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صداقت در معماری موضوع چندان جدٌدی در تارٌخ معماری که بر ما گذشته است ,نٌست و نمی توان ادعا کرد که بتوان بر بر 

مبنای اٌن کلمه و معنی بتوان اندکی بر آنچه بر معماری گذشته است تاثٌر گذاشت , بلکه هدؾ باز کردن معنی و کلمه ای است 

که هنرمندان و معماران در گذشته با بٌنش و جهان بٌنی که داشتند به اٌن معنی و کلمه جامعه عمل پوشانده اند ,در معماری 

شنا هستٌم , در سبک رازی که سازه و آمود با هم اجرا می شد , وسبب افزاٌش عمر بنا می شد دوران اسالمی نٌز با اٌن واژه آ

و اٌن خود نٌز همٌن معنی صداقت را زنده می کند , ودر معماری مدرن نٌز اٌن واژه دوباره بر سر زبان ها افتاد و کسانی 

د. وهر آنچه که زشت نباشد زٌبا است , و اٌن کلمه همچون برالخه بحث صداقت در معماری را وارد حوزه معماری کرد ه ان

بنٌادٌن است که سبب می شود به اٌن منطق جواب دهٌم که هر آنچه در بنا صدق باشد , سبب بر زٌباٌی آن بنا می شود ,اٌن مقاله 

ٌن اعتالی دوباره درخشان بر آن است تا معنای اٌن دو کلمه رابٌشتر بررسی کندو سپس بٌن دو ٌک پل ببندد تا بتواند بار دٌگر ا

 معماری را متذکر شود .

 به) خارج جهان با اسالمی معماری ارتباطدستاورد اٌن پژوهش نٌز رسٌدن به ٌک درک از معانی ذکر شده و بعد از ان نٌز,
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 مقدمه

می خواهد    او در اٌن زمٌنه که چه چٌزٌک نقاش می تواند تابلوهاٌش را در خانه ٌا در آتلٌه اش نقاشی کند. آزادی 

بکشد، حداکثر به اندازه و ابعاد بوم او محدود می شود.بعد از تمام شدن نقاشی تابلو به معرض فروش قرار مٌگٌرد ، 

 درست مثل هر کاالی دٌگری . خرٌدار کسی خواهد بود که از آنچه کشٌده شده لذت ببرد و با قٌمت آن هم موافق باشد.

عماری چنٌن نٌست. عوامل بسٌار زٌادی مانند قابلٌت استفاده ، ساختار ، مقاومت مصالح ، مسائل مالی و در اما در م

نهاٌت ضوابط ساختمانی اٌن آزادی را محدود می کند. در معماری به عکس نقاشی ، زٌباشناختی تنها عاملی که باٌد 

معماری نقشی اصلی دارد نمی توان شک کرد. تنها مورد توجه قرار گٌردنٌست. اما در اٌن نٌز که اٌن عامل در 

عوامل موثر باٌستی ٌک به ٌک مورد توجه قرار گٌرند و نتٌجه به ناچار ٌک برآٌند است. ٌا به گفته رومالدو 

جٌورجوال " واقعٌت اٌن است که سعی در نزدٌک شدن به معماری نٌز مثل نزدٌک شدن به ساٌر اصول اجتماعی ٌا 

 1تنگناها منجر می شود."اخالقی اؼلب به 

 تعریف زیبا شناسی

گوٌند: كه آنچه را باٌد داشته باشد، واجد باشد و زشت آن چٌزى است كه آنچه را كه جا داشت دارا  "زٌبا به چٌزى مى

( پٌرنٌا در باب پرهٌز از لواژه زٌبا به معنی زٌبنده بودنم وتناسب داشتن است ونه قشنگی)جما 2باشد، نداشته باشد."

اٌن اصل )پرهٌز از بٌهودگی(در معماری قبل از اسالم بوده وبعد از اسالم نٌز مورد  ,بٌهودگی در معماری ی گوٌد

تاکٌد قرار گرفته است.در آٌه سوم سوره مومنون می خوانٌم ؛واللذٌن هم عن الؽو معرضون؛ٌعی آنان که از بٌهودگی 

)پٌرنٌا 3ت زٌبای ,بله جهت استحکام بخش به بنا بوده است."روی گردانند.به طور مثال استفاده از کاشی نه فقط جه

اگو ستٌن قدٌس می گوٌد " اٌن تناسب است که اشٌاء را زٌبا و دلپذٌر می سازد" وی در اٌنجا زٌباٌی  و  (9631

 تناسب را ٌکی دانسته است.

به ابعاد و کشش سطوح و به آنچه در نقوش و تزئٌن بنای اسالمی جلوه گر است، جمال خوانده می شود و به آنچه 

کمپوزٌسٌون احجام توجه دارد، جالل اطالق می شود. همچنٌن اگر اٌن شٌوه از معماری در جهت محتوای معنوی و 

تلفٌق با مبانی اسالمی و در قالب کبرٌاٌی باشد، به آن کمال گوٌند. بدٌهی است با وجود جمال و جالل، کمال هم به 

ساختمان زٌبا جمال باطن سازنده آن را هوٌدا می سازد و نماٌنده معنوی و معرفت حق  وجود می آٌد. به قول ؼزالی،

است. ابن مرزوق نٌز معتقد است که ابنٌه و مساجد اٌرانی، جاللت اسالم را آشکار می کند، چنانچه در مرمت و 

 تعمٌر آن ها قصوری روی دهد، در روز قٌامت عندهللا مسئول خواهند بود.

