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جلسه اول

مدرنیته: بخش اول 

معماری مدرن<--سال پیش 400فلورانس ایتالیا  : مبدا رنسانس 

انسان گرایی ، علم مداری ، : زمینه های فکری و اجتماعی مدرنیته 

دین پیرایی ، روشنفکری ، انقالب صنعت



مدرنیته: فصل اول 

انسان به عنوان محور سنجش تمام ارزش ها جایگزین تفکرات روحانی قرون وسطا می 

. شود 

(انسان محوری . ) این عصر در مقابل عصر کلیسا و خدا محوری قرار دارد 

:تفاوت مدرنیسم و مدرنیته 

وضع و حالتی که در تاریخ اتفاق افتاده: مدرنیته

.ایدئولوژی و بنا به رویکردی، فهم مدرنیته از خودش است: مدرنیسم

-



رنسانس-1

نهضتی هنری، ادبی و فلسفی به عنوان نقطه عطف تمدن غرب

.ـ رنسانس به معنای تجدید حیات دوباره اصول و نماد های روم باستان است 

و گریز از دوران تاریک قرون وسطا( منطق، خرد،علم و زیبایی) ـ لزوم رجعت به دوره کالسیک 

.هنر وحشی ها بود ( قرون وسطا )ـ از نظر هنرمندان رنسانس، هنر گوتیک 

.ـ کشف و ترجمه کتاب در باب معماری ویترویوس اثر زیادی بر معماران رنسانس گذاشت 

انسان گرایی، واقع گرایی و خرد گرایی: خصوصیات اصلی عصر رنسانس 



شهر فلورانس ایتالیا



:  واقع گرایی 

.جهان به گونه ای که هست باید مشاهده شود 

15ـ اختراع پرسپکتیو توسط مازاچیو نقاش فلورانسی در نیمه اول قرن 

قاشیبا هدف به واقعیت نزدیک تر کردن ن... ـ نقش داوینچی نابغه این عصر در کالبدشناسی و

:خرد گرایی 

...ـ گسترش مدارس غیر مذهبی، فلسفه و ادبیات، فنون جنگی و

ـ تدریس تاریخ کالسیک

( .احجام قابل درک و استنباط بشر) ـ استفاده از احجام اولیه اهمیت پیدا کرد 

ـ واجد ارزش شدن همگونی و تقارن

ـ هنر رنسانس ، هنر ذهن انسان در مرکز پرگار است 



دین پیرایی-۲

طیاقتدار کلیسا در قرون وسطا و قتل عام دادگاهی شدگان و مرتدین در قرون آخر وس

سیطره قدرت پاپ در کلیه امور دنیوی و معنوی

بر علیه جمع آوری اعانات توسط کلیسا 1517در  ( کشیش المانی )مبارزه مارتین لوتر 

برای آمرزش اخروی

توسط مارتین لوتر1332ترجمه تورات و انجیل به زبان آلمانی برای اولین بار در سال  

( ! دیگر هیچ فرقی بین یک کشیش و آدم عادی در خواندن کتاب مقدس وجود ندارد) 



علم مداری

.کپرنیک خورشید را مرکز عالم اعالم کرد و گفت زمین به دور آن می چرخدـ 

.ـ کپلر مدار سیارات به دور خورشید را بیضوی تشخیص داد

ـ مشاهدات نجومی گالیله

.قانون جاذبه را کشف کرد1687ـ نیوتن در 

ـ پندار های جهان سنت در قرون وسطا لزوما صحیح و مقدس نیست



عصر روشنگری-4

ن و لزوم ـ زیر سوال قرار دادن استنتاج علمی به روش قیاسی و کسرگرایی توسط فرانسیس بیک

توجه به مشاهده یک پدیده در دستیابی به حقایق آن

( زیر سوال قرار دادن کل اندیشه جهان سنت ! ) من می اندیشم پس هستم: رنه دکارت ـ 

!همچنین اختراع محور مختصات توسط دکارت

عتی در این جا رنسانس کل قرون پیش از انقالب صن) در روشنگری عصر رنسانس نقش ولتر ـ 

(است 

تیجه و سرنگونی حکومت پادشاهی به عنوان نماد سنت های گذشته در نانقالب کبیر فرانسه ـ

