
مقدمه
واژۀ »عملک��رد« از واژگان بس��یار آش��نا در مباحث معماری اس��ت و 
مفهومی که به واس��طۀ این واژه بیان می ش��ود به مثابه اصلی حاکم 
ب��ر چیس��تی معماری تلقی می ش��ود. معنای آنچه در ح��وزۀ معماری 
»عملکرد« خوانده می ش��ود، مدیون پیش��ینه ای دیرین به قدمت کل 
تاریخ نظریه  پردازی معماری است. در چنین بستری، عملکرد به مثابه 
مفهومی از پیش تعیین شده چیستی مفهوم معماری را قوام می بخشد. 
اما آنچه الزم به تأمل اس��ت این حقیقت اس��ت ک��ه عملکرد نه خود 
مفهومی مس��تقل و مؤثر که مفهومی وابس��ته اس��ت و چیستی آن از 

چیستی مفهوم معماری نشئت می گیرد.
امروزه ضرورت طرح پرس��ش از چیس��تی معنای عملکرد چندان 
آش��کار نیس��ت. اما تأمل در این مفهوم و نسبتی که با معماری برقرار 
می کند این پرسش را بر می انگیزد که حقیقتًا معنای عملکرد چیست. 
گام نخس��ت در پاسخ به این پرسش بازگشت به گذشتۀ این مفهوم و 

چکیده

آنچ��ه امروز عملک��رد می خوانی��م حاص��ل تعاریف نظ��ری در آرا و 
نظریه های معماران و صاحب نظران تاریخ نظریه پردازی معماری و به 
ویژه در قرن بیس��تم است. تأمل در چیستی این مفهوم و فهم معنای 
حقیقی آن نیازمند مطالعۀ چیستی آن در آرای بزرگانی است که سهم 
عم��ده ای در تحول مفاهیم بنیادین نظریه پردازی معماری داش��ته اند. 
این مقاله می کوشد تا با مطالعۀ آرای »لویی کان« در باب معماری، به 
بررس��ی و تبیین چیستی مفهوم عملکرد در آرای او بپردازد. این مقاله 
در دو بخش اصلی ارائه می شود. در بخش نخست، اندیشۀ لویی کان 
در باب معماری مطالعه و بررس��ی می ش��ود. در این بخش، بر اساس 
واژه ها و اصطالحات بنیادینی که لویی کان خود به کار برده  اس��ت و 
مطالعۀ دیدگاه های نظری او، زیربنای فلسفی تفکر او در باب معماری 
تفس��یر می ش��ود. در بخش دوم، بر اساس اندیش��ۀ لویی کان در باب 
معماری، تالش می ش��ود تا مفهوم عملکرد تفس��یر و تبیین شود. این 
مطالعه بستر نظری ای برای مطالعۀ بنیادین در باب مفهوم عملکرد در 

نسبت با معماری را فراهم می آورد. 

کلیدواژگان: معماری، مبانی نظری، عملکرد، لویی کان

مفهوم »عملکرد« در اندیشۀ لویی کان

افرا غریب پور
استادیار دانشکدۀ معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
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آرای بزرگان و اندیشمندان معماری در باب این مفهوم است، زیرا آنچه ما امروز 
در قالب واژۀ عملکرد می شناس��یم، حاصل نظریه ها و آرای معماران و متفکران 
معماری در قرن های متمادی اس��ت. در مطالعۀ آرای گذشتگان، تأمل در آرای 
معماران و اندیشمندان قرن بیستم در باب معماری و مفهوم عملکرد از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت. زیرا این آرا اندیشۀ معماران و آثار بناشده در این دوره 

را متحول کرده است.
در همین دوران، معمارانی بوده اند که تأثیر دیدگاه ها و اندیشه هایشان فراتر 
از تأثیر اندیشۀ یک فرد بوده  است. چنین افرادی در تقویت جریان فکری رایج 
زم��ان خود ی��ا در نقد آن تأثیری فراتر از زمان و مکان خود داش��ته اند. »لویی 
کان«1 از ای��ن افراد  اس��ت. او ک��ه از معماران دورۀ مدرن آمریکاس��ت تالش 
داشت تا با مبنای فکری مستحکم، معماری ای بیافریند شایستۀ معماری بودن. 
اندیشه های او در نیمۀ دوم قرن بیستم، بستری برای نقد معماری مدرن و گذر 

به اندیشه ای شد که دگر بار در جستجوی معماری حقیقی بود. 
این مقاله در پی آن اس��ت تا با تأمل در اندیشۀ لویی کان در باب معماری، 
به معنای عملکرد در این اندیشه پی ببرد. در حقیقت اندیشۀ لویی کان در باب 
معماری اندیشه ای است که نه متکی بر آرای شخصی او، که بر مبنای بنیادی 
فلس��فی شکل گرفته بود. او در پی یافتن معنای حقیقی معماری، تالش داشت 
تا برای بحران معماری روز که حاصل اندیشه های حاکم بر معماری مدرن بود 
چاره ای جوید. از این رو تأمل در نگاه او به معماری و جستارش برای دستیابی 
به معماری مطلوب، ما را با مبانی فکری یکی از معماران ارزشمند قرن بیستم 
آش��نا می کند و افزون بر آن بس��تری فراهم می آورد تا راه خود را در رسیدن به 
معماری مطلوب و تبیین مفهوم عملکرد بر مبنای تعریفی بنیادین از چیس��تی 

معماری بجوییم. 

