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  زندگی نامه لویی کان
 

به  1925خانواده او در . در جزیره اوزل واقع در استونی متولد شد 1901فوریه  20لویی کان در 

به علت حمله قلبی ، دار فانی را وداع می  1974ماه مارس  17آمریکا مهاجرت می کنند و او در 

از مسافرت هندوستان اتفاق مرگ او در ایستگاه فیالدلفیا در شهر نیویورك هنگام بازگشت . گوید

 . او یک زندگی پرماجرا را گذرانده است. افتاد

وي از همان اوان جوانی در رسم و نقاشی داراي استعداد فوق العـاده اي بـود  و در چنـدین مسـابقه از     

قبل از آنکه دبیرستان خود را به پایان برساند می دانست که در آینـده چـه   . حریفان خود پیشی گرفت

ي را دنبال خواهد کرد و با ورود به دانشگاه پنسیلوانیا در رشته معماري آغاز به تحصیل کرد تـا  رشته ا

در مدرسـه، وي بیشـتر   .از دانشکده هنرهاي زیباي این دانشگاه فارغ التحصیل شد 1924آنکه به سال 

هنـر و   که شیوه معمول آن زمـان در دانشـکده هـاي   ) مدرسه هنرهاي زیباي پاریس( "بوزآر"به شیوه 

، قرینه سازي، فضاهاي بزرگ و حجـم هـاي هندسـی متـوازن     . معماري ایاالت متحده بود، تعلیم یافت

وي را از پیوستن به نهضت هاي در حال توسعه مکاتب مدرن معماري بـاز   ، عواملی بود که در آن زمان

وي در رابطه . شیدبه عنوان مقدمه اي براي توصیف روح معماري ، می اندی "بوزآر"وي به شیوه .داشت

خلق هنر بر آوردن یک نیـاز نیسـت، بلکـه آفریـدن      ": با نقش معمار به عنوان یک هنرمند گفته است

  ".یک نیاز است

کـه   -کان در انتقال مسیر سبک جهانی کارکردگرایی ،به روایت جدیدي از فرمالیسم و یادمان گرایـی  

  .اثیرگذاري در آمریکا بودمعمار ت –ابتدا از آن به بروتالیزم جدید یاد می شد 

او . کان ، اما در مقام معمار ، به ترجمان و بیان اهداف و مقاصد جمعی درقالبهاي معماري نیز پرداخت

از نظرگاه تاریخی ، توانست شکاف یا تحولی در جنبش سنتی معماران مدرن ایجاد کند و بین سـازه و  

باط بین فضاهاي مربوط به انسان و اجـزاي سـازنده   کان ارت.کارکرد بنا ، همسازي ویژه اي برقرار سازد 

  .این فضاها را با روشی نو ، بازگو کرد
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 لویی کان و زمانه اش

 دوره مدرن و پست مدرن: شهرت لویی کان در دو دوره به طول انجامید 

د     فردگراهاي بزرگ ، همیشه نتیجه درگیري هایشان با دوره هاي خود بودند که وجودشـان باعـث توـل

از ، همیشه بهتـر   هستند این اساتید با وجودي که محصول دوره خود. وره هاي جدیدي در تاریخ شدد

  .اند ه دستاوردهاي دوره خود عمل کرد

براي او همانند تمامی افرادي کـه در ایـن دوره کـار    . بود  60شکوفایی لویی کان از دهه شگفت انگیز 

این دوره نیز زود گذشته و با از دست دادن رنـگ و   .دوره اي فعال و موفق بود 1960دهه  ،می کردند

  .جزیی از گذشته شد و جاي خود را به مفاهیم انتزاعی داد ، بوي آشکار و متفاوت خودش

می آید، عالقه اي را براي غلبه و برتري بـر مدرنیتـه نشـان     پست مدرنیته ، همان طور که از نام آن بر

را بیان نمی کند ، در نتیجه آنچه دارد اتفاق می افتد ، دو می دهد ولی کمترین حرفی از محتویات آن 

  .پهلو و متناقض است

  1960دهه 
  

اي نامطلوب در زندگی اش بود  دورهآن ،پروژه قابل توجهی نداشته بود،  60براي لویی کان که تا دهه 

ز جنـبش  تاریخ معماري می باشد، چـون لـویی کـان قـادر بـود ا     براي اي خوب  دورهبا این وجود ،ولی 

 .در ایاالت متحده ، دوري گزیند 50و  40باهاس غالب دهه 

او در حالی که آن دوران را می نگریست ، دید خود را نگاه داشت و زمان کافی براي پـرورش متـدهاي   

در دانشـگاه پنسـیلوانیا    Paul Cortتوسط    the Baux Artsطراحی خودش بر اساس آموزه هاي 

  .داشت

هاي ملـی در سـایه قـرار نگرفتنـد و      ایده آل. ت هاي روزافزون آمریکا شروع شدیقبا اوج موف 60دهه 

 آن را جامعـه ،مفهـوم معمـاري کـه در آن زمـان     .ثروت آمریکا و جامعه آن ، بی پایان به نظر می رسید

درشیکاگو با    Miesianهاحتیاجی به بیان نیست که مدرس. نشان از باهاس داشت ،پشتیبانی می کرد
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درهاروارد با محوریت اجتماعی اقتصادي، با وجود تضـاد ،    Gropiusو مدرسه  ،اسی سنتیزیبایی شن

  .هنوز خصوصیات مشترکی داشتند

  .شکل دادند 60این دو ،ایدئولوژي برجسته حاکم بر آمریکا و نیز جهان را در دهه 

  خصوصیات این ایدئولوژي را شاید بتوان به سه دسته تقسیم کرد

    ایده آل هاي طراحی .1

  فضاي فرم .2

  فرم فیزیکی .3

دومـی خواسـتار   ، اولـی مفهـوم همکـاري    یده آل هاي طراحی باهاس در سه نقطه قابل تعریـف انـد ،   ا

  .و آخرین ، خواستار تکنولوژیکی است اجتماعی

بـه وضـوح دیـده     گریپیـوس  زیر نظـر   T.A.Cمفهوم همکاري در کارهاي سازمان هاي طراحی مانند 

  .میشد

خواسته بیرونـی از جامعـه  و    ، عی ، که طراحی بدون رهبري قوي فردي استپیش زمینه طراحی جم

بـا   ، این ممکن است به معناي ساختن حداکثر ساختمان هاي ممکن.اقتصاد در حال رشد سریع است

  .براي رسیدن به این نیاز ، استاندارد تولید ، موثرترین وسیله است. باشدمی   حداکثر سرعت

یشه اي را در ساختمان هاي اداري بلند ، پروژه هاي خانـه سـازي ، مـدارس    آن نوع ساختمان هاي کل

