
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 
 152  

                                                             

 

، از گذشته تا حالعملکردگرایی در معماری متضادتعاریف و مفهوم    

 

  راضیه ناغول

naghvalr@yahoo.com.ایران شیراز، اسالمی، آزاد دانشگاه کارشناسی ارشد، دانشجوی

 

 

 چکیده

امروزه به ویژه سند. عملکرد در معماری وا ژه ای است به ظاهر اشنا که ان را در کنار دو واژه دیگر ، صورت و ساختار، یکی از سه اصل حاکم بر معماری می شنا

حوزه نظریه با گذر از تجربه قرن گذشته و پیدایش و زوال گرایش هایی چون عملکردگرایی ،چنین به نظر می رسد که طرح موضوع عملکرد و پرسش از ان در 

قابل تبیین است ،چنان معنای عملکرد در معماری به مثابه مفهومی که در نسبت با انسان و فعالیت های او در فضای معماری پردازی معماری ضرورتی ندارد .

در دوره کنونی انچه بنیاد نظریه روشن و بدیهی به نظر می رسد که طرح هرگونه پرسش بنیادین از معنای عملکرد و جایگاه ان در معماری زاید می نماید .

در این دوره، تحول و اوایل قرن بیستم است .پردازی معماری را شکل داده است ،حاصل تجربه عملی و نظری معماری در گذشته و به ویژه اواخر قرن نوزدهم 

ی معماری را نیز تغییر رویدادها و نظریه ها به ویژه در اروپا و امریکا ،در عین دگرگونی دیدگاه ها نسبت به معماری ،معنا و جایگاه مفاهیم پایه در حوزه نظر

و گاه  چه امروز با ان مواجهیم تعدد آراءانمعماری، این ادعا را تقویت می کند.  و در حوزه عملکرد درداده است. نگاهی به نظریه های معماری در قرن گذشته 

خود معماری تضادها و تفاوت هایی بنیادین در معنای عملکرد در معماری است که حاصل ان ابهام در فهم معنای حقیقی عملکرددر معماری و در نهایت فهم 

در این مقاله تالش فاهیم جدیدی تعریف خواهد شد. های نوین و علوم جدید، معماری نیز در قالب م به عرصه آمدن تکنولوژی باای نزدیک،  در آینده  است.

بر اساس نیازهای انسانی، نسبت  آنو مفهوم  نقش عملکرد در طراحیمورد بازبینی قرار گیرد. در این راستا با مروری بر گرایی  بر این است که رابطه عملکرد 

 معماری با آن پیوندهای به باید معماری، عملکرد مفهوم از روشن تر تعریفی به رسیدن برایم و عملکرد در رابطه این دو بعد از معماری ارزیابی می گردد. فر

  .شودمی  معماری ممکن از واحد تعریف چهارچوب در تنها معماری عملکرد از واحد تعریف که می رسد نظر به و اندیشید یک کل سان به
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 معماری،عملکردگرایی،طراحی،فرم،عملکرد واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه

ر ن ه و  د  کر عمل ب  ا ب ر  د ی  ،سخن  ها ه  ا دگ ی د وجود  و  مدرن  ری  ما مع یش  یدا پ ا  ب ا  ذ ل یست  ن مروزی  ا بی  مطل

است کرده  ر  ا سی ب ا  ر ین حیطه  ا ر  د ر  ا ت گف د  متضا ه  گا و  وت  فا ت های تاریخ و تئوری معماری اندیشیاز مجموعه هم. م

نظران های معماران و صاحبشود، حاصل تعاریف نظری در آراء و نظریهخوانده می« عملکرد»و هنرآنچه امروز در ساحت معماری 

ی حقیقی آن بدون چیستی این مفهوم و فهم معناپردازی معماری و به ویژه قرن بیستم است. بر این اساس، تأمل در تاریخ نظریه

این .اند، ممکن نیستپردازی معماری داشتهای در تحول مفاهیم بنیادین نظریهمطالعۀ چیستی آن در آرای بزرگانی که سهم عمده

 مقاله بر آن است که به جستجوی ریشه های معنای عملکرد در تفکر عملکرد گرایی بپردازد و در نهایت تصور امروز ما از معنای

امروزه تصور رایج نسبت به عملکرد گرایی معنای عملکرد را نیز چنان تحت تاثیر عملکرد در عملکرد گرایی را مورد بازنگری قراردهد .

