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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

به  ؛مي شودهماهنگي موضوع و طرح پروژه به هيچ عنوان ساده نيست و غالبا از دل پروسه هاي متعدد معماري خارج  ،در معماري

 رابطه مشاهده از پروسه اين در كليدي نقش يك به لوكوربوزيهبه نظر مي رسد  بر موجوديت آن مقدم است. اين پروسه طوري كه

 عنوان به قاب هاي نمايشگر فضاي بيروني از استفاده در لوكوربوزيه مداوم هاي ايده از يكي دست يافته است. آن توليد و معماري

 در جايي كه ديد دراماتيك براي ساكنين گونگي ايجاد يكچ .است شده شناخته معمار همين تفكر از كليديهاي  جنبه يكي از

 يك هميشه بنا، در خارج خاصي  نقطه به اندازه ي هر يك او معماري در به عنوان يك پديد ه ي حساس شكل مي گيرد. تعليق

اين زمان پيش مي آيد كه چرا تجربه ي اين ديد از نظر كيفيت در  پرسش اما براي ساكنين وجود دارد. داخل در نقطه ي ديد

 معماري براي فضايي و بصري مفاهيم براي استفاده از لوكوربوزيه عالقه و حتي پيچيده تر است. باالتر از ساير ديدها ذهني افقي

 فضا در آن و انداز چشم كه تاي اس شيوه و خاص توجه اين هدف اين مقاله نشان دادن.است شده شناخته خوبي به البته خود،

در افق معمار پي  مسئله اين كشف در مي شود. گفتهشيوه اي خاص كه به آن پروسه حركت به سمت بي نهايت  مي خورند، گره

دسترسي  قابل هرگز حضور دارد، هميشه كه است چيزي با اين كيفيات است: نهايت بي مقصد يك واقع مقصد در كه مي بريم

  . است انساني شرايط نهايت ي مرز بي دهنده نشان تنها لمس نيست و قابل اما محسوس است نيست،

  

  افق،بي نهايت حركت، ، فضا لوكوربوزيه، كلمات كليدي:كلمات كليدي:كلمات كليدي:كلمات كليدي:
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        .مقدمه:.مقدمه:.مقدمه:.مقدمه:1111

  . طرح مسئله:1,1

 هاي برداشت ديرباز از معماري جهانِ انديشمندانِ و معماران مفهوم اين درباره. است معماري در بنيادين مفاهيم از يكي فضا مفهوم
 كيفيت اثرگذاري نقش بر ديگر برخي در و پيرامون فضاي ادراك در انسان نقش بر تعاريف اين از برخي در. اند كرده ارايه گوناگوني
 بيشتري مقبوليت از نظران صاحب ميان در آنچه. است شده اشاره اطراف محيط از انسان ادراك ميزان بر پيرامون فضاي طراحي
 منتج را فضا آن در كه تعريفي يعني. است اطرافش فضاي و انسان عنصر دو هر دربرگيرنده كه فضا از است تعريفي است، ربرخوردا

 از انسان ادراك بحث تعريف، اين به توجه با. انگارد مي عينيت و ذهنيت ميان تعامل يا پيرامونش محيط و انسان ميان تعامل از
 ارتقاء جهت الگوهايي ارايه فكر به انديشمندان معاصر، دوران در شده باعث امر اين كه ندك مي پيدا زيادي بسيار اهميت فضا

  .بيفتند معماري فضاي طراحي كيفيت

او از آشكار سازي ديدها فراگير اطراف بنا و حركت انسان ساخته شده  معماري كه واقعيت تأكيد داشت اين هميشه بر لوكوربوزيه
به مانند  نشان دهنده ي جنبه هاي مختلف كار است ي داخلي به خصوص به اين داليل است:گردش در فضاها ،است. معماري

ديد  اجازه ،سمفوني كه هرگز موسيقي آن قطع نمي شود،مراحل مختلف تشكيل فضايي كه در آن هستيم قابل مشاهده و فهم است
  Le Corbusier(جب انگيز و غيرمنتظره است،مي دهد و منظرگاه هاي فراتر از آن كه غير قابل پيش بيني و گاهي تع به جداره ها

 يك ارائه منظور به كتاب يك پايان ترسيم با عدم نويسنده يك يا تعليق احساس ايجاد با كارگردان يككه  همانطور . )2003:46
  راحي كند.درام و احساس ط حداكثر ايجاد براي پر تحرك مسير يك تواند مينيز  معمار ،هستند تر بخش رضايتي  نتيجه

 اين .الزم است لوكوربوزيه معماري فضاهاي در و حركت انداز چشم بروز چگونگي مورد در بحث مختصري بديهي است شروع براي
 در كنندگان بازديد اكتشاف و گاهي غافلگيري درار ايجاد حس خواست در كارهايش لوكوربوزيه كه است روشن مانيفست يك تقريبا
  به عنوان سر تيترها هاي بحث است. حركت عنصر و دراماتيك حس جست و جوي نظامند براي يافت مقاله اين .است حركت حال

  

            ::::پژوهشپژوهشپژوهشپژوهش    هدفهدفهدفهدفاااا    ....2222,,,,1111
 تلفيق ي شيوهچگونگي  .است شده شناخته خوبي به خود، معماري براي فضايي و بصري مفاهيم براي استفاده از لوكوربوزيه عالقه
افق در معماري او و توجه  مفهوم به توجه و نهايت بي سمت به حركت الب پروسه ياو در ق ايده ي خاص در ، فضا و انداز چشم

متكي  خواننده ذهن ادراك بر و شده گرفته ينهايت بي و فضا مفاهيم و باز تعريف تعريف به تالش مقاله اين در ويژه به آن است.
 ريق فضاها تشكيل مي دهد داراي حركت هاي متوالياز ط لوكوربوزيه معماري در اين مبحث مي رسيم به اينكه،گفتماني كهنيست.

