
 

 معماري اصل يا احساس
 

سالم، ميشه نظرتونو راجع به كارم بدونم؟! استاد اول: (هنوز جاي كار داره بايد روش كار 

كني هر وقت تمومش كرديد نظرمو اعالم مي كنم) استاد دوم: (تا حاال كاري اين قدر 

شما يكي از معماراي موفق ، متفاوت نديده بودم جسارتتون قابل تحسينه خارق العاده ست

اين مملكت خواهيد شد) استاد سوم: بد نيست! (همراه با عضالت سر و صورت كه يعني حاال 

مونده تا معمار بشي، شق القمر كه نكردي!!!) استاد چهارم: (طرحتون مشكل داره جانم! 

خودتون چي؟ آخه زيادي آشفته ست نمي خوام نا اميدتون كنم ها! ولي اين اصال اثر 

استادپنجم . . . تعجب  معماري نيست، بازم ناراحت نشيدها! شما معمار بشو نيستي!!!)

نكنيد تمام رهروان اين جاده ي پرپيچ و خم و دانشجويان جان بركف معماري ممكن است 

روزي با اين برخورد ها مواجه شوند (چه در عمر تحصيلي، چه در آزمون ارشد كه سرنوشت 

چه (اگر خدا بخواهد) در بازار كار و يا  و آينده اي با نظر شخص يا اشخاصي رقم مي خورد،

جوامع معماري گسترده تر، نه اينكه يك وقت زبانم الل فكر كنيد اساتيد محترم مقصرندها؟! 

اين مشكل برمي گردد به سليقه و احساس كه مي توان به جاي اثر انگشت از آن  ,نه

استفاده نمود چون در هر انساني متفاوت از ديگران است. اين رشته سر دراز دارد و به همين 

جا ختم نمي گردد و در نهايت منجر به خلق بناها و آثاري با تنوع غير قابل كنترل و مطابق 

با سليقه هاي مختلف مي گردد. بناهايي كه هر يك چون بتي مغرور بدون برقراري ارتباط 

با ساختمان هاي اطراف و بستر خود در سيماي شهرهاي امروزمان چنان سر برآورده اندكه 

گويي هر يك از بناها جنبه ي تبليغاتي دارند. اگر بحث سليقه و احساس است كه در همه 

ي زمينه ها و رشته ها هميشه اختالف نظر وجود داشته و دارد. درست! ولي معماري تافته 

 زيرا اوال معماري تلفيقي است از هنر و صنعت. درشاخه ي هنري !ي جدا بافته ايست

معماري وارد مبحث زيبا شناسي مي شويم كه اين مبحث قابل اندازه گيري و تعريف پذير 

نيست بررسي جنبه هاي زيبا شناختي هميشه بحث برانگيزند و دليل آن نسبي بودن 

ترجيحات و سليقه هاي انسان است. در اين زمينه آقاي نيوتون مي فرمايند: (زيبايي را به 

جز در حدود و مرزهاي بسيار مبهم نمي توان وصف كرد و بنابراين نمي توان آن را به 



 

تعريف درآورد و همچنين نمي شود آن را كم و كيف اندازه گيري كرد و از اين رو نمي توان 

 آنرا اساس علمي دقيق قرار داد).

 ثانيا معماري به طور مستقيم با زندگي، منش و تفكر مردم هر دوره اي سر و كار دارد و  

 معمار و يا گروهي ،اين عموم مردم هستند كه بيشترين استفاده را از بنا مي برند نه كارفرما

خاص. چون با توده ي وسيعي از مردم رو برو هستيم موضوع اهميت و حساسيت بيشتري را 

 نوع و كيفيت , فرهنگ,مي طلبد. عالوه بر اين داليل نمي توان منكر تاثير معماري بر هنر

زندگي در هر دوره اي شد. با توجه به مطالب گفته شده بايد از اصل پيروي كرد يا احساس؟ 

(خودم رو ميگم، من دانشجو) خب! قديميا فرمودند (آدم از اسب بيفته از اصل نيفته) 

درست! ولي اين اصول چه هستند؟ چه كسي و بعد از گذراندن چه مراحلي به اين نتايج 

رسيده؟ آن عزيز گرامي چه طور عمل كرده است ؟ بر اساس اصول از پيش تعيين شده يا بر 

اساس احساس؟! اگر بر اساس دست يافته هاي گذشتگانمان به اين اصول رسيده اند يك 

دريافت عميق و فيلسوفانه بوده يا نگاهي سرسري و با اغماض از بسياري مسايل ارزشمند؟! 

