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 بررسي چالش ها و تاثير تفكرات دنيل ليبسكيند در روند طراحي موزه يهود برلين
  

  

  

 

  چكيده 

 اين اما. نمود كشف آن معماري آثار انجام و طراحي راستاي در تالش طريق از شكل بهترين به توان مي را معمار يك تفكرات و طراحي روند 

 روش و ديگر هاي كار بر انعكاس طريق از يا و اند نموده عمل حيطه اين در چگونه معماران كه داد قرار بررسي مورد توان مي طريقي از را روند

 منظور به و معماري طراحي بر انعكاس روند اين از بخشي عنوان به بنابراين. شوند رو به رو ها تالش اين با تا اند گرفته كار به افراد اين كه هايي

 دنيل معماري پاسخ و واكنش تا است تالش در مقاله اين معماري، هاي طرح رسيدن ثمر به چگونگي ليلتح و گويي پاسخ مختلف هاي شيوه درك

 و درك بررسي وي، كار تحليل و منظورانعكاس به چه اگر. نمايد ارزيابي و منعكس برلين يهود موزه طراحي روند طي مفهوم اين به را ليبسكيند

 سبك حيطه در معاصر معماران پيشگامان از يكي عنوان به را يهودي االصل لهستاني معماري ندليبسكي دنيل. ضروري است كار اساس و ريشه

 پديده مختلف هاي اليه در طراح يك كه زماني و است معماري به فلسفي رويكردي ديكانستراكشن كه آنجايي از و شناسند مي ديكانستراكشن

 جهت بنابراين. سازد مي آشكار را ها پديده اين مختلف هاي جنبه رويكرد است،اين يمعمار طرح براي ايده يك جستجوي دنبال به گوناگون هاي

طرفي در  از. است ضروري ديكانستراكشن معماري فلسفه و درباره كافي شناخت ابتدا آثارش، معماري طراحي روند در ليبسكيند تفكرات شناخت

 كه است معماراني دسته آن از ليبسكيند كه آن دليل به و داد خواهيم قرار طالعهم مورد را طراحي روند بر زمينه پيش و شناسي روش اين نوشتار

 پروژه اين به پاسخ براي او كه مختلفي هاي شيوه كه است مهم بنابراين نگرد، مي فلسفي هاي ديدگاه جديدترين به معماري پروژه با مواجهه در

 .دهيم قرار تحليل و نقد مورد است آورده در خطوط طراحي صورت به را ها پاسخ آن حتي يا و گرفته كار به يهود موزه يعني خاص هاي

 جهت را الزم فلسفي و نظري مباني ، هستي جهان هاي پديده به آن نگرش و ديكانستراكشن فلسفه مطالعه با دارد سعي نگارنده مختصر اين در

 معماري از پايي رد اثر، اين طراحي در كه دهد نشان و آورد فراهم برلين يهود موزه مشهور پروژه در ليبسكيند دنيل معماري بررسي و شناخت

  .است افكنده سايه آثارش زندگي بر و مرگ بر وي ديدگاه از ناشي تفكرات همچنين و مفهومي
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  مقدمه   -1

 سوي از علوم فلسفي پيچيده مفاهيم و سو يك از مجازي هاي فضا و ها رسانه قدرت تاثير واسطه به معاصر جديد تحوالت

 با و رو اين از. است افزوده معاصر معمار به خصوص معاصر هنرمند ذهن توليد و تخيل تحليل، فرايند هاي پيچيدگي بر ديگر،

 و برانگيز تحير بعضا هنري آثار و متعدد هنري هاي سبك و مكاتب وجود كه رسيم مي نكته اين به هنر معاصر تاريخ مطالعه

 حركت كه در ما امروز دنياي دگرگوني. باشد مي هنرمندان معاصر تفكرات و مانيفست نتيجه ، عام ديدگاه از ارزش بي بسا چه

 مي دار جهت دوره هر در خاص فلسفي تفكرات بروز نتيجه است، در مدرن پسا سپس و مدرن دنياي به كالسيك دنياي از

 .شود

 چون سپس مكاتبي و اند بوده...  و كالسيك نئو باروك، رنسانس، دوران تفكرات تĤثير تحت هنري مكاتب كه روزگاري در

ندان به هنرم تسلط و گرايش و فلسفي وجود مكاتب اند، گشته هنر در مدرنيته سوي به حركت آغازگر كوبيسم و امپرسيونيسم

و  باشند مي فلسفي هاي نگرش داراي مفهوم و محتوا در يا توسط هنرمندان شده خلق هنري آثار گرديده چنين مكاتبي سبب

 ومكتب اكسپرسيونيسم صورت به هنر در كه اگزيستانيساليستي نطير فلسفي متعدد هاي گرايش آثار كالبد و شكل يا در

 .يافت نمود انتزاعي اكسپرسيونيسم همان يا نيويورك

 مكاتب و هنرمندان گرايش موجب فلسفي تفكر اين بروز كه است شكني ساختار يا ديكانستراكشن فلسفي مكاتب اين از يكي

 برنارد چومي، آيزنمن، همچون بزرگي معماران كه ديكانستراكشن معماري نيز، معماري زمينه در كه است شده هنري به آن

