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 «پیش گفتبر » 

 

 پیش گفتبر چبپ ًخست -

 

 ایه کتبة دس ثبة مؼمبسی اػت.

تش ثٍ کم َب ثٍ ؿیًٌ تفکش دسخلًف مؼمبسی پشداختٍ يػبویعًس خبف، کتبة ثب تأکیذ ثش َمثٍ
ػابصد.  میی اص صمبن حبل گزؿتٍ سا ثخـػت کٍ تفبيت ػىبكش اؿبسٌ داسد. تًجٍ ػمذٌ مب ثٍ ػىتی پیًػتٍ ا

خاًاَیم ثاٍ   مای ًس کل ي یب جض َذف مب تکشاس ي یب احیبی ػجکی خبف ویؼت، ثلکٍ ثب آگبَی وًآيساواٍ  عثٍ
َبی یبفت ؿذٌ مىجش ثٍ خلا  وؼالی واًیه دس اؿاکبل     ؿبن ًَیتی وًثخـیم تب ػشومًوٍالگًَب ي مضبمیه
 مؼمبسی گشدوذ.

    جاب فطاظ ثاٍ فاش      ماب دس ایاه  گیاشد يلای   َبی ثؼیبسی سا دسثشمیثب يجًد ایه کٍ مؼمبسی حًصٌ 
        یا  اص   جاب ثاب َای    کىایم کاٍ دس ایاه   یبفتٍ آن خًاَیم پشداخت. ثی َای  ػازسخًاَی ػىاًان مای    ؿکل
َبی ؿکلی َبی اكلی مؼمبسی دس حًصٌَبی اجتمبػی، ػیبػی، اقتلبدی ي یب فىی ػشيکبس وذاسیم. ایذٌجىجٍ

 کىذ.تبة دس ایه ػشكٍ کىکبؽ میاوذ، ثىبثشایه ایه کي فضبیی مؼمبسی وُفتٍ

ؿًد. اص ومی ياضح اػت کٍ ایذٌ مؼمبسی مبوىذ اثضاسی ثشای عشاحی لضيمبً مىجش ثٍ عشحی خًة  
اواذ. حؼبػایت   دَىذٌ ثُشٌ ثشدٌَبی ؿکلؿًد کٍ اص ایذٌسي گبَبً ؿخلی ثب ثىبَبی وبمغلًثی مًاجٍ میایه

کبَذ. ثب ایه يجًد، مطبیؼٍ ثىبَابی ثاضس    ػبیش مؼبئل ومی َب دس عشاحی اص اَمیتثش تًان ثبلطًٌ ػشومًوٍ
 ثبؿىذ.دَىذٌ میَب اص الگًَبی ؿکلَبی گزؿتٍ حبکی اص اػتفبدٌ مـتشک آنػلش حبضشثب ومًوٍ

َبی مب دسخلًف اؿکبل ػبختٍ ؿذٌ ثًدٌ ي لضيمبً ثاب مطبكاذ مؼمابسان ي یاب     تفؼیشَب ي تحلیل 
َب ی دیبگشا ؿبن کبمل وجًدٌ ي تىُب دسثشگیشوذٌػلت مبَیتی مب ثٍ َبتفؼیش دیگشان مىغج  ویؼت. تحلیل

  ثبؿذ.می

 

 

 

 

 

َابی عشاحای مؼمابسان    َذف اص ایه ثشسػی، کم  ثٍ دسک تبسیخ مؼمبسی ي آصماًدن ؿاجبَت  
ػىاًان  َبی اكلی دس خلًف مؼبیل فشاصثابوی ي کابسثشد تحلیال ثاٍ     حلثخـی ساٌديسان مختلف، ًَیت 

َاب ي اععػابت   تشیه مؼألٍ اػتفبدٌ اص اثضاسی ثشای مجبحثٍ دسخلًف ایذٌاحی اػت. مُماثضاسی جُت عش
کىاذ. پابداؽ چىایه تعؿای     تبسیخی کٍ كشفبً ثش اػبمی ي تبسیخ سخذادَب متکی اػت کم  چىاذاوی ومای  

 فشَىگ عشاحی اػت کٍ دسعًل صمبن دسػتی خًد سا ثبثت کشدٌ اػت. مب اػتطبد داسیم کٍ عشاحبن اص دسک
 گیشوذ. یبفتٍ ي . . . ثُشٌ دَىذٌ، مفبَیم ػبصمبن َبی ؿکلجبمغ ایذٌ

َب ثٍ دَذ کٍ َشی  اص آنػبختمبن سا اسایٍ می 46ػىًان مشجغ ایه کتبة اععػبت تلًیشی  ثٍ 
داسد.  دَىذٌ ثٍ کابس سفتاٍ دس اثشؿابن،    لَبی ؿکَبی ثشجؼتٍ مؼمبسان، ایذٌكًست جض تحلیل ؿذٌ ي عشح

