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  چكیده
شناسی که بر اصوویی دهند؛ زیباییشناسی را ارائه میای خاص از زیباییهای مهندسی گونهشود که سازهاینگونه بیان می

تری بوه این نوشتار در صدد است تا نگاه دقیقریزی شده است. وری مصایح و جریان حرکت نیرو در سازه پایهمانند:  بهره

هوای هایی از دیگر زمینههای بتنی و فوالدی و همچنین نمونههایی از پلی مثالاین زیبایی شناسی داشته باشد و با ارائه

ور شواا  شناسی را دنبال کرده و روابط متقابل بین مهندسی سازه، معماری و هنر را به طوهای این زیباییای، ریشهسازه

شناسوی زیبوایی"بیان کند. این نوشتار همچنین در صدد است تا عالوه بر بیان تاثیرات اساسی که این ساختارها از آنچوه 

ی خاص از نامیده شده، پذیرفته اند، این سوال را مطرح کند که : آیا مشخصه هایی که تا کنون برای این گونه "مهندسی

 ت و منطقی هستند و اگر بلی تا چه زمانی؟شناسی بیان شده ، هنوز درسزیبایی

 

  دهی.یابی؛ فرمشناسی؛ مهندسی سازه؛ فنآوری ساخت؛ شکلزیبایی کلیدی: هایواژه
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  مقدمه -1
 فصل اول را اینگونه آغاز می کند:  – "به سوی معماری نوین" –یوکوربوزیه در مانیاست خود     

ی محاسبات ریاضی، ما را در هماهنگی با قوانین گیتوی ه به وسیلهمهندس، مُلهِم از قواعد اقتصاد و هدایت شد"

 [1] "رسد.به هارمونی می -مهندس-دهد. اوقرار می

 دهد:چند صاحه بعد ادامه می

شناسی خاص خود را دارد؛ زیرا در جریان محاسبات، ناچار به برآورده کردن بعضوی مهندس زیبایی بنابراین، ..."

 [1] "شود.اینجاست که ذوق او وارد کار می نیازهای معادالت است و

وری حداکثری از مصایح در کنار ایجاد مسویر بودون تا به امروز این تصور کلی وجود دارد که بر خال  معماری سنتی ، بهره

ی هواگیوری سوازهشناسی مهندسی است. در رونود شوکلی زیباییهای اصلی سازندهمشخصه ،مانع برای جریان نیروها در سازه

 دهی. های ساخت و طراحی و شکلکنند : اصول فنی و علمی ، فنآوریمهندسی سه عامل نقش اساسی ایاا می

شناسوی اجتماعی بیش از پیش، بر ناووذ روزافوزون ایون نووب زیبوایی های اخیر ، مهندسان با هد  کسب مقبوییتِدر سال

بعضی سواالت در این زمینوه بوه نودرت مطورح  ،دهند. با این وجودکنند و آن را با هنر و معماری در یک رده قرار میتاکید می

 اند؛ سواالتی مانند:شده

 شناسی مهندسی کی و کجا شکل گرفت؟ی زیباییهای ایدهریشه

 کند؟رسانده و امروزه چه مااهیمی را منتقل میشناسی در گذشته چه مااهیمی را میاین زیبایی

شناسی و تموایالت فرهنگوی موورد خ فرهنگ که برای بررسی موضوعاتی از قبیل زیباییساختارهایی مانند تاریخ هنر و تاری

اند. ایون مقایوه مورد غالت قرارداده -ی پژوهشی ارزشمندبه عنوان یک عرصه -گیرد، تاکنون چنین سواالتی را استااده قرار می

بوا بوه  برای پاسخ به سواالتی اینچنوین انجوام داده؛قصد دارد تا تالشی  "شناسی مهندسیزیبایی"های با دنبال کردن خاستگاه

شناسی و چگونگی محبوب شودن آن در گیری اینگونه از زیباییساز شکلزمینه ها و آثار هنری شرایطِهایی از پلکارگیری مثال

 میان معماران و هنرمندان را معرفی کند.

 بین سنت و مدرنیتهما -2
های زندگی های اساسی در قریب به اتااق عرصهانقالب صنعتی باعث ایجاد نوآوری همانطور که بسیار نیز بیان شده است،

های صنعتی )آهن،فوالد و بتن( تبدیل به مصایح غایب مورد ی ساختمان نیز مصایح تویید شده به روشاجتماعی شد. در زمینه

د استااده قرار گرفتند؛ ساخته هایی با مور -مانند تویید انبوه و مونتاژ در محل–های جدید ساخت استااده شدند؛ روش

های شد و نظام آکادمیک ساخت و ساز به شاخهباید ساخته می -ها و تونل هاها، پلمانند راه آهن ،ایستگاه -عملکردهای جدید

ی هاکه پایه 1ی جدید مهندسی عمرانو شاخه -آنچه به  عنوان معماری پیش از انقالب صنعتی متصور است-معماری سنتی

  [2] فنی داشت تقسیم شد.

