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  (کانیلوئ یهاشهیبر آرا و اند هیتک)
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  چکیده
 خیمختلف در طول تار پردازانهیمعماران و نظر يهاشهیحاصل اند شوديناخته مش يمعمار هیچه امروزه به عنوان نظرآن

 نیمطرح شده است. در ا يدر معمار سم،یپس از دوره مدرن تیو هو يساز يبوم يدر راستا يمتفاوت اتی. نظرباشديم
 ي. ودهديمتفاوت ارائه م یيهايژگیبا و ياتیكه نظر دیآيشمار م بهمعمار پست مردن  نیاول يبه نوع زین كانيلوئ انیم

آن  توانيدارد، نم يفلسف ياو[ اساس يهیكه ]نظر یي. از آنجانگرديشاعرانه به موضوعات م يدگاهیبا د يفلسف ياز منظر

است. در آثار كان  يكمک موثر دگر،یها نیمارت يهانوشته نه،یزم نیخواند. در ا يمعمار يهیكلمه نظر قیدق يرا به معنا

 19معماري مدرن، الهامات كالسیسم یونان و معماري قرون وسطي، معماري اسالمي و حتي آكادمیسم قرن  تجریبات

نگرش به  ياو در اكثریت كارها تحت تاثیر مكتب بوزار بود و از همین رو در كارهاي او نوع نیتوان دید. همچناروپا را مي

از موضوعات قابل  زین یيگراكنیم. عملكردگرا نزدیک حس ميهاي تاریخاو را به پست مدرن لیدل ینتاریخ است و به هم

 يكان ما را در راستا يلوئ ي. توجه به اصول معمارپردازديمتفاوت به آن م يدگاهیكه با د باشديكان م يتوجه و مهم برا

 یيبوم گرا نهیان در زمك يهادگاهیآرا و د انیدو بخش به ب ر. نوشتار حاضر دكنديم تیمدار هدا تیگرا و هوبوم يمعمار

موثر بوده  هادگاهید نیكه بر ا يطیو هنر و شرا ياو نسبت به معمار يكل يهادگاهی. بخش نخست دپردازديم خیو تار

 .گردديم يگرا معرفبوم يمعمار يو اصول طراح اتینظر انی. در بخش بعد بكندياست را مطرح م

 

 عملكرد. ،يفلسف دگاهید كان،يپست مدرن، لوئ ،یيگرابوم کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 دیتقل يبازگشت به معن نیاما ا خورديگذشته به چشم م يپست مدرن بازگشت به سنت و معمار هیاول يهاشهیدر اند

 یيگرايمورد توجه و استفاده است. بوم خیو تار ي. بلكه توجه به ذات معانكندينم دییتا زیرا ن نیشیپ يو تكرار معمار ستین

 نیاست. ا يبستر معمار يهاتیبلكه توجه به قابل ستین نیشیپ يهاوهیو ش يسنت ياستفاده مطلق از معمار يبه معنا زین

كان نخستین معمار آمریكائي روسي تبار بود كه بعد از مورد توجه قرار گرفت. لوئي اریبعد از نهضت پست مدرن بس شهیاند

برید. معماري كان نه در قالب  "تفرم تابع عملكرد اس"د كه از مكتب جهاني جنگ جهاني دوم برخاست و نیز اولین كسي بو

هاي معماري مدرن، مثل مكتب معماري مدرن گیرد و نه در قالب دیگر نهضتمعماري ارگانیک فرانک لوید رایت جاي مي

. شوديآشكار م يمعمار "يهیرنظ " کی يطرح كل م،یتر بنگر قیدق كانيلوئ يهالوكوربوزیه و میس وندروهه. اگر به نوشته

و بسط  لیتاو دیشدن، با يهمگان يكان، برا يهیآن منسجم است. نظر ينپرداخته، اما ساختار اصل اتیطرح به جزئ نیمطمئنا ا

 .شوديكان پرداخته م يلوئ يهاشهیاند ينوشتار به واكاو نیموضوع ا رامونیدر بحث پ لیدل نی. به همابدی
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 کانیلوئ یهادگاهیدرن در دپست م ییبوم گرا -2
كان تجریبات معماري مدرن، الهامات كالسیسم یونان و معماري قرون وسطي، معماري اسالمي و حتي  يدر آثار لوئ

