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فصل چهارم

معمارى

هدف هاى رفتارى: در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
ـ معمارى را تعریف کند.

ـ تحوالت عمدۀ معمارى را به اختصار شرح دهد.

آشناىى با معمارى

1ـ معمارى چىست؟

تعرىف معمارى ــ با آن که به ظاهر ساده به نظر مى آىد ــ به دلىل ابهامات و تعابىر مختلفى که از آن وجود دارد تا حدى دشوار 
است. ىکى از اىن ابهامات اىن است که آىا معمارى باىد هنر به شمار آىد ىا فن؟ براى مثال، چنان چه به ساختمان ىک انبار نگاه کنىم، 
ممکن است به نظر بىش تر ىک ساختٔه فنى برسد، اما به عکس، اگر به داخل ىک اتاق، مانند اتاق نشىمن خانٔه خود و به تزىىنات، پوشش ها 
و نحؤه چىدن وساىل آن نظر بىفکنىم ممکن است معمارى داخلى اتاق به منزلٔه هنرى تلقى شود که به وسىلٔه آن تا حدامکان محىط زندگى 
را مطبوع و دل پسند مى سازد. ابهام دىگرى که مى توان از آن ىاد کرد در زمىنٔه گسترٔه معمارى است؛ براى مثال، »وىلىام مورىس1«، 
طراح و متفکر انگلىسى، معتقد است که معمارى شامل هر آن چىزى است که از جانب انسان طراحى و ساخته مى  شود و به اىن ترتىب، 
فقط صخره هاى دست نخورده هستند که در آنها نشانى از معمارى وجود ندارد. با اىن تعرىف، طراحى در هر مقىاسى، از ىک سوزن 
کوچک گرفته تا طراحى ىک شهر، »معمارى« محسوب مى شود؛ درنتىجه، معمارى صرفاً ساختن بنا نىست. به اىن ترتىب، چنان چه 
براى معمارى چنىن حىطٔه گسترده اى تصوىر کنىم، مى توانىم آن را به زىرشاخه هاىى مانند؛ »شهرسازى«، »طراحى صنعتى«، »معمارى 
داخلى«، »مهندسى معمارى«، »معمارى منظر )فضاى باز(« و نظاىر آن تقسىم کنىم. از سوى دىگر مى توان کارهاى معمارىى را مثال زد 
که صرفاً عبارت اند از ترسىم طرح هاى تخىلى اى از ساختمان. به اىن ترتىب، معمارى به ىک هنر غىرکاربردى، مانند نقاشى نزدىک تر 
مى شود؛ براى مثال، »پىرانزى2« معمار اىتالىاىى رنسانس، طراحى هاىى از فضاهاى تخّىلى قدىم به گونٔه مبهم، به دست داده که به رغم 

زىباىى شان، براى ساخت بنا طراحى نشده اند )تصوىر 1(.
بنابراىن، براى تعرىف معمارى روشن کردن اىن ابهامات ضرورى است. دربارهٔ ابهام فن ىا هنر بودن معمارى، مى توان گفت 
که معمارى هنر است، اما هنرى که مالحظات فنى زىادى باىد در آن منظور شود. معمارى نوعى هنر کارکردى است که گاه مى توان 
جنبٔه کارکردى آن را نادىده گرفت. براى مثال، قطعه اى موسىقى را درنظر بگىرىد که شنونده در گوش دادن ىا نشنىدن آن مختار است، 
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تصوير 1ــ يکى از طرح هاى پيرانزى از مجموعۀ کارچرى

اما ساخت ىک بنا به منظور استفاده خاصى انجام مى گردد و استفاده کننده ناگزىر به استفاده از آن است. در واقع اىن سؤال که آىا 
معمارى فن است ىا هنر تا   حدودى به همىن سبب است که جنبه هاى کارکردى و فنى، آن چنان در آن مؤثر هستند که گاه جنبٔه هنرى آن 
را تحت الشعاع قرار مى دهند. دوباره به مثال انبار برگردىم، براى ساختن انبار باىد وضعىت خاص نگه دارى وساىلى که در آن گذاشته 
مى شوند درنظر گرفت؛ مثالً ممکن است رطوبت آن کنترل شود ىا از    نظر اىمنى باىد داراى وضعىت خاصى باشد ىا قفسه هاى خاصى 
در آن تعبىه شود. از اىن گذشته، باىد از مصالحى استفاده کرد که تا حدامکان ارزان و بادوام باشد؛ امکان ورود و خروج وساىط نقلىه 

براى بارگىرى و تخلىه فراهم باشد و نظاىر آن. 
درنظر گرفتن همٔه اىن مالحظات نشانگر آن است که ساخت انبار به نظر کارى کامالً فنى و کارکردى بىاىد.

حال، مى توانىم بپذىرىم که معمارى هنرى است که با ترکىب احجام و سطوح و فضاها سروکار دارد و درعىن  حال، جنبٔه فنى و 
کاربردى آن نىز درنظر است.
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کارکرد معمارى چيست؟ ابتداىى ترىن کارکرد معمارى تأمىن سرپناه براى انسان است و پس از آن تأمىن موقعىتى که براى 
فعالىت هاى انسان مناسب باشد. انسان با آن که ازنظر فکرى بر ساىر جانداران برترى دارد، از لحاظ مقاومت در برابر وضعىت محىط 
طبىعى، آسىب پذىر است؛ براىن اساس، اولىن کارکرد سرپناه، حفاظت انسان دربرابر وضعىت نامساعد جوى، هم  چنىن حفاظت او از 
خطرات طبىعى است. در اىن زمىنه، معمارى بومى مناطق مختلف، به تدرىج درطول تارىخ دربرابر محىط، سازگارتر و متکامل تر شده 
است. براى نمونه، در مناطق مرطوب سعى مى شود که با ترفندهاى مختلف جرىان هوا در داخل ساختمان برقرار شود؛ مثالً با تنظىم 
مناسب بازشوها، ارتفاع گرفتن ساختمان از سطح زمىن که هوا در آنجا به نسبت ساکن تر است، هم چنىن استقرار بناها با فاصله از 
ىک دىگر تا از اىن طرىق امکان جرىان ىافتن هوا را بىش تر نماىند )تصوىر 2(. درمناطق گرم و خشک سعى مى شود که محىط مسکونى 
را با استفاده از عواملى مانند: آب، گىاه، جهت مناسب نسبت به آفتاب، مطلوب کردن ورود آفتاب در زمان هاى ناخواسته، عاىق تر 
کردن سطوح خارجى ساختمان و به حداقل رساندن تماس آن با محىط خارج، تا حدامکان، موقعىت زىستِ مناسبى در داخل ساختمان 
اىجاد شود )تصوىر3(؛ هم چنىن در مناطق سرد سعى مى شود با استقرار ساختمان رو به آفتاب و به حداقل رساندن خروج حرارت از 

ساختمان، به وضعىت مطلوب و مناسب برسند.
اما شرط الزم براى ساخت سرپناه دارا بودن دانش فنى و مصالح الزم براى ساخت آن است. اىن دانش معموالً به نوبٔه خود، با 
توجه به وضعىت هر محل و مصالح در دسترس، شکل مى گىرد. با دانش فنى مى توان به اىن پرسش ها پاسخ گفت: خاک محل احداث 
ساختمان چگونه است و چگونه مى توان ساختمان را روى آن بنا کرد؟ دىوارها و سقف ها را چگونه بسازىم که مقاومت کافى داشته 

باشند؟ و … .