ها به مرکز توجه در جوامع علمی هنری و ی جدید و سازندگان آنزمان تحول دیگری نیز به وقوب پیوست: ابنیههم

های پیشرو به عنوان نماد صنایع و فنآوری 2The Builderهمچنین برای عموم مردم بدل شدند. این ابنیه در مجالتی مانند 

-، زیبایی3ستودند و در هنرهای زیباها را میشدند؛ شاعران در شعرهایشان آنرار گرفته و معرفی میمورد بحث و بررسی ق

شد، های جدید، در خود بنا متجلی میی سازههای متمایزکنندهشد. اهمیت و جلوهها متجلی میشناسی و آثار اجتماعی آن

                                                 
1  Civil Engineering 

 در بریتانیا در باب ساخت و ساز. 1483تاسیس به سال   The Builderنشریه .   2

اند. به عبارتی نه به خاطر شان خلق شدهو بدون توجه به کارکرد یا پایداری زیباشناسانه هنرهایی که تنها به دالیلهنرهای زیبا: .  3 

 .اندآمده چیزی دیگر، بلکه به خاطر خودشان به وجود
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بود برای انتقال شناسانه،که توسط هر فرد عامی قابل درک زیباییای از ابزارهای که در ساخت و سازهای پیشین،گسترهآنحال

بر ( که بسیار پرهزینه و زمان1شکلها و اشارات معمارانه )ها ،نشانهگرفت؛ ابزارهایی مانند فرماین مااهیم مورد استااده قرار می

در تضاد  -میالدی 11ارمغان قرن  – ساخت کاهش هزینه ها و زمانتر یعنی ی بسیار مهمبودند و گاه با عامل تعیین کننده

های جدید در ارزشمند ابرسازه ی بیان هرچه آشکارتر کیایات فنیها و اشارات معمارانه با ایدهنشانه ها،چنین این فرمبودند. هم

 [3] 1تقابل شدید قرار داشتند.

     

   Britannia Bridge / Menai Tubula Bridge-1581 )سمت چپ(:1شكل 

  Brooklyn Bridge-1559)سمت راست( :2شكل 
 

ترین بنای ( عظیم1443می  28توان به پل بروکلین اشاره کرد که در زمان افتتاح)به عنوان مثایی از این تضاد و تعارض می

گرانیتوی  هایشود، از  همان فاصله دور برجکمشاهده می 2ی آمریکا و بلندترین پل معلق جهان بود. همانطور که در شکلقاره

( پول 1)شوکل Britannia Bridgeهوایی ماننود پول آجوری دارند. بر خال  سوازهایجثه را اعالم میپل حضور یک سازه عظیم

ی های فووالدی جدیود توانسوته بودنود دهانوهکه با استااده از کابل 2بروکلین به طور واضحی دستاوردهای فنی سازندگان خود

از یک سوو  ،آساغول معلقِ گذارد. این پلِمتر دهانه را پوشش دهند به نمایش می 1433 متری را به صورت معلق و در کل 844

 گذاشت و از سوی دیگر باعث ایجاد ارتبوا  و اجمواب شوهری بسویارآورد تکنویوژیک بسیار ارزشمند را به نمایش مییک دست

ن، دو شهر کامال جدا و مستقل از نظور سیاسوی ، ای که تا پیش از آمستحکمی بین شهرهای نیویورک و بروکلین بود؛ دو ناحیه

 [8] فرهنگی و اجتماعی بودند.

هوا و ی بعود از جنوگ، بودکاریزدهدر پی صدمات و نامالیمات حاصل از  جنگ داخلی آمریکا ، اقتصاد بحوران"

ردم مو -بوروکلین-بیگاه ناشی از موج جدید مهواجرت، گوویی پولوهای سیاسی، مشکالت ایجاد شده گاهخیانت

 [5] "بخشید. .ها را ایتیام میهای آنکرد و زخمگوناگون  دو شهر را متحد می

را در کول بوه  هواپولپل بروکلین با ابعاد عظیم و اهمیت واالی فرهنگی خود، از یک پل مارد فراتر رفت و به طور ضومنی، 

مویالدی بوه  11در قورن  -به طور عام–ها پل چنین معر  اهمیتی بود کهمعرفی کرد. این پل هم [6] "معماری ارتبا "عنوان 

زموانی  -ها در روز گشایش این پلی تکنویوژی داشتند. تیتری که روزنامهای بر پایهنقل نوین و امید به آیندهوعنوان نماد حمل

 انتخاب نمودند این بود:  -هزار نار از آن عبور کردند151اتومبیل و قریب به  1411که 

-وحودهای بوینوردد، نه تنها خود خوب است بلکه نویدی است بر خوبیکه رودخانه را درمی باشکوه این سازه"

 [5] "حصرِ پیشِ رو

                                                 
مااهیمی که یوکوربوزیه در آغاز قرن و در مانیاست خود به آن اشاره کرده بود و بهترین نمود آن که به نماد این تاکر نیز بدل شد .  1 

 اوست. "ی دومینوخانه"دیاگرام 

 

2  .Johann and Washington A. Roebling 
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آوردهای فنی و هم دستآوردهای اجتماعی آن است به طور شواا ، بوه های فرهنگی پل بروکلین که هم حاصل دستارزش

هوای فووالدی را تحمول های عظیم سنگی که کابلن شده است. برجی استااده شده در آن بیاشناسانهی ابزارهای زیباییوسیله

هوا یوادآور های عموودی و شواا  کابولدار هستند. این طاق ها به همراه تکرار ریتمیک مهاربندیهای تیزهکنند دارای طاقمی

ی فرهنگی خاص خود را بوه هاهای پل نیز ارزشمصایح مورد استااده در برج [8] باشند.های کلیساهای جامع گوتیک میموتیف

کنند: گرانیت، سنگی که به دییل ماندگاری و دوام از دوران روم باستان مورد استااده قرار گرفته و به طوور اخو  آن اضافه می

