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 چکیده

تحوالتی که معماری غرب در زمینه انواع بنا، نماهای بیرونیی و درونیی، تینینیا  و اردا یض، اییاهای 
از دوران باستان تا اایان قرن بیستم به  ود دییه  اسیض، بییاننر ن ی  ... عمومی و  صوصی، مصالح، و

تیوان تثییرهیای  بیر ایین مانیا می. ها اسض و اویاییهای سیاسی در این تغییرا   بهیل سیاسض و انهیشه بی
سیاسض را در سطوح گوناگون، ازجمله در استفاد  ابیاری صاحاان قهر  سیاسی، اقتصادی، و میههای از 

منظور بیان و نمای  قهر   ود از طریق سا تن بناهای شا صی همچون قصر، معاه، طیا   معماری به
هایی  های جهیه ایای عمیومی، اییهای  سیا تمان هور شکلهمچنین ظ. نصر ، و کلیسا مشاهه  کرد

های همنانی ماننه نمایشنا  و موز  و تفکیک ایاهای عمومی و  صوصیی، ارمغیان عصیر  برای عرضه
سیا  مها لیه مسیت یم دولیض در  به. انیه داری بود   واهی و الاته سرمایه گرایی، آزادی روشننری و انسان

های جهانی نیمه اول قیرن بیسیتم، بیر کیارکرد  های ناشی از جنگ ر  سا هدرنتیجو ساز  و عرصه سا ض
عنوان ظرف مکانی و محل وقوع زنهگی مهرن، تثکیه بیشتری شه  اسض و ساک معماری یکسیانی  بناها به

درنهاییض بیا اروااشیی ارارواییض مهرنیسیم و . المللی تجویی شه در راستای تح ق یک هویض اراگیر بین
ایهیری در  مرات  و انعطاف نهایتی معنا، نفیی سلسیله زدایی، بی کثرگرایی، مرکییضمهرنیسم، ت ظهور اسض

بر این اساس، این م اله سعی دارد در چیارچوب . مشاهه  و بررسی اسض معماری اوا ر قرن بیستم، قابل
 .ای، رابطه بین سیاسض و معماری را بررسی کنه رشته مطالعا  میان

 .ای، مهرنیسم، اسامهرنیسم رشته العا  میانسیاسض، معماری، مط: ها کلیدواژه
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 مقدمه
هیای  شیود  بیا کمیک تلننیری کیه ننر  حاضر شنا ته می جا مثابه دانشی همه امروز  سیاسض به

ای  تنها در حوز  دولض و حکومیض، بلکیه م ولیه آن بودنه، سیاسض دینر نه  کننه مهرن ابهاع اسض
رو بهیهی اسض که بررسی رابطه میان سیاسیض    ازاینآیه شمار می ها به جاری در متن زنهگی انسان

ها در جامعیه و چنیوننی ایین رابطیه، شایسیته توجیه و  ها و مسانل مختلف زنهگی انسان با م وله
رسیه توجیه بیه رابطیه  نظر می اسیض کیه بیه« معماری»ها،  یکی از این م وله. اژوه  دانسته شود

رو بر این مانا اژوه  ای  . لض واقع شه  اسضسیاسض و معماری در جامعه ما، تا حهی مورد غف
بر آن اسض که رابطه میان سیاسض و معمیاری غیرب را بررسیی کنیه و همچنیین بر یی از مصیادیق 

 علوم انسانی ییی  بررسی های مورد دلیل ا تالف حوز  در این راستا به . چنوننی این رابطه را شرح دهه
ای، چارچوب تحلیلی مناسای برای  رشته مطالعا  میان رسه که برگییهن رهیااض نظر می به ییی و هنر

عنوان هنیر اینجم، در  کشف وجود ارتااط و سپس چنوننی این ارتااط بین سیاسض و معماری بیه
 .گهارد میا تیار ما 

 
 چارچوب نظری. 1
اراینهی اویا در عرصه معراتی و کیاربردی اسیض کیه درصیهد ترکیی ، «  ای رشته مطالعا  میان»

هیهف . ای منسجم اسض گونه های مختلف با یکهینر، به برقراری ارتااط اا ی میان دان  تعامل، و
سازی درک موضیوعا  در ابعیاد گونیاگون و کمیک بیه  محور این مطالعا ، آسان رویکرد اژوه 

 (.7-88، 8811رژکوله، )بازسازی شنا تی اژوهشنران اسض 
های ییک نظیام  یا   اههاف و اعالیض ها، گراتن در چارچوب رو   بیاننر قرار« رشته»واژ  

ها و تجربیه  معراتی اسض، اما ایشراض در حوز  علم و معراض، مسیتلیم اراتیر رایتن از مرزبنیهی
بیه (. 06، 8811قراملکیی و سییاری،  ارامرز . )ها اسض طریق تعامل میان رشته های دینر از  حوز 

سیازی  ای که اراهم گونه ، بهشه  اسضتوجه  مثابه راهی برای توسعه دان ،  ای به رشته مطالعا  میان
شیود  عنوان یکی از اههاف این نوع مطالعا ، شینا ته می  های مختلف دان  به امکان رشه عرصه

ها و مسیانل مربیوط  ویژ  اهیه  ها و مسانل عالم، به از سوی دینر، اهیه (. 828، 8817ااکتچی، )
تیوان ایارا از توجیه بیه  رو نمی  تنه و ازایینوجهی هسی به انسان و جوامع انسیانی، ایچییه  و چنیه

های قطعی برای ایین  حل های درک و را  ها، رو  های آن اهیری ها و ایر های متعهد، ایرگهاری زاویه
 (.88، 8811داورانا ، )مسانل یااض 
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 انه مورد اجماع عالمان و اژوهشنران قیرار مختلف علوم از آغاز تاکنون نتوانسته های مرزبنهی
انه از دسیتاوردهای یکیهینر بهیر   ظاهر گوناگون و متفاو ، هموار  ناگییر بود  ه، زیرا علوم بهگیرن 

مثابیه امیری قلمیهاد     بنابراین، هرگونه تعیین میرز بیرای ایژوه  به(81، 8811داورانا ، )جوینه 
اور  یعلو)بررسی و کشف ح ی ض، دور کنه  توانه اژوهشنر را از اهم موضوع مورد شود که می می 

 (.812، 8811اور،  و نعمض
دانه  دان ، نیروییی  دان  را نه تولیه ایستای انهیشه بشری، بلکه نوعی انرژی می  مانونل کاستلی

: نیک)نیوین دارد  های  تحول که توانایی بازسازی  ود را به شکل اویا و سازنه  اسض و ایوسته درحال
. رنیگ شیهن هسیتنه ای درحیال کم هیای رشیتهتوان گفض، مرز در همین راستا می(. 2666کاستلی، 

ییک، ارجحییض قانیل  توان برای هیچ ای که نمی گونه ای با یکهینر دارنه، به زیستانه ها ارتااط هم رشته
گییری از منیابع  ها نیوعی گیرای  بیه بهر  رشته ه  بنابراین، در هم(7، 8817توای ی و جاودانی، )شه 

 .ای کامل و مست ل نیسض ماننه جییر  ای  یچ رشتهدارد و ه  ها وجود اطالعاتی سایر رشته
، ازجمله شناسیایی انه شه های مختلفی شناسایی  شناسی ای، گونه رشته در بررسی مطالعا  میان
  (02: 8811قراملکی و سیاری،  ارامرز )  ای ای، بینارشته رشته ای، چنه رویکردهایی همچون ارارشته

ای میان دو یا چنه رشته علمی  وازن، ارتااط روشی و یا ارتااط داد ای موازی و نامت رشته مطالعا  میان
ای و  رشییته ای، میان رشییته ها بییه چنه   و یییا ت سیییم رابطییه مییان رشییته(881-881: 8817ایاکتچی، )

(.88: 8817توای ی و جاودانی، )کننه   های متصل رشته
رسیه بررسیی وجیود  نظر می بهای ارانه شه،  رشته هایی که برای مطالعا  میان براساس تعریف

ای  رشیته رابطه و سپس چنوننی رابطه و تثییر و تثیر سیاسض و معماری را بایه نوعی ایژوه  میان
توان با اسیتناد بیه ایچییهگی و گسیتردگی دامنیه شیمول سیاسیض، از  ای که می گونه کرد، به  قلمهاد

 .هر  بردمنظور کشف رابطه یادشه  ب های موجود در رشته معماری به داد 
دربیار  . اسیض ای بر یوردار  رشیته نکته جال  توجه این اسض که سیاسض نیی از میاهیتی میان

انسیانی، انسیان و   های علیوم دان  سیاسض بایه یادآوری کنیم که از آنجا که موضوع اصیلی رشیته
اسیاس در  ایین تواننه تنها متکی به  ود باشنه و بیر  ها نمی جوامع انسانی اسض، ناگییر، این رشته

هیای  دارنه  بیه ایین معنیا کیه داد « استنادی دگر»توجهی نیاز به  به مییان قابل« استنادی  ود»کنار 
هایی اسیض  سیاسض نیی ازجمله رشته. کننه های دینر تثمین می موردنیاز  ود را از درون متن رشته

 (.88، 8811اورانا ، د)های مختلف دارد  ها در حوز  استنادی را به سایر رشته که بیشترین دگر
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انکیاری متیثیر از  شیکل غیرقابل ترین عرصه اعالیض انسان در جامعه، به عنوان حساس سیاسض به
رو بخی   ارهنگ، انهیشه، عوامل اجتماعی و اقتصادی، و منیااع شخصیی و گروهیی اسیض و ازایین

عرییف سیاسیض، در ت. شونه ای محسوب می رشته شه  در آن، میان های مطرح توجهی از موضوع قابل
هیا و  دانه کیه منحصیر بیه اعالیض  دو رهیااض کلی وجود دارد  نخستین رهیااض، سیاسض را امری می

شود، امیا رهیاایض دوم، دامنیه شیمول  روابط نهادهای عمومی همچون دولض، حکومض و احیاب می
زمیان  جیا و هیر  ر آن اسض که ه دانه و بر  تر از عرصه نهادهای عمومی می  مرات  گسترد  سیاسض را به

مانا، سیاسض حتی در جوامع  این  بر . داشض که نوع بشر وجود داشته باشه، سیاسض نیی وجود  واهه 
این برداشیض از سیاسیض در  یود (. 81-81، 2661،  ویچ لفض)یابه  ااقه دولض نیی موضوعیض می

توان رداای  از این نظر می. این معنا را نهفته دارد که امکان وجود سیاسض، مستلیم وجود دولض نیسض
ها و مراکیی  رسمی همچون مراکی مههای، کار انیه های عمومی و  صوصی غیر سیاسض را در عرصه

های جنسیتی، و حتی در صف اتوبیوس، در بیین  های قومی، گرو  های تجاری، گرو  تولیهی، اتحادیه
هیای مسیکونی و ییا مییان  جتمعهای داوطلاانه، در بازی کودکان، م تماشاگران مساب ه اوتاال، انجمن

هیر چنیه مییان سیاسیض در ایین . کیرد  شهرها مشاهه  آبادهای اطراف کالن  مهاجران ساکن در حلای
دارد، اما نکته مهم این اسیض کیه در هیر  هایی وجود  برداشض با سیاسض در برداشض رسمی آن تفاو 

