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  طوفان ذهني و تعريف معماري

  
  :تمرين طوفان ذهني

اين تكنيك خالقيت در قالب گفت وگو، براي 
شدن ابعاد رسيدن به وضوح بيشتر و روشن 

ناميده  Brain Storming ،مختلف موضوع
  .نگاشته مي شود B.S مي شود، كه به اختصار

B.S  از نوعي آيين هندي به نام پراي بارشانا
خارج از خود و : پراي به معناي. آمده است

  .سئوال: بارشانا به معناي
مطرح  1963اولين بار در سال  B.Sروش 

هم مجزا و اين تكنيك  ).Osborn ,1963(شد 
هم در داخل تكنيك هاي ديگر خالقيت به 

 هيچ وقت يك B.S .دفعات استفاده مي شود
"Concept" ت و ممكن است در كامل نيس

  .نيز نينجامد "ايده"انتها به 
B.S  آنقدر روزمره و ملموس است كه به يك

  .مي ماند "گپ روزانه  "
آن است كه در نهايت صورت  B.Sهدف از 

  .مسأله كامال ً شكافته شود
  

  :تأكيد اين روش بر دو اصل مهم مي باشد
انديشه هاي كنترل  ايجاد هرچه بيشتر:  1

  "خودسانسوري ممنوع". نشده و سازمان نيافته
  و عقايد آزادي كامل در ابراز افكار: 2
  

  :تعريف معماري
  :ويتروويوس

ام كه  م كردهمن قوانين مشخصي را تنظي "
اي را  توانيد كيفيت ابنيه شما با مطالعة آنها مي

ايد و همچنين آنهايي  كه تاكنون احداث كرده
را كه قرار است احداث كنيد، مورد قضاوت 
قرار دهيد؛ چرا كه من در اين رساله اصول 

  )69: 1384باني مسعود؛ ( ".ام معماري را ارائه داده

  
وس كه از آن اما مهمترين نظريه ي ويترووي"

زمان تا كنون، به روش هاي مختلف مورد 
بحث قرار گرفته، مطرح كردن سه اصل 

آسايش، استحكام و زيبايي، به عنوان اصول 
او در فصل سوم كتاب اول بيان . معماري است

. كند، معماري بايد به سه اصل وفادار بماند مي
 ".فيرمتياس، يوتيليتاس و ونوستاس

)Vitrovius;1960 :16(  
  

فيرمتياس، شامل مواردي چون استحكام، 
  .ايستايي، ساختمان و مصالح است

ويتروويوس مقوله ي اول خود را به دو  "
بخش تقسيم كرد، اول مربوط به ساختار و 

در آن زمان روش هاي . دوم مربوط به مصالح
اي كه امروز وجود  محاسبه ساختار به گونه

ين دارد، وجود نداشت و ابعاد از طريق قوان
ويتروويوس در . شدند كلي تناسب مشخص مي

خصوص پي، طاقهاي قوسي و تيرهاي سقف 
به ارتفاع متناسب با «عبارات مهمي نظير 

يا » آنچه كه اندازه ساختمان ايجاب مي كند
در . برد بكار مي» تا آن اندازه كه الزم است«

هر حال براي اطمينان از اينكه سرستون ها يا 
ضخامت ستون ها و سردرها ترك نخورند، 

فاصله ي ميان آنها تابع قوانين دقيق تري بود 
و اين قوانين به تدريج با قوانين كلي تر تناسب 
يكي شدند و نقشه تزيين پايه ها و سرستون ها 

در بحث مصالح در كتاب . را تابع خود كردند
دوم هم چنين توجه و نگراني در خصوص 

اس نسبت هايي كه براس. نسبت ها وجود دارد
آن مواد و عناصر جداگانه با هم مخلوط 

شوند، تا آجر و مالت درست شود و  مي
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نسبتها بستگي استحكام و دوام آنها به اين 
  )82و81 :1383كاپن؛ ( ".داشت

  
يوتيليتاس مربوط به آسايش، كارايي 

ها و ضمانت عملكرد موفقيت آميز  ساختمان
  .آنها مي باشد

خصوص  مقوله دوم ويتروويوس اساساً در"
چگونگي راحتي يك ساختمان در عمل بود، كه 

از ترتيب اتاق ها در خانه تا موقعيت محلي 
او رابطه . گرفت ساختمان در شهر را در بر مي

ميان اتاق هاي عمومي و خصوصي، جهت اتاق 
ها از نظر نورگيري، و نيازهاي خاص طبقات 

مختلف مردم نظير اشراف، تجار، قضات و 
: 1383كاپن؛ ( ".بحث قرار داد كشاورزان را مورد

84(  
  
بايست تحت  يكي ديگر از جنبه هايي كه مي "

مقوله يوتيلتياس يعني قابليت منظور شود، 
در ايجاد ارتباط ميان كاربرد با . اقتصاد است

اقتصاد، ويتروويوس به شرايط عملي و نياز به 
يك توازن مبتني بر صرفه جويي از هزينه ها و 

كاپن؛ ( ".ار وجود دارددرايت در ساخت آث
1383 :86(  

  
ونوستاس شامل همة ابعاد زيبايي شناختي 

  .شود ساختمان مي
واژه التين ونوستاس كه اشاره به ونوس، الهه "

زيبايي دارد؛ مطابق با مقوله لذت بخش بودن 
سيسرو در توضيح مفهوم تناسب . باشد واتن مي

يكي خاص : به دو مورد از زيبايي اشاره كرد
رومي يا ونوستاس، يعني جذابيت؛ ديگري زنان 

خاص مردان رومي يا ديگنيتاس، يعني تزيين؛ 
چه در خصوص لباس باشد و يا ساختمان 

مفهوم . بدون شك به مورد اول تعلق دارد
يكي از اصول ششگانه » دكور«تناسب يا 

معماري ويتروويوس بود و تعريف او از آن 
سبكي كامل كه حاصل ساخت «: عبارت بود

اهرانه يك اثر بر اساس اصول تاييد شده م
چنين مهارتي تنها حاصل شناخت . »باشد مي

كامل معمار از تاريخ، همچنين آشنايي با 
باشد،  قوانين اجتماعي مقرر تعيين كننده مي

براي مثال چه سبكي از تزئينات براي معبد 
  .كداميك از خدايان مناسب بوده است

  
مردانه،  زيبايي« كه همراه » دوريك«سبك 

بوده و مناسب معابدي » عريان و بدون آرايش
و برخالف ) مارس(چون معبد الهه جنگ 

سبك . بوده است) مي نروا(انتظار الهه فرد 
هاي طومارشكلش كه  با سرستون» يونيك«

همچون موي مجعد به سمت پايين آويزان 
اي داشت  بود؛ ظرافت، آرايش و تناسب زنانه

ژونو و الهه ماه  و مناسب معابدي چون معبد
با الهام » كرنيتين«سبك . بود) دايانا(شكار 

گرفتن از اندام يك دختر باريك و الغر اندام 
روشي ارائه كرد كه براي معابدي چون معبد 

و معبد فلورا ) ونوس(الهه زيبايي و عشق 
  )86: 1383كاپن؛ ( ". مناسب بود
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  :لوكوربوزيه
  :او در تعريف معماري نوشته است

عماري بازي استادانه، صحيح و باشكوه م "
هايي است كه در روشنايي با يكديگر جمع  توده
  .شوند مي
  

) فرم ها(ي صورت ها  چشمان ما براي مشاهده
اند، نور و سايه اين  در روشنايي ساخته شده

صورت ها را آشكار مي كنند، مكعب ها، 
ها   ها، استوانه ها يا هرم  مخروط ها، كره
اي هستند كه نور آن  گ اوليهصورت هاي بزر

كند، تصوير اين  اي ممتاز آشكار مي را به گونه
صور در درون ما و بدون ابهام متمايز و 

به همين دليل است كه اين ها . ملموس است
همه كس، از . اند صور زيبا، زيباترين صور

كودك گرفته تا وحشي و ما بعد الطبيعه دان 
به ماهيت اين امر . با اين مطلب موافق است

  .شود هنرهاي تجسمي مربوط مي
  

معماري مصري، يوناني يا رومي، معماري 
منشورها، مكعب ها و استوانه ها، هرم ها يا 

اهرام، معبد لوكسور، پارتنون، . هاست كره
معماري گوتيك، . كوليزيوم، ويالي هادريان

ها، مخروط ها و استوانه ها  دراساس، بر كره
لي كليسا بيان فقط صحن اص. استوار نيست

اي از   ي پيچيده صورتي ساده اما به هندسه
به . است) قوس هاي متقاطع(ي دوم  مرتبه

همين دليل است كه يك كليساي جامع چندان 
زيبا نيست و ما در آن به دنبال معوض هايي 

. گرديم از نوع ذهني خارج از هنر تجسمي مي
يك كليساي جامع از نظر ما به عنوان راه 

اي دشوار جالب  دانه براي مسئلهاصلي استا
هاي آن به  اي كه فرض اما مسئله. است

اند، زيرا از صورت بزرگ  نادرست بيان شده
كليساي جامع . شوند ناشي نمي) اصلي(اوليه 

يك كار تجسمي نيست، بلكه يك درام است؛ 
اي است عليه نيروي ثقيل، كه احساس  مبارزه

: 1381 لوكوربوزيه؛( ". طبيعتي احساساتي است
  )208و207
  

  :ادموند بيكن
معماري بيان فضا است به نحوي كه در “ 

شركت كننده، تجربه ي معيني از فضا در 
” .ارتباط با تجارب پيشين و آتي ايجاد كند

  )18:  1378بيكن؛ (
  

  :رم كولهاس
معماري تركيب مخاطزه آميزي از توانايي و “ 

  .ناتواني است
. دنيا استبه  "شكل دادن"كه ظاهرا گرفتار 

ذهن معماران براي فعال شدن ، بستگي به 
مشتريان، اشخاص يا  - تحريك ديگران 

بنابراين، تصادف، زير بناي . دارد -موسسات
آنها با . نهفته ي زندگي همه ي معماران است

سلسله اي از خواسته ها مواجه مي شوند؛ با 
پارامتر هايي كه آنها ايجاد نكرده اند، در 

ها به سختي با آن آشنا كشورهايي كه آن
هستند، و در باره ي موضوعاتي كه معماران 

فقط به طور مبهم با آن آشنا هستند، و منتظر 
روبرو شدن با مشكالتي هستند كه در مغز 
آنها تثبيت نشده است و اين براي معماران 

معماري در تعريف، . بسيار تعجب آور است
“ . يك سرگذشت پر هرج و مرج است

  )2: 1385كولهاس؛ (
  



 رئيسيدكتر ايمان / خالصه مطالب ارائه شده در كالس مباني نظري معماري            نيوزق دازآ نارمع و يرامعم هدكشناد

6 
 

  :محمد منصور فالمكي
معماري، ايده ها و ارزش هايي را به وسيله “ 

” .ي سيستمي از عالئم بصري بيان مي كند
  )131: 1380فالمكي؛ (

  
  :منوچهر مزيني

ايشان در مقدمه ي مفصلي كه بر كتاب 
هاي زندگي جمعي و زندگي خصوصي  عرصه

نوشته است، شش عامل ارزشيابي معماري را 
اين عوامل بر  ": جه قرار داده استمورد تو

- گذارند يا از آن تأثير ميمعماري تأثير مي

-پذيرند و يا اصوالً اساس معماري را پديد مي

-اين شش عامل را به ترتيب زير مي. آورند

  :توان توصيف كرد
  
توان و هيچ اثر معماري را نمي: محيط - 1”

نبايد بدون توجه به محيط طرح كرد و 
حيط هم بر معماري تأثير بسيار ساخت، زيرا م

مراد از . پذيرددارد و هم از آن تأثير مي
محيط، در اين بحث كليه عوامل طبيعي و يا 

ساخته و پرداخته انسان است، كه اثر معماري 
  .شوددر جوار آن و يا در ميان آن ساخته مي

  
ترين عامل در معماري اساسي: مردم -2

اثر معماري از اين رو، معناي هر . اندمردم
بدين اصل وابسته است كه اين اثر معماري تا 

دارد و در چه اندازه آسايش مردم را تأمين مي
البته مردم . پاسخ به نيازهاي ايشان كارا است

تعداد، جنس و ساخت : نه تنها از نظر بيوگرافي
و نكاتي مانند آن در معماري اهميت دارند و 

وند، هاي معماري بايد شناسائي شدر تحليل
ها، عادات، اعتقادات، بلكه نيازها، خواست

باورها و شيوه زندگي مردم در معماري اهميت 

  .العاده و اساسي دارندفوق
  
تمام عوامل اعم از كالبدي يا غير : امكانات -3

است كه سبب تحقق » ذات يا معني«كالبدي 
هنگامي كه امكانات . شوديك اثر معماري مي
شود، اختماني ميهاي سشامل مصالح و روش

امكانات تنها ذاتي و . ناپذيرند از معماري جدائي
امكانات مالي نيز ممكن . يا كالبدي نيستند

است باعث تحقق يك پروژه معماري شود و يا 
  .آن را زنده به گور سازد

  
كتب و مراجعي : اندازه ها و استانداردها -4

هاي گوناگون آدمي، كنند فعاليتكه تعيين مي
. معماري به چه ميزان فضا نياز دارداز نظر 

همچنين بسياري از عوامل معماري همچنان 
هاي معين و استاندارد در و پله و سقف اندازه

ها و استانداردها در اندازه. انداي يافتهشده
معماري از يك طرف در پاسخ به نيازهاي 
كالبدي آدمي بايد در معماري پاسخ گفته 

بر روان آدمي غافل  هاشوند، اما از تأثير آن
ممكن است يك فضاي معماري به . نبايد بود

خوبي طرح شده باشد و واجد همه اسباب و 
وسائلي كه براي آسايش زندگي الزم است 
مانند ميز، صندلي، كولر و بخاري باشد، اما 

صرفاً به علت اندازه نامناسب خود و 
محدوديتي كه ممكن است در آزادي حركت 

بر ساكن خود فشارهاي  و ديد فراهم آورد
  .رواني وارد آورد

  
معماري به حكم ماهيت خود : نظم فضائي -5

در فضا تحقق مي يابد و چون چنين است به 
از اين رو، هر چقدر . نظم فضائي نياز دارد

خوب روابط اجزاء معماري را در دو بعد 
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تنظيم كنيم، آن چه در حقيقت بايد مورد 
عماري در فضا توجه قرار گيرد روابط اجزاي م

اما فضاها نه تنها بايد . ها استو نظم آن
گوي نيازهاي مادي آدمي باشند، بلكه از  پاسخ

فضاهاي معماري نبايد ) رواني(تأثير غير مادي
چون معماري بايد مدام در پي آن . غافل بود

باشد كه عالوه بر آسايش بر يكنواختي و 
كسالت ناشي از زندگي عادي بر خور و خواب 

كننده ق آيد، ايجاد فضاهائي كه محظوظفائ
باشد و روح و ذهن را بنوازد، اهميت فوق 

فضاهاي معماري منشاء احترام، . العاده دارد
شادماني، بيم، چيرگي، عبوديت، وحدت و 

  .كيفياتي نظير آن ها بوده اند
  

اصطالحاتي چون حجم هاي پر و خالي، 
فضاهاي عمومي و فضاهاي خصوصي، فضاهاي 

فضاهاي بسته اكنون اصطالحاتي شناخته باز و 
از اهم وظائف . شده در معماري هستند

معماري پديد آوردن سازمان و نظامي است 
كه پيوند اين فضاها را با مشخصاتي كه ذكر 

  .آن گذشت، ميسر دارد
  
مالحظات زيبائي : كيفيات هنري و بصري -6

شناسي و كيفيات بصري از عوامل تجزيه 
تمام نظريه هايي كه . تناپذير معماري اس

معماري را فقط ساختن اعالم مي كرد، اكنون 
معماري پيوندي . مواجه با شكست شده است

نزديك با تنديس گري دارد و نيز همانند 
موسيقي، هنري است كه به بعد زمان بستگي 

هاي  دارد، پاره اي كيفيات هم در عرصه

معتبر است و هم در  تنديس گري و موسيقي
مقدمه ي :  1376مزيني؛ ( ”.ريعرصه معما

  )كتاب عرصه هاي زندگي جمعي و خصوصي
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 :بعضي از مفاهيم پايه

 
 :انسان

ناقص بودن مدل انسان كه مبناي بيشتر  "
نظريه هاي معماري بوده، منجر به برداشتي 

محيط شده  -ي انسان غلط از ماهيت رابطه
بيشتر نظريه هاي طراحي براساس مدل . است
ي محيط  پاسخ رابطه -ي انگيزش نگرانه  ساده

در اين مدل، . و رفتار انسان تدوين شده است
حرك و رفتار محيط طبيعي يا ساخته شده م

. شود آنان پاسخگوي آن در نظر گرفته مي
نتيجه اين است كه معماران و بسياري از افراد 

اند كه چون  ديگر اغلب اين گونه فرض كرده
دو معيار با هم همبستگي دارند، بين انسان و 

اين منجر . ي علي نيز وجود دارد محيط رابطه
به اشتباهي در مورد تاثير محيط ساخته شده 

 )12: 1384لنگ؛( ".رفتار انسان شده است بر

 
فرض بر اين است كه هدف طراحان،  "ضمنا 

هايي است كه نيازهاي انساني را  ايجاد محيط
بنابراين براي تعريف مسائل . كنند تامين مي

هاي طراحي مدلي از نيازهاي  نظري رشته
مدلي كه در اين . انساني مورد نياز است

به روان شناسي به تحقيق استفاده شده، متعلق 
: 1384لنگ؛( ".است) 1954( نام آبراهام مازلو

26( 

مازلو سلسله مراتبي از نيازها را از قوي  "
به . ترين تا ضعيف ترين پيشنهاد كرده است

ترتيبي كه نيازهاي قوي تر نسبت به نيازهاي 
 .ضعيف تر اولويت دارند

سلسله مراتب پيشنهادي او به ترتيب زير 
فيزيولوژيك، مثل گرسنگي و نيازهاي : است

تشنگي؛ نيازهاي ايمني، مثل امنيت و محافظت 

در مقابل صدمات فيزيكي؛ نيازهاي تعلق و 
هاي  دوست داشتن، مثل عضويت در گروه

اجتماعي و نياز عاطفي؛ نياز به قدر، يعني فرد 
نزد خود و ديگران داراي ارزش باال باشد؛ نياز 

ه ارضاي به خودشكوفايي، كه بيانگر ميل ب
هاي فردي است و نيازهاي شناختي و  ظرفيت

زيبايي شناختي، مثل ميل به داشتن و تمايل به 
 .زيبايي براي زيبايي

 
اين طبقه بندي براي تفكر طراحي محيط و 

مسائل مورد نظر طراح چارچوب مناسبي را 
محيط ساخته شده نيازهاي . آورد فراهم مي

نيازهاي زيست شناختي انسان، مثل سرپناه يا 
ايمني، همچون امنيت فيزيكي و رواني، نيازهاي 

تعلق و احترام را با نماد گرايي محيط و 
نيازهاي خودشكوفايي را از طريق آزادي 

انتخاب؛ نيازهاي شناختي از طريق دسترسي 
هايي براي رشد؛ و نيازهاي  به فرصت

زيباشناختي را از طريق زيبايي صوري تامين 
املي كه در برآورده بسياري از عو. كند مي

ساختن اين نيازها نقش دارند، با محيط ساخته 
 .شده ارتباط كمي دارند

 
بعضي از نيازها، مبناي فيزيولوژيك دارند، نياز 

هاي فيزيولوژيك  تواند ويژگي به تعلق مي
داشته باشد ولي اساس آن اجتماعي و فرهنگي 
است؛ نياز به خودشكوفايي و نيازهاي شناختي 

. اختي بشدت روان شناختي هستندو زيباشن
بسته به ديدگاه فرد نسبت به زندگي، 

شخصيت فردي، فرهنگ و عادات و شدت 
به هر  …نيازها در افراد مختلف متفاوت است

حال مردم براساس نيازهاي خود به محيط 
 )97: 1384لنگ؛( ".كنند توجه مي
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 :فضا

تملك . فضا عامل اساسي در معماري است"
بنا و يافتن كليد فهم » ديدن«ن فضا، يعني توا

 )15: 1376زوي؛ ( ".و شناخت آن است

 
آگاهي از فضا تنها منوط به فعاليت  "از طرفي 

مغز نيست بلكه كليه حواس و عواطف انسان 
در آن دخالت دارند و براي اداي دين به فضا 
به تمام و كمال بايد خودشان به تمامي در آن 

 .درگير شود

 
ز نظر توانايي ادراك فضا ارگانيسم انسان ا

از وضعيت جنيني بي فضا تا . يابد تكامل مي
اكتشاف فضاي محدود نوزاد، تا اكتشاف عمدتاً 

خزد و  دو بعدي كودكي كه به زمين مي
سرانجام پرش او به درون فضا چنان كه 

ورزشكاران ماهر و رقصندگان هنرمند 
ي ذهني اين ادراك نيز با طي  جنبه. كنند مي

موازي با آنچه گذشت، عميق تر مراحلي 
 .شود مي

 
اين مراحل براساس ارتباط يافتن انسان 

به . شوند هاي بزرگتر و بزرگتر طي مي بانظام
زبان معماري، اين فرايند شامل حركت از 

زمين و مصالح معمولي و رفتن به سوي عناصر 
نيازهاي زيبايي . نامحسوس در كل جهان است
اط با نظامي شناسي انسان با احساس ارتب
شود و هر چه اين  بزرگتر از خود او ارضا مي

نظام جهانشمول تر باشد، اين رضايت خاطر 
به همين دليل است كه . عميق تر خواهد بود

ي فضا در عاليترين بيان معماري  بيان آگاهانه
 )15: 1376بيكن؛( ". اهميت حياتي دارد

 
فضاهاي زيستي انسان بسته به فعاليتي كه در 

گيرد به دو دسته تقسيم  انجام ميآنها 
معتقد است كه بعضي  كيو آيزومي. شوند مي

ساختمان ها بيشتر براي كاركرد درست 
ماشين و تجهيزات طراحي شده اند تا افرادي 

در ساختمان . كنند كه با اين تجهيزات كار مي
هاي ديگري به نيازهاي مردم بيشتر اهميت 

 . شود داده مي

 
ساختمان هاي « را ي اول  آيزومي گونه

ي دوم را  و گونه) غير انساني(آنتروپوزميك 
در . ناميده است) انساني(» آنتروپوفيليك«

هاي آنتروپوزميك افراد ناچارند با  ساختمان
شرايط تطبيق پيدا كنند؛ در ساختمان هاي 

آنتروپوفيليك وسايل و تجهيزات بايد با 
 )123: 1384لنگ؛( ".شرايط انسان منطبق شوند

 
بنابراين هنر خلق فضاهاي زيستي انسان در 

هاي آنتروپوفيليك معني  ي ساختمان حوزه
زيرا ساختمان هاي . كند عميق تري پيدا مي
ها، مخازن آب و سدها جهت  فني مانند نيروگاه