ی بناهای یادمانی بوده است؛ بنابراین، در کانتکست پول،  گرانیوت هوم از نظور میالدی مصایح اصلی تشکیل دهنده 11در قرن 

توان گات که پل بروکلین نشانگر یک گذار است: بوا کنوار هوم کند. در کل میاز نظر فرهنگی نقش مهمی را ایاا می فنی و هم

-های معماری سنتی به مقصد آنچه زیبواییی فوالدی شاا ، این پل از مبدا کانسپتهای گرانیتی و یک سازهچیدن غریب برج

گرفت اموا خیلوی زود بوه شناسی که در آغاز بسیار مورد نقد قرار میباییشود حرکت کرده است. زیشناسی مهندسی نامیده می

 شناسی قابل قبولِ دوران مدرن مورد پذیرش اهل نظر واقع شد.عنوان تنها زیبایی

 نمایش فنآوری -3
هوای پل کرد، دیگرها اشاره میهای آشنای معماری گذشته تکیه کرده و به آنبرخال  پل بروکلین که همچنان به کانسپت

-برای این نوب برخورد موی گذاشتند. به عنوان مثالشناسی کامال نو را به نمایش میمعاصر با آن، در همان زمان هم این زیبایی

هوایی ماننود را نام برد. هوم چنوین سوازه 1های معمار معرو  فرانسوی گوستاو ایالو سازه( 8)شکل  Firth of Forth توان پل

Maria-Pia-Brücke و ( 5ل)شکGarabit Viaduct هوای قوسوی اسوت ترین نوب پل که هموان پولی قدیمیبر پایه( 3)شکل

 اند.ی خای  تشکیل شدهیهاها از سازههاست و در واقع آنکلی این پل اند اما این تنها در ظاهرساخته شده

     
   Garabit Viaduct Bridge )سمت چپ( :3شكل 

  Firth of Forth Bridge )وسط(:9شكل 

  Maria-Pia-Brücke Bridge )سمت راست(:8شكل 

 

باشود. پول فاقود گر طبیعتِ تکنیکال سازه موی( نشان3شکل) Garabit Viaductرفته در کارهای فوالدی سهموی بهقوس

و مونتواژ کاررفته در ساخت صنعتی ی دقت فراوان بهدهندههرگونه پوشش بوده و در عوض، حتی در کوچکترین جزئیات، نشان

ی این پل فرآینود سواخت و سواز را ( عالوه بر عملکرد به عنوان سیستم انتقال نیرو، اجزاء فوالدی سازنده6شکلدر محل است.)

ی کنود: بدنوهی جدیدی از ارتبا  میان تووده و فضوا را ارائوه مویاین ساختمان، گونه [8]دهند. نیز بی هیچ واسطه نمایش می

شوود. ای مجرد و غیرمادی برخاسته است حل میت فوالدی مشبکی که از بستر رودخانه به گونهحجیم یک پل سنگی در اسکل

آوردهوای شناسی ظاهری. در ایون بسوتر، دسوتی فنی سازه بر کلیت آن غلبه دارد، چه در فرآیند ساخت و چه زیباییشاخصه

شوود: ارزش زیبوایی شناسوانه مویک ارزش زیبواییکند تبدیل به یوفنی این پل عظیم و روشی که تکنویوژی مدرن را ارائه می

خودِ طبیعت ماهوم تعایی  ،در باب تعایی که در آن Edmund Burke 2میالدی از  14بر خال  کانسپت قرن  ؛ی تعاییشناسانه

                                                 
 1123-1432گوستاو ایال؛معمار معرو  فرانسوی ؛ .   1

 1414-1421نویسنده،فیلسو  و نظریه پرداز سیاسی ؛ .   2
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-بشر منتقل می سازِیِ تکنویوژیکِ دستکند، این ماهوم اکنون از رهروِ کنترل طبیعت و تبدیل آن به یک اُبژهو علو را ارائه می

 [4] شود.

       
 ایجزئیات سازه  Garabit Viaduct Bridge )سمت چپ(::6شكل 

 لوکوربوزیه "به سوی معماری نوین"ی آغازین فصل در کتاب صفحه)سمت راست(: :7شكل 

 

آن دوران را تشوکیل  ی اصولی سوازندگان و مخاطبوانمیالدی عالقه 11های قرن هاو سایر سازهاز پل  -تعایی-گرچه این جنبه

 1123های بعد مقداری از اهمیت و جذابیت خود را به مرور زمان از دست داد. برای یوکوربوزیه کوه در سوالداد، اما در دههمی

کرد، ساخت، فرم و ارتبا  اجتمواعی حاصول از ایون یاد می شناسی مهندسیبدیل زیباییهای بیمثالها با عنوان میالدی از پل

هوای پیشورو در ، یکوی دیگور از چهوره1nSiegfried Giedioسی بسیار بیشتر مورد توجه بود. مورخ هنر سوئیسی، شنازیبایی

 دارد که:شناسی مهندسی، بیان میمعرفی زیبایی

 [4] "چنین بیان شگرفی از تعادیی شناور هرگز پیش از این در ساختمان پل ها نمایان نشده بود."