 (.868، 2661ویچ،  ضلف)هایی کلیهی هستنه  دو برداشض، مردم، قهر ، و منابع، مؤلفه
مثابیه قیهر  معرایی کیرد  و  مهرن از سیاسض نیی که آن را به های اسض از سوی دینر، تعریف

معت ه اسض، قهر  تنها در درون نهادهای حکومتی محهود نیسض، بلکیه در میتن زنیهگی انسیان 
ابعاد دینیر نظر گراتن  های سیاسی انسان، اارا از در اسض، باعث شه  که اژوه  اعالیض اراکنه 

های  ، زیرا بیهون شینا ض زاوییه(81-81، 8811برزگر و سرارسض سادا ، )او، غیرممکن شود 
ها که همان قیهر  و  گوناگون روابط و تعامال  انسانی، اهمیهن چنوننی اعمال اراد  در میان آن

ف ایین مانیا تعریی بر (. 881، 8812سلیمی، )اهیر نخواهه بود  محل تجلی سیاسض اسض، امکان
ای کیه  مثابه قیهر  اسیض، بیه شییو  مورداستناد از سیاسض، در اژوه  ای  رو، تل ی سیاسض به

طور مشخص، محهود به عرصه عمومی دانسته نشیه  و در  سیاسض، محهود به عرصه  اصی و به
در ایین . شیود ای از زنیهگی انسیان، د ییل معرایی می های اجتماعی و در هر گوشیه اعالیض ههم

واقع ن طیه کیانونی توجیه   در. های اجتماعی اسض حیور سیاسض در همه تجربه د بردیهگا ، اعت ا
 ،ویچ به گفته آدریان لفض(. 81، 2666،  هیوود)یابه  تحلیل سیاسی، از دولض به جامعه انت ال می
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رسمی، عمومی و  صوصی،  های جمعی اجتماعی، رسمی یا غیر سیاسض در کانون همه اعالیض»
 (.81، 8811هیوود، )« اسضو جوامع  ،هادهاها، ن در همه گرو 

اوکیو بیر ایین . از قهر  نیی به اهم بهتر موضوع کمک کنه  رسه تعریف میشل اوکو نظر می به
قهر ناتوان ایر  شیود،  سطوح جامعه حلول دارد و هر عنصری هر  هقهر  در هم»: نظر اسض که

ای  ه، هیر ن طیه و هیر رابطیهقهر  در هر لحظ(. 806، 8871ضیمران، )«  ود موله قهر  اسض
واقع قهر  برای برقیراری  در. شود و هر جا که قهر  وجود دارد، م اومض نیی وجود دارد تولیه می

قیهر ، (. 20، 8812دریفوس و رابینو، ) ود، نیازمنه وجود شمار زیادی از ن اط م اومض اسض 
تیوان از او  و ارد و شنا تی کیه می کنه می  های ح ی ض را تولیه ها و آیین واقعیض، و قلمروهای ابژ 

اوکو با ارانه چنین تعریفی از قیهر  (. 212، 8811میلر، )آورد، به این تولیه بستنی دارد  دسض  به
قهر  تمیام . شونه م ابل قهر  نیستنه، بلکه مجاری آن محسوب می ها در  دهه که سوژ  نشان می

« زنیهگی»و شایه بتیوان گفیض، قیهر  اساسیا  ر گیرد و ازاین می های زنهگی انسان را دربر  ساحض
 (.881، 8811منوچهری و رنجار، )اسض 

هیا،  گیری آن دلیل بستر  ا  شکل  این اساس، رویهادها، اراینهها و کردارها را ناایه تنها به بر 
گراتن را   سیاسی و یا اراسیاسی دانسض، زیرا قابلیض سیاسی بودن و موضوع تحلیل سیاسی قرار غیر
شیود  تر از قلمیرو  صوصیی تل یی نمی لحاظ ماهیض، سیاسی ه  بنابراین، قلمرو حکومض، بهدارن

ظاهر  یار  از  گر سیاسی نیی بایه به متغیرهای به تحلیل(. 16، 8811برزگر و سرارسض سادا ، )
سیادگی مسیانل اقتصیادی را بیه اقتصیاددانان و مسیانل  توانیه به او نمی. حیطه سیاسض توجه کنیه

کیه شیرایط وجیودی تحیوال  سیاسیی،  ای انیهاز اژوهان واگهار کنه، بلکه تا  به تاریخ تاریخی را
 (.22، 8811های، ) توجه کنهها  آنبه گر سیاسی بایه  سیاسی هستنه، تحلیل  شرایط غیر

ای تایهیل شیه  و ایین  رشته شهن به کوششی بین این مانا، شنا ض سیاسض در عصر جهانی بر 
های اجتمیاعی، میسیر  های اراوان اهییه  سیاسی بهون شنا ض زاویه م امر معنای آن اسض که اه به

طرییق تعامیل و کین  مت ابیل   هیای گونیاگون از شناسی، ا ال ، و دان  ارهنگ، زیاایی. نیسض 
تواننه به درکی بهتر و سودمنهتر از زنهگی سیاسی انسان دسض یابنه و بر این مانا شیاهه رهیایی  می

 (.888، 8812سلیمی، )رهایی که به دور آن تنیه  شه ،  واهیم بود تهریجی سیاسض از حصا
ای دانی  سیاسیض، بیهیهی  رشیته با توجه به تعریفی که از سیاسض مطرح شه و شیرح ماهییض میان

عنوان یکیی  ای میان سیاسض و معماری به طورکلی رابطه توان نوعی ایرگهاری و ایراهیری و به اسض که می
 .شود توجهدر اینجا الزم اسض به چیستی معماری نیی . ترین هنرها یااض ربردیترین و کا از اجتماعی
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 (.80، 8812زاد ،  دیاا  و سیلطان)« سازد معماری، هنری اسض که مرز بین  ها و انسان را می»
ای از جینس و ریشیه  واژ   سا تن به تعایر هایهگر و ،«سا تن» معنای بهای  ریشهلحاظ  بهمعماری 

جییی سییکونض داشییتن در ایییایی  ،هسییتی انسییان درنهایییض. اسییض «کن بییودنسییا»و « هسییتن»
گیرد کیه  به این دلیل از سوی انسان انجام می« سا تن»  بنابراین، اعل معنایی نهارد «شه  سا ته»

انساِن اانی در زمیان و مکیان، آایرین  اییاها و   تنها معنای هستی. اسض« سکونض»او ناگییر از 
« آارییهگار»نو سا تن، بیه ت لییه از  سا تن، سپس تخری  کردن و باز از انسان با . کالاهها اسض

ترین هنرهیا در بعیه  معماری کامل»توان گفض،  این مانا می بر . کنه می« آارین » وی  اقهام به 
ایجییاد نظییم، (. 8178هایییهگر، .   و نییک116، 8870اکییوهی، بهمیین )« زمییان و مکییان اسییض

مثابیه   واقیع به دهیه، در که معماری در مرزهای سا ض جای میزمانی  ی هماهننی و ترکی  ایایی
چییی باییه طایعیض را   انسان، ای  از هر(. 101، 8870اکوهی، مرداد )گسستی از طایعض اسض 

مطیع  ود و وحشض را به آرام  تاهیل کنه، بایه زمین را به حیالتی درآورد کیه منیااع او را تیثمین 
معمیاری، (. 88، 8811،  شیپرد)ط انسان بیر طایعیض اسیض کنه  معماری یکی از ابیارهای تسل

شناسیی، نظیم و  بر اصیول هنهسیی و علیم زیاایی رییی ماتنی کار گراتن برنامه هنری اسض که با به
در   کیه جیان راسیکین چنان. دهی  ال  اییا آورد  نظم می وجود  هماهننی را از میان آشفتنی به

هایی کیه تحسیین  تصویر درآمه  از زیاایی اسض به هنری ،گویه، معماری می« هفض چراا»کتاب 
. شه  اسیض آاریه منظور اراهم کردن آسای  روان و نمایانهن قهر ،  ذهن بشری را براننیخته و به

توان معماری را هنر و علم طراحی بناهایی دانسض که بیاننر کیفیض زیاایی هنهسیی و  همچنین می
 (.872، 8811غفوری، )های روحی اسض  و قهر  ها هیجان

داننه که قادر اسض با ایجاد انسجام مکانی، نیوعی تیهاوم زمیانی  ترین هنرها می معماری را اجتماعی
کیه ویلییام میوریس  وجود آورد ییا چنان را در راستای آارینشی نوبنییاد بیرای شیکواایی ییک تمیهن، بیه

که جینی از تمیهن بشیری  مانیگیرد  تا ز معماری، تمام محیط بیرونی زنهگی بشر را دربر می»: گویه می
نیاز باشیم، زیرا معماری، مجموعه حک و اصیالحا  و تغییراتیی اسیض کیه  توانیم از آن بی هستیم، نمی

 (.81، 8،  8811،  ولو بنه)« کنه دگرگون می... زمین را  بر ایر نیازهای انسانی، تمام اوسته کر 
رو  با زنهگی مردم ایونه داشته باشه  ازایینانهاز  معماری  نهر  بتوان هنری یااض که به شایه به

هنیر معمیاری را . شیود می های ارهنگ هر قوم و هر دور  تاریخی محسوب  یکی از بارزترین جلو 
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تعمیم  انه، زییرا تصیویر، ابییار ارتایاطی میؤیرتر و بیا قابلییض دانسیته  ترین هنر تصویری کاربردی
جهی در انت یال اطالعیا ، مفیاهیم و احساسیا ، تو تصویر دارای توانایی قابل. تری اسض گسترد 

توانه حتی اراتر از مرزهای یک ارهنگ  ا  و در  نساض به زبان نوشتاری و شنیهاری، اسض و می
 (.88و  1، 8812زاد ،  دیاا  و سلطان)گیرد   توجه قرار  تر از یک سرزمین، مورد ای وسیع گستر 

توان گفض یک بنا ای  از هیر چییی،  ماری میدهی به ایا از طریق مع در توضیح چنوننی شکل
شود که وظیفه تعهیل دمای این دو محییط و تعیهیل  ای بین محیط دا ل و  ار  محسوب می واسطه
در مرحلییه دوم، بنییا همچییون ظراییی کییه مظییروف آن . دارد  عهییه  هییای ارگانیییک انسییان را به ویژگی

وگیری از بر ی دینیر از راتارهیا اسیض و های انسانی اسض، عامل ظهور بر ی راتارها، و جل اعالیض
گر  عنوان نیوعی اصیالح توان به آن بیه کنه، می چون حیطه راتارهای ایایی درون  ود را مشخص می

در مرحله سوم با توجه به اینکه بنا، برآورنه  اهیهاای اسیض و منجیر بیه . راتاری یک جامعه ننریسض
درنهاییض . اهییه  ارهننیی و نمیادین دانسیض تیوان آن را ییک شیود، می نوعی شنا ض در بیننه  می

اسیض و از ایین  شیه   سا تمان ماننه هر محصول تولیهی دینری با ارز  دادن به مصالح  ام تولیه 
اسیاس، ییک بنیا  این  بر . آیه می شمار  سازی منابع در طول زمان به گهاری و اایون جناه، نوعی سرمایه

واقع، چنوننی سا ض بنا،  در(. 00، 8811،  اتو)معه نیی دارد منابع جا  کننه مثابه تعهیل کارکردی به
بیا . بر چنوننی تثمین نیازهای زیستی انسان، راتار و ارهنگ حاکم بر جامعه و اقتصاد، تیثییراتی دارد

