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شماره چهارم

ــفه بود. حكمت، مطلق دانايى ــنتى در دنياى حكمت زندگى مى  كرد. حكمت، مجموعه  اى واحد از علم و آگاهى، هنر، اخالق و فلس ــان س 1 انس
ــه مرجعيت جامعه را بر عهده ــان، دانايان هنرمند و عالمان دين و دنيا بودند ك ــت به انواع آن هنوز صورت نگرفته بود. حكيم ــيم معرف ــود. تقس ب
ــوكت حكومت، يكى از حكيمان را، كه سرآمد ديگران مى  پنداشت، بر صدر مى  نشاند تا حكمت به ــاهان براى رفاه خلق و ش ــتند. هر يك از ش داش
ــانه  ها و تاريخ مى خوانيم كه حكيمان بزرگ به ساخت ــم تا روزگار معاصر برپا بود. اينكه در افس ــود. اين رس ــتوانة قدرت موجب آبادى ملك ش پش
ــات عظيم، حل معادالت پيچيده رياضى يا ارائه نظريات فلسفى و عرفانى دست يازيده  اند ناشى ــاخت ها و تأسيس آثار بزرگ معمارى، احداث زيرس
ــاده  اى نيست. ــوف از رياضى  دان و هنرمند معمار از عالم دينى كار س ــت. لذا تفكيك فيلس از وحدت مطلق دانايى و تمركز آن در حكمت بوده اس
اثر اين شيوه از تقسيم معرفت، دخالت ناشناختة علوم در حوزة يكديگر است به هنگام خلق و ابداع و در فرد واحد. از اين رو در تمجيد از تعادل
محصوالت فرهنگى دوران سنت اغلب به همه  جانبه نگرى، رعايت همزمان اصول ايستايى با زيبايى  شناسى، بوم  آورد بودن مصالح و انطباق با شرايط
ــود. اينكه چگونه تعادل تضادهاى دو به دو از قبيل نوآورى با سنتى ساختن، قيمت ارزان با بناى شكوه  مند، سادگى معمارى ــاره مى  ش اقليمى اش
ــنت است. اين امر ناشى از ــود، راز دنياى س ــاخت و نادر بودن بنا و بهره  گيرى از مصالح متعارف، در يك اثر واحد حل مى  ش ــيوه س با پيچيدگى ش
ــت؛ و البته چگونگى اين راز هنوز بر ما روشن نيست. بردار علم و هنر در دوره سنت ــلط فرد واحد به همة دانش هاى مؤثر در معمارى بوده اس تس
ــنتى هم شاهكار هنر شناخته مى  شود و هم شاهكار تكنولوژى؛ ــد. از اين رو معمارى س بر هم منطبق بود و هنر قهراً واجد صفات علمى هم مى ش

كه هر دو به دست يك نفر محقق مى  شد.

ــد و هر يك از آنها متخصص خود را يافت. در ــفه و معارف ديگر تجزيه ش ــد. حكمت به علم، هنر، اخالق، فلس 2 در عصر مدرن تخصص رايج ش
نتيجه معماران به متخصصان فرم و فضا بدل شدند كه از دانش هاى ديگر در حد ضرورت سررشته داشتند. معمارى در گروه هنر و تكنولوژى زير
مجموعة علم قرار گرفت. اگر براى «ساختن» دخالت هر دو الزم باشد، هنر اصل قرار مي گيرد و تكنولوژى به مدد آن مى آيد. در اين حالت تصور
آن بود كه معمار فضا را خلق مى  كند و متخصص ساختمان آن را مى  سازد. دانش مورد نياز معمار از علم ساختمان در حدى بودكه بتواند با ساير

متخصصان گفتگو كند و خواست هاى خود را به آنها منتقل كند؛ در عين حال طرح او قابليت اجرا نيز داشته باشد.
ــاخه  هاى جديد علم با عمق بخشيدن به تحقيق، عرصه  هاى جديدى را كشف كرد كه ــت يافت. ش ــد قابل توجهى دس در همين دوران علوم به رش
زندگى انسان و معمارى او را تحت تأثير خود قرار مى  داد. رشد علوم از معمارى پيشى گرفت. معمارى اين دوران، به دليل تخصصى شدن معرفت
به دنبال حل مسئلة فرم بود. اين سؤال كه فرم از چه چيز تبعيت مى  كند، پيش از آنكه در بند پاسخ باشد، بيانگر آن است كه مسئله، «فرم» است.
ــياق به دنبال خلق فرم بودند. ــت. معماران نيز به همين س به عبارتى عملكرد يا هر چيز ديگر، عامل مؤثر بر موضوع اصلى معمارى يعنى فرم، اس