 ؿًوذ.ػًُلت دس ػبیش مىبثغ یبفت ومیص ایه اععػبت ثٍ ثشخی ا

َبی صیبد پظيَؾ یثٍ ياػغٍ ( Graham)  "بٌیبد گراّبم  "َب سا مذیًن ؿ  ایه ثشسػیثی 

 َب دس حًصٌ َىشَبی صیجب َؼتیم.آن

َبػت امب ياثؼتگی ي دیه ماب ثاٍ   َش کًؿـی دس ایه خلًف حبكل آؿىبیی ثب اؿخبف ي ایذٌ 

 George)  جرر  ا.  ّربرنوي  َبػت. چىذ ػبل پیؾ عای یا  ػلؼالٍ گفتگاً ثاب      ؾ اص ایهَب ثیآن

E.Hartman ) ٌتاشی ثاٍ خاًد گشفتىاذ    َبی مب دسثبة ساثغاٍ مؼمابسی ي تابسیخ ؿاکل کبمال     ای اص ایذٌپبس      

                 ٍیلیربم اى  هَرگربى  ، ( Ludwig Glaser)  لَدیر  گسررر  ، ( James L. Nagel)  جیوس  ال  ًبگل

 (William N. Morgan )   ٍیلیبم کبدیرل ي دس وُبیات (William Caudill )     ؛  پـاتیجبن تاعؽ ماب جُات

 دسیبفت کم   اص ثىیبد گشاَب  ثًدوذ.

ي  (Robert Humenn) رابرر  ّیرَهي  ، ( Roger Cannon)  راجر کبًيَبی اسصؿمىذ کم 

مىبثغ تحطی  قبثل تًجٍ اػت. َمچىایه اص تمابمی   ، دس ؿىبخت اثضاس ي ( Debbie Buffalin)  دبی بَفبلیي

دیري کلرَد ا.    کىیم، اص گضاسی میؿبن ػپبعدسیغاؿخبف مذسػٍ ػبلی عشاحی ثٍ خبعش َمکبسی ثی

داسان. َب ي کتبةمىـی  (  Winifred Hodge)  ٍیٌفریذ ّب ، ( Dean Claude E. Mckinny)  هک کیٌی
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ػبصی ومًدٌ ي ثٍ چبلؾ علجیذوذ ي مـًقبن مه غىب دادٌ ي آوُب ؿجیٍ َبیماص داوـجًیبن کعػمبن کٍ ثٍ ایذٌ
 داوم.َب میَب ثًدوذ تـکش ومًدٌ ي اثش حبضش سا  مذیًن تمبمی آنثشای چبح آن

                    هبیکررل ا  ًویررٌني  ( Rebecca H. Mentz)  ربکررب ا   هٌتررسػااپبع خاابف مااب وثاابس   

 (Michael A. Nieminem ) َبی کتبة سا ثش ػُذٌ گشفتىذ ي اسایٍ ایه کتبة مذیًن مُابست، ري   مکٍ تشػی
 َبػت.ي كجًسی آن

َبی مب کٍ ثب فذاکبسی ي اص خًدگزؿتگی ي دسک خًد یبيس مب ثًدوذ. ػپبع ي ػتبیؾ وثبس خبوًادٌ 
کتبة حبضاش  گضاسیم. امیذياسیم ثب اسائٍ اص کؼبن دیگش ویض کٍ ثٍ اوحبی مختلف مـً  ي یبيس مب ثًدوذ ػپبع

َابی تلاًیشی کبسآماذ ثىاب وُایم تاب ثاشای        سي سا تًػؼٍ دادٌ ي آمًصؿی ثب مثبلثتًاویم دسک مؼمبسی پیؾ
داوـجًیبن، مشثیبن ي کبسکىبن ایه ػشكٍ ػًدمىذ ثبؿذ ي ؿیًٌ تحلیلی اسایاٍ دَایم کاٍ اؿاکبل مؼمبساواٍ      

 ثشگیشد. فضبیی سا دس

 پیش گفتبر چبپ دٍم 

    ی مؼمابسی سا وـابن   ، ویبص ثٍ اععػابت مفُاًمی ي تحلیلای دسثابسٌ    مًفطیت دس چبح ايل کتبة 
ػىاًان یا    دَذ کٍ ػىبكش ي مًاد ثٍ دَذ. تجشثٍ مب دس عًل دٌ ػبل پغ اص اوتـبس چبح ايل وـبن میمی

اثضاس دس آمًصؽ مؼمبسی وطؾ اػبػی داسد. کتبة فشَىگی ثشای تحلیل فشاَم آيسدٌ کٍ ثٍ دسک داوـجًیبن 
 کىذ. ن اص کبسَبی یکذیگش ي خل  آثبسؿبن کم  میي مؼمبسا