ای است ازلی که هنر پل ارتباط بٌن آن و انسان می باشد. درک زٌباٌی پاٌگاهی است ذهنی که به عٌنٌت  زٌباٌی جاذبه

می انجامد و هنر بدون آن کالبدی بی روح و خالی از جاذبه است. در واقع زٌباٌی بٌان آنچه ناگفتنی است و کشؾ 

 ( ) ظاهباز،  آنچه کشؾ ناشدنی است.

حکمت ٌعنی بٌان اسرار هارمونی؛ ٌعنی برای نواختن آهنگ ٌگانگی، باٌد همه اٌن هارمونی ها را شناخت و به کار 

برد. اصل مسلمانی ٌعنی تسلٌم به هارمونی، تسلٌم به تناسبات که زٌباٌی را به وجود می آورد و زٌباٌی، ما را مسلمان 

ات در ٌک اثر هنری. بنابراٌن نبود تناسبات و هارمونی ٌعنی می کند. خالقٌت ٌعنی کشؾ هارمونی ها، کشؾ تناسب

عدم خالقٌت. نظام عالم از واحد به کثٌر و از کثٌر به واحد است. عوامل وحدت بخشی از کثرت، شناخت تقارن، 

ن هستند. اٌن عوامل و اٌن هارمونی ها رد پای وحدت اند که می توان تحت عناوٌن ذٌل اٌ… توازن، تعادل، تناسب و

 عوامل را دسته بندی نمود: 

  تقارن: وحدت در محورٌت با مرکزٌت؛ 

  تناسب: وحدت در ابعاد و اندازه ها؛ 
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  توازن: وحدت در هارمونی ها؛ 

  تعادل: اٌجاد وحدت در حجم ها و وزن ها؛ 

  توافق: وحدت در عمل و فکر و در انتخاب عملکرد معماری؛ 

  تطابق: اٌجاد وحدت با طبٌعت و ساختمان؛ 

  تشابه: همان وحدت در شکل است؛ 

  تجانس: وحدت در جنس و صفت است؛ 

  تناظر: وحدت در دٌد است؛ 

 .تساوی: در همه چٌز 

شکوه و زٌباٌی معماری اٌران به وٌژه در دوره اسالمی، به تزٌٌن و آراٌش آن بستگی دارد. هنرهای واالی اسالمی 

ترٌن بنا های مذهبی اهمٌت و اعتبار وٌژه ای دارد. تزئٌناتی از هنرهای تزٌٌنی و کاربردی گرفته تا احداث بزرگ 

چون آٌٌنه کاری، آجرکاری، گچبری، کاشٌکاری، حجاری، منبت کاری و نقاشی در سراسر دوران اسالمی رواج 

 داشته و در هر دوره ای با امکانات آن روزگاران پٌشرفت کرده است

نور با آئٌنه کاری راهروها و سقؾ ها سعی مٌشده تا نور بٌشتری را  در معماری اسالمی با استفاده از قوانٌن انعکاس

 به داخل بناراهنماٌی کند. از آن جمله تمامی بناهای مذهبی باقی مانده از دوران صفوی می باشد

 پٌرنٌا در باره تزٌٌن می گوٌد>> فلسفه تزٌن در هنر اٌران ,اٌجاد زٌبای وبهره وری است.<<

نسوی و مؤلؾ سه جلد کتاب آثار اٌران می نوٌسد: تفاوت در ساختمان های قبل از اسالم با آندره گدار معمار فرا

ساختمان های بعد از اسالم، نه در ساختمان و نه در شکل آن و نه حتی در طرح نقشه آن ها است؛ بلکه در منظر و 

مفهومی به آن ها بدهد که معماری  لباسی است که اسالم بر اندام ساختمان های دوره ساسانی پوشانده و خواسته است

 اٌرانی با معماری مردمی که تحت رژٌم اسالمی زندگی می کنند به وضوح متماٌز باشد.

سبکهای فنی اٌران که در دوره اسالمی به وجود آمده  و رونق گرفته است,قبل از هرچٌز زٌبا وظرٌؾ )لوکس( است 

اسالمی است ؛و  در واقع در مجرد ساختن موضوعهای تزٌنی و واز اٌن حٌث شبٌه  کلٌه سبک های فنی وصنعتی 

از اصل و شکل طبٌعی نٌز شباهت کلی به فنون وصناٌع اسالمی دارد,عموما موضوع نقوش تزٌٌنی   دور ساختن آن

 اٌران را در دوره اسالمی را می توان به پنج قسمت تقسٌم نمود:

که در تمام اٌن شاخه ها تعادل,توازن  کتابتها , اشکال هندسیاشکال نباتی ,تصوٌر آدمی ,تصاوٌر حٌوانی,خطوط و

 4ودر نتٌجه آرامش ووحدت مشاهده می شود. 

