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یمبسم اهلل الرحمن الرح
تحوالت قرن نوزده

عصر روشنگری  
انقالب صنعتی  
انقالب فرانسه

تحوالت قرن نوزده

درقرن نوزدهم عوامل اساسی پیشرفت را اغلب میتوان در فن 
.  ساختمان مشاهده کرد ونه در معماری

ر  درقرن نوزدهم همانند تمام دوره هایی که درآن نحوه تولید تغیی
یافت  میکند،فن ساختمان خاصه درپیشرفت دانش معماری اهمیت

ارهای  امکانات تازه عصردرفن ساختمان آشکارتربروزکردند تا ک.
صد سال تمام ،معماری به حالت نیمه جان در . صرفا معماری

.جوی مرده واز منابع گوناگون حاصل آمده طی طریق کرد
ه در جریان پیشرفت به کندی صورت گرفت و ساختمان هایی ک

تند  هستند به هیچ روی با مسکن انسان رابطه ای نداش1900حدود 
کارخانه ها، ساختمان های دادوستد :این بناها عبارت بودند از.

. و فروشگاهها و ساختمان هایی نظیر آن(بورس )تجارتی 

سبک های قرن نوزدهم

رمانتیک
ویکتورین(victorian  )
تودر(tudor  )
گوتیک جدید

نوگوتیک سبک معماری رمانتیک 
طی ،محافظه کار ،با گرایش به قرون وس

راسکات بنای یادبود والت. وغالبا دینی بود 
ده یا ، ادینبورگ،تعلق به گذشته محو ش

.در حال زوال را به یاد می آورد

کالسیک رمانتیک

ه اما کالسیک اواخر قرن هجدهم که با سبک لوئی شانزدهم آشکارگشت پایان دور
"شینکل "باروک را مشخص می داشت و کالسیک اواخرقرن نوزدهم که کارهای 

تازه در نمونه های آن هستند و در سرزمین رمانتیک آلمان شکوفا گشت راه به سنتی
د این دوره را زیگفرید گیدیون دوره کالسیک رمانتیک نام می نه.معماری برد 

ی خصیصه اصلی این زمان این بود که در زیرظاهرکالسیک میراث باروک ازهم م.
.پاشید وتمایالت قرن نوزدهم خود را آشکار می کرد 
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تقلید از سبک های گذشته

ه هویدا در سیمای معماری قرن نوزدهم بیش از هر چیز دیگر تقلید از سبک های گذشت
عماری تمام بنا های معتبر ،تمام ساختمان هایی که می بایستی از زیبایی م.است 

اهر برخوردار باشند در جامه ای که از تقلید سبک های گذشته فراهم آمده بود ،ظ
کی شدند مسئله ای که در آن زمان اهمیت فراوان داشت این بود که بنا به چه سب

عت در آن دوره بنظر می رسد پیشرفت صن–سبک کالسیک یا گوتیک –ساخته شود 
ن زمان اما حتی در آ. فقط روش هایی نو برای ساختن بناهایی کهنه فراهم آورده باشد

قلید سبک نیز شخصیت هایی بودند که می دانستند سنتی اصیل وحقیقی هرگز از ت
.های گذشته که در معماری آن زمان سخت رایج بود بوجود نمی آید

.بیانگر ایمان به دانش در سبک کالسیک سنتی نیرومند( 1842-1847)نمای موزه بریتانیا،لندن 

می جیح طبقه متوسط لیبرال هنوز سبک کالسیک را برای سیمای معماری اش تر
.کندشاید بی مناسبت نباشد که بورس پاریس مجلل ترین نوع را انتخاب. داد

معماران

فرانک لید رایت(frank lioyd wriht:)
،جو شیکاگو ظهور معماری برجسته مانند لید1890تا 1880در سال های بین 

لی رایت در طرح ساختمان های مسکونی به حل مسائ. رایت را میسرداشت
موفق گشت که اساس کار معماران اروپایی را پس از جنگ جهانی اول 

پس از آن،معماران اروپایی حل مسائل ساختمان های . فراهم ساخت
.مسکونی را از جایی آغاز کردند که رایت آنها را رها کرده بود

 1801-1875معمار و سازنده :هانری البروست
.گشت«گران پری دوم»البروست موفق به اخذ جایزه معروف

.بردازآثار او میتوان کتابخانه ملی پاریس وکتابخانه سنت ژنویئورا نام

«ژنویئو–سنت »هانری البروست کتابخانه
ی،پاریس ،مقطع تاالر و نقشه اصل1850-1843

ود که این بنا نخستین ساختمان عمومی بزرگی ب
ها تیر. از پی تا به بام چدن وآهن به کار رفت

ایی وطاق های تاالر مطالعه این کتابخانه وخرپاه
ی می که متحمل بار سقف هستنند ترکیب واحد

