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 بوطیقاى معمارى

ساختن" است؛ ساختن "بوطيما واژه اى راز آميز است. بوطيما از واژه اى يونانى ريشه مى گيرد كه به معناى  

 .، ساختن معمارى، ساختن شعرفضا،ساختن موسيمى

اين كتاب واژه بوطيما را به معناى ساختن اثر هنرى از دريچه زيبايى شناسانه بيان مى كند. به اين معنا كه ساختن هنر 

 .از طريك انديشيدن و ژرؾ انديشيدن به انچه كه مطلوب است

  

 انواع بوطیقا

يمينا معمارى در طول ساليان متمادى، هر سه نوع  در معمارى حالتى برتر از نوع خاص بوطيماست. "ساختن" 

 .را ازموده است -يعنى بوطيماى خودسرانه، سنتى و ژرؾ انديشانه-بوطيما

بوطيماى خودسرانه و سنتى: اين بوطيما از درون سنتى خاص برخاسته و سپس تكامل مى يابد يعنى "شيوه انجام  *

 .امور" انگونه كه پيشينيان ما انجام مى دادند

در والع اين بوطيما فرايندى از ساختن است كه فرايندهاى انديشيده گذشتگانمان را مفروض می انگارد. نکته جالب 

توجه در اين بوطيما اين است که ساختن آن چيز توسط ديگران مورد تأمل و تعمك لرار گرفته است و احتماال ما تنها 

 .آن را تصديك می کنيم، همين و بس

ديشانه: اين بوطيما خلك آثار را با مد نظر لرار دادن نيازها و انتظارات علمی و معنوی انسان به بوطيمای ژرؾ ان *

 .صورت همراه با هم، از بميه بوطيماها متمايز می کند

  

 رویکرد بوطیقای مطلوب در معماری

 .آنچه که در معماری "مطلوب" است، به وضوح از دشوارترين امور برای ارزيابی است 

ح می توان ديد که اين مفهوم، شديدا نسبی است، "مطلوب" برای معمار؟ "مطلوب" برای کاربر؟ يا "مطلوب" به وضو

 برای جامعه؟

و "برتری" آثاری را به وجود می آورد که حضورشان وابسته به تجزيه و تحليل تمام پارامترهای تأثير  "مطلوبيت"

 .يا مفهومی و دارای طبيعت کلی يا جزئی باشندگذار است؛ اين پارامترها ممکن است داخلی، خارجی، 



از مهم ترين پارامترها می توان به پارامترهای عملکرد و ساخت، پارامترهای داخلی و خارجی و نيز پارامترهای 

صنعتی و اجتماعی و بسياری ديگر از اين دست اشاره کرد. معمار سطحی نگر به برخی از اين عوامل می پردازد. 

ن سطحی نگری، معماران "نماساز" و "سبک گرای صرؾ" هستند. اين ها نمونه هايی از مواردی برترين نوع اي

هستند که از ديدگاه بوطيمای معماری جامع نگر، "مطلوب" تلمی نمی شوند. چرا که جامع گرايی هرگز نبايد به گزينش 

کند؛ يعنی در جايی که ساختمان، خيابان، و چنين پارامترهايی يابد، بلکه بايد از هدؾ "کليت به مثابه سمفونی" حمايت 

شهر برای کمک به "مطلوبيت" کلی اثر با يکديگر متحد و هم نوا می گردند و هر يک به نوبه خود با اجزا و هم چنين 

 .با زمينه خود و هرچه که آن ها را احاطه می کند، مطلوب تلمی می شوند

 جامعیت 

و ساختن اثری است که با ديدگاه های متعدد ژرؾ انديشانه ) نه تنها به معنی رويکرد کشؾ ايده ها  "جامعيت" 

سنتی يا معاصر( نسبت به رويکردهای -عملکردی، شکلی، يا معنوی و نه تنها به عنوان بخشی از محيط تاريخی

از محدود يا يک جانبه ی گذشته، ايجاد شده باشد. در اين معنا، بوطيمای جامع گرای معماری، "ساختن" معماری 

طريك نوعی فرايند خالليت است که در آن بحث زيبايی شناسی، گستره ی وسيع تری از ثابت های بالموه زيبايی 

شناسی را نشان می دهد؛ و اين در حالی است که عالوه بر فراهم آوردن زمينه پرفايده ی ترديد، و کشؾ فوايد و زيان 

 .کامال بر بنيان هايی "ؼير اصول پرستانه" استوار است های امکانات خاللانه و نظام های زيبايی شناسی ديگر،

در زمانه ی ما ايده ی سمفونی )همنوايی( دارای اهميت ويژه ای است. بنابراين واضح است که هرچه جامعه ای 

، پيچيده تر و چندگونه تر باشد، وظيفه ی معمار جامع نگر به تبعيت از آن پيچيده تر و دشوارتر می شود. عالوه بر آن

احتماال هرچه معماری بيشتر پيشرفت کند، و هرچه که روش ها و فنون گسترده تر شوند، عمل کاوشگری و اکتشاؾ 

 .نيز پيچيده تر می شود

 -پایان بخش اول- 

 

 بخش دوم -بوطيمای معماری

 فرایند خالقیت

ی خالليت معمارانه، حتی بيش از استعداد ذاتی معمار، با اراده لوی، پشتکار و مداومت و دو پيش شرط ضروری برا 

تعليم و تربيت وی امکان پرورش و ترلی دارد. معمار تنها در صورتی می تواند در زمينه های نظری لوی و يا حتی 

 .عالی باشد که اين دو جنبه را در کارهايش پرورده باشد

خيابون رو برو باال، کليسا رو که رد کردی، بپيچ به راست، تا آسيای بادی » :عمگرا داردتصور، داللتی ضمنی و 

شخصی با توانايی تصور که بتواند « برو، بعد بپيچ به چپ، و نزديکای آسيا، درست پشت ديوار، درخت رو بکار.

ای بادی را در ذهنش مجسم می اين دستورات را دنبال کند، بالفاصله تصوری از ممصد خواهد داشت. او کليسا و آسي

 .کند و حتی ممکن است درختی را که لرار است بکارد، در حال شکوفيدن و سايه انداختن بر روی ديوار سفيد ببيند

تصور درخت شکوفان اين شخص را اندکی فراتر از نخستين تصور می برد، چرا که درخت والعا وجود ندارد. اين 

است. او در مخيله خود هم اکنون درخت را نزديک ديوار سفيد کاشته و به آن  خود ناشی از توانايی وی در تخيل

  .زندگی بخشيده است

  تخيل عامل تسريع کننده تصور است، در حالی که تصور نوعی صافی است که تخيل برای پيوستن به

ی است که در والعيت بايد از آن بگذرد. بنابراين تصور آميخته با تخيل توانايی ذهن برای ديدن آن چيز

اوست، لکن به روشی تعديل يافته که محصول نهايی ذهن، ضمن اينکه امکان درک آن فراهم می شود، به 

 .حيطه معنويت هم فرابرده شود
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ولتی شخصی مجبور است بدواً چيزی را تصور کند که آن درک يا مشاهده نمی کند، يا آن چيز جزو دانسته های وی 

ناگزير است که بر اين اساس چيزی را از "جهان خيالی" تصور کند. آن گاه در سطح  والعيات ملموس" نيست؛ و"از 

 .تصاعدی تصور عمل می کند

 

 واقعیت و کنش ساختن 

بسياری از خاللان با تجربه نيز معتمدند که لوه تصور را می توان شبيه سازی کرد، توسعه داد و حتی آن را ؼنی  

 .فنونی برای بدست آوردن نتايج خارق العاده ارائه داده اندساخت. حتی برخی از آن ها روش ها و 

 فرايند پرسش مداوم کاوشگرانه و تمرکز بر امور ذهنی تصوری، کليدی برای درک نهايی تصور است. 

 تعریف خالقیت 

لع خالليت فرايندی است که به واسطه آن لوه تصور در جهان شکل می گيرد. خالليت به عنوان نوعی فرايند، به وا 

يکی از ويژگی های عالمگير و فرجامين است که شکل دهنده ی انجام و نهايت چيزها و والعيت هاست. به يک معنی، 

خالليت مترادؾ با معنای "ماده آؼازين" ارسطويی است، با اين تفاوت که نه کنش پذير است و نه پذيرا. خالليت 

 .می گيردمفهوم ؼايی واالترين کليک است که بر پايه والعيت شکل 

معماری پديده ای است مرکب » معماری، به طور لطع و يمين، نظامی فراگير و چندبعدی است. به گفته آلوار آلتو : 

معماری نه تنها نوعی هنر و حرفه است، بلکه « که عمالً تمام زمينه های فعاليت بشری را تحت پوشش لرار می دهد.

