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 معماری در رفتار و فلسفه

 

 *1علی رحمانپور 

 alirahmanpor@yahoo.comمربی گروه معماری دانشگاه زنجان،  -1

 

  خالصه

 

 ،قدرت معماری ولی  است ازشدت وغلظتی کمتر از دیگرهنرها برخوردار خود پیام هنر، درانتقال یک مثابه معماری به

     معمتاری بته مثابته آفرینتد  و نامحسوس آن درفضایی استت کته متیوتداوم اثر پیام عاطفی آن مدیون حضور همیشگی 
های متوفقی از آن را در معمتاری از مفاهیمی در مبانی نظری معماریست که  هر چند  جدید نیست و نمونته "پس زمینه"

قابل شناختی کته اما تا قرن بیستم میالدی حداقل در غرب پشتوانه فلسفی  ،بومی و سنتی همه اقوام و ملل میتوان یافت 

 توسط متفکرین بانفوذ تحت حمایت باشد برای این مفهوم وجود نداشت 
 بطور کلی می توان این پشتوانه نظری را در دو نگاه زیر بیان کرد:  ارتباط  اما در این  

  و عقل انی برخاسته و مورد پذیرش خردصورتها ومع-1

 سند حواازتصورات وتجارب خوشای صورتها و معانی برخاسته -2

اجمالی این دو دیدگاه:معماری عقل و معماری حتس  و ادامته  ستعی در  نوشتار حاضر تالشی است در جهت بررسی
 در ایتن بنام معماری حضور  متی باشتد احتمال وجود دیدگاهی دیگر و صورت سومی از آغاز فرایند خلق معماری معرفی 

بته عنتوان یتک « ستکونت»کته  خواهد شد روایت زمانی متولد  معماری به این ارتباط به این موضوع خواهیم رسید که 

 خلق شد « حرکت»له نخست برای پاسخگوئی به ضرورت ه، همانطور که همه انواع وسائل نقلیه در وودضرورت ادراک ش
 

 

 حضور حس، عقل، معماری، :کلیدیکلمات 

 

 

 مقدمه  -1

ر ختود را از شاید معمتاری دوام تتاثی،سانها نباشدقدرت معماری در دخالت درمحیط وتمایل به تعیین تکلیف برای ان

وقتایعی "پتس زمینته "توانتد بته به عنوان پدیده ای که همواره می  ردر محیط به دست آورده باشدپرهیز از دخالت آشکا

 تبدیل شود که در روند آنهاکاربران بیش از معماران تعیین کننده هستند  فضاها تنها بسترهایی هستند کته امکتان وقتوع
  رفتارهای متعددی را در خود نهفته دارند

های موفقی از مفاهیمی در مبانی نظری معماریست که  هر چند  جدید نیست و نمونه "پس زمینه"معماری به مثابه 

اما تا قرن بیستم میالدی حداقل در غرب پشتوانه فلسفی  ،از آن را در معماری بومی و سنتی همه اقوام و ملل میتوان یافت 
 ل شناختی که توسط متفکرین بانفوذ تحت حمایت باشد برای این مفهوم وجود نداشت قاب
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و گشوده شدن باب گفتگوهای جدید در ارتباط با ادراک انسان از محیط مبانی ،باظهور هایدگر در عرصه فلسفی غرب

یشتگی ختود ستعی در معماری که در حضتور هم ،ای باشد شکل گرفت "پس زمینه"اولیه تفکری که زاینده یک معماری 
 تحمیل رفتارهای ناخواسته را بر انسانها نداشته باشد 

این مفهوم جدید چنان تصویر پرقدرتی از خود ارائه داده است که حتی متفکرین بسیار بدبین اذعان کترده انتد کته 

  ]1[ 1 دآفرینزمانیکه نیت معمار با رفتار واقعی و آزادانه مردم هم راستا باشد،نتایجی چنین میمون می

مملتو از تجتارب نتاموفقی استت کته عتدم اقبتال  سراسر معماری وتاریخ است نبوده منوال بدین همیشه اماوضعیت
عمومیشان را مدیون نحله های مختلف فلسفی بوده اند، فلسفه هایی که همه وجوه خالقیتت معمتاری و آثتار رفتتاری آن 

 گرفتند برانسان را در نظر نمی

تتر هراثتری کته تحتت عنتوان معمتاری جتای یا در مقیاس کلی،ل تغییر و تحول صورت خانهیکی از مهمترین عوام
 ازکجاآغازکنیم؟ "درگوناگونی پاسخها به این سوال قدیمی نهفته است که  ،گیردمی

 :درتقرب به پاسخ این سوال دو منظر وجود داشته است

 پذیرش خردناب باصورتها ومعانی برخاسته و مورد  –وگاهی حتی پایان  – شروع 1

  شروع ازتصورات وتجارب خوشایند حواس  2
نتیجه تفکرات دوسنت فلسفی در حوزه شناخت شناسی است واغراق نخواهد بود اگر بگوییم این ،این دو منظر متفاوت

   دو منظر بیش از هر تفکر دیگری برتطور صورت معماری تاثیرگذارده است

ختلف شناخت شناسنامه با مبانی نظری معماری باید این حقیقت از نظر دور اما در برقراری رابطه میان دیدگاههای م

ها، ظاهر محسوس و معقول آنهتا را همزمتان متورد ارزیتابی قترار نشود که انسان موجودی است که برای رضایت از پدیده
بر این معماری پدیده ای قدرت اثر دیگری را کمرنگ و حتی گاهی بی اثر می سازد عالوه  ،دهد و عدم رضایت از هر یکمی

است که تجربه و رضایت کامل از آن با فراتر از محسوسات ومعقوالت به عرصه های فرهنگی وتاریخی وسیاستی و    روانتی 

هم کشیده میشود و به اینطریق تجربه ای چند بعدی است که حتی مصالحه میان دو دیدگاه خرد باور و تجربه باورو اجماع 
م نخواهد توانست همه مفاهیم درگیر در خالقیت معماری را پوشش دهد و باز هم جای خالی برختی میان نظرات این دو ه

  مفاهیم چشمگیرخواهد بود

های مهم فلسفی که بر فضای رفتاری معماری تاثیر نتامطلوب های سنتنوشتار حاضر تالشی است  در تحلیل کاستی

