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مقدمه
ذهنانسانازقابلیتهایفراوانیبهصورتذاتیو
اکتسابیبرخورداراست.عواملیهمانندتاریخ،فرهنگو
جامعهدرشكلگیریاینقابلیتهاسهمبهسزاییدارند.
ازجملهاینقابلیتها،توانایی»شناخت«است.شناخت
قوههای اینكه اول دارد: مختلفی انواع دلیل، دو به
مختلفیبرایشناختنخودوجهانداریم.دوماینكه
از ندارند. یكسانی کیفیت شناخت قابل موضوعات
به شرق و غرب فالسفه نظریات از بخشی همینرو
بررسیدوسویهشناخت)قوهوموضوع(درحاالتو
اوضاعمختلفاختصاصیافتهاست.درتاریخفلسفهبه
صورتکلیسهقوهبرایشناختذکرشدهاست:قوه
فاهمه،قوهحواس،قوهشهود.جریانهایفلسفیبراین
اساسکهبرکدامازاینسهقوهارجحیتقائلشدهاند،
طبقهبندیمیشوند:ایدهالیسم)قوهفاهمه(،تجربهگرایان
)قوهحواسپنجگانه(،برگسونوپیروانش)قوهشهود(.
راذکر ایندومورد برایموضوعشناختمیتوان اما
کرد:پدیدههایمحسوس؛گزارههایامفاهیمانتزاعی.

گروه دو به کلی صورت به محسوس پدیدههای
دوم: طبیعی؛ پدیدههای اول: میشوند: طبقهبندی
ساخت پدیدههای میان در انسان. ساخت پدیدههای
انسان،آنچهاهمیتفراوانیداردفرآیندخلقآناست.
دراینفرآیندیکعاملنقشاساسیدارد:شكل.شكل
هم و باشد پیشین طرحهای برپایه میتواند هم اثر
میتواندخالقانهطراحیشود.نتیجهکاردردوحالت
حاصله، فرم اگر اما بود. خواهد محسوس پدیدهای
خالقانهباشد،برایفهمآنهرسهقوهمخاطببهکار
انسانواشیای بین رابطهایکه خواهدرفت.پسدر
این اساس که نكتهای میشود، برقرار اطرافش مادی
رابطهراتعیینمیکندفرمیاستکهبراشیاءتحمیل
شدهاست.اگراینفرم،ناآشناوهمراهباخالقیتباشد،
این کرد. خواهد درگیر مدتی برای را مخاطب ذهن
درگیریذهنینشانمیدهدفرمخالقانهنهتنهایک
پدیدهصرفاًمحسوسنیست،بلكهپدیدهایاستکهاز
قوهفاهمهنیزفراترمیرود.تجربهمعمولماازپدیدهای
به فاهمه و حواس قوه همكاری با اطراف، محسوس
دستمیآید.دستحرارتآتشرالمسرامیکندو

واقع در میکند. درک را »سوختن« مفهوم ذهن
همكاریقوهحواسوفاهمهدرهمهپدیدههایروزمره
درحالوقوعاست،آنچهدرمواجههبافرمهایخالقانه
افزودهمیشود،حضورقوهشهودخواهدبود.قوهایکه
بهتعبیربرگسونمارابهباطنوذاتمنحصربهفرد
اشیاءمیبرد.ذاتیکهالفاظازبیانآنعاجزند.)صلیبا،
دانش برایکسب را تنهاشهود نه وی )۳0۳:1۳66
کارآمدمیداند،بلكهآنراتنهاروشحقیقیدستیابی
بهمعرفتصحیحقلمدادمینمایدوروشهایدیگررا
غیرقابلاطمینانمیداند.)عنبرسوزومسعودی،1۳۹۳(
برانگیخته اشیاء ذات به نسبت زمانی شهودی قوه
میشودکهآنهارادرفرمجدیدیدیدهباشد.فرمجدید
دوکارمهمانجاممیدهد:اولاینكهباقراردادناشیاء
درمحلهایبعید،آنهارابرایمخاطبازنونشانمی-
ارتباطات هم از دور ظاهر به اشیاء میان دوم دهد.
نزدیکایجادمیکندتاوجوهیجدیدیازیکشیءرا
نشاندهد.»هنربرای.وادارکردنمابرایاحساساشیا
...وادارکردنیکسنگبرایداشتناحساسسنگگونه«
مهم بسیار نكته میشود. خلق )Shklovsky, 1990(

اینكهشناختبهدستآمدهتوسطقوهشهودازیکاثر
هنریخالقانه،همانندشناختقوهفاهمهقابلبیانبا
براساس اساساً که »چرا نیست. جمالت و کلمات
استنتاجبهدستنیامدهاست.«)Rorty, 1992(ایننوع
ساختارهای و میماند باقی ناخودآگاه در شناخت از

بنیادینذهنرابرمیسازد.
فعال هنری اثر خوانش مرحله در تنها شهود قوه
نمیشود.هنرمندنیزحینخلقاثرهنریباقوهشهود
سروکاردارد.بهعبارتبهتراثرهنریخالقانهبستری
شهود با هنرمند ناخودآگاه شهود آن در که است
همین به و میکند برقرار ارتباط مخاطب ناخودآگاه
توضیحاتیکههنرمنددربارهاثرشمیدهدوتفسیری
کهمخاطبارائهمیدهد،احتماالًبانیتوهدفواقعی
ناخودآگاهآنهامتفاوتباشد.ازهمینروستکهروانكاوان
برایکشفناخودآگاههنرمندانبزرگتاریخ،تحلیل-
هایروانكاوانهازمتنآثارهنریارائهمیدهند.)مبرا،
1۳۹۳(همینموضوعبروجهناخودآگاهخلقوخوانش
اثرهنریمهرتأییدمیزند.وهمچنینبرابهامذاتیاثر
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فرم در ذاتی صورت به که ابهامی دارد. اشاره هنری
نوع به اشاره خالقانه اثر نمایش و خلق دارد. وجود
امر به بود انتقالداردکهآنچهراکهعادی از خاصی
بیگانهبدلمیکندوآنچهراکهشفافبودماتومبهم
میکندوماراوامیداردکهتواناییدیدنچیزهارادر
روشناییجدیدیبازیابیم.فعالکردنخوانشجدیدو
و جدید راههای و بشر ساخت اشیاءِ نشده پیشبینی
نگرانی نظر نقطه این از  آنها. درک نشده پیشبینی
اصلیفرمالیستها»خوداشیا«نبودندبلكهروشیبود
)Anay, 2012(روشمتفاوت آنهاتجربهمیشدند. که
متفاوتی فرم با که زمانیمحققمیشود اشیاء تجربه
امكانیکشناخت اینطریق از و باشند عرضهشده

جدیدنسبتبهخودشانرامهیاکنند.
بایدتوجهداشتکهمحتواچیزینیستجزمعنایی
کهمخاطببهواسطهکلماتوجمالتبهاثرتحمیل
میکند.بهعبارتبهترفرممبهماستومحتوا،تالشی
استبرایرهاشدنازابهام.نوشتنتفسیرتالشیاست
برایکاهشقدرتشناختشهودیفرم؛خواهتفسیری
براییکشعرباشد،خواهتفسیریبراییکاثرمعماری.
»علیه مقاله سانتاگ سوزان که است دلیل همین به
نوشته بهترین داد توضیح آن در و نوشت را تفسیر«
دربارهیکاثرهنریآناستکهمخاطبرابهدنیای
فرِماثرنزدیککند.)سانتاگ،۲۷:1۳۹۹-۴۳(نهاینكه
اینفرمرابهنفعیکرویكردخاصفلسفیتفسیرکند.
درواقعبرایقبولاینسخنبایدشناختشهودیرابه
مواجهای صرف که پذیرفت یعنی شناخت. رسمیت
صبورانهوعمیقبااثرهنری،بهمخاطبشناختخواهد
دادونیازیبهترجمهاینشناختبهکلماتنیست.

