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 موزه عصر تاریخ   طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:  199در

 

 مباني نظري:

 درباره ي معماري: -9-1-1

غاز              ماري آ حث خود را پيرامون مع که ب پيش از اين

 کنم،ببينيم تعريف لوئي کان ورايت از معماري چيست؟

تعريف لوئي کان:"تفکر لوئي کان به فلسففففه ي دايرينر يکدي  »

ست.)خرا را معبر قبل رويت مي کنر،حقيقت در اثر جاي دارد.(کان  ا

ست،او  رويکرددائي ماينر عملکرد در معماري داراي تفکر ماديت گرا

گرائي وفرم گرائي را سطحي مي دايرو آيچه تأئير کننره اصلي است 

جهان بيني مي باشر  که زير بناي اصلي تفکر است.وي دمچنين معتقر 

است:"شما يمي دايير حقيقت بنا چيست منر آيکه باوري که در پس آن 

،باور  بناسففت باففناسففير،باوري که با يحوه ي زيرگي ارتبا  دارد

 تازه اي که در دمين اطراف است."

واما تعريف معماري از ديرگاه رايت:"رايت با يقر تعريف کالسفففي  

کاري بود غير  ماري پيافففين،  نر:"مع غاز مي ک يان آ ماري يو ومع
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کاربردي وتکئيني."وي ظهور مکتب معماري براي معماري را تاويق مي 

ب يه و  نرا ماري تمريني دنرم ير :"مع نر.وي مي گو نا ک االبردن ب

ست ،بلکه  داراي دو وظيفه  شره يي اه از پيش تعيين  ساس ي  يق برا

ست که معماري را به عنوان مأمني  ست اين وظايف ا درويي وبيرويي ا

براي زيرگي در مي آورد.وظيفه درويي با زيرگي ايسففففان ارتبا  

ستين  شکوفائي طبيعت ودمخوايي را برقرارمي کنرو وظيفه بيرويي با 

 آن." معماري با

او معتقر است دمه ارزشهاي يهفته در مبايي فکري است که به عنوان 

 ۱.«پاتوايه معماري مي باشر. 

آيچه از تعاريف اين دو معمار درباره ي معماري فهميره مي شفففود 

ست که :معماري را جرا از مردم وجامعه يمي داينر، به عبارتي  اين

ا صلي تفکر معمار را مردم و جامعه ت کيل مي ددر ودمه زير بناي ا

ست که به عنوان  شهاي معنوي و يهفته در مبايي يظري و فکري ا ارز

 پاتوايه معماري است.

بنابراين معماري را از د و ديرگاه مي توان مورد بررسفففي قرار 

داد:يخست ديرگاه يظري وفلسفي ،دوم ديرگاه عملي وکاربردي .اصولي 

صراقت»،«دويت»،«سب »،«وحرت»مثل صالت و  سفي  مربو «ا صول فل به ا

مربو  به «تعادل»و« ترکيب»،«تسلسل»،«تناسب»،«مقياس»واصولي مثل 

 ديرگاه عملي وکاربردي معماري است.

مفاديم فلسفي ويظري معماري وابعاد گوياگون معنوي وايسايي آن که 

اکيل  صلي بحث ما را ت ست وعناوين ا ستوار ا بر دمين مبايي يظري ا

سه با ابعاد  کاربردي و عملي معماري ، از اولويت مي ددر،در مقاي

 وادميت بياتري برخوردار است.

ست  شکل د دنره محيط زي از آيجا که معماري يکي از مهمترين عوامل 

است ، باير ابعادي جامع ودر عين حال طبيعي داشته باشر.بر دمين 

سخنوي  ساس معماري ،در در زمينه اي ،باير بتواير در يوع خود،پا ا

 ومکايي باشر.ييازداي زمايي 

براي روشن تر شرن مطلب ،الزم است که معماري را بر سه اصل اوليه 

،که در آغاز آيها را به صورت يظري شرح وبسط خواديم داد ،استوار 

 براييم:

معماري باير بر حقيقتي اسفففتوار واز اصففففالتي برخوردار » -۱

براي درک اين اصل ،توجه به مضامين فلسفي وزيبائي شناختي «باشر.

 ضرورت مي يابر.

معماري باير مفير واقع شود. به عبارتي ،درف داشته باشر وبه  -2

کاربردداي در يظر گرفته شففره منتش شففود.اين اصففل ،در حقيقت به 

 عملکرد معماري اشاره دارد.

 معماري باير از استحکام واستواري الزم برخوردار باشر . -3

اصالت ،حقيقت ودويت در بيان وتوضيح سه اصل فوق ،به واژدايي چون 

صه اي بارز ،در کنار واژه ي  صي شر که در ي  به عنوان خ شاره  ا

معماري آمره اسففت .به چنين خصففايصففي ،در مبايي يظري معماري به 

                                                           
،گروه معماري ،داياناه شهير چمران «جکوه ي درس مبايي يظري معماري»دكتر حسيني،– ۱

 ۱333،آذر 



 

 

شودکه برون توجه ودرک  سته مي  ضوعاتي پر ارزش ومهم ينري صورت مو

 مفاديم آيها ،امکان بررسي اصول دينر يخوادر بود.

صل )اوريژين(،به معناي رياه ،سرچامه وپيرائي ماتق از ا»اصالت ،

ازاين رو وقتي به اصففالت ي  معماري اشففاره مي کنيم ،د ر «اسففت.

