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پيشگفتار
ــخنی بديهی و  ــخن از كمبود منابع تخصصی معماری در ايران س س
تکراري است. هر چند كه دوران سخت و آغازين اين عرصه سپری 
شده و با همت اساتیِد متخصص و اهل قلم در سال هاي اخیر شاهد 
ــار كتب و مجالت تخصصی معماری بسیاری بوده ايم اما هنوز  انتش
ــه، كمبود منابع معماری كتمان ناپذير مینمايد. ازآنجا  در مقام مقايس
ــطه فضای  ــک اثر معماری و درک بیواس ــه فرصت حضور در ي ك
ــجويان ناممکن است،  ــده برای بسیاری از معماران و دانش خلق ش
ــناخت از يک اثر معماري از طريق مشاهده تصاوير و  ــترين ش بیش
دقت در مدارک فنی آن اثر حاصل خواهدشد، اما نحوه استفاده رايج 
ــجويان از تصاوير كتب التین معماری سبب شده است  در میان دانش
ــاتید در دانشکدهها توجه به اين گونه كتب را مانع رشد  تا برخی اس
ــا از طريق اين كتب  ــجويان بدانند. حال آنکه تنه خالقیت در دانش
میتوان به دگرگونیها در عرصه معماری، به عنوان مثال تفاوتهای 
ــول زمان، پیبرد.  ــل گوناگون و تغییرات معماری در ط معماری مل
ــترهای فکری، فرهنگی و  ــک ريشه در بس دگرگونیهايی كه بی ش
اقلیمی ملل مختلف داشته و در طول زمان سبب پیدايش سبکها و 

دورههای متفاوتی گرديدهاند. 
ــا معرفی آثار  ــعی دارد ب مجموع��ه كتب عملكردهای معماری، س
معماری به تفکیک عملکرد، گامی متفاوت در عرصه كتب تخصصی 
معماری در ايران بردارد. معرفی آثار شاخص و موفق از يک عملکرد 
ــک كتاب اين امکان را ايجاد خواهدكرد تا خوانندگان عالوه بر  در ي
ــیر تحوالت اين عملکردها  ــنايی و مقايسه آثار مشابه، بتوانند س آش
ــامل  را در طول زمان نیز پیگیری كنند. هر كتاب از اين مجموعه ش
ــت پروژه از  ــد؛ در بخش اول هر كتاب تعداد بیس دو بخش میباش
ــده است. هر  معماران مختلف، در حد امکان به طور كامل معرفی ش
ــامل يک صفحه متن اصلی است كه در آن به معرفی پروژه  پروژه ش
ــده است. جهت كوتاه نمودن  و معرفی مختصر معمارِ آن پرداخته ش
مطالب در اين صفحات از شرح بديهیات و نقد و بررسی آثار پرهیز 
و سعی شده است تا ساختار متن نه به صورت صفحات يک كتاب، 
ــکل مقاالتی كوتاه و مجزا پیرامون هر پروژه تدوين گردد.  بلکه به ش
در انتهای اين صفحات نیز به منظور آشنايی بیشتر خوانندگان سايت 
ــده است. در اين بخش  اينترنتی و برخی از ديگر آثار معمار درج ش
ــعی بر اين بوده است تا از تصاوير و مدارک با كیفیت باال استفاده  س
ــود و در صورت عدم دستیابی به چنین مداركی، پالنها، نماها يا  ش
ــیم شده است. مالک انتخاب اين بیست پروژه از  مقاطع مجدداً ترس
ــاير پروژهها، معرفی راهکارها و ايدههای نو در هر عملکرد  میان س
ــاران بنام و بینالمللي  ــن دلیل تنها به آثار معم ــت و به همی بوده اس

بسنده نشده است. 
در بخش دوم هر كتاب نیز جهت راهنمايی بیشتر خوانندگان تعدادی 
ــروژه )در اين كتاب هفتاد پروژه( به طور مختصر و اجمالی معرفی  پ
شده است. همچنین در اين بخش سعی شده است تا بر نکات حائز 