 .بيانی از ذهنيت نيز هست

 احترام به خالقیت 

فرانک لويد رايت تصور خالق را "نور انسانی در نوع بشر" خوانده و موجودات خالق را منتسب به خدايان دانسته  

 «.يک موجود خالق خود خالك است و خدايان زيادی وجود ندارند» .است

 -پایان بخش دوم- 

 

 ش سومبخ -بوطيمای معماری

 استعاره

 :ما استعاره را در موارد زير به کار می گيريم 

 .به موضوع ديگر معطوؾ کنيم-ذهنی يا عينی-زمانی که تالش می کنيم تا اشارات را از موضوعی -1

 .که انگار موضوع ديگری بوده است« بنگريم»را طوری  -ذهنی يا عينی-زمانی که سعی می کنيم موضوعی -2

ز خود را از عرصه ای به عرصه ای ديگر معطوؾ می کنيم) با اين اميد که از طريك بسط زمانی که تمرک -3

 (.موضوع و با تمسک به اين روش بتوانيم موضوع مورد نظر را روشن سازيم

 طبقه بندی استعاره 

 استعاره را می توان در سه دسته کلی طبمه بندی کرد: نامحسوس، محسوس و ترکيبی 

http://sabrakhazaeli2.blogfa.com/post/3


هنگامی پديد می آيد که سرچشمه نخستين خلك اثر، نوعی مفهوم، ايده، حالت انسانی يا کيفيتی  :استعاره نامحسوس -1

 .باشد (ويژه ) مثل فرديت، طبيعی بودن، عموميت، سنت يا فرهنگ

هنگامی خلك می شود که منشأ آؼازين خلك اثر، بعضی از ويژگی های بصری يا مادی باشد  :استعاره محسوس -2

 (عه يا سمفی شبيه گنبد آسمان)خانه ای شبيه لل

-آنی است که شامل اين هر دو سرمنشأ به گونه ای توأمان است. در اين استعاره ويژگی بصری :استعاره ترکیبی -3

مادی دستاويزی است برای آشکار ساختن برتری ها، کيفيات، و خصوصيات لالب بصری خاص )به عنوان مثال 

هستند با تناسبات خاص، و در عين حال از کيفياتی چون نظم و « يیجعبه ها»کامپيوتر و کندوی عسل هر دو 

 (.سازماندهی بهره برده اند

کار حرفه ای تمايل به استفاده از استعاره های نامحسوس ندارند و اکثر ايشان به راحتی می  بيشتر معماران در آؼاز

 .دتوانند از استعاره های محسوس، به گونه ای کمابيش مطلوب استفاده کنن

ويژگی های بصری است. نمونه « کشؾ پذير بودن»در استعاره محسوس، توان بالموه ی استعاره وابسته به ميزان 

پسنديده نيست، زيرا ما را از ممصود استعاره « سطحی بودن»های سهل الوصول، تعابير ظاهری استعاره اند. اين 

 .سرانجام هيچ يک آن چيزی نشود که ما می خواهيم خود و نيز از خلك شايسته اثر دور می کند و باعث می شود که

برخی از جنبش های مهم در معماری در طول لرن بيستم به وسيله ی استعاره هايی که به کار برده اند مشخص و 

به عنوان استعاره جنبش پست  (برجسته شده اند. به عنوان مثال، ماشين استعاره جنبش مدرن بوده و خرابه ها )انحطاط

 .ناخته شده استمدرن ش

بسياری از معماران شناخته شده اروپای مرکزی، چون ژوزؾ ماريا اولبريخ و اتوواگنز، آثاری را با استعاره از 

کوهستان پديد آوردند. آنها از جمله اولين کسانی بودند که ديدگاه ابر انسان را برای يادآوری بزرگی جهان در ممابل 

که شامل عنايت ويژه به ابر انسان و طبيعت  -د. شايد اين ديدگاه خاص نيچهبشر به جهانيان عرضه کردن« کوچکی»

باعث شد که معماران ساير فرهنگ ها با ديده ترديد به استعاره بنگرند و شايد جاذبه  -ضد اجتماعی زرتشت است

 .خاص نيچه برای روشنفکران آلمانی بود که باعث ممبوليت عام استعاره در ميان ايشان گرديد

و کسی است که ساختمان های خود را بر اساس استعاره های نامحسوس پديد آورده بود. ساختمان های آلتو به آلت

 .عنوان کنشی استعاری، بر مبنای مفاهيمی چون فرديت، طبيعی بودن، عموميت و نظاير آن پديد آورده اند

لع بر اساس استعاره ای محسوس از ساختمان فيالرمونيک برلين که به دست هانس شارون طراحی شده است، در وا

تپه های پوشيده از تاک های انگور شکل گرفته است. فضای داخلی ساختمان يادآور اين چشم انداز رويايی است. 

مردم همان دانه های انگور هستند. وصفه های نشيمن همان شيب های تپه هاست و سمؾ نيز چادر است. اين چشم 

است. شارون، که معماری آرمانگرا و معتمد به سوسياليسم است، ساختمان های  «منظره آسمانی»مانند يک  انداز

 .للمداد کرده است« لصرهای مردم»يا « گل های سرسبد شهر»عمومی را از منظر استعاری به عنوان 

بی شک در رهيافت استعاری به خالليت معماری، رمانتی سيسم نمش ويژه ای دارد. در والع تمام آثار معماری 

« بيبی»انک لويد رايت که به دست توماس بيبی مطرح شده اند، ريشه های عميك در استعاره دارند. به عميده فر

ساختمان های رايت حاصل تالش های وی برای بازسازی تصاوير مبتنی بر سرچشمه تاليزين افسانه ای بوده اند، حال 

ً يوزونيا تصوير دهنی رايت از لرار بود يوزونی، چيزی برای يوزونيا ب« خانه آمريکايی»آنکه  اشد، چرا که اساسا

آمريکا بوده است. بعضی از بهترين معماران ژاپنی متأخر، همچون آراتا ايسوزاکی، کازو هيرو ايشی، مينورو تاکه 

پيوسته از استعاره الهام گرفته اند. کازو هيرو ايشی در آؼاز هر يک از  ياما، کازو شينوهارا، و کيشو کوروکاوا،

وژه های خود تحميك و تفحص درخور توجهی انجام داده است. او برای مشخص كردن تأثير و تأثر شرق و ؼرب، پر

رديؾ ستون )كلوناد( »راكتهای سالن موسيمي راديوسيتی، الهام بخش وی در طراحی  .به اياالت متحده سفر كرد

  .در باشگاه ورزشي نائوشيمی بود« رلصان



و منفی خاص خود را دارد، و اين .وابسته به نوع رويکرد ما به آن است. به اعتماد  راهبرد استعاری تبعات مثبت

افراطی )رويکردی که مسائل را متفاوت و پيچيده جلوه می دهد( به همراه تالش در جهت فوق « رازگرايی»نويسنده 

د. اين شيوه می تواند عمالنی گری ساختن زبان و اصطالحات جديد برای استعاره ها، کمکی به شخص خالق نمی کن

شکافی بين افراد مستعد خالليت، از آموزگاران گرفته تا دانشجويان يا مردم عادی، ايجاد کند. اين لبيل رويکردها 

مردم را منحرؾ می سازند. اين امر با نشانه شناسی، زبان شناسی و اختيارات تاريخ گرايانه معماران در سال های 

گرايی و رويکرد فراگير حاميان آن بود که بيش از آنکه اميدبخش باشد، مايه افتراق اخير شدت يافته است. اين راز

 .ميان خاللان بوده است

را به عنوان چيز ديگری می انگارد تا به  در اين گفتار، راهبرد استعاری به خالليت معماری که ساختمان ها و مفاهيم 

اده و نظام مند مورد بررسی لرار گرفته است. اين راهبرد طراح امکان شناخت والعی تری را اعطا کند، به روشی س

يکی از متداول ترين راهبردها در سال های اخير بوده است. در اين گفتار، سعی شده بحث نظری مشخصی در مورد 

آن، از طريك ايجاد چارچوب های روشن در تعاريؾ، طبمه بندی و ارزش گذاری استعاره های مختلؾ برای مماصد 

رائه شود و با نشان دادن و بحث درباره ی به کارگيری استعاره از سوی معماران منحصر به فرد لرن بيستم طراحی ا

و شروع از ريشه های استعاره ادامه يابد. مثال هايی از ساختمان هايی که با انگاره ی استعاری ساخته شده اند، بحث 

 .ی بودن در برابر بنيادی بودن استعاره می پردازدرا روشن تر می سازند. همچنين بخشی از بحث به موضوع ظاهر

  

 -پایان بخش سوم-

 بخش چهارم-بوطيمای معماری

 پارادوکس

 

 و ممكن است خداوند آرامش را از تو دريػ دارد،

 .لكن جاودانگى به تو عطا فرمايد

 دن ميگوئل داونامونو

 

هجران، آموزگار شايسته و تاثيرگذار طراحى معمارى و رئيس اتحاديه كوپر در نيويورن، سال ها لبل از اينكه جان 

 :دانيل ليبسكيند جايزه بين المللى يهود در برلين را كسب كند، در ستايش تالش تالش هاى وى چنين نوشت

است؛ در لحظه برخورد، ستارگان فلزى شده اند او بى پروا به آسمان دست گشوده و ستارگانى را به ارمؽان آورده  "

و سنگين؛ دنياى خاكى ما به توده اى مفرغ بدل گشته است؛ توده اى كه نورى را بازمى تاباند؛ نورى كه تاكنون ديده 

نشده است" برخورد متافيزيكى و پارادوكسى مى تواند منجر به راهبردهايى بسيار توانمند به خالليت معمارى شوند؛ و 

ن در صورتى امكان پذير است كه بپذيريم مفاهيمى چون " امروز و فردا" متنالض نيستند. والعيت اين است كه آنها اي

بيش از متضاد بودن مكمل يكديگرند. اگر كسى بر اين عميده باشد كه: معماران نمى دانند چگونه بايد ساخت، لطعا 

نى ديگر، نگرش پارادوكسى امكان انتماد از درون را فراهم مى به بيا .معماران سازنده را مورد انتماد لرار نمى دهد

 .سازد

بنابراين پارادوکس راهبردی بسيار طالت فرسا و پرمشمت به خالليت است، چرا که برای فردی که می خواهد اين 

بتواند از روش را دنبال کند انضباط، رسايی و گويايی در بيان و دانش بيشتر از حد متعارؾ مورد نياز است تا وی 

 مواضع و عمايد خود دفاع کند. اين خاللان، حاميان دنيای امروزند.