طاق های گهواره ای این بنا ظرافتی .سازند 
ر بزرگترین اهمیت کا.شگفت انگیز دارند 

نا البروست در این است که اساس آهنی این ب
خود در حال تعدل است وبر دیوارهای این 

ادلی ایجاد چنین تع. ساختمان باری وارد نمی آید
دوم در ساختمان وظیفه اصلی مهندسین در نیمه

.قرن نوزدهم گشت

-1868کتابخانه ملی پاریس «هانری البروست»
،تاالر مطالعه1858

های در این تصویر ستون چدنی نازک و طاقی
کروی که هر یک پنجره ای دایره ای شکل 

زهای نور طبیعی به تمام می.دارند دیده می شود
این تاالر به خوبی و به یک نسبت می 

اجزا این تاالر که از دوره های گذشته .رسد
الهام گرفته شده اند صفت مشخصه معماری

.را نشان   می دهد19قرن 
انه ملی تاالر مطالعه ای که البروست برای کتابخ

ستون 16پاریس طرح کرد مربع شکل بود و
درست در پشت این تاالر ،تاالر .داشت 

از نظر . نگهداری کتاب ها قرار داشت
یه ساختمانی تاالر مطلعه این کتابخانه شب

ی اسکلت آهن. کتابخانه سنت ژنویئو است
اند  ساختمان با دیوارهای ضخیم پوشیده شده

ا به تقریب)ستون های بلند ونازک این تاالر .
ت به آن ظراف( سانتیمتر30متر وقطر 10ارتفاع 

.وسبک خوشایندی می دهند
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19تحوالت قرن 

دیگر  ساختن ستون های چدنی ،استفاده از ستون های آهنی همراه با مصالح
برای پل  ،طرح تلفرد«البروست»،استفاده آشکارستون های چدنی توسط 

ن و تیر  ، بکار بردن ستو«وات»و«بولتن»توسط « سالفرد»لندن،کارخانه 
آهن در ساختمان،تولید شمشی تیرآهن ،اسکلت چدنی ساختمان و
طح  فرمهای دوره رنسانس ،نخستین ساختمان های اسکلتی ،نماهای مس

ونحوه ساختمانی جدید ،آسانسورها

ندناز نخستین موارد کاربرد ستون های چدنی ،کتابفروشی ل

متر بود در 365در این طرح قطر آمفی تئاتر دایرهای شکل آن 1853طرح برای نمایشگاه جهانی نیویورک 
.متری آن ساختن آسانسوری پیشنهاد شده بود90برج 

ی در آسانسور مسافربر«الیشاگراواتیس»
زمان جنگ داخلی آمریکا

1853یا نخستین آسانسور بی خطر دن« الیشاگراواتیس»
اتیس نخستین آسانسوری که عمال ساخته شد کار گراو

ور و وقتی که وی به این آسانس.اهل نیویورک بود 
دستگاه اطمینان را به آن اضافه کرد نخستین

.آسانسور بی خطر دنیا را به وجود آورد

«گانت»نمای چدنی ساختمان 
هقصرشاهی، برایتن،آشپزخان«جان نش» ،سالن پذیرایی1817-21قصر شاهی ،برایتن،«جان نش»



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir
09/05/1441

(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir4

1801برای پل چدنی بر روی رودخانه تیمز،لندن«تلفرد»طرح 
درز  ستون های چدنی.باغ بیضی شکل درز میان بنای اصلی 1867نمایشگاه پاریس 

.تمام این قرن معمول بودولی در این سالها بیشتر از همه به کار رفت

(نهضت نو)نیاز به معماری نو 

با سرعت پیشرفت صنعت در نیمه قرن نوزدهم ،معمار احساس کرد 
ده موقعیت ممتاز او تهدید می شود و سنت های هنری کهنه و قدیمی ش

سترش  اند هر چه قدر صنعت بیشتر ترقی می کرد و دامنه اش بیشتر گ
رآن ودر این زمینه مطالبی که د. یافت این احساس در معمار قوی تر شد

ن زمان نوشته شده از مطالبی کلی که ما ممکن است از وضع معماری آ
ل مطالبی  از این رو نخست به نق.زمان استنتاج کنیم جالب توجه تر است 

عماری نو  می پرازیم که امیدی را که امکانات تازه صنعتی برای پیدایش م
:بوجود آورده نشان میدهد

می نویسد«ژوبار»مهندسی موسوم به 1849سال:
ه انقالبات معماری هموار.امکانات معماری نو در امکانات ساختمانی آهن نهفته است »

ر چقدر ه–به دنبال انقالبات اجتماعی می آیند در فاصله زمانی بین این دو انقالب 
در .تنها تغییرات کوچک در معماری صورت می گیرد –که مدت آن طوالنی باشد 

می دنباله روی از مکاتب گذشته و نگاهداری سبک های کهنه همیشه آنقدر اصرار
تذل شود تا وقتی که تحولی ناگهانی سیمای هنر را از عقاید ومکاتب مقلدانه مب

«....بزداید
 ی وضع اندکی بهتر شد اما هرگاه ساختمانی نو و غیر معمولی ساخته م1889سال