 .آنهاست جمله از اند نموده رو آن به ليسكيند دنيل

 ميان از است سفري او كارهاي از يك هر. نيست پوشيده كسي بر شود مي فهميده مشكل ليسكيند دنيل معماري آثار كه اين

 ديدگاه اين حدي چه تا كه است اين سوال البته و است فراوان تغييرات و پيشرفت حال در همواره كه فلسفه و معماري جهان

 آشكار آنها در مفهومي معماري نوعي به و ديكانستراكشن پاي رد كه آثاري.كند مي پيدا نمود او كارهاي در فلسفي هاي

 زمينه به وابسته كدام هر محتوا لحاظ به اما  دارند هم به  بسياري هاي شباهت كالبدي محتواي فرم و لحاظ از كه آثاري.است

 فلسفه ابتدا در است الزم ديكانستراكشن معماري حوزه رد ليبسكيند دنيل آثار قرارگيري به توجه با لذا. باشند مي خاص

 شده اجرا شاخص آثار از يكي عنوان به برلين يهود موزه بررسي با سپس و گردد بررسي آن مباني سپس و ديكانستراكشن

   .گردد استخراج آن از وي طراحي تفكرات و نظري مباني ليبسكيند

  

  فلسفه و معماري ديكانستراكشن-2

شن ريشه هاي خودش را به طور مستقيم در هرمنوتيك و طرح پرسش وجود هايدگر از سويي و فراتر از آن در فلسفه ديكانستراك

نيچه و هگل دارد . در آثار دريدا براي نخستين بار فلسفه و معماري ديكانستراكشن با هم آشنا ميگردد . او ابتدا در فرانسه به سال 

مورد توجه عموم قرار گرفت . او اين  "درباره گراماتولوژي"و  "نوشتار و تمايز "،"و پديدارآوا "با انتشار سه كتاب مهم :  1967

دنبال كرد . دريدا گفتار  "حاشيه ها در فلسفه "و  "بارآوري "،"مواضع":  1972موضوعها را با انتشار سه كتاب ديگر در سال 

  )70: 1385(رورتي و ديگران، گفتار و نوشتار بيان ميكند .فلسفي غرب را زير سوال برده  و مفاهيم جديد را در رابطه با 

او بين نوشتار و گفتار فرق مي گذارد و مي گويد در طول تاريخ غرب از افالطون تا به حال ، تاكيد بر لوگوسانتريك بوده است ؛ 

يعني هر جا دال مي آيد مدلول هم  يعني تاكيد بر روي گفتار . به بيان ديگر تقدم گفتار بر نوشتار و وحدت ميان دال و مدلول .

  )56: 1379(ديباج،بايد باشد و اين اساس  لوگوسانتريسم است كه دريدا اين نظريه را نقد مي كند .

در زبان فرانسوي در غالب سه معنا آورده شده است: اولين مورد اصالح دستوري » ليتره«معني ديكانستراكتيويسم در فرهنگ لغت 

هم زدن ساختار دستوري واژه هاي يك جمله . به عبارتي ديگر ، اگر كلمات يك جمله را عوض كنيد ، آن  آن است ، به معناي بر
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جمله را ديكانستراك كرده ايد. معناي دوم ، معناي باز كردن و پياده كردن است ، يعني باز كردن و پياده كرد قطعات يك دستگاه 

آن است ؛ يعني خود » رفلكسيو«دريدا بسيار به آن توجه ميكند ، معناي ، براي حمل آن به جاي ديگر . اما معنايي كه ژاك 

ساختار شكني كه از خارج تحميل نمي شود ، بلكه ساختار ، خود به خود تغيير پيدا مي كند . به عقيده دريدا ، يك متن هرگز 

يا هر كس كه آن را قرائت كند ، مي تواند مفهوم واقعي خودش را آشكار نميكند ، زيرا مولف آن متن حضور ندارد و هر خواننده و 

نوشتار مانند فرزندي است كه از زاهدان مادر (مولف) جدا شده. هر خواننده  "دريافتي متفاوت از قصد و هدف مولف داشته باشد . 

  )1378(اسفندياري،"اي مي تواند برداشت خود را داشته باشد. 

اهيم نيست و يك متن هرگز دقيقا همان مفاهيمي را كه در ظاهر بيان ميكند ندارد . از نظر او ، نوشتار ابزار خوبي براي انتقال مف

متن به جاي انتقال دهنده معنا ، يك خالق است . به همين دليل در بينش ديكانستراكشن ، ما در يك دنياي چند معنايي زندگي 

  مون خود قرائت مي كند .ميكنيد . هر كس معنايي و استنباطي متفاوت با ديگران از پديده هاي پيرا

ميالدي توسط معماراني چون آيزنمن،چومي و ... در معماري مطرح شد.ديكانستراكتيويسم  80ديكانستراكتيويسم از اواخر دهه 

سعي دارد تا ساختار انديشه و نظم محوري كه به جهان ما تحميل شده را تغيير دهد.ديكانستراكتيويسم با نگاهي متفاوت،قواعد 

سانه ي معماري،باالخص بيان و نظم فرمي و خطي را به چالش در آورد و بنيان فكني مي كند.رويكردي جديد در معماري زيبا شنا