تصوير 2ــ نمونه اى از معمارى در اقليم گرم و مرطوب )روستاى راشک(
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در اىن مىان، به خصوص ساختن سقف، ىکى از جنبه هاى مشکل فنى در معمارى است، زىرا باىد در حالى که مستقىماً به زمىن 
اتکا ندارد وزن خود و وزن آن چه روى آن است را تحمل کند. شاىد به سبب همىن مشکالت است که آسىب هاى وارد شده بر بناها 
اغلب از سقف آغاز مى شود. در بسىارى از بناهاى باقى مانده از دوران گذشته، آثار بسىار زىادى از کف ها، پله ها، دىوارها، ستون ها 

و نقوش آنها برجاى مانده، در حالى که از سقف بناها آثار چندانى برجاى نمانده است )تصوىر4(.

تصوير 3ــ نمونه اى از معمارى در اقليم گرم و خشک )ابيانه(

تصوير 4ــ تخت جمشيد: از سقف هاى اين بنا اثرى به جاى نمانده است.
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دانش فنى ساختمان نىز در گذشته براساس استفاده از مصالح موجود و وضعىت محىطى شکل گرفته و به تدرىج تکامل ىافته 
بدىن ترتىب، هم روش هاى سنتِى فِن ساخت و هم روش هاى سنتى سازگارى با محىط به تدرىج به روش هاى علمى بدل شده است. اما 
نکته اى که در اىن جا مطرح مى شود اىن است که معمارى فقط ساختن سرپناه نىست، زىرا جنبه هاى دىگرى نىز در معمارى وجود دارد؛ 
ازجمله: »حرىم ها« و »معانى«. مفهوم حرىم به معناى قلمروى است که متعلق به همه نىست و مربوط به فرد ىا افراد خاصى مى شود. اىن 
امر دربارٔه بسىارى از موجودات زنده نىز مصداق دارد؛ براى مثال، درختى که ساىٔه زىادى اىجاد مى کند مانع از رشد گىاهان کوچک 
در اطراف خود مى شود و بدىن ترتىب، حرىمى براى خود احاطه مى کند. ىا بسىارى از حىوانات ىا دسته هاى حىوانات، مناطق خاصى 
را متعلق به خود مى دانند و ساىر هم نوعان خود را به آن راه نمى دهند. اشکال پىچىده ترى از حرىم در نزد انسان نىز وجود دارد. ازجمله 

اىن که هرىک از ما به نسبت صمىمىتى که با اطرافىان خود دارىم حرىم مشترک خاصى را به آنان اختصاص مى دهىم.
حرىم هاى مکانى ارتباط نزدىک ترى با معمارى دارند؛ براى مثال وقتى شنىده مى شود: اىن گوشه محل کار من است، اىن اتاِق 
من است، اىن خانه ماست و مانند آن، نمونه هاىى از ذهنىت هاىى است که ما از حرىم هاى شخصى خود دارىم. درنتىجه، مى توان گفت که 
کارکرد دوم معمارى پس از اىجاد سرپناه مفهوم »حرىم« است. از حرىم زندگى خصوصى ىعنى اتاق ىا خانه گرفته تا حرىم پرستشگاه ها1.

به  همىن ترتىب، خانٔه ما حرىم عمومى تر دارد که معموالً مىهمانان به راحتى در آن تردد مى کنند؛ هم چنىن حرىم هاى خصوصى ترى 
وجود دارد که فقط متعلق به افراد خانواده است ىا ممکن است اتاق هاىى باشند که فقط متعلق به بعضى از افراد خانواده هستند. گاهى 
ممکن است براى تعرىف حرىم اصالً نىازى به کشىدن دىوار و زدن سقف هم نباشد؛ مثالً حرىم ىک زمىن بازى با خط کشى تعرىف مى شود؛ 

1ــ براى مثال، ىک معبد مصرى داراى حرىم بصرى است که محدودٔه اطراف را دربر مى گىرد. افزون بر آن، فضاى جلوى معبد است که مردم براى اجراى مراسم در آن جمع 
مى شده اند و به همىن ترتىب، اتاق هاى بسىار حفاظت شده اى در انتهاى آن وجود دارد که مردم عادى نمى توانند وارد آن شوند )تصوىر 5(.

تصوير 5   ــ معبد خوئپس در مصر نمونه اى از سلسله مراتب فضاها، با عبور از مراحل 
ابتدايى تعداد اندکى از افراد اجازۀ ورود به قسمت هاى انتهايى معبد را داشته اند.
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تصوير 6   ــ يک کليساى گوتيک

درحالى  که حرىم مکانى، هم چون محل نگه دارى امانات در بانک با درها و دىوارهاى متعدد مشخص مى گردد. بسىارى از خانه هاى 
سنتى اىرانى نمونه هاى گوىاى تعرىف حرىم و سلسله مراتب آن است که در آن معموالً قسمت هاى داخلى خانه از بىرون مشاهده نمى شود و 
فرد براى رسىدن به قسمت هاى خصوصى خانه باىد از پىش ورودى، هشتى، بىرونى و داالن هاى مختلف عبور کند. ىکى از ظرافت هاى 
طراحى معمارى که آن را به مقولٔه هنرى نزدىک تر مى کند، همىن چگونه تعرىف کردن حرىم هاست که گاهى ممکن است مانند خانه هاى 

اىرانى پىچىده و داراى سلسله مراتب بوده و گاه مانند خانه هاى جدىد، ساده باشد.
نه مانند نقاشى و مجسمه سازى که بازتاب  با کلمات سروکار دارد و  نه مانند ادبىات است که مستقىماً  با اىن همه، »معمارى« 

مشاهدات بىرونى است.
ىک اثر معمارى معانى مختلف را به ذهن القا مى کند:

1ــ معمارى ممکن است گاهى احساسات خاصى را به ناظر القا کند؛ براى مثال، با قرارگرفتن در کنار ىک کلىساى بزرگ، ممکن 
است از فضا جلوه اى روحانى و باشکوه در ذهن نقش ببندد )تصوىر6(، اما با قرارگرفتن در ىک مرکز خرىد حس تحرک و فعالىت 

روزمرٔه انسان، برانگىخته شود )تصوىر7(.



