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  معماري نوين به سوي :بخش اول    آشنايي با معماري معاصر
 

 

  )1436- 1420(گنبد كليساي فلورانس
 كيو برونلسفيليپ

  

  معماري نوين به سوي 
  
  

  مقدمه
  

 آغاز مي گردد معماري معاصر ازچه زمانييكي از مهمترين پرسشها در حوزه معماري پرداختن به اين سوال است كه 
به عبارتي ديگر زمانيكه صحبت از معماري معاصر مي شود منظور چه بازه زماني و يا چه محدوده تاريخي براي  ؟

است چراكه مي توان چنين ابراز داشت كه هر دوره نسبت به دوره پيشين خود به  تحليل و بررسي آثار معماري
نوعي معاصر به شمار مي رود بنابراين معماري دوران گوتيك نسبت به دوران باستان نيز مي توانسته در جايگاه 

به دوران  از اين روست كه در قرن هفدهم، معماري دوره اول رنسانس نسبت. تاريخي خود معاصر محسوب شود
و نوشته هاي افرادي نظير 1700نگاه به اين موضوع از سال هاي . باستان به نوعي معماري مدرن خوانده مي شود

در . پرداخت) Aesthetics(بومگارتن به تشريح واژه زيبايي شناسي 1750در سال . بومگارتن و بلوندل آغاز گريد
  .رشته تحرير درآوردبلوندل اولين كتاب تاريخ معماري مدرن را به  1752

تاريخ صندوقچه از اين منظر، . است دانش معماري معاصر موضوع ديگر بررسي تفاوت ميان تاريخ معماري معاصر و 
و دانش به گستره آن در زمان و مكان مي پردازد اما   1مشهودات تغيير ناپذيرنيست بلكه جرياني متحرك است

  . مندانه نياز به شاخصه هايي ديگر داردهمين دانش براي تبديل شدن به يك جريان خرد
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  انديشه هاي ابتدايي معماري نوين

 
اين دوران را مي توان نقطه چرخش و . به اوج مي رسد 1750انديشه هاي ابتدايي معماري نوين به ويژه در سالهاي 

هاي اجتماعي، سياسي، تغييري جدي در حوزه هاي گوناگون مرتبط با معماري دانست؛ نقطه اوج اتفاقات در عرصه 
از همه مهمتر تغيير در ساختارهاي اجتماعي موجب پديدار شدن موضوعات طبقاتي و آغاز . اقتصادي و تكنيك

از اينرو اين طبقه جديد براي اثبات موجوديت . جنبشهاي بورژوازي نوين و طليعه نوي طبقه جديد به شمار مي رود
در سالهاي مياني قرن هجدهم توجه به ساخت گونه اي از . دارد خود نياز به گونه معماري مخصوص به خود را

ويالها مورد عالقه طبقه بورژوا بودند كه در اين . معماري تحت عنوان ويال ها به معماري رنگ و بوي ديگري داد
اقتصادي دوران جديد بوجود آمده بودند و براي كسب هويت جديد خود، گونه  -سالها و پيامد جنبشهاي سياسي

  . عماري مورد عالقه خود را نيز بوجود آوردندم
در يونان توجه به معابد، در دوران قرون وسطي . توجه به گونه هاي خاص معماري در دوران مختلف نيز مشهود است

  .ويالها خود را بيش از پيش نشان مي دادند 1750كليساها، در رنسانس قصرها و بعد از 
در حوزه هاي مختلف زمينه ساز انديشه هاي ابتدايي براي ظهور معماري نوين تغيير الگوهاي زندگي افراد و چرخش 

 .شد
           
 

   2نقاط شروع دوران جديد
شناخت و بررسي معماري در دوراني كه به آن عنوان معاصر اتالق مي گردد بدون ترديد متاثر از ابعاد گوناگون زمينه 

به قرن بيستم، مجموعه گسترده اي از تحوالت گوناگون، فراهم تا رسيدن  1500در فاصله سالهاي . و بستر است
 .آوردن بستري گسترده براي پديد آمدن جريانهاي مختلف معماري گشتند

بسياري از نظريه هاي معاصر بر اين باورند كه دوران جديد متاثر از چند جريان ويژه است كه توانسته بر گستره 
اين . افراد اثرداشته و نقش تعيين كننده اي را در اين خصوص ايفاء نمايد... موضوعات مختلف سياسي، اجتماعي و 

 :جريانها عبارتند از
  رنسانس •
  جنبش اصالح ديني •
  انقالب كبيرفرانسه  •
 انقالب صنعتي •

هريك از اين جريانها در حوزه هاي مختلف تاثير بسياري داشته اند و دست يافتن به ريشه هاي معماري معاصر 
  .ين موضوعات استنيازمند شناخت ا
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  )1505(موناليزاتابلوي 
 لئوناردو داوينچي

تري ني تي يا تثليت 
 مازاچو - )1428(مقدس

  
  3رنسانس

  
رنسانس به تجديد حيات عظيمي . از نظر لغوي واژه رنسانس به معناي تولد دوباره است

اطالق مي شود كه در عرصه هنر و ادبيات تحت تاثير پيشينه كالسيكي قرن چهاردهم در 
رنسانس . 4ه يافتايتاليا و به ويژه در شهر فلورانس آغاز شد و در طول دو قرن بعد ادام

توجه اصلي در . دانسته مي شود) انسان گرايي(تجربه نويني از توجه به مفهوم اومانيسم
رنسانس دوره بازگشت به دوران . است) خاصه يونان(اين دوران به  احياي تمدن باستان 

نقطه (پرسپكتيو كه بسياري آن را زاده رنسانس مي دانند مظهر اومانيسم . كالسيك  است
گيدئون معتقد است كاشف بزرگ عصر رنسانس ياكوب .است) فرد ناظرنظر 

به تشريح  19شايد تا زماني كه بوركهارت در قرن . 5است) 1818- 1897(بوركهارت
بوركهارت نويسنده . ويژگيهاي رنسانس نپرداخته بود به اين دوره توجه چنداني نمي شد

رنسانس اشاره داشت و  در كتاب خود به ويژگيهاي دوران 6"تمدن رنسانس"كتاب 
رنسانس عصر هنرمندان بزرگي همچون . ارزشهاي آن را به نمايش گذاشت

، مازاچو و معماران بزرگي همچون )1475- 1564(7، ميكل آنژ)1452- 1519(داوينچي
كه به عقيده گاردنر الگو و عصاره انسان كامل به شمار (داوينچي. پاالديو و برونلسكي است

لبخند ژكوند اثري  .8نند شام آخر و لبخند ژكوند خود را جاوانه نمودبا آثاري ما )مي رود
است كه ابهام و احساس وصف ناپذير و حتي مضطرب انسان عصر حاضر را در پس پرده 

  !. و در عين حال مرموز نشان مي دهد؛ انساني كه مي داند و نمي گويد اي آرام
مفهوم پرسپكتيو به . مفهوم آن است از مهمترين موضوعات اين دوره توجه به پرسپكتيو و

پرسپكتيو در دوره رنسانس مظهر توجه به انسان . لحاظ لغوي به معني بوضوح ديدن است
تري ني "مازاچو در  نقاشي ديواري. و حاصل تصور فضايي نويني در زمان خود است

ز آن با كشيدن طاق گهواره اي و بعد ا در كليساي سانتا ماريا نووال در فلورانس 9"تي
  .برامانتيه در محراب فريبنده خود در سانتا ماريا پرسوسان  به موضوع پرسپكتيو پرداختند

دوره احياي فرم . رنسانس دوره تاكيد بر وضوح و خوانايي، نظم ميان اجزاء و تركيب هاي قاعده مند در فرم است
  .هاي رياضي وار رومن و تناسبات ساده آن
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  )1419- 1424(بيمارستان يتيمان
 فيليپو برونلسكي

 ميكل آنژ - )1537(ميدان كاپيتول در رم

  آندره پاالديو - )1550- 1553(ويال روتوندا
 

          
  . و پاالديو است 11، آلبرتي 10معماراني مانند برونلسكي دوره رنسانس عصر درخشان

احساسي نو را دردوره رنسانس نشان "بيمارستان يتيمان "با طراحي ايوان جلوي ) 1446- 1377( 12برونلسكي  
. 13ميباشد ميدهد بسياري معتقدند اين بنا نخستين بناي رنسانس 

دوران رواق جلوي بيمارستان گونه اي از احساس سبكي و تعليق 
اين ستونها كه تاثير  .مدرن را يادآور است كه پيشتر وجود نداشت

برونلسكي از معماري روم را نشان مي دهد در عين حال از ظرافت 
تاكيد بر عناصر افقي، وضوح مفصل بنديها، . دوران خود بهره مند است

قرينه سازي در طراحي توام با بكارگرفتن برخي عناصر كالسيك مانند 
اي كورنتي و سنتوري از ويژگيهاي ديگر اين ساختمان سرستونه

  .14است
.  نيز از ديگر معماران مطرح در اين دوره است)1580-1508( 15پاالديو

پاالديو اين ويال را به صورت . است "روتوندا "معروفترين بناي او ويال 
  .چهارصفه طراحي كرد

لهام معماران در سالهاي بعد منبع ا) و ديگر آثار پاالديو(اين ويال 
استفاده لوكوربوزيه از تناسبات . مدرني همچون لوكوربوزيه گرديد

از . پاالديو و به ويژه ويال روتوندا در بناهاي مسكوني قابل مشاهده است
ديگر موضوعات تاثيرگزار، توجه پاالديو به مفهوم تداوم رابطه درون و 

توجه معماران بيرون در طرح ويال روتوندا است كه بعدها بسيار مورد 
  .قرار گرفت 20قرن 

از ديگر طرح هاي مطرح اين دوره مي توان به ميدان 
در طرح اين ميدان ميكل آنژ  با تغيير زاويه بناهاي ميدان نسبت به . اثر ميكل آنژ اشاره داشت )كامپيدوليو(كاپيتول

را در كنار هم قرار داد و از تركيب در اين طرح ميكل آنژ حجم هاي بزرگي . هم به نوعي خطاي پرسپكتيو را پوشاند
رئوس دوازده گانه طرح ستاره اي متضمن اشارات . ميدان، پلكان و شهر براي سازمان فضايي طرح خود بهره برد

موضوعي كه در دوران كالسيك از آن (ايداري هنسي آن است÷كيهاني است و استفاده از شكل بيضي به دليل نا
ه و بنايي يادگار از روياي غم انگيز خالق آن بنشاني از آزادي از دست رفته يك شميدان كاپيتول ). 16پرهيز مي شد

. در طرح اين ميدان از نقشه ستاره اي شكل كه نقشه مورد عالقه عصر رنسانس است استفاده شده است. 17است
، نقشه دوره رنسانس است كه طالب  18نقشه ستاره اي شكل

  . ن استمركز و محور همواره انسا. است 19مركزيت
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 برنيني - )1656(ساي سنت پيترميدان كلي

با ) ميالدي 17در قرن (احساس حركت در معماري 
روشن در نما - استفاده از ديوار موجي شكل و ايجاد سايه

همچنانكه در نقاشيهاي رامبراند وجود داشت ايجاد 
  .گرديد

  1667-)برميني(كليساي سان كارلو : تصوير سمت راست
 )ندرامبرا(تابلوي فاوست : تصوير سمت چپ

  
  باروك و روكوكو

  
تنها محدود به آن بخش از تاثيراتي است كه در دوران مدرن  بر معماري مدرن پرداختن به  دوران باروك و روكوكو 

داشته اند و بناها و يا حوزه هايي كه در اين زمره جاي داشته باشند بنابراين در اينجا به چند بخش اندك از آن 
  . اشاره مي شود

شناخته ... با عناويني نظير شكوهمند ، پرريزه كار و  19باروك به معني بي قاعده بود اما در در سده    16ه در سد
در اين دوران پيكرتراشي و . در باروك در مقابله با ضوابط كالسيك حق تقدم به احساس داده مي شود . مي شد

  .نقاشي درخدمت معماري در مي آيند
و ابهت ساختمانهاي باروك كم كرد دوران روكوكو از صالبت 

و به سبكي و ريزنقشي ، شادي انگيزي و زينتگري آن 
دوره باروك را شايد بتوان عصر تك ميدا نها نام . پرداخت

توجه به ميدان به عنوان فضايي براي جمعيت زيادي . نهاد
بود كه فضاهاي داخلي موجود گنجايش كافي براي آنها را 

ح هاي دوران باروك مي توان به از مهمترين طر. نداشتند
 20)1656برنيني (ميدان كليساي سنت پيتر يا ميدان ابليكا 

اين ميدان متشكل از سه عامل معماري ميدان . اشاره كرد
بيضي شكل، ميدان مستطيل شكل و كليساي سنت پيتر 

دو بازوي گشوده شده ميدان استعاره اي از آغوش باز . است
  .ستكليسا براي پذيرش مومنان ا

. از ديگر بناها در اين دوره ساختمان كليساي سان كارلو است
 با استفاده ازديوار "22سان كارلو "دركليساي  21"برميني"

اين . موجي شكل ، احساس حركت را بوجود مي آورد
 –احساس حركت و بازي با نور و سايه مانند تاثير سايه 

عد حركت در معماري ب. است  "رامبراند "روشن نقاشيهاي 
ها توسط  آلوار آلتو نيز به عنوان يكي از ويژگيهاي معماري 

  .به كار گرفته شد
بناهايي مانند موزه لوور و كاخ ورساي از نمونه هاي مهمي 

تلفيق . هستند كه در اين دوران در فرانسه ساخته شده اند
سازمان راست خط با ويژگيهاي پرهيجان و تخيل آور باروك 

ژگي اين نمونه هاي باروك فرانسوي ايتاليايي، مهمترين وي
كاخ ورساي به عنوان نمادي از : به گفته هلن گاردنر. هستند

اين كاخ، در همان حال، با ماندگارترين اصطالحات آن روزگار، اين . حكومت و قدرت مطلق، قرينه و سرآمدي ندارد
خت يا دانشي بايد انتظام يافته و هر اعتقاد منطقي را بر پايه فلسفه رياضي دكارت بيان مي كند كه هرگونه شنا

  . 23عملي بايد حاصل تحميل عقل بر ماده باشد
جاده هاي عريض هدايتگر به بينهايت   عصر بينهايت است و احساس ذهني بي انتهايي در باغها و 24باروك 

سر مي شد اين احساس ذهني بينهايت كه بواسطه پرسپكتيو مي). ديده مي شود  25مانند  آنچه در ورساي(هستند
  .توسط معماران و منظر سازان قرن هفدهمي فرانسوي به نمايش گذاشته شد
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ي مادام دوپومپادور از حاميان اصل
هنر روكوكو در فرانسه و در دربار 

 . به شمار مي رفت 15لويي 

دني ديدرو از فيلسوفان دوران 
 18روشنگري فرانسه در قرن 

 ميالدي 

دوره روكوكو نيز همزمان با عصر اقتدار زنان پيش رفت؛ جايي كه دربارهاي اروپايي 
و اليزابت و ) اتريش(، ماريا ترزا)فرانسه(در تسخير زناني مانند مادام دوپومپادور

زنان جاه طلب و ثروتمند به ظرافتها و شوخ سريهاي توجه اين . بود) روسيه(كاترين
از مقياسهاي كوچك مانند اثاثيه و لباس گرفته تا . باروك موجب رونق آن گرديد

گويي دوران قهرمان پروري . بناهاي معماري تحت تاثير اين جريان قرار داشت
   .مردانه به اتمام رسيده بود و جاي آن را ريز نقشي زنانه فراگرفته بود

  

  
  
  26جنبش اصالح ديني 

اين جنبش عليه حاكميت مطلق . از ديگر موضوعات بسيار مهم و تاثرگزار در دوره معاصر، جنبش اصالح ديني بود 
به انجام رسيد و جنبش پروتستان را عليه كاتوليك ها بوجود ) 1483-1546(كليساي كاتوليك توسط مارتين لوتر

ليك بود به دليل مخالفت با رفتارهاي قرون وسطايي كليسا مورد تكفير واقع شد لوتر كه خود يك كشيش كاتو. آورد
  .و پس از آن جنبش اصالح ديني را شكل داد

          
  

  27انقالب كبيرفرانسه 
پرداختن به انقالب كبير فرانسه كار چندان ساده نيست چراكه كه اين جريان 

سياسي گرديدو انقالب  – موجب تحوالت بسيارزيادي درعرصه هاي اجتماعي
فرانسه كتاب گوياي بسياري از انقاليهاي عصر حاضر است و وقايع آن نشان دهنده 

در عصر . اين انقالب زاده و محصول عصر روشنگري است . اين مطلب است
  . عقل كليد اصلي دانش است   "كانت"روشنگري به عقيده 

فتح باستيل . ميالدي  است 1799تا  1789دوره انقالب فرانسه در فاصله سالهاي 
پس از آن دوره . به عنوان سمبلي براي  آغاز انقالب به شمار مي رود 1789در 

 .خود كامه حكومت جمهوري آغاز و چندي بعد نيز با حضور ناپلئون از بين مي رود
شاهد ظهور انديشه هاي افرادي است كه شايد تاثيرات خارق العاده  19و  18قرن 

در انگليس ، آدام  … ديدرو -روسو -در آلمان ، كانت ، گوته ، در فرانسه، ولتر. معاصر داشته اند  اي بر جريانهاي
  .در اين زمره هستند.... .  -هيوم  –اسميت 

اين انقالب نيز توسط شاگردان . است 1775يكي ديگر از تحوالت مهم سياسي در اين سالها انقالب امريكا در سال 
  .نند توماس جفرسون صورت گرفتمكتب روشنگري فرانسه ما

  
  28انقالب صنعتي  

اگر بگوئيم رنسانس موجب تحوالت گسترده در عرصه هنر و فرهنگ، جنبش اصالح ديني در عرصه مذهب، انقالب 
فرانسه در عرصه سياسي و اجتماعي گرديدند بدون ترديد انقالب صنعتي در عرصه صنعت موجب تحوالت بسيار در 

افزايش ناگهاني توليد در اين دوران موجب گسترده شده روابط و موضوعاتي نظير اين . اد گرديدنوع زندگي افر
  .گرديد
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  انقالب صنعتيمعماري و شهرسازي و چالشهاي دوران 

  
جريان توليد كارخانه اي و ماشين آنچنان عرصه  1850تا  1750سالهاي 

يك قرن احساس هاي مختلف زندگي را تغيير داد كه شايد فراتر از ظرف 
خواست مبرم براي اختراعات تبديل به يك عطش در اين سالها . مي شد 

شروع اصلي اين . جمعي در كشورهاي در حال صنعتي شدن گرديده بود
اما . مي دانند 1765جريان را به اختراع ماشين بخار جيمز وات در سال 

  چراانقالب صنعتي درانگلستان شروع شد؟ 
  : ل عمده وجود داشتبراي اين مهم دو دلي

  .جنگها ، كه انگلستان كمتردر آنها آسيب ديد - 1
مستعمراتي كه انگلستان براي تهيه مواد خام  - 2

 .داشت 
به اتمام رسيد  18بعد از جنگهاي هفت ساله اروپا كه در ميانه قرن 

لستان را نداشتند و كشورهاي فرانسه، روسيه، اتريش و پروس به عنوان قدرتهاي برتر جهان ديگر توان رقابت با انگ
از اين رو بود كه انگلستان گوي سبقت را در صنعتي شدن از رقباي . بيشتر سرگرم بازسازيهاي پس از جنگ بودند

قانونهايي . از سويي ديگر رفرمهاي سياسي در انگلستان جريان جامعه مدني را در اين كشور تسريع كرد. خود گرفت
( و نظريه هاي افرادي مانند آدام اسميت ... ، آزادي اجتماعات و ) ي نيشن كامب(مانند قانون منع اجتماعات صنفي 
  )تحقيق درماهيت و علل ثروت ملل 

  .موجب شكل گيري جريانهاي نوين در انگلستان شدند 
. 29بعد ازانقالب صنعتي يكي از مهمترين موضوعات جدال براي اين موضوع بود كه  معماري هنر است يا علم 

ميالدي موجب پديدار شدن موجي از  1850تا  1750اگون در حوزه علوم مهندسي در سالهاي پيشرفتهاي گون
از . تحت عنوان واحد ساختمان گرديده بود... موضوعات ساختماني، از طراحي بنا گرفته تا طراحي پل ها، جاده ها و 

  .ه شمار مي رفتاين رو چالشهاي هنري در مواجهه با پيشرفتهاي فني و تكنيكي از موضوعات مهم ب
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  پاريس - خيابان شانزه ليزه
از اولين نمود هاي شهرسازي مدرن در قرن 

ميالدي بود كه در دوره  بارون هوسمان  19
 .ايجاد شد

  
  30 مباني شهرسازي مدرن

  
سالهاي آخرين قرن هجدهم و نيمه اول قرن نوزدهم ميالدي آبستن 
حوادث گوناگوني در عرصه اجتماعي بود كه با انقالب فرانسه در سال 

به اوج رسيد و در ادامه با جنبشهاي مدني در ديگر كشورها  1789
و ) 1831(يتاليا، ا)1831(، لهستان)1830(مانند بلژيك

دستاورد اين جنبشهاي اجتماعي . ادامه پيدا كرد) 1832(انگلستان
در . موضوعاتي تحت عنوان حقوق شهري و شهروندي را مطرح ساخت

كه شايد آنرا بتوان زمان ظهور  1850تا  1830فاصله سالهاي 
شهرسازي مدرن نام داد به وجود آمدن طبقات جديد اجتماعي 

موجب شروع ) ا و بورژواها كه صاحبان صنعت بودندكارگران كارخانه ه(
از اين رو تالشهاي گسترده . جنبشهاي مختلف شهري و شهروندي شد

. اي در خصوص اصالح وضعيت كيفي زندگي شهري انجام كرفت
شهرهاي صنعتي كه اجتماع زيادي از كارگران را با حداقل امكانات 

كمبود . ار گرفتندرفاهي در خود جاي داده بودند مورد انتقاد قر
تاسيسات و زيرساختهاي مناسب زندگي شهري موجب شيوع و 

نويسندگاني مانند چالرز ديكنز . گسترش بيماريهاي مختلف شده بود
اجتماعي در شهرهاي  - نيز با انتقاد به بي توجهي به زندگي فردي

- 1890(تالشهاي چادويك. بزرگي مانند لندن به اين مساله پرداختند
شف مسائل اجتماعي و شرايط فيزيكي محيط زيست در در ك) 1800

چندي بعد انگلس نيز در كتاب معروف . 31اين دوران شايان توجه است
به شرح ) 1845(خود با عنوان وضعيت طبقه كارگر در انگلستان

  . وضعيت زندگي در محيط هاي نامناسب شهري پرداخت
يب اولين در فرانسه عالوه بر موضوعات مطرح شده كه منجر به تصو

گرديد مسائل سياسي نيز دخيل در ) 1850(قانون شهرسازي فرانسه 
در نيمه قرن نوزدهم وقوع انقالبهاي اجتماعي باعث روي كار آمدن جناح هاي راست . ظهور شهرسازي مدرن گرديد

ر انگلستان ناپلئون سوم در فرانسه، بيسمارك در آلمان و ديزريلي د. افراطي در كشورهاي مختلف اروپايي گرديد
در فرانسه وقوع انقالبهاي اجتماعي پي در پي موجب شد تا الگوهاي .رهبران جنبشهاي راست به شمار مي رفتند

-1891(اين ماموريت بر عهده بارون هوسمان. عمراني جديدي براي كنترل بيشتر فضاهاي شهري صورت گيرد
. ه سن بود مسئول طرح عظيم ساماندهي پاريس شدفرماندار ناحي 1869تا  1853او كه از سال . گذاشته شد) 1809

 : 32اصالحات هوسمان  در چند حوزه قابل بررسي است
  احداث خيابانها به ويژه در مركز شهر و ايجاد ضابطه هاي ساخت و ساز شهري

  اقدامات ساختماني از جمله ساخت بناهاي عمومي و مسكن ارزان قيمت
  ياحداث پاركهاي عمومي و گردشگاه هاي شهر

  نوسازي شبكه آب و فاضالب بخش قديمي پاريس
  اصالح نظام اداري پاريس و سازمان دهي شهرداريها
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جدا از اصالحات شهرسازي در پاريس كه توسط هوسمان صورت گرفت، نيمه دوم قرن نوزدهم حوزه فراگيري از 
ريا مانتا ايده شهر خطي و ايده باغ شهر را مطرح كرد، س 33ابنزر هاوارد. نظريه هاي شهرسازي مدرن مطرح بود

  .فرانك لويد رايت در امريكا ايده براد آكر سيتي را عنوان نمود
از ديگر موضوعات تاثير گزار بر شهرسازي نوين وارد شدن ماشين به عرصه زندگي افراد بود كه موجب تغييرات 

  .گسترده اي در بافتهاي شهري شد
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 ميالدي 18ويرانه هاي هركوالنئوم و پمپئي كشف شده در قرن 

وينكلمان نويسنده كتاب 
 تاريخ هنر باستان

 
  1750سالهاي  تجديد حيات گرايي

  
دوران گذشته كه پيامد  34ه به بررسي آثار تاريخيتوج

اتفاق افتاد موجب  1750كشف ويرانه ها در سالهاي 
شكل گيري جريانهايي تحت عنوان تجديد حيات گرايي 

  .گرديد
مهمترين عنوان اين رويكرد به معماري مكتب نئو 

اين مكتب در جستجوي . كالسيسيزم به شمار ميرود
ن كالسيك به ويژه دوران احياي هنر و معماري دورا

خواستگاه عمده اين مكتب در . باستاني يونان و روم بود
فرانسه و سپس در ديگر كشورهاي اروپايي و امريكا مورد 

  .توجه قرار گرفت
بدليل اختالفهاي مذهبي،  كشور ايتاليا از جانب انگليس تحريم شده بود چراكه آنها معتقد  1750- 1714درسالهاي 

كشورهايي مانند ايتاليا و فرانسه دچار الحاد و فساد در زمينه هاي زندگي فردي و اجتماعي گرديده بودند مردمان 
اما بعد از پايان اختالفات سياسي ميان . اند و اين براي مردمان انگليسي مي تواند زمينه هاي نامناسبي را پديد آورد

در . بازديد ثروتمندان از شهرهايي مانند رم در ايتاليا شددولتها، اجازه بازديد مردم انگليس داده شد و اين امر موجب 
اما . كشف شدند) م . ب  79(در هنگام ساختن منزل پادشاه ناپل ويرانه هاي پمپيي  1738همين سالها و در سال 

 را نوشت و در اين كتاب سعي كرد به"تاريخ هنر باستان "كتاب  "وينكلمان " 1764درسال . اين پايان ماجرا نبود
او آثار باستاني را به مثابه الگوهايي قابل تقليد معرفي كرد و از اينرو نظريه . جاي مد روز،  آنچه هست را نشان دهد
  .35پرداز جنبش جديد نئوكالسيسيزم شد

نئو كالسيك را بايد نهضتي هنري مبتني بر . بعد از آن ديگران نيز به تشريح ويژگيهاي دوران باستان پرداختند
ارانه دانست كه در نيمه دوم سده هجدهم از يك سو چون واكنشي انزجارآميز عليه افراطيها و پسندي هشي

هنرنماييها باروك متأخر ، همچنانكه سبكسريها و ظرافتكاريهاي بيش از اندازه روكوكو ، و از سوي ديگر چون 
  . و روم  رويش و رواج يافتگرايشي اشتياق انگيز نسبت به واالمنشي و اعتدال آرامبخش  هنر باستاني يونان 

اجتماعي  و معتقدات اخالقي  –به بعد بر اثر اشاعه افكار  سياسي  1760از حدود 
گشود ، و از جهت ديگر آن  نوظهور ، كه از يك جهت راه بر انقالب كبير فرانسه مي

كه از تجمل پروري باروك و زيورگري روكوكو پشتيباني ( جامعه اشرافي مسلك را 
شمرد ، ذوق عمومي روي از هنر رايج زمان برتافت و بازگشت  محكوم به فنا مي) كرد  مي

  . هنر كالسيك را با آغوش باز پذيرفت
كاوشهاي به عمل آمده در هركوالنئوم و پومپئي در نيمه اول قرن هجدهم اذهان را 

بزرگترين مبلّغ هنرهاي . ييهاي هنر باستاني ساخت متوجه ضوابط و تناسبات و زيبا
  باستاني يونان و مشوق نهضت نو كالسيك ، وينكلمن مورخ و هنرشناس نامدار آلمان بود

موجب ظهور جنبشي با ) خصوصا يونان و روم باستان (بازگشت به دوران كالسيك  
ازگشت به دوران اين جبش شامل تمامي جريانهاي ب. عنوان كلي نئوكالسيسيزم گرديد

از اين رو جنبشهايي تحت عناويني . شد... گذشته مانند دوران گوتيك، بيزانس و 
. موجب جرياني با عنوان هيستوريسيزم يا تاريخ گرايي گرديدند... همچون نئوگوتيك، نئوبيزانس، نئورومانسك و 

ه در ادامه منجر به جدايي ميان ك 36يكي از مهمترين نتايج هيستوريسيزم ، تقسيم وظايف درعرصه معماري بود
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 )1957-1974(چالرز گارنيه  -اپراي پاريس

در اين (لغو ضمني فرهنگ رنسانس بودجدايي ميان مهندسي و معماري به نوعي . مهندسي و معماري گرديد
  ).دوره رابطه ميان علوم مختلف و از جمله رابطه ميان مهندسي و معماري بسيار نزديك بود

رنسانس ايتاليايي و به ويژه توجه به آثار پاالديو به در اواخر قرن هجدهم احياي معماري ويتروويوس، باستاني و 
اما چنانكه ذكر شد اوج نئوكالسيسيزم . 37از اينرو  پاالدينيزم را نوع اوليه نئو كالسيسيزم دانسته اند. چشم مي خورد

  .به نيمه قرن هجدهم و بازگشت به دوران كالسيك خود را تجلي گر ساخت
عام تجديد حيات گرايي برخي از كاربريها در جستجوي احياي دوره تاريخي  در طول اين دوران باوجود گرايشهاي

از اين رو سبك هاي رومانسك و گوتيك براي كليساها و  گوتيك متاخر براي بناهاي . مناسب براي خود بودند
ر جستجوي شهري مورد استفاده بود اما گونه اي از بكار بستن الگوهاي تاريخي و استفاده از سبكهاي سنتي محلي د

رمانتيك گرايي ملي به گونه اي يكسان و به دور از هيچ تبعيضي همزمان در ساختن بناها اعمال مي 
از نمونه طرح هايي كه به صورت نئو باروك طراحي شد اپراي پاريس شارل ). 17: 1381المپونياني،(شود

  74-1861گارنيه
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  هارس والپول - استراوبري هيل
1777-1749  
 يك بناي نئوگوتيك نمونه

نمونه يك ساختمان نئوكالسيك در 
 )سبك جورجين(اياالت متحده 

  
  
  نئوگوتيك 

  
اعي در كشورهاي مختلف و به اوج رسيدن نظريه هاي شهرسازي مدرن و نيز عالوه بر جنبشهاي اجتم 1830سال 

  .اوج رومانتي سيزم، سال شكوفايي و موفقيت جنبش نئو گوتيك در معماري نيز بود
نئوگوتيك از مهمترين جريانهاي بازگشت به دوران گذشته و تجديد حيات 

ر به دليل دردسترس تاثير گوتيك بيشت.  گرايي در اين دوران به شمار مي رود
از . محسوب مي شد) به ويژه در انگلستان و فرانسه(آن در اين دوران 38بودن 

يك طرف پارلمان انگلستان حامي اصلي اين جريان به شمار مي رفت و از 
طرفي ديگر توجه به گوتيك به دليل توجه رومانتيك مĤبانه توسط نويسندگان 

 "قلعه اوترانتو "رمان گوتيك  1764درسال . بيش از پيش گرديده بود 18قرن 
اتفاقهاي عاشقانه در . 39اوج اين جريان را نشان مي داد) هارس والپول(

ساختمانهايي با جلوه هاي  مرموز و براي  تاثير غريبگي ، ايهام و ابهام باشكوه 
توجه به . صورت مي گرفتند و ساختمانهاي گوتيك از اين رو مورد نظر بودند

از فرمهاي آن جايگزين فرمهاي كالسيكي بود كه در اين گوتيك و استفاده 
  .دوران به كار گرفته مي شد

  
  )سبك جورجين(تجديد حيات گرايي در اياالت متحده 

  
. نيز براي امريكائيها داشت رومانتيكيونان درعين كالسيك بودن خصوصيتي 

در اياالت  به همين دليل. ستالژي  جنگ موجب پيد آمدن اين مساله بود.نو
يكي ديگر  از . متحده عالقه زيادي به ساختمانهاي نئو كالسيك وجودداشت 

رئيس جمهور وقت به دوران كالسيك  "توماس جفرسون "داليل آن، عالقه 
جفرسون كه تحصيل كرده بوزار بود مدتي به عنوان سفير اياالت متحده . 40بود

سبك . قرار داشتدر فرانسه بود و تحت تاثير مكتب روشنگري فرانسه 
  .جورجين تاثير ايده هاي جفرسون از معماري پاالديو نيز به شمار مي رفت

  
  41)اكلكتيزم (التقاط گرايي 

  
  . واژه اكلكتيزم به معني خوشه چيني و از هر سبكي چيزي راانتخاب كردن بود  19درنيمه دوم قرن 

يستمي مركب ساخته شده از انديشه ها و نقطه نظرهاي براي تعريف س 1830درسال  "ويكتور كوزين "اين واژه را
در معماري همچنان اين اصطالح براي توصيف اثري است كه فاقد اصالت . انتخاب شده از ساير سيستم ها بكار برد

التقاط گرايي به معناي استفاده آزادانه . هرچند كه اين روش بعدها در جريانهاي پست مدرن به كار گرفته شد. است
  . بك هاي گوناگون معماري استاز س

12

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

www.pupuol.com



  معماري نوين به سوي :بخش اول    آشنايي با معماري معاصر
 

 

  )پانتئون پاريس(كليساي سنت ژنيو
راسيوناليسم (سوفلوت  -1792-1755

 )كالسيك

    )1784-بولي(يادبود نيوتنبناي 

 
  

  42)خردگرايي (راسيوناليسم 
  

يرخالف اعتقاد كالسيك گرايان والتقاط گرايان، 
خرد گرايان  معتقد بودند معماري نياز به قضاوتهاي 

عمده جريان راسيوناليستي . دارد) راسيونل(منطقي 
در معماري پيامد تاثيرات ناشي از علوم مهندسي 

ان خردگرا در معماري به دنبال محدود جري. است
كردن تاثيرات زيباشناسانه در محدوده عناصري 
است كه حاصل طبيعت عناصر سازه اي آن بنا با 

مهمترين نماينده . معيارهاي منطقي مي باشد
) 1801- 1870(معماري راسيوناليست كالسيك هنري البروست

وزار بود اما پس از او دانش آموخته ب.مهندس بود-البروست يك معمار.بود
چندي به انتقاد از مكتب بوزار مدرسه معماري خود را مبتني بر اصول 

. استفاده او از اسكلت فلزي به صورت معماري كالسيك  در طرح هاي مختلف مشهود است. راسيونال تاسيس كرد
ه سنت ژنيو به ميزان زيادي از او در طرح كتابخان. معروفترين اثر وي كتابخانه سنت ژنيو و كتابخانه ملي پاريس است

راسيوناليسم در دوران معماري مدرن در پي يافتن راه حلهاي منطقي براي پاسخ به  .سازه هاي فلزي استفاده كرد
مشخصه اصلي در اين دوران  5موضوعات كاركردي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي داشت و حاوي 

رواج  -2. دموكراتيك و فراهم آوردن عرصه هاي پيشرفترواج آموزش هاي -1): 326: 1382المپونياني،(گرديد
حق تقدم برنامه ريزي شهري نسبت  -4.روش هاي پيش ساخته سازي و استاندارد سازي -3.اصول اخالق اقتصادي

فرم هاي راسيوناليستي در معماري كه به روش علمي عينيت محيطي را از لحاظ سياسي، اجتماعي،  -5.به معماري
  .دي و الگوهاي ساختاري مورد بررسي قرار دهداقتصادي، عملكر

  
  

    
  معماري انقالبي  
  

يكي از چالشهاي روبروي معماري معاصر در ميانه قرن 
هجدهم، همپايي با چالشهاي زندگي معاصر بعد از 

به نظر مي . لف بودسپري شدن دوران جنگهاي مخت
رسيد معماري نيز نيازمند نوعي انقالب براي نشان 

پيتر . دادن اين تغيير اساسي در عرصه زندگي است
كاليز در دگرگوني آرمانها در معماري مدرن، پيشتاران 

سوان  –معماري مدرن و يا معماري انقالبي را دوراند 
مطابق نظر او، معماران اين . لدو مي داند –بولي  –

مساله اي كه بعدها توسط پيشگامان معماري مدرن به شدت (دوره بيشتر اشكال بنيادي هندسي را بكار ميبردند
پالنهاي مدور يا احجام كره اي . 44بيشتر پالنهاي مدور را موردنظر داشتند 43"بولي "و"دوراند ".) پيگيري مي شد
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  گويا - )1814(1808سوم ماه مه : تصوير سمت راست
 گويا -  )1823(سترن: تصوير سمت چپ

تزئينات نقش زيبايي معماري ندارد، يك راند، به عقيده دو. نشان از جهان نيزمند آرامش پس از انقالب بودند
  . ساختمان وقتي زيباست كه به نيازپاسخ مقبولي دهد

در اين دوران اين اعتقاد شكل گرفته بود كه معماران بايستي بيش از هر چيز خود را مسئول پاسخ دهي به برنامه 
عملكردگرايي از سوي معماران بود كه در قرن  ساختمان بدانند تا هر چيز ديگر؛ اين مفهوم اولين نشانه هاي توجه به

  .بيستم به اوج خود رسيد
  :در اين سالها مي توان سه منبع براي الهام فرم از سوي معماران را جستجو كرد 

  .تجديد حيات گرايي و استفاده از فرمهاي كالسيك داشتندكه عالقمند به  معماري سنتي - 1
  .رم بنا شودقياسهاي عملكردي مي توانست موجب انتخاب ف - 2
 .راسيوناليسم نيز از ديگر منابع الهام فرم بوديا قضاوتهاي عقالني  - 3

كه نوشته ها و طرح هاي مختلفي را با حذف عناصر تزئيني و استفاده از فرمهاي ) 1728- 1799(اتيل بولي
البي به نمايش از خود به جاي گاشت، آرمان خود را در طرح يادبود نيوتن در حوزه معماري انق) مانند كره(خالص

  .گذاشت
  
 

  در معماري45رومانتيسيزم
  

منتقدان كالسيك براي متمايزكردن از خصايص كالسيك جنبشي را تحت عنوان رومانتيسيزم  18در اواخر قرن 
درباره مباحث اسطوره شناسي  "مونتسكيو"،"روسو"،"ولتر "اين مباحث در ادامه نوشته هاي انتقادي . مطرح نمودند

. قرار داشت 46استان كه منجربه دنبال كردن موهوم پرستي پرهيزكارانه ازشكلهاي دوران باستان شده بوددوران ب
در اين جنبش اسنفاده از افكارشرقي كامال . رومانتيسيزم به دنبال به تجربه درآوردن افكارقهرمانهاي رمانها بود

ثير  معماري چيني بر باغهاي انگليسي در اين تا.توجه به باغهاي چيني از اين دست به شمار مي رود. مشهود است
  ).باغ چيني مصداقي ازطبيعي بودن دربرابر نمونه هايي مانند ورساي (سالها صورت مي گيرد

گوته در . در ادبيات نوشته هاي گوته ، بالزاك ، هوگو و ديكنز مفهوم تفكر رومانتيسيزمي را به نمايش مي گذارد
ا آرزوهاي كمشده، رنجهاي ورتر جوان، بالزاك ب

هوگو با بينوايان و ديكنز با اوليور توئيست، بارزترين 
مصداقهاي رومانتيسيزم در ادبيات به شمار مي 

حتي نمايشنامه هاي شكسپير نيز حاوي . روند
ويژيگهاي رومانتيكي است كه خارج از چارچوبهاي 

نمايشنامه هاي هملت، رومئو و . منطقي است
همگي حاوي ويژگيهاي ژوليت، اتلو و ليرشاه، 

رومانتيكي هستند كه برخالف داستانهاي كالسيك 
  . پاياني خوش ندارند

نقاشيهاي گويا نيز حاوي احساسهاي رومانتيك 
تابلوي (اساطيري  -پرداختن به موضوعات نوستالژيك تاريخي. مĤبانه اي است كه در اين دوران به اوج مي رسد

در معماري موضوع تاحدودي . از بارزترين نمونه ها هستند) ي سوم ماه مهتابلو( و يا موضوعاتي نظير جنگ) سترن
كشف ويژگيهاي رومانتيك و تبديل شدن آن به اثر معماري كار چندان آساني نيست و . پيچيده تر جلوه مي كند

يي و يا معماري رومانتيسيزمي نوعا با گونه اي از احساس هاي ملي گرا. برداشت هاي گوناگوني را موجب مي گردد
اين موضوع به ويژه در معماري آلمان به چشم مي خورد اما حتي اين . حتي نژاد پرستي نيز همراه بوده است

زمانيكه اين ساختمان در سال . ناسيوناليسم معاصر در لندن و در ساختمان پارلمان لندن نيز به چشم مي خورد
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 چالرز بري–)1835(ساختمان پارلمان لندن

به نوعي احساسهاي از سبك نئو گوتيك شد،  سوخت طرح چالرز بري با وجود اينكه مكلف به استفاده 1836
  .ه در معماري را به نمايش گذاشترومانتيك حاصل از نوستالژي گذشت

مفهوم رومانتيسيزم در معماري دامنه كاربرد گسترده اي دارد و به طور كلي در مورد بناهايي به كار مي رود كه 
لندن اثر چالرز بري با وجود اينكه يك ساختمان نئو  ساختمان پارلمان. نوستالژيك هستند-داراي ويژگيهاي تاريخي

گذشته داراي ويژگيهاي رومانتيك ) نوستالژيك(گوتيك است اما به دليل اشارات تاريخي و توجه به اتفاقات تاريخي
  .است

 سوم ماه مه   
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  دردوران انقالب صنعتي و ساختمان عماري م
  

قالب بنه ولو در كتاب تاريخ معماري مدرن ،معماري در دوران ان
صنعتي را همراه با پيشرفتهاي عمده در تكنيك ساختمان مي 

از اين منظر پيشرفتهاي تكنيك ساختمان در چند حوزه . داند
  :47بسيار تاثيرگزار است

 آموزشي _پيشرفتهاي علمي - 1
در سال . عمده اين پيشرفتها با تاسيس مدارس مهندسي همراه بود

س نمود كه در آن مدرسه پلي تكنيك راتاسي "پرونه "   1747
پيشرفت در علم . بنيانهاي مهندسي سيويل مدرن شكل گرفت

محاسبه، ايجاد  سيستم متريك به عنوان سيستم همسان اندازه 
از مهمترين آثار در اين دوران پلهايي . گيري نيز از اين زمره است

  .است كه مهندس تلفورد بنا كرد
  تكامل سيستمهاي ساختماني موروثي كهن- 2

گر از موضوعات مهم توسعه در نوع سيستم هاي ساختماني يكي دي
و حركت از سيستم هاي سنتي ساخت به سمت استفاده از روشهاي نوين بود تغيير در ساخت جاده ها توسط ماكادم 

  .از اين نوع است
  مصالح جديد- 3

آهن و شيشه زبان گوياي . عصر جديد خواهان مصالح جديد است
در طرح برايتون " 48جان ناش". مصالح دوران مدرن هستند

استفاده از آهن را به عنوان زبان جديد مصالح دوران جديد نشان 
با ابعاد بزرگ ميسر جام شيشه در اين سالها امكان توليد . داد

نقطه اوج استفاده از اين دو مصالح مدرن  كريستال پاالس .گرديد
  .است

  پيشرفتهاي تكنيكي - 4
شتر در حوزه مباحث شهري يكي ديگر از موضوعات مهم كه بي

  .بودبهداشت درخانه مطرح بود پرداختن به موضوعاتي مانند 
  نئو كالسيسيزم  مهندسي و- 5

نگرش به در اين دوران يكي از موضوعات مهم رابطه ميان مهندسي و جريانهاي نئوكالسيسيزم بود به طور كلي 
ستفاده از فرمهاي اصورت مي گرفت بنابراين  "ي تجرب"و "ايدئولوژيك "اين دوران به دوصورت  دنياي باستان در

  :كالسيك به داليلي اتفاق مي افتاد مانند
و اگر فرم يا شكلي در دوران گذشته حاوي  تندهس قوانين زيبايي اليتغيربه اين معني كه : زيبايي ازلي •

  .موضوعات زيبايي شناسي بوده اين ويژگي را به صورت ازلي خود به همراه خواهد داشت
از اين نوع است پس يادآوري فرمهاي باشكوه باستان و از آنجا كه  است رنشان دهنده صفات پسنديده هن •

  .مي بايست از آنها بهره جست
 .است فرمهاي كالسيك دليل استفاده از روز صرفا مدبه عبارتي ديگر : مد روز •
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  دوره

  
 علت بناهاي مورد توجه

  و نقش خدايان در زندگي توجه به اسطوره ها و باورها  معابد  يونان
  حاكميت امپراطوري، خوش گذراني حمام، بناهاي جمعي  روم