توان گفت او در اكثریت كارها تحت تاثیر مكتب بوزار بود و از همین رو توان دید. در كل مياروپا را مي 19آكادمیسم قرن 

او در  يهاكنیم. پروژهگرا نزدیک حس ميهاي تاریخاو را به پست مدرن همینگرش به تاریخ است و به خاطر ن يكارهاي او نوع

ها با انتخاب مصالح مناسب و غالبا طبیعي و سنتي ساده اند ولي در زمان اجرا، فرمباالترین حد و با پیچیدگي تمام طراحي شده

ها. گفتار او با ابهام همراه است اثبات نوشته هخود نه در پي توضیح است و ن شوند. كان برخالف استادان برجسته پیش ازمي

خواند. در فلسفه،  يمعمار يهیكلمه نظر قیدق يآن را به معنا توانيدارد، نم يفلسف ياو[ اساس يهیكه ]نظر یي[. از آنجا1]

دارد، كمک  كانيلوئ يهاشهیبا اند يریمگچش يهاجوانب شباهت يدر برخ اتشیكه آرا و نظر دگر،یها نیمارت يهانوشته

 باره است. نیدر ا يموثر

او  رایمدرن و پست مدرن نام برد، ز نیبه عنوان حلقه ب توانيم ي. از وباشديمدرن متاخر م يپرداز معمار هینظر كانيلوئ

 [.2نداشت ] یيخود ابا يهادر ساختمان يخیبه گذشته داشت و از استفاده از عناصر تار ينگاهمیهمواره ن شیدر كارها
 

 و نظم ییعملکردگرا -3
 نیآغاز بحث است. ا ينقطه« باشد؟ خواهديساختمان چه م»پرسش مشهور او  نیهنگام بحث درباره فلسفه كان، معموال ا

، به . پرسش كانرودياز جزء به كل م يبه عنوان مسئله اصول یيگرا. عملكردستین یيگرانگرش عملكرد يطهیپرسش در ح

نگرش او بازنمود قالب شدن  ن،ی. بنابرادهنديدارند كه راه حل را نشان م يها خود گوهركه، ساختمان دیگويعكس م

. كان بارها و بارها كنديشروع م "باال "كان از كند،يآغاز م "نییپا"حركتش را از  یيگراكه عملكرد ياست؛ مادام یيگراعملكرد

 [.3« ]نظم هست: »شوديها آغاز مواژه نیاز عبارات مشهورش با ا يكی. برديرد كه طرح را جلو موجود دا يكرد كه نظم دیتاك

اشاره  يرا برا "فرم"متقدم ترش اصطالح  يها. كان در نوشتهشوديرا شامل م يانسان عتیطب يو حت عتینظم كل طب نیا

اصطالح را  نیا يمعنا ر،یده باشد كه خطر سوء تعبحس كر دیباشد، به كار برده است. او با خواهديم زیچ کیچه به آن

گوهرها از مفهوم سكوت  يطهیداد در ح حی( را اختراع كرد. بعدها او ترجpre-form)"فرم  شیپ ". لذا مفهومكنديمحدودتر م

(silence صحبت كند. سكوت )" دارد  "يجودو يآرزو" يبودن را در خود دارد. هر فرم ياما آرزو ست،ین "يریقابل اندازه گ

. مسلما شوديبرآورده م يتجسم نظم درون يعنی ،يطراح قیاز طر يوجود يآرزو نی. اكنديم نیاش را مع يدرون عتیكه طب

 دیپد يرشته تخصص نیا يبرا یيبنا ریپرداخته و قصد داشت تا ز ينبود. او به معمار يقصد كان ساختن عبارات متعارف فلسف

بحث،  نیورود به ا ي. كان، برا"است هايریتجسم اندازه ناپذ يچگونه معمار"امر بود كه  نی[. هدفش نشان دادن ا4آورد ]

چه . آنرندیگيسرچشمه م "مبدا"است. نهادها از  يانسان يكننده نهادها انیب يرا ارائه و استدالل كرد كه معمار هادمفهوم ن

