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“True ornament is not a matter of prettifying externals. It 
is organic with the structure it adorns, whether a person, 
a building, or a park.”
Frank Lloyd Wright

»تزیین واقعی، تنها آراستن ظاهری نیست، بلکه با موضوعی که به 
تزیین آن میپردازد در پیوندی ذاتی است، خواه آن موضوع انسان 

باشد، ساختمان یا یک پارک.«

کتابی که پیش رو دارید، مجموعه گردآوری و تدوین شده از سمینارهای خانم فرشید موسوی، برگزارشده در 
مدرسه تحصیالت تکمیلی طراحی دانشگاه هاروارد است. در این کتاب موسوی چنین مطرح میکند که عملکرد 
تزیینات تنها جنبه زیباشناسی نداشته بلکه میتوانند به مثابه تولیداتی فرهنگی مورد استفاده قرار گیرند. از آنجا 
که تزیین نتیجهای از طرح آرشیتکت است، جزیی جدایی ناپذیر از معماری بوده، فرم خلق میکند، خود را از 
سایر ساختمانها متمایز نموده، در حوزه هنری و فرهنگی شهر مشارکت کرده و موجب میشود تا ساختمان 
به گونهای متفاوت توسط مخاطب درک شود. موسوی بر این باور است که در جامعهای مدرن، فرمهای ساخته 
شده به طرق متفاوت با مردم ارتباط برقرار نموده و گونههای مختلفی از اثرات و احساسات را تولید میکند. این 
ذهنیت، محیط ساخته شده پیرامونی را به بافتی اجتماعی تبدیل نموده و عرصهای فرهنگی که افراد مختلف در 

شکلگیری آن نقش ایفا میکنند را خلق میکند.
پرداختن به موضوعی مانند پوسته ساختمان، مقولهای چند وجهی است، بستر پروژه، کانسپت، برنامه داخلی 
ساختمان، تکنولوژی ساخت و… از جمله مواردی است که درطراحی نما، همواره طراحان را دچار چالش نموده 
است. نمایی که در مقیاسی کالن، فرم دهنده جدارهها و چشم اندازهای شهری بوده، زیبا یا زشت، همگون یا 
ناهمگون، صلب یا شفاف، سرگرم کننده، مهیج، بیهویت، صریح و… همه و همه نه تنها اثراتی را به بیننده 
منتقل میکند، بلکه به گونهای ادواری میتواند نمودی از فرهنگ رایج را به نمایش گذارد. پی بردن به این 
موضوع که در پس پوسته ساختمانهای مورد بررسی در این کتاب، تفکری عمیق توام با کانسپتی منحصر به 
فرد قرار دارد، میتواند موجب تجدید نظر در الگوبرداریهای صرفا مبتنی بر ظاهر شده و راهنمایی جهت باز 

تعریف تزیین باشد.
نخستین عاملی که من را جذب این کتاب نمود شاید عنوان کتاب و ارتباط آن با نویسنده باشد. تصور پرداختن 
را  کنجکاویم  داشتم،  ذهن  در   )ornament( تزیین  واژه  از  که  تعریفی  با  موضوع،  این  به  موسوی  فرشید 
برانگیخت و پس از مطالعه کتاب، زاویه دید پرداختن به موضوع تزیین، طبقهبندی منحصر به فرد، ارائه فنی و 
گرافیک گویا در تحلیل و آنالیز، به همراه این فکر که موضوع کتاب و مطالب آن میتواند اطالعات بسیار مفیدی 

را در اختیار مخاطب قرار دهد انگیزهام جهت ترجمه آن بود.
در اینجا الزم میدانم تا در رابطه با ترجمه واژه ornament در این کتاب، عنوان کنم که ترجمه این لغت 
براساس معادل پارسی موجود در فرهنگ لغت صورت گرفته هرچند که شاید بیانی جامع از مفهوم حقیقی آن 
در مقایسه با آنچه در ادبیات معماری معاصر، فارغ از جنبههای دکوراسیون مورد استناد قرار گرفته است، نباشد.