یاد کهنه شد که قوه تخیل و ابتکار را با بی پروایی و رشادت خود تحریک کند فر
که با « واوکتا ومیرب»با این همه حتی نویسنده ای موسوم به. پرستان بر می خاست

:وشتنهضت جدید چندان همراستا نبود پس از دیدن برج ایفل و گالری دماشین ن
ی و صفا در حالیکه هنرمندان خیره به گذشته با استفاده از فرمول های قدیمی بذر گرم

ات مقدم. می کارند ، صنعت به پیش می رود و در پی اکتشاف ندانسته ها است
مه ساز انقالبی در هنر که دیر زمان است انتظار آنرا می کشیم در کارگاه نقاش ومجس

.  تهیه نمی شود بلکه در کارخانه بوجود می آید

معماری مدرن

دالی تقریبا تا نیمه سده نوزدهم نظریه پردازان فرانسوی همچون سزار
(cesar daly )واوژن ویوله لودوک(eugene violet-le-duk  )

ی احتمال وجود سبک مدرن خالص را بررسی می کردند، اما تصور کاف
توجه ابداعات  تنها با پایان این قرن بود که تاثیر قابل.از قالب آن نداشتند 

های  ساختاری در میانه این دوره،در تالشی برای تصویر پردازی قالب
امانه که این مرحله پیشگ. معماری نو ،گام هایی خیال پردازانه برداشته شد

منتهی شد ،ویژه  ( art noureau)به هنر نو ( در میان دیگر پدیده ها)
هنگام  کشورهای صنعتی و اروپای غربی و ایالت متحده بود حتی در آن
لبته  نیز،تقریبا درباره ظهور معماری جدید توافق اندکی وجود داشت ا

اگون بود  ،الهامات مشترک بسیاری قابل ترجمان بصری به شیوه های گون
.

1861اپرا،پاریس«چارلزگارنیه»
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1864اوژون ویوله لودوک ،طرح تاالرآهنین کنسرت
. نوتالشی در قالب بندی سبک بر اساس مصالح

خانه تاسل ،بروکسل« ویکتورهورتا»
پلکان1892-1893

سگدست فلزی« اوژن ویوله لودوک»
کار شده برگرفته از طرح های 

1872معماری

مدرنیته

که برخی مورخان آن را آغاز عصر مدرن می دانند ،مدرنیته مراحلی را گذرانده و 14از قرن 
:ادوار مدرنیته عبارتند از.دوره هایی داشته است 

تا سال 1370می دانند واز سال « عصر رنسانس»دوران اول یا سپیده دم تاریخ مدرنیته که آن را 
.را در بر می گیرد 1517

آغاز شده وتا 1517دوران دوم که دوران اصالحات مذهبی نامیده می شود و این دوران از سال 
.ادامه پیدا کرده است 1600سال 
تا 1600است که آن را حد فاصل سال های « دوران تکوین فلسفه جدید در غرب» دوران سوم

. می دانند1650
ری دوران چهام که یکی از مهمترین دوره های تا ریخ مدرنیته به حساب می آید ،عصر روشنگ

.ادامه پیدا می کند1800شروع می شود و تا سال 1650است این عصر از سال 
معروف «رمانتیک » به طول می انجامد ،به دوران    1830تا سال1800دوران پنجم که از سال 

.است 
.نامیده می شود« دوران بسط انقالب صنعتی»1900تا 1830دوره ششم از سال 

.معروف است« پست مدرنیسم»به بعد شروع می شود به دوره 1900دوره هفتم که از سال 

عصر روشنگری

مفهوم 
پژوهش هاو دستاورد هایی که در قرن شانزده و هفده میالدی حاصل شده بود، باعث

دگرگونی های شگرف در فضای اندیشه قرن هجدهم در فرانسه گردید که عصر
ایی دوره روشنگری به معنی طلیعه روشن. منطق یا دوره روشنگری حاصل آن بود 

چنان .علم و منطق در عصر تاریکی ذهنیت قرون وسطا و عصر باورهای سنتی است
وانین طبیعت وق»: که الکساندر پوپ شاعر نامی قرن هجدهم انگلستان می نویسد

تن باشد ، طبیعی در پشت تاریکی شب پنهان شده بود، خداوند فرمود بگذارید نیو
.«وهمه جا روشن گردید

تعریف

در تاریخ فلسفه اروپا  (Age of Englightenment)عصر روشنگری
،اصطالحی است که برای سده هجدهم میالدی و یا دوره طوالنی تر  

رسی ، ترجمه بهتر آن به فا. یعنی عصر خرد در قرن هفده به کار می رود
عصر »ی ، ولی در بیشتر نوشته های فارس. شاید عصر روشن بینی باشد

.به کار می رود« روشنگری
ر ،روسو  دیدرو ،ولت.فلسفه روشنگری فلسفه قرن هجدهم را شامل می شود 

.،مونتسکیو،کانت و ساد از فیلسوفان عصر روشنگری اند
ه  روشنگری اشاره به حرکت تاریخی روشنفکری دارد که مدافع عقل ب

