  ا رر هنرری، ایرن 

رای   رار هنرری را کاربسرت   رار هنرری اررار دادیرد. بره بیران شر  کافی یکهد. پر  هنرمنردان فرماریسرت شرر  کرافی بر

دیگر ااعده ی اصرلی فرماریسر  بره ایرن صرهر  در  مرد  ا رری هنرری اسرت اگرر و تنهرا اگرر فررم دالرهگرر داشرهه باشرد و 

تنها به اصد یمرایش ایرن صرهر  خرهد پدیرد  مرده باشرد. فرماریسر  یر  ی ریره ی ارزش مردار صرر  ییسرت کره هنرر را 
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  اری تلاری کنرد کره از فیلهرر ااعرده ی براال عکرهر یمرهده باشرند بلهره یر  ی ریره ی تکرهیکی اسرت و بره دیکرا  رده تنها 

بندی   ار هنری بهد. از هنرر خره  در کنرار هنرر برد یرام میکررد و یراد  ور میشرهد ا رری کره فررم دالرهگرر شاخصری یردارد 

ریسر  ایرن دسرهه   رار از بری صرهرتی ریر  میکریرد. علری رغر  یی  ممهن است هنر باشد اما هنرر برد. بره تعکیرر زیکرای فرما

ایرادهایی که برر ی ریره ی فرماریسر  وارد  مرد، ایرن ی ریره بره خرهبی از عهرده ی تهجیره اهاعرد خرهد برر  مرد. همینرین 

 بسیاری از سهاال  مهجهد در ذهن بشرر مردرن را پاسرخ داد.بررای مثرا  اینهره چررا هنرهز بره   رار گیشرهگان عالاره داریر 

ریرره ی بررازیمهدی هنررر بهدیررد در عهررد  و تحسینشرران میهنی .محهررهای بازیمررایی   ررار هنررری کرره حاصرری از پایکنرردی برره ی

 غلکره محهرها برر فررم مدرییسرهی، رویهررد در فرماریس  به کلی از رویر  افهراد امرا بررای فرماریسر  ایرن تنهرا  غراز راه برهد.

 میگرردد تحمیری  ن برر خرار  از اررارداد و  رابطه یر  نرهانع بره میهنرد پیردا فررم هرر کره عملهرردی و میهنرد پیردا

 از عملهررد تکعیرت بره کره دسرهه  ن تهسرط شرد  بره اسرت عملهررد از فررم تکعیرت گهیای که ای ی ریه (.8731منصهری،(

 .یمیهند ایهار را عملهرد و فرم بین ارتکا  ک  هیچ وری .میگیرد ارار اعهراض مهرد بهدید معهاد فرم

 
 :یا فانکشیسم گراییعملکرد  2_4-

 گراه و مهفراو  دیردگاههای وجرهد و مردرن معمراری پیردایش .ییسرت امرروزی مطلکری هنرر، و عملهررد برا  در سرخن

از ،(2831)اکادیران، "اسرت عملهررد ترابع فررم " گفرهن برا سراریهان ررهیی .اسرت کررده بسریار را حیطه این در گفهار مهضاد

 ای عمرده رریهن .کررد پیردا ادامره رهکهربهزیره و ویدروهره مری  چرهن مراراییمع غاز کنندگان جریایی بهد که برا ی ریرا  

 .یمیشهد خالصه در ن وری است اسههار عملهرد بر معماری که معهادید این بر دیگر

 عملهررد و فررم برین مرا رابطره از جکرری برداشرهی برا " اسرت عملهررد پیررو فررم " خرهد شعار مهمهرین در مدرن معماری

 در "عملهررد" بعردی یر  مفهرهم برا همرراه شرعار ایرن . برهد او ییازهرای و ایسران از محردود ننده مردریک ارائه حایات در

 تعریفری برهد شرده بیران عملهرردی غیرر امرری مثابره بره سرمکهری  و رمر ی و معرایی زیکرایی  ن در کره مردرن معمراری

 ایعطرا  عردم و مردرن معمراری فضراهای برهدن تر  عملهرردی  ن برر عرالوه .مری یمرهد پیشرنهاد را "عملهرد" از سطحی