های لستفی هایتدگربا نظریته ادراک گیبستون شتاید بتتوان کاستتیو طرح این فرضیه که با امتتزا  دیتدگاه ف،گذارده اند
 دیدگاههای دیگر را، حداقل در عرصه رفتاری جبران کرد 

 

 معماری عقل   -2
به طور رسمی غالبا آغاز تأثیر صریح خردباوری در معماری را پس از دکارت و با کتاب معروف یک راهب فرانسوی به 

لوژیته درایتن کتتاب مبتانی فکتری    شناسندمی (1571)"مقاالتی درباب معماری "ان تحت عنو 2نام مارک آنتوان لوژیه 
او روایتت جتذابی ازخلتق سترپناه  ریاضی  و مفاهیم هندسی را معیار سنجش و تحلیل معماری و شهرسازی قرار داده است

ه با جزئیات و بته تفصتیل تشتریح دهد که در آن سیر تفکر انسان بدوی در اقدام به ساخت این سرپناابتدایی بشر ارائه می

اینکه چگونه انسان در نخستین برخورد خود با طبیعتی که حرارت و برودت و تابش خورشید و قطرات باران در    شده است

  غار را به عنوان یک سرپناه مناسب نمیابد و خود اقدام به ساخت سترپناهی میکنتد،آن باعث سلب آسایش از او شده بود
درخت  درچهاگوشه یک مربع برمی افرازد و بر روی آنها با  تیرهای چوبی انتهای ستونها را به هتم پیونتد  چهارستون ازتنه

                                                 
 اشاره است به اظهار نظر مثبت و نامعمول میشل فوکو 1

2Mark Antoine Laugier 
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اما کار در اینجا به پایان نمیرسد پوششی که قرار است خنکا وخشکی را فراهم کند از قراردادن شتا  و بترب بتر    دهدمی

    ده استشود که در این ستون وتیرها ایستاروی منشوری ایجاد می
 ]1[ شودآفریده می"خانه "به این ترتیب از ترکیب یک مکعب و یک منشور نخستین 

شناسی همخوانی ندارد،اماحتی اگر لوژیه از این امر اطالع میداشت بازهم درسیر او های باستاناین روایت البته با یافته

ثابتت کنتد کته بترای ، بیعی و به پیروی از دکتارتاز مبادی به مرادش تأثیری نمیگذارد هدف او آن بود که روش علوم ط

  نخستین سرپناه با تفکر و فرمهای بنیادین هندسی یا اشکال افالطونی آغاز شده است
و همه متفکران دیگر این رشته  ]1[ ئوس ساختار هستی را بنا شده بر فرمهای ساده هندسی می دانداافالطون در تیم

از فیثاغورث تا لوژیه در اینجا دنبال کردیم معتقدند که این معدود قواعد متعالی حقایق از افکار که مقطع کوتاهی از آن را 

آنهتا را هتم « خردگترا »از این روست که این گروه کته نتام   بی نیاز از آنکه ادراک شوند ، دارند« وجود»ازلی هستند که 
چندان نگران آن نیستند  ،هیم ازلی در ارتباط باشدسرمست از آنکه عقل توان آن دارد که با چنین مفا ، خانواده نموده است

  ]1[که این کیفیات چگونه توسط حواس بشر ادراک می شوند 

عالوه بر آنکه مهر تأئیدی بود بر هر آنچته در ایتن نحلته  ،ظهور شخصیت و تئوری پر قدرت دکارت در قرن هجدهم

ژیه در باب معماری در قرن متعاقب آن نیز منطبق با ایتن بلکه به این ترتیب نظرات لو ،فکری پیش از این عنوان شده بود
 اصول عقالنی به نظر می رسید و البته مقبول قرار می گرفت 

معماران دیگری هم به این جمع پیوستند که  ،سعی داشت پا در جای دکارت گذارد«  تئوری» همانطور که لوژیه در 

  بودند2و لودو 1معروف ترین آنها لوئی بوله  ،پیرو لوژیه باشند« عمل » سعی در آن داشتند که در 

در میان این دو طرحها و پیشنهادات بوله عظیم تر، هندسه ان ناب تر و به ایده آل خرد گرائی نزدیکتر بود، در عوض  
 احیطر 1572دروازه اخذ عوارض برای دیوار جدید شهر پاریس که در سال  04لودو آثار بیشتری از خود بر جای گذرد، که 

 کرد نمونه های از آثار اوست 

مهمترین وجه مشترک آثار کسانی چون بوله و لدو توافق آنها در این دیدگاه است که از آنجائیکه معماری واسطه ای 
قدرت آن را دارد که بییندگان خود را از موضعی باالدست  ،است برای ارتباط انسان با حقایق مطلق و نظام نهفته ی خلقت

 قرار دهد   «خطاب » مورد 

بتا همتین  ،همه عظمتی که در هندسه ناب و در ابعاد عظیم ساخته ها و پرداخته های بوله و لدو مشاهده می شتود

 را متحیر و حتی گاهی مرعوب کنند  « مخاطب » دیدگاه مشاهده شده اند تا 
 ،عوارض و مالیات باشتد انست جوابگوی طراحی یک جایگاه اخذویچ سبک معماری بهتر از این نمی تاز همین رو ه 

اما گفته می شود که دروازه های اخذ عوارض لوژیه یکی از منفورترین نمادهای سلطنت فرانسه بود و یکی از دالیل انگیزش 

 ]1[ خشمی بود که در نهایت به انقالب فرانسه انجامید 
مدرن هم طرفتداران ختود را با این همه نظم واضح هندسی در معماری و شهرسازی گرایشی است که حتی تا دوران 

با دیوارهای نزدیک به هم  ،همواره از خیابانهای پیچ در پیچ و باریک شهرهای قرون وسطائی1حفظ کرده است  لوکوربوزیه 

  "   آسمان امیدیست دوردست بتر فتراز آن "کانالهای باریکی که در سایناک آن  ،و خط آسمان نامنظم ناراضی بوده است

]1[ 
و در  ،محقق شده بود 1314تا حدودی در نیویورک سالهای  ،یه به آرزوی طراحی و ساخت آن را داشتآنچه لوکوربوز

تشتبیه اش  " ]1[ به نمودار تب در پائین تختت بیمتار "سفرش به این شهر به شدت تحت تأثیر منظری قرار گرفت که او 

