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چکیده

که در  گانی پرداخته ایم  در این مقاله با رهیافت اصطالح شناسی و واژه شناسی به بررسی اصطالحات و واژ

این  بر  کار رفته اند.  به  ح آن  یا در شر لت داشته  بر مفهوم عملکرد معماری دال تاریخ نظریه پردازی معماری، 

گان  اساس، در بخش نخست، با رجوع به متون نظری معماری، اصطالحات دال بر مفهوم عملکرد و نیز واژ

یافته های بخش نخست،  بر  آنها به مثابه واژه و اصطالح بررسی شده است. در بخش دوم، مبتنی  با  مرتبط 

کاربرد آنها در متون  گان بررسی شده، هم از منظر معنای لغوی و  لت های اصطالحات و واژ تعابیر برآمده از دال

این مقایسه نشان می دهد  بررسی و مقایسه شده است.  با معماری،  تعبیرهای مرتبط  از منظر  نظری و هم 

که تعددشان تأثیر بسیاری بر تنوع  گان عمومًا با چهار تعبیر در معماری مرتبط بوده  که این اصطالحات و واژ

مفهومی عملکرد معماری داشته است. بنابراین، تنوع اصطالحات و معنای آنها از یک سو و تنوع خاستگاه ها 

لت ندارد.  گان بر یک مفهوم دقیقًا واحد دال که همۀ اصطالحات و واژ و تعابیر آنها از سوی دیگر نشان می دهد 

پس برای رسیدن به تعریفی روشن تر از مفهوم عملکرد معماری، باید به پیوندهای آن با معماری به سان یک 

که تعریف واحد از عملکرد معماری تنها در چهارچوب تعریف واحد از معماری  کل اندیشید و به نظر می رسد 

ممکن می شود.

واژه های کلیدی
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اصطالح شناسی مفهوم عملکرد

که در بارۀ مقوالت  کاپن۱5 در بررسی مشروحی  دیوید اسمیت 
اسـت،  داده  انجـام  معاصـر  دورۀ  تـا  باسـتان  یونـان  از  معمـاری 
کـرده  شناسـایی  معمـاری  نظریـات  در  را  متعـددی  سـه گانه های 
کـه غالـب آنهـا بـا سـه گانۀ مشـهور ویتروویـوس تطبیق پذیرنـد. ایـن 
لـت بـر  کـه چهـار اصطـالح اصلـی بـرای دال بررسـی نشـان می دهـد 
کومودیتی،  مفهوم عملکرد معماری به کار رفته اسـت: یوتیلیتی۱6، 
 , Capon-2,(  )Capon-1, 1999, 20( فانکشـن  و  کانوینینـس، 
353-349 ,1999(. بـا رجـوع بـه نظریه هـای معمـاری، درمی یابیـم 
گانـی بهـره  ح اصطالحـات مذکـور از واژ کـه نظریه پـردازان بـرای شـر
کـه پرداختـن بـه آنهـا نیـز واجـد اهمیـت اسـت. در ادامـه  گرفته انـد 
ح آنهـا  کـه در شـر گانـی  اصطالحـات چهارگانـۀ فـوق و مهم تریـن واژ

به کار رفته، در دو بخش، بررسی شده است.

اصطالح های دال بر مفهوم عملکرد 

یوتیلیتی 
کتاب، معماری را برآورندۀ سه  کتاب اول از ده  ویتروویوس در 
خواسـتۀ متمایز فرمیتاس۱7، یوتیلیتاس و ونوسـتاس۱۸ می خواند: 
»... ]بناها[ باید با توجه به دوام، آسایش، و زیبایی ساخته شود؛ 
کـه آرایـش واحدهـای مسـکونی  ... آسـایش زمانـی تأمیـن می شـود 
بی نقـص باشـد و در اسـتفاده مزاحمتـی ایجـاد نکنـد، و هـر قسـم 
ساختمان به شکل مناسب و در خور خویش ساخته شده باشد« 
»یوتیلیتـاس«  ویتروویـوس،  نظـر  از   .)۲5  ،۱۳۸۸ )ویتروویـوس، 
قرارگیـری  ترتیـب  از  بنـا،  کاربـردی  آسـایش  میـزان  از  بـود  عبـارت 
 Capon-1,( تـا موقعیـت بنـا در شـهر گرفتـه  اتاق هـا در یـک خانـه 
31 ,1999(. توجـه بـه یوتیلیتـی در معمـاری و نسـبت آن بـا زیبایـی 
نـزد دیگـر معمـاران صاحب نظـر رومـی نیـز از اهمیـت برخـوردار بوده 

مقدمه
کـه »عملکـرد« یکـی از پرکاربردتریـن اصطالحـات  مدت هاسـت 
گان در نظریه پـردازی، طراحـی، نقـد، تاریخ و آموزش معماری  و واژ
کامـاًل  آن  معنـای  کـه  می رسـد  به نظـر  بدین ترتیـب  اسـت.  شـده 
گـون،  گونا از آن در مقام هـای  روشـن اسـت و به سـادگی می تـوان 
کـرد.  اسـتفاده  کارفرمـا،  و  مدیـر  تـا  گرفتـه  معلـم  و  نظریه پـرداز  از 
بدیهی تریـن  و  سـاده ترین  را  عملکـرد  کـه  اسـت  سـبب  همیـن  بـه 
طراحـی  فراینـد  شـروع  نقطـۀ  و  می داننـد  معمـاری  در  مفهـوم 
کاربرد اصطـالح عملکرد و حضور مفهوم آن  معمـاری. امـا تأملـی در 
کـه معنـای عملکـرد معمـاری چنـدان  در معمـاری نشـان می دهـد 
کـه در آغـاز به نظر می رسـد روشـن و بدیهی نیسـت. قدمـت و تداوم 
تاریـخ،  از  پیـش  دوران  از  انسـانی  مصنوعـات  در  عملکـرد  حضـور 
سـابقۀ چندیـن سـده حضـور آن در متـن نظریـات معمـاری از زمـان 
ویتروویـوس، و بـدل شـدن آن بـه مفهومی بنیادیـن در نظریه های 
آن  در  ابهام هایـی  و  پیچیدگـی  هجدهـم،  قـرن  اواخـر  از  معمـاری 
کـرده اسـت. شـدت  ح و تفسـیر  کـه آن را نیازمنـد شـر پدیـد آورده 
کمابیش به  که  ایـن پیچیدگـی را می تـوان در تقابـل آرای معمارانـی 
گفتمـان یـا جنبـش معماری تعلق دارند )مثاًل میـان آرای والتر  یـک 
 Lampugnani,( دیـد )گروپیـوس۱ و هوگـو هارینـگ۲ و هانـس مایـر۳

 .)1989, 112-113
بسـیار  کتـاب  در  کالینـز4  پیتـر  جملـه  از  کسـانی  ایـن  از  پیـش 
ارزشـمند دگرگونـی آرمان هـا در معمـاری مـدرن از ۱75۰تـا5۱۹5۰ و 
گرچه به اجمالـ  در مقالۀ مهم »پساعملکردگرایی«7  پیتر آیزنمن6ـ  
گان و بناهـا۹ بـه دشـواری ها و حتـی  و اخیـراً آدریـان فورتـی۸ در واژ
تناقض هـای مفهـوم عملکـرد معمـاری پرداخته انـد. در این مقاله، 
در ادامـۀ تالش هـای مذکـور، بـا رجـوع بـه اصطالحـات و واژه هـای 
و  تحلیـل  بـرای  راهـی  می کنیـم  تـالش  مفهـوم  ایـن  بـا  مرتبـط 

بیابیـم. اصطـالح  ایـن  در  موجـود  پیچیدگی هـای  ریشـه یابی 

نظریه پـردازی  در  عملکـرد  مفهـوم  حضـور  سـرآغاز  معمـواًل 
معمـاری  نظریـۀ  اولیـن  پیدایـش  بـا  همزمـان  را  معمـاری 
اصطـالح  بـا  دیگـر  سـخن  بـه  می داننـد.  مانـده  به جـای  مکتـوب 
نظریه هـای  در  ویتروویـوس۱۱.  سـه گانۀ  اصـول  در  »یوتیلیتـاس«۱۰ 
»کانوینینـس«۱۳  و  »کومودیتـی«۱۲  اصطالح هـای  بعـدی  معمـاری 
امـروزه  کـه  »فانکشـن«۱4  اصطـالح  گرفـت.  را  »یوتیلیتـاس«  جـای 
رایـج اسـت بسـیار دیرتـر از سـه اصطـالح مذکـور وارد متـون نظـری 

اسـت.  شـده  معمـاری 
که آیا همۀ  بدین ترتیب این سـؤال اساسـی برجسـته می شـود 
لـت داشـته اند؟  اصطالحـات یادشـده دقیقـًا بـر مفهومـی واحـد دال
گـر چنیـن اسـت، چـرا ایـن اصطالحـات متعـدد وضـع شـده اسـت  ا
مقالـه  ایـن  در  چیسـت؟  در  آنهـا  تفـاوت  نیسـت  چنیـن  گـر  ا و 
تـالش داریـم تـا بـا بررسـی و تحلیـل اصطالحـات یادشـده در متـن 
در  آنهـا، قدمـی  لغـوی  معنـای  در  تأمـل  و  نظریه هـا  شـاخص ترین 
جهـت نزدیـک شـدن به مدلـول آنها برداریم. ایـن تحقیق می تواند 
بـه  دسـتیابی  امـکان  از  پرسـش  ح  طـر بـرای  آورد  فراهـم  مبنایـی 

تعریـف مفهـوم عملکـرد معمـاری. 
ح می شـود  بـرای رسـیدن بـه هـدف فـوق، ایـن پرسـش ها مطـر
لـت داشـته  کـه: چـه اصطالحاتـی بـر مفهـوم عملکـرد معمـاری دال
کار رفتـه اسـت؟ چـه  اسـت؟ ایـن اصطالحـات بـه چـه معنایـی بـه 
از مفهـوم  تعابیـری  یـک چـه  هـر  و  آنهـا وجـود دارد  میـان  نسـبتی 
کـرده اسـت؟ در ایـن مقالـه بـا  عملکـرد را ممکـن سـاخته  یـا تقویـت 
روش تحلیـل و اسـتدالل و تطبیـق بـا رویکـرد اصطالح شـناختی و 
واژه شـناختی، بـه بررسـی اصطالحـات مرتبـط با مفهـوم عملکرد در 
متـون نظـری معمـاری و منابـع لغـوی مرتبـط پرداخته ایم و سـپس 
کرده ایـم تـا مدلـول  بـر اسـاس نتایـج حاصـل از ایـن بررسـی، تـالش 