ایه ؿیًٌ مفیذ ثًدٌ ي ویبصمىذ تجذیذ وظش وذاسد. يلی چبح دي  ماًقؼیتی ایجابد کاشد تاب ثخاؾ      
مؼمبس غىب ثخـیم. ثؼضی اص ایه مؼمبسان اص لحابػ اَمیات تابسیخی،     تحلیل آثبس سا ثب افضيدن کبسَبی َفت
مؼمابس افاضيدٌ ؿاذوذ.    ػلت ؿُشت آثبس خًد ثٍ  ؿبوضدٌ ثشخی دیگش ثٍ  ثؼضی ثٍ ػجت ویبص ثٍ مذاسک آثبس ي

اػت. ثابقی ویاض اص اؿاتیب  ماب     َبیـبن ثًدٌدلیل تًاوبیی، کیفیت ي ػعقٍ عشحَب ثٍ ی آنيلی اوتخبة َمٍ
 َبی عشاحی فشاػًی فشَىگ ي صمبن اػت.جُت اسایٍ ایذٌ

ی مؼمابسان ي آثبسؿابن مفیاذ    ٍ اععػبت دسثبسٌای کتبة سا اص لحبػ اسائَش چىذ ممکه اػت ػذٌ 
َبی مـاتشک  َبػت، ي قلذ اكلی مب کـف جىجٍثذاوىذ، يلی ایه تىُب َذف ايلیٍ مب دسخلًف مؼشفی آن

َب ثٍ سيؽ قیبػی اػت. دس ساػتبی تحط  ایه امش اص سيؽ دیبگشامی ثُشٌ ثشدیم کٍ مغبلؼٍ اكلی ایذٌ عشح
ه کٍ ثشخی اص مؼمبسان ي یب مؤلفیه کتت مؼمبسی ثشای تًضیح مغبلت خاًد  دَذ. ثب يجًد ایمب سا تًػؼٍ می

ٍ اوذ، امب تأکیذ میاص ومًداسَبی ایه کتبة اػتفبدٌ کشدٌ کابس سفتاٍ دس کتابة حبكال      کىیم کٍ ومًداسَبی ثا
 ثبؿذ.خعقیت خًد مب می

گشی ویض دس اسایٍ ایه َب قذسداوی ؿذ، افشاد دیَبیی کٍ دس پیؾ گفتبس چبح ايل اص آنػعيٌ ثش آن 

ػىًان پظيَـگش َىشَبی صیجب کٍ ثشای ديمیه ثبس پـتیجبن مب ثٍ  "بٌیبد گراّبم  "تحطی  ػُیم َؼتىذ: 

 َضیىٍ مبلی صیبدی ثشای ایه  ( Van Nostrand Reinhold)  ٍاى ًَرتراًذ ریٌَْلذثًد. 

ؿاشایظ تُیاٍ تىظیمابت سا فاشاَم     َب دس اوجب  تحطیطبت مب کم  ثؼیبسی کاشدٌ ي  چبح پشداخت. َش دي آن
 ػبختىذ.

َش چىذ رکش وب  تمب  کؼبوی کٍ ثٍ اوحبی گًوبگًن مب سا یبسی کشدوذ دؿًاس اػت، يلای َمگای    
 اوذ.الی  ػتبیؾ

ثشای متطبػاذ ػابخته ماب ثاشای چابح دي  ي َمچىایه        ( Wendy Lochner)  ًٍذ. لَچٌراص 

هربر   ي  (VictorReigner) ٍیکترَر ریٌرر  ، ( James L. Nagle)  جیورس ل  ًبگرل  کبسمىذان يیشاػتبس 

ٍ َاب ي  ثب پیـىُبدَب ي تـًی  کٍ ( Mark Simon)  ریوَى پیترر  َبیـابن ماب سا یابسی ومًدواذ. اص     تًكای

ثاشای اسایاٍ اععػابت اسصؿامىذ مؼمابسی       ( Carol Rusche)  کبرل رٍرر  ي  ( Peter Bohlin)  بَّلیي

 گضاسیم.َب ػپبعثذلیل َمکبسی مـتبقبوٍ آنقذسداویم. اص کبسمىذان مذسػٍ عشاحی ویض 

کٍ ثب فذاکبسی، مُبست ي كجًسی تمب  تشػیمبت  ( Mara Murdoch)  هبرا هَردٍ ػپبع يیظٌ مب وثبس 

 کتبة سا آمبدٌ ومًد.