به همین دلیل کم توجهی به  قرار داده که هرگونه توجه به اصالت عملکرد در معماری ابتال به عملکردگرایی صرف خوانده می شود.

ری به مثابه راه حل پرهیز از عملکردگرایی ،مفهوم عملکرد در معماری امروز را دچار مشکالتی کرده است. این نقش عملکرد در معما

ترتیب در مواجهه با عملکرد از هرگونه مطالعه کمک میکند تا بتوانیم تصویر واقعی تری ار عملکردگرایی پیش رو داشته باشیم و بدین 

به مطالعه تحوالت در اندیشه ها و منابع در این مطالعه کتاب ها و مقاله هایی هستند که  عمدهسوتعبیر نسبت به ان مبرا باشیم. 

.جریان ها در تاریخ معماری از قرن هجدهم به بعد 

 

 

 

 ادبیات تحقیق
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می  ا  ر ا  ن ب که  ست  ا یقه ی شخصی  سل و  ذوق  شود. می  ن ن خالصه  ا ر  د ی  ل و ست  ا ر  ا و ست ا کرد  عمل ر  ب ری  معما

می  روح  ن  ا ر  د و  د  ز استسا ر  زگا سا خود  ا عصر  ب که  شد  ا ب می  ر  معما د  ن ز ر ف ری  معما ن  دمد. ا و ی ل سا ویی  ل

میس  نی چون  ا ر معما ات  ظری ن ا  ب که  ود  ب ی  ن ا ی جر ن  ندگا زکن ا غ ا ز  ا ست  ا کرد  عمل ع  ب ا ت رم  ف ه ی  گفت ا  ب

ا  ر نات  ی ئ ز ت و  د  ن ست ن ا د می  دگی  ن ز ی  را ب شینی  ما ا  ر ه  ن خا ه  گرو ن  ی ا . کرد ا  ید پ ه  م ا د ا ه  ی ز و ب ر وکو ل و  دروهه  ن و

یت  ا هی جن ت ردی  ب ر کا ر  ی غ و  ینی  ئ ز ت صر  نا ع ز  ا ا  ن ب چه  هر  که  ا  ن ع م ن  دی ب  ، ر یشت ب ا  ر ر  ه طور خالصه کمت ب و 

مفهوم ه  ب شد  ا ب ر  ودن  ت ب ا ر گ کرد  عمل که  و  رد  ا د د  ا ق ت ع ا صل  ا ن  ی ا ه  ب دروهه  ن و میس  ست. ا ر  ت زدیک  ن ن  ا

یده ی ا ز ا  ر ری  معما ع  ق ا و ر  د ه  گرو ین  ا . د ر دا ن ری  معما ا  ب باطی  ت ر ا چ  هی ه  ز ا ت ی  ها رم  ف د  جا ی خود  ا ی عصر 

یکن  ل ق. خل ی  را ب یست  ا ه  ل سی و ا  ه ن ت ر  معما و  ست  ا خود  ن  ما ز د  ن ز ر ف ری  معما ن. ا ح  ا طر و  ر  معما ه  ن ندو  ن ا د می 

است ن  ختما سا ز  ا بخشی  نات  ی ئ ز ت : ه ک د  قدن معت ین  ا ر  ب گر  دی ی  ا ،  .عده  ر یشت ب د: ی گو می  ه  ن نگو ی ا ر  و م ز  ل ر چا

. ست  ا ر  یشت صلب ، درا ا ر ه  ریف گذشت عا ت : ه ک ست  ا ین  ا ر  ب ر  ا وشت ن ر  ا ت ه گف ژ ا و ی  ا ر ب و  یم  ن کشا ب لش  چا ه  ب د  ی ا ب