کنیـم. اصطالحـات مذکـور را روشـن 
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De Zurko, 1957, 29-( اسـت رفتـه  کار  بـه  ایشـان  و در رسـاالت 
ُبـوه۱۹  دو  ونسـان  وسـطی،  قـرون  در   .)Kruft, 1994, 26-27(  )30
کالبـد معمـاری و نسـبت  گی هـای  ح ویژ نیـز ایـن اصطـالح را در شـر
 De Zurko, 1957,( اسـت  بـرده  کار  بـه  سـاختن  و  زیبایـی  میـان 
37(. در دورۀ رنسـانس »یوتیلیتـی« در آرای آلبرتـی۲۰ نیـز بـه چشـم 
کـه معماری  می خـورد. آلبرتـی ماننـد ویتروویـوس بـر این باور اسـت 
از یوتیلیتـاس آغـاز می شـود. او در توضیـح مفهـوم »یوتیلیتـاس« از 
کم بـر معماری اسـتفاده  اصطـالح »کانوینینـس« بـه مثابـه اصـل حا
ح عملکردهـای مختلـف بناها مفهـوم »یوتیلیتی«  می کنـد و در شـر
کار می گیـرد )Capon-1, 1999, 10(. پاالدیـو۲۱ نیـز بـه پیـروی  را بـه 
از سـه اصـل معمـاری  یکـی  را  آلبرتـی، یوتیلیتـا۲۲  و  از ویتروویـوس 

 .)Kruft, 1988, 89( دانسته است
در قــرن هفدهــم و هجدهــم نیــز معمــاران فرانســوی اصطــالح 
کــه حاصــل  کار می بردنــد  »اوتیلیتــه«۲۳ را بــرای بیــان مفهومــی بــه 
ــه مقصــود  ــرای دســتیابی ب ــر معمــاری ب اســتقرار صحیــح اجــزای اث
اثــر اســت. امــا آنچــه بیشــتر از مفهــوم اســتقرار صحیــح اجــزا مــد نظــر 
بــود، دســت یابی بــه صورتــی زیبــا بــوده  اســت تــا فراهم کــردن هــر 
چــه بیشــتر آســایش بــرای انســان )De Zurko, 1957, 66(. بدیــن 
ترتیــب »یوتیلیتــاس« و معادل هــای آن در زبان هــای فرانســوی 
بــا  اثــر معمــاری در نســبت  گی هــای  بیــان ویژ بــرای  و انگلیســی، 
کار رفتــه اســت. کالبــد اثــر و زیبایــی بــه  انســان و بــرای بیــان رابطــۀ 
بررســی ریشــۀ لغــوی واژۀ »یوتیلیتــی«۲4 نیــز می توانــد بــه فهــم 
کنــد. ایــن واژه در اواخــر قــرن پانزدهــم بــه معنای  کمــک  معنــای آن 
کار می رفتــه  اســت و بعدهــا معنایــی  هــر چیــز مفیــد و ســودمند بــه 
بــا رفــع نیازهــا و خواســته های  کــه آن را در نســبت  یافتــه اســت 
انســان تعریــف می کنــد. ایــن واژه برگرفتــه از واژۀ التیــن »یوتیلیتــا« 
بــوده  بــه معنــای مفیــد  از ریشــۀ »یوتیلیــس«۲5  کــه خــود  اســت 
بــردن اســت۲6.  کار  بــه  بــه معنــای   ،uti اســت. ریشــۀ واژۀ اخیــر، 
ــا مقصــود و غایــت نیــز  »یوتیلیتــی« همچنیــن بــه معنــای تطابــق ب

کار مــی رود۲7.  بــه 
لغــوی  و  اصطالحــی  معنــای  از  چنان کــه  ترتیــب،  ایــن  بــه 
»یوتیلیتــی« بــر می آیــد، ایــن واژه در چارچــوب فایده منــدی، بــه 
رفــع نیازهــا و خواســته های انســان مربــوط اســت. آنچــه در ریشــۀ 
ایــن واژه )uti( حضــور دارد »بــه  کار بــردن« اســت، یعنــی این کــه 
کــه  کار بــردن اســت  کار می بــرد و در ایــن بــه  انســان چیــزی را بــه 
آن چیــز مفیــد قلمــداد می شــود. بــه عبــارت دیگــر، انســان از آن 
و  می بــرد  کار  بــه  را  ابــزاری  دارد،  خواســته هایی  و  نیازهــا  کــه  رو 
بدیــن ترتیــب آن ابــزار مفیــد خوانــده می شــود، زیــرا در رفــع نیازهــا 
ــی واژۀ  ــن، وقت ــت. بنابرای ــد اس ــان فایده من ــته هایی از انس و خواس
کــه در آن بر  کیفیتی اشــاره می شــود  کار مــی رود، به  »یوتیلیتــی« بــه 
کار رفتــِن چیــزی توســط انســان، بــه مثابــۀ شــیئی مفیــد اشــاره  بــه 
کیفیــِت مفیدبــودن یــا ســودمندی آن چیــز  می شــود و »یوتیلیتــی« 

بــرای بــرآوردن برخــی خواســته ها یــا نیازهــای انســان اســت.   
کومودیتی

زبــان  در  پانزدهــم  قــرن  در  بــار  نخســتین  کــه  »کومودیتــی« 
کار رفتــه اســت، بــه مثابــۀ یکــی از اصــول ســه گانۀ  انگلیســی بــه 

کــم بــر معمــاری در متــون نظــری معماری شــناخته شــده اســت.  حا
گی هــای اثــر معمــاری را بــا ایــن واژه نامیــده و بــر  آلبرتــی یکــی از ویژ
 Alberti,( باشــد  کومودیــوس۲۸  بایــد  اثــر معمــاری  کــه  اســت  آن 
9-8 ,1988(. او بــه لــزوم تأمیــن آســایش انســان توســط اثــر معمــاری 
به معنــای  را  »کومودیتــی«  می رســد  نظــر  بــه  و  می کنــد  اشــاره 
کار بــرده اســت. پاالدیــو در اعتقــاد خــود  آســایش انســان در بنــا بــه 
کم بــودن اصــول ســه گانه بــر معمــاری، همچــون ویتروویــوس  بــر حا
اســت  برشــمرده  »یوتیلیتــی«  معــادل  را  »کومودیتــی«  آلبرتــی،  و 
)Kruft, 1988, 89(. از طرفــی او »کومودیتــی« را بــا مفهــوم ارگانیســم 
کالبــدی ایــن  زنــده مرتبــط می کنــد و ایــن امــر نشــان از ماهیــت 
اصطــالح دارد. از نظــر او، تناســب و تطابــق چیــزی بــرای مقصــود 
پــس  اســت. »کومودیتــی«  زنــده  گی هــای موجــودات  ویژ از  یکــی 
از قــرن هفدهــم نیــز نــزد معمــاران فرانســوی بــرای بیــان مفهــوم 

ــت.  ــه اس کار رفت ــه  ــرد ب عملک
شــیئ  مناســب  و  دقیــق  اندازه هــای  بــه  »کومودیتــِی«  واژۀ 
دارد۲۹.  اشــاره  کاربــردی  یــا  کاری  بــرای  آن  مناســب  شــرایط  و 
خــود  اســت،  »کومودیتــی«  التیــن  ریشــۀ  کــه  »کومودیتــاس« 
پیشــوند  ترکیــب  از  کــه  اســت،  التیــن  »کومــودوس«۳۰  از  برگرفتــه 
»-com« بــه معنــای »بــا« و »همــراه« و ریشــۀ »modus« بــه معنــای 
»به  انــدازه«  معنــای  بــه  »کومــودوس«  بنابرایــن  اســت.  »انــدازه« 
کــه  کیفیتــی اشــاره دارد  اســت. بدیــن ترتیــب »کومودیــوس« بــه 
کاری و هدفــی  بــه متناســب بودن و به اندازه بــودن چیــزی بــرای 
هــر چیــز  بایــد در  کــه  اســت  کیفیتــی  کومودیتــی  لــت دارد۳۱.  دال
ــیئ  ــد هــر ش کالب کیفیــت تناســِب  ــه  ــی ب گ ــد. ایــن ویژ ــدی باش مفی
بــا بیشــترین منفعــت یــا بهــره وری اشــاره دارد. بــا توجــه بــه معنــای 
ــای  گی ه ــۀ ویژ ــودن هم ــدازه ب ــب و به ان ــر متناس ــی ب کومودیت واژه، 
بــرای آن در  کــه  کاری  یــا  بــا مقصــود و غایــت آن  کالبــدی شــیئ 
کیفیتــی  لــت می کنــد. »کومودیتــی«  گرفتــه شــده  اســت، دال نظــر 
تــا  باشــد  داشــته  وجــود  مفیــدی  شــیئ  هــر  در  بایــد  کــه  اســت 
کافــی بــرای  بتوانــد فایده منــد باشــد. »کومودیتــی« البتــه شــرط 
فایده منــدی نیســت، امــا شــرط الزم آن اســت. »کومودیتــی« بــه 
کاربــردی  کاربــرد یــا فایــدۀ  ایــن معنــا، بــه نســبت میــان یــک چیــز و 

کالبــدی آن اشــاره دارد.     گــی  آن از منظــر ویژ
کانوینینس

برخــی از صاحب نظــران »کانوینینــس« را بــه جــای »یوتیلیتــی« 
کتــاب  قــرار داده انــد. حتــی در برخــی ترجمه هــای انگلیســی ده 
ویتروویــوس، »یوتیلیتــاس« را بــه »کانوینینــس« برگردانده انــد۳۲. 
کــه آنچــه  بنابرایــن دســت کم مترجمــان ویترویــوس بــرآن بوده انــد 
دربــارۀ »یوتیلیتــاس« نــزد ایــن معمــار رومــی آمــد، قابــل تســری بــه 
کیــد  کانوینینــس نیــز هســت. آلبرتــی بارهــا بــر ایــن ایــده تأ اصطــالح 
کــه معمــاری بــروز بیرونــی »نسســیتی« و »کانوینینــس«  کــرده  اســت 
کــه بــرای تفریــح و لــذت نیــز  اســت و تنهــا در مرتبــۀ بعــد از آن اســت 
گرفتــه می شــود. از نظــر او، راه مناســب مطالعــۀ معمــاری  در نظــر 
کــه  اســت  انســان هایی  طبیعــت  و  بنــا  کاربری هــای  مطالعــۀ 
 De Zurko, 1957,( گرفتــه  شــده  اســت کاربری هــا بــرای آنهــا در نظــر 
کالبــد اثــر  گــی  47(. بدیــن ترتیــب، »کانوینینــس« در معمــاری ویژ
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معمــاری محســوب می شــود و بــر چگونگــی قرارگیــری اجــزای اثــر 
ــت می کنــد.  ل ــرد دال کارب ــا  متناســب ب