ت ومنطق  عنوان بنا نهاننده سیستم زیبایی شناسی معتبر،اخالق ،حکوم
است که به فالسفه اجازه می دهد حقیقت قابل مشاهده را در جهان 

.بدست آورند

خاستگاه

فکرین  با الهام ازانقالب در فیزیک که با قانون حرکت نیوتن آغاز شد، مت
د در همه  روشنگری استدالل داشتند که تفکر روشمند مشابه آن می توان

شنگری  از این رو عصر رو.شکلهای فعالیت های بشر به کار بسته شود 
ایی، خرد،  گربرای هردو حرکت تجربه. به انقالب علمی پیوند یافته است

.علم و عقالنیت اهمیت داشت
نتهای  سردستگان روشنگران باور داشتند که آنها جهان را که سالها در زیر س

ن قرو)مشکوک، نابخردی، موهوم پرستی و استبداد عصر تاریکی 
ی به  حرکت روشنگر. بوده است به پیشرفت سوق خواهند داد( وسطی

کت  بوجود آمدن چهارچوب روشنفکرانه انقالبهای آمریکا وفرانسه ، حر
ماه  3وطه کشورهای آمریکای التین ، قانون اساسی مشرٔ  استقالل طلبانه

ک، مردم  لهستان ، کمک نمود و منجر به ترقی لیبرالیسم کالسی1791مه 
.ساالری و سرمایه داری گردید

یک در زمان است با بالندگی سبک باروک و عصر کالسعصر روشنگری هم
کالسیک جدید در هنر، که توجه امروزی به عنوان  ٔ  موسیقی و دوره

.های در عصر مدرن را می طلبیدیکی از سرمشقهای جنبش
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روشنگری چیست؟
 دفیلسوف آلمانی، بانی عصر روشنگری در آلمان بو( 1724-1804)اما نوئل کانت  .

مشهور کانت مقاله خویش را با این جمله«در پاسخ به پرسش روشن گری چیست؟»
:آغاز می نماید

در بکار روشنگری ،خروج آدمی است از نابالغی به تفسیر خویشتن خود و نابالغی ،»
.«گرفتن فهم خویشتن است بدون هدایت دیگری

زادی روشنگری بیرون آمدن از کمینگی و کودکی عقلی و نوید دهنده آ»:و می نویسد 
«.است

یان شاید این جمله کانت به بهترین نحو اصل انسان مداری و خرد ورزی مدرنیته را ب
:میکند

.«یبه خود جسارت بده و پروای آن را داشته باش که عقل و فهم خود را به کار گیر»
دو اولین فیلسوفی که بین دو جهان سنت و مدرن صراحتا تفاوت قائل ش: هگل

هگل در مورد روشنگری می گوید. خصوصیات هریک را مشخصا تبیین نمود
هوم جدید جنبش روشنگری حرکتی بود فرهنگی که زمینه چیرگی خرد انتقادی ومف:

روشنگری مشعل عقالنیت جدید را فرا روی مردم . آزادی و فردیت را آغاز نمود
.«قرار داد

شخصیت های عصر روشنگری
 (  1694-1778)شاخص ترین شخصیت عصر روشنگری،فرانسیس ولتر

تر بین سال ول. شاعر،نمایشنامه نویس، تاریخدان، طنز نویس و فیلسوف فرانسوی بود
نجا به انگلستان سفر کرد وحکومت پارلمانی وآزادی نسبی آ( 1726-1729)های 

شنا ولتر در انگلستان با نظرات جان الک و نیوتن آ. مورد توجه وی قرارگرفت 
وی در .ولتر بر ضد تنگ نظر های سیاسی ومذهبی مبارزات بسیاری نمود. گردید

ممکن است بانظر تو مخالف باشم ولی از جان می »:جمله ای معروف می گوید 
«گذرم تا تو نظرت را بیان کنی 

 حقوق دان ،نویسنده و فیلسوف (1689-1755)چهره بارز دیگر این عصر منتسکیو،
تاب منتسکیو در ک. وی پایه گذار علوم اجتماعی محسوب می شود .فرانسوی بود 

ه قوه برای جلوگیری از تمرکز قدرت در یک جا ،س(روح القوانین )معروف خود بنام 
ز دیگری مجریه ،مقننه و قضاییه را از یکدیگر جدا کرد ،به نحوی که هر یک مستقل ا

.واجازه دخالت در سایر قوا را نداشته باشند
 مین فیلسوف ،نمایشنامه نویس و منتقد فرانسوی ،سو( 1713-1784)دنیس دیدرو

ی بیش وی به رابطه علم وتکنولوژ.پایه گذار مهم عصر روشنگری محسوب می شود 
زرگ این کتاب دستاورد ب.دیدرو مولف دایره المعارف است .از سایرین توجه نمود