اهمیت درهرطرح تأكید شود. 
ــاب از مجموعه كتب عملکردهای معماری  »كتابخانه«، هفتمین كت
ــواع اين عملکرد در فاصله  ــت كه در آن نمونه های متنوعی از ان اس
زمانی 1927 تا 2011 میالدی معرفی شده اند. تنوع در انواع فضاهای 

كتابخانه ما را بر اين داشت تا در اين كتاب نمونههايی در مقیاس های 
ــوند. با توجه به كمبود  ــورهای گوناگون معرفی ش مختلف و از كش
ــوص اين عملکرد، مطالب اين كتاب در بازهای  منابع معتبر در خص
ــده و بدين  ــترس گردآوری ش طوالنی و از میان تمامی منابع در دس
ــاخص ترين نمونههای كتابخانه كه در  ــعی شده است تا ش ترتیب س
دهه های گذشته نظر صاحب نظران را به خود جلب كرده اند معرفی 
گردند. بی ترديد نگاهی دقیق به تاريخچه و سیر تحوالت اين عملکرد 
ــا را در فهم دقیق تر تغییرات پديد  ــته تا به امروز م در دهه های گذش
ــده در تعاريف، نیازها و ديدگاه ها در خصوص فضاهای مطالعه و  آم
ــت،  ــخگويی معماران به تغییراتی از اين دس همچنین چگونگی پاس

ياری میرساند.
انتخاب موضوع »كتابخانه« برای كتاب هفتم از اين مجموعه با توجه 
ــی  ــای فرهنگی و همچنین فقدان منابع فارس ــه اهمیت عملکرده ب
ــیاری  ــت و هر چند كه در بس ــن خصوص صورت گرفته اس در اي
ــت  ــالت تخصصی نمونه هايی از اين عملکرد معرفی شده اس از مج
ــت  ــب اين منابع ما را بر آن داش ــجام و كیفیت نامناس اما فقدان انس
ــجويان و معماران در  ــی جامع و در حد توقعات امروز دانش تا كتاب
ــترس مخاطبین قرار گیرد. از اين رو در اين كتاب مجموعاً تعداد  دس
نود پروژه از دوره های زمانی و كشورهای مختلف انتخاب و معرفی 
ــن كتاب نیز  ــاير آثار اين مجموعه در اي ــت. همچون س گرديده اس
ــاخص و محوريت با ارائه  ــت تا اولويت با بناهای ش ــعی شده اس س
ــت كتاب هفتم از اين مجموعه نیز  ــد. امید اس مدارک فنی كامل باش
همچون ساير آثار به چاپ رسیده مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته 
ــب جهت استفاده متخصصین، معماران وخصوصًا  و راهنمايی مناس
دانشجويان رشته معماری باشد و ايشان نیز با ارسال نظرات خود ما 
ــار  ــت انتش را در بهبود كمی و كیفی كتبی كه از اين مجموعه در دس

است ياری رسانند.
ــتقبال فراتر از انتظار و رو به افزايش  ــیار خرسنديم كه پس از اس بس
ــت قريب به  ــن از اين مجموعه كتب، اكنون و پس از گذش مخاطبی
پنج سال از آغاز انتشار اين مجموعه ـ كه نخستین مجموعه از كتب 
ــتقبال  ــت ـ  اين موضوع مورد اس ــی و عملکردی بوده اس موضوع
ــت. انتشارات كتابکده كسری ضمن  ساير ناشرين نیز واقع شده اس
ــت همواره در اين عرصه آثاری  ــتقبال از اين رويکرد امیدوار اس اس
جامع، بهروز و با كیفیتی متناسب با توقعات خوانندگان در دسترس 

مخاطبین قرار گیرد.
ــت از همکاری  ــود الزم میداند در اين فرص كتابك��ده كس��ری برخ
ــاتیدی كه ما را در گردآوری اين مجموعه ياری  ــتان و اس كلیه دوس

رساندهاند كمال سپاسگذاری را داشته باشد.

