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چکیده
بااینکهامروزهنهمقیدنمودنفرممعماریبهتبعیتازکارکرد،نهدیدنآنبهعنواننظامیصرفاًنشانهشناختیونهبحث
ضرورتیاعدمضرورتتوجهبهزمینهدرطراحیهیچیکجزوموضوعاتتازهبحثدرمعماریمحسوبنمیگردندهنوزمشكل
میتواندردنیایحرفهایبدونداشتنپاسخهاییبراینحوهمواجةباپرسشهایفوق،زمینهتحققطرحهایمعماریواجدپشتوانه
قابلاعتنایفكریرافراهمآورد.ایننوشتارنگاهیاستبهگونهساختمانهایدوقلویبلندمتصلبههم،کهبهلحاظاینکهباالنسبه
فاقدپیشینهتاریخیاستتاحدودیعاریازالیههایمعناییاستکهدرطولزمانبرآنهاانباشتهشدهباشد.باتوجهبهاینویژگی
وبانیمنظریبهدیدگاهجیمکالینزکهقائلبهجایگزینیشعار»فرمتابعکارکرداست«با»ارزشتابعموقعیتاست«درزمانحاضر
میباشد،هدفنشاندادناینموضوعاستکهحتیدرموردچنینگونهایکههنوزکمتردرگذرزماندستخوشخوانشهایمتكثر
گردیدهاست،بازهممیتوانشاهدنوعیسیالیتدررابطهبینفرموکارکردازیکسووفرموبسترسیاسی-اجتماعیوکالبدی
ازسوییدیگربود.بهعبارتدیگراینفقطسنتهایتاریخمحوروعقالنیتگرایانهدیدگاههایکالسیکگونهشناسینیستکهبرای
توضیحاینگونةنوینبهنظرناکافیمیرسد،بلكهتفكرمدرنیستیتبعیتفرمازکارکرد–کههنوزبرایتوجیهمنطقطراحیکارایی
خودرادارد– ومدلپسامدرنساختمانبهمنزلهمحملیبرایتولیدمعناوارجاعاتنمادیننیزتكیهگاههایمحكمیبرایتحلیل

آنبهشمارنمیروند.
پرسش های تحقیق

1.آیارویكردهایگونهشناختیدرتبیینشكلگیریگونههایجدیدفرمهایمعماریکاراییدارند؟
2.درتنشمعاصربیننگاههایعقالنیسازیونمادگراییکهاولیباحرفهواقتصادودومیبافرهنگوسیاسترابطهنزدیکتری

دارندآیامیتوانیكیرابهعنواننیرویغالبدرشكلگیریگونههاینوینفرمهایمعماریقلمدادنمود؟

کلیدواژه ها:گونهشناسی،نشانهشناسی،کارکردگرایی،نقدمعماریمعاصر

Email: h_moeini@sbu.ac.irاستادیاردانشكدهمعماریوشهرسازیدانشگاهشهیدبهشتی.*
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این»طاقنصرتی«جدیداستکهپیروزینوعبشرراجشن
میگیرد،نمودیازامیدبهاینکهدرآیندههمهمردمآزادانهبا
از34 شده نقل اسپرکلسن، فن اتو )یوهان کنند دیدار هم

.)Dirckinck-Holmfeld1990:

هدف با چه معماری، در گونهشناسانه رویكرد
هدف با چه و معماری میراث سیستماتیک شناخت
یافتنراهكارهاییبرایطراحی،بهخصوصپسازعصر
روشنگری،پیشینهایغنیولوپرفرازونشیبدارد.بااین
حالآنچهدرموردنقاطاتكایگونهشناسیمورداتفاق
نظر،ودرواقعتاحدودیبدیهیاستیكیمبتنیبودن
این تمایل و روشنگری دوره عقالنیتگرایی بر آن
مبتنی دیگری و است طبقهبندی به عقالنیتگرایی
بودنآنبرپیشینههایتاریخیوسنتهایخلقفضا.
مرور ضمن خود 1977 سال مقاله در ویدلر آنتونی
پیشینهگونهشناسیمعماریتاریخآنرابهدوبخش
تقسیممیکند:بخشاولسرچشمهگرفتهازعقالنیت
گراییعصرروشنگریکهتوسطآبهلوژیهفرمولبندی
آنچه بود،وبخشدوم اولیه شدومدلآنکلبههای
برگرفتهازالگوهایصنعتیسازیدراوایلقرنبیستم
پدیدآمدولوکوربوزیهیكیازمنادیانآنبود.بهاعتقاد
ویدلرایندومشترکاتیداشتند:ازجملهباوربهاینکه
»علومعقالنی،وبعدهاتولیدتكنولوژیک،پیشرفتهترین
ـفرمـهایزمانهرامیسازند«ورسالتمعماریاین
استکهپیرویازآنهاوخبرهشدندرکاربردشانرا
ویدلرسپس .)160( ببینند پیشرفت وسیله عنوان به
قائلبهپیدایشگونهشناسیایازنوعسوممیگرددکه
هرچندمانندانواعمتقدمخودمبتنیبراصولعقالنیت
برایمشروعیتخودکمتربه وطبقهبندیاستولی
و تكنولوژی( یا طبیعت )مثل خارجی عاملی دنبال
بیشترنظامیخودبسندهمبتنیبرعناصرمعماریشهر