در راهبرد پارادوکسی، يک پارادوکس ذاتی وجود دارد که پيروان اين شيوه آن را بارها تجربه کرده اند: به رؼم 

نع است و بنابراين به اهداؾ اصالح گرانه راهبرد مذکور درک آن برای کسانی که نيازمند تؽيير هستند، کامال ممت
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جای کمک به حل مشکالت، خود بوجود آورنده مشکالت ديگری است و به فاصله ميان جامعه و خاللان دامن می 

 و برلراری ارتباط کامال محسوس می شود.« ساده سازی»زند. اينجاست که نياز به 

 

بهم چيزى است كه هست، پنهان است و مفهوم ديگرى كه ارتباط نسبتا نزديكى با پارادوكس دارد، ابهام است ) م

تاكنون كسى در جست و جوى آن نبوده است(؛ اما با اين حال پارادوكس به عنوان راهبردى به خالليت معمارى از 

نظر شيوه برخورد)تاكتين( با "ابهام" )كه راهبردى ديگر به خالليت است( متفاوت است، چرا كه پارادوكس تمابلى 

ه و شيوه هاى متعارؾ انجام كارها بنيان مى نهد. اما راهبردوابهام جست و جوگر گوشه هايى نظام يافته را با جامع

 .است كه بذل توجه و ابراز كنجكاوى نسبت به آنها براى جامعه نگران كننده نيست

 

  پرسشگرى متافیزیكى

علمى  مرو فيزيكى و وراى ادران متافيزين با ناشناخته ها سروكار دارد. متافيزين به تعمك و تأمل در آنچه فراسوى لل

  .و مرزهاى منطمى باشد مى پردازد. موضوع اصلى متافيزين، مفاهيمى چون "بيكرانگى" و "خدا" است

هدؾ متافيزين، درن و تفسير ناشناخته هاست. موضوع اصلى فلسفه، و تفاوت بنيادين آن با شيوه ديگر، اين است كه 

 ."ادران" چيزى نيست "زيرا همواره در فرايند شدن لرار دارد " به بنا به رويكرد فلسفى، متافيزين لادر

متافيزين تنها به عنوان وجه مشترن ميان فلسفه و الهيات امكان پذير مى گردد؛ چرا كه دل مشؽولى بنيادى 

 .متافيزيسين، دست يافتن به خدا و ادران و توصيؾ ذات الهى است

ذير و مداوم زيبايى شناسانه اى براى يافتن چيزى است كه احتماال آنجاست مى توان گفت كه متافيزين تالش خستگى ناپ

و شايد ؼايت فضاى معمارى باشد، يا شايد وضعيت آرمانى ناشناخته معمارى؛ و در نهايت معنويت در معمارى است. 

 .اهتمام بيشتر معماران خالق، جست و جوى "ناشناخته" است

فرايند تخيل و تصور ايفا مى كند و شايد يكى از مطمئن ترين ابزارهاى  راهبرد پارادوكسى نمش بنيادين را در

 .مستلزم گذشت زمان باشند  حتى اگر اين اكتشافات براى بدل شدن به والعيت -اكتشافات تازه باشد

ترسيم و ساختن ماکت پروژه های ؼير لابل ساخت، تمرينی انديشمندانه است که ذهن و را برای فهم مواردی که  

نظامی که يک متفکر را به معمار بدل می کند، نظام عمل  .يشه توضيح ناپذير می نمايند، ياری و تمويت می کندهم

عرفی است؛ نظامی است که در آن اصل، آن چيزی است که اثبات شده و در روش پذيرفته شده امور انجام می يابد. 

 .کان، آيزنمن، روسی و گهری از اين لبيل معماران هستند

معمار سازنده، به انديشيدن بيشتر از ساختن بپردازد، جهان به مکانی بسيار بهتر بدل می شود. در اين صورت  اگر 

است که بيشتر معماران خالق، فرصت الزم را خواهند يافت تا سهم بيشتری در ساخت جهان ايفا کند و جهان، در هر 

تعادلی است ميان جهان معمول عرفی و جهان معنوی  ممطعی از زمان، بهترين مکان برای فعاليت ماست، و در والع

 .لدسی

در اين گفتار، دو مفهوم سيال ؼير محسوس، پارادوکس و متافيزيک، به خاطر کاربرد آن ها در معماری، در زمينه  

و اين هر دو، بن مايه های مکمل يک گذرگاه بسيار نويدبخش  .ای کلی تر از فلسفه و ديگر زمينه ها تعريؾ شده اند

البته سخت اؼواگر و گمراه کننده به سوی خالليت معماری اند. نظريه ی پارادوکسی/ متافيزيکی دن کيشوتيسم 

فيلسوؾ اسپانيايی دن ميگوئل داونامونو، موضوعی الهام بخش و چالش برانگيز برای معماران است. آثار کسانی که 

فتار بررسی شده است. و در نهايت، بحث با هشدارهايی در از طريك اين راهبرد به خلك اثر پرداخته اند نيز در اين گ

مورد نياز به بلوغ فکری و اعتماد به نمش معمار به مثابه سازنده، به عنوان شرط الزمه استفاده از اين گذرگاه خاص، 

 .خاتمه می پذيرد

 -پایان بخش چهارم- 



 

 

 

 بخش پنجم -يمای معماریبوط

 راهبرد تغییرپذیری فرم

 .از درون مايه های اصلی جنبش معماری مدرن بوده است« فرم از عملکرد پيروی می کند»شعار  

پست مدرنيسم، معماری را از وابستگی به عملکرد گرايی فرم انديشانه رهانيد و در عوض موضوعاتی را که از 

از لبيل انسان محوری، تاکيد بر تاريخ و خاطره تاريخی و  -شی سپرده شده بودندزمان رنسانس به اين سو به فرامو

مورد توجه لرار داد. اين ايده که فرم می تواند  -فراگير به تشويك برخورد های سبک گرای متنوع «اختيار رمانتيک»

ينی شکلی در تکامل بدون در نظر گرفتن نيازهای عملکردی مورد دستکاری لرار گيرد، باعث شد تا نوعی بازب

 .مهارت های طراحی جديد به وجود آيد

روش بنيادی  -يکی از فراورده های جنبی و مثبت پست مدرنيسم، توجه آن به تکامل بيشتر راهبرد تؽييرپذيری فرم

 .دستکاری فرم از دوران کالسيک تا کنون بوده است

 استراتژی های اصلی 

 :وجود داردبرای تؽيير پذيری فرم، سه شيوه متفاوت  

از لبيل عوامل خارجی ) « محدوديت هايی»شيوه سنتی: پيشرفت تکامل فرم از طريك انطباق مرحله به مرحله با  -1

سايت، ديد، جهت گيری، بادهای ؼالب و مسائل محيطی(، عوامل داخلی ) معيارهای عملکردی، برنامه ريزی فيزيکی 

راده و رويکرد معمار به دستکاری فرم، همگام با توجه به هزينه ها و سازه ای(، و همچنين عوامل هنری ) توانايی، ا

 .(و ديگر معيارهای عملگرايانه

التباس: امکان التباس حرکت های فرمی از نماشی، مجسمه سازی، اشياء و ديگر محصوالت مصنوعی؛ و  -2

مورد امکان کارايی و اعتبار آنها. فراگيری از ويژگی های دو يا سه بعدی آنها، ضمن تداوم تأويل های کاوشگرانه در 

نيز « استعاره ای تصويری»است که می توان آن را به عنوان  «انتمال تصويری»التباس تؽيير پذير حالتی از 

 .توصيؾ کرد

زمانی که يک باغ به زمينه ای برای فرايند تؽيير پذيری فرم در ساختن خانه ای تبديل می شود، آن باغ را می توان 

 .ن خانه دانستاستعاره اي

ساختارشکنی يا ترکيب شکنی:فرايندی است که در آن، برای يافتن راه های جديد ترکيب اجزای مختلؾ، و برای  -3

تکامل امکان شکل گيری احجام جديد و ايجاد نظام جديد راهبرد های ترکيبی و ساختاری گوناگون، می توان حجمی 