 .عصر روشنگری است و کلیه علوم آن دوره در این کتاب جمع آوری شده است

عصر منطق

وره به این د. عصر روشنگری نقطه عطفی در گذر از جهان سنت به دنیای مدرن بود
ف عصر منطق نیز گفته می شود ،زیرا منطق براساس شواهد ملموس برای کش
بیعی از حقیقت ،از اصول زیر بنایی این عصر محسوب می شودطبیعت و قوانین ط

ت به نظر اندیشمندان این دوره ،طبیع. دیگر موضوعات مورد توجه این دوره بود 
ه کمک وجهان پیرامون انسان دارای قوانین و ضوابط مشخص و معینی است وانسان ب
ذهن وتجربه قادر است این جهان نامکشوف و پر رمز و راز را به دنیایی قابل 

.استنباط و بهره برداری تبدیل کند

توجه به این جهان

یا فالسفه این دوره خواهان مسرت و خوشبختی برای مردم و جامعه در این دن
ن برخالف اندیشمندان قرون وسطا ،که خواهان تحمل مشقت در ای. بودند 

دنیا برای طلب آمرزش در آخرت بودند، روشنفکران عصر روشنگری 
.خوشبختی را در این جهان می خواستند

علم وپیشرفت

ر موارد مورد اعتقاد به علم وپیشرفت و برقرار نمودن رابطه مستقیم بین این دو از دیگ
ازان این توجه به علم برای علم به عقیده نظریه پرد. تاکید در عصر روشنگری بود

دوره مردود بود ودر عوض آنها خواهان علم برای پیشرفت شرایط زیستی و 
اجتماعی جامعه بودند وباالخره آزادی عقیده ،بیان ،مذهب ،کسب و حرفه وآزادی

.انتخاب ،از دیگر موارد زیر بنایی تفکر عصر روشنگری بود

توجه به آینده

اگرچه در غرب عصر انسان مداری و خرد باوری از دوره رنسانس آغاز شده بود ،ولی 
کران دنیای رنسانس کماکان در چهار چوب های فکری عصر سنت قرار داشت و متف

دوره رنسانس ایده آل هاو آرمان های خود را در دوره کالسیک یونان وروم جست 
رادف عصر روشنگری توجه به آینده داشت و سنت و گذشته را مت. وجو می کردند

ای اندیشمندان عصر روشنگری آرمان ه. خرافات و عقاید غیرواقعی قلمداد می نمود
.خود را در علم و منطق و تحقیق در قوانین طبیعت پیدا کرده بودند

تاثیر آن موضوعات مطروحه در عصر روشنگری یکسری عقاید صرف فلسفی نبود و
نولوژی بر دنیای سیاست ،نوع حکومت ،رابطه فرد با جامعه و پیشرفت علم و تک

.شگرف و زیر بنایی بود
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انقالب کبیر فرانسه

که بر ضد نمادهای جهان سنت  1789در پی انقالب کبیر فرانسه در سال 
:بود طبقات اجتماعی تحت ستم، خواهان( یعنی طبقه اشراف )

رفع هرگونه تبعیض و استبداد-3نهادهای مدنی -2حکومت قانونمند -1
.  آزادی های فردی و اجتماعی شدند-4

:انقالب کبیر فرانسه باعث سرنگونی
کاهش قدرت کلیسا-3طبقه اشراف -2حکومت پادشاهی-1

گردید و به دنبال آن دولت مدرن ،نهادهای مدرن و اصولی که در عصر 
دادی امرای حکومت های استب. روشنگری مطرح شده بود برقرار گردید

مانند کاترین دوم در روسیه ،ژوزف دوم در امپراتوری روم  18قرن 
مقدس و فردریک دوم در پروس تحت تاثیر نظرات روشنگری  

و میشل فوک.،اصالحاتی هر چند سطحی در کشور های خود انجام دادند
ه در انقالب خشن ترین چهره مدرنیت»فیلسوف فرانسوی متعتقد است که 

.«کبیر فرانسه اتفاق افتاد

انقالب صنعتی

تعریف
فناوری  فرهنگی و,انقالب صنعتی به مجموعه تحوالت اقتصادی ،اجتماعی 

گفته می شود که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در 
ر صنعت و این دگرگونی ، جایگزینی اقتصاد مبتنی ب. انگلستان رخ داد

.ود تولید ماشینی به جای اقتصاد مبتنی بر نیروی کار دستی ب
رزی  تا پیش از این زور و بازوی انسان و دام ،موتور محرک اقتصاد کشاو

لید انبوه  مبتنی بر تو« دستی و دامی »طبعا کشاورزی به روش . مدار بود
به  .د از نظر اجتماعی ،ویژگی این دوره درهم تنیدگی کاروخانه بو.نبود 

ر  عبارت دیگر کار از طریق خانه ودر بسیاری موارد توسط زن وشوه
از این رو، حوزه عمومی وخصوصی به طور دقیق از هم . انجام می شد

.تفکیک نشده و هم پوشانی زیادی داشت

تاریخچه

ره زمین سیصد سال قبل در طول کم وبیش نیم قرن انفجار رخ داد که امواج آن سراسر ک
ن ای. را به لرزه در آورد و جوامع را در هم ریخت و تمدنی به تمامی نوین خلق کرد