اندیشۀ لویی کان در باب معماری 
لوی��ی کان که در بس��تر معماری م��درن آمریکا پرورش یافت��ه بود، به وضوح 
معماری مدرن و نتایج و عواقب آن را می ش��ناخت. او تالش داشت تا در بستر 
اجتماع��ی و فک��ری زمان خود، اندیش��ه ای بپروراند که انس��ان را به معماری 
شایس��تۀ خود بازگرداند و انسان را با وجود بی کران خود که برای انسان مدرن 

بیگانه می نمود آشنا کند. 

پرسش های تحقیق
اندیشۀ لویی کان در بارۀ معماری با چه 

مفاهیمی عجنی و قابل توضیح است؟
ماهی��ت معم��اری از منظ��ر ل��ویی کان 

چیست؟
عملک��رد در معم��اری ل��ویی کان چه 

معنایی دارد؟

1. Louis I. Kahn (1901-1974)

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


33۵۱
لویی کان در دورۀ حیاتش چندان ننوشت و بیشتر نظریاتش 
را از طریق معماری بیان کرد. اما از او یک نوش��تۀ ارزش��مند و 
اثرگذار به نام »نظم هس��ت«2 و چند سخنرانی از جمله »فرم و 
طراحی«3 با عنوان اصلی »س��اختار و فرم«4 و »سکوت و نور«5 
به جا مانده و به چاپ رس��یده اس��ت. اما سخن او بیش از آن که 
معمارانه باشد فیلسوفانه است. آنچه او بدان توجه داشت معماری 
ب��ه معنای حقیقی آن بود، اما ن��گارش و گفتار به روش معمول 
معماران نمی توانست آنچه را او می خواست به حقیقت بیان کند. 
بنابراین او به ش��یوه ای ویژه س��خن می گفت که بسیار نامأنوس 

بود. نوشته های او نیازمند تعمق و تأمل بسیار است. 
لویی کان که خود از بطن معماری مدرن برخاسته بود معتقد 
بود معم��اری مدرن، که زمان��ی بهترین و مناس��ب ترین گزینه 
نسبت به سایر شیوه ها بود، به آشفته گرایی و سلیقه پردازی دچار 
شده و جایگاه انسان در مکان  فراموش شده است. او علت اصلی 
را ضعف روان بخش��ی و ارج نهادن به حیات انسانی در قالب های 
م��ادی معماری می دانس��ت.6 از نظر او معم��اری در دورۀ مدرن 
ب��ه فعالیتی تبدیل ش��ده  بود صرفًا در اختیار انس��ان. این نظر او 
را ب��ه وض��وح می توان در آث��ار معماری دورۀ م��درن در اروپا و 
آمریکا مشاهده کرد. او برای سامان بخشیدن به چنین وضعیتی، 
به نظم حیات طبیعت و جهان هس��تی توجه و به تأس��ی از آن 
مبان��ی نظری خ��ود را در معماری طرح کرد. او به این وس��یله 
می خواس��ت ثابت کند که معماری چیزی فراتر از اختیار انس��ان 
اس��ت و معماری انس��ان باید هماهنگ با انسان و نظم حاکم بر 
کل هستی باشد. بنابراین او قصد داشت تا زیربنایی فلسفی برای 
معم��اری پدیدآورد و از این طریق جایگاه انس��ان در معماری و 

عالم را به درستی بشناساند و تبیین کند. 
کان در تبیین فلس��فی معم��اری اصطالحاتی ویژه را به کار 
برده اس��ت. این اصطالحات کلید ورود به اندیش��ۀ فلسفی لویی 
کان در باب معماری است و نمی توان این اندیشه را جست مگر 
از راه فهم معنا و جایگاه این واژگان در نس��بت با معماری. تنها 

از این راه اس��ت که اندیش��ۀ او در باب معم��اری رخ می نماید و 
می توان با تکیه بر این ش��ناخت، مفهوم عملکرد در این اندیشه 

را تفسیر و تبیین کرد.

امر »کرانمند« و »بی کران« 
رویکرد کان به معماری رویکردی فلسفی است. اما این رویکرد 
او به س��بب عالقۀ او به فلس��فه نیست، بلکه او تالش دارد تا به 
این ترتیب زیربنایی نظری برای معماری تدوین کند. هدف کان 
از تبیین زیر بنایی فلسفی در معماری، پاسخ به یک پرسش است 
و آن پرس��ش از »چیستی معماری« است. این پرسش او در این 
امر تبیین می شود که »چگونه معماری تجسم بی کران هاست«. 
او در تبیی��ن مبانی فکری خ��ود در باب معماری، از دو اصطالح 
کلیدی »کرانمند«7 و »بی کران«8 اس��تفاده می کند و معماری را 

ترکیب دو امر بی کران و کرانمند معرفی می کند:
معماری یک مسأله امر کرانمند و بی کران است. طبیعت، طبیعت 

فیزیکی، کرانمند است.

احساس و خیال بی کران هستند و زبانی ندارند، و خیال هر کس 
امری فردی است. 

هر آنچه که س��اخته می ش��ود، به ه��ر حال تاب��ع قوانین طبیعت 
اس��ت. انسان همواره واالتر از آثارش اس��ت زیرا هرگز نمی تواند 
آرمان هایش را کامل بیان کند. درنتیجه، راه بیان خود در معماری 
یا موس��یقی، از طریق اب��زار کرانمند ترکیب ی��ا طراحی صورت 

می  گیرد.9

لویی کان معتقد اس��ت که معماری امری بی کران است. به 
 این معنا که منشأ آن خیال و تصور است که امری است بی کران. 
بنابرای��ن معم��اری از بی کران آغ��از می ش��ود و از کرانمند گذر 
می کند. هر آنچه س��اخته  می ش��ود، تابع قانون طبیعت است که 
امری کرانمند اس��ت. در نهایت، دوباره به بی کران می رسد، زیرا 
معم��اری پدیداری فراتر از طبیعت و قوانین حاکم بر آن اس��ت. 