در ادامه امیدوارم که مطالب این کتاب مورد استفاده معماران و دانشجویان قرار گرفته و مشتاقانه منتظرم تا 
متخصصان و صاحبنظران از نظرات سازنده خود بهرهمندم سازند.

آزاده پاینده رخشانی
پاییز 1391



عملکردتزیین
براساس سمینارهای برگزار شده در دانشگاه هاروارد

فرشید موسوی، همکار پروژه: میشل کوبو1
ــت ، که آن رابا ضبط پیوسته نیروهای شکل  ــازوکارهایی اس معماری به منظور ارتباط با فرهنگ نیازمند س
دهنده جامعه، به عنوان ابزاری جهت نیل به اهدافش، به دست می آورد. بنابراین مادیت معماری دارای ماهیتی 
ترکیبی است متشکل از نیروهای آشکار و پنهان)معماریـ  فرهنگ(. مفاهیم و کانسپت های جدید مرتبط با این 
ــرفت و بالندگی رسانده و خود را در قالب ترکیب های زیباشناسانه و اثراتی2 نو  ــت که معماری را به پیش ابزارهاس

بیان می کند. در واقع این اثرات جدید هستند که امکان ارتباط مستمر با شهرمان را فراهم می آورند.
در طول تاریخ ترکیب زیباشناسی ساختمان ها با شیوه های گوناگون مورد واکاوی و کاوش قرار گرفته است. 
در قرن بیستم، مدرنیسم شفافیت را به عنوان مصداق صریح عناصر معمارانه فضا، سازه و برنامه ساختمان مورد 
ــتفاده اسمی از شفافیت به نفع ارتقا  ــت که در جریان های معاصر، بحث اس ــتفاده قرار داده، این در حالی اس اس
ــده است. برای مثال، پست مدرنیسم از دکور  ــاختمان ها به بحثی منسوخ و قدیمی تبدیل ش مفهوم بیانگری س
ــفافیت استفاده کردند، در حالیکه سبک  ــم از هندسه کوالژ به عنوان سبک هایی به جای ش و دکانستراکتیویس

نمی تواند خود را به راحتی با تغییرات فرهنگی وفق دهد.
ــه کاررفته در تولید بیان های  ــین ب ــرایط ما را وادار به ارزیابی مجدد ابزارهای پیش ــال حاضر برخی ش در ح
ــت که آنها را "هیچ"3خطاب  ــرایط شامل تعداد فزاینده گونه های ساختمانی اس ــاختمانی نموده است. این ش س
ــگاهی، مراکز خرید، سینپلکسها4 )مراکز نمایشی و تئاترهای  می کنیم. در پروژه هایی مانند دپارتمان های فروش
ــتن  ــت. تکنولوژی معاصر و نیاز به داش چندگانه(، کتابخانه ها، و موزه ها، نیازی به ارتباط بین درون و بیرون نیس
ــته و کنترل شده، وجود ویدهای خدماتی، اتاق های تاسیسات، فضاهای انباری، و اتاق های سرور  محیط های بس
بزرگتری را ایجاب می کند که این خود موجب باال رفتن اندازه این ساختمان ها گردیده است. عالوه بر این، نقش 
معمار به طور فزاینده ای در طراحی پوسته بیرونی تخصصی شده و طرح فضاهای داخلی به سایر طراحان واگذار 
ــاختمان لزوما از پیش مشخص نیستند، بر  ــرفت های نظری در این رابطه که استفاده کنندگان س ــود. پیش می ش
صحت این مطلب تاکید می کند. طراحی ضوابط محیطی جدید به منظور دستیابی به راندمان بیشتر در انرژی در 
شرایط کنونی سهم بیشتری ایفا می نماید. به عنوان مثال، شیشه به تنهایی قادر به کنترل موثر درجات مختلف 
عوامل محیطی نبوده و می بایست از طریق الیه الیه شدن یا ایجاد مناطقی مات که موجب افزایش کارایی حرارتی 
ــتفاده از شیشه در ساختمان ها را به گونه ای تغییر می دهد و دیگر  ــد، تقویت گردد. این موضوع اس آن خواهد ش
ــفافیت محض، قادر به ایجاد بیان ساختمانی نیست. در تمام این نمونه ها، به نظر می رسد معماران می بایست  ش
معنایی را به ساختمان ببخشند که مستقل از فضای داخلی بوده و در عین حال با محیط شهری در تعامل باشد. 
ــت. در حال حاضر، این نقش می تواند) با  ــاختمان نیس لزوما نقش یک معمار، دیگر درگیری در تمامی کالبد س
ــاختمان را از سطح نما تا کلیت کالبد ساختمان مورد  ــتر( هم افزایی میان درون و بیرون س عمقی کمتر یا بیش