قرون 
  وسطي

  حاكميت كليسا بر زندگي افراد كليسا

 اشرافيت نوين قصرها  رنسانس
سالهاي 

1650  
  توجه به موضوع زندگي اجتماعي ميدان ها

سالهاي 
1750  

  تغيير در طبقات اجتماعي و مساله بورژوازي ويالها

 پديداري صنعت و توسعه علم مهندسي ..)پل و(بناهاي صنعتي 1850-1750
  توليدات فراوان صنعتي و نياز براي بازار جهاني نمايشگاه هاي جهاني 1850- 1890
1910-1890  

اياالت (
  )متحده

  كمبود زمين، باالرفتن علم ساخت آسمان خراشها

  طراحي تزئينيجنبش هنرهاي نو و هنر دكوراتيو داخلي  1920-1910
  صنعت در خدمت زيبايي كارخانه  1930-1920
  تك بناها با مقياس كوچك به دليل جنگ  مسكن كارگري 1945-1930
1945-1930 

اياالت (
  )متحده

 رشد اقتصادي بناهاي مسكوني وياليي

1955-
1945  

  نياز به ساخت انبوه پس از جنگ هاي جهاني مجموعه هاي مسكوني

  احياء خاطرات پس ازجنگ ا و مراكز يادمانيموزه ه 1955=1970
1980 -
1968  

  جنبشهاي دانشجويي و تحوالت ساختارهاي آموزشي مراكز آموزشي و دانشگاه ها

مباحث فرهنگي در جوامع و چالشهاي بومي گرايي و جهاني  مراكز فرهنگي  1990-1980
  سازي

  كامپيوتر و مساله فضاي مجازي مراكز چند عملكردي  1990دهه 
  اقتصاد، نوستالژي گذشته بافتهاي كهن شهري  2000
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  27:  1374گيدئون، - 1 
  17- 25 : 1382قباديان، - 2

3 - Renaissance 
  185: 1386نسبيت،  - 4
  26 : 1374گيدئون، - 5
  1860سال  - 6
  ).430: 1374گاردنر،(ميكل آنژ معتقد است هنرمند بايد با كشف مثال يا چهره محبوس در سنگ كارش را آغاز كند - 7
  :آموزد لئونارد و داوينچي طرز ترسيم درخت را اين چنين به نقاشان مي« - 8

اين كار، به درختي . ندازه ضخامت تنه باشدها بايد به ا اي به دور قسمت باالي درخت بكشيد، مجموع ضخامت شاخه اگر دايره«
  » .شود دهد و موجب تقارن شاخه و برگهاي نامنظم آن مي كه با شاخه و برگ كامل رسم شده، يگانگي مي

در واقع، توصيه . هم سرمشق است و هم نظريه، روشي است براي عمل و راهي است براي ديدن: سخن داوينچي بيانگر دو مقصود است
اميدوارم بتوانم عالوه بر اثبات وجود عناصر ساختار . نگرد بررسي حاضر نيز با همين روش به سينما مي. و شگرد هنرمندصنعتگر است 

در سينما به ) فرم(در ضمن با تأكيد بر اهميت و اولويت شكل . شناسي بالقوه آن را هم روشن سازم سينمايي، فرآيندها خالقه سينا و زيبايي
يان محتوا، سعي خواهم كرد ميان فيلم به عنوان يك وسيله ارتباط جمعي و سينما به مثابه يك شكل بالقوه هنري عنوان نخستين ابزار ب

  )1، ص1382شارف، (» .تمايز قائل شوم
  
  49:  1374گيدئون، - 9

در اثر . ري روي آورداو كه حرفه زرگري را در ابتدا آموخته بود در نهايت به پيكرتراشي و معما) 1446-1377(فيليپو برونلسكي - 10
از معروفترين كارهاي او . سفرهاي مختلف به روم، شيفته ويرانه هاي روم باستان شد و سعي كرد با اصول ساختمان سازي آنها آشنا گردد

  .ان اشاره كردو بيمارستان يتيم) كه بسياري از منقدان ايراني آن را برگرفته از گنبد سلطلنيه مي دانند(مي توان به گنبد كليساي فلورانس
  .را نوشت "ده كتاب معماري"لئون باتيستا آلبرتي نخستين كسي است كه رساله ويتروويوس را به طور جدي مورد مطالعه قرار داد و  - 11
   48: 1374گيدئون، - 12
  53:  1374گيدئون، - 13
  384: 1374گاردنر، - 14
او با خواندن رساله . ز كرد و سپس با مطالعه آثار باستاني در معماري پرداختپاالديو كارش را با پيكر تراشي و پيكر آرايي ساختمان آغا - 15

  )450 : 1374گاردنر،(.. شهرت اصلي او به دليل ساخت ويالي متعدد است. ويتروويوس چهار كتاب در معماري را  نوشت
  438: 1374گاردنر، - 16
  77: 1374گيدئون، - 17
سازاني مانند فرانچسكو دي جورجو و فيالرته پيگيري مي شد، شهر ايده آلي بود كه مراكز طرح ستاره اي شكل كه در ايده هاي شهر - 18

  .شهري در مركز و گرداگرد شهر ديوارهاي قلعه وجود داشت و راس هر يك از پره هاي ستاره قلعه ها قرار مي گرفتند
  57:  1374گيدئون، - 19
  130:  1374گيدئون،و  502: 1374گاردنر، - 20
  )1599 -1667(سكو برمينيفرانچ - 21
  103-106:  1374گيدئون،و  509: 1374گاردنر، - 22
  540: 1374گاردنر، - 23
  104- 105:   1374گيدئون، - 24
  127:   1374گيدئون، - 25
  20-21:  1374گيدئون، - 26
  22-24:  1374گيدئون، - 27
  25-26:  1374گيدئون، - 28
  152:  1374گيدئون، - 29
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  1384بنه ولو، : نك  - 30
  101: 1384بنه ولو،: نك به - 31
  132- 140: 1384بنه ولو،  - 32
  )1898(نويسنده كتاب باغشهرهاي فردا - 33
   563: 1374گاردنر، - 34
  33: 1384بنه ولو،  - 35
  36: 1384بنه ولو،  - 36
  197: 1386نسبيت، - 37
تا به عقيده آنها طبقه ) 1818(ت كليسا درنظرگرفتيكي از داليل عالقه به گوتيك ، بودجه زيادي يود كه پارلمان انگليس براي ساخ - 38

  .كارگر انگليسي  مانند فرانسه به الحاد كشيده نشوند
هارس والپول در خواب ديد كه يك دسته غول آساي زره پوش در امتداد نرده هاي كنار راه پله اي  1764در يكي از شبهاي ماه ژوئن  - 39

رمان گوتيك در چنين ... در اين هنگام از خواب بيدار شد و رمان قلعه اوترانتو را شروع كرد. در يك قلعه قديمي در حال حركت استعظيم 
  ).83: 1378جعفري،(اوضاعي است كه به جاي توجه به خرد روشن از هزارتوهاي ذهن مدد مي گيرد

آنها اين موضوع را همسان با جنگهاي . شد آزاد شدن يونان از استعمار تركيه با ابراز احساسات عمومي امريكائيان روبرو 1820در سال  - 40
  .داخلي و بومي خود مي دانستند و از اينرو يونانيان را مي ستودند 

  دگرگوني آرمانها درمعماري مدرن:نك  - 41
   565: 1374گاردنر، - 42

43 - Modern Architecture(pg: 14) 
  دگرگوني آرمانها درمعماري مدرن :نك  - 44
  )407؛ ص  2ج ( بوطيقاي معماري : و نك   560-561: 1374گاردنر، - 45
  دگرگوني آرمانها درمعماري مدرن:نك  - 46
  1ج  1384بنه ولو، : نك به  - 47
   567: 1374گاردنر،- 48
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  معماري و صنعت
  

  معماري پس از دوران انقالب صنعتي
  

استفاده از عناصر صنعتي در معماري و به عبارتي ديگر وارد شده صنعت به 
در نيمه اول . عرصه معماري بيشتر در نيمه دوم قرن نوزدهم به چشم ميخورد

 زدر برايتون ا "ناش ". بارزترين نمونه از اين نوع كاخ برايتون است 19قرن 
در برايتون كه يك . داخل فضاي معماري استفاده كرد يك ستون چدني در

كوشك شاهي به سبك نئوگوتيك هندي به شمار مي رفت، جان ناش اجازه 
  .نيز عرصه تك تازي نمايشگاه هاي جهاني بود 19نيمه دوم قرن . وارد شدن صنعت را به درون فضاي معماري داد

  .مايش گستره كاربرد محصوالت صنعتي از جمله فوالد در صنعت ساختمان بودنيز ن " 1جيمزبوگاردوس"طرح هاي 
 )ژول سنيه ( 2نخستين بناي اسكلتي كارخانه شكالت سازياز نظر تاريخي 
 )لوبارون جني( 3نخستين آسمان خراش ساختمان بيمه منازلاست همچنين 

  . است
هانري . از ديگر طرح  هاي مهم در اين سالها كتابخانه سنت ژنيو است

از خاصيت مصالح  )1843- 1850("سنت ژنيو"طرح كتابخانه در  4البروست
اين كتابخانه انطباق سبك احياء شده رومانتيك  .جديد به خوبي استفاده كرد

را در فضايي نشان مي دهد كه عناصر استخوان بنديش ) در اين مورد رنسانس(
ي را كه داراي ويژگيهايي منطقي، عملي و كاركردي است اين دوران تحول در معمار) 1374(گاردنر. 5از چدن است

ساختمانهايي مانند كتابخانه سنت ژنيو و يا قصر بلورين از عناصر . را دوران ظهور رئاليسم در معماري مي داند
  .معماري گذشته در ظاهر صنعتي خود استفاده مي كردند

  نمايشگاههاي جهاني 
  

ريان رو به رشد و فزوني صنعت خود قرار داشتند مواجه با پديده توليد انبود داخلي زمانيكه كشورهاي صنعتي در ج
از . اين مساله موجب شد تا كشورهاي صنعتي در جستجوي عرضه محصوالت خود به ديگر كشورها باشند. گرديدند

ايست نمايانگر روح اين ساختمانها مي ب. اينرو ضرورت ايجاد مكانهايي تحت عنوان نمايشگاه بسيار احساس مي شد
  .بود 18516كريستال پاالس نقطه اوج اين نوع  . زمانه معماري عصر خود مي بودند

  
  )م1851(كريستال پاالس

معماري مدرن  نقطه آغازبسياري از منتقدان معماري اين بنا را 
اين ساختمان با حمايت پرنس آلبرت و هنري كول  . مي دانند

ون كه پيشتر يك باغبان بود بوجود و توسط فردي بنام پاكست
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قطعات پره فابريكه و  استفاده از او با. نمايد  معماري ايجاد انقالبي دربا طرح كريستال پاالس پاكستون توانست  . آمد
  . ساخت )شش ماه(مدت زمان كوتاهي در شيشه وآهن اين بنا را استفاده از

ي و ساختي نيست بلكه به دليل نمايش ماهيت دوران مدرن اهميت كريستال پاالس تنها به دليل ويژگيهاي معمار
است چنانكه مارشال برمن در ديباچه كتاب تجربه مدرنيته اشاره مي كند كه يكي از منابع شناخت مدرنيته براي او 

داسايوفسكي در توصيف اين . او از كريستال پاالس به عنوان نماد عصر مدرن ياد مي كند. كريستال پاالس مي باشد
  :7بنا مي نويسد

شما به بنايي بلورين باور داريد كه نابود نشدني است، بنايي كه نمي توان بدان دهن كجي كرد، يا برايش شكلك درآورد، حتي 
و من از اين بنا مي ترسم دقيقا بدين سبب كه بلورين و نابود نشدني است، و بدين سبب كه نمي توان يواشكي بدان . يواشكي

  .دهن كجي كرد
تال پاالس از يكسو نشان دهنده وضعيت ناپايدار و شكننده انسان مدرن است و از سويي ديگر سبكي و كريس

از اين منظر است كه كريستال پاالس مي تواند نماد واقعي معماري مدرن و . شفافيت او را به نمايش مي گذارد
  .انسان مدرن قلمداد شود

  
  

  )م1889(8نمايشگاه جهاني پاريس
  
. نمايشگاهي در پاريس و در ادامه نمايشگاه هاي جهاني برپاشدفرانسه  به مناسبت يكصدمين سال انقالب كبير 1889سال  رد

). 1374گاردنر،(متري آن بود كه بدون وجود ستون مياني برپا شده بود 83نقطه اوج اين نمايشگاه تاالر ماشين و دهانه 
  . هاي بسيار مواجه بود مخالفت ساخت بادر ابتداي   9برج ايفل .مهمترين بناي اين نمايشگاه برچ ايفل بود

متر دهانه در زمان خود انقالب بزرگي به شمار مي  115تاالر ماشين اين نمايشگاه با 
  .رفت
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  : 10بتن مسلح درمعماري

  
ي معماري مدرن اگر آهن و شيشه زبان گوياي مصالح در دوران معماري صنعتي باشند بدون ترديد بتن زبان گويا

از آگوست پره و كوربوزيه گرفته تا پل رودولف و آندو، بسياري از معماران عصر حاضر از قابليتهاي گوناگون اين . است
و به ويژه در اواخر قرن بعد ها  شد اما نهضت هنر نو بيشتر ازآهن استفاده مي درپيش از اين . مصالح بهره جستند

  .شد بتن مسلح مشخصه معماري جديد  19
باغباني بنام  1868درسال  بكارگرفته شد اما بتن مسلح را "ادي ستون "، بتن در ساختمان برج دريايي  18درقرن 

با  هاي كليساي سنت ژنيو گچ را طاقي قبل ازمونيه ، البروست در. برد درهنگام ساخت گلدانهايش بكار "مونيه"
  . دا نمودتوري مسلح كرده بود و اين سنت درباره بتن ادامه پي

. معماري استفاده كرد بتن مسلح در كه ازاست نخستين كسي  11"آگوست پره"
پاريس بارزترين نمونه كارهاي پره در كاربرد بتن مسلح  در 25آپارتمان شماره 

را مطرح  بتن  استفاده از شهرصنعتي ونيز ايده "توني گارنيه "چندي بعد . است
  .كرد

را   ذهن معماران ،، جستجو براي سبك مدرندر سالهاي پيش از جنگ جهاني اول
در . و موجب تجارت خوبي در اين زمينه شد  در اروپا و آمريكا به خود مشغول كرد

اصل مسأله استفاده و آزمايش مصالح ساخنماني جديد مثل بتون، سـازه فـوالدي،   
از مهمتـرين مصـالح   . ي آتي بودنـد آلياژهاي سبك و آلومينيوم بود اما بعضي از معماران درگير طرّاحي شكل شهرها

آپارتمـان ريـوفرانكين   . دوران مدرن،بتون فشرده بود و اولين ساختماني كه به اين شيوه و با مصالح جديد ساخته شد
. بـود ) 1874 -1954( هن اگوسـت پـر  آ رسـاخته شـد و معمـا   ) 1904(و ) 1902(در پاريس بود كـه بـين سـالهاي    

ال سـاده بـراي   فال قرمز پوشانده شده بـود، از سـ  فتمان مشخص بود اگرچه باسچهارچوب خانه اساساً در نماي ساخ
استفاده شده بود اما طرح هاي گلدار براي قسمتهاي غير ساختاري نماي سـردر آن مـورد اسـتفاده قـرار      آناسكلت 

  . گرفته است
  :توني گارنيه

 در سـال  )prix de rome(روم  ، پـس از پيـروزي در پـركيس دي   )1869 -1948( همعمار فرانسـوي تـوني گارنيـ   
نفـر جمعيـت    000/35صنعتي بـا وجـود    هشدانجام با بررسي . طرح هاي خود را وقف مكانهاي صنعتي كردم 1899

در واقع طرح اوليه و مفصـل شـهري مـدرن بـود كـه در آن فضـاي خانـه سـازي و مسـكن،           هساكن آن، طرح گارني
ال در معرض نمايش عموم قرار گرفـت و در سـ   م1904كه در سال  كارخانجات، راه آهن و بيمارستانها مشخّص است

توانايي تشخيص ايده ها را براي ساخت ساختمانهاي بـومي داشـت امـا همچنـان      همنتشر شد، اگرچه گارني م1917
  . ساخت مكانهاي صنعتي به عنوان مجموعه اي از طرح هاي او، باقي ماند
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  :12مكتب شيكاگو 
  

در اياالت متحده همراه خود حادثه اي را در شيكاگو داشت  19نيمه دوم قرن 
در اين سالها در شيكاگو وقوع . كه منجر به جرياني نوين در معماري گرديد

 بعد از. موجب وارد گرديدن صدمات بسياري به شهر شد )1871(آتش سوزي
فاده حداكثر از و با باالرفتن قيمت زمين تقاضا براي است آتش سوزي شيكاگو

اين اتفاق موجب ظهور آسمان خراشهاي زيادي در اواخر قرن . زمين باال رفت 
  .اولين نمونه هاي ساختمانهاي بلند دور از تزئينات و تاريخ گرايي بود .شد 19

شركت با ساخت  لوبارن جنياولين نمونه ساختمانهاي بلند در اين زمان را   
اين ساختمان اولين بناي بلند مرتبه . تبه نمايش گذاش )1884(بيمه منازل

خاتمه دادن به اين جريان موجب . بود كه به صورت اسكلتي ساخته شده بود
  .گرديد13معماري جدايي فن ساختمان و

شكل گرفت گونه جديدي  20و اوايل قرن  19مكتب شيكاگو كه در اواخر قرن 
. نشان داد از ساختمانهاي اسكلت فلزي در كاربريهاي تجاري و اداري را

معماراني مانند . استفاده از پنجره هاي وسيع از ديگر ويژگيهاي اين مكتب بود
. از مهمترين افراد اين مكتب هستند.. برنهام، آدلر، لوبارن جني، ساليوان و 

نسل بعدي معماراني كه به ساخت ساختمانهاي بلند پرداختند مانند ميس 
  . اساس مكتب شيكاگو به رابطه ميان مهندسي و معماري بازمي گردد . مكتب شيكاگوي دوم را شكل دادندوندروهه 

 14(Form Follows Function)ساليوان  از مهمترين معماران اين مكتب با سردادن شعار فرم تابع عملكرد است 
 :مكتب عبارتست ازموضوعات اصلي در بناهاي اين . به رابطه ميان فرم ساختمان و كاركرد آن تاكيد داشت

  اسكلت فوالدي - 1
  نمايش ساختاردرنما- 2
  عدم تقليد ازگذشته  - 3
  تزئينات اندك - 4
كه بعد ها مصطلح به پنجره (پنجره هاي عريض بين دهانه ها - 5

  )گرديد Bow windowشيكاگو 

23

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

www.pupuol.com



    معماري و صنعت: بخش دوم    آشنايي با معماري معاصر
 

  

  
  )1856-1924(لوئيس ساليوان

نجا به درجه كرد و بعدها در هما تحصيل MITاو در . ساليوان از پيشگامان اصلي مكتب شيكاگو به شمار مي رود
در كارهاي او سبك  .مدتي در دردفتر آدلر كار كرد و تكنيك و اقتصاد در ساختمان را از او آموخت. استادي رسيد

فرم تابع عملكرد "مهمترين شعار ساليوان  .نئورومانسك همراه با تزئينات كالسيك و شرقي گوتيك ديده مي شود
ان از اين شعار يك تطابق خشك و نظري بين طرح خارجي و داخلي نبود بلكه تناسبي منظور ساليوبود اما  "است

نسبتا آزاد و انعطاف پذير را در نظر داشت، تناسبي كه شاگردش فرانك لويد رايت آن را مشابه تناسبي توصيف كرد 
  .15كه بين استخوانها و بافت دست وجود دارد

  
  

  :16نمايشگاه كلمبين 
  
نمايشگاهي در اياالت متحده برگزار شد كه مطابق نظر بسياري از منتقدان معماري معاصر موجب  19اخر قرن در او

 1893سال  اين نمايشگاه به مناسبت چهارصدمين سال كشف قاره امريكا در. گرديد رواج سبك كالسيك بازاري
  .زمره بانيان آن برنهم و ساليوان بودند از. تشكيل شد

نمايشگاه كلمبين ضربه اي به برگزاركنندگان اين نمايشگاه از پيشگامان مكتب شيكاگو بودند اما با وجود اينكه 
  .دومعماري مطرح ش موضوع اخالق درموجب شد تا تاثيرهاي منفي آن  .بودو عليه آن  مكتب شيكاگو

  
  :17معماري به اخالق در نياز

  
با انتقاد  18برالخه بعد از نمايشگاه كلمبين برخي از معماران مانند 

از جريان غيراخالقي معماري سعي در پيدا نمودن و نشان دادن 
 برالخه دراز اين جهت . راه درست معماري اخالقي بودند

نمايش هاللي هاي خرپايي  با"بورس آمستردام "ساختمان 
منتقدان معماري بازاري . به نمايش گذاشت معماري را ،خلوص در

و نيز آنها معتقد ي يعني تقليد ، دروغ معماري ظاهرمعتقد بودند 
از ديگر منتقدان معماري . معماري هنري است اخالقيبودند 
: مي گفت 19هنري وان ده ولد. بود "هنري وان ده ولد"بازاري 

  . "هرگزنخواهم گذاشت همسروفرزندانم درمحيطي غيراخالقي زندگي كنند"
 21"ويليام موريس ". همراه بودبازگشت به گذشته توام با  نيز با نظريات 20صنعت با "موريس"و "راسكين "مخالفت
گذاشت و سعي كرد تا با اشارت معماري  "فيليپ وب"بر عهده  ")1844(خانه قرمز"خود را با عنوان خانه طراحي 

موريس فردي بود كه سياست را با طراحي با يكديگر آميخت به طوريكه . گذشته راه را بر روي معماري رايج ببندد
  .دموكرات ماركس در او ديده مي شود-ير انديشه هاي سوسيالتاث

او كه بيشتر در عرصه نظريه پردازي معماري و هنر دست داشت . نيز از منتقدان سرسخت صنعت بودجان راسكين 
راسكين به  "سنگهاي ونيز"در كتاب . با اعالم انزجار از عصر صنعتي سعي بر آشتي دادن اخالق و معماري داشت

  .توليد معماري و رابطه روش ساخت با استادكاران و موضوع هنر و پيشه پرداختموضوع 
 :اين هفت مشعل عبارت بود از. تشريح كرد در هفت بخش ويژگيهاي معماري را  "هفت مشعل معماري"كتاب  او در

 .اطاعتو  خاطره، زندگي، زيبايي ، قدرت ،صداقت ، فداكاري
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و موريس نتوانست جلوي تحوالت جديد را بگيرد و از طرفي ديگر نيز در هر صورت مخالفتهاي شديد راسكين 
زيبايي  حصوالت ماشيني فاقد ذوق و اين زمان درم به عقيده گريپيوس تحوالت در. نتوانست راهگشاي مناسبي باشد

پذيرفت  آنرا اما جنبش آرت نوو. خود ماشين بود راه به جايي نبرد كه با موريس ازآنجا مقابله راسكين و .شناسي بود
راسكين تحت تاثير انديشه هاي پوگين كه طرفدار ارزشهاي  .محصوالت ماشيني پيش رفت  كردن به سوي بهتر و

را بر اساس عقايد راسكين به رشته  "هنر چيست؟"بعد ها لئون تولستوي كتاب  .مذهبي بود قرار داشت-اخالقي
  .نهضت هنر و پيشه مي دانند ويليام موريس و جان راسكين را پيشروان .تحرير درآورد

  
  فيليپ وب

اين رسم و سنّت در معماري شامل هر دو مقولـه هنـر و صـنعت و    
احياء سبك خانه اي بومي بود كه منشأ آن خانه قرمـز در بِكسـلي   

 1859در سـال  ) 1831 -1915(هت بود كـه توسـط فيليـپ وب    
 يكرنـگ آجـر و   بـا بكـارگيري  در . ساخته شـد  سبراي ويليام موري

آن، اين خانه كه نماي آن قرمـز    چوب و بازبودن دست در تركيب
در . بـود   اثري شگرف و انقالبي در اين سـبك معمـاري    رنگ بود،

عـرف كشـور قـديمي سـاخت       همان زمان، چنين خانه اي طبـق 
اي طراحـي  ، اساسـاً كميسـيونه  )1914(اگرچه دلمشغولي معماري در بريتانيا از سال  . و راحت بود انگليس، مطبوع 

براي طبقه ثروتمند جامعه بود، جنبش ها و نهضت هاي انگليسي در همان زمان روي داد و موجب شد كه كشورهاي 
كارخانه . اروپايي ديگر پيشگام در عرصه خانه سازي به شكل خوش ساخت و با طراحي خوب براي طبقه كارگر باشند

براي كارگران خود در بورنويل، بيرمنگام، پورت سان اليـك،   را) garden city(ه  باغ هاي شهريداران الگو بردار، 
پيشـنهاد كـرد برنامـه روشـنفكرانه     ) 1898(چيزي كه ابنزرها وارد در سـال  . ندليورپول، در اواخر قرن نوزدهم ساخت

. شهرهاي جديد برپايه توسعه خانه سازي در حومه شهر بود كه در واقع روح جنبش و تحوالت در هنر و صنعت بـود 
كـار  ) 1903(ي لچ وورت را طراحي كـرد كـه درسـال    باغ شهرباري پاركر و ريموند آنوين، تحت تأثير سبك هاوارد، 

با همكاري لويتز در حومه اثر همپستيد، بنايي را ساخت كـه هـر دو   ) 1907(خود را بر روي آن شروع كرد ودر سال 
امـا علـي رغـم ايـن     . ه شيوه كلبه و شايان تصوير بوددر واقع باز فن آوري از عناصر وب وشاو بود سبك خانه سازي ب

موفقّيت اوليه، اميدها براي اينكه مردم شهرهاي پرجمعيت را ترك كنند و به مناطق روستايي بروند، چيزي بـود كـه   
  . نيست شثابت شد در قرن بيستم رؤيايي بي
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  )آرت نوو(نهضت هنر نو

  
اختراع . بود) هنر نو(اولي سينما و دومي آرت نوو. ر را در خود جاي داده بوددو اتفاق مهم و تاثيرگذا 1880هاي لسا

حاوي نكات  دوربين فيلم برداري در اواخر قرن نوزدهم با ويژگيهايي همراه بود كه مي توان اين دو موضوع را
داشت به همراه پويايي نمايي تصاوير، ارتباط بيانگر و سكوت كه در فيلم ها وجود . تمشتركي با يكديگر دانس

فيلم ها قابليت نمايش دادن واقعيات به مردم را . پاپيوالر بودن از نكته هاي مشترك ميان اين دو موضوع بودند
از طرفي ديگر . توسط تصاوير متحرك فراهم مي ساختند و جذابيت در تزئينات نيز از ويژگيهاي مورد پسند بود

  .و تكنولوژي مدرن قلمداد كرد نهضت هنر نو را مي توان واسطه ميان هنر سنتي
در اين كشور دو عامل هنرمندان  قدرداني از رواج صنعت و. اتفاق افتاد 22بلژيك در 19قرن  اواخر نهضت هنرنو در

به . براي چاشهاي ميان هنر و صنعت بود جستجوي راههاي نو در نهضت هنرنو. اصلي ظهور آرت نوو در بلژيك بودند
اين نقش را . هنر روشنگري و رسيدن به مدرنيسم نياز به يك دوران انتقال احساس مي شدعبارتي بهتر براي گذر از 
نام هنر نو .صورت گرفت  هنرهاي تزييني در ابتدا Art Neuveauجنبش هنر نو يا  . آرت نوو بر عهده گرفت

. طراحي كرد ولد وان دهاين مغازه را . بود كه اشياي مدرن را مي فروخت 1885و در سال پاريس  مغازه اي در
بود ناگهان  خاكستر زير آتش متنفرانه ازتقليد كه در"مطابق نظر گيدئون . بود هنرهاي نو به دنبال آزادي فردي 
لحضه  آب است ولي در ماهيگيري مدتي آرام در تورشد درست همانگونه كه  بصورت خيره كننده اي شعله ور

  . "ه دام مي افتدمي كشد انبوهي ماهي ب را تور متاسب كه ماهيگير
اين نمايشگاه نيز جرياني را تحت . شد صنعت  و آشتي هنرموجب  تزئينات پاريس  و نمايشگاه هنر 1925در سال 

  . عنوان آرت دكو بوجود آورد
از ديگر جريانهاي وابسته به هنرنو جنبش 

اجازه ورود اجزاء پيشتر  .هنرهاي كاربسته بود
جان ا رساختمان به محيط دنج خانه شخصي 

در . تجربه كرده بود )19قرن (برايتون ناش در
به كاريردن نمودهاي معماري جديد اين دوران 

 تجاري وجود ساختمانهاي صنعتي و كه در
. به چشم مي آمد خانه هاي شخصي داشتند در

مانند  23 "ويكتور اورتا"طرحهاي از اين زمره 
  . خانه تاسل است

  ازگشـت بـه  واكنشي بين المللي بر ضـد ب  هنر نو 
با الهام از تصورساختارهاي اُرگانيـك مثـل اشـكال    .جريان داشت تاريخي گذشته اي بود كه در قرن نوزدهم  معماري

. با خطوط منحني و مارپيچي در الگوهاي مشبك و مواج گونـاگون، ظـاهر شـد     گياهي و زندگي دريايي نووياي هنر،
وجات، ظروف شيشـه اي و جـواهرات، اقتباسـي    سي طراحي مثل مناين سبكي بود كه سريعاً در بسياري از شاخه ها

با وجود حاميان اين سبك، به عنوان چالشي و رقيبي در برابر عمل بي فايده و بي ثمر دوره . شد و از آن استفاده شد
  .رنسانسي و سبك هاي كالسيك، حضور يافت

ز معماران اين نهضت مانند گائودي، اورتا، گيمـار و  نهضت هنر نو مبتني بر اصول عقالني سازه بود و از اين رو برخي ا
  .نيز لغب مي دهند) Structural Rationalism(برالخه را راسيوناليسم ساختارگرا
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، اساساً در بريتانيا بود، جايي كه كريستوفردريسر، طراح تزئينات، يكي از اولين كساني بود كه به هنر نومنشأ پيدايش 
  . امتعارف دربنا پي بردقابليت منحني هاي عجيب ون

باز شد، گرفته شده ) 1895(نام هنر نو از فروشگاهي كه توسط  دالل هنري به نام ساموئل بنيگ درپاريس و در سال  
   .است 

، سبك هنر نو را در فـن چـاپ  و تـزئين كتـاب بـراي  اولـين بـار،        )1863 -1957(هنري ون دي ولد   بلژيكي ديگر
، طراحي كرد و سال بعد منـزل شخصـي خـود    1894روجي هتلي را در سال او دكوراسيون داخلي و خ. آزمايش كرد

در مقابل خانه هاي شهري پر تحمل و پرزرق و برق سـاخت هورتـا، او، هنرنوويـا را بـا ايـده اي روسـتايي و       . ساخت
آموزان در فرانسه، كالج آموزش رسمي معماري، طراحان و دانش . استفاده از شيرواني و شيشه اي كركره اي، آميخت

اجبار در تقليد موجب سـاخت محـل اجـراي اُپـرا در     . برجسته هنر، تمايل خود را براي  معماري تاريخي نشان دادند
هكتـور   . ديگر فرانسـوي گيمـارد بـود   ساخته شد  1875و  1861شد كه در بين سالهاي  هپاريس توسط چارلز گارني

ثل بسياري از خانه هاي مشهور و مجلـل، طـرح ريـزي    ، وروديهاي سيستم مترو پاريس را م)1867 -1942(گيمارد 
اگرچه گيمارد برخالف هورتا در قالب ريزي مثل استفاده از آهن نرم و معمولي عمل كـرد كـه در ابتـدا مصـالح     . كرد

ـ  نيـز  در اسـپانيا . ، طراحـي كـرد  1900رسـال  داصلي براي وروديهاي متعدد مترو و باجه هاي فروش بلـيط را    وآنتون
، به صورت مجزّا كار خود را ادامه داد و جهت آثار او تحت تأثير مطالعه كارهاي ويولـت دي  )1852 -1926(دي ائوگ

  . دوك، راسكين و ديگران بود
  

  )1893-1957(هنري وانده ولد
 او جزء نقاشان نئوامپرسيونيستي بود كه به طراحي. طراح و نظريه پرداز بلژيكي و از پيشگامان نهضت هنر نو بود

تمايالت ضد دكوراتيو او پس از سفر . وان ده ولد معتقد به ايجاد رفرم اجتماعي از طريق هنر بود. داخلي عالقمند بود
شكل گرفت و جذب خلوص معماري گرديد و متوجه فرمهاي ارگانيك ناب و خالص ) 1903(به يونان و خاورميانه 

د كه جستجويي براي به دست آوردن فرم تازه با استفاده از بو) 1914(معروفترين اثر او تئاتر نمايشگاه وركبوند. شد
اثر او در جستجوي زيبايي . اين ويژگي چندي بعد توسط مندلسون به كار گرفته شد. بتن و به سبك آرت نوو بود

  .شناسي از طريق تعادل برقراركردن ميان فرم و نيرو بود
دازه اي بود كه حتي لباس همسرش ماريا را نيز خود طراحي تعصب وان ده ولد درباره طراحي تمامي اجزاء خانه تا ان

  .كرد
  )1861-1947(24ويكتور اورتا

از پيشگامان اصلي آرت نوو به شمار مي رود كه توانست با پيروي از روش هاي سنتي مرسوم در زمينه خانه سازي 
 )هورتا(هتل تاسل معروفترين اثر اورتا). 178: 1382المپونياني،(راه گشاي روندي جديد در معماري قرن بيستم باشد

در اين بنا از فرمهاي روان و آزاد برگرفته از گياهان و حركت خطوط شالقي . و نماينده يك بنا به سبك هنر نو است
  . خاص اورتا استفاده شد
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   هنر نو در اتريشنهضت 

  
ماري تأكيد دارند، شماري از معماران نيز از آنجا كه شاغلين هنر و صنايع، برمزاياي سادگي و صداقت در طراحي و مع

از جملـه  . نـام گرفتنـد   "مدرسـه ويـن  "اين گروه تحـت عنـوان  . با همين رويه در عصر خود، كار مي كردند اتريشدر
 س، آدولـف لـو  )1867 -1908( بريخجوزف اُ ل) 1841 -1918(اگنر اتو ومكتب وين مي توان به طراّحان و معماران 

  . اشاره كرد) 1870 -1956( نافمو جوزف ه) 1870 -1933(
  )1841-1918(25اتوواگنر 

را در سـال   "معمـاري مـدرن  "اُتو واگنر سياستمدار بزرگتر گروه، كتـاب  
، منتشر كرد كه در آن به بحث راجع روش معماري براي پاسـخ  )1895(

   .زندگي مدرن و سبك روزمره آن پرداخت  و انعكاس بيشتر
زندگي جديد خلوص  روع آفرينش هنري درداشت نقطه ش اعتقادواگنر 

. را پايه گذاري كردمكتب وين به شمار مي رفت آكادمي وين  استاداو كه خود . است  مصالح جديد استفاده از با
بانك و اداره پستي كه توسط واگنر . دارند وظيفه ساختماني ،جنبه زيبايي نيز شيشه وآهن عالوه برمطابق نظر او 

شهر وين ساخته شد، زيباي شناختي نوين را به طور كامل  در مركز، 1906و  1904الهاي طراحي شد و بين س
شبيه به كارهاي پيشرفته . آشكار مي ساخت كه بر پايه حقيقت استفاده از مصالح براي تزئينات به طور صحيح است

ون پيچ و مهره، موجب توانگري در امردكوراسيون و پيانو و روگرز و نورمن فاستر، سالها بعد، اجزاء ساختاري چ
تزئينات شد، واگنر ساختماني را با استفاده از روشهاي  به روز ساخت و ساز و مصالح مثل فوالد، آالمينيوم، شيشه و 

  .بتون براي ايجاد تاالري هوايي و بزرگ، ساخت
  

  26آدولف لوس
  

يگري بود، او معمـاري رومـي   در معماري به شكل د سدولف لومنابع الهام آ
احتـرام عميـق بـه مـواد و      ،را تحسين مي كرد و و از پدر سنگ كار خـود  

سـاليوان كتـاب    سيكسال پس از اينكـه لـوئي  . رده بودمصالح خام را ارث ب
 س، آدولف لـو )1893(د، يعني در سال را منتشر كر "تزئينات در معماري"

مقـيم شـد و معتقـد بـه رد     سـه سـال بعـد او    . به اياالت متحده سفر كـرد 
در  "زئينـات و جنايـت  ت"ب خود را با عنـوان  تجمالت و تزئينات شد و كتا

  .او در اين مقاله تزئينات را برابر با بربريت معرفي مي كند. منتشر كرد) 1908(سال 
ده از نظريـه هـا و   به او فرصت اسـتفا ساختمان  بنا كرد و اين) 1910( در سال  اي را براي خانواده استينر خانه سلو

خانه پابرجا و مستحكم بود اما نه حداقل به خاطر اينكه يكي از نمونه هاي معماري داخلي بـود  .  قواعد خودش را داد
و در آن از بتون فشرده استفاده شده بود، ساختمان از ديوارهاي هموار و پهن و مسطح بلوك هاي هندسـي تشـكيل   

در داخل آن، از طرح هاي مشابه هندسي اسـتفاده  . بيشتر به صورت افقي، بود شده بود كه پنجره هاي شيشه اي آن
   . شده بود
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او در اين زمينه مقاله تزئينات وجنايت شهرت اصلي لوس به دليل مخالفت سرسختانه او با تزئينات در معماري است 
. و صداقت در معماري توجه داشتاو به موضوعاتي مانند زيبايي مصالح . اثري جاودان در تاريخ تئوري معماري است

  . از ديگر نوشته هاي معروف او مقاله مرد ثروتمند بيچاره است
  

  :هنر دكو و هنر مدرن
رسيد و در واقع براي توصيف سبكي كه در آن تزئينات فراواني بـه كـار    به شهرت ) 1960(اصطالح هنر دكو در دهه 

با اشكال هندسـي، وجـود رنـگ هـاي      كه رفتاده قرار مي گمورد استف) 1940تا  1920دهه  يبه طور كل(  مي رود
ثابت و زيركي دراستفاده از گرافيك قابل تشخيص است كه پس از دايـر شـدن نمايشـگاه پـاريس در خصـوص هنـر       

، به اين نام خوانده شد و در واقع اين نمايشگاه نمونه هاي وسيعي را در مقياس )1925(سال  دردكوراسيون و مدرن 
مي توان اينطور قلمداد كـرد  . صوص هنر تزئينات و دكوراسيون و معماري به سبك مدرن، فراهم آورده بودباال، در خ

  كه هنر مدرن در واقع تفسير تجاري از مدرنيسم است
  

  :چالرز رنه مكينتاش
اهـاي  ، سـاختمانها و بن )1858 -1928(چارلز رينـي مكينتـاش  . در اين دوره نام شخص اغلب با هنر نوويا آميخته بود

منحصر به فردي را در اطراف شهر گالسكو، ساخت، جايي كه او در مدرسه هنر درس مـي خوانـد و سـپس كـار بـا،      
مكينتاش، برخالف بلژيكي هـا و فرانسـوي هـا، از خطـوط منحنـي سسـت و       . طّراحي گرافيك و فلزات را شروع كرد

. خطوط افقي و عمودي مشـبك، اسـتفاده كـرد    ضعيف هنر نوويا به همراه سادگي زياد از حد و هماهنگي با الگوهاي
اگرچه ساختمانهايي نظير خانه هسل، هِِِِِلن اسبورگ، مجموعه اتاق هاي سـرو چـاي خـانم كرانسـتون و طـرح هـاي       
مبلمان مكينتاش، تماماً در طول زندگي او، مورد توجـه عمـوم قـرار گرفـت و شـهرت فراوانـي در آلمـان و اسـتراليا         

  . ن جدايي طلب، بيش از انگلستان، يافتبخصوص ميان معمارا
  

  )1852-1926(27آنتونيو گائودي
بارسلون در سالهاي آخرين قرن نوزدهم و با تاثيرپذيري از روشـنگري فرانسـه از زمـره شـهرهايي بـود كـه تحـوالت        

ـ      . معماري را در خود جاي مي داد ه ويـژه  ارتباطات تجاري با امريكا به دليل وجـود راه هـاي آبـي و رشـد جمعيـت ب
به تاسي از بولوارهاي فرانسـوي بارسـلون نيـز در    . كارگران كارخانه از زمينه هاي تحوالت معماري و شهرسازي بودند

از سويي ديگر وجود اعتصاب ها و جنبش هـاي كـارگري بارسـلون را در    . امتداد جنبش شهرسازي مدرن قرار داشت
بنابراين براي رفـع آنارشيسـم رجـوع بـه فرهنـگ و تمـدن        بود صدر اينگونه اتفاقات در ميان شهرهاي دنيا قرار داده

. كاتاالن براي برقراري پيوند ميان اجتماع از هم گسيخته مورد استفاده معمار بزرگ اسپانيا در اين دوره قـرار گرفـت  
عناصـري از   آنتونيو گائودي با درآوردن سازه ها به سبك گوتيك كه يادآور خاطرات كاتاالنها بود و با تلفيـق آنهـا بـا   

  .معماري مراكشي سعي در استفاده از نشانه هاي پيوند دهنده اجتماعي كاتاالنها داشت
ودي در تاراگونا بدنيا آمـد و سـپس بـه بارسـلونا نقـل      ائگ. ودي بزرگترين استاد در زمينه معماري هنر نو مي باشدائگ

جدا . گوئل را يافت ق و حامي اصلي خود، اوزبيوبود، جايي كه او، مشّو 1869مكان كرد كه پايتخت كاتالونيا در سال 
و بـا   28ويولت دي دوك، او تحت تأثير رسـوم مغربـي و سـبك مراكشـي، قـرار گرفـت       و از نظريه هاي گوتيك نوين

او به آثار راسكين عالقمنـد بـود و ويژگيهـاي     .مأموريت در خلق معماري كاتاالن نُوين، سير آثار خود را پيگيري كرد
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گائودي را پدر معماري پسـت مـدرن نيـز مـي     . انساني تاريخ گرا ولي به دور از تقليد گذشته ساخته بودمذهبي از او 
  . 29دانند

 .30او معتقد بود كه معلم او در معماري درخت پشت پنجره است. اسكلت است ،گائودي عقيده داشت واضح ترين فرم
عاصر و زمان او در شمال اروپا، غير متعـارف و عجيـب   ساختمانهايي كه او طرّاحي كرده بود در مقايسه با هنرمندان م

گائودي از يكسو متاثر از سوررئاليسم  سالوادور دالي در طرح هـاي خـود بـود و از طرفـي ديگـر تحـت تـاثير        . تر بود
 .ويژگيهاي مذهبي او موجب شده بـود تـا او بـه سـبك گوتيـك كـار كنـد        .انديشه هاي سوسياليستي زمان خود بود

 .آثار او به نوعي يا گونـه اي فـانتزي همـراه اسـت    . سپرسيونيستي در آثار گائودي كامال چشم گير است ويژگيهاي اك
اين كليسا كه يك بناي تجديد . كليساي ساگرا فاميليا معروف ترين اثر اوست كه تا پايان عمر خود به آن مشغول بود

) 1914(و پارك گوئل) 1910(موعه مسكوني ميالاز ديگر كارهاي او مي توان به مج  .حيات گوتيك به شمار مي رود
   .اشاره كرد
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  تصور فضايي جديد 
  

تصور فضايي كه با . در هنر و معماري موضوعي با عنوان تصور فضايي جديد مطرح شد 20و آغاز قرن  19اواخر قرن 
. تصور فضايي پرسپكتيوي و مفاهيمي مانند نقطه گريز و نظاير آن تفاوت داشت

تعداد زياد سبك . پرداخته مي شد 31زمان  –فضا اه به ارتباط متقابل  در اين نگ
هريك به نوعي ... هاي هنري مانند كوبيسم، پوريسم، امپرسيونيسم، فوتوريسم و 

  . اين تغيير را نشان مي دانند
  

  :32كوبيسم 
  

يك جنبش پيشرو در هنر قرن بيستم محسوب مي مكعب گرايي كوبيسم يا 
بيسم اين موضوع است كه به جاي ديدن اشياء از يك نقطه جوهر اصلي كو. شود

و زاويه ديد خاص آن را بايد از زواياي وختلف ديد و هنرمند با نمايش اين زاويه 
نقاش كوبيست معتقد . هاي ديد مختلف آن را از همه ابعاد به نمايش مي گذارد

بود براي كشف يك تناسب حقيقي، فداكردن يك هزار شكل ظاهر سطحي 
بنابرين تعداد زيادي از وجوه يك شيء همزمان با هم به نمايش ؛ 33رورت داردض

كه بعدها فرانگ گهري از (با كارهاي براك  1906كوبيسم در . گذاشته مي شوند
- 1973(و پيكاسو )1882-1963(براك. و پيكاسو آغاز شد) او تاثير زيادي گرفت

مام فرمهاي طبيعت به ت به عقيده سزان . متاثر از آثار سزان بودند )1881
سبك كوبيسم به دنبال تصوير بندي با . استوانه ، كره ومخروط قابل تجزيه اند

ساختارهاي ساده هندسي، نمايش همزمان ديدهاي مختلف اشياء و جابجايي و نفوذ آنها در يكديگر 
  . همراه داشترا به  پود پرسپكتيو و گسسته شدن تاركوبيسم پيامد خود ). 87: 1382المپونيناني،(است