،جهت يافتن تعاريفي نو از درك مفاهيم زيبايي شناسي در گستره ي فرم و فضا،دوري از نظم دكارتي ،هندسه،تجزيه فرم و فقدان 

: 1385(كوك، تضاد و ابهام در روابط بين آن ها از خصوصيات اين سبك به شمارمي رود.هر گونه مركزيتي با به كارگيري عناصر م

172(  

در مقايسه اي كلي مي توان گفت كه ديكانستراكتيويسم نيز مانند مدرنيسم و پست مدرنيسم يك فرآوري جهان بيني است و بر 

ردن معماري به صرف ديدگاهي زيبايي شناسانه همين اساس معماري خود را مطرح مي كند.اما مسئله حائز اهميت،محدود ك

است.البته بايد اذعان داشت كه مسائل عملكردي و ساختاري معماري مدرن و توجه به جنبه هاي ظاهري و تزييني در معماري 

ند.تك پست مدرنيسم در كنار نظريه هاي كانستراكتيويسم، معماري را به چيزي كمتر از كليتي كه بايد دارا باشد كاهش مي ده

تك اين موارد به عنوان يك مهم مي توانند در طراحي و سازماندهي فضا مؤثر باشند اما نمي توان ماهيت معماري و نياز هاي 

معمار ديكانستراكشن فرم هاي خالص سنت معماري را با  )87: 1383(قباديان،.اجتماعي را در اين ديدگاه خالصه كرد - انساني 

اي خشن به سطح آورده و اينجاست كه فرم استيحضاح مي شود.( به نوعي فرم را حجامت مي  ريشخندي بزرگوارانه و شكنجه

همانا توانايي آشفتن انديشه ي ما درباره ي فرم است. نكته اي بس مهم اين  ، كند). آنچه كه اين طرح را ديكانستراكشن مي كند

: 1385كوك،( ار فرم ها و با ساختمان آنها عجين مي گردد.است كه فرم ها از درون مغشوش مي شوند و اين اغتشاش خود با ساخت

185(  

دنيل ليبسكيند هم از آن دسته معماران پيرو اين نظريه است كه در بازنمايي مفاهيم آثار معماري اش دست به ديكانستراكت 

است ضمن آنكه معماري آثار كردن آنها ميزند كه آن هم متناسب با موضوعات مرتبط با خلق اين آثار و مفاهيم وابسته به آن 

  يادماني وي در فهرست معماري مفهومي يا كانسپچوال قرار مي گيرد.

موزه ي يهود برلين پرداخته و زمينه هاي فكري آن را  ،در ادامه با معرفي دنيل ليبسكيند به تجزيه و تحليل اثرشاخص وي 

  دازيم.مشخص مي نماييم و به بررسي كيفيات ارائه شده در اين طرح مي پر
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  )Wikipedia.org(تصاوير معماري ديكانستراكشن از معماران مطرح اين سبك - 3و 1،2تصوير

از راست به چپ: مركز هنري وكسنر(آيزنمن)، موزه آكروپليس(برنارد چومي)،خانه رقصان پراگ(فرانك 

  گري)

  

  

  دنيل ليبسكيند-3

رائيل به تحصيل موزيك پرداخت و بعد از گذراندن دوره ي نقاشي و در لهستان متولد شد. در اس 1946دنيل ليبسكيند در سال 

دوره ي تخصصي را در تئوري و تاريخ معماري در  1971رشته ي تحصيلي معماري را در پي گرفت و در سال  ،رياضيات در آمريكا

  انگلستان از سر گذرانيد.

آتليه ي  1989ژاپن و استراليا تدريس كرده است. او در سال  ،پا ارو ،ليبسكيند در دانشگاه هاي گوناگون در آمريكاي شمالي و جنوبي

معماري اش در برلين را تاسيس كرد و در همان سال برنده ي مسابقه ي بين المللي توسعه ي موزه ي برلين با بخش موزه ي يهود  

وان عالقه ي شخصي اش در توسعه شد. او براي مدتي به عنوان متخصص نظريه پردازي در ارتباط با حركت ديكانستراكشن به عن

طراحي از طريق فلسفه و موسيقي مطرح بود. همين امر موجب تصميم اخير آكادمي هنر و ادبيات آمريكل جهت اعطاي جايزه ي 

  معماري به وي شد. از جمله آثار وي در حوزه ي معماري مي توان به موارد زير اشاره نمود:

ژانگ، موزه ي تاريخ -ز تجارت جهاني نيويورك، موزه ي جنگ منچستر، موزه صنعتي مدرنموزه ي يهود برلين، طرح بازسازي مرك 

- اوهايو، مركز فارغ التحصيالن دانشگاه مركزي لندن، طرح موزه ي يهوديان معاصر-درسدن، خانه يادبود ملت هولوكاست–جنگ 

  .)studio d.libeskind,2013(دانماركي  –برلين، موزه ي يهودي -سانفراسيسكو، حياط شيشه اي

نوع فرم ها به كار رفته  در آثار ليبسكيند و تشابه در آن ها  را مي توان  رويكرد  وي به مكتب ديكانستراكشن در حوزه معماري 

  دانست  و هم چنين اين آثار را مي توان به عنوان معماري مفهومي و كانسپچوال تلقي نمود.