 نوین سوق انقالب صنعتی تکنولوژی را به جهتی کامال. انفجار انقالب صنعتی بود
ل با آغاز انقالب صنعتی خانواده ها فشار تحول را احساس کردند که به شک. داد

اهیم فرزندان و مف–تعارض و حمله به پدر شاهی و روابط دگرگون یافته والدین 
افراد وبا انتقال تولید اقتصادی از مزرعه به کارخانه. جدید آداب معاشرت ظاهر شد

 .خانواده دیگر به صورت یک واحد با یکدیگر کار نکردند

علت های انقالب صنعتی

.انباشت اطالعات در عصر کشاورزی( 1
ی اطالعات  بی سروصدا ترین علت انقالب صنعتی را باید در تراکم تدریج

ای فنی فنی طی عصر کشاورزی جستجو کرد شواهد گویای پیشرفت ه
استخراج کان به چشم می خورد در –فلزکاری –همه جا در کشاورزی 

ر قرن نتیجه ی همین پیشرفت ها ذخیره ی اطالعات وتجربیات فنی د
.بود8بسیارمتراکم تر از قرن13ودر قرن13بسی پر بارتر از قرن 18

پیشرفت در حمل ونقل آبی وتسخیر دنیای جدید(2
کشتیرانی دورتراز حد دید خشکی ها 12پیش ازورود قطب نما به اروپا در اواخر قرن

مانند بسیار مخاطره آمیز بود وتنها درفاصله های کوتاه یا در مناطق شناخته شده
نما در آشنایی با قطب. گذرگاه دریایی مانش یا دریای مدیترانه صورت می گرفت

جامید که طول چند قرن بعدی به یک رشته پیشرفت های فنی مهم در کشتیرانی ان
بزرگ تر ساختن کشتیهای-اختراع سکان عقب: بعضی از مهمترین آنها عبارت بود از

دریانوردان اروپایی سفرهای مخاطره آمیزی را به 15طی قرن . با دکل های چند گانه
ران قصد گشودن راههای جدید بازرگانی به سوی چین وهند وفایق آمدن بر سوداگ

 ونقره را فاتحان بی درنگ ،روانه کردن کشتیهای انباشته از طال.خاورمیانه آغاز کردند
.به سوی اروپا آغاز کردند

انحطاط این امر پیامدهای چند به بار آورد که یکی از انها رشد شتابان اقتصاد پولی و
ته نقش رواج پول در جوامع کشاورزی پیشرف. نظام قدیمی مبادله ی کاال به کاال بود 

دن سیل سرازیر ش. بی نهایت موثری در شکستن سد وبند های راه نوآوری ایفا کرد
پیامد این تورم در حقیقت. طال ونقره به اروپا تاثیر مهم دیگری نیز در برداشت 

ید نمی طبیعی عرضه ی فزاینده پول در جوامعی بود که کاال به اندازه ی کافی تول
.کردند

اختراع ماشین چاپ و پراکنده شدن اطالعات( 3
ی جوامع ماشین چاپ یکی دیگر از نوآوری های فنی بود که در گسترش زنجیرهای سنت

فنی صنعت چاپ گسترش اطالعات. کشاورز اروپای غربی نقشی بزرگ ایفا کرد 
وآرا و افکار گوناگون را سرعت بخشید وعمال به صورت عامل موثری درآمد که

.مقاومتهای تاریخی را دربرابر نوآوری وتحول در هم شکست
پیشرفت در کشاورزی( 4

قب در سراسر عصر کشاورزی عمده ترین مانع رشد وتوسعه ی جوامع انسانی حالت ع
کاربرد روزافزون –رشد داد وستد . مانده تکنولوژی در کشت وکار بود

ی از پول ، پایه های نظام سنتی را پوک و لرزان می ساخت از یک سو شمار فزاینده ا
اثر زمینداران بزرگ دریافتند که به موازات کاهش یافتن هزینه های حمل ونقل در

گسترش می پیشرفتهای کشتیرانی بازار بسیاری از فراورده های کشاورزی به سرعت
تر از از سوی دیگر عوارض تورم سودهای حاصل از کشتزارهایشان را که بیش. یابد

ت اجاره ها ودیگر تعهدات مالی منطبق بر قیمت های قدیم بدست می آمدبه سرع
ن کاهش می داد وزمینداران پی بردند که اگر می خواهند سطح زندگی سنتی شا

.  محفوظ بماند باید کار تازه ای انجام دهند
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تغییر جهان بینی

نی که تغییرات زیر بنایی در جهان بی–شانزده ،هفده ،هجده ونوزده -در طی چهار قرن
ور دنیای غرب پدید آمد بینش انسان غرب نسبت به خود وجهان پیرامون به ط

به بایدها ونباید ها ومقدسات و نامقدسات زیرسوال رفت و. اساسی دگرگون شد 
جای آن هستی ها و واقعیات و کارکردها وعملکرد های دنیای مدرن جایگزین شد 