يك  توصيف يك شكل ازاثر برج ايفل دلوني نشان مي دهد كه . نمايشگر اين موضوع هستند 34نقاشيهاي پيكاسو
  .نقطه ممكن نيست 

  
  

  : 35وريسم
اولين . ي بود كه اوزانفان و لوكوربوزيه به وجود آوردندشجنب ،ناب گراييپوريسم به معني 

آنها خود را ). 322: 1382المپونياني،(اريس برگذار شددر پ 1918نمايشگاه آنها در سال 
نقش تعيين رياضيات  هندسه و  در اين سبك .نقاشان بعد كوبيست مي دانستند

  . كننده اي داشتند
پوريسم روش هنري بود كه سعي داشت از درون مفاهيم اقتصادي و در پيوند تنگاتنگ 

  .با تكنولوژي ساده گرايي هندسي پديد آيد
  

  : يسمفوتور
كارخانه هاي برق به ويژه لوكوموتيو و اتومبيل  بتن گرفته تا سيمان و شيشه و آهن و صنعت از پديده هاي علم و

اين جنبش در ادبيات توسط فيليپو . فوتوريستها مجذوب سرعت و فرهنگ ماشيني بودند . بودندانگيزه فوتوريستها 
وزه ها، كتابخانه ها و نهادهاي فرهنگي واپس گرا به ستايش از او با اعالم تخريب م. ي ايتاليايي شكل گرفتمارينت

مارينتي تحت تاثير و شيفته عصر ماشين بود و و جود هنر جديد، خشونت، . دنياي ماشين و عصر سرعت پرداخت
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مساله مورد ديگر . 36نيرو و شجاعت را با نفرت از هرگونه هنر سنتي ابراز مي نمود
در معماري .  )مانند مجسمه هاي بوچيني(ا بودفض حركت در فوتوريستهاتوجه 

  .فوتوريستي استطرح هاي از مهمترين نمونه هاي  37طرح هاي سانت اليانيز 
  

  :سنت الياآنتونيو 
، معمار ايتاليايي بود كه با آينده نگران هم عقيده )1880 -1916(آنتونيوسنت اليا 

بود كه بااصل ماشيني  "رينتيما"نهضت هاي ايتاليا الهامي از شاعر ايتاليايي . بود
سنت اليا و ديد خاص او درباره آينـده مشـمول   . ديدگاه آينده نگران، با اشعار مارينتي بيان مي شد. شدن موافق بود

، منتشر شد كه حاوي عقايد جورانه اي مثـل  1913در سال   يكتابكه در مجموعه اي از رسم ها و نقشه ها مي شد 
ب كشيدن طبقات باال براي رسيدن نور كافي به خيابانها و عقب نشـيني پيـاده رو بـراي    استفاده از آسمانخراش باعق

كشته شده و طرح هاي او هرگز به مرحله ) 1916(سنت اليا، در حين كار در سال . بيشتر شدن عرض بزرگراه ها بود
  . ساخت و ساز نرسيدند

  
  :اكسپرسيونيسممعماري 

دي در بارسلون بوده است كـه در كارهـاي آخـر    ائوگ ودر معماري، آنتوني سبك اكسپرسيونيسمي ميتوان گفت پيشرو
بعد از  ، اين سبك را پياده كرده است اما به عنوان يك نهضت تحول، بي شك او درآلمان و قبل و1903خود از سال 

در معماري با سبك اكسپرسيونيسم . جنگ جهاني اول شهرت فراواني يافت و از او ستايش اغراق آميزي به عمل آمد
استفاده آزادانه از شكل انتزاعي، مشخص مي شود كه در آن نحوه عمل و محاسبه آن و تقدم تاريخي اثر، لحـاظ مـي   

  . شود
پــس از جنــگ، ايــده هــاي . پديــد آمــد "وركبونــد"درآلمــان، ســبك اكسپرسيونيســم، در پاســخ بــه ســبك مــنّظم 

در .  نات هدايت مي شد، تعويض شد ر رسمي كه توسط برواكسپرسيونيستي، تحت سايه توجهات و حمايت گروه غي
دام ساخت كه بـه  سوئ، آزمايشگاه و رصدخانه فيزيك نجومي را در پ)1887 -1953(، اريك مندرلسون )1921(سال 

  . احترلم آلبرت انيشتين، نام او را بر اين آزمايشگاه گذاشتند
  

  :د استيل
براي به دست آوردن چيزهاي جديد بود چراكه جنگ همه چيزهاي  سالهاي پس از جنگ جهاني اول دوران جستجو

د اسـتيل   .اين نقش را بر عهده داشـت  1931تا  1917جنبش د استيل در فاصله سالهاي . گذشته را از بين برده بود
اين جنبش توسط گروهي از معماران و هنرمندان و با چاپ مجله . ني سبك استعان هلندي به ميا دي استيل در زب

ايـن  . تأسيس شـد ) 1917(است در سال  "سبك"مجلّه استايل، عنواني كه به معني . اي با همان عنوان شكل گرفت
القول و معتبري چون نقّاشان، مجسـمه سـازان و معمـاران اسـت كـه آزادانـه        متفقنام متشكّل از گروهي هم رأي و 

ن كساني بود كه از تصاوير انتزاعـي  هندسـي بـالقوه    پيت ماندريان از اولي. معتقد به استفاده از تجرد هندسي هستند
ولد بودند كه ايـن  يتدسبرگ و گريت ر تئو ون، ل خالص و ثابتي بودند، اگرچه، اواستفاده كرد كه متكي بر رنگ وشك

ن هلند كشوري بود كه مستقيماً وارد جنگ جهاني اول نشد و در نتيجه معمارا. ايده را به سه بعد اصلي تفسير كردند
. قادر بودند كه پيش از بسياري ديگر از كشورها، ايده هاي معاصر را در خصوص معماري مدرن به خوبي اجـرا كننـد  

سبرگ، طرح ها و مدل هايي را ارائه داد كـه هـدف از فلسـفه سـبك شناسـي را روشـن مـي        َون د )1923(در سال 
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باتـأثير  . كه فرضيه ها را عملي كرد) 1923 -4(ود خانم شرودر بخانه براي  38"ريتولد" اما در واقع اين طرح.  ساخت
از استفاده رايت از طرح هاي متقارن و هماهنگ در سبك فالتي، خانم شرودر، به نظر نيم پوشـانده بـود و بـه طـرح     

ديوارهاي سفيد و خاكستري نماي ظـاهري بـا   . هاي دو بعدي تقسيم مي شد كه به فضاي سه بعدي متّصل مي شود
ريل مانند بالكن و نقش و نگارپنجره كه به رنگهاي قرمز، آبي، زرد و سياه رنگ آميـزي شـده بـود،    خطوط گرافيكي و

سهم ديوار از فضاي پنجره كامالً مسـاوي بـود و بنـابرآن اسـتحكام     . مجزا شده و به طور برجسته نشان داده شده بود
در داخل، زمينه هندسي و انتزاعـي  . ته بودساختمان ساختمان تحت تأثير درزها و منافذ و حجم باالي آن، تحليل رف

بـا منسـوخ كـردن تمـام     . در سرتاسر قسمت ها مشهود بود
ها سنّتي و مرسوم، ساختمان به شكل يكپارچه بـود و   شرو

وجود طرحي ثابت، حمايت موجود، ريتولد طرح اوليه خـود  
معمارهايي چـون  . را با امكانات فراوان و نامحدود، ايجاد كرد

ــم دودوك  ــر  و ) 1884 -1974(ويل ــانز دايك  -1935(جوه
، تحت تأثير سبك اوليه اكسپرسيونيسم در آلمـان و  )1890

در كار دودوك . كار گروه استايل و معماري آنها قرار گرفتند
، مـي  )1923(بخصوص ساخت مدرسه جوليانا در هيلورسام 

، اما استفاده از مصـالح گـرم مثـل آجـر     توان كاهش اصل ساختاري و تقارن و هماهنگي طرح مدرنيم را مشاهده كرد
تعهـد دايكـر در   . قرمز و گداخته و وجود شيب در پشت بام، به طور برجسته براساس ذوق و سـليقه شـخص اوسـت   

  خصوص سبك بين المللي جنبش مدرن عميق تر بود

  
 : 39نئو پالستي سيزم -2-3-1

نئو پالستيسيزم به سبكي اتالق مي شود كه در آن از شكل هاي راست 
موندريان . وشه، خطوط عمودي و افقي و نيز رنگهاي اصلي استفاده مي شودگ

نقاش مطرح اين سبك با استفاده از تركيب سطوح ساده و خطوط عمودي و 
افقي و با استفاده از رنگهاي آبي، قرمز، زرد به همراه دو رنگ سياه و سفيد 

تزاع كامل هنر نئوپالستيسيزم بر مبناي ان. تركيبهاي مختلفي را بوجود آورد
اساس نئو پالستيسيزم مشابه د استيل است و پيشگامان هر . نهاده شده است

ريتولد كه يك كابينت ساز بود با . دو موندريان، واندسبرگ و ريتولد هستند
ايده گرفتن از طرح هاي موندريان معروف ترين اثر خود خانه شرودر را 

رنگهاي اصلي در اين تركيب سطوح ساده با استفاده از . طراحي نمود
  .نئوپالستيسيزم را مي توان گونه افراطي و نهايي د استيل دانست .ساختمان از ويژگيهاي بارز اين بنا است
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 : 40كانستراكتيويسم

  
در روسيه، نه تنها ساختارهاي اجتماعي و سياسي موجـود كنـار   ) 1917(با انقالب سال 

، همچنين رژيم تـازه اي  )1918(رائيهاي شخصي در سال گذاشته شد بلكه با توقيف دا
در كشور شكل گرفت كه تمام شيوه ها و سبك هاي معماري موجود را مـورد بـازبيني   

چنين تحوالت سياسي به طور اجتناب ناپذيري موجب شـد كـه هنرمنـدان و    . قرار داد
فـن آوري و  معماران آرمانگر در تالش براي يافتن تفاسـير مناسـب از ماشـيني كـردن     

طرحـي را  ، )1885 -1953(ين تلوالدمير تا. از به طور كل، باشندگرايش به ساخت و س
با عنوان بنـاي يـادبود اينترناسـيونال    ) 1920(در سال  "سوم ملل "براي بناي تاريخي 

انه اي بود كـه  تاالر به شكل مكعب، هرمي و استو. ارائه داد كه براي جا دادن تاالر كنگره دولت، ساخته شده بودسوم 
طرح به نظر وهم آلود و رويايي . 41ارتفاع داشت آويزان بود m300در داخل فنري مارپيچ و عظيم الجثه كه نزديك به 

مي آمد و بيشتر جنبه سياسي داشت تا واقعيت اما به روشي تفسيري از معمـاران مـدرن و ماشـيني بـود تـا سـبكي       
  .طرح كامل تخّيلي و عالي. كالسيك

رابطه  ايجاددر جنبش كانستراكتيويسم يا ساخت گرايي . دانست  1917سال زاده وان كانستراكتيويسم را شايد بت
  : دو موضوع اصلي اين جنبش عبارتند از. مورد نظر است حجمها بدون اشاره به شي ء خاص 

  .گاهانه ساختبايد آ ناخودآگاه نيست كه في البداهه خلق شود بلكه آنرا ضمير الهام دروني و هنرناشي از - 1
ترجيح مي ) مانند د استيل(به طوريكه كانستراكتيويستها .ورت پذيرفته نيستطبيعت به هيچ ص تقليد از - 2

دانند شكلهايي بيافرينند كه در آنها جز به دنياي رياضيات و مكانيسم، كوچكترين اشاره اي به دنياي 
 .42طبيعي نشود

در اين خصوص از اصطالح  43مالويچ. مي پردازدمصالح  – پويايي –حركت كانستراكتيوسم به موضوعاتي همچون 
او كه از پيشگامان اصلي كانستراكتيويست به شمار مي رود پس از . ساخت استفاده مي كند-يا معمار آرشيتكتون

  .الهام از كارهاي پيكاسو، به ويژه كوالژ، به تركيب بنديهاي آرشيتكتون روي آورد
اينترناسيوناليسم سوم   يادبودطرح . اشاره كرد  44تاتلينبه برادران پوزنر و  از معماران مطرح اين سبك مي توان

فرم مارپيچ اين برج يادآور ايده هاي ماركس در ارتباط با گذر  .تاتلين شايد برجسته ترين اثر اين سبك به شمار آيد
  .از اليه هاي طبقاتي و حركت رامپ وار در يك جامعه طبقاتي است

يويستها تركيب هايي از سازه هاي فلزي با استفاده از خطوط تغيير محور داده براي ايجاد طرح هاي كانستراكت
  ..طرح هايي به مثابه يك جرثقيل باالرونده و احجامي كه در يكديگر تنيده مي شوند. احساس حركت و پويايي است
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 جامعه صنعتي و بحران هاي حاصل از آن 

  
هرگونه كه از زمره دستاودهاي مدرنيزاسيون و عصر صنعت به شمار مي رفت  اعتقادات كهن و ميان رفتن سنتها از

و ديگر موارد به اندازه اي بود كه جامعه ، علوم  تحوالت جديد در. دن گرفته بودانسان متم از امنيتي را اطمينان و
  . ودرا در ميان انبوهي از رويكردهاي پديد آورده ب هويت معماريگونه اي از سردرگمي و بحران 

كهني آورده بود كه مدتها شالوده زندگي انسانها را شكل داده اعتقادات همان ضربه برنيز با  فرويد روانشناسي جديد
نكات تازه اي را در زندگي افراد جستجو مي باز توصيف اين اعتقادات ، به ويژه در مبعد ماهيت غير منظقي آن، . بود
احساس تنهايي و . گي و غربت در ميان جوامع صنعتي شده بودالگوهاي جديد زندگي موجب نوعي بيگان .كرد

آندره تاركوفسكي نيز در صحنه اي از فيلم نوستالژيا اين . بيگانگي كه جاكومتي در پيكره هاي ميدان شهر نشان داد
  .تنهايي و بيگانگي را در عين بي تفاوتي انسانها نسبت به همديگر نشان داد

داشت كه تنها در خدمت توليد صرف ) به زعم هربرت ماركوزه(نسان تك ساحتي جامعه صنعتي تمايل به ساخت ا
باشد اما نياز به خارج شدن از اين بحران رفته رفته فراگير شد تا جائيكه اريك فروم نويد انقالب اميد در ريشه هاي 

  .غير اومانيستي جامعه صنعتي را داد
راي بشريت به همراه داشت كه مي توانست افقهاي جديدي را دوران جديد طليعه نويني را در عرصه هاي مختلف ب

هريك توانستند در ... تئوريهاي جديد علمي مانند تئوري كوانتوم، تئوري نسبيت، اصل عدم قطعيت و . روشن سازد
  .آينده بشريت نقش مهمي را بازي كنند

ا پيش روي زندگي افراد گذاشتند گسترش ارتباطات، رسانه ها، اموزش و پرورش، همه و همه ابعاد گوناگوني ر
بطوريكه خواست ها از زندگي به ميزان بسيار گسترده اي رو به فزوني بود و اين خواست ها را صنعت، به تنهايي 

  . نمي توانست پاسخ دهد و ارضاء كند
و پيوسته از اين رو انسان تك ساحتي تحت انقياد صنعت، مبدل به هزارتكه اي پر از چالش و عدم تعيين و ثبات 

در سياست نظريه هاي گوناگوني از سوسياليسم و كمونيسم گرفته تا ليبراليسم و . جوياي تغيير و تجربه شد
از كوبيسم و پوريسم تا دادائيسم  دموكراسي، در حوزه اقتصاد از موضوع اقتصاد آزاد آدام اسميت تا فورديسم، در هنر 

بوجود آمد تا اين نيز خود تبديل به سرگشتگيِ در بخشهاي مختلف  انبوهي از موضوعات و رويكردها... و فوويسم و 
  .تا همچنان تالش بشر براي رسيدن به آن حقيقت آرامش بخش ادامه داشته باشد .جديدي از نوع مدرن آن باشد

  
                                                 

  )177ص (فضا ، زمان ، معماري - ١
  )183ص (فضا ، زمان ، معماري - 2
  )185ص (فضا ، زمان ، معماري - 3
  -Modern Architecture(pg: 18)  )192-195صص (فضا ، زمان ، معماري - 4
  606: 1374گاردنر، - 5
  )8-9صص (،اززمان و معماري )27ص (، معماري معاصرغرب )606-608صص (، هنردرگذرزمان )216-218صص (فضا ، زمان ، معماري - 6
  289: 1379برمن،  - 7
  )232-235صص (فضا ، زمان ، معماري - 8
  )27-28صص (، معماري معاصرغرب )238-245صص (ضا ، زمان ، معماريف - 9

  )274-276صص(فضا ، زمان ، معماري - 10
  )279-280صص(فضا ، زمان ، معماري - 11
  )30ص(، معماري معاصرغرب )310- 315وصص 185ص (فضا ، زمان ، معماري - 12
  )319-320صص(فضا ، زمان ، معماري - 13
  )33ص(ماري معاصرغرب ، مع)609ص(هنردرگذرزمان  - 14
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  609: 1374گاردنر، - 15
  )327-329صص(فضا ، زمان ، معماري - 16
  )253ص (فضا ، زمان ، معماري - 17
  )264-268صص(فضا ، زمان ، معماري - 18
  )254ص (فضا ، زمان ، معماري - 19
  )10-13صص (، اززمان ومعماري ) 255ص (فضا ، زمان ، معماري - 20
  )13ص (اززمان ومعماري - 21
  )36- 38صص (، معماري معاصرغرب )15ص (، اززمان ومعماري)257ص(فضا ، زمان ، معماري - 22
  )16- 17صص (، اززمان ومعماري)258-263صص (، فضا ، زمان ، معماري)646ص (هنردرگذرزمان  - 23

24 -Horta, Victor 
  )18- 19صص (ي، اززمان ومعمار)38ص (، معماري معاصرغرب )270-273صص (فضا ، زمان ، معماري - 25
  )20- 22صص (، اززمان ومعماري)43ص (معماري معاصرغرب  - 26

27 -Gaudi, Antoni 
  قباديان،  - 28
  كرتيس،  - 29

30 -Gaudi, A video procution, BBC, 2002 
  )18ص 1ج (}2{تاريخ معماري مدرن :نك  - و )359-362صص (فضا ، زمان ، معماري - 31
  

  )23- 25صص (، اززمان ومعماري) 362-365صص (فضا ، زمان ، معماري - 32
  622: 1374گاردنز، - 33
  )622ص (هنردرگذرزمان  - 34
  )365ص (فضا ، زمان ، معماري - 35
  625: 1374گاردنر، - 36
  )20ص 1ج (}2{تاريخ معماري مدرن :نك  - 37
از كابينت سازي شروع كرد  معمار هلندي كه به دليل شغل پدرش كه يك نجار بود. Rietweld, Gerrit(1964-1988(گريت ريتولد - 38

  .مبلمان هاي او در مكتب د استيل معروف است. و به معماري روي آورد
  )37ص (، اززمان ومعماري)367-368صص (فضا ، زمان ، معماري - 39
  )31-34صص (، اززمان ومعماري)55- 59صص (، معماري معاصرغرب )366ص (هنردرگذرزمان  - 40
  .متر مي نوسيد 390را  ارتفاع اين برج) 1374(گاردنر - 41
  640: 1374گارنر، - 42
  )30ص 1ج (}2{تاريخ معماري مدرن :نك  - 43
  )641ص (هنردرگذرزمان  - 44
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   معماري دوران مدرن
  

تنوع و تضاد عقايد در اين خصوص به اندازه اي است كه . پرداختن به موضوع مدرنيته كار چندان آساني نيست
برخي از نظريه پردازان مدرنيته . رسيدن به جمع بندي از ميان پارادوكسهاي موجود شايد چندان ميسر نباشد

به گفته . در حاليكه برخي آنها بالي بشريت نام نهاده اند را يك جريان مثبت در زندگي معاصر مي دانند
مارشال برمن مدرن بودن يعني زيستن يك زندگي سرشار از معما و تناقض؛ مدرن بودن يعني اسير شدن در 
چنگ سازمانهاي بروكراتيك عظيمي كه قادر به كنترل و غالبا قادر به تخريبِ همه اجتماعات، ارزشها و جانها 

  .ي روشن شدن مطلب الزم است تا به زمينه هاي پيدايش آن اشاره شودبرا.1هستند
  

   2زمينه هاي اصلي مدرنيته
 :چنانكه پيشتر نيز اشاره شد نظريه هاي جديد درباره مدرنيته به  چهار زمينه اصلي اشاره دارند

  رنسانس 
  جنبش اصالح ديني 
  روشنگري 
 انقالب صنعتي 

قرن  روميها دررا واژه مدرن از لحاظ واژه شناسي . تصار سخن رانده شددر باره هريك از زمينه هاي فوق به اخ
نيز راهبي در تجديد بناي كليساي سن دنيس ، طرح آنرا 1127درحدود سالهاي . ميالدي  به كار مي بردند 6

  . )1379نوذري،(مدرن خواند
ز نقطه آغاز آنرا همراه با است و برخي ني انقالب صنعتي رنسانس وهمراه با موضوعاتي مانند مدرن  روزگار

 روزگار. باورهاي اسطوره اي، ديني و اخالقي است پيروزي خرد بر مدرنيته روزگار. مي دانند آغازصنعتي شدن
باورهاي  تالش براي بخردانه كردن هرچيز؛ شكستن عادتهاي اجتماعي و فلسفه نقادي؛ خردباوري ورشد علم و 

توجه به خرد در دوران مدرن توسط . است 18هاي روشنگري قرن از مهمترين اركان مدرنيته جريان. سنتي
از نظر لغوي ميان واژه هاي مدرنيته و مدرنيسم تفاوت وجود . فيلسوفاني نظير دكارت و كانت قابل توجه است

بدانيم، ... اگر مدرنيته را يك رويكرد عمومي در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و . دارد
تاثير مدرنيته را مي توان در چهار . ي ايدئولوژي است كه براي هريك مانيفست خاص خود را داردمدرنيسم نوع

  : حوزه بررسي كرد
  . گرديد ....)طبقه ،جنسيت ،نژاد،(دگرگوني نظام طبقه بندي رايج اجتماعيمدرنيته موجب  درحوزه اجتماعي - 1
  .واست هاي مدرنيته به شمار مي رونداز خ دموكراسي مفاهيمي مانند جمهوري و درحوزه سياست  - 2
  . استصنايع نوين  عصر فورديسم و ،مدرنيته موجب ظهور شركتهاي چند مليتيدرحوزه اقتصاد   - 3
پرورش ، مذهب ، رسانه ها ،  تحول درالگوي نگرش به زنان ، آموزش ومدرنيته موجب درحوزه فرهنگ  - 4

  . است ...اطالعات و
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از منظر راسيوناليستي انسان دكارتي . جريان اصلي راسيوناليسم و امپريسيم است فلسفه دوران مدرن حاوي دو
امپريسيستهايي مانند جان الك . يا انسان مدرن ، انساني است معلق و بي ثبات كه عدم تعيين در ذات او است 
  . نيز معتقد بودند هيچ چيز در قهم نيست مگر آنكه نخست درحس بوده باشد 

  :كتاب تجربه مدرنيته  مي نويسد درمارشال برمن 
 ... رود ؛ هرآنچه مقدس است دنيوي ميشود به هوا مي شود و استواراست دود مي هرآنچه سخت و "

 همنوعان خويش روبرو روابطشان با وضعيت واقعي زندگي و عقل با و صبر شوند با وسرانجام آدميان ناچارمي
  "شوند

برهنه شدن راهي است . حقيقتي مي داند كه تازه كشف شده است  ، عرياني و برهنگي را مبين 3اروتيك مدرن
 "شكسپير در. براي  رسيدن به آزادي معنوي؛ چنانكه ليرشاه نيز به دنبال دوري از حشو و زوائد زندگي بود

به ما مي گويد واقعيت عريان و ترسناك انسان بي خانه و كاشانه جايي است كه بايد خانه را بر رويش  "ليرشاه 
نخستين ) نوشته گوته ( "فاوست". اند روي آن قد برافرازدنا كرد؛ يگانه سرزميني كه اجتماعي واقعي مي توب

  . روشنفكر مدرني است كه  مجبور است خود را بفروشد تا بر جهان تاثيري بگذارد
  
  

  معماري مدرن 
  

شايد نتوان .  تعريف كردن معماري مدرن و بازه زماني آن مانند تعريف مدرنيته داراي پيچيدگيهاي خاص خود است
به يك تعريف كامل از اين حيث دست پيدا نمود اما مي توان براي ساده تر شدن تقسيم بندي و پيداكردن مشابهت 

             : اي بيشتر به سه دوره اشاره كرده
است و به طور عمده موضوعات مكتب شيكاگو را در خود  1914- 1880معماري مدرن اوليه  كه مربوط به سالهاي

  . جاي ميدهد
كه در فاصله بين دو جنگ جهاني ) كه بسياري اين دوره را معادل معماري مدرن مي دانند(معماري مدرن متعالي

  .ار مي گيرد مورد بررسي قر
معماري مدرن متاخر كه مربوط به بناهاي بعد از جنگ هاي جهاني است و بيشتر در نيمه دوم قرن بيستم جستجو 

  . مي شود
  

  معماري بين جنگ هاي جهاني
در . به طول انجاميد، متأثرشدند 1918 تا 1914اول كه از سال   بسياري از كشورهاي اروپايي از نتايج جنگ جهاني

ساختمانهايي   ساختن.  نه در مصالح خام، بلكه در نيروي انساني  منابع به چند شاخه تقسيم شدند البتهن دوران اي
از جمله انتظارات نادر در آن زمان ساختن ساختمانهايي بود . كه در هر دو جنبه منابع، پر هزينه بودند، محدود شدند

با پايان جنگ فرصت براي ساخت و ساز در مقياس بي سابقه،  .كه براي مصارف جنگي، مورد استفاده قرارمي گرفت
كارخانجات و ساختمانهاي تجاري نيازمند احياء اقتصاد و ساكن شدن دوباره مردم و خانه سازي براي . فراهم شد

حتّي اگر منابع محدودي  "ساخت سرزميني براي قهرمانان "ارتشي بود كه به ميهن باز مي گشتند، شعار اين بود
. به طور قابل توجهي متفاوت بود) 1945(تا ) 1918(نحوه شكل و سبك معماري در طول سالهاي . د داشتوجو

سبك هاي بين المللي كه به خصوص براي معماران آتي مهم بود، گسترش يافت و توسط شمار محدودي از معماران 
. اني دوم، سليقه مردم در نظر گرفته شدراي خوانندگان مجالت معماري، تا پس از جنگ جهباجراء شد و در حقيقت، 
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هيتلر در آلمان و  در زمان معماري بخصوص. بيشتر معماري ها به شكل مرسوم و سنتّي بودند و تقدم تاريخي داشتند
معماري تجاري از هرسبكي براي . باقي ماند استالين در شوروي، در اصل سبك نئوكالسيكي بود كه در روح خود

اين . بودند سبكها عمدتاً مدرن آرت و آرت دكوه مقاصد خود استفاده مي كرد كه در ميان اين سودمندي و رسيدن ب
  .م بودند سسبك ها برگرفته از قواعد هندسي و سادگي و بي آرايش حاصل از ُمدرني

در . جستجو در جهت معماري مدرن، چيزي كه آفت بسياري از معماران مستعد در سالهاي اوليه قرن بيستم بود
دسته اي از معماران كه به صورت . ، شفّاف سازي شد)1918(سالهاي پس از آن و پايان جنگ اول جهاني در سال 

گروهي كار مي كردند، تفسير مشخصي از ساخت و ساز و شيوه آن در آينده داشتند كه مشخصه هاي  انفرادي و يا
بودند  يمكتب كوبيسم، هنر انتزاعي و زيباي شناس آنها تحت تأثير معماري فرانك ليويد رايت، .معمول آن، روشن بود

اصطالح آزادانه و با . ومتعاقب آن پيرو روشهاي ساخت و ساز منطبق با اصول عقالني و روابط فضايي و مكاني شدند
 برونو . بود...و سبرگ و ريتولد، والتر گروپيس، وئدوان مسامحه سبك بين المللي در واقع تلقي از كار معماراني چون 

زبان معماري  زوي براي بازشناسي معماري مدرن از ديگر نمونه ها آن را داراي زبان ويژه خود مي داند از ديدگاه او
  : شامل موضوعاتي است 4مدرن

  5فهرست عملكردها .1
  ناقرينگي .2
  ضد پرسپكتيو .3
  شكستن جعبه  .4
  سازه هاي طره اي ؛ غشايي ، غالفي .5
  فضادرزمان  .6
 ساختمان درشهر .7

دفاع ، فاصله  درتفكر باستاني نمادي ازكه ديوار . ماري شكستن قالبها و چارچوبهاي پيشين استمعماري مدرن ، مع
كه به است معماري  رويكردها در معماري مدرن مجموعه اي از. ه مي شودشكستبود در معماري مدرن ...گذاري و

ه تكنولوژي ب استفاده ازو  رهنريگذشته به عنوان منبع الهام اث امتناع از. وجود داشت   20اوايل قرن  خصوص در
عصرروشنگري  ازجريان مدرنيته و تاثرم بسياري آنرا. از موضوعات مورد توجه معماران مدرن است هالصانصورتي خ

 از آزاد پالن آزاد، پالن يونيورسال، ديوار: صوصيات مورفولوژيك معماري مدرن عبارتست ازخبرخي از  . دانند مي
  ...باربري، شيشه ، بتن و

معماري مدرن داراي عبارات . از معماران مطرح مدرن هستند ....گريپيوس ، رايت ، لوكوربوزيه ، ميس وندروهه و
  : كليدي ويژه اي است

  فرم تابع عمكرد است  
  ترئينات جنايت است   
  كم بيش است   

  . مي دانندمعماري مدرن  آغازرا نقطه كريستال پاالس چنانكه پيشتر نيز آمد 
  

  نعتي معماري ص
يكي از مهمترين موضوعات در فاصله جنگ هاي جهاني مساله صنعت، توليدات صنعتي و تكنولوژي و رابطه جديد 

پيشتر در مكتب شيكاگو، گستره استفاده از تكنولوژي اسكلت فلزي تجربه شده بود اما از . آن با معماري مدرن بود
نتيجه اروپا كمتر درگير آن بود و از سويي ديگر نيازهاي يكسو اين موضوع در اياالت متحده رواج يافته بود و در 

بنابراين در اين مواجهه بسياري از معماران مدرن همچون . جامعه اروپايي پس از جنگ نيز از نوع خاص خود بود
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گريپيوس، كوربوزيه و ميس وندروهه سعي در استفاده از صنعت و تكنولوژي جديد و جايگزين كردن آن در معماري 
بسياري از اين معماران تحت تاثير معمار آلماني پيتر بهرنز و تجربه هاي . اي تبعيت از فرمهاي كالسيك داشتندبه ج

  .جديد او در توسعه معماري صنعتي بودند
  )1868-1940(پيتر بهرنز

متولد شد و در او در هامبورگ . ي بود كه به فراي هنر نوويا نگريستياولين طراح و معمار پيشرودر آلمان، پيتر بهرنز 
بهرنز از اولين معماراني بود كه در يك جامعه آشفته سنت گرا توانست معماري را با نيازهاي . برلين از دنيا رفت

، بهرنز براي معماري شركت برق بزرگي منصوب شد و در طي دو 1907در سال . زندگي جديد صنعتي تلفيق كند
اين ساختمان نقطه عطفي در . در برلين شد AEGشركت  سال بعد، او موفّق به ساخت كارخانه بزرگي براي

دو سال پس . رچه و به درستي ساخته شده بودطراحي كارخانجات بود كه با توجه به نيازمندي هاي آن، اساساً يكپا
و كارخانه آدولف مير در آلف آندرلين، پيگيري شد كه ) 1883 -1969(از اتمام كار، كار بهرنز توسط والتر گروپيس 

 . در آن ديوارهاي كورتين را يك طبقه باالتر قرار داد
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  )1883-1969(6والترگريپيوس 

Walter Adolph Gropius  
 

. پدر و عمويش از معماران برجسته در برلين بودند. گريپيوس از شاخص ترين معماران قرن بيستم به شمار مي رود
موجب توجه آلمان  رواج صنعت دركه هاي ابتدايي قرن بيستم در سالبه دفتر بهرنز رفت و  1907گريپيوس در سال 

سپس به عنوان معمار و طراح صنعتي مشغول به . ه بود، از آموزه هاي بهرنز استفاده كردگرديد ساخت كارخانه هابه 
خانه كار. بود كه همراه آدولف ماير آن را طراحي كرد) 1911(يكي از مهمترين طرح هاي او كارخانه فاگوس. كار شد

استفاده از پرده شيشه اي نما، احساس تعليق در كنج از . فاگوس نقطه عطفي در ساخت كارخانه ها به شمار مي رود
مدير  1915گريپيوس در . ويژگيهاي مهم اين بنا است

مدرسه هنرها و صنايع دستي و نيز مدرسه هنر معماري 
اين دو  1919در . شد) جانشين هنري وانده ولد(وايمار 
نيز باوهاوس را  1926ه را با يكديگر تلفيق كرد و در مدرس

تاثير گريپيوس نه تنها در معماري بلكه در . طراحي كرد
در . عرصه آموزش معماري نيز بسيار مهم به شمار مي رود

نيز به دليل فشار نازيها به امريكا مهاجرت كرد و  1933
تشكيل  1945در سال  TAC(7(دفتر معماري خود را 

يشهاي سوسياليستي او موجب توجه به ساخت گرا .داد
  .مجموعه هاي مسكوني در دوران پس از جنگ شد

            
  
  :8باوهاوس 

    
باوهاوس را مي توان يك مكتب معماري خواند از آن رو كه توانست در حوزه هاي گوناگون معماري دوران مدرن 

رياست مدرسه هنرها و صنايع وايمار را  1919ده ولد در سال زمانيكه وان . اثرگزار بوده و جريان نويني را ايجاد كند
. به گرپيوس واگذار كرد شايد تصور نمي كرد كه روزي اين مدرسه تبديل به يك جريان تاريخي در معماري گردد

اساس مدرسه باوهاوس بر . گرپيوس با تلفيق اين مدرسه با مدرسه معماري وايمار نام باوهاوس را براي آن برگزيد
است، بدين  "سوهاوبا"تناقضي كه برخاسته از تاريخچه آشفته . موزش كارگاهي و تلفيق ميان هنر و صنعت بودآ

دليل است كه زماني كه اين سبك پايه گذاري شد و اهميت متعالي ساختن و نوع معماري به درستي تشخيص داده 
ه جدي قرار طالعآموزش داده نشد و مورد م سال نخست از پيدايش، اين نوع معماري با حقايق خاص خود، 8شد، در 
س همچنان در استفاده از تركيبات از پيش ساخته و توليد انبوه و طرح هاي علمي وهاوعلي رغم آن، تأثير با. نگرفت

  . بسياري از خانه هاي امروز، مشاهده مي شود
زمينه هنر و صنعت شد و موجب  باهاس موجب تغيير در روند انديشه معماري با آموزش عملي به دانش آموزان در

دوران پس از جنگ جهاني اول،  زمان وجود مشكالت اقتصادي بسيار در . برقراري سبك مدرن به شكل مفيد شد
مي . بود ، زادگاه نيچه و گوته، "ويمار"در شهر  1919آلمان بود و اين مسأله همزمان با پيدايش باهاس در سال 

با ) 1907(وركبوند و انجمني كه در سال نمايشگاه قبل از جنگ توسط س وهاوتا حدي، بذر باتوان گفت 
، با هدف پيشرفت در كيفّيت مصالح توليد شده و نقش طراحان در صنعت تأسيس شد، وتزيوسرهنمودهاي هرمان م
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ولد  حضور داشتند، معمار بلژيكي به نام هنري َون دي 9در بين طراحان معماري كه در انجمن وركبوند. پاشيده شد
ولد   ون داو از سوي، كه )1883 -1969(والتر گروپيس  .و صنعت را در ويمار تأسيس كرد كسي بود كه مدرسه هنر

تالش كرد تا موانع موجود ميان هنرمندان و  بيانيه هاييبا انتشار  مدرسه وايمار انتخاب شده بود براي سمت رياست 
هدف نهايي از تمام فعاليتهاي خلّاقانه، : به طور صريح اظهار كرد كه و در همان زمان. صنعتكاران را از سر راه بردارد

تالش مي كرد كه ميان معماري و ساير رشته هاي هنري مانند مجسمه  "وسهاوبا". ساختمان سازي و بناست
  )39: 1382المپونياني،(سازي، نقاشي، طراحي و صنايع دستي همبستگي بوجود آورد

تدريس مي شد كه در بسياري از  "ايتن"ادگيري دروس و فنوني بودند كه توسط تمام دانش آموزان مجبور به ي
كارگاهها در تالش . روشها در واقع نمونه نخستين و اوليه دروس است كه امروزه به دانشجويان هنر آموخته مي شود

. چنداني كسب نكردندبراي ساخت طرح هايي بودند كه قابل فروش به صنايع باشد اما در سالهاي اوليه موفقّيت 
، باهاس جهت خود را تغيير داد و از سمت و سوي هنر و صنعت به جهت ماشين )1922(يكسال پس از آن يعني 

جانشين او شد درحالي  اگيموهلي نايتن گروه را ترك كرد و معمار مجارستاني به نام . آالت و فن آوري تمايل يافت
سبورگ، وئن داو وبيسم و انتزاعي آلمان و تئوكتب را تحت تأثير مك بسياري از عقايد و نظرات خود "گروپيس"كه 

مكاني  "پيوسگر". ، با افزايش خصوص ناسيوناليست، اجباراً با تماس از ويمار خارج شد)1925(در سال . اصالح كرد
در آن، يافت كه حمايت مالي كافي براي ساخت مجتمع ساختماني و جادادن مدرسه  ائوجديد را در شهر صنعتي دس

، متشّكل از دو بلوك بود كه توسط پلي اتاقهاي مخصوص كنفرانس، )1926(ائوس در شهر دسوهاوبا. وجود داشت
كارگاهها، محل جاگيري دانش آموزان، سالن نهارخوري، سالن تئاتر و ژيميناستيك و محلّي براي فعاليتّهاي معماري 

ن فشرده بود در حالي كه يك طرف از كارگاهها، شامل اسكلت ساختمان از بت. و كار ، به هم مربوط مي شدند
بر سر در اين مدرسه عبارت فرم تابع عملكرد است نصب شد كه . ديوارهاي شيشه اي با پشت بامي مسطّح مي شد

، توسط )1927(عماري در سال م گروه).52: 1382قباديان، (نشانه اهميت عملكردگرايي و توجه به عملكرد فرم بود
براي دور كردن مسائل  رعلي رغم تالش هاي ماي.  ، تأسيس شد)1889 -1954(كه سوئيس االصل بود  ايرم سهان

بركنار شد و به جاي او ميس وندروهه انتخاب شد اما در  1930، او به داليل سياسي در سال "سوهاوبا"سياسي از 
  .ويران شد زنيتعطيل شد و ساختمانهاي آن  1932در سال نازي توسط دولت  باوهاوس نهايت
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  معماري فاشيسم و
  هيتلر"دوران خويش را جاودان سازيم ملت و خواهيم كرد تا برپا نمادهاي مرمرين تمدني نوين را ،ما با بناهاي مقدس"
  

از استقالل ملّي در بين دو جنگ جهاني، موجب ايجاد نياز بسياري از   افزايش موج  ناسيوناليستي و طرفداري
در بعضي از حالت ها، اين تقاضا برخاسته ازمليتهاي تازه شكل . دشمناسب با ملت و شأن آن معماري   كشورها براي

گرفته اي چون فنالند بود كه آماده پذيرش هويت ساير كشورهاي جهان بود، اما در حالت هايي ديگر، انگيزه اين 
يش صد ساله و حكومت گراآلمان و عمل، ماندگار كردن ايدئولوژي ها و روياهاي امپراتوري چون نژاد پرستي  در

در كل، مدرنيسم به خاطر عدم هماهنگي و تناسب با چنين اهدافي كنار گذاشته شد و سبك . سلطنتي بريتانيا بود
اد شد شكل سرهم بندي شده و نونما شده اي از سبك معماري قديمي يونان و ُرم بود ، با خجديدي كه ات

، علّت سقوط سبك مدرنيسم در پيش چشم ناسيوناليست ها، به اين سبك  در اين وجودابتذال و پيش پا افتادگي
خاطر بود كه هدف اين سبك گرايش به كار برد و استفاده عملي و پاسخ به نياز مردمي بود كه مشغول كار بر روي 

كه الزمه  اين طرح ها هستند و در واقع شكل و نماي تيره رنگ در اين سبك قابليت القاي حتّي قدرت و برتري را
ني كه گرايش به راو معما "هاس وبا"جنبش هاي مدرنيسم مثل . نمايش يك ملّت يا امپراتوري است، نداشت

در واقع انتخاب شكل كالسيك و . سازندگي داشتند در زمان رهبري هيتلر و استالين به شدت سركوب مي شد
ان بود و با تمايل به پس روي و بازگشت به گذشته، مقابله  با توسعه عقل و پيشرفت جه مواردباستاني در بسياري از 

  . گرايش به سبك باستاني در اوايل قرن بيستم البته تنها زبان انحصاري رژيم ديكتاتوري نبود. صورت مي گرفت
او مايل بود كه سبك معماري مرسوم آلمان با شيوه هاي معماري روم . هيتلر شخصاً عالقه وافري به معماري داشت

ميخته شود اما از آنجا كه اين كار غير ممكن بود، او مجبور بود از هر كدام براي اهداف جداگانه اي استفاده باستان آ
در حالي كه . كند و به اين ترتيب، اين شيوه در معماري خانه ها، باشگاه ها، هتل ها و مراكز آموزشي، رعايت شد

رد استفاده قرار مي گرفت، سبك باستاني و قديمي سبك گرايش به استفاده عملي هنوز در ساخت كارخانجات مو
 .شيوه معماري در كشور نازي و نژاد پرست آلمان شد

موضوع اصلي در معماري و هنر نازيسم ، رد هنر و معماري مدرنيته به دليل گرايشهاي چپ گرا و مخالف گذشته 
. سرعت ساخت از مسائل مورد توجه بودند در اين نوع معماري موضوعاتي مانند پايداري ، ابعاد عظيم و. گرايي بود

در اين معماري شكل در برابر محتوا قرار . مفهوم فرد را با توجه به اين موضوعات زير سوال برد 10معماري فاشيستي
  .داشت و سمبوليسم نظم عاملي جدايي ناپذير تلقي مي شد
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  )1867-1959(11فرانك لويد رايت 

  
Frank Lloyd Wright 

  
سال ساختمانهاي بسياري را از خانه هاي كوچك، كاخ هاي حومه شهر و  60در طول بيش از  يد رايت فرانك لو

از اين جهت حائز اهميت است كه  كار او بخصوص . كارخانجات گرفته تا كليساها و گالري هاي هنر را طرّاحي كرد
نبوغ او در اين امر نه تنها به خاطر توانايي . تأثير زيادي بر روي معماران و آثار آنها در طول قرن بيستم داشته است

او در طرح ريزي و معماري ساختمانهايي نيست كه چشم انداز عالي دارند و در محيط خوبي ساخته شده اند و نه به 
خاطر قابليت او در ايجاد طرح هاي داخلي جذّاب است بلكه در اصل به خاطر مهارت و بصيرت او در تركيب تمام اين 

  ر ساخت بنايي واحد و سازمان دهي شده است عناصر د
در خصوص معماري كه منشأ آن گروهي كوچك از معماران   در اروپا با ايده هاي نو) 1920(در حالي كه دهه 

بخصوص فرانك ليويد رايت كه بسياري ار اين معماران از او الگو برداري مي كردند گذشت، زماني كه اروپا وارد 
د، تعدادي از اعضاي خانواده او دوران بحراني و جنگ ش

رايت . كشته شدند) 1914(ر فروريختن خانه در سال ثبرا
در جستجوي آرامش و تسلي خاطر در توكيو برآمد و در 

  .مجلّل و تماشايي را طّراحي كرد آنجا هتل
رايت در ابتدا متاثر از مكتب شينگل بود و در كارهاي 

 "يويستهاكانستراكت"و   12"استيل-د"بعدي او تاثير 
خانه هاي بزرك در چمنزارهاي وسيع موجب . مشهود است

شد تا سبكي بنام سبك پريري يا چمنزار به كارهاي او اتالق 
داراي ) به ويژه در طرح هاي مسكوني(كارهاي او . شود

سطوح مسطح ، تركيب حجمها و : ويژگيهايي هستند مانند
در (فضاي طبيعي و يكسره ، شومينه وسط و پالن صليبي 

   .، استفاده آشكار از مصالح )خانه ها
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  :معماري ارگانيك
پيوستگي طبيعي اجزاء  و، عدم تصنع معماري ارگانيك كه ريشه در تفكر فلسفي رومانتيسيزم دارد به دنبال مفاهيمي نظير 

رح وجه تشابه تمثيلي بين طبيعت و معماري در اواسط قرن هجدهم و در آثار گرينوف مجسمه ساز مط. است
ديدگاه هاي طبيعت گرايي در دوران مدرن در آثار معماراني مانند فرانك لويد رايت، آلوار آلتو، ). 299: 1382المپونياني،(شد