امادردنیایمدرندربارهمفهومفرمکجفهمیهایی
صورتگرفتهودرمواقعیاینمفهومرابا»صورت«یا
»ظاهر«اثراشتباهگرفتهاند.فرمظاهراثرنیست،بلكه
باکشفو شكلذهنیآناستکهدرذهنهنرمند
شهودشكلگرفتهوباابزاروتكنیکمناسبعینیشده
است.حدفوجهمعرفتیوشناختیفرمسببشددر
وجوه به گذشته از کمتر معماران معماری، دنیای
و تزئینی بعد بیشتر و کنند توجه آثارشان شناختی
شهرهای اکثر که معضلی شود. مهم آثار عملكردی

میانهجمه در اما است. کرده درگیر را بزرگجهان
بر که بودند هم نگرشهایی بیستم قرن ظاهرگرایان
فلسفههستی آنها از یكی بمانند، وفادار اصلموضوع
شناسیابژهمحوراستوهمانطورکهدرادامهخواهیم
قائل فرم معرفتشناسی وجه بر خاصی اهمیت دید
است.ریشهاینشاخهفلسفیبهنظریاتمارتینهایدگر
اشیای با تعامالتش و هستی در انسان جایگاه درباره
ازطرق اینجریانتالشمیکند پیرامونبرمیگردد.
گوناگون،منجملهمعماری،نسبتمعرفتشناسانهبین
جریان این عقیده کند. برقرار هستی و انسان اشیاء،
صورت در میتوانند انسانها که است این بر فكری
عناصر به نسبت معرفت شناسانه، فرمهای با مواجهه
موجوددرآنشناختشهودیپیداکردهوبهجایگاهی
کهدرهستیدارند،نزدیکشوند.اینمقالهقصددارد
براساسدیدگاهفلسفیهستیشناسیابژهمحورنسبت
راتحلیلکردهوسپسنقشفرم انسان و اشیاء بین
معرفی نسبت این بهتر چه هر بازتاب در را معماری
ایرانی مصداقهای از دقیقتر تحلیلهای برای نماید.
)پردیسملت(وغربی)خانههایمكعبی(بهرهمیبرد.

سؤال  ها
رابطهای ابژهمحورچه دیدگاههستیشناسی از .1

بیناشیاءوانسانهابرقراراست؟
هستیشناسی نظریه کلی رئوس به توجه با .۲
ابژهمحورامكانشناختبعدماهویاشیاءازطریقیک

بنایمعماریچگونهحاصلمیشود؟
۳.بناهایخانههایمكعبیوپردیسملتچگونه
شاخصههایهستیشناسیابژهمحوردربابمعماریرا

بازتابدادهاند؟

روش 
بنا نظری تحلیلهای برپایه حاضر پژوهش روش
شدهاست.اماطبیعیاستبرایتحلیلهایمستندنیاز
بخش در دلیل همین به که میباشد نیز مصداق به
یافتههابناهایداخلیوخارجیتحلیلشدهاست.بنای
داخلیپردیسملتاستکهدرتهرانواقعشدهاستو
بنایخارجیخانههایمكعبیاستکهدرشهرروتردام
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بناشدهاند.مصداقداخلیبامشاهداتمیدانیومصداق
خارجیبامطالعاتکتابخانهایگردآوریشدهاند.قبلاز
و ابژهمحور هستیشناسی کلی رئوس تحلیلها آغاز
همینطورشاخصهایاصلینظریاتفرمالیستیدرباب
معماریشرحدادهشدهاند.دربخشیافتههابهترتیب
برایپاسخگوییبهدوسؤالفرعیپژوهشتحلیلهای

نظریانجاممیشود.

پیشینه
هستیشناسی و معماری میان نسبت درباره
ابژهمحوردرتحقیقاتداخلیتنهایکمقالهمشاهدشد:
محور« »شی فلسفه )1۳۹۴( همكاران و اسماعیلی
گراهامهارمنوتأثیرآنبرمعماریهستیشناسیافقی
هستیشناسی روی بحث اکثریت که ویسكامب. تام
افقیاستوجزتعریفاجمالیفلسفهشیمحورنكته
جدیدیندارد.امادرتحقیقاتخارجیبهعنواننمونه
»کشتن عنوان تحت مقالهای )۲015( گیج فوستر
ابژهمحور« هستیشناسی بر مبتنی معماری سادگی؛
را مسئله این نظری بنیانهای آن در و کرد منتشر
روشنکرد.همینطورشوماخر)۲01۷(درنوشتاریبا
عنوان»نقدمعماریابژهمحور«بهصورتاساسیالهام
گرفتنمعماریازجریانهایفلسفیرارّدکرد.اماشاید
فلسفه گفت نتیجه این به انتقاد بهعنوان بتوان
هستیشناسیابژهمحوراساساًبرایدورکردنمعماری
ازروشهایمشخصقبلیظهورکردهاست.یعنیاین
اصیلخودکه بهوظیفه ازمعماریمیخواهد فلسفه
همانساختفضاوآشكارکردنهستیعنصرهاست،
ادامه در فلسفی دیدگاه این آنجاییکه از کند. عمل
دو به است بهتر گرفته هایدگرشكل مارتین تفكرات
نمونهازمقاالتیکهدربارهارتباطمیانهایدگرومعماری
مقالهطهوری)1۳۹6( اول اشارهشود. نوشتهشدهاند
تأثیر معماری؛ در پدیدارشناسی هایدگر: از »آموختن
فلسفةهایدگردرنظریهپردازیمعماری:هویتمكاندر
کریستوفر و شولتس نوربرگ کریستین نظریات
که رساند نتیجه این به را ما مطالعه این الكساندر«
هویتدرمعماری،امریعَرضینیستوارتباطمستقیم
دوم دارد. آن پدیداری بستر و پدیده هر عالم به

از اصیل: »سكنای )1۳۹۴( همكاران و صادقیپور
خوانشهایدگرتااصفهانصفوی«.درنتیجهاینمقاله
با پیوند در شهرسازی و معماری وظیفه است: آمده
یكدیگررامیتوانگردآوردنعناصرفضایوجودیبه
گونهایدانستکهانساندرآنبهسویاصالتحرکت
کردهوسكنامیگزیندوبرایطیاینطریقجهانرا
قالب در پیرامونیاش محیط به و کرده انضمامی
ساختمانهاوفضاهایشهریتجسممعمارانهببخشدو
برایاینمنظوربهارضایعمیقتریننیازهایوجودی
انساننائلمیآید.تحقیقاتنتایجبسیارمفیدیدراین
حوزهکسبکردهاند.پژوهشحاضرقصدداردیکخالء
تحقیقاتیرادراینبینرفعکند.وآناینكهبانگاهی
ساحت در ابژهمحور هستیشناسی به فرمالیستی
انسان و اشیاء میان نسبت کردن روشن به معماری

بپردازد.