شوند،  ي انسان ساخته مي تأمين نيازهاي اوليه
هايي مانند مسكن،  در حالي كه ساختمان
هاي اداري عالوه بر  بيمارستان و ساختمان

تأمين نيازهاي اوليه در راستاي تأمين نيازهاي 
طبق دسته بندي مازلو، خلق  –باالتري 

 .شوند مي

 
 :زمان

هاي اصلي معمار تعالي  يكي از هدف "
بنابراين، . ي زيستن است بخشيدن به واقعه

هاي  معماري بايد فضاهايي متمايز براي فعاليت
به نحوي به هم  مختلف فراهم آورد و آنها را

پيوند دهد كه محتوي عاطفي آن كنش خاص 
دهد  در حيات آدمي كه در آن فضاها رخ مي
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 .تقويت شود

 
ي تجربه است با هر  زندگي جريان پيوسته

اي است  كنش يا لحظه از زمان پيامد تجربه
شود كه قرار  اي مي ي تجربه پيشين و آستانه
 .است رخ دهد

 
هاي زندگي  اگر بپذيريم كه يكي از هدف

دست يافتن به جرياني پيوسته از تجارب 
ي فضاها با  همگون است،آن وقت رابطه

شود،  يكديگر، كه در ظرف زمان تجربه مي
وقتي . آورد مشكلي مهم را در طراحي پيش مي

به معماري از اين منظر بنگريم، در كنار 
گيرد،  هنرهايي چون شعر و موسيقي جاي مي

توان بدون  را نميچرا كه در آن هيچ جزئي 
ارتباط با آنچه درست قبل يا بعد از آن 

 )19: 1376بيكن؛(. آيد تصور كرد مي

 
توصيف كامل يك شئي تنها  "از سوي ديگر 

از يك نقطه غير ممكن است چرا كه با تغيير 
ي ديد خصوصيات شئي عوض مي شود؛  نقطه

از همين رو اساس تصور فضايي جديد بر يك 
) 363: 1374گيدئون؛(.".ي ديد نيست نقطه

بنابراين حركت در معماري جهت درك كامل 
يكي از معماراني كه به . آن واجد اهميت است

ي روح زمان و تأثير آن در معماري  مقوله
او در . بود] 1[آگاهي كامل داشت، لوكوربوزيه

در اين مورد ] 2[»به سوي يك معماري«كتاب 
 :گفته است

 
آنها سكنا در اين برج ها كه كارگران در "

خواهند گزيد، كارگراني كه تاكنون در محالت 
هاي انبوه دچار حفقان  بسيار متراكم و خيابان

شده بودند، همه ي خدمات ضروري به پيروي 

از نمونه ي آمريكا جمع خواهد شد و موجب 
كارايي و صرفه جويي در زمان و انرژي خواهد 

ي طبيعي آن آرامش روحي خواهد  شد و نتيجه
در پاي اين  …اين چنين ضروري است بود كه

ها گسترده خواهد شد،  برج ها، بوستان
. ي شهر را خواهند پوشاند درختاني كه همه

هاي چشم گيري  ي استقرار برج ها خيابان نحوه
را شكل خواهد داد؛ در اين جا يقيناً معماري 

: 1381كهون؛( ".اي در خور زمان ما وجود دارد
211( 
 

ويال ساوواي لوكوربوزيه  هم در تحليل گيدئون
 :بر اين ويژگي تاكيد نموده است

 
درك معناي معماري ويال ساووا از يك  »

اين ساختمان به . ي ديد غير ممكن است نقطه
» .زمان است –معني واقعي كلمه مظهر فضا 

 ) 431: 1374گيدئون؛(
 

ي تعلق به حال را يكي  پيتر آيزنمن هم مسئله
 :داند مي از مسائل اساسي در معماري

 
معماري هميشه با طول مدت تعلق به حال  "

اش سنجيده  و نيز با طول مدت بقاي تاريخي
ما ساختمان ها را با دو معيار . شده است

يكي اينكه چه مدت در تعلق به : سنجيم مي
مانند و ديگر اينكه چه مدت  حال خود باقي مي

 .كنند خودشان را در تاريخ حفظ مي

 
ا كنوني بودن خودرا از بعضي از ساختمان ه

دهند و هرگز هم جزئي از تاريخ  دست مي
 50ها، من معتقدم كه ساختمان. شوند نمي
توانند تعلق به حال داشته  سال مي 100يا

 )22: 1371جودت؛ ( ".باشند
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 :مكان

در  مارتين هيدگر و كريستين نوربرگ شولتنر
ي مكان و جايگاه آن در معماري  زمينه
جهت . اند را مطرح نمودههاي فراواني  بحث

روشن تر شدن مقصود از مفهوم مكان و نقش 
آن در تعريف معماري، جمالتي از اين دو 
انديشمند حوزه ي فلسفه و معماري ارائه 

 .شود مي

 
: گويد ، مارتين هيدگر مي»هبل«ي  در خطابه "
ساختمان ها زمين را به مثابه سرزمين «

ر همان سازند و، د مسكون به انسان نزديك مي
حال نزديكي سكونت صميمانه را در زير 

اين عبارت » .سازند ي آسمان مستقر مي گستره
سر نخي براي موضوع گردآوردن معمارانه به 

ي هايدگر، آنچه گرد  به گفته. دهد دست مي
است و بديهي » سرزمين مسكون«آيد،  مي

است كه سرزمين مسكون سرزميني آشناست، 
اين . ايم فتهيعني چيزي كه به آن خو گر

ي ساختمان ها به ما نزديك  سرزمين به واسطه
شود يا، به عبارت ديگر، سرزمين به مثابه  مي

 .شود آنچه در حقيقت هست آشكار مي

 
اما سرزمين چيست؟ سرزمين فضايي است 

 .يابد كه زندگي بشر در آن استقرار مي

بنابراين، فضايي رياضي وار و هم شكل شده 
نيست، بلكه فضايي زنده در ميان آسمان و 

، ]1[هيدگر، در هستي و زمان. زمين است
 -عالم -آنچه در ميان«كند كه  خاطر نشان مي

و ماهيت » در ميان فضا نيز هست … است
واقعي اين فضا را با ارجاع به باال به عنوان 

عنوان آنچه در  آنچه در سقف هست و زير به
او همچنين به طلوع . دهد كف است شرح مي

خورشيد، درخشش نيم روزي، غروب آفتاب و 
ي  نيمه شب اشاره مي كند و آنها را به چرخه

پيش تر در . داند ميحيات و مرگ مربوط 
ي  ، يكي از آثار عظيم او، نظريهمگنوم اپوس

به طور . چارگانگي تلويحاً مطرح شده است
كيفيتي از  كند كه فضامندي مي هكلي او اشار

ي معبد  بحث درباره. عالم است -در -هستي
. دهد يوناني ماهيت فضامندي را نشان مي

بنابراين ساختمان ماهيت فضا را با ايستادن در 
در همان زماني كه . كند آنجا اشكار مي

يا فضايي را در مفهوم » ساحتي مقدس»
گر هايد .كند بسيارظريف اين واژه توصيف مي

ساختن، باشيدن، «ي خود با عنوان  در مقاله
كند، او  ، اين مطلب را روشن تر مي»انديشيدن

هستند  »ها جايگاه«، ساختمان ها همان گويد مي
پذيرند و آن را  ها چارگانگي را مي و جايگاه

در » استقرار»و » پذيرش«. دهند  استقرار مي
جايگاه . وجه فضامندي به عنوان جايگاه هستند

آورد و در  ي چارگانگي كاشانه پديد ميبرا
همان زمان چارگانگي را، به عنوان چيز ساخته 

 .كند شده، آشكار مي

 
از پيش وجود ندارد، بلكه به » فضا«بنابراين، 
 .آيد ي جايگاه است كه پديد مي واسطه

ساختمان هرگز به فضاي ناب به عنوان "
اما از آنجايي  … "دهد ماهيتي منفرد شكل نمي

ساختمان، چيزها را به عنوان جايگاه ايجاد كه 
اي  كند، از هرگونه علم رياضيات يا هندسه مي

ي اصلي فضا  به گوهر فضاها و سرچشمه
» فضاي زنده«جايگاه يا  .نزديك تر است

شود و معماري را  ناميده مي] 1[عموماً مكان
 ".توان ساختن مكان ها تعريف كرد مي

 )72و 71: 1382شولتز؛(
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 :محيط

محيط بر تامين تجربه ها و رفتارهاي انسان  "
فرايندهاي اساسي تعامل . اي دارد توان بالقوه

انسان و محيط در شكل زير نشان داده شده 
اطالعات محيط از طريق فرايندهاي . است

ي  آيد، كه به وسله ادراكي به دست مي
طرحواره هاي ذهني برانگيخته شده و توسط 

اين طرحواره . وندش نيازهاي انساني هدايت مي
ها تا حدودي فطري و تا حدودي آموختني 
هستند، و پيوند ادراك و شناخت را برقرار 

 .سازند مي

 
طرحواره ها نه تنها فرايندهاي ادراكي، بلكه 

رفتار (و اعمال ) عاطفه(هاي احساسي  واكنش
كنند، و در مقابل، اين  را هدايت مي) فضايي

ه هاي ذهني فرايندها و واكنش ها نيز طرحوار
را به عنوان حاصل رفتار ادراك شده تحت 

احساسات و كنشهاي . دهند تأثير قرار مي
هاي محيط طبيعي و  انساني توسط قابليت

ساخته شده، محيط فرهنگي و شخصيت دروني 
تبيين فرايندهاي رفتار . شوند انسان محدود مي

با يك مفهوم كلي يا طرحواره ذهني هدايت 
 )95: 1384لنگ؛( ".شود مي

 
طرحواره هاي ذهني امكان يادگيري و رفتار  "

شكل زيست . آورند كردن را فراهم مي
فرض بر . شناختي يك طرحواره روشن نيست

اين است كه وجود طرحواره ها چيزهاي 
زيادي را در مورد يادگيري و رفتار آشكار مي 

ره ذهني از تعريف ماهيت نظري طرحوا. سازد
 :ستقابل درك ا اولريخ لينسر

 
در درون فرد ادراك  …يك طرحواره ذهني"

كننده است، كيفيت آن را تجربه تعيين 
كند، و تا حدودي ويژه چيزي است كه  مي

طرحواره ذهني اطالعات را . شود ادراك مي
و تحت تأثير اطالعات كسب  …كند  قبول مي

هاي حركتي و  فعاليت. كند شده تغيير مي
سي اكتشافي كه اطالعات را قابل دستر

ي اطالعات به دست  سازند و به وسيله مي
شوند طرحواره هاي  آمده جرح و تعديل مي

 .دهند ذهني را جهت مي

 
طرحواره هاي ذهني به اعمال انسان شكل 

اين طرحواره ها گستره ي طرحواره . دهند مي
اين تركيب، . هاي جزء تري را در خود دارند

چگونگي عملكرد همزمان انسان، برنامه ريزي 
هاي مختلف و انجام  راي حركت به مكانب

كارها و چگونگي احساس محيط اطراف انسان 
اگر طرحواره هاي ذهني . سازد را روشن مي

كنند؛ در  منطبق باشند يكديگر را تقويت مي
 .شود غير اين صورت يك بر بقيه غالب مي

طرحواره اي كه هر لحظه از زمان در ذهن 
تي خاص داريم امكان رشد انسان را در جها

آورد، ولي ماهيت دقيق رشد در  فراهم مي
 .شود كنش متقابل با محيط تعيين مي

 
ي كلي مردم، آموخته ها و مواردي را  تجربه

اند و معاني دريافتي آنها را  كه فراموش كرده
. دهد  از اجزاي محيط تحت تأثير قرار مي

بنابراين نظريه زيباشناختي بايد نسبي بودن 
 ".نظر بگيرند كيفيت محيط را در

 )107: 1384لنگ؛(

 
 : كانسپت و ايده

اين متن بخشي از مقاله ي منتشر نشده ي 
ايمان رئيسي و نيما ميرزا محمدي است كه 
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قاالت همايش كانسپت ارسال براي كتاب م
 .ستشده ا

 
Concept  اغلب به معني مفهوم آورده ،

، معادل  Idea شده است، اما براي واژه ي
التين آن، يعني ايده، به كار مي فارسي عبارت 

در اين جا سعي شده است، اين دو واژه، . رود
به صورت مجزا و مرتبط با هم تجزيه و تحليل 

 .شوند

Concept   جايگاه ويژه اي در ادبيات، هنر
و فلسفه ي معاصر غرب دارد، تا آنجا كه 
شاخه اي وسيع از هنر نيمه ي دوم قرن 

يده شده نام  Conceptual Artبيستم، 
هم از  همچنين اين واژه در معماري. است

برگزاري ( .ارزش خاصي برخوردار است
همايش كانسپت در معماري، هم نشانگر 

اهميت اين واژه، و هم دليلي بر عدم وجود 
تعريف روشني از آن در ادبيات معماري 

 ).امروز است

 
Idea  گستره اي فراتر از Concept  را

ه در رشته هاي شامل مي شود، تا آنجا ك
صنعتي يا نجوم هم مورد استفاده قرار مي 

: براي اين واژه هم معادل هايي نظير. گيرد
 .ايده، ابتكار و انديشه به كار رفته است

 
اما بسيار ديده شده است كه در اظهارات 
شفاهي و منابع نوشتاري، اين واژگان بدون 
آگاهي از اشتراكات مفهومي و وجوه افتراق 

 .تفاده شده استمعنايي اس

 
 دايره المعارف بريتانيكا ذيل واژه ي

Concept در فلسفه ، لغت ": آورده است 

concept   يا ريشه ي قديمي تر

به صورت پي در پي    conceptionآن
استفاده شده است؛ در واقع اين لغت در 

فلسفه ، تفكريست كه به رفع مشكالت اساسي 
 .فيلسوفان منجر مي شود

 
 concept " ز اين تعبير ، كتابنمونه ايي ا

of mind"   نوشته ي گيلبرت ريل است
كه در آن هدف نويسنده ، مشخصا جستجوي 

تجربي و سطحي ذهن آدمي نيست ؛ بلكه 
پرداختن به جنبه هاي منطقي و برجسته ي آن 

شناخت زبان ذهني ": يا به گفته ي نويسنده
 ".هر انسان است

 
لسوفان مبين عاليق في concept در واقع

. در بازيابي تجربي حقايق مسائل مختلف است
فيلسوفان از اين لغت براي حل مشكالت 

فلسفي و تفكرات ذهني خود ، استفاده كرده 
 )253: 1970بريتانيكا،( .اند

 
  آمريكانا هم ذيل واژه ي دايره المعارف

Concept  آورده است: 

اين لغت كه ريشه ي فلسفي دارد از  "
 .خود برخوردار است پيچيدگي هاي خاص

 
زبانشناسان براي تفهيم اين لغت از كلمات 

ساختگي استفاده كرده اند تا پيوستگي معنايي 
وقتي اين پيوستگي ايجاد . الزم را ايجاد كنند

مي شود ، پيچيدگي هايي را هم در فهم لغت 
چرا كه از اين لغت در جايگاه . باعث مي شود

ن هم چو. هاي مختلف استفاده شده است
 .. مفهوم ، تفكر ، شالوده ذهني و

 (459: 1965آمريكانا،)

 
 Idea دايره المعارف بريتانيكا ذيل واژه ي
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 :آورده است

اين لغت از زبان يوناني به زبان انگليسي راه  "
يافته است ؛ كه در يوناني هم افالطون در 
فلسفه شناخت فرمها ، براي خرد و ادراك 

 .كرده است تكنيكي در اشيا از آن استفاده

 
به بعد كم كم و به صورت كم  17اما از قرن 

و بيش براي تعابير مختلفي مانند تفكر ، خلق و 
ايجاد مفهوم ، باور و اعتقاد و بعضي اوقات 

 .قصد و منظور يا نقشه و طرح استفاده مي شد

 
گستره ي استفاده از اين  18و  17در قرون 

لغت در فلسفه گسترش يافت و ديگر تنها 
دود به فلسفه ي افالطوني نبود و افرادي مح

هم چون دكارت ، هگل و الك هم از آن 
 (1061: 1970بريتانيكا،( ".استفاده كردند

 
 Idea دايره المعارف آمريكانا ذيل واژه ي

اين كلمه يكي از مبهم ترين و  ":آورده است
دو پهلوترين كلمات در فلسفه و روانشناسي 

دو تعبير متفاوت است كه به طور گسترده ، با 
 .به كار مي رود

 
در كل تفكر و انديشه يا آگاهي و اطالع از 

منابع و مسائل مختلف در ادراك و خرد 
 .است

 
Idea را مي توان از دو ديدگاه كامال متفاوت

يكي ديدگاه روانشناسي و ديگري : بررسي كرد
 .ديدگاه نظري و علمي

 
Idea براي روانشناسان يك رخداد ذهني در
خص است كه هم چون يك تفكر يا هر ش

انديشه بروز مي كند ؛ اما در ديدگاه نظري ، 

دانستن و خواندن و يادگيري مسائل مختلف 
براي آگاه شدن از آنهاست و بيشتر جنبه 

 (661: 1965آمريكانا،.(اطالع و فراگيري دارد

 
 : نتيجه گيري

 
واژگان كانسپت و ايده داراي پيچيدگي و ابهام 

تند و در حوزه ي وسيعي در تعريف هس
 .استفاده كي شوند

 
،  Concept اصلي ترين معاني واژه ي

مفهوم ، پنداشت و انديشه اي كلي است كه 
 .بر گستره اي وسيع داللت دارد

 
، داراي سطح اشتراك معنايي  Idea واژه ي

دارد، اما شامل  Concept زيادي با واژه ي
 .كليت و فراگيري آن نمي شود

، فكر و  Idea عناي واژه ياصلي ترين م
  .انديشه است
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  سنت
  

ابتدا تعاريفي از واژه ي سنت در اين جلسه 
ارائه شد و بحث جمعي و خوبي در مورد دو 

رويكرد مطرح در حوزه ي سنت بين 
 يكي مي گفت كه سنت. دانشجويان درگرفت

ي كه تغيير كند سنت نيست، ديگري معتقد 
سومي معتقد بود . بود كه بايد سنت تغيير كند

. كه سنت هاي قدسي را نمي توان تغيير داد
چهارمي مي گفت هر سنتي يك زماني مدرن 

بوده و به مرور تبديل به سنت شده، لذا سنت 
  ...و مدرنيته مدام در حال شدن هستند و 

  
سليقه ها و باور هايي  شيوه هاي رفتاري،: سنت

عيد (كه از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابد 
؛ 1381افشار، ) (ديدني يك سنت قديمي است

780(  
سنت سلسله اي از ارزش هاست كه در هر 

شايگان، نقل به . (دوره باز آفريني مي شوند
  )مضمون

سنت قول و فعل و دستور عملي است كه 
فهم و عقل منشا آن هر چه باشد، مستقيما از 

ما بر نيامده و اگر چه ضرورتا با عقل و فهم 
. ناسازگار نيست، با اينها سنكيده نمي شود

  )118؛  1375داوري اردكاني، (
  ...و 

آيا سنت ها اصولي ثابت اند يا ارزش هايي 
  متغير؟
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  تخت جمشيد

ي خود  هر نسل تازه بايد تاريخ را به شيوه”
بازنگاري كند، اما دگرگوني تاريخي از يك 

اي ديگر، مرگ شيوه  ي انديشه به شيوه شيوه
نخست نيست بلكه بقاي آن است بصورت 

بنا ” بازيل گري “ .اي نو تكامل يافته در زمينه
كردن بنايي با هدف مقدس بر گذاري نوروز ، 

ره هخامنشي ، طبعاً بايد با اهميت آن در دو
  مهرداد بهار“ . در محلي مقدس بوده باشد

  
تخت جمشيد چهل كيلومتر از پارسه گرد ، ” 

پارسه گرد ، . محل كاخ كورش ، فاصله دارد
در شمال تخت جمشيد ، در دشت مرغاب و 

) پلوار(نزديك دره پرپيچ و خم رود سيوند 
است ، رودي كه دشت مرغاب را به مرو 

پيوندد و سرانجام به رود كر مي دشت مي 
در مسيري تقريباً شمالي جنوبي ، پنج . ريزد

كيلومتر دورتر از انتهاي جنوبي دره رود سيوند 
در ميان جلگه مرودشت صخره عظيم و تنهايي 

اين . است …وجود دارد كه همان كوه رحمت 
شمال غربي و جنوب ،  –كوه در جهت شمال 

  جنوب
  .شرقي قرار دارد

  
ش فرمان داد تا بر دامنه غربي آن رو به داريو

دشت عظيم ، بناي تخت جمشيد را بنيان 
مرودشت (همان طور كه دشت مقابل بنا . نهند

و شهر كوچك نزديك آن پارسه خوانده مي ) 
. شد ، بنا هم در اصل به همان نام ناميده شد
درازي صفه آن ، رو به دشت غربي ، حدود 

پهناي صفه آن ، چهارصد و پنجاه و هفت متر و
در شمال و جنوب آن ، يك سوم كمتر از 

صفه از سنگ هاي محلي . درازاي آن است 

كه به رنگ خاكستري تيره است ، ساخته شده 
سنگهاي بدنه صفه كه هنوز هم پابرجاست ، 
اضالع متعددي دارد تا بر اثر سطح تمكاس 

بيشتر ، ديواره صفه از انسجام زيادي برخوردار 
ا با ظرافت تراش داده ، روي هم سنگها ر.شود

نهاده و نه با مالت بلكه دم چلچله هايي از 
  “.سرب يا آهن آنها را به يكديگر چسبانده اند

  
به عقيده گيرشمن ، تخت جمشيد ديوار بلند ” 

محافظي نداشته است ، مگردر ضلع شرقي، و 
آن هم با آبراههاييكه در شرق خويش ، روبرو 

، بيشتر براي مقاومت با ارتفاعات كوه داشت 
در برابر آبهاي باراني بود كه از ارتفاعات كوه 

اضالع ديگر صفه با ديوارهاي . فرود مي آمد 
تنها . كوتاه و برجهاي نگهباني پوشيده مي شد

راه ورود به صفه و كاخهاي فراز تخت جمشيد 
در آنجا نزديك به . از جبهه غربي صفه است 

دو رشته  ضلع شمالي صفه و دردل بدنه آن
ديوار . پلكان پاگرد دار روبروي هم قرار دارند 

كوتاه كنگره داري سمت بيروني پلكانها را مي 
عرض اين پله ها هفت متر و بلندي . پوشاند

. هر پله از ديگري تنها ده سانتيمتر است 
تعداد پله ها در هر طرف به صد و يازده مي 

پلكان چنان اندك اندك ارتفاع مي گيرد . رسد
ه اسبها نيز قادرند به آساني از آن ها باال ك