هانس شارون و حتي لويي كان ديده مي شود هرچند كه ميان معماري ارگانيك و جريانهاي بومي گرايي در معماري تفاوت 
  .هايي وجود دارد

  
  :13داراي ويژگيهايي چند است معماري ارگانيك 

  داخل محيط خارج واستفاده از : طبيعت 
  جزءتلفيق و همگوني كل و : ارگانيك  
  .مي بايست مورد نظر باشد عملكردعملكرد صرف صحيح نيست بلكه تلفيق فرم و : شكل تابع عملكرد 
  .د و نه برعكساز مصالح و سازه درآي بصورت فرمهاي دلپذيرانسان مي بايست تخيل تفكر و : لطافت  
  .از سنت اساس تفكر معماري ارگانيك است نه تقليد تبعيت و: سنت 
  .به شمار مي رود معماري بخشي ازبه عنوان : تزئينات  
  .داشته باشد القاء شود بلكه بايد وجودبه بنا نبايد : روح  
  .استعمق عرض نيست بلكه : بعد سوم  
 .عنصري كه دائما بايد درحال گسترش باشد: فضا 
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  )1887-1965(14لوكوربوزيه 
  

و در فرانسه به اوج شهرت در معماري  در سوئيس متولد شدرا برگزيد نام لوكوربوزيه  شارل ادوارد ژانره كه بعد ها 
 .شكل گيري معماري مدرنيسم بين المللي داشتاو سهم بزرگي در . پدرش ساعت ساز و مادرش پيانيست بود. رسيد

و پيتر بهرنز را  هگوست پرآ تر معمارن بزرگي مانندكافي براي كار در دف س، شانزيه كوربو ،به عنوان معماري جوان
و پس از آن مفاهيم مثبت و سودمند تركيب طرح با  را شناختامكانات موجود در بتن فشرده كوربوزيه از پره . داشت

كه در آن اميد ) 1914 -15(ن نكات را در طرح خانه دو مينو آموخت  كه هر دو اياز بهرنز ماشين آالت سنگين را 
توجه به موضوع مسكن كارگري به دليل گرايشهاي چپ گرا و  .به ساخت خانه اي سريع و كم هزينه داشت را ساخت

 شروع به نقّاشي و ايجاد طرح هايي كردند نفا نااوز به همراه دوستش زيهكوربودر عرصه هنر، . سوسياليستي او بود
اشياء  داخل و خارج با  15در اين طرح ها .مكتب پوريسم نام گرفتكه پس از نقاشي هاي كوبيسم، ايجاد شد و 

و  كوربوزيه  1920سال در .كوربوزيه اين ويژگي را در فضاهاي معماري نيز استفاده كرد. يكديگر تركيب مي شدند
د كه نياز به معماري نوين را با توجه پيشرفتهاي عصر بو يس كرد كه عنوان آن روح هنر نومجله اي را تأس ن فانااوز

  . قرار مي دادماشيني، مورد بحث 
 ستايش از، 16خانه ماشيني براي زندگيجمله معروف لوكوربوزيه 

  : كوربوزيه معتقد بود. است  شكلهاي صريح حساب شده ماشيني
فضاها به خوبي مورد  آنها بايد عليه خانه هاي پيشين كه در"

بايستي خانه را همچون يك  .اقدام كرد نمي گيرند قرار استفاده
  ."نظرگرفت سيله آسايش دربه عنوان يك و ماشين براي زندگي يا

توجه به ) 1923(او در كتاب معروف خود به سوي يك معماري نوين
  .صنعت را در ساختمان سازي مورد نظر قرار داد

 اعجاب آور و نه ، صحيحبازي هوشيارااز ديدگاه كوربوزيه  معماري 
  .نور بود اجسام در

به ويژه پارتنون و احجام سفيد آن  معماري يوناندر كارهاي او تاثير 
، پنجره هاي عريض، پيلوت  :هستند 17پنج اصلشامل ) به ويژه خانه هاي مسكوني(كارهاي كوربوزيه. ديده مي شود

ه عالقمند به تجربه هاي جديدي در معماري در سالهاي پس از جنگ كوربوزي .تراس بامو  آزادي نما، آزادي نقشه 
دانشجويان سوئيس و بعد از آن كليساي رونشان نشان از اين تمايل در كارهاي آخر او  ديواره سنگي خوابگاه . شد
   .دارد
تحقق ايده هاي او را در دو مي . لوكوربوزيه در شهرسازي نيز از جايگاه خاصي برخوردار است 18"شهر آينده"ايده 

در اولي كوربوزيه نقش اصلي را خود ايفاء كرد و در دومي اين تقش بر عهده شاگردش . شانديگار و برازيليا: يدتوان د
  .اسكار نيوماير صورت گرفت

  
  )CIAM(كنگره هاي سيام

ويكتور اورتا از زمره . بود)1927(19يكي از مهمترين موضوعات به وجود آمده در اين دوران مسابقه جهاني مجمع ملل
 .ان طرح كوربوزيه بودمخالف

و با هدف تعريف معماري مطلوب و تدوين نوعي دستورالعمل براي  1928كنگره بين المللي معماري مدرن در سال 
هلن دومندرو، گيدئون و لوكوربوزيه در شكل گيري اين كنگره تالشهاي زيادي . معماري مدرن شكل گرفت

).78: 1382المپونياني،(نمودند
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  )1886-1969(20وههميس وندر 

  
. 1886متولد آخن شهري مرزي بين آلمان و هلند به سال 

ميس وندروهه استاد بي نظر استفاده از مصالح به ويژه تركيب 
درمورد مصالح ساختماني  ميس وندروهه . آهن و شيشه است

اطّالعات خوبي داشت چرا كه پدر او كارخانه توليد مصالح 
پس از كار . نيز در آن كار مي كرد يسنگي داشت كه خود مس

تحت تأثير يس ، م)كوربوزيه. انند گريپيوس م(براي پيتر بهرنز 
كه خالق برلين نئوكالسيك در  21لگشني ككار كارل فدري

گروهي  يس، م)1923(در سال . 22قرن نوزدهم بود قرار گرفت
در همان سال او طرح هايي را براي يك ويالي آجري . 23لي بودرا در برلين تشكيل داد كه هدف آن ساخت و ساز عم

با . سبرگ مي شدوئن داو و سكيطرح شبيه به الگويي گرافيكي انتزاعي بود كه مربوط به سبك ال لي. رسم كرد
، )1929(در سال . رايت بود ويدحذف سيستم هايي در طرح، ساختمان همچنان شبيه به كارهاي اوليه فرانك ل

اين ساختمان را  .طراحي كردكشور آلمان را براي نمايشگاه بارسلونا ) pavilion(پاويون  ساختمان، روههميس وند
از ويژگي كارهاي او مي توان به . د استيل مشهود استكه در آن گرايشهاي  شايد بتوان مهمترين كار او دانست

در طرح خانه فارنزورث .اشاره كردشيشه  آهن وشيشه ، بتن مسلح،  صفحاتي ازبه بيرون، تركيب  جاري بودن فضا
اشاره به گرايشهاي ميني  "كم ، بيش است"شعار معروف او . ميس به چشم مي خورد 24پالن يونيورسالايده 

ميس بعد از گريپيوس مدتي مدير باوهاوس بود و به نوعي آخرين مدير باوهاوس به  .ماليستي در كارهاي او دارد
گريپيوس در زير فشار نازي، تصميم به مهاجرت به امريكا گرفت و در انجا به همراه فيليپ او نيز مانند . شمار مي رود

  .جانسون مكتب شيكاگوي دوم را آغاز نمودند
 

  
 

 آ  ويال ساوا
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  نسل دوم معماري مدرن

  
  ): 1945 -1970( سالهاي: مقدمه

و ساخت و  ساختمان سازي نتيجه صنعت   اول باعث نابودي منابع شد و در  جنگ جهاني دوم نيز مثل جنگ جهاني
اگرچه برخالف جنگ جهاني اول، اين بار بمباران گسترده و ممتد بدين معني بود . ساز را به طور جدي محدود كرد

مراكز شهرها و شهرهاي كوچكي چون . كه بيشتر كشورهاي اروپايي دچار ويراني و خرابي در حجم باال شده اند
ود ساختمانهاي كم و ج، با و)1945( س، تا پايان جنگ جهاني دوم در سال درسدن در آلمان و كاونتري در انگلي

ساختاري نامناسب و ويران، رها شدند البته چنين ويراني و خرابي گسترده اي، موجب ايجاد فرصت هايي مناسب 
و ساز  بسياري از كشورها به خاطر جنگ به لحاظ اقتصادي فلج شدند و برنامه اي ساخت . براي ساخت وساز شدند
در ضمن، خانه سازي به . مي انجاميدند و تك تك به مرحله بهره برداري مي رسيدندل براي چندين سال به طو

شكل كارخانه اي و موقّت، انجام گرفت تا نياز جدي به سرپناه و خانه و وكمبود آن را جبران كنند كه شامل خانه 
هاي دموكراتيك و سوسياليست جديد در اروپا و اياالت پس از جنگ، دولت . هاي از پيش ساخته و متحرك بودند

متحده شكل گرفتند كه توسعه رفاه اجتماعي توسعه ساخت و ساز و امكانات و تسهيالت بهداشتي و آموزشي را مورد 
ازمند ساخت و ساز گسترده خانه ها، مدارس، چنين اهداف سودمندي اشكارا ني. بازبيني و بررسي قرار دادند

دانشگاهها، و بيمارستانها بود كه نياز به آنها احساس مي شد و در اين حال مقامات مسئول دولتي، با بودجه 
محدودي روبرو بودند و وجود شمار بسياري از مردم كه چشم به سبك معماري مدرنيسم دوخته بودند چرا كه نه 

ماري مناسب با سبك و شيوه جديد در كار دولت بود، بلكه اساساً ساخت خانه به اين سبك، تنها اين سبك جديد مع
رشد و توسعه ) 1960(و) 1950(در سايه چنين حمايتي، مدرنيسم در سراسر دهه. ارزان تر و مقرون به صرفه بود

طه پيكر تراش و ستون كار يافت و به دو سبك خاص و مجزّا تقسيم شد كه در يكي از سبك ها از بتن به عنوان واس
در (اين سبك اثر برجسته اي داشت  "كوربوسير"و استحكام آن استفاده مي شد همانطور كه در معماري هاي خاص 

بخصوص كه  (، سبك مدرنيسم در كل براي ساخت وسازهاي عمومي و در مقياس باال )1950- 55طول سالهاي 
مي توان نتيجه گرفت كه بعضي از طرح هاي . رفته قرار مي گمورد استفاد) دبطور محرمانه سرمايه گذاري مي ش

به طور اساسي به سبك ) 1943- 59(ساختاري فرانك ليويد رايت در اين دوران مثل موزه گوگنهيم در نيويورك 
سبك دوم . مدرنيسم است اگرچه او در اين پروژه ترجيح داده بود كه يك قدم دورتر از سبك مدرنيسم اروپا، بايستد

ي سنيسم بر پايه استفاده از شيشه و فوالد براي دادن ظاهري سخت و نمايي مستحكم است كه مايزون در رومدر
را با اين سبك واستفاده از ساختار فوالدي و ) 1945-51(در ايلينويز واقع طراحي خانه فراني وورت در فوكي رايور، 

مورد ساختمانهاي اداري به شكل گسترده  ،  در سراسر اين دوران اين سبك در حالت خاص در. شيشه اي، ساخت
چون باكمينسترفولي و بروسي گوف، ساختمانهايي را در  با تجربهدر همان زمان معماران . مورد استفاده قرار گرفت

  شان بود تاياالت متحده طراحي كردند كه به طور شگفت آوري بر اساس ذوق و سليقه شخصي
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  :25آلوار آلتو 
      

  
  
نماينده  او.اهل كشور فنالند بود ) 1898 -1976(آلوار آلتو 

در اسكانديناوي ) 1930(عقايد و ايده هاي مدرنيسم در دهه 
ه زماني كه كميسيون اجرايي طراحي و ساخت آسايشگا. بود

، آلتو اين )1929 - 33(رواني پايميور را بر عهده او گذاشت 
فرصت  رايافت كه از سبك جديد اساساً براي عمل بشر دوستانه 

استفاده كند در جايي كه جنبه هاي  باليني به طور ذاتي  
ساختان . مناسب حال اين سبك بود و به درستي ساخته شد

توسط راهرويي به  آسايشگاه رواني متشّكل از سه عمارت بود كه
هم متصل مي شدند و يكي از عمارت ها قسمت ورودي را در 

طبقه  6اتاق هاي بيماران در عمارتي بزرگ و . خود جا داده بود
گروه بندي شده بود كه در آن پنچره ها به شكل افقي ساخته 

حالت ساختمان به شكل كشتي، در واقع وجود سبك . شده بود
در پي ) 1933(ي كرد و در سال معماري مدرن را توجيه م

مقاالت آلتوبا انجمن معماران سبك مدرنيسم، توسط كوربوسير، 
در مقياس . گروپيس و مايزون در رويس از او تقدير شد

طراحي كرد كه در آن از چوب، سنگ و آجر و كلوخ چمني سقف آن را ) 1938(را در سال  "ويالي"كوچكتر، آلتو 
ي بين المللي و بومي در حقيقت فراهم كننده شرايطي براي حركت در جهت واقعي تركيب مختلف آكادم. پوشاند

توسط ) 1939 -40(مشابه آن، طرح كوره آشغال سوزي بزرگ و باعظمت در انسكيد، استكهلم . مدرنيسم است
ك مدرن، آسپالند، به طور كالسيك برگرفته از سبك پورتيكو بود و در واقع مسيري براي معماران آتي كه به سب

احترام به فرهنگ ، ارتباط مابين  معماري بومي ، توجه به معماري سنتي و. طرح هاي خود را شكل مي دهند
از ويژگي  رواني فرمبراي نشان دادن  27ديوارموجي شكل و استفاده از26فرمهاي خارجي ، فضا، عملكردهاي داخلي بنا

داخل كشيدن  سعي به مصالح طبيعيبا استفاده از  او. بودند منبع الهام آلتو )ايتاليا(شهرهاي تپه اي . كارهاي او بود
تا زمان مرگ همسرش آينو، بسياري . نيز از ويژگي كارهاي اوست 28توپوگرافي تركيب توده با. را داشت محيط بيرون

كارهاي اوليه او به دوره چند عملكردي و نئوكالسيك مربوط مي . از كارهايش را به اتفاق او انجام مي داد
آلتو با ستايش هاي گيدئون در كنگره سيام به معماري مدرن روي  1930ر سالهاي د. )9: 1382المپونياني،(شد
بعد از دوران جنگ گرايشهاي آلتو به  .آلتو را پدر معماري مدرن اسكانديناوي مي دانند) . 9: 1382المپونياني،(آورد

  .موضوعات اجتماعي و روان شناسي مشاهده مي شود
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  )1900-1974( 29لوئي كان 
  

  
خانواده او دز زمره مهاجران . لوئي كان متولد استوني بود
تحصيالت معماري خود را در . يهودي روس يه امريكا بودند

معماري با خصوصيات فيلسوفانه كان . فيال دلفيا انجام داد
در فضاي  نور استفاده ازاي دراحساسهاي شاعرانه . است

فضا خواهد بود كه براي او يك فضا زماني . معماري داشت
. 30چگونه بوجود آمده است انسان بتواند بفهمد كه آن فضا

طبيعي ، فضاي كامل  فضا بدون نورلويي كان معتقد بود 
از  او.نور، احساس انساني ، احساس مكان و آداب و رسوم انساني از موضوعات مورد توجه او بودند سكوت و. نيست

 بطوريكه ، داشترار كه تحت تأثير سبك آلتو قبود معماراني 
ن گالري هنر وتاريخ گرايي نوين را با طراحي بناهايي چ

و ساختمان تحقيقاتي و پزشكي ) 1951 - 3(ال سدانشگاه 
. به اياالت متحده معرّفي كرد) 1960(ريچاردرز در فيالدلفيا 

كان همينطور متأثر از بناهاي باستاني و شكل طراحي 
فضاي ساختمان را به رسمي و سنتّي بود كه موجب شد او 

هر بخش كه در آن خدمات رساني مي شد و ياخدمتي 
او نيز مانند لوكوربوزيه . صورت مي گرفت تقسيم كند

براي انستيتوي مديريت هندوستان كه ساختمانهاي آجري . فرصت پيدا كردنايده هاي خود را در جهان سوم پيدا كرد
در كارهاي او ويژگيهاي راسيوناليستي به همراه . مي باشد31زمصالحنمونه تاثيرپذيري فرم اطراحي كرد ) احمد آباد(

توجه لويي كان به ويژگيهاي نمادين فضا او را در زمره معماران . گرايشهاي بروتال در استفاده از مصالح ديده مي شود
  . پسا مدرن نيز جاي مي دهد

  

  )1926-1992(جيمز استرلينگ

پدرش مهندس كشتي بود و از اين جهت . يك معمار انگليسي مطرح شداو در گالسكو متولد شد و لي به عنوان 
در نيمه دوم قرن بيستم . استرلينگ عالقه ويژه اي به استفاده از شاكله ساختاري كشتي در معماري مدرن داشت
او در كارهايش ويژگيهاي . ميالدي كارهاي او روندي پيش گرفت كه نشان از فاصله با مدرنيسم رايج داشت

استفاده از عناصر معماري كالسيك به كارهاي او ويژگيهاي پست . ليستي و حتي استعاره اي را دنبال مي كردفرما
  . مدرن داده است
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  :به سوي معماري پست مدرن
  

، سبك استفاده از فوالد و شيشه به طور گسترده در ساختمانهاي اداري مورد استفاده قرار گرفت 1960در طول دهه 
و استفاده از طبيعت پالستيك بتن  "زيهكوربو"كه با الهام از روش خاص ديگري نيز متداول بود  اما سبك معماري

در  TWAترمينال . بود داده بودند مناسبي ي كه فعاليتهاي مختلفي را در خود جايبود كه بخصوص براي سازمانها
استفاده از روش هاي مجسمه  با طراحي شد كه سبكي) 1960(سارنين  رواه كندي در شهر نيويورك، توسط افرودگ

استفاده از منحني هايي براي نشان دادن رفت و برگشت هواپيما و ساخت بالهايي در طبقات در . سازي و پرمعني بود
  . شكل اتاق ها در  داخل آن، هدف از نمايي اصلي ساختمان را نشان مي داد. واقع تداعي پرواز بود

ن آساز عمومي صورت گرفت كه از  هاي بي سابقه اي در سطح ساخت ودو دهه پس از جنگ جهاني دوم، پيشرفت
زماني كه موج ناسيوناليستي كاهش يافت و . جمله تسهيالت و ساخت مكانهاي تفريحي، هنري و آموزشي بود

رور ملي در فرهنگ پديد آمد كه كانون فعاليتهاي غنوعي . نوسازي ساختمان هاي ويران شده بر اثر جنگ شروع شد
تعداد ساختمانهاي دانشگاهي در بريتانيا به دو  بطوريكه دانشگاه هاي جديدي تأسيس شدند  . معماري شدمهم 

وفن آوري آنها، به دست آوردهاي  برابر رسيد چرا كه  دولت خواستار آن بود كه هماهنگ با كشور هاي غربي 
  . آموزشي برسد

لن هاي تئاتر و نمايش، به صورت گسترده اي بخصوص در رت، تاالر اپرا و ساسساخت گالري هاي هنر، سالنهاي كن 
مدرنيسم كه پيش از جنگ جهاني دوم از سوي ديكتاتورها رد مي شود و . انجام شد اياالت متحده اروپا وسرتاسر 

 اين جريانهاي نوين مقدمه اي براي فرار از .ل  به جريان اصل در معماري شدياقليت مردم به آن اعتقاد داشتند، تبد
  . مدرنيسم جعبه اي بود كه سالها از سوي منتقدان مدرن مطرح مي شد

ساختمانهايي را با بتن ساخت كه پيش از جنگ، طرح آنها را آزمايش كرده بود و در  "پير لوئيجي نروي "در ايتاليا، 
الر فيالرمونيك در ساخت تا. بود) 1960(مينه كارهاي برجسته او طرح استاديوم در روم براي بازيهاي اُلمپيك سال ز

تكميل شد، يكي از مهم ترين بناهاي فرهنگي و ابتكاري در سال ) 1963(برلين، توسط هاني شارون كه در سال 
گرچه نماي ظاهري آن چندان جالب توجه  نبود اما تاالر اجتماعات آن شامل صندلي هاي .  هاي پس از جنگ بود

فته بودند كه به گلخانه اي متصل مي شدند كه تمام فضاي اجراي به صورت رديف هاي مورب و شيب دار قرار گر
  .اُركست و رهبر گروه را پوشش مي داد

 كنزو". در ژاپن، معماري هايي به شكل بومي پيدايش يافتند كه به لحاظ بين المللي نيز به رسميت شناخته شدند
اودر اين . مشهور بود) 1964(در توكيو در سالو ساخت دو استاديوم بزرگ مسابقات المپيك  به خاطر طراحي "نگهتا

  . بنا از بتن در ساخت طبقات استفاده كرده بود كه با كمك فوالد به شكل معلّق در آمده بودند
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  :32بروتاليسم 

منتقدان واژه بي . غوي به معناي خشن و بي رحم استبروت از نظر لواژه 
و مصالح  " زيهكوربو "ا براي نشان دادن آثار رحم گرايي و جانور خويي ر

. مورد استفاده او در ساخت و ساز و كيفيت خاص بناهاي او، به كار بردند
اين رويكرد ه آليسون و پيتر اسمتيون از جمله معماراني در بريتانيا بودند ك

جيمزاسترلينگ به همراه شريك خود جيمز . را در معماري توسعه دادند
اليسم را پايه گذاري كردو در ساخت گوآن، نوع ديگري از اصول و نظم بروت
، كتابخانه دانشكده تاريخ )1959-64(برج دانشكده مهندسي دانشگاه لييتر

اساس بروتاليسم به نمايش . ، از شيشه به جاي بتون به عنوان مصالح اصلي استفاده كرد)1964-9(در كمبريج 
  . اق آميز به خود گرفتگذاشتن زمختي مصالح و به ويژه بتن بود اما رفته رفته حالتي اغر

  
  : 33ديسگرايينت

  
فرنك لويد رايت با گرايشهاي تنديسگراي . گرايشهاي تنديس گرا در آثار معماران مدرن از همان ابتدا نيز مشهود بود

در موزه . خود در خانه آبشار، حجمها و فضاها را با طبيعت تركيب كرد
. ده مي شدگوگنهايم نيز اين ويژگي تنديس گون بودن معماري دي

اين نگاه به معماري با اين عقيده همراه بود كه عملكرد مي تواند تابع 
ار اين رو ساختمانهايي مانند يك . جنبه هاي هنري معماري نيز باشد

اين ساختمانها يا بطور كلي داراي ويژگيهاي . مجسمه ساخته مي شد
مانند (زيبايي شناسي و تركيب بندي تجسمي صرف بودند 

  . و يا از روشي استعاره اي و سمبليك نيز بهره مي جستند) ي حجاري شده كوربوزيهساختمانها
نشان داد صرف تنديس گون بودن معماري براي او مهم نيست بلكه جنبه هاي 34كليساي رونشانلوكوربوزيه در 

فرودگاه ( TWAرودگاه يورن اوتزن نيز در اپراي سيدني و نيز ارو سارنين در ف. معناگرا نيز در اين زمينه نقش دارند
تن توجه خاصي داشت و ببه كيفيت و خاصيت پالستيكي  سارنين  .با اين رويكرد معماري خود را آفريدند)كندي

ساختمانها را با دادن فاصله زياد بين  "سارنين". بخش اعظم طراحي خود را مرهون سبك اكسپرسيونيسم آلمان بود
در رقابتي براي طرح سالن اُپرايي ) 1956(ورن اوتزون بود در سال ي .تدو ستون طبقات و به شكل منحني مي ساخ

تكميل شد البته پس از آنكه اوتزون ) 1973(اين ساختمان در سال . در شهر سيدني در كشور استراليا، برگزيده شد
ادامه . "آروپ"مهندسي  هوشمند و ماهر به نام در شرايطي تلخ و دشوار از كار كناره گيري كرد اما طرح توسط 

علي رغم اين بحران، اين نمونه اي محكم از اين واقعيت است كه وجود غرور و عرق . يافت و به مرحله عمل در آمد
سالن اُپرا در دماغه بلند كه تا بندر سيدني امتداد داشت . ملّي چگونه موجب ساخت اثري خاص از معماري مي شود

به بادبان عظيمي بود كه ياد آور سبكي بود كه سارنين در ترمينال ساخته شد كه داراي ساختاري بتني و شبيه 
TWA به كار برد و بيشتربه خاطر تأثير آن و چشم انداز خاص آن شكل گرفت تا داليل كاربردي آن.  
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  :معماري به سوي آينده
  

  :آرشي گرام
آرشي گرام زاده عصر تحوالت گوناگون به ويژه در 

  .و  عصر بيتل ها. عرصه فرهنگي است
گروه آرشي گرام شامل شش معمار جوان انگليسي 

مجله آرشي گرام را منتشر  1961بودند كه در سال 
پيتر كوك، : اين شش معمار عبارت بودند از. كردند

وارن چاك، دنيس كرامپتون، رون هرون، ديويد 
  .گرين و مايكل وب

آنها شيوه كار خود را معماري ترسيمي نام گذاري 
شهر و "ن نمايشگاه كه به نام كردند و با اولي

ذار كردند خود را به برگ 1963در سال  "زندگي
  ).18: 1382المپونياني،(دنيا معرفي كردند

طرح هاي آنها به گونه اي خيال انگيز بود و به 
دنبال تحقق آرمان تحقق نيافته فوتوريستها در 

از طرح هاي معروف .  توسعه تكنولوژي جديد بودند
، )پيتر كوك( "پريز در شهر"ه آنها  مي توان ب

) پيتر كوك("شهر نمونه"، )هرون("شهر رونده"
  .اشاره كرد

ايده هاي آنها بعدها توسط متابوليستهاي ژاپني 
   .پيگيري شد

  
  
 

  :متابوليستها
از مهمترين آنها در عرصه معماري ظهور گروه . در خاور دور نيز تاثيرات مهمي گذاشت 1960جنبشهاي سالهاي 

پرداختن به . كوروكاوا از مهمترين بنيانگذاران مكتب متابوليسم در ژاپن به مشار مي رود. يست بودهاي متابول
ديالكتيك فضاهاي عمومي و خصوصي و ساخت فضا به صورت انبود و با تكنولوژي پيشرفته، با كمترين حجم و زمان 

  .ساخت از ايده هاي اصلي متابوليستها بود
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  : 35معماري سازه گرايي در
  

گرايش به استفاده از سازه در معماري پيش از آنكه در معماري هاي 
تك خود را نمايان كند در برخي از آثار پيشين و آغازين دوران مدرن 

 صداقت دركه در جستجوي برالخه . نيز خود را به نوعي نشان داده بود
 "بورس آمستردام  "سازه به نمايش گذاشته شده دربود با  معماري

لوكوربوزيه نيز در طرح . فرم نقش دارند عوامل سازه دره نشان داد ك
بعد از ان، ميس . از يك سازه كششي در سالن همايش استفاده كرد) طرحي كه اجرا نشد(36كاخ شوراها در شوروي

 . وندروهه نيز از تكنولوژي آهن و شيشه در فرم معماري بهره بود

ودند كه سازه را به عنوان يك عامل اصلي در شكل و فرم معماري اين نمونه ها نقاط شروع براي جرياني در معماري ب
  . قلمداد كند

  
  )38تكنولوژي برتر(37معماري هاي تك

 
در دوران مدرن، ماشين و فناوري به عنوان يك موضوع محوري محسوب مي شد و بسياري تكنولوژي را دستاورد بزرگ 

معماري مدرن به دنبال نمايش ماشين بود، معماري هاي تك در در يك تعريف عام مي توان گفت اگر . مدرنيته مي دانستند
  . جستجوي به نمايش گذاشتن اجزاي آن ماشين بود

اين . توسعه يافت 1960خر دههدر اواو تك در دوره مدرنيسم  -معماري هاياز نظر بررسي تاريخي سبك ها، 
در غير . ه اي توجيه پذير بود توجه مي كرددر طراحي نمادهاي ارگانيك فقط به زمينه اي كه از لحاظ سازمعماري 

يي شناسي حظات زيباهاي اقتصادي مدرن  كه طبيعتا جايي براي مال ضرورت اين صورت به اصل سودمند گرايي و
  ). 194: 1381قباديان، (كامال پايبند باقي مانديا اتصال به طبيعت ندارد، 

ك ناز پرورده ي معماري امروز و كود شد متولد1960دهه كه دراست سبكي معتقد است هاي تك ) 1380(هوكر
  . 39محسوب مي شود

. ي بارز در اين رابطه استنمونه ا در پاريسپمپيدو مركز  
رنزو  توسط ريچارد راجرز و1971اين مركز كه در سال 

. ساختماني شبيه يك پااليشگاه استپيانو  طراحي شد 
غراق استفاده از سازه و تاسيسات نمايان به شكلي كامال ا

آميز،اين بنا را سمبل بي نظير معماري هاي تك در دهه 
مركز پمپيدو را مي توان تحقق . ميالدي نمود 70

معماري هاي تك به دنبال . روياهاي آرشي گرام دانست
از . نمايش تكنولوژي به عنوان دستاورد عصر جديد است 

ويژگيهاي معماري هاي تك مي توان به موضوعاتي اشاره 
به نمايش گذاشتن اليه هاي مختلف بنا، ساختار و اجزاء بنا ، استفاده از سازه به عنوان ترئينات ، : داشت مانند

  .استفاده از بام به عنوان نماي پنجم 
راجرز معتقد است درعصر . رنزو پيانو، ريچارد راجرز، نورمن فاستر معروفترين معماران هاي تك به شمار مي روند

بيشتر اوقات مانند كاالتراوا، تك  - معماران هايبرخي از .  رخانه هاي باستان زندگي كردتكنولوژي جديد نمي توان د
   .مي سازند. ... حشرات و، حيوان، انسان ، ساختمانهاي خود را شبيه موجودات زنده 
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  )1937-(....رنزو پيانو
با همكاري ) 1971-77(يدوطرح مركز پمپ. معمار هاي تك ايتاليايي كه در مدرسه پلي تكنيك ميالن تحصيل كرد

تاكيد پيانو بر مساله هويت . ريچارد راجرز او را به اوج شهرت در معماري رساند و باني سبك هاي تك خوانده شد
مركز پمپيدو يادآور زيبايي شناسي رمانتيك طرح هاي سنت اليا و آرشي ). 1382المپونياني،(فرهنگي ماشينيزم بود

يت خود با تلفيق ويژگيهاي اكولوژيكي به معماري خود راه معماري اكو تك را پيش پيانو در ادامه فعال. گرام بود
  . گرفت

 
   )1933-(.....ريچارد راجرز

او جزء . كه به همراه پيانو طراح مركز پمپيدو و از پيشگامان هاي تك به شمار مي رود نگليسي متولد فلورانسمعمار ا
. او ساختمان بيمه لويدز لندن استاز مهمترين طرح هاي . لندن نيز بود 4گروه 

تاثير معماري عملكردگرا در كارهاي او و تلفيق با ويژگيهاي سازه اي از مشخصه 
  .برنده جايزه پريتزكر شد 2007راجرز در سال . آثار اوست

  
  )1935- (....نورمن فاستر

معمار مشهور انگليسي در دهه هاي اخير با همكاري ريچارد راجرز دفتر گروه 
 .او از مهمترين نمايندگان معماري هاي تك است. لندن را تاسيس كردچهار 

  . است 40از مهمترين طرح هاي او گنبد رايشتاك
  

 ها ها و پارادوكس چالش: ي هاي تكمعمار
و در دوران اوج گيري معماري هاي تك از يكسو همزمان با  1980سالهاي  

  . بشهاي سبز گرديدجنبشهاي ضد سرمايه داري جديد و و از سويي ديگر جن
. مساله مطرح شده از سوي معماران و نظريه پردازان معماري در اين دوران، انتقاد از سيطره سازه بر معماري بود

از اين منظر بود . كرد) نئو كاپيتاليست(رفته رفته اين معماري خود را تبديل به نمادي براي دوران سرمايه داري نوين
بانك نمادي از اين سرمايه داري جديد شد بطوريكه مارشال برمن ) رح نورمن فاسترط(كه ساختمان بانك شانگهاي 

  . دانست 41يادواره اي براي جهان سرمايه داريرا شانگهاي 
انتقادها به معماري هاي تك تنها به اين محدود نشد بلكه طرفداران جنبشهاي زيست محيطي و احزاب سبز مخالفت سرسخت 

براي برطرف ساختن اين انتقادها گروهي از معماران هاي تك . ويران كننده محيط زيست ابراز داشتندخود را با اين ماشينيزم 
با استفاده از تلفيق موضوعات زيست محيطي به همراه دستاوردهاي 

  .تكنولوژيكي سبك اكو تك را بوجود آوردند
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  معماري اكو تك

  
تكنولوژي دركنار در اين نوع ساختمانها . ر معماري استد )تكنولوژي(تك ) + اكولوژي (اكومعماري اكو تك تركيب 

  .قرار مي گيرد طبيعت 
  
  

 معماري سبز
  

  )1936-(...گلن موركات
گلن موركات را معماري محيط گرا و . برنده جايزه پريتزكر شد 2002معمار استراليايي و متولد لندن كه در سال 

ر مقياسهاي كوچك و محلي هستند و عمدتا در يك زمينه ساختمانهاي او بيشتر د. طرفدار محيط زيست مي دانند
او در ساختمانهايش به دنبال موضوعات محيطي، انرژيهاي پايدار طبيعي و مصالح مدرن .  خاص اقليمي واقع هستند

كارهاي موركات را نمي توان به . در كارهاي اوليه او تاثير معماري ميس وندروهه را مي توان مشاهده كرد. است
در زمره معماري سبز گذاشت چراكه كارهايش حاصل اغراق آميز استفاده از طبيعت نيستند بلكه بيشتر  صراحت

  :او هنگام دريافت جايزه پريتزكر چنين عنوان كرد .هستند) و حتي نه زمينه اي( منطبق بر نيازهاي اقليمي
روشنايي، فضا، شكل، آرامش، صفا  زندگي به حداكثر رساندن همه چيز نيست بلكه زندگي پس دادن چيزهايي مانند

  . و شادماني است
 

 معماري پايدار
  

 اواخر رويكردهاي معماري خاصه در عنوان عامي است كه در معماري پايدار
 ادامه جنبش در موضوع طراحي پايدار. گرفته است توجه قرار مورد 20قرن 

 در ي وحوزه معمار در رويكردي جامع نگرتر با پست مدرنيستي اما هاي سبز
  .باشد مي43"نياز" و 42"توسعه " مفاهيمي همچون ارتباط با

فاكتورهاي  فاكتورهايي مشتمل بر مجموعه اي مرتبط از معماري پايدار
واقع  مقوالت تكنيكي است؛ در اكولوژيكي و- فرهنگي، محيطي -اجتماعي

به مسائل  عمده توجه خود را مانند جنبشهاي معماري سبز معماري پايدار
 موضوعات تكنولوژيكي سوي ديگر از و يكسو اكولوژيكي از محيطي و

موضوعات اجتماعي  با را آنها دهد بلكه سعي دارد نمي قرار) اكوتكمعماري (
ارزش نهادن به نيازهاي انساني  با معماري پايدار .عجين نمايد فرهنگي نيز و
يكي  در .بقاء آن دارد تداوم و ويژگيهاي يك مكان سعي در وسيله تاكيد بره ب

نظرگرفتن توانايي نسل  بدون در رسيدن به نيازهاي امروز :يعني  "پايداري"ازتعاريف اوليه پايداري آمده است كه 
  . رسيدن به نيازهايشان آينده در

درعين حال هدف  كند اما طورمستقيم اشاره نميه ب... اين تعريف هرچند به مسائل اخالقي، اجتماعي، اقتصادي و
  .دهد نشان مي طول زمان را در دارعام يك طرح پاي

  :پيدانمودن راه حلهايي است كه بتواند به نيازهاي توامان سه موضوع پاسخ دهد طراحي پايدار هدف از
  44اقتصاد منابع 
  45طراحي چرخه زيستي 
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  46طراحي انساني 
  :47برخي ازاصول طراحي درمعماري پايدارعبارتند از

  حفاظت ازمنابع - 1
  انرژي  
  آب  
  مصالح  

  اقل اتالفحد -2
  محدودنمودن آلودگي -3
  نگهداري ازطبيعت -4
  تعادل زيبايي وكارايي -5
  مقياس قرارگاه هاي انساني - 6
  ارزش نهادن به ويژگيهاي محلي وتنوع -7
  حفظ سالمت ازطريق محيط -8
  هدف نهادن برمبناي پيشگيري ازبيماري -9

  اصول براساس زندگي ودردسترس بودن براي همه - 10
  لهاي محلي براي نيازهاي محليراه ح - 11
   دست يابي به استخدام - 12
  ارزش نهادن به فعاليت رايگان - 13
  كاستن ازترس جنايت - 14
  دسترسي به همه امكانات توسط حمل ونقل عمومي - 15
  فرهنگ وفراغت -16
  دسترسي به دانش ومهارت - 17
  توانمند سازي اجتماع - 18
  

 
 
 

                                                 
  11: 1379برمن،  - ١
  )17-25صص (اصرغرب معماري مع - 2
   تجربه مدرنيته: نك  - 3
  )293ص (اززمان ومعماري - 4
عملكردگرايي به معني تبعيت فرم از عملكرد دروني . مي دانند) Functionalism(معماري مدرن را بسياري يك معماري عملكردگرا - 5

عملكرد گرايي را برخي توسعه تكنيكي . كرد است مي باشدبنيان گذار اين نگاه لوئيس ساليوان و شعار معروف فرم تابع عمل. يك بنا است
  ).130: 1382المپونياني،: نك به(راسيوناليسم نيز مي دانند

  )243و 397-398صص (فضا ، زمان ، معماري - 6
7 -The Architecture Collaboration 

  )51-52صص (اصرغرب ، معماري مع) 400-406صص (، فضا ، زمان ، معماري) 651-652صص (هنردرگذرزمان  - 8
  )37-58صص 1ج (}2{تاريخ معماري مدرن :نك  - )48-55صص (اززمان ومعماري

هرمان موتزيوس و پيتر بهرنز از . انجمن وركبوند در آلمان تشكيل شد و توجه اصلي خود را به صنايع دستي و كارهاي صنعتي قرار داد - 9
يس ماشينيزم را مانند ابزاري اصالح پذير مي دانستند كه مي توانست در جهت بهبود بانيان اين انجمن بر خالف جنبش هنر و پيشه در انگل

  .كيفيت توليد به كار رود
  )189ص (اسطوره شناسي سياسي : نك  - 10
  )63-68صص(، معماري معاصرغرب ) 343-345صص (، فضا ، زمان ، معماري) 646-648صص(هنردرگذرزمان  - 11

  )69-74صص(اززمان ومعماري
  )35-36صص (، اززمان ومعماري) 649ص (نردرگذرزمان ه - 12
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  )67-68صص (معماري معاصرغرب  - 13
  )75- 83صص (، اززمان ومعماري)61-63صص(، معماري معاصرغرب ) 423-462صص(فضا ، زمان ، معماري - 14

  )116- 121صص 2ج (}2{تاريخ معماري مدرن :نك 
  )426-427صص (فضا ، زمان ، معماري - 15
  )104-106صص (ي درمعماريزيباشناخت- 16
  )62ص 1ج (}2{تاريخ معماري مدرن :نك  - )428ص (فضا ، زمان ، معماري - 17

18 -Future City 
  )103ص 1ج (}2{تاريخ معماري مدرن :نك  -) 432- 438ص(فضا ، زمان ، معماري - 19
  )84-94صص(، اززمان ومعماري)463- 484صص(، فضا ، زمان ، معماري)653ص(هنردرگذرزمان  - 20
  .كه در كارهايي مانند كران هال يا خانه فارنزورث ديده مي شود متاثر از مكتب شينگل است "ساختمان روي سكو"ايده  - 21
  .كارهاي دوره جنگ او را شيوه نئوكالسيسيزم رمانتيك مي خواند) 1382(المپونياني - 22
  .بود) G)Gestaltungاو از اعضاء موسس مجله  - 23
  .فضاها كامال باز و يكسره مي باشندپالني كه در آن  - 24
  )94- 100صص (، اززمان ومعماري)485-525(فضا ، زمان ، معماري - 25
  )420؛ ص  2ج ( بوطيقاي معماري : نك  - 26
  )497-499و  114، 106صص (فضا ، زمان ، معماري - 27
  )174ص (انديشه وتدبير درطراحي معماري  - 28
  )100-108صص (اززمان ومعماري - 29
  )76ص (ايده ، فرم ، معماري : نك  - 30
  )373؛ ص  2ج ( بوطيقاي معماري : نك  - 31
  Modern Architecture(pg: 262) -)159-164و  80صص (اززمان ومعماري - 32
  ) 72-77صص (، معماري معاصر غرب ) 164-170و  80صص (اززمان ومعماري - 33
  )671-673صص (هنردرگذرزمان  - 34
  )171-188صص (اززمان ومعماري - 35
  )82ص (اززمان ومعماري - 36
  )114-128صص(معماري معاصر غرب  - 37

38 -High Tech 
  157: 1380هوكر، - 39

اين ساختمان محل . است برليندر شهر  آلماننام ساختمان پارلمان ) Reichstagsgebäude :آلمانيبه ( ساختمان رايشستاگ -  40
سر انجام در سال . پارلمان به آتش كشيده شده بوده است ها نازيبوده، و در اين سال به تحريك  1933تا  1894از سال  آلمانرلمان پا

 .به اين مكان بازگشت پارلمان آلمانهاي گسترده،  و پس از بازسازي 1999

  
  )33ص (نومدرن ها كجايند؟ : نك  - 41

42 - Development 
43 -Need 
44 - Economy of resources 
45 -Life cycle Design  
46 - Humane design 
47 - sustainable architecture, Brian Edwards, pgs:243-245 
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  :بخش چهارم 

  دوران پسا مدرن 
  

  چيست؟1پست مدرن
شناسايي و مرزبندي پاسخ دادن به اين پرسش كه اساسا پست مدرن چيست؟ كار چندان آساني نيست و به تبع آن 

مدافعان پست مدرن آن را واكنشي در برابر عميق ترين بحرانهاي . نيز همينگونه استميان مدرن و پست مدرن 
ظهور پست مدرن در حوزه . ا و به معني شكست و ناكامي روشنگري و عقالنيت مي دانندمعنوي وفلسفي عصر م

در برخي از حوزه ها به عنوان جرياني مثبت و سازنده قلمداد مي شود و در برخي ديگر . هاي مختلف متفاوت است
بزرگترين . ر مي آورندبه شمادانند و برخي آنرا گسست وعليه مدرن  تداوم مدرن مي برخي آنرا. مورد نكوهش است

  .مدرنيته ميدانست نيچه مشكل بزرگ بشريت را. فيلسوف پسا مدرن در قرن بيستم نيچه بود
پست مدرن دوران اعالم و ابراز مرگ پديده . 4است 3يا سقوط من 2از مفاهيم زير بنايي پست مدرن مرگ خود

در كتاب چنين گفت  نيچه). ژاك دريدا(رگ معنا، م)روالن بارت(، مرگ مولف)فرانسوا ليوتار(مرگ ايدئولوژي: هاست
مرگ خداي نيچه  اعالم. "مرده است نشنيده است كه خدا هنوز آن زاهد پير درجنگلش  آيا": زرتشت مي نويسد

چيزي بايد  خال بااين .بود ..ي آگنده ازپوچي ، آوارگي ويها محيطبوجود آورد به طوريكه دستاورد آن خال عظيم 
  . ين بودآن ماش شد و پرمي

روشنگري و از ديدگاهي حمله به توتاليته عقل مدرن  عقل و له به دستاورد هاي علم وحماساس تفكر پست مدرن 
براي ) 1934(اسپانيايي شاعر فدريكو انيس  اولين بارواژه پست مدرن را . است

جهان پست مدرن . استفاده كرد شعر مدرن برابر نوعي واكنش شعري در
محو و هرنوع مرزبندي جهاني كه در آن . است"زوس ديوني"شهوت جهان 

هر رفتاري خصوصي محرمانه نيست بلكه جهاني كه در آن . زائل مي شود
حان پست مدرن راز اين رو است كه ميشل فوكو از ديگر شا. است آزاد رفتاري

از اين منظر پست مدرن مدافع هدونيسم  .كتاب تاريخ جنسيت را مي نويسد
اگر توان تغيير يا درك نظامي را نداريم و يا توان انتقاد از ..... به شمار مي رود

  5...آن را پس مي توان راحت نشست و از آن لذت برد
  :از اين ديدگاه است كه ميالن كوندرا در كتاب جاودانگي مي نويسد

اگر ما نتوانيم اهميت جهان را، جهاني كه خود را مهم مي داند بپذيريم، اگر 
ن خنده ما پژواك نداشته باشد، فقط يك انتخاب پيش رو اين جهادر ميان 

داريم، قبول كردن جهان بطور كلي و آن را به صورت موضوع بازي خود 
  6...درآوردن، آن را به شكل يك اسباب بازي درآوردن

ان از واژه و نيز گريز... دنياي پست مدرن مملوء از واژه هايي مانند پراكندگي، نسبيت، تكثر، چندمعنايي، ابهام و 
به پنج پارادايم نظري تعيين كننده پسا مدرن اشاره مي ) 1386(نسبيت كيت .هايي مانند حقيقت و واقعيت است