ای را  ساخت و تزئٌن بنا، ٌعنی استفاده از علم و از معرفت اسالمی است؛ معرفتی ناشی از علوم الهی. هر نقشی نکته

 دهد. ای از معرفت الهی را نشان می بٌان کرده و گوشه

نجا که تزٌن دٌگر به شکل ارگانٌگ با فرهنگ ما سروکار ندارد,لذا بٌانگر فرهنگ ما نٌست.تزٌئنی که امروز ه از آ

 5راٌطه با نظم جهان ندارد. خلق می شود هٌچ راٌطه ای با ما ندارد,اصال هٌچ رابطه انسانی وهٌچ

 حاصل زیبایی

کدام است؟ اٌن سوال را مٌتوان از دو دٌدگاه پاسخ گفت هدؾ از زٌباٌی چٌست؟ دلٌل اٌنکه باٌستی دنبال زٌباٌی بود 

روانی و دٌگری نظرٌه اطالعات. زٌگموند فروٌد در کتاب " ناآرامی در فرهنگ" حاصل زٌباٌی  -ٌکی دٌدگاه فلسفی

را چنٌن وصؾ می کند: " زندگی چنانکه به ما داده شده است برای ما خٌلی سخت است و رنجها و مشکالت ؼٌر قابل 

به همراه دارد. برای تحمل اٌن زندگی ما نٌازمند تسکٌن دهنده ای هستٌم. رنج و بی آرامی بٌش از هرچٌز نتٌجه حل 

 ارضا نشدن ؼراٌز ما است."
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به نظر فروٌد ٌک راه نجات و تسکٌن ٌابی اٌن است که بشر وابستگی خود را از دنٌا از بٌن ببرد و ارضا خوٌش را 

ز اٌن طرٌق اهداؾ ؼراٌز چنان تؽٌٌر می کند که ارضا آنها محتاج به دنٌای خارج در فراٌندهای درون بجوٌد. ا

را فروٌد ٌکی از امکانات اٌن ارضا روٌاٌی می  –نٌستند. لذت بردن از هنربه عنوان محمل ارزشهای زٌباشناختی 

مجال نمی دهد که اختالؾ اٌن داند : " ارضا از روٌاهاٌی به وجود می آٌد که انسان واقؾ به روٌا بودن آنها هست اما 

 روٌاها با واقعٌت مانع از لذت بردن او از آنها بشود"

فروٌد می گوٌد که ارضا از طرٌق لذت بردن از هنر به مراتب ضعٌفتر از ارضا مسفقٌم ؼراٌز است: " لختی لطٌفی 

 انون شداٌدمان دور کند."که لذت بردن از هنر در ما بوجود می آورد تنها می تواند ما را به صورتی گذرا از ک

هنر و زٌباٌی همٌشه در ارتباط با هم بوده اند و به اٌن ترتٌب فروٌد به طور ؼٌرمستقٌم زٌباٌی را نوعی تسکٌن دهنده 

می داند. نٌاز بشر به زٌباٌی به عنوان جزئی از فرهنگ ، قطعی است. اٌن مطلب را اٌن واقعٌت تاٌٌد می کند که بشر 

 6لقت همٌشه سعی در زٌباسازی محٌطش داشته است.از اولٌن روزهای خ

همانطور کهذکر شد ,زٌبای تنها راه حل برای ارضا شدن امٌا انساختانی خاصه در معماری نخواهد بود و باٌد به  

 صفت صداق نٌز توجه نمود.

 مفهوم صداقت

اعتقاد خبر رسان گفته می با واقع است.اما در اخالق,به مطابقت خبر با  رمنظور از صدق در منطق,مطابقت خب

 اخالق,سخن از صداقت است.    7شود.در منطق,سخن از صدق ودر

 جایگاه صداقت دراسالم

صداقت وراست گوٌی,نزد دٌن وخرد,از   جاٌگاه وٌژه ای بر خوردار است.دلٌلش آن است که اسالم دٌنی فطری است 

که آدم سالم ومتعادل ,دل وزبانش ٌک سو وهم  وصداقت وراستی نٌز خوااست فطرت است.فطرت پاک انسان می طلبد

 آهنگ ظاهر وباطنش ٌکی باشد.پس اٌن دو پٌوندی نا گسستنی دارند.   

 باٌزد بسطامی گفته است:ٌاچنان نمای که هستی ٌا چنان باش که می نمای.

همان مطابقت سخن باوضع الهی : صدق>  8امام علی )ع( می فرماٌٌد.>>الصدق مطابقه المنطق للوضع االلهی

وجود آمده است, ٌعنی صدق  هخدا ب هاراد هاست<<.منظور از وضع الهی ظاهرا همان وضع جهان آفرٌنش است که ب

 اساس با واقعٌت مشخص می شود.  وکذب بر

 اخالص 

 

ساختمان های مسکونی همه بدون پٌراٌه اند. خلوص فقط باٌد برای خدا 

تی و پلٌدی است، دور باشد. همه چٌز باٌد زٌبا باشد. باٌد از هر چه زش

باشد: ان هللا جمٌل و ٌحب الجمال. در روند احداث ساختمان های 

عمومی، آنچه هنرمندان دارند در طبق اخالص تقدٌم می کنند. اکثر 

اماکن وقفی اند؛ ساده و بی پٌراٌه و دور از اسراؾ. در اماکن باٌد همه 

باشد. آب را که نشانه پاکی است، در جای چٌز پاک، بی پٌراٌه و خالص 

 جای بنا به کار می برند. نور را در همه ساختمان گردش می دهند. نور نشانه خلوص و پاکی است. 
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هر چه که می سازند به سوی آسمان نشانه دارد و همه چٌز متعلق به اوست و در نهاٌت اخالص قرار دارد. همه 

گنبدها، دور قوس ها، تٌزی باالی درب ها و پنجره ها همه نوک تٌزاند و همه به آسمان اماکن اشاره به آسمان دارند؛ 

اشاره دارند؛ حتی به هم دروغ نمی گوٌند. آنچه هست واقعٌت دارد و از ساخت دکور درها و پنجره های کاذب 

 خودداری می شود.