ای ی داوـجًیبن کٍ ثٍ مب فُمبوذوذ کٍ تحطیطبت مبَیت مؼمبسی، يػیلٍدس پبیبن، آسصيمىذیم ثتًاویم اص َمٍ
دَىذ جُت آمًصؽ عشاحی اػت قذسداوی کىیم. َمچىیه اص تمب  کؼبوی کٍ ثٍ چبلؾ مب ادامٍ می اسصؿمىذ

 .کىیمقذسداوی می

 پیش گفتبر چبپ رَم

ومبییم. اکثش مغبلات  ثٍ خًاوىذگبن خًد مغبلؼٍ پیؾ گفتبسَبی چبح وخؼت ي دي  سا تًكیٍ می 
. دػتشػی ثٍ دسک مؼمابسی ي ػاًدمىذی دس   ػىًان ؿذٌ دس دي پیؾ گفتبس پیـیه ثٍ قًت خًد ثبقی َؼتىذ

ایىجب تذاي  یبفتٍ ي ایه چبح ثٍ مب فشكتی دادٌ تب ثب افضيدن اععػبت ياقؼای ي تحلیلای اص عشیا  اسائاٍ دس     
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َابی  َبی خًد سا غىب ثخـایم. ثؼابن چابح   تحلیل  ،هعوبر افسٍدُ بِ کتبةّشتػبختمبن اص َش ی  اص 
َب مًسد مح  قشاس گیشوذ. َذف َبی آنگشا  اسایٍ ومًدیم تب ػشومًوٍَب سا ثٍ كًست دیبپیـیه مب ػبختمبن

اػات. الجتاٍ ماب اص ایاه اماش      َب ثًدٌَبی مؼمبسی ثشای قیبع ػبختمبنمب کبيؽ دسخلًف اؿتشاکبت ایذٌ
َاب اععػای وذاؿاتٍ ثبؿاىذ اماب اگاش       جب ممکه اػت اص ایه دیابگشا  آگبَیم کٍ مؼمبسان مغشح ؿذٌ دس ایه

َب اثضاس خابف ي  ثخًاَىذ تب ثٍ عشح خًد ثشػىذ ساَی جض پیمًدن مؼیش مب وخًاَىذ داؿت. ثىبثشایه دیبگشا 
 ثبؿىذ.اوحلبسی مب می

ایام  آيسوذ کٍ ثشسيی آوچٍ مب تـخیق دادٌَب فُشػتی سا فشاَم میمـًُد اػت کٍ ایه دیبگشا 
تش اػت ب ػبختمبن خبف  دیبگشامی آؿکبس کىىذٌکىذ. ثشای ی  مؼمبس ي یمتمشکض ؿذٌ ي آن سا ؿىبػبیی می

َب اص ایه عشی  سياثظ مؼیش مًسد ػعقٍ مؼمبس دس خل  اثش ثبؿذ.  ثب تحلیل ػبختمبن وحًی دسثشگیشوذٌکٍ ثٍ
ؿاًیم کاٍ   مای  ًاَذؿذ. َمچىیه مب متًجٍ ایاه اماش  ي اختعفبت جضیی مبثیه مؼمبسان ي آثبسؿبن آؿکبس خ

تًان ثٍ مًاسد ریل اؿابسٌ کاشد: اجتمابػی،    کىذ کٍ اص آن جملٍ مییی گًوبگًن تجلی میَبمؼمبسی دس جلًٌ
ٍ  فىی، اقتلبدی، فشَىگی، ضبثغٍ تًاوىاذ ؿاکل وُابیی    ی ایاه ماًاسد مای   ای ي ػیبػی. َش ی  ي یاب َما

اؿابسٌ  َبی فشدی مؼمبس ي یاب خشیاذاس ویاض    تًان ثٍ ػلیطٍػبختمبن سا تحت تأثیش قشاس دَىذ، اص آن جملٍ می
 ومًد.

             رریابرد لرَرًتس  ذٌ ثاشای ومًواٍ ثاٍ    اص جملٍ مؼمبساوی کٍ ثٍ چبح جذیذ کتابة افاضيدٌ ؿا    

 (Siguard Lewerents )  تاًان اؿابسٌ کاشد کاٍ اص مؼایشَبی متؼابسف ثاشای اسائاٍ ي خلا  آثابس خاًد            مای          
ؿىبختٍ ؿذٌ ویؼت ي ػلت ایاه اماش ممکاه     اػت. اي مبوىذ ػبیش مؼمبساوی کٍ ثٍ آوُب اؿبسٌ ؿذٌثُشٌ جؼتٍ

َابی اخیاش   ػابل  ب تذسیغ وىمًدٌ اػات. خًؿاجختبوٍ دس  ایه ثبؿذ کٍ دسخلًف آثبس خًد وىًؿتٍ ي ی اػت
 ثشخی اص مذاسک مىتـش ؿذٌ اػت کٍ تبسیخچٍ صوذگی ي آثبس اي سا ؿاشح دادٌ اػات. دس تحلیال آثابس اي ثاٍ      

بسؽ سا ثب صثبن کعػی  دس ومبصخبوٍ سػتبخیض  آغبص کشد، کبس آخش ی جبلجی ثشخًسدیم کٍ صمبوی کٍ اي کوکتٍ

َابیی مابثیه   ؿاجبَت کىاذ. الجتاٍ   آن صثبن سا سد می ( Klippan) دس کلیپبن  کلیسب. رٌت جبىدس اي دس 