نشانه شناسي، ساختار گرايي، پسا ساختارگرايي و (زبان شناسي-3.زيبايي شناسي -2.پديدار شناسي -1: 7كند
  .فمينيسم - 5.ماركسيسم- 4).ديكانستراكشن

  : را در حوزه هاي زير تقسيم بندي كرد8مدرن نقد پست مدرن ازتوان زمينه هاي به طور كلي مي 
  . مدرن است قراردادن عقل تك ساحتي محوراصلي ترين انتفاد پست مدرن از مدرن : عقالنيت 

به  "كمونيسم "و"يبراليسم ل"حمله به .رپايان ايدئولوژي است  عصپست مدرن ها معتقدند عصر حاضر : ايدئولوژي 
  .نوان ايدئولوژيهاي ناموفق مدرن از اين جهت استع
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ست در حاليكه از ديدگاه مدرن تاريخ يك جريان خطي تاريخ مجموعه اي ازگسستها ها معتقدند پست مدرن: تاريخ 
  .دارد

واقعيات بازتاب سطحي  .موجب سيطره رسانه ها گرديده استبه سوي دهكده جهاني حركت به سوي : رسانه ها
  .ندهست رسانه ها

  .بودن موضوعات است چند واقعيتيدنياي پست مدرن به دنبال : كثرت گرايي 
  .كند انسان درزبان زندگي مي: معتقد است هايدگرچنانكه . سازد مي زبان واقعيت راپست مدرن ها معتقدند : زبان 

 !ان نيست آنقدرهم تحت تسلط انس )كه آمال دنياي مدرن است(تكنولوژيپست مدرن معتقد است  :تكنولوژي
  .انسانها بگذاردزندگي بنابراين مي تواند از حالت ابزار خارج شده و تاثير بسياري بر 

  
را مي توان زمينه ساز بحران هاي دوران آخرين مدرن و آغاز به ظهور دوران جديد پسا مدرن  1960اتفاقات سالهاي 

ز سالهاي آغازين قرن بيستم ميالدي آغاز در عرصه هاي مختلف دانست هرچند كه از لحاظ انديشه اين جريانها ا
و پس از آن شاهد موضوعاتي است مانند جنبشهاي دانشجويي، مباحث حقوق شهروندي،  1960سالهاي . شده بود

مواضع ضد جنگ و شروع دوران جنگ سرد، موسيقي راك، جنبشهاي انقالب سبز، شروع دنياي ديجيتال، اكتشافات 
  ....و  9ر خاور ميانه، چالشهاي نيروي هسته ايفضايي، كشف منابع نفتي عظيم د

  
  معماري پست مدرن

  
معماري مدرن در نيمه دوم قرن بيستم دچار دگرگونيها در آرمانها و نگرشهاي خود شد به طوريكه حتي پيشگاماني 

وي منتقدان به چون لوكوربوزيه نيز طرح هايي ارائه نمودند كه با نسخه هاي اوليه معماري مدرن كه اغلب از س
. اين جريانها بستري براي پديدار شدن معماري پسا مدرن گرديد. مدرن جعبه اي خوانده مي شد تفاوت داشت

طرح هاي آنتونيو گائودي نشان . از سوي معماران دوران مدرن پيشتر صورت گرفته بود 10عدول ازمعيارهاي مدرن
. اند اما داراي تفاوتهاي محسوسي با  معماري مدرن هستند داده بود علي رغم اينكه در دوران مدرن اتفاق افتاده

نمونه هاي بعدي نيز شامل . كوربوزيه نيز در طرح كليساي رنشان شعر ديگر از آنچه پيشتر مي سرائيد را ارائه كرد
فراهم اين نمونه ها زمينه ظهور و بروز معماري پست مدرن را . آثار معماراني همچون يورن اتزن و ارو سارنين بود

   .ساختند
از ديگر ويژگيهاي . شده بود درآمدن معماري يه صورت نوعي شوخيمعماري پست مدرن در برخي نمونه ها موجب 

. بودن استارزشي  چند هم آن و حال ، هم اين و ، رابطه گذشته وبودنالتقاطي  ، پلوراليستي ومعماري پست مدرن 
  . دانسته مي شود "كيچ "هنر موسوم به هنر پست مدرن در برخي از نقدها 

 بريده است معماران به اين انديشيدند كه در ها تمامي سبك با روشن شدن اينكه معماري مدرن ارتباطش را بعد از
  .11اصول دوره هاي پيشين بازگردند به مباني و سبك پست مدرن بارديگر

  .است ...پهلويي و جستجوي ايهام ، دو درمعماري پست مدرن 
 15دررا مرگ معماري مدرن  زمان  80و  70عنوان يكي از منتقدان معماري مدرن در دهه هاي جنكز به  چارلز
اين نقطه سمبل شكست معماري . 13اعالم كرد 12پرويي آيگومسكوني  تخريب آپارتمانهاي همزمان با 1972ژوئيه 

  . مدرن جعبه اي به شمار مي رفت
پست مدرن ، معماري پاپ ، خوشه چين ، طرفدار تمثيل معماري . معماري پست مدرن مخالف سبك بين الملل بود

  .و استعاره و به دنبال خارج شدن از حصارهاي امنيتي قبايل ، سنتهاو اديان بود
معماران پست مدرن در ايده هاي خود در جستجوي اصول و فرمهاي جديد براي نوعي معماري با استعاره هاي قابل 

  .و رسيدن به مكانهاي با هويت از ديگر موارد به شمار مي رفتند توجه به ساكنان بنا. فهم جهاني بودند
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  )1939-(....چارز جنكس
  

او زير نظر . معمار و منتقد امريكايي كه ابتدا در رشته ادبيات انگليسي تحصيل كرد و سپس به معماري روي آورد
تاريخ و نظريه هاي معماري در  منتقدان بزرگ معماري مانند زيگفريد گيدئون و رينر بنهام آموزش ديد و استاد

اصطالح پست مدرن در معماري را  1977كه در سال است نخستين كسي چالرز جنكز . دانشگاه هاي مختلف گشت
) 1977(جنكز اصطالح پسامدرنيسم را در كتاب زبان معماري پسا مدرن .14به معني جدايي از مدرنيزم به كار برد

، معماري پرش )1993(، معماري امروز)1986(ست مدرنيسم چيست؟نويسنده كتابهاي چون پاو  .15رواج داد
برخي از ويژگيهايي كه جنكس . است )2007(و مدرنيسم انتقادي) 2002(، الگوواره جديد در معماري)1995(كيهاني

   :شمرد عبارتند از براي معماري پست مدرن برمي
معماري پلوراليستي و التقاطي، شهر نشيني و فرهنگ 

وارانه يا شبيه انسان، رابطه ميان گذشته و شهري، انسان 
حال، رابطه مضمون، محتوا و معنا، رمزگذاري مضاعف يا زبان 

  .16دوگانه، چند ارزشي بودن و تفسير مجدد سنت
جنكز كمتر آثار معماري مطرح دارد اما در زمينه طراحي 
تنديس و منظر پروژه هاي نام آشنايي مانند پارك ادينبورگ 

او همراه سعي داشته با جريانهاي . سانده استرا به انجام ر
پيشرو در معماري همگام باشد و از اين رو در سالهاي اخير از 
جريانهاي ساختار زدا، فولدينگ و نظريه هاي پرش كيهاني 

 . ، از اين نقطه نظر است17عبارت معروف او ، فرم تابع ديدگاه جهاني است.  زياد سخن رانده است

 
  )1906 -2005(فيليپ جانسون

معمار تاثير گذار امريكايي در قرن بيستم كه ابتدا در هاروارد زبان شناسي و فلسفه خواند و سپس به معماري روي 
كه موجب آشنايي بسياري از بزرگان  1932در سال  18از بانيان اصلي نمايشگاه معروف سبك بين الملل. آورد

او به همراه ميس وندروهه مكتب دوم شيكاگو را شكل . 19معماري معاصر مانند گريپيوس، ميس و كوربوزيه شد
او زماني خانه شيشه اي را به تاثير از خانه . تغيير گرايش در كارهاي جانسون به وضوح ديده مي شود. دادند

در . را طراحي كرد AT & Tفارنزورث و به سبك كامال مدرن طراحي كرد و در عين حال چندي بعد ساختمان 
اي او گرايشهاي معماري فولدينگ نيز به سالهاي آخرين كاره

جانسون اولين برنده جايزه پيتزكر در سال . چشم مي خورد
  . بود 1979
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  )1925-(....20رابرت ونتوري
 

ماداميكه دست به انتشار كتاب هاي معروف خود  21رابرت ونتوري
در زمينه معماري پست مدرن و برشمردن ويژگيهاي آن نزده بود 

در فيال دلفيا به  1925او در سال . شنايي نبودمعماري چندان آ
دنيا آمد و در رهگذر معماري مدتي با ارو سارنين و لويي كان 

كتاب پيچيدگي و تضاد  1962زميانيكه در سال . همكاري داشت
در عرصه در معماري را نوشت كه اين كتاب زمينه معروفيت او را 

  ٢٢ماريمع در پيچيدگي وتضاد .نظري معماري فراهم ساخت
با همكاري همسرش دنيس اسكات براون از نظريه پردازان مطرح  1972در سال 

به . را به رشته تحرير در آورد ازالس وگاس بياموزيمبرنامه ريزي شهري كتاب 
. دارد پرتضاد وجود يك معماريپيچيده و تنش همواره در و ٢٣عقيده او ابهام

نگ كم مايه و بي تكلف مراكز ونتوري در كتاب از الس وگاس بياموزيم براي فره
  .٢٤تجاري ارزش قائل مي شود

  .برنده جايزه پريتزكر شد 1991در سال 
او معتقد است . او در يك كروكي مفهوم معماري به مثابه نشانه را مطرح مي كند

  اطاقك تزئين شده اردك و: معني يك بنا وجود داردو طريقه براي بيان محتوا  دو
  

Less is a bore25 
 

  :چارلز مور
  

 ساختمانها قادرند وبايد سخن بگويند .1

بايد قادرباشند . بنابراين بايد حق سخن گفتن داشته باشند  .2
مطالب متفكرانه ، عاقالنه ، قدرتمندانه ، مطبوع وحتي 

 احمقانه رابيان كنند

ساختمانها بايد ظرفيت پذيرش كالبدها واذهان مردم راداشته  .3
 باشند

نتزاعهاي احجام ساده هندسي ساختمانها نه تنها بايد برا .4
 مبتني باشند بلكه بايد داراي جاذبه هاي احساسي باشد

  26اتصال با گذشته راخلق وخاطره هارازنده كنندساختمانها بايد رابطه و .5
  

  :ديگر معماران 
  

  28هانس هوالين ، 27مايكل گريوز
  

طرح هايي مانند شمع سازي !) عضا غير قابل تصورو شايد ب( هانس هوالين با استفاده از نگاهي سمبليك
او طراح داخلي موزه . را به انجام رساند) 1968(آژانس مسافرتي در وين) 1974(، جواهر فروشي در وين)1964(رتي

  .آبگينه در تهران نيز مي باشد
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  :29معمارنيويوركي  5
  

نتيجه اين . نر مدرن نيويورك برگزار شددر موزه ه )CASE(كنفرانس معماران براي مطالعه محيطي 1969درسال 
در اين كتاب آثار معماراني مانند پيتر آيزنمن، مايكل . شد معمار 5 با عنوان 1972همايش انتشار كتابي در سال 

آرتور دركسلر در مقابل نظريه هاي ونتوري .و ريچارد مه ير چاپ گرديد) هيداك(گريوز، چالرز گواتمي، جان هجداك
اب را بدين گونه شرح مي دهد كه كارهاي ارائه شده صرفا معماري اند، نه رستگاري و نه نجات و جنكز، هدف كت

به خصوص ساختمانهاي سفيد رنگ  30و20ساختمانهاي مدرن دهه  تاثير اززمينه اصلي آثار اين معماران  .30زمين
ار كوربوزيه و نيز تجربه هاي نقاشان نوعي رويكرد فرماليستي به آث. بود ...)مانند ويال ساوا، استين و(لوكوربوزيه 
واژه نئو مدرن نيز در تشريح آثار آنها به . نام داده اند نيز "پست مدرن سفيد"به آنهااز اين جهت است كه  .كوبيستي

 .كار مي روند

  
 )1932- (....پيتر آيزنمن -1

  
قرن  80معمار و نظريه پرداز معماري كه از دهه 

ا به صورت جدي در بيستم ميالدي فعاليت خود ر
بود كه شيوه  5او از افراد گروه . معماري شروع كرد

خاص طراحي هاي او مورد نظر منتقدان معماري واقع 
مي دانند چراكه  فيلسوف -معمارآيزنمن را يك . شد

عالقه او به موضوعات فلسفي كه به ويژه بعدها در 
ارتباطاتش با ژاك دريدا مشهود بود او را در زمره 

در آثار او . معماران ساختارزدايي قرار داد نخستين
شيوه خاص قرارگرفتن عوامل ساختماني دررديفي 

) خصوصا در طرح هاي اوليه(ديده مي شود و از اينرو معماري او را  يه حالت عمودي) اليه ها(ازسطوح مسطح 
است معماران  او معتقد. ان استدر كارهايش نمايفرم  –برنامه توجه آيزنمن به رابطه . مي دانستند معماري مقوايي

طرح هاي او از سبك هاي مختلف دوره هاي اخير . برنامه ساختمان توجه ندارند مدرن به مسائل فرم مستقل از
گرايشهاي ساختار زدايي با توجه به شكافتن اليه هاي تاريخي ) 1983- 1989(در مركز وكسنر. تبعيت مي كند

نيز توجه به تعابير ) 1985(در قصرهاي رومئو و ژوليت. عه ديده مي شودسايت و استفاده از نمادهايي مانند قل
  . داستاني و ومضاميني مانند جدايي، وصل و رابطه منطقي از سوي آيزنمن ديده مي شود

ايده نوار (پروژه راينهارد گرايشهاي اخير آيزنمن به سوي مفاهيم فلسفي در علوم و در چند پروژه مطرح مانند 
نمايان )  1990(و پروژه ربستك) 1993(ز نمونه هاي معماري فولدينگ او نظير مركز كلمبوسو ني) موبيوس

  . است
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  )1934-(...31مايكل گريوز-2
قرن بيستم شهرت خود را در  70معمار امريكايي كه در سالهاي دهه 

گرايشهاي  او از اعضاء گروه نيويورك فايو بود كه. معماري پيدا نمود
كاري او را مي توان از ايده هاي لوكوربوزيه تا طرح هاي پست مدرن 

نقاش -عالقه گريوز به نقاشي و موضوعات تجسمي از او يك معمار. ديد
همچنين او نيز مانند آلوار آلتو شهرت زيادي در طراحي . ساخته است

تفاده اهميت دادن او به فرم معماري او را به سوي اس. لوازم خانه دارد
مانند (هاي تاريخي سوق داد و توليد فرمهاي باستاني در برخي از آثار او 

از مهمترين طرح هاي او مي توان به . مشهود است) شهرداري پورتلند
و خانه ) 1969(، خانه بناسراف)1982(ساختمان شهرداري پورتلند

مايكل  1970و  1960ساختمانهاي سالهاي .اشاره كرد) 1967(هانزلمن
يوز را مي توان در زمره ساختمانهاي نئو مدرن جاي داد اما در نمونه هايي مانند شهرداري پورتلند، استفاده مفرط گر
  .عناصر معماري كالسيك او را يك پست مدرن واقعي نشان داداز 

            
  )1938- (...چارلز گواتمي-3

  
سپس به . كرد در دانشگاه فيالدلفيا و زير نظر لويي كان و رابرت ونتوري تحصيل
: 1382المپونياني،(دانشگاه ييل رفت و زير نظر پل رودولف و جيمز استرلينگ كار كرد

گرايشهاي و تاثير ازميس وندروهه بود و سازنده  -معمارگواتمي يك  ).164
  .در كارهاي او ديده مي شود تنديسگرايانه 

  
  

  )1929- 2000(جان هجداك - 4
  

طرح هاي او بر روي كاغذ از او . شمار مي رفت از معماران هنرمند و مبتكر اياالت متحده در نيمه دوم قرن بيستم به
مدتي نيز در دفتر معماري . كامال مشهود است موندريان در طرح هاي او تاثير آثار. ساخته بود پژوهشگر -معماريك 

I.M.Pei پروژه هاي اوليه او خطوط راست، سخت و جدي وجود داشت اما رفته رفته در پروژه هاي خود . كار كرد
متعلق به نسل معماران دوره پست مدرن سفيد است كه ) هيداك(جان هجداك . ني نيز بهره گرفتاز خطوط منح

در آرژانتين و يا ) 1996(اين موضوع شايد در آثاري مانند چهره مدوسا. در جستجوي الهام از هويت انساني بودند
در پاراگوئه ديده شود اما در ) 1990(پروژه خانه هاول

. عات تجسمي بيشتر مشهود استطرح هاي اوليه او موضو
و خانه  نيم  خانه يك وخانه باي ،) 1967(خانه الماس

  . ديوار از اين نوع است
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 )1934- (...32ريچارد مه ير - 5

  
ريچارد مه . معمار نيويوركي كه در دانشگاه كرنل تحصيل كرد

 .ير را مي توان بزرگترين تجديد حيات گراي لوكوربوزيه دانست
 تنديسگري درصه عمده كارهاي مه ير استفاده از ويژگي شاخ
ازسبك معماري سنتي  را فرامپتون كارهاي او. است فضا

در  33سايه سبك لوكوربوزيهداند اما بدون ترديد  امريكايي مي
در سال زمانيكه ريچارد مه ير . اكثركارهاي او ديده مي شود

تزكر مطرح به عنوان جوانترين آرشيتكت برنده جايزه پري 1984
شد، تعداد زيادي از پروژه هاي معماري به او واگذار گرديد كه 

  . مهمترين اين پروژه ها مركز گتي بود
ما همه از معماراني نظير لوكوربوزيه، : ريچارد مه ير مي گويد

رايت، آلتو و ميس وندروهه تاثير گرفته ايم اما تاثير آنها بيشتر 
  . ده استاز برامانته، برميني و برنيني نبو

ريچارد مه ير معتقد است براي او اولويت در معماري با نور و 
ترتيب و تعريف فضايي در آنها با نور و فضا است، نه فضاهاي گنگ و نامفهوم و بدون مقياس بلكه فضايي كه 

  .مقياس بشري و فرهنگ معماري جوابگو است
ا به عنوان يك معمار بزرگ به جهان معماري خانه اسميت از اولين كارهاي او به شمار مي رود كه مه ير ر

او از طريق . شيوه استفاده از حجم هاي سفيد در زمينه هاي سبز در اكثر كارهاي او ديده مي شود. معرفي كرد
بر خالف گروهي كه كارهاي او را بدون توجه به . ايجاد اين تضاد ميان بنا و زمينه سعي در تاكيد بر زمينه دارد

او در موزه  .او معتقد به اهميت دادن به زمينه با استفاده از روشهاي نوين خلق فضا است زمينه مي دانند
  . زمينه را به داخل موزه كشاندفرانكفورت با استفاده از سقفهاي شيبدار شيشه اي، كليساي جامع قديمي در 

كليساي كاتوليك در  او از اين منظر مهم قلمداد شد كه يك معمار يهودي طراح مهمترين 2000طرح كليساي 
   .آغاز هزاره سوم بود
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  )ساختارزدايي(34ديكانستراكشن 
  

ساختار گرايي نوعي روش مطالعه است كه معتقد است ماهيت و گوهر 
ساختار ... حقيقي چيزها نه در خود چيزها بلكه در روابط ميان آنها است

رند و مي كوشند تا گراها زبان شناسي را همچون يك روش به كار مي گي
  .35دستور زبانهايي را ايجاد كنند كه شكل دهنده فرم و معناي اثر باشد

درك مي زبان كه از طريق  مطالعه ساختارذهني بشريبه  ساختارگراها
ذهن ، زبان است  از به عقيده ساختارگراها عامل مهمتر. شود مي پردازند

كشف قوانين  دنبال  بنابراين ساختارشناسي  به )خرد مدرن  برابر در(
ايگلتون معتقد  .است )گفتار -كردار(چارچوب فرهنگ  فعاليت بشري در

  .36پسا ساختارگرايي دال را از مدلول جدا مي كنداست در حاليكه ساختارگرايي نشانه را از مصداق جدا مي سازد، 
: دريدا مي گويد .از مهمترين نمود هاي انديشه هاي پساساختارگرايانه است) شالوده شكني يا ديكانستراكشن(ساختار زدايي

ويا كه آن ها ساختارزدايي جفت هاي مفهومي را كه اكنون بديهي و طبيعي فرض مي شوند را مورد تحليل قرار مي دهد گ
  .37آن ها به دليل مفروض بودن انديشه را محدود مي كنند....پيش تر و لحظاتي معين نهادينه نشده اند

تفكيك متن به و  بازكردن همه ساختارهاآنچه مورد نظر است . استمدرن خرد  نقدي به ساختارگراها و ساختارزداييانديشه 
  . ستاز متن ا استخراج تعبيرهاي مختلفآن و اجزاء 

جنبشهاي دانشجويي ، : قرن بيستم ميالدي جستجو كرد 60ريشه اصلي نگاه شالوده شكن را مي توان در تحوالت دهه 
   .گرايشهاي چپ گرا، نفي ارزشها، نسل اعتراضگر

كند  مي لحظه تغيير فرهنگ هردريدا معتقد است . در معماري ساختارزدا ديده مي شود تاثيرفيلسوف فرانسوي ، دريدا
  .نيست  )سياه وسفيد(ارجحيتي برتقابلها از اين منظر . ميسر است زندگي دردنياي چند معنايياست و مولف  از نوشتارجدا....

 .نطق بصري هستندفاقد م بناها به ظاهردر اين رويكرد . طراحي است ديكانستراكتيويسم يا ديكانستراكشن ، رويكردي در
از ويژگيهاي اوليه آن  اقليدوسي هندسه نا ره پارگي ، فرايند غيرخطي طراحي وپا ،درمقابله با نظم مدرن فرمهاي تجزيه شده 

  . است
  

   معماري ديكانستراكشن
 

: گلوس برگ در پيشگفتار كتاب واسازيِ برادبنت مي نوسيد
. ديكانستراكشن جانشيني براي زمان و فضاي پست مدرن است

و در واقع (پست مدرن با آن كيفيت به اصطالح حضور در تاريخ 
تا زود گذر بود و چون رويدادي مستعجل خود كه ذا) ضد تاريخ

واسازي به معني انكار دكترين ها و رد استانداردها . ديري نپاييد
  .38و نپذيرفتن نسخه هاي موجود است

 
فيليپ جانسون و مارك ويگي در نيويورك   1988در سال 

  .39)1375برادبنت،(نمايشگاهي به عنوان معماري واسازي به راه انداختند
يه معماران ديكانستراكتيويست آنچنان مبهم و غير معمول به نظر مي آمد كه شايد كمتر كسي تصور مي كرد اين طرح هاي اول

رويكرد در طراحي بتواند در سالهاي بعد جاي خود را اينچنين باز كند و برخي از مطرح ترين ساختمان هاي دوران معاصر را 
خانه گشوده كوپ هيمل بالو، لبه شهر برلين دانيل ليبسكيند و حتي  طرح هايي مانند پيك هنك گنگ زاها حديد،. شكل دهد

طرح هاي اوليه الويلت برناد چومي ، همگي دور از ذهن و غير قابل ساخت به نظر مي آمدند اما چندي طول نكشيد كه 
  .معماري واسازي در همه دنيا رايج شد
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ال ريويو اعالم اينچنين بود كه خانم فارلي در مقاله اي در مجله آركيتكچر
مقصود فارلي آن گونه از معماريهاي عوام . كرد پست مدرنيسم مرده است

ه كاسبان مرگ ب توسطپسند و شوخ طبع پست مدرن بود كه از ديد او 
  .40وجود مي آمد

به كار گرفته مي شد و معماران  لندنعنوان ديكانستراكشن بيشتر در 
بودند اما ديكانستراكتيويسم   ريدادتحت تاثير انديشه هاي ) مانند آيزنمن(آن

تاثير مورد استفاده بود و معماران طرفدار آن تحت درنيويورك بيشتر 
   .م بودند1930م و 1920سالهاي ي روس كانستراكتيويستها

  
  
  
  

  )1944-(...41رم كولهاس
  

ي دفتر معمار 1975در سال او در لندن معماري آموخت و . معمار هلندي كه ابتدا نويسنده آگهي هاي تبليغاتي بود
OMA توجه او به موضوعاتي همچون بعد چهارم و حركت در بيرون و درون او را به نوعي متاثر از  .را شكل داد

به عقيده كولهاس، عصر امروز يك عصر چند باوري است و از اين رو . ويژگيهاي معماري مدرن متعالي نشان مي دهد
ولهاس از زمره معماراني است كه به پروژه هاي شهري ك. در آثار او تضاد و عدم پيوستگي و يكپارچگي ديده مي شود

و كوچك، ) 1978(كتابهايي مانند در هذيان نيويورك. نيز عالقه نشان داد و در اين زمينه كارهايي را به انجام رساند
كوچك ،متوسط ،بزرگ ،خيلي بزرگ " كولهاس با كتاب .از اين نوع توجه او است) 1995(42متوسط، بزرگ، كالن

)S.M.L.XL(" در تضاد است و براي حل مسائل  شهرسازي مدرنبا معماري و  مدرنيسماصلي  ٔنشان داد كه ايده
كولهاس از  .را احياء كرد مدرنيسمنامد، روح اصلي مي "رئاليسم نو"امروز بايد با توجه به واقعيت كه وي آن را 
شفافيت . شروع به كار و فعاليت حرفه اي خود كرد تب فولدينگمكمعماراني ست كه در زمان پي ريزي تفكرات 

 ٔخانهنظير (بصري، استفاده از سطوح شيشه اي بزرگ و به كارگيري فرم هاي خالص از ويژگي هاي كارهاي اوليه او 
  .قرار دارد ميس وندرروههاست كه بيشتر تحت تاثير آثار ) دو دوست

   )1946-(...دانيل ليبسكيند
 

معمار لهستاني تابع اياالت متحده در زمره باقيماندگان كشتار جمعي 
لهستان است و اين خود از مهمترين عواملي است كه نوستالژي رنج را 

در موسيقي، رياضيات و نقاشي تحصيل  او. در كارهاي او بتوان ديد
ليبسكيند شيفته طراحي براي . كرد و سپس به معماري روي آورد

طرح هايي مانند لبه شهر . احياي خاطرات دهشت آور گذشته است
، موزه يهود و مركز تجارت جهاني )روياي غم انگيز ليبسكيند(برلين 
به گفته خود او ، طراحي، تالشي براي نشان . موضوع دارد نشان از اين) سپتامبر 11بناي يادماني حادثه (جديد 

  ... دادن سايت هم به عنوان يك محل و هم مكان سوگواري است
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  )1950-(....زاها حديد  
 

) OMA(انگليسي و اولين زن برنده جايزه پريتزكر پس از اتمام تحصيالت معماري در دفتر كولهاس-معمار عراقي
طرح هاي حديد به ويژه در نمونه هاي اولين . آتليه شخصي خود را در لندن تاسيس كردمشغول به كار شد و بعدها 

اما . بيشتر نمونه هاي گرافيكي و نقاشي بودند تا يك اثر معماري و در موزه هاي مختلف به نمايش گذاشته مي شدند
ه است و پروژه هاي مختلفي را در سالهاي اخير گرايشهاي حرفه اي عالوه بر گرايشهاي گرافيكي و آموزشي پيدار شد

او در كارهاي خود از حركت، فضاهاي خالي و فرم هاي كشيده و افقي استفاده زياد مي . در اجرا هدايت مي كند
برخي او را يك معمار روي كاغذ مي دانند اما نمونه هاي از كارهاي او مانند سكوي پرش اسكي، ساختمان آتش . كند

به ويژه (در كارهاي او. ين سيناتي و طرح هاي اخير او در ابوظبي ساخته شده اندنشاني، مركز هنرهاي معاصر س
 .تاثير كانستراكتيويستهاي روسي مانند مالويچ و ال ليسكي مشهود است) طرح هاي اوليه او مانند پيك هنگ كنگ

اند و سعي كرده با طعم و حسي عربي به خود گرفته ) به ويژه در كشورهاي عربي(در سالهاي اخير طرح هاي حديد 
  .استفاده از طرح هاي هندسي به گونه اي زباني جديد را به نمايش بگذارد
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  )1929- (...43فرانك گهري
  

به دنيا  كانادا تورنتويدر شهر  يهودياي  م در خانواده 1929او در سال 
 لس آنجلسم به همراه خانواده اش به  1947در سال  آمد و سپس
به تحصيل در رشته  دانشگاه كاليفرنياي جنوبيدر  و مهاجرت كرد

به تحصيل در  دانشگاه هارواردم در  1956در سال  .پرداخت معماري
ري نوعي هبه طور كلي در كارهاي گ .پرداخت ريزي شهري برنامهرشته 

توان مشاهده كرد چه در توسعه خانه  گرايش مجسمه سازانه را مي
ترين كارش  تا موفق) با انتقادهاي بسياري روبرو شد كه( 1987همسرش 

ري به طور كلي نتيجه يك هآثار گ. است موزه هنرهاي معاصر بيلبائوكه 
روند طوالني طراحي است كه با استفاده از اسكيسهاي متعدد، مدلهاي 

اسكيسها و نمودارهاي . است كامپيوتري و ماكتهاي بزرگ حاصل شده
اي فيزيكي با مقياسهاي مختلف تبديل و اين مدلها در اوليه به مدله

نكته بسيار جالب در روند . نهايت به ساخت ماكتهاي كامل ميانجامد
بر خالف ساير . ري در استفاده از رايانه در اين روند استهطراحي گ

و  CADمعماران كه از نرم افزارهاي معمول دوبعدي و سه بعدي مانند 
3DMAX  كه  كاتياافزار  ري از نرمهكنند گ استفاده ميبراي كارهاي خود

اين نرم افزار . افزار مربوط به طراحي جامدات است استفاده كرد يك نرم
د و هماهنگي بسيار عالي با هاي مختلف كاربرد دار و محاسبات پيچيده بدنه هواپيماو  خودروراي طراحي بيشتر ب

، تيتانيمشود صفحات فلزي به خصوص  مصالحي كه غالبا در كارهاي او مشاهده مي.  ساير نرم افزارها دارد
گرايش به زيبائي شناسي و . ها و فوالد و به كارگيري پانلهاي مشبك است پالستيكهاي رنگ شده، زنجيرها و كابل

او عالقمند فرايند تجزيه فرمهايي است كه ناتمام رهاشده اند و در . نيز نقاشيهاي براك در كارهاي او ديده مي شود
ويژگيهاي . ددر كارهاي گهري فرمها به ظاهر تصادفي به وجود آمده ان. جستجوي تضاد دركمپوزيسيون هستند

او در كارهايش سعي دارد تا . معماري اكسپرسيون و گرايشهاي مجسمه سازي از خصيصه هاي اصلي بناهاي او است
فرمهاي تيز گوشه دار ،صفحات متداخل، سطوح مواج و . در ادراك بصري دخالت كند و عادات ذهني را برهم زند

اي تنديس وار، فرمهاي منحني، پلكانهاي خارجي، مصالح توان از عناصر ثابت كار گري دانست بناه منحني را مي
هاي كارهاي او  از نشانهو بسيار اندك هاي بي قاعده و مركزگريز  نماي فلزي استفاده فراوان از مواد گوناگون، پنجره

   .44توان بر شمرد مي
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  رويكرد علمي به معماري
  

در سالهاي اخير عالقه فراوان خود ) پست مدرن(معماري 
واژه هايي مانند . حوزه هاي علمي نشان داده استرا به 

، بي نظمي، كيهان، آشوب، )نظريه هايزنبرگ(عدم قطعيت
از واژه هاي مورد عالقه ) مندلبروت(پيچيدگي، فراكتال

تمسك به اين مفاهيم .معماران در سالهاي اخير بوده اند
براي به دست آوردن ايده هايي نو در معماري نيز كامال 

   .محسوس است
طرفداران مكتب فولد نيز با تمسك به انبوه مفاهيم و 
اصطالحات علمي گاتاري و دلوز و موضوعاتي مانند قضه 

  گودال، نظريه هاي اعداد، هندسه ريماني
چالرز جنكز به عنوان كسي كه بيشترين تاثير را در وارد كردن نظريات علم جديد به عرصه معماري داشته معتقد 

ول باشد، معلول ديدگاه انسان از خود و از جهان پيرامون خو، معماري امروز بايد معلول شرايط است معماري بايد معل
و در جهان  45فرم تابع سنتبه عقيده او اگر در جهان سنت، . امروز باشد، معلول علم، تكنولوژي و فلسفه كنوني

  .48ايد باشدب 47فرم تابع ديدگاه جهانيبوده است در جهان كنوني  46فرم تابع عملكردمدرن 
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  :49فولدينگ

  
معماري فولدينگ نيز به مانند معماري ساختارزدا تحت تاثير مفاهيم و مباني 

اين ديدگاه نيز در ادامه فلسفه هاي پساساختارگرا، . فلسفه معاصر قرار داشت
فلسفه فولدينگ را اولين . با نقد انديشه هاي ساختارگرايي و مدرن همراه بود

 به معني چين واز نظر لغوي فولد . فرانسوي مطرح كرد بار ژيل دلوز فيلسوف
فولدينگ به دنبال . در فلسفه فولدينگ زير بنا و رو بنا وچود ندارد . استاليه 

منشاء الهام فولدينگ ها . تعدد و از بين بردن سلسله مراتب و  دوگانگيها است
. كندريزوم گياهي است كه بصورت افقي رشد مي . است"ريزوم"گياهي بنام 

اين مساله در نظر طرفداران فلسفه فولدينگ به عنوان سمبلي از عدم برتري 
از اين رو فولدينگ با مردود . و رجحان و دنياي بدون زير بنا و رو بناست

در . به دنبال تساوي و برابري است) عقالنيت مدرن(دانستن عمودي گرايي 
داريوش شايگان با استفاده از . ديشه اي برديگري برتري نداردهيچ اناست و هم  همه چيزكنارهاي فولدينگ اليه –اليه

، اين يك نگاه درختي و سلسله بوده اند فالسفه هميشه درجستجوي ريشه هاتعبير ريزوم و تفكر سيار معتقد است 
  . 50است قيد يگانگي تعددي آزاد ازمراتبي است در حاليكه ريزوم و چند پارگي به دنبال 

  
دهاي مختلف نيست بلكه از تجمع جهت هاي گوناگون تشكيل شده است؛ نه آغازي دارد و نه ريزوم متشكل از واح

   51....پايان؛ هميشه در بين راه است؛ ماهيت آن بي وقفه تغيير مي يابد 
  

ي و عدم همگوندلوز و گاتاري در موضوعات مورد اشاره خود در فلسفه فولدينگ به سطوح ريمان يا رويه ها به عنوان نماد اين 
  .تجانس و ماهيت چهل تكه و درحال دگرگوني ياد مي كنند

  
  :معماري فولدينگ در

  
م و توسط 1990سالهاي  حدود در حوزه معماري موضوع فولدينگ از 

حتي . معماران ساختار زدايي مانند آيزنمن و گهري مورد توجه قرار گرفت
جام داد فيليپ جانسون نيز در طرح خانه لوئيس كه با همكاري گهري ان

قابل انعطاف معماران فولد به دنبال . عالقه خود را به فولدينگ نشان داد
آيزنمن . ، خواست ها و نيازها بودندبراي پاسخگويي به تفاوتها كردن فضاها

براي پاسخ به اين موضوع از اصطالح فرم ضعيف به معني قابل انعطاف 
يي كلمبوس به بودن استفاده كرد و سعي كرد آن را در مركز گرد هم آ

  .نمايش بگذارد
يك شماره خود  ADاهميت معماري فولدينگ تا آنجا پيش رفت كه مجله 

به طور كامل به بررسي آثار معماران و نظريه پردازان  1993را در سال 
  .اختصاص داد.. فولد، از دلوز و گاتاري گرفته تا معماراني مانند آيزنمن، گهري، شيردل، گرگ لين و 

ه معماران فولدينگ فرم ها در نهايت پيچيدگي به گونه هاي نرم و قابل انعطاف درهم تنيده شده بودند و در آثار هم
  .52درنهايت نيز يك پديده همگون و يكپارچه را بوجود نمي آوردند
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ك در معماري نئوباروك نيز سب. معماري فولدينگ مانند معماري نئو باروك از تلفيق اليه هاي گوناگون بوجو مي آيد
  .هاي مختلفي از يوناني گرفته تا رومانسك و گوتيك روي يكديگر تا مي شوند تا كالبد و سطوح بنا را بوجود اورند

ما به ازاي علمي زبان معماري فولد، نظريات بحران و تداوم .باشد  ري از پيشگامان عرصه معماري فولدينگ ميهگ
بحران يا به . كند لت ديگر، مانند آب به يخ يا بخار، تجلي ميبحران يا فروپاشي در تبديل سريع ازحالتي به حا. است

در اين  .انجامد يا به پيچيده شدن، در هم فرو رفتن و در هم تنيدن كه مضمون معماري فولد است  دو پاره شدن مي
انند معماري كه گويي در حال فرو ريختن و كج شدن است، ترتيب پالن، نما و مقطع با هم اشكال ابهام آميزي هم

  .كريستالها ميĤفرينند

در بناي موزه ويتراي او . ري با در هم ريختن زبانهاي مختلف معماري و تركيب آنها آغاز كرده استهاين بازي را گ
. در وايمار آلمان، كه در كارهاي آيزنمن تأثيرگذاشت، اجزاي معماري مكعبهاي در هم تنيده و دفرمه و كج و كوژند

ري يك معماري هتوان گفت معماري گ در كل مي. اند او را جانور گونه و كرم گونه ناميده از همين رو بعضي معماري
  . شود ري ديده ميههاي گ شخصي و غير تقليدي است و بدون برنامه خاص و يك نوع عدم قطعيت در اكثريت پروژه

مي دهند به گونه اي كه نه  با استفاده از شرايط محيطي اليه هاي مختلف را شكادر نمونه هاي شهري، فولدينگ ها 
  .مي توان آنها را منطبق با نيروهاي سايت دانست و نه مي توان آن را منطبق با آن قلمداد كرد

آيزنمن در مركز همايش كلمبوس از ريل هاي موجود در سايت قديمي و نيز استعاره هايي نظير كابلها و رشته هاي 
  . يده گرفتنوري كه نماينده عصر جديد و اطالعات هستند ا
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  :53معماري غيرخطي
  
  

  :معماري پرش كيهاني
  

برخي  توصيف كه در  چارلز جنكس عنواني است كه معماري پرش كيهاني
، به ويژه با اشاره به برخي آثار معماري در اواخر قرن بيستم  از رويكردهاي 

معماري . معماراني مانند گهري و ليبسكيند مورد استفاده قرار داد 
نسبيت انيشتن و عدم متكي بر نظرياتي مانند 54كيهاني )پيدايش(پرش

معماري پرش كيهاني طرح ها به صورت  در. استقطعيت هايزنبرگ 
بيشتر در سالهاي سبك پرش كيهاني . است) دفرمه(فانتزي و كژريخت 

از نمونه  .پيشينه آن مربوط به دهه اخير استاخير مورد توجه بوده و 
واقع  موزه گوگنهايم كارهاي فرانك گهري مانندتوان  مي اين سبك بناهاي

اسپانيا و همچنين سالن كنسرت والت ديسني در لوس  بيلبائودر شهر 
ست كه موجب تغيير موزه بيبائو از اين منظر مورد توج ا .آنجلس اشاره كرد

نگرش فرهنگي به شهري است كه در طول تاريخ خود همواره داراي چهره 
اي جنگ طلب و خشن بوده اما اكنون به مهد هنر و فرهنگ شناخته مي 

 موزه ي گوگنهايم. ري خط راست وجود نداردهدر كارهاي فرانك گ. 55شود
. پالن اين موزه به شكل گلي در حال شكفتن است و اجزاي ساختمان از مركز به سمت بيرون گسترش يافته است

او اعتقاد دارد كه : چارلز جنكز در مورد اين موزه ايرادي را عنوان كرده است .است تيتانيوماز ورق  جنس نماي موزه
و به نسبت شكل بنا . همانند فلس ماهي. كرد استفاده ميري بايد در نماي ساختمان از ورق هايي با ابعاد متفاوت هگ

معماري پرش كيهاني . گهري در كارهاي بعدي خود اين مسئله را مد نظر قرار داد. كردند ابعاد ورق ها بايد تغيير مي
  .دانست واسازيو ) فولدينگ(را ميتوان سبك تكميل كننده ي تاخوردگي 

   :56جنكز ويژگيهاي معماري پرش كيهاني را چنين شرح مي دهد
  ساختمان مجاور طبيعت با استفاده از گفتمان طبيعي1
 و پرش به يك سطح باالتر و يا پايين ترنمايش مبداء كيهاني، خود سازماندهي، ظاهر شدن  -2

 عمق سازماندهي، چند ظرفيتي، پيچيدگي و مرز آشفتگي -3

 تجليل از گوناگوني، تنوع، دگرگوني، خصوصا از سيستم هاي تشديد كننده تباين -4

 ، خوشه چيني انقالبي و روي هم قرار دادن)كوالژ(ايجاد گوناگوني از طريق روش هاي تكه چسباني -5

 برنامه اجباري آن كه شامل ضرورت شناخت چرخه طبيعي و كثرت گرايي سياسي استتصديق زمان و  -6

 بيان اين موضوعات به صورت نشانه هاي دوگانه يعني نشانه هاي زيبايي و نشانه هاي ايده -7

  توجه به علم، خصوصا علم معاصر در مورد مباحث نشانه هاي كيهاني -8
  

  :نظريه آشفتگي
لورنز با طرح اين . م درباره موضوعات هواشناسي مطرح كرد1963يك مقاله در سال اين نظريه را ادوارد لورنز در 

مساله كه آيا بال زدن پروانه در برزيل مي تواند موجب بروز يك طوفان در تگزاس شود؟ به دنبال شرح اين موضوع 
اصطالح اثر پروانه استفاده او براي تشريح اين موضوع از . شوند اتفاقات بزرگمي توانند موجب اتفاقات جزئي بود كه 

نمادي از موزه بيلبائو . زندگي معاصر مي دانستدر  پارادايم پيچيدگيرا نشاني از وقوع 57پروانه اثر ادوارد لورنز. كرد
  . است ...پيچيدگي ، آشفتگي و اين پارادايم 
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  م 1990تباطات سالهاي ار اينترنت در افزايش كاربرد كامپيوتر، استفاده گسترده از دوران پس ازجنگ و

  
  داراي فرم توپولوژيك هستند - 1
  فضاها ادوات الكترونيكي در استفاده از - 2
 نرم افزارها استفاده از - 3

  .كرده است راستاهاي مختلف به شدت خميدگي پيدا رويه اي كه در
  فضا، انيميشن نرم افزارهاي گرافيكي، طراحي هوا

  :پروژه هايي مانند در انحناها و خمها
TWA اپراي سيدني، طرح هاي كاندال ،  

  .صورت گيرد آنها توانند تعبيرهاي مختلفي از مثل ابرهاي آسمان كه مي
  "ساختماني كه نميخواهد ساختمان باشد"9شماره  كوپ هيمل بالو، ابر

  بينش نسبت به فضاي پيرامون نوعي درك و
  :"پل ويريليو"

  داشته باشد تواند وجود به جايي رسيده است كه ديگرنمي فضا
در حيطه شهرسازي مجازي سازي مركز شهر و حومه آن را كامال از بين مي برد و به جاي آن ابرمركزهاي مجازي 

شهرها به محله ها و ناحيه هاي -جهان. ايجاد مي كند، شهرهايي كه مركز آن همه جاست و پيرامون آن هيچ كجا
  .58اين ابر شهر تبديل مي شوند

  
  محدوده شكني

  معماري سيال و "نواك ماركوس"
  شود مي باعث دگرگون شدن همه اشياء داخل فضا پارامترهاي الگو در تغيير ايجاد هر

  ابرسطح و "استفان پرال"
  مجازي تضاد ميان واقعي و

اشياء  ذاتي در يك كميت متعالي است كه بطور دنياي مجازي بازتابي از
  فيزيكي وجود دارد

اين انقالب . ب جديد الكترونيكي است يكي از شيوه اي مجازي سازي انقال
موجب شده تا از واقعيت به مجاز گذر كنيم، يعني به وضعيتي رسيم كه 

  .59در آن زمان و مكان درهم فشرده مي شوند تا يك زمان واقعي آني و بي واسطه ايجاد كنند
  

 پيتركوك، اتريش

75

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

www.pupuol.com



  دوران پسا مدرن: چهارمبخش     آشنايي با معماري معاصر
 
 

  

  
  :سايبرنتيك
  مطرح نمود سيستمهاي خودكار موردكنترل مكانيزم در بحث سيبرنتيك رام  1940دهه  در نوربرت ونير

   انسان و ارتباط كامپيوتر –علم ميان رشته اي 
  :فضاي سايبر

 ارتباطات و شبكه اي فرارسانه اي كه درآن مجموعه اي متنوع از
طريق برنامه اي  از رسانه ها گونه هاي متنوعي از روابط با
  اتصال ميابد به همديگر) Hyper Text(فرامتني