م شوی ل  ئ ا ق ریف جدیدی  عا ت د  ن ا ه  ود ب ده  ا ف ست ا د  ور م ها  مدت  که  ی  ی  .ها

 

 مفهوم عملکرد

 خواندمی  ونوستاس و تاسیلیوتی ،  تاسیفرم زیمتما ۀخواست سه ۀبرآورند را یمعمار کتاب، ده از اول کتاب در وسیتروویو

 باشد مسکونی بینقص یواحدها شیآرا که شودیم نیتأم یزمان شیآسا شود؛ ساخته ییبایز و ش،یآسا دوام، به توجه با دیبا بناها : 

 ۱۳۸۸ وس،یتروویو.( باشد شده ساخته شیخو خور در و مناسب شکل به ساختمان قسم هر و نکند، جادیا یمزاحمت استفاده در و

 تا گرفته خانه کی در ها اتاق یریقرارگ بیترت از بنا، یکاربرد شیآسا زانیم از بود تاس عبارتیلیوتی وس،یتروویو نظر از) ۲۵ ،

 (.(Capon, 1999, 31شهر در بنا تیموقع

 بوده برخوردار تیاهم از زین یروم نظر صاحب معماران گرید نزد ییبایز با آن نسبت و یمعمار در یتیلیوتی به توجه

 (Kruft, 1994, 26-27) (De Zurko, 1957, 29-30).است رفته کار به ایشان  رساالت در و
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. است برده کار به ساختن و ییبایز انیم نسبت و یمعمار کالبد یهایژگیو شرح در را اصطالح نیا زین دوبُوه ونسان ،یوسط قرون در

(De Zurko, 1957, 37) 

 معماری که است باور این بر ویتروویوس مانند آلبرتی.میخورد  چشم به زین یآلبرت یآرا در یتیلیوتی رنسانس ۀدور در

 استفاده یمعمار بر کم حا اصل مثابه به " نسینیکانو " حازاصطال " تاسیلیوتی "مفهوم حیتوض در او .شود یم آغاز تاسیلیوتی از

 وسیتروویو از یرویپ به زینو (Capon-1, 1999, 10)ردیگیم کار به را یتیلیوتی مفهوم بناها مختلف یعملکردها شرح در و کند یم

 (Kruft, 1988,89)است. دانسته یمعمار اصل سه از یکی را  تایلیوتی ،

 یمقوالت معمار ۀباررد که کاپن تیاسم دیوید اتحالاصط یبررس در یفرانسو معماران هجدهم میالدی و هفدهم قرن درهمچنین 

 غالب کهو به کار بردند  ندکرد ییشناسا وی یمعمار اتینظر در را یمتعدد یها گانه سهبوده است،  معاصر ۀدور تا باستان ونانی از

 عملکرد برمفهوم داللت یبرا یاصل حاصطال چهار که دهدیم نشان ین بررسیا .بودند ریپذ قیتطب وسیتروویو مشهور ۀسه گان با آنها

 . فانکشن و نسینیکانو ،یتیکومود ،یتیلیوتی :است رفته کار به یمعمار

(Capon-2, 1999, 20) (Capon-1, 1999, 349-353) 

 

 

 تحلیل مفهومی اصطالحات و واژگان

می توان نسبتی واژگان مرتبط با عملکرد معماری و تعابیر مرتبط با ان ها براساس انچه تاکنون گفته شده است، میان اصطالحات و 

هر یک از براساس این جدول، می توان چنین نتیجه گرفت که طرح است. قابل  ۱در قالب جدول شماره تعریف کرد که این نسبت 

اصطالحات و واژگان بررسی شده در قالب تعابیر مرتبط بر وجوهی محدود از معماری تاکید داشته اند که محدودیت هایی نیز در 

 تبیین مفهموم عملکرد معماری ایجاد کرده اند. 