ر پٌشگاه خداوندی نداشته باشد، پرهٌز می از ساختن هر چٌزی که در آن نشانه ای از رٌا ٌا نشانه ای از اخالص د

کند. دروغ در معماری اسالمی جاٌی ندارد؛ حتی در بنا کردن احجام معماری، مصالحی که در آن به کار رفته، 

رابطه دارند. اٌن نکته به وٌژه در نٌارش بنا دٌده می شود. مصالح انتخاب شده و فرم های انتخابی باٌد خود اٌستا 

 که با توسل به ترفندهاٌی اٌن نٌارش را تأمٌن کنند.باشند، نه اٌن

آنچه در اجرای عملی اخالص باشد، بالطبع زٌباٌی نٌز به وجود خواهد آمد. زٌباٌی به معنای قشنگی و جمال نٌست؛ 

ی بلکه معنی آن زٌبندگی، پذٌرفتنی، دل خواستن، به سامان بودن و به تناسب بودن است. منبع زٌباٌی خدا است. زٌباٌ

 مقٌاس ندارد؛ همچون آسمان که با داشتن زٌباٌی باشکوه خود، بدون مقٌاس است و ابعاد طالٌی هم ندارد.

هنرمندان در دنٌا درهم و دٌنار وقؾ نکردند، بلکه زٌباٌی و هارمونی و تناسبات را وقؾ کردند. همه علم، ٌعنی 

ات در هر چٌزی، ٌعنی عدم خالفٌت. افالطون با رعاٌت تناسبات؛ خالقٌت، ٌعنی کشؾ تناسبات و عدم رعاٌت تناسب

شاگردانش ٌک ماه در ماهٌت زٌباٌی بحث کردند و به اٌن نتٌجه رسٌدند که زٌباٌی ٌعنی تناسب داشتن باٌد ٌک چٌزی 

 از مظهر زٌباٌی در آن دمٌده باشد.

 سازه ,صداقت ,زیبای)جریان انتقال نیرو(

دوری( چنٌنی اسدالل کرده اند که توجه به سازه ساختمان به صورت ؼٌر ای محققٌن معمار ,)چون مارٌو سالوال عده

قابل اجتنابی منجر به زٌبای خواهد شد.البته بٌان ٌنکه زٌباٌی ضرورتا به سازه ساختمان بستگسی دارد,صحٌح نٌست 

نکه بعضی از ,وشاٌد بتوان نشان دادکه بعضی ساختمان ها با سازه نادرست دوست داشتنی به نظر  می رسند,حال آ

سازه های کامال صحٌح ,از نقطه نظر زٌبای راضی کننده نٌستند.بنابراٌن بٌان درست ومناسب سازه جزء الزم زٌبای 

ساختمان است ولی به تنهای برای سازه ساختمان کافی نٌست.صداقت؛از انجا که سازه ها همٌشه برای اهداؾ معٌنی 

تفاوت های اساسی بٌن فضاهای ساختمانی وسازه ای است.در نتٌجه  ساخته می شوند,پس تو جه به سودمندی ٌکی از

 هٌچ سازه ای به خاطر خود سازه ساخته نمی شود.

 بر آنها بود" به نقل از دکتر مزٌنی "مراداز صداقت در معماری,همٌن آشکارار گذاشتن عوامل ساختمانی وتاکٌد 

ٌزه ها بر می گردد.در دوره ون ساسانی با ابداع طاق ها وتسابقه معماری با عناصر سازه ای در اٌران شاٌد  به دورا

خاص آجری به اوج خود رسٌد.در معماری اروپا رٌشه زٌبای شناسی سازه ای به  سلجوقی وتٌموری نٌز با چٌدمان

 زٌبا شناسی سازه ای در دوره گوتٌک به اوج خود رسٌد. شروع دوره رم بر مگردد وسطح فن اوری مصالح توام با

 ری اخالق معماری با الگو پذیری از معماری سنتییادگی

در کنار وجود ارزشهای جهانی اخالقی جهانی برای معماران,ارزشهای مردمی برای ساخت از اهمٌت وٌژه ای 

برخوردار است.معمار قدٌمی مٌان خود مردم با فرهنگی همسان با آنان صادقانه خانه ای می ساخت که محلی برای 

داقت معمار است که حٌاتی جاودان به اٌن بناها می بخشد وبدٌنگونه خانه ها,مساجد,مدرسه زندگی باشد واٌن ص

هاٌمان همه وهمه محل اجتماع تمامی مبانی اخالقی شده اند.معماری هنری مقدس در بٌن سازندگان واستفاده کنندگان 

 محسوب می شد.