                                                 
1 Etienne Loouis Boulle ( 1728-1799)       

2 Nicholas Claude Ledoux (1736-1806)      
3 1965) -Charles Edward Jeanneret (1887  مشهور بهLe Corbusier   
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اما باید اقرار کرد که در سال  ،آنها از هم کم بود نمود هرچند آسمانخراشهای نیویورک به حد کفایت بلند می نمود و فاصله

 واقعاً شهری چون نیویورک بی نظیر بود  ،1314
معتقد است که برای دستت یتافتن بته معمتاری  ،به این ترتیب لوکوربوزیه به عنوان یکی از طالیه داران تفکر مدرن

هر « بی کرانه» و « کامل »   1،دکارتی باشد نظمو هماهنگ با فطرت بشری باید آغاز و گاه حتی پایان کار با هندسه ناب 

آن را متی  :گتاه دری پیتدا  متی شتود ،دو را در بر دارد؛ که در مقابلش می توان بی نتیجه به این سو آن سو گام برداشت

 ]2[  "هان ج   در ارتباط ب  در عرصه خدایان ،و آنگاه در عالم دگیری هستیم موارد می شوی ،گشاییم
 04و  74بته طتور ختاص در دهته  ،خلوص هندسی که همواره در خالقیت معماری جریان داشته است این عشق به

  در ]1[  می شناستیم "خردباوران  –نو  "میالدی گروهی دیگر از معماران را به هم پیوند داد که امروزه ما آنها را با عنوان 

این گروه در زمانی فعالیت   است 2آلدو روسی اخته شده استاین گروه معماری که چهره و آثار او بیش از بقیه برای ما ناشن
می کردند که توجه به مسائل طراحی شهری به اندازه معماری مورد بحث  و تحلیل بود و عالقه روسی به هندسه ناب منجر 

خاب شخص معمار قواعدی جهانی هستند که باید در مرتبه باالتری از ارده و انت ،به این نظریه شد که مبانی ریاضی طراحی

اما قرار گیری و ارتباط  ،خردگرا شاید نتوان فرمهای کامل هندسی بوله را دوباره یافت –قرار بگیرند یا اینکه در معماری نو 

   شهرجلوه آنها را چند برابرقدرتمندترنموده است نامنظم و قدیمی تنگاتنگ این آثار با بستر متضاد بافت
( ارائه شتده بته روزکترده  1350ر طراحی که برای قبرستان سان کاتالدو در مودنا)کاملترین بیان ایده های روسی د

شوند، از دیتد روستی مقبتره است؛با تکرار مربع ومثلث  ودایره هایی که در بعد سوم به مکعبها و اهرام و میادین تبدیل می

ابنیه نباید تفاوتی میان  1در تیپولوژی   ]1[  "خانه ایست برای مردگان"  ابنیه دیده شود« انواع»زمانیکه به عنوان یکی از 

  های آن قائل شداین خانه و دیگر نمونه
اما در عالم زندگان به این اندازه بتا موفقیتت مواجته   این نظرات البته یادمانهای ارزشمندی در قبرستان مودنا آفرید

امتا ستاکنین  ،ساخته شده است  ا و مکعبها و  روسی با همان دیدگاه و با همان مربعه 0مجموعه مسکونی گاالراتسه  نشد 

آنها   شود سردرگم و ناراضی بودندمجموعه در مقابل روابط فضایی طرح والگوی رفتاری که به این ترتیب بر آنها تحمیل می
متوجه نمیشدند که چرا باید فضاهای عمومی مجموعه به حد اغراق شده ای وستیع باشتند در حالیکته  فضتاهای  دیگتر 

   فشردگی طراحی شده است صا بخشهای مختلف درون هر واحد مسکونی با حداکثرخصو

عالوه براین بخشهایی که برای استفاده عمومی و با نگاهی دیگر برای تجمع آفریتده شتده بتود غالبتاً بته انتدازه ای                  

ت معموال باعث گریزان بودند و افتراد از آن جمعیت مواجه نبود واین وسعت خالی از جمعی بینی شده بود باتراکمکه پیش
   نیز میشد

از آنجایئکه مردگان فاقد حواس هستند، آنها گرما، سرما یا محترک "درموردقبرستان روسی میگوید (1334برادبنت)

هنتی فیزیکی را ادراک نمیکنند، که این امر البته آنها را به بهترین مشتری برای آن معماری تبدیل می کند که دغدغته ذ
اش کمال انتزاعی وناب هندسی است  این البته نشانگر این است که خترد بتاوری در صتورتهای افراطتی اش کتامالً بترای 

  ]1[  " زندگان نامناسب است

گرایی در معماری ازطراحی معابد وکاخها و یادمانها به عرصه های کاربردی تر -به این ترتیب تقریبا ازهمان حوزه خرد

  پاسخ مانده درآن باوضوح بیشتری خودنمائی کرد و مفاهیم جدیدی به این ترتیب مطرح شدت بیقدم گذارد، سواال

                                                 
ود در کنار هم دارد و حتی جای دادن او در در ادامه خواهیم دید که لوکوربوزیه مجموعه ای از نظریه های متضاد را در افکار و نوشته های خ 1

 گروه خردآوران هم می تواند بدون ایراد نباشد.
2 Aldo Rossi 
باوران از زمان افالطون تا به امروز بوده است که مبحث پیچیده و مفصلی است که شاید  –از مباحث مورد عالقه خرد « الگو »و « نوع »بحث  3

 اشد.شایسته بررسی در مقاله ای ویژه ب
4 Gallaratse 
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 معماری حس -3

کرد مربوط به چگونگی دریافت اثرمعماری توسط انسان مهمترین سئواالتی که در نقد معماری خردباور خودنمایی می

در این معماری نادیده گرفته شتده بتود یتا در مستیر انتقتال  بشری موضوعی بود که تقریباً« تجربه»بود به عبارتی دیگر 
   مفاهیم انتزاعی به صورت پیشفرضهای نه چندان واقعی درآمده بود

«                             واقعیتات و وجتود واقعتی»دانتش متااز "درمقابل منظره خردبتاوری دیتدگاهی وجتود داشتت کته بتراین بتاور بتود

و باید با ارجاع دوباره به این تجربه  -بنابراین مبتنی بر آن بوده  -حاصل آمده ازحواس ریشه داشتهدرتجربه  (1507) هیوم 