  .می توان دید  60دولتی ، مراکز فرهنگی و توسعه بیرون شهري دهه 

از  ییکـ . ختاداشت که طراحـی جمعـی را ممکـن سـ     را  یشرایط ،همچنین ، اصول معماري آن دوره

شرایط  ،نکهآوند و دیگر رایط اجتماعی تعیین شتفکري بود که فرم هاي معماري باید بر اساس ش ،آنان

همـان دیـد    ،چیزي که این تصمیم گیري اجتماعی را حمایت مـی کـرد  .اجتماعی ، تصمیم گیرنده بود

مثبت به آینده توسعه جامعه بود که می گفت آینده جامعه روشن و پربار خواهد بود و همـین موجـب   

در نتیجـه گـروه هـاي معمـاري     .بود معماري خواهد شدبه وجود آمدن انتظارات بیشتري از آینده و به
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آنها معتقد بودند اگـر راه  .تالش خود را براي یافتن اهداف نهایی در برنامه هاي معماري متمرکز کردند

  .به خاطر آن است که فهم ایشان از برنامه ها ، کافی نبوده است ،حلهاي معماریشان ناقص بود

تنها عملی و کاربردي بودن تکنولوژي و مـواد نـوین نبـود ،     ،راحیدلیل تعهد به تکنولوژي در پروسه ط

مـردم   60در حقیقت تا پایان دهه .م می کردندهفرا ،از آینده را نیز یبلکه آن ها تصاویري بسیار روشن

ار زیاد ساختمان ها ، ورقه هاي بلند شیشه اي یا فلزي  به جاي فـرم  یعالقه بسیار زیادي به بلندي بس

       .اري داشتندیا فضاي معم

تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که آیـا  .در معماري طراحی بدون تصویري از فرم انجام پذیر نیست 

باهاس فقط بـه ایـن خـاطر    . فرد آگاهانه و یا ناآگاهانه در تالش براي رسیدن به آن تصویر از فرم است

تمرکز کند که تصویر رسـمی معمـاري   توانست مطالعه خود را روي برنامه هاي اجتماعی و تکنولوژي م

فرم فضـایی  . که آنها اعتقاد داشتند ، میان تمامشان یکسان بود ، پس نیازي به بحث در این مورد نبود

توسط پوسته  فرم فیزیکی آن متشکل از یک جعبه بود که. آنها ، فضایی سیال یا فضاي نامشخص بود

شـکل نـا متقـارن مـی      بنـدي مـی شـدند ، یـک     اي محاط شده که وقتی این جعبه ها کنار هم  گروه

جدید بود، بلکه امري گریزناپـذیر   اي در معماري مدرن نه تنها ارزش به دست آمده لیفضاي ک.گرفتند

ناممکن بود  20نیز بود ، زیرا تعریف فضاهاي خاص در انواع جدید ساختمان هاي جامعه صنعتی قرن 

. 

برخورد شد که با حرکت در فضاي آیرودینامیکی ، هماننـد   آنچنان انتزاعی،با ایده سیال بودن در فضا 

به اندازه کافی بمانند تا بتوانند چیز  ،ي نامشخص سیالهامردم نمی توانند در این فضادر حقیقت  .شد

  . جدیدي کشف و یا با دیگران بحث هاي جدي داشته باشند

بهترین شیوه براي ناواضـح   ،رو که آناز آن  ،ساختمان ها به صورت نامتقارن کنار هم قرار گرفته بودند

دوباره ما به این برداشـت و درك مـی رسـیم کـه ایـن ترکیـب       . کردن ابتدا و انتهاي ترکیب بندي بود

معماري ، یا ترکیب بندي روشن و آشکار ، ما را به شرایطی از طبیعت ایده آل شده و نه  بندي دیدنی

  .   حقیقت یافته سوق می دهد
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ایـن دوره ماننـد معجـزه اي بـود کـه      .ی و شجاعانه ، این شرایط را به مبارزه طلبیـد لویی کان به تنهای

لحظاتی حساس در تاریخ آن را تعیین کرده و از آن ، توانایی ها و نبوغ انکار ناشـدنی ، سـر بـه حیـات     

 .آوردند

ش کـان تـال  . آشکارا، اصول همکاري و همیاري بود که شرح آن گذشت ، 60چالش لویی کان در دهه 

او . فوق العاده اي براي احیاي حقوق فردگراها در مقابل قدرت همیاري و همکاري جمعی به عمل آورد

صادقانه می گفت که کارهاي بزرگ معماري ،هرگز از طریق همکاري جمعی به وجود نمی آیند و فقط 

و بیـان  ) (to beکان وقتـی از کلمـات بـودن    . از طریق تفکر و تنهایی هاي بلند شخصی انجام پذیرند

دگی کـردن همـان        استفاده مـی کنـد  )(to express کردن  toو  to be، سـعی دارد بگویـد کـه زـن

express  او سعی می کرد معناي زندگی را از طریق خلق و بیـان کـردن چیـزي پیـدا کنـد     . است." 

بحث در خلقت ، بحث در متدهاي عملی طراحی نیسـت ، بلکـه بـه همـان انـدازه بحـث در چگـونگی        

پس کلمات کان از کلمات معمولی و ساده پـا را فراتـر گذاشـته و دیـد      ".ن و زندگی کردن است زیست

با این وجود او هرگـز همکـاري   . معماري او ، دیدي بسیار سخت گیرانه همچون عارفی جامعه گریز شد

ی بـه  همکاري نباید از طریق جایگزینی کارهاي شخصی و یا از ابتداي پروسـه طراحـ  . افراد را رد نکرد

او هرگز به سودمندي . دست آید ، بلکه باید نتیجه کارهاي شخصی باشد و در انتهاي پروسه قرار گیرد

او مـی گفـت   . همکاري بین هنرمندان و معماران که بسیار مورد توجـه باهـاس بـود، اعتقـاد نداشـت      

، هرگـز نمـی    نقاشان و مجسمه سازانی که به سادگی فضاي ایجاد شده توسط معماران را می پذیرند"

دارنـد کـه    معماران سعی در ایجاد فضاهایی بسـیار بـزرگ و خـوب    .هاي بزرگی خلق کنندتوانند کار

 ".هنرمندان بتوانند در آنجا ، مکان هایی کشف کرده و کارهاي خود را در آنجا خلق کنند

وان یـک  از نفس دوري گزین جهان مدرن تفاوت داشت ، در عوض انسان هـا را بـه عنـ    ،فردگرایی کان

. این اعتقاد به فردگرایی مسـتقیماً ریشـه در معمـاري سـنتی آمریکـایی دارد     .کل با هم متحد می کرد

امرسـون و   کارهاي لوید رایت و توماس جفرسون ، سـنت رنسـانس آمریکـایی و همچنـین شـعرهاي     