  به رسيدن به بي نهايتي و بي فضايي است .
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        . پيشينه تحقيق. پيشينه تحقيق. پيشينه تحقيق. پيشينه تحقيق1,31,31,31,3
در كتاب فضا،زمان و  ميختن فضاي داخلي و خارجي و در هم آ معناي بينهايت ،تغيير ادراك آن در حركت  ،در باب وجود فضا 

يافت كه رده است.هنرمند مانند دانشمند درتغيير كعلوم،در عرصه ي هنر نيز  همچون در اساس تصور فضايي معماري مي خوانيم:
شد كه استفاده از تصور فضايي در عرصه ي هنر  تصور حجم و فضا در گذشته محدود و يك جانبه بوده است.في المثل آشكار

نكه ناظر تصور دقيقي از شي داشته باشد چنانكه در باغات ورساي به وجود آمده نيست....در حقيقت براي اي "بي نهايت"محدود به 
بايد خود را همراه با شي در فضا حركت دهد؛در پايين آمدن از پلكان برج ايفل براي ناظر اين امكان پيش مي آيد كه معناي واقعي 

...در م مي آميزد.تغيير نقطه ي ديد را به تجربه دريابد و متوجه شود كه با تغيير نقطه ي ديد فضاي داخل برج با فضاي خارج دره

، 363: 1385(گيديون طرح هاي معماري لوكوربوزيه براساس همين تصور فضايي جديد،فضاي داخل و خارج بنا در يكديگر نفوذ مي يابند.

426(.   

كه فرانك لويد رايت(ميراث رمانتيك) مي خوانيم:لوكوربوزيه استدالل مي كند معماري، بخش دوم كتاب لوكوربوزيه و  فصل در
 هاي گروه از تشكيل رواني سازمان يك بلكه آن در ارتباط با مسائل هنري نيست مركزي خط و معماري اصلي و مستقيم رمحو

 مي استفاده مستقيم يخط محور يك كه هنگامي در ارتباط با حركت بازديدكننده است. منسجم تركيبمتوالي فضاها و ايجاد يك 
 متعادلو  پويا تركيب يك در اين عناصر بايد نسبت به هر دو طرف اين خط بلكه ،تنيس مهمجاي عناصر اصلي در امتداد آن  شود،

   .)Richard A. Etlin 1994:114(باشند 

ي تفرجگاه معماري ضرورت طبقه بندي اهميت از معماري، دانشجويان براي خود سخنرانيميالدي لوكوربوزيه در  1942 سال در
به  يا و است شده گرفته ناديدهدر آنها يا  حركت هاي متوالي تحت تاثير قوانين زانزنده صحبت مي كندكه مي يا مرده در قالب

  .)Richard A. Etlin 1994:112(وضوح قابل مشاهده است 

  

        . سوال و فرضيه پژوهش:. سوال و فرضيه پژوهش:. سوال و فرضيه پژوهش:. سوال و فرضيه پژوهش:1,41,41,41,4
ارتباط داخلي و خارجي بناها در پروژه هاي لوكوربوزيه  بصري و فيزيكي سوال اصلي در اين پژوهش اين است كه چگونه فضاي

برقرار مي كنند و آن را به افق(فضاي بي نهايت) مي رسانند؟ به دنبال اين سوال فرضيه پژوهش اينگونه خواهد بود كه به نظر مي 
رسد عنصر ديد و حركت بازديد كننده در فضاهاي متوالي در قالب معماري گردشگاهي، به فضاي بي نهايت(افق) در پروژه ها ختم 

  مي شود. 

  

        پژوهش:پژوهش:پژوهش:پژوهش:    و ابزارو ابزارو ابزارو ابزار    . روش. روش. روش. روش5555,,,,1111
 اساس اي كتابخانه و اسنادي مطالعة همچنين. است استوار منطقي استدالل و كيفي روش براساس نوشتار، اين در تحقيق روش
 بر و پردازد مي شرايط تفسير به كيفي پژوهش. دهند مي تشكيل را مقاله اين در موجود مطالب تفسير و توصيف تحليل، بيان،
 پژوهشگر به پژوهش اين. ) 88:  1389 (گروت، دارد خاص تأكيد تحقيق از حاصل نتيجة در حياتي ريعنص منزلة به محقق نقش
 هاي پديده و كرده استفاده پذيري انعطاف هاي روش از ها داده تفسير و تحليل گردآوري، براي دهد، مي موضوع با تعامل امكان
با تفسير و شرح نظريه هاي  در مقاله پيش رو .)5:  1390 (حريري، دهد مي قرار مالحظه مورد جامع ديدگاهي از را مطالعه مورد

رفتيم. ساير  در تعريف فضا ،حركت و مفهوم بينهايتي و افق در آثار لوكوربوزيه مقاله اهدافمعمار به دنبال  موجود از پروژه هاي
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رائه اين تفاسير از عكس ها ،طرح ها،نقشه ها ذكر شده است. همچنين براي ا ،بوده الزم كه زماني معمار تنها معماري ديگر مفاهيم
  نوان ابزار بحث استفاده شده است.و پرسپكتيوها الزم به ع

  

        مفاهيم،ديدگاه و مباني نظري پژوهشمفاهيم،ديدگاه و مباني نظري پژوهشمفاهيم،ديدگاه و مباني نظري پژوهشمفاهيم،ديدگاه و مباني نظري پژوهش    ....2222
        كنندهكنندهكنندهكننده    بازديدبازديدبازديدبازديد    وووو    فضافضافضافضاحركت،حركت،حركت،حركت،. . . . 2,12,12,12,1