 ياریاخت يبه كار برده است. زندگ دگریكه ها ين اصطالحعالم است، هما  -در- يهست يهیاشكال اول كنديكان از آن بحث م

 يزیآن چ نیا د،یخواهيكه شما م ستین يزیآن چ نیا. »شوديرا شامل م عتیاست كه بشر و طب يبیترك ياما دارا ست،ین

 يرو برا نیااز  يانسان يهانهاد.« دیكن يرا طراح يزیچه چ دیگويكه به شما م دیكنيحس م هادهیاست كه شما در نظم پد

 [.5ها مشترک اند ]انسان يتمام

 يهااستفاده از نظام يراه گشا ،يهندس يخود بر معمار رگذاریتاث يهابا نوشته يپرداز معمار هیمعمار و نظر نگ،یتان

. دیآيمد نظر م يو كتب معمار هاهیكه همچنان در آتل عتینسبت به طب يكیتكن كردیرو کیساخت بود،  ندیدر فرا ياضیر

كه بر اساس  لییهنر دانشگاه  يسقف گالر يدر شبكه مثلث توانيم يسادگ بهرا  كانيبر آثار لوئ نگیمعمارانه ت ریتاث

 ریتاث نیساده از چهار مكعب دارد. ا يدمانیحمام ترنتون است كه چ گریشكل گرفته است مشاهده كرد، اثر د هايچهاروجه

در آثار كان را  نگیاوج تبلور ت ماا خواند،يم "كان يهندس ستیاستراتژ"را  گیتنفولر، ا نستریماست كه باک يچنان قوآن

 یيشرویپ يهاكه بعدها منبع الهام گروه يمشاهده كرد، اثر ایالدلفیف يساخته نشده تحت عنوان برج شهر يدر اثر توانيم

 [.6اخت شده قرار گرفت ]پرد زیو ر يابلند مرتبه كالن سازه يهابرج يدر طراح هاستیهمچون متابلول
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 سکوت و نور -3-1
. او مطالب خود را به باشديم يبه طور مطلق ذهن برديو فلسفه به كار م یيبایز فیدر تعر كانيكه لوئ يبراي روش

 حال منحصر بفرد نیو در ع میعظ ياز كار فكر يناش دیروش را با نیشک ا يكه ب كنديالبداهه بازگو م يشاعرانه و ف ياوهیش

 زین يگریروش متفاوت خود، به نگرش د نیها در شالوده او مناسبات آن ایت اشی. كان، از درک ماهمیاو بدان یيو استثنا

معنا و مفهوم نظم آشكار شود.  توانديهنر، م قیاست كه از طر دهیعق نیبر ا كاني. لوئنامنديم "نظم"را است كه آن منددهیعق

حال ابراز نشده است؛ بلكه نسبت به چه كه تابهنه تنها نسبت به آن -باشديم شیو اساس كارها هیپا كه –اعتقاد او درباره نظم 

كه مگر آن گذاردينم يبرجا يدیاز خود، اثر مف یيبه تنها زیچ چیه: »دیگويصادق است. آن جا كه م زین يخود و يباور عمده

آندره »گونه كه  ناست هما يكه سكوت، سرچشمه تمام مظاهر هنراو معتقد است « باشد. دیاثر مف يدارا يمجموعه كل کیدر 

 [. 7دارد ] تیتقدم و اولو ،یيبای. در واقع تنها سكوت است كه بر مفهوم زكندياطالق م« سكوت يندا»به هنر نام « مالرو

خود،  ا،یشاهده اشم ياست برا يالهیكه وسو عالوه بر آن كنديم يرا معرف هادهیپد ياینور، دن كان،ينظر لوئ در

تمام : »دیگويآن م يدرباره كانيآن است و لوئ يدهیچیپ نیبا تمام قوان عتیماده است. نور معرف طب يقیحق يسرچشمه

به طرف  يو همان طور كه در سكوت، حركت شوديم لیبه ماده تبد مانديم ازاز تابش ب كهينور زمان«  . نور است عت،یطب

 [1] باشديبه سمت عمل م يجنبش زین شدن است؛ در نور يمتجل

از  يكیهال در برن مار، و ساختمان خوابگاه اردمن «ایفالدلف»در  کیكر لیب يمسكون يساختمان ينور در پروژه كنترل