انتشارات كتابكده كسری
تابستان 1390



كتابخانه مركزی دنور
مايکل گريوز / دنورـ  اياالت متحده/ 1996
08 - Denver Central Library / michael Graves

كتابخانه عمومی
دفتر معماری بولس و ويلسون / مونشترـ  آلمان/ 1987
02 - Public Library/ Bolles Wilson Architects

كتابخانه مركزی ونکوور
موشه سفدی / ونکوورـ  كانادا/ 1995
04 - Vancouver Central Library / Moshe Safdie

كتابخانه سلطنتی دانمارک
اشمیت، هامر و السن / كپنهاگـ  دانمارک / 1999
10 - Danish Library / Schmidt, Hammer, Lassen

كتابخانه دانشگاه هنر تاما
تويو ايتو / توكیوـ  ژاپن/ 2007
18 - Tama Art University Library / Toyo Ito

كتابخانه دانشگاه هنر
سو فوجیموتو / توكیوـ  ژاپن/ 2010
20 - Art University Library / Sou Fujimoto

كتابخانه مورگان 
رنزو پیانو / نیويورکـ  اياالت متحده/ 2006
16 - Morgan Library / Renzo Piano

كتابخانه مركزی سیاتل
رم كولهاوس / سیاتلـ  اياالت متحده/ 2004
12 - Seattle Central Library / Rem Koolhaas

كتابخانه دانشگاه آزاد برلین
نورمن فاستر / برلینـ  آلمان/ 2005
14 - Free University Library / Norman Foster

كتابخانه آكادمی فلیپس                               
لوئی كان / نیوهمپشايرـ  اياالت متحده/ 1968

01 - Phillips Acadamy Library / Louis Kahn

كتابخانه ملی فرانسه                               
دومینیک پرو / پاريسـ  فرانسه/ 1995

03 - National French Library / Dominique Perrault

كتابخانه سن آنتونیو                              
ريکاردو لگورتا / تگزاسـ  اياالت متحده/ 1995

05 -San Antonio Library / Ricardo Legorreta

كتابخانه مركزی فونیکس                               
ويلیام برودر/ آريزوناـ  اياالت متحده/ 1996

07 - Phoenix Central Library /William P. Bruder

كتابخانه شهرداری دورتمند                              
ماريو بوتا / دورتمندـ  آلمان/ 1999

09 - Dortmun Municipal Library / Mario Botta

                               )BTU(كتابخانه دانشگاه براندنبرگ
هرزوگ و دمورن / كـتبوسـ  آلمان/ 2004

11 - BTU Library / Herzog & de Meuron

كتابخانه جومه فوستر                              
جوزپ لیناس / بارسلوناـ  اسپانیا/ 2005

13 - Jaume Fuster / Josep Llinas

كتابخانه عمومی                               
ديويد چیپرفیلد/ دس موينسـ  اياالت متحده/ 2006
15 - Public Library / David Chipperfield

كتابخانه عمومی پاالفولس                               
انريک میرالس/ بارسلوناـ  اسپانیا/ 2007

17 - Palafolls Public Library / Enric Miralles

كتابخانه اسپانا                               
جیانکارلو مازانتی/ مِدلینـ  كلمبیا/ 2008

19 - Espana Library / Giancarlo Mazzanti
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بخش اول

كتابخانه شهر هاگ
ريچارد مهیر/ هاگـ  هلند/ 1995
06 - Hauge City Library / Richard Meier
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02 
Astana National Library