قي ها و آسانسورها گر شود.شكل پله ها، رامپ ها، پله بر جلوه تواند به صورت عامل محرك عمده در طرح هاي معماري،حركت مي
ر بيننده اثر مي نمايد. يك پل و يا هر عنصر انتقال دهنده ديگر،شخصيت و ارتباط بالقوه صورت نيروهايي با شدت هاي مختلف ببه 

 كه است شده پذيرفته عميقا مورد اين. )43، 1385فري اچ بيكر، جخود را با محيط و اشيا اطراف به سادگي برقرار مي نمايد.(
بازديدكننده به اين معني كه با حركت خود فضا را  بازديدكننده هاي آن مي بيند. عنوان به را خود هاي خانه ساكنان يهلوكوربوز

از آنچه بر آن اتفاق مي افتد و توان  ميه را كنند بازديد ،مشاهده پروسه اين در به اين معنا كه آشكار كنند و آن را كشف كنند.
 ،به صراحت در مورد بازديدكننده مي نويسد او 1دانست.به عنوان مثال در ويال ساووي يافتد ناآگاهقرار است لحظه اي بعد اتفاق ب

دشواري ها را مي بينند و درك مي كنند و  ،اتفاقات براساس درخواست آن ها رخ مي دهد ،آنچه درون و بيرون رخ مي دهد
كامال حس جديد را درك مي  ه است پيدا نمي كنند بلكهآن ها خود را در آن چيزي كه به نام خان همچنان احساس مي كنند؛

 چنين تجربه كه نيست شكي .)Le Corbusier 1991:136( كنند،و آنها به اعتقاد من هيچ وقت از اين فضا خسته نمي شوند
  كه اين حركت به كجاست؟ آيد مي سوال پيش آن اين از پس اما است، فرد به منحصر اكتشافي

ميالدي،مسير حركتي مفهومي خاص دارد و بين تجارب بصري مختلف و  1920وكوربوزيه در طول دهه همچون تمامي كارهاي ل
پيوسته موجود در ويال ارتباط برقرار ميكند.طبيعت پيوسته اين حوادث،يك زنجيره ارتباطي را ميان عناصر طراحي برقرار مي 

تي قابل مشاهده است. در طول تجارب بصري پيوسته، در مي سازد؛توجه لوكوربوزيه به ارتباط متقابل ميان عناصر و مسير حرك
يابيم كه مسير حركتي،يك عنصر خطي داراي پويايي و احساس تداوم است؛كه با تقارن و ايستايي قطعه معلق(تصوير عمومي قابل 

ي حاصل از تجارب درك از ويال) تضاد دارد. برخالف سازماندهي ويال،مسير يك بعد زماني است كه قدرت آن با تسلسل حركت
بصري فرم و فضا افزايش يافته است.حس پويايي،توسط مسير منحتي سواره پيرامون حجم ورودي كشف و توسط حركت نمادين 
رامپ تقويت مي گردد.اين عنصر نمادين و مهم،قدرت محور اصلي را افزايش مي دهد؛طبقات را مي شكافد و همچون يك پله 

چرخش و حركت وا مي دارد. بر اثر فشردگي فرم،درك زنجيره تجارب بصري از محدوده حركتي لب طرح به برقي،بيننده را در ق
خارجي (مسير سواره پيرامون حجم ورودي) آغاز مي شود؛محل قرار گيري در ورودي از مسير حركتي موجود در داخل ويال پيروي 

جهت دار،ممتد و قدرتمند رامپ عالوه بر نفي مفهوم مي كند و ارتباط ميان دو فضاي داخلي و خارجي را برقرار مي سازد.كشش 
( جفري اچ بيكر، )1(شكلاستراحت و سكون در فضاي ورودي،حالت پويايي فضا و پيوستگي زنجيره تجارب بصري را حفظ مي كند.

1386 ،211(  
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        و تحليل فرم)و تحليل فرم)و تحليل فرم)و تحليل فرم)) پويايي مسير در ويال ساووي و حركت به سمت فضاي بي نهايت،منبع: لوكوربوزيه (تجزيه ) پويايي مسير در ويال ساووي و حركت به سمت فضاي بي نهايت،منبع: لوكوربوزيه (تجزيه ) پويايي مسير در ويال ساووي و حركت به سمت فضاي بي نهايت،منبع: لوكوربوزيه (تجزيه ) پويايي مسير در ويال ساووي و حركت به سمت فضاي بي نهايت،منبع: لوكوربوزيه (تجزيه 1111شكل (شكل (شكل (شكل (

  

كه لوكوربوزيه نوع جديدي از تراس بام را خلق مي كند.تراس توسط  نقطه پايان معماري گردشگاهي در پشت بام قرار دارد؛جايي
يك صفحه (آخرين عنصر طراحي) محصور مي شود.صفحه،يك عالمت پيچيده،داراي حس رهايي و جلوه اي از ايده آزادي موجود 

  ).206، 1386( جفري اچ بيكر، ين شخصيت و پيام ويال و به مثابه كتيبه يك معبد يوناني استدر كل بناست.اين صفحه مب

 سمت به حركت مداومصورت  به در اين مسير باشد كه رسد مي نظر به چيز همه لوكوربوزيه توسط شده طراحي هاي خانه در
خانه به عنوان قابي براي نمايش  ،آگاهانه اي شيوه چنين، در ستفضامتمايل شود. اين يك نگاه كارگرداني به بيرون  خانه پيرامون

ديوار باغ بام به صورت قابي براي چشم اندازها  يا تراس يك در بيرون بنا هم قرار دارند، در عمال كه زماني حتي قرائت مي شود.
كردند و ادراك آن ها زماني  بودند كه منظرگاه را قاب بندي مي شده تشكيل ها فريم سري يك توسط ديدها اين ساخته مي شوند.