از مذكور  يرفع مساله يخود برا يها[. كان در پروژه8نگران و گرفتار آن بود ] اریكارش بس ياز ابتدا كانيبود كه لوئ يلیمسا

 توانيساخته شده كه م يمتحرك يهاتاالر از پانل يوارهای(، دWiss) سیبه حل مشكل پرداخته است: در خانه و قیسه طر

بنا به  ياصل ي( سازهMorris) سیمور ينور دلخواه به حركت درآورد. در خانه زانیدر ارتباط با م يها را به صورت عمودآن

(، شكل و Fleisher) شریفل يساختمان كنترل كند. در خانه يداخل ينور را در فضا تمیشده كه بتواند ر يطراح ياگونه

به  كانيلوئ ياز بناها گرید ياریها در بسراه حل نی(. تمام ا2( و )شكل 1است )شكل  یيروشنا يها نشانگر نحوهساختار پنجره

 [. 7و بكار رفته است ] دهیتكامل رس

 

 
 [.8. ]شریخانه فلتصویر و پالن : 1کل ش

  

 یاحساس انسان -3-2
شده است به طور عمده بر حالت خاص  انیرمز سكوت و نور ب قیاز طر كانيكه توسط لوئ يمعمار عتیدر فهم خاص طب

تمام به وجود آمده است. انسان بسان  عتیاز طب يول ستین عتی[. اگرچه انسان طب9شده است ] يزیرهیتصور انسان پا

خود و سكوت،  ي. اما هر انسان در وجدان درونكنديم تیاست و از آن تبع عتیطب نیقوان ریتحت تاث عت،یطب گریموجودات د

 گران،یبا د يو معنو يماد ي. همبستگباشدينم يو تكامل يعوامل فرهنگ ریانسان بودن است كه تحت تاث قیاحساس عم يدارا

به تماس، اظهار وجود   انانس اقیشهر عالمت اشت كان،يشهر است. در نظر لوئ يداریب پدو سب لیدل گر،ید التیهمزمان با تما

شروع  ياست كه احداث شهر زمان دهیرس جهینت نیبه ا يو فن ياقتصاد ،ياجتماع يهايبررس هیاست. كل گرانیو ارتباط با د

مركز  نیاول ابانیخ يبه احتمال قو: »دیگوي. او مدیبه شمار آ گرانیمالقات با د يبرا يانسان مكان يبرا ابانیكه خ شوديم
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و  باشديم يكه همان اعتبار روان اقیانسان با واژه اشت«. اجتماعات بوده است يبدون سقف برا يتاالر يعنیانسان  يآموزش برا

  [.7ها( شد ]ها )فرماست؛ موفق به خلق شكل يكیزیكه اعتبار ف لیبا ابزار و وسا

 

 احساس مکان -3-3
كردن در آن و  يزندگ يو در رابطه با انسان، آرزو كنديرا كه وجود دارد، مشخص م يزیكان، مكان معموال چ يز نظر لوئا

را در  يارتباط دهندگ ایو  ينقش جداكنندگ تواندي. مكان مكنديم بیتملک كردن و به چنگ آوردن آن، او را ترغ يحت يگاه

[. به هر صورت 10ساخته شده به دست انسان باشد ] يبا فضاها ياطراف زندگ يعیطب طیمح قیداشته و همواره معرف تلف بر

خالصه كرد، بلكه محصول تداخل  ریتصو کیكه بتوان آن را به طور كامل در  ستین يكیزیف تیكم کیدر نظر كان، مكان تنها 

اوضاع و احوال  زیقبل از هرچ واست. مكان به طور عمده  نیمحل و زم اتیانسان با مشخصات و خصوص يبرنامه بیو ترك

هستند. در  يمخصوص زندگ كنديكه كان خلق م یيهامكان بیترت نیاست . به ا يولوژیدیا نیرا منعكس كرده و مب يانسان

 يزندگ طیشرا يكننده انیب ایانسان بودن و  يهاتیكه در بر دارنده فعال كنديتصور م يمكان را مانند ظرف كانيواقع لوئ

 زدیهماهنگ را برانگ يها، احساس زندگكند كه بتواند در آن جادیرا ا یيهامكان شتریفكر بود تا ب نیدائما در ا كانيئواوست. ل

[9.] 