 .مفروض را از هم گسست و ترکيبی نو آفريد

 ریه تغییرپذیرینظ 

تؽييرپذيری فرم، فرايند و پديده تؽيير فرم در مولعيت های تؽيير »از نظر زيست شناس معروؾ دوراسی تامپسون  

 :به نظر او دو نوع امکان برای تشريح فرم در هر زمان معين وجود دارد«. دهنده است

 توصيفی: از طريك کاربرد حروؾ -1
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 رياضيات و مختصات دکارتی تحليلی: از طريك کاربرد اعداد، -2

و از طريك دستگاه مختصات دکارتی توصيؾ گردد. پس در « تثبيت شود»فرم می تواند در هر مرحله ای از تحول 

 .اين مرحله، فرم می تواند به اعداد و سپس به کلمات تبديل شود

 نظریه شناخت 

صل مجموعه ی مشخصی از پيش فرض حميمت يا همان چيزی که فالسفه و مردم در جست و جوی آن هستند، حا 

هاست که متأثر از بسياری عوامل است. عواملی از لبيل نظام ارزشی جامعه، افکار ؼالب و رايج، و مفهوم آزادی و 

 .همچنين وضعيت ذهنی کسی که در جست و جوی توصيؾ يا ادراک يک مولعيت است

خص اعمال می شود و با تحريؾ، دسته بندی تؽييرپذيری مجموعه عملکرد هايی است که بر عناصر موجودی مش 

مجدد، دوباره ساختن، يا در کل تؽيير آن به گونه ای که ارتباطات خود را با مورد اوليه از دست ندهد، از کاربری 

 .های اصلی، عادی و مشروع دوری می جويد و در جست و جوی ايجاد معنی جديد نيز هست

هدؾ تؽييرپذيری فرم در معماری نيازمند نوعی سواد » حديد نوشته است:الکس وال درباره تالش های آتليه طراحی 

و ظرفيت تحليلی است که چندان در دانشجويان سال چهارم يا پنجم يافت نمی شود، و تنها از طريك لدرت وسوسه گر 

و روان باشند، ترسيم است که می توان به اين هدؾ نزديک شد. خطر در اين است که ترسيم ها می توانند بسيار شيوا 

بر موضوعات والعی متمرکز شوند، و با صدای ؼژ ؼژ بی ولفه مداد و للم، تصاوير تکان دهنده ای را بيافرينند که 

معماری که راهبرد تؽيير پذيری فرم را برمی گزيند، بايد بيش از صرؾ ولت در « هيچ گونه اعتباری نداشته باشند

 .ح برش های مناسب و درست اختصاص دهدموضوعات ديگر بايد زمان زيادی را به طر

جمعيت اضافی و نيازمندی کاربردی، وضعيت سياسی بی ثبات و فشار التصادی به نيروهای کار »تمرين هايی چون 

 «شانديگار خواهد آورد؟ و کاالهای الزم و نظاير اينها چه باليی بر سر فضای شهری

 مطالعه تغییر پذیری فرم 

ها الگوی نخستين، نمونه ای موجود همچون يک ساختمان تاريخی شايسته، با يک اثر  تمرين هايی که در آن .1 

تحسين آميز ديگر معماری است. از ميان اين موارد می توان پروژه ای مانند هتل فرانسوی، ويالهای پاالديو و چندين 

 .خانه لوکوربوزيه را به عنوان نمونه نام برد

آؼازين مبتنی بر باغ يا شهر است ) خصوصا باغ های رنسانس و شهرهای  . تمرين هايی که در آنها سرچشمه2 

 ايتاليايی لرون وسطی(

. حرکت از آثار هنری )خصوصا نماشی و مجسمه سازی(، عناصر محيطی، يا شکل های از پيش انتخاب شده 3 

 )حتی حروؾ الفبا(

 . حرکت از ساختمان های ساخته شده يا طراحی شده ی لبلی طراح4 

غ، شهر يا ديگر نمونه های محيطی به عنوان ايده های اوليه برای ساختن يک ساختمان دارای لابليت اساسی شکل با 

 های نامرتبط هستند.

اين مسير به دليل ظاهری بودن معنای نهايی، خطرهای بيشتری دارد. در اينجا بلندای درختان در تؽيير پذيری  

در اين گونه موالع پيشنهاد ما اين است که با دلت بيشتری عمل کنيم، تا ظاهری به بلندای ساختمان بدل می شوند. 

بتوانيم اسرار پنهان باغ، حال و هوای کلی آن، رازگونگی آن، کيفيت بافت های آن و ميزان به کارگيری حواس در آن 

 .را کشؾ کنيم و با اين دست مشاهدات و با اين تلمی، تؽيير پذيری مورد نظرمان را پيش ببريم

 بعضی نکات  



: متداول ترين مشکلی که در تمرين های تؽيير پذيری فرم پيش می آيد مربوط به ممياس است. بزرگ کردن يا مقیاس

کوچک کردن شکلی که در مرحله ی معينی از سير تحول خود درست بوده است، باعث از بين رفتن ممياس آن می 

آن تنها از نظر تناسبات تؽيير پذير شکل داده شوند، بنابراين  شود. اگر بدون تؽييرات تناسبی و شکلی الزم اجزای

 شکل جديد ممکن است بتواند به لحاظ ايستايی و بصری، پاسخگوی اندازه ی جديد خود باشد.

« بزرگ کردن بيش از اندازه آن»اتاق پذيرايی خانه ای کوچک که لرار است به هتلی تبديل شود، نمی تواند تنها با  

هتل بزرگ تبديل شود. به عبارتی، اگر در اين تؽييرپذيری نيازهای سازه ای جديد براورده نشود، فضای به البی يک 

 جديد مسلما خارج از ممياس خواهد بود.

: مشکل بسيار جدی دوم، زمانی رخ می دهد که تؽييرپذيری بر اجزای تشکيل دهنده ی فرم اعمال کل در برابر اجزا 

مداله لرار نمی گيرند و در نتيجه تؽييرپذيری فرم ناتمام می ماند.  دهنده به دلت مورد می شود. عموما اجزای تشکيل

 اجزاء نمشی سطحی را بازی می کنند و با خود نشانه های مرحله ی لبلی را به همراه دارند.

رح می مط« راهبردهای طراحی» : نيروهای تؽييرپذيری تحميل شده از خارج که به عنوان عوامل خارجی تحمیلی 

شوند، ممکن است منجر به ناخوشايندی های فرمی در لالب تؽيير حالت شوند که اين خود حاصل کنشی است که از 

بيرون و به طور ناگهانی بر آن اعمال شده است. اؼلب اولات اعمال هوی و هوس شخصی طراح موجب اين وضع 

طراحانی که معتمدند بدون نياز به نظام پژوهش در  نامطلوب می شود، و اين مسئله ای است متداول ميان دانشجويان و

 «.احساس می کنند»و آن را « آگاهی دارند»فرايند گام به گام تؽيير پذيری از نتيجه نهايی 

: آخرين و شايد اساسی ترين مشکل راهبرد تؽيير پذيری فرم در مورد مموله ی معناشناسی است. مشکل معناشناسی 

ر سنگين معانی نهفتهی داللتگری های بصری لرار گرفته است. تؽييرپذيری تمريبا با دو زير با« تؽييرپذيری»اصالح 

 گروه کلی از واژگان مرتبط است )واژگانی که به آن ها وابسته است و اؼلب موجب سردرگمی می شوند(:

 ( فرم، شکل، نوع، ريخت، خط پيرامونی، سايه نما و کيفيت که حالت بصری را توصيؾ می کنند.1) 

 ( شکل بندی، همسازی شکل پذير، تبلور، شکل شکنی، ريخت شکنی و تحريؾ شکل.2و ) 

 سه مورد آخر بيانگر حاالت واژگونی فرم هستند، يا اينکه معنای نهفته ی واژگونی را با خود همراه دارند. 

  

در لياس با معماری  اين گفتار، يافته های تؽييرپذيری را در زيست شناسی و نظريه ی شناخت به صورت خالصه و

برگرفته از نظريه ی « اشکال مرتبط»مطرح می کند و همچنين تنها اعتبار و درستی پيش نياز زيست شناسانه ی 

دوارسی تامپسون را تأييد می کند. در ين حال اعتماد بر اين است که پرسشگری دکارتی در کل مفهوم تؽييرپذيری 

 عماری نيز انطباق دارد.تأثيرگذار است و با زمينه ی فرضيات در م

 -پایان بخش پنجم- 

  

 بخش ششم -بوطيمای معماری

 ابهام ازلی و دست نیافته

نيروی ابهام بارها تجربه شده است. هنرهای مختلؾ از آن بسيار بهره برده اند و بعضی از بهترين فيلم ها، برنامه  

 تلويزيون، نوشته ها، و لطعات موسيمی ملهم از ابهام بوده اند. های
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هرچه موضوع ذهنی شان مبهم تر باشد، فرصت های بيشتری برای خلك آثار بديع »نويسندگان به يمين می دانند که 

نيز بنگريم و اين امر «ابهام»از سوی ديگر بايد خود را عادت دهيم تا والعيت ها را از زاويه ی «. خواهند داشت

 مستلزم انضباط و پشتکار است.

