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کوربوزیه
کوربوزیه در اروپا و در دفتر اگوست پره و پیتر بهرنز به مدت چند سال کار کرد. او 
در طی فعالیت حرفه ای خود استفاده از یکی از شاخص ترین مصالح ساختمانی مدرن 
یعنی بتن را به نهایت زیبایی رساند. کارهای وی مورد تقلید جهانی قرار گرفت. او دو 

کتاب بسیار مهم در زمینه معماری و شهرسازی به رشته تحریر درآورد.
به سوی یک معماری نوین

کتاب اول کوربوزیه به نام به ســوی یک معماری نوین در سال 1923 در پاریس 
منتشــر شــد. در این کتاب مولف توجه معماران را به فن آوری مدرن جلب می کند. 
همچنین کوربوزیه اســتفاده از تیرآهن و بتن و پیش ساختگی را مسیر آینده معماری 
تلقی می کند. وی عنوان می کند که برای پرهیز از انقالب اجتماعی باید با اســتفاده 

از تکنولوژی جدید به صورت گسترده برای اقشار مختلف جامعه خانه سازی کرد.
شهر آینده

کتاب دوم کوربوزیه به نام شهر آینده در سال 1924 در پاریس انتشار یافت. وی در 
این کتاب نیز ســعی کرد که توجه معماران و شهرسازان را از گذشته به سمت آینده 
معطوف کند. او رشــد سریع جمعیت در شهرهای بزرگ اروپا را در کنار نیویورک از 
ســال 1800 تا 1910 مطرح می کند. بر اساس آمار، جمعیت در این شهرها بین پنج 
تا بیست برابر افزایش یافته است. وی تنها راه حل شهرهای آینده را بلندمرتبه سازی 

و پیش ساختگی می داند.
کوربوزیه شهرهای آینده را شهرهایی تجسم کرده که از آسمان خراش های عظیم 
و مرتفع تشکیل شده است. در هر یک از این آسمان خراش های چند عملکردی حدود 
صد هزار نفر زندگی و کار خواهند کرد. در این ســاختمان ها آپارتمان های مسکونی، 
ادارات، فروشــگاه ها، مدارس، مراکز تجمع و کلیه احتیاجات یک محله بسیار بزرگ 
فراهم است. ســاکنان این مجتمع ها از دود و سروصدای ترافیک اتومبیل ها به دور 

هستند و به جای آن از آفتاب و دید و مناظر زیبا استفاده می کنند.
بر اســاس این نظریه دو شــهر مهم در دهه پنجاه طراحی و اجرا شد. یکی شهر 
چندیگار در هند بود که توسط خود کوربوزیه طراحی شد. دیگری شهر برازیلیا توسط 

لوچیو کوستا و اسکار نیمایر به عنوان پایتخت جدید کشور برزیل طراحی گردید.
برج هزاره توکیو

ساختمان طراحی شده توسط نورمن فاستر به نام برج هزاره توکیو در ساحل شهر 
توکیو را می توان نمونه کاملی از برج های چندمنظوره کوربوزیه تلقی کرد.

)بخش هفتم(مـدرنیتـه و مـعمـای زندگی امـروز

اصول ساختمان های سبک مدرندپارتمان مهندسی پوسته شرکت سکو ایران
کوربوزیه 5 اصل ســاختمان های سبک مدرن را در طرح ویال ساووا در پوآسی در 

شمال پاریس به نمایش گذارد:
ـ ستون ها ساختمان ها را از روی زمین بلند می کنند؛

ـ بام مسطح و باغ روی بام؛
ـ پالن آزاد؛

ـ پنجره های طویل و سرتاسری؛
ـ نمای آزاد، کف ها و دیوارها به صورت کنسول.

بخش نهایی معماری متعالی
معماری ارگانیک

بینش معماری ارگانیک ریشــه در فلســفه رمانتیک دارد. رمانتیســم یک جنبش 
فلسفی، هنری و ادبی در اواخر قرن هجده و نوزده میالدی در شمال غربی اروپا بود. 
این جنبش واکنشــی در مقابل خردگرایی عقل مدرن بود. کالسیک به دنبال سلطه 

بر طبیعت است درحالی که رمانتیک در پی تحسین طبیعت است.
ویوله لودوک معمار معروف فرانسوی بر ضد ضوابط مدرسه هنرهای زیبا قیام کرد. 
او سازه ساختمان های گوتیک را سازه پویا و دینامیک می دانست. وی معماران را به 
معماری ارگانیک ترغیب کرد کــه قوانین طبیعی خلقت را به کار می گیرند. لودوک 
بر این نظر بود که ارتباط بین عملکرد و ســازه یک اصل زیربنایی در معماری قرون 
وســطا بود و باید به عنوان یک اصل مهــم در معماری ارگانیک راهنمای هنرمندان 

مدرن باشد.
لــذا می توان گفت که عقاید رمانتیک های اروپا و آمریــکا، به ویژه نظرات آنها در 

مورد طبیعت و قوانین طبیعی زیربنای فکری معماری ارگانیک را تشکیل می دهد.
معماری ارگانیک در آمریکا در قرن 19 توسط فرانک فرنس و لویی سالیوان شکل 
گرفت. اوج شــکوفایی این نظریه را می توان در نیمه اول قرن بیستم در نوشتارها و 