  .روند و به سطح صفه رسند
  

ظاهراً مقامات برجسته مادي و پارسي از پلكان 
دست راست و مقامات ديگر اقوام از پلكان 

در روي صفه با . دست چپ باال مي رفتند
متر از سطح جلگه ، مدعوين  10/11ارتفاع 

د نخست به دروازه همه كشورها كه به عه
در . خشيارشا ساخته شده بود ، مي رسيدند
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جلو دروازه دو گاو بالدار سنگي را با چهره دو 
مرد پرريش و داراي كاله مي ديدندكه نماد 

و چون مدعوين از . حافظان الهي كاخ بودند
دروازه مي گذشتند به تاالري نسبتاً كوچك با 

اين . چهار ستون در ميان آن در مي آمدند
با ستونهاي اعجاب آور كاخ نخستين برخورد 

در اين تاالر . بود) تخت جمشيد بعدي( پارسه 
چهار ستون ، عالوه بر دروازه ورودي ، دو 
دروازه خروجي به همان بزرگي يكي رو به 

از دروازه . جنوب و ديگري رو به خاور بود
ها و مادها گذر مي كردند و  جنوبي تنها پارس

، كه از )  Apadana( به تاالر عظيم آپادانا 
ساخته هاي خشيارشا بود مي رسيدند و اقوام 

غير پارسي و مادي از دروازه شرقي ، كه 
روبروي دروازه ورودي قرار داشت ، 

ميگذاشتند و مستقيم به سوي دروازه ديگري 
آنجا هم . روبروي كاخ صد ستون مي رفتند

تاالري شبيه تاالر نخستين قرار داشت و 
مادي در اين تاالر  مقامات اقوام غير پارسي و

دوم به سوي دروازه جنوبي آن مي پيچيدند و 
به كاخ صد ستون مي رسيدند كه آن را تاالر 
تخت هم مي خوانند و از ساخته هاي داريوش 

  “.است
  
در پس تاالر آپادانا يك رشته بناي ديگر ”

در جهت غربي صفه كاخ تچر : است 
)Tachara ( از بناهاي داريوش و در جهت

از ساختمانهاي “ كاخ سه دروازه ”شرقي 
خشيارشا قرار دارد و ميان اين دو و كاخ 
آپادانا فضاي وسيعي است كه هنوز طرح 

در پس اين . بناهاي آن مشخص نشده است 
بناها مي توان از حرمسراي كاخ خشيارشا نام 

كل بناهاي اين بخش به دو پاره شمالي و . برد

ي ، آپادانا بخش رسم. جنوبي بخش مي شود 
در شمال و كاخها و بناهاي ديگر در جنوب آن 

بخش خصوصي و حرمسرا بود ولي با يكديگر 
  ”.مربوط بودند

  
آنچه بزرگان را به هنگام رسيدن به پاي كاخ ”

خيره مي كرد يكي اين بود كه در برابر خويش 
با شكوه ترين و عظيم ترين بنايي را مي ديدند 

و . شتكه در آن زمان بر روي زمين وجود دا
چون به آپادانا و كاخ تخت مي رسيدند و 
دهها ستون كه نماد باغي مقدس بود ، در 

سر ستونها عموماً به . برابرشان سر مي كشيد 
شكل سر گاو بود ، گاهي سرشير يا عقابي هم 

ديده شده است كه محتمالً چون سر ستونهاي 
گاو .ايوان غربي آپادانا به كار مي رفته است 

و بركت بخشي است ، شير  مظهري از ماه
و عقاب ، كه . مظهر مهر و خورشيد است 

ظاهراً بر درفش هخامنشيان نيز نقش شده 
  .بوده است ، مظهر سلطنت و قدرت بود 

  
نقش معروف ديگر بر جلو پله ها نقش نبرد 

در اينجا محتمالً شير ، مظهر . گاو و شير است
مهر و روشنايي و گاو مظهر ماه است و دريده 

ن گاو به دست شير در تخت جمشيد شد
برابر دريده شدن گاو به دست مهر در دين 

وظيفه اي كه بعداً در . مهرپرستي است 
از . اساطير زرتشتي به عهده اهريمن مي افتد 

) مهر(به دست شير ) ماه(كشته شدن گاو 
بركت برمي خيزد و رويش جهان گياهي ، به 

ونها از ست. ويژه گياهان دارويي، آغاز مي گردد
پايه تا جانور سر ستون مظهر بركت مقدس 
  “. الهي است و ستونها خود نماد درختان است 
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كساني كه به صفه تخت جمشيد مي …”
رسيدند خود را در معبدي پر از درختهاي 

ميديدند كه عظمتي مقدس و ) ستونها(نمادين 
آنان محتمالً بدانجا نمي . مسحور كننده داشت

سبتاً ناچيز ، چنان كه از رفتند تا هدايايي ن
آنان . نقشها بر مي آيد ، به حضور شاه برند 

بدانجا مي رفتند تا محتمالً شاه كاالهاي آنها را 
مثالً يك كوشي از ميانه هاي . تبرك بخشد

نيل مي آمد و با خود يك اوكاپي مي آورد تا 
اوكاپيهاي سرزمين او را شاه بركت بخشد و 

  .تعدادشان افزون شود
  
   وزنور

در شاهنشاهي هخامنشي ، اقوام ايراني و  "
بيگانه تابع آن كه اكثراً معتقد به لزوم اجراي 
مراسم نوروزي بودند تا زندگيشان پر بركت 
باشد، هر ساله نمايندگاني را به هنگام نوروز 

به تخت جمشيد ، به اين معبد بزرگ، مي 
تا ظاهراً پس از تاجگذاري مجدد . فرستادند 

ن به حضور او راه يابند، سلطنت شاه ، نمايندگا
او را بزرگ دارند به هر يك كاالي محل 

خويش را كه باج و هديه خاصي به نظر نمي 
نقشهاي . آيد ،براي تبرك به حضور شاه آورند

برجسته پلكانهاي آپادانا بخش مهمي از اين 
گز نفون از تشريفات . جشن را مجسم مي كند 

،پس از . م.جشني در ايران ، در قرن چهارم پ
اصالحات اردشير دوم ، ياد ميكند كه به گمان 

مي گويد كه . او هر ساله بر پا مي شده است 
در آغاز گروهي از مردم نيزه دار مي آيند ، 

سپس گاوان و اسباني را براي قرباني مي 
سپس گردونه مقدس اهورا مزدا و از . آورند 

. پس آن دو گردونه مهر و ناهيد مي آيند
. هم حمل مي شود )روشن (شداني آنگاه آت

درپس ايشان ، شاه با جامه كامل سلطنتي در 
گردونه خويش مي آيد و از آن پس بقيه 

سوارگان ،نيزه داران و انبوه بزرگان و درباريان 
به گمان من محتمل . مي آيند ) بر اسب ؟(

است كه اجراي اين مراسم پس از تاجگذاري 
وزي بوده مجدد و ازدواج محتمل در صبح نور

  “. باشد 
  
ظاهراً پس از استراحت كافي ، مراسم سالم …”

شاه بر تخت سلطنت . و تبرك آغاز مي شد
عظيمي كه نقش آن را در تخت جمشيد 

ميبينيم و به ترتيبي كه قبالً ياد شد ، نخست 
پارسيان و مادها به حضور شاه مي رسيدند ، 

فرارسيدن سال نو و سلطنت مجدد را تبريك 
د و محتمالً دستي يا پايي مي بوسيدند مي گفتن

و آنچه را با خود آورده بودند ، براي تبرك 
در پهلوي تخت مي نهادند كه به گنجينه برده 

از آن پس به گفته گزنفون ، سور . مي شد 
بسيار بزرگي بر پا مي شد كه بزرگان 
در طي . شاهنشاهي در آن شركت مي كردند 
تان هدايايي مراسم اين جشن بزرگان به فرودس

مي دادند و هداياي سلطنتي خويش را دريافت 
ولي به احتمال قوي شاه در اين . مي كردند 

سور شركت مستقيمي نمي كرد، زيرا شاه در 
عصر داريوش و خشيارشا تنها يا فقط با همسر 

اما ممكن است به طور . خويش غذا مي خورد 
  “.استثنا در اين مراسم شركت مي كرده است 

  
ك جاي آن دارد كه با توجه به مطالبي اين” 

كه ياد كرديم ما در تخت جمشيد در 
جستجوي مكاني باشيم كه در بامداد نخستين 
روز فروردين ماه ، هنگام بر آمدن آفتاب از 

پشت كوه مهر نخستين پرتو خورشيد از روزني 
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يا شكافي به درون تاالر و مكان ثابت و 
همه نشانداري به طرزي مخصوص بتابد كه 

ساله بتوان از روي آن ، طرز تابش نور يا پرتو 
را رصد و اندازه گيري كرده موقع صحيح 

  .چنين روزي را دوباره تعيين و اعالم داشت 
  

خوشبختانه امروزه با شناختي كه از ساختمانها 
و كاخها و تاالرهاي تخت جمشيد در دست 

براي يافتن چنين محل و موقعي ، به . داريم 
زيرا در . وان نياز نخواهيم داشتجستجوي فرا

كهن ترين بخش صفه تخت جمشيد در آنجا 
 518كه نخستين ساختمان در حدود سال 

پيش از ميالد به دستور داريوش پي افكنده 
شده است و اكنون كاخ مركزي ، تاالر تخت ، 
تاالر شورا يا تاالر سه دروازه خوانده مي شود 

بناميم، “ م تاالر سال”و ما بهتر مي دانيم آنرا 
محل و نشانه هاي انجام گرفتن چنين رصد و 

اندازه گيري موجود و پابرجاست و يك يادگار 
دانشي بس گرانبها براي ما ايرانيان به شمار 

در ميان تاالر اين كاخ كه طرح آن . مي رود 
در اين جا نشان داده مي شود ، در وسط چهار 

ستون ، تخته سنگي به شكل مكعب كشف 
كه بر روي آن در وسط مربع ، يك  گرديده

دايره كوچك و سه خط به شكلي كه در اين 
هر . جا نشان داده مي شود ، كنده شده است 

اندازه ”تسفله كاشف اين سنگ ، آن را سنگ 
ناميده ) Measuring stone(“ گيري 

ولي پس از او نيز كه مطالعات فراواني درباره 
ت ، تخت جمشيد و آثار آن انجام گرفته اس

با افسوس بايد گفت كه از سوي باستان 
شناسان و ستاره شماران و دانشمندان به اين 

با ديده دانشي نگريسته نشده “ نشان سنگ ”
است و كساني نيز نا انديشيده گفته و نوشته 

اند كه اين سنگ با نشانه و خطوطي كه بر 
“ محور”روي آن كنده شده است براي تعيين 

ت جمشيد پديد ساختمانمهاي تخ) آكس(
  .آورده شده است 

  
زيرا همه ديوارها و ستونها و جرزها در امتداد 

اما به . خطهاي روي اين سنگ ساخته شده اند
نظر ما اين شناسايي بسيار دور و ناسنجيده و 

بيهوده است زيرا اگر مي خواستند همه 
ساختمانهاي تخت جمشيد را در امتداد يك يا 

؛ با بنيان نهادن دو محور و يك جبهه بسازند 
پي و ديوارهاي همين تاالر چهار ستوني مي 

توانستند همه ساختمانهاي پس از آنرا از 
ديوارهاي شمال و جنوبي يا شرقي و غربي آن 

سنجيده در همان محور بنيان نهند و هيچ 
نيازي به اين سنگ مربع و خطها و دايره اي ، 
آن همه در ميان يك چهار ديواري سرپوشيده 

هان از چشم و ديد معماران و مهندسان و پن
كه دور تر از اين مكان مي خواستند پي افكنند 

و مسلما ً اين سنگ و نشانه روي آن را نمي 
ما بر آنيم كه اين سنگ . توانستند ببينند، نبود 

و نشانه هاي روي آن ، يك وسيله نجومي 
است و براي محاسبه و ترصد حركات 

وهاي آن در خورشيدي و اندازه گيري پرت
و علت . آغاز بهار و پائيز ساخته شده است 

برگزيدن محل صفه تخت جمشيد و ساخت 
بناهاي عظيم آن نيز با آن همه رموز و 

اشارات ديني و آئيني ، همه بر روي يك 
حساب دقيق از سوي مغان و دانشمندان و 

ستاره شناسان روزگار هخامنشي ، پديد آمده و 
ين نشان سنگ در همه آنها به خاطر نصب ا

و پس از آن .اين تاالر و اين محل بوده است 
به تدريج ساختمانها و تاالرهاي ديگر براي 
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برگزاري جشنهاي نوروز و مهرگان و آيينهاي 
ديني ديگر ساخته و پرداخته شده و يك چنين 

آئيني بوجود  –معبد عظيم و زيبا و شهر 
  .آورده است 

  
شبختانه در پايان سخن بايد بگوئيم كه خو

وجود يك آلت و وسيله نجومي ساده كه بر 
پايه همين نشان سنگ و خطها و دايره وسط 

آن ساخته شده و در نزد ستاره شماران 
باستاني شناخته شده بوده و براي يافتن نقطه 

اين كشف . اعتدالين به كار مي رفته است 
نظر مارا كامالً تاييد مي كند و اما اينكه اين 

وي آن از روي اين آلت و سنگ و عالمت ر
بر عكس ، آن آلت از روي اين نشان سنگ 

پديد آورده شده ، مسئله اي است كه ما نمي 
دانيم ، ولي در هر حال ، مقايسه اين دو وسيله 

، فلسفه وجود خط و نشان را در روي سنگ 
در وسط تاالر سه دروازه تخت جمشيد ، به 
ا خوبي آشكار مي سازد و راز بزرگي را بر م

  .روشن مي گرداند 
  

آلت و وسيله اي كه ستاره شماران باستاني ، 
براي يافتن نقطه اعتدال ربيعي و خريفي بكار 

ناميده مي شده و “حلقه اعتدالي ”مي بردند ، 
زيرا . نيز گفته اند “ حلقه اسكندري ”آن را 

نوشته اند بطليموس ستاره شمار معروف 
راي مصري نخستين بار آنرا در اسكندريه ب

اين حلقه در سطح معدل . رصد نصب كرد
منصوب مي شود و از روي آن رسيدن 

هاي اعتدالين به دست مي  خورشيد را به نقطه
آورند و كار ديگري از آن بر نمي آيد جز پيدا 

پس اين حلقه يا دايره . كردن حلول اعتدالين 
و خط هاي سه گانه دور آن بر روي سنگ 

كار را انجام  مربع در تخت جمشيد نيز همين
 .“ مي داده است
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  مسجد امام اصفهان

ي پيش از اسالم، داراي  معماري ايران در دوره
. دو ساختار فضايي بسيار بااهميت بوده است
ساختار تاالر ستوندار با حياط مقابل آن و 

ي، كه در هر دو ساختار، ساختار چهار ايوان
فضاي خالي است و فضا است   مهمترين مسئله،

ساختار تاالر . كه در مركز توجه قرار دارد
ستوندار با حياط مقابل آن در كاخ كوروش در 

هاي صدستون و آپادانا در  شوش ، كاخ
جمشيد و ساختار چهارايواني در كاخ هاي  تخت

( ” ن نسا، آشور، نيشابور، طيسفون و سروستا“ 
  .قابل مشاهده است)  55... :سيرو،

  
ي معماري  ماكسيم سيرو، پژوهشگر ارزنده
هنگامي كه “ : ايران، در اين مورد گفته است

مسلمانان بداخل ايران نفوذ كردند، هيچ نوع 
ي نبوغ آنها يا  فرمول معماري كه زائيده

منطبق با مذهب آنان باشد، در اين سرزمين 
ن پديده، اماكن عمومي برحسب اي. بكار نبردند

كه ويژه اجراي مراسم آئين ملي  -بسياري
مستقيماً توسط نومسلمانان ايران مجدداً  -بود

سيرو، ( ” .مورد استفاده يا تقليد قرار گرفت
:53 (  

  
بنابراين، ساختار فضايي مسجد در ابتداي دوره 

تحت تاثير ساختار فضايي ) شبستان(اسالمي
ساختار فضا در . تاالرهاي ستوندار بوده است

جامع فهرج و تاريخانه دامغان براين اساس 
  .استوار است

  
  شهر- باغ: ايران، اسالم، صفويه اصفهان

جنبه ي بنيادين “ فضاهاي شهري درايران 
معماري و شهرسازي ايران، پيوستگي فضايي 

در اين نوع شهرسازي، گذر از . آن است
فضايي بسته به فضاي بسته اي ديگر پي در 

همواره تكرار شده است، بي آنكه هرگز  پي و
  )55استيرلن، (” .اين پيوستگي قطع شود

در اينجا انسان همواره در درون چيزي قرار “ 
درون كوچه اي كه غالبا سرپوشيده : دارد

است؛ درون حياط خانه اي، مدرسه اي، 
كاروانسرايي، مسجدي، درون ميداني كه 
اوم محصور به پيراموني به هم پيوسته و متد

  )58استيرلن، (” .است
  
معماري ايران صفوي، از تركيب ساختمان “ 

جدا از هم تشكيل . ها، يعني بناهاي تك تك 
نشده، بلكه منحصرا از فصا هاي بسته اي 

تشكيل شده كه به نما و سطح ساخته شده 
همگني و تجانس اين . ضرباهنگ مي دهد

سطح، اساسا در پيوستگي و تداوم بام ها نهفته 
چه مسطح  -پوشش هاي آجري بام ها. است

خط تراز كلي  -باشد و چه گنبدي، مانند بازار
شهر را تشكيل مي دهند؛ به عبارت ديگر، 

كه در ارتفاع طبقه دوم » زميني مصنوعي«
واقع شده و از نظر رنگ به سطح بياباني تپه 

بر اين گستره ي پوشاننده ي . دار شباهت دارد
: شاهده مي شودشهر، حضور دو گونه عارضه م

يكي گودي ها يا چاه هاي تشكيل دهنده ي 
باغ ها و باغچه هاي محصور و نيز چاله هاي 

ميدان هاي بزرگ، و ديگري گوژ ها يا 
برآمدگي هايي كه گنبد ها و مناره ها ي 

بناهاي عمومي مثل مسجد ها و مدرسه ها و 
و  58استيرلن، (” .غيره را تشكيل مي دهند

59(  
  
ايراني در اينجا سرا پا و يكجا اصالت شهر “ 
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. شهر در سه سطح مشخص : احساس مي شود
سطح نخستين در . مجزا گسترش مي يابد

ارتفاع بام هاي بام هاي مسطح شهر قرار دارد 
و بخش اعظم زمين را از نطر مي پوشاند؛ در 

زير آن سطح، معابر و ميدان ها قرار گرفته كه 
هري پديد اينجا و آنجا گودي هايي در بافت ش

و سرانجام نوبت به سطح . آورده است
برجستگي ها و بلندي ها مي رسد كه سقف 

استيرلن، (” .عمومي و كلي شهر را مي شكافد
62(  
  

نماي خانه ها و ساختمان هاي “ادراك فضايي 
ايران، جز در معابر يا در حاشيه ي ميدان ها، 

نمي توان دور يك ساختمان گشت . پيدا نيست
عمارت هاي سلطنتي كه در باغ ها البته بجز (

بنا هرقدر هم اهميت داشته .) ... برپا شده اند
. باشد، در زمينه ي شهري خود ادغام مي شود
خود را به عنوان تماميتي مستقل تثبيت نمي 

 )65استيرلن، (” .در توده ذوب مي شود. كند
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  :افالطون
افالطون، يكي از بزرگ ترين فالسفه ي “ 

به احتمال قوي در سال جهان، در آتن 
در يك خانواده ي متشخص . م.ق 427/428

  .آتني متولد شد
نام اصلي او آريستوكلس بوده و نام افالطون 

به مناسبت پيكر تنومندش به او داده شده 
  .است

افالطون در آغاز به مطالعه ي نقاشي و گفتن 
) كاپلستون(” .شعر و نوشتن تراژدي پرداخت

به فلسفه عالقه پيدا  اما معروف است كه وقتي
  )1335روحاني، .(كرد، آنها را سوزاند

او با سقراط آشنا بود و در محاكمه ي آو 
حاضر بود و يكي از دوستاني بود كه به سقراط 

اصرار كردند كه جريمه ي پيشنهادي را 
  .بپذيرد و از نوشيدن جام زهر خودداري كند
بعضي معتقدند كه علت كينه ي اقالطون از 

، در نتيجه ي )دموكراسي(امه حكومت ع
رفتاري است كه حكومت عامه با سقراط روا 

  .داشت
افالطون در آتن آكادمي را بنيان نهاد 

آكادمي را به حق مي توان ). 387/388(
  .نخستين دانشگاه اروپايي ناميد

مطالعات و تحقيقات در آنجا محدود به فلسفه 
نبود و رشته ي وسيعي از علوم كمكي مانند 

يات، اختر شناسي و علوم طبيعي در آن رياض
  .گسترش داشت

افالطون هنگامي كه آكادكي را تاسيس كرد، 
چهل (چهل سال داشت و بقيه ي عمر خود را 

. صرف تدريس و تاليف نمود) سال بعد
رساله كه در  27تاليفات او عبارت است از 

موضوعات مختلفي نوشته و همه ي آنها بنام 

. وف شده استمكالمه هاي سقراطي معر
  )روحاني(

  .درگذشت. م.ق 348/347او در سال 
ارسطو هم مدت بيست سال در اين آكادمي 

  .تحصيل و تدريس نمود
  معرفت چيست؟

  .يكي از مهمترين پرسش هاي فلسفه است
  حدود معرفت كجاست؟

از طريق علم مثل و عالم معقول مي : افالطون
  تالهيا. 2رياضيات . ا. توانيم به معرفت برسيم

ما مي توانيم از طريق متافيزيك به علم دست 
  .يابيم

نگاه در . اساس منطق بر معرفت ذهني است
  .جهان سنتي عمدتا بر اين اساس است

معرفت تجربي بر اساس آزمايش و تجربه 
  .است كه اساس نگاه مدرن به جهان است

بيشتر فالسفه ي قبل از سقراط دغدغه ي 
وي معرفت وجود داشتند، اما از سقراط به س

  .مي آييم
سقراط براي اولين بار معرفت انسان : هوسرل

  .را در پرانتز قرار داد و زير آن خط كشيد
خود را “: سقراط بر سردر معبد دلف نوشت

  ”بشناس
ما قبل از اينكه آموزش ببينيم، به : سقراط

كار معلم همچون . معرفت دسترسي داريم
قابله ايست كه امكان زاييدن آن دانش را 

  .راهم مي كندف
از دوران سقراط و افالطون آموزش براي 

  .كشف بكار مي رود
همه ي انسان ها : سقراط، افالطون و ارسطو

  .واجد معرفت هستند
پس دست يابي به معرفت امكان پذير است، 

  .اما سرچشمه ي آن عالم معقول است
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معرفت، آنگونه كه ما ): شكاكان(سوفسطائيان
ما به احكام . يستفكر مي كنيم، قابل وصول ن