شاره داريم.  ست ا امه اثر که در خالق وطراح آن ا سرچ حقيقت ،به 

بنابراين ،دننامي که از اصالت در خالقيت ي  معماري سخن مي گوييم 

اه آن در ستقيم به ري وجود وذات معمار آن يظر  ،به گويه اي غير م

 داشته ايم .

سفففب  ودويت به معناي عام ييک ،بر اثر عواملي پرير مي آينرکه 

عبارت اسففت از ييازداي فيکيکي ،اخالقي ،عقيرتي ومعنوي ي  جامعه 

 ،که مجموعًا دويت فردنني ي  جامعه را ماخص مي کنر.  

يت،اصالت بطور کلي مي توان گفت اگر اصول فلسفي،مثل وحرت ،سب ،دو

سب ،ترکيب وتعادل که با  صول کاربردي ،مثل مقياس ،تنا صراقت وا و

شر ،يمي توان آن  شته با ستني دارير ،وجود يرا س دم ارتباطي يا گ

 معماري را مورد بررسي قرار داد. 

گيرير كه ييروداي داي تام و كاملي مايه ميبينيمعماري از جهان

داست كه عرم توجه به آسمان كننر. فقط باه ايسان را عرضه ميايخالق

ضا را مي ضا جنبة كيفي تنادي ف صلي كه به ف سيلة جهات ا توان به و

ددنر،محرود كرد. در معناي ظادري و حسي،معايي باطني دارد و در مي

ست  صورتي در ظهور باطني آن كه عبارت از ذات و ماديت درويي آن ا

 شود.دمراه مي

شقايه ب سفر عا داي ذدني و پنهان كه ه زمينهدرك معماري برون يك 

 اير ياممكن است.درآن عقل و علم واحساس پيويري تنناتنگ خورده

سايي برخي ويژگي شنا اكيلپيرو  صر ت صورت دا و عنا شكل و  ددنره 

بخاففي به اصففول طراحي معماري يكات زير معماري،در راسففتاي تراوم

 :باشره ميظقابل مالح

 .ست و يه شكلددنره معني امعماري،ايتقال -الف

داي محيطي و فلسفففي به وجود شففكل معماري با تبعيت از ويژگي -ب

سفففازي سفففاختار زيرگي آير و عامل زمان،به علت ماديت دگرگونمي

 بخار.ايسان،به عنوان ركن اصلي،فضاداي جرير را شكل مي

فاديم جودري مسفففتتر در در  -پ يراري م پا به اصففففل  جه  با تو

ساييپريره،مي صول اي سير زمان حفظ يموده و  توان ا مذكور را در 

دا به عنوان مفاديم بنيادي و اسفففاسفففي به مثابه الهام از آن

 ،استفاده كرد.

مفاديم و اصففول معماري در طول تاريب با فردنگ يك سففرزمين   -ت

 يابنر.ايتقال يافته و تسري مي

در ديياي ارتباطات ،اطالعات و دايش و فن و تكنولوژي ،متعلق  -ث

توان به خوبي از آن بهره جست به شر  اين ن باري است و ميبه تمر

 سرزميني در چارچوب اصول خود حفظ شود.كه اصول فلسفي و فردنني

و سففاختمان تركيبي عناصففر  تتمثيلي اسفف ومفاديم شففكل،داراي -ج

به طور  ومعنوي داي فردننيتواير خارج از شفففناختمعماري،يمي

 ايتکاعي و مجرد حركت يماير.



 

 

داي به وجودآمره و توان در كلية پريرهافففايه و يماد را ميي -چ

يناه پويا به …تمرن بافري مافادره كرد. فلسفه،ادبيات ،علم،دنرو

 عنوان زبان جريري در معماري قادر به استخراج اين عالئم است.

معماري داراي دو ركن اصففلي فردنني و علمي اسففت و در گاه در  -ح

ست و س صله ياكافي و  سير زمان يكي از اركان  ضعيف گردد،يتيجه حا

شر مي ساس ياتمام ر سي و اح شته )معماري(علم مهنر يماير. در اين ر

خالق،دو بال اساسي ابراع اثر بوده و احاطه و تسلط و توجه به در 

 باشر.دو زمينه از ضروريات پايه اين علم و دنر مي

گيري معمففاري عوامففل گويففاگويي مففاينففر در رويففر شفففكففل

صر ساختمان اقليم،م صاد  سايي،اقت صالح و فنون،ييروي اي ف،عملكرد،م

گذارير.در كنار روير تأثيرگذاري بركفالبفر يهفايي تفأثير مي…و

مادي،فيکيكي،محيطي مل  نا در -عوا كل و فضففففاي ب اقليمي،شففف

داي يك دا و ارزش،تمثيلي و دنري،باير از كليه آرمانمعنويبعر

   جامعه برخودار باشر.

 

 معماري رایج در جهاننگرشي به  -9-9-9

معماري امروز جهان بيش از بيش تحت تأثير تکنولوژي جرير قرار  

گرفته، فضا و عناصر معماري يظير کف ،ديوار،سقف و... تحليل رفته 

يره را فرادم يموده  داي پيچ جاد فرم  کان اي ير ام جر و تکنولوژي 

 است.