Karl های نوین از همان آغاز با انتقادهای تندی نیز مواجه بودند. افرادی مانند این گونه سازه مقابل این دیدگاه، یدر نقطه

Bötticher 2، Gottfried Semper 3  و بعدهاDuc-le-Eugène Viollet 8 –به انتقواد  -که در کشور ما شناخته شده تر است

شناسوی را از این هم فراتر گذاشته به تقبیح این گونه از زیبوایی پاRuskin John 5تاجایی که  [6] ها پرداختند،از این نوب سازه

هوا موتهم بودنود بوه نمود. این سازههای جدید زیاده از حد فنی، منجمد، زمخت و بی روح میاین سازه ،پرداخت. در نظر ایشان

نبووده و هویچ گونوه ارزش بورای عوام قابول فهوم  ؛های زینتیشان نامرئی است یا به سختی قابل تشخی  استاین که مشخصه

غلط شد که هرچه سازه از نظر فنوی  تصورگیری این دهند. این اتهامات منجر به شکلای را به مخاطب ارائه نمیشناسانهزیبایی

 تر باشد به چشم ناخوشایندتر می نماید:بهینه

و مکوانیکی ...........اگور  تا به امروز، معماریِ استااده کننده از آهن، دارای طبیعتی است محض از اصول فنوی"

های منسوخ مواجهیم، در معماری آهنی در معماری سنگی تنها با دانش معماری و استااده از انواب اشکال و فرم

کنود و در دوموی دانوش شود قوانین هنر به کار بسته شود. در اویی دانش هنر حکمرانی میحتی تالش هم نمی

 [11] "فنی.

ی فقدان جذبوه -های نوین موافق بودندحتی آنان که با سازه-پرازان معماریورخین هنر و نظریهمیالدی م 21تا اوایل قرن 

دادند. با این وجود، این تاکر کلی وجود داشت که یوک تحوول انقالبوی در معمواری در ها را مورد انتقاد قرار میهنری این سازه

                                                 
 1164-1444مورخ و منتقد هنر و معماری ؛ .   1

 1441-1416باستانشناس و منتقد معماری آیمانی؛ .   2

 1441-1413معمار و منتقد هنری آیمانی؛ .   3

 1441-1418. تئوریسین و معمار معرو  فرانسوی ؛   8

 1111-1411؛  ییمنتقد هنری بریتانیا.   5
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کرد. درواقع، خیلی و دوران پس از آن را به طور اساسی زیرورو می شناسی آن دورانحال اتااق بود، تحویی که معیارهای زیبایی

پا پیش رفتن با مدرنیته بود. همانطور که یوکوربوزیوه در شناسی جدید تنها راه برای پابهگیری زیباییکارزود مشخ  شد که به

 دارد:بیان می Programme de l’Esprit Nouveau (1121)در نقل قویی از  1123سال 

 [1] "کند.شناسی حاصل از محصوالت صنعت مدرن را کتمان نمیمروزه هیچکس زیباییا"

 بند هنر مدرنمداری، ترجیعفن -9
شناسی نوین و مناظرات صورت گرفته پیرامون آن به دنیای هنر نیوز ورود پیودا کورده بوود و میالدی، زیبایی 1121تا دهه 

ای از زیبایی شناسی مدرن به معنای عام کلمه بود؛ گونهر حال شکل دادن به زیباییبندی بود که آگاهانه و تعمداً دمانند ترجیع

ی آن بودنود. در هموان دوران و در از مراکز اصولی اشواعه Deutsche Werkbundو  (Bauhaus)شناسی که مدرسه باهاوس 

 دارد که:اینگونه بیان می -مدیر وقت باهاوس-1وایتر گروپیوس 1113سال 

ی سوهوی، هایی دقیق، عواری از هرگونوه پیشوامد و مشخصوهطلبد؛ فرمد، منطق جدید خود را میدوران جدی"

هوا در همواهنگی بوا ی ایونها، تواتر اعضای مشابه و یکپارچگی فرم و رنگ؛ همهتضادهایی شاا ، چینش اِیِمان

  [11] "ن مدرن خواهد بود.ی دوراشناسانههای زیباییی ارزشانرژی و اقتصادِ زندگی اجتماعی، تشکیل دهنده

های هنر ارائه های چنین به سایر عرصههای زیادی از انتقال ایدهمثال "فضا، زمان، معماری"زیگارید گیدون در کتاب خود: 

 2ها مانند آیبرت رنجرکه بعضی از آن –های بسیار زیاد دیگری نیز قابل ذکر هستند، به خصوص در میان عکاسان کند. مثالمی

ها که در این زمینوه بسویار تاثیرگوذار کردند و یا کانستراکتیویستمعرفی می 3ی سازنده و سودمندی خود را یک رسانهانهرس -

ی هنور، گسوترش وسوعت نظور ی آن ها به عرصوههای سازندهشر  انتقال این متودهای مهندسی و مشخصهپیش [12] بودند.

کردنود. بوا در شناسی جدید آماده میی تصور و تخیل خود را برای ورود زیباییوهاهایی هنر و صاحبنظران آن بود. ایشان باید ق

ی بهتور ی یوک دنیوای جدیود و آینودهبدیل صورت گرفته در تکنویوژی، مسایههای بیهای علمی و توسعهنظر گرفتن پیشرفت

سوت بوود کوه مهنودس بوه عنووان مثوایی برای هنرمندان مدرن به یک مسایه موکد و بسیار مهم تبدیل شده بود. در این کانتک

از مهنودس بوه  New Typographyی موسس مجله  Tschichold Jan( برای مثال 4)شکلشد.درخشان و پیشرو معرفی می

 کند که بی هیچ چون و چرا، خواهان آن است که طرحی نو دراندازد:ی جدیدی از انسان یاد میعنوان گونه