110

تصوير 7ــ يک مرکز خريد امروزى

2ــ معمارى، گاه نشان دهندٔه سلىقٔه سازنده ىا استفاده کنندٔه آن است، مثالً ممکن است در ىک جا تزىىناتِ گوناگون و حجىم و 
در جاى دىگر، تزىىناتِ کم و ساده موردپسند باشد. 

با رشد داد    و   ستد و تجارت، ساخت  باشد؛ براى مثال، امروزه  3ــ معمارى، گاه ممکن است نشان دهندٔه روابط اجتماعى حاکم 
فروشگاه ها، بازارها و مراکز خرىد، پى درپى توسعه مى ىابند و به علت رقابتى که در تجارت وجود دارد سعى مى شود هرچه جذاب تر جلوه کند. 
براى اىن کار ممکن است امکاناتى همچون امکانات تفرىحى و گذراندن اوقات فراغت نىز به اىن ساختمان ها افزوده شود. اىن امر نشان دهندٔه 

رشد تجارت و رقابت تجارى در جوامع امروزى است.
به زندگى است. براى نمونه، مى توان معمارى  ىا ساکنان آن  4ــ معمارى، در ىک نگاه کلى، منعکس کنندٔه نوع نگرش طراح 
سنتى ژاپن و غرب را مقاىسه کرد. براساس تفکر سنتى ژاپنى، جهان فانى است. همىن نگرش سبب گردىده در معمارى سنتى ژاپنى 
تفکر غربى،  بازسازى مى شود )تصوىر8(، درحالى که در  ىا  تغىىر مى ىابد  نتىجه، ساختمان، پى درپى  به کار رود. در  مصالح کم دوام 

تصوير 8   ــ يک خانۀ سنتى ژاپنى



111

وجود  زمان  گذر  مقابل  در  اىستادگى  به  تماىل 
دارد؛ از اىن   رو ساختمان ها در آن جا از مصالح 
بادوام ساخته مى شود و درطول زمان از تخرىب 
و نوسازى آنها اجتناب مى گردد؛ حتى در زمان 
بازسازى نىز سعى بر آن است شکل اصلى و اولىٔه 

بنا حفظ شود )تصوىر 9(.

تصوير 9ــ نمونه اى از 
ساختمان هاى سنگى غربى

در سال هاى اخىر به بررسى معمارى به منزلٔه ىک زبان ارتباطى، بسىار توجه شده است. براىن اساس، معمارى گاه حتى بىش  از 
آن که تأمىن سرپناه باشد برقرارى نوعى ارتباط و رساندن معانى به مخاطب خود است. 

بودن،  سرپناه  بر  عالوه  که  است  کارکردى  هنرى  مى کنىم:»معمارى  تعرىف  اىن گونه  را  معمارى  گذشت،  آن چه  به  توجه  با 
چارچوب هاى الزم براى فعالىت انسان را شکل مى دهد و ظرافت و هنر آن عبارت است از چگونگى تأمىن کردن اىن چارچوب ها، 
چگونگى شکل دادن به مواد و تشکىل فضاها، چگونگى ارتباط با محىط، چگونگى تعرىف نمودن حرىم ها و سلسله مراتب و چگونگى 
و چىستى معانى«. در اىن جا به منظور آشناىى با نحؤه به کارگىرى عملى اىن روش ها در معمارى، برخى تحوالت تارىخى معمارى را 

به اختصار بررسى مى کنىم.

2ـ تحوالت مهم در تارىخ معمارى

در بررسى تحوالت تارىخى معمارى باىد به اىن نکته توجه داشته باشىم که در بسىارى از ادوار تارىخى دو نوع معمارى کم و 
بىش متماىز از هم، وجود داشته است. نخست، معمارى فضاهاىى متناسب با زندگى روزمرهٔ مردم عادى؛ دوم، معمارى ساىر فضاها. 
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دستٔه دوم شامل ساختمان هاى حکومتى، پرستشگاه ها و محل زندگى طبقات باالى اجتماعى است؛ در حالى که تعداد بناهاى اىن دسته 
در مقاىسه با ساختمان هاى مربوط به مردم عادى بسىار کم تر است. تارىخ معمارى تا حدود زىادى بر مبناى اىن آثار تدوىن شده است. 
ضمن آن که مى توان به دوام بىش تر آنها در طول زمان و فزونى نسبى اطالعات موجود در بارٔه آنها، نىز گراىش نسبى مقوالت هنرى در 

آنها اشاره نمود.
محل زندگى مردم عادى، اغلب براساس مسائل روزمره شکل گرفته و تحول آنها نىز تحولى تدرىجى و متناسب با تحوالت ساکنان 
آنها و با هدف سازگارى با محىط طبىعى و اجتماعى بوده است؛ هم چنىن به دلىل روىدادهاىى هم چون جنگ ها ىا بالىاى طبىعى، اىن 

مکان ها بارها تخرىب مى شده ىا به شکل دىگرى درمى آمده ىا آن که به حال خود رها مى شده است.
تارىخ تحوالت معمارى با انتقال انسان از عصر شکار و جمع آورى غذا به دورٔه استقرار و کشاورزى، آغاز مى گردد. در دورٔه 
نوسنگى انسان متوجه شد که با کاشت بذر مى تواند به جاى جست   و جوى غذا آن را در مجاورت محل زندگى خود تولىد کند. با اىن کار، 
اولىن جوامع تولىدى کشاورزى به وجود آمد و بدىن ترتىب، نخستىن سکونت گاه هاى ساخت بشر جاى گزىن غارها شد )تصوىر 10(. در 
عصر مفرغ نىز طبقه بندى هاى اجتماعى پدىدار شد و درپى مالکىت خصوصى و تقسىم کار، پاىه هاى تمدن بنا نهاده شد. بر اثر اىن امر، 
سکونت گاه هاى کوچک اولىه کم کم تبدىل به »دولت شهرها« شدند که در آن معمارى از نوع دوم، ىعنى: فضاهاىى وراى زندگى روزمرٔه 
مردم عادى ىا معمارى بناهاى عظىم و باشکوه شکل گرفت. ساختن اىن بناها نىازمند به کارگىرى وسىع نىروى انسانى سازمان ىافته بود. 

