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کتـاب پیـش رو تـالش می کنـد تـا زبانـی مشـترک بـرای گفتگـو و ارجاع 
بـه اقدامـات طراحـی در مقطـع پـی بریـزد. اگـر بپذیریـم صحبت کـردن درباره 
موضوعـی الزمـه اندیشـیدن بـه آن اسـت، ایـن امـر می توانـد جایـگاه عمومـًا 
پذیرفتـه شـده مقطـع را در حرفـة معمـاری بـه عنوانـی مدرکـی بـرای ارائـه و 
یـا صرفـاً جهـت تکمیـل مسـتندات پروژه بـه ابـزاری مولـد در اندیشـة طراحی 

معمـاری بـدل کند. 
نویسـندگان که هرسـه از اسـاتید دانشگاه پرینستون هسـتند عالوه بر انجام 
ایـن کار تحقیقاتـی، خود در طراحـی پروژه های متعدد از ایـن مفاهیم در طراحی 
مقطـع و پروژه هـا اسـتفاده کرده  انـد و بخـش انتهایی کتـاب به معرفـی این آثار 
و شـرح کاربردهـای انـواع مقاطع در ایـن پروژه ها جهت پاسـخگویی به نیازهای 

طـرح اختصاص پیدا کرده اسـت.
در بخـش نخسـت کتـاب نویسـندگان ایـن موضوعـات را بـا تفصیـل و به 
امیـد ایجـاد بحـث و گفتگـوی بیشـتر در این بـاره، تشـریح می کننـد. در همین 
راسـتا در ترجمـه کتـاب نیـز تالش شـده تـا همین رویکـرد تا حـد ممکن حفظ 
شـود. از ایـن رو در برگـردان ایـن مفاهیـم جدیـد و ابتـکاری کـه بـر اسـاس آن 
مقاطـع دسـته بندی و بررسـی شـده اند، عنـوان این دسـته ها به منظور سـهولت 
در گفتگـو و ارجـاع بـه ماننـد نوشـته اصلـی، سـاده در نظـر گرفته شـده اسـت. 
همچنیـن در ترجمـة واژة Section از میـان واژه هایـی در حرفـة معمـاری بـه 
عنـوان معـادل آن اسـتفاده می شـود، واژة »مقطع« به علت رواج بیشـتر، انتخاب 
شـده اسـت. در ترجمـة سـایر اصطالحاتـی فنی و علمـی، تا حدی که بـه روانی 
متن آسـیبی نرسـد از معادل های فارسـی متداول در علوم و فنون و یا از واژگان 
مصوب فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی اسـتفاده شـده  اسـت. تأکید بر این امر 
بـه علـت اهمیـت زبـان به عنـوان میراثـی فرهنگـی و همچنین نقش زبـان در 

نحـوه جـذب و توسـعه دانـش صورت گرفته اسـت. 
بیشـتر اسـامی خـاص موجـود درمتـن، یـا نـام پروژه هـا و معمـاران و دفاتر 
معمـاری بـوده اسـت کـه در نمایـه انتهای کتـاب آمده و یـا مربوط بـه معماران 
و پروژه هایـی اسـت کـه ذیل تصاویر حاشـیه متن ابتـدای کتاب قـرار گرفته اند. 
لـذا از تکـرار امـالی التیـن ایـن اسـامی بـه صـورت پاورقـی صرف نظر شـده 

اسـت. دیگـر اسـامی و اصطالحـات طبـق روال معمـول پاورقی شـده  اند.
جـدا از فراینـد ترجمـه متـن، انتشـار ایـن کتـاب نیازمنـد طراحـی خـاص، 
صفحه آرایـی دقیـق و کیفیـت ارائـه بوده اسـت تا جزئیـات مقاطع ترسـیمی که 
بخش عمدة کتاب را می سازند با بیشترین وضوح نمایان گردد. با اتکا به تجربه، 
 دقـت و مهـارت دسـت اندرکاران انتشـار کتـاب، به ویژه مهندس مهدی آتشـی؛

مدیر مسـئول انتشـارات کتابکده کسـری این امر محقق شـده است که همزمان 
بازبینـی و ویرایـش دقیـق متـن ترجمـه را نیز بر عهـده داشـتند. در این فرصت 
ضمـن قدردانـِی ایـن تالش هـا، از همـه کسـانی در فراینـد ترجمـه بـه صورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم از یـاری، پیشـنهادات و انتقـادات آنهـا بهـره بـرده ام، 

سپاسـگزاری می نمایـم.
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بُـرش عمـودی 
مقدمه

ایــن کتاب ابزاری ارائه می دهــد برای فهم نقش پیچیده و مهمی که مقطع 
در طراحی و حرفه معماری بازی می کند. در مطالعات معماری، بحث و بررســی 
مقطع یک بنا، موضوعی متداول است؛ با این وجود هیچ چهارچوب مشترکی برای 
ارزیابی و تعیین آن وجود ندارد. انواع مختلف مقطع چیســت و هر یک چه کاری 
انجام می دهد؟ این مقاطع چطور تولید می شوند؟ بر چه اساسی یک نوع مقطع بر 
دیگری ترجیح داده می شود؟ این کتاب این پرسش ها را کاوش کرده و چهارچوب 
مفهمومی، عینی و کاربردی برای درک مقطع به عنوان ابزار خلق معماری فراهم 