ها بدون هیچ توجهی بوه ی اینهای تبلیغاتی ! همهو نیویورکِ مملو از نورپردازیاتومبیل، هواپیما، تلان، رادیو "

ها ساخته شودند: مهندسوین. مهنودس، طوراح ی جدیدی از انسانشناسانه گذشته، توسط گونهتعصبات زیبایی

سوت؛ کوه های سازنده و آفرینش از هیچ اهای اصلی کار او شامل : اقتصاد، دقت عمل، فرمدوران ماست.مشخصه

   "بندد.کار میها را بهیِ موضوب طراحی، آندر جواب عملکردِ اُبژه

شناسی تکنیکال و استانداردسازی شده وجود نداشوت و در از آنجایی که در عایم هنر هیچ پیشینه و سَلَای برای این زیبایی

ای بسویار مناسوب شناسی نو، به عنووان گزینوهگشت، این زیباییشناسی به انواب پیشین خود بازنمیهای این زیباییواقع ریشه

آمد. بنابراین مهندس نه تنهوا ایگوویی ی آن دوران به حساب میزدهبرای مطرح شدن در مقابل هنر، معماری و ادبیات بورژوازی

نیوز قلموداد شناسی جدید بود بلکه ایگویی برای رسیدن به اتوپیای سیاسوی آن دوران های زیباییآلبرای دست یازیدن به ایده

-مشوهورترین نمواد ایون جنوبش [3]هوای روس را تحوت تواثیر قورار داد. ای که به طور اخ ، کانستراکتیویسوتشد. نکتهمی

طراحوی کورد. برجوی کوه  1121توا  1114هوای ی سوالایست که والدیمیر تاتلین در فاصلهایعادهبرج خارق -کانستراکتیویسم

بعد از  "پتروگراد"گاه ساخته نشد و قرار بود تا در شهر هیچ -به جز یک ماکت چوبی–؛ نامگذاری شد "یادمان بین ایملل سوم"

متر از فوالد و شیشه کوه قورار بوود عملکوردِ مرکوز رهبوری و یادموان  811انقالب بویشویکی ساخته شود. برجی دوار با ارتااب 

                                                 
 1161-1443معمار آیمانی و موسس مدرسه معماری باهاوس ؛ .  1 

 1166-1414عکاس آیمانی؛ .   2

3   .Constructive medium 
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های نماد اصلی بورژوازی مدرن یعنوی بورج ایاول حودود زهرا داشته باشد. بنایی که قرار بود از حد و اندا 1کمونیسم بین ایمللی

 (1متر مرتاع تر باشد.)شکل 111

 

        
 در ستایش مهندس 1431پوستر روسی به سال  )سمت چپ(: :5شكل 

 ماکت یادمان بین الملل سوم اثر تاتلین )سمت راست(: :4شكل 

 

این اشارات و ارجاعات به برج ایال و سایر ساخت و سازهای در این حد و انودازه در آثوار کانستراکتیویسوت هوای روس در 

گات: برای آنکه بتووان روح تاکور حواکم بور زموان را بوه هماهنگی کامل با آن دسته از باورها و عقاید ایشان قرار داشت که می

هتر طراحِ خالق، باید خود را در کنار دانشمند و مهندس قرار دهود و آنوان نیوز جایگواه تسلط خود درآورد، هنرمند یا به بیان ب

کورد و اسوتااده از آن اهودا  در این میان، استااده از فوالد مااهیم دیگری را نیز منتقول موی [12] خود را با وی قسمت کنند.

هوا تلویحی به طبقه کارگر بوود و در واقوع ایون طورح ی استااده از آن اشارهشناسانهسیاسی خاص خود را داشت. هد  زیبایی

هوای سیاسوی در گیوریایبتوه ایون جهوت داشت.ها، ایمان خود به جامعه کمونیستی را اعالم میهایی بود که طراح با آنبیانیه

روزه ایون میالدی و محدود به همان زمان بوود. امو 21شناسی مهندسی ماحصل تحوالت شدید سیاسی در دهه اول قرن زیبایی

شناسی مهندسی نگاه کنیم شرایط کامال متااوت ی دیگری از زیباییشود. اما اگر به جنبهتر مشاهده میها بسیار کمگیریجهت

شود: صداقت در استااده از مصایح و شاافیت در به کوارگیری است؛ جهت گیری که روز به روز بر تعداد طرفداران آن افزوده می

 مسیر حرکت نیروها.

 کارگیری مصالحجریان نیرو و صداقت در به -8

بیان داشته بود که عالوه بر  Heinrich Pudorگیری این زیبایی شناسی نو، حتی پیش از فرارسیدن این دوران و شکل

ی دهی هنری را نیز رعایت کنند : شکلهای مهندسی باید واالترین قاعدهنمایش واضح قوانین ایستایی و ایزامات ساخت، سازه

معیارهایی  [11] ها و متجلی کردن این خصلت درونی.ها بر اساس خصلت ذاتی مصایح مورد استااده برای ساخت آنبه فرم

میالدی وارد ساختارهای مهندسی شد. این معیار  21شود، در اوایل قرن چنین که امروزه جزو مسلّماتِ مهندسی شمرده میاین

های های پایین به خوبی در پلهای نوین ساخت  و هزینهاده بهینه از مصایح، روشمعیارهای دیگری از قبیل استادر کنار 

 1131که در سال  Salignatoble Bridgeشد. پل ی سوئیسی روبرت مایالرت رعایت میطراحی شده توسط مهندس سازه