 بارهرا معمراری فضراهای از کننردگان اسرهفاده هرای خهاسرت راسرهای در مهفراو  هرای اابلیرت ایجراد جهرت  یهرا پرییری

 (.8711)مطلکی، بهد شده وااع پرسش مهرد معماری پردازان ی ریه و معماران دیگر تهسط

 

 هویت شهری:5-2-

زمررایی کرره از ههیررت شررهری سررخن مرری گررهیی  ، من هرمرران چیرر ی ههیررت یرر  شررهر بیررایگر ماهیررت  ن شررهر اسررت و 

  ییست که در  اهر و شهی شهر اسرت بلهره من رهر  ن چی هرایی اسرت کره در شراکله شرهر اسرت . ههیرت شرهر برا شرهی

شهر تفاو  اساسری دارد . شرهرهای زیکرایی در کشرهر وجرهد دارد کره ممهرن اسرت هریچ عامری هرهیهی در ن دیرده یشرهد 

اجهمراعی ، یراوری هرا و کمر  هرا شراکله ای   هرای   ن بسریار زشرت و  شرفهه باشرد ورری همکسرهگی یا سریمای شرهری

مهر    زیکا از درون  ن شهر می سرازد ، پر  وا رس اسرت کره زشرهی و زیکرایی شرهر دریری برا ههیرت برهدن شرهر ییسرت ،

     هیررت بکخشررد ایررن اسررت کرره داخرری شررهر چرره مرری گرریرد و ایررن رفهارهررا و هنجارهاسررت کرره مرری تهایررد برره شررهر ه

 .( 4831)حکیکی، ،

 بره پاسرخگهیی.  اسرت ههیرت بری فضرایی ، باشرد یداشرهه ایطکرا  ایسرایی ییازهرای برا  ن کارکردهرای برین که  هر فضایی

  اسررت ایسررایی ییازهررای برره پاسررخگهیی راسررهای در  فضرراهایی ایجرراد مسررهل م ااهصررادی ، اجهمرراعی مخهلرر  ییازهررای

،تهجره بره ییازهرای ایسرایی اسرت  دارد اساسری یارش شرهرها بره بخشری ههیرت در کره یدیگرر مهرد پ ( . 2631، یاری)
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 هرر کنرد یمری ترداعی را  هرهیهی هریچ سراکنایش  بررای  سرازد مرتفرع را ایسران  هر جرایی یههایرد حرداای ییازهرای اوریره

 شررهلهای برره ییازهررا نایرر کرره گردیررده باعرره  فضررایی و مهررایی وتمررای ا  تفاوتهررا امررا  ایررد مشررابه  تاریکرراً ییازهررا چنررد

 . مخهل  ههایی و  د مایند یه  مساکن و بافت سههیهگاهها در شرایط   کن پیدا یمهد  گهیاگهیی

زمایی که از ههیت بحه می شرهد ایرن ههیرت بررای مهران خاصری مطرر  مری گرردد پر  ههیرت مهران بحثری اسرت کره 

  یهررا را حلارره ای  ررروریمها شررناخت ، پرررین  گهررا دیرردگاه برره اسررهناد بررا  ییرراز برره مهشررهافی دایرر  دارد . ای . رررر 

  وریررد مرری دسررت برره   رامررش و  کننررد مرری کررار در ن کرره را  مهایهررایی یاگ یریررد ایسررایها.  دایررد مرری معرفررت درزیجیررره

  شررناخت  برره ی ررر رررر  هررر چنررد شررناخت عملرری از مهایهررای مخهلرر  برررای ایسرران  ررروری اسررت امررا ایررن .  بشناسررند

 یررا طکیعرری و   شررهاری اسررت کرره مهایهررای مرکررش از عناصررر ایسررایی کارکردهررای بررر مههرری و بررهده مصررنهعی یسررکهاً

 مری مهمرای  دیگرر مهران از را  ن کره داراسرت را خرهد من رر  و ی ر  مهرایی ،هرر طکیعینرد های جلهه و فرهنگی یمهدهای

 بلهره.  ییسرت خرا  یجرای بره یرا ر تنهرا مهران. داراسرت را خرهد خرا  وجرهد مهرایی هرر کره ست معنا بدان این.  کند