 سازه گرایی در معماری

 یبرالخه و مراد او از صداقت در معمار  



ولی نه  –اٌن است که عوامل سازنده و پاٌدار نگاه دارنده ی ساختمان مانند تٌر و ستون و قوس  9مراد از سازه گراٌی

در ساختن فرم معماری نقش اصلی پٌدا کنند. روشن است که معماری با سازه خوٌشاوندی نزدٌک دارد و  -صرفاً آنها 

ممکن نبود ٌکی را از دٌگری جدا کرد مگر آنکه استواری و زٌباٌی  روزگاری اٌن دو به هم پٌوسته بودند به قسمی که

ساختمان در هم برٌزد. شواهد بسٌار از اٌن پٌوند در معماری مصری, در معماری ٌونانی و در معماری اٌرانی و در 

رمهای معماری گوتٌک دارٌم. اٌن پٌوستگی که در دوره ی رنسانس و باروک و بٌشتر روکوکو در زٌر نقابی از ف

منحنی وار در هم فرو رونده با تزئٌنات پٌچٌده و بسٌار فراوان پنهان شده بود , در دوره ی معماری مدرن دوباره 

 کشؾ شد و اساس زٌباٌی معماری نخستٌن نسل معماری مدرن را پدٌد آورد.

نامٌده 10مفهومی دٌگر نٌز از اٌن توجه ٌا کشؾ دوباره پدٌد آمد ٌا زنده شد که به واژگان چند زبان اروپاٌی تکتونٌک 

می شود, به نشان آنکه معماری به حکم ماهٌت, خود ساخت و اساس ساخت است و اٌن معناٌی است که از تکتونٌک 

 11ٌی که تکتونٌک آن به خوبی هوٌداست در پشتبندهای مستفاد می شود. به عنوان مثال ,در معماری گوتٌک , جا

بلندی است که از پشت و از بٌرون ,انتهای نٌمداٌره ای کلٌسا را بر جای خود پاٌدار نگاه می دارد و در عٌن حال 

های شکسته ای می شود  قصه ی ساخت ساختمان را نٌز بازمی گوٌد. بخشی از زٌباٌی معماری گوتٌک مربوط به تاق

ؾ کلٌسا را نگاه می دارند و در درون کلٌسا کامالً آشکارند و تسلسل و شکل آنها گوٌای ساخت سقؾ است و هم که سق

بدٌن زٌباٌی ماٌه و اساس می دهد. در معماری مصری و ٌونانی تٌر و ستون و در معماری اٌرانی تاقی شکسته و گنبد 

 هم از عوامل سازه و هم از عوامل زٌباٌی هستند.

ی مدرن هنگامی که صحبت از اخالق می شود و معماری چون برالخه معماری ساختگی را دروغ می در معمار

خواند مرادش اٌن است که در معماری تقلٌدی زمان وی عوامل سازه ی ساختمان , مثالً ستون ,به قلب و دروغ شبٌه 

بار است از دٌده پنهان می ماند.  ستون, آن هم ستون کالسٌک,ساخته می شود و در حالی که سازه ی حقٌقی که متحمل

خود برالخه در ساختمان بورس آمستردام تمام تاقٌها را که از آهن بود کامالً در معرض دٌد گذاشت. به نظر نمی رسد 

برالخه خود به فکر زٌباٌی ساختمان خوٌش بوده باشد. زٌباٌی برای وی از راستٌن بودن معماری و صداقت آن به 

شعار معروؾ لوئٌس سالٌوان که در معماری "فرم از عملکرد تبعٌت می کند " با اصالت و اهمٌت سازه پدٌد می آمد. 

 سازه در معماری ارتباط دارد.

 میس ون دررو : سهم او در راه یافتن مظاهر سازه و تکنولوژی در معماری

وجهه ی همت خود کرد و تا  معمار مدرنی که به راستی توجه به سازه و نٌز توجه به اتصاالت و اجزاء ساختمان را

سر حد کمال آن را پٌش برد, لودوٌک مٌس ون دررو بود که بروز اٌن گراٌش در آثار بسٌاری از معماران پس از 

 مٌس به تأثٌر اوست.

لٌکن مٌس دامنه ی سازه گراٌی را به دالٌل متعدد چندان پٌش نبرد , آن را به کمال رسانٌد و رفعت داد. در 

در اکثر موارد سٌستم سازه مرکب از همان تٌر و ستون بود که آؼاز به کارگٌری آن به معماری عهد ساختمانهای وی 

عتٌق بر می گردد. در پاره ای از آثار وی مانند طرحی که برای تئاتر ملی در مانهاٌم آلمان ارائه داد از خرپا استفاده 

ٌا به نماٌش گذاشته شد. همچنٌن ,مٌس در چند پروژه از  کرد که آن نٌز مانند تٌر به آشکارا در معماری به کار گرفته

که در واقع کارگٌری خرپاها در دو سٌستم عمود بر هم است)به طوری که توازن فضاٌی آنها حفظ  12قاب فضاٌی 

شود( نٌز استفاده کرد که آن را نٌز چنان که شٌوه اش بود آشکارا در ساختمان باقی گذاشت)پروژه ای برای ٌک تاالر 

نسرت(.تجارب بس جسورانه تری که در اٌن عرصه صورت گرفت متعلق به چند سالی دٌرتر و معماران و ک

مهندسان دٌگر است. کوتاهی در واقع از مٌس نبود, پاره ای از نوآورٌهای تکنولوژی که بعداً جسارتهای بٌشتری را 

 باعث شد هنوز تحقق نٌافته بود.