رسدبه کتب مدون فکری تبدیل شده بود که بتا تا به اینجا تفکری که قدمت آن حداقل به ارسطو می ]0[ "تصدیق  شود 
دستگاه فکری تکیه برمفاهیم انتزاعی ریاضی وهندسی شد، ودراین شناخته می 1«تجربه باوری»عنوان مکتب اصالت بسیار 

   برای تشریح ارتباط انسان باعالم واقع نادرست مینمود

از نظریه پردازان معروف تجربه باور، درجائی به این ادعای معماران خردباور که تناسبات ابنیه معروف و  2ادموندبورک
درآن زمان این تحلیل معمتوالً براستاس   ن میدانند خرده میگیردمبتنی بر ریاضیات و به طور خاص بر تناسبات بدن انسا

   شد که اثر داوینچی بودطرحی از بدن انسان محاط در یک دایره ویک مربع انجام می

بورک دراین باره مینویسد که به نظر او به سه دلیل این طرح نمیتواند مبنایی هیچ بنایی بوده باشد: نخستت آنکته 

دوم آنکه ازنحوه ایستتادن ایتن انستان   رفته است که در حالتی غیرطبیعی وغیرعادی تصویر شده استاندامی معیار قرارگ
و سوم آنکه تعداد محدودی از  ساختمانها   شود و نه مربع و دایره که مدعای خردورزان استمی طرح صلیب درذهن تداعی

که اعتبار آثار معماری را از طریق ارتباط دادن آن به اشرف  واقعاً مربع ودایره وتمام این تحلیلها از آن جهت اختراع شده اند

   مخلوقات افزایش دهند،و گرنه درحقیقت این آثار باتوجه به تناسبات بدن انسان خلق نشده است
درتفکرارستطویی « مشاهده»ارسطودرمقایسه با افالطون احترام بیشتری برای حواس بشری قائل بود وبه همین علت 

                                                     داردشتتتتایدیکی ازدالیلتتتتش همتتتتین تقابتتتتل فلستتتتفی بااستتتتتادش افالطتتتتون باشتتتتد جایگتتتتاه برجستتتتته

]1[ 

ارسطو همواره به شاگردان خود توصیه می کرد که توجه خود را به امور آسمانی محدود نکننتد، چترا کته ایتن امتور  
در عوض موجودات فانی را مطالعه کنند که چون  ،دور از دسترس دانش هستنددقیقاً به آن علت جذاب هستند که بعید و 

  ]2[اطالعات فراوانی در باب آنها در دست داریم  ،در میان آنها زندگی می کنیم

او برای آنکه نشان دهد که توجه به محیط پیرامونی به اندازه تفکر در امور انتزاعی اهمیت دارد واقعه ای را روایت می 
ه بر اساس آن دو نفر که در جستجوی هراکلیتوس بودند از یافتن او در حال گرم کردن خود در کنار اجاق آشپزخانه کند ک

هراکلیتوس در عوض آنها را بته  ،شگفت زده می شوند ز یرااو را  همواره مشغول مطالعه و مداقه در خلوت تصور می کردند

  ]2[  "یان در آنجا هم حضور دارند خدا "داخل شدن به آشپزخانه دعوت می کند چرا که 

ایجاد شد بنیادهای مشتاهده در علتوم تجربتی را بستیار « تجربه» ارزش مضاعفی که با تکیه بر نظرات ارسطو برای 
علم مدرن توهمی از یک قدرت خداگونه  ،محکم نمود  به این ترتیب با توان اکتشافی که برای فرآیند تجربه تصور می شد

نش بشری را تا بیکران گسترش می داد  این واقعیت به گونه ای دیگر بود  تجربه باوران که ظاهراً برای بدن ایجاد کرد که دا

                                                 
1. Empericicim  
2 97) -Edmund Burke (1792  از نظریه پردازان معروف تجربه باور 
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در متواردی چنتان   ]1[ در نهایت از آنجائیکه بینائی را به عنوان برترین حس برگزیدند ،انسان احترام بیشتری قائل بودند

 خار  ماند درگیر این حس شدند که مفاهیم دیگری از دید آنها 
یکی از مفاهیمی است  ،مثال بسیار خوب این تکیه بر حس بینائی برای ارزشیابی زیبائی شناسانه در فلسفه تجربه باور

یتا   Picturesqueکیفیتتی کته بتا واژه  ؛که به تفصیل در بستر مستعد تجربه باوری انگلستان قرن هجدهم پرورش یافت

تفتاوت « زیبتائی» آشتنای  ا در شرح کیفیتی بته کتار میترود کته بتا تعتاریفشناخته می شود  این معن« شایان تصویر»

 پدیده ای است که خشونت سطح و بریدگی فرم در آن محسوس است   Picturesqueدارد؛
بر پدیده ها عارض شود مورد توجه هنرمندان و معمتاران آن   Picturesqueهر عاملی که به واسطه آن این کیفیت

( معتقدنتد کته  1530) 1مانند پرایس ،برخی از معماران یا متفکران آن زمان ،حتی تخریب و ویرانی ،دوره قرار گرفته بود

زیباترین پنجره آن است که منظری از یک ویرانه در دور دست را در درون قاب خود جای دهد و تنها در این حالت استت 
  ]1[ که قدرت برابری با یک تابلو نقاشی را دارد

ستبک گوتیتک را  ،( از میان سبکهای معماری موجود درقرن هجدهم1530) 2عمارانی چون ریپتونبا همین معیار م

 شکستگی خطوط افقی و مجموعاً ظاهری پرچین و شکن  ،به دلیل لبه های ناصاف ؛بیش از دیگران می پسندیدند

هرچند در قرن  ،حس بینائی به این ترتیب و با اهمیت یافتن مبانی زیبائی شناسی بر خاسته از تکانه های محدود به
از  ،عالوه بر عقتل ) و شتاید پتیش از آن ( ،هجدهم اولین گامها برداشته شد تا در برقراری ارتباط با عالم واقع و با معماری

اما در عمل تنها حسی که به ابزار این ارتباط تبدیل شد حس بینائی بود  در واقع اتکا به تعاریف  ،حواس کمک گرفته شود

این امکان را مهیا می کرد که بسیاری از خصوصیاتی را که باعث انزجار دیگر حواس می  Picturesque هایی چونو معیار

 مثال معمول این نقیصه دیداریست از کرکسهایی متردار ختوار در نقاشتی رامبرانتد   ،شوند کمرنگ و بی اهمیت جلوه یابند
هرچنتد قابلیتت آن را دارد کته منظتری  ،وشتایندی نیستت  که تجربته حستی آن در عتالم واقتع واقعته ی کتامالً خ]1[