شته است ، درکتاب معروف به سوي معماري يو۱223لوکوربوزيه در سال 

:"معماري بازي آگادايه ،صحيح وباشکوه احجام به دم پيوسته درزير 

 يور است."

با افرادي چون لوکوربوزيه ،ميس ويره رو ،گريت ريتولر و آيلين »

گري در مرت کوتادي طراحي معماري به ترکيب سفففطوح واحجام اغلب 

شر. سي در قالبي کامالً تازه وعاري از تکئينات تبريل   ساده ي دنر

اتالت ارزش داي  صًا تئوري گ صو صري وخ با اتکا ،به يظرات ادراک ب

سي مبتني بر  شنا شر وزيبايي  شته  مفهومي ويمادين معماري کنارگذا

ادراک حسي وآيي بصري جاينکين شر. برين ترتيب عناصر شناخته شره 

ي معماري ،ازقبيل در وپنجره وپله رفته رفته جاي خود را به سطوح 

ساختمان افقي ،مورب وعمود صالح  ايرير. م ي يا احجام پر وخالي بخ

يا به عبارتي بخش مادي معماري درخرمت جسميت بخايرن به فرم قرار 

ساختمان وبهره گيري از  28و 38گرفت .در دده ي ارفت تکنولوژي  پي

مرل سازي کامپيوتري اين امکان را فرادم آورد که تقريبًا در فرمي 

ن تأثير پذيري از محروديت داي ،در چنر پيچيره واغراق آميک ،برو

فني،دمچون ماکت وايره خالص آغازين سففاخته شففود. در فراينر روز 

افکون ارزش گذاري فرم داي جرير،جسميت ،بافت ،جنسيت وبه طور کلي 

بخش مادي معماري تحليل رفت ودر بسفففياري از پروژه داي پيافففرو 

سير وجهان فرم داي برون وزن وتجريري  شر امروزي به حراقل ر خلق 

يان  داي بن تابلو  گه ري  ي   داي فرا کار که در برخي موارد يظير 

گذاران يقاشي مررن يظير پيکاسو وراک را به خاطر مي آورد.دربيست 

ستال داي  سال اخير با پيرايش دنر ويريوئي و يفوذ تکنولوژي کري

سازي کامپيوتري به حيطه ي معماري ،در برخي  صوير  مايع ،ليکر وت



 

 

،تصويرداي متنوع وياپايرار رفته رفته جاي فرم را  از آثار پيارو

اشغال کرده اير .اگر اين تجربيات جذاب وآموزيره ولي ماکالتي ييک 

وجود دارير که دير يا زود با آيها روبرو خواديم شففففر .زيبائي 

شناسي مررن ارزش داي رايش معماري را از فردنگ وسنت تهي کرده و 

اعصاب را که بسيار کهن تراز تمرن واکنش داي فيکيو لوژيکي مغک و 

بيست سي دکار ساله بار دستنر معيار قرار داده است .کولهاوس در 

کارلسروده يمايانادي را طراحي کرده است که در آن تصاوير مربو  

به دنر داي مختلف با يکرينر ترکيب مي شففوير و با بهره گيري از 

رايي که جاينکين امکايات کامپيوتر در خلق فضاي مجازي وتصاوير گذ

سان به روايتي به دوره ي قبل از  شوير ذدن اي صر معماري مي  عنا

درک فضففا باز مي گردد. کودک از لحظه اي که چاففم باز مي کنر به 

طور پيوسته با تصاويري روبرو مي شود که در آغاز گنگ و يا مربو  

ستنر . در اثر گذر زمان و تجربه زيرگي ، کود ک در مي يابر که  د

وير گذرا و در بار متفاوت مربو  به محروديت داي ثابت و تصففففا

واقعي دستنر و به اين ترتيب مادر ، پرر ودينر افراد را شناسايي 

مي کنر . به دمين ترتيب از به دم پيوستن تصاوير و پرسپکتيوداي 

در بار متفاوت اطراف خود به وجود پريره کم و بيش ثابت فضففففاي 

ضا  ستي پي مي برد . درک ف ست. د ار ا شر ب يکي از مهمترين مراحل ر

درک در يوع رابطه منطقي ورياضفففي دننامي که به صفففورت رابطه ي 

ست.موفقيت يرم افکار اپل مکينتاش و  سان تر ا شود آ ضايي تعريف  ف

وينروز در آيجا بودکه توايسففت روابط منطقي را با بهره گيري از 

ضايي تعريف کنر."براي ا صورت روابط ف صري به  يجام عمليات عاليم ب

پاک کردن ي  فايل از کامپيوتر .به جاي يوشتن ي  عبارت قراردادي 

کافي است ياايه ي فايل مورد يظر را روي موييتور جابه جا کرده و 

 آن را درون ياايه سطل زباله قرار دديم.

در حالي که دايش جرير کامپيوتر از روابط فضايي که معماري استاد 

يتهاي خود استفاده مي کنر.عجيب است که آن است براي افکايش قابل

معماري از کامپيوتر براي از بين بردن مفاديم فضايي بهره گيرد . 