است:
و نیست مجزا عناصر از متشكل گونهشناسی این
ایدئولوژی کارکرد، حسب بر که قطعاتی از متشكل
نیز شدهاند طبقهبندی فنی ویژگیهای یا اجتماعی،
نمیباشد،بلكهضمنکاملبودنآمادهتكهتكهشدن

است؛تكههاییکهنهفرم-گونههایرسمیراازنوابداع
تكرار را گذشته گونهشناختی فرمهای نه و میکنند
سرهم و گزینش معیارهایی طبق بلكه مینمایند،
سطح میشوندکهازسهسطحمعناییبرگرفتهشدهاندـ
اولکهازمعانیایکهازگذشتهبرفرمهااطالقشدهاند
انتخابیکقطعه از بهارثرسیده؛دوممعانیایکه
ازیكیازگونههای مشخصومرزهایآنکهمعموالً
پیشینبهدیگریگذرمیکنند؛وسوممعانیایکهاز
بستریجدیدحاصل در اجزا این ترکیببندیمجدد

میشوند.)161(
پیدایش زمانی بستر در باید ویدلر متن هرچند
معماریپسامدرنوبهخصوصکارآلدوروسیخوانده
شود،بحثازگونهشناسیایکهتاحدودیازویژگیهای
جبرگرایانهمدلهایقبلیفاصلهداردازنكاتمهمآن
کارهای در جمله از گرایانه جبر رویكرد این است.
معمارانومتفكرینیکهقائلبهرابطهتنگاتنگفرمو
کارکردهستندنیزبهشكلیدیدهمیشود.دراینمورد
بهخصوصبایدبهلوییسسالیواناشارهشودکهشعار
»فرمتابعکارکرداست«منتسببهاواست.اوبانگاهبه
از فرم تبعیت زنده موجودات و طبیعی پدیدههای
کارکردراقانونیهمهگیرمییابدوهنرمندانراازنادیده
پل-آلن .)1896:408( میدارد حذر بر آن گرفتن
جانسوندرکتابخود)1994:305(ضمننقلقولاز
سالیوانوچندچهرهدیگربههمسوییفرموکارکرد
درقرنگذشتهبهخصوصنیمهاولآندرتفكرمعماری
اشارهمیکندوریشهآنرادرپیوندسودمندیوقابلیت

شناساییمییابد:
معمارانعلیرغممتهمشدنشانبهانزواعموماًدر
طلباینبودهاندکهکانسپتهایمعماریراقابلانتقال
نمایند،چراکهاینامربهبرقراریارتباطکمکمیکند
وارزشاجتماعیآنانراتأییدمینماید.سخنکوتاهاگر
نبود تحلیل قابل کارکرد با خود رابطه طریق از فرم
صنعتمعماری،ابزارنقد،مبناییبرایآموزشمعماری،
گفتماننظریوخلقاثرهمدرکارنبودند.تحلیلفرم
معماران به زیرا بوده مهم بسیار کارکردی توجیه با
اهرمیسیاسیدادهتادیگرانراقانعکنندکهیکراه
حلبهخصوصمتناسببودهارزشپشتیبانیدارد؛نه
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اینکهاینگونهتحلیلالزاماًدرروندشكلگیریطرح
کمكیمیکند،ولیواضحاستکهبههرحالدرآن