BIG Architects
Astana - Kazakhstan

2011

01
Economic,Business Library

Zaha Hadid
Vienna - Austria

2012

03
National Library of China

KSP Engel
Beijing - China

2011

04 
Town Center Library

Siegel & Strain Architects
California - USA

2010

08
East Asian Library

Tod William
California - USA

2008

35
 Bilbotheca Alexandrina

Snohetta
Alexandrina - Egypt

2002

36
Boston Library

Machado & Silvetti
Massachusetts - USA

2001
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171170169168

203202

09 
Malraux Library

Ibos & Vitart
Strasbourg - France

2008

10
Arabian Public Library

Richard + Bauer
Arizona - USA

2008

11
Library for the Elderly

RCR Arquitectes
Barcelona - Spain

2007

12
Gentry Library
Marlon Blackwell

Arkansas - USA
2007

179178177176

16
Leon De Grief Library

Giancarlo Mazzanti
Medellin - Colombia

2007

15
 Hercules Public Library

HGA & Will Bruder
California - USA

2007

14 
Archive & Library

Jean Marc Ibos
Rennes - France

2007

13 
Cesar Chavez Library

Line and Space
Arizona - USA

2007

183182181180

17
Municipal Library

Martin Lejarraga
Murcia - Spain

2007

18 
Municipal Library

Alvaro Siza
Viana do Castelo - Portugal

2006

19 
Queensland Library

Donovan Hill
Brisbane - Australia

2006

20
Library of Science

Reimar Herbst
Dresden - Germany

2006

187186185184

24
Library and Lecture Hall

Meck Architekten
Weimar - Germany

2005

23
Montreal Public Library

Patkau Architects
Montreal - Canada

2005

22
Bishan Community Library

Look Boon Gee
Singapore

2006

21
Library and Art Center

Mc Cullough Mulvin
Thurles - Ireland

2006

191190189188

25
Public Library

Lahdelma Architects
Lohja - Finland

2005

26
Ilhavo Public Library

ARX Architects
Ilhavo - Portugal

2005

27
Ballard Library

bohlin cywinski jackson
Seattle - USA

2005

28
Virgilio Barco Library

Rogelio Salmona
Bogota - Colombia

2004

195194193192

32
Salt Lake Public Library        

Moshe Safdie
Utah - USA

2003

31
Public  Library

Abalos & Herreros
Madrid - Spain

2003             

30
Library In Can Ginestar

Josepe Llinas
Barcelona - Spain

2003

29
Utrecht University Library

Wiel Artes
Utrecht - Netherlands

2004

199198197196

34
Vila De Garacia Library

Josep Llinas
 Barcelona - Spain

2002

20133
Arenberg Library

Rafael Moneo
Leuven - Belgium

2002

200

05
Traverwood Library

Inform Studio
Ann Arbor - USA

2010

06 
Cardiff Central Library

BDP Architects
Cardiff - Wales

2010

07
University Library

Max Dudler
Berlin - Germany

2009

175174173172



38
Technic University Library

Francine Houben
Delft - Netherland

1998

37
London Peckham Library

Alsop & Stormer
New Jersey - USA

1999

39
Vigo University Library

Alberto Noguerol
Pontevedra - Spain

1998

40
Shen Zhen Library

Arata Isozaki
Shen  Zhen - China 

1998

70
Viipuri City Library

Alvar Aalto
Pennsylvania - Finland

1927

69
Oita Prefectural Library

Arata Isozaki
Oita - Japan

1962

207206205204

42
Learning Resource Library

Richard Rogers
Slough - Uk

1996  

41
Terrasa Central Library 

Josep Linas
Barcelona - Spain

1997

43
Bilkent University Library

SFMM Architcts
Ankara - Turkey

1996     

44
Squire Law Library

Norman Foster
Cambridge - UK

1995

211210209208

237236

45
public Library
Jose Maria Torres

Murica - Spain
1995

46
Blakely Law Library

