
 

اختراع  نیا آغاز شد با یانقالب صنعت جهیاختراع کرد درنت موتور بخار را مزواتیبه نام ج یشخص 5671 درسال

اختراع  لیکرد.به دل رییدجار تغ نیتمام مردم رادر کره زم یوبعد از چند دهه زندگ انگلستان مردم یابتدا زندگ

 دیطرح تول شیفوق پ. درواقع موارد افتندیتازه  تیاهم نیماش دیتول نیآهن فوالد وهمچن دیتول یوات معدن کار

 بودند. شهر ها یحمل ونقل و رشد انفجار ستمیس یانبوه صنعت

 مدرن :  یساختمان ها نیاول

 یچدن رچهیت یعنیاست که بامصالح مدرن  ییپل ها یاز نمونه ها یکیسورن در انگلستان  یپل رودخانه  

 شد. احداث

سمپر  دیبنا توسط گات فر نیبرگذار شد که ا 5515در لندن در سال  دیدر پارک ها یالملل نیب شگاهینما نیاول 

باشد که در  یشگاهینما نیساختمان قراربود نخست نیشد.ا دهیناموقت بچه گانه  اتالف ای الگوها از مغشوش زهیآم

الس واقع پا ستالیکر شرفته ازسراسر جهان نشان دهد. یپ یباتکنولوژ شده هیو محصوالت ته دیجد هیان مواد اول

سمپر مورد  دیساخته شده و توسط گات فر 5515توسط جوزف پاکستن درسال  نیصربلورن قای پارک دیدر ها

 قرارگرفته است. یبررس و نقد

 مورد انتقاد قرار گرفت. لیدل نیابه  بود و یخیسبک تار به هالگوها ومراجع ناتییپاالس مملو از تز ستالی: کرنکته

مبل ساز توانست از امکانات  کیبودند  یدست ساز ئ کپ یطرح ها دیتول یکه کارخانه ها هنوز در پ ی: زماننکته

 شگامیتورنت پ کلی. مادیبهتر و ساده تر بگشا یطرح ها یبرا دیجد یکند و افق استفاده دیتول دیو فنون جد

 یبرا ییها شیازما 5581بود که درسال  نهیزم نیدر ا ینیرآفوکار نینجا ر نوافر یمبلمان به شکل امروز دیتول

آن چوب را  قینمود که از طر اختراع یروش نیدر مبلمان آغاز کرد بنابرا ینمودن اجزا چوب یخم کردن ومنحن

 .دیدرآ sحرف  ایش توپ ر تحت فشار بخار به شکل گرد 

فرانسه  ریسال انقالب کب نیم 511به مناسبت  5551در سال  سیدرشهر پار یگرید یالملل نیمهم ب شگاهینما

 نام برد. نیو تاالر بزرگ ماش فلیرج ابوان تیم مهم آن را یبرگذارشد.دو بنا

 یو فوالد با معمار شهیاز ش نیمتر از جنس فوالد وتاالر بزرگ ماش 88باارتفاع  فلیتوسط گوستاوا فلیا برج

 ساخته شد. نیکنتم سازه دوترت و مهندس ناندیفرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نیشکل گرفت. خواستگاه ا 51مدرن در اواخر قرن  یها شهیاند ریتاث تحت یمعمار نی: ا هیمدرن اول یمعمار

 یسال ها نیب یمعمار نیا یدر اروپا بود .دوره زمان نیو و سیپار یو شهر ها کایامردر کاگویشهر ش یمعمار

  بود . 5151اول  یجنگ جهان لیتااوا 5551

 : کاگویمکتب ش

 نیساخته شد ا کاگویدر شهر ش ناتییو تز ییگرا خیمدرن به دور از هرگونه تار یساختمان ینمونه ها نیاول

 نیبودند .اول عیوس یباربر و پنجره ها ریغ واریو د یفوالد یبااسکلت ها مرتبه تمان ها به صورت بلندساخ

و عدم  یگیرایپ یتوان به ب یسبک م نیا اتیخصوص است واز یبرون جن یل امیلیوبک س نیمهندس مطرح درا

 باربر است. ریغ یوارهاید و یفوالد یواستفاده از پنجره ها یاستفاده از اسکلت فوالد ییگرا خیاستفاده از تار

 معمار نیتر فمعرو وانیسال ییباشد .لو یم کاگویمهم در مکتب ش یاز جمله شرکت ها وانیآدلرو سال شرکت

 بود . شرکت نیا رانیاز مد یکیسبک  نیا

به صورت  ناتییاز تز یمدرن مطرح نمود. و یمعمار یعملکرد است را از شعارها عیبار شعار فرم تا نیاول یبرا او

استفاده از  یکودکستان ینام صحبت ها در کتاب خود با یکرد و یاستفاده م شیساختمان ها یبررو محدود

 .را رد کرد در ساختمان ها ناتییتز

به  وانینداشت اشاره کرد.از سال یدانشگاه التیکه تحص تیدرایسبک به فرانک لو نی.ازجمله معماران معروف ا

 . گرددیم ادیبه عنوان کهن سرور بزرگ  لرآد از عنوان استاد مجرب و