نقشبازیمیکند.)305-6(
رابطهای وجود به نسبت خود تردید در جانسون
طبیعییاجبریبینفرموکارکردتنهانیست،کهاز
اینمیانمیتوانبهرویكردهاییاشارهنمودکهوجوه
نمادینمعماریرابروجوهکارکردیآنمقدممییابند،
چهبازیربنایفكریمدرنیستیوچهبازیربناهاینسبتاً
متأخرترپسامدرنکهدرآنهابهتأسیازنقد)ادبی(اثر
معمارینیزدروهلهاولهمچوننظامیازنشانههاتلقی
روالن متن زمینه این در معروف مثال یک میگردد.
بارت)236:1993ـ60(درموردبرجایفلاست.اودر
اینمتنبرجرادالیتهیمییابدکهعالوهبراینکهبه
عنواننمادشهرپاریسدراذهانهمگانجاافتادهاست
بهخاطرشكلسادهخودممكناستتداعیمدرنیته،
ارتباطات،علومقرننوزدهم،موشک،ساقه،جرثقیلو
غیرهرابكند.بهتعبیربارتهمانطورکهیکبرقگیر
برقرابهخودجذبمیکندبرجایفلمعانیمختلفرا
این از یک هیچ که این بدون میکند خودجذب به

معانیثابتونهاییباشند.
دراینارتباطاشارهایبهکارجیمکالینزکهبیشتر
درحوزهمطالعاتفرهنگیاستبهنظرمفیدمیرسد.او
را مدرنیستی ارزشهای بازگشت 1990 دهه در که
رصدمینمودبرایننكتهاذعانداشتکهبازگشتاین
اعتقاداتجهانشمولی به بازگشت منزلة به ارزشها
ارتباطات زاده بیشتر ارزشها بلكه نیست، مدرنیستی

ابژههاوبینندگانآنهاهستند:
متغیربودنارزشزیباییشناختی]دردورهبازگشت
مشاهده ذهنی ذائقه به میتوان نه را مدرنیسم[ به
کنندهاثرنسبتدادونهبهویژگیهایذاتیابژههنری،
بلكهبایدآنرابیشترمرتبطباچارچوبهایاستداللی-
رسمیایدانستکهروابطبینبینندگانوابژههارادر
دستورالعملهای با مطابق و انتقال ویژه موقعیتهای
مختلفایدئولوژیکباهممرتبطمیکند.درحالیکه
بوده کارکرد تابع است ممكن فرم مدرنیسم دوره در
باشد،دورهبازگشتمحصولبرداشتیازذائقههااست
موقعیت تابعموقعیتاست،خصوصاً ارزش کهدرآن

چارچوبهای رشته در که ارزشگذاریی معیارهای
رسمی،زیباییوسودمندیرااغلبباواژگانهاییضد
میکنند. تعریف مربوطهشان مخاطبان برای نقیض و

)1995:177(
بسیاری در امروزه دیگر بلندمرتبه گونههای رواج
البته که واقعیتی است. پذیرفتهشده واقعیتی شهرها
نوزدهمجست: قرن امریكای در باید را آن ریشههای
جاییکهدرآنتحوالتیهمچونتراکمنواحیمرکزی
شهرهاوافزایشقیمتزمینگسترشبلندمرتبهسازی
رابهصورتپاسخمنطقیاینتحوالتجلوهمیدادوبه
واسطه به گرا عقالنیت منطق این میرسد نظر
مسائل و عمودی ارتباطات همچون پیچیدگیهایی
برای محكمی زیربنای صورت به امروز به تا سازهای
بلند ساختمانهای فرمال ویژگیهای بسیاری توجیه
مرتبهباقیماندهباشد.مثاًلشایدبتوانرواجگونههای
دوقلورابرمبناینیازبهبهینهسازینورگیریطبیعی
ساختمانتوضیحداد.بااینحالاینموضوعنیزبهنظر
درستمیرسدکهرواجگونههایبلندمرتبهدرمناطقی
کهدرگیرضرورتهایتراکموقیمتهایزمیننیستند،
مثاًلدرکشورهایثروتمندعربیدلیلیاستبرپیشی
گرفتنارزشهاینمادیناینگونههابرپاسخگوییبه