ناخته لذا همه امور محسوس موضوع ش. وعلم الهوتی تبدیل به علم ناسوتی گردید 
ناسی ، زمین شناسی ،اقیانوس شناسی ،زیست شناسی، انسان شناسی، روان ش. شد 

ظامند جامعه شناسی وغیره به صورت موضوعاتی در آمدند که به طور پیوسته و ن
رن در علم وشناخت به صورت غایت انسان مد.مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت 

تجربه و تاکید بر قوه تفکر انسان ، واقعیات عینی ، کشف قوانین طبیعت و. آمد
رعت رشد آزمایش باعث پدید آوردن شرایطی شد که علم وبه تبع آن تکنولوژی به س

ه در آن هر تحقیق و پژوهشی باعث اختراع واکتشاف جدیدی شد ک. وتوسعه یافت 
.نیز به نوبه خود پدیده ها وابداعات جدید تری را به دنبال داشت

اختراعات
ب توسط جیمزوات در انگلستان اختراع شد و طلیعه انقال1769درسال: ماشین بخار

وی محرکه استفاده از نیروی بخار به عنوان نیر.صنعتی و تکنولوژی مدرن ظهور کرد 
رگاهی در تولید خانگی وکا. ، توان و قدرت بی اندازه برای توسعه صنایع ایجاد کرد 

تفاده از مقیاس خرد و محلی به سرعت تبدیل به تولید انبوه در کارخانجات با اس
قدرت ماشین وانرژی گردید از اولین نمونه های کارخانجات مدرن می توان از نخ 

شتی ریسی ،پارچه بافی،ابزار آالت ،مصالح ساختمانی و وسایل حمل ونقل مانند ک
.  سازی و راه آهن نام برد

1840احداث شد تا سال 1825اولین خط آهن در انگلستان درسال : خط آهن
شش هزار کیلومتر راه آهن در انگلستان 1850هشتصد کیلومتر  راه آهن وتا سال 

.کشیده شد
1840در آمریکا ساخته شد ودرسال 1807اولین کشتی بخار در سال : کشتی بخار

.اولین کشتی بخار از اقیانوس اطلس عبور کرد 
 اختراع شد1876و تلفن در سال 1844تلگراف در سال.
 توماس ادیسون چراغ برق را اختراع کرد 1879در سال.
 اختراع 1855اولین اتومبیل با سوخت بنزینی را در سال ( 1844-1929)کارل بنز

. نمود

عملی بودن راه 1829فشفشه جرج استفنسون در
بات  آهن را که با قوه بخار کشیده می شد به اث

.رساند
اخته نمونه دستگاه پارچه بافی معمولی که برای به گردش درآمدن با نیرو س1842رنده ماشینی ویت ورث 

.شده است

پیشرفت صنایع

ازی در نیمه صنعت شیشه س. صنایع مربوط به ساختمان نیز به سرعت پیشرفت کرد 
7/1*5/2جام های شیشه ای به ابعاد1806گسترش بسیار یافت در سال18دوم قرن 

.متر تولید شد
سیمان تولید تیر آهن ،فوالد و. آسانسور در اواسط قرن نوزده در نیو یورک اختراع شد 

.قرن در کلیه کشور ها ی غربی رشد بسیار داشت19در طی 

1851ژوزف پاکستن قصر بلورین لندن 
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،نمای تاالر1896-1898ویکتورهورتا،خانه خلق،بروکسل،سنگ وآهن یادآورپیروزمندی های عصرانقالب

ر شیشه وآهن ود دنخلستان بزرگ دسیموس برتون در باغهای گیاه شناسی در کیو تجربه ای ب
یی عملکرد ی اش زیبا،که به مدت یک قرن آشیانه های نوین هواپیما را به پیش انداخت زیبای

1854ساختمان شرکت طبع ،نیویورک«جیمز بوگاردوس».آن است 

1876،بن مارشه ،پاریس«ایفل و بوالو»
در این بنا با ساختن سقف های شیشه ای 19قدرت تخیل و نیروی خالقانه قرن

ستون -و حیاطی را به حیاط دیگر مرتبط می کنند-،پل هایی که در هوا معلق اند 
.های نازک و ظریف و تزئیناتی که خاص این عصر است احساس می شود

رشد شهر نشینی  

ورزی و احداث صنعتی شدن کشا. از تبعات انقالب صنعتی ،رشد سریع شهرنشینی بود 
کارخانجات در اطراف شهرهاو همچنین ارائه خدمات جدید در شهرها باعث جابه 

روانه جایی جمعیت گردید و ساکنان عمدتا کشاورزدر روستاها به عنوان نیروی کار
.  شهرها شدند
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ساختار جمعیتی

ساختار جمعیتی در انگلستان در اوایل انقالب صنعتی به 
در .ند گونه ای بود که یک پنجم جمعیت در شهرها و چهار پنجم در روستاها سکنا داشت

