
 

 ؛ تبلور شی صنعتی واجد الگوهای زيبايی شناسیماشينی انگاره و  لوکوربوزيه
P0Fعليرضا صبوری نوشته ی

1 
 

ای مستقيم با تکنولوژی و ماشين به عنوان بارز ترين نماد تکنولوژی اصوالً معماری رابطه. است بودهتکنولوژی هميشه برای معماران جذاب 
کاخ پارلمان در شانديگار با حجمی شبيه به نيروگاه يا طرح پيشنهادی وی برای کاخ  : تثنی نبودلوکوربوزيه نيز از اين قاعده مس. دارد

 ایمهندسی ساختار سازه –بروز زيبايی فنی  بهای نمايان مهار شده بود و گرايش که با عناصر سازهشوراهای اتحاد جماهير شوروی با سقفی 
در اين . همه وجوهی از اين عالقه را نمايان می سازند  به عنوان ماشينی برای زندگی کردنحتی صحبت از خانه و  در آن به نمايش در آمده

 .بررسی حدود تاثير اين عوامل در معماری اين معمار پرداخته شودفراخور جايگاه به به  و نوشتار سعی بر آن است به شکل کوتاه
به روايتی، . ی شک معماری مدرن وامدار و متاثر از لوکوربوزيه استدوره مدرن بود و ب محصولهنرمند  -وزيه به عنوان معمارلوکورب

دورۀ سيطره تفکر  -همزمان با فعاليت لوکوربوزيه -نيمۀ اول آن مشخصقرنی که به شکل  است؛يه مشهورترين معمار سده بيستم لوکوربوز
P1F2»مادی انسان بخش«جهان هستی و از جمله  اه کلدر اين نگ. تفکری که ريشه در انديشه های دکارت داشت .مدرن بر جهان انسانی بود

P  نيز
انسان مدوالر لوکوربوزيه در واقع . جهان مدرن بر دوش انسان گذاشته شده بود دليل وجودی بر اساس اين نگرش. شدماشين گونه انگاشته می

اين واقعيت نمی منکر  تمام اين گزاره هاالبته . تاندارد سازی استر اسبديدگاهی که در آن سعی . مدرن بودبه همين ديدگاه  یبه نوعی پاسخ
P2Fداشت نظر ه مباحث کيفی و انسانی فضای زيستب ،به خصوص در آثارشهميشه، لوکوربوزيه که د ونش
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 پی گيری. طبقه استفاصله بدون ، با فاصله طبقاتی کم يا مرفهای در جامعه مدرن هدف، رسيدن همۀ انسانهای جامعه به رستگاری در جامعه 
بدون طبقه، بحث توليد صنعتی خانه برای جامعه که لوکوربوزيه در کتاب ای انسان و جامعه  ؛آثار متقدم لوکوربوزيه مشهود استاين ديدگاه در 

و بر اساس همين رويکرد يکی از وی در اين کتاب  ،داشته باشد ين انديشهابه سوی يک معماری جديد بيان ميکند شايد به نوعی ريشه در 
P3F4"خانه ماشينی است برای زندگی کردن در آن ":ين گزين گويی هايش را مطرح می کندمهمتر

P اين ره يافت در طراحی در اثار لوکوربوزيه ،
های عتی مانند کشتی بخار تنها در اليهدر شکل های صن و زيبايی مهندسی ایتوليد انبوه کارخانه شناسی زيبايی  صرفا ريخت شناسانه نيست؛

صنعت بايد در مقياس وسيع به ساختمان توجه ":  به ميان می اورداز روح توليد انبوه  سخن تد، بلکه وی به صراحوشحاظ نمیحجم ها لرويين 
روح توليد انبوه را خلق کنيم، روح زندگی در خانه های توليد انبوه، روح درک کند و عناصر خانه را بر پايه توليد انبوه استوار سازد، ما بايد 

P4F5"ليد انبوهخانه های تو
P .پا راهی برای برون رفت از مشکلی که ارو. دانست کمبود مسکن میکار مسئله در واقع وی توليد صنعتی خانه را راه

 .بود دچاربدان در آن دوره 
، لوکوربوزيه در برخی آثار خويش ر منشور آتن و حتی پس از آنانتشاگذشت تا طی سالهايی که از چاپ کتاب به سوی يک معماری جديد می

ديگر  درحتی  کاخ پارلمان وو هم در  مجموعه شانديگارهم در به عنوان نمونه . دادهنوز استفاده از زيبايی فنی و ماشينی را مد نظر قرار می
نگاه نخست قدری ماليم  نايمنتشر شد  1933ور آتن که به سال در منش اما .دنمورا مشاهده  زيبايی شناسی فنی و ماشينیوی ميتوان همان  آثار 

استفاده از ماشين تعادل هزارساله را در هم شکسته و ضربه محکمی بر صنايع . استفاده از ماشين شرايط کار را دگرگون کرده است":تر شده
رد های چند هزارساله را خُ مزارع را از کشاورزان خالی کرده، شهرها را به شلوغی همراه با رکود کشانده و خودياری ظريفه وارد ساخته،

P5F6"...به روابط طبيعی که بين خانه و محل کار برقرار بودند لطمه زده استاستفاده از ماشين  .کرده است
P  . در حقيقت در اين دوره نگاه

ه ها، کوه ها، دره رودخانه ها، جنگل ها، تپ"نگاهداری از عناصر طبيعی مانند  ،"اوقات فراغت"، "سبز"لوکوربوزيه بيشتر معطوف به فضای 
P6F7"دريا  و ها، درياچه ها

Pحبت از حفظ صبر خالف روحيه ضدتاريخ گرای متبلور در اثار دوره اوليه لوکوربوزيه حتی در اين منشور .هاست
مورد نظر  چه آنگاه که صحبت از بناهای منفرد به ميان است و چه آن گاه که هسته های کامل شهری "نيز به ميان می ايدآثار تاريخی معماری 

P7F8"است
P.   توجه به کيفيت فضای زيست بيشتر از قبل مد نظر قرار دارد بازه زمانیچنان که واضح است در اين. 

 تر از ره يافت های ماشين وار در طراحی است وتاثيری که لوکوربوزيه بر معماری زمان خود و حتی پس ازخود باقی گذاشت بسيار عميق 
به مثابه يک گرايش لوکوربوزيه به ماشين  اما دندر خود دارنيز بروتاليسم، استراکچراليسم و تنديسگرايی را هايی از آثار اين معمار ريشه

توان اين گرايش را به شکل کلی می. قابل مالحظه است با شدت و ضعفکم و بيش و مختلف معماری وی  ادواردر تقريبا در معماری کانسپت 
به غايت خود می  کاخ شوراها و کاخ پارلمان از که رايش لوکوربوزيه به تنديس گرايی و سازه گرايیمنتج از دو دليل عمده دانست؛ نخست گ

در گره خوردگی عميق با اين روی کرد مدرنيستی که شی به واسطه که  و زندگی در  دنيای مدرن به انديشه مدرن دوم وابستگی فکری رسند و
 .گشت "خانه ماشينی برای زيستن "باعث به وجود آمدن انديشه کارکردش وجود دارد 
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