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 معماری

 ژرژ باتای
 ییاعال نیرام برگردانِ

 
عناانان یاددا اات هن ااا ی اژاات ات یری با ااا  هااه اساااین بااار در ژااا   "معمااار "

( منتشاار  ااین ایاان یاددا اات  م نااین Documents) داهنمااان  در مجلااه 1929
ا  ات متاانن باارا   عریاای یاا   یاای مجمنعااه-دیکشاانر  اقتداااد اساااین ماای   

اژااتن با ااا  در ایاان یاددا اات هن ااا  باار  رفیاات  -قااا مننن ات هلمااات س مفااا ی 
هناین اس در ایان یاددا ات باا ا اار  باه معمار  بر اِعما  قایرت اژاتعار   اهیای می

  معماراقاهد ای هاه وننقاه فار  می   هلیسا س دساات فراقساه قشاانبنا ا  برجسته

 ا دا اته با این باه   ایان قهاد اا رفتاار   ابیه بایان ناقی به عننان قماینای  ا میآن
 را ژیاژای قایرت س اجتمااعی مرا ا  ژلساله هاردن فاا   ناقاایی عبار ی معماار 

رسقای ا  را  میبار هسااقی هاه تیار ژاایه را قایرت ایان  ناقایمی  م نین اما دارد،

ات معمااار ، باارا  با ااا  در  اار ژیسااتمی، ات ژیساات   قیااا اعمااا  هنااین ایاان  عریاای
 گنیاای هااه باارا  م ااا  درهنااین با ااا  می اانا تی، هااار میاجتماااعی گرفتااه  ااا رسان

 classical) "هالژااای  فرمااان " در قااااا  قدا ااای، ایااان  عریااای معماراقاااه
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composition) هااار بر اای ات ویشاارس رین قدا ااان ع اار  در اژاات، هااه  اای   اانا ته

 بااا د اای  ااندن امااا وننقااهی با ااا  جاانا  می]فرماان  معماراقااهو عاایس  میات آن  اس
 باا ماژانن س ویکاژان  م انن باه ساقاب باه تعا  با اا   نرمنایاقین  ند فر  ات فرار

 فرمان "ایان   کساتن بارا  را را  اقساان در آاار اان، فیایناانی  رادیکاا   حریی

 ابااات بااا قاژاااتگار  اانا تیرسان فرآیناای ا  بااه آتاد  ا ت ااا  س "معماراقااه
 اجتماعی،  منار هردقین

 

  اقسااان معمااار  بیااان ] جلاایوِ  سااتی یاا  جامعااه اژاات، آن ژااان هااه وهاار 

  اا وهر  باه اژاژااً مدایساه ایان حاا ، ایان بیان ] جلیو  ساتی ساقعای اسن باا

 اااا(ن در  اااا، یقرا  ا، دادرس)هشااای   اااندمی مربااان  رژااامی ا ااا ا 

 اایی  ساتنی هاه قایرت امار س یا  جامعاه، آن آ حدیدت،  نها منجاندات ایای 

 ناقنای منهایاً باه فرمای معماراقاه ژا ن بننیناین ات ایان  ا هاه میقهی دارقی، آن

 هااه حاااای در  یاقاای،برمی  اهریا ااا  م اانن مااا براباار در رس، بنا ااا  بااار 

هشانی  می ضاییت باه قایرت س عظمات منطا  باا را دردژرژاات  اا اِامان  ما 

 اژاات، ایاان هااه هلیسااا س دسااات   هلیسااا ا  جااامب س ها افافااهایاان در 

 بنا اا ایان هاه اژات رس ان حدیدات هنناین در اا  حمیا  میژکنت را بار  ند 

 سااتنین حملااه بااه باژااتی   ساقعاای  اارس غااباااً س اجتماااعی اقطبااا  ب  ااهااا 

 ات را ماارد   اقنیااا  هااه م اایا  بااارت  ات ایاان سضااعیت اژاات  د اانار اژاات
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 آقاان حدیدای (ارباباان) اژاتادان هاه بنا اایی باا ا ااند منی  ریا  ات جاا را ی