می آورد.
کار ما برخواسته از این باور است که مقطع، کلید نوآوری های معمارانه است. 
با وجود چالش های زیســت محیطی و مواد و مصالح که حرفه معماری را در قرن 
بیست و یکم احاطه کرده، مقطع ظرفیتی غنی و کشف نشده برای بازخوانی خالقانة 
همپوشانی نیروهای سازه ای، عملکردی و حرارتی ایجاد می کند. به عالوه، مقطع 
جایی اســت که در آن فضا، فرم و ماده با تجربه انسانی تالقی می کند و موجب 
برقراری واضح ترین ارتباط بین بدن و بنا و همچنین تعامل میان معماری و زمینة 

آن می شود. 
مــا به عنوان معمار و معلم، به یک میزان مقطع را هم به عنوان ابزاری برای 
ارائه )پرزانته( و هم برای عرضه نوآوری های فضایی و کاربرد مصالح مدنظر قرار 
داده ایم. در این کتاب ســاختاری واضح و ابتکاری در جهت بحثی جدی تر دربارة 
مقطــع معماری ارائه داده ایم تا پایه های مشــترکی برای گفت و گو در پویش ها و 
تجربیات معماری ایجاد شــود. به این منظور مقطعـ  پرســپکتیوهای جدیدی از 
شصت و سه بنای شاخص ترسیم و در هفت گروه متمایز دسته بندی شده است که 
زمینه ای مناسب را برای دانشجویان، معماران و سایر خوانندگان کتاب به منظور 

درک بیشتر مقطع فراهم می آورد.

مقطع چیست؟
با واضح ترین پرسش آغاز می کنیم؛ »مقطع چیست؟« از جنبة ترسیم معماری، 
واژة مقطع به برشــی از میان جرم بنا، عمود بر خط افق گفته می شــود؛ مدرکی 
نشان دهندة برشی عمودی در راســتایی از شیء یا بنا که عمدتاً محور اصلی آن 
است. مقطع همزمان نمای درونی و بیرونی را آشکار می کند؛ مانند فضای داخلی، 
مصالــح، اتصاالت، یا جداره هایی که درون را از بیــرون جدا می کنند و دیدی از 
موضوع می سازد که به طور معمول مرئی نیست. این شکل از تشریح بنا، فرم ها و 
اشکال گرافیکی متنوعی دارد که هر یک برای انتقال شکل های متفاوتی از دانش 
معماری توســعه یافتند؛ از مقاطع کلی از بنا، که جرز دیوار را برای تأکید بر فرم، 
یک دســت رنگ می کنند1 تا مقطع از جزئیــات، که مواد و مصالح را با خطوط و 
عالئم گرافیکی تشریح می کند. در یک مقطع فنی، فضای داخلی از طریق نمای 
دو بعدی سطوح داخلی تشریح می شود در حالیکه ترکیب پرسپكتیو و مقطع 
با استفاده از شیوه های تجسم پرسپکتیو، می تواند تصویر دقیق تری از داخل را به 

صورت فضایی ارائه دهد. 
از آنجا که مقطع از تصویری آغاز می شــود که مستقیماً قابل رؤیت نیست، از 

1- Poche

شیوه های غالب درک معماری که از طریق تصاویر و رندرها صورت می گیرد، جدا 
افتاده اســت. با این حال، مقطع حاوی شکل متمایزی از دانش است، دانشی که 
به درســتی تمرکز را از تصویر به کارکردها، از سطوح به ارتباط سازه و مصالح که 
شکل دهندة منطق ســاخت معماری است، منتقل می کند. در همین حال، مقطع 
تعامل میان جنبه های مختلف تجربة حسی و فضای معماری را، با نمایش نحوة 
تالقی مقیاس و تناســبات، دید و منظر، فاصله و دسترسی که در بعدی عمودی 
آشکار می شوند )بر خالف دید از باال به پایین پالن(، نشان می دهد. در مقطع، نمای 
داخلی دیوارها و سطوح خارجی نشان داده می شوند، که امکان ترکیب تزئینات و 
ساختار، فضای داخلی و پاکت حجمی بنا2 راـ  برای کشف وشهودـ  ایجاد می کند. 
پالن ها و مقاطع مدارک طراحی مشابهی هستند و منظری مهم برای سنجش 
ایجاد می کنند. هر دو ارتباطاتی را میان تودة بنا و فضا تشریح می کنند که مستقیمًا 
توسط چشم انســان قابل درک نیست. هر دو برش هایی را نشان می دهند؛ یکی 
افقــی و دیگری عمودی. برش افقی یک پــالن عمدتاً از دیوار ها عبور می کند و 
کف ها را در بر نمی گیرد.  در مقابل، مقاطع می توانند هم مقطع کف و هم دیوارها را 
نشان دهند و فضا را در هماهنگی با ابعاد و مقیاس تصویر انسان ایستاده )پرسوناژ( 
ســازمان دهی کنند. معمواًل پالن ها به عنوان نقطه تمرکز طراحی در نظر گرفته 
می شــوند، و برش ها تأثیرات پالن را در ســازه و شکل بسته شدن فضاها آشکار 
و تبیین می کنند. در مقایســه با انواع پالن ها که بر اساس چگونگی ویژگی های 
فضایی تقسیم بندی می شوند، انواع مقاطع عمدتاً بر اساس مقیاس برشی که ایجاد 
می کنند طبقه بندی می شوند: مقطع از جزئیات، برش دیوار3، مقطع از بنا، مقطع از 
ســایت. مقطع از جزئیات و دیوار، با استفاده از عالئم گرافیکی متشکل از خطوط، 
هاشورها و ضخامت خطوط، مسائل فنی و جزئیات مصالح را بیان می کنند. مقاطع 
ســایت بر توده فرم مصنوع و ارتباط آن با محیط پیرامونش را تأکید کرده و نقش 
فضاهای داخلی را کمرنگ می کند. اما در مقطع از خود بنا اســت که موضوعاتی 
اساســی، از جمله مسائل  اجتماعی، سیاسی، ســازمانی، فرمی، فضایی، سازه ای، 