اصالحات سطحی در حاکمیت های سایر پادشاهی ها



انقالب صنعتی-5

1769ـ اختراع ماشین بخار در 

1825ـ ماشین بخار به عنوان نیروی محرکه توسعه صنعت ، اولین خط آهن در انگلستان در 

.ـ پس از ان اختراع تلگراف، تلفن، برق و خودرو از مهمترین اتفاقات جهان بود 

صنعتی شدن تولید باعث شد کشاورزان . ـ رشد سریع شهرنشینی از تبعات انقالب صنعتی بود

.ساکن روستا جهت کار درصنعت به شهر مهاجرت کنند 

، اختالفات این دو (بورژوازی )ـ پدید آمدن طبقات جدید اجتماعی کارگر صنعتی و مالکان صنعتی 

طبقه و در نهایت نظریه های ضد سرمایه داری مانند سوسیالیسم و کمونیسم

.ـ پیشرفت سالح جنگی موجب از بین رفتن برج ها ، دروازه ها و خندق های شهرها شد

مقیاس انسانی تبدیل به مقیاس اتوموبیل شد و دیگر . ـ اتوموبیل مقیاس شهر را عوض کرد 

ارزش خود را از دست داد مجاورت محل کار و سکونت



اولین ساختمان های مدرن-6

تولید پل ها، تاسیسات بندرگاهی، سیلو ها،) ام تولیدات جدید صنعتی وارد امور ساختمانی گردید 18از اواخر قرن  

(بناهای عمومی و سپس ساختمان های مسکونی 

متر30. ) ـ پل رودخانه سورن در انگلستان یکی از اولین پل های با مصالح مدرن یعنی تیر چدنی احداث شده است 

متر دهانه و بالخره پل معلق کلیفتون در بریستول انگلستان با72بعد از آن پل ساندرلند با  ( ) متر ارتفاع15دهانه و  

(1836متر دهانه در سال 214

ـ اسکت فلزی به عنوان سازه ساختمان اولین بار برای یک کارخانه ریسندگی در شرازبری در انگلستان مورد استفاده قرار

(استفاده از تیر و ستون های فلزی در سازه داخلی و دیوارهای خارجی آجر باربر) گرفت 

توسط جوزف( قصر بلورین )و ساختمان کریستان پاالس 1851ـ اولین نمایشگاه بین المللی در هایدپارک لندن در سال  

به طور1936در سال  ) اولین اثر معماری با مصالح کامال مدرن یعنی آهن وشیشه . ) پاکستن برای آن طراحی گردید 

(اتفاقی در آتش سوخت



 1851سال لندنهاید پارکدرملکه ویکتوریاگشایش نمایشگاه از سوی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86


از طراحی تا گشایش، تنها در نه ماه انجام شدکریستال پاالسکار ساخت سازه سترگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3


 1851نمای داخلی کریستال پاالس در هاید پارک



امین سالگرد انقالب کبیر 100) 1889نمایشگاه بین اللملی دیگر در پاریس در سال  

، احداث برج ایفل و تاالر بزرگ ماشین( فرانسه 

نمادی از صنعت و تکنولوژی ) ـ برج ایفل توسط گوستاو ایفل مهندس راه و ساختمان 

(جدید و نماد شکوفایی عصر مدرن

متر115ـ ساختمان تاالر ماشین با دهانه وسطی با خرپای فوالدی به طول  



طرح اولیه برج ایفل



از مراحل ساخت برج. م1888نوامبر23نگاره ای به تاریخ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)


 برج ایفل( آهن آالت)جزئیات آهن کاری



جلسه دوم 

معماری مدرن اولیه: فصل دوم
میالدی19معماری مدرن به صورت یک مکتب معماری با مبانی نظری مدون و ساختمان های ساخته شده از اواخر قرن 

ـ خاستگاه این معماری در شیکاگو امریکا و در اروپا در شهر های پاریس، برلین و وین

1914تا اوایل جنگ جهانی یعنی 1880از نیمه دهه : معماری مدرن اولیه ـ 

:مکاتب و سبک های معماری مدرن اولیه 

مکتب شیکاگو-1

.زمینه را برای تحوالت جدید در شیکاگو به وجودآورد 1871و آتش سوزی سال 1880ـ فعالیت های شدید تجاری در دهه 

در شیکاگو بدون هیچگونه تاریخ گرایی وتزیینات19ـ ساخته شدن نمونه های ساختمان های مدرن در دو دهه آخر قرن 



کتاب اصول و عمل در معماری را منتشر 1869ویلیام لی برون جنی در سال  : اولین مهندس مطرح مکتب 

.کرد

اولین ساختمان با سازه فوالدی و دیوار های : ساخت 1885تا  1883جنی ساختمان بیمه را بین سال ها 

(اکنون تخریب شده ) طبقه 10پرده ای غیر باربر در  

توسط جنی91تا  1890ـ ساختمان فراستور 

:سایر شرکت های ساختمان سازی شیکاگو 

holabird» ـ شرکت هوالبرد و راچ  and roche»  اجرا کرد1887طبقه تاکوما را در سال  12ساختمان  .

