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ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻴﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺧﺮاﺑﯽ هﺎﯼ ﺟﻨﮓ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﻣﺪرن اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ  .ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯼ روز  ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺪرن  ،ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ  ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮاﯾﯽ و دورﯼ از ﺳﺒﮑﻬﺎﯼ ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .در اﯾﻦ دورﻩ ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﮏ ﻣﻬﻢ و ﺁواﻧﮕﺎرد در ﻏﺮب ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ ﺁن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﮔﻴﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.

راﯾﺖ – ﻣﻮزﻩ ﮔﻮﮔﻨﻬﺎﯾﻢ  ،ﻧﻴﻮﯾﻮرﮎ ١٩۵۶

ﻋﻤﺎرﯼ ﻣﺪرن ،اﻋﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪا ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاهﯽ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ و ﺗﺮﺟﻤﺎن اش ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﺳﻔﻴﺪ ) ﯾﺎ
دﺳﺘﻪ ﮐﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ( ﺑﺎ هﺪف دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ هﻢ در ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اش و هﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اش.

ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﻣﺪرن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن هﺎ ﻣﺎهﻴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد دﺳﺖ ﻧﺨﻮردﻩ و ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ و ﭘﺮدﻩ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت در ﻣﻌﻤﺎرﯼ را ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻇﺎهﺮ ﺳﺎزﯼ داﻧﺴﺘﻪ و ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﺁوردن ﻣﺎهﻴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻪ
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ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ  ،ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  ،ﺑﻪ ﻏﻨﺎﯼ ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﺑﻴﻔﺰاﯾﺘﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ در ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺜﻼ ﭘﻠﮑﺎن
اﻏﻠﺐ در ﻣﻴﺎن دﯾﻮارهﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﻴﻦ و در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺴﺘﻮ و ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻪ از دﯾﺪﻩ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ
ﺷﺪ.

ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﻣﺪرن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﻠﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻧﻬﺎد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁن را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﻨﺎﯼ ﻣﻌﻤﺎرﯼ
ﺑﻴﻔﺰاﯾﺪ .ﻣﺮاد از ﺻﺪاﻗﺖ و اﺧﻼق در ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﻣﺪرن از ﺟﻤﻠﻪ هﻤﻴﻦ ﺁﺷﮑﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎﺑﻮد.

از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ هﺎﯼ ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﻣﺪرن اﯾﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮﯼ اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﻴﺮهﺎ و
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ را ﻓﻘﻂ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﯾﻮار ﺑﻪ ﭘﺮدﻩ اﯼ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﻣﺪرن ﻧﻤﺎﯼ ﯾﮑﺴﺮﻩ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ رﻧﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎروﮎ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ  ،در ﻣﻌﻤﺎرﯼ رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در ﻗﺼﺮهﺎﯼ ﺑﺎروﮎ ﺗﻤﺎم
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺮﻩ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ داﺷﺖ اﮔﺮ در ﭘﺸﺖ ﻧﻤﺎ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﭘﻠﻪ ﯾﺎ اﺗﺎق ﺑﻮد در ﻧﻤﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻇﺎهﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ در
ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻣﺪد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯼ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺎ را ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم در ﭘﻴﮑﺮ ﺁن ﻧﺸﺎن داد .از اﯾﻦ رو
ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﻣﺪرن اﺻﻴﻞ ﺁن ﻣﻌﻤﺎرﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮدار ﺷﺨﺼﻴﺖ و هﻮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺼﺮ ﺑﻠﻮرﯾﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٨۵١ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻟﻨﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺁﻏﺎزﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﻣﺪرن داﻧﺴﺖ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﮔﺮ هﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻗﻴﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ واﺟﺪ اهﻤﻴﺖ اﺳﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻈﺎهﺮ ﺑﺎرز ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﻴﺪاﯾﺶ ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﻣﺪرن ﺷﺪ و در ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺤﻮﻻت ﺁن ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزﯼ ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ .
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮزف ﭘﺎﮐﺴﺘﻦ ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺪرن ﯾﻌﻨﯽ ﺁهﻦ و ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺰا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ.

ﭼﺎرﻟﺰ ﭼﻨﮑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﻌﻤﺎرﯼ ،ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﻴﻖ ﻣﺮگ ﻣﻌﻤﻌﺎرﯼ ﻣﺪرن را  ١۵ژاﻧﻮﯾﻪ  ١٩٧٢ﺳﺎﻋﺖ  ٣ : ٢٣ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻴﺎن
ﮐﺮد  ،زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﺮوت اﯾﮕﻮ در ﺷﻬﺮ ﺳﻦ ﻟﻮﯾﻴﺲ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻨﺎﻣﻴﺖ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ.

ﺟﻨﮑﺰ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﻤﺎرﯼ ﻣﮑﻌﺐ ﺷﮑﻞ و ﺑﺪون ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﺪرن ﺑﻮد.

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ از ﺳﺎﯾﺖ http:www.pu-architect.mihanbhog.ir
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