(مثل هميشه) اصال اصلي وجود دارد؟!!!! . . . حال اگر بخواهيم احساسي برخورد كنيم چه؟ 

 اساتيد محترم يا مردم گرامي؟ (بماند كه خوش ,بايد مطابق با سليقه و نظر خود كار كنيم

سليقه ايم يا بي سليقه!) اين سوالها و هزاران سوال كليشه اي تر! هميشه به عنوان يك 

معضل مطرح بودند و هستند ولي هيچ وقت راه حل درستي ارائه نشده يا اگر هم شده چون 

همه پيروي نمي كنند تاثير چنداني بر معماري روز دنيا و سيماي شهرهايمان نداشته. به 

در  نظر بنده ناچيز ابتدا اين مسئله بايد در سطح دانشجويي و به صورت ريشه اي حل گردد.

دانشگاه است كه زمينه ي فكري يك معمارشكل مي گيرد (اگه اينطوري نيست بايد باشه) 

بر همين اساس اساتيد محترم بايد از تاثيرگذاري خود بر دانشجويان آگاه باشند و آموزش 

هاي خود را بر اساس رهايي دانشجويان از اين كالف سردرگم دوگانگي (هزارگانگي) هاي 

 حال تكليف ما در اين آشفته بازار چيست؟ (تاكيد مي چه بايد كرد؟موجود نظام بخشند. 

و كار من مداخله در اعمال , كنم! حوزه ي استحفاظي بنده حقير در سطح دانشجوييه

بزرگان معماري و سامان بخشيدن به دنياي هزار رنگ و قاراش ميش معماري امروز نيست 

كه سامان بخشيدن به اين دنيا كار هر كس نيست خرمن كوفتن...) گام اول جهت آغاز هر 

كاري جمع آوري اطالعات و مواد خام است حال براي به دست آوردن مواد خام بايد به 



 

 ,اصول روي بياوريم يعني روش ها و سبك هاي درست و نادرست با هر كيفيتي را بشناسيم

به قواعد آگاه باشيم و به بررسي معماري و معماران ماندگار با توجه به فلسفه ي وجوديشان 

بپردازيم. مرحله ي بعد كه ممارست بيشتري مي طلبد كسب درك معماري و يك ديد 

خوب است. ديد خوب به معني نگاهي تيزبين و بي طرف مي باشد كه بدون غرض ورزي 

 نبايد فراموش كنيم كه ,قدرت تحليل موضوعات را دارد. حال به مرحله ي طراحي مي رسيم

 بايد به تقدس كارمان آگاه باشيم هر كاري كه ,ما معماريم و رسالت بزرگي بر دوشمان است

با روح اشرف مخلوقات سر و كار دارد كيفيتي روحاني را مي طلبد. يادمان باشد براي 

ميليون ها قلب و ميليون ها چشم طراحي مي كنيم و طراحي ما بايد به نيازهاي شخصيتي، 

اجتماعي و فرهنگي مردم پاسخ دهد با اين اهداف در مراتب زيباشناختي خالقيت مهمترين 

مسئله ايست كه دانشجويان معماري و البته اساتيد محترم به آن توجه دارند ولي عجيب و 

متفاوت بودن به معني خوب بودن نيست و صرف خالقيت كافي نيست بارها شنيده ايم كه 

(تقليد خوب بهتر از ابتكار بد است). حال بايد بدانيم در معماري برخالف ساير هنر ها انسان 

فقط به عنوان يك ناظر نيست در واقع جزيي از فضاي خلق شده است بنابراين پس از 

طراحي بايد جزيي از فضاي طراحي شده ي خود شويم. به قول يكي از اساتيد گرام (با 

طرحتون زندگي كنيد) و بسنجيم قرار گرفتن در آن فضا لذت بخش است؟ احساس آرامش 

در يك كالم  مي كنيم؟ احساس انسان بودن و بالندگي به ما دست مي دهد؟ و . . . و

معماري خلق شده شايسته يك انسان هست؟ اگر جواب مثبت است شما به يك معماري 

خوب دست پيدا كرديد. به قول آقاي ... : (خوب بودن به خدا سهل ترين كار است). اگر اين 

مراحل را با موفقيت گذرانده ايد و به آنچه بايد دست يافته ايد مي توانيد روي طرحتان 

 ترم مشروطي جا داره كه روي 2تعصب و به آن اعتقاد داشته باشيد و از آن دفاع كنيد. (تا 

عقايدتون و روي طرحتون پافشاري كنيد بعد از اون ديگه الاقل بنده پيشنهاد نمي كنم و 

 بعضي وقت ها ! هم بايد به فارغ ،مسئوليت اين بالي غيرطبيعي رو به عهده نمي گيرم، خب

 التحصيلي فكر كرد).
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