کىذ. کبسَابی اي تلاًسات   میَبی تحلیلی آوُب سا آؿکبس یبگشا کبسَبی وخؼتیه ي متأخش اي يجًد داسد، کٍ د
 ؿًد.وظیش اي اقتجبع میاوگیض ي ثیَبی ؿگفت دَىذ کٍ اص ػبختمبنای سا وـبن میحذيد ي کىتشل ؿذٌم

سػذ صمبوی کٍ  سفتبس ػبختمبن اي ثاٍ صمیىاٍ وضدیا     ثٍ وظش می ( Steven Holl)  ّبل ارتیَى

ٍ   ؿىبػی ي صمیهؿًد کٍ دس کبسَبیؾ اص صیؼتمی  خاًد ثُاشٌ    ؿىبػی دس ػبخت آثبس ػایبل ي تىاذیغ گًوا

کىذ ثؼیبس گفتٍ ؿاذٌ  َبی اي کٍ احؼبع مخبعت سا تؼخیش میَب ي آثشوگگیشد. دسثبة اَمیت اػکیغمی
 َبیؾ اػت.اػت، ي ػعقٍ کىًوی اي اسایٍ َىذػٍ صمیه دس ػبختمبن

کٍ دس ایه کتبة اسایٍ ؿاذٌ اػات، وـابن دَىاذٌ ػعقاٍ       ( Rafael Moneo)  رافبئل هًَئَاثش 

ٍ گیشواذ.  ػمذتبً ػبیت سا دس ثش می َبی ايکٍ ػبختمبنعًسیسثشد ػبیت اػت ثٍؿذیذ اي ثٍ کب  ػلات ایاه   ثا
تشاکم صیبد، اي حیه خل  فضبَبی جبوذاس ي یکىًاخت جُبن داخل مججًس ثٍ اوذیـٍ دسخلًف صمیىٍ ؿُشی 

ٍ   دس کبسَبیـابن ثایؾ   ( De Meuron)  د. هرَرٍى ي  ( Herzog)  ّرزٍگویض َؼت.   تاش ثاشسيی پًػات

کىاذ  َب خل  ػغح ثلشی ي ثؼبيایی اػت کٍ ادساکی سا ایجبد میکىىذ. احتمبالً ػعقٍ آنثیشيوی تمشکض می
 گیشد.کٍ ؿکل ػبختٍ ؿذٌ دس پغ آن قشاس می

ای َؼاتىذ  ؿاذٌ َب اؿکبل ػبختٍسؿتٍ مـتشک تمبمی مؼمبسان ثذين تًجٍ ثٍ ػعقٍ ي تًجٍ آن 
گیشوذ. مؼمبسی ثی ؿکل ویؼت. دس وُبیت، ؿاکل  مؼمبسی جبی میَبی فیضیکی ي یب فضبیی حًصٌ   کٍ دس

ایام  جب اسایٍ کاشدٌ تشی داسد. آثبسی کٍ دس ایهػبختٍ ؿذٌ ثؼلت جزاثیت ي جبلت تًجٍ ثًدن عًل ػمش ثیؾ
َاب  َبی تحلیلی مب ساَای جُات دسک ػابختمبن   ممکه اػت دس جشگٍ آثبس جبلت تًجٍ قشاس وگیشد. دیبگشا 

 کىیم.َب، آوچٍ سا کٍ اجشا ؿذٌ اػت ي وٍ چشایی اجشای اثش سا ثشسػی میدس ثشخی اص ومًوٍآيسد. می فشاَم 

تشتیت حشيف ثٍَبی پیـیه اػت. كفحبت جذیذ چبحاػت، ثؼبن کبس سفتٍ کبسی کٍ دس چبح ػً  کتبة ثٍ
بضاش ایاه کتابة ؿابمل     دس حبل حاػت. عًس وبمىظم قشاس گشفتٍ الفجب ثًدٌ ي ثىبثشایه دسين كفحبت دیگش ي ثٍ

ػلت کبسَبی اسصؿمىذؿبن دسگزؿتٍ ي حابل ثشگضیاذٌ   ایه مؼمبسان ثٍ .( مؼمبس اػت 13اععػبت ػی ي ی  ) 
َب وٍ تىُب ثٍ ػلت کیفیت ي قذست کبسَبیـبن، ثلکٍ َمچىیه فشكت تحلیال کبسَبیـابن،   اوذ. تمب  آنؿذٌ

 اوذ.َبیـبن اص عشی  قیبع اوتخبة ؿذٌػبصمبوذَی ایذٌ

آغبص ومًدٌ ي وتبیج سا ثاٍ كاًست    3791ی َبی مؼمبسی دس دٍََبی خًد سا مجىی ثش تحلیل ومًوٍب کبيؽم
ای داوـگبَی دس داوـکذٌ مؼمبسی داوـگبٌ ایبلتی کبسيلیىبی ؿمبلی اسایاٍ کاشدیم. جاضيٌ ماًسد وظاش      جضيٌ