چهارچوب نظری
درعلممتافیزیک،هستیشناسیابژهمحور1مكتبی
که است ۲1 قرن در هایدگر از گرفته تأثیر فكری
ارجحّیتانسانبرغیرانسانراردمیکند.اینامربا
»انسانمداری«نهضتکوپرنیكیکانتی،کهموردقبول
 Harman,( است. تضاد در هست، معمول متافیزیک
2 :2002(درمتافیزیککانتیگفتهمیشودکهاشیای

محسوسبانفسموضوعمطابقتداردوبهنوبهخودبه
. )Levi, 2011(.محصولمعرفتانسانتبدیلمیگردد
از مستقل اشیا است معتقد ابژهمحور هستیشناسی
به هستیشناسی نظر از و دارند وجود انسان ادراک
وسیلهارتباطخودباانسانهاواشیایدیگرتقلیلپیدا
نمیکنند.)Harman, 2002: 2(هستیشناسیابژهمحور،
غالباًبهعنوانزیرمجموعهایازرئالیسمفلسفیدرنظر
گرفتهمیشود)Levi, 2011(.اصطالح»فلسفهابژهمحور«
استفاده )۲00۹( هارمن گراهام بهوسیله بار نخستین
شد.گراهامهارمندراینبارهمینویسد:»برایاینكه
واحدهای بدانید باید باشید، ابژهمحور فیلسوف یک
اصلی وجه اصلیترین مختلف، مقیاسهای مختلف
هستیشناسی )Harman, 2013: 6( هستند.« کیهان
از که شد آغاز مادیگرا فكری خط یک از ابژهمحور
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فلسفه در اما است، بررسی قابل تاالیبنیتس ارسطو
پساروشنگریوبهویژهفلسفهپساکانتی،تاحدزیادی
را ابژهمحور هستیشناسی اگرچه است. شده منحرف
اشتباه ساده رئالیسم به نشینی عقب بهعنوان نباید
گرفت،کهطبقآناشیافقطبههماناندازهوجوددارند
کهتوسطحواسانساندرکمیشوند،اماهستیشناسی
ابژهمحورکاماًلدرگروهرئالیسمفلسفیاست؛واعتقاد
بهوجودواقعیتیخارجازذهن،کهدرمقابلایدهآلیسم
.)Foster Gage, 2015( دارد میگیرد، قرار فلسفی
که معتقدند ابژهمحور فالسفه کانتی تئوری برخالف
روابط و دارند وجود انسان ادراک از مستقل اشیای
اشیایغیرانسانی،اشیایمرتبطباآنهاراازهمانراه
گفته بنابراین میکنند. تحریف انسان آگاهی بنیادی
میشودکهتمامیروابطاشیاء،انسانوغیرانسان،در

بنیادهستیشناختیبرابرباهمدیگروجوددارند.
اینبینشچنداصلمحوریدارد:ردانسانمداری:
میان نسبت در را چیز همه که دیدگاهی با مخالفت
سوژهوابژهبررسیمیکند.ازدیدگاهاینفلسفههمهما
قرار با تنها و یكدیگر با ارتباط در هستیم ابژههایی
ماهوی درک امكان که ارتباطهاست این در گرفتن

.)Levi, 2011( .اشیاءوپدیدههاوجوددارد
ارزشگذاریمجدداشیاء:یکشیءازسایراشیاءو

کیفیاتمكانیوزمانیاشمستقلاست.
ردایدهآلیسم:مخالفتبانظرایدهآلیستهامبنیبر
واقعیتهای بر مقدم ایدهها جهان شناخت در اینكه
بیرونیاست.هستیشناسیابژهمحوربهساحتیفراسوی
)Quentin,2008(تفكرعقالنیبرایدرکجهانباوردارد
نحله این که محدودیتی شناخت: در محدودیت
فلسفیبهآناعتقاددارد،بامحدودیتکانتیمتفاوت
است.انسانقادرنیستکههموارهدرارتباطادراکیبا
تمامیاشیاءقراربگیردبههمیندلیلدانشمستقیمو
بیشتر آنچه نیست. دردسترس مواقع اکثر بیان قابل
  )Harman, 2011( .کسبمیشود،دانششهودیاست

مثانی نظری
یرم و ملماری

فرمدرهنرمعماریتنهابهآنچهکهدیدهمیشودیا

فعالیتهاییکهدرفضایمحدودانجاممیشود،محدود
نمیشود.ویاحتیمعناهاییکهازنشانههاینمادین
کلیت بیانکننده میشود، استخراج معماری عناصر
مفهومفرمنیست.بلكهتمامیعناصرمعماریدرحال
ساختیکنظاممفهومیهستندکهتقریباًهمهچیزرا
دانست. فرم همان آنرا میتوان و است برگرفته در
)Stankovic, 2018(باهمینپیشفرضبایدیکسؤال