Picturesque   در یک تابلو بیافریند 

تجربه باوری حداقل در عرصه هنر و معماری دریافتت کامتل حستی را نقطته  ،در تفکری که از اصالت حس آغاز شد
 شروع خالقیت معماری قرار نداد 

خرد گرایان فراپندار یا پاردوکستی نهفتته استت؛ خردگترا  ( معتقد است که در جدائی حس گرایان از1333پادوان )

مدعی است دانش خود را از عالم واقع از ارتباط با نظامی که فراتر از اوست و ازلی است و بر همه کائنات جاریست آغاز می 

سفری از درون فاعل یعنی از  ،آغاز می کند 3"فکر می کنم پس هستم "اما در اثبات این فرآیند از   یعنی از ریاضیات ،کند
در مقابل حس گرا که معتقد است آنچه بشر به عنوان دانش واقعتی پذیرفتته استت در   شناسائی به بیرون و به عالم واقع

درون ذهن او اتفاق افتاده است و سپس بر عالم واقع برون فکنی شده است  در عمل از حس آغاز می کند که بیرونی ترین 

اندکی از رفتار هتر  ،دگرا کامالً مستقل از درون نیست و حس گرا کامالً منتزع از برون نمی باشدابزار ارتباطی بشر است  خر
 یک در دیگری وجود دارد 

و جدال میان این  ،به نظر می رسد تجربه باوری و خرد باوری بیش از آنکه با یکدیگر متقابل باشند مکمل یکدیگرند

و به گفته پادوان دردرون هر  ،ا که هریک اندکی از دیگری را در درون خود داردچر ،دو منظر باید جائی به مصالحه بیانجامد

  گرایی وجود دراد که در تالش برای ظهور است، و بالعکس –گرا یک انتزاع  –انضمام 

                                                 
1 Sir Uvedale price   
2 Humphry Repton 

 3"Cogito ergo sunm  " جمله معروف دکارت 
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ی دچار شده انتد کته نظریه پردازان تجربه باور به همان اشتباه ،اینشتن معتقد بود که کتمان نقش خرد در پیشبرد

  ]2[این اشتباه که بشر با یک پا بهتر از دو پا راه می رود  "همتایان خرد باورشان؛ 
در واقع همان رفتار   باز هم مفاهیمی از گفتار بیرون می ماند ،همانطور که در مقدمه آمد حتی با اجماع خرد و تجربه

چترا کته هتدف هتر دو تعجیتب و  ،هتم وجتود دارد Picturesqueسلطه گر معماری خرد باور در تجربه باوران شیفته ی 

گاه  ،چرا که هدف هر دو تعجیب و خیرگی انسان است ،گاه با مفاهیم عقالنی و گاه با تکانه های حسی ؛خیرگی انسان است

مبتنی « واکنش –تکانه » شکلی از روانشناختی ادراک که بر مدل   "اما اصوالً  ،با مفاهیم عقالنی و گاه با تکانه های حسی
جهان را به دو پاره یکسر مجزا تحت  –همانند دیگر نظریه های معرفت شناختی که با دکارت آغاز می شوند و زیست  ،است

 " ]7[جهان بسیار نا کارآمد به نظر می رسند –تقسیم می کنند، در توصیف گوهر زیست «  سوژه و ابژه» عنوان 

معماری نیست بلکه کاربر یا استتفاده کننتده آن نیتز « مخاطب » تنها  آنچه فراموش شده است این است که انسان
   بدان معناست که ما از این خیابان  هنگامیکه می گوئیم از یک خیابان استفاده می کنیم یا آن را به کار می گیریم "هست 

ری خیابان داخل و منضتم متی از آن حیث که خیابان است استفاده می کنیم و بدین اعتبار خود را به  رویداد هستی پذی

کنیم، و هستی پذیری در خیابان یعنی دیدار با مردمان و مواجهه با چیزهای دیگری که در حین گام برداشتتن در امتتداد 

این امکان هتای  "]7[خیابان نگاهمان به آنها معطوف می شود    هر خیابان در ذات خود فضائی از امکانهای گوناگون است
 کاربران نمود می یابد « الافع» گوناگون در 

وان درالن از معماران نه چندان مشهوری است که در نهایت این حقیقت را می پذیرد که ارتباط ما با عالم ختار  بتا 

اما باز هم درگیر آن است که کدامیک مقدم   "فعالیت متناوب، مانند نفس کشیدن " ؛عقل و حس توأمان صورت می گیرد

 ]2[ "دم یا بازدم ؟ "است 
دو طرف را از توجه به این مسئله بازداشته است که هیچ یک از دو  ،درگیری با این مسئله که دم مقدم است یا بازدم

اگر دم یا بازدم هریک مقدور نباشد این فعل متوقتف  ؛تنفس است« فعل » آنچه مهم است  ،بخش را نمی توان حذف کرد

 خواهد شد 
 

 معماری حضور  -4
تصمیم می گرفتند که کفشها را به شکل موز بسازند، یا مبل سازان تصمیم می گرفتند که میزها اگر روزی کفاشان  "

   معماران  را به شکل سورتمه بسازند    من فکر می کنم که انقالبی برپا می شد    با این وجود از بیست سال پیش تاکنون

هواپیما و یا قوطی حلبی بوده است در حالیکه ستعی متی  ،خانه ها و کاخهایی را به شما فروخته اند که به شکل آکواریوم

   اما این پاسخ فراتر از  کرده اند شمار را متقاعد کنند که برای آنچه از دید شما مسائل معماری بوده است پاسخی یافته اند
 ]1[ درک غیرمتخصصان بوده است 

نوز کفشها شبیه به موز نشده بودند، اما نکته و در شرایطی بوده است که ه 1353ظهار نظر لئون کرایر در سال این ا

مهم در اینجا این است که این جمالت حاوی مفهومی جدید در گفتنمان معماری هستند که جای آن در مقطع طتویلی از 
 این گفتگوها خالی می نمودند: احترام به مخاطب معماری یا به عبارت بهتر کاربر معماری 

معماری در کنار این آثار می گذرانند بسیار بیش از طراحان و سازندگان آنهاستت، و در واقع مدت زمانی که کاربران 