2. “Order is”
3. “Form and Design”
4. “Structure and Form”
5. “Silence and Light”.

6. ُرمالدو جورگوال، لویی کان: تحلیل 
اندیشه ها و دیدگاه های فلسفی،  آثار، 

ص ۵.
7. measurable
8. unmeasurable
9. Louis I. Kahn, “Form and 
Design”, p. 114.
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این چنین تعبیری از معماری ش��اید در ابتدا س��اده به نظر برسد، 
ام��ا تعبیری عمیق و بنیادین اس��ت. لوی��ی کان تصور خود را از 
معماری بسیار فراتر از بنا می برد. او بنا یا اثر معماری را به مثابه 
امری کرانمند، واس��طه ای قلمداد می کند میان اموری بی کران. 
اثر معماری نه غایت معماری که گذرگاهی برای رس��یدن به امر 

بی کران است. 

»سکوت« و »نور«
کلید ورود به اندیشۀ لویی کان در باب معماری، این پرسش است 
که »یک چیز چه می خواهد بشود«. او در نوشته های متقدم ترش 
برای اشاره به آنچه یک چیز می خواهد باشد، اصطالح »ُفرم«10 
را به کار برده  است. با این حال، او از این بیم دارد که معنای این 
واژه با سوء تعبیر همراه شود. لذا او بعدتر »پیش فرم«11 را نیز به 
کار برده  اس��ت. او بعدها چنان که در سخنرانی »سکوت و نور« 

او هست، از مفهوم »سکوت«12 استفاده می کند. 
... س��کوت به معنای بسیار بسیار آرام نیست. سکوت چیزی است 
ک��ه می توان »بی ن��ور13، بی ظلم��ت14« نامید. هم��ۀ این واژگان 
س��اختگی اند. »بی ظلمت« ��  چنین واژه ای وجود ندارد. ولی چرا 
وجود نداشته باشد؟ بی ظلمت، بی نور. طلِب بودن15، بیان کردن.16

از نظر کان، س��کوت کرانمند نیس��ت، اما »ارادۀ معطوف به 
بودن«17 را در خود دارد. در این ارادۀ معطوف به بودن اس��ت که 
س��کوت به »نور« می رسد. هر فرمی »خواس��ِت وجودی«18 ای 
دارد که طبیعت درونی اش را معین می کند. پیش فرم بر اس��اس 
خواس��ت وجودی اس��ت که به فرم تبدیل می شود. این خواست 
وج��ودی از طریق طراحی، یعنی تجس��م نظم درون��ی، برآورده 
 می ش��ود و فرم متجلی می ش��ود. بنابراین، آغاز هر ُفرمی در این 

است که آن چیز چه می خواهد باشد.19 
زیس��تن و چیزی نس��اختن، غیر قابل تحمل است. خیال در 
خ��ودش از پیش ارادۀ معطوف به بودن و آرزوی بیان آن اراده را 
دارد. فکر از احس��اس جدانشدنی است. پس فکر به چه صورتی 

می تواند وارد آفرینش ش��ود تا این خواسِت روانی هرچه دقیق تر 
بیان شود؟20

کان منش��أ پیدایش فرم را نه خود فرم که در خواست درونی 
آن فرم برای بودن می جوید. این خواس��ت امری بی کران است. 
آنچه هر چیز می خواهد باشد، سرآغاز فرم است و این امری است 
که از خواست آفرینندۀ فرم فراتر است. او میان خواست فرم برای 
بودن و خواست طراح برای ساختن و آفریدن تمایز قایل می شود:
این اس��ت س��رآغاز فرم. فرم، دربرگیرندۀ ی��ک هماهنگی میان 
نظام ه��ا، حس��ی از نظم و آنچه وجودی را از وج��ود دیگر متمایز 
می کند، اس��ت. فرم هیچ ش��کل و ابعادی ندارد. به طور مثال، در 
تفاوت قاشقی از قاشق دیگر، ویژگی قاشق فرمی است متشکل از 
دو بخش جدانشدنی، دسته و گودی قاشق. یک قاشق بر طراحی 
خاصی داللت دارد که از نقره یا چوب، بزرگ یا کوچک، تخت یا 
گود ساخته  شده است. فرم عبارت است از »چه«21. طراحی عبارت 
است از »چگونه«22. فرم غیرفردی است. طراحی متعلق به طراح 
اس��ت. طراحی عملی اس��ت مبنی بر قراین، چه ق��در پول فراهم 
اس��ت، زمین، کارفرما، دامنه دانش. فرم به قراین کاری ندارد. در 
معماری، فرم مش��خص کننده هماهنگی ای میان فضاهای خوب 

برای فعالیتی خاصی از انسان است.23

کان در تبیین چیس��تی معماری، به تعری��ف فرم می پردازد. 
ام��ا او میان فرم و طراحی تمایز قایل اس��ت و ای��ن تمایز را در 
غیرفردی بودن ُفرم و ف��ردی بودن طراحی و تعلق آن به طراح 
می داند. از اینجاس��ت ک��ه جایگاه فرم را در مرتب��ه ای واالتر از 
محدودۀ س��لیقه و انتخاب طراح معرفی می کند. فرم از خواستی 
درونی سرچش��مه می گیرد که هیچ وابستگی ای به شرایط حاکم 
بر طراحی، آن گونه که پیش تر تصور می ش��د، ندارد. او در تشریح 