ــس«۳۳ را  ــالح »ُکنِونان ــوی اصط ــاران فرانس ــده، معم ــرن هف از ق
ــرد  کارب ــا  ــد. آنهــا ب ــه کار  برده ان ــرای بیــان مفهــوم عملکــرد بســیار ب ب
ایــن واژه عــالوه بــر تبییــن رابطــۀ صحیــح و متناســب اجــزای بنــا 
در  را  انســان  و  بنــا  میــان  نســبت  زیبایــی،  از  برخــورداری  بــرای 
کیفیــت انتظــام درســت فضاهــا و  قالــب تأمیــن آســایش از طریــق 
دیگــر اجــزای بنــا بیــان می کننــد )Kruft, 1994, 143-144(. ایــن 
اصصطــالح نــزد معمــاران ایتالیایــی نیــز مفهومــی محســوب می شــد 
کنــار هــم قرارگیــری اجــزای اثــر  کیفیــت ترکیــب و  کــه از یــک ســو بــه 
معمــاری مربــوط بــود و از ســوی دیگــر مقصــود بنــا را تبییــن می کــرد 
کــه  گرفــت  نتیجــه  ترتیــب می تــوان  )Kruft, 1994, 204(. بدیــن 
لــت  کاربــرد دال ایــن اصطــالح بیشــتر بــه تناســب و تطابــق صــورت بــا 
کــه »کانوینینــس« در نظریه هــای  می کنــد. بی شــک شــگفت نیســت 
کــه صــورت اثــر  معمــاری غالبــًا بــرای ارجــاع بــه مفهومــی بــه کار رفتــه 

ــا مقصــود بنــا مرتبــط می کنــد.  ــرد ی کارب ــا  ــا بنــا را ب معمــاری ی
کــه از اواخــر قرون وســطی در زبان انگلیســی  واژۀ »کانوینینــس« 
کیفیــت راحتــی و مناســب بودن  کار رفتــه اســت، هــم بــه معنــای  بــه 
ــه معنــای  کلــی، ب ــه طــور  ــوده اســت و هــم ب ــرای انســان ب چیــزی ب
کاری یــا هدفــی بــه  کــه بــرای  مناســب بودن و جوربــودِن چیــزی 
کار رفتــه اســت. »کانوینینــس« بــه واســطۀ »کانویــن«۳4 بــه معنــای 
ــه  گرفت ــر«۳5  ــن »کانُونی ــل التی ــب بودن، از فع ــردن و مناس موافقت ک
کــه بــه معنــای »بــه هــم آمــدن« یــا »بــا هــم جوربــودن«  شــده اســت 
اســت. ایــن واژه بــر نوعــی تناســب و تطابــق میــان دو یــا چنــد چیــز، 
لــت  کاری دال یــا تناســب و تطابــق چیــزی یــا امــری بــا هــدف یــا 
ــه  ک کیفیــت هــر امــری اســت  کانوینینــس  می کنــد. بدیــن ترتیــب، 
گرفتــه شــده  اســت، تناســب  کــه بــرای آن در نظــر  کاری  بــا هدفــی یــا 

دارد۳6.
فانکشن

کــه  »فانکشــن«۳7 اصلی تریــن و پرکاربردتریــن اصطالحــی اســت 
لــت دارد، بــا این حال ســابقۀ  امــروز بــر مفهــوم عملکــرد معمــاری دال
ــم،  ــرن نوزده ــان ق ــا پای ــد. ت ــم نمی رس ــرن هجده ــه پیــش از ق آن ب
آنچــه در معمــاری واجــد »فانکشــن« بــود )بــه ســخن دیگــر، آنچــه بــر 
چیــزی عمــل می کــرد( عمدتــًا یکــی از اجــزای فنــی یــا ســاختاری بنــا 
یــا نیروهــای مکانیکــی درون بنــا بــود. بــه عبــارت دیگــر، تــا آغــاز قــرن 
بیســتم جــز در چنــد مــورد انگشت شــمار، »فانکشــن« اصطالحــی 
مرتبــط بــا تکُتنیــک۳۸ یــا ســاخت بنــا بــوده  اســت و بــا انســان و فایدۀ 
بنــا بــرای انســان ارتبــاط چندانــی نداشــته  اســت. در قــرن بیســتم 
کــه مطابــق  معنایــی جدیــدی از واژۀ »فانکشــن« عمومیــت یافــت 
آن بناهــا بــر مــردم یــا عوامــل اجتماعــی »عملــی« انجــام می دهنــد و 
برعکــس، یعنــی جامعــه نیــز »عملــی« بــر تعییــن صــورت بناهــا انجام 
می دهــد. در قــرن بیســتم، ایــن معنــای متأخــر توجــه بســیاری را 
کــرده  اســت )Forty, 2000, 174(. آدریــان فورتــی از آخریــن  جلــب 
کرده انــد، در واژه هــا و  کــه در بــارۀ عملکــرد تحقیــق  پژوهشــگرانی 
بناهــا، خاســتگاه فانشــکن را از ســه حــوزۀ ریاضــی، زیست شناســی 
ایــن  از  برخاســته  فانشــکن  و  می کنــد  معرفــی  جامعه شناســی  و 

کلــی  حوزه هــا را اســتعاره۳۹ می خوانــد. بــر ایــن اســاس، بــه طــور 
کار رفتــه اســت. فانکشــن در معمــاری بــه پنــج مفهــوم مختلــف بــه 

  استعاره ای از ریاضی
فانکشــن بــه ایــن معنــا، عبــارت از نســبت یــا مطابقــت میــان دو 
کــه نخســتین بــار آن را دکارت4۰ و الیبنیتــس4۱  یــا چنــد مقــدار اســت 
کارلــو  بردنــد.  کار  بــه  متغیرهــا  ترکیــب  ح  شــر بــرای  و  ریاضــی  در 
در  را  واژه  ایــن  بــار  نخســتین  الیبنیتــس،  از  الهــام  بــا  لودولــی4۲ 
کار بــرد. تصــور لودولــی از فانکشــن، ترکیــب نیــروی  معمــاری بــه 
 .)Forty, 2000, 174( مکانیکــی و مــاده در هــر اثــر معمــاری اســت
کالبــد  بــا  نســبت  در  مکانیکــی  مفهومــی  معنــا  بدیــن  فانکشــن 

معمــاری داشــته اســت.
  مفهوم مکانیکی

ایــن مفهــوم برخاســته از اســتعارۀ ریاضــی اســت و بــا نســبت 
برآینــد نیروهــای مکانیکــی و فــرم اثــر معمــاری تبییــن می شــود و در 
کاربــرد اجــزای یــک ســاختار مکانیکــی  آن، »فانکشــن« بــه نقــش و 
ــاره دارد.  کل اش ــا  ــبت ب ــم و نس ــا ه ــبت ب کل در نس ــک  ــۀ ی ــه مثاب ب
فانکشــن بــه ایــن مفهــوم در معمــاری عمدتــًا از قایــل شــدن تشــابه 
کــه بــه ویــژه از قــرن نوزدهــم،  میــان بنــا و ماشــین نشــأت می گیــرد 

میــان برخــی معمــاران رواج یافتــه بــود.
  استعاره ای زیست شناختی

نخســت،  اســتعارۀ  در  اســت.  بــوده  گونــه  دو  اســتعاره  ایــن 
کیفیــت مقصــوِد اجــزای مختلــف یــک  فانکشــن عبــارت اســت از 
کل. ایــن مفهــوم ارتبــاط  ســاختار در نســبت بــا هــم و در نســبت بــا 
ــی در ســاختار را بیــان  ــا ســاختار داشــته و نقــش هــر جزئ نزدیکــی ب
می کنــد. در اســتعارۀ دوم، فانکشــن اســتعاره ای زیست شــناختی 
در نظریــۀ صــورت ارگانیــک بــوده  اســت. نــزد رمانتیسیســت های4۳ 
کــه از بیــرون  آلمانــی، صــورت بــر دو نــوع بــود: صــورت مکانیکــی 
کــه از درون توســعه  تحمیــل می شــود و صــورت زیست شــناختی 
صــورت  نظریــۀ  بــه  اعتقــاد  اســاس  بــر  اســت.  ذاتــی  و  می یابــد 
ارگانیــک، صــورت از »فانکشــن« تبعیــت می کنــد. چنیــن مفهومــی 
کــه در قــرن بیســتم تبعیــت صــورت از عملکرد  مبنــای تفکــری اســت 
.)Forty, 2000, 175-177( را مبنــای عملکردگرایــی خوانــده اســت

کاربرد   به معنای 
کاربــرد  بــه معنــای  کمتــر  تــا اواســط قــرن نوزدهــم فانکشــن 
ویولــه   و  گرینــاف44  چــون  اشــخاصی  و  اســت  شــده  اســتفاده 
کرده انــد، اســتثنا  کــه چنیــن معنایــی از فانکشــن را مــراد  لــودوک45 
ــتم  ــرن بیس ــا در ق ــن معن ــد )Forty, 2000, 179(. ای ــمار می آین به ش

معنــای رایــج فانکشــن شــده اســت.
  فانکشــن برگرفتــه از »فانکشــنال«، بــه عنــوان ترجمــه ای 

واحــد بــرای ســه واژۀ آلمانــی
»فانکشــنال«  آن  نســبی  صفــت  از  فانکشــن،  معانــی  از  یکــی 
کــه  اســت  بــوده  اصطالحــی  خــود  کــه  اســت،  شــده  گرفتــه 
نویســندگان انگلیســی زبان در برابــر ســه واژۀ آلمانــی قــرار داده انــد: 
»زاخلیش کایــت«46، » ْتسِوک ِمســیگ کایت«47 و »فونکســیونل«4۸. 
کــه به معنــای واقعی بــودن4۹ اســت، بــر نوعــی  واژۀ زاخلیش کایــت 
حــوزۀ  در  ســپس  و  بنــا  ســاختار  حــوزۀ  در  نخســت  واقع گرایــی5۰ 
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زندگــی انســان دربنــا اشــاره داشــته اســت. تسوک مســیگ کایت نیــز 
همچنانکــه »تســوک«5۱ بــه معنــای مقصــود اســت، بــر لــزوم تطابــق 
کیــد دارد. بــا ایــن حــال در ترجمــۀ  اثــر معمــاری بــا مقصــود بنــا تأ
متــون آلمانــی بــه انگلیســی، ایــن دو واژه بــا وجــود تفاوت هایــی 
شــده اند  ترجمــه  »فانکشــنال«  بــه  دارنــد  »فونکســیونل«  بــا  کــه 
)Forty, 2000, 180-184(. بــر ایــن اســاس، فانکشــن در برگیرنــدۀ 