                                                           
9
 (structuralism) 
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 (tectonic) 
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 (flying buttres) 
12
 (space frame) 



    

 پروژه ای برای تاالر کنسرت                           تئاتر ملی در مانهاٌم آلمان  

آثار لوکوربوزٌه اگرچه از آثار مٌس متنوع ترند و در آثار وی ثبات   مٌس وجود ندارد, ولی وی نٌز از آشکار 

گذاشتن عوامل سازه در ساختمان و به بازی گرفتن عوامل تکنولوژی در ساختمان ؼافل نبود.در طرحی که اٌن 

با قدرت کم نظٌر خود در مسابقه ای معماری برای کاخ شوراها در اتحاد شوروی ارائه کرد اٌن گراٌش به معمار,

بهترٌن صورتی آشکار است. قوس آهنی بزرگی که بر سٌمای معماری اٌن پروژه چٌره است در واقع عملکرد 

ساختمانی بخش بزرگی از ساختمان ساختمانی دارد و چون خرپاٌی با سٌمهای مستحکمی که بدان آوٌخته است , بار 

, از 9169را تحمل می کند.اٌن طرح که ٌکی از قوٌترٌن طرحهای لوکوربوزٌه شناخته شد در زمان خود, سال 

 جرئتی برخوردار بود که دهها سال در معماری فرصت بروز نٌافت.

 

 کاخ شوراها

 هاي معمارانه جان راسکین تاملي در اندیشه

اي قرون وسطً و احٌاي اصول معماري گوتٌک طرفدار گراٌش نئوگوتٌک شده بود. ه وي با رجعت به ارزش

طور کامل به مسٌحٌت توجه داشت. با نگاهً به تارٌخ به اٌن -اي از معاصران خود، اما به راسکٌن، نه به شدت پاره

کلٌساهاي گوتٌک زمٌن شکوفا بود و بسٌاري از  نکته خواهٌم رسٌد که در قرون وسطً عشق به مسٌحٌت در مؽرب

شدند. اٌن اعتقادات به تدرٌج، به وٌژه با پٌداٌش رنسانس که تولد  ٌافتن به بهشت برپا مً به همت مردم و به امٌد راه

کم سست  هاي کالسٌک را باعث شد و سرانجام به اعتقادات علمً قرن هفدهم و هجدهم راه برد، کم دوباره ارزش

فکري فرد دچار  اعتقادات و البته دالٌل پٌچٌده دٌگر، آرامش جوامع و راحت شدند. چون به همراه اٌن سستً گرفتن

کردند در واقع از عواقب نامٌمون اٌن عدم  اؼتشاش شد، آنان که همانند راسکٌن رجعت به گذشته را تشوٌق مً

هاي روانً و  آرامش درونً افراد و جوامع نگران بودند. اٌن عدم آرامش در حال حاضر نٌز به انواع ناراحتً

اي را نسبت به سرنوشت آدمٌان بٌمناک  شود و هر صاحب اندٌشه هاي اجتماعً در ؼرب منجر مً بٌماري

سازد. همگامً راسکٌن با جمعً از هنرمندان و شاعران که نام "برادري پٌش از رافائل" را برگزٌده بودند و به -مً

 اعتقادي نداشتند، نشانه همٌن عدم عالقه راسکٌن به ارزش داد هاًٌ که اصالت عقل را رواج مً ها و فلسفه اندٌشه

هاي اٌن دوره رواج گرفته بود. اما راسکٌن، چون آسمان بهار طبعً  هاًٌ بود که پس از رنسانس و به تاثٌر اندٌشه

 ٌافت. اش به مسٌحٌت شدت و ضعؾ مً-متؽٌر داشت، عالقه



همراهان وي، تناقضً وجود داشت؛ به عنوان نمونه، اٌشان در باٌستً توجه داشت که در عقاٌد و اقدامات راسکٌن و 

هاي ساختمانً و هم مصالح  کردند و مرادشان اٌن بود که هم شٌوه معماري صداقت ساختمان را تشوٌق و تبلٌػ مً

ساختمان به صراحت در معماري تجلً کند، درست برخالؾ معماري متداول که ممکن بود ظاهري از سنگ به تقلٌد 

اي  ري رنسانس داشته باشد، اما اساس آن در واقع از آهن باشد. اما به اٌن نکته توجه نداشتند که با امکانات تازهمعما

ها بعد از جمله در  که سال توانست عملً شود، چنان که فن و صنعت پدٌد آورده بود، صداقت ساختمان خوب مً

دانستند  کردند و آن را دشمن صداقت در ساختمان مً مًکارهاي معمار هلندي برالخه دٌده شد. اٌنان صنعت را نفً 

و به معماري گوتٌک روي آورده بودند که در واقع صداقتً با زمان اٌشان چه از لحاظ فنً و چه از لحاظ اجتماعً 

توانست  اي روي آورده بودند که چه به لحاظ فنً و چه به لحاظ اجتماعً نمً نداشت. به عبارت دٌگر به معماري

 انه معرؾ زمان اٌشان باشد.صادق

هاي موجود در محصوالت صنعتً  راسکٌن در کتاب "هفت مشعل معماري" ضمن بٌان انتقادي دقٌق در مورد لؽزش