  
  :معماري مجازي

طراحي به كمك فن آوري  ن بنياني براي تركيب تجسم وتامي
  روش هاي متداول براي طراحي معماري هدف كاهش محدوديت هاي محيط و واقعيت مجازي با
 با فضاي سايبر ، طراحي آزادانه اي است درمعماري مجازي
محدوديت هايي همچون جاذبه، اصطكاك، فرم،  ايده رهايي از

ن حقيقي كه بوجود آورنده يك جوانب جها ساير و نور، دما
  60.است) معماري بدون ماده(معماري سيال 

  
  

سيستمي كه  :Liquid Architecture(61(معماري سيال
  گيرد سامان مي نو لحظه از هر در كند و مي لحظه تغيير هر

  تكنولوژي ديجيتال ويژگيهاي زيبايي شناسي امپرسيون با
  .است تغييرات محيط با پوسته فعال كه قابل تغيير
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  )90-97صص (معماري معاصر غرب -  ١
2 -self 
3 -ego 

  1379نوذري،  - 4
  1382پارسا،  - 5
  1379كوندرا،  - 6
  40- 58: 1386نسبيت،  - 7
  )91ص (معماري معاصر غرب - 8
  )1986(و چرنوبيل) 1979(اشاره به حوادث تري مايل آيلند - 9

  )225و 80صص (اززمان ومعماري - 10
  )221ص (عماريزيباشناختي درم- 11

12 -Pruitt-Igoe 
اين مجموعه به دليل موضوعات امنيتي و پديد آمدن محيط . مجموعه مسكوني پروئي آيگو در ايالت ميزوري در سن لوئيس بود - 13

  !براي طرح اين مجموعه برنده جايزه شده بود 1951معمار آن مينوريا ماساكي در سال . نامناسب زندگي تخريب شد
  46: 1386، باني مسعود - 14
  .اعالم كرد 1972جوالي  15او در اين كتاب بود كه زمان مرگ معماري مدرن را ساعت سه و سي و دو دقيقه ِ روز  - 15
  47: 1386باني مسعود،  - 16

17 -Form Follows World View 
18 -The Internationa Style 

  .ن نيز بعد از آن با همكاري هيچكاك تهيه كردو جانسون كتابي با همان عنواار شد برگز MOMAاين نمايشگاه در  - 19
20- Venturi, Robert 

  )144-145صص (ايده ، فرم ، معماري : نك  - 21
  )227-230صص (اززمان ومعماري - 22
  )33ص (پيچيدگي وتضاددرمعماري  - 23
  35: 1386نسبيت،  - 24
  )100ص (معماري معاصر غرب - 25
  )98ص (ايده ، فرم ، معماري : نك  و)232ص (معماري وشهرسازي درقرن بيستم  - 26
  )260ص 2ج (}2{تاريخ معماري مدرن :نك  - 27
  )54-59صص (ايده ، فرم ، معماري : نك  - 28
  )243-265صص (اززمان ومعماري - 29
  36- 37:  1386نسبيت،  - 30

31 - Graves, Michael 
 

  )243-265صص (اززمان ومعماري 
  )243-265صص (اززمان ومعماري - 32
  )201ص(شه وتدبير درطراحي معماري اندي - 33
  )289-310صص(، اززمان ومعماري)140- 148صص (معماري معاصر غرب - 34
  48: 1386نسبيت، - 35
  50: 1386نسبيت، - 36
  52: 1386نسبيت، - 37
  17: 1375برادبنت، - 38
  )25-27صص (واسازي  - 39
  41: 1375برادبنت، - 40

41 -Koolhaas, Rem 
42 -S,M,L,XL 
43 - Gehry, Frank  
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به نظر گهري اشيا به ظاهر بي ارزش در كنار همجواري با يكديگر . در كارهاي گهري هستند كالژمنتقدان قايل به سرهم بندي و  - 44
ين پاولي در كتاب تئوري و طراحي در دومين عصر ماشين، در انتقاد از مارت. كنند و همين معرف زيباشناسي مدرن است ارزش پيدا مي

ديوانگي معمارانه، ناقص الخلقه، الك پشت فلزي، بسيار مبتذل با مصالح «: كند كارهاي گري ساختمان اداري ويتراي را چنين توصيف مي
اشكال موجدار و منحني كه در شكل بيروني تاالر كنسرت همچنين . قيمت، ساختمان حقير و بي بهايي كه بسيار گران تمام شده است ارزان

معماري شكسته «و » اي لرزه معماري زمين«يا » آشغال ساختارشكني «لوس آنجلس گري منعكس شده، موجب شده منتقدان آن را 
   .لقب دهند» پكسته

  
45 -Form Follows Tradition 
46 -Form Follows Function 
47 -Form Follows World View 

  168: 1382قباديان، - 48
  )152-160صص (معماري معاصر غرب - 49
  147: 1381شايگان،: نك به - 50
  148: 1381شايگان، - 51
  154: 1382قباديان،: نك به - 52
  87-80، صص 35معمار، شماره  - 53
  )162- 173صص (معماري معاصر غرب - 54
  .از اين رو مورد استفاده است) Bilbao Effect("اثر بيلبائو"اصطالح  - 55
  170- 173: 1382قباديان، - 56
  64: 1384جنكز، - 57
  358: 1381شايگان، - 58
  322: 1381شايگان، - 59
  14، ص 22و21ه ما، شمار - 60
  14، ص 20معماري وفرهنگ، شماره  - 61
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  :بخش پنجم 

  كشورهاي درحال توسعهمعماري معاصر در
 

 
... اشتياق براي توسعه دركشورهاي خاورميانه براي بدست آوردن تجارب تكنولوژيك طراحي، برنامه ريزي و شوق و

  :از طوركلي عبارت بودنده كارگرفته شده به ب 20قرن  در اين كشورها رويكردهايي كه در .غرب وجوددارد
  توليد معماري اروپايي ه گذشته وعدم توجه ب - 1
محتواي يك معماري بين  سنتي با پوسته هاي به ظاهر اين رويكرد معماري گذشته چنانكه در رويكردصوري از - 2

  .الملل آميخته است
 مصالح جديد، تكنولوژي و اجازه دادن به تكنولوژي مدرن براي تلفيق آن با درك حس معماري اسالمي و - 3

 استفاده از كه توام با(فرصتهاي عصرماشين براي غناي روشهاي ساختمان سازي  استفاده از و توليدات جديد
 1)بوده است... الگوهاي اسليمي، هندسي و

اغلب فراموش  نمودن راهي براي ارتباط نيازهاي معاصربه الگوهاي قديمي و جهان سوم درجستجوي پيدا معماري در
شيوه زندگي  سبك وهارموني با شده بناهاي سنتي است كه در

  :گويد باره مي دراين2"الوكيل".ارزشهاي فرهنگي بودند و
كه  20آنچه اتفاق افتاده اين است كه معماري مدرن قرن "

زمينه اجتماعي غرب است بدون هيچ تغييري  و حاصل تفكر
اينكه هويت خود  مردم از. درآمده است اين كشورها به اجرا در
جستجوي معماري مدرن  در دهند بيمناكند و ميازدست  را

كنند اين است كه  مي ولي درعمل آنچه آنها اسالمي هستند
ساختمانهاي  آنها .گيرند كه باشد مي هركجا از ايده اي را هر

مقداري  به آن يك طاق شاخ بزي و گيرند و مي مدرن را
گاهي يك هشت  كنند و اشكال اسليمي به نماي آن اضافه مي

كنند  مي تصور كنند و نصب ميروي ديوارهاي آن  ضلعي را
  ".كه اسالمي شده است

نمونه هايي  اين كشورها دهه هاي گذشته در عين حال در در
 داشته بطوريكه توانسته  اين پيوند را تجارب موفق وجود از

  .سازد برقرار
  

 مويتاني - بيمارستان كائدي
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  معماري معاصر در آسياي ميانه

  
آسياي  يافته  استقالل  تازه   هاي جمهوري شهرهاي  همه  و  د آبا عشق بخارا،  سمرقند،  تاشكند،  بيشكك،  شهرهاي  در «
هاي دوره نئوكالسيك اروپا و دوره تزاري را مشاهده كرد؛ بناهايي كه عمدتاً تا بيش از  ساختمان توان مي هنوز  ميانه  

ربوط به دوران سبك اما بيشتر بناهاي موجود م. اند اند و هنوز به جا مانده ميالدي قرن بيستم ساخته شده 30دهه 
اند و به  است كه از سال حكومت اسالين تا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ساخته شده» كنستروكتيوبيسم روسي«

هرچند كه بعضاً در بناهاي اين . هاي سوسياليستي آنها در معماري و شهرسازي است شدت بيانگر تفكرات و نگرش
  . توان مشاهده نمود ومي و فرهنگي و گذشته سمرقند و بخارا ميهايي را از معماري ب دوره مهم آثار و نشانه

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، آنچه  شدن انديشه ميراث بيش از هفتاد سال حكومت دوران سوسياليستي و پياده
از آن هايي وسيع كه تنها خودروهاي اندك دولتي  هاي عريض، با پياده راه است، خيابان در شهرسازي به جا گذاشته

هاي مناسب، شرايط مناسبي را براي دوران  ها و فضاهاي شهري با زيرساخت اين خيابان. است كرده عبور و مرور مي
  . اند است فراهم كرده جديدي كه آغاز شده

. شد نمي  اي در كنار خيابان ديده گونه فروشگاه و مغازه هاي اقتصادي سوسياليستي هيچ پيش از اين و به جهت انديشه
ها،  هاي ايجاد بخش تجاري را در همتراز خيابان داري به سرعت زمينه ول و رويگرداني به بازار آزاد و اقتصاد سرمايهتح

هاي خشك، يكدست، حجيمو سنگين با ظاهري نازيبا كه در همه  ساختمان. است از مسكوني به تجاري تبديل كرده
رود  هاي مشابه و غيرمتنوع آن را مشاهده كرد، اكنون مي توان نمونه كشورهاي تازه استقالل يافته شوروي سابق مي

هاي مختلف به خود بگيرد كه اولين ظهورش در تغييراتي  كه شكل و شمايلي جديد، رنگارنگ، متنوع و با سليقه
  )17، ص1384كياني، (» .ها صورت پذيرفته است ها و در جداره خيابان است كه در طبقه همكف اين ساختمان

  
  
اي نظير  ترين و تاثيرگذارترين معماران معاصر در جهان اسالم است كه با كارهاي برجسته ان يكي زا مهمراسم بدر«

با نگاهي ژرف به . مجموعه مسجد و كاخ دادگستري قصرالحكم در رياض، مورد تحسين و استقبال جهاني قرار گرفت
معماري شرقي را در روش او يافت كه بر پايه   توان رويكردي نو در عرصه آثار او و دنبال نمودن خطوط فكري وي، مي

  .است هاي محلي، به نوآفريني فرهنگ بومي پرداخته هاي قديمي سبك آن، بدون تقليد از فرم
اي كه خود به  اي هنردوست پرورش يافت، خانه در اورشليم متولد شد و در خانواده 1945راسم بدران در سال 

گري  ها و بوي رنگ روغن و خاك كوزه ها و نقاشي د بدارن در ميان رنگاستعدا. تنهايي يك كارگاهر هنري بود
پدرش، جمال بدران، كه در واقع مربي و سرمشق او بود، يك نقاش تزئيني و هنرمند اسالمي مشهور / پرورش يافت

ديگر او پسرش را با تزئينات و خوشنويسي اسالمي و . بود كه روي مرمت مسجداالقصي در اورشليم كاركرده بود
اش به معماري اظهار  خود او در تصميم رويكرد ابتدايي. هنرهاي سنتي و معاصر و نيز با معماري اسالمي آشنا نمود

هاي من براي  ها و توانايي تأثير ابتدايي از محيط خانه به ويژه پدرم ناشي شد كه به ظهور و توسعه قابليت«:كند مي
  )18، ص1384مروجي، (» .يك تجلي هنرمندانه كمك كرد

هاي فكري گوناگوني پديدار شد كه بعدها راه را براي  به واسطه فعاليت 1960عالقه بدران به معماري در اوايل دهه «
راسم تحصيالتش را در زمينه معماري، تا سال . ، هموار نمود1964پذيرش وي در دانشگاه دارمشتات آلمان، در سال 

  )19- 18، صص1384مروجي، (» .در دانشكده فني دارمشتات كامل كرد 1970
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هاي  تعريف معماري به عنوان گفتگويي مستمر ما بين نيازهاي معاصر و ارزش«فلسفه شخصي بدران همواره «
، كاخ دادگستري )1980(هاي مهمي از قبيل مسجد بغداد  او كه پروژه. است بوده» فرهنگي به يادگار مانده تاريخي

، موزه ملي عربستان در رياض )1991(شناسي اردن  ي باستان، موزه مل)1985(، مسجد دوحه )1984(رياض 
و كارهاي برجسته ديگري را در يمن و اردن به انجام رسانيده ) 1997(، موزه هنرهاي اسالمي قطر در دوحه )1994(

براي طراحي مسجد بزرگ رياض و  1995مسابقه بين المللي از جمله معماري آغاخان در سال  25و برنده بيش از 
دايره المعارف مرجع معماري اسالمي «است، در خاورميانه به  عه مركز شهري قديمي قصرالحكم در رياض شدهتوس

اش در جهت سرافرازي  به كارگيري استعداد خدادادي«بنا به گفته خود بدران، هدف او . ملقب گشته است» مدرن
  )21،ص 1384مروجي، (» .است» ملت عرب
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  معماري معاصر مالزي
  

ها  انگليسي 1876طوري كه در سال  است، به ها اين كشور را تحت سلطه خود داشته ستعمراتي قرنحكومت م«
را  4صاباح و ساراواك 1888و سنگاپور و در سال  3بناهايي را در اين كشور برپا كردند و در همان سال پنانگ، مالكا

، كه اين تاثيرات به طور امال نمايان استدر بناهاي قديمي آن ك  معماري انگليسي. الحمايه خود قرار دادند تحت
  ) 28، ص1384محمدي،  شاه. (خورد اساسي در شهر پنانگ به چشم مي

روح  خورد و معماري انگليس بر منظر شهري بي از قرن هفدهم تاثير معماري و هلندي در شهر مالكا به چشم مي«
كه مركز  6و باشگاه سالنگور 5سلطان عبدالصمدتوان ساختمان باشكوه  كه از آن جمله مي. كواالالمپور چيره است
هايي  از ديگر ساختمان. سوزي، باشگاه سالنگور به سبك نئوتئودور بازسازي شد بعد از آتش. اجتماعي بود را نام برد

محمدي،  شاه(» .باشد آهن كواالالمپور به سبك موريش مي كه وجود استعمار در آنها به چشم مي خورد ايستگاه راه
  ) 29-28صص، 1384

بعد از جنگ  1946ها مورد هجوم قرار گرفت و رد سال  توسط زاپني 1941امپراطوري مستعمراتي انگليس در سال 
جهاني دوم، دوباره تحت نفوذ انگليس درآمد، بين پنانگ و مالكا وحدت و همبستگي ايجاد شد و سنگاپور، صاباح و 

ها، فدراسيون  هاي طوالني و موفق در مقابل پارتيزان ز جنگبعد ا 1963در سال . ساراواك مستعمره انگليس شدند
فدراسيون را رها كرد و ايالت مالزي در چهارچوب خودش تاسيس  1965سنگاپور در سال . جديد مالزي تشكيل شد

  )29-28، صص1384محمدي،  شاه(» .شد

هايي مانند  و آسمان خراش هاي بانكي بزرگ مجموعه) 1936متولد سال (معمار مالزيايي  7هجاز بين كاستوري«
وي در پروژه . هاي اخير ساخته است و مركز گفتگوي معماري را در سال) 1980سال (تابونگ حاجي در كواالالمپور 

. ، از تناسبات فرمال سنت اسالمي استفاده كرده است)1982سال ( 9در كوچينگ 8»بيت الشريعه«اخير خود به نام 
هاي بلند  اما در برج. مركزي كه برگرفته از سنت اسالمي است استفاده شده استبه اين ترتيب كه در آن از حياط 

مرتبه كواالالمپور ، كاستوري، سنت را به طور كامالً آشكار به كار نگرفته است بلكه سنت در جزئيات آنها به چشم 
شاه محمدي، (» .شود ميهاي مختلفي نمايان  هاي او به گونه بينيم كه سنت در ساختمان در هر حال مي. خورد مي

  )32، ص1384

يكي از آثار . توان ديد خصوصياتي شبيه به كار كاستوري را مي) 1930متولد سال (مالزيايي  10در آثار كينگتون لوو«
وي هتل هيلتون در كواالالمپور، نمادي از مفهوم بين المللي با جزئياتي كه هماهنگ و متناسب با سنت محلي است 

تواند به راحتي در عرصه بين المللي و در  اد كانسپت مدرن با رويكرد سنتي اين است كه ميدليل ايج. باشد مي
  )33، ص1384شاه محمدي، (» .شهرهاي ديگر جهان ساخته شود

هدف وي از ساختن اين گونه . باشد مي) 1934متولد سال (از موسسان معماري معاصر مالزي  11اليي لوك كان«
عماران باتجربه و معماران نسل جديد بوده، در واقع رويكردهاي متفاوتي را براي حل ها ايجاد پلي بين م ساختمان

در كواالالمپور ساخته شد، اليي در  1969در خانه شش ضلعي او كه در سال . است مشكالت اساسي و اصلي داشته
» .اي سوق داده شد طقههاي هندسي به ميراث من اين خانه معناي تكنولوژي را به كار برد، به اين ترتيب محدوديت

  )33، ص1384محمدي،   شاه(
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از لحاظ نظري پلي را بين معماري مدرن و قديم ايجاد كرده ) 1933متولد سال (معمار مالزيايي  12روسالن خالد«
هاي كهن واقفم و از طرز برخورد مردم نيز نسبت به آن آگاهي  ها و ارزش من به همه اين سنت«: گويد او مي. است
كنم كه اين مردم چه خصوصيات اخالقي دارند،  ي كه در دفتر كارم مشغول طراحي هستم به اين نگاه نميوقت. دارم

  )33، ص1384شاه محمدي، (» .كنم خواهند در آن زندگي و كار كنند فكر مي بلكه به محيط و شرايطي كه آنها مي

وي را موسسان معماري معاصر . باشد يم) 1948متولد سال ( 13ترين معمارن مالزي، كن ينگ يكي ديگر از برجسته
وي نه تنها از عناصر . است دانند كه به جست و جوي تأثيرگذاري معماري سنتي و تيپولوژيكي برآمده مالزي مي

تزئيني، بلكه از تيپولوژي سنتي نيز در معماري 
نسل . نمايد اي پايدار استفاده مي معاصر به شيوه

ود را معطوف جديد معماران مالزيايي تمام تالش خ
ي بين زندگي سنتي و مدرن  به از بين بردن فاصله

اين موضوع در واقع كوششي براي توسعه و . اند كرده
باشد، كه اين  پيشرفت معماري معاصر مالزي مي

معماران صالحيت و توان حل اين مشكالت را 
  ) 33، ص1384محمدي،  شاه(» .دارند

  

Menara Mesiniaga 
Malaysia,1992 
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  1998 - آموزشي شركت گاز انيستيتو
 هند - "راج روال"

  
  معماري معاصر در هندوستان  
  

دوستان مهد اديان ومكتب هاي فلسفي گوناگون است و اين مساله موجب توجه ويژه به موضوعات كشور هن
همگي موجب ... ادياني مانند هندو، بوديسم، اسالم و . مذهبي و نقش آن در حيات اجتماعي گرديده است -فرهنگي

اين موضوع به . ريك شده استگونه اي از توجه و حساسيت به ويژگيهاي زندگي فردي و اجتماعي و آداب و رسوم ه
نحو محسوسي بر معماري هندوستان نيز تاثير گذاشته است و چالش ميان يافته هاي بيروني با داشته هاي دروني از 
سوي معماران معاصر هند مورد نظر بوده است از اين رو مي توان رويكردهاي معماري معاصر در هند را در چند 

  : 14بخش كلي بررسي كرد
تقالل هند، به دليل تسلط استعمار انگليس در اين كشور معماري هند نيز معماري استعماري و متاثر از قبل از اس

مهمترين اين نمونه ها بانگالوهايي هستند كه به تاثير از معماري انگليسي در هندوستان بوجود . سبك انگليسي است
به ويژه تاثير معماراني مانند كوربوزيه و لويي (الملل دوره بعد مربوط به دوره استقالل هند و تاثير از سبك بين . آمد
  . است و درنهايت تاثير معماري جهاني معاصر نيز در هند، مانند ديگر كشورهاي درحال توسعه ديده مي شود) كان

موضوع ملي گرايي در ارتباط با مدرنيسم به همان اندازه مطرح شد كه درباره  1947بعد از استقالل هند در سال 
از مدرنيسم به  "نهرو"جديدحيات دوران طاليي گذشته مطرح بود چنانكه رهبران جنبش استقالل هند مانند ت

  .15عنوان وسيله اي در راستاي اعتالي آينده هند استقبال كردند
براي پيشگامان معماري هند نيز معماري مدرن جذاب بود هرچند 

ه خواهد كه آنها مي دانستند معماري مدرن گذشته را به حاشي
هرچند كه جنبش مدرن درهند برخالف غرب به آرامي . راند

صورت نپذيرفت و در ابتدا برداشتهاي صريحي از مدرن غربي 
با اين مساله  "نهرو"صورت مي گرفت، اما آگاهي و آشنايي 

موجب شد پروژه مدرنيسم در هند در جستجوي ارتباط ميان 
د در حاليكه از شرق و غرب و تعريف درستي از اين رابطه باش

تجربه مدرنيته به عنوان كليدي در شكل دادن هويت ملي استفاده 
براي طراحي شانديگار  "لوكوربوزيه"اوج اين فرآيند دعوت از . نمود
  .16اين حركت سمبل هند مستقل و مدرني بود كه نهرو در تصور خود مي پروراند. بود

ت اقتصادي و اجتماعي روبرو بود اما معماران در جستجوي بعد از استقالل، هرچند اين كشور با مسائل و مشكال
بوجود آوردن بناهايي مدرن و در ارتباط با سنت موجود خود و نيز چگونگي قرار دادن معماري مدرن در زمينه 

آنها سعي در استفاده از غرب با استفاده از درسهاي معماري گذشته بودند كه به طور طبيعي . فرهنگي خود بودند
  .فرآيند موجب تقويت تكثرگرايي شد كه اين خود براي قرن ها ويژگي منظرسازي در هند به شمار مي رفتاين 
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  17)1930-(...چالرزكورئا
معمار و طراح شهري هندي كه در دانشگاه بمبئي تحصيالت معماري خود را آغاز كرد و در دانشگاه هاي ميشيگان و 

MIT تاكيد كورئا به موضوعاتي مانند زمين، مكان يابي و . ينستر فولر بوداو شاگرد كوربوزيه و باك م. ادامه داد
به ويژه تالشهاي او براي افراد كم درآمد در . كاربري از او معماري متوجه به موضوعات شهري و شهروندي ساخت

نگ كارهاي كورئا در جستجوي پيوند برقرار كردن ميان آموزه هاي مدرن و فره. حوزه مسكن شايان توجه است
  :به چهار مقوله اساسي كه در طراحي مي بايست مورد توجه باشند اشاره مي كند"كورئا ". محلي است
  .كه در ارتباط با نحوه زندگي براساس اقليم است: الگوهاي زندگي 
  .ساختمانهايي كه باتوجه به شرايط آب و هوايي ساخته مي شوند: ساختمانهايي با ذخيره انرژي 
  .مساله مهاجرت و نيازهاي زندگي توجه به : شهري سازي 
  . آگاهي به اين مساله كه زمانه درحال تغيير است و اين واقعيت زندگي ما است: طبيعت تغيير 

امكان رشد وگسترش و تعدد جهات رشد، امكان ايجاد كيفيت : در طراحي او مي توان به موضوعاتي اشاره كرد مانند
اركت مردم، ايجاد درآمد سرانه متوسط و امكان ايجاد فضاهاي مشرف به هاي متنوع، انعطاف پذيري، به كارگيري مش

  . آسمان
 

  )1934 -(...راج روال
  تاثيرلوكوربوزيه 
  رويكردتجربي 
  مساله حرفه معماري 
  تجارب خانه سازي 
  تاثيرازبافت متراكم 
  ) JALIشبكه ماسه سنگ (نماهايي بانمايش هنرهاي كاربسته 

  
  
  
  

      
  
  

  
  
 
 
 
 
 

  1984 - وي كارگري گانديانيستيت
 هند - "دوشي"
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 معماري معاصر در ممالك عربي
Kaltermann, Udo. 1999, Contemporary Architecture in the Arab States, Renaissance 

of a region, McGraw Hill, USA  
 .برگرفته شده است 6تا 1دمه كتاب مذكور از صفحات متن ذيل از مق

  
فقدان منابع و پژوهش . تا كنون، آنگونه كه شايسته است به معماري معاصر در كشورهاي عربي پرداخته نشده است

بايد خاطر نشان كرد كه تغييرات . هاي مدون در اين حوزه، بر پيچيدگي ها و ابهام هاي موجود مي افزايد
كشورهاي عربي در خالل تنها يك نسل، نه تنها از منظر سياسي و اقتصادي قابليت طرح دارد بلكه استراتژيك در 

آنچه كه در ديگر نقاط دنيا به عنوان تغيير در بستر زماني . عمدتاً  در حوزه ي معماري، نمودي فرهنگي يافته است
سرعت و حجم تغييرات، مسايل . پيوستطوالني رخ داد، در كشورهاي اين حوزه در زماني بسيار كوتاه به وقوع 

  . زيادي را براي اين كشورها به وجود آورد كه از ميان آنها بحران ساخت و ساز اهميت فراوان دارد
در خالل اين سالها، تأكيد بر فعاليت هاي بين المللي معماري ، از كشورهاي اروپايي و امريكايي، به اين منطقه انتقال 

يق نخبگان حرفه اي معماري در سطح بين المللي و معماران بومي صورت گرفت كه دانش اين انتقال از طر. يافت
  .آموخته ي غرب بودند

  كشورهاي عرب
زبان عربي نيز به عنوان . واژه عرب در لغت  به  معناي صحرا يا ميراث مرتبط با صحرا ست و ارتباطي با مليت ندارد

در مشخص كردن حوزه جغرافيايي مورد بحث، . ،  تعريف مي شوديكي از بدوي ترين زبانها جهت برقراري ارتباط
مردم اين حوزه همگي عرب زبانند و همين عامل، عليرغم همه ي تفاوتهاي موجود . زبان نقش تعيين كننده اي دارد

عربها در دوران سياه غرب، نهضت ترجمه بسياري از . ، ارزشي مشترك است كه به آنها هويتي مشترك مي بخشد
و منابع را چه از فيلسوفان يوناني و چه از فالسفه ي هندي و ايراني آغاز كردند و تأثير جهاني بر علم و فرهنگ  متون

اين پرسش كه آيا كشورهاي عربي، دگر بار مي توانند نقشي مشابه دوران عزت خود در جهان پيدا كنند 18.گذاشتند
به فرهنگ منطقه اي خويش و به مدد فناوري بتوانند ميان مي تواند پاسخي مثبت داشته باشد به شرط آنكه با نگاه 

 . جهان اول و جهان سوم پلي بزنند
. پس از سالها تحمل استعمار، معماران، شاعران، پژوهشگران و هنرمندان عرب، در جستجوي يافتن هويت خويش اند

خود را به احياي فرهنگ  دغدغه ي هويت يابي پس از آن صورت مي گيرد كه احساس حقارت در برابر غرب، جاي
   19.تاريخي داده است

  نيروي وحدت بخش دين
. در كنار زبان، دين اسالم نيز عامل بسيار نيرومندي است كه در تعريف هويت مشترك كشورهاي عربي نقش دارد

اين . اسالم  نيرويي است كه سبب شبيه سازي و تطبيق پذيري ارزش هاي فرهنگي در مناطق مختلف شده است
اسالم تنها به كشورهاي عربي ختم نمي شود و پهنه . ، شعار اصلي كشورهاي مسلمان است"ت در عين كثرتوحد"

اما ازآجا كه زبان به رغم تمامي تفاوتها، .ي وسيعي از دنيا، از آسيا گرفته تا آفريقا و حتي اروپا را دربر گرفته است
تفاوت ميان . ي تنوع را بوجود آورده است عامل وحدت بخش كشورهاي عربي است اين مذهب است كه سرچشمه

تأثير مذهب در .سني و شيعه، در ساختار اجتماعي و فرهنگي بسياري از ممالك عرب ، به وضوح به چشم مي آيد
هر چند كه دانشمندان غربي معماري . قابل بررسي است "معماري اسالمي"معماري، در قالب  شكل گيري عبارت 

تعبير كرده اند اما آنجا كه از صفاتي نظير معماري روحاني يا معماري  20هاي مسلماناسالمي را به معماري كشور
  .پنهان سخن به ميان مي آورند پيداست كه تأثير دين را به شكل ساختاري در معماري دنبال نموده اند
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  :تأثير سنت
ي وجود دارد كه توسط نسل هاي فراتر از بسياري از عوامل تمدن ساز، ميراثي از سنن ويژه و منحصر به فرد منطقه ا

به اين ترتيب سنت، نقش تعيين كننده . پيشين به كار رفته و خالقانه در بازآفريني ويژگي هاي امروزي دخالت دارد
اي در معماري معاصر كشورهاي عربي داشته و بوسيله ي معماران بومي و خارجي و به طرق مختلف به كار رفته 

  .و  شرايط ساخت و ساز، تعيين مي كنند كه چگونه معماري ، تجلي معناداري بيابددر هر دو حالت، كارفرما .است
تلقي اين مسأله حايز اهميت است كه سنت تنها بيان نظري ميراث فردي ويا احياي نوستالژيك شكوه و جالل 

ن تعريف، توجه با اي.گذشته نيست بلكه بياني تازه از ارزشهايي است كه در خالل نسل هاي متمادي حفظ گشته اند
به سنت از توجه به تداوم نشأت مي گيرد كه احراز آن در معماري، بسيار بستگي به شرايط كارفرمايان و جامعه اي 

  .دارد كه نياز به تدوام فرهنگي را به عنوان اصل پذيرفته اند
راي محققان، امكان در بسياري از كشورها، سنت داراي مشخصه هايي عميق و چند اليه از فرهنگ گذشته است كه ب

كشورهايي با سابقه ي فرهنگي و تاريخي كهن كه در دوران . درك و تشخيص آنرا به چالشي بزرگ تبديل كرده است
 21.حيات خود، سبك ها و مكتبهاي مختلف اجتماعي، سياسي و هنري را گذرانده اند در اين دسته جاي دارند

تفاوت هاي اجتماعي و . فرهنگ هاي ديگر در جهان است  فرهنگ در بسياري از اين ممالك، حاصل تعامل ميان
  .نيروهاي خارجي مي بايست در ايجاد چنين اليه هاي عميقي در نظر گرفته شود

آقا خان با درك اين . سنت مي تواند به شكل بسيار هوشمندانه اي در قالب شكل معماري و تزئينات، جلوه گر شود
مي  1979ا در قالب پوسته اي بر نماي بنا تجلي يابد آنجا كه در سال مطلب اشاره مي كند كه نبايد سنت، تنه

  : گويد
نمي خواهيم ،چيزهاي جديد در پس سايه اي از تصور كهن .ما به دنبال نمايي از معماري اسالمي نيستيم"

كه  اميد است كه در نزد معماران حرفه اي و آموزگاران، فرآيند تازه اي از تفكر ايجاد شود. پنهان شوند
موجبات توسعه دروني خود را فراهم آورده و به عنوان شكل كاملي از تفكر طراحي در تمامي ممالك 

  ."اسالمي تبديل شود
بسياري از ميراث تاريخي كشورهاي عربي در طول زمان از بين رفته است كه احياي مجدد آنها مستلزم صرف وقت و 

ود از راه الحاق عناصر و موتيف هاي سنتي و بومي و يا از طريق ساده انگارانه است كه تصور ش. انرژي فراوان است
اين تالش، نمايانگر هويت مردماني است كه پس از . بازآفريني فناوري هاي كهن، مي توان به اين هدف دست يافت

هان چنين تالشي تنها در حوزه ي كشورهاي ج. سالها استعمار، مي خواهند ميراث ارزشمند خود را بازآفريني كنند
  .سوم محدود نمي گردد، بلكه دامنه ي وسيعتري به پهناي كل جهان را شامل مي شود

  شكل هاي معماري معاصر
استفاده از . هويت منطقه اي و تدوام فرهنگي به طرق مختلفي در معماري معاصر كشورهاي عربي نمود يافته است

سازه هايي است كه مي تواند بيان شكلي امروزي  چادر از. فرم هايي كه بيانگر سنت هستند يكي از اين شيوه هاست
سبكي و قابل حمل بودن چادر، از ديگر ويژگي هاي آن است كه استفاده . گرفته و در پروژه هاي مختلف به كار آيد

به دليل پيشرفت كشورهاي غربي در زمينه تكنولوژي، پروژه .از آنرا در معماري امروز، با استقبال روبرو كرده است
ه در آنها توجه به فرم و كاركرد چادر به عنوان استعاره اي از مكان و منطقه  به چشم مي خورد بوسيله ي هايي ك

در اين آثار، توجه به جنبه هاي اقتصادي پروژه ها نيز حايز اهميت .معماران غير بومي و عمدتاً غربي اجرا شده اند
، همچنين هتل و مركز همايش هاي 23يو نويكياثر معمار لهستاني مت) 1950-1953(22رالرق آرنا. بوده است

و محل استقرار حاجيان )1981(، سالن ورزشي دانشكاه سلطان عبدالعزيز در جده 24اثر فراي اوتو) 1969-1974(مكه
تانگه و . از ژاپن از نمونه هاي مطرح مي باشند 25طراحي شده با مشاركت شركت كنزو تانگه) 1964-1967(در منا

كه بر اساس فناوري روز ) 1969(هاي مختلفي با هم همكاري داشته اند از جمله ورزشگاه كويت اوتو در ساخت پروژه
در عربستان  27اقدام به طراحي و ساخت قصر طويق  26فراي اوتو با مشاركت شركت سعودي عمرانيه. ساخته شد
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يك از . بنا مي باشند ديوارهاي سنگي و ساده به همراه پوششي از سقفهاي سبك چادري از ويژگي هاي اين. نمود
،   28پيشرفته ترين كاربردهاي سازه هاي چادري در فرودگاه جده اثر  شركت امريكايي اسكيدمور، اوينگز و مريل

عمده ترين آثار معماري معاصر كشورهاي عربي با دستور زبان غربي ساخته شده اند كه ازآنجمله . صورت گرفته است
، همچنين بانك بازرگاني جده اثر اسكيدمور، اوينگز و 1980در سال  29ت پريرامي توان به هتل شرايتون دبي اثرشرك

  .اشاره كرد 1979مريل در سال 
  

  كويت
 
آنها براي آشتي دادن  برخي از. داشته است را معماران بزرگ دنيا استفاده از كويت سعي در سالهاي اخير كشور در 

 قراردادن مسجد فرودگاه كويت با ژاپني در معمار "تانگه كنزو". تكنولوژي مدرن تالش نموده اند سنتهاي گذشته با
 به عملكرد نيز فرم بنا رويكردي استعاره اي در با جامعه بوده و ن به دنبال نمايش مركزيت مذهب دروسط سال در

  .كرده است آن تاكيد
 مواجي از چادر، سقفهاي منحني و ايده گرفتن از با ،ساختمان مجلس كويت در دانماركي نيز معمار "يورن اوتزن"

استفاده  سايه مورد و بازي نور به فلك كشيده با ن درختان نخل سرهمچو ستونهاي بلند بتني را بكارگرفته و بتن را
  .داده است قرار
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  سعودي عربستان
  

تكنولوژي كامال  هم از ساختمانهايي كه  هم متوجه سنتهاي  پيشين معماري بوده و نمونه هايي از با عربستان نيز
 . ي كشورهاي در حال توسعه بوده استدر سالهاي اخير كشوري مطرح در عرصه معمار پيشرفته بهره گرفته

اولي ساختمان بانك تجارت عربستان سعودي . دو پروژه مطرح را در اين كشور ساخت SOMشركت  1980در دهه 
بود كه با ايده گرفتن از الگوهاي اسالمي مانند طرح حياط مركز و توجه به ويژگيهاي اقليمي ساخته شد و ديگر 

چادر از جنس  210ن المللي شاهزاده عبدالعزير در شهر جده بود كه با استفاده از ترمينال حجاج در فرودگاه بي
  . چادري دنيا به شمار مي رفتفايبرگالس بزرگترين پوشش 

مسجد كرنيش جده، يكي از يازده مسجدي است كه توسط «
ميالدي در  1988تا  1983هاي  عبدالواحد الوكيل در فاصله سال

مدينه طراحي و اجرا شد شيوه ساختماني اين دو شهر جده و 
مسجد همچون ده مسجد ديگر اين گروه، شيوه سنتي و مصالح به 

تنها در موارد معدودي همچون . كار رفته در آن عمدتاً آجر است
هاي صاف از بتون مسلح استفاده شده  ها و سقف درگاه ها و نعل پي

هاي مرجاني است كه در آب درياي سرخ پيش  جده با جدارهزمين مسجد كرنيش، بخشي از ساحل شني شهر . است
  )92، ص1386مهندسان مشاور نقش، ( 30».رفته است

، معماري مشهور آمريكايي 31، دفتر مركزي دايره مالي عربستان سعودي، توسط مينورا ياماساكي1978در سال 
ترين نماي آن را  فاع ساختمان، اصلياندازي با گسترش در امتداد ارت در اين ساختان شگردهاي سايه. طراحي شد

طراحي شد  1980همچنين ساختمان شش طبقه اعتبار مالي توسعه عربستان كه در سال . دهد الشعاع قرار مي تحت
اول آنكه مفهوم سنتي مسكن درونگراي رياضي را به كار گرفت و طراح بر طبق . نشان دهنده دو ويژگي مهم است
دومين ويژگي استفاده . اي، پيرامون فضاهاي ساختماني چيده شده به وجود آورد يشهآن، يك تاالر مركزي با سقف ش

طراحان اين بنا رويكردي را در روش اتصال نما . از زبان معمارانه رايج در معماري سنتي رياض و منطقه ديريه است
  )49 :1384مروجي، (» .آغاز نمودند كه بعدها توسط تعدادي از معماران در رياض اقتباس شد

 1984المللي شاه خالد و در سال  فرودگاه بين 1983در سال «
محوطه و فضاي باز دانشگاه شاه سعود توسط شركت امريكايي 

)HOK(32 ريزي شهري آن به  طرح كلي و برنامه. طراحي شدند
آماده شدند، اما بيشتر مراحل پيشرفته  1970طور ذهني در دهه 

در همكاري با ) HOK( طراحي پروژه پس از آن به وسيله شركت
چهار كنسرسيوم جهت طراحي، مهندسي نظارت ساخت، اجرا 

  ).50: 1384مروجي، (» .شد

اين طرح توسط فراي اوتو و با همكاري . قصر التويق نيز از نمونه هاي تلفيق معماري سنتي با تكنولوژي مدرن است
او طرح  قصر . خص عربستان در سالهاي اخير استالشهابي به عنوان يكي از معماران شا. بسيم شهابي به انجام رسيد

. به انجام رساند OHO(34(گذاري مشترك  در حوزه رياض ساخته شد، را  با سرمايه 1985را كه در سال  33تويق
  .جايزه معماري آغاخان را دريافت نمود 1988قصر تويق در سال 
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ت كه درجستجوي پيوند ميان گذشته و مدرن نيز از نمونه هايي اس 1991طرح موزه ملي عربستان سعودي در سال  
استفاده از ديواره هاي توده وار، الگوي حياط مركزي و شبكه هاي جدا كنند در فضا درعين حال توجه به . است

  .جهت گيري در برابر مكه، از ويژگيهاي اين مجموعه است
شركت دانماركي  رح(ت امور خارجه ساختمان وزار و  )1989 (ساختمان وزارت كشور ،  )1987(استاديوم شاه فهد 

  .از ديگر طرح هاي مهم معاصر در عربستان سعودي مي باشند )1984در سال  35الرسن  هنينگ

اشاره كرد كه در سال ) 1986(هاي موفق شهري معاصر در عربستان مي توان به طراحي ميدان الكندي  از  پروژه
  .جايزه معماري آغاخان را از آن خود نمود 1989
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  قطر

 در دانشگاه قطر. شايد بتوان طرح دانشگاه قطر در كشور قطر را از نمونه هاي برجسته معماري اين كشور قلمداد كرد
از نمونه هاي برجسته معماري طراحي گرديد،  ")1931-1993(كمال الكفراوي"مصري  دوحه كه توسط معمار

  ..معاصر قطر به شمار مي رود
حفظ روح فرهنگي  همه نيازهاي تكنولوژيك آن با براي يك فضاي دانشگاهي با زاين ساختمان نيازهاي امرو در

هاي اروپايي به  شكل و فرمها بهره گيري از حاليكه در تكنولوژي مدرن استفاده شده  در از اين بنا در .دارد وجود
  .صورت گرفته است شدت پرهيز

شد، به دقت درباره  طراحي  دانشگاه قطر ريزي و برنامه مامور طرف يونسكو از "كفراوي"زمانيكه  1973سال  در
 و جزئي به طرح آن همت گمارد تحقيقهاي دقيق و بعد از مطالعه كرد و قطر معماري در روشهاي سنتي زندگي و

بهره  آن مورد اولين فاز 1983شروع  شد ودر1980ساخت اين بنا در .طرح آن شكل گرفت 1975سال در 2بعد از
 حياط مركزي ها، شكلهاي چند بنا، استفاده از تهويه طبيعي در اين ساختمان تاكيد بسياري بر در.برداري قرارگرفت

  :36گويد مي الكفراوي درباره اين بنا .شده است فضاها طبيعي در نور استفاده از وجهي و
ارتباط  بطوريكه ارزشهاي گذشته به زبان معماري بيان شوند زندگي و توسعه دهم تا نظرداشتم راهي را من در"

  ".فراهم سازد محيط مدرن را احساس تداوم در تقويت كند و را ويژگيهاي قطر رواني با
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  5- 5تصوير 
نمونه يك ) حسن فتحي(نادهكده گور

  الگوواره تكثرگرا
  1986فتحي : ماخذ تصوير

  :9- 5تصوير
  پارك فرهنگي قاهره

  :ماخذ تصوير
www.akdn.org  

  مصر
  

معماري معاصر در مصر هميشه با نام آشناي حسن فتحي در اذهان تداعي 
در زماني كه وي . در مصر به دنيا آمد 1899حسن فتحي در سال . مي شود

س مدرسه معماري در دانشگاه قاهره به عنوان پروفسور هنرهاي زيبا و رئي
فتحي، همان معمار مصري است . بود، باني يك اقدام شخصي در قاهره گرديد

كه خود را وقف ساختن مسكن براي افراد فقير در جهت بهبود وضع ملت 
كند بايد كارهاي  نمود و هر شخصي كه در زمينه توسعه روستايي فعاليت مي

ليت فتحي در جهت ايجاد يك محيط طبيعي فعا. حسن فتحي را مطالعه نمايد
گي در و بومي با كمترين هزينه بود تا بدين ترتيب اقتصاد و استاندارد زند

، در 1940هاي  از سال). 54: 1384 الحسيني،( مناطق روستايي بهبود يابد
هاي بنايي سنتي،  ، فتحي نشان داد كه فرم37پروژه مشهور گورناي جديد

ها ـ در مواردي خاص ـ از  قرارگيري فضايي آن هاي ساخت و ترتيب و روش
در آن زمان فتحي . هاي غربي وارد شده به مصر برتري دارند نظر اقتصادي، عملي و زيبايي و سازگاري فرهنگيبه مدل

اما پس از آن كه كارهاي وي در سطح . احترام و تحسين تعداد بسيار اندكي از معتقدان دلسور را به خود جلب كرد
را كسب  – 1980از جمله جايزه آقاخان براي معماري در سال  –المللي معتبري  للي شناخته شد و جوايز بينالم بين
در طرح دهكده گورنا، حسن فتحي سعي داشت تا رابطه ميان مالك، معمار و استاد  ). 54: 1384الحسيني، (نمود

در جستجوي راهي براي كسب نظرات زنان  در طرح خانه هاي دهكده، فتحي. كار را به نحوي مطلوب برقرار كند
خانه دار بود اما مشكالت فرهنگي مبني بر عدم تمايل مردان براي مشاركت زنانشان موجب شد تا او از چند خانم 

نمونه از خانه ها، نظرات و عكس العمل افراد را نسبت به آن بدست  20سپس با ساخت . آشنا با گورنا استفاده كند
. ود مردم چندان از نقشه ها سر در نمي آورند لذا باساخت نمونه مسكن مي توان آنها را مشاركت داداو معتقد ب. آورد

اهالي گورنا به سختي مي توانستند در ": او مي گويد. فتحي از برخورد نامناسب اهالي در اين مورد گاليه مي كند 
ه ما بگويند كه چه نيازهايي دارند و به طور طبيعي آنان     نمي توانستند ب. مورد ساختمانها با ما به بحث بپردازند

  ).1384،87فتحي، ("ياراي آن را نداشتند كه از سبك يا زيبايي خانه صحبت كنند

كه حسن فتحي درنظر داشت، مصالح مورد نياز در "گورنا"در طرح 
محل تهيه مي شد و به  افراد براي مهارت هاي كاري ساختماني 