دست نيافته »( ابهام 2« )ازلی»( ابهام 1انند در فرايند خالليت معماری سودمند باشند: )می تو« ابهام»دو دسته کلی 

مموله ی اول بسيار شخصی است و در اليه هايی از ساليان، تاريخ، سنت و تجربه های جمعی نيمه خودآگاه «. پنهان

است که تاکنون ديده نشده يا به آن مردم پوشيده است. مموله ی دوم ابژکتيو عينی است و دارای ويژگی هايی فيزيکی 

 توجهی نشده است. اين مورد می تواند منبعی برای الهام بخشی در فرايند خالله باشد.

 ابهام ازلی

برای توصيؾ پارامترها و متؽيرهايی که بر طراحی تاثير می گذارند « محدوديت های طراحی»ما بارها از اصطالح 

را که اؼلب از « تنش هايی»را ترجيح داده ايم، زيرا اين واژه ها « محدوديت»استفاده کرده ايم. در اينجا واژه ی 

« تنش»طريك پارامتر يا متؽيری بر طرح اعمال می شود، بهتر توصيؾ می کند. هر فرم عموما حاصل اين نوع 

سيار دشوار است. برخی از عوامل محدودکننده و تاثيرگذار بر طراحی نامحسوس اند، به گونه ای که ادراک آنها ب

 است. ابهام ازلی يکی از اين نوع محدوديت هاست.

اند که عميما در ساخت ازلی و آؼازين هر فرد، نهفته اند. اين لبيل محدوديت ها « مبهم»عوامل ازلی به اين دليل 

اؼلب توصيؾ شدنی نيستند، حتی کسانی که زندگی و شخصيتشان از طريك اين محدوديت ها شکل گرفته است، از 

 ين توصيؾ ناتوانند. بيشتر مردم از تاثير نيمه خودآگاه اين نوع محدوديت ها آگاهی ندارند.ا

گواه و نشانه ابهام )اينکه چگونه هر فرد در ابتدا جهان را درک کرده است در حافظه ی افراد بسيار معدودی وجود 

بخانه و موزه ها، به خواب زمستانی دارد، و در والع اين ها در فراموش شدگی کتاب های مهجور و محفوظ در کتا

 فرو رفته اند.

درگيری با آن در روشی نظام مند و پرداختن به جنبه هايی از « ابهام ازلی»روش مناسب برای فراگيری موضوعات 

 آن است که اهميت بيشتری دارند. بنابراين، روال پيشنهادی ما )نويسنده( به ترتيب اولويت چنين است:

 اساطير .1

 مراسم .2

 (سک و شعائر، آيين ها و جشن ها )با عنايت خاصبه آنهايی که به عمليات ساختمانی مرتبط اندمنا .3

 عوامل مذهبی .4

 .دستمايه های زبانی و خاستگاه های واژگانی که پروژه ای خاص را توصيؾ می کنند .5

خی جستارهای گوناگون با اهميت و داللتگری منحصر به فرد )از لبيل رنگ و رويکرد های خاص به بر .6

 (بافت های مشخص

 ترجيحات خاص کارفرما برای هر يک از موارد مذکور .7

  

 اساطیر

برخی از فرهنگ ها، اساطيری جذاب و ؼنی در خود دارند. دانشجويان بايد تشويك شوند تا فارغ از خاستگاه های 

اساطير منبعی برای  فرهنگی خود، به شکلی والع بينانه تر با اساطير برخورد کنند. زيرا به گفته ی ويچو تمامی



گسترش و ارتمای لوه ی تصور و تخيل به شمار می آيند. اسطوره نوعی لصه پردازی است، لصه ای که در کودکی 

شنيده ايم و به حميمت آن باور داريم. اسطوره طريمی است که اجداد ما امور توصيؾ ناپذير و سرآؼاز امور را 

پيشينيان ما برای پديده ها، مصيبت ها يا دشمنانی که برای زنده ماندن توصيؾ می کردند. اساطير تعابيری هستند که 

بايد بر آن ها فايك می شدند، به کار می بستند. اسطوره اولين تاويل از داليل وجودی جهان خلمت است، همواره 

 والعيت دارد.

 مراسم

 در پرداختن به مموله ی مراسم، اشاره به مناسک مذهبی اجتناب ناپذير است.

ؽرافيا و انسان شناسی فرهنگی، بهترين منابع برای مطالعه ی مراسم اند. اگر معماری تصادفا بتواند با زبان ويژه ی ج

خاستگاه کارفرمای خود گفت و گو کند، احتماال گنجينه ای خارق العاده از منابع ادبيات محلی را خواهد يافت. به 

ود دارد که دارای محمك بومی نباشد )که معموال معلم مدرسه، ندرت مکانی هرچند کوچک و ناشناخته، روی زمين وج

 کارمند بازنشسته ی دولت يا ريش سفيدی مذهبی هستند.(

 ما )نويسنده( شش طبمه بندی کالن را درباره ی مراسم برای کمک به طراح پيشنهاد می کنيم:

 راسم اجتماعی.مراسم لربانی، مراسم دعانويسی، مراسم نذر، کردار نيک، برگزاری جشن و م

 مناسک و شعائر 

مناسک و شعائر مذهبی در اؼلب موارد ارتباط کاملی با سنن و رسوم دارند. اين مناسک و شعائر از زمان های دور 

با ما بوده اند، و در جهتی به کار رفته اند که زندگی ما را با تجربه های ؼير روزمره ؼنی سازند. مردم ؼيرمذهبی 

ی مذهبی ها به اين مناسک و شعائر تمسک جسته اند و از آن برای ايجاد سلسله مراتب خود سود  نيز دليما به اندازه

 جسته اند.

مناسک و شعائر ؼالبا با عمل ورود به ساختمان ها و رفتار در فضای مشخص همراهند. در برخی موارد، اين 

تانه، ورودی، فواره، شاه نشين، مناسک و شعائر علت وجودی بعضی از عناصر ساختمان به شمار می آيند. آس

زيارتگاه و لربانگاه، فضايی از آيين های متباينی هستند که جهان بيرونی را با کاربران متحد می سازند. وجود، شکل 

و مناسبات اين لبيل فضاها باعث ايجاد انتظار رفتاری خاص می شوند، ضمن اينکه آنها را نيز تمويت می کنند. آيين 

در ساختمان های کوچک و بزرگ و حتی در مجموعه های شهری نيز جست و جو کرد. حمام ها را می توان 

عمومی، ورزشگاه، هتل و فضاهای تفريحی از بهترين نمونه ها هستند؛ در عين حال که آيين زندگی و نحوه ی بودن 

 در آنها در ادبيات و سينما نيز به بهترين نحو به تصوير کشيده شده است.

رنگی، کوشک، مرؼزار، باغ، مجموعه ی گردگشت يا سيرکوالسيونداخلی و خارجی ساختمان ها عمارت کاله ف

 عناصر معمارانه ای هستند که می توانند آيين ها و مناسک زندگی را ارتما بخشند.

مشکل اصلی در بهره برداری از آيين ها به مثابه ابزار تمويت کننده ی طراحی، برخورد نادرست مردم عصر مدرن 

ا هر مموله ی سودانگارانه است، چرا که آن را اتالؾ زمان و پول می دانند. اين رويکرد آشکارا در ميان مردم ب

را به مردم تحميل کنند؛  -حتی شيوه های سودمند -فراگير شده است. البته معماران نمی توانند شيوه های ديگر زيستن

 ور روزی به سامان رسند، تالش می کنند.زيرا به هر حال معماران با اين اميد که ممکن است ام

معمار خالق بايد با دلت به رفتار آيينی توجه نشان دهد، از ملزومات آن فهرستی تهيه کند و برای ترکيب آن با 

معماری خود بکوشد. جامع نگری، زندگی هر ساختمان را ؼنی می سازد؛ چه اين ساختمان يک ساختار خشتی ساده 

 می، و چه کاخ يا فضايی شهری.باشد، چه ساختمان عمو

 عوامل مذهبی 



اگر کارفرما فردی مذهبی باشد و به معمار ماموريت ساختن بنايی را محول کند که دارای ويژگی های مذهبی است، 

 عامل مذهب در اينجا اهميت بيشتری می يابد.

فته ای را که ؼالبا به وضوح بيان معمار خالق بايد مولع شناس و دليك و هوشيار باشد تا بتواند احساسات مذهبی نه

نمی شوند دريافت کند. توانايی آشکارسازی و طراحی برای چنين نيازمندی های نهفته ای، زندگی کارفرما را بسيار 

 ؼنی تر می سازد.