واقع گرایــی و تطابــق بــا مقصــود نیــز بــود.
از نظــر لغــوی، واژۀ »فانکشــن« در زبــان انگلیســی بــه معانــی 
کــردن؛  ادا  کــردن،  اجــرا  عمل کــردن،  مــی رود:  کار  بــه  مختلفــی 
یــک  ویــژۀ  نــوع  تحمــل؛  همچنیــن  ذهنــی،  یــا  فیزیکــی  فعالیــت 
کــه مقصــود  کیفیــت عملــی  فعالیــت مناســب بــرای هــر چیــزی، 
ــه  ــداران و چ ــی جان ــدام فیزیک ــه در ان ــازد، چ ــرآورده می س ــود را ب خ
نــوع  چیــزی؛  هــر  در  نهایتــًا  و  اخالقــی  و  هوشــمند  نیروهــای  در 
گروهــی اســت؛  کــه متعلــق بــه رده  یــا  کــه مناســب فــردی  عملــی 
گرفتــه شــده  ــا چیــزی در نظــر  کــه بــرای فــردی ی ــا نقشــی  مقصــود ی
اســت. »فانکشــن« از واژۀ فرانســوی »فونکســیون«5۲ و واژۀ التیــن 
 »fungi« فونکســیو«5۳ برگرفتــه شــده اســت. »فونکســیو« از فعــل«
کــردن و انجــام دادن، اخــذ شــده اســت54. ایــن  بــه معنــای اجرا
ریشــه احتمــااًل بــا واژۀ »bhuṅkte« در زبــان سانســکریت بــه معنــای 

دارد55.  نســبت  لذت بــردن 
کــه »فانکشــن« بــا واژه هــای  از بررســی فــوق چنیــن درمی یابیــم 
معنــی  هــم  دقیقــًا  »کانوینینــس«  و  »کومودیتــی«  »یوتیلیتــی«، 
کنونــی بــه کار  ــر آن، پیشــتر نیــز بــه معنــای رایــج  نیســت، و افــزون ب
ــر عمــل اجــزای  نمی رفتــه اســت. »فانکشــن« در معمــاری بیشــتر ب
کل  یــک اثــر یــا یــک »فــرم« در نســبت بــا یکدیگــر و در نســبت بــا 
کاربــرد یــا فایــدۀ آن بــرای  کمتــر بــه موضــوع  اشــاره داشــته اســت و 
کــه میــان انســان و معمــاری برقــرار  ــه عبارتــی نســبتی  ــا ب انســان، ی

اســت، اشــاره دارد.

واژه های مرتبط با مفهوم عملکرد

سودمندی 
کــه شــاید بیش از هــر واژۀ دیگری  واژۀ »یــوس«56 )ســودمندی( 
کار رفتــه، بــه نســبت میــان شــیئ و  ح عملکــرد معمــاری بــه  در شــر
کســی، یــا مقصــودی انجــام می دهــد اشــاره  کــه بــرای چیــزی،  کاری 
لــت می کنــد.  می کنــد و طبعــًا در معمــاری نیــز بــر ســودمندی آن دال
کاربــردی، بــر پــا می شــود،  کــه بنــا بــرای مقصــود یــا هدفــی  از آنجا
بســیاری ســودمندی )یــوس( را در معمــاری معــادل مقصــود فــرض 
کــه  کرده انــد. آلبرتــی از ایــن جملــه افــراد اســت. او معتقــد اســت 
ــه  ک ــه  ــا مقصــود متناســب باشــد همان گون ــد ب ــا بای همــۀ اجــزای بن
Alberti, 1988, 28-( دارد  وجــود  تناســبی  چنیــن  طبیعــت  در 

31(. از قــرن شــانزدهم، معمــاران فرانســوی در پــی یافتــن مبنایــی 
ــه  ــودمندی توج ــه س ــاری ب ــی در معم ــن زیبای ــرای تبیی ــردی ب کارب
کردنــد و واژۀ »اوزاژ«57 را بــرای ایــن مقصــود بــه کار بردنــد. زیبایــی 
ــان باســتان هــم  ــوان در آرای اندیشــمندان یون بدیــن معنــا را می ت
کنــون نیــز  جســت )افالطــون، ۱۳۸۰، ۲۹۰-۲۹۳(. بــا ایــن همــه تا

کــه ایــن  محــل مناقشــه باقــی مانــده اســت. پــس شــگفت نیســت 
ــا زیبایــی، در حــوزۀ معمــاری نیــز  معنــای ســودمندی در نســبت ب
گســترش نظــری نیافــت و »یــوس« در عمــل بیــش از آن کــه  چنــدان 
قــرار  او  زندگــی  و  انســان  بــر مبنــای  کاربــرد معمــاری  در خدمــت 
کــه معمــاری را بیشــتر بــه ســان  گیــرد، در متــن آرایــی بــه کار رفتــه 
ابــزار تعریــف می کننــد و عملکــرد آن را نیــز از همیــن منظــر می نگرنــد.
ایــن  کــه  می دهــد  نشــان  هــم  »یــوس«  واژۀ  لغــوی  معنــای 
واژه در زبان هــای اروپایــی عمدتــًا در بیــان نســبت میــان انســان 
کار مــی رود و بــر ایــن اســاس،  کاربــردی بــه  و هــر شــیئ مفیــد یــا 
شــیئی  مــی رود،  کار  بــه  خواســته ای  یــا  نیــاز  رفــع  در  آنچــه  هــر 
گفتیــم، معــادل  ــا مفیــد5۸ خوانــده می شــود5۹. چنانکــه  کاربــردی ی
بــه همیــن معنــا در  نیــز  یعنــی »اوزاژ«6۰  فرانســوی واژۀ »یــوس«، 
فعــل  از  اصــل  واژه در  ایــن  اســت.  رفتــه  کار  بــه  متــون معمــاری 
گرفتــه  کاربــردن و مصرف کــردن  فرانســوی »اوزه«6۱ بــه معنــای بــه 
کاربــرد  کــه ریشــۀ آن واژۀ التیــن »usus« بــه معنــای  شــده اســت 
ــان  ــان انس اســت6۲. بنــا برایــن، واژۀ »یــوس« بیشــتر بــه رابطــۀ می
کابــردی یــا ابــزار اشــاره دارد. ایــن واژه و مشــتقات آن در  و اشــیاء 
آنانــدا  کــه  دارد  متفــاوت  لتــی  دال و  معنــا  غیراروپایــی  زبان هــای 
کوماراســوامی در رســاالت متعــددی، مخصوصــًا در »نقــش هنــر در 
 Coomaraswamy, 1977,( زندگــی هندیــان« بــه آن پرداختــه اســت
ــی از  ــای پنهان ــد جنبه ه ــا می توان ــن دو معن ــت ای 100-71(. مطابق
همســانی ها و تمایزهــای میــان دو حــوزۀ فرهنگــی شــرق و غــرب 
کنــد و در ســاخت و پرداخــت نظریــه ای بومــی در حــوزۀ  را آشــکار 

معمــاری مفیــد باشــد.
عملی بودن 

عملکــرد  مفهــوم  ح  شــر در  کــه  اصطالحاتــی  از  دیگــر  یکــی 
یــا  عملــی  اســت.  )پرکیتکالیتــی6۳(  »عملی بــودن«  رفتــه،  کار  بــه 
معمــاری  محاســن  از  معمــاری،  نظریــات  در  را  کاربردی بــودن 
کتــاب در بــاب معمــاری  دانســته اند. ویتروویــوس بنیــان اصلــی ده 
 .)De Zurko, 1957, 26-27( داده  اســت  قــرار  اصــل  همیــن  را 
کادمــی معمــاری64 در قــرن هجدهــم، »کاربــرد« را هــر آن چیــزی  آ
مــی رود:  توقــع  معمــاری  از  زمینــه ای  هــر  در  کــه  می دانســت 
 .)Kruft, 1994, 144( عملی بــودن، راحتــی، مــد روز بــودن65 و غیــره
کــه: »آنچــه غیــر  گنــر66 اظهــار داشــت  در ابتــدای قــرن بیســتم، اتــو وا
ــح و فــن آوری  ــد زیبــا باشــد.« از نظــر او مصال عملــی اســت نمی توان
امــوری غالبنــد و همــه چیــز از جملــه ترکیــب بایــد در خدمــت آنهــا 
باشــد: »ترکیــب بایــد بــه وضــوح مصالــح و فنــون به کارگرفته شــده 
و  خصوصیــات  بیفتــد،  اتفاقــی  چنیــن  گــر  ا کنــد.«  آشــکار  را 
کیفیت هــای نمادیــن بنــا از هماهنگــی و تطابــق درونــی آن نشــأت 
ریشــارت  بــه ســال ۱۸۹6،   .)Kruft, 1994, 321( گرفــت خواهنــد 
ــودن  ــر عملی ب ــاری ب ــت« در معم ح »زاخلیش کای ــر ــترایتر67 در ش اش
کــرده  اســت: »مــا آلمانی هــا نمی توانیــم و نبایــد  کیــد  معمــاری تأ
ــد  ــی را تقلی ــی و آمریکای ــای انگلیس ــای خانه ه گی ه ــیاری از ویژ بس
کنیــم، زیــرا آنهــا بــا شــرایط مــا تناســب ندارنــد، امــا مــا می توانســتیم 
ــا بهتــر در  ــر ب از آنهــا بیشــتر بیاموزیــم، باالتــر از همــه و بــه طــور عام ت
گرفتــن خواســته ها بــرای واقعــی )زاخلیــش( و عملــی بــودن  نظــر 

اصطالح شناسی عملکرد معماری
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خــود«  بومــی  مبلمــان  در  بهداشــت  و  راحتــی  )تسوک ِمســیگ(، 
 .)Forty, 2000, 180(

واژۀ »پرکتیــکال«6۸ بــه معنــای امــر عملــی در برابــر امــر نظــری 
کیفیــت عملی بــودن هــر چیــزی را بیــان  اســت و »پرکتیکالیتــی« 
کاربــرد  کاربــردی امــور نیــز اشــاره دارد.  می کنــد و همچنیــن بــه وجــه 
اســت  بــوده  تالشــی  بــا  همــراه  معمــاری  در  »پرکتیکالیتــی«  واژۀ 
ــه  ــر وج ــد ب کی ــر و تأ ــۀ هن ــه مثاب ــاری ب ــه معم ــه ب ــد توج ــرای تحدی ب
کالبــدی اثــر معمــاری. عملــی بــودن در هماهنگــی بــا معنــای لغــوی 
که بیشــتر ســاختۀ  گویــای وجهــی از معمــاری اســت  »پرکتیکالیتــی« 