 منحصررر ویهگیهررای دارای فضررا هررر ،( 2611کارتسررت از مهاعیررت و یررا محهررهایی کرره در ن جررای گرفهرره اسررت ) افرررو  ، ع

 سرریمای بررا فضرایی هررر کرره اسرت معهاررد ییرر  درفرهس اوریهیرره ، کنررد مری مهمررای  فضرراها سرایر از را  ن کرره اسررت بفرردی

           ا مهمررای  مرری کنررد ریایهررای گهیرراگهن خررهد رج بررا و ایسررایی جمعیررت تررراک  بررا و هررا فعاریررت رویررد بررا  رراهری

جهرران برره سرررعت در حررا  یهپارچرره شرردن اسررت و ییرره امررروزه جهرران را برره سررمت یررهعی یهسرران  .( 2611)درفررهس ، 

 اسررت فضررایی تمررای ا  یرردای ههیررت و اسررت فضررایی –سررازی پرریش مرری برررد عرردم تهجرره برره همررین تفاوتهررای مهررایی 

 (.  2633 ، ییار ، ی دایی)

   جمله اصلی ترین عهاملی که به تمای ا  دامن می زید عکارتند از از

  اکهرهژی  – محیطی و ااهصادی ، اجهماعی بارز تنهعا   -2

  مخهل  ایدئهرهژیهای و حههمهها سلطه  -1

 4838اری ، ویهگیهرا اصرلی فضرای خررد و کرالن را شرهی مری دهرد )یر درهر حرا  ایرن تمرای ا  و تفاوتهرا خصهصریا  و

تمررای ا  و تفاوتهررای مهررایی وفضررایی ، تهجرره برره ییازهررای سرراکنان و ایسررایها ، ههیررت و مهرران ، ههیررت و حسررن مهرران ،  (

ارتکررا  بررین اجرر ای شررهری و تهجرره برره یماهررا و یمادهررای شررهری و مکلمرران شررهری م  ریررد .در وااررع شررهری مرری 

فضرایی خصهصریا  ایسرایها را مشرخص  -د. تمرای ا  مهراییتهایدباههیت تلاری شرهد کره ایرن عهامری رابرا هر  داشرهه باشر

می کند و باعه شرناخت عرده ای از عردۀ دیگرر مری شرهد. اگرر ایرن مهران بههایرد یر  سرری ییازهرا ی سراکنان را ترممین 

کنررد در سرراکنان حرر  تعلرر  ایجرراد مرری کنررد. ایسرران در هررر جررایی احسرراس وابسررهگی و برره تکررع  ن احسرراس  رامررش و 

بررای او دارای یر  ههیرت مشرخص مری شرهد. یماهرا و یمادهرا در ترداعی خراطره هرا و احسراس رری   ری  کند،  ن مهان

  و  رامش م  ر هسهند. اگر تمرام ایرن عهامری براه  در ی رر گرفهره شرهد ، ماهرره ههیرت در یر  شرهر بره وااعیرت ی دیر 

  هد بهد.واگر ت  بعدی به این مسمره یگریسهه شهد، یهیجه  ن ج  بی ههیهی و سردرگمی یخها
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 هویت و مکان : 2_1-5-

ایسان بهدن به معنرای زیسرهن در دییرای سرشرار از مهران هرای برا اهمیرت اسرت . ایسران برهدن بره معنرای برخرهرداری از 

مهران جنکره عمیر  و پیییرده تجربره ایسران »مهان و شناخت یسکت به ایرن برخرهداری اسرت . بره تعکیرر مرارتین هایردگر 

 (.2611)افرو  ، « از دییاست 

 مهران و ایسران برین رابطره کره شرهد مری وا رس ، محریط و ایسران مهاابری رابطره یعنری یراجغراف تعریر  ی رگرفهن در با 

.  اسرت مهران ههیرت ترداعی و خراطره ایجراد باعره در ینرده کرنش همرین و اسرت دوطرفره و  مهاابری کنش بری  مکهنی

بازترابی از  یت مهان بخشری از ههیرت شخصری اسرت و در ا رر تجربره مسرهای  محریط فی یهری رشرد مری یابرد بنرابراینهه

 منکررع دارد خررهد زیرردگی و رشررد و تهرررد محرری برره یسررکت ایسرران کرره پیهیرردی.  اسررت مهرران فرهنگرری و  وجررهه اجهمرراعی