تعیین را بنا یک فرم عواملی چه کرد: مطرح مهم
میکنند:کلیترینپاسخرااینگونهمیتوانداد:هرچه
بیشترین عملكردها باشد، کارکردگرایانهتر بنا ماهیت
تأثیررادرفرمآنخواهندداشتوهرچهماهیتبنااز
وجهکارکردیدورباشد،اندیشههاوایدههایآنفرهنگ
دربارهحقیقت،فرمبنارامعینمیکنند.ازهمینروست
کهخانههادراکثرکشورهایجهانتاحدزیادیشبیه
یكدیگرهستند؛چونبهعملكردهاوابستگیدارند،اما
بناهایمذهبییاهنریازیكدیگرمتمایزهستند.)واگر
تشابهیهستبهدلیلاشتراکاتفرهنگیاست،همانند
وجودگنبددراکثربناهایمذهبی(دراینزمینهباید
توجهداشتکهفرمهایهرفرهنگیدرطییکفرآیند
تاریخیشكلمیگیرد.همانندفرممساجداسالمییا
کلیساهاکهحدوددوتاچهارقرنزمانبرد.همینطور
درماجرایانقالبصنعتیجهاندچارچنانتغییرات
عظیماجتماعیـفرهنگیایشدکهایجادیکتغییر
کلیدرفرممعمارینیزضروریشد.درایندورهفرمها
این به و شدند انتخاب عملكردها اساس بر رفتهرفته
دادند. دست از را خود محتوایی بیان قدرت دلیل
»برخالفمعماریبدونمعمار،کهچیزیکاماًلمردمی
اختصاصی مایملک فرمها مدرن معماری در بود،
معدودیازمعمارانشدوچنینبودکهاینزبانبرای
تودهمردمدیگرقابلفهمنبود«.)گروتر،۲۷8:1۳8۳(
معماری فرم دهنده شكل اصلی عامل سه بنابراین
هستند:1.اندیشههاوایدههایفرهنگ،۲.عملكردها،
اول عامل نقش بیستم قرن در زیباشناسی. اصول .۳
رفتهرفتهکمرنگترشد.طوریکهدومجتمعتجاری،
دردونقطهمختلفجهان،خالیازایدهشدهوعملكردها
اینیعنی واصولزیباشناختییكسانیپیداکردند.و
تعریففرمبرایمبنایتناسباتزیباشناختیوعملكرد.
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از هواداری به بسیاری افراد  که بود زمینه درهمین
فرمهایکاماًلباقاعدهومنظمبرخاستندإلیلیسیتزکی۲
بوددر کانستراکتیویسم پایهگذارانمكتب از یكی که
سال1۹۲۹میگوید:»زبانماخواستارفرمپردازیای
با نبرد باشد. تشكیلشده ناب فرمهای از که است
)گروتر، میشود«. آغاز بینظم زیباییشناختی
از هواداری به نیز درروهه۳ ون میس )1۳8۳:۲8۳
فرمهایهندسیبرخاستهبود.ایندیدگاهبیشترمنتج
ازاینتمایلبودکهزیباییسختگیرانهولیسادهتكنیک
رادرمعمارینیزبهکارگیرند.ازطرفیپاولرودلف۴نیز
معتقداستکه:»میسبهایندلیلاینهمهخانههای
یک در را عوامل از بسیاری که است ساخته قشنگ
ساختماننادیدهگرفتهاست.اگراومشكالتبیشتریرا
توانکمتریداشتندو بودساختمانهایش حلکرده
به اعتقاد میکند بیشتر را ضدونقیض این آنچه
واقع در )18۹ :1۹۷۳ )جنكز5، است«. کارکردگرایی
همانطورکهدرابتدایمقالهآمدعواملمختلفیسبب
جنبههای و شده منحرف فرم مفهوم که شد
هستیشناختیآننادیدهگرفتهشود.درهنرمعماری
همدرقرنبیستمهمیناتفاقافتاد.تاجاییکهبحث
نازلوبیاهمیت فرمدرمعماریتبدیلبهیکبحث
مسئله با غالباً معماری در فرمالیسم نامی بد گردید.
»ترکیببندی«همراهاست،جاییکهترکیببندیدر
درجهاولاشارهبه»نسخهمنظرمحوردوبعدی«دارد.
نظمی به اتكا گونه هر که است معتقد بنهام6، رینر
مانند انتزاعی، هندسی نظم یا پیشساخته
»ترکیببندی«،تقارن،نظم،تناسب،»مهارتدرنقشه،
ساختوسازومنظر«،فرمالیسمنامدارد،خواهایننظم
افالطونی ریشه انتزاعی هندسی نظم یا پیشساخته
داشتهباشدخواهازنوعیسنتمنتجشدهباشدتفاوتی
معتقد )1۹۹۴:65( کوینتر۷ سنفورد نمیکند. ایجاد
)یا »خوب« و »ضعیف« فرمالیسم بین باید که است

اصیل(تفاوتقائلشد.
ایناصالتبهیک»نظامفكری«درمدرنیسمویک
سنتمدرنیستیاشارهداردکهبرمعمارینیزتأثیرگذار
فرمالیسم میتوان را فكری« »نظام این است. بوده
معرفتشناختینامیدکهبهدوسنتمجزاولیمرتبط

آلمانیاستکهدر اولینسنتفرمالیسم وصلاست.
اواخرقرن1۹،درمطالعاتهانسفونمارس8،کنراد
فیدلر۹،ودیگرانشكوفاشد.سنتدومفرمالیسمروسی
استکهمكتبیبودباعمرکوتاهولیتأثیرگذاربردانش
ادبی،کهدرکارهایکسانیچونبوریستوماشوسكی10،
یوری و شكلوفسكی1۲ ویكتور یاکوبسن11، رومان
تینیانوف1۳،مابینسالهای1۹15تا1۹۳0ایجادشد.
بهکمکچنینجریانهاییمیتواندوبارهبهجنبههای

معرفتشناسانهفرمبازگشت.
متفاوتی معرفتشناختی دیدگاههای معماری در

بهفرمالیسموجوددارد:
دیدگاهکالینراو1۴:یكیازنمایندگانچنینتالشی،
اواحتماالًجزومحبوبترین مطالعاتکالینراواست.
شخصیتهاییاستکهبهدنبالسازگارکردنایدههای
و شناختهشدهترین شاید بود. معماری با فرمالیستی
کتاب معماری در فرمالیسم از استفاده تأثیرگذارترین
 Herbert,( باشد. راو )1۹۴۷( ایدهآل ویالی ریاضیات
طریق از که ادراکی ساختارهای تقدم بر راو )2014

و داشت اعتقاد هستند، دسترس قابل خالص بینایی
دهنده نشان معماری کارهای مطالعه در نظریاتش
او کار ازهمه، مهمتر اما بود. وخاص ابژکتیو دانشی
نقشمهمیدرروشنکردنتطبیقفرمالیسمبامعماری
بهعنوانیکمعرفتشناسیبازیکرد.)همان(بنابراین
اول دارد: وجود مهم نكته چند راو کالین دیدگاه در
اهمیتتفاوتهادربررسیفرمهایمعماری.دومارتباط
میانفرموسبک.سومخودکفابودنفرمدرایجاددرک
پنجم فرم. حسی ادراک ساختار تقدم چهارم حسی.

اهمیتبعدمعرفتشناختیفرم.
معماری تئوری در راو کار وایتس15: گروه دیدگاه
بسیارتأثیرگذاربودوطرفدارانزیادیهمپیداکرد.در
کسانی شامل که وایتس نام به گروهی دیگران میان
چونپیترآیزنمن،مایكلگریوز،چارلزگواتمی،جان
تطبیق در مهمی نقش بود، مایر ریچارد و هیدوک
فرمالیسمبامعماریداشتند.وایتسدرعالقهشدیدبه
لوکوربوزیه مخصوصاً و معماری« سبكی16 »جنبههای
دیمرمیگوید، پگی که اماهمانطور داشتند. شهرت
آنهابالوکوربوزیهتفاوتداشتندزیراآنهافرمراازجنبه
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 Stanford,(.طراحیبهوجهمعرفتشناسانهارتقادادند
2013(.راووگروهوایتسبهلوکوربوزیهارجاعمیدادند

امالوکوربوزیهفقطمجموعهمرجعآنهانبودوآنهاصرفاً
برایروشنکردننظریاتخودازاواستفادهنمیکردند.
دوباره تفسیر خاطر به فقط نه وایتس دیدگاههای
معماریمدرنازطریقکارهایلوکوربوزیهاهمیتدارند
بلكهمهمترازآناهمیتآنهابهخاطرایناستکهبا
فرمالیسم اخص بهطور یا و را فرمالیسم کار این
معرفتشناختیرادرمرکزتفكرمعماریقراردادند.با
در موجود فرمالیسم سنت نماینده آنها منطق، این
معماریهستندکهادامهراهكارهایراوومهمترازاو
معماریمدرناست.)Rosemarie Haag, 1979(درواقع
نیست تحلیلی ابزار فرم که دادند تشخیص گروه این
دارد. قرار مدرن معماری مرکزی نقطه در دقیقاً بلكه
یعنیاینفرماستکهدرحالتحلیلاست.نهاینكه

محتواازطریقفرمتحلیلشود.
بهعبارتبهتراینجریانهادرمقابلمعماریقرن
بیستمبودند.معماریدرقرنگذشتهطرحکلیبنارا
چنانعریانوبدونحجابنشانمیدهدکهمخاطب
تنهاطرحهندسیکلیرامیبیندوتمامیعناصرخود
بهخودمحومیشوند.یعنیدقیقاکاریکهزبانعامیانه
انجاممیدهدوکلماتمحومیشوند.پسنیازهستکه
فرمهایمعماریآنچنانتغییریابندکهعناصرخودرابه
رخبكشندوبهمخاطبکمککنندازاینطریقنسبت
بهاشیایجهانباتعمقبیشتر،شناختبهتریکسب

کند.