 اتیچنان خصوص يدارا -بدون بحث و گفتگو-و موزه فورت ورت  تریهمچون كتابخانه اگز یيهاسالک مكان البراتوار

به  كانيلوئ يهاانسان وفق داده شده است. اغلب ساختمان طیبا شرا قایشده دقساخته  يها فضاهاهستند كه در آن ياجتماع

 نیاند و امحصور شده ياستوار خارج يوارهایكرد كه با د هیبسته تشب یيهاها را به مجموعهآن توانياست كه م ياگونه

به  لیتما يداخل يفضاها بیترت نی. بدشونديبر حجم بنا م يداخل يبندسازه يهایينارسا يرگذاریمانع از تاث وارها،ید

 است. نینماد يهانشانگر شكل يخارج يمایبودن را منعكس ساخته و س يخصوص

 

 آداب و رسوم -3-4
در  يمختلف است؛ انسان سع يجهان آكنده از تضادها كهيهر ملت است و زمان يآداب و رسوم نشان دهنده فرهنگ عموم

همراه است  ياحساس عموم نیتفكر، با ا نیو ا تیواقع کیاست تا  دهیفكر و عق کی ترشیامر، ب نیدارد. ا ایاش عتیكشف طب

 يرسوم مختلف دارا جادیا يهیاول لی. دلشوديم يزیرهینوع انسان پا اتیخصوص يبر رو ينظم اجتماع ایو  يكه اصل اخالق

 آن هستن انگریبوده و ب يابد عتیطب يدارا وندشيرسوم مختلف م جادیها كه منجر به اتوافق نیا رایاست؛ ز نیادیبن يتیاهم

 [.5اند ]مانده داریكه بناها خارج از تحوالت زمان، پا

را « مدرسه»سبز. كان اصطالح  يفضا؛ معبر؛ مدرسه سه عامل ثابت وجود دارد: يمعمار خیآداب و رسوم مربوط به تار در

 :كنديم فیتعر نیچن

 

 نیمدرسه نام دارد و ا كنديها استفاده ماز آن ،يریخواسته خود در فراگ نیتام يكه انسان برا یيهاتمام مكان: »مدرسه

 يو مناسبتها زیوجود هرچ لیفهم و ادراک دال يبلكه برا باشندينم اتیو نظر دیو آموختن عقا يریادگی يها، تنها برامكان

آن  ریمدرسه، مد کیاحداث  ينتخاب مكان مناسب برا. ا«رندیگيمورد استفاده قرار م زین عتیانسان و طب نیدوجانبه و روابط ب

و طرح برنامه آن  فیبه تعر ب،یترت نیچگونه باشد و بد دیدهد كه مدرسه با شنهادیتا به مهندس معمار پ زدیانگيمرا بر

 [.7] پردازديم

 

است كه در  يمكان ابانیخ نیمالقات. همچن ياست برا يمكان ز،یهر نوع استفاده باز است و قبل از هرچ يبرا ابانی: خمعبر

 نیتريواقع ن،یو ا دیاشتغال خواهد ورز يبه چه كار يبزرگ نیكه در سن كنديجوان در حال رشد، در افكارش كشف م کیآن، 

 گریكدیكه با  يدر آن، آمد و شد مردم و مبادالت دیبا ابانیبه خ يبازگشت زندگ يبرا. شوديم افتیاست كه از شهر در ياحساس
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 يجا ابانیها را در كنار خخانه يساخته و به طرز مناسب دیخود را مختصر و مف يهارا به تحرک درآورد؛ برنامه دهنديمانجام 

 [.7معابر بازگردانده شود ] نیبه ا يانسان يمایس گریداد تا بار د

 

 کی يبرا مییبهتر بگو ای گرانیبا د سهیانسان در مقا يرا كه برا يلیتمام مسا« سبز يفضا»تحت عنوان  كانيلوئ سبز: یفضا

كه در آن، افراد بشر  یيهامانند فضا و مكان يلیمسا دهد؛يقرار م شیو آزما يمورد بررس شود،يفرد در مقابل اجتماع مطرح م