ان خرهد ییسرت ، او همران مهران اسرت مهر از جردای فررد یر   مارسری گابریری  ی رر از اسرت جمعی و فردی ههیت اصلی

 ایررن از ههیررت  مطارعرره هنگررام میهند،کرره جلررهه « هررانم حرر  » یررام برره ای واژه مهرران بررا رابطرره در ههیررت  در بررسرری

 .   کرد مطارعه مهان ح  بندی تاسی  در شناخهی – ادراکی عهامی شاخه در را  ن باید من ر

ه و سرپ  یهرایجی را از  ن مهرم ر مری شرهید ،ایرن یمایرایگر یر  رابطره گیاشره محریط برر را ترم یراتی سرری  ایسان ها ی 

 همرران بره کره شرناخهی –یط از دو جنکره ایجراد ههیرت مرری کنرد یهری از من رر ادراکرری برین ایسران و مهران اسرت . محرر

 بردین گرردد، مری مسرهل م را مخصهصری جرای بره تعلر  حر  کره کارکردی ی رر از دومری و گرردد مری برر خاطره مه ه 

 در  ییر افرراد گیشرهه تجرار  و شخصریت یارش و کنرد مری ایجراد مهفراوتی هرای حر   مهان ها در افرراد مخهلر  ترتیش

 بنابراین کارکد و محهها ههیت فضا را شهی می دهند.(. 2633 ، شم  یشریه)   است م  ر ح  این دریافت

 :جدید شهرهای در هویت2_2-5- 

بررا تهجرره برره رویررد گسررهرش ییازهررا و افرر ایش جمعیررت شررهری در چنررد دهرره اخیررر ررر وم تهجرره برره گسررهرش فضرراها و 

سرراخت در ایررن ارتکررا  در گررام او  شررهرهای جدیررد در ارتکررا  بررا  مجهمعهررای زیسررهی را در عرصرره سرررزمین  ررروری

تمرکرر  زدایرری کارکرردی و جمعیهرری از شررهر مررادر ایجرراد گردیررد امررا یرر  مشررهی ع رری  وجررهد داشررت کرره چارشررهایی را 

فراروی ایجاد شرهرهای جدیرد مطرر  سراخت و  ن مه ره  ههیرت برهد کره مشرهی جردی تمرام شرهرهای جدیرد در دییرا 

، ساکنین این شهرها یره خرهدرا مهعلر  بره شرهر مرادر مری داینرد ویره ههیرت اکلری خرهد را حفر  کررده  به شمار می رفت

ایررد . یهرری از دالیرری ایررن عرردم ههیررت یاررش خهابگرراهی اسررت کرره ایررن شررهرها داریررد و تررا زمررایی کرره از جهررت اشررهغا  و 

   خدما  به خهد کفایی یرسند دارای تعاون و رو  شهر یشینی یخهاهند شد .

 شکل گیری هویت شهریدر درمعماری و نقش آن  فرم و عملکردتباط بین ار-3

 برر و یگررش ایرن از حاصری ییازهرای و زیردگی بره ایسران یگررش اسراس برر ای دوره هرر در عملهررد و فررم برین ارتکرا 

 از تکعیرت در فررم ماهیرت از، هرایی دوره در حاریهره در .میگیررد شرهی عملهرردی ییراز و بصرری ییراز یسرکت اسراس

 .میدهنرد اررار حاشریه در را عملهرردی مالح را  پیییرده و خالاایره فرمهرای سرکههایی دیگرر در میشرهد تعریر  عملهرد

 :میگردد تکیین صهر  این معماری به مخهل  های دوره در عملهرد و فرم یسکت رو این از
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 ایرن در .اسرت مردرن عمراریم   رار  ن برارز مشخصره و میهنرد پیرروی عملهررد از فررم  ن در کره معمراری از هرایی دوره

 .است عملهردی بعد معله  و دارد وابسهه ماهیهی فرم رابطه این در .است اصلی عملهردی، هد  ییاز بناها

 چهرارچه  از فراترر  ن محصره  و طراحری فراینرد و پرردازی ایرده و اسرت معمراری یهرایی هرد  فررم  ن در که سکههایی

