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  نقش سازه در ساختار زيباشناسي معماري معاصر
  

  * * *دكتر آژنگ بقايي
  01/12/86:   تاريخ دريافت مقـاله
                                     11/03/87: تاريخ پذيرش نهايي

  
  
  
  

  چكيده 
  

لجوقي و تيمـوري و در اروپـا        خصوص سـ  ه  پيوند فرم معماري و سازه براساس شواهد بسيار در معماري گذشتة ايران ب                 
پـي تحـوالت     به تـدريج ايـن پيونـد در       .  و همچنين معماري بومي اكثر كشورهاي جهان وجود داشته است          )بويژه گوتيك (

ايـن  . زيبايي و اسـتواري جديـدي را شـكوفا كننـد          ) معماري و سازه    ( اين دو خويشاوند     تااي باشد   تواند دستمايه معاصر مي 
پـود سـيماي شـهري، فـضايي كيفـي و مبـين         و فضاي معماري در تار    ترديد بي. پويدميا  ر ن روش بررسي وجوه اي   مقاله،

 ي بـا بيـان  همـراه  شكل گيري فضاي معماري و سازه بـه طـور همزمـان            -1: بر اساس اين روش    .خصوصيات بصري است  
 معمـاري اسـت پـس ايـن     ايست كه فرم سازه اساس زيبايي فـضاي  معني شناسي و نماد پردازي به گونه-2است،  بصري

  . اسي جديدي را ايجاد كندتواند ساختار زيباشنروش مي
اي در  هـاي ويـژه   آوريفـن آورد كه حاصل خالقيت در سـازه، فـرم و           سازه تنديس خاصي را پديد مي      پيوند بين فرم و         

  .ساخت است
  
  

  سازه، فرآيند طراحي، زيبا شناسي، نماد، بيان بصري، فرم :كليد واژه ها
  
  ، تهران، ايران واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي،  دانش آموخته دانشكده هنر و معماري*

  Azhang.baghaei@gmail.com Email:   
بررسي جايگاه سازه در سـاختار زيباشناسـي معمـاري    "  عنواناين مقاله برگرفته از رسالة دكتري آژنگ بقايي به راهنمايي دكتر ايرج اعتصام با       ** 

  . در دانشكده هنر ومعماري واحد علوم تحقيقات از آن دفاع شده است13 85 است كه در ارديبهشت "معاصر
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  مقدمه
اشناسـي بـه آن   اي زيبتـر بـه عنـوان مـسئله     سازه در معماري به عنوان اولين مسئلة مهم بر پا سازي فضا مطرح است، اما كـم                     

يـن پـژوهش بـا تحليـل توصـيفي و           ار  د. شـود نگريسته شده زيرا كه زيباشناسي غالباً در آخرين مراحل طراحي و ساخت مطرح مي             
ـ  -اي  هـاي سـازه    عناصر، مفاهيم و اصـالت     زا ايي كه در طراحي آنها    هنتطبيقي، ساختما  نـايي اسـتفاده شـده      عم -مي  مفهـومي   وب
ها و ارائه نمودارهاي ارتباطي و تفسيري پرداختـه خواهـد           وند و در مرحله بعد به تحليل اطالعات و مدل         ش بندي مي  شناسايي و طبقه  

ط و خصوصيات مهم پيوند فرم و سازه است و در           ا نق ،تكاسي و يافتن ن   رربروشي براي    يابي به ستد اصلي اين پژوهش     فده.  شد
ت خاندر ايـن رابطـه شـ      . تسـ هـا ا    و ايده  مهيفام اصر در جهت انطباق   دن فاصله خالي معماري مع    كر براي پر  شيورپي آن پيشنهاد    

) يـك رابطـة ميـان متنـي    (طراحي معماري و طراحي سازه،       رِندر پي شناخت رابطه ميان ه     . صحيح و كامل اولين مرحله عمل است      
 روابط خاص حاكم بر اجزاء      كند كمك مي  ،گذشته معماري احيطرهاي  شيوه بررسي برخي از  .  جزئي از اجزاء فرم معماري است      هساز

هاي هاي آن درمعماري معاصر، باعث بوجود آمدن روش        از ويژگي  يخهاي ساختاري و اشاره به تداوم بر      معماري را يافته و با تحليل     
   .جديد طراحي گرديد

زم پيوسـتگي انديـشه     بينش جامع مستل   هر«عماري  م ،ركتاب فضا، زمان   د ديونگيه بي مناسبت نيست كه به گفته        تذكر اين نك        
  ).12؛ 1353،گيديون (»درگذشته و آينده است

پايه  بر تحليل،   هاي استدالل و    از روش . است معاصر  معماري زيباشناسانة    ساختار در  سازه  جايگاه  بررسي مقاله    اين   اصلي  هدف      
آيد كه بوجود ريه نظ ساختار  تاروابط بين آنها استفاده شده       و   هاماهيت پديده   كشف

  :  باشدهاي زير ميبرپاية ايده
   .اي در معماري معاصرهاي سازهسي چگونگي استفاده ازايدهررب 
  .برسي سوابق نقش سازه بر ساختار زيباشناسي در گذشته 
 . جديدآوريفناي با نمايش سطوح سي نحوة نماد پردازي سازهبرر 

 

  روش تحقيق 
 كـه   اسـت   يبـ يكتر  روش    بر مبناي  قيقحت  اين  رد  ادهفاست مورد  روش   ماهيت    