کیه بر یی معت هنیه، هنیر و  چنان. شود می های هنری بیرون رانه   این تعریف، معماری از دایر  رشته
چییی که ههای را تثمین کنه، از دایر  هنر بیرون اسیض  کامال  مجیا هستنه و هر  سودمنهی، دو عرصه

در . ایهیرد معماری از سازمانههی اجتماعی، انی و اقتصیادی تیثییر می(. 181، 2،  8811ولو،  بنه)
این نظر اسض که معماری از مظاهر جامعه بشری و تصویری از میردم اسیض و   ، بر  این راستا سالیوان

این دیهگا ، مطالعه معماری نه مطالعه هنیر، بلکیه مطالعیه شیرایط  اسیتنا  اجتمیاعی آن اسیض از 
، معماری را نیه محصیول مصیالح و  بر ی نیی همچون نیکالس اوزنر(. 881، 2،  8811ولو،  بنه)

انیه  کرد   های مختلیف تعرییف م اصه و نه محصول شرایط اجتماعی، بلکه حاصل تحول روح دور 
ویژ   چنین دیهگاهی باعث شه  اسض که در دنیای امروز، آیار مختلف هنری و بیه(. 16، 8811اتو، )

ارتااط تنناتننی بیا مفیاهیم و ( های هنر بهانیم یا  یر نظر از اینکه آن را در ذیل شا ه صرف)معماری 
هیا، اییاها،  ای که گاهی ایین ارتایاط منجیر بیه تولییه ایرم گونه به. کنه  انسانی ایها های علوم  انهیشه
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شناسیی،  توان رداای السیفه، زبان که می چنان. اسض های نوینی از معماری شه   ها و  وان  برداشض
دهی،  وان ، و ن یه  شناسی و علوم ارتااطا  را در شکل شناسی، جامعه شناسی، انسان ح و ، روان

 .معماری مشاهه  کرد
ای که در آن تولیه شه  اسض، دارای معنا  عنوان نوعی اراینه داللتی در بستر ارهننی معماری به

ای ارتایاطی در زمینیه ارهننیی جامعیه  توان آن را همچون وسییله شود  از این حیث می دانسته می
هایی برای انت ال به مخاطاان  ود اسض  بنابراین، معماری همچون  ایام  کرد که دربردارنه  مصرف

گویی  رسه و با هیهف ااسیخ به ظهور می« خاط اقناع م»و « گفتمان»های گروهی دینر، با  رسانه
اسض کیه متیثیر از قلمیرو زنیهگی روزمیر ،  اس بهیهی . گیرد می   کننهگان شکل به نیازهای مصرف

 (.8811مهر،  0دباا، )ارهنگ، اقتصاد، و سیاسض باشه 
درک ای بیرای  مثابیه رسیانه و اهییه  شناسانه به هنر، هنیر و ازجملیه معمیاری به  در ننا  انسان

سیو کیارکردی  ترتی ، معمیاری ازیک این به(. 87/1/8811اکوهی، . )شود می گراته  جامعه درنظر 
ای از ارهنگ و شرایط اجتمیاعی، اقتصیادی، و سیاسیی ییک جامعیه  صور  آیینه  نمادین دارد و به

ر و شکل  اصیی از تفکی  کننه دهنه  و ال ا ای، انت ال کنه و از سوی دینر، همچون رسانه عمل می
ای کیه ایتیر  گونیه   بهبشیودابییاری نییی   از آن اسیتفاد زنهگی اسض و از این نظر، بهیهی اسض کیه 

های سیاسی از  اسض، در طول تاریخ، رژیم  دانه و معت ه  ، معماری را شکلی از سیاسض می آیینمن
حتیی (. 27/2/8818آییینمن، )انیه  گراته  مثابه ابیار تالیغاتی  ود بسیار بهیر  از معماری و هنر به

های  ای سیاسیی اسیض و تنیوع در سیاک ناایهیر، عرصیه ای گریی گونیه بر ی معت هنه، معماری به
داننیه  های سیاسی می ها، مهاه  و السفه بینی ها، جهان معماری را ناشی از تنوع در باورها، آرمان

های تاریخی  دور  های سیاسی متفاو  در توان تثییر نظام این اساس، می بر (. 87، 8117،  آنوین)
دهی به ایاهای زیسض شهری و روستایی، مرزبنهی میان اییاهای  مختلف را در چنوننی شکل

حس  تفکیک طا یاتی و درنهاییض، برقیراری نظیم  عمومی و  صوصی، معماری مناطق مختلف بر
ه، عنوان نمونی   بیهکیردبررسیی  سا  وحشض از اراکنهگی و آشفتنی را در قال  مصادیق عینیی آن  به

واقیع  شود کیه در معنای ایجاد مرز بین ایای  صوصی و عمومی قلمهاد می ِصرف سا تن یک بنا به
رود وجیود میرز  طریق سا تن بنا، از دینران انتظار می ای از قهر  اسض، زیرا با تفکیک ایا از  جلو 

از سیوی (. 18، 8817اور،  میهنی)رسمیض شنا ته و به آن تعر  نکننیه  بین دو ایای یادشه  را به
 .دینر شایه بتوان مصادی ی را نیی از تثییر مت ابل معماری بر سیاسض یااض
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مثابه قهر  جاری در همه سطوح زنیهگی انسیان و  شه  از سیاسض به با توجه به تعریف مطرح
برابر این قهر ، اکنون زمان آن رسیه  اسض که مصادیق بیاننر رابطیه مییان  نیی وجود م اومض در 

شناسیی آن  عماری را در قال  اشار  بیه سییر تحیول تیاریخی معمیاری غیرب و ساکسیاسض و م
 .بررسی کنیم

 
 معماری یونان. 2

. دارد و تصیویری از الوهییض و ت یهس اسیض  معماری در یونان باستان بر شکل بیرونی بنا تثکییه
های  نسیاض های  هاگونیه، اعیهاد، و شه  در ایین دور ، بییاننر شیکل کارگراته هنهسه و تناس  به

آسای  هایان، به ضعف و ح یار   یود  عظمض بناها، انسان را در برابر ابعاد غول. انه آرمانی بود 
گا  می هیایی  در بیاور یونانییان هیر مکیانی کیه از ویژگی(. 100، 8870اکوهی، مرداد )سا ض  آ

در  هیایی را کیه طایعیض مکان. شیه شا ص بر وردار بود، به مظهری از  هایی  ا  تایهیل می
هیا ع یل و  هایی را کیه در آن و مکان  و هرا  ها غال  بود به  هایان کهن عالم درون زمین، دمتر آن

. دانسیتنه منتسی  می  آاولیو انیااط آدمی مکمل و متییاد نیروهیای عیالم زییر زمیین بیود، بیه
ایی کیه ه و مکان  شه، از آن زنوس عنوان یک کل یکپارچه درک می ها حیا  به هایی که در آن مکان
ننهاان شیهرها و طرایهار معمیاران و   آوردنه، متعلق به آتنه وجود می به  ها اجتماع ها انسان در آن

(.10و  11، 8818،  شولتس نوربرگ)ایکرتراشان بود 
شهرهای یونان، اغلی  از   ی های موجود در دولض های چهارم و انجم ای  از میالد، حکومض در سه 

 شیهرهای  ی  تیرین دولیض عنوان یکیی از مهم عنوان نمونه در آتن به اسی بودنه  بهنوع الینارشی و یا دموکر
ای که شهرونهان بالغ، عیو مجلس ملیی آتین بودنیه و  گونه بود  به حکومض دموکراسی برقرار  یونان،

بیر ایین مانیا (. 81-18، 8810عناییض، )شهر شیرکض داشیتنه  ی شکل مست یم در ادار  امور دولض به
نوعی گرای  به شیو  دموکراتیک، قهاسض مرز و مالکییض  در شیو  معماری یونان باستان نیی بهتوان  می

منظور گردهمیایی و تجمیع شیهرونهان را  هیایی بیه گراییی و نییی تعاییه مکان  صوصی، نیوعی درون
وار و  شیه کیه صیفض برجسیته آن، مجسیمه های منفرد تشکیل می عالم یونانی از مکان. مشاهه  کرد
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از سوی دینر، در شهر یونیانی، یکیی از (. 11، 8818شولتس،   نوربرگ)شود  می ا بودن دانسته تکثرگر
بود که کارکردهایی همچیون  ، نیی تعایه شه   ترین ایاهای عمومی در کل تاریخ، یعنی آگورا برجسته
س، های مجلی عمومی شهر و محل گردهمایی و مااحثه سیاسی، بازار، محل است رار سیا تمان میهان 

 (.818، 8110الرنس و تاملینسون، :   نک228، 8817اور،  مهنی)دادگا  و معابه بود 
، امیا بر یی (221، 8817اور،  مهنی)شه  تنهایی ههف غایی تل ی می ها هر بنایی به برای یونانی

نیی معت هنه که دستاوردهای معماری شکوهمنه یونان، حاصل وجود ااراد قهرتمنیه بیود  اسیض، نیه 
توان ن   سیاسیض  حتی اگر از این منظر نیی به موضوع بننریم، باز هم نمی. های دموکراتیک آن کمیته

توان به اقهاما  اریکلس، رهار نظیامی  عنوان مثال، می نادیه  گراض  به  گیری این معماری را در شکل
چشیمنیر کوشیه بیا سیا تن بناهیای  ای  از میالد، اشار  کرد که می 116تا  121و سیاسی آتن در 

سیاسیی  ویژ  بازسازی معاه اارتنون که به آتنه، الهه ننهاان آتن، وقف شه  بود، بر برتیری  عمومی و به
 (.10-17، 8816وتکین، )آتن تثکیه کنه و اسااب حساد  جهان باستان شود 

معنای توزیع کردن، تحض مالکییض درآوردن  به" "معنای قانون، از ریشه  به" "واژ  
شیهر،   ی  قانون دولض(. 08، 8111آرنض، )اسض  یااتن، مشتق شه    چییی که توزیع شه  و سکونض آن

در . کیرد شه که تعهادی  انوار سیاکن در جامعیه سیاسیی را محصیور می درواقع به دیواری گفته می
هون شه و یک قطعیه زمیین بی می همین راستا بایه بین هر دو  انواد  یک ایای ایییکی درنظر گراته 

ای کیه بناهیا بیه یکیهینر تکییه  گونیه کرد  به می مالک، ملک محل سکونض دو  انواد  را از هم جها 
لحاظ سا ض  های  انه یونانی، هم به واقع یکی از ویژگی در(. 16-18، 8817اور،  مهنی)دادنه  نمی

 (.862، 8818نوربرگ شولتس، )گرایی آن اسض  درونی و هم موقعیض بیرونی بنا، حالض درون
 

 معماری روم. 3
عیالم رومیی بیر الف عیالم یونیانی، همیوار  بیر . ویژگی مهم معماری روم، ایایی بودن آن اسیض

آن،   ای نمادین از آن ترسیم شود، بارزترین ویژگیی منه که اگر ن شه اایتخض متمرکی بود  جهانی کانون
وجود  مراتای را بیه ی سلسیلهگرا کیه نظیام نوعی معماری وحه . های مرکیگرا  واهه بود شاکه جاد 