این نکته، به توضیح این تفاوت در تعریف خانه می پردازد:
خان��ه ویژگی انتزاعی فضاهایی اس��ت که برای زندگی مناس��ب 
هستند. خانه ُفرم است، در ذهِن ناباور، باید بدون شکل یا ابعادی 
قرارگیرد. یک خانه تفس��یر مش��روطی اس��ت از این فضاها. این 

10. Form
11. Pre-form
12. Silence
13. lightless
14. darkless
15. Desire to be
16. Louis I. Kahn, “Silence 
and Light”, p. 6.
17. Will to be
18. Existence will
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20. Louis I. Kahn, “Form and 
Design”, p. 114. 
21. What
22. How
23. Ibid, 115.
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طراحی اس��ت. از نظ��ر من، بزرگی معمار بیش��تر به قدرت او در 
متجلی س��اختن آنچه خانه )فرم( بس��تگی دارد ت��ا طراحی یک 
خانه، که عملی ضمنی اس��ت. خانه )ُهم(24 عبارت اس��ت از خانه 
)هاوس(25 به عالوۀ ساکنان آن. خانه با ساکنان آن تغییر می کند.26

بنابرای��ن، از نظر کان، پیدایش ف��رم در معماری امری فراتر 
از عم��ل معمار اس��ت. آنچه فرم را در معم��اری تعریف می کند، 
مستقل از شرایط جانبی آن است و زمانی که در پی پاسخ به نیاز 
انس��ان ساکن در آن اس��ت، طراحی رخ می دهد و طراحی بدون 
ارتباط مس��تقیم با انسانی که در فرم س��کونت می کند، متجلی 

نمی شود. 
کان در تبیی��ن نس��بت می��ان معماری و انس��انی که در اثر 
معماری سکونت دارد، این ارتباط معماری را در بازتاب صداقتی 
می شناس��د که باید میان طراحی و فرم برقرار باش��د. به عبارت 
دیگر، انس��ان و نیازهای او که به واس��طۀ معماری پاس��خ داده 
می ش��ود، همان نقط��ۀ اتصال میان طراحی و ف��رم در معماری 
اس��ت. ف��رم به مثابه ام��ری غیر فردی و طراح��ی امری که در 
نس��بت با اختیار انسان تعیین می شود، در ساحت نیازهای انسان 
در معم��اری ب��ا هم مرتبط می ش��وند. این به این معناس��ت که 
ط��راح یا معمار در مقامی قرار می گی��رد که باید عرصه ای برای 
رفع نیازهای انس��ان در معماری فراهم آورد. فقط بر اساس این 
معرفت اس��ت ک��ه فرم پدید می آید؛ فرمی که در خود خواس��ت 
معطوف به بودن را دارد و این خواس��ت از جایی برنمی خیزد جز 

از نیازها و خواست های انسان سکونت کننده. 
کارفرم��ا تعیی��ن می کند که چه عرصه های��ی را الزم دارد. معمار 
فضاه��ا را برمبنای عرصه های موردنیاز ایج��اد می کند. چنین به 
نظر می رس��د که خانه ای که برای یک خانواده مشخص طراحی 
شده باید برای خانواده دیگر هم مناسب باشد. طراحی بدین شکل 

بازتاب صداقتش نسبت به ُفرم است.27

نهاد
کان در تبیی��ن مفهوم معماری، مفهوم دیگ��ری نیز می آوردد و 
آن »نهاد«28 اس��ت. او اس��تدالل می کند که معماری بیان کنندۀ 
نهادهای بش��ری اس��ت. نهادها از »مبدأ« سرچشمه می گیرند، 
زمانی که بش��ر می کوش��د به آمال یا آرزوهایش تحقق بخشد. 
آرزوهای اصلی انس��ان آرزوی آموختن، زندگی کردن، کارکردن، 
مالقات کردن، پرسش کردن، و بیان کردن است. آرزوهای اصلی 
نهادها را ش��کل می دهند. کان مدرسه را نمونه ای از این نهادها 
معرفی می کند، که از آرزوهای انس��ان برای آموختن سرچشمه 

می گیرد.29
من به مدرس��ه می اندیش��م به عنوان قلم��رو فضاهایی که برای 
یادگیری مناس��ب هس��تند. مدرسه ها با انس��انی زیر یک درخت، 
که نمی دانس��ت یک معلم است، آغاز شدند. او اندیشه هایش را با 
کسانی که نمی دانس��تند که شاگردانند، درمیان گذاشت. شاگردان 
نسبت به آنچه مبادله  شده بود و لطف حضور این شخص واکنش 
نش��ان دادند. آنها آرزو کردند تا فرزندانشان نیز به سخنان چنین 
ش��خصی گوش فرادهند. چندی نگذشت که فضاها برپا گشتند و 
مدرسه های نخستین شکل گرفتند. شکل گیری مدرسه  گریزناپذیر 

بود چون آن هم بخشی از آرزوهای انسان بود.30 

مفهوم نهاد در معماری به تبیین نس��بت معماری و انسان و 
نیازهای او کمک می کند. کان با کاربرد مفهوم نهاد تالش دارد 
تا عالوه بر تبیین نسبت معماری و انسان، خواست وجودی ای را 

که منشأ پیدایش فرم معماری است، تبیین کند.
کان نیز به اشکال اولیۀ »هستی در عالم«31 می پردازد، و این 
همان اصطالحی است که مارتین هایدگر32 به کار برده است. کان 
این دید جامع را تأیید می کند و بر اشتراک آرزوها و نهادها تاکید 
می ورزد. او معتقد است که طراح نه بر اساس خواست و تصمیم 
خود که بر اس��اس آن خواست وجودی ای که در عالم وجود دارد 
طراحی می کند. از درک نظم نهفته در پدیده ها می آموزد و آن را 