ــروزه  ــاري  در  ام ــات معم ــرا   تحقيق ــوردي و "آن ــات م ــتراتژي روش مطالع   اس

   .)1تصوير  (مينامند1"تركيبي
 كه سوژه هم بدون      است هاي معماري  اين روش در بسياري از پژوهش           كاربرد

  ات موردي كه  نوعي پژوهشروش مطالع  در. تواند بررسي شودمتن مي متن و هم با
بـه   -شـوند   مي مطالعه تنها يك مورد متمركز      برخي ازمحققان روي   .تواند موردي ارزيابي شود   اي مي پديده تقريبأ هر   كيفي است، 

سـاخت   دهند چندين مورد را براي انجام مقايـسه،       استثنايي اين روش، پژوهشگران ترجيح مي       منحصر به فرد و    ه كيفيات ــــواسط
مندي پژوهشگر به   هدف اين روش از مطالعات به منظور روشن نمودن يك پديده و براساس عالقه              .تعميم آن مطالعه كنند     و ريهنظ

  روش مطالعات موردي و استراتژي تركيبي: 1تصوير
  ) (Groat, 2002 :مأخذ
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    شـرح جزئيـات يـك پديـده، امكـان بـسط تعـاريف،              :شـود    روش انجـام    ازسـه   يكي  نيز بر اساس   موردي  مطالعاتاست  يك پديده   
  .گذاريارزش

  

  پيشينه تحقيق 
گـردد، سـابقه   هاي گذشته در تهران برگـزار شـد بـر مـي        سال كه طي  تحقيق به كنفرانس سازه و معماري        پيشينة          

 در دورة سـلجوقي و      .گـردد  بـر مـي    ،هـا ها و تويزه   ابداع طاق  بااي در ايران شايد به دوران ساساني        معماري با عناصر سازه   
اي بـه شـروع دوره رم و         معماري اروپا ريـشه زيباشناسـي سـازه        در. تيموري نيز با چيدمان خاص آجري به اوج خود رسيد         

 مـصالح تـوأم بـا       آوريفـن گـردد و سـطح      هاي مگاليتيك برمـي   چيدمان جديد مصالح و خارج شدن معماري از محدوديت        
هـاي جديـد سـاخت      روش اهيمفـ م اي و اما بازتـاب عناصرسـازه     .رسداي در دورة گوتيك به اوج خود مي       زيباشناسي سازه 

 چه بـه لحـاظ      قولهاين م . ومصالح در عرصه اجتماع و ساخت فرهنگي جوامع در دوره معاصر همواره مورد توجه بوده است               
نيته مطرح شـده اسـت      درت و م  نس –ز مباحث مهم در كنش متقابل بوم        ا و چه به صورت عيني و كاربردي همواره          نظري

در زمينـه معمـاري بـه    امـا  . ستا  ايي نوشته  يا ترجمه شده   هماعي، فلسفي، نظري و هنري مقاالت و كتاب       تجادر مباحث   
  .صورت بسيار محدود به آن پرداخته شده است

  

  فرضيات 
گونـه آن    گيرد كه اين   شكل مي  " بازتاب جايگاه اصالت و زيباشناسي سازه در معماري معاصر           "مسئله اصلي تحقيق براساس           

يباشناسانه معماري معاصر چگونه است؟ براين اساس شماري از سئواالت براسـاس تنـوع              جايگاه سازه در ساختار ز    : كنيمرا بيان مي  
  :آيد كه مي تواند به صور زير مطرح شود هاي آن پديد ميكاربرد سازه در معماري و بازتاب

 ).سير تحول(شده است   استفاده  معماري فضاي  به   دهي  شكل  و  دهي  مفهوم  براي   معماري  مختلف  هاي دوره در "سازه "  از 

 .است   موثر بوده سازه  شناسي  معاصر برجايگاه زيبا در معماري   سازه و مصالح  هاي آوري نو و   آوريفن 

 . است  هويت و  اصالت  معنا و نوعي  خلق   براي معاصر غالباً   در معماري  و سنتي بومي   معماري اي  سازه اربردعناصر و ويژگيهاي ك 
  

 قلمرو نظري طراحي معماري درموضوع 

نتيجه كلـي از تحـول    دو كاربرد، هها ب گونه سازه  نيا  براي ارتحول گرا   بتوان اصطالح    ا اگر يوآور  نهاي  بررسي ساختار سازه   رد     
  :يدآمي پديد دوره معاصر در هاسازه
 فـضايي   انه بـه عنـو    كـ  2تريم هـا  آ:ت مثل   سازه اس  انات فراهم آمده از   كي آن خاص ام   كه تجربه  دايش عناصرفضايي جديد،  پي •

  نـايي مطـرح     مع –فـضايي     عنوان يك عنصر   به وآورده است    فرايند طراحي معماري بوجود    اي درطراحي و  جديد جايگاه ويژه  
شود نوعي فضاي بزرگ پخش و متمركز در  معادل آتريوم كه معموالً در فارسي سرسرا گفته مي        ) فرم شكل و  فارغ از (شود  مي

آتريم در معمـاري    .  عمومي است كه نياز به فضايي بزرگتر از يك ورودي  براي مكث و فضاهاي مشترك دارند                 هايانساختم
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  بزرگترين فضاي عمـومي در بـدو ورود   ،ها و غيره  فرودگاه ها،هتل ،اهمثالً در ادارات، وزارتخانه   . معاصر كاربردي فراوان دارد     
  .دهدرا تشكيل مي