یایِه ها
انسان، اشیاء و یرم ملماری

ازدکارتتاهگلنسبتبینانسانواشیاءمبتنیبر
در اشیاء درباره سوژه مقام در انسان است. »آگاهی«
در آگاهی این وسعت میرسد. اگاهی به ابژه مقام
در آن اهمیت اما است متفاوت فیلسوفهایمختلف،
نظامهایفكریدوراندکارتتاهگلقابلانكارنیست.
هایدگر فلسفه تحوالت مهمترین از یكی رو همین از
تغییرایننقطهاتكاست.درنظامفكریهایدگرنسبت
بینانسانواشیاءمبتنیبر»کنش«است.اشیاءبرای

انساندرسهحالتمختلفحاضراست:حالتتودستی،
حالتفرادستی،حالتهنری.درحالتتودستیشیء
ابزاریاستبرایانجامکاریودرحینانجامآنکار
نحوي به ... تودستي »هستندة میشود. نامرئی ابزار
نظريادراکنميشود....ویژگيهستندةدروهلةاول
براي ایناستکهدردستبودگياشگویي تودستي،
اینكهبهراستيتودستيباشدبایدخودراواپسبكشد«
)هایدگر،۹۴:1۳8۹(حالتفرادستیوقتیاستکهاین
ابزاربههردلیلتوانانجامآنکاررانداردوبههمین
دلیلازنامرئیبودنخارجمیشودوانسانآنرامیبیند
ودراینمشاهدهتالشمیکندمكانیسمآنرا»فهم
کند«.امااشیاءزمانیکهدراثرهنریظاهرمیشوند
حقیقت کردن آشكار دارند: اساسی و ذاتی قصد یک
عالمیکهبهآنتعلقدارند.ازنظرهایدگر»اثرهنری
هرچندمانندابزارمحصولیانسانیاست،امابرخالف
آنهابهوجودآمدنشبهخاطرغایتواستفادهخاصی
اشیایطبیعیچون مانند اثرهنری نیست.همچنین
اثر بلكه بالذاتاند، قائم که نیست نیز وسنگ صخره
هنریاگرچهبرآمدهازنبوغهنرمنداسترسالتشاین
استکهماهیت»چیز«ها،یعنیحقیقتوجودآنهارا
حالتهای در )51 :1۳۹1 )مصطفوی، کند«. آشكار
فرادستیواثرهنریاشیاءدیدهمیشوند.امادرحالت
فرادستیفردتالشمیکندبارفعایرادابزار،دوبارهآن
این کند. نامرئیاش و برگرداند تودستی حالت به را
امكانبرایاثرهنریوجودندارد.چراکهازهمانابتدا
هیچهدفکاربردیبرایآنلحاظنشدهاست.سنگدر
مجسمههایمیكلآنژهیچکاربردیندارد.وبههمین

دلیلذهندائمتالشمیکند،آنرادرککند.
نظریات ادامه در هارمن گراهام ابژهمحور فلسفه
یک »ابزار-بودگی« این است کرده استدالل هایدگر،
حقیقتدربارههمهابژههاست.والزمنیستکهحتماً
توسطانسانمورداستعمالواقعشودتانامرئیگردد.
کارگیرییک به استعمالی،منجمله باهرگونه بلكه
شیءتوسطشیءدیگر،درنگاهمردمنامرئیمیشوند.
بهطورمثالمیتوانبهتمامیاتفاقاتروزانهیکشهر
ارتباطی روابط بهصورت عماًل که کرد اشاره بزرگ
پیچیدهمیاناشیایبیشماردرجریاناستودرنگاه
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مردمهمنامرئیشدهاند.موضعهارمنپاسخیتلویحی
بهطبیعتگراییعلمینیزهست:اشیاءصرفاًذرههای
بنیادیشاننیستند.بلكهچیزهاازهستیبرخوردارند:
تفاوتینداردکهاندازه،مقیاسیاترتیبوسامانشانچه
پیچیدگیحضور به هارمن )Bogost, 2012: 6( باشد.
اشیاءدرمیانهمههستندههااذعانداشتهاست.این
چنیناستکهواقعیتازنوتصدیقمیگرددوانسانها
و میخها باچكشها، رامییابندکههمراه امكان این
بهمانندآنزیستکنند.»واحدهاهستندههایمجزایی
هستندکههمراههمدرواحدهایدیگرگیرافتادهاند،
اماهرگزهمپوشاننیستند. همنشینهمدیگرهستند
یکواحدهرگزیکاتمنیست،بلكهیکمجموعهاست
ازواحدهایدیگرکههمراههمبهمثابهیکسیستمکار
میکنند،عملیاتواحدهااغلببخشیاست.ایناشیاء
دربابیكدیگرتأملمیکنند،بیآنكهتأییدیبیابند.«
ازحاالت بهتر،خارج بهعبارت )Harman, 2011: 28(

با ارتباط در اشیاء انسانها، ما فرادستیِ یا تودستی
یكدیگریککلِنظاممندراتشكیلدادهاندوهمهامور
جهانرابهپیشمیبرندوشایدبتوانباکمیاغماض
گفتکهماانسانهاتبدیلبهابزارتودستیایناشیاء
نادیده را ما حضور که هستند اشیاء این و  شدهایم
گرفتهاند.اگرفردیکارشرااشتباهانجامدهد)همان
خرابشدناشیاءدرفلسفههایدگر(سامانههایعظیم
رسانهایپیغامیمبنیبراصالحرفتاربرایاوخواهند

فرستاد،تابهحالتنامرئیبازگردد.
شناخت امكان شرایطی چنین در است طبیعی
محال اما باشد. بعید و پیچیده امری اطراف، اشیای
نیست.درهستیشناسیابژهمحور،یکشیءروابطبه
غایتپیچیدهباسایراشیاءداشتهواینسببشدهتاهر
اینكه اما باشد. اطالعات از متراکم گزارههای شیءای
دسترسی یکشی کامل واقعیت به نمیتواند شخص
پیداکند،بهاینمعنینیستکهفردقادربهتجربهآن
نیست.واقعیتواقعییکشیغیرقابلشناختاست،
امادارایخصوصیاتقابلدرکاستکههارمنازآنها
حس قابل یعنی میکند، یاد نفسانی حالت بهعنوان
است.هارمنمینویسد،»گرچهممكناستبینهایت
جسمدرکیهانوجودداشتهباشد،اماآنهافقطدردو

نوعوجوددارند:جسمواقعیکههرکسیتوسطحواس
پنجگانهقادربهتجربهاستوجسمحسی)نفسانی(که
 Harman,( دارد.« وجود تخیلورزانه تجربه در فقط
49 :2009(انسانمیتواندازطریق»تجربهتخیلورزانه«

بعدهستیشناختیاشیاءراتجربهکند.واینگزارهدر
تضادباایدهالیسماستکهاساساًدرکاشیاءراامری
عقالنیودرارتباطباایدهآنشیتصورمیکنندودر
تضادباتجربهگراییاستکهتنهاطریقتجربهراحواس
متضاد دو هر با تخیلورزانه تجربه میدانند. پنجگانه