  .  ویتمن ، که کان آنها را خیلی دوست می داشت ، همه موثر به اعتقاد بر فردگرایی بودند
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کان تصمیم گیري اجتماعی در معماري را نپذیرفت و حتی از برنامه هایی که توسط ارباب رجوع بـه او  

او چگونگی ساخته شدن برنامه ها و نقشه ها را توسط نشان دادن طرح هـاي  . داده می شد ، متنفر بود

دسـتاورد او در  . اداز پروژه اي که مشغول کار بر روي آن بود ، با جزئیات کامل توضـیح مـی د   اي اولیه

unity church  برنامه اصلی که توسط کمیتـه بـه آن هـا دادن    . در روچستر ، بر همگان آشکار است

کان همواره در اجراي آن تردید داشت . شده بود خواستار جدایی مجموعه کالس ها از اتاق اجالس بود

 . تا آن که سرانجام تمام کالس ها را دور فضاي مرکزي اجالس قرار داد

ه کشی را آنقدر مهم مـی دانسـت کـه از پـذیرفتن نقشـه      شاو از برنامه و نقشه غفلت نمی ورزید ، او نق

او تالش فراوانـی  . هایی که تفکر و تامل خیلی زیاد در آن ها به کار برده نشده بود ، خودداري می کرد

داشت با فـرم بـه چیـزي     او امید. می کرد که نقشه ها و برنامه هایش را بر مبنا و اساس محکمی سازد

دست پیدا کند که به سادگی با عقالنیت سطحی و تجربه گذشته تعیین نمی شد ، بلکـه مـی بایسـت    

فقط با رسیدن به فرم است که معماري را می توان بین معماران و مصرف کننـدگان  . کشف می گردید

و موجودیـت خـود را بـا    به جامعـه تعلـق  داشـته      ،در نتیجه معماري به صورت یک کل. تقسیم کرد 

کان معتقد بود که افراد از طریق عمل ساخت معماري می توانند با قلمـرو  . گذشت تاریخ پیدا می کند

  .کلی وجودي ارتباط داشته باشند

تنها دغدغه او . کان تفاوتی قائل نمی شد که آیا مواد و تکنولوژي معماري ، جدید یا قدیمی می بودند 

  تکنولوژي قادر به وجود آوردن معانی نوین هستند یا خیر؟این بود که آیا مواد و 

را بیان می کرد ، منظورش آن بود که در صـورت  )  (the sense of wonderاو وقتی حس شگفتی 

در مقابل ، در صـورت  . وجود حس شگفتی ، حتی تکنولوژي قدیمی می تواند معماري نوینی تولید کند

  .نوین فقط می تواند فضایی بسیار متوسط تولید کند نبودن حس شگفتی یا اعجاب ، تکنولوژي

این را کان در هند با استفاده از آجرهاي سنگی کهن و ستون هاي بتنی پیش ساخته و خلـق فضـایی   

همـه آن را نـوعی کشـف جدیـد در معمـاري مـی       . طاق هایی عریض تحقـق بخشـید    غیر معمول با

  .دانستند 
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د     ستون هاي بتونی پیش ساخته در ساختمان هاي کان ، همیشه مملو از قدرت شـگفت انگیـزي بودـن

این قدرت در حس شگفتی که او نسبت بـه تکنولـوژي   . که به ندرت در معماري دیگري یافت می شود

نوردان به فضا بسیار دلگیر و ناراحت فضابت به پرواز سبه همین خاطر او ن. ، وجود دارد معمولی داشت

وقتی فضانوردان بـه فضـا رفتنـد و    ": او می گفت . اي او نداشتنداین سفرها هیچ حس شگفتی بر. بود 

زمین همچون مرمري آبی ظاهر شده و بلند شد ، من حس کـردم کـه هـیچ چیـزي ارزش کمتـري از      

    ".دانستن ندارد

رن بودن ترکیـب بنـدي جعبـه    او به جاي نامتقا. برداشت کان از فضاي نامشخص مدرنیته متفاوت بود 

زیبـایی شناسـی و متـد شناسـی کـان      . ه محوریت ترکیب بندي اجرام اعتقاد داشـت وزن ، ب هایی بی

بـه خـاطر همـین تحصـیالت ، او     . در دانشگاه پنسیلوانیا بودBeauxاساساً بر مبناي تحصیالت هنري 

چیزي کـه کـان از شـاگردانش مـی     .اتاق ها را جداگانه به عنوان عناصري در ترکیب بندي تعریف کرد

، آن بود که چگونه اتاق ها براي بودن تعریف می شوند و سـپس چگونـه کنـار هـم      است که بدانندوخ

 .گذاشته می شوند

مدرنیته  می خواست که مردم در فضا جریان داشته باشند ولی کان می خواست که آن ها درون فضـا  

ها به سـادگی  آن. او معتقد بود که مردم وارد یک معماري نمی شوند تا از آن به جایی دیگر روند .بمانند

مدرنیته سعی داشت اتوپیا خلق کند ولی کان می خواسـت مسـتقیماً   . ، خود معماري را می خواستند 

بر این اساس در تفکرات کان می توان نگرشی واقع گرایانه نسبت بـه  . به حقیقت حاضر زمانه نگاه کند

و خدمات گیرنده ، فضـاهاي   با جدایی فضاهاي خدمات رسان. جهان و یا اعتقاد به فردگرایی پیدا کرد 

نقشه را فراهم آورند و فضـاهاي خـدمات گیرنـده     خدمات رسان می توانند نیازهاي متغیر برنامه و یا

  .می توانند به ادامه دار بودن تاریخ ، ارتباط داده شوند

زرگـی  متدي که کان براي تعریف هر فضایی استفاده می کرد آن بود که دور تا دور فضا را با دیوار اي ب

می بست ، ولی در اینجا ذکر دو نکته مهم است ، اول این که هر فضـایی را طـوري بسـازیم کـه مرکـز      
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طراحـی   "به گفته کان . شیوه خودش بپذیرد نور را به ،خودش را داشته باشد و دوم این که هر فضایی

  ".فضا ، طراحی نور است

   میالدي 60از صحبت هاي لویی کان با دانشجویان دهه 
در واقع اعتقادم این است . کردیم  یل بعد از ظهر امروز درباره سه جنبه آموزش معماري صحبت میاوا

  . کنم  یدهم بلکه خویشتن آموزي می که من آموزش معماري نم

به عنوان یک فرد حرفه . نخست جنبه کارشناسی آن است : این آموزش به هر تقدیر سه جنبه دارد 

روابط شغلی و روابط خود با کسی که براي .... ستید در تمام روابط اي مقید به آموختن نقش خود ه

  . از این لحاظ باید تفاوت میان علم و تکنولوژي را بدانید . کار خود به شما اعتماد کرده است 

به عنوان یک فرد حرفه اي مقید هستید برنامه مشتري خود را به چیزي از نوع فضاهایی که باید در 