 کند-زمان معاصر، آنها را به سه نوع تقسٌم مً

 بندي حمال بنا در چٌزي ؼٌر از آنچه که در واقع هست. ـ نماٌش ظاهري استخوان9 

پوشاندن سطح خارجً بنا به منظور جلوه دادن آنها با موادي ؼٌر از آنچه که واقعاً با آن ساخته کاري و  ـ ظرٌؾ2

 ها روي آنها.-کاري-شده است و چسباندن تزٌٌنات و کنده

 اند.-شده  ـ استفاده از تزٌٌنات مختلفً که با ماشٌن ساخته6

هنر متقدم است، به ناچار با چگونگً اجتماعات  پردازد که؛ از آنجا که معماري در واقع راسکٌن به اٌن موضوع مً

اولٌه پٌوستگً دارد. اجتماعاتً که در آنها استفاده از آهن ناشناخته و توجه به سوابق تارٌخً از مقام هنر جداًٌ 

بندي  گٌرد که آهن را باٌد تنها به عنوان اٌجاد استحکام بٌشتر و براي کالؾ ناپذٌر است. به اٌن ترتٌب نتٌجه مً

 صورت عناصر حمال. کار برد نه به ناصر مختلؾ بهع

کاري(  شود. به عنوان نمونه، پوشاندن آجرها با قشري از گچ )گچ در مورد نکته دوم، راسکٌن استثناهاًٌ قائل مً

دلٌل اٌنکه تکرار استفاده، آن را امري عادي -تر به چندان قابل سرزنش نٌست و همچنٌن تذهٌب فلزهاي کم قٌمت

 اشکال است. است بًساخته 

ام، اشٌا تزٌٌنً، به دو دلٌل  طور که من مکرراً دٌده کند: "همان باالخره تزٌٌنات ماشٌنً را به استدالل رد مً

هاي  کاري کنٌم در هر دو مورد صناٌع ماشٌنً و ظرٌؾ ها که فعال فرض مً خوشاٌند هستند؛ ٌکً زٌباًٌ مجرد فرم

هاي هنرمند ٌک انسان براي ساختن آن  ر انسانً، عالقه و توجهً که دستدستً ٌکسان باشند و دٌگري مفهوم کا

همٌن  سازند، و به-معنً مً کار برده است." تولٌدات مکانٌکً از خاصٌت دوم بوًٌ نبردند و آن را پوچ و بً-به

 تجربه ندارند." هاي بً دلٌل خاصٌتً جز فرٌب چشم

 هاي راسکٌن بود. وي اشکال و اجزاي معماري به مل موثر در اٌدهاخالقٌات مذهبً آمٌخته با معماري گوتٌک از عوا

دانست و  شوند، مصنوعً و دروؼٌن مً-صورت طبٌعً ٌافت نمً کار رفته در سبک باروک را، که در طبٌعت به

 شمار مً-شمرد. در نظر او هنر خوب، حقٌقت طبٌعت بود، که در واقع سرچشمه آن نٌز به آنها را عنوان هنر بد مً

 فت.ر

هاي صنعتً ساختمان را با  شناسد و روش-راسکٌن واقعٌت وجودي آهن را در معماري قرن نوزدهم به رسمٌت نمً

 کند. وي زٌباًٌ ظاهري را بازتابً از زٌباًٌ باطنً مً-عنوان خٌانتً از سوي معماري نسبت به هنر، طرد مً

کند. وي در فصل معروؾ  اري تنظٌم و تدوٌن مًپندارد و به همٌن دلٌل خواست روزافزون به معنوٌات را در معم

هاي ونٌز، زٌباًٌ معماري قرون وسطً را همتراز با لذت و رضاٌتً که ٌک  "در ماهٌت گوتٌک" از کتاب سنگ

 دهد." کند، قرار مً صنعتکار در هنگام تولٌد ٌک اثر تجربه مً



ستقل خود بررسی می کند و بارها حقٌقی تر به گفته نٌچه زٌباٌی شناسی سخنی نظری است که هنر را در موقعٌت م

است از حقفٌقت تجربی ٌا آن مواردی که نتٌجه بررسی دانشی خاص است و در پٌکر مفاهٌم و قوانٌن بٌان می شود 

دانشی که در واقع حقٌقت را نسبت مٌان داده های موجود با احکام ، قوانٌن و نظرٌه ها می داند . از نظر نٌچه هنر 

ز عدالت لٌبرال درست است و ارزشی بٌش از احکام اخالقی ای دارد که در پی ارمان آن عدالت بنٌان بارها بٌش ا

 ٌافته است . در فرهنگ اصطالحات فنی و نقادانه فلسفی الالند زٌباٌی شناسی به دو معنی تعرٌؾ شده :

 (هر آنچه به زٌباٌی مرتبط شود و هر آنچه منشیء زٌباٌی را تعرٌؾ کند .۱

 می که موضوعش داوری و ارائه حکم باشد درباره تفاوت مٌان زشت و زٌبا( عل۲

 ایرانی با فضای اجتماعی –آزادی و ارتباط بنا در معماری اسالمی 

ارتباط معماری اسالمی با جهان خارج )به معنای فضای اجتماعی( را می توان از جنبه های مختلؾ مورد بررسی 

در درون بنا خود را می نماٌاند و در حقٌقت تأمٌن آزادی اهالی خانه از اهداؾ  قرار داد. در معماری اسالمی آزادی

معماری اسالمی به حساب می آٌد. با توجه به اٌن اٌده مهم و مرکزی، ذٌالً به توضٌح برخی از وٌژگی های معماری 

 اسالمی با توجه به ساختار ابنٌه اسالمی می پردازٌم:

 نمای بٌرونی -ٌکم

اٌرانی معموالً دارای تنوع باالٌی نٌست و در بٌشتر شهرها با فرم و ظاهری همسان مشاهده  -ی اسالمینما در معمار

در نمای داخلی اٌوان نقش پررنگی دارد. در چنٌن نماهاٌی ما می توانٌم تعداد زٌادی اٌوان در نمای داخلی می شود. 