 مي تعريف اصلي يا ايده عنوان به را كانسپت كلي تعريف در آكسفورد فرهنگ در. ستا معني يك درك گرا مفهوم كانسپت در معماري

 بار داراي كانسپچوال واژه خود .است حال به گذشته از آن گيري و شكل )Blakburn,1994( باشد مي مجرد چيزي با پيوند در كه كند

  .است مدرني معنايي

 مي ناميده  conception ما فكر فعاليت اين شويم نزديك آن شناخت به خود فهم قدرت با و كرده تجربه را ما لذت اگر مثال طور به

  )95: 1388كامل نيا،(.گيرد مي شكل ما ذهن در لذت مفهوم و شود

ذهن  و در  باشند داشته مختلف مفاهيم حاالت، اشياءو در ريشه توانند مي عملكردي هاي ايده و فرمال هاي كلي،ايده هاي ايده

 براي يا و خاص هاي عملكرد دليل به آن ها از بسياري و لحظه در و حسي صورت به ها ايده از اين بسياري .ي گيرندشكل م هنرمند

 از طراحي شكل اين در و گيرند مي نشأت خاص مفهومي از نيز ها ايده از بسياري اما .توليد مي شوند خاص مشكلي كردن حل

 و خشم رمان در مثال طور به .آورد مي وجود به اثر توليد براي هايي ايدهاست، ذهن در واقعيتي از گرفته نشأت كه مفهومي

 حول ديگر مفاهيم كليه كه است اثر مضمون ترين كليدي و اصلي ستون زمان طول در ها انسان شخصيت حالجي و زمان هياهو،مفهوم

 راوي،از سيال ذهن،تعدد جريان تكنيك با نوشتن ظيرن هايي ايده از مفهوم اين القاء براي كتاب ي نويسنده فالكنر ويليام.گردد مي آن

اثر، استفاده از راوي ديوانه و ... استفاده كرده است. درنمونه ايي ديگر مفهوم سرعت و حركت دركارها  منطقي بندي بردن زمان بين

  ختم ميشود. فوتوريست ها به ايده هاي نظير فرم هاي شكسته،توالي مناظر،خطوط و پرسپكتيو هاي اغراق شده و...

پس مي توان گفت در آثاري معماري دنيل ليبسكيند ما با يك مفهوم كلي و اصلي مواجه هستيم كه در تجسم بخشي به يك 

جستجوي فلسفي است كه آن نيز بهره گيري از مفهوم فلسفه ساختار شكني يا ديكانستراكشن است . اين مفهوم كلي به صورت ايده 
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  و به طور كلي خطوط طراحي وي شكل ميگيرد. هاي در نوع فرم ها وپالن ها

  مفاهيم رويكرد هاي معماري مفهومي در بخش هاي زير تفكيك مي گردد :

. تعليق برداشت هاي عام فيزيكي 4. تعارض با زمينه  3. رويكرد استعمارگرا   2. پيوند با خاطرات گذشته عمدتا نوستالژيك    1

  )1388نيا، كامل(. نمايش روح زمانه 7. اقتباسي   6مفاهيم ذهني     .5معماري و بي توجهي به مسائل عام    

كه در ادامه با بررسي طرح موزه يهود برلين به روند استفاده از مفاهيم خاص در آثار وي پرداخته و در ميان خطوط اين بنا در 

  جستجوي تفكرات او خواهيم بود .

  

  

  بررسي و تحليل روند طراحي موزه يهود برلين-4

نيل ليبسكيند هميشه در تالش بوده تا مولفه هاي مختلفي را از موسيقي به شيوه معماري اش در نظر گيرد د

)elyassi,bafterwrth,2008(  . به نظر مي رسد ليبسكيند از ويژگي خاص خود برخوردار است كه او را از ديگران متمايز مي سازد .

است كه نه تنها در خصوص فلسفه و نوع نگاه وي بر موضوع مورد طراحي اشاره  ترسيمات و طراحي هاي او نشان دهنده ي اطالعاتي

مي نمايد بلكه مرتبط با شخصيت و پيش زمينه هاي فكري و ذهني وي مي باشد . موزه يهود براي دنيل ليبسكيند و يا آن گونه كه او 

ني باشد كه آن را مورد مطالعه قرار دهد و به نسبت،او از آن را در بين خطوط بيان نموده موردي نبود كه قابل كشف كردن و يا ساختما

پروژه كلي ، بين دو خط اصلي تفكر سازماندهي و رابطه شكل گرفته است. يكي خط  "آغاز با اين پروژه درگير بود . مطابق با نظر وي : 

  ."ما مستمر و ادامه داري است مستقيم اما خطي است كه به قسمتهاي زيادي تقسيم شده است و ديگري ، خط پيچ و خم دار ا

مي باشد كه جزو خاطرات اين شهر بوده و حتي در  kolleginkousجديد برلين نزديك ساختمان  –مكان اين پروژه در مركز قديمي 

 اينجا ": گويد مي  ليبسكيند  خود كه نحوي بهگذشته در فضاي اين قسمت وقايعي روي داده كه به اين مكان ارزش بخشيده است . 