 

 جدول تحلیلی اصطالحات و واژگان مرتبط با عملکرد معماری و تعابیر مرتبط با معماری. -۱جدول

 تعبیر سیستمی تعبیر مکانیکی تعبیر زیست شناختی تعبیر کاربری 

    )ابزاری( یوتیلیتی
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  )کالبدی(  )کالبدی( کومودیتی

 )تعاملی(   )کالبدی( کانوینینس

 )تعاملی( )کالبدی( )کالبدی()تعاملی( )ابزاری()تعاملی( فانکشن

    )ابزاری( سومندی)یوس(

  )عملی()کالبدی(   بودن)پرکتیکالیتی( عملی

 )تعاملی(    تطابق با مقصود)پریس(

 )تعاملی(    ضرورت)نسسیتی(

 

 عملکرد و رابطه آن با انسان

مشهورمعمارواگنر اتواست.بودهمعمارانازبسیاری خاطردغدغه،انسانازترکاملمدلییافتنلذاوانسانیهاینیازبهتوجه

ایجاد برایکهداشتعقیدهودانستمیزمانآوریفنوهاتواناییانسانی،هاینیازراهنرمندانهخالقیتگونههرشروعریشیتا

 هنرمندانهکارهایخلق سازوکارهایترینمهمازدسترسدرومصالحهواییوآبشرایطمکان،روحبهتوجه، زمانبامناسبهایفرم

 اونظربهاست. 

 

'The Starting-point of any artistic creation must be the needs, the abilities, the means and the 

characteristics of “our” time…. When considering the solution to a problem, how appropriate is 

it to its contemporaries, the task, the genius loci, climate conditions, the available materials 

and pecuniary means…The realism of our time must permeate the work of art. 

Otto Wagner (1894 in Vienna Academy), in Gossel 1991: 88.  
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 معماری در عملکرد و فرم نسبت

دانشنبوداماداردتوجهی خاصروحیوشناختیروانهاینیازبهانسان،زیستیهاینیازبرعالوهطور خاصبهموهولیبنا به نظر

بهانسانیهایهای نیازمدل(۱۳۷۵،۱۹۸۷مازلویابی به تعریف جامعی از عملکرد میداند.)دستعدماصلیعلترازمینهایندر

قرار توجهموردمحیطیطراحینظریمبانیتوسعهزمینهدرپژوهشگرانتعدادی ازتوسطمازلوآبراهامسویازشدهارائهمدلویژه

 (۱۹۷۷،سیلوراشتاینوگاواایشیگرفته است.) الکساندر،

 

متکیانسانرواینازشوندمیزادهانسانباتولدبدودرهستندوانسانذاتیودرونیواملعن انسانیازهایوهاانگیزهمازلونظربه

رفعجهتدروارادهرویازراعملوایناستخودهایخواستارضایجهتراهییافتنجستجویدرخوددرونی هایانگیزشبر

سعیخوددرونیهای انگیزهبرمتکیوآنهایقابلیتدرتغییرومحیطباتعاملطریقازانسان لذادهدمیانجام خاصنیازی

محیط بهتواندمیکهاستآنهایقابلیتوکالبدیمحیطسطوحدرتغییرات طریقازوداشتهخویشنیازهایبهیابیدستدر

 یکدروبندیدسته برترنیازهایواولیهیااساسینیازهای گروهدوه براانسانینیازهایمازلو(۱۹۹۸بی،مطل).بخشدمعنا

ترینقویکهانساناولیهنیازهایازسطحتریندرپایینکندمیرتبه بندی ترینضعیفتاترینقویازراآنهامراتبیسلسلهنظام

بهنیاز،هانیاز اینارضایازبعدداردقرار امنیتوایمنینیازبهآندنبالبهو جسمانیهاینیازمیشودمحسوبنیزآنها

میدستاستخودشکوفاییهمانا کهاولیهنیازهایازسطحباالترینبهسپسوگرفتهاوج خویشبه حتراماوخویشاوندی