 Beatriz(در حالي كه اين اتفاق در زماني كه ايستا هستيم سخت اتفاق مي افتد  رخ مي داد كه بازديد كننده در حركت بود.

Colomina 1996:283(. است رديابي قابل كننده بازديد حركتتا باالترين فضا توسط  نقطه اين.   

ود در ويال ساووي به مجموعه پيوند خورده است.ولي در ويال ساووي،رامپ درون يك حجم نيز همچون خلف خ 2رامپ ويال شودان
كلي قرار گرفته و به يك نقطه تمركز براي تجربه ي فضايي بدل شده است؛ولي در ويال شودان،رامپ به فضاي خارج نفوذ مي كند و 

جنوب حجم اصلي بدل مي شود...تسلسل حركتي ما را  از سوي ديگر به عنوان تقسيم كننده فضاهاي اصلي و فرعي جبهه شمال و
( به هزارتويي وارد مي سازد كه در تمام طبقات گسترش يافته و تجارب بصري و بسيار متنوع و غيرمنتظره اي را مهيا نموده است.

  )226، 1386جفري اچ بيكر، 

 اين نقاط از برخي در كه شود مي تصور احتماال ،شده گرفته لوكوربوزيه خود توسطكه  ساووي ويال از تصاوير سرييكبا مشاهده  اما
 شده ناپديدلحظاتي در  فرد كه احساس مي شود اين تصاوير در نقش بازديدكننده است. از بيشتر از خود سوژه(بنا) و فراتر حركت
 تفكر حال عين در خيلي ساده استبا اينكه و  ه استشد كشيده تصوير به از طريق يك ناپيدا شدن لحظه اي حس اين است.

                                                           
٢ Villa Shodhan 



 

۶  

 

ي كه در كاله و كت يكاز تراس با ي كه در حال ،داشته وجود كسي كه مي شود تصور اينساووي  ويال از يتصوير در .است برانگيز
   ؛)2(شكلاست آشپزخانه ميز روي بطري و نان چند و خارج شده كنار ورودي قرار دارد

  

  

        وكوربوزيهوكوربوزيهوكوربوزيهوكوربوزيه) ويال ساووي واقع در شهر پواسي ، تصوير از ل) ويال ساووي واقع در شهر پواسي ، تصوير از ل) ويال ساووي واقع در شهر پواسي ، تصوير از ل) ويال ساووي واقع در شهر پواسي ، تصوير از ل2222شكل (شكل (شكل (شكل (

  

كه انگار كسي در فضا  را نشان مي دهد ايده اينهمين نيز  3گارشس ويال از آشپزخانه در خام ماهي يك از عكس حال عين در
         .استشده د كه فرد در فضا ناپديد بخش مي شدت را ايده اين تصوير چپ سمت واقع در باز درب اولي در..است ناپديد شده

منظرگاه  اوج نقطه و انداز چشمو در كنار  پنجره آستانه در ساووي كه تراس ويال از نقطه االترينب در شده گرفته تصوير در حتي
مي كنيم و سبك تر بودن سمت چپ كاربر را  پيدا را سيگار كوچك بسته يك و آفتابي عينك جفت يك كاله، يك ما وجود دارد،

  )Beatriz Colomina 1996:289 ()4(شكلبه شناسايي اين لحظه بسيار نزديك مي كند.

  

                                                           
٣ Villa Garche 



 

٧  

 

  

        ) بام ويال ساووي واقع در شهر پواسي،تصوير از لوكوربوزيه) بام ويال ساووي واقع در شهر پواسي،تصوير از لوكوربوزيه) بام ويال ساووي واقع در شهر پواسي،تصوير از لوكوربوزيه) بام ويال ساووي واقع در شهر پواسي،تصوير از لوكوربوزيه4444شكل(شكل(شكل(شكل(

        

 بررسي مورد در فيلم هاي مربوط او نيز كهبه عنوان يك سوال،ايده اي ست  نبود مخاطب و ترك كردن فضا توسط او رويكرد اين
مي  ،به همراه لوكوربوزيه كارگرداني شده بود 4چنال پير توسط ميالدي كه 1929در سال  امروز معماري فيلم در گرفته است. قرار

رساند و از ماشين پياده مي مي  گارشسخود را به در ويالي  ،است رانندگي در حال اصلي بازيگر عنوان بهبينيم كه لوكوربوزيه 
روغن آغشته است و  با را خود موي ، پوشيده استپاپيون  با تيره شلوار و كت شود و با انرژي وارد خانه مي شود. درحالي كه او

ميبينيم كه  لوكوربوزيه دوباره مرحله اين در است. خود بازي اسباب ماشين در حال بازي با كوچك پسر يك سيگاري بر لب دارد.
و به جاي  ساكنان خانه بر روي سقف ندارد هيچ عالقه اي به ديدن تجمع رسد نمي نظر به او شود، مي ظاهر تراس ديگر طرف از

به باالترين نقطه ي خانه مي  مارپيچ پله راهاز  يك صعود ورزشكارانه از پس بر سيگار قطور خودت متمركز است. در نهايت او آن
به لب هاي او چسبيده  سيگار در حالي كه هنوز لباس رسمي بر تن دارد و جايي كه مي تواند منظرگاه ها را مشاهده كند. ،رسد
  . )Beatriz Colomina 1996:289(اين همان فضاي بي نهايت است ي در ناكجا خيره مي شود. او مكث مي كند و به نقطه  ،است

 وسوسه رسد مي نظر در ادامه به خاتمه نيافته، هرچند از لحاظ جسمي پايان يافته است. ديد لحاظ او از سفر كه رسد مي نظر به
در ويال گارشس،لوكوربوزيه قسمتي از حجم را به طور " ي آيد.در ادراك بيننده به وجود م خارج يا و به داخل بيشتر ادامه حركت

آشكارا فرسايش داد و تراسي را براي ايجاد محدوده تراس مجاور نشيمن،به آن افزود؛اين عملكرد،سطح را توام با حجم را به نمايش 
گذارد.در ويال گارشس نيز،زنجيره گذاشت.برش حجم ويال ساوا تركيب دقيقي از ارتباط ميان فضاهاي داخل و خارج را به نمايش 

  )341، 1386( جفري اچ بيكر، )5(شكل"حركتي ميان فضاي داخل و خارج توسط يك پله منتهي به باغ برقرار شده است.