Scogin, Elam & Bray
Arizona - USA

1994

47
Archives of  Colombia

Rogelio Salmona 
Bogota - Colombia 

1994

48
Monterrey Central Library

Ricardo legorreta
Monterrey - Mexico

1993

215214213212

49
Almelo Public Library 

Mecanoo Architects
Almelo - Netherlands

1994

50
Mesa Public Library

Antoine Predock
New Mexico - USA

1994

51
Aveiro University Library

Alvaro Siza
Aveiro - Portugal

1994   

52
Towell Temporary Library

Hodgetts & Fung
Los Angeles - USA

1993

219218217216

56
Public Library 

Pei Cobb Freed
San Francisco - USA

1992

55
Cranfield Library

Foster & Partners
Bedfordshire - UK

1992

54 
Carol Cobb Branch Library

Scogin, Elam & Bray
Georgia -  USA

 1992

53
UNED Library 

Joe Ignacio Linazasoro
Madrid - Spain 

1993

223222221220

57
 University Library

Gerber & Partners
Gottinngen - Germany 

1990

58
Clark County Library

Michael Graves
Las Vegas - USA

1990

59
Las Vegas Library

Antoine Predock
Las Vegas - USA

1990

60
Harveys Firestone Library

Koetter & Kim
New Jersey - USA

1989

227226225224

64
Joensuu Library

Helin & Siitonen
Joensuu - Finland

1982

63
Gentofte Public Library

Henning Larsens
Copenhagen - Denmark

1985

62
Science Library

James Stirling & Wilford
California - USA

1988

61
Clayton County Library

Scogin, Elam & Bray
Georgia - USA

1989

231230229228

65
Capuchin Conven Library

Mario Botta
Lugano - Switzerland

1979

66
Kitakyushu Central Library

Arata Isozaki
Fukuoka - Japan

1973

67
Milner Library
Murphy, Downey

Illinois - USA
1963

68
British Library

Colins st John Wilson
London - UK

1962

235234233232
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ــاخصههای  ــتان تا كنون »كتابخانهها« به عنوان نمادها و ش از عهد باس
ــدهاند و اين امر  ــد فرهنگی و علمی اقوام و كشورها محسوب ش رش
ــمندان و عموم  ــران زمین نیز همواره مورد توجه حاكمان، دانش در اي
مردم بوده است. امروزه اما آمار دور از انتظار میزان كتابخوانی در ايران 
نشانهای از عدم تطابق كیفی و كمی ويژگیهای اين عملکرد با نیازهای 
ــدن  ــل جوان بوده و موجب كمرنگ ش ــار مختلف، خصوصاً نس اقش
ــده است. از آنجاكه  نقش كتابخانه در عرصههای علمی و فرهنگی ش
ــترهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و  ــه در بس وضعیت حاصل ريش
ــی دارد، بررسی عوامل چنین بحرانی نیازمند نقد علمی و  حتی سیاس
مطالعات تخصصی در خصوص تمامی اين ابعاد می باشد. بدين ترتیب 
ــتثنی نیست و عالوه بر  »معماری كتابخانه« نیز از اين عرصهی نقد مس
ــیوههای تصمیمگیری در مقیاس كالن، نظیر  تمامی نقدهای وارد بر ش
بودجهه��ای الزم جهت احداث، تبلیغ و تامین كتاب برای كتابخانهها، 
ــزان جذب مخاطب به اين  ــی موثر در می »معماری كتابخانه« نیز نقش
ــی دارد. ناكارآمدی عملکردی و فقدان كیفیت فضايی  عملکرد فرهنگ
ــب در كنار يکنواختی و عدم پويايی در چنین فضاهايی، نهايتاً به  مناس
كاهش تمايل عموم به حضور در كتابخانهها میانجامد. بی شک توجه 
ــیوه های نوين آموزش طراحی معماری در محیط های آكادمیک  به ش
ــجويان نیز در اين  ــی در دسترس دانش و كیفیت كتب و منابع آموزش
ــت كه آشنايی با تاريخچه معماری  رويه تاثیرگذار خواهد بود. پیداس
كتابخانهها و بررسی جديدترين نمونههای موفق در اين عرصه، میتواند 
ــناخت بهتر طراحان از ويژگیها و ديدگاه های نوين در طراحی  به ش
كمک نموده و نقشی هرچند اندک در بهبود وضع موجود داشته باشد. 
كتاب حاضر با چنین نیاتی گردآوری شده است و در اين مقدمه به طور 
مختصر به جايگاه كنونی معماری كتابخانه، دسته بندی انواع آن و نقاط 

عطف در تاريخچه معماری معاصر كتابخانهها میپردازيم. 