   رار در  ن ترر پیییرده محصرهال  و دیهایسهراکشرن سرک  در یری،گرا فررم یهرای  اوررین .شرهی میگیررد عملهرردی

 فراینرد معلره  عملهرردی بعرد و دارد مسرهای مراهیهی فررم رابطره در ایرن .میشرهد مشراهده کیهرایی پررش و فهرردینگ

 معمراری سرکههای از فراترر کره معمراری یرایه و پایردار معمراری اکیری از معمراری جدیرد تهنیههرای در .اسرت طراحری

 .هسهند

از ی ر ساریهان در پ  هر فرمی چی ی زیرده وجرهد دارد کره بره دیرده یمری  یرد.با ایرن حرا  خرهد را در  ن فررم بره دیرده 

مرری  ورد. در حارررت طکیعرری فرررم برره خرراطر عملهرررد وجررهد دارد و ایررن چیرر ی ورای فرررم یرره کمهررر و یرره بیشررهر از یرر  

سرت کره میر  اسرت؛ در وااعیرت ایرن بره ایرن معنرا چیر ی اتجلی ... رو  خال  مهناهی است... این بره ی رر رمر   ررهد و ع

 .(Hilberseimer,1964) فرمش را می جهید یا می یابد 

 بیران در را خرهد فرمری پیهسرهگی کره برهد خهاهنرد عملهرردی معمراری فضراهای هنگرامی تنهرا رایرت رهیرد فرای  ی ر در

 جردایی فضرا عملهررد از کره شرهد طراحری ای گهیره هبر میکایرد بنرا سرازه و سراخهار او ی رر از .سرازید  شهار عملهردها  ن

 بره دیهایسهراکشرن معمراری (. فرای  رهیرد رایرت معهارد برهد کره فررم و عملهررد یهری هسرهند.2831،)مطلکیباشد یاپییر

 بگریارد پرا زیرر را کراربردی مالح را  و بنگررد هنرری کرامال دیرده بره ا ررش بره ترا میدهرد کامری  زادی و اجرازه خرهد

 کارکرد طراحری فراینرد در عملهرردی خهاسرهههای و میهنرد تکیرین را عملهررد خرهد بیران بره فررم رریا .(2831،) هنگرر

 .میشهید داده پاسخ یسکی بطهر و معماری

 را "  رعی  فررم " یرا " Weak Form " واژه معمراری حرهزه در فهرردینگ فلسرفه طرر  برایی عنرهان بره  یر یمن پیهرر

  رر  شرهی برا ژرره کره همرایطهر .دهرد وفر  محیطری شررایط برا را خرهد و تاسر ایعطا  اابی فرمی که.است کرده مطر 

 در و پرییر ایعطرا  صرهر  بره یهردیگر همهرراز و مجراور در فهرردینگ، معمراری الیره هرای یا فرمها ریا .مییابد تطکی  خهد

 در فهرردینگ یمعمرار. ) 8711،میگیریرد.)اکادیان اررار سرایت در محریط تراریخی و اجهمراعی کارکردی، شررایط برا ایطکرا 

 هندسری کامری صرهر  بره یره پرییر ایعطرا  هرای  فررم .دارد اررار گرایری بیان و گرایی زمینه بین جایی در شهری مایاس

 خرهد مجراور بافرت بره یسرکت یره پرییر ایعطرا  و شرده ترا هرای الیره این شهر، مایاس در .درکخهاهی شهی به یه و هسهند

 خرهد منحنری و خرهرده پریچ منطر  در را  یهرا و میجهینرد بهرره محیطری شررایط از بلهره  ینرد، برا مطراب  یه و تفاوتند بی

 رویردی خرهد تهریرد بررای فررم .ییسرت فررم ترابع عملهررد یرا عملهررد تابع فرم فهردینگ، در .(8711جای میدهند.)اکادیان،

 .(8711یدارد ) هنگر، مسهای  رابطه معماری با که ار اما میهند دیکا  را

میهنرد  مطرر  را گرایری افاری  ن جرای بره و میدایرد مرردود را مراترش سلسرله و بنردی طکاره ی،گرایر عمرهد فهرردینگ،