های ها ارزشی این سال( پلی که بعد از گذشت همه11شکلساخته شد مثال بسیار مناسبی برای اثبات این امر است. )

                                                 
1   .Comintern 
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ی جامعه میالدی بوسیله 1111گذارد. این پل در سال حاظ کرده و به نمایش میهمچنان شناسانه و فنی خاص خود را زیبایی

متر دارد و  133ایمللی تاریخی مهندسی عمران ثبت شد. پل، طویی کلی معادل مهندسان عمران آمریکا به عنوان یندمارک بین

کند. قوس ی زیرین خود عبور میمتر است از روی دره 11های آن گاهی بین تکیهز یک قوس سه ماصلی که فاصلهبا استااده ا

ی پل، در محل تالقی با عرشه به ای است که در ابتدا و انتها به صورت باز و مشبک طراحی شده و در میانهدارای مقطع جعبه

 متر با بستری از بتن مسلح قرار دارد. 3.5خط آهنی به عرض  ی این پل نیز،آید. روی عرشهای بسته در میصورت مقطع جعبه

های انحصاری این متریال به جای استااده از بتن به عنوان جایگزینی برای سنگ، مایالرت موفق شد تا از برخی ویژگی

به سال  Tavanasa-Bridgeاش مانند های اوییههای طراحی خود در پروژهسازی ایدهاستااده کند. مایالرت در ادامه با بهینه

ها ی پیشین در باب مهندسی طراحی پلشدهای کامال نوینی را ارائه کرد که در تقابل با قوانین پذیرفتهسیستم سازه، 1181

نشان  قرار داشت: عمقِ متغیرِ قوس در نقا  مختلف، مقطع مورد نیاز برای مقابله با گشتاور خمشی بارهای وارده در آن نقطه را

-دهد، هرگونه عنصر غیرضروری از ساختار پل حذ  شده و امکانِ دادنِ فرمِ متغیر در هر نقطه به بتن با استااده از قایبمی

-ی زیباییبه نحو احسن مورد استااده قرارگرفته است. مایالرت با طراحی فرم پل بر اساس جریانِ حرکتِ نیروها، جذبه ،بندی

های او بسیار با دقت انتخاب شده و یدی به بتن داد. عالوه بر این، هندسه، اندازه و تناسبات پلی فنی جدشناسانه و مشخصه

 [8] ها نیز دقت خاصی به کار گرفته است.کند که وی در این زمینهاین امر ثابت می

ی مانند فنآوری ساخت، شد. با این وجود، در ارزیابی کارهای وی ، عواملشهرت مایالرت تنها به دنیای مهندسی محدود نمی

های شد سازهگرفت و این امر باعث میای مورد غالت قرار میگیری فرمِ اثر بر اساس مقتضیات سازهوری اقتصادی و شکلبهره

های بتنی ابداب کرد. او، بیشتر کارهایی صرفا فنی و تکنیکال معرفی شوند. او مجموعه واژگان جدیدی از فرم را برای سازه

دهی به فرم به شکلی باالدستی های سنتِی فوالدی و چوبی رهایی یافته بود. ایدهبندهای فرمی سازهورمایی که از قیدواژگانِ ف
وری باالی ای که بهرهتا به امروز نیز اهمیت خود را حاظ کرده است؛ ایده ای که جریانِ حرکت نیرو را به نمایش بگذاردگونه

 ند.کاستااده از مصایح را تضمین می

همچنین وابستگی مایالرت را به  -ای که جریانِ حرکت نیرو را به نمایش بگذارددهی به فرم به گونهشکل  -این ایده 

 Max Billو هنرمند مطرح  Siegfried Giedionدهد. آنگونه که میالدی نشان می 1131و  1121های تاکرات حاکم بر دهه

های مایالرت را با آثار هنری کنند: بهتر است سازهاشاره می -ها بودندر آن سالکه هر دو از ستایندگان کارهای مایالرت د–

 [4] شوند.کارگیری ساختی منطقی دچار تغییر و تحول میها مصایح با به( آثاری که در آن11شکلمدرن مقایسه کنیم )
1Naum Gabo  کند که: بیان می 1134به سال 

-اثیر مصایح مورد استااده برای ساخت آن قراردارد. متریال، شاکلهساخت یک مجسمه به طور اساسی تحت ت "

-دهود و حودود و صوغور تواثیرات زیبواییی خاص خود را به اثر مویکند ، یهجهی حّسیِ مجسمه را تعیین می

 "کند.شناسی اثر را مشخ  می

                                                 
 میالدی. 1144-1411ساز و هنرمند روس، . مجسمه  1



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 

 1 

 

     

 Salginatobel-Bridge )سمت چپ(::11شكل 

 Naum Gaboفضا اثر  ساخت وساز در )سمت راست(::11شكل 

در میان هنرمندان مدرن و معمواران و  -صداقت در استااده از مصایح -الزم به ذکر است که با وجود فراگیر بودن این عقیده

گوردد و مویالدی بوازمی 11ها قبول و قورن های آن به سالشناسی مهندسی در قرن بیستم، ریشهحیاتی بودن آن برای زیبایی

صداقت "ی بحث فراگیرتری بود:به شمار آورد. صداقت در استااده از مصایح از آثار ثانویهدر این دوران ی نو اهتوان آن را ایدنمی
 ارزشی که در پی افزایش تویید انبوه و استااده از مصایح جدید به نظر در معرض خطر قرار داشت. ."در بیان