خطاب قرار دهد. 
ــا بیان ساختمان ها را دچار دگرگونی ساخته است. فارغ شدن از بیان درونی، و یافتن  ــاله ای اساس چنین مس
ابزارهایی که از طریق آنها معماری بتواند با محیط شهری آمیخته شود را می توان به عنوان فرصتی مغتنم قلمداد 
نمود. واضح است که به واسطه وجود جامعه چند فرهنگی و به شدت جهان میهنی، ارتباطات سمبولیک به دلیل 
دشواری یافتن توافق بر سر معنای سمبل ها و آیکون ها بسیار دشوارتر پاسخ خواهند داد و عالوه بر آن، ابزارهای 

بیانی ممکن است کمتر قابل فهم بوده و قادر به ایجاد همگرایی و تقارب با فرهنگ نباشند.

تزیین موضوعی وابسته به شرایط: دکور و ارتباط
ــن درون و بیرون  ــی را تعریف کرد. ارتباط بی ــاط، می توان چهارچوب های ــی برای مفهوم ارتب ــر تاریخ از نظ
ــیعی را در بر می گیرد، از فضاهای کادر شده رومیان گرفته تا تاثیرات تاتری معماری  ــاختمان ها محدوده وس س

1- Function of Ornament: Studio at Harvard University Graduate School of Design, Spring, 2006.
2 - Affect
3 - Blank
4 - Cineplex

 



ــمپر تا مخالفت آدلف لوس با آن. از نظرسمپر، ملزومات عملکردی و سازه ای  باروک، از تئوری  تزیین گاتفرید س
ــت. از طرف دیگر، به  ــبت به اهداف معنایی و هنری تزیین، از درجه اهمیت کمتری برخوردار اس ــاختمان نس س
عقیده لوس تزیینات جرم محسوب میشده، از دیدگاه او تزیین در جوامع سنتی به عنوان ابزاری برای تمایز بوده، 
حال آنکه جامعه مدرن نیازی به تاکید بر فردیت ندارد، بلکه در مقابل می بایست آنرا فرو نشاند. بنابراین از نظر 

لوس تزیین عملکرد اجتماعی اش را از دست داده و غیر ضروری شده بود.5
ــفافیت را به معنای»صادق  ــفافیت به حوزه معماری وارد شد و ش ــواس زیادی نسبت به ش ــم با وس مدرنیس
ــیوه بکارگیری دکوراسیون در طبقه اشراف به شدت  تر« نمودن معماری مطرح نمود. درحالیکه این مفهوم با ش
ــهر را راندو و  ــت آنها را مرئی، ش در تضاد بود. معماری دیگر مامور به پنهان کردن عملکردها نبود، بلکه می بایس
ساختمان ها را خوانا می ساخت، و این پارادایم غالب، معماری و شهرسازی را به سمت اتفاقات دهه 60 میالدی 

رهنمون ساخت.
نقد این دیدگاه در دهه بعد شکل گرفت، که در وهله اول، رابرت ونتوری و دنیس اسکات براون این پارادایم 
مدرنیست را بی معنی دانسته و آن را تقبیح کردند و پیشنهاد جایگزینی شفافیت را با دکور ارائه نمودند.6 از نظر 
آنها دکور کمک می کرد تا ساختمان ها با قلمرو شهری ادغام شده و از دید مردم معنی دار گردند، پیشنهاد آنها بر 
گسست شدید بین ساختمان به عنوان یک موضوع عملکردی و ساختمان به عنوان موضوعی بیانی صحه گذارد 
و تناقض بین فضا، سازه و برنامه را از یک جهت و نقش بیانی ساختمان را از جهت دیگر به عنوان عاملی خالق 
ــتدالل کردند که آرشیتکت ها، با تکیه بر تولید مفهوم از نظم های  ــکات براون اینچنین اس پذیرفت. ونتوری و اس
درونی ساختمان ها، از مفاهیم فرهنگی »آماده استفاده« 7در معماری که آن را قادر به ارتباط با طیف وسیعی از 