24. Home
25. House
26. Ibid.
27. Ibid.
28. Institution
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115.
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فقط کش��ف می کند. »این آن چیزی نیست که شما می خواهید، 
این آن چیزی اس��ت که شما در نظم پدیده ها حس می کنید که 
به ش��ما می گوید چه چیزی را طراحی کنید«. نهادهای انس��انی 
از این رو برای تمامی انس��ان ها مشترک اند که خواست و آرزوی 
ازلی آنها مشترک است. بنا بر این، نهادها بر اساس تصمیم طراح 
و خواست شخصی انسان ها شکل نمی گیرند. کان برای تأکید بر 
حضور این خواست های ازلی در تبیین نهادهای انسانی، آنها را با 

واژه های معینی نام گذاری می کند و می گوید:33
خیابان مس��لمًا نخستین نهاد بشری و سالن مالقاتی بدون سقف 

است.

مدرسه قلمرو مکان هایی است که برای آموختن مناسب اند.
شهر مکانی برای به هم پیوستن نهادهاست.34

چنین نام هایی به طور متعارف به فرم های ساختمانی معینی 
ب��ر می گردد. کان با این نام گذاری قص��د دارد تا مفهوم عملکرد 
در معماری را با خواس��ت ها و آرزوهای ازلی ای پیوند دهد که بر 
نهادهای بشری اشاره دارد. »هرکاری که معمار انجام دهد پیش 
از آنکه یک ساختمان باشد، پاسخگو به نهاد بشر است«35. از این 
رو، اس��اس معماری بر فرم های کلی هستی-در-عالِم بشر قرار 
دارد. کان کام��اًل در مورد فرم داش��تن نهادها صراحت دارد. »در 
ماهیت فضا روحی هس��ت که می خواهد ب��ه طریقی ویژه وجود 

داشته  باشد«36.
نهادها، از طریق مشخصه هایشان، کاشانۀ الهام ها می شوند. 
الهام با »نور«، به مثابه نماد ادراک، مرتبط اس��ت و »نخس��تین 
احساس در آس��تانۀ محِل تالقی سکوت و نور می باشد: سکوت، 

خواسِت بودن و نور، بخشندۀ تمامی حضورهاست«37. 
کان معتقد اس��ت که بن��ا طریقۀ ساخته ش��دنش را نیز، باید 
به مثابه تجلی آنچه می خواهد باش��د، نشان دهد. بنابراین، تحقق 
فناورانه نمونۀ مجس��م نهاد است. بنا نور را به یک واقعیت اصیل 
مبدل می کند و بدین سان نظِم سکوت را از ِستر خارج می سازد. 

بنابراین اثر معماری، به معماری پیش��کش می شود. هر بنایی که 
طنین سکوت را منعکس می کند، بازگشتی به آغاز را نوید می دهد. 
بر این اساس کان خاطرنشان می کند که »آنچه قرار است باشد، 
همواره بوده است«. این به این معنی است که ساختارهای اصلی 
هس��تی، یک بار برای همیش��ه آمده و فقط اوضاع تغییر می کنند 
و بنابراین تفس��یرهای جدیدی از این ساختارها ضرورت می یابد. 
کان می گوید: »کوشش من یافتن بیان جدیدی از نهادهای کهن 

است«.38

مفهوم معماری نزد لویی کان
بنا بر آنچه ذکر ش��د، لویی کان در جس��تجویی زیربنایی فلسفی 
برای معماری و تدوین مبانی نظری، اصطالحاتی را به کار می برد 
که به زبان استعاره بر مفاهیمی بنیادین اشاره دارند. به کار بردن 
عباراتی چون »س��کوت و ن��ور« یا »نهاد« و اعتق��اد به حضور 
امور »کرانمند« و »بی کران« در س��احت معماری، همگی نشان 
از اعتقاد کان به نوعی تفکر فلس��فی در باب معماری اس��ت که 
معماری را نه به مثابه اثر معماری، که تجلی خواس��ت و آرزویی 
نهفته و ازلی برای بودن و تحقق می شناس��د. چنین اندیش��ه ای 
ریش��ه در آرایی دارد که در اندیشۀ بزرگان دیگری معاصر لویی 

کان همچون مارتین هایدگر نیز دیده می شود. 
آنچه لویی کان به آن معتقد اس��ت معماری ای اس��ت که در 
آن اثر معماری پیش کش��ی به معماری است. اثر معماری گذری 
کرانمند است از بی کرانگی تا بی کرانگی. معماری خود حضوری 
ندارد مگر به مدد اثر معماری. در این تحقق اس��ت که خواس��ت 
وجودی معماری محقق می ش��ود، همچون س��کوتی که به نور 
می رس��د. این خواس��ت وجودی یا ارادۀ معطوِف به بودن همان 
اس��ت که هایدگر آن را »حقیقت«39 می نام��د. پس اثر معماری 
عرصۀ تجلی حقیقت اس��ت، یا چنان که کان می گوید، پاسخ به 
خواس��ت درونی یا امر بی کرانی است که باید به حضور درآید. در 
چنین تعریفی از معماری، معمار باید این خواس��ت درونی و ارادۀ 
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34. همان، ص. 130.