فكر خود معرفت گفته ايم و نمي توان به آن 
  .اطمينان كرد

عالم معقول و : افالطون معتقد به دو عالم بود
  عالم محسوس
از طريق عقل ؛ تئوري عقل را : عالم معقول

  .اقالطون ترسيم كرده است
  ار طريق ادراكات حسي: عالم محسوس

وجود روح قبل از : افالطون در رساله فايدون
  .مادي در عالم وجود داشته است

فالسفه اسالمي نظريه خود را بر پايه اين 
  .اعتقاد افالطون پايه گذاشتند

وقتي به دنيا امديم، وجودمان از روح جدا مي 
شود و همواره در جستجوي آن روح از دست 

  .بنابراين مي توانيم به معرفت برسيم. رفته ايم
ارد از و هر چيزي كه در عالم حس وجود د

  .اعتقادات است و نمي تواند معرفت باشد
بين معرفت و اعتقاد حقيقي : در رساله منون

  .نوعي تفاوت است
معرفت عبارت است از : در رساله تتائوس

  .اعتقاد حقيقي بعالوه ي توجيه
  تفاوت انسان معرفت باور با انسان حديث باور

سعي مي كند گفته ها و نوشته ها : معرفت باور
  .ثبات برساندرا به ا

گفته ها و نوشته ها را بدون اثباط : حديث باور
  .قبول مي كند

  
 در نظر افالطون زيبايي و ايده

زيبايي در مكالمه هاي افالطون فقط در آثار  "
آنچه ما امروز اثر . هنري مجسم نمي شود

هنري مي خوانيم براي افالطون يكي از نتيجه 
تخنه يا فن هاي كار و توليد آدمي بود، در حد 

جاي مي گرفت، و هيچ تفاومي با ديگر 
  .فرآورده هاي آدمي نداشت

درست به همين دليل است كه افالطون مي 
توانست چنان ساده و راحت درباره ي نتايج 

او بارها در . اجتماعي اثر هنري نظر دهد
مكالمه هاي گوناگونش زيبايي را از ديدگاه 

  .سودمندي بررسي كرد
ن زيبايي گاه باشد و گاه نه، چنين نيست كه اي

از جنبه هايي زيبا باشد و از جنبه هايي چنين 
“ . نباشد، خالصه نسبي نيست، مطلق است

چيزي است در خويشتن و براي خويشتن كه 
همواره همان مي ماند و هرگز دگرگوني نمي 

پذيرد و همه ي چيز هاي زيبا بدان سبب كه 
  ”..بهره اي از او دارند، زيبايند

  . جا افالطون ايده ي زيبايي را مطرح مي كنداين
با اختراع ايده كه به نظر نيچه و هايدگر 

حطاي نخستين و بزرگ افالطون بود، حقيقت 
كه قابل شناخت و موردي محسوس بود، 

  .تبديل شد به چيزي فرا حسي
اين سان هنر كه پيش از هر چيز به حس و 

پديدار هاي محسوس وابسته است، در قياس 
چرا كه . يبايي طبيعي بي اعتبار مي شودبا ز

ايده ي زيبايي به زيبايي طبيعي مرتبط مي 
شود، سپس از راه بازسازي هنري در اثر 

هر چيز طبيعي . هنري جلوه ي مجدد مي يابد
است از ايده و ) تقليدي(يا مصنوع جلوه اي 

هنر تقليدي است از اين تقليد، كه به اين 
  .افتاده استترتيب دو بار از حقيقت دور 

پس مطلق زيبايي در اين جهان وجود ندارد، 
شناخت . نه دانسته مي شود. نه حس مي شود 

ما از آن صرفا به نمود ها و جلوه هايش 
احمدي، بابك؛ حقيقت و ( ".وابسته است

  )زيبايي
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  ارسطو

در در تراكيه . م.ق 3/384در سال ارسطو “ 
متولد شد و پسر نيكوماخوس، پزشك پادشاه 

او هنگامي كه حدود هفده سال . مقدوني بود
داشت به قصد تحصيل به آتن رفت و در سال 

عضو آكادمي شد و در اينجا . م.ق 7/368
مدت بيست سال تا هنگام مرگ افالطون در 

  .با او در معاشرت دائم بود. م.ق 7/348
فيليپ مقدوني ارسطو را . م.ق 2/343در سال 

به پال دعوت كرد تا تعليم و تربيت پسرش 
اسكندر را، كع در آن موقع سيزده سال 

  .داشت، به عهده بگيرد
  

به آتن بازگشت و در آنجا  4/335او در سال 
مدرسه ي او . مدرسه ي خود را تاسيس كرد

معروف بود و اعضا ) مشائي(به نام پريپاتوس 
) مشائيان(معروف بودند مه پريپاته تيكوي آن 

زيرا عادت داشتند كه بحث هاي خود را 
هنگام قدم زدن در راهرو سرپوشيده ادامه مي 
دادند يا مقدار زيادي از تعليم در راهرو داده 

  .مي شد
  

فلسفه ي ارسطو را به سه حوزه مي توان 
  :دسته بندي نمود

فلسفه ي نظري، در باب معرفت است و به 
  .يزيك، رياضيات و مابعد الطبيعه مي پردازدف

فلسفه ي عملي، اصوال با علم سياست سروكار 
دارد و در مورد علم لشكر كشي، علم اقتصاد و 

  .خطابه است
فلسفه ي شعري، كه با توليد سروكار دارد، و 

  .در حقيقت نظريه ي هنر است. نه با عمل

  
  :منطق ارسطويي

ناميده شده منطق ارسطويي غالبا منطق صوري 
تا آنجا كه منطق ارسطو عبارت از . است

و اصطالح تحليلي از . ( تحليل صور فكر است
  )320كاپلستون، (” .)اينجاست

  :نظريه ي ارسطو در مورد معرفت“
  .سقراط انسان است“

  .هر انساني فنا پذير است
  ”.سقراط فنا پذير است

  
  .ارسطو چارچوب هاي بحث را زميني كرد

كه راه رسيدن به معرفت، از او معتقد بود 
  .طريق برهان هاي قياسي است

تمام فرضيه هاي علمي بر پايه قياس هاي 
  .ارسطويي شكل مي گيرند

در تفكر ارسطويي از كل به جزء حركت مي 
  .اما در علم از جزئي به كلي مي رسيم. كنيم

  .بينش ارسطويي، بينش منطقي است
  .بينش علمي، بينش تجربي است

  .ق طرح فرضيات متحقق مي شودعلم از طري
ارسطو بحث ادراك و معرفت ادراكي را 

محسوسات عام و محسوسات : مطرح كرد
  .خاص

ادراك اشيايي كه از طريق : محسوسات عام
بيش از يك حس بدست مي آيد، مثال شكل 

يك جعبه كه هم با ديدن و هم با لمس كردن 
  .ادراك مي شود

در  ادراك اشيايي كه تنها: محسوسات خاص
. سايه ي يك حس بزست مي آيند، مثال رنگ

رنگ تنها از طريق ديدن قابل حس كردن 
  .است

  :او در تفسير متعلق خاص مي گويد
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اگر كسي گربه ي سفيد را مشاهده نمايد، 
ممكن است در گربه بودن آن شك كند، اما 

  .در سفيدي آن هيچ كس شك نمي كند
به عبارت ديگر امكان فريب خوردن وجود 

  .ردندا
كسي نمي تواند راجع به كيفيات واقعي : ارسطو

  .يك شي مادي، ديگري را فريب دهد
و براي اولين بار ادراكات حسي را منبع اساسي 

  .معرفت معرفي مي كند
چند قرن پس از فوت او مكتب اپيكور بوجود 

آمد و آنها اولين كساني هستند كه تجربه 
  :گرايي را رواج دادند

كه بوسيله ي حواس حقيقت آن چيزي است 
برخالف افالطون و . ( ادراك مي كنيم
  )معقوالت عقلي او

نمي توانيم بكوييم ارسطو حس باور است، زيرا 
  .كتاب آناليتيكار او تماما عقلي است

تمام فلسفه و منطق قرون وسطي و اسالمي بر 
  .اساس نظريات عقلي ارسطو شكل گرفته است

  .او يك فيلسوف چند جنبه اي است
طون ادراكات حسي را مردود مي شمرد و افال

فقط بر ادراكات معقول تاكيد مي كند اما 
ارسطو ادراكات حسي را پايه ي شناخت 

  )ضيمران(” .ادراكات معقول مي داند
  زيبايي و تقليد در نظر ارسطو

دو كتاب مهم ارسطو پوئتيك و رتوريك يا “ 
پوئتيم نخستين كتاب درباره . نظريه بيان است

ادبي است و مشخصا به هنر نمايش و ي نقد 
نقادي ادبي و بطور خاص به تراژدي مي 

  .پردازد
بنا به مباحث كتاب پوئتيك آشكار مي شود 

كه ارسطو نيز با افالطون در مورد اهميت 
توجه به هنر از ديدگاه كاركردي هم نظر بوده 

اما در حالي كه افالطون به كاركرد هاي . است
د، ارسطو به كاركرد اجتماعي هنر مي انديشي

هاي فردي، دروني و ژرف هنر فكر مي كرد و 
آنها را با واژه ي كاتارسيس، يعني پااليش و 

  .تطهير مشخص مي كرد
در فصل هفتم كتاب ارسطو مي خوانيم كه 

امر زيبا، خواه موجود زنده ئي باشد، و خواه «
چيزي باشد مركب از اجزاء، ناچار بايد كه بين 

ترتيبي وجود داشته باشد و  اجزاي آن نظمي و
همچنين بايد حدي و اندازه اي معين داشته 

باشد، چون زيبايي شرطش داشتن اندازه معين 
ارسطو، فن شعر، ترجمه ( » .و همچنين نظم است

  )زرين كوب
تقليد هنري لزوما تقليد از امر واقعي نيست، 
  .بل استوار است به برداشت ذهني از واقعيت

اء را بطوريكه بايد چنان شاعر امور و اشي« 
آن سان كه » .باشند تصوير و تقليد كرده است

  .بايد باشند، و نه چنانكه به راستي هستند
زيبايي آرماني بيرون از زندگي زميني وجود 

  .ندارد
هنر، يك نيروي خاص توليدي است، كه خرد 

  ».راهبر آن است
به همين دليل اسطو به صراحت گفته است كه 

ي اثر هنري را بايد در  ريشه و سرچشمه
سازنده ي آن جستجو كرد نه در آنچه ساخته 

  .مي شود
ارسطو هنر را نتيجه ي خرد انسان دانسته 

است، يعنس آنرا به برداشت عقالني انسان از 
جهان و واقعيت مرتبط كرده، به همين دليل 

نيز از نظر او بايد تقليد هنري را در بازافريني 
داد، و نه در و بازسازي بخردانه جاي 

  .رونويسي و نسخه برداري مكانيكي
هنر ساختن است، يعني كنشي است عقالني و 
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  .فرجام شناسانه
  بحث تفاوت شاعر و تاريخ نگار در نظر ارسطو

  
از ارسطو آموخته ايم كه هنر را برتر از 

  .واقعيت بدانيم
  

ديديم كه افالطون شاعران را به دليل دروغ 
ارسطو نشان داد گويي سرزنش مي كرد، اما 

كه هنر جهان راستين تازه اي مي آفريند كه 
در آن نيازي به تقليد كامل و ناب طبيعت و 

حقيقت و  - احمدي، بابك(” .جهان موجود نيست
 )زيبايي
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  ماركوس ويتروويوس
  
در عهد باستان نقد معماري پيش رفتي بسيار "

كمتر از نقد در عرصه نگارگري و پيكرتراشي 
هاي بعد نيز  وضعيت در طول سدهاين . داشت

رسد كه علت عمدة اين  به نظر مي. ادامه يافت
هاي  پديده، دشواري شناخت تمايز بين فعاليت

  .معماري و ساختمان سازي باشد
شناسد، زيرا  ارسطو معماري را هنري مفيد مي

خانه كه به طوري عادي محصول معماري 
است، انسان را از ناماليمات طبيعي مصون 

تقليدي نبودن معماري باعث شده . دارد مي
است كه همچون نگارگري و پيكرتراشي هنر 

حداكثر چنين درك شده است كه . تلقي نشود
در معماري به اثر مفيد، ارزش زيبايي تزئين 

  )56: 1384ليونلو ونتوري؛( ". نيز افزوده شده است

ارسطو ميان عناصر، علل و اصول تمايز قايل  "
اصول معماري خوب راه براي تعيين . بود

منطقي اين خواهد بود كه اول عناصر معماري 
را تعريف كنيم، دوم اينكه علمي كه خوب 

دهد، كشف كنيم و پس از  بودن را شكل مي
آن است كه با تركيب اين دو مورد آنها را 
بعنوان اصول معماري خوب كنار هم قرار 

  )353: 1383كاپن؛ ( ".دهيم مي
كه از انديشه هاي ويتروويوس با بستري 

فيلسوفان يوناني از جمله افالطون و ارسطو 
بوجود آمده بود، به تدوين نظريه معماري 

او در قرن اول بعد از ميالد كتاب . پرداخت
را نوشته است كه در نوع » ده كتاب معماري«

  .خود بسيار واجد اهميت است
ويتروويوس ضمن تصديق نوشته هاي  "

تيوس و هرموژنه در معماران يوناني بويژه پي
تدوين ديدگاههاي او در خصوص معماري، بر 

اهميت آموختن فلسفه و موسيقي توسط 
او ضمن بيان . معماران بسيار تائيد كرد

آشنايي خود با آثار سيسرو، لوكرتوس و دارو 
اي داشت بر اينكه اين نويسندگان رومي  اشاره

در ارائه آثار خود بطور آشكار از ادبيات 
در سراسر كتاب . الگوبرداري كردند يونانيان

ويتروويوس به نظرات فيثاغورث، 
دموكريتوس، افالطون و ارسطو اشاره شده 

  )80: 1383كاپن؛ (".است
همان گونه كه خود با افتخار  - ويتروويوس"

اولين  -)كتاب چهارم، مقدمه(كند  ادعا مي
ي معماري را تحت  كسي بود كه كل رشته

: باني مسعود(".ورداي سيستماتيك درآ قاعده
1384 ،67 (  

 ":آورده است» ده كتاب معماري«او در كتاب 
ام كه شما  من قوانين مشخصي را تنظيم كرده

اي را كه  توانيد كيفيت ابنيه با مطالعة آنها مي
ايد و همچنين آنهايي را  تاكنون احداث كرده

كه قرار است احداث كنيد، مورد قضاوت قرار 
ين رساله اصول معماري دهيد؛ چرا كه من در ا

  )69: 1384باني مسعود؛ (".ام را ارائه داده
اين كتاب كه از ده فصل تشكيل شده، داراي 

  :مباحثي به شرح زير است
آموزش معمار، قواعد كلي تكنيكي : كتاب اول

بخش هاي فرعي . و زيبايي شناسي پايه
معماري، مكان يابي شهر، ديوار هاي شهر، 

... . ا توجه به باد ها و جهت يابي خيابان ها ب
منشا خانه ي مسكوني، مصالح : كتاب دوم
كتاب . ساخت معبد: كتاب سوم. ساختماني

هاي ستون گذاري،  نظام: انواع معبد: چهارم
ابنية عمومي، با : كتاب پنجم. نظرية تناسب

خانه هاي : كتاب ششم. اشارة خاص به تئاترها
، كاربرد مصالح ساختماني: كتاب هفتم. شخصي
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آب و : كتاب هشتم. ها نقاشي ديوار و رنگ
: كتاب نهم. تدارك براي ذخيرة آب

: كتاب دهم. هاي خورشيدي و آبي ساعت
  ساخت ماشين آالت

ويتروويوس در بخش اول كتاب دوم، نظرية 
خود را در مورد اصول معماري ارائه داده 

نخستين خانه ها نمونه برداري از ": است
) نه پرندگان و غارهاپناهگاه، ال(اشكال طبيعي 

كند  اند، چرا كه بشر از طبيعت پيروي مي بوده
و از طبيعت 

  )Vitrovius;1960 :69(".آموزد مي
او معتقد است كه معماري اولين هنر و علمي 
است كه ايجاد شده است و از اين رو برتري 

در بخش  ". خاصي در ميان ساير هنرها دارد
جهان را  اول كتاب نهم، وي گيتي و سيارات و

به صورت طرحي معماري توصيف مي كند كه 
در آن قوانين گيتي و معماري به طور آشكار و 
به صورت همانند و يكسان مورد مالحظه قرار 

اين ديدگاه اساس و پاية بيانات . اند گرفته
به عنوان  -بعدي در باب معماري و خداوند

دوس «: شده است فرض  - معمار جهان
عنوان خداوند و معمار به » آركيتكوس ماندي

سكندوس  -آركتيكوس«به عنوان خداي دوم 
  .مطرح شده است» دوس

او در بخش اول كتاب نخست خود، معمار را 
نگرد و معتقد است كه  همانند صنعتگر مي

معمار بايد در صناعت و نظريه پردازي استاد 
اي است كه به واسطة  صنعت ايده. باشد

. شود مفاهيم عملي تشخيص داده مي
ويتروويوس تحصيالت وسيع و متنوع را براي 

اين تحصيالت در . داند معمار ضروري مي
هايي هستند كه مشاغل مختلف مربوط  زمينه

باني مسعود؛ ( ".كند به معماري اقتضا مي

1384 :71(  
  

اما مهمترين نظريه ي ويتروويوس كه از آن 
زمان تا كنون، به روش هاي مختلف مورد 

طرح كردن سه اصل بحث قرار گرفته، م
آسايش، استحكام و زيبايي، به عنوان اصول 

او در فصل سوم كتاب اول بيان . معماري است
. كند، معماري بايد به سه اصل وفادار بماند مي

]. 3[و ونوستاس]2[، يوتيليتاس]1[فيرمتياس
)Vitrovius;1960 :16(  
]1 [Firmitas  
]2 [Utilitas  
]3 [Venustas  

  
س به شش نظرية عمده مقولة اصلي ونوستا

از ميان آنها فقط گردد، كه  تقسيم مي
. آيد در زمره ي كارايي نيز مي ديستريبيوتيو

ها اسامي  ويتروويوس برخي مواقع به اين ايده
دهد و بعضي مواقع وقتي مترادف  التين مي

تفاده مشخص التين ندارد، از اسامي يوناني اس
) 3،ديسپوزيتيو ) 2اورديناتيو ) 1: كرده است

) 6دكور ،) 5سيمتريا ، ) 4 ، اوريتميا
  .ديستريبيوتيو

برخي از تعاريف ويتروويوس كه در درك اين 
كند، با شرح و  نظريات مشكالتي را ايجاد مي

: اورديناتيو: اند زير آورده شدهتفسير در 
هاي جداگانه  متناسب كردن جزئيات در بخش

 اوريتميا. خارج از تناسبات استساختمان، و 
حاصل تناسبات معقول و تأثير تناسبات در كه 

اين مورد كمابيش به . نقطه ديد ناظر است
ارتباط پيدا  مفاهيم مدرن هارموني و هماهنگي

عبارت از هارموني » تقارن«: سيمتريا. كند مي
هاي تشكيل دهندة ساختمان  ناشي از بخش
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هاي   است و عبارت است از مجموعه بخش
كليتي متناسب و مجزاي ساختمان كه به فرم، 

مفاهيم اورديناتيو، اوريتميا و . بخشد پايدار مي
سيمتريا جنبه هاي متفاوتي از پديد ه ي 

اروديناتيو به . زيباشناسي ساختمان هستند
عنوان اصل اوليه، سيمتريا به عنوان نتيجه و 

 دكور. شود وان تأثير توصيف مياوريتميا به عن
ظاهر صحيح ساختمان، بدين معني كه 

ختمان با كاربردي كه دارد، متناسب باشد؛ سا
بخصوص در ساخت معبد، دكور به اقتضاي 

ها و تزئينات بكار  فرم و محتواست، نه آرايش
به كارگيري دستورالعمل ها نيز تحت . رفته

ديستريبيوتيو . گيرد همين نظام صورت مي
عبارت است از ادارة ممتاز مصالح و سايت 

حاسبه هزينه هاي همراه با دقت و اقتصاد در م
  .ساختمان و نظاير آن

: ديستريبيوتيو در يك جمله عبارت است از
اي طراحي گردند كه   ساختمان ها بايد به گونه

باني ( ".متناسب با نيازهاي ساكنان آنها باشند
  )72و71: 1384مسعود؛ 

  
شش ايده بنيادين ويتروويوس به سه دسته  "

  :شود تقسيم مي
يا، و سيمتريا جنبه هاي اورديناتيو، اوريتم) 1

متفاوت تناسبات ساختمان را مشخص 
  .نمايند مي
ديسپوزيتيو مربوط به طرح هنري است كه ) 2

  .انعكاس و ابداع الزمة آن هستند
دكور و ديستريبيوتيو به كاربرد مقتضي ) 3

دستورالعمل و ارتباط بين خانه و ساكنان 
  .باشند مربوط مي

زم از نظر ويتروويوس تناسب شرط ال
از نظر وي . اورديناتيو، اوريتميا و سيمتريا است

تناسب، ايده ي اوليه و نظريه زيباشناسي 
ساختماني نيست، و به طور كلي يك ارتباط 

عددي است، و نه تأثير برخاسته از به 
جمالت كليدي ويتروويوس در . كارگيري آن

باب تناسب در فصل اول كتاب سوم آمده 
ت معبد را براي است كه در آن، موضوع ساخ

طراحي معابد بر . كند نخستين بار مطرح مي
پاية تقارن است و معماران بايد از اين قانون 

اين امر از تناسب كه يوناني ها به . تبعيت كنند
وقتي همه . شود گويند، ناشي مي آن انالوجيا مي

ي بخش هاي ساختمان در كل بر پايه ي يك 
عنوان واحد منتخب واقع شده باشند، كه به 

مورد استفاده قرار گيرد، تناسب ) مدول(پيمون 
شود  تقارن از اين جا محاسبه مي. شود ايجاد مي