اي يا ملي مـؤثر بـوده وكـاركرد         هاي منطقه سطح پروژه  در ه غالبأ  ك هاي راه آهن يا مترو    تگاهسانند اي م،  ضاهاي عمومي جديد    ف •
ايـن   اجرا در  هاي ساخت و  زيرا به دليل سنگين بودن هزينه      معماري است،  گرايي در نتيجه كاركردي سازه   نيترهممين عامل   ا .دارد

 اي يـا شـهري هـستند و   منطقه ملي و رماي آنها درسطوح سياسي،رف است كه كااردي و موثار پيرامون نيازهاآغالب  ،فرآيند طراحي 
شخصي نبوده بلكه    عملكردهاي مورد نياز غالباً مسكوني و      ناهاي فضايي معماري يا هم    سوژه

  .عمومي هستند

روابـط متقابـل بـين       ه هرچه بيشتر كل نگر باشـد و       ك سيستمي تمايل دارد   به  تحليلي ره      
تمايل بر اين است كه كليت،      ببيند و  تماميت بگيرد و   نقش آن اجزا را از كليت و       يف و ظاو اجزاء
ت منتـزع شـوند،        تكليف اجزاء را روشن كند واجزاء      ي ويژه وتصويري ذهني،   موهبا مف  هم ازكليـ

  .آيد الزم است نخست يك كل تجريدي بوجود
 .باشـد  اي خاص متمركـز   حوزه  بر تواندبررسي مي   طراحي هر  نظريهي از   تمتحليل سيس در       

اعداد  كند كه  زيبايي، و    عملكرد همانقدر اهميت پيدا مي      زمان، و  هك  مهم است  مكان همانقدر 
توانـد در   قـدر مـي    همان عواطف بصري و سازه       اهميت دارند كه احساس و     ن قدر رياضي هما 

  .دساختار زيباشناسي بنا مهم و مؤثر باشد كه جزئيات معماري مؤثر هستن
  

  آوري ساخت  سازه، فرم معماري و فن
 و ميـزان  هگـا ي از پرداختن به هر بحثي پيرامون فرم و سازه و ارتباط اين دو مقوله مهم و كليدي در معمـاري بايـد جا                قبل           

بررسـي كنـيم    جالب اينجاست كه مهم نيست معماري را در چه دوره زمان و مكـاني               . ده شود يديده و سنج   ،حضور پديده فن آوري   
فـن آوري آن     زانـــــ  كه براي سنجش آثار معماري در ادوار مختلف و ميزان حضور سازه و رابطه سازه با فرم بايـد نـوع و مي                       چرا

            از دو وجه مكملآوريفنور به همين منظ .سنجيدرا  ياندوره زم
                                            :  متمايز موثر بر ميزان نوآوري فرم و سازه استو

  آوري ساخت و اجرانف •

  ن آوري مواد و مصالحف •
 م هـستند  هم يداري ساختمان و نحوه پرداختن به هندسه طرح       اپ حاسبةم فن آوري ساخت و اجرا عوامل مختلفي چون علومِ        در       
دسترسي به اين علوم چه به صـورت        . ثرندؤ در پايداري فرم م    هكت  سا مبتني بر ميزان و نوع علومي        راي هر نوع هندسه و الگو     جو ا 

  هاي گوتيك يا تيموري و سلجوقي بوده چه به صورت علم محاسـبه پايـداري سـازه كـه امـروز            در دوره به صورتي كه    تجربي مثال   
 داشـته   د و بـسزايي   يزه تـاثير شـد    ا بر شكل و فرم س     ،يخي و معاصر آن   ار حالت ت  و است در هر د     آن اي قادر به انجام    آوري رايانه فن

  . است

اري سازه، فرم معم-2تصوير   
1371بزرگمهري، :مأخذ  
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سازه، معماري و   "آغاز تاريخ مدون معماري سه مقوله       از       
 معناي اصلي خود در هر زمـان يكـي          هب 3"تكنولوژي ساخت 

شد در هر سه عرصـه،        ناميده مي  "معمار"اند و كسي كه     بوده
ايـن  . تخصص داشته اسـت    ،اژه امروز و هخبرگي و دانش يا ب    

يـل پيوسـتگي   تخصص و بصيرت در هـر سـه عرصـه بـه دل          
  تمايزي كه امروز بين اين . ا پديد آمده بوده هـماهيت عرص

. پيچيدگي پيـدا كـرد     رش و تسگرشد يافت و     ،ها مربوط به اين سه    ها و دانش  عرصه وجود دارد از هنگامي پديد آمد كه آگاهي         هـس
 يـاز بـه داشـتن سـرپناه بـراي     ن اساخت ب شروع شد و ضرورت مسئله  تخاكنولوژي س تاي به نام      صورت مسئله  اب رديد، موضوع ت بي

  .د ششروع انسان
سـر  و درك هر چند ابتدايي او از سازه باعث پابر جا مانـدن              ين نسبت به آنچه كه نياز داشت      تسخمندي انسان ن  شوهاين   پس       

 اسـت  ام با دانش ساخت بودهاي تو ساختاري سازه واجد 4نگاري هاي دست بشر به لحاظ تاريخ اولين ساخت سپ. )3تصوير  ( پناه  شد  
                                                                                  .)يك نمودار شماره(

  
  
  

  

  نگارنده:   مأخذ                     آوري با فرم معماري                                                                               رابطه سازه و فن-1نمودار شماره 
  