مردم می ساخت، غافل شده اند.
ــوخ گردید و دلیلش را می توان در فقدان زبان و سیستم فهم  ــرعت منس ــم به س ــت مدرنیس با این حال پس
مشترک دانست که نوع ارتباط پیشنهادی پست مدرنیسم مخاطب بیشتری را مورد خطاب قرار نداد. سمبل های 
به ارث رسیده همچنان وابسته به زمینه یا بازه فرهنگی خاصی باقی می مانند و توان بقا را با تغییر شرایط ندارند. 
اگرالزم است تا معماری همگرا با فرهنگ باقی بماند، نیازمند ساخت سازوکارهایی است که توسط آنها فرهنگ 

قادر باشد پیوسته تصاویر و مفاهیم جدید را، به جای بازیافت نمونه های موجود، تولید کند.

تزیین به مثابه نیاز: اثر و احساس
ــتم، ارتباط موثر با فرهنگ را از طریق ایجاد احساسات و اثرات استمرار  ــیاری از ساختمان های قرن بیس بس
ــابه نظر زیگفرید کراکایر درباره حرکت نمایشی توده مردم در یک استادیوم، »به موضوعی که در  می دهند.8 مش
آن جمع مورد توافق قرار گرفته)موج مکزیکی( فرم می دهد«9، در حالی که این ساختمان ها تاثیرات را مستقیما 

5 - ر.ک. گاتفرید سمپر )Gottfried Samper(، »چهار عنصر معماری: مشارکتی به سوی مطالعه تطبیقی معماری«، در مجموعه چهار عنصر 
معماری و سایر نوشتهها، کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، 1989؛ و آدولف لوس، »تزیین و جنایت«، در مقاالت منتخب، کالیفرنیا: انتشارات 

   .1997 ،)Ariande Press( آریاند
6 - ر.ک. رابرت ونتوری )Robert Venturi(، دنیس اسکات براون )Denise Scott Brown(، و استیون ایزنور )Steven Izenour(، یادگیری 

از الس وگاس: سمبولیسم فراموش شده فرم معمارانه، کمبریج:انتشارات دانشگاه ام آی تی، 1972. 
Ready made - 7. سبکی هنری که اولین بار توسط هنرمند فرانسوی مارسل دوشان Marcel Duchamp مطرح و به کار گرفته شد. به این 
ترتیب که با انتخاب وسایلی بسیار متداول و معمولی و تا حدی تغییر دادن آنها یک محصول هنری تولید می گردد. از آنجا که در این روند تولید، 

کمترین اثر متقابل بین اثر و هنرمند وجود داشت، فرمی به غایت مینی مالیستی را تاآن زمان معرفی می نمود. 
 GillesDeluze and Felix( 8- جهت مطالعه تعریفی از هنر به عنوان خلق احساسات و تاثیرات رجوع شود به گیلس دلوز و فلیکس گواتری
Guattari(، فلسفه چیست؟، نیویورک:انتشارات دانشگاه کلمبیا، 1994؛ به خصوص فصل هفتم؛ »درک، اثر و کانسپت« صفحات 200-163 و 
همچنین گیلس دلوز، فرانسیس بیکن، منطق احساس، ترجمه دنیل دبلیو اسمیت، میناپولیس:انتشارات دانشگاه مینسوتا، 2003؛ به خصوص فصل 

سیزدهم؛»قیاس« صفحات 91-99. 
9- زیگفریدکراکائر )SigfriedKracauer(، تزیین و انبوه مردم، ترجمه توماس ی لوین، کمبریج: انتشارات دانشگاه هاروارد، 1995؛ صفحه 79. 
در این مقاله کراکائر ادعا می کند که جایگاهی که یک دوره زمانی در روند تاریخی اشغال می کند را می توان براساس آنالیز اصطالحات نامرئی عامه 

مردم، که برگرفته از قضاوتهای همان عصر درباره خویش است، مشخص نمود.
 