چرا كه بدون تقارن و . گردد و استنباط مي
تواند طرحي مستدل و  تناسب هيچ معبدي نمي

مگر اينكه ارتباط دقيقي . منطقي داشته باشد
بين بخش هاي آن همانند ارتباط بين اجزاء 

در اين بخش . نسان وجود داشته باشدبدن ا
كتاب، تناسب معماري به سه شيوه تعريف 

به واسطة ارتباط بخش ها با ) 1: شده است
به واسطة ارجاع همة اندازه گيري ) 2يكديگر 

به واسطه قياس با ) 3ها به يك مدول رايج 
  تناسبات بدن انسان

اين تعاريف كه دو جنبه از مفهوم تناسب را 
د، از زمان ويتروويوس تاكنون نشان مي دهن

عمدتĤً باعث ايجاد بحث نظرية معماري 
يكي تناسب به عنوان ارتباط اعداد : اند شده

مطلق، و ديگري تناسب ناشي از مقايسه با بدن 
ويتروويوس سپس قوانين بنيادي . انسان

  .نمايد تناسب را براي بدن انسان وضع مي
طول پيشاني يك سوم طول صورت را به 

او اين تناسبات . كند ن مدول فرض ميعنوا
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انساني را براي نقاشي و مجسمه سازي به كار 
به طور « : دهد بندد ولي فوراً ادامه مي مي

مشابه بخش هاي معابد بايد با كليت آن در 
ويتروويوس در . تناسب و هماهنگي باشد
كند تا بدن انسان را  جمالت بعدي، تالش مي

كيب كند و به اين هاي مربع و دايره تر با فرم
طريق ارتباطي بين انسان، هندسه و عدد به 

مرد «بخش از كتاب، در اين . وجود آورد
نقطة مركزي . شود توصيف مي »ويتروويوسي

در بدن انسان ناف است، چرا كه اگر انسان به 
پشت دراز بكشد و بازوها و پاهاي خود را دراز 

اي به مركز ناف وي زده شود،  كند و دايره
شتان دست و پاي وي روي محيط دايره انگ

به اين ترتيب همان طور كه . واقع خواهند شد
گردد،  شود، مربع نيز ايجاد مي دايره تشكيل مي

چرا كه اگر از كف پا تا باالي سر اندازه گرفته 
شود و اين اندازه با فاصله بين بازوها مقايسه 

توان دريافت كه عرض و ارتفاع با   گردد، مي
  )73و72: 1384باني مسعود؛ ( ".ندهم برابر

  
ويتروويوس به منظور اثبات رابطة بين  "

تناسبات بدن انسان و اعداد، مدعي است كه 
) انگشت، كف، دست، پا و بازو(همة اندازه ها 

اند و اينكه  از تناسبات بدني انسان فسخ شده
در نهايت عدد صحيح ده و سيستم اعشاري، 

. استمربوط به تعداد انگشتان دست 
همچنين بايد به اين واقعيت توجه داشت كه (

.) هاي ويتروويوس ده تا هستند تعداد رساله
را به عنوان عددي صحيح  6ويتروويوس عدد 

حاصل جمع اين دو عدد . گيرد در نظر مي
، از نظر ويتروويوس صحيح تر از هر 16يعني 

باني مسعود؛ (".است) 10و  6(دوي اين اعداد 

1384 :73(  
  
عمومي در  روويوس در هيچ جا نظرية ويت "

. دهد باب تناسب با مقادير عددي ارائه نمي
فقط وقتي كه در مورد انواع معابد توضيح 

دهد، اعداد نسبي واقعي را كه با قياس  مي
شوند، ارائه  ستون با بدن انسان استدالل مي

شود كه ستون  از اين رو تصور مي. دهد مي
باط داشته دوريك با بدن انسان مذكر ارت

 828/1حدود (فوت  6اين ستون با . باشد
بنابراين بلندي ستون . بلندي است) متر

برابر  6دوريك با احتساب سر ستون بايد 
بدين ترتيب، او با الهام . كمترين قطر آن باشد

 8به  1از تناسبات بدن انسان مؤنث، نسبت 
را براي ستون يونيك ) كمترين قطر به ارتفاع(

  )74: 1384باني مسعود؛ (".هدد پيشنهاد مي
  

او در جاي ديگري بطور خالصه، روند فعاليت 
الزم نيست كه  ":معماري را توضيح داده است

يك معمار به چيزي جز اندازه ي نسبت هاي 
در مرحله بعد كار، . دقيق ساختمان توجه نمايد

عاقالنه اين است كه ماهيت و مشخصات 
و زيبايي  محل را در نظر بگيرد، يا به كاربرد

  )88: 1383كاپن؛ (".توجه كند
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ويتروويوس كتاب سوم را با اين جمالت ادامه 
  :داد

همه ساختمان ها بايد با توجه الزم به «
» .استحكام، آسايش و زيبايي ساخته شوند

استحكام به پي و مصالح بستگي دارد، آسايش 
به ترتيب آپارتمان ها بستگي دارد، بطوريكه 

راه استفاده از آنها وجود  هيچ مانعي بر سر
زماني كه ظاهر  …«نداشته باشد و زيبايي به 

كار خوشايند و نشاني از سليقة خوب باشد و 
آنگاه كه اجزاء ساختمان با توجه به اصول 

 "».صحيح تقارن در تناسب كامل باشند
)Vitrovius;1960 :57( 



 رئيسيدكتر ايمان / خالصه مطالب ارائه شده در كالس مباني نظري معماري            نيوزق دازآ نارمع و يرامعم هدكشناد

33 
 

  لئون باتيستا آلبرتي

نويسنده، هنرمند، معمار، شاعر و فيلسوف 
و  144فوريه  14دوره رنسانس، متولد 

  1472آوريل  25درگذشته به تاريخ 
خانواده او به دليل مشكالت سياسي از 

فلورانس به جنوا تبعيد شده بودند و آلبرتي 
  .در آنجا متولد شد

لوم انساني و در تحصيالت ابتدايي را در ع
  .حالي كه نوجوان بود، طي كرد

سپس به تحصيل حقوق، فيزيك و رياضيات 
با درجه دكتري در  1428پيوست و در سال 

  .التحصيل شد حقوق فارغ
ها چند كتاب منتشر كرد، از  در همين سال

كه درباره نقاشي است و  "دي پيكتورا"جمله 
 از اولين مطالعات علمي به روي پرسپكتيو به

  .آيد حساب مي
در سفرهايي كه با روحانيون آن دوران به 

نقاط مختلف داشت، با برونلسكي و دوناتلو 
  .آشنا شد
درباره "كتاب ده جلدي  1452در سال 
  .را نوشت "معماري

اش به طور جدي به  سال آخر زندگي 25در 
هايي در رياضيات،  معماري پرداخت و كتاب

  .زيبايي شناسي و ادبيات منتشر كرد
  

  هاي آلبرتي برخي ديدگاه
هاي ارسطو در زمينه  آلبرتي متاثر از ديدگاه

هنر و زيبايي بود، زيبايي را نمودي از عالم 
دانست، به همين جهت معتقد بود  مثل مي

براي زيباتر شدن بايد هرچه بيشتر به طبيعت 
چرا كه طبيعت نمودي از عالم . نزديك شد
  .اي از زيبايي است مثل و نشانه

دانست  رياضي را پايه مشترك علم و هنر مي

و معتقد بود هدف نهايي هنرمند كه تقليد از 
طبيعت است، بايد به كمك رياضيات و 

استفاده از آن براي ايجاد هماهنگي صورت 
  .گيرد

او، در محتوا و قالب تا  "درباره معماري"كتاب 
حدي تحت تاثير كتاب ويتروويوس بود كه 

ز آن نوشته شده بود، سال قبل ا 1500حدود 
اما با اين حال به آن كتاب با ديد انتقادي 

تقسيم بندي كتاب بر اساس . نگريسته بود
فيرميتاس، (همان سه اصل ويتروويوس 

انجام گرفته بود، اما به ) يوتيليتاس و ونوستاس
تحت (دليل ارجحيت كاركردي بودن هنر 

، تقسيم بناها ) تاثير ديدگاه افالطون و ارسطو
  .اساس عملكرد در آن نقش پررنگي دارد بر

  )طراحي(تعاريف : كتاب اول
  )مواد و ساختار(فيرميتاس : كتاب دوم و سوم

انواع (يوتيليتاس : كتاب چهارم و پنجم
  )ساختمان و كاربرد آن

تزئين، (ونوستاس : كتاب ششم تا نهم
هاي مقدس، بناهاي عمومي و  ساختمان

  )خصوصي، نظريه تناسب
  تايج كلين: كتاب دهم

  
آلبرتي معتقد بود معمار كسي است كه با هنر 

و روش اعجاب انگيزش قار است با تفكر و 
ابداع، تدبير كند و با درايت تمام كارها را به 

  .انجام برساند
  

هاي مختلف، بناها را به  بر اساس كاربرد گونه
كه يادآور هرم (كند  سه دسته تقسيم مي
  )نيازهاي مازلو ست

هايي كه صرفا نيازهاي  ساختمان :تامين نياز
  كنند انسان را برآورده مي
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هايي كه به منظوري  ساختمان: آسايش
  روند مشخص به كار مي

هايي كه براي لذت، خوشي و  ساختمان: لذت
  شوند تفريح ساخته مي

  
تركيبي زيباست كه ديگر نتوان به آن چيزي 

  .اضافه يا از آن كم كرد
براي ) زوج و فرد(همچنين به استفاده از اعداد 

  .ايجاد تناسب و هماهنگي اعتقاد داشت
  

  ها پروژه
  قصر روچالي

هاي قديمي و به  تبحر آلبرتي، تركيب طرح
ها بود،  دست آوردن يك طرح جديد از آن

من از ": خود درباره اين طرح گفته است
."هشت خانه، يك خانه ساختم

  
  طراحي نماي كليساي سانتاماريا نووال

  رانچسكوكليساي سن ف
  كليساي سن آندريا

آلبرتي در اين پروژه كه از بزرگترين بناهاي 
دوره ابتدايي رنسانس است، عناصر معماري 

قديمي كليسا را با طاق نصرت تركيب كرده و 
  .به طرح جديدي رسيده است
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  ت و كانتمدرنيته، دكار

بسياري باور دارند كه مدرنيته يعني روزگار 
پيروزي خرد انساني بر باور هاي سنتي 

، رشد ...)اسطوره اي، ديني، اخالقي، فلسفي، و (
انديشه ي علمي و خردباوري، افزون شدن 
اعتبار فلسفه ي نقادانه، كه همه همراهند با 
سازمان تازه ي توليد و تجارت، شكل گيري 

ادله ي كاال، و به تدريج سلطه ي قوانين مب
به اين اعتبار . جامعه ي مدني بر دولت

مدرنيته مجموعه ايست فرهنگي، سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي، فلسفي كه از حدود سده 
ي پانزدهم تا امروز، يا چند دهه پيش ادامه 

احمدي، بابك؛ معماي مدرنيته، . (يافته است
  )9.ص
  
مداوم است از  مدرنيته به اين معنا انتقادي“

نو خواهي و امروزگي است، . سنت، و از خودش
مدام تازه شدن و خود را نقي كردن و به 

همانجا، (” .قلمرو تازگي ها گام نهادن است
  )10.ص
  

جامعه اي را مدرن مي خوانيم كه بنا به 
اداره شود و نه بر اساس » قوانين انساني«

نظامش استوار بر خردباوري و . قوانين آسماني
كنش هاي حساب شده در راستاي دست يابي 

به هدفي باشد، يعني كنش هاي علمي و 
  )10.همانجا، ص. (تكنولوژيك

  
مدرنيته طبيعت را به قوانين طبيعت تبديل “ 

» قابل شناخت«كرد، يعني آنرا چيزي دانست 
، كه هر چه هم اين )و در نتيجه دسترس پذير(

. شناخت دشوار باشد، سرانجام ممكن است
يا » موردي شناختي«متر، مدرنيته خود را مه

معرفي كرد، » ايدئولوژي كشف و دانستن«
جستجوي نهايت سعادت آدمي روي رمين، و 

. كشف آزادي همچون خودآگاهي انسان
  )11.همانجا، ص(

  
معرفت “ معرفت شرعي و معرفت علمي 

از طريق تجربه : شرعي يا معرفت حضوري
 هاي حسي بدست نمي آيد و حضورش بي

از سنت . واسطه در ذهن شكل مي گيرد
معرفت علمي يا معرفت . بدست مي آيد

در سايه ي تجربه و ادراكات حسي : حصولي
  .ابزاري بجز سنت مي طلبد. بدست مي آيد

  
افرادي مانند مهدي بازرگان و عبدالكريم 

سروش سعي كردند معرفت حضوري را كنار 
بگذارند و در معرفت حصولي مسائل را حل 

  )ضيمران. (كنند
  

، Reformationبنيان گذار دين پيرايي 
دين را از كليسا جدا كرد و . مارتين لوتر بود
او كمك كرد كه وارد عصر . آنرا فردي نمود

در دوره رنسانس، معرفت علمي . جديد شويم
  .مهم شد

  
  :دكارت

دكارت، فيلسوف فرن : پايه گذار فلسفه مدرن
از قبل  فرانسه او ادبيات شكاكانه اي كه 17

مفهوم تازه . مانده بود را وارد كار خودش كرد
بهتر است روش شك : اي را طراحي كرد

شك دستوري در اين روش : درست كنيم
فرضيات باطل قلمداد مي شود، چنانچه /قضايا

. كوچكترين دليلي براي شك باقي بماند
هر چيزي را كه ما بر اساس قواي : دكارت
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آن اعتقاد حسي خود بدست آورده ايم و به 
به همين اعتبار . داريم، در آن شك مي كند

. اكثر گزاره هاي علمي هم مشكوك مي شوند
ممكن است يك شيطان ما را بصورت 

حتي حقايق ضروري . سيستماتيك فريب دهد
بنابراين امكان . رياضي را نتوانيم درك كنيم

آن وجود دارد كه شك كنيم و چيزي را بنام 
گر در همه ي موارد ا. علم قابل طرح ندانيم

فريب بخوريم، در يك مورد نمي تواند ما را 
فكر كردن مرا نمي تواند فريب . فريب دهد

  .دهد
  

 Cogito”. من فكر مي كنم، پس هستم

ergo sum“  
. اين را ديگر نمي توانم مورد شك قرار دهم

پس بر اين اساس مي توانم به دانش دست 
  .يابم
  

  :كانت
اين نكته . نشدني استنقادي از مدرنيته جدا “ 

را مي توان در كار كانت كه به حق او را 
حكم . خوانده اند، بازيافت» فيلسوف مدرنيته«

اصلي كانت اين است كه بدون سنجش و 
داوري دقيق نبايد هيچ چيز را پذيرفت، و 

پيش از ارزيابي حدود شناخت، ارزشي را نمي 
كانت در سه كتاب مهم . توان مسلم انگاشت

سنجش يا نقادي خرد ناب، خرد عملي خود به 
براي سنجش ضابطه . و نيروي داوري پرداخت
مي توان تمامي . يا سنگ محكي الزم است

بناي عظيم فلسفي اي كه كانت برافراشت 
تالش خستگي ناپذير در راه دستيابي به آن 

  )16.همانجا، ص(” .ضابطه دانست
  

لوك فري مي نويسد كه كانت آن نسبت “ 
و خداوند را كه فيلسوفان پيش از  ميان انسان

او بيش و كم حفض كرده بودند، به گونه اي 
راديكال از ميان برد، و هيدگر اين نكته را به 

درستي دريافته بود كه كانت در سنجش خرد 
ناب در تقابل با فلسفه ي دكارت نظريه اي از 

ايده ي «را قرار داده بود كه به » فرجام«
انديشه هاي . داداهميت نسبي مي » خداوند

فلسفي سده هاي پيش انسان را بنده مي ديد، 
وجودي پايان پذير كه با حس، ناداني، گناه و 

اما كانت آن نوع انديشه . مرگ سروكار دارد
ما هنوز با آن فكر «ي زميني را بنيان نهاد كه 

  )21.همانجا، ص(» .مي كنيم
  
موجود . در واقع كانت نسبت را معكوس كرد“

و همين . ده اي شد ساخته ي آدميمتعالي اي
نكته راه را گشود تا چند دهه بعد فوير باخ تا 

بت «آنجا پيش رود كه آن ذات متعالي را 
نزد كانت ذهن . معرفي كند» وارگي خرد

آرمان اخالقي «انسان سوژه ي متعالي شد كه 
يعني . »خود را در هيات خداوند مي آفريند
ن دانسته خدا شرط امكان زندگي اخالقي انسا

جدا از هر نتيجه اي كه اين پيشنهاد . مي شود
براي فلسفه ي اخالق به بار مي آورد، مي توان 

گفت كه با آن ديدگاه اصلي فلسفه ي مدرن 
 )21.همانجا، ص(” .شكل گرفته است
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  والتر گروپيوس
  

  .در برلين متولد شد 1883مي  18
گروپيوس همانند پدرش يك معمار بود، و 

روندي كه لوكوربوزيه و ميس طي برخالف 
كرده بودند، به صورت آكادميك معماري را 

  .آموخته بود
رنس به  به عنوان همكار در دفتر پيتر به

فعاليت پرداخت، همزمان با او، لوكوربوزيه و 
آموزي در آن  ميس ون دررو نيز مدتي به كار

  .دفتر مشغول بودند
 با كمك هنري وان د ولده، به رياست مدرسه
هنر وصنعت وايمار انتخاب شده و آن را به 

شناسيم  اي كه امروز با نام باهاوس مي مدرسه
و از اثرگذارترين مدارس در شكل گيري هنر 

در اين . و معماري مدرن بود، تبديل كرد
مدرسه افراد معروفي چون يوهانس ايتن، 
... واسيلي كاندينسكي، پل كله، هربرت بايرو 

دانشجويان آن، درباره  كردند و به  تدريس مي
ها  مصالح جديد و به كارگيري خالقانه آن

  .شد آموزش داده مي
گروپيوس، براساس معيارهايي كه در آن زمان 
براي معماري مدرن تدوين شده بود و الويت 

دادن به عملكرد بنا، ساختمان مدرسه باهاوس 
.را طراحي كرد

  

او هم در اثر فشارهاي دولت نازي، از آلمان 
رج شد، ابتدا به انگلستان و سپس به امريكا خا

رفت و در آنجا به تدريس در مدرسه طراحي 
  .دانشگاه هاروارد مشغول شد

ها را طراحي  از جمله بناهايي كه گروپيوس آن
  :توان به اين موارد اشاره كرد كرده، مي

  كارخانه فاگوس
  ساختمان اداري و كارگاه نمايشگاه وركباند

  اساچوستاش در م خانه شخصي
  دانشگاه بغداد در عراق

  سفارتخانه امريكا در يونان
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  رودرلودويگ ميس ون
  

يكي از بزرگان معماري قرن بيستم و از 
  .اثرگذارترين معماران بر معماري مدرن

در آخن، آلمان،  1886مارس  27متولد 
در  1969آگوست  17درگذشته به تاريخ 

  .شيكاگو
با اين  تراش بود، از همين طريق پدرش سنگ

مصالح ساختماني آشنا شد و سنگ تراشي را 
  .در كنار او آموخت

اي براي  يكي از اولين كارهاي او، ساخت خانه
، استاد فلسفه دانشگاه برلين "ريل"پرفسور 

همسان با ) خصوصا از بيرون بنا(اين كار . بود
كارهاي رايج آن دوره بود و شباهت چنداني 

اين وجود  به كارهاي بعدي ميس نداشت، با
هاي مرسوم فاقد  در داخل برعكس خانه
خانه ريل، در زمان . تزيينات و پيچيدگي بود

هاي مدرني كه  ساختش در مقايسه با خانه
ساخت، چندان مدرن به  رايت در آمريكا مي

  .رسيد نظر نمي
در چند پروژه بعدي هم، حال و هواي محلي 

خورد، چيزي كه در  در كارهاي او به چشم مي
  .اي بعدش ديگر اثري از آن برجا نماندكاره

ميس كه از طريق ارتباط با پرفسور ريل با 
هاي روز آشنا شده بود، كم كم  فلسفه و بينش

  .پيوست به جرگه هنرمندان مدرن مي

  
هاي اصلي  اولين كار او كه برخي از مشخصه

اش را دربر داشت،  معماري آينده
اين . بود هاي مسكوني وايسنهوف ساختمان

پروژه به اين دليل حايز اهميت است كه عالوه 
بر ميس، چند معمار مدرنيست ديگر از جمله 

در ... رنس، گروپيوس، لوكوربوزيه و  پيتر به
آن، در كنار هم به طراحي بناهاي مسكوني 

نظير و  بي اند و از همين رو، كلكسيوني پرداخته
تكرار نشدني در تاريخ معماري به حساب 

  .آيد مي
ساختمان بعدي كه او طراحي كرد، پاويون 
آلمان در نمايشگاه بارسلون بود كه اصول 

  :توان مشاهده كرد معماري ميس را در آن مي
استفاده از (گزيده گويي و ايجاز در فرم بنا  -

: و جمله معروف ميس) سطوح افقي كشيده
less is more  . منوچهر مزيني معتقد

است اين موضوع به معناي تابعيت فرم از 
عملكرد نيست، بلكه از اين طريق ميس در 
تالش بوده تا با سبك كردن بنا به شفافيت 

  ).ويژگي دوم(دست پيدا كند 
با استفاده از (تركيب فضاهاي درون و بيرون  -

هاي خانه آجري و  در پروژه): سبك كردن بنا 
فارنزورث اين موضوع به وضوح قاب خانه 

  .مشاهده است
  

ميس تا پيش از آنكه در اثر فشار دولت نازي 
براي تعطيلي مدرسه باهاوس، به امريكا 

مهاجرت كند، مدتي مدرس و رئيس اين 
  .مدرسه بود

  
  :گويد پل رودلف درباره ميس ون در رو مي

سازد، چرا كه  هايي عالي مي ميس ساختمان"
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. گيرد ها ناديده مي ا در آننكات بسياري ر
هرچه او بيشتر خود را با مسايلي كه در بنا اثر 

گذارند روبرو كند، اثرش، قدرت و تاثير 
  ."كمتري خواهد داشت

  
از جمله نقدهايي كه به كارهاي ميس شده، آن 

هايش، عليرغم آنكه  است كه تمام ساختمان
عملكردهاي مختلفي دارند، شبيه به هم 

برابراين نقد، اعتقاد داشت از  ميس در. هستند
اش بر اساس يك سري  آنجا كه معماري
گيرد و اين اصول ثابت هستند  اصول شكل مي

ها را به راحتي تغيير داد، اين  توان آن و نمي
  .امر توجيه پذير است

  
ميس با حضور در امريكا، به طراحي 
ها يكي  آسمانخراش نيز پرداخت و در آن

ه آن معروف شده، ديگر از اصولي را كه ب
  .شكوفا كرد

.استفاده استادانه از تركيب آهن و شيشه -

  
از جمله بناهاي معروف اين دوره از فعاليت 

شور  ميس، ساختمان بلند مرتبه مسكوني ليك
در شيكاگو و آسمانخراش تجاري سيگرام در 

  .نيويورك است
در اين بنا ميس نيمي از زمين پروژه را به 

  .به شهر هديه كردعنوان فضايي شهري 
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  لوكوربوزيه