فرم هايى كه دانشمندان علم بايد براى آنها مى  ساختند.
سبقت علوم از هنر، نه به سبب ركود هنر، بلكه به دنبال سرگشتگى آن پديد آمد. هنر راه خود را گم كرد. هنر در منطق جديد تخصصى شدن،
آهنگ خود در خالقيت را از دست داد. ارتباط خود با ساير معارف را به نظامى مكانيستى، كه عناصر را به جاى آنكه تركيب كند در كنار يكديگر
ــود. رشد علوم، ــت وارد ش ــد؛ با اين فرق كه در فضاهاى آن مى توانس ــازى بدل ش قرار مى داد، واگذار كرد. در نتيجه تدريجاً معمارى به مجسمه  س
نيازهاى جديد زندگى بشر را تعريف كرد و نيازهاى جديد معمارى را تحت تأثير خود قرار داد. رويكردهاى نوين به معمارى، كه از علوم الهام گرفته

بود، پا به عرصه وجود گذاشت : گونه  هاى نوينى از معمارى كه مسئله آن تنها فرم نبود و تالش مى  كرد تا مسئله خود را دوگانه تعريف كند.
ــم   طبيعى، انفورماتيك، هوش مصنوعى و علوم ديگر تركيب  هايى با معمارى پديد آوردند كه اغلب با عنوان تركيبى ــازه، اقليم، انرژى، متابوليس س
ــبك ها در تاريخ هنر ــد آورد كه هم  رديف ظهور س ــى در معمارى پدي ــك از عرصه  هاى نو محصوالت ــوند. هر ي ــالن» خوانده مى  ش ــارى و ف «معم
ــت اگر چه طبيعت را منبع الهام خود قرار داد اما به ظهور فرم خاصى انجاميد كه منطق توضيح  دهندة آن از ــود. معمارى متابوليس ــته مى  ش انگاش
ــابقه بوده است. براى نخستين بار كمال ــى صورت تبعيت نمى  كند؛ بلكه علم آن را توضيح مى  دهد. اين حادثه در تاريخ معمارى بى س زيبايى  شناس

معمارى در گرو حوزة ديگرى در بيرون از خود است.
ــاركت با معمارى ــانى با متدولوژى تجربى همچون علوم ديگر به ميدان مش ــانى انجاميد. علوم انس ــترش علوم به جهش علوم انس ادامة روند گس
ــى، رفتارشناسى و رسانه، به عنوان فضاى محيط بر انسان  ها، از جملة ــعه پايدار با رويكرد اجتماعى و فرهنگى، روانشناس درآمدند. تعبير نوين توس
علومى به شمار مى  روند كه معمارى را از خود متأثر ساختند. فلسفه  هاى نو نيز سهم درخورى در تحوالت معمارى دارند. تفسير نوين از پديده  هاى
قديم و تأثير شكلى يا محتوايى آنها بر معمارى، صورت  هاى جديدى از فضا را براى انسان معاصر پديد آورد كه معمارى فولدينگ و دكونستروكتيو
از اقسام آن به شمار مى  آيد. توليد گونة «معمارى تركيبى» محصول دوران تعارض دو بردار علم و هنر است كه در نقاط تالقى خود انواع «معمارى

علمى» را آفريدند.
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ــده، و حتى با نگاه علمى به وجود چيزى تحت عنوان كل و كليت ايمان آورده، و  ــتى بى  اعتقاد ش ــو به «جزء  نگرى» مدرنيس 3 جهان امروز از يك س
ــر  ــير توفندة علم برآمده تا قيدهاى تاريخى از قبيل آنچه معمارى با علم (و فرزند آن تكنولوژى) مى  كند را از س ــوى ديگر در صدد بازكردن مس از س
ــتقالل هر دو آنهاست. علم با اقتباس از طبيعت، در اجزا يا قانونمندى هاى آن به فراورده  هايى دست  ــخة جديد تعامل علم و معمارى اس راه بردارد. نس
ــان و ذهن او غايب است و دانش  ــير انس ــت مى  يافتند. اگرچه در تقليد علمى، تفس ــابه آنها دس مى  يابد كه معماران نيز بعضاً با تقليد به نمونه  هاى مش
ــطة بهره مندى از فرم  هاى طبيعى صيقل يافته تحت قوانين كاركردى، از تناسب و  ــت، اما محصول آن به واس تجربى راهبر كميت و كيفيت اقتباس اس