از موضوع تولید می کنند]که حتما ممکن است مشخص شده نباشد.ـ  م[. این بناها بیان هایی را از نظمی داخلی 
ــتفاده از زبانی مشترک که ممکن است واژه های آن دیگر در دسترس  ــاخته )با اس که نیاز »ارتباط« را مرتفع س
ــاختمانی در طول تاریخ با  ــت که به صورتی پارادوکس گونه بیان های س ــند(، ایجاد می کنند. اینچنین اس نباش

خاصیتی ارتجاعی باقی مانده اند.
ــتند ساخته، اثرهایی که می توانند با  ــاخت برخی از این اثرهای بدیع مس این کتاب، تجارب معماران را در س
ــام فرهنگی آغاز گردند. هر چند آنها صرفا با فرم خالص و  ــده یا پیکر نگاری10 به عنوان ماده خ ــر درک ش تصاوی
دست نخورده استفاده نشده بلکه تجزیه و مجددا سر هم می شوند تا احساسات جدیدی را که به شکل های نوی 
از تجربیات پاسخگو هستند، بیافرینند. به این ترتیب است که معاصرشده و موجب پیشرفت می باشند. این مواد 
ــتند در زمان و  ــات، نیاز تدوین زبان بیانی را منتفی کرده و قادر هس ــتقیم از طریق احساس خام با اعمال اثرمس
ــوند. آنها )اثرها( ممکن است قیاس های غیر مستقیمی را ایجاد کنند، ولی هدف اصلی شان تفسیر  فضا جابجا ش
ــت. به عنوان مثال تجربیات جدید در ارتباط با داده ها، دیاگرام ها، و  نمودن نیروهای نامریی فرهنگ معاصر اس
ــی در کشف فرایندی بی واسطه در به تصویر کشیدن تکنولوژی به عنوان یک نیروی  ــایر روش های غیر نمایش س

فرهنگی موثر می باشند.
نمونه های بررسی شده در این کتاب حس درونی از نظم را آشکار می سازند، ثباتی که در تضاد با آن می توانیم 
تجربیات خود را محک بزنیم.11 برخالف تفسیر سمبولیک پست مدرنیسم از فرهنگ، طبیعت پویای فرهنگ نیاز 
به ساختمان هایی دارد که در هر برهه زمانی، بستر و زمینه خود را تعریف کرده و ثباتی درونی را توسعه دهند. 
ــتم ارزیابی  ــت که معماری توانمندی ایجاد ارتباط با فرهنگ و تکوین سیس دقیقا تحت این نظام های درونی اس
ــم مورد بی توجهی قرار گرفته بود، این  ــت مدرنیس ــت می آورد. بنابراین برخالف آنچه که در پس خود را به دس
نظام ها"بیان های صرف در معماری" که از فرهنگ جدا شده اند نمی باشند. موضوع این نظام ها ناب بودن آنها نبوده  
ــت. مقصود آنها منفصل بودن نبوده بلکه ترجیحا آلوده و آمیخته شدن به فرهنگ  ــازگاری و پایداری اس بلکه س
است. لوییس سالیوان کسی بود که این نیاز به سازگاری وسازمان درونی را در بیان های ساختمان پیشنهاد داد.12 
در ساختمان های سالیوان، مانند کلیه موارد مستند شده در اینجا، این سازمان درونی به تزیینی منتهی می شود 