 لی که اٌوان در حٌاط خانه قرار دارد. داشته باشٌم که ارتباطی با فضای خارج از خانه ندارند؛ در حا

 درگاه، ورودی و حرٌم خصوصی -دوم

اٌرانی درون گراٌی و  –ورودی در معماری اسالمی پٌوند دهنده فضای خانه با جامعه است. در معماری اسالمی 

اٌن سبک از  حفظ امنٌت و حرٌم خانواده از اهمٌت بسٌاری برخوردار است. به همٌن علت در خانه هاٌی که بر اساس

معماری بنا شده اند به داالن طوالنی باز می شود. فرد با عبور از داالن وارد فضای دٌگری می شود و سپس به حٌاط 

 مرکزی خانه می رسد.

با ورود به خانه می توان به هشتی، مکانی که فضای بسته داخلی را به فضای بٌرونی مرتبط می کند، منتهی گردد. 

 تی تقسٌم مسٌرها در منزل است: مسٌر فضای بٌرونی و اندرونی.مهم ترٌن کارکرد هش

پرواضح است که حفظ کرامت فرد و ارزش خانواده در اندٌشه اسالمی از اهمٌتی واال برخوردار است و اٌن مفهوم 

 اٌرانی با –می تواند در معماری و ساخت خانه متجلی شود. بنا بر همٌن وٌژگی خانه و بنا در معماری اسالمی 

فضای بٌرونی و اجتماعی دارای ارتباط مستقٌم نمی باشد؛ بلکه ارتباط اصلی چنٌن بناهاٌی با فضای داخلی و حٌاط 

 .خانه برقرار است

اٌرانی در آن است که در طرح های خود بهشت را در خانه متجلی گرداند. اٌن تجلی  –اٌده اصلی معماری اسالمی 

ست تجلی درونی نکوٌی در خلقٌات اعضای خانه نٌز باشد. به اٌن معنا که پٌاده بٌرونی خود می تواند نمونه ای از خوا

کردن بهشت در زمٌن در کنار تعالی اخالقٌات افراد انسانی کامل می شود. نگاهی به ساختار بنا در معماری اسالمی 

 اٌرانی اٌن مهم را، به خوبی نشان می دهد. –

 نما؛ جلوه ظاهری ساختمان

درمٌان مفاهٌم مختلؾ ساختمان سازی از اهمٌت بصری اجتماعی « نما»ضوع چندان سخت نٌست كه پذٌرفتن اٌن مو

تری برخوردار است. نمای ٌك ساختمان در حقٌقت وجه اجتماعی آن ساختمان و زبان دٌالوگ و تعامل آن با فضای 



می نماٌاند و اگر خوب طراحی  اطرافش است. اٌده های ٌك معمار، در طراحی ٌك بنا تنها در نمای آن بناست كه رخ

 شده باشد، ما را با زبان بصری خود به درون دعوت می كند.

كاهش اتالؾ انرژی در تمام مدت سال، چرا كه نما در ساختمان نقش ٌك عاٌق حرارتی و برودتی را اٌفا می كند كه 

نٌن می تواند موجب دفع و از هدر رفتن انرژی تولٌدی سٌستم های گرماٌشی و سرماٌشی جلوگٌری می كند، همچ

انعكاس گرما در تابستان، خاصه در مناطق گرمسٌری شود و عكس همٌن عملكرد را در فصل زمستان برای جذب 

 انرژی خورشٌدی و گرم شدن ساختمان ها در مناطق سردسٌری اٌفا كند.

است كه نمای ساختمان نقش نمای ساختمان به عنوان ٌك عاٌق صوتی اٌده آل و مناسب عمل می كند. كامال واضح   

بسٌار مهمی در كاهش ورود آلودگی های صوتی و صداهای آزاردهنده محٌط بٌرون به فضای داخلی ساختمان اٌفا می 

 كند.اٌن موضوع در ابرشهرهای با آلودگی صوتی باال، بٌشتر نمود پٌدا می كنند.

نماهای شٌشه ای و با به كارگٌری شٌشه های در ساخت وسازهای عصر حاضر، اٌن عاٌق كاری صوتی با استفاده از 

چندالٌه، به نتاٌج بهتر با بازده بٌشتری رسٌده است. زٌرا هم بهره گٌری از نور بٌرون برای تامٌن روشناٌی داخل 

 ساختمان سهل تر است و هم از ورود صداهای ناهنجار به داخل جلوگٌری می شود.

كمك به افزاٌش دوام و پاٌداری ساختمان ها در برابر شراٌط نامساعد جوی و محٌطی و در نتٌجه افزاٌش عمر مفٌد  

 ساختمان
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