نیازهایشهرهایمتراکم.
یكیازگونههایطرحهایبلندمرتبهچنددهةاخیر
برجهای گونه میباشد تعمق قابل فوق منظر از که
دوقلوییهستندکهدرقسمتفوقانیبهیكدیگرمتصل
شدهاندوشكلکلیدروازهگونهایراتداعیمیکنند.
اینگونهکهشایدبتوانگفتدرمقایسهباطرحهای
پیشنهادیمعمارانیهمچونمعمارانابرساختاریژاپن
و ازجسارت نشدند هم ساخته اکثراً که دهه60 در
پیچیدگیکمتریبرخورداراستباطرحطاقالدفانس
پاریسبهطورجدیدرعرصهساختمانهایبلندمرتبه
ظاهرشدوهرچنددرشكلخالصخودگونهفراگیری
نشدآنقدردرطرحهایمتعدددیگرظهورنمودهاست
کهبتوانازآنبهعنوانیکسنتفرمالمربوطبهچند
دههاخیرنامبرد.آنچهدرمورداینگونهجالبتوجه
و کارکردی منطق جنبه از آن دوگانه ماهیت است
تكهای دو انتظام سو یک از که چرا است، ساختاری
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دوقلو سادهتر گونههای مانند آن عمودی بخشهای
ساختمان حد از بیش شدن عمیق از اجتناب باعث
میشودوهمچنیناتصالفوقانیدوقسمتمهاربندی
باد نیروی مثل جانبی نیروهای مقابل در را مناسبی
افقی اتصال همین دیگر سوی از ولی میآورد فراهم
حجمیراایجادمینمایدکهنگهداشتنآندرارتفاع
بسیاردشواری میانیکار بدونهیچگونهستون و باال
که آن برای کارکردهایی یافتن که طور همان است،
بتواننددرالبهالیسازهپیچیدهاینقسمتجایگیرند
وزیادشدنعمقبنابراینورگیریوشبكهدسترسی
برایآنهامشكلیتولیدنكندکارسادهاینیست.بنابر
فرمال نوین سنت این مورد در که مهمی سؤال این
مطرحاستایناستکهآیاازمدلهاییکهبحثآنها
رفتمدلسنتیتر»فرمپیروکارکرد«مدلمناسبتری
به تهی«. »دال مدل یا است گونه این توضیح برای
عبارتدیگراینکهآیاضرورتهایسازهایوساختاری
وپیچیگیهایسازماندهیکارکردهادرتوضیحچرایی
در فرمال گونه این یا دارند محوریت گونه این رواج
دستمعمارانودربسترهایمختلفمعانیوجایگاههای

متفاوتیمییابد.
نمونه پنج به نگاهی با ادامه در حاضر نوشتار
این به پاسخ در سعی »برج-دروازه«ها این طرحهای
این بین یكسانی ارتباطات آیا اواٌل که دارد سؤاالت
طرحهاوبسترهایآنهاوجودداردوثانیاًآیاتوضیحاتی

کهدرتبیینمبانیطراحیاینساختمانهادادهشده
استبرارتباطمحكمیبینفرموکارکردبناهاداللت
نمادین و بیانی ضرورتهای یا و انتخابها یا دارد
بیشتری تأثیرگذاری گونهها این گزینش بر معماری
داشتهاست،تاازاینطریقبهاینسؤالبنیادیترپاسخ
دهدکهآیااستفادهازاینگونهمتضمنتبلورایدههای
بامحیط ارتباطمشخصی نوع مشخصیدرطراحیو
دست در میتوانند وارتباطات داللتها این یا است
مختلف بسترهای در قرارگیری با و مختلف معماران

دستخوشتغییرگردند.

نمونة اول: طاق الدفانس، پاریس
اینساختماندرمسیرمحورتاریخیپاریسوبه
خواسترئیسجمهوروقتفرانسوامیترانساختهشد
نیازمند محور این در الدفانس محله بود معتقد که
از نمادی آتی قرون در که است مونومانتالی ساختار
فرانسهبماند )2010French Moments (.دربرنامهایکه
برایمسابقهطراحیاینساختمانتهیهشدهبوداشاره
شدهبودکهساختمانبایدتوسعهمحلهالدفانسرابا
واجد هم که کند تكمیل فرهنگیی تسهیالت تعبیه
کیفیاتمعاصروهمبینالمللیباشدوهمچنینمحور
تاریخیراباساختمانیکهقویاًنمادعصرحاضرباشد
1990:35Dirck- د  یورگنسن )پیتر نماید رتقویت
inck-Holmfeld (.ازلحاظکارکردیساختمانبایست