است.
تجربه دارد، اعتقاد هایدگر از تبعیت به هارمن
تخیلورزانهبااثرهنرینبوغآمیزمیسراست.اثریکه
رسالتشآشكارکردنحقیقتاستوماهیتاشیاءرا
نشانمیدهد.دراینتجربهاستکهجسمهایواقعی
در حالتی چنین میشوند. نفسانی جسمهای به بدل
اکثرهنرهاقابلدستیابیاست،بهخصوصمعماری.در
اشیاء از مجموعهای شده طراحی مورد هر معماری
به معمارانه، کل این در شیء »هر میشود. قلمداد
صورتپیشفرضیکموجودیتواقعیداشتهکهتنها
باحواسپنجگانهمیتوانبهصورتسطحیدرککرد
وهمچنینیکویژگیقابلدرکدرویژگیهاینفسانی
جای به معماران میشود باعث مورد این دارد. آن
کوچکشمردنایدههایبزرگومنفرددرنمودارهای
سادهیااستعارهها،بهطراحیویژگیهاییبپردازندکه
واقعیتهای وجود به اشاره و فراگرفته را آنها اطراف
 Foster Gage,(.»عمیقتردرزیرسطحقابلدرکدارند
جای به میتواند معماری دیگر عبارت به .)2015

متفاوتی روند در اشیاء، نظاممند روابط از تأثیرپذیری
حرکتکردهوحقایقعالمیراکهدرآنظاهرگشته
است،آشكارکند.اینآشكارگیتنهابافرمامكانپذیر
است.تنهابایکفرمجدیدمیتواناشیاءراازنظمقبلی
خارجکردودرروابطتازهسامانداد.معمارییكیاز
غامضترینفعالیتهایفرهنگیاستکهمیتواندرباره
آنسخنگفت.ویکمقطعواحدازآْندربردارندههمه
و اقتصادی فلسفی، فنی، زیباییشناختی، مسائل
مواجه آن با خود فرهنگْی تولید که است سیاسیای
است.وازحیثی،معماریبهتدوینوتكّونخوِدتاریخ
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یاریمیرساند.مهمترازآن،معماریبهتدوینوتكّون
میرساند. یاری جهان تاریخ در هستندهها جایگاه
»ساکنانفضا،هرچهکهباشند،سهمعظیمیدرپا-به-
هستی-گذاردنفضاومكاندارند.«)هایدگر،1۹6۹(

باتوجهبهتحلیلهایفوقمیتوانشاخصههایزیر
رابرایفرممعماریازدیدگاههستیشناسیابژهمحور

ارائهکرد:
محسوسیتفرمبهدلیلشكلپذیریمنحصربهفرد:
گسترش ابزارها مورد در را هایدگر مشاهدات هارمن
نامرئیشدنکلیتشهررانشاندهد.این تا میدهد
زندگی نامرئی وسایل از الیهای روی بر ما که ایده
میکنیم،ازاهمیتقابلتوجهیبرایمعماریبرخوردار
محل که است قواعدی همان معماری که چرا است.
وسایلراتعیینمیکند.لوئیسسالیوانمبحث»فرم
همیشهازعملكردپیرویمیکند«رادرمقالهخوددر
سال18۹6باعنوان»ساختماناداریمرتفعکهازنظر
هنریموردتوجهاست«بیانکرد.اینروندفرمرابه
ابزاریفعالازدیدگاههستیشناسیابژهمحورتبدیل
میکند.بااستفادهازایدههایدگردرموردابزاربهعنوان
وسیلهپسزمینهایفراموششده،میتوانادعاکردکه
معمارانقرنبیستمناخواستهدرمحوکردناهمیتفرم
معماریدرشعورانسانهاشریکبودهاند.وحالفلسفه
به میخواهد معماران از ابژهمحور هستیشناسی
چشم به عناصرشان با همراه که کنند فكر فرمهایی
که شهری شاید نشوند. محو شهر بستر در و بیایند
بیشترینتضادرابااینبینشدارد،نیویورکباشد.این
شهراساساًهیچنقشیدردرکحسیساکنانشندارد.
وادار تخیلورزانه تأمل به مخاطب بناها از هیچکدام
نمیکند.درنیویورکهمهچیزسرجایخودشاستو
بههمیندلیلدیدهنمیشوند.برایرسیدنبهمعماری
موردنظرهستیشناسیابژهمحورگاهبایدعملكردهارا
اینبهمعنای بیگانهمواجهشویم.و امر با تا فداکرد
منحصربهفرد شكلپذیری دلیل به فرم محسوسیت

است.
تولیدروشهایعقلورزیامروزین:فلسفهابژهمحور
از پس و است. غیرانسانی هویتهای اهمیت بر ناظر
هویت نجات برای راهی اشیاء، اهمیت گرفتن جدی

این بر ابژهمحور هستیشناسی میدهد. ارائه انسانی
عقیدهاستکههیچچیزواجدشأنویژهاینیست،و
همهچیزیكسانازوجودبرخوردارند.برایمثال،»در
همواره تكههای از انبوهی یا اشیاء معاصر، اندیشه
رفتار برساخته یا علمی( )طبیعتگرایی کوچکترند
بشریوجوامعاند)نسبیگراییاجتماعی(.هستیشناسی
ابژهمحورراهیمیانایندومیگشایدوتوجهخویشرا
ساختمانها( تا اتمها )از مقیاسها همه در اشیاء به
معطوفمیکندودرسرشتآنهاوربطونسبتشانبا
)Bogost, 2012: 6(».همدیگرونیزباماتعمقمیکند
عمیقترین دلمشغول معماری که بپذیریم اگر
ارزشهایفرهنگیجامعهاستوبایدآنهارادرقالب
سازد، متجلی مادی و زیباییشناختی فرمهای
هستیشناسیابژهمحورازمعماریمیخواهددرراستای
عالم حقایق عمیقترین دلمشغول ذاتیاش، وظیفه
خیالورزانه و نظرورزانه  فرمهای در را آنها و باشد
متجلیسازد.»بهمیانآوردنامورخیالیدریکفرآیند
راهیاستبرایپراکندن»عقل«درسرتاسرسیستم،
واکنش بههرمرحله امكانمیدهدکه ما به امر این
در )Roche, 2010: 58( بریم.« پیش را پروژه و دهیم
آغاز تخیل و ازحس آنكه با تخیلورزانه، تجربه واقع
میشودامادرنهایتبهشكلگیریروشجدیدیبرای
نظرورز واقعگرای اگریک فرد منتهیمیگردد. تعقل
باشد»بایداینباورراترکگویدکهرهیافتبشریدر
یک همچون را هستی و دارد جای هستی مرکز
Bo-( نظموسامانمیدهد.« ساعتسازهستیشناختی
gost, 2012: 5(تغییرجهانبهمعنیاعمالتغییردر