نظر کرایر که منحصر به او نیز نمی باشد، و سرنوشت آثاری چون گاالراتسه ی روسی که باز هم منحصر به این ایتن یتک 

ن مؤثر است  پنهان شتدن در پتس ساختمان نیست نشان می دهد که پذیرش و استقبال کاربران از یک اثر بر ارزشیابی آ
هیچ یک از معماران حاضر نخواهند بود اعتراف کننتد  ،معماری یادمانی نیز تنها دامنه توانائیهای معمار را محدود می کند

 که تنها در خلق معماری یادمانی موفق هستند و توانائی برآوری نیازهای جماعت زنده را ندارند 
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حتداقل در  ،کتارآئی و زیبتائی ،ویوسی برای معماری که عبارت بودند از استتحکامدر واقع در شروط سه وجهی ویترو

زیبائی هم اگتر از دیتدگاه خردباورانته  ،یکی از این شروط کاربر حضور مؤثر دارد؛ استحکام امریست مستقل از وجود انسان
کارآئی تنها در صورت وجود معنا  اما از هر دیدگاهی که بنگریم ،بنگریم تجلی حقیقی است از داوری حتی حضوری انسانی

 می یابد 

منظر تجربه باوران زاویه ای دارد که حتی زیبائی را نیز منوط بته ذوق کتاربر متی  ،همانطور که پیشتر نیز مطرح شد

مین نمی کند زیبا دانست، و ابرکلی معتقد است که حتی تناسبات یک صندلی را نمی توان در شرایطی که راحتی را ت  داند
از سوی دیگر آدولف لوس که شرح تفکرات او نیز پیشتر   ]2[امریست که از توانائی داوری چشم به تنهائی خار  است این 

آمد معتقد است که روش نشستن ما تابع میل نجار در ساخت صندلی نیست بلکه این نجار است که صندلی را به شتکلی 

ران در صنف معماران البته بعید به نظر می رسد، اما نکته ای اع نجیافتن این تواض  ]2[می سازد که ما میل داریم بنشینیم 
که در اینجا مورد بحث است این است که تجربه باوران و خرد باوران چه در تفکرات سنتی و چه جدید به طور ضمنی بته 

قول لوس می گوید کته ( در ادامه نقل 1334مفهوم کاربرد اشاره دارند  مسئله زمانی وضوح بیشتری می یابد که پادوان ) 

اصوالً  صندلی از آن جهت خلق شده است که اینگونه از نشستن بخشی از فرهنگ ها عنصری چون صندلی را شامل نمی 

نشستن است  و برای تحقق هتر « فعل » شود  پس آنچه در این مجادله در طول زمان و در عرض فرهنگها ثابت می ماند 
 ت یک موجود زنده ضروریس» حضور » ،فعل

ارتبتاط و شتناخت عتالم  ،فراموش شده است« حضور » هرگاه تأمین این حس  ،در واقع در همه جبهه های معماری

خرد باوران هم که به ظتاهر بنیادهتای فکتری  –نو  –واقع دچار نقصان گشته است و شکست را در پی داشته است  حتی 

ستند که منظر خلوت شهرهایی که با دیتد لوکوبورزیته ای نگران آن ه ،دارد« حضور » شان فاصله بیشتری با این مفهوم 
حتس »یا بته تعبیتر خودشتان « حضور»( این ساخته شده اند ) چون برازیلیا و شاندندیگار و حتی داکای طرح لوئی کان

  این همان کیفیتی از تفکر خردگرا در بعد شهری است کته متورد حملته تجربته ]1[ را در شهرسازی از میان ببرد« وجود

فضتاهایی را متی آفرینتد کته  ،طبیعی محیط« حضور »آنها معتقدند که این خدشه دار شدن حس  ،باوران هم بوده است
  دائم نیروی انتظامی« حضور » حتی با  ،احساس امنیت در آنها عمالً غیرممکن است

که منظر خرد و حس از آنجا   به این ترتیب حضور مفهوی است که وجود و چگونگی آن در معماری بسیار مهم است

بیش از حد بر موضوعات مورد عالقه خود متمرکز شده است استخرا  دقیق این مفهوم حتی اجماع تفکرات ایتن دو ستنت 

 برنمی آید 

تقسیم ذهنیت و عینیت از دید او تصویر نادرستی از وجود  ،1این همان حقیقتی است که هایدگر هم با آن مواجه بود

به روشی نادرست وجود ما را در عالم بته  ،"فکر میکنم هستم "آورد  در بهترین حالت حتی اگر با ما را در عالم بوجود می 

از « حضتور»به تعبیر دیگتر چگتونگی وجتود یتا  ]0[ باز هم چیزی از چگونگی این وجود برما افشا نمی شود ،اثبات برسد
و دستاورد این تفکرات فلسفه را به عرصه  ،مسائلی است که در شناخت شانسی هایدگری هم مورد پرسش قرار گرفته است

 های رفتاری بسیار نزدیک کرده است 

نته  ،نه فاعل شناستائی و نته ذهنتیم ،ما آدمیان در وهله  اول و به عادی ترین وجهی که هستیم "به عقیده هایدگر 

آن به سر می بریم جتدا شتده  نجره شیشه ای نامرئی از جهان مورد شناسائی و اشیائی که درپ  تماشاگر و ناظر که با یک

                                                 
باوران می نماید. به عنوان مثال زمانی که او کار نظر او هم راستا با خردم ]7[ برخی از تفکرات هایدگر چنان تفسیر شده است که دید برخی 1

 هنر را برگرفتن حجاب از پوشیدگیها توصیف می کند، این فرآیند را به نحوی شرح می دهد که به نظر می رسد که هنرمند به صورتی ناخودآگاه

می به فلسفه )بخش احکام درباره علم ( هرگونه در آن شرکت دارد. اما باید توجه داشت هایدگر در جای دیگر و به طور خاص در کتاب ادای سه

و تالشهای علم را  ]3[ تالش برای قاعده درآوردن و قانونمد ساختن شعر و اثر هنری را معنای دور شدن از حقیقت شعر و گوهر هنر دانسته است

وسی و همکاران او همین روش مند کردن معماری و ر حالیکه یکی از اهداف مهم آلدو رد  ]0[برای خلق قوانین تعمیم پذیر زیر سئوال برداه است 

 رهاسازی آن قید بیانات شخصی بود.
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جدا باشیم و بعد بخواهیم آن واقعیت خارجی « آنجا بیرون ازماست » چنین نیست که از واقعیت خارجی معینی که   باشیم