حرارتی و فنی نشان داده می شود. 

مقطع در نگاه امروز
مقطع، به مدرکی صرفاً جهت ارائه محدود نمی شود. امروز مقاطع به صورت 
گسترده برای نمایش، آزمایش و کاوش طرح های معماری به کار می روند. مقطع 
تعامل میان ســازة ســاختمان و فضاهایی که در درون آن بین سقف و پی قرار 
گرفته اند را نمایش می دهد. بارهای گرانشی به شکل عمودی از طریق بنا به پایین 
منتقل شــده و نیروی باد به صورت جانبی به کنار مقطع بنا وارد می شوند. شیوة 
کاربرد مصالح و ابتکارات فضایی الزم برای تحمل خالقانه این نیروها بهتر از هر 

چیزی در مقطع معماری می تواند جستجو و بیان شود.
با افزایش اهمیت روز افزون مسائل مربوط به انرژی و  محیط زیست در طراحی 
معماری، مقطع نقشی اساسی تر می یابد. نیروهای حرارتی در مقطع دیده می شوند. 
هوای سرد سنگین بوده و ساکن می ماند در حالیکه هوای گرم باال می رود. خورشید 
نیــز در جهاتی مخالف از افق طلوع و غروب می کند. تنظیم عمودی فضاها برای 
خلق و ساخت معماری که قادر به انجام کارکردهای زیست محیطی باشد ضروری 
است. معماران نیاز دارند تا پیش آمدگی ها و خالی شدگی ها را به گونه ای تنظیم کنند 
تا بهره خورشــیدِی کافی ایجاد شود؛ فضاهای داخلی باید به گونه ای قرار بگیرند 
که جابجایی هوا ناشی از همرفت را به بیشترین مقدار خود برسانند؛ شیب سقف ها 

2- Building Envelope
3- Wall Section

LTL Architects, Park Tower, 2004

Ottavio Bertotti Scamozzi after Andrea Palladio, Teatro
Olimpico, 1796

Thomas Ustick Walter, US Capitol Dome, 1859

Le Corbusier, Unité d’Habitation, 1952

Affonso Eduardo Reidy, Museum for Modern Art, 1967
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باید طوری تنظیم شود که کارکرد مطمئنی برای صفحات خورشیدی ایجاد کند، 
ضخامت دیوارها باید بر اســاس محاسبات مربوط به عایق بندی حرارتی انتخاب 
شوند و غیره. معماران و مهندسان عمدتاً به خاطر تمایل به رعایت الزامات حوزه 
پایداری، از مقطع استفاده می کنند تا پایبندی خود را به اصول کارکرد حرارتی بنا، با 
استفاده از فلش هایی که نمایانگر نیروهای حرارتی هستند، نشان دهند. این تأکید 
بــر کارآیی حرارتی فرصت هایی که مقطع ایجاد می کند پیش رو می گذارد، اما به 
صورتی متناقض قابلیت های فضایی و حسی مقطع که از چیدمان های نوآورانه در 

آن حاصل می گردد را فقط به الزامات عملکردی محدود می کند. 
بــا این حال، علی رغم اهمیت مقطع به عنــوان یک مدرک طراحی و راهی 
کلیدی برای بهبود کیفیت های فضایی، طراحی سازه ای و کارکرد حرارتی، نقد ها 
و بحث های بســیار کمی دربارة آن نوشته شده است. کارهای بسیار زیادی درباره 
تاریخ و اثر پالن وجود دارد، اما حتی یک کتاب دربارة تاریخ، تکامل و کاربرد مقطع 
در حرفة معماری موجود نیست. فقط تعداد کمی مقاله دربارة مقطع به چاپ رسیده 
است که دو مورد از ارجاع داده شده ترین آن ها ، نمایش فضای داخلی در ترسیمات 
معماری رنسانس اثر ولفگانگ لوتز)1( و باستان شناسی مقطع اثر ژاک گیلرمه و 
هلن ورین)2( بیش از بیســت و پنج سال پیش نوشته شده اند. جالب آنکه هر دو 