تصوير 10ــ نمونه اى از سکونت گاه هاى اوليۀ ساخته دست بشر

روش هاى اولىٔه محاسبه و اندازه گىرى در اىن زمان براى استفاده در ساختمان سازى پدىد آمد. نمونه هاى اىن تمدن ها شامل تمدن هاى 
بىن النهرىن در هزارٔه سوم پىش از مىالد است. از اىن زمان در تمدن هاىى همچون »اور«   با الهام از شکل کوه، » زىگورات ها « ساخته شدند 
)تصوىر11(؛ ىعنى با ارتفاع گرفتن از سطح زمىن از سىالب هاى محلى درامان بودند و در رأس آنها معبدى قرار داشت که نزدىک تر به 

خداىان فرض مى شد. در اىن نواحى هم چنىن به علت کمبود سنگ و چوب، استفاده از خشت مرسوم گردىد.
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تصوير 11ــ زيگورات »اور«

تحوالت معمارى در مصر باستان نىز حاىز اهمىت است. مصر باستان تحت حکومت فراعنه بوده که هم خدا و هم پادشاه به شمار 
مى آمدند. از مظاهر قدرت فراعنه مقابر هرم شکل آنها بوده که به منظور حفظ بدن آنها پس از مرگ ساخته مى شده است. اىن هرم ها 
تا به امروز نىز باقى مانده و عظمت آنها براى مشاهده گر امروزى نىز شگفت انگىز است. در بزرگ ترىن اهرام در منطقٔه »جىزه« حدود 
7 مىلىون تن سنگ به کار رفته، که ارتفاع اولىٔه آن حدود 145 متر و ابعاد قاعدٔه آن 240 متر بوده است. اىن هرم ها با قطعات بزرگ 

سنگى ساخته شده اند که از فواصل بسىار دور به اىن محل حمل شده اند )تصوىر 12(.

تصوير 12ــ اهرام مصر
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سهم مصرىان باستان در تارىخ معمارى فقط به اهرام کوه مانند منحصر نمى شود. آنها هم چنىن مبتکر رواق )فضاهاى ستون دار( 
و شىوه هاى منظم تىر و ستون نىز بوده اند که با سنگ ساخته مى شدند و در معابر به کار مى رفتند. افزون بر آن، سنت تزىىن سرستون ها 

نىز در مصر شکل گرفت. سرستون هاى مصرى با نقوش گىاهى تزىىن مى شدند )شکل 13(.

و  م(  ق.  )حدود 1260  دوم  رامسس  دربار  و سردر  کاخ  از ستون هاى  نمونه اى  تصوير 13ــ 
ستونکارى و کاخ دربار آمنحوتپ سوم )حدود 1390 ق. م(، معبد آمون موت خونسو، االقصر

در اىران باستان قبل از ورود اقوام آرىاىى، تمدن هاى پراکنده اى وجود داشته که از آن جمله مى توان به تمدن »سىلک« در نزدىکى 
کاشان امروزى اشاره نمود که در هزارٔه چهارم قبل از مىالد مى زىسته اند و معمارى آنها به مرور زمان از استفاده از شاخ و برگ به 
استفاده ازِ گل و سپس خشت خام گراىش مى ىابد و در ادوار پىشرفته احتماالً داراى فضاهاى عمومى و استحکامات امنىتى در اطراف 
شهر بوده اند؛ هم چنىن مى توان به تمدن عىالمىان در شوش اشاره کرد که »زىگورات چغازنبىل« از آثار مهم آنان است. از تمدن هاى 
مهم دىگر، شهر سوخته در سىستان امروزى است که فاقد تمهىدات نظامى و در عوض داراى روش هاى پىشرفته تولىدى بوده است. 
نخستىن حکومت ىکپارچه اى که اقوام آرىاىى تأسىس کردند حکومت هخامنشىان بود. مجموعٔه »تخت جمشىد« از جمله آثارى 
است که هخامنشىان بنا نهادند. جامعٔه هخامنشى در وضعىتى بىن کوچ نشىنى و استقرار به سر مى برده است. به همىن سبب، سنت 
تثبىت شدٔه معمارى در آن وجود نداشته و اولىن آثار معمارى اىن دوران با استفاده از تجارب معماران ساىر ملل شکل گرفته است. 

جزىىات و نقوش تخت جمشىد، پرکار و گوناگون، و ساخت و ساز آن به شىوهٔ تىر و ستون است )تصوىر 14(.
ىکى دىگر از تمدن هاى باستانى که سهم عمده اى در تحول معمارى داشته تمدن ىونان است. سرزمىن ىونان داراى کوهستان ها، 
جزاىر متعدد و سواحل بسىار است و تمدن هاى آن عمدتاً دولت شهرهاى مستقل بودند که به  تجارت درىاىى اشتغال داشتند. در ىونان 
به دلىل وضعىت اقلىمى معتدل و آفتابى، تماىل به زندگى در فضاى باز و نىمه باز وجود داشت. هنر ىونانىان کم تر در خدمت قدرت 
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تصوير 14ــ نمونه اى از نقوش برجستۀ تخت جمشيد

حاکم بوده بلکه جنبٔه شخصى و انسانى بىش ترى داشته است. در مراکز دولت شهرهاى ىونانى مىادىن شهرى )آگورا(1 احداث مى شده 
که محل فعالىت هاى مختلف شهرى بوده است. اىن مىدان ها داراى شکل هندسى مشخصى نبودند و در اطراف آنها رواق هاىى براى 
ساىه وجود داشته است. شوراهاى شهرى، تئاترها، ورزشگاه ها و معابر معموالً در اطراف اىن مىادىن شکل مى گرفتند )تصوىر 15(. 

Agora  ــ1

تصوير 15ــ يک آگوراى يونانى



116

ساختمان ها اغلب داراى رنگ هاى سفىد و روشن بوده اند و شىؤه تىر و ستون در ساخت آنها به کار مى رفته است. ىونانىان هم چنىن 
مبتکر نظام هاى »ORDER« استاندارد بوده اند. هر نظام شامل مجموعه اى مشخص از تزىىنات و تناسبات بوده که حتى امروزه نىز در 
معمارى به کار مى رود. اىن بدان معنى است که در هر نظام، ستون ها، سرستون ها، پىشانى هاى ساختمان و تزىىنات، خاص همان نظام 

بوده که برخى از آنها عبارت اند از: 
نظام هاى دورىاىى )با تناسبات مردانه و سرستون هاى مدور(، آلونىاىى )با تناسبات زنانه و سرستون هاى شاخ قوچى( و کورنتى )با 
تناسبات و تزىىنات گىاهى( مى باشند )تصوىر 16(. از بناهاى مهم ىونانى مى توان به معابد و تئاترهاى آنها اشاره کرد )تصاوىر 17 و 18(.