 جستارهای گوناگون 

درختان، تاثير تاثيری که چشم انداز به مردم می گذارد فوق العاده است. رنگ زمين، عبور نور خورشيد از ميان 

زمين و جنبه های شنيداری محيط « بوی»بيکرانگی افك، ادراک محدود آسمان در برابر ادراک نامحدود آن، 

پيرامون، صدا و رنگ های پرندگان، آرامش يا ؼياب آن، و در نهايت درجه هواست که باعث می شود بعضی از 

 دهند. مردم فضاهای بيرونی، و بعضی ديگر فضاهای داخلی را ترجيح

آنها را در « مدرن»رويکرد های ازلی به جهان خلمت از توجه دور مانده اند، و ديگر ارزش ها و شيوه ی زندگی 

 پرده ی ابهام فرو برده اند.

را تشکيل می دهند. هر ديدگاه ديگری که معماری از آن زاويه « ابهام ازلی»اساطير، آداب و رسوم و زبان، زيربنای 

مورد بررسی لرار گرفته و به عنوان طبمه ی ديگری از ابهام معرفی شده است. اين راهبرد از ديده شده است نيز 

عشك و »و « شب و معماری»همچون « ابهام»طريك تالش های فراوان برای ديدن معماری از ديدگاه های فرادست 

 ؼنا می يابد.« معماری

  

 -پایان بخش ششم-

 بخش هفتم -بوطيمای معماری

 شعر و ادبیات

ادبيات و هنرهای کالسيک، ابزارهای تفکيک نشدنی معمار و آموزگار معماری شهودگرا به شمار می آيند. با اين  

 .دحال بعضی اولات ادبيات آنمدر از نظر گفتاری صريح می شود که ديگر جايی برای تأويل دانشجو بالی نمی گذار

  

 کاربردهای شعر و ادبیات

شعر و ادبيات می توانند برای طراح از نظر آموزشی و همچنين الهام بخشی، بسيار مفيد باشند. شعر و ادبيات به  

 :شيوه های ذيل می توانند در راهبردهای آموزشی سودمند والع شوند

 از طريك مشاهده ی لواعد حاکم بر ساختار اثر ويژه ادبی يا شعر .1

از طريك مشاهده ی شيوه ای که نويسندگان و شعرا تالش می کنند از طريك آن پيام مرکزی را که جوهره طرح  .2

 .کلی است، آشکار سازند

 «شگفتی»و « راز»از طريك شيوه برخورد نويسندگان با  .3

 .از طريك کمينه ساختن ابزارهای بيان و تلخيص نظامی که فرد برای خلك اثر برمی گزيند .4

 .از طريك معنايی که به واژه های مختلؾ و وضعيت ها اختصاص داده شده است .5
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 .از طريك کاربرد ويژه ی زبان، بافت در کاربرد واژه ها و بافت کلی اثر ادبی .6

از طريك تمابل وزن، لافيه و آهنگ کلی اثر با ابزارهای ديگری جز اين ها برای بيان حال و هوای دوران )برای  .7

 .(ارهای کالسيک در برابر ابزارهای مدرنمثال ابز

 .از طريك تأکيد بر فرم در برابر تأکيد بر معنا .8

از طريك آهنگ کلی )شعر يا رمان( به عنوان تفسيری انتمادی از زمان و مکان خود يا لطعه ای که بيانگر خرد  .9

 .عمومی و رويکرد کلی مردم نسبت به موضوعات مورد تفکر است

ادبی مجموعه ای کامل از -هم ارزشمند تفاسير نويسندگان و شعرا از حرفه ی خود و همچنين سهم نمداز طريك س .10

 .نظام زيبايی شناختی که ارتباط بسيار لوی با زيبايی شناسی معماری دارد

 در معماری کارايی دارد، همچنين بيانگر آن است که« ممکن باورنکردنی»بيش از « پذيرفتنی باورپذير»ی ايده 

شديداً وابسته اند. بدون وجود  -مردمی که اثر برايشان خلك شده است -شنوندگان« پذيرندگی»ادبيات و معماری به 

 .، شعر و ادبيات وجود نخواهد داشت«پذيرنده» مخاطبان

 

 مزایای الهام بخش شعر و ادبیات 

 .شعر و ادبيات به دو صورت مستميم و مرکب برای معماران الهام بخش هستند 

 الهام بخشی مستقیم 

اين راهبرد مستميم از طريك تعابير ظاهری از محيط )فضا( هايی که در آثار ادبی توصيؾ شده ان، اتفاق می افتد. 

زمانی روی می دهد که شخص از تعبير بصری مستميم عناصر فرمی و فضايی محيطی که در « ايستا»تعبير ظاهری 

زمانی رخ می دهد که محصول معماری از توجه و توصيؾ « پويا»بير اثر ادبی توصيؾ شده است، استفاده کند. تع

کلی لطعه ادبی « جوهره»و « حال و هوای فضايی»، «هاله»مستميم رها باشد و در عوض به ارتباط انتزاعی 

 .بپردازد

 الهام بخشی مرکب 

ی از الهام بخشی است که در آن ناميده ايم. اين حالت« الهام بخشی مرکب»ما حد نهايی استفاده از شعر و ادبيات را 

معمار تحت تأثير آنچه که خوانده است لرار می گيرد و به نوشتن تحريک می شود. او برای خود يادداشت هايی می 

نويسد، ايده های خود را پيش نويسی می کند يا با نوشتن داستان و شعر يا تعمك در گزين گويه ها، لبل يا بعد از اين 

به تصنيؾ ادبی  حی کرده باشد، و به جهت نيات شخصی يا مطبوعاتی )درباره آثارش( دستکه پروژه اش را طرا

  .زند می

 تأثیرات ادبی بر معماری معاصر 

مورد توجه  1980، تا اواخر دهه ی 1771معماری، از اواسط دهه ی « صورت مساله»لطعات ادبی به مثابه  

ان هجراک، رودولفو ماچادو، جورج سيلوتی، پيتر والدمن، در معمارانی چون ج -بسياری لرار گرفته بود. آموزگار

آنها از روايت های عملی معماری، دست به ساخت گزيده هايی زدند که آنها را می توان با  .اين زمينه پيشتاز بوده اند

 .ارزش هنريشان به عنوان لطعاتی ادبی تلمی کرد

د بهترين گواه از لدرت رابطه ی دو سويه ی معماری/ لطعه ی ادبی سه بخشی ماچادو در معماری و ادبيات شاي

 :ادبيات باشد. پی نوشت او در اين اثر شايد به بهترين نحو اين مضمون را به طور خالصه بيان کند



افسانه ها گواه تمايل به والعيتی ديگرند، والعيتی که از بيشتر والعيات ساخته شده ی موجود متفاوت است. در آنجا 

بخش در اين است که باعث شويم خواننده آرزو کند آنچه را متصور شده است...آيا ما نمی خواهيم آنچه  نيروی انگيزه

 تاکنون وجود نداشته است به وجود آيد؟

معماری برای اينکه بتواند سودمند باشد بايد شرايط زير « روايتگری»يا « افسانه پردازی»توان پيشنهاد کرد که می 

 :را برآورده کند

 .لعا بتواند به عنوان افسانه ی صرؾ ارزش داشته باشدوا .1

 .ماهيتاً خوشايند باشد .2

 .شخصی و در عين حال جهانی باشد .3

 .بيانگر نيازهای درونی برای نمد از خويشتن باشد .4

 .اصيل و انديشمندانه باشد .5

 .به اندازه کافی مبهم باشد انگيزه بخش و تأويل پذير و همچنين برای درگير کردن مشارکت فعال خواننده .6

  

 شعر، دستمایه های شاعرانه

را که برای آنها طراحی می کنند، با دلت و گزينش مورد  دانشجويان و معماران بايد اشعار سرزمين خود و مردمی 

بررسی و مطالعه لرار دهند. بهتر اين است که اشعار رمانتيک و احساساتی که رويکردشان توصيفی، زياده گو، و 

شاعرانی  .هستند« ايستا»روايتگر است اجتناب شود، چرا که اين اشعار به عنوان سرچشمه ای برای شروع، بسيار 

که در اعماق هستی سرزمين مادری، مردم هموطن خويش و نيز شخصيت خودشان به جست و جو می پردازند، منابع 

 .ر می آيندبه شما« پويا»برجسته ای برای روشنايی بخشی ادراک و الهام بخشی 

، «پنجره»، «خانه»و معنای  معمار همواره در جست و جوی اصالت شهر يا يگانگی و منحصر به فرد بودن، جوهره

، يا ديگر جزئيات پروژه ها در حين ساخت است. معمار خوب و «گوشه ها»، «بيرون زدگی ها»، «ديوار»، «در»

ی استاندارد کند. آفرينشگری در معنای شاعرانه ی آن، شايسته نبايد خود را تسليم دستورالعمل ها و راه حل ها

« تمرينی در آزادگی»همانگونه که ژان لسکور به آن پرداخته است، بايد از سرچشمه های ناب آؼاز شود و به نوعی 

 .باشد

معماران شاعر مسلک، که افرادی خالق و نوآفرين هستند، در کنار پژوهش های خود، جست و جو را از درون 

را در  -جنبه های محسوس و نامحسوس معماری-آؼاز می کنند. آنها تالش می کنند تا تمام پارامترهای مسئله  خويش

نظر بگيرند. اگر هدؾ اين باشد که محصول معماری، امور پيش پا افتاده اما الزم را استعال دهد و به آفرينش 