 دارای و شرده بنردی طکاره ایسرایی ییازهرای اسراس برر عملهرردی هرای خهاسرهه کره حاریسرت در ایرن ،(8711،)اکادیران

 یدارد. همخهایی فهردینگ در همسطحی ایده با که ارزشی میکاشد ی ام و مراتش سلسله

 کنرهیی جهران در اسرت، برهده عملهررد ترابع فررم مردرن جهران در و سرنت ترابع فررم سرنت جهان در اگر جنهن  عایده به

 جهران و خرهد از ایسران دیردگاه دیکرا  بره کیهرایی پررش معمراری. (2631باشرد )اکادیران، بایرد دیردگاه جهرایی ترابع فرم

 خرهد جهران، ایرن خرهد هماینرد یره، جهران مراریمع .اسرت کنرهیی فلسرفه و یعنری علر  امرروز شررایط معلره  پیرامهیش،

 یره  ایرن هرای (. فررم2631اسرت.) هنگر، شردنیره حرا   در همیشره و گهیراگهن و خرال  بینری، پریش اابری غیرر تغییرر،

 (.2631است. ) هنگر، ی ر مهرد یهیجه از بیش طراحی روید و باشد سهیه دو باید معماری
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 در و مری یرهردد در را ایسرایی ییازهرای سرطه  تمرامی  "فررم " فهرهمم میسرازد کره مشرخص ایسران های ییاز مد  بررسی

 برر مردرن پسرت و مردرن معمراری باورهرای بیشرهر ممهرن امرا یرا عملهررد از فررم تفهیر  ریا و دارد حضهر مراحی تمامی

 کره اسرت ایرن دریری اسرت.اسههار ؛(2631مطلکری،( اسرت ، مرردم بررای شرده سراخهه محریط اابلیههرای از یااصری درک

 (.2633رنگ،( شده اید. بنا ایسایی رفهار و ایسان از یااصی تعری  اساس بر طراحی های ایگاره شهربی

 عملهررد ایرن واارع در .میهنرد پیردا معنرا مه رهعها سرایر برا ارتکرا  در و  ن محهرهایی مفراهی  اسراس یی  فرم هر عملهرد

 وجرهد درویری محهرهای اسراس برر همکسرهگی یر  غایرت و مکردا میران کره اسرت پییر ایعطا  و من   رویهردی صهر  به

 .(8731منصهری،( دارد

 در عملهررد و فررم برین مرا جدیرد یسرکت. ییسرت اکره  اابری دیگرر مردرن معمراری شرعار معمراری، جدیرد تعراری  برا

 مری مهیرا زمران بسرهر در را ایسرایی هرای ییراز برا مهناسرش هرای فضرا خلر  و ایجراد در محهمری اسراس و مکنرا معمراری

 هرای فررم کره کررد ادعرا ترهان مری زمران برا یسرکت در هرا عملهررد پرییری تغییر و عملهردی چند کیفیت اساس بر .سازد

 مری خرهیش حیرا  مخهلر  دوران در کره معنرا بردین .گردیرد مری هردایت زمرایی بری سرهی به خهیش ماهیت در معماری

 برر وردن جدیرد، دوران در عملهردهرا دتعردا افر ایش برا .باشرند پاسرخگه ییازهایشران و مخهلر  کننردگان اسرهفاده بره باید

 .برهد خهاهرد جدیرد دغدغره یر  مربهطره، هرای سرازه و مصرارس برا مناسرش معمراری یر  یمرایش برا هم مران احهیاجرا 

 خهاهرد خلر  معمراران یگررش در جدیردی روشرهای معمراری، ابر ار یر  عنرهان بره چندعملهردی عناصر مهرد در شناخت

 .(Nawaz, 2006) کرد

  سرایش شررایط ترامین یهرایی هرد  معمراری، جدیرد مفهرهم  ن دیکرا  بره و ایسرایی ییازهرای جامعره از جدیرد تعریر  با

 از هرا زمینره سرایر کره هسرهند کننرده تعیرین ابعراد عملهرردی و ییازهرای محیطری سرازگاری ایرن، تحار  پی در .میکاشد

 فراینرد سراخت، تهنهررهژی و سرازه مصرارس،در یرهین دسرهاوردهای وجرهد برا بنرابراین .میدهنرد ارار تا یر تحت را فرم جمله