اگر ذدن بار، در طي ميليويها سال تکامل، اين گويه سازمان يافته 

است که موجوديت ثابت فضا را وراي تصاوير متنوع شناسايي کنر.چرا 

شيم  صاوير متنوع برون امروز رفته رفته باير در پي آن با که از ت

 توقع وجود فضاي واقعي را به دم پيوير ددر ، لذت بريم ؟

سم  ارو در پي مجازي کردن و ج شبختايه امروز دمه ي معماران پي خو

زدايي از معماري ييستنر و بخش مهمي از معماران به فضا به عنوان 

يکي از اصففلي ترين مباحث معماري توجه دارير . در سففالهاي اخير 

ظريه پردازان مختلفي با اين مسئله برخورد کرده اير که از جمله ي

مي توان به کتاب داي واقعي و مجازي يوشفففته ي توماس مالرويادو 

،يامکان دا يوشته ي مارک اوژه ،کتاب معروف مطالعاتي در زمينه ي 

فردنگ سففاختمايي اثر کنت فرامپتون وامريکاي غير واقعي اثر ادا 

ره کرد. ييل ليچ منتقر و رئيس بريامه ي لوييک داکسفففتيبل اشفففا

اناه تاتيننهام يظرياتي را درباره ي  صادي داي معماري وتئوري اقت

يقر معماري مجازي ارائه کرده اسففففت . اين يظريات که در کتاب 



 

 

يازيبايي داي معماري چاپ شره ايربه يکات مهم زير اشاره مي کننر 

. 

صورت منفي تحت تأثير جو  شباع معماري امروز به  فردنني جامعه ي ا

شره از تصاوير قرار گرفته است.اين وضعيت از عالقه به آگاه سازي 

از طريق ارائه داده دا سرچامه گرفته است .دردرحال زياده روي در 

رسفففايرن اطالعات به يا بودي ارتبا  مي ايجامر .امروزه به داده 

 داي کمتر ومفاديم بياتر يياز داريم . 

، جهايي باز سازي شره را توصيه مي کننر که به تصاوير بيش از حر 

ديسني لنري گسترش يافته مي ماير  .جهان مجازي جهايي برون ضخامت 

 تاريخي است.

ست  صري که مجردترين حس دا در دوره اي زيرگي مي کنيم که ادراک ب

برکليه ي حس داي دينر بار برتري يافته و دمراه آن توجه معماران 

و يياز داي بهره برداران کمتر شففره اسففت  به فضففاي واقعي زيرگي

.امروز دمچنايکه در ايرئولوژي فاشففيسففتي ، مقوالتي که باير با 

معيارداي متفاوتي از زيبايي شناسي سنجيره شوير،آب وريگ زييبايي 

سي گرفته اير. معماران روش زيرگي جريري را به کار فرمايان  شنا

سته از يي ستنر . خود تحميل مي کننر که تنها بر خا شکلي د ازداي 

سي  شنا سؤال را طرح مي کنر که آيا ارزش گذاري زيبائي  ليچ اين 

جرير و تکيه بر قررت تصففففاوير تحت تأثير قوايين بازار وتجارت 

صاوير حکم افيويي رادارد که باعث مي  سل ت سل ست؟ وي مي گوير ت يي

سريع فنون وفراورده  سردر گمي از تحوالت  ساس ريش و شود به جاي اح

 که متأثر از جهان تجارت است يوعي حس لذت جاينکين شود.دا 

سيجيما  در در حال گرودي از معماران مطرح امروز يظير تادوآيرو ،

کاتکويو ،داييل ليبسففکينر وماسففيميليايو فوکسففاس در چنر جکو 

پياففنامان دسففتنر ،به فضففاي واقعي معماري توجه دارير.آيها در 

ضايي جريري را عنوان مي کننر که حراقل  کارداي خود دربارمفهوم ف

سئله ي دومي که بيش از مجازي  ست. م از يظر فردنني در خور توجه ا

شففرن معماري در ميان پياففنامان رواج دارد از بين بردن عناصففر 

معماري به يفع يوعي فضاي يکپارچه وپيچيره است که در آن در گويه 

تبا  بين تمايک بين کف وسقف ،ديوار وپنجره ودر، طبقات وسيستم ار

 آيها از بين برود. 

يکي از شاخص ترين اين آثار پايايه ي يوکوداما اثر فرشير موسوي 

معماران زيادي يظير گروه آرکي گرام در پي  08اسففففت .در دده ي 

معماري تخيلي بودير که ديچ گويه ادعايي  براي ساخته شرن يراشت 

ان مي و حرف خود را از طريق يمايافففناه دا ومجالت به گوش دينر

ساير. معماري تخيلي پس از مرکک ژرژ پمپيرو اثر راجرز و پيايو  ر

)در چنر بخش مهمي از بريامه داي خارق العاده ي پروژه آغازين 

يظير طبقات متحرک و يماي ويرئويي از محل حذف شففر .( رفته رفته 

امکان سفففاخته شفففرن يافت.تکنولوژي جرير امکان ايجاد فرم داي 

بل  قا يره و غير  برون بهره گيري از پيچ عادي ) به روش  تصفففور 

کامپيوتر( را فرادم آورد . معماران براي دسففتيابي به فرم دايي  

ستفاده کننر  که به قول زادا حرير از حراکثر امکايات تکنولوژي ا

شرير. توجيه  ضيات جرير  ست به دامن علوم مختلف از جمله ريا ، د



 

 

ان شففناسففي وحتي ايرئولوژي  اين تجربيات از فلسفففه ي مررن ،زب

سي اتخاذ گردير. معماري  سا شنا سي واقيايوس  شنا بيولوژي ، دوا

وسففيله اي شففر  براي يمايش جهان آن گويه که با تکنولوژي و علم 

 جرير قابل درک است . 