 نقطه به برلين در آن، هگلي مفهوم به اش الينقطع حركت مدار در معاصر تاريخ مسأله و گيرند مي قرار توجه مركز در يهوديان و برلين

 شگرفي تأثير خود اين. بود اروپا يهودي جمعيت سازي نابود مركز حال عين در بلكه زايش مركز تنها نه برلين. رسد مي خويش اوج ي

 (bton.ac.uk,2013)". است داشته اروپا تاريخ و برلين تاريخ موزه، به نسبت من نگرش بر

 اطراف فضاي از بيش مكان اين

 فيزيكي آنكه است. روحي باشد،

 نظر، مورد مكان و امروز از بخشي هم

 هم با توأم ديروز پاسخ و توجه. است

 ، مكان اين به اند ضروري قوانيني

 طراح به كه تا مي كنند كمك

 مكان طرح را در درستي به نظر مورد

  . قراردهد
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 )bton.ac.uk,2013(: موقعيت قرار گيري موزه يهود در منطقه تاريخي4تصوير

 اي كليشه. رسيد مي نظر به مبتذل اي گونه به چرا دانم نمي و كنم طراحي ضلعي شش نقشه كوشيدم ابتدا": گويد مي ليبسكيند

  (libeskind,2007)". دارد ستاره چون

  

  

  

  

  

  

  

  
: خطوط طراحي دنيل ليبسكيند 5تصوير در طراحي موزه يهود(اتودهاي اوليه )

(libeskind,2007)  

  

  

  

  

  

  

  

  
مفاهيم به كار رفته در خطوط  : بيان تصويري 6تصوير

اوليه و فضاي  طراحي موزه يهود كه شامل تركيب نماد شاخص يهوديت(ستاره داوود) و خطوط ارتباطي آلمان و يهود در تاريخ  و در نهايت رسيدن به دياگرام

  )libeskind,2007(خالي و پر طرح
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اوليه در  ساخت مدل سه بعدي از طرح حجم  و  طراحي خطوط: 8و  7تصوير

  )libeskind,2007(كنار بناي تاريخي

 زيگزاگي طرح گيري شكل به منجر اي ساده هاي مؤلفه تنها بلكه گيرند، شكل تزييناتي عناصر نبود قرار شايد موزه طراحي مكان در

 داوود ستاره شكستن به اقدام كه بود رسيده جهنتي اين به طراحي روند در ليبسكيند يعني. است به اين شكل گرديده داوود ستاره

 گفت توان مي اما نمايد همان تنها و درخت يك حضور

 اين از ناحيه يك درخت،  .است زيگزاگ طرح

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )elyassi,bafterwrth,2008( : وجود درخت قديمي در سايت و شكستگي عامدانه در طرح9تصوير

 يك به ساختمان كه است معتقد ليبسكيند .گردد مي منجر آن شرح به كه است كردن فكر روند شك بي طراحي، روند از بخش يك

 :گيرد مي شكل اصلي مفهوم 4 از ساختمان اين داستان. دارد نياز داستان

 از اپرايي( هارون و موسي ناتمام ، اپراي)داوود ستاره شكل و مفهوم كردن ديكانستراكت( رؤيت قابل غير و منطقي ستاره يك

 بگويد معماري زبان به را خود داستان اينكه براي و بنجامين والتر از كتابي طرفه يك خياباني و يافته سازمان هاي برليني ،)گشونبر

. ساخت را خود به  مختص الفباي

 مجموعه ها آن و اند عالئم از اي

 آن از يك هر يا و ايده ها

 را مفهومي  .دهد مي ارائه
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  )(elyassi,bafterwrth,2008 مختص به طرح توسط دنيل ليبسكيند:  ساخت الفباي 10تصوير

 مخاطب بر گذاردن تاثير معماران، براي. باشد مي وي طراحي هاي ويژگي ترين مهم از مخاطب بر گذاري تاثير و خالقيت راستا اين در

 .است ضروري بسيار طراحي ماوراي در مفاهيم درك و

 ريشه از ناشي هم آن و است بوده آشكار هايش ترسيم و كارها در هميشه موسيقي، با وي طارتبا ليبسكيند، مفهوم چهار ميان در

 ساختمان يك بعنوان بار اين اما نمايد كامل را اپرا اين يهود موزه طراحي در است تالش در وي. باشد مي وي موسيقي دانش تخصصي

 در شركت براي بنابراين معماري، يك روي بر را خود طرح رقابت

 به نيز و خالقانه موسيقي گهبر تا داد ارائه تاثيرپذير اي شيوه

 بيان درستي به را خود مفهوم  .نمايد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )(elyassi,bafterwrth,2008 : نوشتن طرح پيشنهادي موزه يهود توسط ليبسكيند بر روي برگه هاي موسيقي11تصوير

  

 به اگرچه. رسند مي متفاوتي هايي مكان به و برخوردارند احتمالي غير داستان از آنها، از يك هر و دارد وجود محور سه موزه پروژه در

 مي وصل هم به ارتباطي، مخفي هاي شبكه توسط همگي داخل از اما هستند هم از جدا هاي مولفه بيرون از آنها كه رسد مي نظر

 و سوم طبقه به كه رسند مي هايي ستاره به اصلي اهر اين. شود مي ختم اصلي و تر طوالني فضايي به راه سه اين از يكي تنها. شوند