  

                                                           
٤ Pierre Chenal 



 

٨  

 

  

        ،لوكوربوزيه،لوكوربوزيه،لوكوربوزيه،لوكوربوزيهويال گارشسويال گارشسويال گارشسويال گارشسزنجيره حركتي ميان فضاي داخل و خارج توسط يك پله منتهي به باغ ،زنجيره حركتي ميان فضاي داخل و خارج توسط يك پله منتهي به باغ ،زنجيره حركتي ميان فضاي داخل و خارج توسط يك پله منتهي به باغ ،زنجيره حركتي ميان فضاي داخل و خارج توسط يك پله منتهي به باغ ،    ))))5555شكل(شكل(شكل(شكل(

        

        نهايتنهايتنهايتنهايت    بيبيبيبي    وووو    افقافقافقافق. . . . 2,22,22,22,2
 يا و ن رسيدكه با تجزيه و تحليل مي توان به آتشكيل فضاهايي كه در كارهاي لوكوربوزيه به اتمام نمي رسند،يك امر مستمر است،

: گويد ميبه صراحت  لوكوربوزيه ،خود كتاب در .مي توان در قالب معناي افق در چند متن از لوكوربوزيه مورد بحث قرار داد حداقل
 آسمان و اقيانوس بين حد خط اين" ؛ كه اين جمله داللت بر ديدار با خط افق دارد.در ادامه مي افزايد:"هستم 5من در بريتاني"

از آن به  لوكوربوزيه كه خط . اين)Le Corbusier 1991:75 ("ش داده شده به سمت منگستر افقي سطح يك توقف در برابر :است
از اين منظر او قابل مشاهده است. از  كهز سطح زمين داللت مي كندي است كه بر مرز بخشي اخط يك ،نام خط افق ياد مي كند

لحظات زيادي پيش آمده  منطقه دارد.مقابله با اصل  شكل به يا مواجه لوكوربوزيه خودضرورتا  ،نيابريتبا منطقه  برخورد درمنظر 
 داده قرار افق با راست مطلق زاويه در كه ،6افراشت سنگ يك ي به مانندگرانيت عمودي سنگ كه در زمان پياده روي او در مواجه با

 در دارد، افقي و عموديخطوط  از كامل سمفوني به داللت تاثير گذار است كه شدتبه  لحظهاين  او براي .شده است متوقف شده،
 به هست كيي آن را تثبيت تبلور سايت مي  داند...جايي كه او .است خالص رابطهبا اصالت بيان مي شود و همچون يك  كه حالي
  )Le Corbusier 1991:75 (وجود ديگري. دليل

 كشد كه معماري هر سطح ممكن شود. تماميت سايت همچون مي طول لحظه يك توصيف مي كند كه لوكوربوزيه متني در
ا است. يك نكته ي خاصي كه از نگاه رو به جلوي معمار در ارتباط خود ب افق آن ناب به معماري فضاي يك اتاق، يك كيفيت

از دل همين نگراني  فضايي است. ما مي توانيم درك كنيم و بصري هاي محدوديت تجربيات بريتاني نشات مي گيرد نگراني او از
درك رابطه ي بين ساختمان و فضاهاي اطراف را از راه ديدن افق براي  تا تالش مي كرد معماري خود در لوكوربوزيه بوده است كه

 كار كه درك كردم معماري. من هستم،براي جستجو ببشتر در حقايق راه در من اينجا"مي نويسد كه: او بعد ها ساكنان فراهم كند.
 ست،سطوح كف و ديگر سطوح منزله به پروژه اطراف در هوا باال بردن ميزان منحصر به فردي پروژه و خاص كردن آن نيست؛ ما

تاني متوقف شده ام مي تواند هميشه هر جاي ديگر وجود شده با آن سنگي كه من پشت آن در بري هماهنگي ههاي ديگر ك سقف
 در كل به مانند يك اتاق خواب ساكت منكار  يخارجفضاي . دارد وجود يخارج؛فضاي نشده ساخته خود از تنها داشته باشد.پروژه

  )Le Corbusier 1991:78( است.

                                                           
5 Brittany : .يك استان و منطقه ي تاريخي در فرانسه است  
٦ Menhir :اروپا غرب در قديم هاي زمان در در ساختمان ها بلند يسنگ. 



 

٩  

 

فضا قرار دارد، بدان معني است كه ساكن با ديدن درون  هميشه از فضاي خارجي كه فرصت براي حركتي ديگري ست؛ نتيجه در و
گز بر تصور و مشاهده ي ساكنين پاياني نيست و اين مفهوم بي اين نشان دهنده ي اين است كه هربه آن دسترسي پيدا مي كند.

  نهايت است.