 "قلمرو –فضا  " یا "انتظام –فضا  "ممکن است این را. برگردان کنید  ،قرار گیردخدمت نهاد معینی 

  . حرفه اي شماست  هاي که از جمله مسئولیتد بدانی

نسخه انگار آن گونه اي که  ،ن را به سادگی تحویل مشتري بدهد انسان نباید برنامه اي را بردارد و آ

  . پزشکی را پیچیده باشد 

به او باید معناي . این حق ویژه انسان است  ،براي بیان خویشتن ،انسان استتربیت  ،جنبه دیگر

  .هاي دیگر را بشناسد او باید هنر. ایمان آموخته شود  فلسفه ، معناي اعتقاد ، معناي

چرا که نقاش نباید که . تواند مردم را سرو ته ترسیم کند  باید بداند که یک نقاش اگر بخواهد می

تواند  می .انسان ها تصور کند تواند درگاه را کوچکتر از نقاش می. قل باشد پاسخگوي قوانین ث

سگ ها را چنان . مرغان را چنان ترسیم کند که قدرت پرواز نداشته باشند . آسمان روز را سیاه بکشد 

او میتواند در حالیکه آبی می بیند . چرا که او یک نقاش است . تصویر کند که قادر به دویدن نباشند 

پیکر تراش میتواند چرخهاي مربع در زیر توپ بگذارد تا بیهودگی جنگ را بیان . قرمز نقاشی کند 

  . رگاه را بزرگتر از مردم بسازد ولی معمار باید چرخهاي گرد به کار گیرد و باید د.  کرده باشد

  .قوق ویژه خودح ،که از حقوق دیگري برخوردارند  معماران باید بدانند
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. انسان مجهز به ابزاري میشود که قادر است خالق بـاور نکردنـی هـا باشـد      ،این حقوق با درك و فهم 

  . چیزي که طبیعت قادر به انجام آن نیست 

چرا براي انسان بـر خـالف طبیعـت    . بلکه اعتبار روانی درست میکنند  ،این ابزار نه فقط اعتبار فیزیکی

  . دارد وجود حق انتخاب 

این اثـر معمـاري اسـت کـه      .فت این است که معماري در واقع وجود نداردسومین جنبه که باید یادگر

کسی کـه کـار معمـاري میکنـد هدیـه اي بـه روان       . تعین می یابند  معماري فقط در ذهن وجود دارد 

  . روانی است که نه سبک میشناسد نه تکنیک و نه فن آوري. معماري اهدا میکند 

  .زي به او اهدا شود روانی که فقط در انتظار آن است که چی 

پـارتنون را   آیا میتـوان  فضـاي کیفـی     .غیر قابل اندازه گیري است "تجسم کیفیت  "معماري محمل 

آن . پـانتئون را انـدازه گیـري کنیـد      آیـا میتوانیـد   . این قتـل محـض اسـت    اندازه گیري کرد ؟  خیر 

  ؟دایت انسان را برآورده می سازد ساختمان اعجاب انگیز را که ه

 1980دهه   

گسـترش اقتصـادي و توسـعه    . ما دیگر نمی توانیم دیدي مثبت براي آینده تکنولـوژي داشـته باشـیم    

با این وجود ، نا اعتمادي به تکنولـوژي بـا   . تکنولوژیکی ، همه و همه محو شده و دیگر دیده نمی شوند

و کلی از آینده نیستند ، قابـل جبـران   نهضت هاي حفظ محیط زیست که قادر به دادن دیدي حقیقی 

در حال حاضر ما هیچ چیزي نداریم که بتوانیم از طریـق آن ، راه خـود را در ایـن سـردرگمی     . نیست 

 .تکنولوژیکی پیش ببریم

، پی بردن به این بود که طراحی ابـراز   80یکی از خصیصه هاي رایج نهضت هاي پست مدرن در دهه 

وقتی طراحی فردگرا ، طرحی بسیار خاص بـه طرفـدارانش ارائـه مـی      .عقیده اي بسیار شخصی است 

طراحان بـه عمـد ، طراحـی هـاي خـود را      . دهد ، در حقیقت می خواهد خود را از دیگران متمایز کند

قطعاً این متد و راهی ویـژه بـه سـمت بهبـود و تزکیـه      . محدود می کنند ، تا خود را به دنیا بشناسانند

در کنار معماري ، راه هـا  . در آن ریشه هایی از رضایت فیزیکی یافت می شود معماري است که همواره
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و روش هاي ساده تر و سریع تري براي تامین رضایت فیزیکی وجود دارد که طراحی لبـاس ، پارچـه و   

در نتیجه در معماري پست مدرن ، رویه به سوي طراحی مد . طراحی داخلی ، معدودي از آنان هستند

  .ی است و قطعاً پست مدرنیته ، با این رشته ها مورد تمجید قرار گرفته است و طراحی داخل

برخالف این روند ، سیستم اجتماعی که معماران را محاصره کرده ، در حال تشـکیالتی کـردن بیشـتر    

قدرت سازمان هاي عمومی در حال غلبه بر سازمان هاي خصوصی است ، در نتیجه . این سازمان است 

سازمان هاي خصوصی ،  بـه جـاي رهبـري فـردي ،      .زمان هاي عمومی افزایش یافته اندپروژه هاي سا

  .بیشتر از طریق کمیته ها کنترل می شوند 

او پروژه هـاي توسـعه   . در پروژه هاي خانه سازي ، فعالیت داشت  ،در سال هاي ناشناسیش ،لویی کان

  .        ، براي گرفتن نظراتشان ، مالقات می کرد را و مشتاقانه شورا ها هبه دست گرفت را سازي در  نیو هاون

British Art Center      ، در دانشگاه یل که سابق بر این ، امکانات تجاري را در خـود جـاي مـی داد

این پروژه ، هرگز بدون خصوصیات شخصی قوي و نبـوغ او  .نتیجه برجسته متد و دید او در طراحی بود

 .، راه به جایی نمی یافت 

ي مدرنیته ، از آنجایی که توسط پوسته خارجی نازك و شفافی، داخلشان تقریباً ناپیـدا شـده   جعبه ها

بالعکس اجرام کان ، از آنجایی که همـه بـه صـورت    . بود ، به سختی حس خاصی را منتقل می کردند 

  .فردي تعریف شده بودند ، می توانستند زبان خاص خود را داشته باشند

  را با فراهم آوردن سمبل هاي قوي معماري در ساختمان هایش از جمله کان مشکل تاریخی معماري 

Yale Art Gallery   دوباره پیدا کرد که ادامه و گسترش یافته ساختمان وسیعRomanesque  و

و دانشگاه پنسیلوانیا در سـمت دیگـر    Gothicبود که بازتابی از میدان Richardsآزمایشگاه پزشکی 