آشنايى برخوردار است و زيبا شناخته مى  شود.  
ــبب تقليد از طبيعت و عقل  گرايى محض، بنا زيبا به نظر رسد. اگر چه در  ــت؛ اما به س ــازد كه در آن فرم، اصل نيس بدين ترتيب علم مى  تواند بنايى بس
ــت كه گروهى از متفكران را به طرح موضوع «پايان معمارى» واداشته است. اينان  ــتاورد اس پايدارِى اين قضاوت ترديدهايى وجود دارد، اما همين دس
ــت؛ بقية راه را علم به تنهايى مى  تواند بپيمايد.  ــت آمده و تالش بيشتر، تحصيل حاصل اس ــته به دس ــر براى طراحى نياز داش اظهار مى  كنند آنچه بش
ــازى تابع سازه  ــت. آثارى كه در آنها فضاس ــتقل حركت مى  كنند و توليد اثر معمارى محتاج تالقى آنها نيس در اين رويكرد بردار علم و هنر به طور مس
ــگاهى كه ديوارهاى مجازى از نور دارد و موزه  اى كه نماى آن را نوشته  هاى ديجيتال  ــت، نمايش ــكل آنها تابع حفظ انرژى آن اس ــت، بناهايى كه ش اس
ــيالى است كه  ــت. در اين منطق فضا و متعلقات آن امر س ــت؛ در همة اين اقدامات، منطق علم، تصميم  گير معمارى اس يك متن صورت  بندى كرده اس
شكل آن تابع سليقة پوياى زمان است؛ سليقه  اى كه بيش از هر چيز تابع علم است. زيبايى  شناسى در اين نگرش موضوعى تزئينى است كه رنگ روز 

را به خود مى  گيرد. 

4  آموزش «معمارى و تكنولوژى» در ايران به قياس نمونه  هاى عظيمى كه هر روز در دنيا پديد مى  آيد، چند سالى است كه آغاز شده است. شايد عظمت 
فناورى هاى حاكم بر ساخت اين آثار، بدون توجه به ظرف زمان و مكان، مشوق مؤسسان آن بوده است. در حرفه، هنوز چنين تفكيكى به رسميت شناخته 
نشده؛ زيرا قضيه سالبه به انتفاع موضوع است. يعنى هنوز كافرمايى براى ساخت سازه اى عظيم ظاهر نشده و كارهاى بزرگ متعارف را هم معماران ذى  نفوذ 

و مشهور بر عهده مى  گيرند. مسابقة جدى هم در كار نيست تا شايد استعدادى بشكفد. الجرم همنشينى علم و معمارى به دانشگاه منحصر مى  شود. 
در آنجا هم تعارض زياد است. پيش از آنكه موضع ما در عرصة علم و معمارى و ظرفيت اقتصادى و مهندسى  مان تبيين شود، متخصصى را با تفسيرى 
خاص از معمارى و تكنولوژى تربيت مى  كنيم كه مجال هنرنمايى ندارد. بازار براى او مهيا نيست. در عين حال هنوز روشن نشده جامعة ما كه با فقر 
مسكن و بحران هاى نوسازى شهرى، كه اقداماتى خرد اما در تيراژ باالست، روبروست چه نياز به تكنولوژى   «هاى  تك» دارد؟ نگوييد مگر «معمارى و 
تكنولوژى» فقط به معناى  هاى  تك است؛ چون پرسيده خواهد شد پس كدام تفسير از آن را تعليم مى  دهيد؟ اينكه خانه  اى بسازيم و با آيين  نامة 19 
ــت. نقش حفاظت انرژى در طراحى معمارى (و نه جزئيات اجرايى) سؤال مهم ترى در  ــالت «معمارى و انرژى» نيس آن را عايق حرارتى كنيم حتماً رس

اين زمينه است. حتماً سؤاالت مهم ديگرى نيز وجود دارد كه تا تبيين نشده باشد، درستى مسير را نمى  توان آزمود.   
توجه دانشگاه هاى ما به مسئلة روز دنيا شايستة تحسين است؛ اما مسئوليت به همين جا ختم نمى  شود. دانشجويان بايد به طور شفاف بدانند كه كدام 
مسير از راه هاى متعدد مراودة علم و معمارى را تعقيب مى  كنند و نسبت آن با نيازهاى كشور و توسعة علم چيست؟ و براى هر هدف كدام سازوكارها 

و عوامل به خدمت گرفته شده  اند؟ توسعة علم و هنر بدون بيان فلسفة آن به عمل  زدگى و اتالف انرژى و سرمايه منتهى خواهد شد.   

بردارهاى مؤثر بر توليد معمارى در سه دورة سنت، مدرن و امروز

علم

حكمتهنر

ــير جداگانه را  ــدرن، بردارهاى هنر و علم دو مس در دورة م
طى مى كنند. توليد محصول معمارى بر عهده هنر است كه 

از علم، تنها در حد محدودة تالقى با آن بهره مى گيرد.

معمارىمعمارىمعمارى

بردارهاى علم و هنر در  دوره سنت 
همة انواع معرفت، علم و هنر در مسير واحد و منطبق بر يك ساختار  
ــت كه  ــه نام حكمت حركت مى كنند. حكيم، داناى هنرمندى اس ب

محصول معمارى را توليد مى كند.

در دنياى امروز، مسير علم و هنر همچنان از هم جداست. اما علم نيز 
مستقًال به توليد محصول معمارى مى پردازد و براى اين اقدام نيازمند 

تالقى با هنر نيست.

هنرعلم
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