 . ندارد پيام يك از غير به نقشي هيچ اينجا در طوالني راه اين روند، مي موزه محيط

 كه رسد مي هولوكاست برج و بزرگ سياه در به دوم راه رسند، مي متفاوت فضايي به پايان در هريك اما اند، نمايشي ديگر مسير دو

 مي متروكي باغ به و ورودي در به مسير آخرين. بيايد باال از آسمان و از تواند مي تنها كه است نوري و خالي هاي ديوار اب مرده انتهايي

 )(elyassi,bafterwrth,2008 .دهد مي نشان را آلمان از يهوديان مهاجرت كه رسد

  .است تصور يك ديگر، كجاي هر در خوشبختي يافتن و فرار دهيم نشان كه است اين باغ اين مفهوم. است متروك باغ همان ايده اين
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  )dogan,nersessian(: سه مسير طراحي شده در موزه12تصوير

 مورد مؤلفه 4 از را آن ليبسكيند دنيل كه داستاني براي مدون مسيري يعني است، هارون و موسي ناتمام اپراي سوم ي پرده همان اين

 .است برگرفته مطالعه و بررسي

 بر كردن كار و كاغذ تكه يك روي بر ما هاي ايده آوردن از تواند مي گيريم كه مي نظر در مدون مسير يك عنوان به را احيطر روند ما

 در .شود واقع نقطه همان در تا بدرستي گيرد قرار مرور و نظر عملكرد،تجديد آزمايش، مورد بارها بايد ايده هر. يابد توسعه آن روي

 به گردد مي متصل هم به طراحي ي مؤلفه هر. گردد مي مشاهده ليبسكسند طراحي روند در وضوح به سيكل اين برلين يهود موزه

 (dogan,nersessian).ندارد وجود آن براي آغازي يا پايان هيچ رسد مي نظر به كه طوري

 روند اما. بينيم مي را نهايي وشده  ساخته معماري آثار هميشه كه ما گفت توان مي ديكانستراكشن مكتب با اثر اين ارتباط خصوص در

 بويژه مردم با ارتباط قابليت داراي بايد طراحي. شوند مي مخفي معماري آثار در هميشه كه هستند تصوراتي و شيوه آن، مفاهيم درك

 آثار رد است. اما عام براي معماري همان گفت توان مي نوعي به و كالسيك طراحي همان اين. باشد ساختمان كاربران و مخاطبان

 و اند رفته فرو هم در چنان آن كه هايي فرم ديدن يعني گيرد نمي شكل آساني به ارتباط اين ديكانستراكشن مكتب در گرفته شكل

 مي ارائه را مفهوم يك همگي اگرچه رود، مي كار به ايده و فكر چندين يهود، موزه در. نيست سهلي كار همگان براي ها آن درك

 كه دهد تشخيص تواند نمي راحتي به كس هيچ مثال عنوان به. نيست راحتي كار نمادها و عالئم اين ماميت معني درك اما دهند،

 .كنند مي متصل موزه به را يهودي مشهور هاي خانواده هاي خانه كه شهر نقشه از هستند مشتقي خطوط دار، زاويه هاي پنجره

 طبيعي. كردند مي زندگي  يهودي و آلماني سرشناس هاي چهره از اريبسي ليندن خيابان حوش و حول در": گويد مي خود ليبسكيند

 بودم پي در آن رغم علي اما. كجايند ها نشاني اين كه ندارد اهميت. كند نمي بازي شهري بافت در نقشي ها آن سكونت محل كه است

 (libeskind,2007) ".كنم ايجاد ها آن صاحبان ميان پيوندي كوشيدم مي و

 گردد مي بر معاني به كه هستند اي برنامه مفاهيم نوع از هستيم ها آن شاهد ليبسكيند دنيل خطوط در عمل در كه هيميمفا بنابراين

  .باشد مي وي آثار ديگر يا و برلين يهود موزه نيازهاي و ها پاسخ به پيوند در طراحي مفاهيم و

 مفهوم اين به شوند مي موصوف صفتي به نيويورك جهاني تجارت هاي برج طرح يا و يهود موزه نظير ليبسكيند دنيل آثار كه زماني 

 معماري اثر در) آمريكا  سپتامبر 11 فاجعه يا و جهان در يهوديان دردهاي و عذاب نمايش مانند( خصوص به ي جنبه آن كه است

 موضوع به صرفا ، ها فرم كردن ديكانستراكت لحاظ از گرا فرم معماري كه نحوي ديگر به هاي جنبه تا بوده طراح توجه مورد بيشتر

 كه معماري عنوان به ليبسكيند دنيل يادبودي آثار لحاظ در اين از. شود مي داده سوق طرح معناي سمت به بيشتر و نكرده توجه فرم

 ايه ويژگي خصوص در مقاله اين در شروع كه همانطور و در جهان بوده است ديكانستراكشن مكتب تفكرات بازتاب اخير دهه 2 در

 مدعي كه ها مدرنيست معماري خالف بر كه است آن در مكتب اين گرايش كه ايم رسيده قاعده اين به ما شد، اي اشاره مكتب اين