اولیهقوینیازهایارضایازپسخود واقعیمعنایبهعالینیازهایعنوانبهوباالترایمرتبهدروزیباییشناختبهنیازیابد

 مازلو)  دندارحضور فعالایگونهبهنیازها،مراتبسلسلهتمامیدرمازلوقولبهچهاگرمینمایدبروزانساندرواقعبهکهاست

،۱۹۸۷)

فرم به هر دو ساختار داخلی و خارجی و به اصولی که به کل آن وحدت می بخشد، بستگی دارد. فرمی که یک طرح معماری به خود 

میگیرد، عملکردساختمان را کنترل خواهد کرد. شناخت عملکرد یک فضا قبل از ادراک فرم آن صورت میپذیرد. از سوی دیگر فرم 

تامین و پذیرش آن عملکردها دارا باشد. عملکرد هر فرم نیز بر اساس مفاهیم محتوایی آن  الزم را برای باید قابلیت های بالقوه می

 (Forty, 2000, 178)معنا پیدا میکند. 
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 بررسی نظریه های عملکردگرایی

میگردد. تک عملکردی ، عملکردی که هر فرم پیدا میکند به عنوان یک ضابطه و قرارداد از خارج بر آن تحمیل در رویکرد مدرن

استفاده کننده گان از  در راستای خواسته های متفاوت بودن فضاهای معماری مدرن و عدم انعطاف پذیری آنها جهت ایجاد قابلیت

 (Curtis, 1984) .استبارها مورد پرسش واقع شده  ،فضاهای معماری

شوند. لذا فرم به  این دو کیفیت با هم ادغام یا بر هم نهاده می،عملکرد و فرم معماری  ، با رد کردن ایده تضاد بیندیکانستراکشن 

  می دهد.طور نسبی پاسخ ه ب ی در فرایند طراحی کالبد معماری عملکرد های خواستهبه عملکرد را تبیین میکند و ،بیان خود 

Peter and Leuthauser, 1991)                           ) 

الزاما با معماری رابطه مستقیم خود روندی را دنبال میکند که  عملکرد تابع فرم نیست. فرم برای تولید، فرم تابع عملکرد یا فولدینگ

های ساخت را نیز معلول خود میسازد. سازه تابع فرم  بلکه تکنیک نه تنها عملکرد ،ندارد. فرایند طراحی در معماری پرش کیهانی

کامال تحت تاثیر قرار گرفته است. با افزایش تعدادعملکردها در ،های پیچ و تاب خورده و تاشده  است و بعد کاربردی در زوایای فرم

های مربوطه، یک دغدغه جدید خواهد  زمان با نمایش یک معماری مناسب با مصالح و سازه دوران جدید، برآوردن احتیاجات هم

نیک  )های جدیدی در نگرش معماران خلق خواهد کرد. عناصر چند عملکردی به عنوان یک ابزار معماری، روش بود. شناخت

  (۱۳۹0،فطرت

جدید از  یهای معماری هستند، با تعریف های جدید معماری از قبیل معماری پایدار و نانو معماری که فراتر از سبک در تکنیک

، هدف نهایی تامین شرایط و نقش عملکرد در این جامعه و مابین انسانها نیازهای جامعه انسانی و به دنبال آن مفهوم جدید معماری

 (۱۳۹۱)احدی، .آسایش میباشد
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 معنای عملکرد در عملکرد گرایی 

چنان چه اشاره شد کاربرد واژه عملکرد یا انچه به زبان نگلیسی فانکشن خوانده می شود تا اغاز قرن بیستم بر یک معنای واحد و 

گرایی در قرن بیستم دقیق تر بنگریم به چند جمله کلیدی بر ده است. اگر به بنیادهای تصور امروز از عملکرمشخص داللت نداشت

گرایی چه در زمان خود و چه در سال های بعد تاثیر زیادی گذاشته اند. از میان دمی خوریم که بر شکل گیری تصور رایج از عملکر