35. همان جا.
36. Louis I. Kahn, “Order is”, 
p. 113.
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39. Truth
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معطوف به بودن را کش��ف کند، نه این که بر اس��اس خواس��ت 
خود اثر معم��اری را بیافریند. از این رو کان میان فرم و طراحی 
تمای��ز قایل می ش��ود و طراحی را امری تعری��ف می کند که در 
آن س��اکنان اثر معماری و خواسته هایشان مطرح اند. طراحی بر 
اساس تصمیم گیری معماری رخ می دهد، از این رو امری فردی 

است.
با این حال، کان با آوردن مفهوم »نهاد« معماری را به آنچه 
جوهر آن اس��ت گره می زند و آن حضور انس��ان و نس��بت آن با 
معماری اس��ت. او معماری را محل تحق��ق آرزوها و آرمان های 
ازلی انس��ان در زندگ��ی معرفی می کند. از ای��ن رو انواع نهادها 
را بس��تر تحقق ای��ن آرمان ها می خواند. بدی��ن ترتیب، آنچه در 
معماری خواست درونی یا آرزوی بودِن فرم خوانده شده است با 
مفهوم نهاد به آرزوها و آرمان های ازلی انسان ها پیوند می خورد. 
بن��ا بر این، آنچه معمار کش��ف می کند، حقیقتی اس��ت که خود 

می گوید می خواهد چه باشد. 

مفهوم عملکرد در اندیشۀ لویی کان
بنا بر آنچه دربارۀ مبانی فکری کان در باب معماری آمد، رویکرد 
فلس��فی کان به معم��اری در قالب واژگانی انتزاعی بیان ش��ده 
 اس��ت که معنای��ی فراتر از صورت خود دارند. کان معتقد اس��ت 
واژگان و اصطالح��ات رایج معماری به وی��ژه در دورۀ مدرن، از 
بیان چیس��تی حقیقت معماری ناتوان ان��د. از این رو او با کاربرد 
اصطالح��ات جدید، تالش دارد تا زیربنایی فلس��فی برای تبیین 
حقیقت معماری تدوین کند. بنا بر این، در س��خنان او چندان بر 
واژه های رایج معماری از جمله »عملکرد« تأکید نش��ده  است. با 
این حال، سخن او یک سره تفسیری بنیادین از چیستی معماری 
اس��ت که زمینۀ طرح پرسش از چیستی مفهوم عملکرد و نسبت 

آن با معماری را فراهم می آورد. 
یک��ی از اصطالحات او، که بی��ش از دیگر واژگان به مفهوم 
عملکرد نزدیک اس��ت، »نهاد« اس��ت. او در تبیی��ن نهاد آن را 

برخاس��ته از آرزوهای اصلی انس��ان معرفی می کند. این آرزوها 
هس��تند که فعالیت های مختلف انس��ان ها را در زندگی ش��کل 
می دهند. نهادها، که در چارچوب آثار معماری محقق می ش��وند، 
به این آرزوهای دیرین انس��ان پاسخ می دهند. آنچه در معماری 
عمدتًا عملکرد خوانده می ش��ود، رویارویی معماری با این آرزوها 
و خواس��ت های ازلی انسان است، مانند آرزوی آموختن و آرزوی 
مالقات کردن یا پرس��یدن. کان نهاد را ناش��ی از مبدئی می داند 
که بیان کنندۀ آرزوی عمیق بشر در فعالیت های زندگی است. او 
به توضیح مدرسه در معنای امروز آن می پردازد و رویکرد مدرن 

به عملکرد و معماری را نقد می کند:
سیس��تم های گس��تردۀ آموزش ما، که اکنون ب��ه نهادها واگذار 
ش��ده اند، از این مدرس��ه های کوچک برخاس��ته اند ولی روح آغاز 
آنها اکنون فراموش شده اس��ت. اتاق های��ی که از طرف نهادهای 
آموزش��ی موردنیاز هس��تند، ش��بیه انبارهایی فاقد الهام  بخش��ی 
هس��تند. کالس های متحدالش��کل مورد نیاز نهادها، راهروهای 
کم��ددار و س��ایر عرصه  های به اصط��الح عملک��ردی و ابزارها 
توس��ط معماری که با دقت عرصه ها و محدودیت های اقتصادی 
مس��ؤوالن مدرسه را دنبال می کند، در یک مجموعه منظم چیده 
 ش��ده اند. این مدرسه ها برای تماش��ا خوب اند ولی از نظر معماری 
خیلی س��طحی اند زیرا بازتاب روح مرد زیر درخت نیس��تند. ادامه 
کل نظام مدرس��ه هایی که از آغاز ادامه یافتند، غیرممکن بود اگر 
در ابتدا هماهنگ با طبیعت انسان نبودند. همچنین می توان گفت 
که خواس��ت وجودی مدرس��ه حتی پیش از واقعه مرد زیر درخت 

نیز وجود داشته است.40

کان میان آنچه عملکرد تلقی می ش��ود و خواس��ِت وجودی 
چی��ز ارتباطی برق��رار می کند. پاس��خ به نیازه��ای به اصطالح 
عملک��ردی در  بن��ا و تأمین فضاهای مناس��ب نمی تواند ضامن 
تحقق معماری مطلوب باشد. او این گونه آثار را نه برای زندگی 
که برای مش��اهده مناس��ب می داند. بر عکس، او تالش دارد تا 
 Louis I. Kahn, “Form and .40میان خواس��ت وجودی فرم برای بودن و خواس��ت انسان برای 

Design”, p. 115.
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کار ارتب��اط برقرار کند. بنا بر این، این همان خواس��ت وجودی 
چیز اس��ت که فرم آن را پدید می آورد و عملکرد آن را نیز بیان 
می کند. جوهر عملکردی بنا در سرآغاز پیدایش آن نهفته است. 
او معتقد اس��ت که راه دس��تیابی به نهادهای خوب، اهدای الهام 