باید در چارچوبی که طبیعت مصوایح موورد  -ه که توانمند باشدهر انداز-مسایه اصلی این بحث این بود که معمار و هنرمند 

ای که طبیعوت ذاتوی متریوال توسوط کند فعاییت نماید و با مصایح با صداقت کار کند؛ به گونهاستااده در ساخت اثر تعیین می

به  "کارگیری مصایحقت در بهصدا"ی باالتری از خلوص برسد. در ادامه، اصل هنرمند و کار او نه تنها متجلی شده بلکه به درجه

گواه حتوی بوا انگیوزه  –های موایالرت یکی از اصول راهبردی هنر و معماری مدرن بدل شد و اصول نهان استااده شده در سازه

کارگیری مصایح در آثار هنور و معمواری آن دوران ها و انتخاب و بهگیری کانسپتهایی برای خود در شکلمعادل -هایی متااوت

 [12] یافتند.

 شناسی مهندسیهای زیباییدگرگونی -6
ای را های سوازهها و کیایت طراحی و توسعه فرم بر اساس تحلیلمیالدی، تعداد زیادی از مهندسان، شیوه 21در طول قرن 

شناسوی یبواییی زها پاسوخگوی ذائقوهتوان به این نکته پی برد که این سازهها، میتر به پلبهبود بخشیدند. اگرچه با نگاه دقیق

گیوری از امکوان فورم دوران خود نیز بودند و به بیان دیگر با مُدِ روز فرم در زمان خود نیز همخوانی داشتند. برای مثال با بهوره

های ظاهری فنوی و تکنیکوال در تر ساخته شدند که مشخصههای ارگانیکهایی با فرمدادن به بتن به صورت بسیار منعطف، پل

( این پل در عین پیوروی از 12شکلهاست.)در هامبورگ مثال خوبی از این گونه پل "کِنِدی"عیف شده بود. پل تض آن ها تعمدا

ی غایب در دهوه –ی شناسانهیا به بیان دیگر مُدهای زیبایی –اصول مهندسی سازه، در فرم خود گرایش شدیدی به واژگان فرمِ 

خورد. این فورم باعوث معرو  آن دوران نیز به چشم می "ه شکلمیزهای کلیّ"میالدی دارد. واژگانی که به طور مثال در  1151

شود تا پل به جای آنکه حاوی یک تضاد تکنیکال شدید با محیط اطرا  خود باشد به مثابه حلقه ارتباطی بوین تکنویووژی و می

 [8] طبیعت به نظر برسد .

ها و شرایط اقتصوادی خواسته گرفت،ایج معاصر با پل صورت میهای فرمی که به فراخور واژگان فرمی رعالوه بر این انطباق

هوا و تقاضوای فوراوان بورای میالدی رشد سریع زیرساخت 1161ی گرفت. در دههدوران نیز باید در ساخت مورد توجه قرار می

اینجا بود کوه عامول  های ساخت به کمترین میزان ممکن شد.ها منجر به ایجاد فشار بر سازندگان برای کاهش هزینهساخت پل

وری ممکون های ساختی با بیشترین میوزان بهورهبیش از پیش اهمیت پیدا کرد و صنایع به جستجوی روش ،ساخت تکنویوژیِ

ی تویید انبوه، بیشتر و بیشوتر ای استانداردسازی شدههای سازهکاهش پیدا کرده و اِیِمان ،تنوب فرمی ،همت گماشتند. در نتیجه

 گرفتند. رار میمورد استااده ق
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های خاص اهمیت خاصی پیدا کورده اسوت. یکوی از ی برخی بناها با کاربریدهی به سازههای اخیر طراحی و شکلدر سال

بور اسواس مالحظوات  صورفا های او نوهمعمار و مهندس اسپانیایی است. ساخته "سانتیاگو کاالتراوا"سردمداران این حرکت نو، 

های خایصی هستند کوه شوند. بلکه فرموری اقتصادی طراحی میبر اساس تکنویوژی ساخت یا بهره تنها مسیر جریان نیرو و نه 

گون بووده و های کاالتراوا دارای شخصیتی مجسمهاند. سازههای مشابهی در طبیعت دست زدهسازی فرمدر اکثر موارد، به شبیه

هوای عموومی هوای او بورای کواربریکنند. بسیاری از ساختهعمل می  Landmarkها در جای خود به مثابه یک هر کدام از آن

ی معمواری محویط سواخت خوود ( و هور کودام جاذبوه13شکلهای شهری)مانند: ایستگاه قطار، فرودگاه و پل شود،ساخته می

 [4] هستند.

 

       
 1463-هامبورگ-پل کندی )سمت چپ(::12شكل 

 1448-مبورگها-پل عابرپیاده ترینیتی)سمت راست(: :13شكل 

 

گیورد، شناسی فاصله میشناسیِ مهندسیِ پست مدرن، که در مثال کاالتراوا به طور اساسی از اصول مدرن زیباییاین زیبایی

گیوری طورح را ای، بستر شوکلآورد؛ آنگونه که به جای آنکه منطق سازهی نویی را برای مهندس به ارمغان میآزادی هنرمندانه

ها بیانگر چنین این آزادیگیری خواهند بود. همنا و ارزشمند بودن آن در سطح اجتماب، عوامل اصلی شکلایجاد کند، عملکردِ ب

ی های نوین ساخت کوه اموروزه بوسویلههای به روز و نوین تحلیل سازه و تکنویوژیباشند: روشنگرش عام دوران حاضر نیز می