بیشترین توجه را به خود جلب کرده  "خانه ماشینی برای زندگی است  "و  "می کند فرم از عملکرد تبعیت  "این جمله های کلیدی 

اند و مهم ترین اسناد در توجیه عملکرد گرایی ان دوران به شمار می روند. این دو جمله به نوعی نماینده دو نوع تصور از مفهوم 

 (۱۳۸۳یار موثر بوده اند.)کاپن، از عملکرد بس عملکرد در معماری هستند که در شکل گیری تصور امروز ما

 

 "فرم از عملکرد تبعیت می کند  " 

 "فرم از عملکرد تبعیت میکند  "جمله معروف او در اغاز قرن قرن بیستم را به سالیوان منسوب کرده اند. برخی اغاز عملکرد گرایی 

به سال  ن این جمله معروف و تاثیر گذار راوا،یکی از نشانه های گرایش به عملکرد گرایی در قرن بیستم به شمار می رود. سالی

 می کرد تا معماری  کرد. سالیوان تالش  بیان" اداری بلند مرتبه  های تمانساخ به هنرمندانه ای مالحظه"در مقاله ای با عنوان ۱۸۹6

در نظر گرفته شده می توانست به مفهوم  هخلق کند. عملکرد تنها به معنای عملکردرا ارگانیک که در ان فرم از عملکرد تیعیت میکند 

انچه از پیش در وجود چیزی نهفته شده است و خود را در فرم متجلی می کند، در جمله فرم از عملکرد تبعیت می کند گنجانده 

به دیده نمی آید ،با این حال خودرا در این فرم به از نظر او در پس هر فرمی چیزی زنده وجود دارد که  ( Michel, 1995) شود. 

نه کمتر و نه بیشتراز یک تجلی روح خالق درحالت طبیعی فرم به خاطر عملکرد وجود دارد و این چیز ورای فرم دیده می اورد. 

 .                                                                                 یا می یابد فرمش را می جوید به معنا چیزی است کهدر واقعیت ،این . این به نظر رمزالود و عمیق استنامتناهی است. 

Hilberseimer, 95-97, 1964) ) معنای عملکرد را برابر با فعالیت انسان در بنا یا کارکرد یک غالب منتقدان در نقد این جمله،

چیز برای انسان قلمداد کرده اند. چنین تصوری تبعیت فرم از عملکرد در معماری را به هیچ وجه بر مبنای یک قانون زیست شناسانه 
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لویی سالیوان " و کتاب هیو مریسن با عنوان  " گفتگوهای کودکستان" تعبیر وی از از عملکرد درکتاب او با عنوان توضیح نداده است .

 ((Hilberseimer, 90-94, 1964به تفصیل بیان شده است. " پیامبر معماری مدرن 

 

 "خانه ماشینی برای زندگی  "

است. هرچند لوکوربوزیه درمورد عملکرد در  مشخص شدهم غالبا با کلمه عملکرد گرایی کوربوزیه از پیشگامان دوره مدرنیسنام لو

چشم "،که در مقاله  "خانه ماشینی برای زندگی است  "معماری مستقیم سخنی نگفته است، اما جمله مشهور و بحث برانگیز او یعنی 

او در کتابش اورد. در نشر روح نو منتشر شده بود، از لوکوبوزیه چهره معماری عملکردگرا در جنبش مدرن پدید  "هایی که نمی بیند

رد میکند. به  شیئ به عنوان شرط کافی برای زیبایی ان، پاسخگویی یک شیئ به نیاز را " به سوی یک معماری جدید" به عنوان 

دن خانه به او با نامیاعتقاد او پاسخگویی به نیازهای انسان در معماری امری بدیهی و شرط الزم در اثر معماری محسوب می شود. 