که از سازماندهی متریال رشد یافته و از آن جدایی ناپذیر است.  
تزیین صورتی است از الیه های زیرین متریال و بیانی است از نیروهای جاگذاری شده در پروسه ساخت و ساز، 
مونتاژ و توسعه. از طریق تزیین مصالح اثراتشان را منتقل می کنند. بنابراین تزیین جزئی الزم و جدایی ناپذیر از 
موضوع بوده و مانند ماسکی مدعی)پوسته تزیینی در پست مدرن( برای ایجاد معنایی خاص نمی باشد، هرچند 
ــته نقش ایفا کند )چرا که بیان معانی اتفاقی، محتمل و یا  ــت در تبیین مفاهیم محتمل یا ناخواس که ممکن اس
ــته، ویژگی تمام فرمهاست(. تزیین، هیچ نقش و هدفی برای بزک نداشته و در آن هیچ معنای مستتری  ناخواس
وجود ندارد. در بهترین حالت ها، تزیین به»نشانه ای تهی« بدل می شود که قادر به تولید تعداد بی شماری طنین 

است.
ــط پست مدرنیسم، با جنبشی خود محدودکننده از احتمال تا  ــده توس در حالیکه دکور و بیانگری ترویج ش
واقعیت که قابلیت خلق هیچ مفهومی جدید را نداشته، متناظر شده، تزیین با تجسم خالقانه مجاز هم راستاست. 
بزک و دکوراسیون محتمل الوقوع بوده و می تواند »ارتباط« و تشابهاتی را تولید کند، در حالیکه تزیین ضروری 

است و مولد اثرات و طنین هاست.

تاثیرات ترسیمی
ــی های این کتاب نشان دادن این مطلب است که تزیینات به طور ذاتی به تاثیرات معمارانه گره  هدف بررس
خورده اند. در دفتر مرکزی شرکت سیگرام، تیرهای آی شکل با دقت به الیه فلزی ساختمان وصل شده تا تاثیری 
عمودی را ایجاد نمایند. کارخانه ریکوال الفن13 صفحات فلزی شیبدار با ارتفاع های متفاوت را در جداره بیرونی به 
منظور ایجاد تاثیر سنگینی به کاربرده است. شبکه مورب با پانل های شیشه ای مقعر و محدب که با دقت انتخاب 
شده اند، به جداره بیرونی فروشگاه پوشاک پرادا در توکیو تاثیر باالپوش گونه ای را داده اند. برج اداری ماری اکس 

10 - Iconography
11- ر.ک. ای.اچ. گمبریچ )E.H.Gombrich(، معنی نظم: پژوهشی در باب روانشناسی هنر دکوراتیو، نیویورک:انتشارات فیدن، 1984.

12- ر.ک. لوئیس اچ. سالیوان، »پیرایه در معماری«، در گفتگوهای مهدکودک و سایر نوشته ها، نیویورک:جورج ویتن بورن و همکاران، 1947.
13 - Ricola Laufen 



ــازه و دو  ــبکه قطری در س ــتفاده از ش ــتم تهویه مورب را معرفی نموده، در این بنا اس در خیابان 30 لندن سیس
ــه در ایجاد اثر مارپیچی فرم شرکت نموده اند. هیچکدام از این تصمیمات خاص برای عملکرد داخلی  رنگ شیش
ــاختمان ضروری نبوده بلکه در چشم انداز شهری موثرند. فریت ها14، لعاب دادن، صفحات برش خورده با لیزر،  س
ــی شکل، صفحات پرفراژ شده، تایل بندی های پیچیده، و الگوهای  ــه ای، ورقهای طرح دار قوس تیوپهای شیش

سازه ای نمونه هایی از تزیینات عصر ما هستند.
ــاخت که این موارد به صورت متداول در دو مسیر مخالف هم  ــکار س ــده آش ــی موارد ذکر ش فاز اولیه بررس
ــمت این طیف، مجالت پر زرق و برق معماری با تصاویر عالی وجود دارد که  ــده اند. در یک س ــازی ش مستندس
ــاختمان ها را بدون ذکر دالیل به وجود آمدن آنها نمایش می دهد. در طرف  ــط این س ــده توس تاثیرات خلق ش
دیگر، مجالت پیچیده ای هستند که ساخت بنا را با جزییات فراوان مستند نموده اما به ندرت به همراه هرگونه 
توضیح درباره موتیف هایی است که به انتخابی خاص یا اثرات بدست آمده، منتهی شده است. رویکرد گرافیکی 
این تحقیق قصد دارد تا پلی بر روی این شکاف ایجاد کند و فرایند ساخت ساختمان ها و تولید اثرات را به عنوان 