نقش و جايگاه كنونی معماری كتابخانه 
ــی در »فرهنگ مطالعه« كشورهای  در دهههای گذشته تغییراتی اساس
ــر تمدنی بر مبنای  ــت، تغییراتی كه در ه ــه وجود آمده اس مختلف ب
ريشهها و پیشینههای فرهنگی موجود، به نحوی متفاوت آشکار شده 
و عکسالعملهای متفاوتی نیز به دنبال داشته است. يکی از عمدهترين 
ــل تغییرات ماهیت كتابخانهها و همچنین كاهش میزان مخاطبین،  دالي
ــريع در انتقال اطالعات از طريق اينترنت بوده است.  ــرفتهای س پیش
ــاعات شبانه روز و در هر مکانی  »كتابخانههای ديجیتال« در تمامی س
پاسخگوی نیازهای مخاطبین بوده و بدين ترتیب عالوه بر پتانسیلهای 
بسیار چنین دستاوردهايی بايد اذعان نمود كه رقابت میان كتابخانههای 
ــده  ــی برای نمونههای حقیقی آن تبديل ش مجازی و حقیقی به چالش
است. بیشک چنین رقابتی در میان كشورهای توسعه يافته كه دسترسی 
ــد پررنگ تر است و  ــرعت برای عموم ممکن میباش به اينترنت پرس
»مطالعه آنالين« آرام آرام به صورت رفتاری اجتماعی در غرب نهادينه 
میشود. اكنون حجم بیشماری از كتب قديمی تصويربرداری شده، در 
دسترس كاربران اينترنت قرار گرفته است و موتورهای عظیم جستجو 
ــیاری از  نظیر »گوگل« نیز روزانه بر اين مقدار میافزايند. همچنین بس
ناشريِن اينترنتی مشغول به انتشار كتب، صرفاً در فضای مجازی میباشند 

كه اين رويکرد نیز مورد استقبال نسل جوان قرار گرفته و رو به افزايش 
میباشد. با وجود تمامی اين تغییرات، پیداست كه كتابخانههای بسیاری 
ــوند و اين بناهای  ــورهای توسعه يافته،  احداث میش ــاالنه در كش س
ــم تر از پیش نمودهاند.  ــی جايگاه خود را در میان عموم، محک فرهنگ
ــان تمامی ترفندهای به كار رفته در جهت حفظ و ارتقای جايگاه  از می
كتابخانه، »معماری كتابخانهها« نقش��ی به مراتب مهمتر از پیش یافته و 
در تبدیل این بناها به ش��اخصههایی برای رشد فرهنگی اجتماع موثر 
بودهاست. تا آنجاکه کتابخانههایی نظیر کتابخانه ملی فرانسه، کتابخانه 
عمومی سیاتل و کتابخانه سلطنتی دانمارک به نماد و شاخصهای شناخته 
ش��ده برای شهرها و حتی کشورهای بس��تر خود تبدیل شده و عموم 
شهروندان آنها را به عنوان بخشی از هويت شهرهای خود پذيرفتهاند. 
بدین ترتیب با ورود معماران ت��راز اول نظیر رمکولهاوس، هرزوگ و 
دمورن و زاها حدید به مس��ابقات طراحی کتابخانه و ارائه دیدگاهها و 
آثاری ش��اخص و متفاوت، عماًل معماری کتابخانه به دوران جدیدی 
وارد ش��ده است؛ دورانی که در آن عالوه بر بهبود عملکردیِ فضاهای 
کتابخانه، سیمای کالبدی کتابخانهها به عنوان عاملی تاثیرگذار در جلب 
مخاطب، حفظ جایگاه کتابخانه و در نهایت ارتقا فرهنگ کتابخوانی در 

نزد عموم، بیش از پیش به رسمیت شناخته شده است. 