 يافق ين دريچه ي نگاه خطوطكه از ا .رسد مي نظر به حالزمان  در مستقيم و آني لحظه يك، تجربه ي لوكوربوزيه ديدگاهاز  افق
و ارتباط دهنده با آنچيزي ست كه در منظر ديده مي  تاني) تعيين كننده ي محدوده سايتاز آن سنگ (واقع در شهر بري عمودي و

از اين لحظه يك نقاشي  او و حداقل از ديدگاه لوكوربوزيه يك حس اصلي و ناب دارد. دهد مي رخ طبيعت در لحظه اينشود.
كه دو خط عمود بر هم تشكيل يك صليب را داده اند و در همان سخنراني كه منبع متون سطور پيش است،منتشر  كشيده است

 ،آن از باالتر كرده است.تجربه ي اين لحظه كه بر تاكيد يك نقطه بر تمام ابعاد اشاره دارد،بيش از يك حادثه و تصادف صرف است.
  )Antony Moulis 2003:133 ()6(شكلدر نهايت تعالي است. اهنگهم كيفيتبا  تجربه شنيدن يك قطعه يا سمفوني

  

  

        لوكوربوزيهلوكوربوزيهلوكوربوزيهلوكوربوزيه    ازازازاز    طرحطرحطرحطرح    ) دو خط عمود بر هم و تشكيل يك صليب تاكيد بر نقطه اي كه تمام ابعاد را تحت تاثير قرار مي دهد،) دو خط عمود بر هم و تشكيل يك صليب تاكيد بر نقطه اي كه تمام ابعاد را تحت تاثير قرار مي دهد،) دو خط عمود بر هم و تشكيل يك صليب تاكيد بر نقطه اي كه تمام ابعاد را تحت تاثير قرار مي دهد،) دو خط عمود بر هم و تشكيل يك صليب تاكيد بر نقطه اي كه تمام ابعاد را تحت تاثير قرار مي دهد،6666شكل(شكل(شكل(شكل(

  

 تصميم در و مفهومي نظر نقطه ود هر از معماري رويكرد خاص) موفقيت( تالش لوكوربوزيه جنبش، تداوم براي تمايل بيان به
در راستاي تداوم حركت در فضاها لوكوربوزيه تالش هاي عمدتا موفقي با رويكرد خاصي معماري خود .جزئيات طراحي هاي گيري

  از هر دو ديد مفهومي و جزئيات تصميم گيرهاي طراحي انجام داده است.



 

١٠  

 

با در نظر  بام پشت در پناه جان ،به صورت آبستره طراحي كرده استآن را  چند هرخود  7دير التورت پروژه در مثال عنوان به 
توسط او نشانه گذاري  براي همين اشكال عمودي دودكش و ناقوس درجايي كه ،استگرفتن و قوي كردن خط افق ساخته شده 

ما در زمينه ي دير التورت يك پروژه هاي ديگر او اين رويكرد به مانند ايجاد ديد به آسمان از يك اتاق مي مانند،ا در شده است.
شي جدا شده است كه بر مرز قرار دارد،همچون معبد آكروپليس كه تمام مناظر اطراف خود را تسخير مي كند و توجه رو به خود 

  )Deborah Gans 2006:105() 7جلب مي كند و با افق تركيب مي شود.(شكل

  

  

        فق در دير التورت، لوكوربوزيهفق در دير التورت، لوكوربوزيهفق در دير التورت، لوكوربوزيهفق در دير التورت، لوكوربوزيه) اشكال عمودي ناقوس و دودكش براي تقويت نقش ا) اشكال عمودي ناقوس و دودكش براي تقويت نقش ا) اشكال عمودي ناقوس و دودكش براي تقويت نقش ا) اشكال عمودي ناقوس و دودكش براي تقويت نقش ا7777شكل(شكل(شكل(شكل(

  

 نقش "افق" مفهوم آن، خارج به داخل از ديد كليدياز ويژگي هاي  پنجره توسط لوكوربوزيه طراحي مي شود در زماني كه حتي
 انداز چشم افق موازات به پديدار مي شود و محدوديتي هيچ بدون اي كه پنجره افقي، پنجره به هميشه او .است كرده ايفا را مهمي
بودند؛يكي عدم  مهم جنبه دو تعريف مي شدند و از آزاد نماي يك از بخشي عنوان به نوع اين زپنجره هاي ا مند بود. عالقه داشت،

تمام احتماالت ساخت و ساز معاصر از عالقه ي  جداره هاي داخلي. در نتيجه از هاآن شدن جدا ديگري ونياز به كيفيت حمايتي 
 معماري هاي احساس اساس) عنوان به. . . (ناگسستني سطوح. . . نازك ،عمودي. . . تبعيت كردند بتو نس لوكوربوزيه (در ظاهر)

)Leatherbarrow, Mostafavi 2005:45(.  

  بود. بيشتر چيزي كشف براي او كنجكاوو  اشتياق، شور نشان ها ويژگي اين همه 

همچون يك  افقي اي شيشه پوشش يه هاي ساختمان مي داند.ر عنوان به را اي شيشه ديوار لوكوربوزيه ،8درخشان شهركتاب  در
 از در يك افق گسترده ديده مي شوند. اين چشم اندازها كه هنگامي خصوص بهديدن به فضاهاي چشم اندازي مي پيوندد، وسيله
در شهر  نه ي كوچكيك خادر مشتركا قابليت ديدن پيدا مي كنند. به عنوان مثال  ساختمان و انداز چشم دقيق ابزار اين طريق

                                                           
٧ La Tourette 

٨ Radiant City 
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و ن در يك منظرگاه قرار گرفته است (از لحاظ جغرافيايي بر بلندي يك توپوگرافي) كه ساختمان آ سويس ساخته او مي بينيم
 ملحقديد و منظر بهم  طريق از طرح و برنامه است. شكل گرفته موقعيت مناسبي براي ايجاد يك ديد از طريق پنجره هاي افقي

 در كه خانه يك طرح سايت؟ بدون يطرح .بود خانه يك طرح من جيب درباب همين پروژه مي گويد:  ،لوكوربوزيه درشدند
منظري  يك زماني كه ساختمان خراب نمي شود نظير بي نمايش يك موقعيت ارائه !بله ؟بودمبراي آن  زمين قطعه يك جستجوي