بعکس جزء الینفک ایتن واقعیتتیم و از روز اول  ،را در مقام چیزی مطلقاً غیراز خودمان بشناسیم و با آن رابطه برقرار کنیم
در عالم است که در فعالیتهای هر  1«پرتاب شدگی»  به این ترتیب صورت مقدم وجود آن حالت  ]5[    ستیمدر درونش ه

روزه ای به سادگی و در قالب سوژه و اُ بژه و به منظور مراقبه صورت می گیرد، هرچنتد بترای ختود مقتامی دارد امتا تنهتا 

کیفیات عامدانه و تالشمند بیشتر متورد توجته و مطالعته  صورت ثانوی وجود را نمایش می دهد , و درست به دلیل همان

دستت کتم  ،   اگر نگوئیم بیشتتر "چرا که  ،اما این مطالعات کیفیت واقعی وجود آدمی را افشا نمی کند ،فالسفه بوده است
م هدایتشان کنیم طوری نیست که ما آگاهانه تصمیم بگیریم و گام به گا ،بسیاری از فعالیتهای که خصلتاً از آدمی سر میزند

 "]5[و الزمه ای با این نداند که هشیار مراقب باشیم که چه می کینم  

                                 در مرتبه نخستت موجتودی استت  2 در بستری واقعی تعریف می شود« فعل » نای ببر م ،با دید هادیگری« وجود »
هایدگری در فاصتله میتان دو « پرتاب شده»ئی یا سوژه دکارتی با انسان اساو درگیر با دینا  تفاوت فاعل شن 1«کارپیرا » 

 نهفته است  7«بلد بودن» و  0«شناختن» مفهوم 

به معنای آن خواهد بود که ما بر غایتب فعالیتهتای « بلد بودن»  ،در موقعیتهای واقعی« پرتاب شدگی » ر حالت د

ده اند یا حتی ابزار هایی که متورد استتفاده قترار متی دهتیم دریتافتی از اشیائی که ما را احاطه کر ،روزانه متمرکز هستیم
در این حالت بازنمائی منفک و مستقلی از این موضوعات   یاد میکند 0«درک ازلی»ضمنی داریم که هایدگر از آن با عنوان 

برای   ه در حال وقوع استاست ک« فعلی»صحت انجام خودکار با چرا که در زمان آنچه ما را درگیر کرده است  ،وجود ندارد

چکش  ،یدا کردن مثالهای ساده داشت و نمونه ای که در این مورد انتخاب کردپهایدگر مهارتی برای  ،روشن شدن موضوع

امتدادی است از دستت  ؛می گردد 5«شفاف»ن حالت چکش برای استادکار از فرط وضوح نامحسوس با   در ای"]5[زدن بود
بلکته بته لفتظ  ،یا ابژه نیستتند« عین مدرک » ی اومیسر کرده است  اینگونه موضوعات دیگر نجاری را برا« فعل» او که 

 هستند  7"دستی –دم  "هایدگر 

معتقد است که مدارک انسان باید به صورت مجموعه ای از روابطی که بر مبنتای  3در عرصه روانشناسی نیز گیبسون
و نه به عنوان مجموعه ای از اطالعات جمع اوری شده از وجوهی  موضوعات شکل گرفته اند تلقی شوند،« پذیری  -فعل »

موضتوعات استت تحتت « پذیری  –فعل » سون اطالعات محیطی را که ناظر بر این بگی  ]0[    و ،جرم ،رنگ ،چون اندازه

بتا ایتن را در فارستی برابتر « پتذیری  –رویتداد » در نظریه خود معرفی می کند که شاید بتتوان  Affordancesعنوان 

                                                 
1 Thrownness  ( 1891از ترجمه عزت اهلل فوالدوند بر کتاب بریان مگی).  او از بزرگی نقل می کند که زبان در نوشته های هایدگر دیوانه شده

 است.
که او نیز مانند پراگماتیستها مدعی الوت عمل است. هایدگر تنها معتقد است که در عالم واقع این دیدگاه هایدگر را نباید به آن معنا دانست  2

گری وجود و حضور ناشی از آن را تنها از طریق افعال مشاهده کرد. مطالعه بیشتر تفاوت دیدگاه هایدگر و پراگماتیسم می تواند موضوع تحقق دی

 باشد از حوصله این مقاله خارج است.
3 gCopin 
4 that –Knowing  
5 how –Knowing  
6 Primordial understanding   ) در ترجمه عزت اهلل فوالدوند : ) فهم بدوی 
7 Transparent 
8 hand  –to  –Ready   دستی البته اندکی از اهمیت این اصطالح می کاهد اما بهترین برابری بود که در فارسی در ترجمه عزت اهلل  –واژه دم

 یافت شد. فوالدوند
9 1980) -James Gibson (1904  
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 –رویتداد » فعل ضربه زدن با چکش را بخشتی از  ،به عنوان مثال وجود همان چکش هایدگر در محیط 1اصطالح قرار داد 

 های محیط می گرداند « پذیری 
مبنای این نظریه گیبسون بر این فرض استوار است که هر ارگانیسم ادراک کننده با محیطش ارتباطی تنگاتنگ دارند 

شتیبانی از تکامل این ارگانیسم تغییر کرده و تنظیم شده است  در نتیجه و در ادامه ی پبه تناسب و برای و شرایط محیطی 

فرآیند ادراک برای ارگانیسم به معنای برداشت اطالعاتی است که فعالیت او و در نهایت از تکاملش حمایتت  ،همین منوال

بته ایتن ترتیتب  ]0[بر آنها نهاده است  « ی رپذی –رویداد » سون نام بمی کنند  همین اطالعات حامی افعال است که گی
درک »و « پرتاب کننتدگی»ه می شوند که با رابطه هایدگری از منظر گیبسونی به نحوی دید ،ادارک موضوعات در محیط

 قرابت مفهومی زیادی دارد  « ازلی

حد سنگین یا بزرب باشد توجه نجار  به این ترتیب فقط در زمانی که چکش به هدف اصلی اصابت نکند یا بیش از "
 –دم  –غیر » را به خود جلب خواهد کرد و در این حالت است که نجار به سوژه یا فاعل شناسائی تبدیل می شود و چکش

زمانی چکش به ابژه تبدیل خواهد شد که به آن خیره   خواهد شد، اما هنوز هم چکش به ابژه تبدیل نشده است 2«دستی 