ت كـه داشـتن   ـــ اي ميتوان نتيجه گرف هاي سازه لحاظ داشتن دانش ساخت و بصيرت هر چند تجربي و ابتدايي از رفتار فرم             به       
است حتي اگر وارد عرصـه       حرهايي است كه در مسئله ساخت و سازه مط         خالقيت الزمه جهش  

هـاي    در عرصـه   "سازه، معماري و تكنولـوژي سـاخت      "عنصر  ستگي سه   پيو. هنري آن نشويم  
نه انسان نيز وارد عرصه ساخت شد و به مدد          داتاريخي ادامه پيدا كرد و از آنجا كه قريحه هنرمن         

سـه  . دنـ باص همان دوره دسـت ي     اخ يك ساخت نكتها در هر دوره توانستند به       نسانا قيت،الخ
   :عامل مهم

جديـد   عـاد  اب -3 ،   عابـدا  القيـت و  خ -2 ايده بـه فـرم ،        تبديل آن  اي و يدايش ايده سازه  پ -1
  .  حاصل همسويي خالقانة سازه و معماري است،زيباشناسي

 لصـ در فارسـي نـدارد و ايـن واژه حا           ادل مناسـبي  عم د كه ه شو راشااژهاي  و  هبالزم است        
  ه به كيفيتي اشار5تانيكستك: نكات مهم اين گفتار دارد هبمي است كه اشاره ـمعاني و مفاهي

  ا باشند و هم به كار ـن چيزهايي است كه هم زيبـاري دارد كه معنايش شامل ساختـ از معم

  
  رم معمـــاريــف

Architectural 
form

 
   ساختآوريفن

Construction

 ازهــس

Structure + 

   مسجد جامع اصفهان-4تصوير 
   1377،براند: مأخذ 

 Robbin,1996 :مأخذ تدايي سازه بر اساس نيازها       درك اب-3 تصوير
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يا اسـتادي در سـاخت    6ساخت ر تبح فيتي ديگر نيز در معماري وجود دارد كه آنرايزندگي كاس آيند يا به طور كلي هنر ساختن و مي
خت كيفيتـي  اسـ  ند سازه، معمـاري و تكنيـك  پيو. كند تمان را به هنر نزديك ميريج تكنولوژي ساخددانيم و اين كيفيت نيز به ت      مي

  .يد آورده استدپ درخشاني در معماري را ت كه دوره هايسا مشترك
ـ ريخ ساخت اين گنبد مربوط ات ،د خاكي بنگف به   ورعك آن، م  وچ اصفهان و در گنبد ك     عمادر دوره گوتيك و سلجوقي در مسجد ج        ه ب

و در دوه گوتيـك نيـز     ).4تـصوير ( ميالدي است كه مورد ستايش پژوهـشگران دنياسـت   )1088( ي حدودهجري قمر) 481(سال 
 اي و روحية فضايي گوتيك است و ابداع پشت بندهاي معروف گوتيك كـه نـوعي     سازه هاي  سيستم انتقال نيرو دقيقاً منطيق با فرم      

هـاي سـاخت پيونـدي      روش اسي معمـاري  ـازه و زيباشنـ   ـــ ب اسـت كـه س     ــك براي آن دوره است مؤيد اين مطل       ــت و سب  ـهوي
  .ه دارندـوآورانـگ و نـهماهن

هـا و اجـراي سـبك نـشان         دياگرام انتقال نيرو دقيقاً هويدا و آشكارا با فرم        . هاي گوتيك تويزه  اي و پشت بندهاي پروانه  : ل دوم اث م
  .شودداده مي

  
  
  

      
   

  

                                                                                                                
                                                                                                                    

  

ـ  زئينات و اجزاء دارد، قابـل قيـاس       ت رد كه   يياه اظ اجزاء سبكي و خصوصا آرايه     حل گرچه اين معماري به           هنـر انتزاعـي دوره      اب
اين  اي مهم در   نيست ولي به لحاظ همنشيني سه عنصر ياد شده كه نقطه           يرستدار  كاسالمي نيست و اصوال قياس آنها هم چندان         

اين شيوه معماري جايگاه    )  ساخت آوريفني،  ارعمم مسازه، فر (مقاله است،   
ترديد در ميان    ايش شيوه گوتيك بي   پيد. رب دارد خاصي در تاريخ معماري غ    

 كه اقدام به احيـاي  "سوژه" است و توسط كشيش 1144 و   1137هاي  سال
س كرد رخ   رير پا هش  واقع در كنار   "كليساي شاهي دير سن  دني     "ساختمان  

اي در معماري گوتيك نكتة مهم حركـت         ستجوي افعال سازه  در ج ته  الب .داد
مان به سمت بيـرون اسـت طـوري كـه بيـشترين             رون ساخت  د دادن سازه از  

اي از آن نبوده     هاي گذشته چاره  ريامعم اي كه واقع در    سنگيني عناصر سازه  
تـر و  تر و فضاي خالي ظريـف سبك به حجم بيرون محول شده تا داخل بنا         

ساخت در گذشته دور      معاصر و فن   آوري فن هاياوتفت.  تر به نظر آيد   عظيم
   . در همين نكته است

  
همان: مأخذ              دو لو سازه پيشنهادي ويوله-6تصوير   

 

 گوتيك پشت بندهاي پروانه اي وتويزه هاي-5تصوير
Trachtenberg,1986 :مأخذ    
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  گسترش نقش سازه در معماري 
  :  به دو شكل در معماري موثر است"زهسا"نقش       
بـي شـك   .   عملكرد تنديسگون-ب.   عملكرد ذاتي سازه كه تحمل و انتقال بار و به عنوان اسكلت نگه دارنده ساختمان است   -الف
 هاي علمي تــپيشرف) فوالد(  د انبوه آهن  ــتولي .شدي آغاز   ـصنعت رش نقش سازه در معماري به معناي معاصر آن با انقالب          ــگست