ها و ساختمان هوا بوه عنووان پلآیند و امروزه، ها به نمایش درمیها و ساختهشوند در این طرحای پشتیبانی میهای رایانهبرنامه
 شوند.قلمداد میکنند، هایی که محیط اطرا  خود را تزئین میها یا مجسمهاُبژه

ینه با وجود امکانات تکنیکی تقریبا بی نهایتی که در این زم-ها از عملکرد اجتماعی باالیی برخوردارند گرچه همچنان سازه 

های دیگری بوه سومبل اند و عرصههای تکنویوژی را از دست دادهتا حد زیادی اهمیت خود به عنوان نماد پیشرفت -وجود دارد

هوا مودت زموان حاصل و مطابق بوا آن "شناسی مجازیزیبایی"های ایکترونیکی و اند. رسانههای تکنویوژی تبدیل شدهپیشرفت

 [4] اند.های روز تکنویوژی تبدیل شدهتزیادی است که به نماد اصلی پیشرف

شناسوی شور ، اصوول زیبواییی ساخت و ساز مناسب و جذاب همچنان وجود دارد؛ اما به عنوان پویشبا این وجود وظیاه

گیری کانسپت یک سازه سه عامول مهندسی باید مقداری تغییر کند و از حدود نکات فنیِ صر  فراتر رود. در تحلیل روند شکل

 وجود دارد:اساسی 

 ی علمی و فنیشایوده .1

 فنآوری ساخت .2

 دهیطراحی و شکل .3

شوامل  فنوآوری سواختایست. های طراحی سازهای، مکانیک مواد و سایر تئورهای سازهشامل تحلیلی علمی و فنی شایوده

طراحوی عامول سووم، باشود. های اقتصادی پروسه ساخت نیز میی جنبهتمامی روندهای اجرای سازه و ساختمان و دربرگیرنده
های هندسی، اندازه، تناسبات و همچنین انتخاب مصایح است. ایبته هویچ مورز مشوخ  ی تمام ویژگیدربرگیرنده ،دهیوشکل
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-ای را ایجواد مویگیری کانسپت سازهها در کنار هم ساختار شکلی آنای بین این عوامل وجود ندارد و در واقع همهجداکننده

 کنند.

 Salgina Tobelو  Garabit Viaduktو  Brooklyn Bridgeها و بناهایی مانند از این در ساخت سازه این عوامل پیش 

Bridge هوایی بوا های با عملکردهای جدید اعمال شووند. سواختمانتوانند و باید در ساخت سازهتاثیرگذار بوده و امروزه نیز می

هوای جدیود ماننود یع آب و از این دسوت. در هموین حوال، تکنویووژیهای تجدیدپذیر، تامین و توزعملکردهایی از قبیل انرژی

ی پیشوین در زمینوه سوازه و و اصول پذیرفتوه شوده [13]اندی مهندسی شدههای پاسخگو به شرایط محیط وارد عرصهپوشش

البوی در زمینوه تواننود در طووالنی مودت ، تحووالت انقموی ،هایی چنویناند. اختراعات و نوآوریساختمان را به چایش کشیده

هوای نووین سواخت، پویش از ایون شناسی آن ایجاد کنند. همانگونه که انقالب صونعتی و توسوعه روشمهندسی سازه و زیبایی

 میالدی متحول کرد. 11شناسی و اصول مهندسی سازه را در قرن زیبایی
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 بندیجمع -7
ی به عنوان یک اصل الیتغیّر یادکرد. در واقع این ماهووم شناسیِ مهندسهمانطور که در این نوشتار بیان شد، نباید از زیبایی

و -مویالدی منشوا گرفوت  21و  11های مهندسی قرن پیوسته در حال تغییر و تحول بوده و هست. اصول ساختاری که از سازه

بوه فورم بوه  ی شوکل دادنوری مصایح یا ایودههای ساخت، بهرهاز قبیل روش -تاثیرات اجتماعی غیرقابل تصوری در پی داشت

 ای که جریان حرکت نیرو را به نمایش بگذارد تاثیر غیرقابل انکاری بر معماری و هنر مدرن گذاشت.گونه

کردند و گواه در نیز تبعیت می -واژگان فرمی محبوب دوران -های مهندسی از مُدهای فرمال دوران خوددر عین حال سازه 

های گرفتند. با این وجود در بسیاری موارد، فنآوریها را نادیده میگرفته یا به کل آنای نیز فاصله این راه از بعضی ایزامات سازه

شود. اموروزه بخوش مویای استانداردسازی شده مانع از دستیابی به فورم رضوایتهای سازهساخت رایج و ایزام استااده از  اِیِمان

همچنوان مهوم اسوت و  دهی،طراحی و شکل ونآوری ساخت ی علمی و فنی ، فشایودهآگاهی از یزوم به کارگیری هر سه عامل 

های با عملکرد جدید نیوز ی ساختمانهای مهندسی مورد استااده قرار گیرد. عالوه بر این، این عوامل باید به عرصهباید در سازه

و همان اندازه هم از آن تاثیر  –شناسی آن داشتند های فراوانی که مهندسان در عایم هنر و زیباییوارد شوند. بعد از تاثیرگذاری

شناسوی هوا و همچنوین زیبواییهای صوورت گرفتوه در آنهای علمی، نوآوریتوانند و باید از عرصهامروزه ایشان می -پذیرفتند

 خاص آن استااده الزم را ببرند.
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