اندازه  آنج سايت بر روي آن كار شده به مانند يك دستكش به كه در خار طرح هاي جهان دارد..... در اين زمان اين افق بهترين از
   .)Leatherbarrow, Mostafavi 2005:42( مي شود

 صورت به( معماري و است شده داده بيشتري اهميت نهايت بي فضاي ي گسترده گسترش است كه به توجه جالب نيز مورد اين در
  )8با توجه به آن شكل مي گيرد.(شكل) ساختمان يك

  

  

        1923192319231923،،،،لوكوربوزيهلوكوربوزيهلوكوربوزيهلوكوربوزيهاسكيس اسكيس اسكيس اسكيس ) تاثير منظر بر طرح،خانه كوچك در شهر كورساوكس سويس،) تاثير منظر بر طرح،خانه كوچك در شهر كورساوكس سويس،) تاثير منظر بر طرح،خانه كوچك در شهر كورساوكس سويس،) تاثير منظر بر طرح،خانه كوچك در شهر كورساوكس سويس،8888شكل(شكل(شكل(شكل(

  

 و در اين بحث قرار بر تمركز بر ويژيگي ها و جزئيات آن نيست،اما براي پنجره ي افقي يك وسيله ي معماري ست حال هر هب
هميشگي  ابزار يك عنوان به خانه آن استفاده مي شود.از ) افق پوشش در( نهايت بي تا خيالي حركت مفهوم كردن فرموله و تدوين

 از و آن در؛ كه است بازتابنده خود اي شيشه ورق يك پنجره، طرف ديگر از براي بررسي اين موضوع، درون چشم انداز قرار دارد.
يك افق دائمي  ،رگشتيب و رفت هاي ديدگاه و يك نوسان بصري و فضايي در قالب در ساختمان نفوذ مي كند انداز چشم آن، طريق

 Leatherbarrow, Mostafavi( ه استداد گسترش خود يبعد هاي پروژه و ها نوشته در را اصل اين لوكوربوزيه را مي سازد.

2005:42( .  
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در سال  9فضاي نامحدود موزه پرداخته است؛ معماري در "نهايت بيفضاي " ساخت با رابطه در يكي از پروژه هايي كه مشتاقانه
 در است كه مارپيچ موزه عنوان بهاو  استوديوي و لوكوربوزيه شده شناخته هاي پروژه مجموعه از يكي اين ميالدي است. 1959

قرار داد و  بحث مورد اينجا در توان مي را پروژه اين بوده است. كار به مشغولميالدي بر روي آن  1965 تا 1929 سال هاي بين
 اين به معمار توسط تحقيق دهه يك از پس 1939 سال در را ايجاد كرده است. و بينهايتي افق سوي به حركت او چگونه كه فهميد

طرح با فرم هاي مارپيچ  نوع دو پروژه اين در كه است توجه جالب طراحي شود. مارپيچيك مربع  شكل كه موزه به نتيجه مي رسد
است كه قبال امتحان شده  مارپيچ هاي طرحي، دهش ساده شكل تركيب اين و صليب شكسته با هم تركيب و استفاده شده اند.

هرگز يك  پروژه اين كه حالي در كنار هم واضح باشند. در نهايت در پالن فرم ها در اين موزه سعي شده است كه حال، اين با است.
 Antony( ا كندساختمان خاص به نظر نمي رسد،اما اقدامات زيادي در ان انجام شده كه طرح در نهايت حس بي نهايتي را الق

Moulis 2003:138( .  

تجربه موزون و  به خاص طور به طرح در اين مارپيچي نظم نقش است، روشن كامل در اين پروژه لوكوربوزيه تفسير ادبي و هنري
كه  حركت مي سازد، جريان در گسستگي هايي ،مربع مارپيج": كه گويد منجر مي شود.او در اين باب مي كننده بازديد هماهنگ

  .)Le Corbusier 1964:16 ("مطلوب است كنندگان بسيار بازديد توجه راي جلبب

گذاري ست كه پيش تر در مورد آن گفته شد و آن استفاده از فرم و طرح هاي مارپيچ و صليب  تاثير تجربه ي نوع آن از فراتر 
  شكسته در تركيب با هم و اثري كه آن ها مي گذارند است.

 كنندگان بازديد نظر نقطه از افق با آشكار بازي يك اشكال و طرح ها، از تركيبي چگونه كه كرد توجهنكته  به اين توان مي واقع در
آزادانه مي توانند بر  آنها ،چرخش هستند در حال مارپيچ شكل توسط فضاي در كنندگان بازديد كه وقتي .دهند مي تشكيل موزه

خش در فضا خارج از محور فرمي رحال چ در كنندگان بازديد كه وقتي ند.صفحات نمايشي كه در نزديكي آن ها هستند تمركز كن
به گفته ي  .كنندمي  تجربه را) مركزي سالن( داخلي فضاي در با مبدا آن ارتباط و) باغ( افق سمت به فضا گسترش ،قرار دارد

داده  ارائه شكسته صورت صليب به ن ها را در نيم طبقه،آ در موزه به واسطه ي قرار گيري اتاق ها لوكوربوزيه او در موقعيت هايي
 يك طرف يك در ،با سقفي كه ارتفاع آن كاهش پيدا كرده مواجه مي شود خود چرخش هاي در كننده بازديد كه بار هر است.

 ).Le Corbusier 1964:16 ()10و9.(شكلرا مشاهده مي كند مركزي سالن به سمت يراه مقابل طرف در و باغ سمت به خروجي
ساده براي ايجاد ديد باشد،اين موضوع باعث پيچيده تر كردن تجربه فضايي و تاثيرگذاري بيشتر آن مي  بازيكه يك  اين از بيش
  اكتشاف در بازديد كننده مي شود. ميل باعث تحريك بلكه با خط افق هماهنگ شده است تنها نه اشكال طرح تركيبي شود.