تصوير 16ــ نظام هاى معمارى يونانى: از چپ به راست دوريايى، آلونيايى و کرنتين

تصوير 17ــ يک معبد يونانى
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تصوير 18ــ يک آمفى تئاتر يونانى

معمارى امپراتورى روم تا حد بسىارى از معمارى ىونان و تا حدى نىز از معمارى اهالى قدىم ناحىٔه اىتالىاى امروزى سرچشمه 
مى گىرد. رومى ها به علت کشورگشاىى هاىى که در سرزمىن هاى اطراف خود کردند، فرهنگ معمارى خود را به سرزمىن هاى فتح شده 
رواج دادند که شامل تمام اروپا، آسىاى صغىر و شمال آفرىقا مى شد. شهرهاى رومى داراى خىابان هاى شطرنجى و کامالً منظم بود. 
مىادىن شهرى آنها، متماىز با مىادىن ىونانى ها، داراى شکل منظم و بسته بوده است )تصوىر 19(. آنها هم چنىن با الهام از معمارى قدىمى 

تصوير 19ــ نمونه اى از يک فروم رومى
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تصوير 20ــ نمونه اى از قوس هاى رومى

ناحىٔه اىتالىا روش طاق زدن با قوس را به جاى تىر و ستون هاى سنتى ىونانى به کار گرفتند و بدىن وسىله توانستند دهانه هاى بزرگى را 
بدون نىاز به ستون بپوشانند )تصوىر 20(. افزون بر آن، رومىان مبتکر استفاده از بتون در ساختمان سازى بوده اند که از قطعات سنگ و 
نوعى چسب ساختمانى شبىه سىمان تشکىل مى شد. بدىن وسىله آنها توانستند شبکه هاى آب رسانى، طاق هاى نصرت، حمام هاى عمومى 
و معابد عظىم را بنا کنند. »رىتوىوسىن« ىکى از نخستىن معمارانى بود که در روم نظرىات معمارى را به  صورت مدون درآورد. وى در 
کتاب خود شرح مى دهد که معمارى براساس سه اصل »راحتى«، »استحکام« و »زىباىى« بنا مى شود؛ ىعنى، سه اصلى که تا به امروز 
کمابىش به  قوت خود باقى مانده اند. از بناهاى مهم اىن دوره مى توان به معبد »پانتئون«1 که داراى ىک گنبد بتنى عظىم است )تصوىر 
21(، »کالىزىوم«2 که محل برگزارى مسابقات، هم چنىن  محل جدال گالدىاتورها بوده )تصوىر 22(، و »باسىلىکا«ها3 اشاره نمود که به 
منزلٔه ساختمان هاى ادارى شامل ىک سالن اصلى و رواق هاىى در دو طرف بوده است )تصوىر 23(. باسىلىکا ها در ادوار اولىٔه گسترش 
مسىحىت با تغىىراتى، ساختمان کلىساهاى اولىه را تشکىل داده اند. ساختمان کشىده باسىلىکاها به مرور در دورٔه مسىحىت ملحقاتى در 
جهت عمود بر ساختمان اصلى اضافه شد و کلىسا به شکل کلى ىک صلىب در آمد. در سنت مسىحىان غرب اروپا، اىن صلىب ىک 
جهت اصلى و ىک جهت فرعى دارد )تصوىر 24(، اما در سنت مسىحىان شرقى »بىزانس«4 شکل اىن صلىب داراى اضالع تقرىباً 

مساوى، در محل تقاطع دو ضلع ىک گنبد قرار مى گىرد )تصوىر 25(.

Calesseum ــPantheon 2 ــ1
Byzance ــBasilica 4 ــ3



119

تصوير 21ــ معبد پانتئون

تصوير 22ــ کاليزيوم: 
محل نزاع گالدياتورها



120

تصوير 23ــ ساختمانى با الگوى باسيليکاى رومى

تصوير 25ــ يک نمونه کليساى بيزانسىتصوير 24ــ يک کليساى اوليۀ مسيحى

تجربه و افول امپراتورى مسىحى روم تقرىباً متقارن است با پىداىش و توسعٔه دىن اسالم. خاستگاه جغرافىاىى دىن اسالم، ىعنى 
عربستان امروزى، سنت قوى معمارى در قرون بعدى را نداشته است. و حتى به نظر مى رسد که مساجد اولىه احتماالً بسىار ساده بوده 
و از ىک حىاط مرکزى و طاق هاىى با پوشش نخل در اطراف تشکىل مى شده است. با توسعٔه اسالم، سنت هاى معمارى سرزمىن هاى 
فتح شده در بارورى معمارى اسالمى به کار گرفته شدند. با اىن وجود، مى توان بىن معمارى مناطق مختلف سرزمىن هاى اسالمى، وجوه 
مشترکى ىافت. که از آن جمله است: استفاده از نظام هاى هندسى، هم در َاشکال کلى و هم در تزىىنات، که به مثابٔه نمادى از نظم الهى 
حاکم بر عالم، در تفکرات اسالمى به شمار مى آىد )تصوىر 26(. هم چنىن مى توان به تثبىت نسبى برخى مشخصه هاى مساجد اشاره 
نمود که تا حد زىادى الگوهاى توسعه ىافته مساجد اولىه را دربر داشته است؛ براى نمونه، کم کم عمق رواق ها در جهت قبله افزاىش 

ىافته، و هم چنىن گنبد، محراب و مناره ها به عنوان نشانه به مساجد افزوده شدند.
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تصوير 26ــ نمونه اى از الگوهاى هندسى اسالمى

در اىران، مقارن ظهور اسالم، معمارى ساسانىان به  تدرىج به نمادى از سنت اىرانى تبدىل شده بود و مطابق آن فنون و گونه هاى 
ساختمانى خاص پدىد آمده بود که از مهم ترىن آنها مى توان به تکامل استفاده از طاق هاى قوسى اشاره نمود )تصوىر 27(. مساجد اولىٔه 
اىران با استفاده از سنت هاى معمارى ساسانى و احتماالً در محل آتشکده ها احداث شدند که قدىم ترىن نمونٔه موجود از آنها مسجد 
»فهرج« در اطراف ىزد )تصوىر 28( و مسجد »تارىخانه« در دامغان )تصوىر 29( است. اىن مساجد نسبتاً کوچک و ساده بوده داراى 
ستون هاى قطور، دهانه هاى کوچک و قوس هاى سهمى شکل، برگرفته از معمارى ساسانىان، هستند. پىش رفت ساخت مساجد عمدتاً 

تصوير 27ــ طاق کسرى از دورۀ ساسانى
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بر مبناى توسعٔه همىن الگوى اولىه صورت گرفت که به تدرىج بزرگتر شده و ظرافت تزىىنات و ستون ها و پوشش ها بىش تر مى گردد و 
شکل قوس ها از شکل سهمى به قوس هاى نوک تىز تبدىل مى گردد. آن گاه در جبهٔه قبله و سپس در جبهه هاى دىگر اىوان هاىى به آن 

تصوير 28ــ مسجد جامع فهرج

تصوير 29ــ مسجد تاريخانۀ دامغان
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اضافه مى گردد )تصوىر 30(. پس از حملٔه مغول، اندک اندک تزىىنات داخلى با کاشى هاى بىش تر و در نتىجه با رنگ آمىزى متنوع تر 
نماىان مى گردد. از آثار مهم دوره  اسالمى اىران، گذشته از مساجد، مدارس و مقابر مى توان به باغ سازى اشاره نمود که معموالً در ىک 
محىط محصور انجام مى گرفت و شکل آن داراى ىک شبکه بندى منظم هندسى و عمود برهم بوده و در محل تقاطع عمودهاى اصلى 

آن، ىک ساختمان روبه باغ )کوشک( قرار مى گرفته است. باغ اسالمى را تمثىلى از بهشت دانسته اند )تصوىر 31(.