 در فاضله مدينه اين دنبال به نيز ها آن كه ها مدرنيسم پست يا و كرد جستجو آينده در بايد را معماري فاضله مدينه كه هستند

 معناي به presentness واژه از مورد اين در. كرد پيدا امروز شرايط  با فاضله مدينه در را امروز ماريمع بايست مي هستند، گذشته

 . باشد حاضر مكان و زمان به متعلق و باشد داشته وجود اكنونيت بايد مكان و زمان هر در معتقدند و كرده استفاده اكنونيت

 اين كه جايي آن از و زدند هم بر را معماري گذشته قوانين فوق، شرايط به نرسيد براي اش رده هم معماران و ليبسكيند دنيل لذا

 شود شكافته بايد گذشته نمادهاي و حقايق. است ممكن ها آن زدن هم بر او امثال و وي براي لذا طبيعي، نه و هستند قراردادي قوانين

 مورد بسيار ليبسكسند معماري در چه آن .شود استخراج اه آن دل از امروز شرايط با مطابق جديدي مفاهيم و) شوند ديكانستراكت(

 پيوستگي، خوردگي، هم به با كه نحوي به كردن تجزيه. است نظري و علمي ديدگاه از معماري فرم كردن تجزيه گيرد مي قرار توجه
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 از ليبسكيند كه معماري مفاهيم چهاگر. است بوده انداز طنين افتد، مي اتفاق هم آيزنمن كارهاي در معموال كه ثباتي بي و ناپايداري

 معماري آثار هاي نمونه از دسته آن توان مي نيستند اما مشاهده قابل يا آشكار آساني به او بناهاي و ها طرح در گويد مي سخن ها آن

 .دانست مرتبط كانسپچوال يا مفهومي معماري ها ويژگي با را وي گراي معنا يا و يادماني

 گذشته نوستالژيك خاطرات با را  ما كه داند مي هايي ساختمان شامل را معماري نوع اين از بخشي عماريم تئوري كتاب در كاپون

 اتفاقات اين. است آن مشابه موضوعاتي يا) هستند نوستالژيك و تلخ معموال كه(  تاريخي اتفاق يك بيانگر كلي طور به و ميزند پيوند

 اين از  )(copon,1999 .دارد ويژه هاي اقليت به نيز نگاهي بعضا و است...  و خوشايندنا تاريخي حوادث جنگ، شامل موضوعاتي تاريخي

 ديگر يا و يهوديان آزارهاي و ها رنج يادآور نيز ليبسكيند آثار ديگر و منچستر جنگ موزه نيويورك، جهاني برج برلين، يهود موزه رو

 .باشد مي جهان مردم

 طور به. شوند مي مطرح فهم قابل اي استعاره رويكردهاي حوزه در بيشتر فرم با پيوند در اييمعناگر مفهومي، معماري در كه آن ديگر

 مي اتفاق معني و عملكرد فرم، در مشابه عناصر نمودن پيدا و ساختاري درون ارتباطات از استفاده با هولوكاست حجم نمايش در مثال

 .افتد

 اي توجه بي صورت به بخش يك در است مطرح مفهومي معماري عنوان تحت كه آنچه واقع در گفت توان مي ليبسكيند دنيل آثار در

  . است بوده ساختمان اقليم مانند موضوعاتي يا و فيزيكي رايج تصورات تغيير و بنا ساخت فرايند به

 فيزيكي عام هاي برداشت در تعليق نوعي دليل به مفهومي معماري مسئله با يهود موزه و وركسنر مركز مانند هايي ساختمان نسبت

 تقابل، تجانس، :است ارتباط در محيط با صورت سه به ساختمان معماري، عام در ادبيات .است بوده آن طبيعت با تعارض و معماري

 هم بناهاي به توجهي بي از نشان گردد مي مطرح محيط با متضاد آگاهانه و عامدانه صورت به بنا ليبسكيند آثار در كه زماني . تضاد

 است اي گونه به وي آثار در زمينه با تضاد اين. باشد محيط از ديگري چيز خواهد مي ساختمان اينجا در .است خود نمايش براي جوار

 گيرند مي قرار تاريخي زمينه در برلين در يهود موزه همانند كه هم زماني و آورد مي در زمينه در مونومان يك عنوان به را بنا  كه

  )105: 1388(كامل نيا،.است زمينه هاي ساختمان نمودن يادماني با ارتباط در گرايي معنا يا گرايي ممفهو گونه اين نمايشگر

 و نامشهود طور به بايست مي برلين در باروك هاي ساخته ترين قديمي از يكي واقع به موزه موجود قديمي بخش:  گويد مي ليبسكيند

 بخش باروك پلكان مجدد بازسازي شود. متصل موزه زمين باالي يا و طحس در رويت قابل پيوندي جديد و بدون بخش به عمق در

 در يهود موزه زميني زير آرشيو. است هم از جديد و قديم بخش در استقالل بر شديدي تاكيد خودش اصلي صورت به موزه قديمي

 عمق، در اي موزه. شود مي جديد بخش دوار راه اين از موزه كننده ديدار. است موزه جديد و قديم بخش دو بين ارتباطي عنصر واقع

 مبادله در هايي كرانه نيست برايش مقياسي كه دردي ناپذير، تحمل و مشترك اي غصه يهوديانش، و برلين مثل زمين باالي و سطح در