 ل اسایٍ ؿذ.ثغًس کبم 3791سا ثش خًد داؿت ي دس ػبل  "َبی مؼمبسی تحلیل ومًوٍ "ػىًان 

     ایاه جاضيٌ سا تحات ػىاًان     ( Van Nostrand Reinhold)  ٍاى ًَرتراًذ ریٌَْلذاوتـبسات 

ػشضٍ ؿذ. َاش   3774مىتـش ػبخت کٍ چبح دي  آن ثٍ ػبل  3711دس ػبل  "وطذ ؿبَکبسَبی مؼمبسی  "
ایم کاٍ  غلغ ؿذٌَبی اػپبویبیی ي طاپىی ثٍ كًست متؼذد چبح ؿذوذ. َمچىیه اص ایه امش مدي چبح ثٍ صثبن

          اواذ. چابح دي  کتابة جابیضٌ    ای ي چیىی ویاض اسایاٍ ؿاذٌ   َبی کشٌوگبسٌ ثٍ صثبنَب ثٍ كًست ت ایه چبح



 مصادیق معماری        

 

     المللی کتت مؼمابسی سا اص مؤػؼاٍ آمشیکابیی مؼمابسان دسیبفات کاشد. َیاأت دايسان ایاه جابیضٌ کاٍ           ثیه
 "وطاذ ؿابَکبسَبی مؼمابسی     "ػىًان ومًدوذ کٍ کتبة َبیی سا اص ػشتبػش جُبن ثشسػی کشدٌ ثًدوذ، کتبة

  آيسد کٍ ثاٍ مؼمابسان ثاشای دسک کبسَابی دیگاشان ي پیـاجشد       فشَىگی سا جُت تحلیل مؼمبسی فشاَم می
، ثاٍ فشَىگای جُات عشاحای     ؿذؿذ ي چٍ ومیکىذ. چٍ ایه کتبة جضءِ ثشوذگبن میَبیـبن کم  میعشح

 ثًد.یبفتٍ دػت خًاوىذگبن 

ي دیشپبیی ایه کبس ثٍ ویبص جبمؼٍ تخللی ثٍ چىیه اععػبتی ساجغ ثاٍ مؼمابسی اؿابسٌ    مًفطیت 
آيسی ملبدیطی ثشای چبح ػً  کتابة وماًدیم، مـاتبقبوٍ دس پای     داسد. ثٍ محض ایه کٍ مب ؿشيع ثٍ جمغ

ی کاٍ  َبی عشاحَبی اثجبت ؿذٌ ثشای ایه مغبلؼٍ ثًدیم؛ آگبَی اص اؿتشاکبت ي اَمیت ایذٌآگبَی اص فشضیٍ
َابی مؼمبساواٍ دس حطیطات    ؿاذ. ایاذٌ  َب تطًیت میوًسدد، ثب پیـشفت کبس ایه فشیضٍصمبن ي مکبن سا دس می

 َبی آن َؼتىذ.صیشثىذَبیی َؼتىذ کٍ مؼبیل اجتمبػی، تکىیکی، اقتلبدی، فشَىگی، قبوًوی ي ػیبػی الیٍ

ذ، مبخًاَابن تـاکش اص   َبیی کٍ دس پیؾ گفتبسَبی چبح ايل ي دي  ػىًان ؿا ػعيٌ ثش قذسداوی
ٍ  افشادی َؼتیم کٍ مؼتطیمبً دسخلًف ایه چبح یبسی  سػبن مب ثًدوذ. قذسداوی جذاگبوٍ اص تمب  کؼابوی کا

داویم. َب میچبح ػً  کتبة سا تحت تأثیش خًیؾ قشاس دادوذ ثؼیبس دؿًاس اػت ي  مب خًد سا مذیًن تمب  آن

                            هبرگرربر  کرربهیٌسؼااتىذ. ثااذين صحماابت  ای ؿبیؼااتٍ قااذسداوی َثشخاای اص افااشاد ثااٍ وحااً يیااظٌ  

 (Margaret Cummins )  پزیش وجاًد. اي ماب سا ثاشای چابح     امکبنکبسایه اًتشبرا  جبى ٍایلی ٍ پسراىاص
کتبة تـًی  ومًدٌ ي چبح اوحلبسی آن سا دس اوتـبسات يایلای فاشاَم ػابخت. تًاوابیی اي دس تشغیات ثاٍ       

    مب ثؼیبس مُم ثًد.پیـىُبد ي تـًی

        اص ػبیش کبسکىبن اوتـبسات يایلی ویض قذسدان خاًاَیم ثاًد. اؿخبكای چاًن پیتاش کیاً. ثاًَلیه        