 د ین   نضیح  ستنی،

 در واه  ااری ی، بنا اا  ات غیار باه معماراقاه فرمان  هاه جایی  ر این، بر عالس 

  اند،می سارد قدا ای، س واه غیار ات آن یاا منژایدی  راحای ابااس، فیاینانی ،

ااهای( را ات  س واه اقتایارگرا )واه اقسااقی س مسال   ناقای وسقای  ر هسای مای

 هااردن محاایسد بااه  مایاا   ااا  قدا ااان بااار  آن اژااتنبا  هنااین حتاای آاااار

 ژااتسهار  این قاوییای دینار، ژان  ات. دارقای رژامی  ا آ ایای  باه  انرسح

 عمیداااً  اانا تیرسان بااراقنی تن فرآیناای ا  باارا  را قدا اای، را  در آهادمیاا 

 ات اعظماای ب اا  مسااهله هنااین ایاانمی بااات اجتماااعی ابااات بااا قاژاااتگار

  ااا دگرگنقی  ااییی براقنی تااه  اای  بااه ماایت قاای  قاارن  نژاا   ااا ساهن 

 قاامریی ات امار معماراقاه اژاکلت یا  رس  بار  اند ویشاتر قدا ی، هه   اعی 

 د ینبند، را  نضیح می  ی  بنا

 باه ساقاب  ای  حا  ژان  در ریاضایا ی هاه حکا  ایان هاه اژات رس ان وس

 صانرت ات گااار  ریا  تیساتی، ات قظا  در هاه اژات، تمینای صانر  کام  اسج

 عناصار  ماا  ویشااوی  هاه صانر ی اقسااقی، صانرت باه بنتینه ]قنعی میماننو

 اقسااان هااه رژاایمی قظاار د اای، مشااهند اژااتن بااهمی قمااای  را معماراقااه اماار

  ااامیمنن ات منرفنااانییکی ویشاارفت در میاااقی  مرحلااه یاا   هنناای باتقمایی

س  ااباات فاایناای   اانر در  اان  تمااان بااه اژاات  صاانر ی هااه بااار  بنا ااا  بااه
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 هااه اماارِ معماراقااه بااه ا فاایناای   اانر بااه اقساااقی اماارِ اعمااا   اای  اژااتن س

-معماار  باه هسای اگار هاه  انر  باه ناژات سابساته اژت، آن قهایی   نژعه

هاه تیار   ساتنی، ماا حدیدای ارباباان تماین ژر اژار در هه مح نالت عظای  آن

 ااا جمعاای واااولنس، دسن س قنهرصاافت در حااا  اباارات حیاارت س  ا  آنژااایه

حملااه هناای، بااه اقسااان -اقاای  قظاا  س محیسدیت اانفتی  سااتنی، هااه قمایناای 

جاار  ] اال  بارا   ممارژات ایان ات هاما  یا  قلمارس  نحمله هارد  اژات

 رآااااا  ریندر شاااان ات ب شااای  ااا بی هاااه عااایس  ات فرمااان  معماراقاااهو،

 ایان باه  دارد مسال   ناژایاقسان هشایین وااا  باه  مایا  اژات، رس نفکراقه

  نژا  هاه اماا را ای  رونی هاه ممکان اژات عجیا  باه قظار برژای،  ر ی ،

 بااه منجااند  بااه هااه اژاات،  ننااامی  اای  ]معاصاارو جلاان  مااا بااات قدا ااان

ا  قاایارد هااه آن را بااه ژاان   اابه حیاانان س وااار  رژاای،می اقسااان براتقاایگی

 یاانال  اایایت هناای ]یااا منجااند  بااه براتقاایگی اقسااان را  اابه حیاانان س  یاانال 

 هننای قظارت معماار  ات فارار بارا  ماا  ااقس  نهاا ایان هاه اقناار جلن  د یو؛

 ناژت

 

 

 