  .آن بود

ساختمان هاي کان ، وقتی با آن ها سخن گفته می شود ، به شیوایی پاسخ مـی دهنـد ، در غیـر ایـن     

این تفاوتی است که می توان بین کان و یکـی از مریـدان خـائن او ،    . صورت در سکوت کامل می مانند

بـا   ونتـوري .ساختمان هاي ونتوري ، می خندند ، حرف می زننـد و داد مـی کشـند   .ونتوري ، پیدا کرد
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تالشی بیهوده براي بهبود ارتباط از دست رفته معماري با جامعه ، عمداً کلمات روزمره عامه پسند را با 

  .معماري وفق می دهد

د   Ecole des Beaux Artاغراق نیست که لویی کان به وضوح ، افتخار  را به طراحی مدرن برگرداـن

 .، پیدا کرد و همچنین معنا و مفهوم تاریخ را در طراحی معماري مدرن

کان همیشه شاگردانش را تشویق به استفاده از مثال هـاي تـاریخی مـی کـرد و خـودش هـم از ارائـه        

از آنجایی که هنر معماري کمـک  . برداشت هاي شخصی اش از کارهاي معماري تاریخی ، لذت می برد

. نیز داشـته باشـد   شایانی به تداوم فرهنگ می کند ، اجتناب ناپذیر است که هر معمار عالیق تاریخی 

یـافتن عجایـب و    "گفته خود کان  به می بایست،وجود معناي بسیار مهم تاریخ براي یک معمار  این با

هدر دادن هـر شـگفتی    ،طراحی بدون یک حس شگفتی و فقط به منظور بازي با تاریخ. باشد"شگفتی 

wonder)  ( بالقوه است.  

او درباره . کلمات و دید یک عارف دنیا گریز است دید جدي و خشک لویی کان همانند کلمات صریح و

  .مذهب صحبت نمی کرد ولی کلمات او به وضوح ، منعکس کننده کتاب مقدس بودند

  .ن بسیار اخالق گرایانه زندگی کردبدون توجه به شهرتی که در اواخر کسب کرده بود ، لویی کا

 
 بیانیه لویی کان

  سکوت و نور

  . ونی نگاه می کنم ، قلمرو فضاها در ساختمان و نورمن به یک طرح همانند سمف

تنهـا در ایـن صـورت    . کـنم  من تقریباً در آن لحظه توجه زیادي به قابل انجام بودن یا نبـودنش نمـی   

  .شوم  به قوانینی که تا حدودي جاودانه اند، احترام گذاشته شده استمطمئن می

راحتـی تمـام ، ردش مـی     ائه می کند، سـریعاً و بـه  وقتی نقشه اي را می بینم که فضاي بدون نور را ار

  ....دانم که اشتباه استکنم چون می

  سکوت و نور: در نتیجه این را روي تخته می نویسم

  سکوت، خیلی خیلی آرام نیست ، آن چیزي است که می توانید به آن بگویید بدون نور ، بدون تاریکی
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  ولی چرا که نه؟ ..هستند که وجود خارجی ندارند  همه کلماتی lightless , darklessاین ها مثالً 

خیلی ها می توانند بـه آن روح  . براي بودن و بیان کردن استفاده می کنیم darkless lightless ,از 

محیط گویند ، اگر به گذشته رجوع کنید و به چیزي فکر کنید که در درونش نـور و سـکوت ، بـا هـم     

  .د و فقط براي آسودگی در استدالل ، جدا شده اندو شاید االن هم هستن، وجود داشتند 

بر اساس قوانین و اراده ، می توانید بگویید که نور ، موجودیت . آن وجود دهنده به تمام اجسام ...و نور 

بخش به تمام اجسام و سازنده ماده است ، و ماده براي سایه انداختن به وجود آمد و این که سـایه بـه   

  .... نور تعلق دارد

اید گفت که نور به سکوت ، سکوت به نور ، باید به نوعی آستانه محیطی باشد و وقتـی ایـن بـه وقـوع     ب

 ...پیوست و حس شد ، آنگاه الهام صورت گرفته 

زبان آدمـی  . نر زبان آدمی ،حتی قبل از فرانسه یا آلمانی است هکنار الهام ، جایگاه مقدس هنر است ، 

یاجات ، اشتیاق بودن ، اظهار نظر کردن و گـواهی بـر توانـایی مـاده     هنر است ، هنر ریشه دارد در احت

  ....براي انجام آن است

هنرمند از منبع زیباي دیگري نیز الهام می گیرد و آن تجاربی است که در سـفر طـوالنی زنـدگی ، در    

ي هنرمنـد وقتـی چیـز    .انـد  شرایط مختلف ، کسب می کند و نه اینکه در چه زمانی اتفاقـات رخ داده 

او می داند که حال ، در حـال انجـام آن اسـت ولـی ارزش آن ،      .درست می کند ،این را حس می کند

  ..جاودانه است 

او اتفاقات و شرایط را همانگونه که اتفاق می افتند ، نمی بیند ، او شرایطی را اسـتخراج مـی کنـد کـه     

یط نیست ، آن غبار طوالنی نشان سنت چیزي جز انبوهی از این شرا. درون آدمی را به او آشکار  سازد

اگـر شـما    ،راج کرد و این اهمیت بسـیاري دارد از همین دارد که میتوان طبیعت آدمی را ، از آن استخ

منظـور مـن   .. دارا باشد را و این که یک حس معقول و همگانیبوده بتوانید کاري انجام دهید که نامیرا 

  . از معمول و همگانی بودن ، ذات سکوت است 
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تر است کمی درباره مشکالتی که یک انسان ،به عنوان یک معمار بـا آن روبـه رو مـی شود،صـحبت     به

تصور کنید که از شما خواسته شده است که بگویید یک دانشگاه چیسـت؟ و بـه جـاي ایـن کـه      .  کنم

، بـه  به دانشگاهی فکر کنید که هرگز اتفاق نیفتـاده و وجـود نـدارد   ...برنامه اي به شما داده شده باشد 

ایـن مسـاله را بـه    ...طوري که هیچ چیز براي مراجعه ندارید و فقط حـس یـک مکـان بـراي یـادگیري     

و یکی از دانشجویان گفت که کتابخانه را هسـته مرکـزي دانشـگاه مـی دانـد ، ماننـد       ...شاگردانم دادم 

ر آن مربـوط  قسمت دیگ...چیزي درباره انسانیت ...این چیزي است که ذهن ارائه می دهد . آکروپلیس 

  . به حرفه ها می شد

و ..پس دانشگاه خود یک محدودیت است ، کتابخانه یک مکان محدود ، امـاکن مربـوط بـه حرفـه هـا      

کتابخانه و حرفه هاي مختلف  ، همه آنجا و به هم مربوط هستند زیرا تاثیراتی از ذهن وجود دارد کـه  