با سیا تارهایی شیایه بیه  کوچکهایی  شهرها را عالم. بودها  ای از را  شهر رم در کانون شاکه. آورد می
بر این مانیا هیر بنیا نماینیه  کیل و هیر . کردنه دانستنه و بناها را با النوهای یکسان، تکرار می هم می

شیود کیه اییاهای  رو گفته می ه آن تعلق داشض  ازاینمکان، یادآور نظم عالمی بود که شهرونه روم ب
رسیه  نظر می بیه (.827و  11، 8818نیوربرگ شیولتس، )کردنیه  رومی، حهاکثر امنیض را ایراهم می
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توجیه در معمیاری روم باسیتان،  منیه مورد گرایی، تمرکیگراییی، و تعامیل نظام های وحیه  ویژگی
کیه ایلسیواان رواقیی،  چنان. بررسی باشیه عصر قابلتثییر السفه رواقی رایج در این  نوعی تحض  به

ها همیه میردم از  از دیهگا  آن. دانستنه ها را اعیای جامعه ینانه جهانی و برابر با یکهینر می انسان
کیه رومییان  هننامی(. 822-828، 8810عنایض، )تعلق داشتنه « شهر جهان»هر طا ه و ملیض به 

های السیفی مطیرح در  ن ارمانروا شهنه، از میان همه مکت ای  از میالد، بر یونانیا 810در سال 
.(821، 8810عنایض، )این سرزمین، به ااکار و آرای رواقیان تمایل بیشتری نشان دادنه 

شکل مست ل، همچیون جینیی از ییک  کننه و نه به در معماری رومی، اجیای بنا با هم کار می
  (860، 8818نیوربرگ شیولتس، )م بر بنا اسض نظام، و هر جیء تابع مااو   ود، یعنی نظام حاک

بییاننر نمیادین نظمیی جهیانی   سا ته دیوکلیتیانوس  نمونه، کاخ امپراطوری در اسپاالتو عنوان  به
اهمیض معمیاری در . شه عنوان قهرتی متعالی شنا ته می اسض، زیرا امپراطور در م ام آاریهگار، به

،  ،  های مرز و محهود  و ژانیوس که ترمینوس انکارکردهای  هایان رومی نیی مشهود اسض، چن
توانسض در یک زمان، هیم بییرون بنیا و  های عمومی بود و با دو چهر  می ها و درواز   های ورودی

 یهایان . شیه می ، محیاا  شیهر و کشیور شینا ته  هم درون آن را مشاهه  کنه  همچنین ژوایتر
اطور هموار  کارهای  هایان را برعهه  داشیض شهنه و امپر رومی نه شخصیض، بلکه نیرو تل ی می

و از ایین حییث، مظهیر اراد  الهیی بیود و ایین اعمیال بیا سیا تن یادبودهیایی همچیون سیتون و 
یک از بناهای یونیانی، مشیخص نیسیض، امیا  تاریخ احهاث هیچ. آمه نمای  درمی نصر  به طا 

همی هستنه  بنیابراین، بناهیای های تاریخی م ها و لحظه همه بناهای شا ص رومی، نشاننر زمان
امپراطیور و کیاخ معایه او، . آینه می شمار  شا ص رومی، تعین حکومض جهانی روم و تاریخ آن به

 (.821، 8818نوربرگ شولتس، )انه  کانون این جهان بود 
 

 قرون وسطی. 4
در  شیه و شیهرهای اروایایی ترین ایر معماری در ارواا محسوب می در قرون وسطی، کلیسا، مهم

بخشیه، امیا معمیاری کلیسیای قیرون  نوعی به شهر، هویض و معنا می  سیطر  کلیسایی بودنه که به
توان متیثیر از  این تفاو  را می. هایی داشض وسطی با معماری کلیساها در صهر مسیحیض، تفاو 

اس از رسیمی شیهن مسییحیض در امپراطیوری روم، ازآنجاکیه . مناقشه میان دین و دولض دانسض
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دانسض که در امور کلیسا مها له کنه،  راطور نیی به آیین مسیحیض گرویه  بود،  ود را محق میامپ
  (882، 8810عناییض، )این مسئله درنهایض منجر به بر وردهای اراوانی میان کلیسا و دولض شه 

در همین راسیتا بر یی . که کلیسا نیی مهعی محق بودن  ود برای مها له در امور دولض بود چنان
جمله سنض اگوستینوس، موضوع برتری و ارمیانروایی کلیسیا بیر دولیض را  انهیشمنهان مسیحی از

دانسیض و دولیض را  آسمانی در این جهیان می  کردنه، زیرا اگوستینوس کلیسا را نماینه  شهر  مطرح
ا بیر ایین مانی(. 881، 8810عنایض، )زمینی که گناهکاران را در  ود جای داد  اسض   نماینه  شهر 

انسانی بود که بیرای ییااتن و ادراک  هاونیه، بیه   دهنه معماری کلیسای صهر مسیحیض که نشان
کننیه  ایین  آاریننیه  و ابهاع. داد  بود، جای  ود را به معماری ساک رومیانه درون  ود سفر کرد  

اعی از داشض  ها را به این عالم بیاورد و نیوعی تل یی اوییا و اجتمی معماری، انسانی بود که قصه 
نیوربرگ )وجود آورد که انجام چنین کاری مستلیم مها له احکام کلیسا در حکومض بیود  کلیسا به

(.261، 8818شولتس، 
کیرد کیه بیر الف  تیوان بیه ایین مسیئله اشیار   دربار  بناهای مسیکونی در قیرون وسیطی می

کردنه، بازرگانیان  گی میها که در صومعه و رعایا که در کلاه زنه زادگان که در قلعه و کشی   اشراف
های  انه به مفهوم میهرن آن را  سکونض داشتنه  بنابراین، ریشه«  انه»و طا ه متوسط نوظهور در 

نکته جال  توجه این اسض (. 866، 8817اور،  مهنی)وجو کرد  بایه در اوا ر قرون وسطی جسض
مشیهود نایود،  کار و که در دور  یادشه ، مرز مشخصی مییان زنیهگی  صوصیی و زنیهگی کسی 

شه که محلی برای زنهگی و کیار، هیر دو،  های بورژوازی از تاالری بیرگ تشکیل می که  انه چنان
بود و همه امور  صوصی همچیون  یواب و  یوردن غیها و امیور عمیومی همچیون ایهیرایی از 

م ای که زنهگی شخصی در بین عمیو گونه شهنه  به مهمان، کار، و تجار ، در همین ایا انجام می
ها در این عصر، دارای معنا و شخصیض مخصو  بیه  مکان(. 812، 8178اریس، )شه  می سپری 

های  شهنه، بر الف  انیه گهاری می ها نام های کلیسا، شمشیرها و توپ  ود بودنه و ماننه ناقوس
. هیای میادی و اقتصیادی هسیتنه نوعی بییاننر ارز  شونه و به گهاری می مهرن که با اعهاد شمار 

(.21-81، 8110اینسکی، ری)
 

 رنسانس. 5
زمین،  رنسانس، با ترغی  اروااییان به بازگشض به هنر و ادبیا  و ایشینه ذوقی و ع لی تمهن مغرب

 واهانه رومی، آنیان را بیه تح ییق و اجتهیاد براننیخیض    های آزادی ویژ  به هنر یونانی و انهیشه به
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ها میورد تردییه واقیع شیه و  ها و آمو تیه تمیام دانسیته ای که در اوا ر قرن اانیدهم میالدی گونه به
رو تحوال  رنسیانس و    ازاین(816، 8810عنایض، )گراض  قرار ارس  مورد  هرگونه حکم قطعی

های مختلیف زنیهگی  جنایهبیر دیین و آغیاز جیهایی دیین از سیاسیض،   ای آن، جنا  اصالح  در 
در این زمان، ایین انهیشیه کیه بشیر قیادر . اشضگهاروااییان ازجمله سیاسض، اقتصاد، و هنر تثییر 

توسط « ارسپکتیو»کنه، با ابهاع   برقرار کردن نظم منط ی در جهان با آاریهگار  ود رقابض اسض در 
تیوان ابیهاع ارسیپکتیو را بییاننر  می(. 207، 8816وتکیین، )کیرد  ارصض بییان اییها   برونلسکی

نیسم دانسض، زیرا ارسیپکتیو بازنمیایی واقعییض حاکمیض انسان بر سرنوشض  وی  و آغازگر اوما
شیهنه، بیه تصیویر  که از سیوی انسیان دییه  می اشیاء بایه چنان. کرد« ارد»عینی را تابع ننا  یک 

هیری از بیننیه  بیر  یود داشیض   که واقعا  بودنیه و ازایین آمهنه، نه چنان می در رو هیر تصیویری، مر
کرد و معمیاری  جهان را در قال  اعهاد تصور می انسان رنسانس،(. 107، 8870اکوهی، مرداد )

در ایین راسیتا شیهرهای . انهاشض که رسالض آن، مشهود کردن نظم جهان بود را علمی ریاضی می
بر نظم ریاضی عینییض  کردنه، بلکه به عالمی ماتنی  ها را مجسم نمی  رنسانسی، دینر اننار  شهر

معنیایی  ر مرکی این شهر، کاخ حاکم، کانون د. بخشیهنه که تحض حکومض حاکمی مستاه بود می
(.278و  278، 8818شولتس، نوربرگ )بود  جهیهی اهیه آورد  

وجود آمهن بنای جهیهی به نام  تحول جاینا  حاکم و طا ه اشراف در دور  رنسانس منجر به به
و طرییق ابعیاد  شه کیه هیم نمیادی از قیهر ، و هیم مظهیر ارهنیگ و هنیر بیود و از « شهر کاخ»

طا یه اشیراف و (. 271، 8818شیولتس، نیوربرگ )کرد  می  اردا ت ، جاینا  ساکنان  را معرای
کردنیه  بیر روی  یاک  هیای مهیم و مسیلط شیهر بنیا می یروتمنهان، اغل  قصر  ود را در مکان

سیا تمان ایین کیاخ بیر مانیای نیوعی . تر تر و مرتفع ای برجسته شکل و یا گوشه ای ای جییر  منط ه
تیرین بخی ، طا یه  مهم. بود شه که از نمای  ارجی آن نیی کامال  مشهود  می  رات  سا تهم سلسله

تر سیا ته  جمعییض هیای کم تر و  انواد  اهمییض های کم های باالتر برای اسیتفاد  بود و طا ه  اول
راتنیه و در  کار می چین در سطوح ایایینی بیه  های  شن سنگ در نمای بیرونی نیی قطعه. شهنه می
 (.281و  282، 8811کول، )های صاف و مسطح  وح باالیی، سنگسط

ها، ویالها، و کلیساها، همه به سفار  اادشا  و طا ا  بیاال سیا ته  بناهای مهم ازجمله کاخ
شهنه و معمیاران مشیهور در اسیتخهام اعییای ایین طا یا  بودنیه  همچیون یولییوس دوم،  می 

نظییر هنیر و معمیاری بیود و دونیاتو  طرایهاران بی های ااای کیه از امپراطور و اس ف اعظم ایالض
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ایین اسیاس بیود کیه  بر ( 212، 8816وتکین، )برامانته، میکل آنژ، و رااانل را در استخهام داشض 
تر و بیا تینینیا   م ایسه با بناهای  صوصی، باشکو  مههای، بایه در  بناهای عمومی مههای و غیر