امر به  نیارجح سازند. بنابرا گرانیرا بر د شیو استعداد خو تیدارند ظرف يو هركدام سع همالقات و برخورد كرد گریكدیبا 

 يشتریب تیو با قاطع میبرس يبه آن مفهوم و تصور عموم دیبا هادانیسبز و م يكه در مورد فضاها شودياحساس م تیفور

 لیها با مدر آن تواننديم ایكه مردم دن آورنديم بوجودرا  يدیجد يها فضاهامكان نی. چرا كه امیها بپردازعمل نموده و به آن

و  ياتیح يهابر اساس جنبه يجامعه به طور كل«. بپردازند يشخص يازهایذوق و شوق و نكرده و به  حیو انتخاب خود تفر

و  انیب يدارا قایكان، دق يتفكرات و اعتقادات، معمار نیهم هیشده است. بر پا يزیرهیوجود و حضور انسان پا ریرناپذییتغ

 [.7شده است ] يدارتریپا راتیتعب

 

 نکا یلوئ یمعمار یاصول ثابت کارها -4
 .گردديم ياست كه هركدام معرف صیپنج اصل ثابت قابل تشخ قیاز طر كان،يلوئ يمعمار يكارها

 

 آداب و رسوم -4-1
ي او كان به موضوع وحدت و یكدست بودن شكل نهایي كار معماري است. فرضیهي فلسفي، بیشتر رویكرد لویيدر زمینه

شود و كان به طور منطبق مي« سان توماس داكویین»تعریف زیبایي هاي مختلف ساختمان با نظریه و در مورد تركیب بخش

شود: تمامیت، همگني، تقارن و منحصر كند كه در آن زیبایي به چهار عامل مشروط ميي سان توماس را نقل ميآشكار، نظریه

ر آن است كه نتوان قسمتي به فرد بودن. از نظر لویي كان تمامیت در معماري از طریق خودكفایي به دست مي آید و همگني د

هاي مختلف است و در پایان، حالت انحصاري از چیزي را بدون درهم ریختن كل از آن جدا كرد. تقارن، در ارتباط بین قسمت

هدف  نیبه ا لین يوضعیتي است كه یک شيء مانند شيء دیگري نباشد و آن شيء داراي حالت منحصر به فرد باشد. او برا

و  یيبایز يعنی يروش، دو عامل مهم معمار نی. در ايكرد كه عبارت بود از نظم در طراح يزیر هیپاخود  يرا برا يروش

 [.7] شونديخته میدرهم آم یيستایا

 

 هاآن عتیمتناسب با طب ،یاستفاده از مواد و مصالح ساختمان -4-2
لح ساختماني تعریف كرد. دیوارهاي توان در ارتباط بین هنرهاي دستي و مصاي كارهاي لویي كان را ميمشخصه دومین

ي نماسازي به طریق هنرمندانه است. هاي بارز و زندهانستیتو سالک كه از طریق قالب بندي با بتون مسلح ساخته شده از نمونه

ركیب ي تباشد كه در آن بتون پیش فشرده به كار رفته و هر عضو بتوني، در مجموعه يهاي ریچاردز شاید اولین بنایآزمایشگاه

مثبت او در هندوستان و انتقال  يهاتجربه قیكه از طر شیهاافتهیبر اساس  كانيشود. لوئساختمان جزء مكمل قلمداد مي

را  میهوروا در اورشل يسهیكن يو بعد از مدت نیومانند كتابخانه اكستر و تاتر فورت  یيحاصل شد ساختمانها كایها به آمرآن

 [.10و اجرا كرد ] يطراح

 

 یبه عنوان هدف اصل یمعمار یاحساس فضا -4-3
شود كه یک پالن از مجموع فضاها تشكیل شده است. كان بر آن تأكید داشت بدین شكل مطرح ميفضا كه لوئي احساس

باشد. ولي براي كان این واحد فضایي واحد فضا، یک اتاق است كه اغلب، وجود آن نسبت به شكل پالن داراي حالت مستقل مي