ز ذهـن کـه از تقـدس آکـروپلیس سرچشـمه مـی       تاثیرات عینی ا. تا حدودي با ،یگانگی، ارتباط دارند 

  .گیرند

آن، . اگر این را در نظر بگیرید ، می بایست تفاوت هاي یک نـوع شـگفت انگیـز را در ذهـن بسـپارید       

تفاوت بین باغ ، دادگاه و یک میدان ایتالیایی را یادآور می شود، زیرا ارتباطات شما ، فقط سنگ هـاي  

. ، بلکه ذهنی خواهد بود و شما آن را به گونه اي حس خواهیـد کـرد   شیروانی و امثال آن نخواهد بود 

  ....در نتیجه ، این ارتباطات نشان می دهند که یک باغ ، دادگاه ، خیابان و میدان چه هستند؟

بازي با این معماري ارتباطات ، که قانونی ندارد ، آگاهی از درگیري زمین و ساختمان و تمام مرتبطات 

می بایسـت مکـان رخـداد ،وجـود داشـته باشـد       .... حال خیلی چیزها غایب هستند . ت با کتابخانه اس

  ...  Stoaآگورا ، .. براي مثال آگورا مکان رخداد بود....

Stoa  اجسـام در آن  ...و محافظـت   بدون هیچ جداري ، فقط سـتون ...به زیبایی تمام ساخته شده بود

  .مردم همدیگر را در آنجا مالقات می کردند و می کنند. کردند ، مغازه ها به وجود می آمدند رشد می

  

  راه یک سازنده...لویی کان
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معماري کان نه در قالب معماري ارگانیک فرانک لوید رایت جاي می گیرد و نه در قالب نهضت عمـده  

، فی المثل ،مکتب معماري مدرن لوکوربوزیه که خلوص و تنزه از ویژگـی هـاي آن   دیگر معماري مدرن

  .بود ، بلکه وي در پی آن بود که معماري را ، به راهی اساسی ، براي خود دوباره تعریف کند

لی نه تنها بود ، پژوهش در درك کیفیت هاي اصاین تعریف کردن دوباره معماري که کان به دنبال آن 

 "را یک ساختمان ،بلکه کل معماري را براي وي الزم آورد و همین شـیوه وي کـه بایـد تـا حـدي آن      

یعنی اساس گرا نامید ، او را به جانب فرم هاي هندسی ساده اما محکم و مصالح اصلی  "فاندماتالیست

  .ساختمان چون آجر و بتن رهنمون شد

. روشی که لویی کان در بیان و تعریف زیبایی و فلسفه به کار می برد ، به طور مطلق ذهنی مـی باشـد  

کند ، محتواي زیبا شناختی یک اثر سواي یـک شـکل زیبـا     ابراز میهمچنان که لویی کان با قاطعیت 

،داراي کمیت زیبایی است و ممکن است بعد از آن که اثر هنري اجرا شد ، بتوان آن را تایید کرد و بـه  

  .رسمیت شناخت 

کان معتقد است هیچ چیز به تنهایی از خود اثر مفیـدي بـر جـاي نمـی گـذارد مگـر آن کـه در یـک         

او معتقد است که سکوت ، سرچشمه تمام مظاهر هنـري اسـت ،   . اثر مفید باشد  مجموعه کلی ،داراي

  .در واقع تنها سکوت است که بر مفهوم زیبایی ، تقدم و اولویت دارد

براي لویی کان تنها نظم است که می تواند قابل فهم و ادراك باشد و آن ، آگـاهی از ارتبـاط مشـترك    

انین کامل طبیعت است که به واسطه آن ، تمام جهان هستی بین تمام اجزاي هستی و همان تحقق قو

و آنچـه کـه هنـوز بـه وجـود      در واقع می توان گفت که هنر ، بین آنچـه وجـود دارد    .به وجود می آید

  .نیامده است ، یک نوع اتحاد و یکپارچگی ایجاد می کند

آن وسیله اي است براي مشاهده در نظر لویی کان ، نور ، دنیاي پدیده ها را معرفی می کند و عالوه بر 

نور ، معرف طبیعت با تمام قوانین پیچیده آن است و لـویی کـان   . اشیا و سرچشمه حقیقی ماده است 

اجسـام از  . نور و روشنایی وجود همه چیز را باعث می شود. تمام طبیعت نور است "درباره آن میگوید 

مصرف شود جسم حاصل می شود ، اجسام همان نور مشتق می شوند و یا به تعبیري دیگر، هر گاه نور 
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نـور بـه جانـب جسـم     . ها هستند که به سبب وجودشان سایه به وجود می آید و سـایه بـه تعلـق دارد   

فـرد بـه    و این امر ، محیط و جو سازندگی را به وجود مـی آورد ،  جسم به جانب نورحرکت می کند و 

  "من باید چیزي بسازم : خود می گوید 

استفاده از مواد را متناسب با طبیعت آن ها توصیه می کند ، چرا که این ماده ، سرانجام با لویی کان ، 

کان در معماري مانند تمام هنر هاي دیگر ، شـکاف و  . دست و کار انسان تغییر یافته و کامل می شود 

   .فاصله بین طبیعت و انسان را به گونه اي هماهنگ ، برطرف کرده است

گوتیـک را دارنـد کـه یادگـار     اند و تقریبا ً همان گران پیکـري سـاختمان هـاي     طرح هاي کان حجیم

بدین جهت معمـاري وي از نـوع کـم دوام و سسـت نبـوده ، بلکـه کـامالً        . عظمت اعصار گذشته است 

  .مستحکم و پرابهت ، مانند تمام کارهاي نو و ابتکاري ، جلوه گري کرده است

کان از طریق رمز سکوت و نور بیان شـده اسـت ، بـه طـور     فهم خاص طبیعت معماري که توسط لویی 

  .عمده بر حالت خاص تصور انسان ، پایه ریزي شده است 

تایید مطلـب فـوق کـه لـویی کـان      . اگر چه انسان ، طبیعت نیست ولی از طبیعت به وجود آمده است 

و ه عنوان نوع مخلوق عالقمند به بیان آن بود ، انعکاس این موضوع فکري اوست که بین انسان ب بسیار

هـر انسـان در وجـدان درونـی خـود و سـکوت ، داراي         .انسان به عنوان فرد ، تفاوت قائل شده اسـت  

عالقه منـدي بـه   . می باشد ی نه تحت تاثیر عوامل فرهنگی و تکاملاحساس عمیق انسان بودن است ک

ایـن خـود اولـین دلیـل      وجود و بیان حاالت خویشتن ، عمده ترین تجلی انسان بـودن اسـت و  اظهار 

بنابراین هر یک از اعمال انسانی ، به هر طریق به اعمال دیگر وابسته و بـا آن   .هستی به شمار می آید 