کالبــد و فراینــد ســاخت آن اســت.
تطابق با مقصود

مقصــود  بــا  تطابــق  معمــاری،  بــاب  در  آرا  از  بســیاری  در 
بــرای  و  شــده  شــمرده  معمــاری  گی هــای  ویژ از  یکــی  )پرپــس6۹( 
کار رفتــه اســت. از دوران  بیــان مفهــوم عملکــرد بــه معمــاری بــه 
کــه چیــزی نمی توانــد  بوده انــد  بــاور  ایــن  بــر  کالســیک، فالســفه 
وجــود داشــته باشــد مگــر این کــه بــرای چیــزی باشــد و ایــن »بــرای 
کــه آن چیــزی بــرای آن بــه  چیــزی بــودن« همــان مقصــودی اســت 
ــز از آن  ــاری نی ــر معم ــون، ۱۳7۳، ۱۳(. اث ــت )گزنوف ــده اس ــود آم  وج
کاری یــا برای بــرآوردن  کــه مصنــوع اســت، حتمــًا بــرای انجــام  منظــر 
کــه تطابــق بــا  هــدف و مقصــودی بــه  وجــود می آیــد و از آن روســت 
مقصــود از شــرط های الزم هــر اثــر معمــاری ای خوانــده شــده  اســت. 
غایتــی  بــرای  بایــد  هنــری  اثــر  مدرســیون7۰،  آرای  اســاس  بــر 
ــر  ــه فــرد اث ــا غایــت منحصــر ب ــد ب ــر خــوب بای معیــن ایجــاد شــود و اث
ایــن تطابــق7۱   بــه  اثــر وابســته  کمــال  باشــد.  تولیدشــده مطابــق 
اثــر هنــری چیــزی  یــا مقصــود هــر  کــه غایــت  اســت. از آن جایــی 
ــه  ــر ب ــی منحص ــار روش ــر ب ــد ه ــت، هنرمن ــرد اس ــه ف ــر ب ــًا منحص صرف
فــرد و بی نظیــر بــرای تطابــق بــا غایــت و در نتیجــه تنظیــم موضــوع 
در پیــش می گیــرد. بدیــن ترتیــب صــورت هــر اثــر همیشــه بدیــع 
نظــر  از   .)De Zurko, 1957, 39( غیرقابــل پیش بینــی می شــود  و 
کیفیــت پــالن عبــارت اســت از مقصــود7۲  آلبرتــی، معیــار ســنجش 
یــا بــه عبارتــی عملکــرد یــا »یوتیلیتــاس«، افتخــار و جذابیــت7۳ یــا 
امنیــت74. در اینجــا آلبرتــی معیارهــای عملکردی بــودن و زیبایــی و 

.)Kruft, 1994, 44( کــرده اســت کاربــری را بــا هــم ترکیــب 
زیبایــی  کــه  بــود  عقیــده  ایــن  بــر  بلونــدل75  َژک-فرانســوا 
تناســب  اســت.  برتــر  گی هــای  ویژ از  ترکیبــی  حاصــل  معمارانــه 
محســوب  معمــاری  در  زیبایــی  معیارهــای  جملــۀ  از  مقصــود  بــا 
توجــه  مــورد  ارگانیــک  قیــاس  بــه آن  بــرای دســتیابی  و  می شــود 
گرچــه بــا شــخصیتی  قــرار می گیــرد. بلونــدل نیــز از قیــاس ارگانیــک، 
کــرده اســت )De Zurko, 1957, 155(. ویولــه- متفــاوت، اســتفاده 
قامــوس77،  در  »ســاخت«76  عنــوان  بــا  مقالــه ای  در  لــو-دوک 
معیــار  و  ســاختن  فراینــد  محصــول  کامــاًل،  و  تمامــًا  را  معمــاری 
»بــرای  می خوانــد:  مقصــودش  بــا  تطابــق  را  آن  ارزش  تعییــن 
توجــه  بــا  مصالــح  بــردن  بــه کار  از  اســت  عبــارت  ســاختن  معمــار 
گی هــا و طبیعــت اصلی شــان، بــا قصــد بیــان ارضــای یــک  بــه ویژ
مقصــود بــه ســاده ترین و محکم تریــن وســایل؛ بعــد عبــارت اســت 
از بخشــیدن دوام و بقــا، تناســبات مناســب بــه ســاختار برپاشــده، 

کــه بــا حــواس، عقــل و شــعور انســان  در ارتبــاط بــا قواعــدی معیــن 
گرفته شــده توســط  کار  تعریــف  شــده اند. بنابرایــن روش هــای بــه 
ســازنده بایــد مطابــق طبیعــت مصالــح، وســایل مقــرون بــه صرفــۀ 
کــه در آن  در دســترس، ضرورت هــای ویــژۀ هــر نــوع بنــا و فرهنگــی 

 .)Kruft, 1994, 282( »کننــد تغییــر  متولــد شــده  اســت 
کاری  واژۀ انگلیســی »پرپــس« عبــارت اســت از آن چیــزی یــا 
بایــد حاصــل شــود.  کــه  انجــام شــود و قصــد و هدفــی  بایــد  کــه 
لــت  دال نیــز  کاری  انجــام  قصــد  و  نیــت  بــر  همچنیــن  واژه  ایــن 
کاری  دارد. در اواخــر قــرون وســطی ایــن واژه هــم بــر علــت انجــام 
امــر قصدشــده.  تأثیــر  یــا  نتیجــه  بــر  لــت داشــته اســت و هــم  دال
واردکــردن، اثرگذاشــتن و معنــادادن، بــه ویــژه در مــورد واژه هــا، از 
اواخــر دورۀ میانــه بوده انــد. »پرپــس«  ایــن واژه در  دیگــر معانــی 
معنــای  بــه  »پورپــو«7۹  یــا  »پورپــوز«7۸  فرانســوی  قدیمــی  واژۀ  از 
کــه امــروز بــه صــورت  گرفتــه شــده اســت  نیت کــردن و قصد کــردن 
»پروپــو«۸۰ اســتفاده می شــود. واژۀ اخیــر به معنــای پیش نهــادن 
و پیش گذاشــتن اســت و بــه همیــن معنــا نیــز در زبــان فرانســوی 
ــای  ــه معن ــل ب ــی رود.۸۱ بدیــن ترتیــب، ایــن واژه در اص کار م ــه  ــو ب ن
انگلیســی  زبــان  در  اســت.  بــوده  پیش نهــادن  یــا  پیش گذاشــتن 
نیــز واژۀ »پرپــس« از اواســط دورۀ میانــه تــا اوایــل قــرن هفدهــم، 
ــا ســؤال، بحــث، موضــوِع در دســت  بــه همیــن معنــای پیشــنهاد ی
کار می رفتــه اســت. بــر ایــن اســاس، بــه نظــر می رســد، در  نیــز بــه 
ــه  ک ــد  ــده باش ــش تعیین ش ــزی از پی ــد چی ــود« بای ــا مقص ــق ب »تطاب
گــی ای  هــدف از بــودن آن چیــز را تعییــن می کنــد. البتــه چنیــن ویژ
یــا مفیــد نیســت، بلکــه در هــر انــدام  کاربــردی  مختــص اشــیای 
کــه ســاختارش بایــد بــا آن  زنــده ای نیــز از پیــش هدفــی وجــود دارد 

مقصــود مطابــق باشــد. 
تطابق با ضرورت

مفهــوم  ح  شــر در  هــم  )نسســیتی۸۲(   »ضــرورت«  بــا  تطابــق 
کار رفتــه اســت. از دورۀ رنســانس، بــه ویــژه در آرای  عملکــرد بــه 
داوینچــی۸۳، یکــی از محاســن اثــر معمــاری تطابــق بــا ضرورت هــا 
بــوده  اســت. در ایــن تعریــف، ضــرورت  عبــارت  اســت از قانــون و 
کــه همــۀ موجــودات طبیعــی عالــم بــرای بقــای خــود  معیــاری ازلــی 
منظــر  از   .)De Zurko, 1957, 52-53( کننــد  تبعیــت  آن  از  بایــد 
کالبــد و ســاخت اثــر معمــاری، ضــرورت بــه قوانیــن و قواعــدی ارجــاع 
کــه بــر اســاس آن شــیئ می توانــد ســاخته شــود و برپــا ایســتد.  دارد 
کالبــدی معمــاری اشــاره  گی هــای  چنیــن ضرورتــی از یــک ســو بــه ویژ
دارد و از ســوی دیگــر وجــه تمایــز اثــر معمــاری )ســرپناه بــودن( را بــا 

ســایر اشــیای مــادی توصیــف می کنــد.
از  فرانســه  زبــان  واســطۀ  بــه  »نسیســیتی«۸4  انگلیســی  واژۀ 
ــن واژه  ــۀ ای ــت. ریش ــه اس گرفت ــأت  ــیتاس«۸5 نش ــن »نِسس واژۀ التی
کــه  »necesse« بــه معنــای امــر ضــرور اســت و از ریشــۀ »cesse« اســت 
اســم مفعــول از مصــدر »cedere« بــه معنــای بــاردادن و نفــع دادن 
کــه از معنــای ریشــۀ ایــن واژه بــر می آیــد، »نسســیتی«  اســت. چنــان 
کــه حاصــل یــک ضــرورت یــا »بایــد« اســت  بــه معنــای امــری اســت 
کاری را نشــان  بــه نوعــی وجــه منفعــت در هــر  و در عیــن حــال، 
می دهــد. بدیــن ترتیــب، آنچــه ضــرورت دارد، بایــد منفعــت نیــز 
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ضــرور  امــری  را  غیرنافــع  امــر  نمی تــوان  اساســًا  و  باشــد  داشــته 
نامیــد۸6. 