اواسط قرن نوزده نیمی در شهرها ونیمی دیگر در روستا ها بودند در حال حاضر 
.چهار پنجم مردم در شهرها ویک پنجم در روستاها زندگی می کنند

طبقات اجتماعی 

بوجود آمدن طبقات جدید اجتماعی بنام کارگر صنعتی و مالکان  
اعث  کارخانجات یا بورژوازی وپدید آمدن اختالفات شدید طبقاتی ب
. سم شدپیدایش نظریه های ضد سرمایه داری مانند سوسیالیسم و کمونی
دربعضی از کشورهای اروپایی انقالب کارگری رخ دادو بعضی 

.فت اصالحات در قانون کار برای کاهش فشار بر این طبقه صورت گر
نبود، بلکه  تغییرات زیر بنایی در شهرها فقط تغییرات جمعیتی و اجتماعی

سلیحات  پیشرفت ت. شهر ها از نظر کالبدی نیز به کلی دگرگون شد ند 
جنگی باعث از بین رفتن برج ها ،دروازه ها و خندق ها در اطراف شهر

.ها و همچنین در اطراف مقرهای حکومتی شد

1830محیط زندگی طبقه متوسط اندرونی بیدرمیرمحل زندگی اشرافی کاخ کارلتون

1840محله فقیر نشین کوچه کلیسا ،سن ژیلز، لندن

شهرسازی

شاید بتوان اذعان نمود که هیچ پدیده ای در تاریخ شهر سازی ، چه در
هرها را  اروپا وچه در سایر نقاط جهان به اندازه اتومبیل بافت وکالبد ش

ل  مجاورت مح.اتومبیل مقیاس شهرها را عوض کرد . تغییر نداده است
ای  کار با محل زندگی ،متراکم بودن ساختما ن ها در مرکز شهر ،کوچه ه

باریک با مقیاس انسانی و مراکز محالت همه از بین رفت و مقیاس
. انسانی تبدیل به مقیاس اتومبیل شد

مدرنیته، نهاد های مدرن و ساختمان های جدید را هم خود به داخل شهر 
آورد ،از جمله دانشگاه ،وزارتخانه ،ایستگاه راه آهن ،موزه ،نمایشگاه  

.،بیمارستان،شهرداری ،دادگستری و پارلمان
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اولین ساختمان های مدرن

ی از اواخر قرن هجدهم میالدی به تدریج تولیدات جدید صنعتی وارد امور ساختمان
در ابتدا این تولیدات برای احداث پل ها ،کارخانجات ، تاسیسات.گردید 

رد بندر گاهی ، سیلو های گندم، بناهای عمومی و سپس ساختمان های مسکونی مو
.استفتده قرار گرفت 

پل رودخانه سورن، پل ساندرلند،پل معلق کلیفتون
ندگی در اسکلت فلزی به عنوان سازه ساختمانی برای اولین بار در یک کارخانه ریس

شرازبری
لوریناولین نمایشگاه بین المللی در هاید پارک شهر لندن ، ساختمان عظیم قصر ب
 برج ایفل وتاالر بزرگ ماشین

متردهانه توسط آبراهام داربی30پل فلزی سورن با 

آغاز شد که دو  1836پل معلق ایسامبارد کینگدوم برونل،که بنای آن در سال 
.دسوی تنگه کلیفتون را با گستاخی فاخر فنی به هم متصل می ساز

برای یک کارخانه ودر همان سال برای خیابان ها 1805چراغ گاز اولین بار در سال 
.در پال مال مورد استفاده قرار گرفت

میان ( 1843-1825)تکنولوژی جدید پیروزی های الهام برانگیزی ،از جمله بنای زیر گذر تیمز 
ی این نیز همچون بسیاری دیگر،ازدستاوردها. روترهایت وواپینگ را امکان پذیر ساخت

.شجاعانه ایسام بارد کینگدوم برونل بود
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نمایی از کاخ بلورین پس از تجدید بنا1858-1817سن پترزبورگ « کلیسای اعظم اسحاق قدیس»

1824پاریس «مارکت هال مادولین»
برای ایجاد زیبایی و ایجاز در19یکی از نخستین کوشش های مهندسین قرن

به کار بردن مصالح ساختمانی

-85« ساختمان بیمه منازل»
نخستین آسمان 1383

خراشی که با اصول جدید 
نای این ب.فن ساختمان بنا شد

حظه ده طبقه تامیزان قابل مال
ای مصون از خطر حریق 

.ساخته شد

:منابع
(زیگفرید گیدیون)فضا،زمان و معماری
(کرتیس.آر.ویلیام جی)معماری مدرن
(دکتر وحید قبادیان)مبانی ومفاهیم درمعماری معاصرغرب
(هوبز باوم.ج.ا)1789-1848عصر انقالب اروپا
www.google.com

:با تشکر از استاد راهنما
اقای سیاوش رشیدی  

:گرد اورندگان
مسعود کدخدازاده،محمد محمدی نسب،سید امین سراج  

زاده،حسن جندقی،محمد پور کیایی