برين ترتيب فرم معماري به جاي آيکه در پي حل مسففائل باشففر به 

خاموش مي يمايش آيها پرداخت .چنايچه پوليکي در کتاب پياففنامان 

 يويسر:" جهان پيچيره است؟ پس فضاي ساختمان پيچيره مي شود. 

"دايامنران بر روي تئوري آشوب کار مي کننر ،مفصل بنري ساختمان 

سفه به گوش  شته فل شود ،تغييراتي در ر دا خميره کش وفراکتال مي 

مي رسر،تصاوير مضطرب کننره اي فقران مراجع ماخص در جهان يظريات 

ي بخاففنر. مر تفکر ضففعيف وفراسففاختاري رايش مياففود، را ماديت م

فضففادا را آيچنان سففاختار زدايي مي کننر که گويي مفاديمي مجرد 

 دستنر .يتايش اين يوع برخورد اغلب يه واقعي که کاريکاتورير.

دردر حال اگر يخواديم جريايات جرير معماري را مورد قضففففاوت 

آينرگان محول کنيم بيرحمايه قرار دديم و قضففففاوت يهايي را به 

شرح حال آيچه  اته و  ست که لحظه اي به عقب باز گ حراقل جاي آن ا

دکاران سال عناصر و مواد اصلي معماري را تاکيل مي داده وامروزه 

سي کنيم تا ببينيم آيا تحوالت جرير داليلي  ست برر در حال ايقراض ا

دنني حقيقي دارير يا تنها مري گذرا در دورايي متکلکل به لحاظ فر

 2«دستنر؟  
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به طور اجمالي مي توان گفت که سنت معماري که بر پايه ارزشهاي » 

فردنگ در جامعه که خود ملهم از جهان بيني است ،استوار مي باشر، 

تکاحم وتخاصففففمي با يوگرايي )يوگرايي به معناي بيان مطلوبتر 

ز داي زمان ايسففان( ومناسففب تر حقايق وزيباييها وپاسففب به ييا

سم  سته از مبايي مرريي سنت معماري رابا آن د ضاد  يرارد،بلکه ت

ستجو يمود که دويت فردنني وديني جامعه را يفي مي کننر،  باير  ج

با آن اصول وتفکراتي که يکسايي شيوه زيست جهاييان را ) حتي يه 

بر مبناي تفادم و ايتخاب و سهم داشتن در جامعه و تمريي در آن ، 

بلکه بر مبناي تبعيت محض از ي  تمرن بر مبناي بينافففي تبعيض 

آميک( توصفففيه وتبليم يموده و فراتر از آن ، چنين رويه اي را 

الزمه توسعه و پيارفت وداخل شرن در جمع متمريين قلمراد مي يماير 

. 

سنن  يوگرايي به معناي يفي مطلق تاريخي و دويت تاريخي و فردنگ و

وآداب جامعه يخوادر بود بلکه يوگرايي  عبارت از يافتن پاسفففب 

مناسففب زمان ومکان به ارزشففهاي فردنني و بهره گيري از آرا  و 

ايرن آيها خوادر بود.  اينيان و تکامل بخ به « يوگرايي »تجارب پي

تصففففيه و تکامل مراوم فردنگ جامعه مي  معناي توجه به پويايي و

باشففر. يو گرايي به دسففتاورد داي علمي و فني دينران به عنوان 

سايي منبعث از  صيل آرمايها و ادراف اي سيله و ابکاري براي تح و
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باوردا و فردنگ ملي مي ينرد ،ويه به عنوان عامل تاففخيص و عالمت 

آن جامعه به  برتري و آرزوي تحصفففيل آن به عنوان دويتي که برون

حقارت مبتال باشر ، دويتي که ردپويي در راه وصول به آن يتيجه اي 

صلي ،  و ظهور جلوه اي کاذب و  صاحب فن ا ابه به  جک تمايل به ت

گاه بوده وآن را از خود  به خوبي از آن آ عه ييک  جام که  برلي 

يراير يخوادر شفففر.عالوه بر آن توجه به سفففنت به معناي تکرار و 

يچه که گذشففته اسففت يبوده و بر اصففول ومبايي يظري و تقلير در آ

فلسفففي که خود ييک در حال تکاملنر متمرکک خوادر بود. به عبارت 

به معناي ارجاع به گذشته و مخالفت با تفکرات و « سنت »دينر اصوالً 

آرا  يو يمي باشففر.بلکه سففنت دقيقًا به معناي دين وروش زيسففت و 

بناي  فعاليتها ي جامعه  معتقر چنويني ينرش به جهان دسففتي  و م

به آن مي باشر .به اين ترتيب مي توان گفت که کليه سنتهاي موجود 

سنتهايي که بر  در جهان را در دو گروه مي توان قرار داد : گروه 

 توحير استوار و گرودي که از شرک ياأت مي گيرير.