مقاله انگیزه های مشابهی به غیر از توسعه و تشریح خود مقطع معماری دارند.
بســیار محتمل است که این فقدان توجه مســتقیم، ناشی از جایگاه مبهمی 
باشــد که مقطع دارد. مقاطع بیشــتر به عنوان مدارکی برای توضیح بیشتر دیده 
می شود، که در پایان فرآیند طراحی به منظور تشریح موقعیت سازه و مصالح و در 
راستای عمل به شــرح وظایف قرارداد، تولید می شود؛ به جای آنکه ابزاری برای 
جست وجوی فرم معماری باشد. در عین حالی که ما به چگونگی شرایط ارائه مقطع 
عالقه مندیم، بر این باوریم که تفکر و طراحی با مقطع نیازمند ایجاد گفتمانی درباره 
مقطع است که منجر به شناخت آن به عنوان فرصتی برای ابتکار و نوآوری شود. 

ساختاری اكتشافی برای مقاطع
اولین چالش در ایجاد گفت و گوی معنادار و قابل فهم درباره مقطع، عدم وجود 
زبانی است که واژگان مشترک قابل ارجاعی را به وجود آورد. به منظور پر کردن 
این کمبود، ما نظام طبقه بندی4  ابداع کردیم که دارای هفت بخش متمایز است: 
بُعد دادن5، طبقاتی کردن6، شکستن7، شکل دادن8، ســوراخ کردن9، شیب دادن10 و 
النه ای کردن11. تعداد عمده ای از روابط موجود در مقاطع را می توان با یکی از این 
دسته بندی ها یا ترکیبی از آن ها تشریح کرد. این طبقه بندی ها عمداً ساده شده تا 
امکان تشخیص و تعیین آن ها تسهیل گردد؛ اما به ندرت می توان آن ها را در شکل 
خالص خود پیدا کرد. در حقیقت در بررسی دقیق تر می توان دید که هیچ پروژه ای 
دقیقاً فقط یک شــکل از انواع مقطع را نشان نمی دهد، چرا که همة آن ها حاوی 
ویژگی های از دو یا چند نوع دیگر نیز هستند. با این حال هرجا که یک نوع از انواع 

مقطع غالب بوده، به عنوان نوع اصلی در نظر گرفته شده است.
هدف از این دســته بندی ارائة شکل جدیدی از یک ایده آل افالطونِی فارغ از 
ســایر مسائل، نیســت. این که مقطع بنای ممکن است یکی از این انواع را نشان 

4- توضیح ناشر: از آنجا که این ادبیات و دسته  بندی صورت گرفته، سابقه ای حتی در زبان مبدأ ندارد، معادل های 
فارسی آن نیز همگی برای اولین بار توسط مترجم پیشنهاد شده است. 

5- Extrusion
6- Stack
7- Shear
8- Shape
9- Hole
10- Incline
11- Nest

دهد به طور خودکار نشــان دهندة منظور یا معنای خاصی نیست. بلکه، با توجه به 
کیفیات معماری، ما این دسته بندی را به عنوان چهارچوبی اکتشافی ایجاد می کنیم 
تا مبحثی را دربارة مقطع در ارتباط با ویژگی های فرهنگی و طبیعی و مواد و مصالح   
بسازیم. هدف ما بیشــتر، آموختن دربارة این است که کدام یک از انواع مقطع یا 
ترکیب های احتمالی آن ها در شــیوه های مختلف استفاده شده است و این دانش 
چگونه می تواند در خدمت معمــاری قرار بگیرد. از دید ما، هر یک از انواع مقطع 
می تواند در خدمت ایجاد ظرفیت های متمایز قرار گیرد، از پرورش حسی مشترک 
از فضا تا تسهیل کارکرد حرارتی، از ساخت سلسله مراتب فضایی تا بهبود تعامل 

فضای درون و بیرون.
واژه ها و تعاریف ذیل در صفحات بعدی با جزئیات بیشتری تشریح می شوند:

بُعد دادن: صرفاً بعد دادن به پــالن تا ارتفاعی که برای کاربری مورد نظر 
کافی باشد.

طبقاتی كردن: مســتقیماً قرار دادن طبقات روی یکدیگر؛ نوعی از مقطع 
بُعد یافته که با یا بدون تغییر تکرار شده است.  

شكل دادن: تغییــر شکل یک یا چند دسته از سطوح افقی اساسی بنا برای 
شکل دهی به فضا.

شكستن: استفاده از برش یا شکافت در یکی از محورهای افقی یا عمودی 
ساختمان به منظور ایجاد تمایز در مقطع.

ســوراخ كردن: تعبیه هر تعداد و به هر اندازه تخلخل در توده برای تبادل 
مساحت کاسته شده با مزایایی که در مقطع به دست آمده است.

شیب دادن: تغییر زاویه سطح افقی قابل تصرف، که پالن را به سمت مقطع 
متمایل می کند.

 النه ای كردن: ســاخت بخش هایی در مقطع از طریق تعامل و همپوشانی 
احجام مستقل.