از این سرآغاز است.
به همین دلیل اس��ت که برای ذهن خوب اس��ت که به س��رآغاز 
بازگردد زیرا آغاز هر فعالیت ریش��ه دار انس��ان هیجان انگیزترین 
لحظۀ آن اس��ت. درنتیج��ه همۀ روح و تدبی��ر آن درونش نهفته 
است، که باید همواره الهام مان از نیازهای حاضر را از آن به دست 
آوری��م. ما می توانیم نهادهایمان را با اه��دای این الهام از طریق 

معماری ای که به آنها ارایه می کنیم، واالتر سازیم.41 

او در تبیی��ن وضعی��ت پرداخت��ن به عملک��رد در معماری و 
شهرس��ازی معاصر، از نهاِد شهرها سخن می گوید و نقطۀ قوت 

آنها را در اقتدار فضاهای معماری شان معرفی می کند:42
نهادهای شهری می توانند از طریق اقتدار فضاهای معماری شان، 
واالتر ش��وند. خانۀ مالقات در روس��تای س��بز، راه به تاالر شهر 
برده اس��ت ک��ه دیگر م��کان مالقات نیس��ت. اما من خواس��ِت 
وجودی ای برای مکان های ش��هری سرپوشیده احساس می کنم، 
جایی ک��ه فواره ها بازی می کنند، جایی که پس��ر دوباره دختر را 
مالق��ات می کن��د، جایی که ش��هر می توانس��ت بازدیدکنندگان 
را س��رگرم کند و اس��کان دهد، جایی که اجتماعات بس��یاری که 
ایده آل ه��ای دموکراتی��ک م��ا را حمایت می کنن��د، می توانند در 

مجموعه  تاالرها در مکان شهر یکدیگر را مالقات کنند.43

کان همچنی��ن در س��احت نه��اد، ب��ه نقد معم��اری مدرن 
می پردازد. او معماری ش��هر معاصر را که اساس شکل گیری آن 
حرکت اتومبیل ها و بزرگراه ها و پل هاس��ت، با معماری ش��هری 
مقایس��ه می کند که باید در برگیرندۀ فعالیت های انس��انی باشد. 

میان این دو معماری تمایزی هست.
اتومبیل فرم ش��هر را کاماًل دگرگون کرده  اس��ت. من احس��اس 
می کن��م ک��ه زمان آن فرارس��یده تا میان معم��اری گذرگاه های 

اتومبیل  و معماری فعالیت های انس��ان تفاوت قایل شویم. تمایل 
طراح��ان برای ترکیب این دو معماری در قالب یک طرح س��اده، 
جهت گی��ری برنامه ریزی و تکنولوژی را دچار س��ردرگمی کرده 

 است.44 

عملکرد مس��تقیمًا مسألۀ کان نبوده  است. اما مفهوم »نهاد« 
آش��کارترین مفهوم در اندیش��ۀ اوس��ت که به تفس��یر متفاوتی 
از مفه��وم عملکرد در نس��بت با معم��اری اش��اره دارد. کان به 
»عملکرد« به مثابه مجموعۀ فعالیت های انس��ان در نس��بت با 
معم��اری ی��ا عمل معماری در نس��بت با فعالیت های انس��ان ها 
نمی اندیش��د. او از اندیش��ۀ رایج معماری مدرن در باب عملکرد 
گذر می کند و با اشاره به مصادیق تصور رایج از مفهوم عملکرد، 
آثار معماری و شهرس��ازی مدرن را نقد می کند. از نظر او، آنچه 
عملکرد خوانده می ش��ود بسیار بنیادی تر از فعالیت ها یا نیازهای 
انس��ان در نسبت با معماری اس��ت. از این رو، او در تبیین نهاد، 
به آرزوها و آرمان های ازلی انس��ان اشاره می کند و سعی می کند 
این آرزوها را جایگزی��ن عنوان های رایج در باب فعالیت ها و در 
نتیجه عملکردها کند. این آرزوها هستند که میان همۀ انسان ها 
مش��ترک اند و به تبع آنها نهادهای انس��انی میان همۀ انسان ها 

مشترک اند.
از س��وی دیگر، کان در تبیین چیس��تی معم��اری به مفهوم 
»فرم« و خواس��ت درون��ی ای می پردازد که منش��أ پیدایش فرم 
اس��ت. این خواس��ت درونی یا »ارادۀ معطوف به بودن« در همۀ 
پدیده ه��ا وجود دارد و خود می گوید که می خواهد چه باش��د. اما 
این خواست درونی از کجا نشئت می گیرد که می تواند منشأ فرم 
معماری باشد؟ پاسخ این پرس��ش را می توان در مفهوم »نهاد« 
و جایگاه انس��ان در نس��بت با معم��اری یافت. نهاده��ا از مبدأ 
سرچشمه می گیرند و پاسخی هستند به آرزوها و آرمان های ازلی 
و مشترکی که زندگی انسان  را تعریف می کنند. در معماری، این 
آرزوی ازلی اس��ت که به مثابه حقیقتی از پیش در فرم معماری 
حضور دارد و حکم می کند که آن فرم باید به چه ش��کل باش��د. 