و ایتن ستطحی از  ،جوهر و عرض() ت تفکر و مراقبه آن را به صورت قلمبه ای آهن و یک چوب دراز ببینیمو در حال شویم

شناخت است که مورد عالقه فالسفه بودهه است، که جائی محفوظ دارد اما سه مرحله از تمشیت روزانه دورتر قترار گرفتته 
ا را از آن توقع داشت چرا که از آن سطح فاصتله گرفتته است  این روش مناسب علوم نظری است اما نباید توجیه روزمرگیه

 "]5[است  

ایجتاد کننتد همتین فاصتله ی سته « افعال » برای آنکه تغییری در صورت  ،هر یک از تفکرات و مراقبه های فلسفی

دانشمندانی که یمایند  وقوف به این مطلب به ظاهر ساده چنان دامنه تإثیروسیعی داشته است که امروز پمرحله ای را باید ب
رویداد » هایدگر با « دستی  –دم » سعی دارند از تلفیق مفهوم ،درصدد خلق محیط های مجازی و هوش مصنوعی هستند

به جای آن که سیستمی طراحی کنند که در آن اشیا  ؛گیبسون در طراحی کیفیات محیطی خود استفاده کنند« پذیری  –

نفک ضبط و بازنشانی می شود، آنچه بالقوه می تواند موجب تعامل اشیاء بته ء به صورت مجموعه ای از کیفیات مطلق و م
صورت مجموعه ای از کیفیات مطلق و منفک ضبط و بازنشانی می شود، آنچته بتالقوه متی توانتد موجتب تعامتل اشتیاء و 

دستی  –دم » ند کیفیت و آنچه که می توا ،ها مبنا قرار می گیرد« پذیری  –رویداد » یا همان  ،موضوعات با سیستم باشد

 ،به عنوان مثال یک توپ بسکتبال به عنوان مجموعه ای از مشخصاتی چتون گترد  را در هر شی ء تعریف و تشدید کند« 

جهش و  ،قابلیت چرخش ،و الستیکی درحافظه سیستم ثبت نمی شود بلکه با قوائی نهفته چون قابلیت پرتاب ،نارنجی رنگ
 ]0[غلتیدن ضبط می شود

ین تفاوت روش شناختی از آن جهت اعمال می شود که یک محیط مجازی باید توان آن را داشتته باشتد کته تمام ا

گیبسونی در خلق این حضور مجازی –و طرفداران منظر هایدگر  ،واقعی را در کاربران این محیط ایجاد کند« حضور »حس 
در آن بستیار « حضتور »راک وجود شخصتی و اد ،ممکن باشد« فعل »معتقدند اگر در محیطی مفروض وقوع حداقل یک 

در یک محیط با « فعالیت» هر چه  ؛الزم و ملزوم یکدیگرند« فعل»و « حضور»به این ترتیب  ]0[واقعیت نزدیک خواهد بود

      یتک محتیط بستیار نزدیتک بته مفهتوم قوی تر خواهد بتود و تحقتق ایتن امتر در« حضور» ،بیشتری روبرو باشد موفقیت

این فرمول در عتین ستادگی بستیار بتیش از آن   هایدگری است و بسیار شبیه به روزمرگی حیات واقعی« پرتاب شدگی»
 چیزی است که در بسیاری از آثار معماری محقق می شود 

                                                 
ترجمه شده است. که آنطور که « کیفیت دعوت کنندگی»در فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی، دکتر نصرت ا... پورافکاری این اصطالح به  1

بضاعت » جای معنای تحت لفظی آن که وجه منفعل تری از دعوت کنندگی دارد. لذا به   affordanceاز تعریف و شرح نظریه گیبسون بر می آید 

 را قرار داده است.« پذیری  –رویداد » است و به نظر نارسا می رسد، نگارنده اصطالح « 

 
2 Unready – to - hand 
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 نتیجه گیری -5

 
ه بتود  چندان از روزمرگیها و از عالم واقع فاصله نگرفت ،بود« ساختن » در واقع معماری هم تا زمانی که متوجه فعل 

یکتی از بهتترین نمونته هتای  ،لوکوربوزیه که در بخش بزرگی از حیات حرفه ای اش خودباورانه می نوشت و می ستاخت

همین معمار که مفاهیم انتزاعی ریاضیات را دری به عالم خدایان می انگارد،   پارادوکس به هم آمیختگی عقل و حس است
زمانیکه چشمان خود را بندد و در عالم امکان جذب می شود  اگر  ،عات استانسان یکی از انتزا "در جای دیگر می نویسد: 

با سری که می چرخد و با پایی  ،با چشمان باز چنین می کند    معماری با چشمانی قضاوت می شود که می بیند ،بسازد اما

  ]2[که راه می رود

یشتری بر همان لحظات جذب و چشمان بستته کید بااما در مقاطعی کسانی چون اتین لوئی بوله پیدا شده اند که ت

دانست؟ حاشا    که ویتروویوس اشتباهاً اثر را « ساختن»داشته اند؛ آیا من باید ویتروویوس هم آوا شوم که معماری را هنر 

    این فرآیند خالقیت کته معمتاری ثر برگزیده است  برای اجرا نخست باید تصور کرد    این محصول تفکر استوبه جای م

 “ ]14[ازآن ساخته می شود 
به معنای هایدگری « بلد بودن»حرفه برای معماری چنان در الویت قرار می گیرد که گاهی « شناختن»به این ترتیب 

 آن فراموش می شود و این به معنای دوری از وقایع روزمره ای است که قرار است معماری بستر آنها باشد 

 ؛حتی معمتاری یادمتانی ،خلق شده است« فعلی»ا هدف بسترسازی برای وقوع نباید فراموش کرد هر اثری معماری ب

 قض غرض خواهد بود نبه واسطه این معماری محقق نشود، « یادآوری»اگر فعل 
شاید این امر را هم بپذیریم  ،اگر اندکی نگاهمان را عمیق تر ازلوژیه و ویتروویوس بر سر گناه بدوی بشر متمرکز کنیم

به عنوان یک ضرورت ادراک شد، همانطور که همته انتواع « سکونت»ین روایت زمانی متولد شده است که معماری به اکه 

 خلق شد « حرکت»له نخست برای پاسخگوئی به ضرورت هوسائل نقلیه در و
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