تصوير 30ــ يک نمونۀ توسعه يافته تر از مسجد

تصوير 31ــ باغ سازى ايرانى
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تصوير 32ــ يک نمونه کليساى رومانسک

در غرب پس از ىک دوره افول از حدود قرن 9 مىالدى سبکى به نام »رومانسک« شکل گرفته است. اىن سبک نسبتاً ساده و 
داراى فضاهاى بسته و بارىک بود و کمابىش از معمارى رومى الهام مى گرفت )تصوىر 32(. با توسعٔه مجدد تمدن غربى راه به سوى 
معمارى گوتىک گشوده شد و براساس آن، کلىساهاى زىادى ساخته شد. مکاتب فکرى اىن دوره بر اىن عقىده بودند که خداوند خود 
را در مخلوقاتش، از جمله طبىعت آشکار مى کند؛ بنابراىن، ساختمان کلىسا، تصوىرى از طبىعت است که باىد در آن از اشکال گىاهى 
تقلىد کرد؛ هم چنىن ساختمان باىد شبىه به درخت باشد که از زمىن مى روىد و شاخ و برگ مى دهد. نظام ساختمانى اىن معمارى داراى 
قوس هاى نوک  تىز و طاق هاى جانبى توخالى است که از پهلو ساختمان را نگه مى دارند؛ ضمن آن که در سقف هاى آن طاق هاى قوسى 
چىن دار به کار رفته است )تصاوىر 33  و 34(. معماران اىن دوره متوجه شدند که با کاربرد قوس هاى نوک  تىز، بلند و کوتاهى قوس را 
راحت تر مى توان تنظىم کرد. در نتىجه، دىوارهاى بسته و سنگىن رومانسک به دىوارهاى سبک تر و بازتر تبدىل شدند و با پىش رفت 
فن کار با سنگ، تزىىنات سنگى به منتهاى ظرافت خود رسىد. هم چنىن در اىن دوره  از شىشه هاى نقاشى شده به وفور استفاده شده 

است )تصوىر 35(. فضاى داخل کلىساهاى گوتىک اغلب رفىع و با شکوه هستند.
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تصوير 33ــ کاربرد وسيع قوس هاى نوک تيز در معمارى گوتيک

تصوير 34ــ حايل هاى تو خالى  ديوارها در معمارى گوتيک
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در دورٔه نوزاىى )رنسانس( مجددًا به الگوى معمارى روم باستان توجه گردىد. البته کامالً برگرفته از آنها نبود، بلکه براساس آنها 
ترکىبات جدىدى ساخته مى شد؛ مانند گنبدها، قوس هاى نىم داىره، سرستون هاى کالسىک و نظاىر آن.

معماران از اىن دوره، از سازندگان بنا جدا شدند و به صورت هنرمندانى درآمدند که ساختن بنا، وظىفه آنها نبود، بلکه آنها فقط 
ساختمان را طراحى مى کردند و سازندگان آن  را مى ساختند. »آلبرتى« معمار رنسانس نظرىه اى را تدوىن نمود که زىباىى را در هندسه 
مى دىد. شکل هاى کامل هندسى هم چون مربع و داىره با تناسبات بدن انسان مرتبط دىده مى شد و کمال آن تصوىرى از خداوند بود. 

معمارى نىز باىد طبق اىن قوانىن هماهنگ الهى طراحى مى شد.
در دورٔه »باروک« به علت وجود حکومت هاى متمرکز و مستبد، نوعى معمارى به وجود آمد که مقىاسى عظىم داشت تا نماىانگر 
قدرت حاکم باشد. در اىن معمارى به جاى اشکال خاص هندسى از اشکال منحنى و بىضى استفاده مى شد )تصوىر 35(. محوطه  سازى 
اطراف ساختمان هم در جهت نشان دادن حاکمىت ساختمان بر محىط اطرافش شکل مى گرفت. بدىن معنى که دىدهاى مستقىم و وسىع 
را با محوطه سازى به سمت ساختمان جهت مى دادند. ىک نمونه از آن، طراحى کاخ ورساى در فرانسه است )تصوىر 36(. کلىساهاى 
باروک نىز در آلمان از نمونه هاى مهم اىن سبک به شمار مى آىند که در آنها سطوح منحنى و تزىىنات پرکار با رنگ سفىد به  کار رفته است 
)تصوىر 37(. دنىاى کهن پس از انقالب هاى سىاسى و صنعتى حدود قرن 18، دست خوش تحوالت زىادى گردىد و معمارى نىز بعد از 
مدت ها سردرگمى راه کارهاى جدىدى را به  منظور مواجهه با دنىاى جدىد عقالنىت و صنعت پىش گرفت که ىکى از آنها تغىىر نگرش به 
معمارى به صورت ىک فن مهندسى و استفاده از مصالح جدىد مانند فوالد در ساختمان بود. آهن در گذشته نىز در بعضى از بخش هاى 
ساختمان به کار مى رفت، اما با روش هاى جدىد و صنعتى امکان تولىد قطعات فوالدى به مقدار زىاد و به صورت استاندارد به وجود آمد. 

تصوير 35ــ استفاده از فرم هاى بيضى در معمارى باروک.
تصوير 36ــ طرح مجموعۀ ورساى)نقشه ساختمانى کليساى زيارتى ويرزنهايلگن(
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مهندسان قرن 19 با استفاده از اىن تولىدات، اىستگاه هاى راه آهن، پل هاى فوالدى و نماىشگاه هاى متعددى ساختند ىکى از نمونه هاى 
آن، نماىشگاه صنعتى کاخ بلورىن »کرىستال پاالس«1 در انگلستان بود که مصالح اصلى به کار رفته در آن شىشه و فوالد بوده داراى 
فضاى عظىم و شّفاف است؛ ضمن آن که با قطعات پىش ساخته، مراحل ساخت آن به سرعت سپرى شد )تصوىر 38(. نمونٔه دىگر اىن 
ساختمان هاى مهندسى، »برج اىفل«2 در فرانسه است که تماماً با قطعات فوالدى و به ارتفاع حدود 300 متر ساخته شده است )تصوىر 39(. 