شود، الزم است که معمار بداند در چه زمينه ای بايد  شاعرانه حميمی، به آفرينه ای بی همتا يا به بيان آزادگی منجر

 .«فراموش کند»، و به استادی برسد، و در چه زمينه ای بايد «بداند»

 اصول کلی برتری شاعرانه 

به مثابه مسئوليتی فردی برای معماری ملی و منطمه ای در نظر گرفته شود، آنگاه « دستمايه های شاعرانه»اگر تهيه  

شعر می تواند در دست يافتن به کليت معماری ؼنی تر، در هماهنگی با ارزش های جاودانی « کلیاصول »مطالعه 

 .که بيشتر نوع بشر در آن سهشم هستند، ما را ياری دهد



ما بايد حکمت بنيادی شاعران را با توجه به آثارشان، و نيز مصاديك جهان شمولی که به بهترين وجه برتری شاعرانه 

، درک کنيم. هر معماری بايد آنان را مورد تأمل لرار دهد، و با هدؾ لرار دادن همان لواعد و را نشان می دهند

 :محدوديت های مستمر در شعر، تمرين های طراحی ذهنی و والعی روی آنها انجام دهد

 جنبه های شکلی در برابر جنبه های معنايی شعر .1

 وزن به مثابه شگرد ساختار شعر .2

 موسيمی همبستگی شعر و .3

 تمابل خلوص و سنگينی متأثر از درون مايه های اجتماعی  .4

 کمينه سازی استفاده از ابزار در بيان )بلند در برابر کوتاه( و تأثير زيبايی شناختی مطلوب .5

-منحصر به فرد بودن( شعر )ناهمسازی ناهمسازی هر يک از موارد مذکور، با رويکردی که منحصر به يکتايی  .6

 .می شود -ز مزيت يا نمصان اين رويکردفراغ ا

  

شعر و ادبيات دو ابزار نيرومند برای طراحی معماری به شمار می آيند. تمامی شيوه های ادبی سودمند هستند، اما 

باور ما اين است که برای اهداؾ طراحی خالله، شعر بر ادبيات رجحان دارد. شعر به مثابه مجموعه ای از کالم 

ويژه ی فضا و مکان، الزمه « يکتايی»يکرد جمعی مردم را خالصه می کند، و به عنوان بيانگر مکتوب است که رو

باشد که اين متضمن « دستمايه های شاعرانه»ی هر طرح ملی، منطمه ای و محلی است. طراح بايد برای خود دارای 

 .عناصر محلی و همچنين جهانی است

 -پایان بخش هفتم- 

 

 بیگانگی و چند فرهنگی

 کند:میرد زبان را از طريك ترجمه بهتر فراميگيرد؛منظورم زبانی نيست که ان را ترجمه ف

 بلکه منظور زبان مادری است.             

 جورج سفريس

در همه دوران ها، معماری به عنوان عامل برلراری آرامش و تکامل بين فرهنگی و عمالنی اهميت ويژه ای داشته  

اهنگی و همزيستی چندفرهنگی را ارتماء بخشد، ضمن اين که می تواند از پديده "چند است. معماری می تواند هم

فرهنگی بودن" نيز بهره ببرد. گواه فراگيری پديده چند فرهنگی بودن در معماری، عشمی است که معماران با استعانت 

، گوشت، استخوان و عمالنيت نوع به ان، در طول تکامل انتظام رفتاری خويش به مظالعه ی تاريخ پرداخته اند. تاريخ

انسان است. طبيعت سرمنشاء سنگ، مالت و مصالحی است که معماران از آن استفاده می کنند. تاريخ و طبيعت پديده 

و همکاری متمابل را ميان معماران به ارمؽان آورده اند، ضمن   های کلی محسوس و ديرينه ای هستند که احترام

 گی برای هر چيز بيگانه و ؼريب را نيز ايجاد کرده اند.اينکه شکيبايی و برانگيخت

 طبیعت دوگانه"بیگانگی" 

 "بيگانگی" واژه ای است با ريشه يونانی، که دارای دو معنای فيزيکی و متافيزيکی است. 



معنای فيزيکی آن به موضوعاتی اشاره دارد که در سرزمين های ديگر و خارج از مرز و بوم ما لرار دارند و 

براين دارای معنای نهفته جؽرافيايی اند. به نظر می رسد که هرچه مکان مبداء شخصی که در جست و جوی بنا

"بيگانگی" است دورتر باشد، نيروی جاذبه بيگانگی آن افزون تر است. ما مکان هايی را بيگانه می پنداريم که از 

تا مکان های ؼريب را ببينند و فرهنگ های  سرزمين هايمان دور باشند. گاهی مردم به سرزمين های دور می روند

 بيگانه ی آن ها مطالعه کنند. جست و جوی بيگانگی امری وسوسه آميز است.

ً در بردارنده ی بار نهفته منفی است. "بيگانگی" در اين معنا به مثابه نيروی  معنای متافيزيکی"بيگانگی"، تلويحا

ا دور نگه می دارد، او را می فريبد، گمراه و سرگردان می متافيزيکی و رازآميزی پنداشته می شود که شخص ر

 سازد؛ و در نهايت او را اؼفال می کند و به تباهی می کشاند.

ً در دام افسونگری های "بيگانگی" معماری افتاده اند، به لواعد و انتظام معماری پايبند  بسياری از آنان که مشخصا

بودند که در نهايت به علت عدم کاميابی در تالش های خود برای  نبودند. برخی از آن ها حتی معماران بنامی

"ساختن" در سرزمين های "بيگانه"، زبانزد خاص و عام شدند. ساختمان های لوکوربوزيه در شانديگار هند، تالش 

و لويی کان در ساختمان های حکومتی خود در پاکستان، تجربه والتر گريپيوس در ساختن سفارت آمريکا در هند، 

همچنين تالش دسته ای از معماران و شرکت های معماری درجه دومی که در کشورهای عربی دست به ساخت و 

 ساز زدند، سالهاست که در اين سرزمين ها به عنوان نمونه هايی ناموفك ارزيابی می شود.

رای ساختن در علت شکست اين معماران، سطحی نگری و اعتماد ايشان بر اين امر بوده است که آرزوی صرؾ ب

مکانی خاص، برای دستيابی به موفميت کفايت می کند و نياز چندانی به صرؾ زمان برای مطالعه و تعمك در 

 که با آن مکان خاص ارتباط دارد، نيست.  هرآنچه

می توان بسياری از سوژه های "بيگانه" ای را که حتی امروز هم وجود دارند، در مکان و همچنين در زمان)تصور 

ر ما، زندگی در حال و هوای لرن بيستم است، در حالی که بسيارند کسانی که در وضعيت هايی با ويژگی دوره اکث

های گذشته زندگی می کنند(، مورد مداله لرار داد و از طريك پرداختن به آن ها، راهبردی را به سوی خالليت 

اند اهميت آموزشی، علمی و همچنين اهميت معماری به وجود اورد. در اين مورد"بيگانگی و چند فرهنگی" می تو

 خالله فوق العاده ای داشته باشند.

 محیط چند فرهنگی 

ظهور کشورهای جهان سوم، وجود برنامه ها و بورس های دولتی، و اشتياق گسترده ی بسياری از دانشجويان در  

منحصر به فردی را در ترکيب جهان به فراگيری علوم از طريك تحصيل در کشورهای ديگر، دستاورد چندفرهنگی 

جمعيت دانشجويی بسياری از دانشگاه ها، به ويژه در اروپا و آمريکی شمالی، به ارمؽان آورده است. اين وضعيت که 

در آتليه معماری نيز به چشم می خورد، باعث"فراملی شدن" مضامين فرهنگی شده است که به نوبه خود "زايندگی" 

ی" را به سوی خالليت معماری به گونه ای برانگيخته که در نسل های پيشين بی سابمه راهبرد "بيگانگی و چندفرهنگ

 بوده است.

دانشجويان خارجی که در آمريکا تحصيل می کنند، برای انجام پروژه های پايان نامه ی خود در کشورهای مادری 

ممابل با فلسفه آموزگار، روش تحميك  شان با هيچ گونه مخالفتی روبرو نمی شوند. از طريك اين پروژه ها دانشجو در

و فرايند طراحی وی بسيار می آموزد؛ و از طرؾ ديگر آموزگار پذيرا نيز در ممابله با تمدن و روش تفکر درباره ی 

 مسائل و موضوعات طراحی به شيوه ای به جز روش خويش، از دانشجو می آموزد.

 دستاوردهای تعامل فرهنگ ها 

ی تواند به ميزان زيادی آموزش طراحی را از طريك دو مجموعه مزيت های متمايز ارتماء تجربه ی چند فرهنگی م 

مزيت هايی که در آتليه هايی با دانشجويان بومی يلفت نمی شود. اولين مزيت شامل دستاوردهای "رفتاری" است، -دهد

 و مزيت دوم از عناصر "تمويت کننده لوه تصور" تشکيل شده است.