اتصالی یکپارچه مورد بحث قرار دهد، به عنوان دو حوزه ای که از درون به هم متصلند.
هر نمونه در چهار صفحه بررسی شده است، در دو صفحه روبرو. دو صفحه اول به بیان تاثیر و دو صفحه دوم 
ــتفاده شده برای تولید آن تاثیرات اختصاص یافته است. »برش پرسپکتیو« به منظور آشکارسازی  به متریال اس

رابطه بین متریال و تاثیر ایجاد شده، در هر نمونه به کار گرفته شده است.
ما سه طبقه بندی رابه نمونه ها نسبت داده ایم:

موضوع طبقه بندی اول، عمق می باشد. این طبقه بندی اجزای ساختمان را از عمیق ترین تا نازک ترین مرتب 
می کند: فرم، سازه، پرده15 ، و سطح16 . تزیین می تواند با روش هایی با عمق پیوند داشته باشد. می تواند با کل فرم، 
و سازه باربر کار کند، یا از ضخامت پوشش نما بهره گیرد. مقوله فرم شامل ساختمان هایی است که کل تشکیالت 
ساختمان برای تولید یک نتیجه بیانی به کار گرفته می شود. مقوله سازه شامل آن دسته مواردی است که از سازه 
باربر ساختمان برای تولید تزیین استفاده شده است. مقوله پرده، شامل مواردی است که نقش خود را از طریق 
ــوند، ایفا می کند و دیدهایی از فضای داخل ساختمان  ــاختمان قرارداده می ش الیه هایی که بین درون و بیرون س
را برای بیرون حفظ می نماید. موضوع سطح شامل آن دسته از مثال هایی است که به نما الیه ای مستقل و کامال 

منفک از درون را اضافه می کند. 
ــه ای مانند برنامه ساختمان تا  ــیار ریش ــت که از محتویات درونی بس ــاس متریال اس طبقه بندی دوم براس
بیرونی ترین، مانند عالئم تجاری، مرتب شده است. این بخش مشخص کننده این مطلب است که موضوع متریال 
در معماری شامل نیروهای پنهان و آشکاری است و دستکاری متریال در پاسخ به این نیروها، ساختار تزیین را 

ایجاد می کند.
ــده می پردازد. تاثیر متقابل بین عمق )فرم، سازه، پرده، یا سطح( و  ــوم به موضوع اثرایجاد ش طبقه بندی س
ــاختمان، تصویر یا رنگ( تولید تزیین می کند)از قبیل تایل بندی های پیچیده،  متریالی خاص )ازقبیل برنامه س
ــازه ای( که باعث تولید تزیینی می شود که اثرات منحصر به فردی را در هر  ــده، یا الگوهای س پرده های پرفراژ ش

نمونه منتقل می کند.
چند گرایش در این تحقیق به نمایش گذاشته شده است:

کارخانه ها و گونه شناسی های تجاری خرد را اغلب می توان در مقوله عمق سطح یافت. مرکز تولید و آموزش 
آی بی ام، کارخانه اپلیکس، و کارخانه ریکوال مولهوز و کلیه کارخانه هایی که با توجه به نداشتن نیاز رابطه بین 

درون و بیرون، عمق میکرونی سطح را برای تولید اثرات خاص به کار می برند. 
برج ها را معموال در مقوله های فرم و سازه می توان قرار داد. همانطور که سالیوان پیشنهاد داد برج ها نیازمند 
بیان هایی ذاتی و باطنی هستند.17 برج های تجاریـ  مسکونی مارینا سیتی که به صورت عمودی شیاردار شده اند؛ 

frit- 14. ترکیبی سرامیکی که در کوره مخصوص ذوب گداخته شده، سپس سرد می شود تا به شیشه تبدیل و دانه دانه می شود. فریت ها بخش مهمی 
از موادی هستند که در ترکیبات لعاب، میناکاری و سرامیک های لعابدار استفاده می شود. 