 دنيل گاهديد از يكديگر. جايگزيني براي امكاني هيچ بي و متقابلي ي رابطه هيچ بي متفاوت، شكل دو معماري، نوع دو ميان ي

. است شده نشانده خاكستر بر و كشيده آتش به خويش تاريخ ميان در كه آوانگاردي. اند بشريت آوانگارد زباني، به يهوديان ": ليبسكيند

 درهم بشريت و تاريخ رسد مي نظر به كه جايي ديد؟ آوانگارديسم اين هاي شعله روشنايي در را هيروشيما و ناكازاكي بايست نمي آيا

  )libeskind,2007(" باشند؟ ختهفروري

 يادمان نوع از معماري به را خود عالقمندي اخير هاي سال در است لهستان جمعي كشتار ماندگان باقي از خود كه ليبسكيند پس

 نيز. .. و جهاني تجارت برج سايت طراحي در رفته كار به مفاهيم آمريكا، و برلين در يهود موزه براي او طرح. است داده نشان مرگ،

  .است معماري اثر در آن نمايش و تاريخي نوستالژي به او توجه از حكايت

 از را آنها بتواند نوعي به كه اند داشته گذشته نوستالژيك خاطرات به بازگشت جهت در جامع حركتي اخير هاي سال در نيز ها آلمان

 اشاره موضوعاتي به سينما و معماري مانند مختلف هاي حوزه در اند كرده سعي و برهاند كشور اين در تاريخي فاشيسم تحقير فشار زير

  .نمايند معطوف خود بسوي را دنيا نوستالژيك نگاه نوعي به كه نمايند
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 طراحي بحث در يهودي معمار يك عنوان به ليبسكيند دنيل كه است چنين اين و

 معماري طراحي خطوط وراي در كه شود مي اثري خلق به موفق برلين يهود موزه

 به. رسد مي تاريخي نوستالژي اين به متفاوت اي شيوه به و تازه زواياي از موزه،

 او خطوط ميان در را زندگي و مرگ چهره طراحي چنين گفت توان مي كه نحوي

  .سازد مي آشكار

  

  

  

  

  
: تصوير هوايي از بناي موزه يهود در 13تصوير

مجموعه  كه به گونه اي با زمينه سايت در 

 Studio Daniel)  شد.  تعارض مي با

libeskind,at:2013)  
  

  

  

  

  

  

  
: نماي موزه يهود كه در آن خطوط مشتق شده از نقشه شهر برلين و محل 14تصوير

 Studio Daniel(سكونت يهوديان به صورت پنجره در نما ايجاد شده است 

libeskind,at:2013(  

  

  

  

  

  

  

  
  )Studio Daniel libeskind,at:2013(كه نماد مهاجرت يهوديان در تاريخ مي باشد : باغ متروك متشكل از ستون و پوشش گياهي15تصوير

  

  

  



                           
 
 

   

 
 

 12

  

  كالم آخر:-5

هنگامي كه انديشه ها و نظريه هاي موجود در طرح معماري موزه يهود برلين بررسي مي گردد، حضور يك داستان بيش از همه چيز 

تني ها و نا شدني ها كه به شيوه اي خاص و با مواردي متفاوت پا به عرصه مورد توجه است. داستاني درباره تالش و نبرد با دست نياف

ظهور مي نهد. در اين زمينه ما با يك ديدگاه خاص در آثار ليبسكيند به خصوص موزه يهود روبه رو هستيم: در طرح او بنايي هول 

ارتباط است.او يكي از معدود معماران معاصر است  انگيز كه از طريق تعارض با معماري تاريخي مجاورش و با زمينه ساختار شهري در

كه درآثارش ويژگيهاي شاخص و مشابه به چشم مي خورد. نماهايي با شيشه هاي نوك تيز، زاويه دار و براق، ديوارهايي كه خالف 

  نيروي جاذبه ساخته شده اند كه روي هم رفته ساختار شكني تمام عياري را به نمايش مي گذارند.

ه معماري موزه يهود در تالش است تصويري از زندگي يهوديان در طول تاريخ را به نمايش بگذارد، طرح معماري آن در حالي ك

نمايشگر مرگي است كه در جريان وقايع نيمه اول قرن گذشته گريباگير يهوديان اروپا بوده است.اين نوع معماري در بيمار كردن و 

ده و با زنده كردن خاطرات و برانگيختن احساسات از طريق (فرم، فضا و سطح) توانسته به عصبي نمودن بازديد كنندگان موفق عمل كر

خلق دوباره هدف وحشتناكي كه در پس اين اردوگاه نهفته، يعني هيوالي توصيف ناپذيري كه همان تاريك ترين نيروي وجود انسان 

هانه حسي از معماري مرگ نهفته است به نحوي كه مي توان است، دست يابد.در آثار وي به خصوص اين موزه، گويي عامدانه و آگا

گفت طرح معماري در  موزه يهود برلين خود به تخقيقي در موردزندگي يهوديان بدل شده است. آن هم به طور حتم ناشي از ريشه و 

  زمينه موجود در ضمير ناخودآگاه و خودآگاه ليبسكيند به عنوان يك معمار يهودي است.
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