 ازهـازه و مهندسي سـ    ـدات صنعتي، مدون شدن علم س     ــت و تولي  ـ در زمينه صنع   آوريفنهاي  علم مواد و مصالح پيشرفت     در زمينه 
ر معمـاري بـه   بي شك در گسترش نقش سازه د) هاي مهندسي ساختمانرشته پلي تكنيك پاريس و تاسيس بعد از تاسيس مدرسه   (

هـاي آهنـي و     سـازه  در شروع گسترش معاصر اين بحث ابتدا بناهايي برپاية سبك گوتيك ولي با            . معناي معاصر آن موثر بوده است     
ي گوتيك بر پايه طراحي فـرم  از معمار  ، متأثر19 دوك، در اواسط قرن  لوسازة پيشنهادي ويوله ) 6تصوير  . (جزئيات مدرن بنا شدند   

  .    تو سازه بوده اس
  

  )جريان انتقال نيرو ( سازه، زيبايي و صداقت 
اند كه توجه به سـازه سـاختمان بـه صـورت غيـر قابـل       چنين استدالل كرده) چون ماريوسالوالدوري(اي محققين معماري،  عده      

، و شـايد بتـوان   يـست  صـحيح ن البته بيان اينكه زيبايي ضرورتاً به سازه ساختمان بـستگي دارد،          . اجتنابي منجر به زيبايي خواهد شد     
هـاي كـامالً صـحيح، از       رسند، حال آنكه بعضي از سـازه      ها با سازه نادرست دوست داشتني به نظر مي        نشان داد كه بعضي ساختمان    

بنابراين بيان مناسب و درست سازه جزء الزم زيبايي ساختمان اسـت ولـي بـه تنهـايي بـراي      . نقطه نظر زيبايي راضي كننده نيستند 
برخي معماران مانند پيرلوئيچي نروي، البروست معمار كتابخانه سنت ژنويه در پاريس، برالخه معمـار              . يي ساختمان كافي نيست   زيبا

كنند كه ساختار زيبايي جديدي در سازه هـا و          و كاالتراوا چنان الهام و احساس هنرمندانه را وارد سازه مي           ساختمان بورس آمستردام  
 توان نتيجه گرفت دانش درك سازه به عنوان قسمتي از معمـاري و زيبـا شناسـي تلفيقـي                  بدين ترتيب مي  . آورندمعماري بوجود مي  

 و پيوند مشترك و درك متقابل سازه، معماري و زيبايي تخصصي است كه جز از معمار و طراحي چيره دسـت بـر                    است اهميت   واجد
هاي اساسي  ساخته مي شوند، پس توجه به سودمندي يكي از تفاوت         ها هميشه براي اهداف معيني      صداقت؛ از آنجا كه سازه    . آيدنمي

به عبارت ديگر مفهوم سـازه      . شود اي بخاطر خود سازه ساخته نمي     در نتيجه هيچ سازه   . ايست بين ساخت فضاهاي ساختماني و سازه     
تعادل، پايداري، عملكرد و :  كهعنوان نمودتوان چنين گيري كوچك از اين بحث ميدر يك نتيجه . گاه صحيح نيست   براي سازه هيچ  

دل، پايداري و  تعاواجدها اصوالً و ماهيتاً كنند و از انجا كه سازه   در سازه را بيشتر مطرح مي     "زيبايي"زيبايي عواملي هستند كه بحث      
  . كنندخصوصيات اصالت صداقت و زيبايي را بر اين اساس مطرح مياين . عملكرد هستند

                    7 ". مـراد از صـداقت در معمـاري، همـين آشـكار گذاشـتن عوامـل سـاختماني و تاكيـد بـر آنهـا بـود                        "به نقل از دكتر مزيني          
، جريان انتقال نيرو نشان دهندة يك برداشت انتزاعي و          است  كه آثاري از معمار معاصر سازه گرا سانتياگو كاالتراوا            8 و   7در تصوير   

  . )8 و 7تصوير (هد د كه زيبايي و صداقت را در اين روش نشان مياسته با ماهيت استاتيكي و عددي هنري از ساز
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  Calatrava, 1996  :مأخذ  آثاري از سانتياگو كاالتراوا                                                          -8 و 7تصوير 

  سازه، نشانه شناسي و معنا

. ه و فرآيند اوليه طراحي ايده، همواره داراي ميلي براي نسبت دادن يك هدف و يا معني به معماري يا يك پروژه بوده است                       ايد     
 داراي  "ايـده يـك پـروژه     "به هر حال    . اي باشد اي از موضوع و يا انگيزه     حال اين معني مي تواند زيبا شناسانه، اجتماعي و يا نشانه          

 ايده و پيش تصورهايي     واجددر زمان حاضر معماري و طراحي غالباً        . ف يا معني خاص به پروژه است      ميلي براي نسبت دادن آن هد     
است كه گاهي كمتر قابل پيش بيني است و در پي نوآوري و خالقيت است، اينجاست كه خلق نشانه و معني و آفرينش اثـري كـه        