  
كتابي را تحت  1921لوكوربوزيه در سال 

منتشر نمود، » به سوي يك معماري«عنوان 
كه تحولي اساسي در نوع نگرش به معماري 

او در ابتداي كتاب نوشته . به وجود آورد
  :است

روح جديدي . عصر بزرگي آغاز شده است "
انبوهي كار كه با اين روح جديد . وجود دارد
شود در مقابل ما قرار دارد، با اين  طراحي مي

. امر به ويژه بايد در توليد صنعتي مواجه شد
رسم و عادت معماري را دچار خفقان كرده 

سبك . سبك ها دروغي بيش نيستند. است
كارهاي يك  ي وحدت اصل است كه به همه

بخشد، محصولي از حالتي ذهني  عصر روح مي
عصر . ي خود را داراست است كه خصلت ويژه

. كند ما روز به روز سبك خودش را تعيين مي
چشمان ما، متأسفانه هنوز قادر به تشخيص 

  )204: 1381لوكوربوزيه؛(".آن نيستند
  

در قسمتي ديگر، در نقد معماري كالسيك 
  :نوشته است

. اند ي مباني قديمي ساختمان مردهدر معمار"
ما حقيقت معماري را دوباره كشف نخواهيم 

اي  كرد، مگر اين كه مباني جديد و شالوده
منطقي را براي هرگونه ظهور معماري تثبيت 

شود كه  اي بيست ساله آغاز مي دوره. كنيم
اي  دوره. اش خلق اين مباني خواهد بود مشغله

حليل، از تجربه، اي از ت از مسائل بزرگ، دوره
اي از سردرگمي عظيم زيبايي  همچنين دوره
اي كه در آن يك زيباشناسي  شناسي، دوره

ما بايد . جديد ساخته و پرداخته خواهد شد
( ".نقشه، يعني كليد اين تحول را مطالعه كنيم

  )213:  1381لوكوربوزيه؛ 
  
تاريخ معماري طي قرن ها به عنوان تغيير  "

آهستگي آشكار شده  در ساخت و تزيين به
است، اما در پنجاه سال اخير فوالد و بتون 

ي  اند كه نشانه فتوحات جديدي به بار آورده
ي يك  تري براي ساخت و نشانه ظرفيت بزرگ

معماري است كه در آن كدهاي قديمي 
اگر با گذشته رويارو شويم . اند واژگون شده

ديگر براي ما » سبك ها«خواهيم آموخت كه 
ي  رند، بلكه سبكي متعلق به دورهوجود ندا

. خود ما از راه رسيده و انقالبي رخ داده است
اذهان ما آگاهانه يا ناآگاهانه اين رويدادها را 

اند و نيازهاي جديدي، آگاهانه يا  درك كرده
ماشين جامعه، كامالً . اند ناآگاهانه سر برآورده

خالص از دنده، ميان يك بهبودي با اهميتي 
ي  غريزه. كند ك فاجعه نوسان ميتاريخي و ي

ي هر موجود انساني تأمين سرپناهي براي  اوليه
طبقات مختلف كارگران در . خويشتن است

هايي در خور  ي امروزي ديگر مسكن جامعه
. نيازشان ندارد، پيشه وران هم همين طور

ي ناآرامي  اي مربوط به ساختن در ريشه مسئله
يا  معماري: اجتماعي امروز نهفته است

  )207: 1381لوكوربوزيه؛ ( ".انقالب
  

  :او در تعريف معماري نوشته است
معماري بازي استادانه، صحيح و باشكوه  "

هايي است كه در روشنايي با يكديگر جمع  توده
ي صورت  چشمان ما براي مشاهده. شوند مي
اند، نور و  در روشنايي ساخته شده) فرم ها(ها 

ي كنند، مكعب سايه اين صورت ها را آشكار م
ها   ها، استوانه ها يا هرم  ها، مخروط ها، كره

اي هستند كه نور آن  صورت هاي بزرگ اوليه
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كند، تصوير اين  اي ممتاز آشكار مي را به گونه
صور در درون ما و بدون ابهام متمايز و 

به همين دليل است كه اين ها . ملموس است
همه كس، از . اند صور زيبا، زيباترين صور

ودك گرفته تا وحشي و ما بعد الطبيعه دان ك
اين امر به ماهيت . با اين مطلب موافق است

  .شود هنرهاي تجسمي مربوط مي
  

معماري مصري، يوناني يا رومي، معماري 
منشورها، مكعب ها و استوانه ها، هرم ها يا 

اهرام، معبد لوكسور، پارتنون، . هاست كره
وتيك، معماري گ. كوليزيوم، ويالي هادريان

ها، مخروط ها و استوانه ها  دراساس، بر كره
فقط صحن اصلي كليسا بيان . استوار نيست

اي از   ي پيچيده صورتي ساده اما به هندسه
به . است) قوس هاي متقاطع(ي دوم  مرتبه

همين دليل است كه يك كليساي جامع چندان 
زيبا نيست و ما در آن به دنبال معوض هايي 

. گرديم از هنر تجسمي مياز نوع ذهني خارج 
يك كليساي جامع از نظر ما به عنوان راه 

اي دشوار جالب  اصلي استادانه براي مسئله
هاي آن به  اي كه فرض اما مسئله. است

اند، زيرا از صورت بزرگ  نادرست بيان شده
كليساي جامع . شوند ناشي نمي) اصلي(اوليه 

يك كار تجسمي نيست، بلكه يك درام است؛ 
اي است عليه نيروي ثقيل، كه احساس  همبارز

  .طبيعتي احساساتي است
  

اهرام، برج هاي بابل، دروازه هاي سمرقند، 
پارتنون، كوليزيوم، پانتئون، پون دوگار، 

، مساجد )مسجد اياصوفيه(سانتاسوفيا 
استانبول، برج پيزا، گنبدهاي برونلسكي و 

جملگي به  -ميكل آنژ، پون رويال، انوليد

ايستگاه كه دورسي، گران . لق دارندمعماري تع
معماران امروز . پاله به معماري تعلق ندارند

كه در باتالق هاي عظيم نقشه هاي شان، 
هاي سربي  اوراق شان، ستون هاي شان و سقف

هاي اوليه  اند هرگز به درك توده شان گم شده
اين را هرگز در مدرسه . اند نايل نشده

ي  ايده نه در تعقيب يك. نياموخته اند
معماري، بلكه صرفاً تحت هدايت نتايج 

و ) مشتق از اصول حاكم بر جهان ما(محاسبه 
مفهوم يك ارگانيسم زنده است كه مهندسان 

استفاده مي كنند ) اصلي(امروز از عناصر اوليه 
و با هماهنگ ساختن آنها موافق با قواعد در ما 

انگيزند و  عواطف مربوط به معماري را بر مي
سيله كار انسان را در وحدت با نظم بدين و

بدين گونه با . كنند جهاني طنين انداز مي
ي آمريكايي  باالبرنده ها و كارخانه هاي غله

يعني نخستين ثمرات باشكوه عصر جديد 
مهندسان آمريكايي با محاسبات . روبرو ايم

شان، معماري در حال اختصار ما را مضمحل 
  )208و207: 1381لوكوربوزيه؛ ( ".كنند مي
  
اند تا ما را به ديدن  چشمان ما ساخته شده "

. در روشنايي قادر سازند) ها فرم(صورت ها 
صوري زيبا هستند، زيرا به ) اصلي(صور اوليه 

معماران امروز ديگر . شوند روشني درك مي
. يابند اي دست نمي به چنين صور ساده

مهندسان با كار از طريق محاسبه، صور 
گيرند و چشمان ما را با  ميهندسي را به كار 

هندسه شان و فهم ما را با رياضيات شان ارضا 
كار آن ها در خط مستقيم هنر خوب . كنند مي

  )203: 1381لوكوربوزيه؛( ".است
  
يش )فرم ها(معمار با آراستن صورت ها  "
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ي محض  بخشد كه آفريده نظمي را تحقق مي
ذهن اوست؛ او با صور و اشكال، حواس ما را 

) پالستيك(دت متاثر و عواطف تجسمي به ش
كند؛ با روابطي كه مي آفريند  را بيدار مي

انگيزد و   پژواك هاي عميقي را در ما برمي
دهد كه احساس  معيار نظمي را به ما مي

او . كنيم با نظم جهان ما هماهنگ است مي
هاي گوناگون قلب و فهم ما را تعيين  جنبش

بايي را كند؛ آن گاه است كه ما حس زي مي
  )202: 1381لوكوربوزيه؛ ( ".كنيم تجربه مي

  
لوكوربوزيه و پير ژانره مطلبي  1926در سال 

منتشر كردند كه در آن نتيجه ي مطالعات 
پنج نكته براي «شان تحت عنوان  چند ساله

  :مطرح شده است» يك معماري جديد
جستجوهاي پياپي و سرسختانه : پيلوتي -1 "

توان آن را همانند  ميهاي ضعيفي كه  به پديده
دست آوردهاي البراتور در نظر گرفت، منتهي 

نتايج بدست آمده چشم اندازهاي . شده است
اين چشم . گشايد يي در برابر معماري مي تازه

توانند در شهرسازي به عنوان  اندازها مي
ابزارهايي براي مداواي بيماري بزرگ شهرهاي 

انه در خ! خانه روي پيلوتي. فعلي به كار آيند
خاك فرو رفته و فضاها تاريك و بيشتر نمناك 

خانه . دهد بتون آرمه پيلوتي را به ما مي. بودند
باغ از زير . شود در فضا و دور از زمين برپا مي

باغ هم روي خانه است، هم . گذرد خانه مي
  .روي بام

  
از قرن ها پيش تا زماني كه : باغچه -بام -2

د، شيرواني خانه به وسيله بخاري گرم مي ش
سنتي، زمستان را با قشري از برف تحمل 

با نصب شوفاژ سانترال، شيرواني ديگر . كرد مي

بام نبايد برجسته بلكه بايد فرو . مناسب نيست
آب را بايد به طرف داخل و نه به . رفته باشد

واقعيت غير قابل انكار آب و . بيرون ريخت
هواي سرد، حذف سقف شيبدار را الزامي و 

ي گود و هدايت آب به  باغچه -بام احداث
سيمان مسلح . انگيزد طرف داخل را بر مي

هاي منسجم را  مصالحي است كه ساخت سقف
. انبساط بتن آرمه شديد است. سازد ممكن مي

انبساط باعث ترك خوردگي ساختمان در 
  .شود ساعات تغييرات شديد آب و هوايي مي

به جاي سعي در تخليه سريع آب باران بايد 
سعي در نگاهداري رطوبت ثابت روي بتون 
. بام و حفظ حرارت منظم در بتون آرمه كرد

» دال«عامل حفاظتي خاص، ماسه پوشيده از 
در اين . هاي ضخيم سيماني با فواصل باز است

ماسه و ريشه . شود فاصله ها چمن كاشته مي
باغچه  - بام. شوند ها باعث كندي نفوذ آب مي

ت ها و چمن سرشار ها از گل، درختچه و درخ
داليل فني، اقتصادي و آسايش و . شود مي

داليل احساسي، ما را به انتخاب بام مسطح بر 
  .آنگيزد مي
  
تا امروز ديوارهاي باربر از : پالن آزاد -3

زمين آغاز شده، بر روي يكديگر قرار گرفته و 
طبقات را از همكف تا زير شيرواني تشكيل 

. اي باربر استپالن، اسير ديواره. دادند مي
. بتون آرمه، پالن آزاد را به خانه مي آورد

ي ديوارها بر هم منطبق  طبقات ديگر بوسيله
صرفه جويي زياد در . نيستند، طبقات آزادند

حجم ساخته شده، استفاده جدي از هر سانتي 
راسيوناليسم  …متر، صرفه جويي در هزينه

  .آسان پالن جديد
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از عناصر  پنجره يكي: پنجره هاي طولي -4
پيشرفت، آزادي را به . اصلي ساختمان است

بتون آرمه، انقالبي در تاريخ . آورد ارمغان مي
توانند از  پنجره ها مي. كند پنجره به پا مي

پنجره . سويي تا سوي ديگر نما قرار گيرند
براي تمام . نمونه عنصر مكانيكي خانه است

خانه هاي باشكوه، تمام ويالها، تمام خانه هاي 
  …ايي كارگري و خانه هاي اجاره

  
ستون ها با فاصله از نما و در : نماي آزاد -5

درون خانه و سقف به صورت كنسولي امتداد 
نماها تنها اعضاي سبكي تشكيل شده . يابد مي

نما . از ديوارهاي محافظ و يا پنجره ها هستند
آزاد است و پنجره ها بدون قطع شدن 

گر نما قرار توانند از يك سو تا سوي دي مي
  )66؛ 1377: بنه ولو( ". گيرند

  
  :لوكوربوزيه در مورد مفهوم خانه نوشته است

. ي اين عصر است ي خانه، مسئله مسئله "
. ي امروز به آن وابسته است تعادل جامعه

ي  ي معماري در اين دوره نخستين وظيفه
بازسازي، بازنگري ارزش ها و بازنگري عناصر 

ليد انبوه مبتني بر تو. ي خانه است سازنده
صنعت در مقياس وسيع . تحليل و تجربه است

بايد به ساختمان توجه كند و عناصر خانه را 
ما بايد روح . ي توليد انبوه استوار سازد بر پايه

روح ساختن خانه هاي . توليد انبوه را خلق كنيم
روح زندگي درخانه هاي توليد . توليد انبوه

اگر از . يد انبوهروح درك خانه هاي تول. انبوه
ي مفاهيم مرده  قلب ها و ذهن هاي مان همه

ي خانه را بزداييم و به مسئله از  درباره
، »ماشين –خانه «ديدگاهي انتقادي بنگريم، به 

ي توليد انبوه خواهيم رسيد، كه همان  به خانه

و زيباست كه ) از نظر اخالقي نيز(گونه سالم 
گي ما ابزار و وسايل كارآيي كه همراه زند

  )206: 1381لوكوربوزيه؛ ( ".هستند، زيبايند
  
درس . هواپيما محصول گزينش دقيق است "

هواپيما در منطقي قراردارد كه بر طرح مسئله 
ي خانه هنوز  مسئله. و تحقق آن حاكم بود

مع هذا يقيناً معيارهايي . مطرح نشده است
ماشين آالت . ي مسكوني وجود دارد براي خانه

عامل اقتصاد است كه به  در خودش حاوي
خانه ماشيني است . دهد سوي انتخاب سوق مي

لوكوربوزيه؛ ( ".براي زندگي كردن در آن
1381 :204(  

  
او در نهايت عناصر تشكيل دهنده ي معماري 

عناصر معماري ": را چنين معرفي نموده است
انسان با . نور و سايه، ديوارها و فضا هستند

 165(چ اين 6فوت و  5هايش كه  چشم
از زمين فاصله دارند به آفرينش ) سانتيمتر

تواند با  شخص فقط مي. كند معماري نگاه مي
تواند درك كند و  اهدافي كه چشم مي

مقاصدي كه عناصر معماري را به حساب 
اگر مقاصدي . آورند سر و كار داشته باشد مي

جلوه گر شدند كه به زبان معماري سخن 
. شويد ه روبرو ميگويند، شما با توهم نقش نمي

شما از قواعد حاكم بر نقشه، از طريق خطاي 
درك يا از طريق تمايلي به سوي نمايش تهي، 

) 205: 1381لوكوربوزيه؛ ( ".كنيد تخطي مي
تواند تحمل بكند كه  ي انساني نمي جامعه"

خانواده ها از نور آفتاب محروم بوده و به اين 
. طريق محكوم به بي حالي و بي جاني گردند

طرح هايي كه حتي يك واحد مسكوني را در 
گيرند، به  هايي كه در بر مي ي خانه مجموعه
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علت رو به شمال بودن از آفتاب محروم 
ي بناهاي  كنند و يا آپارتماني را در سايه مي

مجاور قرار داده و سبب محروميت آن از نور 
بايست قوياً مردود  گردنند، مي آفتاب مي

ي  ت كه از همهالزم اس. شناخته شوند
سازندگان بناهاي مسكوني خواسته شود كه 
هاي  نمودار آفتاب گيري اتاق هاي منازل طرح

خود را در ساعات مختلف كوتاه ترين روز 
سال و تغيير فصل ارائه بدهند و ثابت كنند كه 

اين منازل امكان حداقل دو ساعت آفتاب 
هرگاه اين امر صورت نگيرد، . گيري را دارند

داخل . ي ساختمان داده شود ست اجازهباي نمي
كردن نور آفتاب در خانه هاي مسكوني، يك 

وظيفه ي نو و دستوري بزرگ براي آرشيتكت 
  )104: 1355لوكوربوزيه؛ (".باشد مي
  

او در مورد معيار هاي داوري فضاهاي شهري 
ي بين المللي  چهارمين كنگره":هم نوشته است

ين معماري مدرن كه در آتن تشكيل شد ا
آفتاب، سبزه و فضاي باز . اصل را تثبيت كرد

تبعيت از . سه عنصر اصلي شهرسازي هستند
دهد كه وضع موجود را  اين اصل امكان مي

قضاوت كنيم و پيش نهادهاي تازه را، از يك 
ديدگاه حقيقتاً انساني، مورد ارزيابي قرار 

  )92و91: 1355لوكوربوزيه؛ (".دهيم
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  برونو زوي

 
برونو زوي، معمار و منتقد ايتاليايي است كه 

در مورد معيار هاي ارزشيابي و نقد آثار 
او . معماري مباحث مهمي مطرح نموده است

نوشته » چگونه به معماري بنگريم؟«در كتاب 
  :است

معماري چيست؟ چيزي كه اكنون بيشتر  "
هميت دارد، اين است كه آنچه معماري ا

نيست، چيست؟ آيا معيار تشخيص دقيق 
معماري در زيبايي و زشتي بناست؟ به بياني 

ديگر، آيا اختالف بين معماري و آنچه 
معماري نيست، براساس قضاوتي كامالً زيبايي 

پذيرد؟ پس در اين  شناختي صورت مي
صورت، فضا كه عامل اساسي در معماري به 

رود چيست؟ ابعاد آن چه تعداد  مي شمار
است؟ اين ها پرسش هايي هستند كه در نقد 

  )16: 1376زوي؛ ( ". اند معماري مطرح
  
تاريخ معماري بيش از هر چيز، تاريخ درك  "

داوري معماري اساساً داوري . فضايي است
اگر اين . ي فضاهاي داخلي بناست درباره

ي داوري به خاطر فقدان فضاهاي داخلي عمل
نباشد، بنا چه تاق تيتو باشد، چه ستون ترايانا 
و يا چشمه برنيني، همگي خارج از حد تاريخ 
ي  معماري هستند و از آنجا كه يك مجموعه

روند، در صالحيت داوري  حجمي به شمار مي
اگر داوري . گيرند تاريخ شهرسازي قرار مي

نسبت به فضاي داخلي منفي باشد، بنا در رده 
ماري و يا معماري بد قرار كارهاي غير مع

گيرد، حتي اگر عناصر تزييني آن بتوانند در  مي
. محدوده تاريخ هنر مجسمه سازي قرار گيرند

اگر داوري نسبت به فضاي بنا مثبت باشد، اين 
  :شود بنا وارد تاريخ معماري مي

  
حتي اگر تزئينات آن چندان درخور نباشد و 

نگي به حتي اگر بنا در مجموع و از هر لحاظ چ
دل نزند و باالخره اگر داوري نسبت به مفهوم 
فضايي يك بنا، نسبت به حجم آن و نسبت به 
تمامي تزيينات آن مثبت باشد، در اين صورت 

ما در برابر يك اثر بزرگ و سالم هنري قرار 
خواهيم گرفت كه در آن حقيقت، مافوق 

ي هنرهاي  ي ابزارهاي بيان كننده همه
در نتيجه، . واهند داشتفيگوراتيو همكاري خ

اگر معماري بتواند بقيه هنرها را در خود 
داشته باشد، فضاي داخلي، يعني فضايي كه ما 

گيرد،  را احاطه مي كند و ما را در بر مي
يا » بله«كند و  حركت را در داوري آغاز مي

را نسبت به هرگونه نگرش زيبايي » نه«
. آورد شناسي در مورد معماري به وجود مي

بته بقيه مسائل هم مهم است يا بهتر است ال
تواند مهم باشد، به شرط آنكه  بگوييم كه مي

زماني . تنها مفهوم فضايي آن مدنظر قرار گيرد
كه در تاريخ به نقد اين سلسله مراتب 

آيد  ها توجه نشود، اغتشاش به وجود مي ارزش
. و بي سمتي در كار معماري نمايان مي گردد

فضا و خالء، عامل اساسي اگر نيك بينديشيم، 
اي  در معماري هستند و در اصل، مسئله

زيرا معماري فقط هنر . رود طبيعي به شمار مي
نيست، تنها تصويري از زندگي تاريخي يا از 

ايم يا ديگران  زندگي اي كه ما گذرانده
اند، نيست، بلكه بيش از هر چيز ديگر،  گذرانده

كه جايي . نوعي محيط است، نوعي صحنه است
: 1376زوي؛ (".زندگي ما در آن جريان دارد

27(  
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زوي در قسمت هاي مختلف اين كتاب، فضا 
را بعنوان مهمترين عامل در معماري مطرح 

  :نموده است
تملك . فضا عامل اساسي در معماري است "

بنا و يافتن كليد فهم » ديدن«فضا، يعني توان 
ايم  تا زماني كه نياموخته. و شناخت آن است

جايگاه نظري آنرا بفهميم و آن را به مثابه 
عنصري اساسي در نقد معماري به كار بريم، 

تاريخ معماري و بنابراين لذت بردن از 
اي مبهم وجود خواهد  معماري تنها به گونه

داشت، به طوري كه با همان زبان نقد نقاشي و 
مجسمه سازي كه بناها مورد نقد قرار 

ديگر . گيرند، به مشاجره خواهيم پرداخت مي
اينكه به ستايش و تمجيد از بناهايي خواهيم 

اند، نه  نشست كه به طور انتزاعي تصور شده
. اند آن بناهايي كه به طور مشخص لمس شده

مطالعات و تحقيقات، تنها به چارچوب 
داده . شوند اطالعات متن شناختي محدود مي

هاي اجتماعي، عملكردي، داده هاي ساختماني 
يعني آن مسائل فني، داده هاي حجمي و 

تزييني، يعني آن مسائلي كه مربوط به مجسمه 
سازي و نقاشي است، مسلماً بسيار الزم اند، اما 

ري، اگر زماني در تشخيص ارزش هاي معما
مايه و جوهره آن كه فضا است، فراموش شود 

تا زماني كه به كلماتي چون . كافي نيستند
، تعادل، توده، مفهوم »مقياس«،»ضرباهنگ«

كاربردي خاصي كه در آن حقيقت معماري 
يابد، داده نشود، به كار  قطعيت مي» فضا«يعني 

. بردن اين كلمات مبهم را ادامه خواهيم داد
يع و بي تناسبي در نوشته هاي تاريخ بخش وس