کیه  همیض آنشهنه تا بر ا بیشتر سا ته و اردا ته می ها، بازتیابی از قیهر   حتی  یابان. شود  ها تث
ای از قهر  ایاینه  حکومض سکوالر و ظهور  واقع ایای عمومی، جلو  در. ایاینه  حکومض بودنه

 (.221و  227، 8817اور،  مهنی)عصر  رد بود 
ایین تحیول . هرسیان  یااتن قرون وسطی ییاری  دینی نیی به اایان  بر رنسانس، نهیض اصالح  عالو 

ها تحیض تعیالیم  اکر ارواایی، قرن. بود بیرگ با تیعیف حاکمیض کلیسا و اایای  قهر  علم همرا  
. توجهی نهاشیض و به همیین دلییل، در علیم، ایشیراض قابیل بودمهرسه و احکام کلیسا    شک اهل

هیا را جییء  کیه آنواقع، اهل مهرسه در مورد دستنا  کاننا  به اصول و مفروضاتی اعت اد داشیتنه  در
  دانستنه و انکار این اصول، مساوی با تعر  به اسیاس مسییحیض محسیوب ارکان ایمان مسیحی می

ها را ایایا   بیودن ایین مفروضیه با اکتشااا   یود، باطیل  87و  80های  شه، اما دانشمنهان سه  می
، 8810عناییض، )تنه ترمیمی وارد سیا  قابیل های غیر کردنه و به بنیادهای معارف اهل مهرسه ضیربه

دینی، حرکتی از درون مسیحیض، و مهعی تطهییر ایمیان   از سوی دینر، نهیض اصالح(. 810-807
اصالحا  مههای اروتستان، زمینه ت ویض اقتهار اادشیاهان و تحکییم . ها بود مسیحیض از نا الصی

زمنه همراهیی اادشیا  کرد، زیرا انجام این اصالحا ، نیا  های سلطنتی ارواا را اراهم قهر  حکومض
ملیی و واحیه  گیری وحیه   در ارواا اادشا ، تنهیا مرکییی بیود کیه امکیان شیکل. و شاهیادگان بود

های اقتیهار  داشض، به این دلیل کیه تمیامی ااییه نام ملض، در دایر  اقتهار او وجود  اجتماعی مست ل به 
 (.108-102 ،2،  8808ااستر، )بود  چرای کلیسا، دچار تیلیل شه   و چون بی

آرایی کشیورهای  های مختلف مههای در نیمه اول قیرن هفیههم، بیه صیف مشاجر  میان ارقه
مهه  همچون ارانسه، اسپانیا، و  سو کشورهای کاتولیک ازیک. ارواایی در م ابل یکهینر انجامیه

مههای همچیون اننلسیتان، آلمیان، و هلنیه، کیه  ارتغال و از سیوی دینیر، کشیورهای اروتسیتان
در همیین دور  . شیه های کاتولیک و اروتستان منجیر  هایض، به ت سیم کلیسا و جهایی سرزمیندرن

. اسیض ساک هنری رایج در ارواا معرایی شیه  «  باروک»، 8716تا  8066های  زمانی و بین سال
هیای  شهن هنر باروک و تثکیه دوبیار  بیر ارز  این اسض که ایونه تنناتننی میان مطرح  اعت اد بر 

از این حییث، . بود، وجود دارد  دار شه  سای کاتولیک رم، که در جریان اصالحا  دینی  هشهکلی
مهه  ارواا و در م ابلیه  گیری آن در کشورهای کاتولیک شهر رم زادگا  باروک اسض و تهاوم و او 

هیا و  بر  و زر (. 801، 8811مسیعود،  بیانی . )بررسیی اسیض مهه  قابل با کشورهای اروتستان
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ینا  معماری ساک باروک، جاذبه زیادی بیرای کشیورهای کاتولییک داشیض کیه عمیهتا  دارای تین
در م ابیل، کشیورهای اروتسیتان همچیون اننلسیتان، . های سلطنتی و استاهادی بودنیه حکومض

(.878، 8811مسعود،  بانی )دانستنه  ای بینانه با ارهنگ  وی  می باروک را اهیه 
واقع، جهیان  نمای  اقتهار و عظمض مهه  کاتولیک اسض و درنوعی  معماری ساک باروک به

وتکیین، )داد  اسیض   کننه  نظم  ها بر  زمینی، بیان و دانه که در آن، زر  مثابه صحنه تئاتر می را به
های هفیههم و  های قهرتمنیه سیه  توان بازتاب نظام وصف، معماری باروک را می بااین (.118، 8816

شیکلی نمیادین،  سیاسی متمرکی ارانسه کیه به کلیسای اعظم کاتولیک رم و نظام ویژ   هجههم دانسض، به
بخشیی، بییان  صور  ترکیای ینانیه از اوییایی و نظام های قهرتمنه و متمرکی را به سازمان استوار این نظام

، علمیی، رو مراکیی دینیی یابه  ازاین ظاهر متناقض، در ایونه با یک مرکی، معنا می به هاین دو جنا. کرد می
ها بننریم، هیچ میرز اییایی نهاشیتنه،  اقتصادی، و سیاسی، بازتاب نیروهایی بودنه که اگر از مرکی به آن

نهایض ادامیه  توانسض تا بی شه و می ای یابض آغاز می این نیروها از ن طه. انه بلکه دارای  صلتی اویا بود 
کنیه و گیواهی  ینان و ایروزی حکایض میمعماری باروک از اطم»(. 817، 8818شولتس،  نوربرگ )یابه 

مشیغولی تیاز   این دل. های سه  شانیدهم از دسض راته بود اسض بر بازیابی اایناهی که در نخستین دهه
منتها، قیهر  اقنیاعی  مرکی مسلط، گستر  بی: اسض های اصلی ایای باروک بیان شه   طریق ویژگی  از

مشترک اسض، زیرا این مرکی مظهر اصولی بیود کیه نظیام های باروک  مرکی مسلط در همه نظام. و حجمی
 (.818، 8818شولتس،  نوربرگ )« سا ض را معنادار می

 
 عصر روشنگری و انقالب صنعتی. 6

در ایین دوران، . از نیمه قرن هجههم تا نیمه قرن نوزدهم، روابط جامعه و معماری دچار تحوالتی شه
هیای  و ان الب  تحیوال  ناشیی از نهییض روشیننری با توجیه بیه تیثییر ،تحوال  معماریبایه به 

بیه گیرای  بیه  نوعی منجیر  سو نهیض روشننری و  ردگرایی به ازیک. کرداجتماعی و صنعتی توجه 
 ساک نئوکالسیسیسم

در  ییی (101، 8818  سیهصیهر،) تمایل به بازآارینی هنر یونان و روم باسیتان  یی 
ن اننلستان، یادآور قهر  دولض، همسان با قهر  که در بر ی کشورها همچو معماری شه  چنان

های جهان باستان بود و در بر ی همچون آلمان، نماد اتحاد و حیور مسیلط سیاسیی  امپراطوری
    یواهی محسیوب هیای جمهوری ، در ارانسه، مظهر ارز (862و  210، 8811کول، )ملض بود 

تثسییس و هیم بیرای  ای جمهیوری تاز هی کردن ارز   منظور مجسم شه و در امریکا نیی، هم به می
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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شیه  کار گراتیه می المللیی بیه های اقتصادی و نظامی در عرصه بین کس  اعتاار و اوشانهن ضعف
داشیتن تحیوال  انیی و   ایی  از سوی دینر، ان الب صنعتی نیی با در(. 211، 2،  8811ولو،  بنه)

 .ه شهاجتماعی، باعث تنوع در اقسام بناها و استفاد  از مصالح جهی
های اجتماعی بیود کیه در قیرن هجیههم در کشیورهای  روشننری، جنا  اکری  واهان دگرگونی

ها و  داوری بخشی ع ل بشر از ای  ههف اصلی روشننران، رهایی. روا  ایها کرد( و نیی امریکا)ارواایی 
ها باور داشتنه که ع ل  آن. منظور انجام اصالحا  سیاسی و اجتماعی بود کارگیری  رد به موهوما  و به

(. 820، 8812عیالم، )انسان، توانایی شنا ض قیوانین حیاکم بیر نظیام هسیتی و بهایود زنیهگی را دارد 
 هدرنتیج. همرا   واهه داشض این نظر بودنه که ایشراض  رد، رشه آزادی را نیی به  ایلسواان روشننری بر

های اادشاهی استاهادی و نهادهای وابسیته بیه آن، دچیار تیلییل شیه  هایی بود که اایه ترویج چنین آموز 
در بحث از معماری قیرن « ایای گشود »شهن مفهوم  شایه بتوان مطرح (. 820-827، 8812عالم، )
محیطیی نامحیهود و  معنای  ییال ایای گشود  به. کرد نوزدهم را نیی در قال  بحث روشننری بررسی  

بسط آزادی انتخاب و قانل   دهنه این آزادی، نشان. توانه آزادانه عمل کنه ایوسته اسض که در آن، آدمی می
تیوان گفیض،  حتیی می(. 186، 8818شیولتس،  نوربرگ)شهن جایناهی برتر برای  یرد انسیان اسیض  

اسض، زییرا اییای  بود  « ی، و برادریآزادی، برابر»بخشیهن به آرمان  ای تح ق  معماری در این دور  در
همچنیین . شه گشود ، بیان آرمان آزادی انسان بود، بر الف ایای باروک که در نظامی منسجم اجرا می

ای عادالنیه و براسیاس  گونیه به اعت اد بر ی در این دور ، معماری وظیفه توزیع دوبار  کاالهای هنری، به
شه   مرات  اجتماعی  اصی ت سیم نا  در گهشته براساس سلسلهنیازهای جامعه را داشض، زیرا این امکا

عنوان بنیایی نوظهیور، بییان نمیادین نیوعی    درنهایض اینکه نمایشنا ، بیه(81، 8 ،  8811ولو،  بنه)بود 
های مختلیف را در  ها و ملض ها، کار انه توانسض تمام تولیها  شرکض شه که می برادری جهیه تل ی می

 (.181، 8818شولتس،  نوربرگ)بنهارد   یک مکان به نمای 
های اجتماعی و صنعتی بر معماری این دور  زمانی نییی  در کنار آیار نهیض روشننری، آیار ان الب

تیا ایی  از ایین . های جهییهی از سیا تمان شیه شهن گونیه طوری که باعث مطرح  توجه اسض، به قابل
ی که حتی اطالعا  زیادی در میورد بناهیای معمیولی ترین بناها بودنه، تا حه دوران، کلیسا و کاخ، مهم

داد  و  دسیض  اهمییض وییژ   یود را از  ،ها در دسض نیسض، اما از این زمان، کلیسا و کیاخ و تحوال  آن
گیری بناهیایی همچیون نمایشینا ،  نتیجه شاهه شکل ، دریااتنه اولویض ،بناهای مرتاط با کار و سکونض

ا انه و موز  هستیم که بیاننر ظهور شکل جهییهی از زنیهگی و حامیل کار انه، سا تمان اداری، تماش
  شهن وجه کارکردی، برای منفعض و استفاد  روزانه مردم شیکل ای هستنه و با برجسته  وجودی تاز  معانی 

 (.286، 8817اور،    مهنی168، 8818شولتس،    نوربرگ 110، 8816وتکین، . نک)انه  گراته
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میوز  را کلیسیایی »: کنه می گونه بیان جهیه نمایاننر در این بناها را اینشولتس، معانی  نوربرگ
آوردنه، مظهر معاهی تاز  برای ارست  همه  می آیار انسان را گرد  هکه در آن، هم شمردنه، جایی می