د معني و نشانه بودن به يك اثر بار معنـايي يـا زيبـايي شـناختي                 اما هميشه در پي ايجا    . يابدداراي پيامي مفهومي باشد اهميت مي     
 شده يا بعد از خلق اثر مفاهيم و معنـايي خـاص از              يردهد، بلكه آثاري وجود دارند كه معني و نشانه بعد از بوجود آمدن آنها تفس               نمي

يعني طراحي با هدفي صورت گرفتـه       . آنها اقتباس شده است   
شـود    كـه در اثـر مـستفاد مـي         ولي به طور دقيق تمام معاني     

ه نحـوه اسـتفاده از      ـده طراحي طراح نيست بلك    ـوط به اي  ـمرب
      برخي عناصر و نوع طراحي است كه بـه اثـر بـار معنـايي يـا                 

هاي معماري  در بسياري از طرح   . دهدزيبا شناختي خاصي مي   
معاصر و گرايشات سبكي تالش براي يافتن نـوعي زبـان يـا             

وجود دارد، ولي در اين بحث تمركز بر شناخت تاثيرات زيباشناسي و سازه  بر نـشانه شناسـي و معنـا در معمـاري                         معنادار كردن اثر    
اين تعـاملي اسـت بـين       . كندتواند در ايجاد نشانه و معنانيز مؤثر باشد، كه اهميت اين عنصر را مهم تر و بيشتر مي                 است و سازه مي   

رابطه بين فرم و سازه يا بـه عبـارتي رابطـه    . دي است و دوتاي ديگر مفهومي و ذهنياين سه مقوله كه يكي از جنس فيزيكي و ما        
 ساخت سازه و فرم معماري نكته ايست كه خاص معماري معاصر نيست و از جمله مباحث و نكات كليدي و با اهميت                       آوريفنبين  
ژي جديد و به خصوص بعد از انقـالب صـنعتي و         هاي اجرايي و تكنولو   رابطه بين فضاي معماري و فرم سازه با ظهور تكنيك         . است

  .ابداع سازه مستقل فلزي و بتوني متحول شد
  
  

  

  
  ومعنا نشانه

مقوالت مفهومي و 
 غير مادي

  

سازه
 مقوله اي مادي

نگارنده:  مأخذ                     ارتباط سازه با مقوالت غير مادي-2نمودار
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  يمفهوم زيبايي و زيبا شناسي در معمار
بـه   - او   "مخلـوق "ماند كه شخصيت كسي كه خالق ساختمان بوده است خود را نشان بدهـد و                همواره آنقدر آزادي باقي مي    "     

 " 8.تواند يك اثر حقيقي و اصيل هنري باشد ي فني مي  علي رغم تمام اجبارها-شدشرط آنكه خالق يك هنرمند با

مـثالً در   (   در مصالح بوجود آورنـدة معمـاري اسـت         9 " ارگانيزم انتقال نيرو     "پايه مطالعة راه حلهاي    طراحي جديد و مدرن، بر          
 ايـن  )دهنـد هاي معماري را تـشكيل مـي   جديد كه فرم   هايهاي جديد همان سازه   گوتيك همان سنگهاي بدنة اصلي و در معماري       

            هـا و اجرايـي مـستقل اسـت كـه     ايـن راه حـل بـر پايـه قـسمت     . تواند ارائه دهـد    مي 10" ارگانيك سازه اي   "روش نوعي راه حل     
گيري از همـسازي    نتيجه با بهره  در  . سازددهد فرم معماري را نيز تعريف و هويدا مي        در عين حال كه وظيفه انتقال نيرو را انجام مي         

بتنـي يكپـارچگي فـرم معمـاري و         هاي فوالدي و آلياژهاي فلـزي و يـا          حلهايي كه بر پايه سازه    ارگانيك سازه و فرم معماري و راه      
  .آيدارگانيزم انتقال نيرو بوجود مي

ها و مصالح سـنگي و نـوع چيـدمان و                و اين مشابهت در معماري همسو با سازه و معماري گوتيك است كه استفاده از سنگ                
هـاي  ها و تجارب ويوله لودوك در اواسط قرن نوزدهم بر پايه درس           نظريه. ها بر پايه جهات استهالك نيرو را بكار بسته است         فرم

ريـان  هاي وي كه فرم آن مطابق جهاي فوالدي را در فرم و حجم و نما ويا نماهاي داخلي استفاده كرد، شكل سازه        گوتيك؛ سازه 
ايده مبتكرانـة وي بعـدها انجيلـي بـراي فرانـك لويـدرايت و                ). 6تصوير  (نيروها است و نوعي صداقت معمارانه را به همراه دارد           

ها سعي شد خالصه و چكيده تاريخي بحـث و نتـايج آن    براي بيان نتيجه بحث زيبا شناسي سازه     11.مدرنيست ها اوليه بوده است      
آنچه بـه   . هاي نوآور مطرح هستند به شرح خالصه بيان شود        يني كه در ساختار   زيبا شناسي در سازه         آورده شود و مفاهيم و مضام     

  :هاي نوآور موثرندافزايد اينست كه اصول زير در زمينه زيبايي سازهارزش نگرش زيبا شناسي در سازه مي
 . هستند" تجسم زيبايي در ايده "هاي نوآور سازه 

 .گيرند تقليد و سبك قرار ميهاي نوآور به دور ازسازه 

 .شودآوري رياضي ديده ميهاي نوآور معاصر نوعي زيبايي و مكاشفه چه به صورت فرمي يا به صورت فندر ساختار سازه 

 .ماند  ارزش باقي مي10اي كه بيان نوآورانه دارند در زيباييشان وااليي در ساختارهاي سازه 