ساخته  سان  شکاالت عريره ياکثر قريب به اتفاق مکاتب اي يکي از ا

اين اسففت که با تمرکک بر يکته ويا جنبه اي خاص از ي  پريره يا 

موضففوع ،سففاير يکات وجنبه دا را به غفلت مي سففپارير . در مورد 

معماري و شهر سازي ييک چنين است .اين مکاتب اکثرًا با تمرکک بر 

ي  موضوع )مثالً فرد ،جمع ،صنعت ،طبيعت ،فردنگ،يا...( تاکير اصلي 

جه ي يرگي و را بر آن متو حرت محيط ز يت و و جه کل بالنتي موده و 

بالتبع حيات ايسففففان را فراموش يموده اير.براي مثال متفکرايي 

دمچون آون ،فوريه ،ريچاردسفففن ،کايه وپرودون يقرداي خويش از 

بنياد مي «از خود بينايه »شففهرداي بکرص صففنعتي را بر ظهور فرد 

شي  يهنر .و گرايش به خرد گرايي و علم و فن را راه سايل يا حل م

از رابطه ي ايسففايها با جهان و بين خويش تلقي مي کننر . اينان 

ييک در مقياس ايسففففايي مورد يظر خويش در معماري بر احتياجات 

بنيادين سففاختمان کالبري ايسففان تأکير مي ورزير.متفکران دينري 

ايسفففايي «گروه»دمچون موريس و راسفففکين از فرد غفلت يموده وبر 

اوي شرن را عامل يابودي معماري معرفي مي متمرکک مي صنعتي  ر، و 

يماينر. در حالي که باير به اين يکته مهم توجه کرد که در کرام 

از اينها )فرد و اجتماع( ويژگي داي خاص خود راداشففته و دمتراز 

با اين ويکگيها بايسفففتي مورد توجه قرار گرفته وبراي ييازداي 

 ايها پاسب مناسب ارائه شود.

گيري از سففنت ،اگر اشففکال و فرمها و بطور خالصففه کالبر  در بهره

صورتي  سنرايي را يخوادر يافت. در شوير يامي جک واپ شته تکرار  گذ

شته به  صيل و فردنني و دويت بخش گذ شهاي ا صول وارز که پذيرش ا

دمراه تجلي مطابق يياز ايسففان و زمان  وارزشففهايي که تکاحم و 

ارير، وجود داشفففته تضففففادي با ارزشفففهاي فردنني جامعه ير

 3«باشر،يوگرايي مطلوب خوادر بود.
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 نتیجه گیري:-9-1-4

با توجه به اصففففل پايراري مفاديم جودري مسفففتتر در در  -الف

سير زمان حفظ يموده و پريره،مي سايي مذكور را در  صول اي توان ا

دا به عنوان مفاديم بنيادي و اسفففاسفففي به مثابه الهام از آن

 ،استفاده كرد.

اشفففكال  تقليرسفففرزمين،حفظ و در وفاداري به فردنگ و دنر يك -ب

يا و خالق از  ناه پو ته مورديظر يبوده ودر طراحي و دنروي گذشففف

شمار ميضرورت شته داي اوليه متقرم به  صورت برگردان معني گذ آير.

لکومًا دينر در روير زيرگي فعال كاربرد يرارد و ييازمنر ايجاد 

 يرار است.صور جرير و پيرو مفاديم پا

پرداختن به معماري به اصطالح علمي،به معناي اين ييست كه باير  -پ

 داي بينايه تقلير كرد.گرا و عقاليي فردنگالکامًا از فلسفه علم

در ديياي ارتباطات ،اطالعات و دايش و فن و تكنولوژي ،متعلق به 

توان به خوبي از آن بهره جست به شر  اين كه تمرن باري است و مي

 سرزميني در چارچوب اصول خود حفظ شود.اصول فلسفي و فردنني

قر  -ت فا كه  يرارد و اثري  كار  ير سفففرو با تقل دنر واال 

پويايي،يوآوري،احسففاس حقيقت و خالقيت زمان خويش باشففر برون شففك 

 گاا ييست.وجه راهفاقر اعتبار بوده وبه ديچ

يرارد و ديم فردنگ وجود ااي براي برگردان مفشففكل تثبيت شففره-ث

توان با بهره جستن براي اعتالو پيابرد دنر و معماري يك سرزمين مي

   ادراف متعالي يائل آمر.از يوآوري دوشمنرايه به اين
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بيني و تفكر ارتبا  بسففيار گيري معماري ايران،يظر،جهاندر شففكل

سففت. اين امر ممكن اسففت در مرحله اول يکديك با فضففا داشففته ا

جسفففتجوگر حل مسفففائل جوي و اقليمي بوده باشفففر ولي در مراحل 

تكميلي،ذدنيتي ماففهود اسففت كه در آن كليه تحوالت عقاليي و تخيالت 

گويه كه پيوير يناه به دييا و زيرگي در اير.دمانمعنوي يفوذ كرده

شش مكان ساختمانجو ضادا در تمامي  ام داي معمدا و ف سنتي به چ اري 

دايي قابل استخراج است كه تقريبًا ويژگي معماري ايراييخورد.در مي

خاص اين مملكت است و طبيعتًا از آيجا كه بستر ارزش اصلي آن اسالم 

ست اين ويژگي اورداي بوده ا ضايي معماري دردينرك داي كالبري و ف

 اسالمي ييک قابل ماادره است.

