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  معماري مدرن

معماري مدرن، با . طراحي مدرن مي باشديكي از بهترين مثال ها براي ساختار زيبا و شاهكار . ۱۹۸۵، نيويورك ،  segramساختمان 
. اولين مغايرتها در اوايل قرن بيستم پديد آمد. ساده سازي تركيب و آفرينش زيبايي در ساختار و نماي ساختمان توصيف مي شود

معماري مدرن توسط بسياري از معماران داراي نفوذ و دانشجويان معماري پذيرفته شده بود، هرچند تعداد بسيار كمي از ساختمان هاي 
معماري مدرن محبوبيت خود را بعد از جنگ جهاني دوم بدست آورد و به عنوان سبك . مدرن در نيمة نخست قرن ساخته شده بود

  .و عمالً بيشتر دوران جنگ سرد را در برگرفت. گرديد،ي موسسات و شركت ها در فاصلة سه دهه معماري غالب براي ساختمان ها

  .تعريف دقيق و خواستگاه معماري مدرن هنوز جاي بحث و تبادل نظر دارد

  تاريخچه

  خواستگاه

از . فكري نگاه مي كنندطرحهاي مدرن سازي و روش بعضي از مورخان به تكامل معماري مدرن ، به عنوان يك موضوع خاص مثل 
  .نظر آنها ، ساختار مدرن در نتيجة تحوالت سياسي و اجتماعي، توسعه يافته است

  )در مسكو ساخت كنستانتين ملنيكوف Arbat، نزديك خيابان  Melnikivخانة ( عكس 

ت كه دستيابي به مصالح برخي ديگر، معماري مدرن را زاييدة تحوالت بنيادين تكنولوژي و مهندسي مي دانند و اين درست اس
در . ساختماني جديد مانند آهن ، فوالد و شيشه ، ابداع تكنيك هاي جديد ساخت و ساز را به عنوان بخشي از تحول صنعتي ،موجب شد

كه بر پاية قالب . خود استفاده كرد» ضد آتش« ، براي اولين با از طرح  charle Bage، صاحب آسياب  Shrewsbery، ۱۷۹۶سال 
، موجب استحكام ساختمان آسياب گرديد و آنها را قادر ساخت كه خود را  چنين ساختاري. هن و آجر و سطح سنگ فرش بودهاي آ

با توجه به دانش اندك در زمينة خصوصيات آهن به عنوان يكي از مصالح ساختماني، تعدادي از . با ماشين هاي بزرگتر وفق دهند
ا معرفي نمود كه موجب استفادة گسترده ، تيرآهن ر Eaton Hodgikson، ۱۸۳۰تا نزديك سال . كارخانه هاي نوپا، ورشكست شدند

اين نوع از معماري صنعتي، چشم انداز بريتانياي شمالي را با ايجاد مكان هايي مانند منچستر و بخش هايي از يوركشاير . از آهن شد
  .، متحول ساخت Dark Stanicغربي مثل آسياب هاي 

احتماالً . هاي تركيب آهن و شيشه بودنمونه  ، يكي از اولين ۱۸۵۱نمايشگاه بزرگ سال در  Joseph Paxtonساختة » كاخ كريستال«
 Louisو William Le Baron Jenneyتوسط  ۱۹۸۰بهترين مثال، ساخت آسمان خراش هاي فوالدي بلند در شيكاگو ، در حدود سال 

Sullivan كه به عنوان نمونه مي توان از . ساختمان هاي جديدتر ، از بتون به عنوان ابزار اصلي براي معماري استفاده كرده اند .است
در  Rudolf Steiner، ساختة  Goetheanumنزديك شيكاگو ساخته شد ، دوم  ۱۹۰۶كه در سال  Frank Lloyd Wrightمعبد 
  .نزديك باسل سوئيس نام برد ۱۹۲۶سال 