41. Ibid.
42. Ibid, pp. 120-121.
43. Ibid., p. 121.
44. Ibid.
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معمار باید به کش��ف این حقیقت نایل آید؛ حقیقتی که منشأ آن 
تنها انس��ان و حقیقت زندگی او به س��ان بنیاِد پیدایش آرزوهای 
اوس��ت. این حقیقت، حقیقت زندگی انس��ان اس��ت که نیازهای 
بنیادین و ازلی انس��ان را تبیین می کنند. ای��ن نیازها میان همۀ 
انس��ان ها مش��ترک اند، از آن رو که حقیقت زندگی همۀ انسان 

حقیقتی مشترک در جهت نیل به کمال است. 
مفاهیم��ی که لوی��ی کان در تبیین معماری ب��ه کار می برد 
همگ��ی در مفهومی بنیادین به اش��تراک می رس��ند. این مفهوم 
بنیادین منش��أ پیدای��ش معماری و تحقق آرزوه��ا و آرمان های 
انس��ان در زندگی اوست. این مفهوم همان حقیقتی است که در 
اثر معماری متجلی می ش��ود. امری اس��ت بی کران و در ساحت 
کرانمند اثر معماری، به بی کرانگی می رسد. این حقیقت حقیقِت 
زندگی انس��ان است و منشأ پیدایش نهادهای انسانی است. این 
حقیقت اس��ت که چون سکوت در خود آرزوی بودن دارد و تا در 

اثر معماری متجلی نشود، حضور نمی یابد. 
مفهوم »عملک��رد« نیز، که در عبارات لویی کان بیش��تر با 
مفهوم نهاد تبیین ش��ده است، در س��احت تعریف او از معماری، 
معنایی بس بنیادین می باید. آنچه در نسبت با معماری لویی کان 
عملکرد خوانده می ش��ود نه فعالیت ها و نیازهای روزمرۀ انسان، 
که تحقق آرمان ها و آرزوهای ازلی و مشترک انسان در معماری 
است. به عبارت دیگر، معماری امری بی کران است که در تحقق 
خود عملکرد خود را نیز محقق می کند و این تحقق چیزی نیست 
جز تحقق حقیقت زندگی انس��ان در س��احت اثر معماری. آنچه 
در معم��اری تحقق می یابد حقیقت زندگی انس��ان اس��ت که در 
قالب آرزوها و آرمان های انسان تبیین می شود، به سان خواست 
وج��ودی ای اثر معماری را طلب می کند و در نهایت، در س��احت 
اثر معماری محقق می ش��ود. بدین سان، معماری رخدادی است 
ک��ه این تحقق آرمان های انس��انی و حقیقت زندگی انس��ان را 
در س��احت اثر معماری ممکن می کند. این تحقق خود عملکرد 

معماری است. 

نتیجه گیری
لویی کان که از دل معماری مدرن برخاسته است نقدهایی بر آن 
دارد. او بر لزوم تدوین زیربنایی فلس��فی برای شناساندن جایگاه 
فراموش  ش��دۀ انس��ان در معماری تأکید می ورزد. او معماری را 
تجسم امور بی کران می داند، زیرا که از بی کران شروع می شود، 
از طری��ق نظ��م و قوانین حاکم ب��ر طبیعت که کرانمند  اس��ت، 
متجلی می ش��ود و دگربار به بی کرانگی می رسد. او اساس تجلی 
معماری را فرم می داند که آنچه یک چیز می خواهد بش��ود منشأ 
آن اس��ت. فرم امری غیر فردی است و زاییدۀ اراده ای وجودی. 
فرم به  این معنا، مشخص کنندۀ هماهنگی میان فضاهای مناسب 

برای فعالیت مشخصی از انسان است. 
کان در توضی��ح مفه��وم معم��اری، مفهوم نه��اد را آورد و 
معم��اری را بیان کنندۀ نهادهای بش��ری نامی��د. مفهوم نهاد در 
معم��اری، به تبیین مفهوم عملکرد از دیدگاه کان کمک می کند. 
او عملکرد را در معماری ناشی از سرآغازی می داند که بیان کنندۀ 
آرزوی عمیق بشر از فعالیت هاست. از نظر کان، نهادهای انسانی 
برای همۀ انس��ان  ها مشترک اند. او نهادهای بشری را با نام های 
مش��خصی می خواند که هر یک بر ُفرم ساختمانی معینی ارجاع 
دارد. در ذات نهادها، خواس��ِت وجودی ای نهفته اس��ت که فرم 
نهاده��ا را تعیین می کند و هرکاری که معمار انجام دهد پیش از 
آنکه ساختمان باشد، برآورندۀ این خواسِت وجودی یا به  عبارتی 

پاسخ به نهاد بشر است.
کان در معماری در پی احیای جایگاه از دس��ت رفتۀ انس��ان 
اس��ت. کان بر اهمیت انسان تأکید می کند و عملکرد را برخاسته 
از خواست ازلی انسان و نه نیازهای آنی او می شناسد. آنچه بنیان 
معماری در اندیش��ۀ او را ش��کل می دهد، حقیقت زندگی انسان 
اس��ت که در قال��ب آرزوها و آرمان های مش��ترک و ازلی تبیین 
می ش��ود. آرزو منشأ پیدایش نهادهای انسانی است. آرزوست که 
تحقق زندگی حقیقی انس��ان را ممک��ن می کند و در عین حال، 
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به مثابه خواس��تی وجودی، تعیین کنندۀ فرم معماری است. آ نچه 
در معماری اصل اس��ت، تحقق حقیقت زندگی انس��ان است. در 
اندیش��ۀ لویی کان، مفهوم عملکرد در معماری مفهومی بنیادین 
است نهفته چیستی معماری. عملکرد در معماری تحقق معماری 
است به مثابه امری که خواست وجودی نهفته در خود را متجلی 
می کند و بدین ترتیب آرزوها و آرمان های ازلی انس��ان را محقق 

می سازد.
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