 (le Corbusier, 1989, 110.) مکانیکی در معماری تاکید میکند عملکردبر نوعی  شین زندگی، بهعنوان ما

عملکرد به واکنش هایی در برابر مفهوم عملکرد و عملکردگرایی در معماری منجر شده بود، در  هرچند تصورات مکانیکی و فنی از

 ۱۹۸4اواسط قرن بیستم برخی معماران تالش داشتند تا دیگر بار معنای عملکرد را تبیین کنند. براین اساس والتر گریپیوس به سال 

گریپیوس عملکرد را چیزی ورای راه  (forty, 2000, 187 )در توجیه معنای عملکرد گرایی، بر انسانی تر بودن آن تاکید کرد. 

حلی فنی به نیازهای مادی انسان تصور می کردو ارضای نیازهای روحی انسان را نیز از اهداف معماری عملکردگرا می خواند. در 

لکرد ساختاری معماری واجد ارزش بود و هم عملکرد در ارتباط با جسم و روح انسان. از سوی دیگر عملکرد از نگاه گریپیوس، هم عم

 (capon, 1999-b, 85. )در تصور گریپیوس از عملکرد، نسبت فرم و عملکرد در قالب فرایندی فرم دهنده تبیین می شد

. تات نقش د معرفی کرده استاز رابطه مستقیم میان بنا و مقصو زیبایی و عملکرد، زیبایی را شکل یافتهبرنوتات در تبیین میان 

در ارتباط با ارضای نیازهای مادی و نه حسی انسان اشت و زیبایی را نیز عملکردی احساسات انسانی را در عملکرد نادیده می انگ

د در معماری را موثر بر وجوه اخالقی، ان معماری و انسان باور داشت و حاصل توجه به عملکریتصور می کرد. او بر رابطه متقابل م

 ( capon, 1999-b, 77)اجتماعی و رفتاری انسان ها قلمداد می کرد. 
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براین اساس، درتصور تات از عملکرد، نوعی تاثیر یک سویه عملکرد بر بعد غیر مادی انسان حاکم بود، اما عملکرد خود تنها متاثر از 

 نیازهای مادی انسان تعریف می شد. 

مفهومی موثر بر شکل گیری اثرمعماری، به یکی از ارکان اصلی معماری، به ویژه در نیمه نخست قرن عملکرد به مثابه  ،ترتیب  بدین 

عملکرد نزد معماران و صاحب نظران وجود نداشت. ل شد و این در حالی رخ داد که هنوز تعریف مشترک و معینی از یبدتبیستم 

ارگانیک، نقش اجزای سازنده اثر معماری را تبیین می کرد و از سوی دیگر، با درنظر گرفتن انسان به عملکرد با معنایی از یک سو 

نقش معماری را در نسبت با براوردن نیازهای متنوع انسان تعریف می کرد. اکنون پس از گذشت یک سده از تبلور عنوان مرکز توجه، 

دیدگاه ها و تعریف ها نسبت به عملکرد نادیده انگاشته شده اند و حتی وجود چنین اوت گرایی، این تفدتفکری منسوب به عملکر

 ابهام هایی برای بسیاری ناشناخته است. 

 

 

 

 

 

  

 نتیجه

یافته های این پژوهش نشان می دهد که قابلیت یک فرم از یک سو به نیازهای استفاده کنندگان و انگیزه های درونی آنها و از سوی 

دیگر به توانایی های بالقوه شکل و فرم کالبدی محیط باز می گردد. از آن جهت که از یک سو مفهوم عملکرد گرایی با مجموعه 

ر گیر بوده و از سوی دیگر به نگرش معمار نسبت به مجموعه ای از پدیده ها مرتبط می باشد لذا طرح وسیعی از خصوصیات انسانی د
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 او طیف وسیعی از نیاز های انسانی چون زیبایی شناسی و نمادگرایی یا معناشناسی را به عنوان بخشی از عملکرد بنا شامل می گردد.