73

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ برج ـ دروازه: گونه نوین فرم  پیرو کارکرد یا دال تهی

شاملسهجزءاصلیمیبود:دووزارتخانهویکمرکز
بینالمللیارتباطات.طرحبرندهکهمتعلقبهیوهاناتو
فناسپرکلسنبودبرمبناییکحجممكعبیبودکه
میانهآنخالیشدهبودتاتداعیپنجرهایرابكندکهرو
بهسویآیندهگشودهشدهاستودرعینحالپاسخ
)همان(.سه قدیمیشهر نصرت بهطاق باشد مدرنی
گانه سه عرصههای به حال عین در مكعب پر وجه
کارکردیبنانیزپاسخمیداد.بنابراینآنچهدراینجا
نشانهشناختی نمادین/ وجه ارزی هم نوعی شاهدیم
است. آن کارکردی گانه تقسیمبندیسه با ساختمان
ساختماندروجهنمادیننهتنهابهغرورملیشهروندان
وتجلیلازقدرتسیاسیدرفرانسهمیپردازد،بلكهبا
تاریخی اشارات نصرتها ازطاق تجریدی تصویر ارائه
خودرانیزدرکنار»پنجرهنگاهبهآینده«قرارمیدهد.
ضمن که است نمونهای ترتیب این به الدفانس طاق
ارجاعبهگونهایتاریخی،هزچندبامقیاسیمتفاوت،از
غافل نیز کارکردی برنامه به پاسخ و آینده به نگاه

نمیماند.

نمونه دوم: ساختمان آسمانی یومدا، ازاکا
اینساختمانکهعمدتاًمشتملبرفضاهایاداریو

همچنینداراییکمحلرصددرقسمتفوقانیآن
میباشدبهفاصلهزمانیکوتاهیازطاقالدفانستوسط
ایده»شهریدر برمبنای راطراحیشده هیروشیها
.)Bognar, 1995 :45(میانآسمان«شكلگرفتهاست
به بنا مورد در خود نقد در بوگنار بوتوند هرچند
ولی میکند، اشاره الدفانس طاق با آن شباهتهای
خاطرنشاننیزمیگرددکهشباهتهایدوطرحفراتراز
شكلدروازهایآنهانمیرودکهازدالیلآنیكیاین
استکهطاقالدفانسدرواقعمكعبیاستکهدرون
آنتهیشدهاستوبدینترتیبطراحییكپارچهترو
و فضایی یکدستی که حالی در دارد مونومانتالتری
وحدتفرمکمتردرطرحهاراموردنظربودهاستو
طرحبیشترازمرتبطکردنوافزودناجزایمختلفبه
را آن میتوان بیشتر و است، گرفته شكل همدیگر
شهریمعلقدانستتایکبنایشهری)همان(:ایدهای
الگوی از که دیگری مرتبه بلند ساختمانهای در که
»کوزه برج همچون - نمیکنند پیروی برج-دروازه
شكسته«)Shard(رنزوپیانودرلندننیزکهمعمارآن
رابهعنوانشهریعمودیتوصیفمیکند-نیزمدنظر
بودهاست.بوگنارهمچنیندرنقدخودبهاینموضوع
اشارهمیکندکهایدهشهرهایمعلقازجملهدرکارهای
ساختهنشدهنسلهایقبلیمعمارانژاپنیبهخصوص
معمارانمكتبمتابولیسمنیزمورداستفادهقرارگرفته
بودواینایدهرامعمارانیهمچونکنزوتانگهبهشهرهای
معلقرویخلیجتوکیونیزتسریدادهبودند)همان(که
’برج-دروازه‘ها گونه این از الزاماً طرحها آن در البته
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استفادهنشده.بدینترتیبمیتوانگفتکهاینقرابت
یومدا آسمانی ساختمان و الدفانس طاق بین فرمال
نمیتواندبهمنزلهخاستگاههایفكریمشترکیبیندو
نوعی به اول اثر که حالی در که چرا شود، تلقی اثر
مونومانتالیسممجسمهسازانهوکاهشیتمایلداردکار
و شهرها روندهایشكلگیری به ارجاعاتی واجد دوم

دیدگاهکالنگرایشهرسازیاست.