تعابیر مرتبط با مفهوم عملکرد

مفهــوم  بــر  کــه  واژه هایــی  و  اصطالحــات  بررســی  چنانکــه 
کار رفته انــد،  ح معنــای عملکــرد بــه  لــت دارنــد یــا در شــر عملکــرد دال
کاربــرد آنهــا در آرای نظریه پــردازان معمــاری، بــه نحــوی  نشــان داد، 
کارگیــری آنهــا در متــن  بــا معنــای لغــوی آنهــا ســازگار بــوده اســت. بــه 
گویــای درونمایــۀ خاصــی از عملکــرد معمــاری  آرای نظریه پــردازان، 
کــه ایــن اصطالحــات و واژه هــا راه بــه آن می برنــد و  نــزد آنهاســت 
بــه همیــن ســبب می تــوان آنهــا را »تعبیــر« نامیــد. در جــدول ۱، 
ــا آنهــا  اصطالحــات و واژه هــای بررســی شــده و تعبیرهــای مرتبــط ب

ــا یکدیگــر مقایســه شــده اســت. ب
کاربــرد ایــن اصطالحــات در  بدیــن ترتیــب، براســاس معنــا و 
حــوزۀ معمــاری، در واقــع مفهــوم عملکــرد معمــاری بــا چهــار تعبیــر 

ح زیــر مرتبــط بوده اســت: کلــی از معمــاری در تاریــخ بــه شــر

کاربردی  تعبیر 
گــی  ویژ بــر  کیــد  تأ حاصــل  عملکــرد  مفهــوم  تعبیــر،  ایــن  در 
اوســت.  نیازهــای  رفــع  و  انســان  بــرای  اثــر  یــا  ســودمندی شــیئ 
»کانوینینــس«،  »یوتیلیتــی«،  یعنــی  اصلــی،  اصطــالح  چهــار  هــر 
کار  »یــوس« و »فانکشــن« را غالبــًا مرتبــط بــا چنیــن تعبیــری بــه 
مفیــدی  شــیئ  هــر  بــا  نســبت  در  کــه  تعبیــری  چنیــن  برده انــد. 
مصــداق دارد، بــه نوعــی همــواره در پــس دیگــر تعابیــر نیــز حضــور 
ــا شــیئی مفیــد  ــزار ی ــًا اب ــر معمــاری غالب ــردی، اث کارب دارد. در تعبیــر 
کاربــردی آن شــیئ  گــی  تلقــی می شــود و مفهــوم عملکــرد بــه ویژ

اشــاره دارد. انســان  بــرای 
کویینتیلیــن۸7، زیبایــی و یوتیلیتــی را دو اصــل جدایی ناپذیــر در 
کاربرد  کــرده  اســت. از نظــر او زیبایــی دربرگیرنــدۀ الگوهــای  هنــر تلقــی 
اســت و هرگــز از یوتیلیتــی جــدا نیســت، امــا شــاید تنهــا اهــل شــهود 
بتواننــد بــدان واقــف شــوند. او بــرای توضیح منظور خــود مثال هایی 
کــرده اســت. )De Zurko, 1957, 29-30(. مفهــوم  از طبیعــت عرضــه 
کیــد شــده  ــر اهمیــت آن تأ کــه از قــرن شــانزدهم در فرانســه ب ــرد  کارب
کلــود پــرو۸۸ بــه مثابــۀ یکــی از بنیادهــای   اســت، نخســتین بــار توســط 
زیبایی شــناختی مطــرح شــده  اســت )Kruft, 1994, 134(. پــرو در 

اصطالح شناسی عملکرد معماری

تعبیر مرتبطکاربرد در معماریمعنای اصطالحاصطالح

ی
صل

ت ا
حا

ال
صط

ا

گی فایده مندی اثر معماری )ویتروویوس، آلبرتی، مفیدبودنیوتیلیتی اشاره به ویژ
پاالدیو(

کاربردی تعبیر 

کاری یا هدفیکومودیتی کاربرد آن؛ به اندازه بودن چیزی برای  کالبد برای  مناسب بودن اجزای 

کاربردی )آلبرتی، پاالدیو( تأمین آسایش با رفع نیاز 

کاربردی تعبیر 

تعبیر مکانیکی 

کاری یا هدفیکانوینینس کاربردی )آلبرتی(جور بودن و مناسب بودن چیزی  برای  تعبیر سیستمیمناسب بودن اثر برای و آسایشـ با رفع نیاز 

عمل چیزی بر چیز دیگر فانکشن

انجام دادن، به جای آوردن

کل )لودولی، لوکربوزیه(  تعبیر مکانیکیعمل اجزای مکانیکی بنا بر یکدیگر و بر 

عمل اجزای معماری همچون یک موجود زنده  )ویوله-لو-
دوک، سالیوان(

تعبیر زیست شناختی

گرفته شده برای آن  تطابق معماری با مقصود و هدف در نظر 
)فرانکل، میس فان در روهه(

تعبیر سیستمی

گریناف( کاربردیکاربرد معماری برای انسان )ویوله-لو-دوک،  تعبیر 

گارنیه( کاربردیتعامل میان معماری و جامعه )آیدلیتس،  تعبیر 
تعبیر زیست شناختی

ته
 رف

کار
به 

ن 
ژگا

 وا
ت و

حا
ال

صط
ا

ی
صل

ت ا
حا

ال
صط

ح ا
شر

در 
 

سودمندی 
)یوس(

کاربردی برای انسان کاربرد که اثر معماری به مثابه شیئی  کاربردی 
دارد )آلبرتی(

کاربردی تعبیر 

عملی بودن 
)پرکتیکالیتی(

کالبد معماری و فرایند ساخت آن در برابر وجه هنری عملی بودن توجه به 
گنر، اشترایتر( آن )وا

تعبیر مکانیکی

تطابق با 
مقصود 
)پرپس(

گرفته شده گرفته شده تطابق با آنچه از پیش در نظر  که برای آن در نظر  کالبد معماری با هدفی  تناسب 
)آلبرتی، بلوندل، ویوله-لو-دوک(

تعبیر سیستمی

ضرورت 
)نسسیتی(

که باید باشد و منفعت دارد کالبد با بایدها و ضرورت ها و آنچه برای بودن یک چیز تطابق با آنچه  تناسب 
اجباری است )داوینچی(

تعبیر سیستمی

جدول 1- اصطالحات اصلی و اصطالحات و واژگان مرتبط با عملکرد معماری و تعابیر مرتبط با آنها.
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کــه از ســدۀ پیــش به جــا مانــده بــود، واژۀ »اوزاژ« را  ادامــۀ ســنتی 
ــا  ــی بن ــی  در زیبای ــی قطع ــرد و آن را عامل کار ب ــه  ــاری ب ــوزۀ معم در ح
ــزی  ــر چی ــت ه ــه طبیع ــه ب ــا توج ــه ب ک ــردی  کارب ــر او،  ــت. از نظ دانس
گرفتــه شــده  اســت بایــد یکــی از علــل اصلــی ای  بــرای آن چیــز در نظــر 
گرینــاف و ویوله-لــو- کــه زیبایــی بنــا بــر آن اســتوار می شــود.  باشــد 
کرده انــد. بــه  دوک نیــز »فانکشــن« را بــه معنــای »کاربــرد« اســتفاده 
گرینــاف می نویســد: »در تقســیم فضاهــا بــرای تأمیــن  طــور مثــال، 
آســایش، در مــورد ابعــاد آنهــا تصمیــم بگیرید و شــکل آنها را متناســب 

 .)Forty, 2000, 179( »کنیــد بــا فانکشن شــان طراحــی 
تعبیر زیست شناختی 

کل زنــده  تعبیــر زیست شــناختی در معمــاری بــر رابطــۀ اجــزای 
کل  کل اشــاره دارد. ایــن  )حقیقــی یــا اســتعاری( بــا یکدیگــر و بــا 
چنیــن  می شــود.  تصــور  زنــده  موجــودی  یــا  ارگانیســم  ســان  بــه 
تعبیــری، بــا تفســیر قاعــدۀ رابطــۀ میــان اجــزای آن موجــود بــرای بقــا 
ــکل گیری  ــرای ش ــی ب ــی اصول ــد و در پ ــد می آی ــعه پدی ــد و توس و رش
کالبــد معمــاری به مثابــۀ موجــودی  ایــن تعبیــر  کالبــد اســت. در 
و  می کنــد  حمایــت  درونــش  زندگــی  از  کــه  می شــود  دیــده  زنــده 
گی هــای ســاختاری آن بیــش از هــر چیــز مــورد توجــه قــرار دارد.  ویژ
چنیــن  بــر  مبتنــی  مــواردی  در  معمــاری  در  »فانکشــن«  کاربــرد 
ــا تعبیــری  ــو-دوک ب ــه طــور مثــال، ویوله-ل ــوده اســت. ب تعبیــری ب
ــه »فانکشــن« هــر قطعــه ای در معمــاری اشــاره  زیست شــناختی، ب
گانــه بــه  کــه جدا کار بنایــی هــر قطعــه ای  گونــه  می کنــد: »در هــر 
عنــوان ســنگ پوشــش دار اســتفاده می شــود، یــا هــر قســمتی در 
کارهــای بتنــی، بایــد بــه وضــوح بیان کننــدۀ فانکشــن اش باشــد. 
کــه پــازل را بــه  کنیــم، همان طــور  مــا بایــد بتوانیــم بنــا را تحلیــل 
هــر  فانکشــن  و  جــا  کــه  بــه طــوری  تقســیم می کنیــم،  قطعاتــش 

 .)Forty, 2000, 167( »قطعــه نتوانــد اشــتباه انتخــاب شــود
بــا  را  »فانشــکن«  کــه  بــود  کســانی  نخســتین  از  نیــز  گرینــاف 
کار بــرد. نظریه هــای او  تعبیــری زیست شــناختی در معمــاری بــه 
گرفته بــود، مبنایــی شــد  کــه بــر مبنــای نظریــه فــرم ارگانیــک شــکل 
بــرای جملــۀ معــروف لویــی ســالیوان، »فــرم از فانکشــن تبعیــت 
می کنــد«. ایــن جملــه اساســًا بــر مبنــای دیــدگاه زیست شــناختی 
تعبیــری  بــا  »فانکشــن«  و  اســت  گرفتــه   شــکل  فــرم  بــه  نســبت 
کار  کل بــه  زیست شــناختی بــه معنــای عملکــرد اجــزای درونــی یــک 
ــدارد  ــاری ن ــان در معم ــای انس ــع نیازه ــا رف ــبتی ب ــت و نس ــه اس رفت

.)Forty, 2000, 178(
تعبیر مکانیکی 

ــل میــان  ــر رابطــه متقاب در تعبیــر مکانیکــی، مفهــوم عملکــرد ب
نیروهــای مکانیکــی درون یــک شــیئ اشــاره دارد. چنیــن مفهومــی 
ح  از عملکــرد می توانــد در هــر شــیئی بــرای ادامــه دوام و بقــا مطــر
ــه یــک شــیئ تلقــی  ــه مثاب کالبــد معمــاری ب باشــد. در ایــن تعبیــر، 
کــه بــرای بقــا بایــد نیروهــای درونــی آن بــا یکدیگــر بــه  می شــود 
کالبــد متناســب بــا یکدیگر و متناســب با  تعــادل برســند و اجــزای آن 
کاربــرد اصطالحــات  کــه انجــام می دهنــد تعییــن شــده باشــد.  کاری 
»کومودیتــی«، »فانکشــن«، و »پرکتیکالیتــی« در معمــاری هــر یــک 
ــا تعبیــر مکانیکــی مرتبــط بــوده اســت. تعبیــر مکانیکــی  بــه نوعــی ب

مفهــوم  بــه   نســبت  خردگرایــان۸۹  دیدگاه هــای  در  همچنیــن 
عملکــرد حضــور داشــته اســت. 