 . مشترك است) در اين روش( كنند  هايي كه مسئله زيبايي را بيان مي در اكثر  سازه" نماد و نماد پردازي" 

 .دهندتوانند دريافت زيباشناختي را تحت تاثير خود قرار ميها ميسازه 

 .توانند  معنا را بازنمايي كنندبسياري از آنها مي 

 .ها پراكندگي معنا و فرم وجود ندارددر اين روش در اكثر سازه 

 .دهندتوانند مخاطب را بسيار تحت تاثير قرار ميها ميزهاصل بداعت هنري سا 

  .و اين سه اصل بايد مسئله اصلي اين روش باشد:  باشد4 و 3تواند الگوي مطرح شده در نمودارهاي يك تركيب هنرمندانه در روش طراحي با سازه مي   
 دهه هفتاد بر اساس نوآوريهاي فـن سـازه در شـيكاگو              گسترش استفاده از سازه در معماري يا به عبارتي سازه گرايي در سالهاي            

جواني به نـام فـضلورخان اهـل بـنگالدش           اين سالها ساخته شد مهندس مسلمان      طي در آسمانخراشهايي كه     .شروعي تازه يافت  
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  كـه  ١3  ابداع كرد و درست در همين سالها بود كه سيستم ديگري بـه نـام سيـستم كشـشي               12ايسيستمي به نام سازه هاي لوله     
   .مركب از سيمهاي ضخيم فوالدي كه در واقع ساختمان بدان آويخته مي شود يا در فضا معلق مي ماند ابداع شد

  
  
  
  

  
  
  
  

  
       

  كليت فرم دارد "ايده، فرم در معماري اگر مهم ترين جزء فرآروند طراحي باشد ، تاثير مستقيم بر شكل معماري حجم و نهايتاً                            
از طرف ديگر بايد توجه خود را به فضاهاي جديدي كـه    . م شاخص ترين بخش آثار معماري و تاثير گذارترين آنهاست         پس ايده و فر   

 ايـن   و درآمدنـد  15 تاريخ به صورت الگوهاي بـوم شـناختي          طي كه   14در اين زمينه بوجود مي آيد معطوف كنيم الگوهاي كاركردي         
  )5نمودار . ( بوجود آورد"تغيير رويكرد در طراحي "حي يا تواند تاثير مهمي در روش طراتبديل و تغيير مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گيرينتيجه 

پايه يكپارچگي فرم معمـاري و سـازه قـرار گيـرد از آنجـا كـه                  هاي استادانه و مدبرانه در سازه مطرح مي شوند وقتي بر          حلراه   
    بنـابر ايـن سـازه      .دتواند بسيار مـورد توجـه باشـ       كند مي ا مي مباحث زيباشناسي مرتبط با معماري را وارد مقولة سازه و ايستايي بن           

در طرح هايي كه سازه نقش ساختاري در زيباشناسـي آنهـا            .  صفاتي باشد كه كيفيت فضاي معماري را افزايش دهد         واجدتواند  مي
  :دارد صفات زير ديده مي شود كه مي تواند جداگانه مورد تحليل قرار گيرد

  غالباً اين الگودر ساختارهاي بومي مثل انواع .روش و حركت بدست امده از نمونه هاي موفق كه مي تواند به شيوة طراحي تبديل شود  -5نمودار
 نگارنده:                                                             مأخذ                                                    .وند شهاي عشايري در دنيا ديده ميخيمه

             تغيير رويكرد در طراحي
Changing of  

(Approaches in Design) 

 تغيير الگو به استعاره بوم شناختي
(Meta-Pat) 15 الگوهاي بوم شناختي 

(Functional Pattern) 
  16الگوهاي كاركردي
(Eco-Pat)  

  تبديل 
  

 نگارنده:  همنشيني دو كيفيت مهم در معماري                                                                   مأخذ-4        نمودار

 نگارنده: ذخ مأشدني از سه عنصر مهم در فرآيند طراحي معماري                                    ن تركيبي جدا-3مودار      ن
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بـدين معنـي كـه اسـتهالك و     .  راه حل هاي سازه اي منطبق با فرم هاي ارگانيـك  -ب    . معماري و سازه   يكپارچگي طرح    –الف  
 اين نوع راه حل ها غالباً استادانه و مدبرانـه پـردازش شـده    –ج  .انتقال نيرو در بطن فرم است و نيروها منطبق با فرم معماري است    

بنابراين براساس مباني بصري، فرم جديد، خوشايند است يا اصطالحاً    . ي دهد   شان م  ن است و نوعي ابتكار و خالقيت را در بطن خود         
هاي سـاخت آن نيـز        است، كه جزئيات و ظرافت      17 و عملكرد گرايانه   16 اين راه حل ها غالباً خردمندانه      –د  . خوش چشم وزيبا است   

نوين طراحي عـالي بـا سـازه در يـك سـاختار زيبـا               در نتيجه اكنون براي شيوه هاي       .  .بايد مورد توجه و داراي همين صفات باشد         
مرتبط با گذشته، حال و آينده مي تواند مورد توجه و نظر قرار گيرند و بكار گرفته شوندكه اين قواعد پيشنهادي                      18هايشناسانه  اليه  

ود ، مـي توانـد بـه سـه          بر اساس مباحث اين نوشتار است و براساس تنوعي كه در عرصه زيبا شناسي سازه در معماري ايجاد مي ش                   
  :شيوه در طراحي با سازه تبديل شود