معماري مدارس، به تاريخ اجتماعي و شايد هم 
از طريق مطالعه در مورد (به تاريخ روانشناسي 

اختصاص يافته است، ) شخصيت نويسندگان
اما در مورد معماري و جوهره فضايي آن چنين 

: 1376زوي؛ ( ".كاري صورت نگرفته است
  )16و15
  
توان از  امروز مي تعريف دقيق تري كه "

معماري داشت، اين است كه فضاي داخلي آن 
معماري خوب، . چگونه منظور شده است

معماري است كه داراي فضاي داخلي باشد و 
او را تربيت كند و او را . انسان را جذب كند

معماري بد، معماري . به لحاظ معنوي رام كند
است كه فضاي داخلي اش انسان را ناراحت 

را گريزان سازد، اما مسئله مهم تري كند و او 
كه الزم است روشن شود، اين است كه آنچه 

: 1376زوي؛ ( ".فضا ندارد، معماري نيست
22(  

زوي در جاي ديگر در مورد فضا نوشته 
تجربه فضايي در معماري، تنها در  -1 ":است

. داخل يك بنا ممكن است در نظر گرفته شود
الً وجود در اين صورت، فضاي شهري ديگر عم

  .نخواهد داشت
بنابراين، . فضا، آغاز و پايان معماري است -2

اي  تعريف فضايي در تعبير بنا به عنوان وسيله
براي نقد و قضاوت هر اثر معماري كافي 

  )23: 1376زوي؛ ( ".است
  

او بين فضا ي داخلي و فضاي خارجي هم تمايز 
  :قائل شده و نوشته است

ساخته شده،  هر حجم ساختماني، هر جعبه "
داراي حدودي است و توقفي در تداوم فضا 

شود كه هر بنا دو فضا را  پس روشن مي. دارد
فضاي داخلي كه به . آورد همزمان به وجود مي

وسيله اثر معماري معين شده است و فضاي 
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خارجي يا شهري كه به وسيله اثر معماري و 
بنابراين . آثار نزديك به آن ايجاد شده است

كه موضوعات كامالً جدا از  واضح است
پل ها، اوبليسك ها، چشمه ها، تاق (معماري 

نصرت، مجموعه درختان و جز آن و به طور 
خاص نماي بناها، در بازي شكل دهي فضاي 

همين طور در اينجا . گردنند شهري وارد مي
نيز ارزش هاي هنري خاص آنها اهميت ندارد 

ري يا اگر داشته باشد، اهميت بيشتر و باالت
آنچه اهميت دارد، عملكرد آنها به . ندارد

اينكه . مثابه يك فضاي بسته ي معين است
يعني (نماهاي آنها زيباست يا زشت تا اينجا 

در ) جايي كه دومين نقطه تاريك روشن شود
اگر يك چهار . درجه دوم اهميت قرار دارد

ديواري، زيبا تزيين شده باشد، به خودي خود 
زوي؛ (".ود نمي آورديك فضاي زيبا را بوج

1376 :24(  
  
اينكه فضاي داخلي جوهر و اساس معماري  "

است، بدين معني نيست كه ارزش يك اثر 
يابد،  معماري در ارزش فضايي آن پايان مي

اي از ارزش ها  بلكه هر بنايي با مجموعه
شود، ارزش هاي اقتصادي،  مشخص مي

اجتماعي، فني، عملكردي، هنري، فضايي و 
هر كس مختار است كه تاريخ . تزييني

اقتصادي، تاريخ اجتماعي، تاريخ فني و حجمي 
معماري را بنويسد، همانگونه كه تاريخ كيهان 

يا سياسي كمدي الهي را » توميستيك«شناسي 
ي اين  نويسد، اما حقيقت بنا، نتيجه همه مي

عوامل است و تاريخچه ها نبايد هيچ يك از 
حتي . سپارنداين عوامل را به دست فراموشي ب

با كنار گذاشتن عوامل اقتصادي، اجتماعي و 
فني و با توجه به عوامل هنري، روشن است 

كه فضا به تنهايي، با اينكه خود اساس و مايه 
معماري است، تعريف شدني و توجيه پذير 

  )25: 1376زوي؛ (". نخواهد بود
  

در نهايت او يك دسته بندي جهت نقد آثار 
نقد آثار تاريخي  ":ستتاريخي مطرح نموده ا

تواند به طور خالصه در اين طبقه بندي  مي
  :تقريبي قرار گيرد

به معني مطالعه : تجزيه و تحليل شهري. الف
تاريخي فضاهاي خارجي است كه يادواره ها 

گيرند و به سهم خود در ايجاد  در آنها قرار مي
: تجزيه و تحليل حجمي. ب. آن فضاها مؤثرند
اي است كه  عبه ساخته شدهبه معني مطالعه ج

تجزيه و تحليل بخش هاي . ج. بندد فضا را مي
به مفهوم كارهاي پالستيكي و نقاشي : تزييني

است كه در معماري بيشتر در حجم به كار 
به : تجزيه و تحليل مقياس. د.شود برده مي

ي ابعاد ساختمان نسبت به پارامتر  معني رابطه
  )53: 1376زوي؛ ( ".انساني است

ي يك بنا، تنها  داوري زيبايي شناسي درباره "
براساس ارزش خاص معماري آن استوار 

نيست، بلكه عوامل جانبي آن نيز در اين ميان 
نقش دارند، نقاشي، تزيينات، گاه حتي نقش 

هاي موزائيك آن، نقش برجسته ها، تابلوها و 
زوي؛ (". گاهي نيز تزئينات داخلي مانند مبلمان

1376 :26(  
، نما، برش، ماكت، عكس و فيلم، پالن "

زماني . ي فضا هستند ابزارهاي ما براي ارائه
كه مفهوم معماري درك شود، هر يك از اين 

توانند مورد مطالعه قرار گيرند،  ابزارها مي
عميق شوند، بهتر شوند و هر كدام از آنها به 
طور اساسي نقش ياري دهنده به عهده گيرند 
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بقيه ابزارها منتقل و جا افتادگي خود را به 
  . ...سازند

معماري داراي ابعادي است كه از چهار بعد 
سينماتوگراف به نظاره گر امكان . خارج است

دهد كه فضا را همراه با قدم هاي خود به  مي
ليكن فضا با بي نهايت . معرض نمايش گذارد

به عالوه نشستن روي . شود قدم فهميده مي
يشه هايي كه مبل در تماشاخانه و ديدن هنر پ

كنند يك چيز است و عمل كردن  حركت مي
در اين جا يك . ي زندگي چيز ديگر در صحنه

عنصر فيزيكي و متحرك در ايجاد و درك 
چهارمين بعد در جريان قدم هاي نظاره گر 

مثل تفاوت بين رقصيدن و . مطرح است
تماشاكردن رقص ديگران، تفاوت بين عشق 

. شقي ديگرانورزيدن و خواندن داستان هاي ع
همچنين معرفي از طريق سينماتوگراف به 

دليل نبود قدم هاي انساني و در نتيجه، عدم 
شركت كامل در درون فضا، درك و شناخت 
از آن آزادي كه ما در تجربه مستقيم خود از 

زوي؛ ( ".كنيم، وجود ندارد فضا لمس مي
  )49و48: 1376

  
اقتصادي  -خالصه كردن يك روند تاريخي"

دوره و يا صرفاً در يك شخصيت  در يك
هنري، زماني پذيرفتني است كه با معيارهايي 

  :به اين شرح سنجيده شود
هر بنايي دستاورد : شرايط اجتماعي. الف

اين برنامه براساس . برنامه ساختماني است
اوضاع اقتصادي كشور و شرايط اقتصادي 

كنند و  افرادي كه اقدام به كار ساختماني مي
م زندگي و رابطه هاي طبقاتي و براساس نظا

شوند،  عادات و سنني كه از اينها مشتق مي
  .گيرند قرار مي

تفاوتش با موارد : تمايالت روشنفكرانه. ب
قبلي در اين است كه نه تنها بر شرايط موجود 

كند، بلكه آنچه آنان  اجتماعي و فردي تكيه مي
تمايل دارند، بر دنياي آرزوها و تخيالتشان، 

ي اساطير اجتماعي، الهامات و اعتقادات بر دنيا
  .ورزد مذهبي شان تاكيد مي

بايد معني پيشرفت هاي عملي : شرايط فني. ج
ي صنايع دستي و  و كاربرد آنها در زمينه

صنايع بزرگ و به ويژه فنون صنعت ساختماني 
  .و سازمان كارگري ساختماني است

اي  مجموعه: شرايط فيگوراتيو زيبايي شناسي. د
مفاهيم و تفسيرهاي هنر و آن دسته از از 

عبارات فيگوراتيو است كه در هر زماني، زباني 
سازد تا هنرمند كلمات و جمالتي را  را مي

براي بيان ابداعات خود به زبان فردي ارائه 
هر هنري در نمايش سليقه ها و ابزارهاي . دهد

به طوري كه فرم . بيان كننده دست دارند
نه، ابداعات كروماتيك، ناشي از تصوير شاعرا

شيوه هاي ناشي از حس پالستيكي و طرز 
زوي؛ (".تزيين و مد لباس از آن جمله هستند

1376 :51(  
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  رابرت ونتوري
پيچيدگي و «رابرت ونتوري با انتشار كتاب 

، نقد هاي 1966در سال » تضاد در معماري
او در . بنيان فكني بر معماري مدرن وارد آورد

  :استاين كتاب نوشته 
من پيچيدگي و تضاد در معماري را دوست  "

من عدم انسجام و خودسري معماري . دارم
ناشيانه يا پيچيدگي تصنعي جاذبه ي تصويري 

بلكه بر . يا اكسپرسيونيسم را دوست ندارم
عكس از يك معماري پيچيده و متضاد مبتني 

بر غنا و ابهام تجربه ي مدرن، از جمله آن 
. است، سخن مي گويم تجربه اي كه ذاتي هنر

به استثناي معماري، در همه جا پيچيدگي و 
از برهان . تضاد به رسميت شناخته شده است

گودل درباره ي ناسازگاري نهايي در رياضايات 
و » غامض«اليوت از شعر . اس. تا تحليل تي

تعريف جوزف آلبرز از كيفيت پارادوكسيكال 
ر اما در معماري در همان تضمين عناص. نقاشي

يعني آسايش، استحكام و -» ويتروويوسي«
ضرورتاً پيچيده و متضاد است و  - زيبايي

امروزه الزامات برنامه، ساخت، تجهيزات 
مكانيكي، و بيان، حتي در يك ساختمان منفرد 
در زمينه اي ساده، متعدد بوده و به طرقي كه 

ابعاد و . قبالً قابل تصور نبود، متعارض اند
اري در طرح هاي مقياس فزاينده ي معم

شهري و منطقه اي به دشواري ها اضافه مي 
من از دشوراي ها استقبال مي كنم و از . كند
  عدم

با پذيرش تضاد و . قطعيت ها بهره مي گيرم
نيز پيچيدگي، سرزندگي و نيز اعتبار را جست 

  .و جو مي كنم
  

معماران از اين پس نمي توانند بگذارند كه با 

مدرن، كه از جنبه ي  زبان ارتودوكسِ معماريِ
اخالقي پيوريتن گونه اي برخوردار است، 

من عناصر مختلط را بر عناصر . مرعوب شوند
تر «، عناصر سازش پذير را بر عناصر »خالص«

، عناصر مغشوش را بر عناصر »و تميز
« ، عناصر مبهم را بر عناصر »سرراست«

ترجيح مي دهم؛ من هم عناصر ناهنجار » واضح
غير شخصي، هم عناصر كسالت و هم عناصر 

من . را دوست دارم» جالب«آور و هم عناصر
، عناصر »تعمدي«عناصر متعارف را بر عناصر

وفق يابنده را بر عناصر طرد كننده، عناصر 
داراي حشو و زوائد را بر عناصر ساده ترجيح 
مي دهم، من هم عناصر بازمانده از گذشته و 

ناصر هم عناصر ابداعي را دوستدارم؛ من ع
  ناسازگار و دو پهلو را

. بر عناصر سر راست و روشن ترجيح مي دهم
من طرفدار سر زندگي درهم و بر هم عليه 

من ناپيوستگي را مي . وحدت آشكار هستم
من بيش تر . پذيرم و ثنويت را اعالم مي كنم

طرفدار غناي معنا هستم تا وضوح معنا، من 
هم از نقش ضمني و هم از نقش صريح 

را » هم اين، هم آن«من . ي مي كنمطرفدار
، سياه و سفيد و گاه خاكستري »اين، يا آن«بر

يك . را بر سياه يا سفيد ترجيح مي دهم
معماري موجه سطوح بسياري از معنا و 
  تركيب هاي مختلفي از تمركز را طلب

فضا و عناصر آن، در آنِ واحد به . مي كند
  .طرق متعددي خوانا و كارا هستند

  
معماري پيچيده و متضاد التزام ويژه اما يك 

حقيقت آن بايد در تماميت . اي به كل دارد
. آن يا الزامات تماميت آن قرار داشته باشد

اين معماري بيش تر بايد وحدت دشوار تضمن 
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بيش : را مجسم كند تا وحدت آسان طرد را
  .تر، كم تر نيست

معماران ارتودوكس مدرن تمايل داشته اند تا 
را به گونه اي ناكافي يا نامنسجم به  پيچيدگي

اين گروه از معماران، در . رسميت بشناسند
تالش شان براي قطع رابطه با سنّت و شروع 
مجدد همه چيز، عناصر ابتدايي و اوليه را به 
. زيان عناصر متنوع و پيچيده تقديس كردند

آنها؛ بعنوان شركت كنندكان در يك جنبش 
درن را ستايش انقالبي، تازگي نقش هاي م

كردند و پيچيدگي هاي آنها را به دست 
آنان در نقش اصالح گر، به . فراموشي سپردند

گونه اي پيوريتني از جدايي و طرد عناصر، 
بجاي تضمين الزامات مختلف و سازگار كردن 

آنها، دفاع كردند و فرانك لويد رايت به 
عنوان يكي از پيشگامان نهضت مدرن و كسي 

بزرگ » قيقت در برابر جهانح«كه با شعار 
منظره هايي از چنان سادگي «: شد، نوشت

بسيار گسترده و دور رس در مقابل من گشوده 
خواهد شد و چنان هماهنگي هايي در ساختمان 

پديدار خواهد شد كه تفكر و فرهنگ جهان 
اين باور . مدرن را دگرگوني و تعميق بخشد

ران و لوكوربوزيه، يكي از بنيان گذا. »من است
سخن » صور بزرگ اوليه اي«ناب گرايي، از

و بدون .... متمايز «گفت كه به ادعاي او 
معماران مدرن، به استثناي . بودند» ابهام

  .معدودي از آنها، ابهام را به دور افكندند
  

در همان «. اما اكنون موضوع ما متفاوت است
حال كه مسائل از حيث كميت، پيچيدگي و 

سريعتر از گذشته نيز  دشواري رشد مي كند،
و بيشتر محتاج رويكردي » تغيير مي كند

: هستند كه آگوست هكشر توصيف مي كند

انتقال از ديدگاهي نسبت به زندگي به عنوان «
چيزي ماهيتاً ساده و منظم به ديدگاهي از 
زندگي به مثابه چيزي پيچيده و طنزآميز، 

مسيري است كه هر فرد تا رسيدن به بلوغ 
اما بعضي از اعصار اين » .مي كندآن را طي 

در آنها نگرش . تحول را تشويق مي كنند
پارادوكسيكال يا دراماتيك، كل صحنه ي فكر 

در ميان ... را تحت الشعاع قرار مي دهد 
سادگي و نظم، عقل گرايي متولد شده است، 

اما عقل گرايي عدم كفايت خود را در هر 
ادل بنابراين تع. عصر خيزش اثبات كرده است
آن آرامش . بايد از تقابل اضداد خلق شود

دورني كه انسانها بدست مي آورند، بايد نشان 
... تنشي ميان تقابل ها و عدم يقين ها باشد 

احساس تمايلي نسبت به پارادوكس اجازه مي 
دهد چيزهاي ظاهراً نامتشابه كنار يكديگر 

وجود داشته باشد، و همان عدم تجانس آنها 
  .را القا مي كند  نوعي از حقيقت

عقالني كردن به خاطر ساده كردن هنوز رايج 
است، گرچه اينگونه عقالني كردن ها از 

آنها بسط . استدالل هاي اوليه ظريف ترند
هايي در پارادوكس با شكوه ميس وندرو 

كمتر، بيشتر «: محسوب مي شوند كه مي گفت
پل رودولف به روشني الزامات ديدگاه . »است

همه مسايل هرگز «: ر شده استميس را متذك
يقيناً يكي از خصلت هاي .... قابل حل نيستند 

قرن بيستم اين است كه معماران دقيقاً مسائلي 
. را كه مي خواهند حل كنند، انتخاب مي كنند
مثالً ميس به اين دليل ساختمان هاي شگفت 

انگيزي مي سازد كه از بسياري از جوانب يك 
مسائل بيشتر را  اگر. ساختمان بي خبر است

حل مي كرد، ساختمان هايش از نيرويي به 
  .»مراتب كمتر برخوردار بودند
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بر پيچيدگي » كمتر، بيش تر است«آموزه ي 

مرثيه مي خواند و طرد را به خاطر مقاصد 
اين آموزه يقيناً به معمار . بياني توجيه مي كند

در تعيين مسائلي كه مي «اجازه مي دهد 
. »شدت انتخاب گر باشد خواهد حل كند، به

شيوه ي نگرش «اما اگر روح معمار بايد به 
، چنين »خاص خود به جهان متعهد باشد

تعهدي يقيناً به اين معناست كه معمار تعيين 
مي كند كه مسائل چگونه بايد حل شوند، نه 
اين كه بتواند تعيين كند كه كدام مسائل را 

او فقط به بهاي جدا كردن . حل خواهد كرد
  عماري از تجربه ي زندگي و نيازهاي جامعهم

اگر ثابت . مي تواند مالحظات مهم را طرد كند
شود بعضي مسائل غيرقابل حل اند، او مي 

در نوع تضمين كننده و : تواند اين را بيان كند
نه طرد كننده ي معماري جايي براي قطعات 
مختلف، براي تضاد، براي بداهه، و براي تنش 

پاويون هاي . ا وجود داردهاي حاصل از آنه
عاليِ ميس الزامات معتبري براي معماري 

دارند، اما جنبه ي انتخابي محتوا و زبان آن ها 
محدوديت و در عين حال قدرت شان 

  .محسوب مي شود
  

من موجه بودنِ مقايسه ميان پاوويون و خانه را 
مورد سوال قرار مي دهم، به ويژه مقايسه ي 

عماريِ خانه گي اخير را، پاويون هاي ژاپني و م
اين مقايسه ها پيچيدگي واقعي و تضاد ذاتي در 
برنامه ي خانه گي ـ امكانات فضا و تكنولوژي 

و نيز نياز به تنوع و تجربه ي بصري ـ را مورد 
سادگي اجباري به ساده . غفلت قرا مي دهند

مثالً فيليپ . سازي بيش از حد منجر مي شود
خالف خانه ي جانسن در وايلي هاوس، بر 

شيشه اي اش، كوشيد تا از سادگي هاي ِ 
نقش «او آشكارا . پاويون هاي باشكوه فراتر رود

و بسته ي زندگي در طبقه ي » هاي خصوصي
همكف، استوار بر ستون ها را جدا و مشخص 
كرد و آن ها را از نقش هاي باز اجتماعي در 

اما حتي در . پاويونِ مدوالر فوقاني تفكيك كرد
ا هم ساختمان به نموداري از يك برنامه اين ج

ي زياده از حد ساده شده براي زندگي، به يك 
 تبديل مي » يا اين ـ يا آن«نظريه ي مجرد

جايي كه سادگي نتواند كار كند، خامي و . شود
ساده سازي پرهيايو . ناپختگي حاصل مي شود

. به معناي معماري بي روح و مالل آور است
  .ستكم تر، كسل كننده ا

  
من بر آن جنبه از پيچيدگي و تضاد كه بيش 
تر ناشي از محيط است تا برنامه ي ساختمان، 

اكنون بر پيچيدگي و تضادي . تاكيد كرده ام
تاكيد مي كنم كه از برنامه ناشي مي شود و 

پيچيدگي تضادهاي ذاتي زندگي را نمايان مي 
روشن است كه در كار عملي اين دو بايد . كند

تضادها مي توانند نمايان گر . ندهمبسته باش
تناقضي استثنايي باشند كه نظم را، كه از 

جهات ديگري بي تناقض است، تا حدودي 
  يا. تغيير مي دهد

مي توانند نشان دهنده ي تناقض هايي در 
در . سرتاسر نظم به عنوان يك كل باشند
حالت اول، رابطه ميان تناقض و نظم، 

بيق مي دهد، يا استثناهاي عارضي را با نظم تط
عناصر خاص را با عناصر عام نظم الفت مي 

در اين جا نظمي را بر پا و سپس خرد . بخشد
مي كنيد اما آن را از سر قدرت قدرت خرد 

من اين رابطه را با . مي كند نه از سر ضعف
. توصيف كرده ام» تضاد تطبيق يافته«اصطالح 
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رابطه ي تناقض در درون كل را من به عنوان 
  .در نظر گرفته ام» كل غامض«ري از تظاه

  
آفريدن نظم از درون سردرگمي «ه نياز به 

اشاره مي كند، اما كان » پريشان زمان هاي ما
منظورم از نظم، منظم بودن «گفته است كه 

آيا نبايد در مقابل سردرگمي و ابهام . »نيست
اسفبار مقاومت كنيم؟ آيا نبايد در جست و 

و تضادهاي زمان جوي معنا در پيچيدگي ها 
هاي خويش باشيم و محدوديت هاي نظام ها 
را به رسميت بشناسيم؟ به نظر من دو توجيه 
براي درهم شكستن نظم عبارت اند از تصديق 

تنوع و ابهام در دورن و بيرون، در برنامه و 
محيط و يقيناً در همه ي سطوح تجربه و نيز 

محدوديت نهايي همه ي نظم هايي كه ساخته 
وقتي اوضاع و احوال با نظم به مبارزه . دبشران

بر مي خيزد، نظم بايد سر خم كند يا در هم 
بشكند؛ بي قاعدگي ها و عدم يقين ها به 

  .معماري اعتبار مي بخشد
معنا مي تواند با در هم شكستن نظم تقويت 

ساختماني . شود؛ استثنا متضمن قاعده است
بدون هيچ جزء ناقص نمي تواند هيچ جزء 

ي داشته باشند، زيرا تضاد معنا را تقويت كامل
ناهماهنگيِ هنرمندانه به معماري . مي كند

شما مي توانيد همه جا . سرزندگي مي بخشد
به چيزهاي تصادفي و عارضي راه بدهيد، اما 

اگر نظم . آن ها نمي توانند همه جا غالب شوند
بدون شتاب، فرماليسيم را پرورش مي دهد؛ 

اً به معناي هرج و مرج شتاب بدون نظم، يقين
نظم بايد پيش از شكسته شدن وجود . است

هيچ هنرمندي نمي تواند نقش . داشته باشد
نظم را به عنوان طريقي براي مشاهده يك كل 

مرتبط با ويژگي ها و زمينه اش كوچك 

: كلمه ي قصار لوكوربوزيه اين است. بيانگارد
» هيچ كار هنري بدون يك نظام وجود ندارد«
...  
  