  .وان از آنها در ساخت بناها استفاده نمودآموزش داده مي شد تا بت
 

اسطوره اي  -نمونه هاي بعدي معماري در مصر حاوي نكاتي تاريخي
طرح كتابخانه  . هستند كه هر يك داراي ويژگيهاي قابل تحليلي است

اجراي . از نمونه هاي موفق معماري معاصر در مصر است 38اسكندريه
به معماران ] اسكندريه كتابخانه اسكندريه در شهر[اين ساختمان 
، به دليل كسب جايزه ورودي به مسابقات بين المللي 39نروژي اسنوهتا

  . براي طراحي كتابخانه جديد اسكندري، اعطا گرديد 1989
  

دو طرح ديگر سالهاي اخير در مصر كه بيشتر در زمره طرح هاي شهري در بافت قديمي قاهره مطرح بوده اند پارك 
  .االزهر مي باشند فرهنگي قاهره و پارك
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استفاده از فاكتورهاي احساس جمعي به عنوان مهمترين عامل موفقيت پروژه به شمار  "پارك فرهنگي قاهره"در 
، ابزارهاي عمومي طراحي معماري با مشاركت فعال اجتماعي يكسو گرديده اند "پارك فرهنگي قاهره"در. 40مي رود

طرح اين پارك نه تنها از مشاركت مستقيم افراد در طرح استفاده در . 41تا منجر به خلق فضايي اجتماعي گردند
. شده، بلكه به طور غير مستقيم توجه به باورها و الگوهاي سمبليك اجتماعي نيز در طرح درنظر گرفته شده است

از ) دگيبه مفهوم رشد و زن( رابطه استعاره اي برقرار شده ميان مسجد و پارك، شكل مارپيچ برگرفته از مناره مسجد
   42.اين زمره هستند

طرح اين پارك در زمان . در طراحي اين پارك از مشاركت اجتماعي به صورت مستقيم نيز بهره گرفته شده است
اجزاء مختلف پارك مانند آب نما، . جشن ساالنه ملي كودكان با مقياس واقعي در معرض نمايش عموم درآمد

در جاهايي كه امكان . اده از ماكت هاي موقتي و در مقياس واقعي ساخته شدندبا استف... نمايشگاه، موزه، تئاتر روباز و
ساخت ماكت در ابعاد واقعي وجود نداشت از طريق ترسيم پالن با استفاده از رنگ بر روي زمين ، چگونگي طرح 

  .مودندمعرفي گرديد و در زمان برگزاري جشن، افراد مختلف آن را تجربه نمودند و نظرات خود را اعالم ن
در ... نتيجه بصورت ايده هايي از سوي افراد اجتماع و برخي از گروه هاي اجتماعي مانند هنرمندان، صنعتگران و

در نهايت برخي از ايده ها منجر به تغيير در طرح گرديدند و طراحان توانستند با . راستاي توسعه طرح ارائه گرديد
براي طراحي سيماي  44"پارك االزهر"در  .43جتماعي هدايت نماينداستفاده از نظرات اجتماع طرح خود را بصورت ا

، از گروه هايي )كه بر مبناي استفاده از فضاهاي عمومي در يك زمينه اسالمي برنامه ريزي شده بود(عمومي پارك
 استفاده شد تا اولويت هاي  گروه هاي اجتماعي مختلف تعيين... ، شهرداري، همسايگي هاي اطراف و NGOمانند 
به (در جهت اجراي پروژه، گروهي از افراد . با استفاده از مشاركت افراد، ليستي از نيازها و اولويتها تدوين شد. شود

براي . آموزشهايي را براي كسب مهارتهاي اجرايي فراگرفتند تا بتوانند در پروژه مشاركت داشته باشند) ويژه جوانان
  .به طول انجاميد 2007اين پروژه تا سال . فراد ساكن بافت باشندفعاليتهاي اجرايي نيز سعي شد تا اولويت، ا
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)1946- 53(دهكده گورنا - حسن فتحي:1شكل  

  :و مواجهه با منطقه گرايي 45كشورهاي در حال توسعه
  

، ارجاع به منابع معماري كشورهاي در حال توسعه بيشتر معطوف به )1970تا اوايل سالهاي (شايد تا چند دهه پيش 
اقتصـادي در طـول    -وشايد استحكام سياسـي (فرهنگي كهن  -ينه تاريخيآن كشورهايي مي شد كه داراي يك پيش

  .بودند  اما در اين سالها بنابر داليلي مدرنيسم در اين كشورها ترويج پيدا نمود) تاريخ
معتقد است ترويج مدرنيسم در كشورهاي در حـال   "مدرنيته، سنت و هويت جهان رو به توسعه"ويليام كرتيس در "

  يل اتفاق افتاده استتوسعه به چند دل
  رشد اقتصادي سريع و نياز به كاربريهاي مدرن •
  تداوم مستعمره سازي •
  )1996كرتيس(شست و شوي مغزي نخبگان پسا استعماري •

نمـاد  ... از آنجا كه در كشورهاي درحال توسعه، ساختمانهاي اداري چند طبقه، فرودگاه ها، ترمينالها، مراكز تجاري و 
تند، اين كشورها بستر مناسبي بـراي نمـود   پيشرفت به شمار مي رف

اما يك نكته پـر اهميـت در ايـن راسـتا     . چنين كاربريهايي گرديدند
وجود داشت؛ كشورهاي پيشرفته به مدت يك قرن فرصت داشتند تا 
صنعتي كه خود اختراع كرده بودنـد را درونـي نماينـد و بـا شـرايط      

كـه در دهـه   جامعه وفق دهند در حاليكه كشورهاي درحال توسـعه  
به شدت درحال توسـعه بودنـد نـه خـود مبـدع       1970و 1960هاي 

  46.صنعت بودند و نه زمان كافي براي بومي كردن آنرا داشتند
در راه رسيدن به اسطوره پيشرفت، مدرنيسم تبديل به ابـزاري بـراي   

دهـه    60و  50دهه هـاي  . نمايش و رسيدن به اين رويا انتخاب شد
در ايـن سـالها نمونـه هـاي     . صر در كشورهاي خاورميانه از رويكرد سنتي به مدرن مي باشـد هاي انتقال معماري معا

در خالل اين . ساده اي از معماري مدرنيستي به نمايش گذاشته شد كه نوعي ساده سازي مدرنيست تلقي مي گشت
بـه دوشـاخه شـدن ديـدگاه     اين مسأله منجر . سالها، نوعي فرايند بيگانگي و جدايي از ريشه هاي فرهنگي بوجود امد

فرهنگي، مذهبي و معنوي با گذشته، عقب ماندگي و فقـر شناسـايي    –هاي فرهنگي شد، در حاليكه ميراث تاريخي 
  )1382ديوي، .(مي شود و تصوير پيشرفت از جايي ديگر به نام غرب به عاريت گرفته مي شود

عدي نگاه به معمـاري را انـدكي متفـاوت    استقالل عمده اين كشورها از قدرت هاي استعماري در قرنهاي ب 
از . رويكرد هاي مختلفي در معماري در جستجوي پيوند ميان مدرنيست ترقي خواه و پنـدارهاي بـومي بودنـد   . نمود

به طور كلي دو نوع نگاه منطقه گرا را در مواجهه با اين موضـوع   "كرتيس". اين روي گرايشهاي گوناگوني بوجود آمد
  :معرفي مي كند
ه گرايي غير اصيل كه حاصل الحاقات تاريخي روي پوسـته مـدرن اسـت و ناحيـه گرايـي مـدرن كـه         ناحي

وي همچنين، در مقام موضع گيري شخصي، دو نـوع  )1380كرتيس ، .(تركيب آموزه هاي مدرن با سنت محلي است
بدترين شكل خود مـي  منطقه گرايي فوق را در دو سوي طيف اعتبار قرار مي دهد به عقيده ي وي منطقه گرايي در 

تواند به پوسته اي از تاريخ تبديل شود كه در آن تصاويري از معماري بومي با تقليدي از كليشه هاي فرهنگـي ملـي   
در بهترين شكل، منطقه گرايي به آفرينش اصول و زيرساختهاي سمبليك گذشـته پرداختـه سـپس    .تركيب مي شود

اين تالش از جـنس دريافـت و   .اجتماعي عصر حاضر، تبديل مي كندآنها را به صورت شكل هايي مناسب نظام متغير 
فهم دروني ترين اليه هاي خاطره ها، افسانه ها و آرزوهايي است كه به جامعه، همبستگي و انرژي مـي بخشـد  و در   

يس، كـرت . (نهايت با  فراهم سازي اين معيارها  بوسيله ي  بيان درستي از سازماندهي معمارانه به مقصـود مـي رسـد   
1986(  

95

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

www.pupuol.com



  معاصر در كشورهاي در حال توسعهمعماري : پنجمبخش     آشنايي با معماري معاصر
 
 

 

مجتمع نمايشگاهي دهلي نو - روال راج2شكل  

  47:مدرنيسم منطقه گرا
يكي از اساسي ترين موضوعات مطرح شده در چالش ميان رويكردهاي منطقه گرايي، ارتباط آن با رويكـرد  

مدرنيسم و منطقه گرايي كه به ظاهر از يكديگر بسيار دور انگاشته مي شدند به نوعي پيوندي تـازه  . مدرنيستي است
ورهاي در حال توسـعه بـر ايـن عقيـده انـد كـه دوگـانگي هـاي منطقـه گرايـي و           برخي از نظريه پردازان كش.يافتند

انترناسيوناليزم، سنت و مدرنيته ، گذشته و آينده ، دو گانگيهاي كاذبي هستند و عصر واقعيـت هـاي هـم زمـان بـر      
توجـه بـه    به بعد گرايشهاي تاريخي رفته رفته با 1980سالهاي  48)1385اودين خان، .(حسب انسان فرا رسيده است

بازيافت تصاوير معمـاري سـنتي در طراحـي مـدرن خـود را شـكوفا       
خطوط قوي و مدولهاي تكرار شونده دستور زبان سـنتي بـه   . نمودند

اين رويكرد تحت عنـوان مدرنيسـم منطقـه گـرا مطـرح      . تن نمودند
  .گرديد

موضوعاتي مانند هويـت بـومي، درونزايـي، ميـراث ملـي و      
مهم مـورد توجـه بودنـد؛ گـويي نـوعي      ريشه هاي تاريخي از مسائل 

بـا  . رويكرد خردگرا به موضوعات تاريخي در حال شكل گـرفتن بـود  
همه اين اوصاف مساله اساسـي اينگونـه طراحـي بيـان پيشـرفت در      

  )7:ص 2005اسفور،. (نمايش سنت بود
در ) در حوزه معماري(بسياري از نظريه پردازان جهان عرب

چون فرامپتون، كرتيس، اندرسـون و  اين زمينه تحت تاثير افرادي هم
  .بودند.. 

پـروژه  . جايزه آقاخان نيز به نظر مي رسيد كه در اين سالها به نوعي اين نگرش را مورد توجه قرار مـي داد 
  .هايي همچون فرودگاه جده ، نمايانگر اين نوع منطقه گرايي بودند

اشتند نسخه هاي ساده شده مدرنيسـتي بـود   نكته منفي و بارزي كه برخي از نظريه پردازان به آن اشاره د
از كسـاني بودنـد كـه در ايـن      "صـالح "و  "جميل اكبـر ".كه طراحان جهان اول در شهرهاي عربي بوجود مي آوردند

خصوص موضوع مدرنيسم منطقه گرا را مورد نقد قرار 
ــد ــنتي و   . دادن ــاي س ــناخت بافته ــعي در ش ــا س آنه

  .اشتندارزشهاي آنها براي طراحي دوران معاصر د
  :منطقه گرايي ستيزه جو

در مواجهــه بــا منطقــه گرايــي مدرنيســتي 
گروهي از معماران عرب بـا انتقـاد از ورود مدرنيسـم    
ــه     ــه مقابل ــا آن ب ــه ب ــتيزه جويان ــه ، س ــاده انگاران س

تغيير فرهنگ سـنتي در سـاخت    "شعيب".پرداختند
محيط را از دوران سنتي و پيش از صنعتي به سـمت  

او معتقد . مورد نقد قرار مي دهدفرهنگ مدرن غربي 
است سبك بين الملل در معماري آزادي عمل بسياري در شكل دادن به سيماي شهرهاي عربـي داشـته؛ آزادي كـه    

  .شانس زيادي براي گفتگو با ميراث بومي ايجاد نكرده است
دن ويژگيهاي سنتي به است كه تالشي در راستاي اضافه نمو "شعيب"از نمونه هاي موفق ) 1980("ميدان الكندي"

  .بود 80يك پروژه با مقياس وسيع شهري در عربستان رو به مدرنيسم در دهه 

مجموعه شهري الكندي، گروه :  3شكل BEEAHعربستان سعودي 
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موضوع تنها احياء گذشته نيست بلكه پـرداختن بـه ارزشـهاي فرهنگـي     ) 1986("ميدان الكندي"در طرح 
هم آورنـده  فـرا  "49مكـانيزم فرهنگـي  "در چنين پروژه هايي فضاي معماري بـه عنـوان يـك    . دوران گذشته است

  .برخوردهاي مختلف است
 :رويكرد كوبيستي به منطقه گرايي

گرايشهاي كوبيستي اوايل قرن بيستم بـه طـور عمـده در جسـتجوي تجريـد موضـوعات در حـوزه هنـر و         

از رويكرد كوبيستي در سـاختار معمـاري بهـره مـي     ... و  "وان دئوسبرگ"، "مالويچ"افرادي همچون . معماري بودند
مه چنين برداشتي از معماري در كشورهاي عربـي بـه صـورت تقليـل دادن و خالصـه نمـودن فرمهـاي        ترج. جستند

برداشتهاي داسـتيل از فرمهـاي معمـاري گذشـته بـه نـوعي       . معماري گذشته و استفاده از آنها در بناهاي معاصر بود
داد اثر رفعت چاديرجي كه در سال ساختمان اداره پست بغ. دستور زبان كارامد در برخي از پروژه ها تبديل گشته بود

در اين بنا گويا كوالژي مدرنيستي بر روي پوسته بنا صـورت  . برنده جايزه آقاخان شده بود از اين نمونه هاست 1976
   .گرفته است

  :رويكرد تكنولوژيكي به منطقه گرايي
. ولوژي بومي توجـه دارد اين رويكرد به طور عمده به استفاده از معماري باستاني و منابع در دسترس و تكن

اين رويكرد شايد از دو منظر قابل بررسي  50.در اين رويكرد ، از ويژگيهاي بيانگر تكنولوژي معماري استفاده مي شود
يكي برداشت از الگوهاي ساخت و ساز كهن و توجه بـه تكنولـوژي بـومي و دسـتاورهاي كهـن در زمينـه فـن        . باشد

وژي مدرن در قالبي سنتي است كه مورد اخير، بيشتر در جسـتجوي پيونـد   و ديگري اشاعه تكنول 51ساختمان سازي
در برخي از پروژه هـا اسـتفاده از تكنولـوژي بـه گونـه اي      . ميان تكنولوژي مدرن با شكل و فرم بناهاي قديمي است

  .استعاره گرا قابل مشاهده است
  
  
  
  
  
  
  
  

فرودگاه جده، اثر : 8شكل S.O.M 

، اثر رفعت چاديرجياداره پست بغداد:6و5و4شكل  

يورن اوتزون، پارلمان كويت:  7شكل  
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  :رويكرد خرد گرا به منطقه گرايي
كـه فرامپتـون آنـرا    ( 52"منطقه گرايي انتقـادي "گرا به منطقه گرايي تحت عنوان به طور كلي رويكرد خرد

شايد از اولين كساني باشد كه در جهان عرب  نسبت به معماري مدرني  "حسن فتحي ". اطالق ميگردد) مطرح نمود
يخي و مصـالح  اساس كارهاي حسن فتحـي اسـتفاده از مـدلهاي تـار     53.كه اين كشورها را دربرگرفته بود انتقاد نمود

انتقـادي كـه برخـي بـه     . بررسي مـي كنـد   "تجديد حيات گرايي مستقيم"كارهاي او را در رده  "جنكز". بومي است
كارهاي فتحي مي كنند اين است كه كارهاي او به نظر بيشتر فرمهايي برگرفته از معماري گذشته است تا ايده هـاي  

  . معمارانه
معمـاران  . يي استفاده از عناصر معماري بومي در شرايط معاصر اسـت نگاه خردگرايانه به موضوع منطقه گرا

نيز به نوعي اين رويكرد را دنبال و سعي در استفاده از مدلهاي تاريخي در انتقاد بـا   "الوكيل"نظير  "فتحي"متاثر از 
  .مدرنيسم زمانه داشتند
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1 - The future of Islamic Architecture 
2 -Architecture at the crossroad, Islam- the search for identity, Video product 
3 Melaka  
4 Sarawak 
5 Abdul Samad 
6 Selangor  
7 Haijjaz Bin Kasturi  
8 Shariah  
9 Kuching  
10 Kington Loo  
11 Lai Lok Kun  
12 Ruslan Khalid  
13 Ken Yeang  

  1384اه تهران، معماري معاصرهند، نورمحمدي، سوسن، دانشگ - 14
15 - Architecture and contemporary Indian architecture, pg 1 
16 - Architecture and contemporary Indian architecture, pg 3 

  معماري معاصرهند -  - 17
عامل ممالك عرب با تمامي دنيا بـه  در اين دوران، ت. اين تأثير در خالل سالهاي ميان اواسط قرن هفتم تا اواسط قرن هشتم صورت گرفت 18

 :باالترين سطح خود رسيد، يكي از فيلسوفان قرن نهم ميالدي به نام الكندي ، اين رخداد را به اين ترتيب آشكار مي سازد
براي ما، هيچ جاي شرمساري نيست كه حقيقت را احترام كنيم و آنرا از آن خود كنيم حتي اگر از سرزمين هاي دور دست يا  "
  ".مردماني متفاوت با ما، آمده باشد از

 .احياي فرهنگي نه فقط در حوزه ي معماري، كه در حوزه ي هنر و ادبيات در شرف وقوع است 19
اين نوع نگاه محصول نگرش جغرافيـايي و مكـان محـور بـه     . در بسياري از متون، از معماري اسالمي به نام معماري عربي ياد شده است 20

 .ه مد نظرمحققان مسلمان قرار نداردمعماري اسالمي است ك
فرهنگ مصري، حاصـل تعامـل عميـق بـا سـاير      . به عنوان مثال، هويت مصري، چيزي نيست كه از طريق معماري يادمانگرا به دست آيد 21

  .فرهنگ هاي جهان نظير، يونان، روم و مسيحيت، همچنين اسالم است
22 Ralergh Arena 
23 Matthew Nowicki 
24 Frei Otto 
25 Kenzo Tange 
26 Omrania 
27 Towaiq Palace 
28 SOM, Skidmore ,Owings & Merril 
29 Perriera Associate 

  97-92، صص 54مجله آبادي، شماره معرفي چهار مسجد از معماري معاصر كشورهاي اسالمي، ).1386(مهندسان مشاور نقش  - 30

  
31 Minoru Yamasaki (1912‐1986)  
32 Helmuth, Obata + Kassabaum (Ref: http://www.hok.com) 
33 Tuwaiq Palace  
34 Happold of Britain, and Omrania & Associates Frei Otto of Germany, Buro  
35 Henning Larsen  
36 ‐ Educa on and Arab iden ty, University of Qatar, Doha 2002 
37 New Gourna  
38 Bibliotheca Alexandrina, Alexandrina, 2002    
39 Snohetta  
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40 ‐ Cultural Park 

صورت اجتماعي ه ماع طرح خود را بدر نهايت برخي از ايده ها منجر به تغيير در طرح گرديدند و طراحان توانستند با استفاده از نظرات اجت
   .هدايت نمايند

معتقد است، قرارگاه هاي طبيعي  "كالسنر". ، محيط طبيعي مكاني مناسب براي رفتارهاي بازآفريني است"تئوري نقش"بر اساس  - 41
تبديل به افراد ... معلمان و در اينجاست كه پزشكان،. مانند صحنه اي هستند كه درامهاي اجتماعي مختلف بر روي آن به اجرا درمي آيند

 .شوند  مي... اجتماعي نظير پدر، مادر و
در سالهاي اخير، طرح هاي بسياري از كشورهاي توسعه يافته تاكيد بر گونه هاي مختلفي از مشاركت و ارتباط سازمانهاي اقتصادي و  

مي         ز توصيه مي كند كه افراد تحت فشار در جامعه كمك رساني اصرار دارد و ني -كارايي و خود -اجتماعي دارد كه بر ارزشهاي خود
 .بايست براي ارتقاء و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي به حركت درآورده شوند

. تواند باعث بروز رفتارهاي مثبت در محيط شوند يكي از موضوعات مهم و مورد توجه معماري، تصميم درگونه هاي محيطي است كه مي
  :بدين منظور الزم است مواردي در نظرگرفته شوند. ز طريق دخيل نمودن كاربران در محيط صورت پذيرداين موضوع مي تواند ا

  .روانشناختي و نيازهاي رواني استفاده كنندگان -نيازهاي فيزيكي 
  .وجود آوردن احساس كنترل محيطي از سوي استفاده كنندگانه ب 
 .تشويق تعامل با محيط 

  
  : نك به   42

Al‐Radi, Selma, and Charles Moore. 1992. Cultural Park for Children. In Architecture for a Changing 
World. James Steele, ed. London: Academy Editions. 

  63، 1385كامل نيا،  - 43
از چالشهاي مهم در اين يكي . و همزمان با كنفرانس توسعه متروپوليس ها در شهر قاهره بود 1984نقطه آغاز اين پروژه در سال  - 44

آنچه كه به عنوان يك موضوع اساسي مد نظر بود، گسترش فضاي سبز در . پروژه، چگونگي برخورد با پروژه هاي توسعه بافتهاي قديمي بود
  .شهر قاهره بود

مي بود، مساله تجديد حيات از آنجا كه محدوده مورد نظر در يك بافت قدي. هكتاري در نظر گرفته شده بود 30براي اين پروژه يك محدوده 
ي در موضوعات طراحي، از باززنده سازي تا مساله طراحي سگرايي در بافت از موضوعات مهم به شمار مي رفت بنابراين پارك يك چالش اسا

ر اين سه پروژه اصلي د. اقتصادي در همسايگي يك بافت تاريخي بود -مجموعه طراحي شده شامل موضوعات اجتماعي. بناهاي جديد بود
  .به مسابقه گذاشته شدند) رستوران، كافه و ساختمان ورودي(طرح

  :نك به
 Rash , Cameron and Maher S no. 2001. Converting a Derelict Site into an Urban Park. In 

Historic Cities Support Programme: The Azhar Park Project in Cairo and the Conservation and 
Revitalisation of Darb al‐Ahmar. The Aga Khan Trust for Culture. 

 Rashti, Cameron. "The Development of Azhar Park". 2004. Cairo: Revitalising a Historic 
Metropolis. (Stefano Bianca and Philip Jodidio, eds.) Turin: Umberto Allemandi & C. for Aga 
Khan Trust for Culture, 149‐163. 

 Bianca, Stefano and Philip Jodidio, eds. 2004. Cairo: Revitalising a Historic Metropolis. Turin: 
Umberto Allemandi & C. for Aga Khan Trust for Culture. 

 Siravo, Francesco. 2001. Reversing the Decline of A Historic District. In Historic Cities 
Support Programme: The Azhar Park Project in Cairo and the Conservation and Revitalisation 
of Darb al‐Ahmar. The Aga Khan Trust for Culture. 

 
  
براي كشورها شايد به طور دقيق نتواند دربرگيرنده تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  "در حال توسعه"اصطالح   45

  .كشورها براي تعيين وضعيت توسعه آنها باشد
براي . سعه نيافتگي در صنعت و اقتصاد گفته ميشودبه طور كلي، كشورهاي در حال توسعه به كشورهايي با استانداردهاي اندك زندگي و تو

دراين كشورها سرانه درآمد افراد اندك و فقر به ميزان . نيز استفاده ميشود45شناساسي اين كشورها،از شاخصه هاي  فهرست توسعه انساني
ده شده بود اما امروزه از عنوانهايي در زمان جنگ سرد به اين كشورها عنوان كشورهاي جهان سوم دا. قابل توجهي درسطح كشور وجود دارد

  .مانند درحال توسعه يا توسعه نيافته استفاده ميشود
  :شوند از منظر توسعه، كشورها به چند دسته تقسيم مي

  )بسياري از كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي(كشورهاي توسعه يافته -1
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  ...)مصر، افريقاي جنوبي، چين، مالزي، هند، تركيه و (فتگي را ندارندكشورهاي تازه صنعتي شده كه هنوز شاخصه هاي كامل توسعه يا -2
  ...)ايران، پاكستان، امريكاي جنوبي و (كشورهايي با توسعه نسبي طوالني مدت -3
  )بسياري از كشورهاي افريقايي و عربي( كشورهايي بي ثبات در توسعه -4
 ...)عراق، كره شمالي و  افغانستان،(توسعه ندارندكشورهاي درگير جنگهاي طوالني مدت كه جهت گيري براي  -5

در منبع مهمي كه معماري معاصر دنيا را در حوزه هاي جغرافيايي مختلف بررسي كرده است، در حوزه خاورميانه بسياري از كشورها  46
با ورود درآمدهاي نفت، به . ندارند ميالدي، هيچ نمونه معماري معاصر قابل ارائه اي 60بويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس، تا اواسط دهه 

سال، به شهرهاي آني تبديل مي شوند كه بازاري مناسب براي معماران از سراسر  20يك باره ، واحه هاي بومي نشين، در دوره اي كمتر از 
  ، خاورميانه5، جلد 1900-200معماري جهاني از .ك.براي مطالعه بيشتر ر. دنيا را فراهم مي آورد

47 ‐ Regional Modernism 
 26حسن اودين خان، معماري معاصر آسيا، ما، . ك.براي مطالعه بيشتر ر 48

49 ‐ Cultural Mechanism 
نكته اي كه مطرح است، آن است كه نگاه فناورانه به معماري منطقه اي، بايد بيشتر در جهت تأمين شرايط آسايش كاربران باشد تا صرفاً  50

به عنوان مثال پروژه ي فرودگاه جده، هرچند از نظـر بيـان فناورانـه ي ايـده     . لب بهره گيري  از تكنولوژيبيان نمادين فرم هاي محلي در قا
هاي بومي در سطح متعالي قرار دارد اما نتوانسته است شرايط آسايش مسافران در صحراي سـوزان عربسـتان را بـا بهـره گيـري از امكانـات       

  فرمال از چادرهاي بوميان پرداخته استفناورانه فراهم آورد و تنها به استعاره ي 
از اين منظر، بسياري از رويكردهاي جديد در طراحي معماري اكولوژيك بر اساس فناوري هاي بومي در قالب منطقه گرايي تعريـف مـي    51

 كريس ابل، معماري به مثابه هويت. ك.براي مطالعه بيشتر ر. شوند

52 Critical Regionalism ك، كنت فرامپتون، معماري مدرن.براي مطالعه بيشتر ر.  
شصت سال تجربـه بـراي مـن روشـن      :فتحي، ترديد خود نسبت به عواقب ماشيني شدن فزاينده ي ساخت و ساز را چنين بيان مي كند53

ساخته كه صنعتي و ماشيني شدن ساخت و ساز  منجر به بروز تغييرات گسترده اي در شيوه هاي سـاختمان سـازي شـده بـا عملكردهـاي      
اثرات پايدار ناشي از انقالب صنعتي در جوامع، باعث تضعيف فرهنگ پيشرفته ي صنايع دسـتي در جوامـع   . تنوع در سراسر دنيا شده استم

در تعامل با توسعه، جهش هاي پيش رو منجر به  ناهمگوني زيست محيطي و اجتماعي، همچنين بي عـدالتي  . كمتر توسعه يافته شده است
  )1986فتحي، (.كرد كمي نگر خواهد شداقتصادي مبتني بر روي
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  : بخش ششم

  دوران مدرن  ايران و
 
  

باعث  ارتباط با اروپا دوران قاجاردر . مورد بررسي قرار مي دهيم )م  1786(قاجاريه دوران مدرن معماري ايران را از اوائل دوران 
  .غربي شده بودنقاشي و تزئينات  آشنا شدن ايرانيان با 

  
  زمينه هاي ورود مدرنيته به ايران

  
مدرنيته در سياسيت، . يران نيز بسان ديگر كشورها از حوزه هاي مختلف و به روشهاي مختلف صورت گرفتورود مدرنيته به ا

  . اقتصاد، مذهب و فرهنگ و هنر، هريك به شيوه اي و در دوران ويژه اي و با شاخصه هاي خاص خود نمايان شدند
دوران قاجاريه موجبات ورود مدرنيته در حوزه هاي مختلف بسياري از منتقدان تاريخ معاصر ايران معتقدند اصالحات اميركبير در 

توجه به موضوعاتي مانند كشاورزي و يا ترجه . گرديد غرب يادگيري صنعت ازموجب  سفر اميركبير به روسيه . را فراهم ساخت
  .روزنامه ها از موضوعاتي بودند كه دستاورد اين سفر به شمار ميرفتند

تان ، دارالفنون ، روزنامه و تاسيس بيمارس .را هموار ساختهاي ورود مدرنيته به ايران  راه ختلف اصالحات اميركبير در بخشهاي م
 1906درزمان مظفرالدين شاه ( مدرنيته اجتماعياصلي مشروطه نماد اجتماعي -در عرصه سياسي. از مهمترين موضوعات بودند... 
  . در ايران محسوب مي شود )م 

  :شتر تحت تاثير چند موضوع بودجريان روشنگري درايران  بي
  )دكارت  به ويژه روشنفكران مدرن مانند( ترجمه آثارغربي 
  روزنامه ها 
 مدارس 

  .تاسيس شد )ش  1312(م  1933نماد مدرنيته اجتماعي به عنوان دانشگاه در دوران پهلوي اول نيز 
  

  :دورانهاي معماري 
  :بررسي مي كنيمبررسي دورانهاي تاريخي معماري معاصر را در چهار بخش 

  دوران ناصري  
  دوران پهلوي اول  
  دوران پهلوي دوم  
  اسالميانقالب پيروزي  دوران پس از 

102

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

www.pupuol.com



 
  دوران ناصري 

  
از آنجا كه در دوران قاجاريه . به دوره اي اتالق مي شود كه از زمان حكومت قاجاريه آغاز و تا ابتداي حكومت پهلوي ادامه دارد

ياري از تحوالت در اين شهر صورت مي گيرد بناهاي اين دوره را با عنوان سبك تهراني نيز معرفي پايتخت ايران تهران است و بس
  . ميكنند

نفر  250000لي بود كه در آغاز قرن بيستم، تهران به صورت بزرگترين شهر ايران درآمده بود، اما هنوز پايتختي بسيار معمو
حضور تعدادي از مدرسان اروپايي از جمله كرشيش و در اين دوران در زمينه معماري، مهندسي و شهرسازي، .جمعيت داشت 

 در پوالك در دارالفنون، و مهندسان درباري، مانند گاستيگر و بولر و ساير مهندسان وابسته به اداره تلگراف كشورهاي هند و اروپايي
  .شناخت و جذب ايده هاي جديد تأثير داشته است

الدين شاه در حوزه معماري و شهرسازي بيش از ديگران است و به همين دليل اين دوره را دوره از ميان شاهان قاجاريه تاثير ناصر
به ايران دوره ورود مدرنيته شايد بتوان گفت . ناصرالدين شاه به شدت تحت تاثير سبكهاي اروپايي بود. ناصري نيز نام مي نهند

  . عامل اصلي اين موضوع بودند هاي جهاني نمايشگاه و "سمان هو "تاثيرشهرسازي دوران . صورت گرفتازطريق شهرسازي ناصري 
  

شده و از قاهره و استانبول در الهام بخش تحوالت كه وسمان شكوه و جالل پاريس ه
اين طرح ها او شده بود؛ به نمايشگاههاي بين المللي نيز وسيله اي براي انتقال سويي 

از آن ها موجب ورود شهرسازي مدرن  ايران نيز سرايت كرد و با بازديد ناصرالدين شاه
ن شاه بود كه ناصرالديپاريس چند ماه پس از برگزاري نمايشگاه بين المللي . شد

برخي از افراد به همراه ناصرالدين شاه پاريس جديد را .تصميم به گسترش تهران گرفت 
ته ديده بودند و برخي ديگر پس از چندين سال تحصيل در پاريس تازه به كشور بازگش

طرح مجلس شوراي بود كه  19نيمه قرن  در شقاقي اولين تحصيلكرده معمار .بودند
) ميالدي 1875(شمسي 1254در سال  ساختمان مجلس شوراي ملي. از اوست ملي

مهدي  اين ساختمان جزء ساختمانهاي باغ بهارستان بوده كه توسط ميرزا. ساخته شد
 . بود معماري نئوكالسيك اروپايي از متاثرساختمان مجلس . خان شقاقي طراحي گرديد

  . عامل اين تاثير از معماري غربي به ويژه فرنسوي بودندنيز اي كه وارد ايران مي شدند نقاشيها، عكسها و مطالب چاپ شده 
نبه ر جپيش از تأسيس دارالفنون، آموزش و پرورش در ايران، بيشت. طراحي شد ميرزارضاي مهندسنيز توسط دارالفنون ساختمان 

كاتب و حوزه هاي علميه و مدارس طالب ديني، از مراكز تحصيل علم به شمار مي رفتند و آموزش علومي چون م.مذهبي داشت
  .شاگردي، صورت مي پذيرفت-به صورت غير رسمي و با روش استاد... ، داروسازي و )دامپزشكي(پزشكي، دندانپزشكي، بيطاري

اول قرن سيزدهم هجري قمري، كه آموزش و پرورش كشورمان را نيز تحت الشعاع قرار در پي تحوالت همه جانبه ايران در نيمه 
داد، مقدمات اعزام اولين گروه دانش آموزان ايراني به اروپا فراهم شد، در راستاي اين نظر، امير كبير، صدر اعظم ناصرالدين شاه، 

سه اي فني و بر اساس علوم نوين در ايران تأسيس براي جلوگيري از خروج محصالن در داخل كشور، در صدد برآمد تا مدر
  .بنياد نهاده شد.ق1268تبلور اين ايده و حاصل اين تالش در نخستين دانشگاه ايران يعني دارالفنون تجلي نمود كه به سال.نمايد
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تا به ايجاد تكيه اي  بعد از آنكه مأموريت يافت "طمعير الممالك". توسط ممالك طراحي شدق  1284 نيز در سال  تكيه دولت

م داشت اين تكيه را در محلي مجاور ارگ سلطنتي احداث نمايد كه يست هزار نفر بپردازد و ضمنا الزابزرگ و با گنجايش حداقل ب
آمد و رفت شاه و اهل حرم به آن، مشكلي به وجود نياورد، ناگزير قسمتي از زندان دولتي و سياهچال و همچنين عمارت مسكوني 

قي خان امير كبير و بعضي انبارهاي قديمي و كهنه ارگ را كه در ضلع جنوبي كاخ گلستان قرار داشت به اين مهم اختصاص ميرزا ت
داد و طراحان ساختمان، با استفاده از طرح ساير تكيه هاي موجود اساس حسينيه را بر دايره نهاده و فضاي وسيعي را با غرفه ها و 

و يك سكوي بزرگ جهت استقرار تعزيه خوانان ايجاد كردند كه بنا به نوشته روزنامه ايران از حجره هاي چند طبقه و پلكان ها 
  .بناهاي بسيار عالي دولتي بود

  
  

  معماري التقاطي اروپا
از شيوه هاي معماري رايج در آن دوران كه توسط اروپاييان وارد گرديد، معماري 

سبك و سياق در تهران به كار  التقاطي قرن نوزدهم اروپا است كه عمدتا با همان
ساختمان برخي سفارتخانه ها، بسياري ساختمان هاي تجاري و يا .گرفته شد

اداري، خانه هاي شخصي، ساختمان هاي قديم تلگراف خانه در حاشيه ميدان 
نظايري از اين شيوه هستند، كه در آنها تأثير معماري بومي و محلي ... توپخانه،

ها منشأ ايجاد سبك ها و شيوه هاي ديگري در  اين ساختمان.محسوس نيست
  .معماري اين شهر گرديدند

اگرچه ساختمان هايي كه به سبك معماري التقاطي اروپا در تهران احداث شده اند، به هيچ وجه مرتبط با فرهنگ اين مرز و بوم 
اري قرن نوزده اروپا هستند كه در همان اثر و با آنها يادگار ارزشمندي از معم.نبوده اند، ليكن داراي ارزش و اصالت بسيار مي باشد

همچنين ساختمان هاي مذكور منشأ ايجاد سبك ها و شيوه هاي ديگري در معماري .استادي و مهارت بسيار در تهران برپا شده اند
  .اين شهر گرديده و ترميم و حفاظت از آنها امري بسيار ضروري است

گرايشهاي در اين ساختمان از. است  )ق  1284(م  1863ساختمان شمس العماره  مهمترين نمونه تاثير اكلكتيزم اروپايي
كوشك و يا كاخ شمس العماره از چندين قسمت مجزا و متمايز تشكيل شده بود . استفاده شده است )استفاده ازساعت (نئوگوتيك

هجري به ااتمام رسيده و  1284در سال بناي كوشك شمس العماره  .كه به وسيله دوست علي خان معيرالممالك طرح ريزي گرديد
طرح و نقشه شمس العماره گويا خود معيرالممالك ريخت و معماري آن به دست استاد علي محمد  .آماده براي سكونت گرديد

ن در آيينه كاري ها و نقاشي ها و گچ بري هاي ازاره ها و ديوارها و سقف هاي آن از شاهكارهاي هنر و معماري ايرا.كاشي انجام شد
در آن سنوات، هنگاميكه ساعت .اين بنا در زمره نخستين ساختمان هاي پنج طبقه ايران در دو قرن اخير است. عصر قاجار است

  .بزرگ باالي شمس العماره زنگ مي زد طنين آن در تمام تهران به گوش مي رسيد
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ثر ازنقشه متاطراحي شد حاج حسين غفاري ق توسط  1330كه در سال   خانه قوام
اين بنا اكنون موزه آبگينه است و طرح داخلي  . است) استفاده از پالكان مدور در سرسرا(فرانسوي

  .انجام شده است) معمار مطرح پست مدرن(آن توسط هانس هوالين
  
  
  
  
  

به وسيله استفاده از عناصر  )فرانسوي(سبك اروپايينيز تاثير  )1926(1305 -عمارت تلگرافخانهدر 
. نئوكالسيك و گنبد فرانسوي مشهود است معماري
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  )1320تا  1300(دوران پهلوي اول 
  

تاثير معماري دوران صنعتي و نشانه هاي آن در اين دوران با . استمراحل اوليه صنعتي شدن ايران دوران پهلوي اول همزمان با 
  . ردبه چشم مي خو... احداث راه ها، جاده ها، پل ها و مصاديقي همچون راه آهن و 

در ميان كشورهاي درحال جنگ توجه رضاخان به  .استجنگهاي جهاني در عرصه سياسي دوران پهلوي اول تجربه كننده دوران 
نژاد مساله نژاد پرستي آلمانيها و تاثير آن بر رضاخان مساله . مي شود ايران  رابطه آلمان وآلمان نازي است و اين موجب گسترش 

  . مي گرددگرايشهاي نوستالژيك به گذشته  اين موضوع موجب بروز. را به پيش مي كشدآريايي 
  

نمايانگر تاثير از معماري نازيستي با ش  1313ايستگاه راه آهن  طرح 
  . تاكيد بر موضوعاتي مانند ابهت و ريتم است

   
درساختمانهاي دولتي تاثير .... طرحهاي دانشگاه تهران ، دبيرستان البرز و 

  . ر اين دوران مشهود استدنئوكالسيك معماري 
موزه ايران ساختمان . نيز به چشم مي خورد )بانك مليمانند (ساختمانهاي دولتياز برخي  استفاده ازجزئيات بناهاي باستاني در

  . است ق كسريطا سردر ي ازبرداشتنيز  )آندره گدار(باستان 
  :اين دوره گرايشهاي كلي معماري را مي توان به دو بخش تقسيم كرد در

  )مدرنيسم بين الملل (پيروي ازمدرنيسم  
 نگاه نوستالژيك به معماري گذشته  

  
  
  
  
  
  

   نگاهي به مقبره كوروش ، با)طاهرزاده(آرامگاه فردوسي 
  
  
  

بود و از  محسن فروغي فارغ التحصيل بوزار. داده شد فروغيماكسيم سيرو و محسن گدار، نيز توسط آندره طرح دانشگاه تهران 
  .ي معروف او مي توان به آرامگاه سعدي اشاره كردديگر طرح ها

  
  
  
  
  

  معماران دوره 
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  1 آندره گدار
به ايران وارد و به استخدام دولت  دوره پهلويآندره گدار معماروباستان شناس فرانسوي و تخصص اصلي او معماري بود كه در اوايل 

با (فعاليتهاي پژوهشي و شناسايي و ثبت آثار فرهنگي ايران ) موزهو  باستانشناسي(مسئوليتهاي او نظير مدير اداره عتيقيات.در آمد
اي زيباي دانشگاه دانشكده هنر ه،انتشار نسريه باستان شناسي،بنيان گذار ) ماكسيم سيروو  يدا گدارهمكاري همسرش 

،رياست و استاد دانشكده در آغاز،وي را مهم ترين شخصيت خارجي معماري دوره پهلوي اول قرار ميدهد كه نزديك به ربع تهران
دانشگاه ، نقشه اصلي جا نمايي محوطه و ساختمانهاي  معماريو اجراي آثار  طرحاز آقار او در زمينه . قرن در ايران حضور داشت

بوده  سعديو  حافظ، مقبره كتابخانه مليتمان ،ساختوسدر  آرامگاه فردوسي، طرخ  استانموزه ايران ب،طرح و سرپرست  تهران
  .آثار ايران و هنر ايران اشاره كرد از كتابهاي گدار كه به فارسي برگر دانده شده ميتوان به. است

  
  )1290- 1364(محسن فروغي

ي تاثيرگزار تاريخ معاصر و مترجم كتاب سير حكت در اروپا، خود نيز هم در عرصه فرزند محمد علي فروغي از مهمترين چهره ها
او بعد از . او عالوه بر اينكه يك مهندس معمار بود نماينده مجلس شوراي ملي نيز بود. سياست و هم در عرصه معماري مطرح بود

ان رياست او افرادي همچون صادق هدايت، هوشنگ در زم. آندره گدار مطرح ترين چهره دانشكده هنرهاي زيبا به شمار مي رود
) راسيونال(بناهاي او را مي توان از زمره گرايشهاي خردگرا. سيحون و فرمانفرمائيان از چهره هاي مطرح دانشكده هنرها بودند

اري غربي با تاكيد در كارهاي فروغي نشاني از معماري گذشته ايراني به چشم نمي خورد بلكه نمودهاي معم .2معماري ايران دانست
از بناهاي معروف او مي توان به . به شاخصه هاي كالسيك همچون استفاده از سكو، ريتم و ورودي عظيم بنا به چشم مي خورد

  .بانك ملي فردوسي، ساختمان بانك كشاورزي، مجلس سنا اشاره كرد
 

                                                 
1 - http://fa.wikipedia.org 

، ١٣٨١ -۶۵و ۶۴نک به نشریه معماری و شهرسازی، شماره های . دکتر سيروس باور کارهای او را نئوکالسيسيزم ملی عنوان کرده است - ٢
  ٢٧ص
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 )1349- 1287(پل آبكار
  
 ياو تحصيالت ابتداي. تاً مرفه ديده به جهان گشوددر يك خانواده نسب يشمس 1287آبكار در سال  پل

ديپلم . ادامه تحصيل به فرانسه رفت يبرا 1304تهران گذراند و در سال  يخود را در دبستان سن لوي
همان سال در  دراز دبيرستان اورلئان فرانسه گرفت و )  1308(  يميالد 1929متوسطه خود را در سال 

دوره تحصيل هفت سال طول . به تحصيل مشغول شد يه معماردانشگاه سن لوك بروكسل در رشت
را نيز  يمقاومت مصالح، دكوراسيون و منبت كار ،يشبانه مجسمه ساز يكشيد و در طول آن دوره ها

  . كرد يط
مان ابتدا در ساز. خود را آغاز كرد يحرفه ا يبه تهران بازگشت و پس از خدمت نظام وظيفه زندگ يشمس 1316آبكار در سال  پل
. بود يوزارت داراي يگمركات و هفده سال رييس دفتر فن يهفت سال رييس دفتر فن. گرديد يعهده دار مشاغل فن يدولت يها

در طول اين . با درجه همرديف سرهنگ بازنشسته شد 1348دار گرديد و در سال  عهداهكل را  يشهربان يسپس مسئوليت دفتر فن
آبكار از پيشروان جنبش مدرنيسم در ايران بود و  پل . پرداخت يا بود و در آن به فعاليت مخود را نيز دار يسالها او دفتر خصوص

هايش كامالً قابل  يآبكار با ويژگ يساختمان ها. انطباق داده بود يبا شرايط محل يكه داشت به خوب يبناهايش را با ذوق و قريحه ا
مناسب  ياز الگوها يككه در اطراف آن نصب شده ي يو سنگ هاي فرورفته يكم يها ياو با ورود يآجر بهمن. هستند يشناساي
 تنوع فرم در، سايه بان كشيده، پنجره كم، سطوح آجرياز ويژگيهاي طرح هاي او  .در تهران است يمسكون يخانه ها يمعمار
 :كرد از جمله يطراح ياربسي يپل آبكار ساختمان ها . استنقوش و استفاده از  مقياس ساختمان، توجه به پلكان درنما، ورودي

