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اشاره:
پس از گذشــت بازه ای از زمان و کســب تجربیات متفاوت، بر آن شدیم تا روند حرکت صنعت در حوزه ساختمان را از دوره رنسانس تا به امروز مورد 
بررســی قرار دهیم و تاثیرات مختلف آن و نوع نگرش جامعه و همچنین کشــف و اختراعات حاصل از نیازهای نوظهور را به صورت کلی تجزیه و تحلیل 
کنیم تا بلکه بتوانیم تمامی نقصان ها در طرح های جدید را برطرف کنیم. خواســته بســیاری از دوستان همکار این بوده است که در جهت رشد فنی و نیز 
آموزش مبانی نظری، این روند تحلیلی و فنی صورت پذیرد تا جامعه بتواند برای خود ســرپناهی امن ایجاد کند. در بخش نخست این مقاله در خصوص 
»پیدایش یک نیاز« مباحثی مطرح شــد. در بخش دوم موضوع »مدرنیته اولیه و ساختار غالب« بررسی شد. در این بخش به معرفی »جنبش فوتوریسم« 

پرداخته شده است.

با توجه به گذر از مباحث و دالیل حصول معماری مدرن اولیه و در عبور از ســاختار غالب 
آن و پدیدار شــدن سبک شیکاگو و بُعد بعدی نیاز حس هنر و ساختار نو و ایجاد مکتب هنر 
نو، می رسیم به دیدگاهی که در آن آینده نگری مالک کار قرار می گیرد و جنبش جدید با نام 
فوتوریســم )آینده نگری( را در اوایل قرن بیستم رقم می زند .مرکز این جنبش در ایتالیا شکل 

می گیرد و بارقه هایی در روسیه نیز دیده می شود .
حال تعریف معماری فوتوریسم چیست؟

معماری آینده گرا یا فوتوریســم شکلی از معماری است که در آن روش های نوین جایگزین 
روش های ســنتی شــده و زیبایی شناختی ســنتی را نمی پذیرد. در این تپش جدید با کلمات 

کلیدی جدیدی با نام حرکت و ماشین روبه رو هستیم .
جنبش فتوریســم بر اشتیاق فرهنگِی شــکوفا شده تکیه داشــته و هدف آن دستیابی به 
بدنه های هنری تولید بوده و به دنبال مفاهیم جدیدی از هنر بر مبنای سرعت پایه ریزی شده 

است. در این هنر یا به عبارتی جنبش به شدت مصمم بودند که از گذشته فاصله بگیرند.
بانیان این جنبش جدید فکری و هنری خواســتار جهانی بودند که در اثر انقالب صنعتی و 
ظهور تکنولوژی جدید می بایســت خود را یکسره با شرایط جدید به وجود آمده تطبیق دهد و 

گذشته را در صندوق تاریک به بوته فراموشی سپرد .
بنیانگذار این جنبش فیلیپوتوماســو مارینتی نویســنده و نقاش ایتالیایی بود که در سوربن 
فرانســه به تحصیل پرداخت و در ســال 1909 در روزنامه معروف فیگارو در پاریس منشور 

فتوریسم را منتشرکرد.
جمله کلیدی که در این منشور بیان گردیده تاکید بر زیبایی جهان است؛ جهان می بایست 
با ســرعت که زیبایی جدید این تمدن اســت غنای فزونتری یابد. با وجود دیدگاه سرعت و 
تاثیر آن بر هنر و تمامی گرایشــات آن، به علت اینکه ایتالیا پس از گذشت 3 قرن یعنی قرن 
هفدهم که سبک باروک در ایتالیا ظهور کرد دوباره خواستگاه اندیشه نو در جهان شد، پیروان 

این سبک خود را از جوانان ایتالیا پس از قرن ها خواندند.
در این میان پس از پیوســتن یک معمار تازه فارغ التحصیل شده به نام آنتونیو سانت الیا و 
انتشــار منشور معماری فوتوریسم در سال 1914توسط وی، سبک فوتوریسم رسما وارد حوزه 
معماری شــد و با نکات ذکر شده توسط سانت الیا بنای فکری این جنبش در حیطه معماری 
و شهرســازی نهاده شد . سانت الیا در ابتدا تحت تاثیر نهضت هنر نو و خصوصا آلبریش قرار 

داشت که در مورد این سبک در مقاله قبلی توضیحات ارائه شده است .
اگرچه سانت الیا هیچ ساختمانی را به سبک فوتوریسم احداث نکرد اما کار بزرگ او و تبیین 
معماری و منشــور آن و همچنین ترسیم شهر جدید مطابق اصول نظری بوده است. از سانت 

الیا حدود 399 تصویر برجای مانده است .
شــروع جنگ جهانی اول، آغازی بود بر اتمام جنبش فوتوریسم. در تاریخ 1915 ایتالیا وارد 
جنگ شــد و در این میان ســانت الیا نیز به علت داشــتن افکار ملی گرایانه به جنگ رفت و 
یک ســال بعد در ســال 1916 در خط مقدم کشته شد. اگر چه هیچ گونه بنایی با این جنبش 
به منصه ظهور نرســید اما پایه ریز ساختاری شد که پس از نیم قرن بعد در حدود سال 1960 
حضور خود را در مباحث مختلف به جهانیان نشان داد و این بود داستان جنبش فوتوریسم .
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