پرسپکتیِو یک نقطه ای ترسیم شده از پروژه های ساخته  شصت و سه مقطع ـ 
شــده، هستة اصلی این کتاب را شکل می دهد. این پروژه ها به این علت که بازة 
گسترده ای از رویکردها به مقطع را نشان می دهند و محتوای مناسب برای مطالعة 
بیشتر ایجاد می کنند، انتخاب شده اند. تعدادی از این پروژه ها یک نوع از مقاطع را 
به شکلی واضح و مبّین نشان می دهند. سایر پروژه ها نشانگر رویکردهای پیچیده و 
خالقانه به مقطع هستند، که معمواًل دو یا چند نوع را در اشکالی گوناگون ترکیب 

کرده و از محدودیت های یک نوع خاص عبور می کنند. 
تاریخ ساخت همة پروژه ها از آغاز قرن بیستم به بعد هستند. این بازة زمانی به 
علت تقارن آن با گسترش شیوه های صنعتی و استاندار ساخت انتخاب شده است. 
این شیوه ها عمدتاً موجب ظهور مقاطع طبقاتی تکرار شده گشتند که اهمیت توجه 
به مقطع را به عنوان محلی برای کاوش و ابتکار مورد تأکید قرار می دهند. در این 
کتاب فقط پروژه های ساخته شده مد نظر قرار گرفته اند تا مطمئن شویم که مدارک 
و شــواهد کافی برای نمایش منطق ساخت مقطع وجود دارد و تأییدی باشد که 
پیچیدگی مقطع به قیمت به خطر انداختن امکان ساخت آن به دست نیامده باشد. 
 با این حال، بســیاری از این شــصت و ســه پروژه در نوشته های دیگر نیز 
بررســی و ارزیابی شــده اند، که عمدتاً با تجزیه پروژه به یک سری نکات روشن 
و قابل فهم انجام شده اســت. این رویکرد فروکاهنده معتقد است که درک یک 
مجموعة ســاختمانی بهتر از همه با دسته بندی منفک ایده های آن ممکن است. 
رویکرد ما مقابل این است. ما قصد داریم تا از طریق نقشه ای دقیق و با جزئیات، 
گســتره ای از موضوعات مؤثر را نمایش دهیم که معماری را توجیه پذیر می کنند. 
پرســپکتیوها، داده های قابل اندازه گیری و عینی مقطع را با منطق ذهنی  مقطع ـ 

Candilis Josic Woods, Shading Diagram, 1968

Foster + Partners, Commerzbank Headquarters, 1997

Bucholz McEvoy Architects, Limerick County Council, 2003

Louis-Auguste Boileau, system of interlocking arches,
drawn by Tiburce-Sylvain Royol, ca. 1886

Henry Bessemer, saloon steamer, 1874

Jacques-Germain Soufflot, Pantheon, drawing by
Alexandre-Théodore Brongniart, ca. 1796

Charles de Wailly, Comédie-Française, 1770
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و بصری پرســپکتیو ترکیب می کنند. بدین شکل، تصاویری که برای این کتاب 
تهیه شــده است شواهد و مســائل فنی را بیان کرده و در عین حال تجربة غنی 
فضایِی جذابی را برای بیننده ایجاد می کنند. ترسیمات هم موجز و هم مبّین، هم 
پرســپکتیوها در ادامة روند تاریخی  تحقیقی و هم تصویری هســتند. این مقطع ـ 
توسعة شیوه های ارائه هستند که منابع مختلفی را از جمله ترسیمات دقیق مدرسه 
هنرهای زیبای بوزار، ترسیمات تحلیلی و فنی دورة انقالب صنعتی، شیوة راندوی 
واو از ترسیمات  خطی پل رودولف از مناظری پیچیده، و ترکیب دوگانه آتلیة بووـ 

فنی و نمایش فعالیت های داخلی را شامل می شود.
پرسپکتیو از دیدی یکسان امکان قیاس  نمایش هر پروژه از طریق یک مقطع ـ 
را میان پروژه ها فراهم می آورد. برای ســاخت هر یک از ترسیمات ابتدا یک مدل 
]سه بعدی[ دیجیتال ساخته و سپس برشی عمودی از آن نه برای ایجاد پرسپکتیوی 
خاص یا دیدی اُبلیک )مورب( بلکه مناســب جهت صفحات کتاب، ایجاد کردیم. 
سپس یک نقطه گریز تعیین و زاویة پرسپکتیو را طوری تنظیم کردیم که سطوح 
داخلی یا بیرونی در معرض دید قرار بگیرد، تا رابطه ای بصری میان صفحة برش 
و صفحات عمودی شــکل دهندة پروژه ایجاد گردد. از هر مدل، خطوط اصلی دو 
بعدی را استخراج نموده و در نرم افزارهایی که قابلیت کار با وکتورها را دارند، آن ها 
را ویرایش و تکمیل کردیم. ترسیمات نهایی از قواعد ترسیم مقطع پیروی می کنند؛ 
مثاًل خطوط شکسته خارجی که لبة سطحی صلب را از فضای باز یا بیرونی آن جدا 
می کند با ضخیم ترین خط ترسیم شده در حالیکه از خطوط نازک تر برای نمایش 
تفاوت های جزئی در مصالــح در مقطع یا نمایش جزئیات صفحات نمایی که در 