در مسیکن، اییای کوچیک و کارآمیه عیالم  صوصیی را بییان نمیادین ح ی یض ...  هایان هنر
بیر الف عیالم . جای اسطور  و دیین نشیانه داری، ااسانه اریان را به ایهجامعه سرم... شمردنه می

 انه مظهیر جنایه  ، موز  و عالم  صوصی  انه، نمای [شناسی کالسیک بر زیاایی ماتنی]آاولونی 
هیای جامعییه  و سیرانجام، نمایشینا ، مظهییر ارز ... وجیود بییود[ لنییام آزاد و بی]دییو نوسیسیی 

  نییوربرگ)« نییه و سییا تمان اداری مظهییر نیروهییای تولیییهی آن بییودداری جهیییه، و کار ا سیرمایه
 (.168، 8818شولتس، 

توان گفض، در ای ظهور اردگراییی و بیاور  دربار  بناهای  صوصی و مسکونی این دور  نیی می
ای که  گونه ای تاهیل شه  به به آزادی،  انه از محل زنهگی اجتماعی به ایای زنهگی  انواد  هسته

هیای  م ایسه با دور  های بیشتری شه و از سوی دینر، در  وازی معمولی شامل تعهاد اتا  انه بورژ
اور،  میهنی)شه، بیشتر شکل مسکونی به  یود گرایض  می کار نیی تل ی  و ای  که  انه محل کس 

تحیوال   هنتیجی در. ای دینیر بیود گونیه ، اما شرایط، برای طا ا  اایین و کارگران به(868، 8817
های مسکونی در ایین  های گسترد  به شهرهای بیرگ، بنا ویژ  مهاجر  ز ان الب صنعتی و بهناشی ا

های صینعتی و  کیه ایشیراض حالی در. کردنیه  گونه رشه شکلی قارچ ها به شهرها و مناطق اطراف آن
های منسیوخ  ساز این بناها نهاشض و به شییو  و انون جهیه سا تمانی، هیچ تثییری بر نحو  سا ض

، 8811ولو،  بنیه. )شیهنه زد  و سوداگرانه سا ته می های ای  و حتی بهتر، در شرایطی شتاب  دور
های کارگران صنعتی مهاجر، همچون دستمیدها و شرایط کارشیان، وابسیته بیه   وابنا (. 00، 8 

ها را در سطح کمتیرین میییان ممکین بیرای ادامیه ب یا ننیه  داری، آن بازار و مناساا  نظام سرمایه
های  یود،  ها به توصیه آدام اسمیض، برای اردا ض بههی هجههم، دولض  از اوا ر قرن. داشض یم 

دسیض  های بیایر شیهری به نتیجه بسیاری از زمین  اراضی  الصه را به معر  ارو  گهاشتنه و در
در «  ها وبفرو  بسیاز»اصیطالح   هیای سیودجو ییا به این گرو . سودجویان بخ   صوصی ااتاد

سیا تنه و بیه چیییی جیی  شکل می هایی دلنیر و یک آورد  بودنه،  انه  دسض ی که تاز  بههای زمین
ها و   انیه« وضیعیض طا یه کیارگر»اردری  اننلیس نییی در کتیاب . دادنه سود  ود اهمیض نمی

ولو،  بنیه)های ا یرنشین و طا ه کیارگر در دور  زمیانی میورد بحیث را توصییف کیرد  اسیض  محله
8811  ،8 ،862-11.) 
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در ارانسه، گروهی از معماران جوان ازجمله ژیلار، دوبان، البروسیض و وودواییه تحیض تیثییر 
های ا القیی و اجتمیاعی،  کارگیری آرمان اوریه، با به های سوسیالیستی سن سیمون و شارل انهیشه

 تیوان مسیانل اجتمیاعی را از کردنه کیه می کردنه و گمان می برای سامانههی به معماری تال  می
هیای  که البروسض معت ه بود، معمیاری بازتیابی از آرزوهیا و آرمان طریق معماری حل کرد  چنان 

هیای ایشینهادی سیا ض  رو برای اصیالح و بهایود شیهرهای صینعتی، طرح ازاین. اجتماعی اسض
شیهرهای  جملیه آرمان از(. 187و  180، 8816وتکیین، )دادنیه  شهرهای مختلفیی را ارانیه  آرمان

از ژان « (اامیلیسیتر)هیا  تعاونی  انواد »،  رابر  اوون« های تعاونی شرکض»توان به  یایشنهادی م
ولو،  بنیه. نیک)کرد   اشار   از اتین کابه«  ایکاریا»و   از شارل اوریه«  ااالنستری»باتیسض گودن، 

8811  ،8 ،281-221.) 
کارگیری  شیه، بیه   نکته دینری که در بررسی ایامههای گسیترد  ان یالب صینعتی بیه آن اشیار 

عمل بیشتری  مصالح جهیه ازجمله آهن، شیشه، و اوالد بود که در سا ض بناها، کارایی و سرعض 
ایر گوسیتاو ( 8117-8111)«  بر  ایفل»و   ایر ژوزف ااکستن( 8116)«  کاخ بلورین». داشض

، 8811ولو،  بنیه. نک)های برجسته معماری مهرن با استفاد  از مصالح جهیه هستنه  ، نمونه ایفل
ننییاران، سییا ض کییاخ بلییورین را ن طییه آغییازین  ای کییه تاریخ گونییه   به(817-818و  878-807

بار اییای  کیاخ بلیورین بیرای نخسیتین(. 811، 8811مسیعود،  بیانی )داننیه  معماری مهرن می
بیود  بود که در آن دیواری شفاف از جنس شیشه، مرز ایای درون و بیرون ای را ترسیم کرد   گشود 
یک از دو سوی  ود ناود، بلکیه  معنای تیاد و نفی کردن هیچ ای به رو دینر این دیوار شیشه و ازاین

صه متیری، بییانی  ای آهنی با ارتفاع چنه بر  ایفل نیی ساز . ها بود ای ارگانیک میان آن بیاننر رابطه
ای مردمیی  هین، میاد آ»(. 107، 8870اکوهی، میرداد )مهرن بود   از اایان ح ار  آهن در دور 

اهیری و  میهن، ترکی  شهن، تثییراهیری از محیط  شکل ای که با قابلیض انعطاف، تغییر بود  ماد 
ای بیود  سینگ، میاد . گرایض می برابیر سینگ، قیرار  کالم با ناکامل و معیوب بودن ، در  و در یک

: عیی  ای کامیل و بی ناایهیر از محییط، میاد  ناشیهنی، تثییر اشراای، بهون انعطاف، سخض و  م
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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آهین بیه انسیان شیااهض داشیض، . غ   یهایان برابر استاهاد بیی ها در  دموکراسی مغشو  انسان
برابر طایعض، ضعیف و شکننه  بود و در همان حال، همچون انسان سرسخض و  همچون انسان در 

هماننه انسان مهرن، آهن، . برابر آن   کشیه  و آزاردیه  از طایعض، اما سرک  و م اوم در هرچنه درد
 (.101، 8870اکوهی، مرداد )« شهن بود زاد  عصر صنعتی

تیوان بیه آن اشیار  کیرد، تحیول در روابیط  عنوان ایامه تحوال  قرن نوزدهم می مسئله دینری که به
. داران اجتماعی، قشربنهی و تماییگیینی در جامعه مهرن اسض، همچون شکاف میان کارگران و کار انیه

ها نیی هنجیاری بودنیه، ماننیه تیال  بیرای ایجیاد تمیایی در معمیاری بناهیای  ن تماییگیینیبر ی از ای
یکی از اقهاما  مهم در این زمینه، جهاسازی محل سکونض از محیل کیار بیود کیه در قالی  . مسکونی

نیه جهایی هنجارگو  کننه های لیارالیستی نیی مشو  و ترویج ویژ  اینکه سیاسض گرایی مطرح شه، به  حومه
زمیان بیا ایین تفکییک عرصیه عمیومی و  هم. و مشخصی میان قلمروهای عمومی و  صوصیی بودنیه

ای  گونیه   بهشهها نیی توجه  جهاسازی ایاهای عمومی و  صوصی درون  انهبه  صوصی در جامعه، 
گراتن اتا   صوصی برای اعییای  یانواد   نظر  که جهایی بخ  مستخهمان از بخ  اصلی  انه و در

بیر جیهایی مسیتخهمان از اعییای  یانواد ،  مرات  اجتمیاعی، مانی رو سلسیله داشض  ازاین   دناال را به
های مسیکونی نییی  مرات  در سیا تمان ارزنهان از والهین و زن و مرد از یکهینر، به ایجاد نوعی سلسیله

 (.861 و 861، 8817اور،  مهنی)بر قهر  بود  شه که بیاننر شکل جهیهی از روابط ماتنی  منجر 
تیثییر تحیوال    های معمیاری دینیری تحیض نوزدهم تا جنگ جهانی اول، سیاک  در اوا ر قرن 

که باور داشض احساس، هیجان، و ایمان بیشیتر   جمله رمانتیسیسم از. شهنه های هنری مطرح  مکت 
بیه  از ایین نظیر در واکین (. 116، 8812عیالم، )اعتماد هستنه   از ع النیض در آارین  جهان قابل

گرایی، ان الب صنعتی و رشه شهرنشینی و زنهگی ماشینی،  واهان بازگشض به طایعض و گهار به   رد
  کیه دربردارنیه  همچنیین جنیا  اوتوریسیم(. 228، 8811مسیعود،    بانی)دیهگاهی ارگانیکی بود 

  شیکل در ایتالییا 8161های کهن بود، در سال  هایی چون سرعض، ایشراض، و تهاجم به ارز  مفهوم
اوتوریسم اشار  به هنری دارد که بتوان از طرییق آن، جهیان را بیا بازشناسیی امکانیا  جهییه . گراض

، 8181در منشور معماری اوتوریسیض در سیال (. 201، 8811بانی مسعود، )سا ض   صنعتی، از نو 
. ها هستیم ونما دینر این احساس را نهاریم که مردان کلیساهای بیرگ، قصرها و تریا... »: آمه  اسض

های وسیع، بنهرهای بیرگ، بازارهای سراوشیه ،  آهن،  یابان های را  های بیرگ، ایستنا  ما مردان هتل
 (.10، 8812قاادیان، )« های سودمنه هستیم های مست یم و تخری  های روشن، جاد  روا 
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 قرن بیستم. 7
لییض معمیاران شیه، ولیی از طور طایعی موج  توقف اعا به( 8181-8181)جهانی اول   وقوع جنگ

معمیاری در ایین . ها در زمینه معماری تیثییر گهاشیض های مختلفی بر ااکار آن سوی دینر، به شکل
های هنیری میرتاط بیا شیرایط   ها و نظرییه زمان، از عواملی ماننه نتایج مادی و روانی جنگ و تجربیه

های تولیهی، انجام اقیهاما   عالیضهای ناشی از جنگ و توقف ا ویرانی. تن  جهانی تثییر اهیراض ار
ها بیه  ها، ورود دولض دلیل گستردگی دامنه این ضرور  کرد و به می  اوری در زمینه بازسازی را ایجاب