 اری" به لرار ذيل هستند:دستاوردهای "رفت

فضای کلی کالس طراحی دارای حالت رفتاری متفاوتی است. معموال دانشجويان بومی برای اين که تاثير مطلوبی  -1 

 بر ميهمانان خود داشته باشند، آزادمنشی و فرهيختگی بيشتری از خود نشان می دهند.

ه فراگيری زبان اسکيس و ترسيم صورت می گيرد، چرا معموالً تالش بيشتری از جانب همه ی دانشجويان نسبت ب -2

 که خصوصاً در ماه های اول تحصيل هماهنگ شدن با زبان خارجی برای دانشجويان ؼيربومی امری دشوار است.

معموالً برای دانشجويان خارجی "اشارات دائمی" به مکان ها، اسامی و شيوه های خاصی از انجام امور وجود  -3

 اين هرگز شنيده نشده اند. دارد که پيش از

ميان اعضای گروه چندفرهنگی تالش بيشتری صورت می گيرد تا ارتباطات خويش را برای انجام پروژه های  -4

 گروهی، که ممکن است در ترم های اينده گذرانده شوند، تمويت کنند.

شود بر همکالسی های کشور  در ميان اين دانشجويان فضای نهفته ای از رلابت سالم وجود دارد که باعث می -5

 ميزبان خود تاثير مطلوبی بگذارند و از آن ها برتری جويند.

معموالً اولين هفته های تحصيل هر دانشجوی خارجی در کشوری بيگانه، فرصتی است که دانشجو بهترين آموخته  -6

ن لحاظ برای ديگر های خود را در طول تحصيالتش در سرزمين مادری خود بروز می دهد. اين وضعيت از اي

 دانشجويان مفيد است که آن ها می توانند آن چه را که در مکان های ديگر به ولوع می پيوندد مشاهده کنند.

  

 ی تصورمزیت تقویت کنندگی قوه

 پروژه هايی با " سرشت" بيگانگی و چندفرهنگی به داليل ذيل شديداً در تمويت لوه تصور موثرند: 

 از چارچوب ها و محدوديت های والعيت رها می سازند.آن ها لوه تصور را  -1

در ؼياب ناآگاهی نسبی، هر اکتشاؾ و راه حلی به مسائل خاص، بسيار مهم تر از يافته های مشابه حاصل از راه  -2

 حل های متعارؾ حل مسئله، با لحاظ کردن مجموعه ای از محدوديت های درون فرهنگی بومی، هستند.

ؽز به محدوديت های رفتاری فرهنگی بيگانه مميد نيست، و بنابراين "فارغ از وابستگی" عمل می فرايند گزينشی م -3

کند و هرچه را که متناسب با اهدافش باشد برميگزيند. در اين حالت می توان درون فرهنگی که از آن ما نيست 

 شهودی تر و رها از تميدات و لواعد فرهنگی بيگانه عمل کرد.

هستند.  -محسوس و نامحسوس-ژه ها بهترين فرصت فراهم امده برای ترکيب چندين راهبرد خالليتاين لبيل پرو -4

 اين فرايند ترکيبی را می توان از طريك راهبرد بيگانگی و چند فرهنگی تجربه کرد.

  

 جامعیت از طریق بیگانگی

 سایت 

دريا را تصور کند يا تالش کند با ديدن ماکت اگر کسی که هيچ گاه دريا يا سايتی تپه ای را نديده است، بخواهيم که 

توپوگرافی محوطه ای صخره ای برانگيخته شود، يا اينکه سعی کند تصاوير بيگانه با محيط و تجارب خود را ترسيم 

کند، بس ؼيرعادی بنظر می رسد. سايت هايی بيگانه در سرزمين هايی بيگانه؛ سايت ها و مکان هايی که کامال نا 

و ضمن اينکه تصور ما را به سفرهای استثنايی در للمرو ناشناخته می برند، تعجب ما را برمی انگيزد و آشنا هستند 

برای ما ايجاد سوال می کنند. با آن که اساليد و فيلم از مکان های بيگانه می تواند مفيد باشد، لکن تنها کالم مکتوب، 



ست که می تواند بهترين تاثير را بر لوه تصور داشته باشند. اشعار مشخص، نوشتار ادبی يا يافته های جامعه شناختی ا

نوشتار ؼيرديداری و توصيفی باعث مشارکت بيشتر دانشجو می شود و او را وادار می سازد تا از طريك چشم ذهن، 

 فضاهايی را که لبال نديده است تصوير کند.

 مصالح 

به همان اندازه برای دانشجوی کشوری با فن آوری مصالح ذاتاً طبيعی، مصالح بنايی، و مواد بومی ممکن است 

پيشرفته نا آشنا باشند که پالستيک ها و فن آوری باالی آن برای کشورهای جهان سوم بسيار سودمند، و از نظر 

خالليت نيز انگيزه بخش است اگر دانشجويی متوجه شود که تمام ديوارها لزوما نبايد شش يا هشت اينچ ضخامت 

همچنين ضخامت های ديگر به نسبت ديگر مصالح ممکن است شکل پذيری و نور و تاثيرات سايه را  داشته باشند و

همراه با حفظ انرژی، جاذبه بصری و بافت های ويژه تامين کنند؛ بافت هايی که اگر لرار بود شخص به آن چه که در 

لناعت کند، هيچ گاه آن ها را کشؾ  منطمه بومی در دسترس اوست و نيز به آنچه که در سنت های محلی مرسوم است

نمی کرد. اين لبيل اکتشاؾ ها ممکن است به تعابير و اصطالحات جديد يا روش های ديگر برخورد با پروژه هايی با 

 ماهيت فرهنگ بومی منجر شود.

 جزئیات 

ال دهند، مگر اينکه هيچ آموزگار يا دستورالعمل آتليه ای نمی تواند اهميت جزئيات را در معماری به دانشجو انتم

دانشجو خود زندگی در مکان های بيگانه را تجربه کرده باشد. تحت چنين شرايطی، دانشجو به درک دستاوردهای 

جزئيات در لرن بيستم نائل می شود. تنها از طريك زندگی در سرزمين های بيگانه است که می توان فهميد معنای 

اين باعث می شود -چرا چفت کاملی برای در يا کؾ پنجره وجود نداردپنجره های بدون توری مگس گير چيست، و يا 

که همواره موريانه و ديگر خزنده به داخل وارد شوند، و با تخريب اسباب و لوازم و شدت بخشيدن به روند فرسايش، 

 مرمت و تعمير به جريانی پايان ناپذير بدل گردد.

، برای کاربدهای امروزين هزينه های بسيار بااليی را در بر جزئيات بيگانه، اگر با ديده موشکاؾ نگريسته شود

خواهد داشت، و بيانگر اين مطلب است که لابليت های جديد به عنوان روش های حل مسئله امروزی، بسيار مناسب 

تر هستند. در اين عرصه جزئيات است که معماری معاصر می تواند بهترين های خود را به معماری سرزمين های 

 نه و سنتی عرضه کند.بيگا

 تاریخ 

ولتی که بيگانگی و چندفرهنگی با تالش هايی برای فهم تاريخ و يا با پروژه هايی در محيط هايی با اهميت تاريخی 

آميخنه می شوند، ممکن است به نتايجی با ارزش منجر گردند. البته هيچ تعريؾ روشنی برای ماهيت پروژه بيگانه 

امالً به دريافت درونی)شهود( و تصور خالق آموزگار بستگی دارد. می توان سايت پروژه وجود ندارد و اين ويزگی ک

را با فرهنگ، تاريخ و تمدن، و با وضعيت های مبهم يا پارادوکسی درهم آميخت. ميتوان برای سايت های والعی يا 

تنظيم کرد که بيگانه و مبهم مکان های بيگانه که وابسته به تصور آموزگار است، برنامه طراحی معماری را طوری 

 به نظر رسند.

 لزوم پرداختن به پروژه های بیگانه 

به نظر ما هر معماری نيازمند پرداختن به پروژه های بيگانه و چندفرهنگی است. به رؼم مشکالت مموله چند  

ر بکوشيم که معماری اگ-سوءتفاهم های رمانتيک، و تمليدهای نينديشيده از فرم بدون استعانت از جوهره آن-فرهنگی

 ديگر فرهنگ ها را درک کنيم، الجرم فرهنگ و معماری خود را عميك تر خواهيم آموخت.

در اين گفتار"بيگانگی" از ديدگاه مثبت باروری متمابل بين فرهنگی بررسی شده است. با اين همه، امکان رويارويی 

التی برگشت ناپذير برای طراح شوند. ما های "اؼواکننده ای" نيز وجود دارد که ممکن است منجر به مشک

سرشت"فيزيکی" و "متافيزيکی" بيگانگی را نشان داديم؛ و همچنين درباره ماهيت چندفرهنگی گرايش های آموزشی 



اخير، که پيرو آن مموله بيگانگی نيز به آتليه طراحی رخنه يافته است، صحبت کرديم. محيط چندفرهنگی به مثابه 

دارای مزايای رفتاری و تمويت کننده طراحی است. برخی از محدوديت های سرمايه ای ارزشمند 

 طراحی)سايت،مصالح،جزئيات( از ديدگاه "بيگانگی" توضيح داده شد.
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