.Eiffel ــCrystal Palace  2 ــ1

تصوير 37ــ فضاى داخلى يک کليساى، باروک.
) فضاى داخلى کليساى زيارتى ويرزنهايلگن (

تصوير 38ــ کاخ بلورين

از قرن 19 سىر تأثىر معمارى کشورهاى اروپاىى بر ساىر سرزمىن ها ابعاد تازه اى مى ىابد. اىن امر دالىل مختلفى دارد که در 
اىن جا به دو نمونه از آن مى توان اشاره کرد: نخست، حضور کشورهاى غربى تحت عناوىن مختلف در ساىر سرزمىن ها و دوم، اىن که 
معمارى غربى به صورت الگوهاى عام، فارغ از مکان خاص، دىده مى شده که در هر سرزمىن مى توانسته باعث ترقى و پىشرفت گردد.
در اىران، اىن نفوذ تقرىباً در دورٔه قاجار آغاز شد و در دورٔه رضاخان به اوج رسىد؛ براى مثال، »تکىٔه دولت« از بناهاى دورٔه 

قاجار داراى سقفى است که از مصالح سبک و شفاف، تحت تأثىر ساختمان هاى مشابه در اروپا، ساخته شده است )تصوىر 40(.
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تصوير 39ــ برج ايفل

تصوير 40ــ تکيۀ دولت

انتظام کلى فضاهاى سنتى  از مىان ساىر تأثىرات غرب در معمارى اىران مى توان به نمونه هاى دىگرى نىز اشاره کرد. معموالً 
معمارى اىران رو  به درون داشته و به اصطالح درونگرا بوده است )تصوىر 41( و تحت تأثىر اىن نفوذ کم  کم اىن نظام به سمت برونگراىى 
گراىش مى ىابد. در برخى از خانه هاى قاجارى، دىگر حىاط مرکزى وجود ندارد و ساختمان و محوطٔه آن از هم جدا هستند و پنجره ها 
هم رو  به حىاط و هم روبه بىرون تعبىه شده است )تصوىر 42(. از برخى تغىىرات دىگر مى توان به استفاده از بعضى عناصر غربى ىادکرد؛ 
مانند شىروانى )نوعى سقف شىب دار( )تصوىر 43(، و کاله فرنگى )برداشتى از گنبدهاى غربى( )تصوىر 44(، و استفاده از تزىىنات 
جدىد، مانند آىىنه کارى )تصوىر 45( هم چنىن تغىىر جاىگاه عناصرى مانند پلکان، و از عنصرى فرعى و مخفى به عنصرى نماىان در 

فضاهاى اصلى ساختمان اشاره نمود.
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تصوير 41ــ يک خانۀ درونگراى ايرانى

تصوير 42ــ يک ساختمان برونگراى قاجارى
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تصوير 45   ــ نمونه اى از تزيينات آيينه کارى

تأثير سقف هاى شيب دار در  تصوير 43   ــ 
نماى ساختمان هاى قاجارى

تصوير 44    ــ نمونه اى از 
سقف  در معمارى قاجارى
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در آلمان در اواىل قرن 20 معماران، مقاومت در مقابل ماشىن را کنار گذاشتند و از آن استقبال کردند و معمارى مدرن را به 
شکلى که امروزه مى شناسىم پاىه گذارى کردند. آنها معتقد بودند قطعات استانداردى که به  صورت انبوه در کارخانه تولىد مى شود، 
عالوه بر زىباىى براى معمارى فواىد و مزاىاى بسىارى دارند. تمام عناصر غىرضرورى باىد از ساختمان زدوده شود؛ به وىژه تزىىنات باىد 
از ساختمان حذف گردد. به زعم آنان تارىخ در اىن عصر معنا ندارد و باىد نوعى معمارى اىجاد کرد که هىچ وابستگى تارىخى نداشته 
باشد، زىرا از طرىق علوم و فن آورى مى توان تمام مسائل را حل کرد؛ بنابراىن؛ معمارى باىد عقالنى، علمى و فنى باشد. به اعتقاد آنها 
جاىى براى احساسات در معمارى وجود ندارد و معمارى باىد پدىده اى عام و غىر مشخص باشد. معماران مدرن سعى داشتند از مصالح 
به همان شکلى که هستند، استفاده شود و از تزىىن آنها ىا تغىىر شکل ظاهرى آنها خوددارى گردد. آنها هم چنىن عالقه مند به استفاده 
از دىوارهاى شىشه اى بودند که ساخت آنها با تکنولوژى جدىد مىسر شده بود و مرزبندى داخل و خارج بنا را به حداقل مى رساند و 
با استفاده از بام هاى مسطح و غىر شىب دار و برطرف شدن نفوذ آب در آنها، اىن امکان فراهم مى آمد که محدودىت هاى طرح سقف 
شىب دار، مشکلى براى ساختمان اىجاد نکند و ساختمان به شکل دل خواه ساخته شود )تصوىر 46(. نظرىٔه اىن معماران راه را به سوى 

تشکىل مدرسه اى به نام »باهاوس«1 گشود که هدف آن پىوند هنر و صنعت، نىز نوعى نگرش عملى و کاربردى به هنر بود.

.Bauhaus ــ1

تصوير 46ــ ماکت ساختمان مدرسۀ باهاوس، نمونۀ اوليه اى از معمارى مدرن قرن بيستم
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طرز فکر هنرى اىن مکتب بر اىن مبنا بود، که هر اثر هنرى از ترکىب اجزاى اولىه اى اىجاد مى شود که داراى همان اشکال ساده، 
مانند مکعب، کره و مخروط است. آنها هم چنىن سعى داشتند گونه اى از هنر را مطرح کنند که داراى کاربرد وسىعى در زندگى باشد.

دو تن از معماران شاخص در زمان قاجار »فرانک لوىدراىت«1 امرىکاىى و »لوکوربوزىه«2 سوىسى بوده اند. »راىت« قاىل به نوعى 
معمارى زنده ىا ارگانىک بود که به زعم وى باىد با طبىعت رابطه اى تنگاتنگ داشته باشد. برخى از اىن اصول معمارى از اىن قرار است:
1ــ کشيدگى افقى: کشىدگى افقى بنا مظهر ىکى شدن آن با طبىعت بوده در حالى که بناهاى عمودى نماد سلطه بر طبىعت بودند.

2ــ استفاده از نمادهاى خانگى: خانه ها باىد عناصر سنتى را که ىادآور گرما و اىمنى است حفظ کنند. اىن عناصر عبارت اند 
از: بام هاى شىب دار ىا سقف هاى کوتاه و شومىنه ها.

3ــ همدلى با طبيعت: ساختمان ها باىد با عناصر طبىعى محلى تلفىق شود؛ به گونه اى که به طور مشخص، مجزا از محىط نباشند.
4ــ صداقت نسبت به مصالح: مصالح طبىعى، مانند سنگ، چوب، هم چنىن آجر باىد به شکلى که در ذات آنهاست به کار گرفته 

شود؛ نه به شکل هاى تصنعى و غىر عادى، که فقط جنس و بافت اصلى آنها مشاهده شود؛ براى مثال، نباىد روى آنها را رنگ کرد.
5   ــ شخصيت: هر خانه باىد مطابق با اصول طبىعى طبىعت اطراف آن طراحى شود؛ نه آن که به گونٔه تحمىلى داراى سبک 

مشخصى باشد )تصوىر 47(.