پشت صفحه برش دیده می شوند، استفاده شده است.
 این ترسیمات با ترســیمات مربوط به باستان شناسی که در آن ها فرسایش 
ســازة مقطع آن ها را نمایان کرده، متفاوت اســت. از آنجا که مسلماً نمی توانیم 
بناهای ساخته شده را برش دهیم، ارائه و تشریح ما وابسته به تفسیر سایر مدارک 
و تصاویر برای ارزیابی دقیق از نحوة استفاده از مصالح است. خود این مدارک البته 
معموالً تصویری تقریبی از وضع موجودند که خود، پرســش های جدی را دربارة 
دقت تاریخی و آگاهی از دانش ساخت پیش می آورد. کار نگارش این کتاب بر پایة 
تصاویر، نقشه ها، ترسیمات، توصیفات و در مواردی که ممکن بوده است از مدارک 
اصلی بایگانی شــده یا فایل های دیجیتالی که بی واسطه از شرکت های معماری 
گرفته شده، انجام شــده است. با توجه به شیوه های ارائه موجود و نا ممکن بودن 
دقت تام که در مقطع به عنوان یک شیوه ارائه و تشریح، ذاتی است ترسیمات این 

کتاب به اندازه ای که کاربردی بوده، دقیق گرفته شده اند.
پرسپکتیو، مقاطعی که از لحاظ تاریخی  عالوه بر این شصت و ســه مقطع ـ 
مهم یا جالب تلقی می شــدند، از تاریخ معماری انتخاب شده اند. این مقاطع که در 
مقاله های کتاب گنجانده شده اند، شامل برخی پروژه های ساخته نشده نیز هستند 
تا گسترة وســیع تری از امکاناتی که استفاده از مقطع برای تصویر و ساخت فرم 
معماری ایجاد می کند، نشان داده شود. یک فصل درباره نحوه استفاده از مقطع به 
عنوان ابزاری ســازنده در روند کاری دفتر ما )L.T.L Architects( تکمیل کننده 
این شصت و سه پروژه است. این بخش جست و جوهای بیشتری را در نحوه ترکیب 
کردن مقطع و پرســپکتیو نشان می دهد؛ ازجمله مواردی که در آن ها خود مقطِع 
برش خورده در پرسپکیتو قرار می گیرد و یا پروژه های تجربی، که در آن مقطع خود 

مولد شیوة تعامالت عملکردی و فضایی است.

انواع و كاربردهای مقطع
بُعددادن، طبقاتی کردن، شکســتن، شکل دادن، ســوراخ کردن، شیب دادن و 
النه ای کردن شیوه های مستقل و اصلی برای کار در مقطع است. به منظور حفظ 
صراحت بحث، این روش ها به صورت مجزا ارائه شــده اند، اما به ندرت به صورت 
مستقل عمل می کنند. ساختمان هایی که پیچیده ترین مقاطع را دارند از ترکیب های 
متفاوت این انواع حاصل شده اند. با این وجود، ایجاد تمایز میان این انواع، ابزاری برای 
فهم اینکه مقاطع معماری چگونه تولید شده و چه تأثیراتی دارند، فراهم می آورد. 

بُعد دادن
بعد دادن به پالن تا ارتفاع کافی برای هر کاربری، پایه ترین شکل مقطع است. 
یک مقطع بُعد یافته واجد تغییرات بسیار کمی یا اساساً فاقد تغییر در محور عمودی 
است. تعداد بســیار زیادی از ساختمان ها بر اساس کاربردی بودن و با صرفه بودن، 
با این شــکل از مقطع ساخته شده اند؛ مانند بیشتر ساختمان های اداری یک طبقه، 
مجتمع های فروشگاهی، فروشــگاه های بزرگ، کارخانه ها، خانه های یک طبقه و 
آپارتمان ها. این ساختمان ها که معمواًل از عرشه های تخت بتنی و قاب های فوالدی 
یا چوبی ســاخته می شوند با استفاده از این شکل مقطع بیشترین مساحت مفید را 
به نسبت حجم ایجاد می کنند. گنجاندن کیفیت های پیچیده تر مقطع، در تقابل با 
کارآمدی و صرفه در این شــیوه اســت. مقاطع پیچیده تر موجب کاهش مساحت 
گران بهای ملک می شــود. در مقاطع بعد یافته فضاها بیشــتر از طریق پالن فعال 
می شوند و کم تر این فرآیند در مقطع صورت می گیرد. این شکل متداول مقطع است 
که سایر اشکال و تغییرات در مقطع در قیاس با آن سنجیده می شوند. این گونه، فاقد 
کیفیت های شاخص است؛ اگرچه در مواردی که این بعد دادن مطابق با اندازه های 
معمول نیســت، تأثیرات قابل مالحظه ای حاصل می شود؛ مانند تنگناهراسی12 و 
فراخناهراسی13. می توان مثال های زیادی از اشکال مقاطع بعدیافته را پیدا کرد که 
بسیار کم ارتفاع اند؛ برای مثال مقطع نیم طبقه ای که در فیلم جان مالکوویچ بودن 
اثر اسپایک جونز 14 می توان دید؛ یا خیلی مرتفع اند، مانند فضای داخلی وسیع قصر 
کارگــر اثر پیر لویجی نروی. در مقاطع بعد یافته، ســقف به علت نیاز به اتصاالت 