نمونة سوم: طرح »خانه ماکس راینهارت«،
 برلین

سایتاینکارساختهنشدهپیترآیزنمندرنقطهای
ایستگاههایمهم و معابر درمجاورت و آمد و پررفت
شهریقرارداشت.بااینحالاینسایتدرمنطقهای
متراکمواقعشدهبودکهازلحاظویژهبودنموقعیتو
بهموردطاقالدفانس بناشباهتزیادی به دیدویژه
ماکس تئاتر پاسداشت خاطر به محل این نداشت.
راینهارتکهروزیدرهمینمحلقرارداشتانتخاب
شدهبودوقراربودمحلیبراینهادهایمرتبطباهنر
یک راینهارت، ماکس آرشیو و مجمع همچون تئاتر
سالنتئاتروسایرتسهیالتمرتبطباتاریختئاتروفیلم،
وعالوهبرآنتسهیالتیهمچونهتل،مراکزکنفرانس

ورسانهها،مرکزخرید،دفاتراداریورستورانباشد
که این با .)Machado and el-Khoury:1995:80(

نمادین دروازه نقش دادن برای خود نیت به آیزنمن
برلینبهبنااشارهمیکندکهبتواندهویتقابلتشخیصی

می ارمغان به جهانی شهری عنوان به برلین برای را
آورد،تلویحاًبهاینامرنیزاذعانداردکهمنشأفرمنه
نه و است شهر تاریخی عناصر از برگرفته مستقیماً
مبنای بر بلكه بنا، گوناگون کارکردهای به پاسخدهی

مدلریاضینوارموبیوسشكلگرفته
(همان و Jeong, 2006 :138(. ماحصلکاربااینمدل

طرحیاستکههرچندهنوزهیئتکلییکدروازهرا
حفظکردهولینهواجدوضوحوخلوصبصریدونمونه
قبلیاست،ونهمیتوانچنینروشنیایرادررابطه
کارکردوفرمآنونهدرارجاعاتمعناییونشانهشناختی

اثریافت.

و  راه  وزارت  مرکزی  ساختمان  چهارم:  نمونة 
ترابری، تهران

قطعه در قبلی نمونههای برخالف ساختمان این
زمینیبكردراراضیعباسآبادودرشرایطیطراحی
شدهکهشكلدقیقساختمانهایمجاورآننامشخص
بودهولیتراکمپیشبینیشدهساختوسازهایمجاور
ازلحاظسطحاشغالوچهتعدادطبقاتاحتماالً چه
از پس بنا موقعیت که میگذاشته باقی کمی تردید
شاخصی به بتواند اطراف ساختمانهای تكمیل
نمونههایقبلیباشد.طراحساختمانمهندسینمشاور
با استکه بوده واقف نكته این به دارافزینهمچنین
توجهبهکشیدگیشرقیغربیزمینوقرارگیریجبهه
کارکردی نظر از آنچه بین غرب سمت در بنا اصلی
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اصلی( )ورودی نمادین و مناسب( نور )دریافت
میتوانستجبههاصلیقلمدادشودناهمخوانیالینحلی
وجودداردکهدرطرحنیزخودرابهشكلجداییجبهه
اصلیازجبههدروازهگونهآننشانمیدهد)دارافزین
:217(.دارافزینهمچنینبهمالحظاتمهمکارکردی
دیگریهمچوننیازبهتأمیننورطبیعیودرنتیجه
اجتنابازعمیقشدنپالنساختمانکهبهمنزلهدوقلو
شدنبرجبودوهمچنینناکاراییکارکردیپالنهای
U، + و Z شكلنیزاشارهمیکندولیآنچهدرگزارش

میشود ذکر فرم انتخاب اصلی دلیل عنوان به آنها
استعاره از استفاده و سادگی و صالبت به نیاز حس
دروازهاستکهاشارهبهشروعوختمراههاوپیوندشرق
وجود با که است خاطر همین به شاید دارد. غرب و
تخصیصبخشهاییازطبقاتفوقانیبهفضاهاییخاص
کمتر بخشهای اختیار در آنهمچنان از بخشهایی
اداریمیمانندکه ویژهمجموعههمچونمعاونتهای
عمدتاًدردوبخشعمودیبناجایابیشدهاند،کهنشان
ازعدمتناظردقیقفرمبنابادستهبندیهایکارکردی
آندارد.طرحساختمانوزارتراهبهاینترتیبضمن
لحاظپارهایمشخصاتکارکردیدرپروسهشكلگیری
وجود با حتی اثر نمادین وجه به دادن اولویت با آن
قرارگیریدربسترینامناسببازهمبهاستفادهازگونه
برجدروازهرویمیآوردکهدرآنهم’صالبت‘بناوهم
وجهنشانهشناختیآنبهعنواناولویتهایاصلیمطرح

شدهاند.