که بشر در معماری آینده به دنبال معماری کاربردی است. در حالیکه سازه و پوسته از مصالحی با  دنشان میدهنتایج این پژوهش 

دارد و در سازگاری با محیط و بنا بر  (وابسته یا مستقل)قابلیت تغییر پذیری و چند عملکردی ساخته میشوند، فرم، ماهیتی نسبی 

 همۀ حقیقت در شود، یم  پرداخته معماری عملکرد به معماری راحیط در وقتی ترتیب، بدین نیازهای عملکردی، شکل میگیرد.

 مطالعۀ حال، این با .گیرد قرار توجه مورد باید جغرافیایی و تاریخی اجتماعی، فرهنگی، بستر در انسان با نسبت در معماری وجوه

 فراهم معماری عملکرد مفهوم از پرسش طرح ضرورت بر کید تأ برای مبنایی تنها معماری عملکرد با مرتبط اصطالحات و ها ه واژ

 از واحد تعریفی بندی صورت سبب همین به و است معماری تعریف به وابسته معماری عملکرد تعریف که دهدی م نشان و کندمی 

بنابراین بررسی و نقد معنای عملکرد در اندیشه عملکرد گرایی ،زمینه طرح پرسشی  .نیست ممکن معماری نظریات متن در جز آن

بنیادین از حقیقت عملکرد در معماری را نیز فراهم میکند. وجود معناهای متعدد برای عملکرد ،حتی نزد کسانی که همگی عملکردگرا 

و معنای عملکرد در ان نمی تواند مبنای روز از عملکرد گرایی خطاب شده اند یا ان را نقد کرده اند ،نشان می دهد که تصور رایج ام

دقیقی برای تبیین معنای عملکرد در معماری امروز باشد و ما نیازمندیم تا برای فهم عملکرد ، معناهای متعدد عملکرد در عملکرد 

مروز ما با عملکرد در بستر مطالعه و تحلیل گرایی را به دقت مطالعه و تحلیل کنیم. به این ترتیب می توان امیدوار بود که مواجهه ا

 دقیق معناهای عملکرد در گذشته روی می دهد و هرچه بیشتر از ابهام آن کاسته می شود.
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    و در ناولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای  ،، مفهوم شناسی فرم و عملکرد در معماری معاصر(۱۳۹۱)احدی, پریسا،  .  ۱۳

0 تبریز ،معماری http://www.civilica.com/Paper-NTA0۱-NTA0۱_۳۹۳.html مهندسان معمار تبریز،انجمن    

اولین همایش ملی اندیشه ها و  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد هیدج، گروه معماری، هیدج، ایران - (۱۳۹۱، )پریسا احدی   .  ۱4

0فناوریهای نو در معماری  

۲۵0 شماره زیبا، هنرهای نشریهبازشناسی نسبت فرم و عملکرد در معماری،  قاسم، مطلبی، .  ۱۵      

، طراحی عملکرد گرا در معماری بومی ایران و تاثیر پذیری معماری معاصر از آن در ارائه ( ۱۳۹۱)نیک فطرت, مرتضی،  .  ۱6

آملی... ا آیت واحد سما ای حرفه و فنی آموزشکده آمل، ،معماری و عمران ی اولین همایش منطقه فناوریهای نوین،  

 اسالمی، آزاد دانشگاه علمی انتشارات مرکز نخست، یاران، چاپ علی ترجمۀ معماری، نظری مبانی،  ) ۱۳۸۳ ( ،اسمیت دیوید کُاپن،.  ۱۷

 .تهران

 چاپ پور، حسن حسین ۀترجم مدرن،ی معمار در نها آرما دگرگونی :معماری تئوری تاریخ ،) ۱۳۸۷ ( پیتر کالینز، .  ۱۸

 .تهران قطره، نشر دوم،

 .تهران خوارزمی، انتشارات نخست، چاپ لطفی، محمدحسن ترجمۀ سقراطی، خاطرات ،) ۱۳۷۳ ( گزنوفون.  ۱۹

 تهرا پژوهشی، معاونت هنر، دانشگاه نخست چاپ فیاض، ریما ترجمۀ معماری، کتاب ده ،) ۱۳۸۷ ( ویترویوس .  ۲0
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