 ساختمان سينما نياگارا -
 ) سيم  يب( ايستگاه راديو  -
 .سفارت روسيه يارامنه كاتوليك واقع در خيابان شمال يساختمان كليسا -
 باغچه بان يمدرسه كر و الل ها -
استان ها و  يها و ادارات وزارت داراي يپيشكار يكليه ساختمان ها -

 .گمركات يساختمان ها
 ينيز ساخت كه از معروفيت بسيار يمسكون يويال يآبكار تعداد زياد پل

تهران برنده اول  يآخرين پروژه او در مسابقه طرح كاخ شهردار. برخوردارند
 1349بهشت  يدر ارد يسالگ 61در سن  يو .شد كه متاسفانه اجرا نگرديد

  .چشم از جهان فروبست
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 )1279- 1349(گابريل گوركيان
 

ارامنه توسط دولت تركيه، خانواده گورِكيان تصميم به مهاجرت به  1894از شروع به قتل عام سال پس 
 پس از چندي) .  1900نوامبر  21( گابريل در يك توقف كوتاه در استانبول به دنيا آمد . غرب گرفت

ار مظفرالدين شاه به عنوان جواهر شناس در درب صلهپدر گابريل بالفا. تهران شد يخانواده گورِكيان راه
داشت و در تركيه متولد شده بود به همراه دو خواهر و برادر خود  يگابريل كه اصليت ارمن. استخدام شد

ادامه تحصيل به يك كالج  يدر تهران برا يدوره ابتداي يپس از ط يده سالگ در. انتخاب كرد يمليت ايران
در آغاز قرن بيستم كانون انواع  اتريش . مشغول شد يبه تحصيل معمار ودر وين فرستاده شد  يخصوص

 يآكادم يدر مدرسه معمار 1915در سال . داشت يگابريل تأثير بسزاي يهنر يبود كه بر شكل گير يهنر يمباحث و جدل ها
. اين مدرسه با آتليه دكوراسيون كه ژوزف هوفمان تأسيس كرده بود، ارتباط نزديك داشت. وين ثبت نام كرد يكاربرد يهنرها

و نيز از فعاالن  مدرن بود، بهره برد يبا دفتر ژوزف هوفمان كه از پيشگامان هنر معمار خودترتيب گوركيان در دوره تحصيل  نبدي
 . نمايشگاه وركبوند بود

از آن . آن نايل آمد يآتليه معمار يدر دفتر ماله استيونز به كار مشغول شد و سپس به رياست اين دفتر و سرپرست 1922سال  از
 .و مدتي نيز منشي سيام بود كور بوزيه قرار گرفتومدرن اروپا نظير ل يدر كنار بزرگان جنبش معمار يزمان به بعد نام و

. اقامت به تهران آمد ياروپا برا 1930 يسالها ياجتماع - يبه دنبال باال گرفتن بحران اقتصاد يشمس 1312در سال  گوركيان
ساختمان به همراه چندين پروژه اجرا  20در ايران، فعاالنه به كار مشغول بود و حدود در مدت چهار سال اقامت خود  گوركيان

كرد  يطراح يو ادار يعموم يو ساختمان ها يمسكون يويال يدر ايران تعداد قابل مالحظه ا يو. نشده از او به يادگار مانده است
 :كه اهم آنها به شرح زير است

 
 يكاخ دادگستر -
 ارجهساختمان وزارت خ -
 ساختمان وزارت صنايع -
 تĤتر مدرسه نظام يآمف -
 .باشگاه افسران كه با نظارت وارطان به اتمام رسيد -
 .يفيروز و نظام ماف ،يملك اصالن ،يسياس ،يخسروان ،يآقايان پناه يويالها -
 

در  يميالد 1940تا  1937 تهران را ترك كرد و به انگلستان رفت و از سال 1316همسرش در سال  يبه خاطر بيمار گوركيان
 .و تابعيت اين كشور را گرفت گوركيان عازم آمريكا شد 1948سال  از.به فرانسه بازگشت  1940در سال  يو. انگلستان اقامت كرد

 .از دنيا رفت 1970او  در سال 
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 )1361 -  1275(وارطان هوانسيان 
 

در تبريز  يشمس 1275شناختند در سال  يهوانسيان كه همه او را به نام آرشيتكت وارطان م وارطان
آلمان ها در تبريز به  يباف يدر كارخانه قال يمدت يوارطان در پايان تحصيالت دبيرستان. متولد شد

در تهران به تدريس پرداخت و در اواخر جنگ  يپس از آن نيز مدت. عنوان طراح مشغول به كار شد
 يتحصيل در رشته نقاش يدر پاريس برا وارطان .پاريس گرديد يادامه تحصيل راه ياول برا يجهان

(  1922او در سال . ادامه داد يزيبا شد اما بعد تحصيالت خود را در رشته معمار يوارد مدرسه هنرها
پس از تحصيل در عمليات  وارطان. را دنبال كرد يفارغ التحصيل شد و دروس مدرسه شهرساز ياز مدرسه معمار)  يشمس 1301

سوواژ كه از معماران پيشرو  يهانر يتحت سرپرست يجنگ در اطراف پاريس مشغول به كار شد و مدت يها يخراب مربوط به ترميم
در آنجا به )  1314(  1935خود را در پاريس داير كرد و تا سال  يسر انجام او دفتر معمار. و معروف فرانسه بود فعاليت كرد

 . پرداخت اليتفع
مشغول  يدر تهران در اداره ساختمان شهربان. به ايران بازگشت 1314در اروپا، وارطان در سال از هفده سال تحصيل و تجربه  پس

اين . هنرستان دختران مقام اول را كسب كرد و قرارداد ساخت آن با او امضا شد يبالفاصله در مسابقه طراح يخدمت شد ول
در  يو ساخته شده و به لحاظ اهميت و زيباي يان طراحايران است كه به دست ايراني رنمد يساختمان از نخستين ساختمان ها

 . قرار دارد يمقياس بين الملل
به شمار مي هوانسيان از معماران پيشرو و متجدد ايران . پرداخت يغير دولت يدر تهران باز كرد و به فعاليت ها ياز آن دفتر پس
از ويژگيهاي كارهاي او مي توان به موضوعاتي اشاره كرد . نستدر ايران داراس جنبش مدرن راسيوناليسم مي توان او را نقطه . رفت
خط افقي باالي  –ايوانهاي وسيع درطبقات فوقاني  -آجرقرمز، )خاصه بتن (استفاده ازمصالحي كه مظهرمعماري نوين باشد: مانند

 . الي پنجره هالبه سيماني با، پلكان معلق، نما، پيش آمدگي، سيمان رنگي، پنجره هاي افقي وگوشه، پنجره ها
 :او عبارتند از ياست و اهم كارها ياز پركارترين معماران ايران يهوانسيان يك وارطان

 ) يفعل يسرگرد سخاي( هنرستان سابق دختران در خيابان سوم اسفند  -
 مهمانخانه دربند -
 كاخ سعد آباد -
 ديگر يسينما متروپل، سينما ديانا و چند سينما -
 تگاه راه آهنطرح مهمانخانه ايس -
  يطرح هتل فردوس -
 بانك سپه  يعمارت اصل -
 بانك سپه شعبه بازار و مراكز بانك سپه در شهرستانها -
  
 
  

  :دوران پهلوي دوم 
  )طرح حرم مطهر درمشهد(. استمنشور آتن و به ويژه توجه به شهرسازي در دوران پهلوي دوم يكي از موضوعات مهم 
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  : سيحون هوشنگ
  

سال او در . معمار و نقاش ايراني و استاد سابق دانشكده معماري دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران
 هاي زيباي پاريسدانشكده هنرو تحصيالت معماري خود را در دانشگاه تهران . بدنيا آمد تهراندر  1299

وي زماني استاد دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و يك دوره رئيس اين دانشكده . دانجام دا) بوزار(
نقاش و معمار ايراني، به مرد بناهاي ماندگار معروف است آن هم به دليل  "هوشنگ سيحون"استاد. بود

الملك، بوعلي سينا، نادرشاه افشار، كلنل  طراحي و نظارت بر ساخت آرامگاه بزرگاني چون خيام، كمال
نخست . هوشنگ سيحون در طراحي خود با دو انتخاب روبرو بود. محمدتقي خان پسبان، باباطاهر و ده ها مقبره و آرامگاه ديگر

ســيحون ايــن دو را تلفيــق كــرده و ســبك ويــژه خــود را  ، معمــاري بــر اســاس عناصــر معمــاري ســنتي و دوم  معمــاري مــدرن
گرايانــه در معمــاري معاصــر  هــاي تجديــدحيات جريــانو يكــي از اولــين  تــوان آن را ســبك نــوگرايي ايرانــي كــرد كــه مــيابــداع 
 . ناميد ايران

 گرايشهاي بروتاليستي كه در با "سيحون "درشيوه مدرنيستي . دانست راسيوناليسم ايرانيرا مي توان در ادامه جنبش سيحون آثار 
موتيفهاي سنتي  ازسيحون با استفاده از طرح آرامگاه خيام  در.  معماران مدرن متعالي مشهود است بكاربردن مصالح دارد، تاثير

  .نگاهي نوستالژيك به معماري گذشته را نيز نشان مي دهدايراني 
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 گرايشهاي مدرن وتحت تاثيرمعماران مدرن 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  ذشته معماري ايرانتاثيرهاي نوستالژيك وخاطره برانگيزنسبت به گ
 رويكرد راسيوناليستي نسبت به گذشته معماري ايران
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 :حسين امانت

گرايانــه در معمــاري معاصــر  هــاي تجديــدحيات جريــانهــاي آشــنا در ميــان  حســين امانــت از ديگــر چهــره
ان خــود را در ميــكــه بــا طراحــي يادمــان آزادي اســت معمــاري .  حســين امــانشــود  ايــران محســوب مــي

تصـوير زمـاني اسـت كـه بــر     بــرج آزادي بـه بيـان خـود او     تـاريخ معمـاران معاصـر ايـران جاودانــه سـاخت     
او در . اســتســازمان ميــراث و دانشــكده بازرگــاني تهــران از ديگــر طــرح هــاي مطــرح او  ايــران گذشــته،

ـ   تيـار يـا   مدرنيسـم پـا بـه عرصـه معمـاري ايـران نهـاد و بـه اخ         پسـت  ااوج گرايش معماري ايران و جهـان ب
جــدا از ســبك كالســيك وي، همــواره  .ناچــار ســوار بــراين مــوج بــه ارائــه آثــار معمــاري پرداخــت

بـه فـردش    منحصـر هـاي مـدرن او و مهـارت     اصول هندسه و معمـاري سـنتي ايـران در سـاختمان    
خـورد و كـاربرد سـبك     هـاي مختلـف در آثـار وي بـه چشـم مـي       هـاي فرهنـگ   در تركيب درونمايه

ــز ــان ني ــه دور از التقــاط  كالســيك يون ــوده و ب ــه و الزم ب ــي مــي كــامال آگاهان ــرا در  گراي باشــد، زي
   .جزئيات بنا به  اصول  معــماري شر قي پاي بند بوده است

  رويكردهاي مونومنتال         
  )1350ميدان آزادي ، حسين امانت (      

  
  

  :3فرمانفرما عبد العزيز
 . بود انفرما فارغ التحصيل مدرسه بوزارفرم. او را پدر مهندسين مشاور در ايران مي دانند

كرد از  ايران تلقي مي معماري معاصررا راهكار پيشرفت روزآمد و پيشرفته  تكنولوژياستفاده از  فرمانفرماييان
را در معماري معاصر ايران بنيان نهاد،  تكنولوژيگيري از  گرايي بر اساس بهره آن جهت نوعي تجديدحيات

ز ا .باشد قابل مشاهده و بازشناسي مي آثار معماري پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز همچنانموضوعي كه 
هاي بلندمرتبه  جمله دستاوردهاي معماري فرمانفرماييان عرضه و معرفي تكنولوژي پيشرفته در ساختمان

را براي  در واقع پيشگاماني چون او راه مهندسي مشاور. است كه با روش ضدزلزله محاسبه شده است
الملل، معماري كشورهاي پيشرفته را در ايران  با سبك بين وي .هاي بعد از خود هموارتر كردند نسل

ز ا 4.اي بود كاركردي، اقتصادي و برخوردار از صداقت و سادگي مطرح كرد نتيجه كار او ايجاد ابنيه
موزه فرش در تهران،  ،، استاديوم آزاديتوان به مسجد دانشگاه تهران جمله آثار معماري وي مي

 SOMبا او در طرح مجموعه آزادي  .ساختمان مركز تلفن در توپخانه و كاخ نياوران اشاره كرد
 .نيز تلفيق از ويژگيهاي معماري مدرن با مصالح سنتي است پاويون ايران در مونترال. همكاري كرد

                                                 
  15معمار، ش  -  3

 . بر اساس اضهارات عبدالعزيز فرمانفرماييان نوشته شده استاين متن - 4
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  ...)-1937( :5كامر ان ديبا

ي و نقاش اير اني در رشته معماري دانشگاه هارواد كامر ان ديبا آرشيتكت برنامه ريز شهر
در اين رشته فارق التحصيل شد و پس از آن  1964در سال .واشنگتن دي سي تحصيل كرد

 .به مدت يك سال تحصيالت تكميلي را در رشته جامعه شناسي ادامه داد

به تهران بازگشت و يك سال بعد رئيس و طراح ارشد شركت مهندسين  1966در سال 
وي به سنت هاي  .ديبا در ايران صرفا در بخش دولتي فعاليت مي كرد. شد ”DAZ“مشاور 

  .بومي و هم چنين نياز هاي جامعه شهري مدرن و اثر متقابل انسان عالقه مند بود
در خوزستان كه وي آرشيتكت و برنامه ) 1974-80( "شهر جديد شوشتر"پروژه نيمه تمام 

د را مرهون الگوهاي ساختاري و گونه هاي ساختماني سنتي ريز آن بود بيشترين موفقيت خو
  .است كه ديبا مورد استفاده قرار داده است

كه مورد حمايت افراد با نفوذ  -طراحي بر اساس الگوهاي غربي  وي اين شيوه را جاي گزين
  .نمود _و سردمداران بود

چهار راه ها ميادين عمومي و .ه اصلي ارتباطي طراحي شد نفر در راستاي يك شاهرا 30000اين شهر با ظرفيت جمعيتي بالغ بر 
  .محله هاي كوچك در اطراف آن شكل مي گرفتند و وجود باغ ها و بازارها زندگي اجتماعي را تقويت مي كرد

  .بناهاي آجري شاعرانه ديبا معماري شاخصي را خلق مي كند كه زيبا و با شكوه است 
اما بنايي كه شايد شناخته .است) 1976- 8(چندين ساختمان در دانشگاه جندي شاپور  ديگر كارهاي شاخص وي در ايران شامل

است كه با سقف هاي نيم هاللي اش ياد آور باد گير هاي سنتي خاور ) 1976(ترين اثر وي باشد موزه هنر هاي معاصر تهران   شده
  )1967-8.(وي موسس و هم چنين اولين مدير موزه بود.ميانه است 

  
  .ايران را به قصد زندگي در پاريس و واشنگتن دي سي ترك كرد تا به صورت شخصي كار كند 1977ال وي در س

  .پروژه هاي وي شامل طرح هاي خانه سازي در ويرجينيا و طرح توسعه هتل ها در اسپانيا ست
  .همكاري كرد  "كرنل"به عنوان منتقد با دانشگاه  1977وي در سال 

 باغ نياوران •
 شاپور دانشگاه جندي •
 موزه هنرهاي معاصر •
 پروژه شوشتر نو •
 باغ عباس آباد •

جايزه معماري آقاخان را براي پروژه شوشتر نو كسب  1986اودر سال 
  .نمود

                                                 
5 - http://www.parc.ir/archive/no2/k.diba/ 
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 :نادر اردالن
حـس وحـدت در    7.شـود  منـدان معمـاري اسـالمي ـ ايرانـي بـا كتـاب حـس وحـدت شـناخته مـي            در ميـان عالقـه   6نادر اردالن

انــد تــا ســنت غنــي و متنــوع ايرانــي را در پــس شــيوه   ر و انديشــه اســت؛ اردالن و بختيــار كوشــيدهواقــع برآينــد دو نــوع تفكــ
در ايـن  . پـرداختن بـه جزئيـات بـه انـدازه كليـات از خصوصـيات بـارز كتـاب اسـت          . اي جـاي دهنـد   تفكر پـر راز و رمـز عارفانـه   

محــور اصــلي بحــث در . ضــه شــده اســتهــاي ســنت فرهنگــي ايرانيــان بــه مخاطبــان غربــي عر كتــاب بــراي اولــين بــار بيــنش
كتاب، واقعيات بروني و دروني است به ايـن شـكل كـه بـراي شـناخت معمـاري ايرانـي بايـد نـه تنهـا واقعيـت برونـي و گـذراي              

نـام آشـناي لـويي كـان كـه در قسـمت سپاسـنامه آورده شـده اسـت،          . وجـو كـرد   اش را جسـت  آن، بلكه واقعيت دروني و ذاتـي 
  . بر تاييد روش ادراك نويسندگان در بررسي موضوع است نيز جالب توجه و سندي

بخـش اول   .دهنـد  شناسي مفاهيم، مفهـوم صـور سـنتي و درجـات تحقـق شـالوده اصـلي كتـاب را تشـكيل مـي           سه بخش شكل
شــود و بــا تعريــف  مــا چــو نــائيم و نــوا در مــا ز توســت، آغــاز مــي: بــا مصــراع زيبــاي

ــه مــ      واژه ــت ادام ــت و حقيق ــريعت، طريق ــاي ش ــد يه ــف و  . ياب ــاي مختل نموداره
انــد بــه فهــم  هــاي گونــاگون كــه در البــه الي مطالــب كتــاب گنجانــده شــده  عكــس
برخــي ديگــر همــراه  نــادر اردالن بــه. كننــد تــر و مــوردي مطالــب كمــك مــي دقيــق

ماننــد فــرخ افشــار، نســرين فقيــه، مهــوش و همــايون عــالمي، كــامران ديبــا، و علــي  
ــار     ــه ك ــور مشــخص ب ــه ط ــارمي ب ــر ص ــد  اكب ــي پرداختن ــاري ايران ــه معم . در زمين

ــومي ــي  ب ــه تجرب ــي در دو جبه ــا، و نظــري در فعاليــت  گراي ــامران ديب ــد ك ــاي  مانن ه
  . تياف نسرين فقيه و نادر اردالن گسترش مي

  
  گرايشهاي التقاطي

مانند موزه دركارهايي  )خاصه گرايشهاي پست مدرن وديكانستراكشن(ازنمودهاي معماري غرب )كاريكاتوري(رويكرد تقليدي 
 هنرهاي معاصر گرايشهاي خردگرايي مدرن 

  
  

                                                 
هميشه تالش و مبارزه اي براي رسيدن از تاريكي و سنگيني به سبكي و نور وجود داشته است و معماري شايد نوعي پاسخ به اين تالش : گويد نادر اردالن مي -6

 .   ده اي بي جان چيزي را بسازيم كه از آن نداي آسماني برآيدباشد يعني از ما
اردالن يكي از مهندسان معمار ايراني و بختيار دانش آموخته حقوق، طراحي، ادبيات و . هستند» حس وحدت«نادر اردالن و الله بختيار نويسندگان كتاب  - 7

 )1360اردالن،: (مراجعه كنيد به. تاريخ هنر است

115

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

www.pupuol.com



  )ش1357سالهاي بعد از (معماري معاصر ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي
  

ش داراي 1357معماري معاصر ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال 
جنگ تحميلي تا سالها معماري كشور را در زير . چالشهاي بسيار زيادي بوده است

ارضاء  به ساخت انبوه و نياز نيز جنگ  دوران پس از سايه خود محو كرده بود و 
كه (آنقدر فراگير بود كه چندان توجهي به ماهيت معماري نمي شد نيازهاي فوري

شمسي رفته  70اما در سالهاي بعد به ويژه از شروع دهه ) البته گريزي نيز نبود
اين جريان همزماني  از شد اما متاسفانه رفته دوران از سرگيري توجه به معماري آغ

پست مدرن بجاي خلق  كپي برداري از موجب  هاي پست مدرن درغرب با جريان
و شايد در بسياري (در حوزه معماريايران گذشته  چالشهاي ميان غرب ومهمترين موضوع مورد بحث . گرديد فضاي پست مدرن

  . بود) ديگر از حوزه ها
  :صلي و تاثير گذار در چند بخش ديده مي شد، جريانهاي امعماري در

  )بناهاي مذهبي خصوصا در(گرايشهاي سرسختانه سنتي معماري با
  جريانهاي خردگرا

  بروتاليستي گرايشهاي نئو
  )نما رومي(گرايشهاي نئوكلونيال 

  برداشتهاي  فرم گرا ازمعماري گذشته 
  برداشتهاي مفهوم گرا ازمعماري گذشته
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  1309 :يوسف شريعت زاده

  فارغ التحصيل هنرهاي زيبا
  فايده عملي و اجتماعي معماري 

  فانكشناليست، راسيوناليست
  

 تراكتورسازي تبريز 

 داشگاه كرمان 

  كتابخانه ملي 
  
  

  )1323-1385:(سيد هادي ميرميران
  

اساس . اي دانشگاه تهرن به انجام رسانيدهنرهاي زيبدانشكده  معمار ايراني كه تحصيالت خود را در
  . بود شيوه هاي استعاره اي در معماريو استفاده از  بهره گيري از فرمهاي معماري گذشتهارهاي او ك

فرم اگرچه از مهمترين عناصر معماري است، لكن هدف غايي در معماري به كه  معتقد بودميرميران 
تواند  ر مياين منظو. گردد نظر نمي رسد، بلكه چيزي است كه توسط آن منظور ژرف تري برآورده مي

و گويي كار  ؛سبكي و شفافيت باشد مانند بر يك خاستگاه معين ،مكعبمانند در جهت تعالي يك فرم 
هاي فكري گوناگون  هاي بديع و متنوع برخاستگاه معماري جز اين نيست و يا مانند لوكوربوزيه نيروي خود را در جهت ايجاد فرم

هاي ديگر، همواره بستر غني طبيعت و نيروي  را و چه راه وندروهه م چه راه ميسكوربوزيه را برگزينيلوچه راه  .گيرد بكار مي
 .آورد ها را فراهم مي هاي جديد و به فعل در آوردن باز هم بيشتر قدرت ذاتي پنهان در فرم آفرينش معماران، زمينه را براي خلق فرم

. كه هر كس چيزي بوجود بياورد و بعد هم ادامه پيدا كند ماري آنقدر هم كار غيرمسووالنه اي نيستمعتقد است كه معميرميران 
ظرفي است كه هويت و فرهنگ  معماري اصالً وسيله تفنن و تفريح نيست. رود داند كه به كجا مي منطقي دارد و مي  سيري كامالً

  .گيرد ملي و مذهبي در آن شكل مي
 طرح كتابخانه ملي 

 طرح موزه آب 

 مجموعه ورزشي رفسنجان 

 الكانون وك 

 سفارت ايران در فرانكفورت 
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  رويكردهاي معماري معاصر ايران
  

ها   هاي ارايه شده ازسوي آن بندي دربررسي رويكردها، آراء مختلفي كه ازسوي نظريه پردازان معماري معاصرايران مطرح شده ودسته
به بناهاي مختلـف هريـك درجايگـاهي قـرارداده     ها  هايي بودند كه با انتساب آن طبقه بندي رويكردها متضمن واژه. گردآوري شدند

اند، تعيين جايگـاه دقيـق يـك بنـا      هاي مختلف يكسان بكارنرفته هاي مورد استفاده دردسته بندي ازآنجا كه تعاريف و واژه. شدند مي
مسـاله بـراي    گـويي ايـن   درراستاي پاسـخ . گرفت هاي كامال متضادي قرارمي چندان ميسر نيست وحتي درمواردي يك بنا درجايگاه

هـاي بكـار    ها ونقدهاي ارايه شده براي بناهـاي مختلـف واژه   ها، تحليل دستيابي به يك طبقه بندي منطقي وعلمي ازيكسو درتعريف
توانست وجود داشته باشد و يا  هاي ديگري كه درتوصيف يا شناخت بيشتر بنا مي رفته را استخراج وازسوي ديگر با بررسي بناها واژه

ها اشاره نموده بود، و يا منتقدين در تحليل و بررسي آثار معماري معاصر ايران به كار گرفته بودنـد، نيزبـه    ي بنا به آنطراح درمعرف
كـه از سـوي     8برخي از طبقه بنديهاي صورت گرفته درباره ي شـيوه هـاي معمـاري پـس از انقـالب     . هاي پيشين اضافه شدند واژه

 :را مي توان به شرح زير عنوان كرداست  منتقدان معماري معاصر ايران مطرح شده

  

                                                 
  :ه رجوع شود ب 8
  1378، تير 50-51، معماري و شهرسازي، شماره بررسي و پيشنهادي اجمالي بر محورهاي معماري معاصر ايران.فرهي ، فرشاد -
  1378، تير 50-51، شماره در جستجوي معماري خودي، معماري و شهرسازي. نوايي، كامبيز -
  1378، تير 50- 51و شهرسازي، شماره ، معماري جرياني نو در معماري امروز ايران. ميرميران، سيد هادي -

- Diba, Darab. Dehbashi .Mozayan." Trends in Modern Iranian Architecture", Iran, Architecture for Changing Societies, Yazd, 2002. 
- Mirmiran, S. Hadi, "Public Building in Iran, 1920 to the present", Iran, Architecture for Changing Societies, Yazd, 2002. 
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عنوان شيوه معماري 
 نمونه بنا 

1طبقه بندي   

 - سازمان حج و اوقاف - مرقد امام خميني تجديد حيات گرايي
 مسجد دانشگاه شريف

 لتقاط گرايي از پست مدرن

 - هنرستان كرج - دانشگاه امام خميني قزوين
مجتمع  - خوابگاه دانشگاه يزد - انستيتو پاستور

برج  - مركز فرهنگي جلفا - فرهنگي كرمان
مجموعة ورزشي رفسنجان -آرميتا  

كتابخانة ملي - مخابرات يوسف آباد اصول مدرن  
  گرايشهاي ويژه

عملكردي - علمي    

2طبقه بندي  

 برداشتي جديد از الگوهاي معماري قديم ايران

 - ميرميران(فرهنگستانهاي جمهوري اسالمي
موزة  -كز ورزشي رفسنجانمر- )ديبا - صارمي

- )ميرفندرسكي - صولتي(بزرگ تاريخ خراسان
 هنرستان كرج

برداشت مفهومي از الگوهاي معماري قديم 
مفاهيم، اسطوره، مضامين و خاطره هاي (ايران

)فرهنگي  

فرهاد  -صفا منش - ميرميران(كتابخانة ملي
باغ جهان  - ترمينال فرود گاه امام -)احمدي

موزة دفاع مقدس - لي آبموزة م - نماي شيراز  

3طبقه بندي  

  نسخه برداري از معماري گذشته
  بهره گيري از حجمهاي آجري

  برداشت از صورتهاي معماري ايراني
  نگاه معماري مدرن متاخر به معماري ايراني

  پست مدرن

4طبقه بندي  
)پست مدرن( معماري كالسيك گرايي فرا مدرن   

يايي و معماري مدرنتطبيق شيوة معماري اح   
  معماري نو مدرن
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     ايران و دوران مدرن: ششمبخش     آشنايي با معماري معاصر
 
 

 

ن در دهـه  ويكردهاي غالب معماري معاصـر ايـرا  مي توان رنشان مي دهد كه انجام گرفته  نمونه هاي مورديبررسي 
  :را در شرح عناوين ذيل جستجو كرد 60- 80هاي 

  : هاي فرم گرا از معماري گذشته ايده
فرهنگسـتان  : هـاي معمـاري سـنتي    ي، برداشـت عينـي شـكل   استفاده از اجزاي معماري گذشته، مصـالح سـنت   •

  هاي ايران، كتابخانه ملي  ، فرهنگستĤن ، ساختمان آژناب نگارستان

هـاي   فرهنگسـتĤن : گرا در ساختار پالن فضـايي  خصوصيات كامال مدرن در عملكردها و استفاده از هندسه درون •
  كتابخانه ملي، پيراز . ايران، مشاور نقش

مجموعـه  : هاي معماري گذشته در پوسته بيروني و استفاده از تكنولوژي مدرن در فضاي داخلـي  استفاده از فرم •
  ورزشي رفسنجان و مجموعه ورزشي ونك 

ي بيروني بنا كه ظاهري تجديد حيات گونه دارد، مظـاهر كـاملي از معمـاري     ها در وراي پوسته در برخي از اين نمونه
در برخي از معماري هاي متـاخر برداشـت از   . تضاد ميان اين دو بخش استدر واقع اصل . خورد تك به چشم مي هاي

هـاي ايرانـي،    مدرن تحت عنـوان فـرم    هاي پست هايي است كه بر اساس انديشه معماري گذشته، به صورت تجلي فرم
زمينـه دو  در ايـن  . )سفارت ايران در بـرلين (خورد به چشم مي) همسان و غيرهمسان(اند مانند تقارن  قابل بازشناسي

  : گرايش وجود دارد
  تكرار عين به عين در ارتباط با عملكرد بنا مثل مسجد دانشگاه شريف : الف
  نگارستان فرهنگستان  تكرار عين به عين بدون اهميت عملكرد بنا مثل : ب

و سفارت تفاوت سالن اجالس سران : هاي سنتي متناخر در كنار برداشت از فرم مدرن و مدرن عنايت به معماري پست
  . ايران در برلين

گنبد، يخچال، بادگير، فرم حياط مركزي و گودال باغچـه،  : هاي معماري گذشته چون تجلي گرايش به استفاده از فرم
  زيگورات 

دهنده فرم و فضا از معماري گذشته، قاب هندسه،  هاي سامان گرا از معماري گذشته به صورت ايده بخش فرم :نتيجه
  . عت گرايي، سلسله مراتب و وحدت قابل تعبير استتعادل و توازن، طبي

  :ايده هاي مفهوم گرا از معماري گذشته
  : عمدتا در قالب نمودهاي ذيل قابل شناسايي است

  فرهنگسراي خاوران، ساختمان جديد مجلس: انعكاسو . هاي ايران، كتابخانه ملي گرايي مثل فرهنگستان درون

  :معماري مدرن
ماننـد خانـه افشـار طراحـي     )( استفاده از آجر پنج سانت(مصلح مدرن و مصالح بومي –ست بروتالي –شكستن جعبه 

  ) صارمي و خانه مسكوني اثر شريعت زاده
  1369تا ... 

سـايه بـان بـاالي    (پيروي از معماري مدرن اوليـه ي ايرانـي  ، تقسيم راسيونال در نماي بنا، گرايشهاي مدرن و بروتال
  )پنجره ها، تراسها

1373-1370    

120

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه

www.pupuol.com



     ايران و دوران مدرن: ششمبخش     آشنايي با معماري معاصر
 
 

 

  احجام بروتال با رويكرد فضاي گذشته، حجمهاي آجري، گرايشهاي اكسپرسيونيستي
1378-1373  

نشان دادن سـازه در پوسـته   ، استفاده از تركيبات فلز و شيشه، )شهر كتاب راه آهن، اثر ايزدي( ادامه كيفيت بروتال 
  )به سمت نمودهاي معماري تكنولوژيك( بيروني
1380-1375   

تغييـر  ( چـرخش در احجـام  ، )مركز خودرو اثر شكوهيان( اي آجري به سمت فضاهاي پست مدرن گرايشهاي حجمه
  )تقارن( تركيب احجام راسيونال با اشكال پست مدرن، استفاده از مصالح رنگي، )محور

  : مدرن معماري پست
ي ايـن نـوع   هـا  خصـه مش .به چشم مي خوردمدرن اروپا،  معماري كامال تقليدي از پست 72تا  70هاي  در خالل سال

هـاي فرمـال    ي حجم درون حجم يا چرخش احجام، گرايش استفاده از رنگ يا استفاده از رابطه :معماري عبارتست از
  . داري پس از دوران جنگ تك در نمايش شروع سرمايه معماري هاي
زيينات معماري گذشته و ها و ت موضوع نگاه به معماري گذشته به صورت استفاده از فرم 77تا  75هاي  در فاصله سال

 مطـرح اسـت   مـدرن اروپـايي بـا اسـتفاده از معمـاري گذشـته       يا استفاده از تركيبات و اشكال معماري مدرن و پست
  ) گرايي تالش براي تجديدحيات :ساختمان اجالس سران از نوع دوم، فرهنگسراي خاوران(

   :ذيل قابل روئيت است هاي ايران به صورتگرا در معماري  هاي تجديدحيات گرايش 78تا  74هاي  در خالل سال
  ) انعكاس(ها و تزيينات معماري گذشته كه بعضا اشاراتي به برخي از مفاهيم  استفاده از فرم: افراطي - 1
هاي معماري گذشته و يا اسـتفاده از برخـي مفـاهيم ماننـد      استفاده نسبي انتزاع فرم: مدرن با رويكرد پست - 2

  تعادل و توازن يا محور 
و بعضـا  ) تركيبـات آجـر و سـيمان   (استفاده از تقارن ناهمسان در طرح با استفاده مصالح سـنتي   78تا  77له در فاص

   :چرخش در پوسته بيروني

  )شهر كتاب آرژانتينمجتمع اداري فرشته، (گرايش به معماري با مظاهر تكنولوژي  •
ويـالي طاليـي،   (در نماسـازي   گرايش به استفاده از تنش در فرم و خصوصا پوسته بيروني بنـا، حتـي صـرفا    •

 ) ورزشي زرافشان مجتمع
هاي رنگي، در عين حـال   هاي متقارن، پوسته و سازهاي انبوه، حجم تمدرن در ساخ گرايش به معماري پست •

 اي  احجام كامال عملكردي و جعبه
ايي از مـدرن اروپـايي، نمودهـ    مدرن به صورت برداشت كامل عيني از پست استفاده از معماري پست 80دهه  •

  ) ساختمان وزارت راه و ترابري(هاي بلندمرتبه  داري خصوصا در ساختمĤن مونومانتاليزم سرمايه

فضاهاي (ها  مدرن به صورت خصوصياتي از ديوارهاي مورب در پوسته بيروني، كج شدن نمايش معماري پست: نتيجه
و تكـه تكـه كـردن احجـام و توجـه بـه       هـاي سـازه، گـرايش بـه تجزيـه       ، نمايش سمبوليك اعجاب)دار مبهم و زاويه

   .نه در معماري معاصر ايران به چشم مي خوردهاي عاميا استعاره

  : گرايي استعاره
در برخـي مواقـع اسـتعاره محسـوس اسـت يعنـي بالفاصـله        . استعاره مفهومي است كه به عينيتي خاص داللت دارد

يعنـي بالفاصـله مخاطـب رابطـه آن را     ، سوس اسـت در برخي مواقع استعاره نامح. كند مخاطب رابطه آن را درك مي
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ساختمان مانند كشتي يا مـوج كـه    توان اشاره كرد به توان براي مثال مي در معماري معاصر ايران مي .كند ميندرك 
استعاره نامحسوس مانند ورزشگاهي اسـت كـه از سـازهاي ژاپنـي يـا      . ساختمان كشتيراني بنياد: استعاره قابل درك

  . دكان الهام گرفته استوسايل بازي كو
يـك طـاق يـا    : مـثال . اشاره به موضوعات عيني كه در برگيرنده برخي از مفاهيم يا معاني هستند: گروه اول - 1

  قوس به مفهوم الهام از گذشته يا استفاده از مصالح آجري، به مفهوم بازگشت به گذشته 
: فهـومي خـاص در معمـاري اسـت    يا اين كـه نـوع كالبـد و نـوع سـبك و مصـالح آن يـادآور م       : گروه دوم - 2

  داري، فقر، قدرت يا استفاده از جزييات سنتي در ذهن تصور پايبندي به مفاهيم معماري گذشته  سرمايه

  ): مدرن متاخر يا نومدرن(معماري فرامدرن 
اولـين  ي دوم آن قـرار دارد و در   هاي نومـدرن در اليـه   شويم كه در انديشه رو به رو مي 76تا  54هاي  در خالل سال
 هاي نومدرن در بناي شـاخص  پيدايي انديشه 82تا  77هاي  در سال. توان آن را مورد بازشناسي قرار داد برخورد نمي

  . گيري بنا دانست ي اول بنا و جزو كانسپت شكل توان آن را در اليه گردد و مي بيشتر پديدار مي معماري معاصر ايران،
انـد و گـروه دوم كـه از     ها وفادارتر مانـده  گروهي كه به نومدرن. ويمش در دوره اول با دو گروه بنا مواجه مي - 1

، 76شـهركتاب آزادي،  . 76مانند اجالس سران، فيوضـي  . اند مصالح سنتي ايراني چون آجر استفاده نموده
  ). 69تئاتر انستيتو پاستور، صارمي،  آمفي. 1368مجتمع دوم مخابراتي تهران، آتك 

هايي است كه در ايده اصلي بنـا بـه جـز مفـاهيم      گروه اول پروژه. تعريف است در دوره دوم دو جريان قابل - 2
هـا   هايي كه سيماي تقليـدي آن  پروژه. اند برده  مدرن نيز بهره نومدرن از ديگر مفاهيم شكلي معماري پست

 مجتمـع اداري . 75پلميـر،    ساختمان جديد مجلس. 77، طالييعمارت زعفرانيه، : مثل. كامال نمايان است
گروه دوم شامل بناهايي اسـت كـه   .  80،  احمدي فرهاد،  شهركتاب آرژانتين. 77  معزي، شاميل محمدزاده

هاي مدرن در كنار مصالح سنتي  ، قاب مدرن ايراني چون تقارن هاي پست هاي مدرن از ايده عالوه بر انديشه
  . 80مركز فني خودرو، شكوهيان، . 78 ، فيروزفيروز، دو خانه براي دو دوست: برده اند  ايراني چون آجر بهره

  : ها و گرايش معماري معاصر ايران گيري سبك يجهنت
  . خورد ها به صورت سبك كاملي در آثار و بناها به چشم نمي هيچكدام از گرايش - 1
 . ها اتفاق افتاده است هاي مختلف عمال فقط در نماي ساختمĤن تظاهر سبك - 2
ها مربوط به يـك   يعني همه عناصر آن(مراتب تعريف شده هستند  بندي بناهايي كه داراي سلسله در دسته - 3

 . هاي خود از خوانايي بيشتري برخوردارند و تعدادشان كم است ، در دسته)شيوه است
 . بروتاليسم به عنوان حركت پذيرفته شده در قالب معماري معاصر ايران وجود دارد - 4
 . يوناليستي باوهاوسي استفونكس) به ويژه در طراحي پالن(معماري معاصر ايران  - 5
عمده بناهاي مورد بررسي داراي ساختاري مدرن در پالن فضايي و ويژگيهاي پسامدرن در پوسـته بيرونـي    -6

  .است
  : ها بر سبك دوره هاي سياسيتحليل و ارزيابي تاثير 

را مي تـوان   اين دوره ها. دوره هاي مختلف سياسي در كشور حاوي تاثيرهاي محسوسي در حوزه معماري بوده است
 :در پنج بخش بررسي كرد

قيمـت، بسـتر معمـاري كـامال كـاركردگرا، معمـاري        هاي ارزان هاي معماري بروتاليستي، مجتمع گرايش: دوره جنگ
  . مونومانتال
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، )فرم و مفهوم(معماري مدرن، معماري كالن، آغاز گرايش به سنت و موضوعات معماري گذشته : دوره سازندگي اول
  . تك درن و هايم معماري پست

، استفاده از هندسه به عنوان موضوع به كـار گرفتـه شـده از معمـاري      گرا از معماري گذشته فرم: دوره سازندگي دوم
  . گذشته

  )  مدرن متاثر از دوره سازندگي هاي پست اوج گرايش(زا  هاي فرمال به معماري تنش گرايش: دوره اصالحات اول
  هاي ساخت  ، تصحيح تكنيك نهتكنولوژي بهي: دوره دوم اصالحات

 

اي، متناسـب بـا خصوصـيات     اي از بناهايي است كه هر يك تحت تاثير مكتب فكري ويـژه  معماري معاصر ايران آميزه
گيـري   تـوان آن را قسـمت پايـاني نتيجـه     گيري، كه مـي  اين قسمت از نتيجه. اند يابي خويش، تجلي يافته بستر شكل

هـاي پـس از پيـروزي     نگر حركت كلي معماري معاصر ايـران، خصوصـا در سـال   پژوهش حاضر نيز محسوب كرد، بيا
هـاي كيفـي معمـاري معاصـر      هاي كمي و كالبدي، جنبه تحليلي كه به جاي پرداختن به جنبه. انقالب اسالمي است

ا در اين قسـمت از پـژوهش برخـي از بناهـاي جالـب توجـه، و نـه صـرف        . دهد ايران را مورد تحليل و بررسي قرار مي
  . هايي از تاريخ ناپيداي معماري معاصر ايران آشكار گردد گيرند تا گوشه شاخص، مورد تحليل و بررسي قرار مي

هـاي انتهـاي پهلـوي     تالش براي كسب هويت از موضوعات مهم و كليدي مباحث مربوط به معماري معاصر، در سال  
شش براي كسب هويت گـاهي بـه نـوعي تـالش     كو. شود هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي محسوب مي دوم و سال

  .گرايانه تبديل شده است گذشته
هـاي انجـام    ها و كوشش نگاه به معماري سنتي و معماري اسالمي ايران به عنوان منبع الهام در برخي از ديگر تالش

ي جالب توجه آن  نكته. كننده يافته است هايي محدود، تكراري و بعضا خسته پذيرفته در معماري معاصر ايران؛ جنبه
است كه اين جريان ريشه در معماري پيش از پيروزي انقالب اسالمي و نگاه تزريق سنت به معماري معاصر ايران در 

  .هاي زمامداري پهلوي دوم دارد سال
هـاي پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي، موجـب        آوري پيشـرفته در سـال   نگاه نوستالژيك به تكنولوژي روزآمد و فن

  .اهي نوگرا، و البته ظاهري، نسبت به بناهاي ساخته شده در معماري معاصر ايران گشتپديداري نگ
آلـود، تصـنعي و غيرصـادقانه، اصـول سـاختار       در برخي از اين بناها نوعي ظاهرسازي، در كنار يك نوع معماري تنش

  . ي طرح معماري را شكل داده است دهنده
ي تكنولوژيـك در   هاي ناساز، در كنار تالش براي القـاي يـك روحيـه    مزا و فر تمركز تبليغات جهاني بر معماري تنش

ظـاهر تكنولوژيـك و   . ظاهر بنا، موجب شده است تا برخي ازاين بناها در تمامي عناصر دچار اغتشاش و ناروايي شوند
  .ها بخشيده است زاي اين گروه از بناها، نوعي سبك ويژه به آن تنش

هـاي معمـاري    معاصر ايران نوعي برخورد چندگانه با سنت، معماري سنتي و آموزهدر برخي ديگر از بناهاي معماري 
هاي مـورد اسـتفاده در معمـاري ايرانـي در ايـن بناهـا،        استفاده از برخي از مفاهيم و آموزه. اسالمي ايران وجود دارد

  .ها به نمايش گذاشته است تر از آن اي باهويت و مطلوب چهره
ي معماري معاصر ايـران   در عين نو بودن، نوماندن و پيشرفت؛ بزرگترين پرسش گشودهبازگشت به خويشتن خويش؛ 

امروزه گويي مفاهيمي چون .  ايم هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي همواره در پي پاسخ به آن بوده است كه در سال
ده اسـت؛ هرچنـد معمـاران    و اتانتيسيته، كمتر در ميان معماران ايراني تعريـف شـ  » اصالت وجود«اي،  صداقت حرفه

درستي و صـداقت در عمـل گـويي ماننـد هميشـه در ميـان       . تري برخوردارند جوان در اين چالش از وضعيت مناسب
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آلوده نشدن به زندگي و فساد نظارتي و سستي اجرايي حاكم بر صنعت ساخت و سـاز كشـور، از   . جوانان بيشتر است
اصـالح وضـعيت موجـود، نيازمنـد عـزم ملـي،       . آينـد  ي به شـمار مـي  جمله داليل موفقيت نسبي معماران جوان ايران

گير جامعه،  ساز و تصميم هاي تصميم ي تمامي گروه ريزي شده مشاركت تمامي انديشمندان، و تالش هدفمند و برنامه
  :نويسد مي )ع(علي  دكترشريعتي به نقل از. 1ها و معماران جوان اين سرزمين خواهد بود به خصوص دانشگاه

        در تو دوايِ نمي داني ؛ و توست وِ خود در تو درد نمي  توست و خود
 بيني

 
 
 

 

                                                 
  :براي مطالعه بيشتردرباره معماري دوران معاصرايران  - ١

  )رامين جهانبگلو(ايران ومدرنيته 
  )بهروزپاكدامن(يادنامه وارطان هوانسيان 

  )پرويزرجبي(معماري ايران درعصرپهلوي
  )اقبالي(20معماري ايران درسه دهه نخست قرن 

  )بهروزپاكدامن(ايشهاي معماري درتهرانمقدمه اي برشيوه ها وگر
 )16و 15شماره هاي (معماري وفرهنگ 

  كتاب تهران
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