اولین برج تمام فوالدی

burnham»ـ شرکت برنهم و روت  arn root »  طبقه بلوک مانودناک را بین سال های 16ساختمان

1889-91

بدون هیچ تزیین و تاریخ گرایی در نما( دیوار خارجی باربر و سازه داخلی فلزی. )ساختند 



 ساختمانHome Insurance جنیطراحی 1885در شیکاگو، ساخت



اسکلت تمام فوالدی و بلندترین ساختمان . )طبقه معبد مسونیک را ساخت22ساختمان  1892شرکت برنهم و روت در  

(جهان تا آن زمان 

(لویی سالیوان معروف ) ـ شرکت آدلر و سالیوان 

فرم تابع عملکرد: ـ لویی سالیوان 

ـ استفاده از تزیینات به صورت محدود بروی ساختمان :روش های مکتب شیکاگو به عنوان اولین منشور معماری مدرن 

اما در کتاب خود( تحت تاثیر نهضت هنر نو در اروپا ) های خود 

.به نام صحبت های کودکستانی استفاده از هر نوع تزیینات را رد کرده است 

ـ نمایش ساختار بنا در بدنه ساختمان

ـ عدم تقلید از سبک های گذشته

ـ استفاده بسیار اندک از تزیینات

ـ استفاده از پنجره های عریض که کل دهانه بین ستون ها را می پوشاند



...  دلفیا وساختمان های مکتب شیکاگو بر معماری شهر های بزرگ دیگر امریکا نظیر نیویورک، بوستون، فیال

.تاثیرگذاشت

آغازی بر پایان مکتب شیکاگو1893: نمایشگاه بین المللی کلمبیا در 

ـ برنهم به عنوان طراح اصلی و سالیوان هم عضو گروه طراحی

و افول معماری مدرن تا پس از جنگ اول( نئوکالسیک) ـ مطرح شدن دوباره سبک تاریخ گرایی 

:دو معماری مطرح دیگر در مکتب شیکاگو

طبقه مارسال فیلد7طراحی ساختمان : ـ هنری هابسون ریچاردسون 

ـ فرانک لوید رایت

مان ساختمان های اولیه طراحی شده توسط رایت مانند خانه چارلی و ساخت. سال در دفتر سالیوان کار کرد 5

.الرکین تحت تاثیر مکتب شیکاگو بوده است 





 تکمیل شد1899یکی از بناهای شیوه معماری شیکاگو که در



 وتامعماری شیکاگو در شهرستان هنپین، مینه سشیوه ساختمان و انبار باتلر اسکویر ساخته شده به.



تاثیر مکتب شیکاگو به لحاظ ایجاد استفاده از مصالح جدید و تکنولوژی در معماری-

استفاده از اسکلت های تمام فوالدی و تاثیر آن در مکتب های ایندهـ 

(Art Nouveau)نهضت هنر نو-2

.آغاز شد1880ـ نهضتی در اروپا که ابتدا در کارهای تزئینی نظیر طراحی پارچه تولید کتاب و مبلمان از دهه  

.  1910تا 1890ـ این سبک در معماری از  

.ـ هنر نو نام مغازه ای که معماری بلژیکی وان دوولد ان را طراحی داخلی کرده بود 

ـ ابداع احجام و فرم های جدید به جای استفاده از فرم های گذشته

ـ توجه به آینده و تکنولوژی و ابداعات جدید

(ـ استفاده از مصالح جدید نظیر چدن، آهن ، فوالد و بتن با ظاهر فرم های طبیعی و گیاهی 



:اصول فکری پیروان هنر نو 

انتقاد شدید از اشیا و مکتب های تقلیدی-1

جدایی از گذشته-2

ابداع فرم های جدید-3

هنر مناسب با زمان-4

برای اسکلت ساختمان و تزیینات( فلز )استفاده از تولیدات مدرن -5

استفاده از تزیینات فرم های طبیعی و رمانتیک-6



(بلژیکی ) ویکتور ارتا معمار معروف این سبک 

طراحی سردر های ورودی ( تحت تاثیر ارتا ) ـ هکتور گیومارد در فرانسه 

( 1904-1899)مترو پاریس 

طرح مدرسه هنر گالسکو در اسکاتلند در ، انگلستان : ـ چارلز رنه مکنتاش 

(ساختمان بیشتر راستگوشه بود اما طرح های طبیعی زیادی داشت )1897

هر چیزی که عملکردی نیست زیبا نمی باشد: ـ اتو واگنر در اتریش 



در سبک آرت نووبروکسلهتل چامبرالنی در.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84