 و ییازهرای محیطری عهامری ترا یر تحرت میههایرد کره داشرت خهاهرد وابسرهه مراهیهی معمراری زمینره در فررم تهریرد

 .کند تغییر )وابسهه یا مسهای( یسکی بطهر عملهردی،

رایرری داشررهه باشرری ، در طراحرری معمرراری  ترر  بعرردی عمرری کرررده و اصرررار برفرررم گرایرری یررا عملهرررد گبنررابراین اگررر 

معماری ازی رر هرهیهی یرامطله  خهاهرد برهد چررا کره  راهر وبراطن شرهر بره عکرارتی سریمای شرهر و عملهررد  ن ههیرت 

در صرهر  حراک  برهدن فایهشیسر  ،معمراری مغلره  پاسرخگهیی صرر  بره عملهررد  بردین ترتیرششهر راشرهی مری دهد.

بررهد وسرریمای شررهر شررهی خررهبی یخهاهررد داشررت و برره خهاهرد بررهد و خررهد گهیررای شخصرریت و ههیررت خررهد یخهاهررد بررهد 

برراطن شررهر دچررار  ،یگرررش فرماریسررهی همینررین درطکررع  ن شررهر از رحررا  ههیررت  رراهری دچررار مشررهی مرری شررهد. 

و ایرن ههیررت و معمراری بره سررمت پیهرر تراشری سره  پیرردا خهاهرد کرردمشرهی شرده و حر  مهران از بررین خهاهردرفت 

   ی دهد.شهر را از رحا  درویی مهرد هد  ارار م

بنررابراین یگرررش هررای یرر  جایکرره و تعصررکی روی یرر  مفهررهم خررا  معمرراری را برره سررهی برری هررهیهی و یاپایررداری  

رهنمهن خهاهد کرد چرا که هد  معماری پاسرخگهیی بره تمرام ییراز هرای ایسرایی اسرت و ایرن ییراز هرا بره اسرهناد تاسری  

و زمرایی مری ترهان بره تمرامی ییراز هرای ایسرایی پاسرخ  بندی مازره ه  شامی ییازهای مادی و ه  ییراز هرای معنرهی اسرت

گفررت کرره معمرراری را از پیهرتراشرری و طراحرری در بحررران مهمررای  کنرری  و برره یرر  معمرراری پایرردار و منحصررر بفرررد 
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 هر  در کره ،ایرد پرهدی و ترار فررم اگرر براور داشرهه باشری  عملهررد و .بیایدیشی  کره ههیرت خرا  خرهد را داشرهه باشرد

رابطره ای یسرکی میران  ن دو براررار اسرت ،  یگراه شراهد، ارتارای کیفیرت معمراری و پایرداری در ههیرت و ایرد شرده تنیده

 . خهاهی  بهدشهری 

:بررسی نمونه های موردی -4 

:كلیسای جامع میالن -1_4 

ن چهارمین اکنه، ه ه استکه ساخت  ن پن  سده به درازا کشید وااع در میدان دردوئهمه ()دوئهمه میالنمیالن  کلیسای جامع

در جرای  .ترین کلیسا با معماری گهتی  در جهان اسرتبعد از کلیسای جامع سهیی در اسپاییا، ب رگ و کلیسای ب رگ دییاست

کراربرد مایرد میالدی بی۵۷۰۱سهزی در سا  کنهیی کلیسا، اصری ب رگ از زمان امپراتهری روم ارار داشت که پ  از ی   تش

به دسههر یراپلوهن بناپرار  پایران میالدی  ۵۳۷۱می  ۰۷ غاز شد. این کلیسا در  یالدیم ۵۸۳۳تا اینهه ساخت کلیسا در سا  

رو تنردی  ب رگری از یراپلوهن در روبرروی ایرن کلیسرا در میردان جا بعنهان پادشاه ایهاریا تاجگیاری کرد. ازینییافت و وی در  

 و اعهارادا  اسرهحهام در عمده یاشی ایفای مسیحیت، تروی  در اهمیهش یواسطهبه میالن جامع کلیسای ساخهه شده است. 