داي آن استخراج مفاديم،مبايي و ويژگيدر مطالعه معماري ايرايي و 

سفه وجودي اين  صلي آن در فل شالوده ا ساس و  ست كه ا شن ا كامالً رو

سرزمين بوده است و در يتيجه،مطالعه آن برون عميق شرن در مسائل 

اجتماعي ،فردنني،ديني و ادبي ياممكن اسفففت و روش تطبيقي رفت و 

 .باشرر ميياپذيبرگاتي بين قالب )صورت( وفلسفه اجتناب
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گرايي مفهومي است كه به صورت يك اصل در معماري ايران وجود درون 

 داي متنوع،قابل درك و ماادره است.صورتداشته وبا حضوري آشكار،به

اي مففاينففر ابففل ايكففار آثففار و ابنيففهويژگي معمففاري غيرقفف

خايه،مسففجر،مررسففه،كاروايسففرا،حمام و غيره مربو  به خصففوصففيت 

اهدرون ست كه ري صول اجتماعيگرايايه آن ا -اي عميق در مبايي و ا

 فلسفي اين سرزمين دارد.

يابي سففففاده مي يك ارز نگ اين يوع با  كه در فرد فت  يا توان در

باطني آن داده شففره اسففت و معماري،ارزش واقعي به جودر و دسففته 

كنر و پوسته ظادري،صرفًا پوشاي مجازي است كه از حقيقتي محافظت مي

كننره جودر و دستي راستين بنا است غناي درويي و سربسته آن تعيين

 و قابل قياس با وجودات و فضاي بيرويي ييست.

گرايي در جستجوي حفظ حريم محيطي است كه در آن شرايط كالبري درون

صل خويش و با  سيرن به ا اتواية تفكر ،تعمق و عبادت به منظور ر پ

يافتن طمأيينه خاطر و آرامش اصفففيل در درون ،به يظمي موزون و 

 متعالي رسيره است.

داي اسالمي،جودر فضا به طور اعم وبر اساس تفكر شرقي و در سرزمين

 در باطن است و حيات درويي،به وجود آوريره اساس فضا است.

به مسائل درويي بر اساس فردنگ،يوع زيرگي،آداب و رسوم امر يوجه 

بيني شكل گرفته است كه دمراه با مسائل محيطي،جغرافيايي و جهان

و اقليمي معناي يهايي خود را به دست آورده است. معنايي كه از 

 فطرت خود ايسان ياأت گرفته است.
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داي زير پوشش يران وتمرنداي شرق،امورد بسيار مهم در درك معماري

فلسفه و فردنگ اسالمي، يحوه برخورد با مقوله دنرسه در بيان 

داي جهان بر زبان بيان معماريداست. برون شكافكار و ايرياه

توان كليت كالبري را دنرسه استوار است و از طريق روابط آن مي

 آشكار كرد.

فردنني كاورداي شرقي بيني اما بحث ما تفاوت دنرسه مناعب از جهان

سه داراي ادميت و مفهوم ويژه  سالمي دنر ست. در دنر و معماري ا ا

گاه  جوير و تجليحيات مياسففت و گسففترش خود را در فلسفففه و راه

 افكار الهي و عقاليي و ادراك جهان دستي است.

در دنرسففه اين سففرزمين بحث علم و رشففر رياضففي اعراد و تركيبات 

ست واين دو كه تكميلپيچيره جبر دمراه با  شهودي بوده ا كننره حس 

ياپذيري دنر )حس(و علم)عقل( را در شوير جراييآثار دنري محسوب مي

ددنر. جالب توجه اين است كه داي غني و در جهان اسالم ياان ميتمرن

يابيم كه او دريافت علمي را با مطالعه آثار و افكار افالطون درمي

پنرارد و بحث عرفان در علم اعراد اقص ميداي شهودي يبرون پاتوايه

سترالل در شره و كليه ا سپرده  شي  شهودي به فرامو دا در غرب بعر 

ست كه علم در طول دا دقيق ديبال ميچارچوب جرول شوير. عجيب اينجا



 

 

دا را كاف كنر ولي دننامي تاريب سعي كرده است رازدا و ياشناخته

دايي تفكر شهود را كه موجب كاف روشكه به اين امر دست يافته است 

دا شره است از ياد برده است. شكاف ميان علم و دنر جراشرن پريره

توان به شفففود ودر چنر در يك جهت ميداي مكمل را موجب ميتحليل

دادن وحرت وكليت شففناخت رسففيره ولي در عمق مسففأله ،خطر از دسففت

 ماير.ادراك باقي مي

صحبت  شود و شود فقط  دوش عقاليي مطرح ميميچرا وقتي دربارة دوش 

گردد. در حالي كه دوش اسففاسففي دوش ايمايي از اين مقوله خارج مي

ست. مطالعه آثار محققان ايرايي در ادراك روابط  بيراري دوش دل ا

طبيعي و مادي يااينر يحوه برخورد شهودي اياان در تكميل استرالل 

 علمي است.