شه و حتی قیوانین  سازی با کمک یارانه دولتی مطرح  رو ایشنهاد  انه نااهیر بود  ازاین این عرصه گریی
های  های  صوصیی معمیاران، کیاه  و سیفار  جه سیفار نتی شهنه و در مربوط به آن نیی تهوین 

کیرد و در م ابیل،   سا ض بناهای منفرد نیی کیاه  اییها. یااض های عمومی اایای   دولتی و سازمان
ولو،   بنیه) یااتنیههای عمومی و شهرسیازی، اولوییض  های مسکونی، کوی های عمرانی مجموعه طرح

8811  ،8 ،181-187.) 
روسیه نییی  8187، اس از ان الب اکتار  ه ظهور ساک هنری سا تارگراییدر اینجا الزم اسض ب

ترین  مهم. توان برآمه  از ایهنولوژی سوسیالیستی دانسض نوعی می این ساک هنری را به. اشار  شود
بیود کیه در سیال «  الملیل سیوم یادمان بین»ایر معماری براساس ساک سا تارگرایانه، طرح بنای 

این طرح که هرگی به مرحله اجیرا درنیامیه، نمیادی از . طراحی شه  تاتلین توسط والدیمیر 8126
(. 201 -276، 8811مسیعود،   بیانی. )های یک اتحاد جهیانی سوسیالیسیتی بیود قهر  و آرمان

عاارتی  الملل سوم، نمایاننر باور مارکسیسم به سیر تکاملی تاریخ یا به بود بین شکل یاد بنای مارایچ
ای  همچنین سا تمان شیشه. حال تکامل هر مرحله تا رسیهن به کمونیسم بود رعینتکرار تاریخ و د

بیود، عصیر اییروزی ارولتارییا را   و شفاف اارلمان که از وسط این بر  اوالدی مرتفع آوییان شیه 
 (.11، 8812قاادیان، )داد  می نویه 

میهرن نااییه محلیی ییا این بود کیه معمیاری  ، اعت اد بر 8126جهانی اول در دهه   اس از جنگ
  (271، 8811شیولتس،   نیوربرگ)جا تابع اصول مشخصی باشیه  ای باشه، بلکه بایه در همه منط ه

قیرار   الملیل  سیلطه سیاک بین بنابراین، در ااصله زمانی میان دو جنگ جهانی، عرصه معماری زییر 
ای  گونیه ، به نیی مینیمالیسمتثکیه بر کارکردگرایی و : از های شا ص این ساک عاارتنه  ویژگی. گراض 
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ای  هیای یکپارچیه بیا اوسیته شیکل حجم که بناها، زاههانه ااقه تینینا  و جینیا  اردا تی بودنه  به
تییوان سییاک  می(. 17، 8811  غفییوری، 181، 8818شییولتس،   نییوربرگ. )نییازک از شیشییه و گییچ

ایی آن،  مهرن دانسض که در یی دوران گرایی و عملکردگرا گرایی، السفه ایاا  الملل را متثیر از ع ل بین
شکلی همسان اجرا  توانسض در کشورهای مختلف به نمود که می می نوعی معماری اناورانه را ایشنهاد 

الملل، شاهه اراگیری این سیاک  تثییر اراروایض مهرنیسم در معماری ساک بین شود  بنابراین، تحض  
گیهاری ایین  واقیع نام در. هیای ارهننیی هسیتیم  سوی یکسان شهن، بهون توجه به تفاو و حرکض به

هیای  نیی اراگیری تحمیل نیوعی هوییض اجایاری و یکسیان بیرای ارهنگ« الملل بین»ساک با عنوان 
 .کنه متفاو  را بیان می

الملیل در  را دور  او  و سپس ااول ساک بین 8101تا  8121های  نناران معماری، سال تاریخ
هایی همچیون  شیهن م ولیه  ها دلیل اصلی تیهاوم ایین سیاک، مطیرح زعم آن به. داننه معماری می

کیه  در ایین سیاک، هچنان. های صنعتی بود  اسیض قیمض، مسکن حهاقل و شهرک های ارزان  انه
ایراینی در کنار استفاد   های هنهسی و بی بنهی جمله سادگی شکل شه، اصول مینیمالیسم از اشار  

ای که ا یهان تثییرگیهاری حسیی، غیایض هنرمنیه و  گونه  شه  به کار گراته می از مصالح صنعتی به
از اییین نظییر مینیمالیسییم را بازتییاب و یییا حتییی تجلیلییی از . کنییه می معمییار را بییه ذهیین متاییادر 

مسیعود،   بیانی )تولییه صینعتی، بییاننر آن اسیض   داننه که  یط زدایی جامعه صنعتی می انسانیض
 .(810، 8811غفوری، .   و نک867، 8811

معمیاری »ایه    رایض نکته جال  توجه دینر این اسض که در نیمه اول قرن بیستم، ارانک لویه
شیه و  تعیین و تایین می« باال»که ای  از دوران مهرن، معماری از  چنان. را مطرح کرد« دموکراسی

  میضهای معناداری که در رابطه با قصر و کلیسا بودنه، رس گییهن تنها در چارچوب شکل سکونض 
واقع با این ننیا  و  در. گییهن،  ود، ن طه عییمض اسض  یااض، اما در معماری مهرن، سکونض می

بر جیم و اقتهار نیسض، بلکه از متن زنهگی روزانه میردم بیروز و  تفسیر جهیه، معماری دینر ماتنی
حس و انهیشیه کیه  ها، رهایی یااته و بر شکاف میان ترتی ، انسان از قیه نظام این به. یابه ظهور می

 (.277، 8811شولتس،   نوربرگ)شود  محصول جامعه بورژوازی اسض، چیر  می
اما اس از جنگ جهانی دوم، دوبار  شاهه اعالیض گسترد  دولض و بخی  عمیومی در عرصیه 

منظور بازسیازی  معماری و شهرسازی هستیم کیه شیامل ارانیه طیرح، برنامیه و تیهوین قیوانین بیه
ویژ  اینکییه  شییه، بییه هییای کییارگری می و ایجییاد شییهرهای جهیییه و کویدیه   شییهرهای آسییی 

عنوان  بیه. جهیانی اول بیود  های جنیگ مرات  بیشتر از  سار  های جنگ جهانی دوم، به  سار 
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کرد که بسییاری از بهتیرین  اشار    توان به اقهاما  شهرسازی در چارچوب برنامه نیودیل نمونه می
 (.111، 1،  8811ولو،  بنه)ن شرکض داشتنه معماران امریکایی در طراحی آ

توجه این اسض که اراینه تماییگرایی عملکردی که در قیرن نیوزدهم آغیاز شیه، در قیرن  نکته قابل
ویژ  بیا مها لیه دولیض در  کیرد، بیه ها سیرایض  بیستم نیی تهاوم یااض و از طا ه متوسط به دینر طا یه

ایین تفکییک، بییاننر . جهانی مسکن اس از دو جنگ تخصصی کردن و جهاسازی ایا با تولیه اناو  
بخشی به باالدسیض بیودن بر یی اایراد نسیاض بیه  های مختلف و مشروعیض نوعی نابرابری بین گرو 

نوعی در کنیار م ولیه رشیه حیریم  صوصیی نییی  تمیاییگرایی، بیه. دینران در سیطح شخصیی بیود
       ای کیه ایشیینه تیاریخی نهاشیتنه اردیای ظهور اردگرایی، بحث تح ق ح و   در . بررسی اسض قابل

ای  صوصیی از آن  که هر اردی حق دارد حیطیه مطرح شه  چنان یی ازجمله حق محرمیض و  لو   یی
این مسئله هم بر معماری و نحو  طراحی ایای دا لی  انه، و هم بر طرح بیرونی . باشه  ود داشته 

مجیا و کیامال   های نیمیه های ردیفی به  انیه از  انه ای که شاهه تحول  انه گونه آن تثییر گهاشض  به
شیهن وابسیتنی   رنیگ ایین رونیه نماییاننر گسیتر  آزادی ایردی و کم. مجیا و  انه ویالیی هستیم

 (.821، 8817اور،  مهنی)ها به یکهینر نیی هسض   انواد 
هرنیسیم و ظهیور اسام 8176تحول بعهی که معماری تجربه کرد  اسض، در قال  تحوال  دهه 

شیکلی نمیادین، میرگ  یکی از انهیشمنهان برجسیته اسیامهرن، به  چارلی جنکس. بررسی اسض قابل
، در سیاعض 8172معمیاری مهرنیسیم در ایانیدهم ژونییه »: نابهننام معماری مهرنیسم را اعالم کرد

 سینض لیوییس،)  آینو یی ارونییض انایو    مسکن بیرگ  که مجموعه  ، یعنی زمانی«درگهشض 81:82
ایین مجموعیه، . شیه اوسض، منفجیر  دلیل غیرقابل سکونض بودن برای اقلیض سیا  به( ایالض میسوری

اسامهرنیسم دارای وجیوهی (. 881، 8811مسعود،  بانی )شه  نمادی از معماری مهرن محسوب می
 عنوان مناعی بیرای سیا تن هوییض، نهایتی معنا به زدایی، جوهرستییی، اعت اد به بی همچون مرکییض

-17، 8817نی ، )اسض ... شود، و ها به زنهگی اجتماعی ننریسته می انهازهایی که با آن تکثر چشم
هیا مطیرح  انناشیتن روایض  شمول مهرنیسیم و نادییه  اراگیر و جهان  که در واکن  به اراروایض( 18

مرجعی،  ،  یودایارگی  ها، ارهنگ اسامهرنیته نییی دربردارنیه  شی ا  و اار  به تاع این ویژگی. انه شه 
  توان در معماری اسامهرن مشیاهه  ها اسض که نمونه آن را می بینامتنی، ت لیه، مونتاژ و ا تالط شکل

های متفییاو  را بییه نمییای   ای از سییاک بناهییای اسییامهرن، مجموعییه(. 881، 8817نیی ، )کییرد 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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نیاوری ایشیراته الملیل و ا اسینه، سیاک بین  های محلی، ارهنگ عامه زمان به سنض گهارنه که هم می
ها بیر دینیری برتیری و اجیاز  تسیلط ییااتن، نیهارد   یک از این مؤلفه حال، هیچ دارنه و درعین اشار  
بیانی )داننیه  کردن محیط اجتمیاعی می  های مهم معماری اسامهرن را انسانی رو یکی از ویژگی ازاین

دوران »، «هیا معمیاری من»ه هایی مانن تکثرگرایی معماری اسامهرن با عنوان(. 881، 8817مسعود، 
ایین . نییی توصییف شیه  اسیض« معماری اغتشیا »، و «های معماری زودگهر ساک»، «طلای تنوع

حال نو و کهین اسیض،  دهه، درعین معماری بنا را همچون موجودی بیاننر و اعال در محیط نشان می
تر  در اییا و زمیان مشیخصکه ریشیه در گهشیته دارد و جاینیا  انسیان را  دارد، درحالی به آینه  نظر 

و  127، 8818شیولتس،  نیوربرگ )کنه، با این ههف که ترکیایی جهییه از نظیم و آزادی بیاارینیه  می
شییهن ننییر  اسییامهرن در  در راسییتای مطییرح (. 8218-8217، 1،  8811ولو،  بنییه.   نییک121

در  .کیردسیایی را نیی شنا« اولهینگ»و « دیکانستراکشن»های دینری همچون  توان ساک معماری می
، وارد عرصه معماری شیه کیه حاصیل آن،  های سا تارشکنانه ژاک دریها ، انهیشه8116اوا ر دهه 