خودماست،بدینمنظورکهشیوهتجربهوادراکجهان
رادگرگونمیسازیم.چنیندغدغهایبهتولیدروشهای

عقلورزیامروزینمیانجامد.
تحت معماری فرمی: دگرسانیهای تولید توانایی
لوایهستیشناسیابژهمحور،وظیفهداردتاازمطالعه
است قرار اگر بیاید. بیرون بیهوده موضوعات دقیق
معماریدرقرنبیستویكموجودداشتهباشد،باتوجه
نبایدصرفاً بهدنیایپرشتابفناوری،مدوسرگرمی،
بهعنوانیکشیکاربردیدرپسزمینهقرارگیرد.در
ارتباط به تنها نه معماری ابژهمحور، هستیشناسی
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معمولاشیاءکمکنمیکند،بلكهباایجادتنشدراین
معماران اگر  دارد. آنها حسی درک در سعی روابط
بتوانندواقعیتهایپیچیدهراازطریقطراحیصفات
نفسانی)حسی(بیانکنند،برخالفاستفادهازروابط
انواعجدیدیازتعامالتفرهنگیکشفخواهد ساده،
شد.ایندرکمتناوبواقعیتمبتنیبراشیاءمیتواند
اشكالجدیدیازتعاملاقتصادی،اجتماعیوسیاسیرا
تعریف جای به ویژگیها این حال، این با کند. ایجاد
حقایق،ویژگیهایاضافییکشیءمحسوبمیشوند.
مفهومکیفیتپنهانهارمنهماندرکتنشبیناشیا
هستیشناسی سوی از شده بیان نفسانی و واقعی
ابژهمحوراست.)Foster Gage: 2015(ایجادروابطجدید
میاناشیاءونشاندادنکیفیتپنهانآنها،بهمعنای

تواناییتولیددگرسانیهایفرمیاست.
شاخصهایفوقنشانمیدهد،فرمدرهستیشناسی
و معرفتشناختی کامالً مفهوم یک ابژهمحور
هستیشناسانهاست.اینفرمبراساسنبوغهنرمنددر
به اسلوبها و مادهها با وسپس ذهنشكلمیگیرد
را حقایقی شدن عینی محض به میرسد. عینیت
پیرامونعالمیکهدرآنظاهرشده،بیانمیکند.این
روابط در شده موفق که است سبب بدین بیانگری
روابطی در را آنها و کند. ایجاد تنش اشیاء نظاممند
جدیدساماندهد.درادامهاینشاخصهادردوبنای

مهماروپاییوایرانیتحلیلمیشوند.

تحلیل مصداق
که میکند مشخص وضوح به فوق تحلیلهای
فلسفه با ابژهمحور هستیشناسی تفاوت مهمترین
تالش هارمن است. آن عملگرایانه جنبه در هایدگر
میکندمعمارانراقانعکندتادراینمسیربهصورت

عملیواردشوند.

الف: خانه  های مکلثی روتردام
خانههایمكعبیبامعماریعجیبدرروتردامهلند
اینخانههادردهه1۹۷0توسطمعمار واقعشدهاند.
پیتبلوم1۷ساختهشدند.برنامهریزانشهرروترداماز
عابر پل باالی تامعضلساختخانهها بلومخواستند

پیادهراحلکننداوتصمیمبهچنینطرحیگرفت.از
نظرساختاری،مكعبهاروییکقطبششضلعیکج
شدهاند.اینخانههاازکفوستونهایبتنیوقابهای
چوبیساختهشدهاند.داخلاینخانهها،بهسهقسمت
تقسیممیشودکهازطریقیکراهپلهبهیكدیگروصل
میشوند.طبقهپایینییکمحدودهمثلثیشكلاست
طبقه در میشود. استفاده آن از نشیمن بهعنوان که
میانی،اتاقخوابوحماموجودداردودرآخرینطبقه
طرح تكمیل با دارد. وجود دیگر خواب اتاق یک نیز
سرامیكی،تمامیپنجرههاودرهابازاویه5۴.۷درجه
ارائه اطراف محیط از عالی منظره و شدهاند تنظیم
که است آن زاویه خانهها، این مشكل تنها میدهند.
خانه فضای چهارم یک از بتوان فقط میشود باعث

استفادهکرد.
دربارهمحسوسیتفرموعناصرشدراینبنامیتوان
دادن قرار با کرد. مشاهده را طراح تالش وضوح به
فرم ایجاد همینطور و پیاده عابر پل روی بر خانهها
مورببرایهرخانه،سقف،دیوار،دروپنجرهرادرنگاه
بینندههابرجستهکند.عناصرهمانعناصرسابقاستو
اینفرمخالقانهاستکهایناشیاءرادوبارهبهانسان
نشانمیدهد.اینتجربهکهتخیلانسانرابرمیانگیزد
زندگی پیرامون جدیدی عقالنی فكر ایجاد حال در
فرم و تخیلورزانه تجربه این با انسانهاست. مدرن
خالقانهماحقیقتجدیدیدربارهوضعیتانسانمدرن
متوجهمیشویم.توالیخانههایمكعبی،توالیواحدهای
شیشهای یا سیمانی دیوارهای پشت که را آپارتمانی
درباره را وحقیقتی آشكارمیکند پنهانشدهبودند،
امروزینشان انسان نااستوارودرحالسقوط جایگاه
میدهد.نمایداخلیاینمكعبهاطرحیاستدرباره
تنگنایوضعیتخفقانآورزیستانسانی.درواقعنباید
خلق ابژهمحور بینش براساس که آثاری کنیم فكر
میشوندآثاریزیباوجذابخواهندبود،بلكهبرعكس.
بیان مدرن عصر درباره حقایقی آثار این ظاهر ورای
میشوند.ظاهرزیباوجذاببادگرسانیفرمهمخوان
ختم غیرعادی ظاهر یک به فرم دگرسانی نیست.
میشود.ظاهریکهتنشمیآفریند؛ویرانمیکندواز
اینكهفقطیکچهارمفضایداخلیقابل نومیسازد.
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استفادهاست،نشانازارجحیتبعدمعرفتشناختیبر
از نشان دارد، متزلزلی فرم اینكه است. کارکردی بعد

ارجحیتحسنفسانیبروجهتزئینیاست.

ب: پردی  ملت
در ملت گالری سینما پردیس مجموعه پروژه
محدودهمنطقه۳شهرداریتهرانودرزمینیکشیده
الیه منتهی در مربع متر بهمساحت6000 نامعین و
جنوبغربیپارکملتطرحواجراگردیدهاست.در
پارکهایشهر درخصوص گرفته بررسیهایصورت
برنامهریزی مؤلفههای به توجه با ملت پارک تهران،
شهریبهعنوانپارکیباعملكردشهریوباحوزهنفوذ
نمای در ملت پردیس میشود. شناخته وسیع بسیار
بیرونیباایجادخطوطمنحنیدرکفوسقفتوانسته
کنجكاویمخاطبرانسبتبهداخلبناتحریککند.
همیندعوتکنندگیدرفضایمنفیزیرینهموجود
یک میکند اعالم تلویحی صورت به بنا یعنی دارد.
فضایهستیشناختیمتفاوتازمحیطاطرافشدست
یافتهوازمخاطببرایتجربهآندعوتمیکند.این
فضایمنفیازسویدیگر»خالء«یا»فضایتهی«را
شرایط در هیچکس میکند. محسوس بیننده برای
عادیبهیکفضایآزادکههیچچیزیدرآنوجود
بیرونی نمای به که کسی اما نمیکند، توجه ندارد
پردیسملتنگاهمیکند،واحیاناًازاینفضایتهیرد
میشود،حسیمتفاوتنسبتبه»هیچ«تجربهخواهد
برای عادی عناصر کردن محسوس همان این کرد.
هستیشناسی تأکید مورد همواره که بوده مخاطب
ابژهمحوراستورودیهاحسگذارازیکفضابهفضای