سازه ای و گسترده شدن این سطح، معمواًل محل تمرکز نیروی طراحی است.
بر این اســاس بعد دادن مستقیم، به ندرت منجر به چیزی چشم گیر می شود؛ 
فقط تعداد کمی از ســاختمان های موجود در این کتاب صرفاً بر اساس بعد دادن 
شکل گرفته اند. موضوع کلیدی در مقاطع بعد یافته، نقش سازه است که کف را از 
ســقف یا بام جدا می کند. در خانة شیشه ای فیلیپ جانسون تأکیدی فوق العاده بر 
ستون های فوالدی که در نقاطی معمول در پالن قرار گرفته اند، ایجاد شده است. 
در حقیقت این دیوارهای شیشــه ای هستند که عمدة مقطع را شکل داده و نما را 
به مقطع برده اســت. تنها موضوع خالف قاعده در این شبکة منظم، سرویس و 
شومینه است که به یکدیگر الحاق شده اند تا لوله کشی ها و سیستم های گرمایشی 
را در پشــت دیوار استوانه ای آجری پنهان کنند و صراحت طرح مقطع حفظ شود. 
در حالی که جانسون ستون ها را در میان دیوارهای شیشه ای قرار می دهد و آن ها را 
از فضای داخلی خارج می کند، جانیا ایشیگامی فرایندی تقریباً متفاوت را در کارگاه 
مؤسسة فناوری کاناگاوا، با توزیع و تجمیع ستون ها به منظور پر کردن و قاب گرفتن 
فضــا به عنوان محلی برای فعالیت های متفــاوت و قابل تغییر، انجام می دهد. از 

12- Claustrophobia
13- Agorophobia
14- Being John Malkovich, Spike Jonze, 1999.

McKim, Mead & White, Interborough Rapid Transit
Powerhouse, 1904

Jacques Hermant, Société Générale, 1912

Paul Rudolph, Yale Art and Architecture Building, 1963

Atelier Bow-Wow, Bow-Wow House, 2005

Ralph Rapson and Eero Saarinen, Demountable Space, 
1942

Ludwig Mies van der Rohe, Farnsworth House, 1951

Ludwig Mies van der Rohe, Chicago Convention Center, 
1954

Arne Jacobsen, National Bank of Denmark, 1978

Renzo Piano, the Menil Collection museum, 1986
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Adolf Loos آدولف لوس 
Villa Moller  65 ویال مولر؛

Alvar Aalto آلوار آلتو 
Seinäjoki Library کتابخانة ِسینایوکی؛ 36 

Álvaro Siza آلوارو سیزا 
Iberê Camargo Foundation Museum 83 موزة بنیاد ایبره کامارگو؛

Angelo Invernizzi آنجلو اینورنیتزی 
Villa Girasole ویال گیرازول؛ 77 

aceboXalonso Studio اسبوزالونسو )دفتر معماری( 
Center for the Arts in La Coruña مرکز هنری در الکرونیا؛ 75 

Starrett & Van Vleck استاِرت و فن فلیک 
Downtown Athletic Club باشگاه ورزشی داون تاون؛ 25 

Steven Holl Architects استیون هال )دفتر معماری( 
Cité de l’Océan et du Surf شهر اقیانوس و موج سواری؛ 80 

MVRDV ام وی آر دی وی 
De Effenaar اِِفـنار؛ 72 
Expo 2000 Netherlands Pavilion  30 پاویون هلند در اکسپو 2000؛
Villa VPRO ویال وی پی آر او؛ 79 

OMA او اِم اِی )رم کولهاس( 
Casa da Música خانة موسیقی؛ 82 
Kunsthal   61 کونستهال؛

OMA / LMN Architects اِم اِن )دفتر معماری(  او اِم اِی/اِل 
Seattle Central Library کتابخانه مرکزی سیاتل؛ 80 

Buckminster Fuller and Shoji Sadao باک مینستر فولر و شوجی سادائو
پاویون ایاالت متحده آمریکا در اکسپو 1967؛ 68

United States Pavilion at Expo ’67 

بیگ/ِجی دی اس )دفتر معماری(
BIG-Bjarke Ingels Group / JDS Architects 

The Mountain Dwellings مجتمع مسکونی مونتین )کوه(؛ 45 

Pezo von Ellrichshausen پزو وون الریش هاوسن 
Poli House خانه ُپلی؛ 73 

Paul Rudolph پُل رودولف 
Yale Art and Architecture Building  78 ساختمان هنر و معماری یِیل؛

Peter Zumthor پیتر زومتور 
Kunsthaus Bregenz خانه هنرمندان برگنز؛ 29 

Pier Luigi Nervi پیر لویجی نروی 
Palace of Labor قصر کارگر؛ 22  

Toyo Ito & Associates تویو ایتو و همکاران 
Sendai Mediatheque مدیاتک ِسندای؛ 55 

خانه اپرای متروپولیتن تایچونگ؛ 40
Taichung Metropolitan Opera House

John Portman & Associates جان پُرتمن و همکاران 
New York Marriott Marquis  54 ماریوت مارکوس؛

Junya Ishigami + Associates جانیا ایشیگامی + همکاران 
کارگاه مؤسسة فناوری کاناگاوا؛ 23