خالق ترین معمار این سبک آنتونی گادی در شهر بارسلون

ـ اعتقاد به عدم وجود هیچ خط مستقیمی در طبیعت

ـ در کارهای او هیچ خط راستی وجود نداشت

.ـ او از کارهای گوتیک، مراکشی و موریش نیز الهام می گرفت

.ـ وی پدر معماری پست مدرن شناخته می شود

ـ اوج هنر او در کلیسای خانواده مقدس

وارطان اوانسیان در تهران تعدادی ساختمان طراحی کرده است که رگه هایی از هنر : هنر نو در ایران 

نو نیز در آن مشاهده می شود



هنر تزیینات و صنعت، آشتی بین هنر و صنعت: در پاریس 1925نمایشگاه 

اروپا و امریکا به عنوان ادامه دهنده 30و ۲0در دهه Art Decoـ پیدایش سبک هنر تزیینات 

سبک هنر نو

ـ استفاده آرت دکو از صفحات براق و فلزی و تلفیق آن با تولیدات و مصنوعات صنعتی

ن ساختمان بلندتری)ـ ساختمان کرایسلر در نیویورک به عنوان شاخص ترین ساختمان این سبک 

(جهان قبل از امپایر استیت 

کـ مرکز رافکلر و تاالر موسیقی رادیو سیتی در نیویورک از بهترین نمونه های این سب



:معماران معروف این سبک 

نخستین معماری نامدار در اروپا، طراحی کارخانه و تولیدان صنعتی به صورت : پیتر بهرنز در آلمان 

گسترده، کار کردن لوکوربوزیه، گروپیوس و میس وندروهه در دفتر او

تئاتر شانزلیزه و ) تبدیل بتن مسلح به یک نوع مصالح معماری مدرن : آگوست پره در فرانسه 

، بتن به عنوان نمای خارجی( کلیسای نوتردام 

اوج اقتدار نهضت هنر نو در اروپا ولی یکی از مخالفان اصلی زیبایی ارایه : آدولف لوس در اتریش 

شده توسط معماران

فرم خوب باید زیبایی خود را در میزان سودمندی که نشان می دهد پیدا کند و وحدت : این سبک 

و یکپارچگی آن قابل جدا شدن نباشد 



(یکی از شعار های اصلی مدرن )تزیینات جنایت است : دولق لوس آ

ـ تاثیر زیاد در نزدیک کردن تولیدات صنعتی به معماری در اروپا و سه تن از بنیان گذاران مهم معماری مدرن در غرب

جنبش فتوریسم

ـ انقالبی ترین نگرش نسبت به جهان مدرن

ـ زیبایی جهان توسط زیبایی جدیدی به نام هنر

.ـ در ایتالیا معتقد بودند تحوالت بنیادی که با سرعتی شتابان جهان را تغییر داده باید در همه عرصه ها نمود پیدا کند 

قرن از گذشت دوره باروک ، ایتالیا باز به عنوان خاستگاه اندیشه و سبک جدید مطرح شد1ـ پس از  

ـ انتونیو سانت الیا و انتشار منشور معماری فتوریست ، تاکید بر تخریب گذشته و ساخت زندگی مدرن

1914-1913ـ ترسیم شهر جدید بر اساس اصول نظری جنبش فتوریسم بین سال های 

ـشهر های خیالی بسیار مدرن شامل یک سری آسمان خراش های بسیار مرتفع بدون هیچ گونه تزیین و رجعت به تاریخ

! (همشون فاشیست بودند و الیا هم در جبهه کشته شد) ـ شروع جنگ جهانی اول و پایان جنبش فتوریسم 

به منصه ظهور رسید 60ـ تصاویر خیالی این جنبش در دهه  



:مبانی نظری معماری فتوریسم 

توجه به علم و تکنولوژی جهان آیندهـ 

ـ حمل و نقل سریع السیر

ـ گسست از گذشته

ـ حذف تزیینات

ـ بلند مرتبه سازی

ـ نمایان کردن اجزای عملکردی در ساختمان



آشنایی با معماری کتاب دانشجویان گرامی لطفا موارد گفته شده را به دقت مطالعه بفرمایید و از 

اول و دوم را بخوانید و چنانچه سوالی داشتید ازاین طریق فصل معاصر غرب دکتر وحید قبادیان 

)sa.ariyan91@gmail.com)   می توانید بپرسید .

. را دانلود بفرماییدو می توانید آن کتاب فوق را در سایت موجود می باشد 

موفق باشید

ینآر