  

                                                           
٩ Museum of Unlimited Extension  
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        لوكوربوزيهلوكوربوزيهلوكوربوزيهلوكوربوزيهاسكيس اسكيس اسكيس اسكيس تحت تاثير فرم مارپيج،موزه نامحدود،تحت تاثير فرم مارپيج،موزه نامحدود،تحت تاثير فرم مارپيج،موزه نامحدود،تحت تاثير فرم مارپيج،موزه نامحدود،    به فضاي خارجي و داخليبه فضاي خارجي و داخليبه فضاي خارجي و داخليبه فضاي خارجي و داخليناظر ناظر ناظر ناظر ) ديد ) ديد ) ديد ) ديد 9999شكل(شكل(شكل(شكل(

        

  

        موزه نامحدود،لوكوربوزيهموزه نامحدود،لوكوربوزيهموزه نامحدود،لوكوربوزيهموزه نامحدود،لوكوربوزيهديد پرنده از ديد پرنده از ديد پرنده از ديد پرنده از ) ) ) ) 10101010شكل(شكل(شكل(شكل(

در اين  واقع در ابهام و پنهان شدن از ديد است در مخاطب ايجاد كند. در چيزي كهو حس را  معنا اينمي تواند  مارپيچ مربع فرم
پيدا  مي شود و براي زدهكه توسط مارپيچ به آن دامن  ش ابهام در طول مسير استافزاي حال در هايي چيزي طرح آشكار است كه

كردن هر كدام بايد بيشتر حركت كرد و زمان بيشتري گذاشت. در مسير اين حركت كه بايد طي شود فضاهايي با عدم پيچيدگي 
با نگهداري در  زمان همان، حال عين در ي رسد.به نوبه ي خود كمتر و كمتر وجود دارند و اين فضا بي پايان(بي نهايت) به نظر م

از  رهايي به ميل سرگرداني و حس مارپيچ، طرح فرم با مربع كه حالي در مي شود. تسهيل )رهايي( تعالي به ميل اين فضاي بسته
در فضاي مارپيچ  براي نمايش طوالني آثار محوري طرح صورت به را را ايجاد مي كند؛با استفاده از همين ميل، آن سرگرداني اين

 (به افق مي كشد. داخلي فضاي مشاهده ي ازپس  كمال حد در نگاه را خم و پيچ پر فضا خواست رسيدن به رهايي از بدل مي كند.

Antony Moulis 2003:139(  
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 ديدگاه هاي در ست كه پيش از اين منظرهاي مانند خم و پيچ پر فضاي از خارج طوالنيمحور  ي ايجاد شده درها منظر ، اينجا در
و  آنچه در سايت  گاه هانمايش در عناصر ديدن بين تجربه لحظه به لحظه اي قوي رابطه منظرها اين شده بودند؛ ذكر لوكوربوزيه

 ظاهر و يا ناپديد شدن خط افق شوند، باعث ساختمان دهي فضاهاي يكسازمان اصال ساده نيست كه اين مي گذرد،ايجاد كردند.
اين سازماندهي حركتي مي تواند به صورت  همچنين .كند مي حركت مارپيچ فضاي به محوري فضاي از دهكنن بازديدزماني كه 

تغيير ديد بر پايه ي  اين)Antony Moulis 2003:140 (مستمر و سريع ديد را ار افق به سمت محيط مارپيج و بالعكس مايل كند.
اين تمايلي است كه در درون  ،ات نمايشگاهي استموضوع كردنشده است و آن ديدن در پي  پيدا  تشكيل ماهرانه يك ايده ي

  بازديدكننده ها به وجود مي آيد.در نهايت اين ميل به رهايي در فضاي بي نهايت مي رسد.

  

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري. . . . 3333
در  قالب حركت لوكوربوزيه براي توضيح توالي فضاها براي ايجاد پروسه حركت به سمت بي نهايت در ايده ي خاص بحث در اين

حركت هاي  براي فرصت و جاذبه ايجاد همچنين و) قاب شده تصويري نتيجه دنباله هاي عنوان به( فيزيكي و بصري فضاهاي
 ترتيبات آن در كه متعالي ست تحرك و بي خطي" افق وي گفته مورد جست جو قرار گفت. به افق به سمت رهايي)( مجازي
 مجموع در يك زاويه راست و قائمه كه با قدرت كامل جاذبه، عمودي نيروي با ركيب. اين ت"در انطباق با طبيعت وجود دارد رياضي

 يا رسيدن به و سمفونيك تكامل اين براي جستجو"تعادل نگه مي دارند در تضادي آشكار است. حالت در را جهان كه نيروهايي
 قابل هرگز افق پوشش در "نهايت بي" يراطوالني است و پاياني بر فعالت هاي رسيدن به آن متصور نيست ز  نظر مورد مقصد

است  نهايت بي و تنها نيست، لمس قابل اما محسوس است نيست، در حالي كه هميشه حضور دارد، )كوربوزيه مفهوم در( دسترسي
  )Deborah Gans 2006:10 (" .است انساني شرايط مرز ي دهنده نشان كه
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، 47، 46ص  ، اول چاپ ، سبحان نور تهران،انتشارات ،لوكوربوزيه (تجزيه و تحليل فرم) ، 1386 ، مترجم:افهمي ، رضا اچ، جفري ، ب) بيكر
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  5ص .تحقيقات علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه انتشارات،تهران،كيفي پژوهش روشهاي و اصول ،1390، نجال حريري، ت)
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