 (Peter Q. Bohlin ) ،جیوس ل  ًبگل  (James L. Nagle )  ٍیکتَر ریٌرر ي   (Victor Reignier )   تًػاظ

 ٍ     جًیبن ي اػاتبدان داوـاکذٌ عشاحای ثاشای     سػابن ماب ثًدواذ. اص داوـا    َبیـابن یابسی  پیـىُبدات ي تًكای
 گضاسیم.َب ػپبعَبی مـتبقبوٍ آنمـًست

 

 

 

 

 

اواذ.  َبی پیـیه تمب  كفحبت مب دس ایه چبح ویض اص تشػیمبت مىجغ ي اكل اتخبر ؿذٌمبوىذ چبح

، ثاب دقات، كاجش ي    (JasonMiller) جیسَى هیلرر دس حبلی کٍ مب مؼئًل محتًای تشػیمبت خًد َؼتیم، 

ی جذیذ مب آمبدٌ ومًد. مب تـکش خبف خًد سا وثبس اي َب سا ثشای اسایٍ دس ػی ي دي كفحٍبست فشايان عشحمُ
 داسیم.می

َبی پیـیه ػىًان ؿذٌ، آسصيمىذیم تب ثتًاویم اص داوـجًیبن کاٍ ثاب   عًس کٍ دس چبحدس آخش َمبن
ػىًان اثضاسی ثاشای  َبی تلًیشی ثٍلعلجی ي ػؤاالت پی دس پی دس صمبن اسایٍ ایه تحلیسػبوی، چبلؾیبسی

 ومبیىذ.َب َش سيص مب سا مملً اص وـبط ي جزاثیت میعشاحی مب سا َمشاَی ومًدوذ؛ قذسداوی ومبییم. آن

 

 (  Roger H. Clark)  کسر ّ  راجر 

 ي

 ( Michael Pause)  هبیکل پبز



  مقدمه 

هاي تاريخي معماري بر روي ارتباط تاريخ و طراحي متمركز توجه دوباره و روزافزون به تاريخ و نمونه
 زمان را بيان نموده و در معناي دقيق خود -تاريخ در مفهوم دانشگاهي خود جايگاه ما را در يك فضا.  استشده

. سازداسامي آثار، تاريخ و روش شناخت محدود ميعنوان معماران، دانش ما از گذشته است كه شناخت ما را به 
     شود، بندي ميهاي تاريخي، كه معماري معموالً از همان طريق طبقههاي مختلف سبكمشاهده از درون اليه

  .عنوان منبعي غني در طراحي معماري مورد استفاده قرار دهدتواند تاريخ را به مي
. كند هاي معماري را آشكاره زمان را پشت سرنهاده و ايدهاي است كهدف اين پژوهش يافتن نظريه

اي براي خلق نتيجه مطلوب اين امر، ارايه نظريه. باشدها ميروش اين پژوهش سنجش و تحليل دقيق ساختمان
  .هايي در طراحي استايده

ا پردازد كه هم ب ساختمان مي104بخش نخست به تحليل . استاين كتاب از دو بخش تشكيل شده
هاي ها و يا ايدهبخش دوم سرنمونه. شودپالن، پالن و نما و هم به صورت دياگرام ارايه مي سايت-هاي متداولنقشه
در اينجا مشهود است كه برخي از . كندخيزد را شناسايي و ترسيم مياي را كه معماري از بطن آن بر ميدهندهشكل

  .اندول زمان حفظ شدهالگوها بدون هيچ وابستگي آشكار به مكان، در ط
هايي انتخاب شوند كه بيانگر زمان و عملكردي خاص و يا سبكي جا سعي بر آن شده تا ساختماندر اين

از آنجا كه اين گزينش . چنين به آثار معماراني پرداخته شده كه ديدگاهي متفاوت به معماري داشتندهم. ويژه باشند
ر داشته، بنابراين برخي از معماران و يا بناها در اين حوزه قرار نگرفتند زيرا مبتني بر اطالعاتي بوده كه در دسترس قرا

  .نموداطالعات در دسترس، امكان تحليل كاملي را فراهم نمي
هاي اجرا نشده را تنها براي ارايه يك ايده خاص در جا بناهاي تكميل شده را ارايه نموده و طرحما در اين

در هر مورد . ها قابل استفاده است كه شيوه تحليلي كتاب براي بسياري از ساختمانبا وجود اين. بخش دوم آورديم
  .استشده تنها به مطالعه يك اثر معماري پرداخته 

اطالعات گردآوري شده در بعضي از موارد متناقض بوده و اين امر منجر به برانگيختن تالش ما جهت 
       ه اطالعات ممكن بود ناقص باشد اما فرضيه را براساس با وجودي ك. استاثبات و صحت اين اطالعات شده