يك معماري، پيچيدگي و تطبيق كل را انكار 
نمي كند، در واقع من به التزام خاصي نسبت 

زيرا دست يافتن به كل . به كل اشاره كرده ام
و من بيشتر بر هدف وحدت . دشوار است

تكيه كرده ام تا ساده سازي در هنري كه 
اين وحدت، . حقيقت اش در تماميت آن است
ين همين، نه وحدتي است دشوار از طريق تضم

  .وحدتي آسان از طريق طرد
روان شناسي گشتالت يك كل مورد ادراك را 

نتيجه ي مجموع و با اين حال، بيش از مجموع 
كل به موقعيت تعداد و . آن ها مي داند

يك . خصلت هاي دروني اجزا وابسته است
. نظام پيچيده، بنا به تعريف هربرت اي

ست كه تعداد زيادي از اجزا«سايمون، حاوي 
به شيوه اي غير ساده نسبت به يكديگر كنش 

كل غامض در يك معماري » .مي كنند
ِپيچيدگي و تضاد، در برگيرنده ي كثرت و 

تنوع عناصر در روابطي است كه ناسازگاراند، 
يا از نظر ادراكي در زمره ي انواع ضعيف تر 

  .قرار دارند
با اين حال، در يك معماريِ پيچيدگي و تضاد، 

به كل، ساختماني را كه غيرقابل حل و  التزام
شاعران و . ناگشودني باشد، منتفي نمي كند

نمايشنامه نويسان معضل هاي الينحل را به 
اعتبار پرسش ها و . رسميت مي شناسند

سرزندگي معنا همان چيزهايي هستند كه اثر 
يك . آنها را به هنر تبديل مي كند تا به فلسفه

  هدف شعر
ن باشد تا گشودن محتوا، مي تواند وحدت بيا
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پيكرتراشي معاصر اغلب از فرم هاي ناكامل 
هاي نا » پيه تا«استفاده مي كند، و امروزه ما

تمام ميكل آنژ را بيش از كارهاي او تحسين 
مي كنيم، زيرا محتواي آن ها به اشاره بيان 

شده و بيان آنها بي واسطه تر است و فرم هاي 
يك . شوندآنها فراسوي خودشان تكميل مي 

ساختمان نيز مي تواند در بيان برنامه و فرم 
ونتوري؛ ( ".هايش كمابيش ناكامل باشد

1381 :334-345(  
  

  كنت فرامپتون
پديده ي جهاني سازي، در حالي كه براي "

بشر نوعي پيشرفت محسوب مي شود، 
همزمان باعث ايجاد اختالل نامحسوسي هم 
 شده است، نه تنها در زمينه ي فرهنگ هاي
قديمي، كه نبايد اشتباه جبران ناپذيري در 
مورد آنها صورت گيرد، بلكه در زمينه ي 

آنچه كه هسته خالق تمدن ها و فرهنگ هاي 
بزرگ محسوب مي شود؛ هسته اي كه 

برمبناي آن زندگي را تفسير مي كنيم و همان 
چيزي است كه من از آن به عنوان پيشرفت 

تضاد و . اخالقي و اسطورهاي بشر ياد مي كنم
دوگانگي هم از همين زمينه ها سر چشمه مي 

ما اين احساس را داريم كه اين تمدن . گيرد
جهاني، در آن واحد مي تواند نوعي تضعيف 

تدريجي يا كاهش توان عمومي به قيمت منابع 
كه تمدن هاي بزرگ گذشته را  -فرهنگي

چنين خطري ميان ساير . ايجادكند -ساخته اند
ده هم عنوان شده، كه قبل از تاثيرات ايجاد ش

مشاهده تمدن متوسطي، كه مشابه آن چيزي 
است كه من از آن به عنوان فرهنگ اوليه ياد 

در هر گوشه از . مي كنم، اشاعه يافته است
و در . دنيا مي توان به چنين چيزهايي پي برد

به بسياري  -از طريق تبليغات -زماني مشابه
به نظر  .از چيزهاي مشابه ديگر دست يافت

مي رسد كه اگر بشر به يك فرهنگ اوليه ي 
مصرف كننده دست يابد ، آن وقت مي تواند 

  .در سطح زير فرهنگي توقف نمايد
  

سپس با مشكل اساسي مواجه مي شوند كه 
آيا به . منشا گرفته از توسعه نيافتگي است

منظور هموار كردن مسير مدرنيزاسيون ، الزم 
را ناديده  است كه فرهنگ قديمي يك ملت

بگيريم؟ در اينجا تضادي وجود دارد و آن اين 
از يك سو ملت ريشه در خاك : است كه

روحيه ملي خود را . گذشته ي خود دارد
تقويت مي كند و از سويي قبل از اينكه به 
شخصيت كلونياليستي دست يابد، روحيه 

. فرهنگي و عرفاني خود را گسترش مي دهد
ر تمدن مدرن ، اما به منظور شركت داشتن د

ضروري است كه در آن واحد، در زمينه هاي 
علمي ، فني، سياسي و عقالني هم شركت كنيم، 
چيزي كه اغلب نيازمند دست كشيدن محض 
. و صرف نظر از كل گذشته ي فرهنگي است
اين واقعيت است كه هر فرهنگي نمي تواند 
شوك تمدن مدرن را تحمل كرده يا آن را 

: ي در اينجا وجود داردتضاد ديگر. جذب كند
چطور مي توان مدرن شد و به ريشه ها و 

منابع هم دستيابي داشت؟ چطور مي توان يك 
تمدن قديمي و خفته را احياء كرد ، در عين 

  حال، در تمدن جهاني هم شركت نمود؟
  

هيچ كس نمي تواند بگويد كه در صورتي كه 
از تمدن هاي ديگر برخوردار باشد و شوك 

ف بدان وارد شده باشد، چه غلبه و تصر
اما بايد قبول كنيم . سرنوشتي خواهد داشت 
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كه چنين برخوردي، هنوز در قالب گفتگويي 
به همين دليل است . معتبر رخ نداده است 

كه ما به نوعي آرامش ظاهري و در واقع به 
خوابي فرو رفته ايم كه از طريق آن ممارست 

ي  هاي مان تمام شده و قادر به كسب تجربه
بيشتر در خصوص يك واقعيت مجزا نبوده و 
نمي توانيم بر بدبيني و شكي كه در آن قدم 

در اصل ما در تونلي قرار . نهاده ايم، فايق آييم
گرفته ايم كه تاريكي آن از جزم انديشي، و 

روشنايي آن را بحثهاي واقعي تشكيل مي 
  پل ريكور ".دهند

  
زبان  داللت بر "منطقه گرايي انتقادي"واژه ي 

مادري و بومي ندارد، كه زماني از طريق تاثير 
متقابل آب و هوا، فرهنگ، اسطوره و هنر ايجاد 

شده باشد؛ بلكه نشانگر آن دسته از مكتب 
هاي محلي اخير است كه هدف اصلي آنها، 

بازتاب و به كارگيري جناح هاي محدودي مي 
در بين . باشد، كه بر آن متكي شده است

 -از اين نوع -ور منطقه گراييعواملي كه به ظه
كمك مي كنند، نه تنها رونق خاصي ديده مي 
شود، بلكه نوعي اجماع غير ميانه هم مشاهده 
مي شود؛ يعني حداقل ميل به نوعي وابستگي 

  .فرهنگي، اقتصادي و سياسي
مفهوم فرهنگ محلي و يا ملي موضوع 

متناقضي است كه نه تنها به خاطر تضاد 
ان فرهنگ ريشه دار و آشكار و موجود مي

تمدن جهاني بروز مي كند، بلكه به خاطر كليه 
فرهنگ هاي قديمي و مدرني است كه به نظر 

مي رسد به منظور توسعه طبيعي شان در 
زمينه ي بارورسازي خود، به ساير فرهنگ ها 

  .وابسته شده اند
  

همانطور كه ريكور اشاره كرده، فرهنگ هاي 
ز هر موقع ديگر، محلي يا ملي امروزي، بيش ا

فرهنگ "بايد سرانجام به عنوان مظاهر تعديلي
اتفاقي . پا به عرصه ي ظهور نهند "جهاني

نيست كه اين فرضيه ي متناقض وقتي بروز 
مي كند كه مدرنيزاسيون جهاني، با تمامي 

نيروها به تغيير جهت به سوي كليه ي اشكال 
از ديدگاه تئوري . فرهنگي نسبي روي مي آورد

) مقدمه كتاب 9.رجوع شود به ص(ديانتقا
بايد به فرهنگ محلي، نه تنها به عنوان چيزي 
توجه كنيم كه نسبتاً تغيير ناپذير است، بلكه 

بايد به عنوان روندي بدان نگريست كه 
. حداقل امروزي بوده و مستعد پرورش است

ريكور توصيه مي كند كه تداوم هر گونه 
ظرفيت ما فرهنگ واقعي در آينده نهايتاً به 

براي توليد اشكال مهم فرهنگ هاي اصيل 
محلي بستگي دارد؛ در حالي كه تاثيرات 

بسزايي هم بر سطح فرهنگ و تمدن خواهد 
 .داشت
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  چارلز جنكز
  ، نويسنده و نظريه پرداز معماري1939متولد 

اصطالح  1975نخستين كسي بور كه در سال 
را در معماري به معناي جدايي ” پست مدرن“ 
  .مدرنيسم بكار برد از

را در سال ” زبان معماري پست مدرن“كتاب 
  .نوشت 1977

ژوئيه  15تاريخ مرگ مدرنيسم معماري را در 
بعد از ظهر اعالم  3:32در ساعت  1972
  .كرد

مجموعه مسكوني پروت ايگو اثر مينورو 
  ياماساكي

را در سال ” پست مدرنيسم چيست؟“ كتاب 
فرهنگي نوشت و معناي گسترده تر  1986

اين كتاب توسط . پست مدرن را بسط داد
فرهاد مرتضايي و نشر مرنديز به فارسي 

  .منتشر شده است
معماري “ كتاب هاي متعدد ديگر و از جمله 

كه توسط داريوش ستارزاده و ” پرش كيهاني
وحيد قباديان و نشر دانشگاه آزاد تبريز منتشر 

  .شده است
  

مزگان اين واژه داراي يك ر: پست مدرنيسم
دوگانه است،يعني تركيبي از تكنيك هاي 

) معموال ساختمان سنتي(مدرن با چيز ويگري 
به اين منظور كه معماري با مردم و اقليت ذي 

عالقه، كه معموال ساير معماران اند، ارتباط 
  ) 493جنكز، . (برقرار كند

نوعي معماري كه هم متانت حرفه اي داشت و 
م بر تكنيك هم خصلت مردمي و به عالوه ه

. هاي جديد استوار بود و هم بر الگوهاي قديمي
رمزگان دوگانه به زبان ساده عبارت است از 

  )494همانجا، ... (كهنه و /مردمي و نو/نخبه

 48. ص: اصول كلي معماري پست مدرن
كتاب پست مدرنيته و معماري نوشته ي امير 

  .باني مسعود
  

  پيتر آيزنمن
در معماري آخرين پيتر آيزنمن نقش مهمي را 

وظيفه او . ربع قرن گذشته ايفا نموده است
بعنوان مسئول روابط عمومي، در طي اين 

سالها، در بخش هاي مختلف معماري نقش 
. كاتاليزوري پيوسته اي را ايفا نموده است
نظريات وي در مكاتب و همچنين حرفه 

  .معماري حضور هميشگي داشته است
 30معماري از آنجائيكه آيزنمن در صحنه 

سال آخر قرن بيستم، نقش بسيار برجسته اي 
دارد، مروري بر كار وي، ما را بسوي تغيير 

جهت هاي فرهنگ معماري در طول اين دوره 
  .زماني، راهنمائي مي نمايد

آيزنمن دوست دارد آثارش همچون يك 
بهمين دليل . بيوگرافي در نظر گرفته شود

ي به مجبور خواهيم بود، نظري هرچند اجمال
لذا بدون . يادداشت هاي شخصي وي بيفكنيم

اينكه مختصري از شخصيت ظاهري او بگوئيم، 
. بررسي آثارش بسادگي ممكن نخواهد بود

شخص پيتر آيزنمن، مردي كه معماري هايي 
را ابداع مي نمايد، همچون معماري اش مهم 

بگذاريد با تالش . ولي منفك از آن مي باشد
ود باين حرفه انجام هائي كه آيزنمن براي ور

همه چيز در آثار وي، بعنوان . داد آغاز كنيم
يك دگرگون كننده فرهنگي و وكيل مطالعه 
تئوري معماري، نهايتاً بسوي محترم شمردن 

وي بعنوان يك آرشيتكت ، هدف گرفته شده 
يعني كليه فعاليت هاي وي بعنوان يك . است

تئوريسين، يك نقاد، يك مسئول روابط 
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سخنران و حتي بعنوان يك  عمومي، يك
شخص شركتي، در جهت كسب احترام بعنوان 
يك آرشيتكت و درنتيجه دستيابي به يك اثر 

  .حرفه اي واقعي، بكار گرفته شده اند
عاقبت، او به هدف خود نائل آمد و بهمين 
دليل است كه در پشت اين شخصيت كه 

مشتاقانه به مطالعه نظري و پيشرفت معماري 
  .ك آرشيتكت هم حضور داردمتعهد است، ي

  
  ...ادامه ي بحث توسط آقاي مهندس حبيبي 

  
  رم كولهاس

كولهاس مهمترين معمار دهه ي آخر قرن “ 
  .بيستم است

زاها حديد، : معماران شناخته شده اي چون
ويني ماس، فرشيد موسوي، آلخاندرو زائرا پولو 

به كار اشتغال  omaدر مدرسه ي ... و 
و در يك  -محور كولهاس داشته اند و بر حول

در زمينه ي معماري و شهر  -داد و ستد
بنابر . به توليد انديشه و اثر پرداخته اند, سازي

اين به نظر مي رسد، كه پرداختن به انديشه ها 
و آثار كولهاس، مي تواند راهگشاي معماري 

از آنجا كه كولهاس در . امروز ايران هم باشد
 5ت و معمارانايران هم بسيار شناخته شده اس

محمد رضا جودت، بهرام : ارزشمندي چون
شيردل، علي اكبر صارمي، شهاب كاتوزيان و 

هادي ميرميران و معماران جوان و خوش آتيه 
اي چون رضا دانشمير، سام طهرانچي، مهرداد 

محمد مجيدي و آرش مظفري , گل محمدي
با افكار كولهاس به چالش پرداخته اند و صدها 

ي كه آگاهانه يا نا آگاهانه دانشجوي معمار
كولهاسيسم در ايران قرار -تحت تاثير موج نئو

  )رئيسي، پيشگفتار(” .دارند

  
متن مقدمه ي شهاب كاتوزيان در ترجمه 

  .مطالعه شود فارسي كتاب كولهاس
  

  :مفاهيم
  تصادف

Bigness  
  برش آزاد

  سطح پيوسته
  تاكيد بر برنامه

  زيبايي شناسي مصالح فقير
  اناقتصاد ساختم

پس از بازديد (تاكيد بر برنامه و فرم باهم 
  )گوگنهايم گري
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  هنر مفهومي
شكلي از بيان هنري كه به تنزل جنبه فيزيكي 

و ظاهري اثر و تقويت جنبه ذهني اثر توجه 
  .دارد

  
  مارسل دوشان

  .يك نقاش سخت كوش بود 1912تا سال 
اثري به نام سه ايست  1913در سال 

سه تكه نخ خياطي كه هر : رداستاندارد توليد ك
كدام يك متر ارتفاع داشتند، از ارتفاع يك 

  :متري رها شدند و با دقت بر بوم ثابت شدند
توجه به تصادف و اتفاق در فرايند خلق اثر 

  هنري
 Ready Madeآثار حاضر آماده  1914

  تبديل اشيار موجود به اثر هنري: را توليد نمود
  

  جستجوي نوعي بي تفاوتي هنري
  تغيير معنايي

  
يك توالت ديواري : چشمه را خلق نمود 1917

  مردانه با امضاي مستعار
به هم زدن رابطه ي هنرمند، اثر هنري و 

  مخاطب
/ پنجره فرانسوي = بيوه ي تر و تازه 

French window  =Fresh 

Widow  
عروس را مجرد ها برهنه مي  1923تا  1915

   )شيشه ي بزرگ(كنند، حتي 
رويا، الهام و . ي آميزش جنسي داردنقش مايه 

آنها هميشه . آرزو در دل كار نهفته است
   .عروس و مجرد باقي مي مانند

  
، "پنجره اي گشوده بر چيزي ديگر": كتاب
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گفتگوي پير كابان با مارسل دوشان، ترجمه 
  ليلي گلستان، نشر فرزان روز

  
يك  "با توليد  1945جوزف كوثوث، متولد 

باعث  1965در سال  "صندليصندلي و سه 
  .رونق مجدد رويكرد مفهومي در هنر شد

زبان يا به + تفكر : مواد اصلي اين رويكرد
  كلمات+ عبارت ديگر انديشه 

  
  :حوزه هاي مختلف هنر مفهومي

هنر اجرا /  Land Atrهنر زمين 
Performance Art  / هنر بدنBody 

Art  / هنر كنشيAction Art  / هنر
  Instalation Artچيدمان 

  
اشاره به آثار ژوزف بويز، ايو كالين، رابرت 

ماپلتورپ، مارگارت مورتون، شيرين نشاط و 
  سيا ارمجاني

  
در معماري هم تعدادي از آثار جان هيدك و 
دانيل ليبسكيند و شيگرو بان و رم كولهاس و 

  .ارائه شد... 
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  رويكرد هاي معماري

 
تعدادي از رويكردهاي معماري كه تا كنون 

مطرح شده اند و صاحبنظران متعددي در هر 
مورد به ارائه ي فرضيه و تئوري پرداخته اند، 

  :عبارتند از
  

  :رويكرد تاريخي
هدف اصلي رويكرد تاريخي در نگاه به يك 

ريخ مشخص شدن تا.بنا،تعيين تاريخ آن است
بنا به معني شناخت شرايط 

اجتماعي،سياسي،فرهنگي و اقتصادي بنا 
در واقع شناخت تاريخ يك اثر به معني .است

از . پيوند دادن آن با گذشته ي اثر است
معمار و  - صاحب نظران اين رويكرد وينكلمن

 Storia della(-باستان شناس آلماني
arti del disegno presso gli 

antichi;1964-76 ( و باقر آيت اهللا
  .زاده شيرازي را مي توان نام برد

  
  :اجتماعي - رويكرد فرهنگي

 -هدف اصلي معماران در رويكرد فرهنگي
اجتماعي، شناخت اجتماع، فرهنگ و مردم 

شناسي به وسيله ي بنا و معماري عاميانه مي 
 The Mutual of(آموس راپاپورت. باشد

Built Environment:a 
Nonverbal Communication 

Approach,1976 ( پل ،
و بيل ) Shelter and Society(اليور
 Space is the(هيلير

Machine,1982 ( از صاحب نظران اين
  .رويكرد هستند

  
  ):سنت گرا(رويكرد معنا گرا 

دغدغه ي معمارين در رويكرد معنا گرا، 
شناخت معاني و مفاهيم نهفته در اثر معماري 

نماد پردازانه اي است و عمدتا داراي ويژگي 
از متفكران اين رويكرد مي توان به . است

، سيد حسين )هنر مقدس(تيتوس بوركهارت
و نادر اردالن ) هنر و معنويت اسالمي(نصر

  .اشاره كرد) حس وحدت(
  

  :رويكرد عملكرد گرا
هدف معماران عملكرد گرا، تاكيد بر ويژگي 

نقطه ي اوج و . هاي كاربردي معماري است
چون كامال . فكر، ماشين استنماد اين ت

عملكردي است و كوچكترين پيچ آن هم 
از متفكران اين رويكرد مي . كاربردي است

با (توان به هرمان موتسيوس و لويي ساليوان 
) طرح شعار فرم از عملكرد پيروي مي كند

  .اشاره كرد
  

  :رويكرد فرم گرا
هدف پيروان اين رويكرد،جنبه هاي زيبايي 

تناسبات، پر و خالي و . ستشناسانه ي فرم ا
تركيب بندي وگونه شناسي فرم مورد توجه 

از متفكران اين رويكرد مي . اين رويكرد است
دقت و تاكيدي بر درس (توان به لويي دوران 

ساختار و شكل (، كالوس هردگ )هاي معماري
، راب كراير )در معماري ايران و تركستان

و استدمن ) تركيب بندي معماري(
  .اشاره كرد) ژي معماريمورفولو(
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  :رويكرد فضا گرا
دغدغه ي اين رويكرد فضا، حركت در آن و 

از متفكران اين رويكرد . كشف فضا مي باشد
زمان و - فضا(مي توان به زيگفريد گيدئون 

 Poetica dell( ، برونو زوي )معماري

architettura neoplastica  ( جان ،
 The Education of an(هيدك 

Architect (اشاره كرد.  
  

  :رويكرد تكنولوژي گرا
دغدغه ي اصلي اين رويكرد، تكنولوژي و 

زيبايي شناسي جديدي است كه در ميانه ي 
قرن بيستم توسط مارتين هيدگر در كتاب 

بنابر اين، در . فلسفه ي تكنولوژي مطرح شد
معماري هم آشكار كردن مظاهر تكنولوژي در 

كران اين از متف. ساختمان، مزيت به شمار آمد
رويكرد مي توان به پيتر كوك، ريچارد راجرز 

  .و رنزو پيانو اشاره كرد

  
  :رويكرد طبيعت گرا

دغدغه ي اين رويكرد طبيعت، محيط زيست، 
چرخه زندگي و انرژي هاي پايدار است كه در 

دو دهه آخر قرن بيستم بسيار مورد توجه 
از متفكران اين . معماران قرار گرفته است

 Design with(توان به الگي رويكرد مي 

Climate ( جان لنگ ،) آفرينش نظريه
  .اشاره كرد) معماري

  
در تهيه ي اين مطلب از يادداشت هاي كالس 

دكتر غالمحسين معماريان در دوره دكتري 
آقاي . استفاده شده است) 1381(معماري 

سيري  "كتاب  1384دكتر معماريان در سال 
. تشر نمودندرا من "در مباني نظري معماري

براي مطالعه بيشتر در مورد رويكرد هاي 
 .معماري به اين كتاب مراجعه نماييد
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