نمونة پنجم: برج تلویزیون مرکزی چین، پکن
طرحاینبناباچهارطرحدیگریکهبهآنهااشاره
رفتازدونظرمتفاوتاست،یكیاینکهاتصالدوبنا
بههمدیگردارایامتدادیمستقیمنبودهوخوددارای
شكلیشكستهاستودیگراینکهدوبخش)تقریباً(
عمودیآندرپاییننیزبههممتصلشدهاند،هرچند
در عمومی و باز عرصههای طراحی مانع امر این که
این وجود با و اینحال با . نشده محدودهساختمان
اتصالتحتانینحوهادراکشكلکلیبنابرایناظرعلی
الخصوصوقتیازفاصلهدورتردیدهمیشودشبیهبه
این طراح دفتر  OMA است.  الذکر فوق بناهای سایر

به طرح پاسخگویی نحوه توضیح در ساختمان
کارکردهایآن،آنراحلقهبستهایمیداندکهچرخه
کارکردهایبنادرآنتكمیلمیشود،بدینترتیبکه
و میگیرند قرار تحتانی بخش در تولید استودیوهای
و برج یک در هریک اخبار پخش و ادیت بخشهای
بخشفوقانیبهقسمتاداریتخصیصیاافته.اینحلقه
برای را جداگانهای حرکتی مسیرسراسری همچنین
.)OMA, 2012( بازدیدکنندگاندرخودجایمیدهد
آنهاهمچنیننیتخودازانتخاباینگونهرادوری
و بلندتر هرچه بناهای ساخت برای رقابت از جستن
شده اختیار فرم معتقدنند و میدانند دوبعدی صرفاً
ضمناینکهآنقدربزرگورفیعهستکهازهمهجای
شهردیدهشودامكانتجربهسهبعدییرافراهممیآورد
نیست مقدور متداول بلندمرتبه ساختمانهای در که
)همان(.بدینترتیبمونومانتالیسمبرجتلویزیونچین
هرچندبابسیاریازطرحهایبلندپروازانهچینامروز
بیشتر سویی هم این ولی میدهد نشان سویی هم
سازماندهی سطح در چه تجربهگرایی، به گرایش
کارکردهاوچهدرسطحدرکفضاهایشهریداردتا

اشاراتصریحنشانهشناختی.

نتیجه
آنچهدراینمرورکوتاهدرمورداینپنجنمونهقابل
برج و الدفانس طاق جز به که است این است ذکر
تلویزیونمرکزیچینارتباطتنگاتنگیبینکارکردهای
بناواجزایاصلیتشكیلدهندهفرمبهچشمنمیخورد.
بهعبارتدیگربهنظرنمیرسدکهدرسهنمونهدیگر
فرمبناپاسخمستقیمیبهنیازهایتفكیکومفصلبندی
یک که نمیرسد نظر به حتی باشد. آن کارکردهای
مزیتکارکردیتكهتكهکردنساختمانبلندمرتبهکه
کاهشعمقبناوافزایشمیزاننورگیریطبیعیداخلی
باشد،بهجزدرموردبرجوزارتراهوترابریچندانمد
نظربودهباشد.ازاینگذشته)وضمنوقوفبهمسائل
باالقوهکاربردواژه»سبک«دراینجا(نمیتواناینپنج
نمونهراعلیرغمشباهتگونهشناختیشانواجدسبک
طراحییكسانیدانست:درحالیکهطاقالدفانسبه
وضوحطراحیمونولیتیکومونومانتالیداردساختمان
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یومدابیشتربهایدهشهرهایمعلقمعماراننسلهای
ماکس »خانه و است، نزدیک ژاپن مدرنیسم گذشته
راینهارت«تالشیاستبرایطراحیبرمبنایمدلهای
ریاضیونظریاتفولدینگ.بههمینترتیبساختمان
سبكی به شدن نزدیک ضمن ترابری و راه وزارت
ازآنکهبهطراحیمونولیتیکطاق مونومانتالبیش
سنتهای با سبكی قرابتهایی شود نزدیک الدفانس
که حالی در مییابد، میالدی 80 دهه پسامدرنیسم
مونومانتالیسمبرجتلویزیونچینبیشترمعطوفبهایده
انتظام درشكلگیری بهخصوص که است ساختاریی
سازهایبناکهبهگفتهطراحانآنانعكاسدهندهشدت
وضعفنیروهاوتنشهابارگذاریدرقسمتهایمختلف