15 - Screen 
16 - Surface
17 - ر.ک. لوئیس اچ. سالیوان، »بررسی هنرمندانه ساختمان بلند«، در گفتگوهای مهدکودک و سایر نوشته ها، نیویورک:جورج ویتن بورن و 

همکاران، 1947.



هتل کپسول نمونه ای متراکم شده است؛ برج اداری ماری اکس در خیابان 30 مارپیچی حرکت کرده؛ ساختمان 
نوارپیچ جانسون واکس؛ ساختمان مرکزی سیگرام به صورت عمودی تزیین شده است.

ــان می تواند اثرات متفاوتی را بسته به تزیینی که خلق می کند، تولید نماید. دفتر مرکزی بانک  متریال یکس
لمبرت و کتابخانه بینک، هر دو توسط گوردون بونشفت از گروه اس او ام در یک بازه زمانی طراحی شده اند و نیز  
ــتم سازه »شبکه ای« مشابه در بخش بیرونی هستند. در بانک لمبرت سازه نسبت به دیوار پیرامونی  دارای سیس
در اولویت قرار گرفته، عقب نشستن شیشه و نمایش اعضای سازه ای به منظور تولید شبکه ای جهتدار مخروطی 

و تاکید بر اثر »مشبک« بوده است.
در کتابخانه بینک اعضای سازه ای با گرانیت و پانل های مرمر پوشیده شده اند تا جعبه نیمه شفافی را به عنوان 
تزیین، که به تولید اثری بافت دار کمک می کند، ایجاد نمایند. در این نمونه ها دو اثر متفاوت از دو تزیین متفاوت 

که از دو روند غیر مشابه حاصل شده اند، منتقل می شود.
سیستم های جدید تولید، امکانات زیادی را برای متفاوت شدن و سفارشی شدن فراهم نموده اند. این امکانات 
در خالل بررسی های انجام گرفته درباره الگوها در بخش های سازه، پرده و سطح، پیدا شده و اثرات متمایزی را 
در هر نمونه خلق می کنند. غرفه نمایشگاهی آییچی مدوالر و برپایه هندسه تایل می باشد. دپارتمان فروشگاهی 
ــاس بدون درز بودن و یکپارچگی الگو در لبه های یک قطعه مربع ساده )خیلی شبیه الگوهای  جان لوییس براس
اشر18( شکل گرفته است. میدان فدراسیون براساس یک هندسه دو بعدی منظم بوده که توسط یک سری تعمیم 
دهی های سه بعدی، پیچیده و پوشانده شده است. غرفه نمایشگاهی سرپنتین بر اساس الگوریتمی با قاعده که 

الگویی بی قاعده را تولید نموده و سپس آن را برش می زند، شکل گرفته است. 
ــیاری از نمونه ها،از طریق به کارگیری متریال متفاوت،  ــدن، اثری معاصر است که به کرات در بس متمایز ش
ــامل تایل بندی، رنگ، الیه دار کردن، پیکسل بندی یک الگوی تصویری و…  ــود. این متریال ها ش کاوش می ش

می باشند.
ــش  ــلی تصاعدی از نمونه های تاریخی تا معاصر را نمایش می دهند: از ش نمونه های چهار فصل کتاب تسلس
ــازه)66%(؛ چهار از  ــش از نه نمونه بخش س نمونه در بخش فرم، چهار نمونه مربوط به قبل از 1990 )60%(؛ ش
ــه از یازده نمونه بخش سطح)27%(. این آشکار می سازد که تاکید ویژه هر  ــانزده نمونه بخش پرده)25%(، و س ش
بازه زمانی بر چه چیز بوده است. بر بیان های فرمال و سازه ای در مدرنیسم، و بر پرده ها )به خصوص( و سطوح در 
نمونه های معاصر. مقوله پرده مفصل تر از بقیه بخش هاست، شاید این به دلیل نزدیکی زیاد با شرایط معاصر باشد، 
زمانی که آرشیتکت ها در قبال ایجاد عمق کمتر برای ساختمان ها مسئولند. پرده ممکن است معاصرترین طبقه 

بندی باشد که در حال حاضر از طریق آن بیان های ساختمان نمایش داده می شوند.

18 - Escher patterns