این اسض که هر بنایی در ایونه بیا اییاها   در این دیهگا ، اعت اد بر. اسض«  معماری دیکانستراکشن»
ای که بیا محییط اطیراف  یود  گونه یابه، به و سا تارهای اطراف  ود و تفاوت  با دینر بناها معنا می

براساس این رویکرد، آنچه تیاکنون در (. 888، 8811مسعود،  بانی )شود  گویی ن ادانه می  و وارد گفض
معماری، حیور و نمود داشته اسض، ت یارن، تناسی ، وضیوح، یایا ، مفییه بیودن و سیودمنهی و 

و عهم  شه روی دینر ماجرا، غفلض ز اکه  اسض  درحالی معنایی مثاض بود   هایی با بار  درواقع، مؤلفه
انکیار زنیهگی انسیان  قابل سیودمنهی کیه بخی  غیر و نا ،یااتی، اری ، زشتی ت ارن، ابهام، ایهام، بی 

از این جناه معماری در دنیای امروز بایه بیاننر شیرایط ذهنیی . اسض، در معماری بازتاب نیااته اسض
 (.811، 8812قاادیان، )ها باشه  و زیستی انسان

گراض که بیشترین تثکیه  یود را  بیستم مورد توجه قرار  نیی در دهه اایانی قرن   معماری اولهینگ
دبیاا و )تیوجهی بیه مرکیییض گهاشیته اسیض  و بی ،اهیری انعطاف مرات ، بر تکثرگرایی، نفی سلسله

  مطیرح ، ایلسیوف ارانسیوی، بار توسط ژیل دولوز السفه اولهینگ، نخستین(. 01، 8816مختاباد، 
ای در جهیان معنیا نیهارد،  اسض، هیچ برتری معنای الیه اسض و السفه اولهینگ معت ه  به« اوله». شه

رو هییچ تفسییری  سطح و اا ی قرار گیرنیه  ازایین شکلی هم ها بایه در کنار یکهینر، به الیه هبلکه هم
 (.812، 8812قاادیان، )برتر و اراتر از دینر تفسیرها نیسض 
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 گیری بحث و نتیجه
ای کیه دارای  ااتنه  راتارهای شخصی و اجتماعی تمام راتارهای انسانی در ساحض مکان اتفا  می

هایی  ای اراهم کردن مکان میان، معماری در در این. شونه می  قهر  و محل تجلی سیاسض شنا ته
عی نظیم، مین  و ها نیی دارای نو وقوع بپیونهد و در این راستا، مکان اسض که زنهگی بتوانه در آن به

 .شونه می  ویژگی قلمهاد
  تو بر روی زمین، تاعیهی و سرگشته  یواهی»: که هاوط آدم رخ داد و  هاونه به وی ارمود زمانی

ترین مسییئله انسییان را اییراروی  قییرار داد  گییهار از آسییتانه و بازیییابی مکییان  ، درواقییع اصییلی«بییود
ت لییه از آارییهگار جهیان و بیا ییاری هنیر معمیاری، راته، اما انسان، این برترین آاریه ، بیه  دسض از

« مکیان»را بیه « محیل»او با کمیک معمیاری، . اایناهی وجودی در ایا و زمان برای  ود مهیا کرد
طریق توانسض معناهای بال و  حاضر در محیط را رمیگشایی کنه، زیرا معنیا، نییاز   این  تاهیل کرد و از

ان به کشف معنا، سکون، و نظم، با بررسی سییر تحیول تیاریخی بررسی نیاز انس. بنیادین انسان اسض
ای  گونیه دارد  به نامیم، وجیود  هایی غیرهنری در آنچه آیار هنری می معماری، بیاننر آن اسض که نشانه

طلای را در معمیاری  طلای در سطوح متفاو  و نیی م اومض در برابر این قهر  توان آیار قهر  که می
این مسئله،  ود از گستردگی دامنه شمول سیاسیض حکاییض . ریخی مشاهه  کردهای مختلف تا دور 

تیوان  عنوان امیری جیاری و منتشیر در میتن زنیهگی، نمی گیراتن سیاسیض بیه نظر  که با در دارد  چنان
همیین  بیر . کرد گهاری سیاسض تصور  ترین شا ه هنر، را  ار  از گستر  تثییر معماری، این اجتماعی

رو بر آن شهیم که بیه چنیوننی رابطیه مییان سیاسیض و معمیاری از طرییق    ای اساس، در اژوه
 .بررسی سیر تحول و اویایی آن از دوران باستان تا اایان قرن بیستم بپردازیم

دهه، از دوران باستان تا رنسانس، معماری نوعی ابیار بیان  می های اژوه  نشان  که یااته چنان
هر  سیاسیی، اقتصیادی، و میههای، اادشیاهان، اشیراف، قهر  و اظهارا  سیاسی صیاحاان قی

های تاریخی نیی بیشیترین توجیه بیه بناهیای  در متن. م اما  مههای، و اصحاب کلیسا بود  اسض
ها و کلیسیاها ا تصیا  یااتیه و جاینیا   ها، درواز  شا ص همچون قصرها، معابه، طا  نصر 
ها همیرا  بیود   ها و گرو  شیه رانه  شهن دینر طا هحا برتر و مسلط ساکنان و متولیان این بناها با به

روشیننری، ان یالب صینعتی،   ویژ  تحیوال  نهییض  گیری رنسانس و به اسض، اما از زمان شکل  
 واهی و اردگرایی، بییان قیهر   های  ردگرایی، آزادی تثییر انهیشه اجتماعی و تحض  های  ان الب

احاان قهر   ار  شه  و در بناهای میرتاط بیا کیار، معماری، دینر از انحصار ص هاز طریق رسان
سکونض، زنهگی اردی و اجتماعی ااراد و در قال  گستر  ایاهای عمومی، تحول و تنوع در نوع 

بر  استفاد ، شاهه ظهور روابط جهیه ماتنی و کارکرد بناها و نماهای بیرونی و درونی و مصالح مورد
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تحیوال  بهیر  چنیهانی ناردنیه و اغلی  در منیاطق  هرچنه طا ا  ایایین از ایین. قهر  هستیم
های  عاارتی، ااقه معمیاری و دور از محلیه شکل، سرد و دلنیر و به های یک ای در سا تمان حاشیه

این اساس، ااصله سطح اقتصادی، ااصله مکیانی را  بر . شهنه طا ا  باال و متوسط، سکونض داد  
 .آورد  همرا  نیی به

شه  اردی، آزادی و برابری، وقوع  رانه  حاشیه نری و توجه به ح و  بهاس از تجربه عصر روشن
های  های جهییه و در میواردی، تکیرار شیکل های جهانی در قرن بیستم، باعث  لیق شیکل جنگ

ها و  ای کییه شییرایط جننییی و  سییار  گونییه گییهاری سیاسییض بییر معمییاری شییه  به منسییوخ تثییر
ها را  هیا در عرصیه بازسیازی وم مها لیه مسیت یم دولضهای گسترد ، لی های ناشی از حمله ویرانی

گیری هویتی اراگیر، سیاک معمیاری  ای تمایل به شکل از سوی دینر، در این زمان در. مطرح کرد
 .شه الملل تجویی  بین

های اسامهرن، معماری هرچه بیشتر کوشییه  ای ظهور انهیشه درنهایض در اوا ر قرن بیستم در
هیای  ها ااصله بنیرد و با احترام بیه تنیوع و تکثیر، بیه جنیگ روایض وژگیها و س از سیطر  یکسانی

موجود که بییاننر اراد  و سیوژگی انسیان هسیتنه،  های هنهسی و ازای  نظم. مسلط و غال  برود
تر،  تعایر دقییق نظمیی هسیتنه ییا بیه گر بی های تصادای و آنی دادنه که روایض جای  ود را به طرح

ای بیرای  معمیاری بیه عرصیه. تابنیه نمی ستنه که نظم ااعلمنه گهشته را برگر نظمی نوین ه روایض
 .شه  نمای  شور  انسان علیه ااعلیض  وی  تاهیل
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مؤسسیه : تهیران(. بیههنیهی مهیرداد قییومی : متیرجم) معتا در معماری غرب(. 8818)شولتس، کریستیان   نوربرگ
.«متن»تثلیف، ترجمه و نشر آیار هنری 

: تهران(. محمهرضا شیرازی: مترجم) شتاسو معماری سوی پدیدار  روح مکان؛ یه(. 8811)شولتس، کریستیان   نوربرگ
.داد نو رخ

.ارداز کاو : تهران(. محمهت ی ارامرزی: مترجم) تاریخ معماری غرب(. 8816)یویه وتکین، د

.نشر نی: تهران(. محمهی احمه گل: مترجم) درآمدی انرقادی یر تیلیل سیاسو(. 8811)های، کالین 

.نشر نی: تهران(. عاهالرحمن عالم: مترجم) سیاست(. 8811)هیوود، انهرو 

فصلتامه مطالعوات . ای رشته ای میان علوم سیاسی  اروژ (. 8811)ابراهیم  سادا ، سیه  برزگر، ابراهیم  و سرارسض
 . 28-10، (8)8، ای در علوا انسانو رشره میان

ای در علووا  رشوره فصولتامه مطالعوات میان. ای رشیته الیاما  زبانشنا تی مطالعا  میان(. 8817)ااکتچی، احمه 
. 888-881، (8)8، وانسان

. شناسیی شناسیی و گونه مفیاهیم، رویکردهیا، دیرینه: ها ای رشیته میان(. 8817)توای ی، جعفر  و جاودانی، حمییه 
 .8-87، (8)8، ای در علوا انسانو رشره فصلتامه مطالعات میان

، مطالعوات ترییروو و روانشتاسوو. تحلیلی استنادی: انسانی ای در علوم  رشته روابط میان(. 8811)داورانا ، محمهرضا 
81 ،80-81.

مجلوه . شناسیی اسامهرن از منظیر نشانه تثویل معماری(. 8812)مصطفی  امرنی، سیه مسعود  و مختاباد  دباا، امیر
11-72، (1)1، هویت شهر

، ای در علووا انسوانو رشوره فصولتامه مطالعوات میان. ای دان  سیاسض رشته ماهیض میان(. 8812)سلیمی، حسین 
0(8) ،881-887. 

فصولتامه مطالعوات . ای بحیران جامعیه میهرن رشته مطالعا  میان(. 8811)اور، علی  اور، محسن  و نعمض علوی
 .818-807 ،(8)8. ای در علوا انسانو رشره میان

مجله فلسوفه و کوالا . ها ماانی و رهیااض: ای رشته لعا  میانمطا(. 8811)قراملکی، احه  و سیاری، سعیه    ارامرز
.11-12، (2)18، اسالمو

. نساض السفه سیاسی و قهر  در انهیشیه لئواشیتراوس و میشیل اوکیو(. 8811)منوچهری، عااس  و رنجار، ایر  
.867-881، (2)16، فصلتامه سیاست

 :برگراتیییه از .های سیاسوووو تعوووارن کوووتر مرفکووور معمووواری و یرناموووه(. 27/2/8818)آییییینمن، ایتیییر 
 

: ازبرگراتییییه  .شتاسووووو گوووووانر معموووواری از متظوووور نشانه(. 4931مهوووور  6)دیووووامق امیرمسووووعود 
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