  .در ارتباط است 

شوق به آموختن و کسب آگـاهی  : آرزوهاي سه گانه انسان عبارتند از "لویی کان آشکارا گفته است که 

ز به آن دارد کـه انسـان   اتمایل به آموختن نی. ه مندي از زندگی ، شوق به ارتباط با دیگران و شوق بهر

خود است  هر موجودي داراي خصوصیات اصلی و اولیه . با هر چیزي که وجود دارد ، تماس برقرار کند 

  ".کند و یا انسان می سازد ، شوق به بودن داردو هر آنچه طبیعت خلق می
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در . ا تمایالت دیگر ، دلیل و سبب پایداري شهر اسـت  همبستگی مادي و معنوي با دیگران ، همزمان ب

  .نظر لویی کان ، شهر عالمت اشتیاق انسان به تماس ، اظهار وجود و ارتباط با دیگران است

این زمینه معنـاي خاصـی   عقاید لویی کان در مورد انسان ، بستگی دارد با تفکر او درباره مکانی که در 

قش جداکنندگی و یا ارتباط دهندگی را در بر داشـته و همـواره معـرف    مکان می تواند ن. کند را القا می

به هر صورت در نظر . تلفیق محیط طبیعی اطراف زندگی با فضاهاي ساخته شده به دست انسان باشد 

کان ، مکان تنها یک کمیت فیزیکی نیست که بتوان آن را به طور کامل در یک تصـویر خالصـه کـرد ،    

مکـان بـه    .کیب برنامه انسان با مشخصات و خصوصیات محل و زمین اسـت  بلکه محصول تداخل و تر

  .طور عمده و قبل از هر چیز ، اوضاع و احوال انسانی را منعکس کرده و مبین ایدئولوژي است

اغلب ساختمان هاي لویی کان به گونه اي است که می توان آنها را به مجموعه هایی بسته تشبیه کرد 

محصور شده اند و این دیوار ها ، مـانع از تـاثیر گـذاري نارسـایی هـاي       ،ر خارجیکه با دیوارهاي استوا

بدین ترتیب فضاهاي داخلـی تمایـل بـه خصوصـی     . سازه بندي داخلی بر حجم خارجی بنا می شوند 

در واقـع لـویی کـان ،    . بودن را منعکس ساخته و سیماي خارجی ، نشان گر شکل هاي نمـادین اسـت  

تصویر می کند  که دربردارنده فعالیت هاي انسان بوده و یا بیـان کننـده شـرایط    مکان را مانند ظرفی 

  .زندگی اوست 

اگر براي جامعه نوعی معماري می تواند وجود داشته باشد ، این ، آداب و رسوم هستند کـه اسـاس آن   

را  را به وجود می آورند، چرا که نیروي درونی همین آداب و رسوم است که ظرفیت هـاي یـک جامعـه   

جامعه به طور کلی بر اساس جنبه هاي حیاتی . مشروط کرده و به خواسته هاي عمومی معنا می دهد 

بر پایه همین تفکرات و اعتقادات ، معمـاري  . پایه ریزي شده است و تغییرناپذیر وجود و حضور انسان 

  . کان ، دقیقاً داراي بیان و تعبیرات پایدارتري شده است

  معماري کان 
  .معماري لویی کان از طریق پنج اصل ثابت ، قابل تشخیص است کارهاي 

 احساس ترکیب در کل بنا .1
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ت بـودن شـکل نهـایی کـار     در این زمینه ، بیشتر رویکرد لویی کان ،به موضوع وحـدت و یکدسـ  

سـان تومـاس   "فرضیه او در مورد ترکیب بخش هاي مختلف ساختمان بـا نظریـه   . معماري است

که در آن زیبایی به چهار عامل تمامیت ، همگنی ، تقارن و منحصـر   منطبق می شود "داکویین 

از نظر لویی کان ، تمامیت در معماري از طریـق خودکفـایی بـه    . به فرد بودن ، مشروط می شود

دست می آید و همگنی در آن است که نتوان قسمتی از چیزي را بدون درهم ریخـتن کـل آن ،   

گر بخشی از طرحی را جدا کنیم ، تمام طـرح بـه هـم خواهـد     به عبارت دیگر ، ا. از آن جدا کرد 

تقارن ، در ارتباط بین قسمت هاي مختلف است و در پایان ، حالت انحصـاري وضـعیتی   . ریخت 

  .است که یک شی مانند شی دیگر نباشد و آن شی داراي حالت منحصر به فرد باشد

 هاطبیعت آن استفاده از مواد و مصالح ساختمانی ، متناسب با .2

شخصه کارهاي لویی کان را می توان در بین هنرهاي دستی و مصالح ساختمانی تعریف دومین م

کارهایی که لویی کان در هندوستان اجرا کرد ، موقعیت استفاده از آجـر را بـراي او فـراهم    . کرد 

آجر نه تنها از جمله مصالح ساختمانی است که بیشترین استفاده از آن در سـاختمان مـی   . کرد 

آجر در دست هاي لویی کـان زنـدگی   . بلکه از بهترین و مناسب ترین آن ها نیز می باشد شود ، 

او با ترکیب آجر و سیمان ، روش بی سابقه اي را خلق می کند که ضمن . جدیدي پیدا می کند 

  . کسب استحکام بیشتر ، ارزش هاي آن نیز به خوبی حفظ می گردد

 اصلیاحساس فضاي معماري به عنوان هدف  .3

احساس فضا که لویی کان بر آن تایید داشت ، بدین شکل مطرح می شود که یـک پـالن از مجمـوع    

واحد فضا ، یک اتاق است که اغلب ، وجـود آن نسـبت بـه شـکل پـالن ،      . فضاها تشکیل شده است 

ولی براي کان ، این واحد فضایی ، خصلت انتزاعی نـدارد بلکـه امـري    . داراي حالت مستقل می باشد

واقعی در ارتباط با وجود انسان است که در آن ، فعالیت هایی که انجام می شود ، کامالً احساس مـی  

ظریفی که در فعالیت هـاي انسـان هـا وجـود      در این اتاق ، صدا ، نور و یا حتی ، ارتباط بسیار. شود

کـه در آن دو   به طـور کلـی بـراي لـویی کـان ، اتـاقی      . دارد نیز به طور دقیق قابل دریافت می باشد 
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، داراي تفاهم و همزیستی باشند ، با اتاق دیگري که چندین نفر در آن ، فقط اجتماع می کنند انسان

تفاوت موجود در این قضیه را می تـوان ، بـه سـادگی ، همچـون تفـاوت یـک عمـل        . ، متفاوت است 

  .اتفاقی با یک کار متداوم طوالنی دانست 

 اهمیت نور به منزله بخشی از طرح .4

نور طبیعی ، هویت یک اتاق را تامین می کند و طرح و نقشه ساختمانی ، نور را در قسمت هـاي  