.Le corbusier ــFrank Lioyd wright. 2 ــ1

تصوير 47   ــ اثر فرانک لويد رايت ــ خانۀ مسکونى
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اما خالف آراى راىت، »لوکوربوزىه« طرفدار روش علمى تر و تحلىلى تر در معمارى بود که بىش تر به طبىعت غلبه دارد، تا اىن 
که با آن ىکى شود. بر اىن مبنا، برخى از اصول معمارى او بدىن قرارند:

1ــ خانه هاى قدىمى معموالً روى زمىن قرار مى گىرند و زمىن را »تلف« مى کنند. با استفاده از روش هاى مدرن ساخت مى توان 
خانه را روى ستون بنا کرد و زمىن زىر آن را براى استفادٔه دىگرى آزاد نمود.

2ــ خانه هاى قدىمى با استفاده از سقف شىب  دار فضا را »تلف« مى کنند. )زىرا روى سقف و فاصلٔه بىن زىر سقف و سقف 
آخرىن طبقه به کار نمى آىد(. با استفاده از مصالح جدىد مى توان بام هاىى مسطح ساخت و از فضاى رو و زىر آن استفاده کرد.

3ــ خانه هاى قدىمى داراى پنجره هاى کوچک عمودى بودند. فنون جدىد ساخت، اىن امکان را فراهم مى آورد که اىن پنجره ها 
به صورت نوارى و حتى در کنج ساختمان قرار بگىرند.

4ــ باغچه ها معموالً روى زمىن و پشت ساختمان هستند. مى توان به جاى اىن کار، آنها را در بام قرار داد و در فضا صرفه  جوىى 
کرد )تصوىر 48(.

تصوير 48   ــ برخى اصول معمارى لوکوربوزيه

2ــ استفاده از بام هاى مسطح به جاى بام هاى 1ــ باال بردن خانه از سطح زمين.
شيب دار.

3ــ استفاده از پنجره هاى طويل افقى.

5  ــ استفاده از سطوح شيب دار به جاى پله.

4ــ قراردادن باغچه در روى بام.
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5    ــ دىوارها در گذشته توپر بوده اند تا وزن بام و طبقات را تحمل کنند. کاربرد اسکلت بتونى، دىوارها را از اىن محدودىت آزاد 
کرد و اکنون آنها به شکل دل خواه درمى آىند )تصوىر 49(.

به  رغم موفقىت هاى اولىٔه معمارى مدرن در تأمىن خانه ها و ساختمان هاى سالم تر و استفادهٔ مناسب از تکنولوژى و ابداع 
سبک خاص قرن 20، به مرور مشکالت و نارساىى هاى آن نماىان شد و مصالح صنعتى و تکنولوژى به کار رفته در معمارى مدرن 
به حد کافى، نىازها را برآورده نساخت، زىرا با گذشت زمان معلوم شد که بسىارى از آنها دوام الزم ندارند ىا براى سالمتى مضر 
هستند. بام هاى مسطح در دراز مدت دچار نشتى آب مى شدند. برخى مصالح صنعتى براى تندرستى خطرناک بودند و شبکٔه تهوىٔه 
مطبوع که جاى گزىن روش هاى سنتى سازگارى با محىط شده بود باعث آلودگى و ناسالمى هواى داخل ساختمان مى شدند. اتکاى 
بىش از حد بر روش هاى مصنوعى و ناکار آمد گرماىش  و سرماىش، بى توجهى به محىط طبىعى، و استفادٔه مفرط از شىشه در 
جداره هاى خارجى، باعث شد که عمالً گرم و سردکردن ساختمان بسىار پر هزىنه بوده در حد مطلوب نباشد. از اىن گذشته ، در 
معمارى مدرن تواناىى هاى معمارى سنتى نادىده گرفته مى شد و همواره اىن شىوهٔ جدىد به مردم مختلف، با حال و هواى مختلف 
تحمىل مى گردىد. در بسىارى نقاط جهان جوامع سنتى ناگزىر شدند در آپارتمان ها، بدون رابطه با همساىگان زندگى کنند و زندگى 

اجتماعى سنتى خود را از دست بدهند.
در چهل سال گذشته تالش هاىى براى خلق نوعى معمارى صورت گرفت تا مشکالت معمارى مدرن را برطرف سازد.

پاره اى از اىن تالش ها و گراىش ها بدىن قرار است:
1ــ پست مدرنيسم1: جرىان ىا شىوه اى است که براساس آن سعى مى شود، زبان سنتى معمارى در عىن حفظ تکنولوژى 
مدرن، احىا گردد. به اىن ترتىب، اىن معمارى عناصرى را از سبک هاى تارىخى به عارىت مى گىرد و ترکىب هاى تازه از آن به دست 

مى دهد )تصوىر 50(.

تصوير 49   ــ اثر لوکوربوزيه ــ خانۀ مسکونى

.Post Modernism ــ1
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تصوير 50   ــ نمونه اى از معمارى پست مدرن

2ــ بومى گرايى: هدف از بومى گراىى اىن است که ساختمانى ساخته شود که با ساختمان هاى بومى محىط خود، هم شکل 
باشد )تصوىر 51(.

تصوير 51    ــ نمونه اى از معمارى بومى گرا با سطوح آجرى در اقليم سرد
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تصوير 53      ــ ساختمانى با پالن ستاره اى  شکل ــ استکهلم 1944

تصوير 52   ــ نمونه اى از معمارى تکنولوژى برتر

3ــ تکنولوژى برتر يا )Hi-tech(: در اىن معمارى سعى مى شود گونٔه مناسب ترى از کاربرد تکنولوژى در معمارى فراهم 
آىد؛ هم چنىن طرح هاى آن تکنولوژى و صنعت را به نماىش گذارد. به همىن سبب، اجزاى فنى ساختمان معموالً به راحتى در معرض 

دىد هستند و مخفى نمى مانند )تصوىر 52(.

4ــ معمارى سبز: در اىن معمارى سعى بر آن است ارتباط معمارى با 
طبىعت، فارغ از مالحظات سبک شناختى، مجددًا برقرار گردد و تا حد امکان 
از انرژى هاى طبىعى استفاده شود و محىط زندگى، با سوزاندن سوخت، 
براى گرماىش و سرماىش ساختمان کم تر آلوده گردد؛ هم چنىن استفاده از 

مصالح مضر صنعتى، کم تر شود. 
5   ــ مـعـمـارى پيـچيـده: در اىـن معمارى تالش مى شود تصوىر 
پىچىده اى که علوم و فلسفه جدىد از جهان به   دست مى دهند، با استفاده از 
امکانات کامپىوتر، نوعى معمارى اىجاد شود که خود پىچىده و غىرمشابه با 

اشکال سادٔه شناخته شده، باشد )تصوىر 53(.