  )Tucker(  تاكر پالني  براي خانه طور مثال رابرت ونچوري هرگز سايتبه. هاي منطقي استوار ساختيمتحليل
  .استپالن ارايه شده در اين كتاب از ساير اطالعات استنتاج و ترسيم شده رو سايتطراحي نكرد، از اين

طور مثال ويال روتوندا اثر آندره پاالديو را به . اندثار مكتوب برخي از بناها را با چند نام ذكر كردهدر آ
. اندها ساخته شده ناميدهاند و گاهاً آن را ويال آلمريكو به نام خانداني كه اين بنا براي آناغلب به نام ويال كاپرا آورده

        ي اسامي را ذكرتر بوده استفاده كرده ولي در نمايه همههايي كه رايجدر اين موارد در متن كتاب عمدتاً از نام
  .ايمنموده

 نظر وجود دارد و اين امر به دليل زمان بر بودن ساخت بنا گاهي درخصوص تاريخ ساخت بنا نيز اختالف
علت اهميت ثبت تاريخ بنا به . تعيين تاريخ دقيق ساخت بنا بسيار دشوار است. دباشدقتي در ثبت تاريخ آن ميو يا بي

در مواردي كه اطالعات متناقض بودند زماني . شناخت تسلسل تاريخي و وقايع و اتفاقات تأثيرگذار حايز اهميت است
  .باشدتر ميذكر شده كه رايج
وارد نتوانيم يك بنا را به يك فرد نسبت شود كه در بسياري از مشك، پيچيدگي معماري باعث ميبي

هاي گروهي از ي دادهنظر از زمان اجراي آن، حاصل مشاركت، يا همكاري و ثمرهواضح است كه هر بنا صرف. دهيم
ايم، بنام افرادي آورديم تر، بناهايي را كه در اين كتاب مورد بررسي قرار دادهبا اين وجود براي وضوح بيش. افراد است

طور مثال به جاي ذكر نام تمام همكاران از چارلز مور نام برده شده به . اندعنوان طراح آن شهرت يافتهعموالً بهكه م
  .ايمكه در مورد ديگر آثار نيز از جمله آثار رومالدو جيورگوال از همين شيوه بهره جسته

د ولي مقياسي كه براي بناهاي      انها، پالن، نما و مقطع هر بنا در يك مقياس ترسيم شده            تحليل در بخش 
ها نيز از روي جهت پالن      جهت جغرافيايي نقشه  . كار رفته با توجه به ابعاد هر بنا و قطع كتاب متفاوت است            مختلف به 

تحليل هر بنـا بـا يـك يـا چنـد            . استطبقه همكف انتخاب شده و در مواردي كه جهت شمال خاص بوده ذكر شده               
هـا و روابـط   دياگرام تصويري انتزاعي است كه ويژگي . دهنده آن صورت گرفته است     شكل يدياگرام در ارتباط با ايده    

پردازد كه امكان مقايسه آن ويژگي بـا ويژگـي سـاير            طور به ويژگي خاصي مي    همين. دهدضروري آثار را نمايش مي    
بعـدي و   بـر اسـاس شـكل سـه       دياگرام  . پذير باشد ها امكان بناها، جداي از سبك، نوع و كاربري و يا زمان ساخت آن           

تـري در خـود     دياگرام در مقايسه با پالن به نما و يا مقطع اطالعات بيش           . تركيب فضايي ساختمان ترسيم شده است     
اهميـت باعـث    حذف اين عوامل كـم    . تر نموديم ها را ساده  هاي مهم آن، عمداً دياگرام    با تجزيه هر بنا به ويژگي     . دارد

  .شودو اصلي هر بنا ميهاي خاص برجاي ماندن ويژگي
 طور كلي در هر به. ها بودتحليل هر بنا مستلزم برپايي يك استاندارد گرافيكي براي مقايسه دياگرام

 دهنده، پالن، نما و يا مقطع هاي شكلدر بخش ايده. باشدي موضوع مورد بحث ميدهندهدياگرام خط ضخيم نشان
در حالي كه موضوع مورد تحليل با خط ضخيم . اندزك نمايانده شدهبراي نشان دادن جهت جغرافيايي با خطوط نا

هاي بخش تحليل آمده را  آمده استاندارد گرافيكي كه در دياگرامXiiiي شرحي كه در صفحه. نشان داده شده است
  .دهدنشان مي

 جامع و هاي تصويري بهره برده و بنابراينها از نمونهاين پژوهش براي بيان اختالف ظريف انديشه
  آنچه موجب ارايه. آثاري كه شكلي خاص را به صورت يك عنصر مجرد ارايه دهند بسيار نادرند. كامل نيست

هاي گوناگون از آثار شده اشكال متداول گوناگوني است كه به صورت الگوهايي چند اليه برروي يكديگر تفسير
اند، اما اين بدان معنا نيست كه الگوهايي قرارگرفتهدر اين كتاب الگوهاي عمده و شاخص مورد بررسي . اندافتاده

  .ديگري وجود ندارند
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