به وجود آمره اسففت از پيچيرگي و اي كه بر پايه اين ينرش دنرسففه

سياري از محققان غرب در اثر يوعي از تركيباتي بهره ست كه ب منر ا

 اير.برفهمي آن را مغاوش يا ابترايي و فاقر اعتبار دايسته

داييم كه دنرسفففه در تركيبات عالي خود از روش دمرلي و امروز مي

شكالي پنهان داي شكلي گاه به صورت امنر است و پژواكارتبا  بهره

داي اين اير. يكي از بهترين يمويهحضور خود را ماخص و آشكار كرده

بهات اصفهان است كه قبالً برخي يوع دنرسه)دنرسه دمرلي(ساختمان دات

 داي آن توضيح داده شره است.از ويژگي

 كنر:بهات در سه سطح متفاوت رشر ميدنرسه ساختمان دات

 داي ميايه و فضاي مركکي.ان،اتاقيما،پله ايوحركت افقي از آب -

داي حركت عمودي كه پيوير كف را با تحوالت سفففه بعري و دگرگويي -

 كنر.گيرد با سقف تأمين ميارتفاعي كه اوج آن در مركک قرار مي

اي كه حاصففل برخورد سففطوح افقي و عمودي اسففت كه حاوي دنرسففه-

 باشر.داي يوري در اتصال احجام و از وراي كالبر ميگاايش

ات ساختمان د سه رده مذكور در  سي در  ساس كليت و وحرت دنر ات اح به

دايي از كالبر توپر در دمجواري با به خوبي قابل دريافت است. برش

داي گاوده شره به سوي يور و طبيعت يتيجه تركيبي است كه در شكاف

شن سايه و رو صر در آميکش با  ساس آن كثرت و تنوع عنا داي يوري،اح

 كننر.دنرسه منسجم را متظادر مي كامل يك

سطوح افقي و عمودي و تركيب  صر در  سي عنا يمويه دينر پيوير دنر

ساختمان چهل ضاداي پروخالي در  ست. يقطه تمايک ف اهود ا ستون م

ست كه محل چهل صلي آن ايوايي مركکي ا ضاي ا ست كه ف ستون در اين ا

 باشر.يباز و بسته مداي باز،ييمهدمايش خطو  و ايتقال بخش

اف روابط اجکا  طي  صرف ك اتر عمر خود را  سي كه بي شلو،ك كيت كر

كرده است در يكي از آخرين مقاالت خود دربارة عمق زيبايي رياضيات 

يويسففر كه از طريق ادراك زيبايي علم و اعراد رياضففي و خطو  مي

توان به مراحل واالي شناخت ايمان و شهود رسير. در اينجا دنرسي مي

س صه ميتردهمفهوم گ كنيم: پيچيرگي در كثرت تري را در اين جمله خال

داي تركيبي پنهان و بازگاففت به وحرت و مركکيت صففورت در قابليت

 گسترده.

كنر و اسففتواري اين دنرسففه معماري ايران از اين قايون پيروي مي

سه در تفكري راه يافته كه در آن بيهودگي و يا پراكنرگي وجود دنر



 

 

ست. قري شته ا ست كه با احكام و نهيرا ستوار ا سازي،اوج يك تفكر ا

رود. تكرار داي روشفففن و با آدنني منظم به جلو ميدسفففتورالعمل

ساب ستونح سله مراتب تكميلي خود تكرار شره  سل ضادا در  دا و ف

 داي حقيقت جاويران است.زمکمه

معماري در بخش دريافت وجودي خود )احسفففاس و ادراك ايسفففان از 

گذاري ه مقرماتي دارد كه دنرسففففه از طريق جايمعماري(يياز ب

تناسبات كوچك و بکرص يسبت به مكان ومركک معين ضمن رشر اعراد آن 

دا و يفوذدا از بيرون به كنر. در خايه سفففنتي حركترا فرادم مي

داخل فقط يك حقيقت فردنني ييسفففت بلكه از ورودي تا حيا  مركکي 

اايه صحيح از داي آمادهي صلي خايه را سازي دريافت  جودر و مكان ا

ييک به دمراه دارد. عبور از كوچه و خيابان به بهاتي طراحي شره، 

شت از اين داراي كليه آرمان ست وبردا داي طبيعي و ماورا طبيعي ا

 ايناري درگک ميسر يبوده است.گويه فضادا با سهل

ماران غربي  كه برخي از مع نرسففففي ايرايي بر خالف چيکي  طراحي د

اير فقط از عملكردداي مادي و طواليي سعي در ابراز آن كردهداي مرت

كنر. اشففارات واالي دينر ييک دربردارد  كه شففناسففي تبعيت يميبوم

دا را ذدني و فردنني الزم براي ادراك آن بريهي است چنايچه موقعيت

از بيننره سفففلب كنيم درگک قادر به ر يت و دريافت اين غنا و 

 فردنني يخواديم بود. -ياقليم-شرهتركيب حساب
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سأله درون  ست. ويژگي موازي با م ضاي معماري ا گرايي،مركکيت در ف

صر پراكنره)كثرت ضاداي سير تحول عنا دا(به وحرت مركکي در اغلب ف

ام مي سالم به چ سهخورد. حيا  خايهمعماري ديياي ا ساجر،مرر دا دا،م

سته سرادا د اكيل ددنرو كارواي صر داي ت سايرن عنا ه اين تفكر و ر

به مركک جمع يه و دور  يا يات.م يا جکئ نره تنوععملكردي  دا و كن

تواير چيکي باشنر. اين فضاي درويي مركکي كه گاه ميدا ميگوييگويه

دا بوده و اصل و كننره تمام فعاليتغير از حيا  مركکي باشر تنظيم

ست كه يقطه عطف و  سمتي قائل ا ضا را در ق ستثنايي مركک ف عروجي ا

 ددر.در آن رخ مي
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جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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