سازه گرايي نو آور معاصر كه بازتـاب زمـان، مكـان و     -3  20بوم و تاريخ به عنوان يك ارجاع -2  19استفاده از اجزاء نمايان    -1
 . اهداف طراحي است و اقتصاد و عملكرد و نوآوري فرمي اركان اصلي تحقق اين روش باشد

   سازه در جايگاه زيبا شناسي را مي توان ناشي از ريشه هاي زير دانست؛قوهتوان بال -ب

  
  

  
 
  

  
  

 شـده در بخـش گذشـته بـر          عنـوان تجلي ارزش و جايگاه زيبا شناختي سازه ها اصوالً در بناهاي عمومي و شهري و فضاهاي                      
          فـزون كـرده و اصـوالً سـازه هـا در مقيـاس بـزرگ        اساس ارزش اقتصادي و صرفه آن نياز به بازشناسي اين روش طراحي را روز ا            

جايگاه زيبا شناسانه سازه در معماري معاصر در مقيـاس       "توانند تركيبات متنوع تر و گسترده تر انتزاعي يا مفهومي ايجاد كنند و              مي
دانـست در ايـن روش بتـوان      ي م " فرم را تابع عملكرد    "  و شايد به جاي جمله معروف سوليوان كه         "خرد به سختي شكل مي گيرد     

  و همچنين از آنجا كه بررسي شكل گيري فرم بر اساس مسير جريان انتقال نيرو به اصـالت                    "21 سازه تابع فرم است    ": عنوان كرد 
 جـد  وا تدوين جريان نيروهـا در سـاختار زيباشناسـانه سـازه           :مطرح كرد توان  افزايد،  به اين اعتبار مي     اي مي سازه هايو زيبايي فرم  

  .بسيار استاهميت 

  هاپي نوشت

1- Case Studies and Combined Strategies  
ت دوره دكتـري معمـاري عنـوان        قا تطبيقي معماري در مركز علوم تحقي      ياهوشر يتر مزيني در درس گفتارها    كد  تعبيري است كه مرحوم    نيا  -2

  .كرد 
2- Atrium  
3 - Structure, Architecture, Construction  
4-Chronologic 

5- Tectonics 
6- Workmanship    

.تواند بروز كندخالقيت در سازه مي

.عملكرد و سازه همگوني دارند  

.صداقت در سازه وجود دارد

.زيبايي با سازه نيز قابل تعريف است
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ت دوره دكتري معماري عنوان كرد و       قا تطبيقي معماري در مركز علوم تحقي      ياهوشر يي در درس گفتارها   نتر مزي كد  معنايي است كه مرحوم    ني ا 
             ر پـي شـروع بحثهـاي رسـاله دكتـري بـا       انگيـزه و معنـي ايـن واژه در پـي مباحثـاتي كـه د      .  به چاپ رسيد8معماري شماره   در مجله يا در مقاله 
   .دمآ دكتر مزيني داشتم بوجود  مرحوم

  .،مركزمطالعات معماري وشهرسازي1376  رجوع شود به كتابِ از زمان ومعماري،تاليف دكتر منوچهرمزيني،-7
  

8- Piere Luigi Nervi, Esthetics and technology in Bulding, Cambrige, 1965,p:187 
 

 اين واژها در اين مقاله ودر تز دكتري معماري خود مورد استفاده قرار دادم و منظور راه حلهايي در سازه است كه برپايه استهالك نيرو از سقف به پـي بـر                         -9
 .اساس فرم هاي معماري است 

  :  كتاب 488  صفحه –10
Trachtenberg, Marvin, Human, Isabelle, 1986, Architercture From Prehistory to Post-Modernism The Western 
Traditon, Mc Graw-hill, INC.  

. او بحث خود را استوار به هنر مـدرن ميدانـست          . وي بر مفهومي بودن كار هنري تاكيد داشت         . وااليي را در زيباشناسي هنر، تئودور آدورنو مطرح كرد         -١١
 لحظه اي از "و اشاره بر اين مطلب دارد كه زيبايي كالسيك از حقيقت دور است اما وااليي اثر مدرن   .  داند آدورنو مثل دريدا، وااليي را ارث ادعاهاي هنر مي        

معتقد است كه فلسفه او مفاهيم سنتي فلـسفه  .  را آشكار مي كند، مستقل از اين كه ما آن را بشناسيم ، اين لحظه ايست كه فراتر از زيبايي مي رود                      "حقيقت  
وق فراتر مي رود و به وااليي مي رسد  اين پيروزي زيباشناسي به ياري عنصري ممكن شده كه از دل خود آن بر آمده،اشاره ما بـه همـين                         ي هنر زيبايي و ذ    

 باشد كه مفاهيم سنتي فلـسفه زيبـايي و معمـاري را فراتـر مـي رود و فـضاي اثـر        " سازه"مطلب است عنصري كه از دل معماري مي تواند بر ابه مي تواند       
ماري به وااليي مي رشد، اين بار با هنر سازه پردازي ممكن شده است كه نوعي زيبايي شناسي دياليتيكي خود اثر است در مورد فوق مي تـوان بـه كتـاب                           مع

  M. Jay, Adorno, Harward. 1984 :مختصر و مهم مارتين جي كه درباره نقش هنر و نظريه ي هنري در انديشه ادورنو است رجوع شود
  

12- Tubular System  
13- Tension structure  
14- Functional pattern  
15- Ecological pattern   
16- Rational  
17- Functional   
18- Multi - Layered relationship of past, present & future  
19- Expose elements of structure  
20- national or regional rareness  
21- structure follows Form  
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