 هادانمهسیای یااشان، معماران، تهجه مهرد  ن، ایگی شگفت گهتی  معماری و ی یربی مهسیای ادیمی  ال  ها،کاتهری  سنن

 میهکی است. عااید با بهیهه جهایگردان، و

اطره  ن تندیسری یمهرر و بلنردترین  ۱/۳۱در جهران(و بیرویری )سهم مهر ۵۱مهر، بلندای درویی  ۲۰مهر، پهنا  ۵۱۰درازای بنا 

 مهر است. ساخهمایش از  جر و یمای  ن از مرمر است.  ۱/۵۷۳بلندای  بهیمادین از مری  به یام مادویینا 

 

كلیسای جامع میالن -1تصویر  

 ساختمان فرمانداری ارومیه: 4_2-

اسمت مرک ی شهر ارومیره جهرت اسرهفاده بره عنرهان سراخهمان در  2611-2611ساخهمان فرمایداری ارومیه بین سارهای 

 فرمایداری )با کاربری اداری( ساخهه شده است، که ه  اکنهن یی  با همان کاربری ،یمایایگر ااهدار فرمایداری این منطاه است.
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 ساختمان فرمانداری ارومیه -2تصویر

ین این بنا و کلیسرای جرامع مریالن  هر  بره رحرا  فررم کلری یههه جارش تهجه این است که شکاهت بسیاری از رحا  فرمی ب

ساخهمان و ه  درج ییا  ازجمله بازشهها، ارمان های عمهدی ، مصارس اسرهفاده شرده در یما)سرنگ مرمرر سرفید(و همینرین 

یهری سنههری های کارشده، دیده می شهد و این درحاریست که عملهرد این دوبنا به کلی مهفراو  از یهردیگر اسرت چررا کره 

دارای عملهرد میهکی و دیگری دارای عملهرد اداری و وجهه سیاسی است. حا  این شکاهت درفرم علی رغ  تفاو  ایرن دوبنرا 

به رحا  تاریخی، االیمی و مهمهر از همه عملهردی بیایگر این است که ارتکا  بین عملهرد و فرم یمیههاید مطلر  باشرد و مری 

چندین عملهرد باشد چرا که من هر طراحان از ایرن یره  فررم یهسران چره در کلیسرای ی  فرم پاسخگهی  تهان ایه ار داشت

گهتی  دوران ارون وسطی که میهش حاک  بر جامعه بهده و چه در ساخهمان فرمایداری که ی  ساخهمان اداری است وجنکره 

بیایی یهسان در کارکردهای مهفاو ..  حههمهی در شهر را دارد، یشان دادن مفههم ااهدار و صالبت بهده است، مفههمی یهسان با

 بنابراین  ییه که مشههد است،رابطه بین فرم و عملهرد در طراحی ی  رابطه یسکی است. 

 نتیجه گیری:

باتهجه به تعاری  و تکیین مفاهی  میکهر و بررسی ارتکاطا   یها از دیدگاه معماران مخهل  می تهان گفت فرم به عنرهان شرهی 

و یمهد  اهری ماهیت شهر و عملهرد به عنهان شهی دهنده ماهیت درویی و محههای شهر، ترکیرش ایرن دهنده سیمای شهری 

دو مفههم با یهدیگر تهرید مفههمی به یام ههیت شهر می کند که هرکدام از این مفاهی  بنیرادی بره تنهرایی درشرهی دهری  ن 

مهان،زمان، و سایر عهامی مره ر؛  ه مفههم و کایسپت طراحی،عاج  است. بنابراین می تهان گفت رابطه بین فرم و عملهرد بسهه ب

در شهی گیری ههیت شهری ی  رابطه در ه  تنیده و یسکی است ویمیههان اصرراری بره تکعیرت  فررم از عملهررد داشرت یرا 

است که و این شرایط زمینه و مفههم طراحی را که هر منطاه مخهصا  جغرافیایی و فرهنگی و سیاسی خاصی دارد بارعه  ،چ

می ان این یسکیت را برای ما مشخص میهند واگر این یسکیت به درسرهی درک شرده و بهرار گرفهره شرهد مهجرش ایعطرا  در 

 طراحی و ایطکا  با زمینه و ارتاا کیفیت فضا شده ههیت شهری را به بههرین وجه شهی می دهد.
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