Kanagawa Institute of Technology Workshop 

Jourda Architectes ژوردا )دفتر معماری( 
Mont-Cenis Training Center  70 ـ ِسنی؛ مرکز آموزشی مونت 

Charles Moore چارلز مور 
Moore House  66 خانة مور؛

Rudolph Schindler رودولف شیندلر 
Bennati Cabin  32 کلبة بناتی؛

Diller Scofidio + Renfro دیلر اسکوفیدو+رنفرو 
Museum of Image and Sound  90 موزة صدا و تصویر؛

مرکز هنرهای خالق گرانوف؛ 48
Granoff Center for the Creative Arts

SANAA سانا 
Rolex Learning Center  86 مرکز آموزشی ُرلکس؛

Sou Fujimoto Architects سو فوجیموتو )دفتر معماری( 
N House  69 ؛N خانة

Frank Lloyd Wright فرانک لوید رایت 
Fallingwater  43 خانة آبشار؛
Larkin Building  50 ساختمان الرکین؛
V. C. Morris Gift Shop  59 کادو فروشی وی.سی.موریس؛

نمایه نام معمـاران و پروژه ها
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The Solomon R. Guggenheim Museum  60 موزة گوگنهایم؛

Félix Candela فلیکس کاندال 
Los Manantiales Restaurant رستوران لوس مانانتیالس؛ 34 

Studio Fuksas فوکساس )دفتر معماری( 
Parish Complex San Paolo مجمو عة ناحیة سان پائولو؛ 74 

Philip Johnson فیلیپ جانسون 
Glass House  21 ،خانة شیشه ای

Claude Parent and Paul Virilio کلود پرنت و پل ویلیو 
کلیسای سنت برناردت بانلی؛ 37

Church of Sainte-Bernadette du Banlay 

Kengo Kuma & Associates کنگو کوما و همکاران 
مرکز فرهنگی و گردشگری آساکوسا؛ 87

Asakusa Culture and Tourism Center 

کوین ُروش جان دینکلو و همکاران 
Kevin Roche John Dinkeloo and Associates

Ford Foundation Headquarters  52 دفتر مرکزی بنیاد فورد؛

Grafton Architects گرافتون )دفتر معماری( 
Università Luigi Bocconi  84 دانشگاه لویجی بوّکونی؛

گوردون بانشفت )دفتر معماری اسکیدمور، اوینگز و مریل(
Gordon Bunshaft of Skidmore, Owings & Merrill  

کتابخانه نسخ خطی و کم یاب بَینکی ؛ 67
Beinecke Rare Book and Manuscript Library 

Le Corbusier لوکوربوزیه 
Notre Dame du Haut  33 کلیسای نتردام؛
Villa Savoye  58 ویال ساوا؛

خانة تک واحدی در وایسن هوف سید لونگ؛ 51
Single House at Weissenhofsiedlung 

Louis I. Kahn لویی کان 
کتابخانة آموزشگاه فیلیپس اگزتر؛ 53

Phillips Exeter Academy Library 
مؤسسة مطالعات زیستی سالک؛ 27

Salk Institute for Biological Studies 56 

Lina Bo Bardi لینا بو باردی 
São Paulo Museum of Art  28 موزة هنر سائو پائولو؛

Marcel Breuer مارسل بروئر 
Hunter College Library  35 کتابخانة کالج هانتر؛

مک اسکوگین مریل ااِلم )دفتر معماری( 
 Mack Scogin Merrill Elam Architects

Knowlton Hall  81 نولتون هال؛

Michael Maltzan Architecture مایکل مالتزان )دفتر معماری( 
Star Apartments آپارتمان های اِستار؛ 89 

Morphosis مورفوسیس 
Cooper Square 41  56 دانشگاه کوپر یونیون؛

)Ludwig) Mies van der Rohe  )میس وندروهه )لودویگ
S. R. Crown Hall  26 اس. آر. کـراون هـال؛

NADAAA / John Wardle Architects )نادا/جان واردل )دفتر معماری
Melbourne School of Design  88 دانشکدة طراحی ملبورن؛

Neutelings Riedijk Architects نئوتلینگس ریدایک )دفتر معماری( 
موسسة صدا و تصویر هلند؛ 44

Netherlands Institute for Sound and Vision 

Weiss/Manfredi وایس/ مانفردی 
Barnard College Diana Center  46 مرکز دایانا در کالج برنارد؛

Herzog & de Meuron هرزوگ و ِدمورن 
Prada Aoyama  71 پرادا آئویاما؛
Lincoln Road 1111  62 لینُکلن رود1111؛
VitraHaus  58 ویتراهاوس؛

Herman Hertzberger هرمان هرتزبرگر 
مدارس آپولو؛ مدرسة ویلمزپارک؛ 47

Apollo Schools–Willemspark School 

Henri Sauvage هنری سوواژ 
Rue des Amiraux 13  42 آپارتمان خیابان آمیرو13؛

Henning Larsen Architects هنینگ الرسن )دفتر معماری( 
Moesgaard Museum  63 موزة موزگارد؛

Jørn Utzon یورن اوتزن 
Bagsværd Church  38 کلیسای بسوارد)باوسفر(؛

نمایه نام معماران و پروژه ها
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