کــه معمــاری بایــد فانکشــن  های  رودلــف اشــتاینر۹۰ معتقــد بــود 
اصلــی  وســایل  بنــا،  کالبــدی  اجــزای  و  کنــد  بیــان  را  درونــی اش 
کــه بیــان فانکشــن و طبیعــت مصالــح  بیان انــد. بــاور او بــر ایــن بــود 
کــه  ح یکــی از خانه هایــی  بایــد بــر هــم منطبــق شــوند. او در شــر
کــرده ، نوشــت: »بــرای طراحــی بنایــی مفیــد از ایــن نــوع،  طراحــی 
نقطــۀ شــروعی بایــد باشــد، نخســت در توافــق بــا ایــن اصــول درونــی 
و دوم، به کارگیــری مدرن تریــن مصالــح، )مثــل( بتــن. هــر مصالحــی 
آن مصالــح  بــا طبیعــت  کــه  ویــژه ای دارد  مطالبــات ســاختمانی 
مرتبــط اســت. اصــل ســاختمانی بایــد هــم اصــل »یوتیلیتــی« و 
گروپیــوس نیــز مفهــوم  کنــد«. والتــر  هــم مطالبــات مصالــح را بیــان 
کار بــرده اســت: »هــر  عملکــرد را موافــق بــا تعبیــر مکانیکــی آن بــه 
را  آن  بتــوان  آن کــه  بــرای  می شــود؛  تعریــف  جوهــرش  بــا  شــیئی 
کــه جوهــر آن  ــرد  ــد معلــوم  ک ــه درســتی عمــل  کنــد، بای ــا ب ســاخت ت
کــه مقصــودش  چیســت، بــرای این کــه مــا بایــد آن را طــوری بســازیم 
کنــد، یعنــی فانکشــن  های عملــی اش را  کمــال تأمیــن  را در حــد 
.)Kruft, 1994, 385( »کنــد و بــادوام، ارزان و زیبــا باشــد بــرآورده 

تعبیر سیستمی
کالبــد بــه مثابــه  ایــن تعبیــر از مفهــوم عملکــرد، بــه لــزوم تناســب 
گرفتــه  کــه بــرای بــودن آن در نظــر  سیســتم بــا مقصــود یــا هدفــی 
شــده اســت، اصالــت می دهــد. چنیــن مقصــودی لزومــًا مبتنــی بــر 
ــر از  ــر ایــن اســاس، ایــن تعبی ــرد تعییــن نمی شــود و ب کارب ــا  ــده ی فای
کــه بــرای انســان  مفهــوم عملکــرد، می توانــد در مــورد هــر شــیئی 
گرفتــه شــده  ــرای ســاختن آن در نظــر  ســاخته می شــود و هدفــی ب
باشــد. اصطالحــات »کانوینینــس«، »فانکشــن«،  اســت، صــادق 
تطابــق بــا مقصــود و تطابــق بــا ضــرورت بــا تعبیــر سیســتمی مرتبــط 

بوده انــد.

ح پرسش از مفهوم عملکرد معماری طر

کــه مفهــوم عملکــرد  بــر اســاس آنچــه بررســی شــد، روشــن اســت 
کــه در آغــاز می نمایــد،  گان دال بــر آن چنــدان  و اصطالحــات و واژ
بــاره  ایــن  در  بســیاری  پرســش های  نیســتند.  صریــح  و  روشــن 
کــرد و جــای تأمــل و تحقیــق در ایــن بــاره همچنــان  ح  می تــوان مطــر
کمکــی باشــد بــرای پاســخ دادن  هســت. بررســی حاضــر می توانــد 
بــه برخــی از پرســش های یادشــده؛ از جملــه: چــه نســبتی میــان 
کــه بــا مفهــوم عملکــرد معمــاری  اصطالحــات و واژه هــای مختلفــی 
ــوم  ــن مفه ــر ای ــروز ب ــه ام ک ــن«  ــالح »فانکش ــد و اصط ــط بوده ان مرتب
اطــالق می شــود وجــود دارد؟ چــرا امــروز از ایــن اصطــالح بــرای بیــان 
ــری ای  ــوان برت ــا می ت ــم؟ آی مفهــوم عملکــرد معمــاری بهــره می گیری
کار رفتــه یافــت؟ در ادامــه  در یکــی از اصطالحــات و واژه هــای بــه 
تــالش می کنیــم، بــر اســاس یافته هــای مقالــه پرســش های فــوق 

گوییــم. را پاســخ 
تحلیل مفهومی اصطالحات و واژگان

اصطالحــات  میــان  شــده،  گفتــه  کنــون  تا آن چــه  اســاس  بــر 
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آنهــا  بــا  مرتبــط  تعابیــر  و  معمــاری  عملکــرد  بــا  مرتبــط  گان  واژ و 
ــدول ۲  ــب ج ــبت در قال ــن نس ــه ای ک ــرد  ک ــف  ــبتی تعری ــوان نس می ت
ح اســت. بــر اســاس ایــن جــدول، می تــوان چنیــن نتیجــه  قابــل طــر
گان بررسی شــده در قالــب  کــه هــر یــک از اصطالحــات و واژ گرفــت 
کــه  کیــد داشــته اند  تعابیــر مرتبــط بــر وجوهــی محــدود از معمــاری تأ
محدودیت هایــی نیــز در تبییــن مفهــوم عملکــرد معمــاری ایجــاد 

کرده انــد.
کید بر مفهوم محدود »ابزاری« در برخی اصطالحات   تأ

گان مرتبــط بــا عملکــرد معمــاری،  از میــان اصطالحــات و واژ
ــه  ــاری ب ــرد معم کارب ــه  ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــوس« ب ــی« و »ی »یوتیلیت
مثابــه یــک ابــزار و مســئلۀ رفــع نیــاز انســان مرتبط انــد. بــا توجــه بــه 
کاربــردی  گــی  کاربــرد در تبییــن ویژ محدودبــودن مفهــوم ابــزاری 
کاربــرد ایــن دو اصطــالح در نســبت بــا معمــاری بســیاری  معمــاری، 
ــا معمــاری را  ــی انســان در نســبت ب از نیازهــا و خواســته های متعال
مغفــول نــگاه مــی دارد. »فانکشــن« نیــز در مــواردی بــا رویکــردی 

ــرده شــده اســت.  کار ب ــه  ــزاری ب اب
کید بر وجه »کالبدی« در برخی اصطالحات   تأ

بــر  چنــد  هــر  »کانوینینــس«  و  »کومودیتــی«  اصطالحــات 
مفهــوم »آســایش« بــرای تبییــن مقصــود معمــاری اشــاره دارنــد، در 
کالبــد  کیــد بــر وجــه  تطابــق بــا معنــای لغــوی  خــود، بیشــتر بــرای تأ
ــرای  ــر ایــن اســاس، بتــوان معیــاری ب ــا ب ــد ت کار رفته ان ــه  معمــاری ب
کــه در نظریه هــای  کــرد، زیبایــی ای  زیبایــی اثــر معمــاری تعییــن 
و  )اســتتیک(  حســی  جنبــۀ  روشــنگری  عصــر  زیبایی شــناختی 
نیــز در اصطالحــات و  تعبیــر مکانیکــی  یافتــه اســت. در  کالبــدی 
کیــد شــده  کالبــدی معمــاری تأ کار رفتــه، بیشــتر بــر وجــه  گان بــه  واژ
بیشــتر  نیــز  تعبیــر زیست شــناختی  کاربــرد »فانکشــن« در  اســت. 

گرفتــه  اســت.  کالبــدی معمــاری صــورت  معطــوف بــر وجــه 
کید بر وجه »تعاملی« معماری در برخی اصطالحات   تأ

بــا  تطابــق  نیــز  و  »فانکشــن«  و  »کانوینینــس«  اصطــالح  دو 
بــرای  تعاملــی معمــاری،  بــر وجــه  کیــد  تأ بــا  مقصــود و ضــرورت، 
بیــان نســبت میــان معمــاری و انســان، جامعــه یــا مقصــود و هــدف 

کــه  کار رفتــه اســت. بنــا بــر معنــای لغــوی فانکشــن  معمــاری بــه 
کاربردهــای  بــر عمــل چیــزی بــر چیــز دیگــر اشــاره دارد، در غالــب 
بــر وجــه تعاملــی معمــاری  کیــد  فانکشــن، در تعابیــر مختلــف، تأ
نهفتــه اســت. وجــه تعاملــی معمــاری بیشــترین نقــش را در تبییــن 
ــا انســان، محیــط،  بســتر و جامعــه  چیســتی معمــاری در نســبت ب

می کنــد.  ایفــا 
کید بر وجه »عملی« معماری در برخی اصطالحات   تأ

کلــی معمــاری  کــه بــه طــور  »پرکتیکالیتــی« اصطالحــی اســت 
را بــه مثابــه امــری عملــی و مرتبــط بــا ســاخت توصیــف می کنــد. 
کاربــردی عملکــرد ارتباطــی نــدارد و  ایــن اصطــالح چنــدان بــا تعبیــر 