طرح های فرانک لوید رایت مشاهده کرد.
فرانک فرنس که اســتاد ســالیوان محســوب می شد بیشــتر تحت تاثیر سبک 
نئوگوتیک بود. به اعتقاد فرنس بر اســاس نظریه ارگانیک همه فرم های طبیعی پویا 

)دینامیک( هستند.
اگر یک کار هنری بخواهد بیان کننده باشــد باید به صورت ارگانیک ساخته شود و 
اجزای آن نمی توانند به صورت بخش های مجزا باشند؛ بلکه آنها باید در یک سیستم 
پویا و شــکل پذیر در یکدیگر ادغام شــده باشند. بیان در معماری باید در حل کردن 

نیروهای فیزیکی که در یک کالبد ارگانیک عمل می کند صورت گیرد.
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فرم تابع عملکرد
ســالیوان نیز اعتقاد بســیار به فرم های طبیعی و معماری ارگانیک داشت. او برای 
اولین بار اصطــالح فرم تابع عملکرد را بیان کرد. ا. در ایــن باره می گوید: »بعد از 

مشاهده مستمر پروسه طبیعی به این نتیجه رسیدم که فرم تابع عملکرد است«.
فرانک لوید رایت

فرانک لوید رایت به تحقیق یکی از مهم ترین و خالق ترین معماران و نظریه پردازان 
قرن بیســتم است. این معمار در طی نود ســال عمر پربار خود بیش از شصت سال 

فعالیت مستمر معماری داشته و حدود 560 ساختمان اجرا کرده است.
خانه های اولیه رایت به نام خانه های دشــت های مســطح معروف بودند؛ زیرا این 
خانه ها که غالبا در حومه شــهر شیکاگو ســاخته شده بودند در تلفیق و هماهنگی با 

دشت های مسطح و سرسبز این نواحی طراحی شده بودند.
از مشخصه های بارز این ســاختمان ها می توان به پنجره های سرتاسری، کنسول 
کردن بام و نمایش افقی آن به موازات ســطح زمین مسطح و نشان دادن مصالح در 
ساختمان اشاره کرد. از جمله شــاخص ترین نمونه های این ساختمان ها باید از خانه 

 روبی در حومه شیکاگو نام برد.
اگرچه رایت با تکنولوژی مدرن مخالفتی نداشــت ولی وی آن را به عنوان غایت و 
هدف تلقی نمی کرد. به اعتقاد رایت تکنولوژی وســیله ای است برای رسیدن به یک 

معماری واالتر که از نظر وی همانا معماری ارگانیک بود.
عناصر معماری ارگانیک

1. طبیعت: شامل محیط خارج و داخل بنا، اجزا و مصالح آن است.
2. ارگانیک: همگونی و تلفیق اجزا نسبت به کل و کل نسبت به اجزا.

3. شــکل تابع عملکرد: عملکرد صرف صحیح نیســت بلکــه تلفیق فرم و 
عملکرد و اســتفاده از ابداع و قدرت تفکر انسان در رابطه با عملکرد ضروری است. 

فرم و عملکرد یکی هستند.
4. لطافت: تفکر و تخیل انسان باید مصالح و سازه سخت ساختمان را به صورت 
فرم های دلپذیر و انسانی شــکل دهد. مکانیک ساختمان باید در اختیار انسان باشد 

و نه بالعکس.
5. سنت: تبعیت و نه تقلید از سنت اساس تفکر معماری ارگانیک است.

6. تزیینات: بخش جدایی ناپذیر از معماری است.
7. روح: روح چیزی نیست که به ساختمان القا شده باشد؛ بلکه باید در درون آن 

وجود داشته باشد و از داخل به خارج گسترش یابد.
8. بعد ســوم: برخالف اعتقاد عمومی بعد سوم عرض نیست؛ بلکه ضخامت و 

عمق است.
9. فضا: عنصری اســت که دائما باید در حال گســترش باشد. فضا یک شالوده 
پنهانی اســت که تمام ریتم های ســاختمان باید از آن منبعث شوند و در آن جریان 

داشته باشند.
خانه آبشار

شــاهکار معماری فرانک لوید رایت و نظریه ارگانیک را می توان در خانه آبشــار 
در ایالت پنســیلوانیای آمریکا مشــاهده کرد. این خانه در سال 1937 ساخته شد و 

به بهترین شکل ممکن عقاید رایت در مورد معماری ارگانیک را نمایش می دهد.
ویژگی های خانه آبشار

از ویژگی هــای بارز این خانه ویالیی می توان به حداقل دخالت در محیط طبیعی، 
تلفیق حجم ساختمان با محیط طبیعی به صورت مکمل، تلفیق فضای داخل با خارج، 
نصب پنجره های سرتاسری و از بین بردن گوشه های اتاق، استفاده از مصالح محیط 
طبیعــی در داخل و خارج بنا، نمایش مصالح به همان گونه که هســتند و اســتمرار 

نمایش مصالح از داخل به خارج بنا اشاره کرد.
از جمله معماران مطرح این ســبک در آمریکا در حال حاضر فی جونز اســت که 
شــاگرد رایت بوده اســت. هرچند که معماری ارگانیک برخــالف کارهای میس و 
کوربوزیــه صورتی جهانی و فراگیر به خود نگرفت ولی بااین حال پیروانی در ســایر 

کشورها پیدا کرد.