آناستقابلتشخیصاست.
اینعدمتشابهاتراهمچنینمیتواندرارتباط
بناهابازمینههایآنهانیزدنبالنمود.ازمنظررابطهبا
بسترفیزیكیشهرمیتوانگفتکههمهاینبناهابا
ایننیتطراحیشدهاندکهبیشازآنکهبازمینهخود
پیوندخوردهدرآنحلشوندبهصورتعناصرمتمایزی
درآندرآیند.بااینحالطاقالدفانسازاینلحاظ
موقعیتبسیارممتازتریداردکهناشیازنحوهاستقرار
آندرمحورتاریخیشهراست.برجتلویزیونچیننیز
میتوانست حدودی تا آن اطراف باز محوطه با که
بخش افزودن خاطر به باشد داشته مشابه موقعیتی
منقطع بالنتیجه و بهساختمان تحتانی اتصالدهنده
این حدودی تا پیرامونی شهری فضای تداوم کردن
موقعیتراازدستدادهاست.موقعیتسهبنایدیگر
نیزباوجوداینکهباتوجهبهتناسبات،ارتفاعوشكل
واسطه به ویژهشاندرمحیطخودشاخصمیشوند
قرارگرفتندربافتهایشهرییکهانتظاموتراکمآنها
الزاماًباشاخصشدناینبناهاهمخوانینداردالاقلاز
طاق با کمتر بنا تزدیكی در حاضر پیاده ناظر دید
الدفانسقابلقیاساست؛مسئلهایکهبسیاریازدیگر
ساختمانهایبلندمرتبهنیزباآنمواجههستند،یعنی
پیشیگرفتنتصویرازدوربهتجربهازنزدیکدرشكل

دادنبهدرکناظرازبنا.
این رابطه که کرد بحث ترتیبمیتوان بههمین
اخص طور به که اجتماعیشان، سیاسی بابستر بناها

داد پیوند نمادینآنها و معنایی بار با را آن میتوان
متفاوتاست.درحالیکهنمادگراییغرورملیواقتدار
سیاسیدرطاقالدفانسوبرجوزارتراهوترابریقابل
چین تلویزیون برج در نمادگرایی این است ردگیری
قابل ازشفافیتو بهتجلیل را باختهجایخود رنگ
دسترسبودنمیدهد.اینفاصلهگیریازنمادگرایی
اقتداردر»خانهماکسراینهارت«وساختمانآسمانی
یومدابهحداکثرمیرسد،وازهمینجاستکهمیتوان
رابطه فقط این که کرد نتیجهگیری این به شروع
نیستکهدر»برج-دروازه«ها وکارکرد فرم تنگاتنگ
زیرسؤالقرارمیگیرد،بلكههمچنینرابطهتنگاتنگ
اینگونهباارجاعاتمعناییآنازیکسووثباتنحوه
مواردی نیز گوناگون بسترهای در محیط بر آن تأثیر
میباشندکهبهنظرنمیرسدبهطورذاتیبااینگونه
پیوندداشتهباشند.ازاینمنظرمیتوان»برج-دروازه«ها
هم و فردشان به منحصر ویژگیهای عین در را
سوییهایشانباپارهایمسائلکارکردیبازهمدالهایی
دانستکهحتیاگرتهیهمنباشندواجددرجهایاز
بامحیط سیالیتدرارجاعاتمعنیشناختیورابطه
واجد را برج-دروازهها میتوان ترتیب بدین میباشند.
قرابتبیشتریبا»گونهشناسیسوم«ویدلرو»تبعیت
تر متقدم تامدلهای دانست کالینز موقعیت« از فرم
جبرگرایانهوتاریخگرایانه.برج-دروازههابهخوبیتنش
اقتصاد و ازحرفه برگرفته انتظاراتعقالنیسازی بین
امروزازیکسوونگرشبهمعماریبهعنوانپدیدهای
فرهنگیسیاسیکهبهنوبهخودنیازمندحساسیتبه
به را ازسویدیگرساختارقدرت ساختاراجتماعیو

نمایشمیگذارد.
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