کالبــدی معمــاری می پــردازد. بیشــتر بــه جنبه هــای عملــی و 
در  کــه  محدودیت هایــی  می رســد،  نظــر  بــه  ترتیــب،  بدیــن 
گان مختلــف وجــود داشــته  اســت، باعــث  کاربــرد اصطالحــات و واژ
بازمانــدن از توجــه همه جانبــه بــه نقــش معمــاری در نســبت بــا 
زندگی انســان و خواســته و نیازهای او شــده  اســت. به ســخن دیگر، 
کــه فضــای  محدودیــت اصطالحــات پیــش از فانکشــن، بــا تحوالتــی 
اندیشــه و علــم در دوران مــدرن بــه دســت آورده بــود و می بایســت 
تعبیــر  بــه  و  نبــود  هماهنــگ  می یافــت،  را  خــود  دوبــاره  آن  در 
Norberg-( نمی بخشــید  وجــودی  قــرار  او  بــه  نوربرگ ـ شــولتس 
کــه اصطــالح فانکشــن  Schulz, 1988, 9(. ایــن در حالــی اســت، 
کیــد بــر بیشــتر وجــوه  بــا منشــأ متفــاوت خــود، واجــد توانایــی  تأ
غ از رویکردهــای یک ســویه بــه  مختلــف معمــاری بــوده اســت. فــار
گاه تــا حــد بیــان وجــه ابــزاری  کــه معنــای آن را  همیــن اصطــالح 
وجــوه  تبییــن  در  اصطــالح  ایــن  قابلیــت  اســت،  کــرده  محــدود 
کاربــردی معمــاری از یــک ســو و وجــه تعاملــی معمــاری  کالبــدی و 
کــه چیســتی معمــاری را در نســبت بــا انســان، جامعــه و محیــط 
ــران  ــاران و صاحب نظ ــه معم ــرای توج ــه ای ب ــد، زمین ــن می کن تبیی
کــرده اســت. بــر ایــن اســاس،  بــه اصطــالح نوظهــور فانکشــن فراهــم 
از  پیــش  اصطالحــات  بــر  »فانکشــن«  ترجیــح  می رســد،  نظــر  بــه 
ــا صــورت و  خــود، محصــول قابلیــت آن در همراهــی و هماهنگــی ب
ــد. ــر باش ــی و هن ــت علم ــه معرف ــع ب ــازه راج ــای ت ــوای نظریه ه محت

اصطالح شناسی عملکرد معماری

کاربردی تعبیر سیستمیتعبیر مکانیکیتعبیر زیست شناختیتعبیر 

 )ابزاری(یوتیلیتی

 )کالبدی( )کالبدی(کومودیتی

 )تعاملی( )کالبدی(کانوینینس

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

 )ابزاری(سومندی )یوس(

 )عملی( )کالبدی(عملی بودن )پرکتیکالیتی(

 )تعاملی(تطابق با مقصود )پرپس(

 )تعاملی(ضرورت )نسسیتی(

 جدول 2- جدول تحلیلی اصطالحات و واژگان مرتبط با عملکرد معماری و تعابیر مرتبط با معماری.
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نتیجه

معمـاری،  عملکـرد  مفهـوم  بـه  دسـت یابی  راه هـای  از  یکـی 
بـر  کـه  اسـت  واژه هایـی  و  اصطالحـات  تفسـیر  و  تحلیـل  مطالعـه، 
مفهـوم عملکـرد معمـاری داللـت داشـته یـا دارنـد. ایـن اصطالحات 
از یـک سـو متأثـر از معنـای واژه شـناختی خـود بوده انـد و از سـوی 
دیگـر، تعبیـری ویـژه از مفهـوم عملکـرد را پدیـد آورده انـد یـا در مقـام 
کـه  کرده انـد. اصطالحـات و واژه هـای مختلفـی  نماینـدۀ آن عمـل 
کلـی  کار رفتـه، بـه طـور  بـرای اشـاره بـه مفهـوم عملکـرد معمـاری بـه 
بـه دسـت داده انـد: »تعبیـر  را  از مفهـوم عملکـرد  کلـی  چهـار تعبیـر 
»تعبیـر  و  مکانیکـی«  »تعبیـر  زیست شـناختی«،  »تعبیـر  کاربـردی«، 
عملکـرد  مفهـوم  آنچـه  تعبیـر،  چهـار  ایـن  براسـاس  سیسـتمی«. 
معمـاری شـناخته می شـود، وجـوه مختلفـی به دسـت مـی آورد و بـر 
وجـوه مختلفـی از چیسـتی معمـاری اشـاره می کنـد. بررسـی حاضـر 
گـون بـه کار رفتـه بـرای بیـان  گونا کـه مدلـول اصطالحـات  نشـان داد 
گرچـه میـان آنهـا  معنـای عملکـرد معمـاری مفهومـی واحـد نیسـت ا
شـباهت هایی وجـود دارد و نمی تـوان بدیـن ترتیب تعریف یگانه  ای 
کـه  از مفهـوم عملکـرد معمـاری بـه دسـت آورد. هـر یـک از مفاهیمـی 
در قالب واژه ها و اصطالحات مختلف بیان شـده اند، بر یک یا چند 
»عملـی«  »کالبـدی«،  »ابـزاری«،  وجـه  دارد:  اشـاره  معمـاری  وجـه 
مفهـوم  یـک  کـه  پذیرفـت  نمی تـوان  ترتیـب،  بدیـن  »تعاملـی«.  یـا 
عملکرد بتواند در آن واحد به وجوه مختلف معماری اشـاره داشـته 
باشـد، بـدون اینکـه حقیقتـًا بیـن این وجـوه پیونـدی وحدت بخش 
کـه در دورۀ مـدرن اصطـالح »فانکشـن«  کنـد. به نظـر می رسـد  برقـرار 
چنیـن وحدتـی را بهتـر از اصطالحـات پیـش ممکـن سـاخته اسـت. 

کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  همچنیـن  نظـری  مطالعـۀ  ایـن  از 
در  عملکـرد  جایـگاه  تبییـن  در  معمـاری  عملکـرد  اصطالح شناسـی 
حـوزۀ طراحـی معمـاری نیـز نقـش مهمـی دارد. غالبـًا تصـور می شـود 
فضـای  در  انسـان ها  رفتـار  و  عمـل  بـه  تنهـا  معمـاری  عملکـرد  کـه 
معماری اشاره دارد و براین اساس، عملکرد یک بنا )مانند مدرسه( 
یـا برنامـۀ عملکـردی یـک بنـا )مجموعـه ای از فضاهـا و مکان هـای 
بـه وجـه  ایـن معنـا، تنهـا  بـه  نیـاز( تعریـف می شـود. عملکـرد  مـورد 
کاربـردی یـا »ابـزاری« معمـاری در نسـبت بـا رفـع نیازهـای انسـان در 
کالبـدی،  کـه فانکشـن بـا وجـوه  بنـا می پـردازد. ایـن در حالـی اسـت 
عملـی و تعاملـی نیـز مرتبـط اسـت و بایـد در سـاحتی فراتـر از نیازهای 
شـود.  تعریـف  آن  مناسـب  فضاهـای  و  کاربـر(  )یـا  انسـان  کاربـردی 
کاربـردی معمـاری  بدیـن معنـا، عملکـرد معمـاری نـه فقـط بـا وجـه 
کلیـۀ مراتـب وجـودی او، رابطـۀ معمـاری  کـه بـا رابطـۀ بنـا و انسـان و 
و جامعـه و خـود بنـا بـه مثابـه یـک پدیـده در عالـم طبیعـی مرتبـط 
اسـت. بدین ترتیب، وقتی در طراحی معماری به عملکرد معماری 
پرداختـه می شـود، در حقیقـت همـۀ وجـوه معمـاری در نسـبت بـا 
انسان در بستر فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی باید مورد 
گیـرد. بـا ایـن حـال، مطالعـۀ واژه هـا و اصطالحـات مرتبط  توجـه قـرار 
طـرح  ضـرورت  بـر  کیـد  تأ بـرای  مبنایـی  تنهـا  معمـاری  عملکـرد  بـا 
پرسـش از مفهـوم عملکـرد معمـاری فراهـم می کنـد و نشـان می دهد 
کـه تعریـف عملکـرد معمـاری وابسـته بـه تعریـف معمـاری اسـت و بـه 
همیـن سـبب صورت بنـدی تعریفـی واحـد از آن جـز در متـن نظریات 

معمـاری ممکـن نیسـت.

تفاوت منشأ اصطالح »فانکشن« با دیگر اصطالحات
کــه منشــأ »فانکشــن« در حــوزۀ  بررســی فــوق نشــان می دهــد 
معمــاری، بــا اصطالحــات دیگــر متفــاوت و از آنهــا متنوع تــر اســت. 
کــه بــا معنایــی مبتنــی بــر عمــل چیــزی بــر چیــز دیگــر  واژۀ »فانکشــن« 
کــرده اســت، بــا تعبیــری مکانیکــی یــا  کاربــرد پیــدا  در حــوزۀ معمــاری 
کالبدی معماری اشــاره دارد. چنین  زیست شــناختی بیشــتر بر وجه 
گســترده تر از مفهــوم عملکــرد  معنایــی، بــا آنچــه امــروز بــه نحــوی 
مرتبــط بــا رفــع نیازهــای انســان در معمــاری تلقــی می شــود، فاصلــه 
گاه بــرای اشــاره بــه وجــه ابــزاری معمــاری نیــز بــه  دارد. »فانکشــن« 
ــرای بیــان تعامــل میــان معمــاری و  ــه ب ک ــی  کار رفتــه اســت امــا زمان
کار رفتــه اســت و بــر نوعی نســبت میــان انســان و معماری  جامعــه بــه 
کــه لزومــًا بــه وجــه فایده مندی معماری بســنده  اشــاره دارد؛ تعاملــی 
زیست شــناختی  تعبیــر  اســاس  بــر  نیــز  نســبتی  چنیــن  نمی کنــد. 

کــه در آن اثــر معمــاری بــه مثابــه موجــودی زنــده  تفســیر شــده اســت 
بایــد بــا بســتر اجتماعــی یــا طبیعــی خــود تعامــل داشــته باشــد. 

کاربــرد »فانکشــن«، نتیجــۀ امــکان تعبیــر و  ایــن وســعت معنــا و 
تفســیرهای بیشــتر و تــوان باالتــر آن بــرای مرتبط کــردن معمــاری بــه 
نظریه هــای بنیادیــن معرفتــی مــدرن، ماننــد ریاضیــات و مکانیــک 
و فیزیــک محاســباتی، اســت. بدیــن ترتیــب به نظــر می رســد چنیــن 
ــا رویکردهــا و  کــه ســازگاری »فانکشــن« ب فرضــی قابــل دفــاع باشــد 
از  پیــش  مــدرن  جهــان  در  کــه  علــم  از  شــاخه هایی  روش هــای 
کــه ایــن  کــرد  کمــک  معمــاری واجــد اعتبــار علمــی شــده بودنــد، 
به ســخن  بگیــرد.  را  خــود  از  پیــش  اصطالحــات  جــای  اصطــالح 
کــه  شــد  ســبب  آنهــا،  تنــوع  و  »فانکشــن«  منشــأ  تفــاوت  دیگــر، 
نظریه هــای  بــه  زودتــر  آن  راه  از  بتواننــد  معمــاری  نظریه پــردازان 

ــند. ــوزه برس ــن ح ــی در ای ــه علم موج
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