شود كامالً هایي كه انجام ميابعاد وجودي انسان است كه در آن فعالیت انتزاعي ندارد بلكه امري واقعي در رابطه بخصلت ا
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كان اتاقي كه در آن دو انسان داراي تفاهم و هم زیستي باشند با اتاق دیگري كه شود. به طور كلي براي لویياحساس مي

به سادگي همچون تفاوت یک  وانتوت است. تفاوت موجود در این قضیه را ميكنند متفاچندین نفر در آن، فقط اجتماع مي

 [.7عمل اتفاقي با یک كار متداول طوالني دانست ]

 

 از طرح ینور به منزله بخش تیاهم -4-4
هاي مخصوص به خود پراكنده ي ساختماني، نور را در قسمتكند و طرح و نقشهطبیعي، هویت یک اتاق را تعیین مي نور

ها را با رنگ سیاه مشخص كرده است. كند. كان در اسكیس معبد یوناني پارتنون اجزاي ضخیم و توپر، مانند دیوارها و ستونيم

آیند. این صرفه جویي طبیعي در اجزاي مهم بنا، یكي از و كافي به حساب مي الزماجزا در بناي معبد، از جمله اجزاي  نیا

گاه آن را به این روشني بیان نكرده است. وي در ز ابتداي كارش بوده است؛ گرچه او هیچها و اشتغاالت فكري كان، انگراني

به وجود آورد به طوري كه بازكردن یک  اهاي پر و خالي نماهاش سعي كرده تا یک توزیع منطقي در قسمتكارهاي اولیه

 .[7كند ]سوراخ در دیوار براي ایجاد یک پنجره را كاري خودسرانه قلمداد مي

 

 معمارانه یهاها و ارتباطتناسب -4-5
هاي ساختمان است؛ چه از شود رابطه و تناسب بین اجزا و فرمدیگري كه موجب تداوم منطقي تركیب معماري مي عامل

ي اشكال و ابعاد آن. این عامل همواره براي معماران و طراحان ساختمان ایجاد لحاظ مواد و مصالح ساختماني و چه از جنبه

-61 ایالدلفیدانشگاه ف يشناسستیز يشگاههایریچاردز و آزما يپزشك يهشهاپژو يشگاههایراني كرده است. ساختمان آزمانگ

[. به نظر مي رسد در 11نخستین ساختماني كه كان را بلند آوازه ساخت و نمودار انشعاب او از مدرنیسم محض است ] 1957

از لوكوربوزیه و میس ونده رو، و از همین رو تابع هیچ كدام، و روندي تازه در  این ساختمان كان هم از رایت متأثر باشد و هم

 [.7خود آغاز كرده باشد. ]

 

 گیرینتیجه -5
حكمفرما شده بود. عوامل مشترک در  سمیمدرن يسكون بر معمار يكه نوع دیرس یيبه شكوفا يكان هنگام يمعمار

هاي خوب معماري آورند كه این كارها، شواهد انكارناپذیري از كیفیتوجود ميكان، این باور را در ذهن انسان به كارهاي لویي

رو  نیگرفته و از ا يدر بستر خود جا يكه به درست يشوند. معمارمي شخصها با گذشت زمان بیش تر مهاي آنبوده و ارزش

كه او گسترش را با مفاهیم معماري مدرن  است. به هر حال كار او تاریخي نیست. بدان معنا يمناسب يبه معنا گرايبوم يمعمار

از طریق آموزش تاریخي به دست آمده  كههاي ساده معماري منطقي دهد و البته این بدین معناست كه او به راه حلانجام نمي

رار ندارند. ق نیامروز يازهایكه در تضاد و تقابل با ن میبنام يبدون زمان ياو را كارها يكارها میبتوان دیمتمایل شده است. شا

و گذشت  خیتار هوجود دارد كه عمدتا ب یيهاتیكم يدر معمار يول كنند،يم رییها تغاگرچه با گذشت زمان ابزارها و نشانه رایز

و قابل  يمنطق ياو سنت به گونه خیتوجه به تار كنديمطرح م يچه كه كان به عنوان اصول معمار. آنستندیزمان وابسته ن

 يامروز و توجه به بستر طراح يدر معمار یيگرايبوم بردشیپ يمناسب برا يچارچوب يامروز است. و يماردر مع يبهره بردار

 .كنديم يرا معرف
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