دیگررادارند.شباهتورودیبهدهانهغارباعثشده
یکابهامخوشایندایجادشود.دیوارهایبناطوریاست
کههربخشهویتجداگانهاینسبتبهباقیبخشها
دارد.گالریها،بوفهها،گیشهبلیطفروشیبهطورکامل
ازیكدیگرمنفکشدهاند.امامهمتریننكتهدرمعماری
داخلیپردیسسینماییملتراهروهاهستند.مخاطبی
کهابتدایراهروایستادهانتهایآنرانمیبیند،واین
همانبیانتهابودنراهاست.راهیکهانساندرهستی
پیمودهوخواهدرفت.هیچآغازوپایانمشخصیندارد
پردیس راهروهای است. درحالطیشدن همواره و
ملتنهتنهابرایخودشانبلكهبرایباقیعناصراینبنا
هویتهستیشناختیایجادمیکند،هربخشیازبنابه
سكنی آن در انسان که است موقت مقصدی مثابه
فكر در مكانی هر در حضور حین در و میگزیند
مكانهایدیگراست.اینحسدرسالنانتظارتشدید
میشود.طراحیاینسالنهاحسبرزخراالقامیکندو
مخاطبتشنهورودبهسالنسینماست.درهمینراستا
ورودیسالنهاطوریطراحیشدهکههیچچیزیدیده
نمیشود.وفقطزمانیکهفردواردسالنسینمامیشود
وروییكیازصندلیهامینشیندبهآرامشمیرسد.
اینآرامشمحصولمحوشدنآنفرددرمیانتاریكی
وچندصدنفردیگراست.محصولتسلطتماموکامل

فضابرفرد.

نِیجه  گیری
بوده. تعامل در اطرافش اشیای با همواره انسان
این شناخت برای او در فراوانی اشتیاق تعامل همین
دانشمندانهموارهمشغول است. ایجادکرده پدیدهها

تصویر 2. نمای داخلی خانه  های مکعبی روتردامتصویر 1. نمای بیرونی خانه های مکعبی روتردام
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فیلسوفان مقابل در و بودند اشیاء و پدیدهها شناخت
توسط اشیاء شناخت محدودیتهای و چهارچوبها
انسانراموردبررسیقراردادهاند.آرایفیلسوفانتحت
برجوامع،درطول وفرهنگیحاکم اجتماعی شرایط
تاریخ،بارهاتغییرکردهاست.زمانیکهبنیانهایجامعه
متحولمیشوند،قطعاًنسبتعناصرجوامعنیزتغییر
میکنند.بههمیندلیلبررسیایننسبتهاازدیدگاه
جریانهایفلسفیمعاصرامریضروریاست.یكیاز
نسبتهایاساسینسبتبینانسانواشیاءاست.اشیاء
وانسانچگونهیكدیگرراتحتتأثیرقرارمیدهند.قطعاً
اینروابطدرطولتاریختحوالتبسیاریراتجربهکرده
استودردورانمعاصرشكلجدیدیراتجربهمیکند.
امروزهروابطسادهومعمولیکهبیناشیاءبرقرارشده
درراستایپنهانسازیماهیتعالمواشیاءاست.ازدید
فلسفههستیشناسیابژهمحوربزنگاهکلیدیجاییرخ
میدهدکهبخواهیمبهدرکیعمیقترازواقعیتاشیای
اطرافبرسیمواینکارتنهاباتجربهتخیلورزانهمحقق
خواهدشد.درمعماریمدرنمجموعهایازاشیاءچنان
محو همگی تقریباً که میگیرند قرار یكدیگر کنار در
میبینیم. را ساختمان کلی طرح تنها ما و میشوند
جز آنها از که نیویورک شیشهای برجهای بارز نمونه
نداریم. خاطر در دیگری چیز عظیم هندسی اشكال
فلسفههستیشناسیابژهمحوربهدلیلاهمیتیکهبرای
درکعمیقاشیاءقائلهست،ازمعمارانمیخواهددر
طراحیآثارخودبهارزشدهیمجدداشیاءوعناصرکار

بپردازند.
هستیشناسیابژهمحورتالشمیکندبناهاییبرای

شناختماهیتاشیاءخلقکند.بناهاییکهدرآناشیاء
اینامكانراداشتهباشندکهانسانهاراغافلگیرکنند.
انسانتنهاازطریققدرتحسوتخیلمیتواندچنین
رابطهایبااشیاءبرقرارکردهوبابرقراریارتباطبابعد
نفسانیآنها،فرمهایپیچیدهایکهاشیاءدرارتباطبا
یكدیگرکشفکردهاند،بهصورتشهودیمشاهدهکرده
وعینیکند.بهعبارتسادهترآنفرمهایپیچیدهدر
جهاناطرافودرارتباطمیاناشیاءساختهمیشودو
انسانیباشهودیسرشارتنهاتوانمشاهدهآنراخواهد
میکند. نگاه معماری به نیز راستا همین در داشت.
تلقیکرد.فیلسوفان ازدانش بایدنحوهای را معماری
کالسیکگفتهاندروحهرگزبدونخیالنمیاندیشد،که
مقصودایناستکهاندیشههموارهبهیکمادهخیالی
نیازدارد،چیزیکهحاملاندیشهباشد.لذاماخیالرا
که نتیجهای میکنیم. تلقی فهم و ادراک میان پلی
برمیآیدایناستکهفضاییدرذهنوجودداردکهکار
تخیلدرآنصورتمیگیرد.تخیلازدیگرفرآیندهای
ذهنیهمچونادراکیایادآوریمتفاوتاست،زیراکه
برایادراکالزماستمتعلّقادراکوجودداشتهباشد.
وتخیلچنینالزامیندارد.خیالازقبلموجودنیست
نیز مفهوم با تخیل شود. خلق تخیل توسط اینكه تا
تفاوتدارد،زیراتخیلنیازمندتحققاندیشهاست.ودر
دانش معماری نائلمیشویمکه ایده این به ما اینجا
باید تولیدمیکند.برایتحققچنینبینشیمعماری
تولید »توانایی و شكلپذیری« در فرم »محسوسیت
»تولید منادی و کند ترویج را فرمی« دگرسانیهای
نبایدزیر باشد.شخص امروزینعقلورزی« روشهای

تصویر 4 . نمای بیرونی پردیس ملتتصویر 3. راهرو پردیس ملت                    
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بارمدلهایتاریخیداللتبرود،بلكهباید»باتوانایی
تولید،مهاروفهمجنبهبنیادینیازقضاوتوتحلیلدر
معماری«انكارناپذیرعصرکنونی،رهانیدهوتواناشود.
اینعقلالهامبخشیکمعماریمبتنیبرهستیشناسی
ابژهمحوراستکهحیرترانهبرایآنچهانجاممیدهد
بلكهبرایآنچههستبرمیانگیزد.معماریازرشتهای
فقط که میشود تبدیل رشتهای به ساختمان درباره
ناظربهساختماننیست،بلكهتعیینمیکندکهماو
دیگراشیاءچگونهواقعیتجمعیمانراادراکمیکنیم.
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