  .مخصوص به خود پراکنده می کند 

 تناسب ها و ارتباط هاي معمارانه  .5

ترکیب معماري می شود ، رابطه و تناسب بین اجزا و فـرم  عامل دیگري که موجب تداوم منطقی 

     .د و مصالح ساختمانی و چه از جنبه اشکال و ابعاد آن استهاي ساختمان ، چه از لحاظ موا

  موسسه علمی سالک

. فضاهاي مختلف ساختمان ، برحسب درجه بندي کاربردي آنهـا ، بـه وضـوح از یکـدیگر تمـایز دارنـد      

ک آزمایشگاه ها به منظور عملیات پژوهشی ، به صورت گروهی ، کنار هم قرار دارند و اتاق هـاي کوچـ  

کلیـه  . مطالعه ، براي انجام عملیات مجزا سازي و تجزیه هاي فردي در این مجموعه واقع شـده اسـت   

فضاها توسط راه پله ها و راه روها به یکدیگر متصل شده اند ، ولی هر بخش به صورت جـدا نیـز داراي   

عضـو سـاده   در این ساختمان ، اسکلت بنا به گونـه اي متفـاوت ، از یـک    . ورودي هاي خصوصی است 

در اینجا ، سازه ها نقاط ثابتی را تشکیل می دهند کـه از تفکـر اصـلی فضـاي     . باربر تغییر شکل یافت 

  .معماري ، قابل تفکیک بوده و در هم آمیخته شده اند

نظریه ها و مبانی نظري لویی کان در این ساختمان ، به طور آشکاري نمودار است و این امر ، از طریق 

     .راري رابطه بین انسان و محل کارش مشاهده می شودکوشش او در برق

  نگارخانه هنر دانشگاه یل 

ود   بـراي  . طرح این نگارخانه در ابتدا به منظور ایجاد شاخه دانشکده معماري مرتبط با نگارخانه هنـر ـب

اي دیگـر ، از فضـاهاي   آنکه بتوان در موقعیت هاي مختلف ، نظیر برپایی نمایشگاه و یا انجام فعالیت ه
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ساختمان استفاده کرد ، لویی کان یک نوع سازه بتن مسلح ابداع کرده که در آن ، سقف ها از ترکیـب  

منشور هاي چهاروجهی مجوف ساخته شده است و کلیه لوله کشـی هـاي خـدمات سـاختمان ، در آن     

ن نبـوده و دیوارهـاي   بدین ترتیب دیگر نیازي به ایجـاد سـقف هـاي کـاذب در سـاختما     .قرار می گیرد

ترکیب و آمیختگی سازه هاي باربر بـا فضـاهاي متنـوع آن در ایـن      .عمودي می توانند جا به جا شوند

  .را درآمده و به واقعیت رسیده استنمایشگاه به اج

  کتابخانه و غذاخوري انجمن فیلیپ آکستر 

یکی مخزن کتـاب هـا بـا    . ، ترکیب یافته است  و از دو قسمت مجزااین ساختمان در مزرعه واقع شده 

حجم و گستردگی قابل توجه ، که بایستی از نور ، محافظت شود و دیگري سالن مطالعه که در عوض ، 

معمـوالً در  سالن وسیع مطالعه که  کان از ایجاد. نور ، سکوت و خلوت را براي خوانندگان مهیا می کند

کرده و تاکید می کند که مطالعه و کتاب خوانی امري مرتبط بـا  شود ، خودداري کتابخانه ها ساخته می

بنابراین ، یک سري اتاقک هاي کوچک مخصـوص مطالعـه در امتـداد     .خصوصیات شخصی افراد است 

این قسمت از دیوارهاي آجري ساخته شده ، در حـالی کـه   .  لبه خارجی ساختمان پیش بینی می کند

  .ب ها ، با بتن مسلح اجرا گردیده است هسته مرکزي کتابخانه یعنی مخزن کتا

  آزمایشگاه ریچاردز 

پروژه ساختمان ریچاردز ، مجموعه اي از چهار برج هفت طبقه آجري است کـه پلکـان ، آسانسـورها و    

سیستم تخلیه هواي آزمایشگاه هاي این مرکز پزشکی ، یا بهتر بگوییم ، فضاهاي خدماتی این مرکـز را  

  .ی شد شامل م

این فضاها که بیشتر از شیشه ساخته شدند ، در میان برج هاي خادم ، که عوامل چیره ایـن مجموعـه   

 .ساختمانی به شمار می آیند ، قرار گرفته و ترکیب بصري محکم و استوار متوازنی به وجود مـی آورنـد  

هـر عضـو بتنـی ، در     این ساختمان شاید اولین بنایی باشد که در آن بتن پیش فشرده به کـار رفتـه و  

  .مجموعه ترکیب ساختمان ، جزء مکمل ، قلمداد می شود

  موسسه امور اداري هنر احمد آباد
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خصوصیات اجتماعی و موقعیت محلی مکان مورد نظر ، دقت و احتیـاط ویـژه اي را در سـازمان دهـی     

بخـش هـاي سـه گانـه ایـن      . فعالیت ها و همچنین در ایجاد شکل هاي ظاهري معمـاري مـی طلبیـد   

مجموعه که عبارت است از مدرسه ها ، خوابگاه دانشجویان و مهمان سراي استادان ، به گونه اي کنـار  

از طرف دیگر سیستم هاي سایه بانی .هم قرار گرفته اند که همگی بتوانند از جریان باد بهره مند شوند 

گی نفوذ شدید نور خورشـید را مالیـم تـر مـی     و فواره ها و آبشارهاي مصنوعی و باغ هاي محوطه ، هم

 .در این طرح ، برقراري ارتباط بین مدرسه ها و خوابگاه ها و کوي استادان ، پیشنهاد شده است  .کنند

مدرسه ها و خوابگاه ها در مجموعه اي قرار گرفته اند که در ذهن انسان ، تشکیالت دیر هـاي مـذهبی   

   .را تداعی می کند

کاربرد وسیعی دارد و به همین جهت از آن در طرح مذکور بسیار به کار رفتـه ، بـه    در هندوستان آجر

  .طوري که یک حالت اصیل معماري به بناهاي مجموعه ، بخشیده است

  کاخ دولت داکا 

در طرح کلی شهر داکا ، ارزش هاي ظاهري و سمبلیک سازه هـا از طریـق ایجـاد ترتیـب و جانمـایی      

در این طرح ، شـهرك مجلـس و مجموعـه موسسـه     . داراي نقش بسیار مهمی شده است  خاص خود ،

هاي فرهنگی در مقابل یکدیگر واقع شده و بدین طریق ، اولین آداب و رسوم زندگی اجتماعی انسان ، 

      .یادآوري می شود