دسته بندی انواع كتابخانهها 
 طراحی معماری همواره در گرو شناخت مناسب از نیازهای عملکردی، 
ــد. در خصوص طراحی بنايی  ويژگیها و مقیاس موضوع طرح میباش
نظیر كتابخانه كه انواع بیشماری از آن تعريف شده است، آگاهی از تنوع 
نیازهای عملکردی و مقیاس پروژه امری ضروری است. كتابخانهها از 
لحاظ نوع مخاطب و موضوعات كتب به انواع مختلفی دستهبندی میشوند. 
ــه در اكثر مراكز آموزش عالی و  ــی ك صرفنظر از كتابخانههای آموزش
متوسطه وجود داشته و مخاطبین آنها دانش آموزان، دانشجويان، اساتید و 
محققین میباشند، كتابخانههای عمومی مهمترين و پرمخاطبترين انواع 
ــند كه در مقیاسهای متفاوتی پاسخگوی نیازهای  اين عملکرد میباش
ــند: كتابخانههای ملی در مقیاس كشور، كتابخانههای  مخاطبین میباش
مركزی در مقیاس كالن شهرها و كتابخانههای محلی در مقیاس منطقه 
و محله. همچنین میتوان به كتابخانههای شخصی اشاره نمود كه تعداد 
ــمار و تنوع موضوعی آنها بر حسب عالئق شخصی صاحبان  آنها بیش
اين مجموعهها بسیار متفاوت و گسترده میباشند. تفاوتهای عملکردی 
موجود میان اين انواع آشکار بوده و با مقايسه انواع ارائه شده در اين كتاب 
میتوان به خوبی به اين تفاوتها پیبرد. آنچه در اين مجال شايان ذكر 
است، توجه به اهمیت كتابخانههای كوچک محلی و تاثیر آنها بر روحیه 
ساكنین محالت است. امروزه در اين كتابخانهها بخشهای متنوعی برای 
ــار اجتماعی نظیر زنان، كودكان، سالمندان و حتی ناشنوايان و  انواع اقش
نابینايان با امکانات الزم، گنجانده میشود. چنین مراكزی عموماً عالوه بر 
ارائه گنجینههای كتاب و مجالت، از ابزارها و فضاهای الزم برای اطالع 
رسانی و مطالعه اينترنتی نیز برخوردار بوده وحتی در مواردی به مراكزی 
برای ديد و بازديدهای روزانه و تعامالت اجتماعی مردم تبديل شده اند. 
چنین كتابخانههايی غالباً با كمک مالی شهرداری و همت نهادهای مدنی 

و اجتماعی تاسیس شده و با استقبال مردم مواجه می شوند.

مقـدمـه



زيبايی شناسی فرم و پیچیدگی عملكرد در طراحی كتابخانه
پیداست كه آزادیهای فرمال در طراحی »موزهها« بیش از ساير بناهای 
ــیاری از موزهها را به نمادهايی  ــوس بوده و اين امر بس فرهنگی محس
فرهنگی برای شهرهای مختلف جهان تبديل نموده است؛ امروزه بسیاری 
ــاخته  از معماران تالش نمودهاند تا »كتابخانهها« را نیز از انزوا خارج س
و با مطرح نمودن آنها در عرصه شهر، به ارتقا هويت فرهنگی شهرها 
ياری رسانند. با اين وجود پیچیدگی عملکرد در »كتابخانه« با هیچ يک 
از بناهای فرهنگی ديگر قابل مقايسه نمیباشد؛ پیش از اين كتابخانهها 
ــکوت و آرامش الزم غالباً يا از مراكز پرهیاهوی شهر  جهت كسب س
فاصله میگرفتند و يا با صلبیت و نفوذ ناپذيریِ كالبدی، سعی در حفظ 
حريم خود داشتند. امروزه طیف وسیع مخاطبین با توقعات و نیازهای 
ــت  متفاوت كتابخانه را به مردمیترين فضای فرهنگی تبديل نمودهاس
كه حضور در آن صرفاً برای پژوهش و مطالعه نبوده بلکه به هنجاری 

اجتماعی برای تبادل ارتباطات وتعامل با ديگران تبديل شده است. 
ــو و چگونگی  تنوع فضاهای عمومی، خصوصی و تخصصی از يکس
ارتباط میان بخشهای جنبی، فضاهای مطالعه و مخازن از سوی ديگر 
ــکوت و  ــت. نیاز به س بر پیچیدگیهای عملکردی كتابخانه افزوده اس
ــرزندگی فضاهای  ــش در فضاهای مطالعه در تضاد با پويايی و س آرام
ــد و از سوی ديگر شتاب روزافزون تولید اسناد  جنبی مجموعه میباش
ــکل كمبود  ــار كتاب، كتابخانهها را با مش ــی و آمار باالی انتش ديجیتال
فضای مخزن مواجه میسازد. در اين كتاب سعی شده است تا با تنوع 
نمونههای انتخابی و ارائه كامل مدارک فنی، ضمن آشنايی با جديدترين 
ــناخت جامعت��ری از روشهای حل  ــده، ش كتابخانههای طراحی ش

مشکالت عملکردی در كتابخانه به دست آيد.
چنانچه همچون »موزه گوگنهايم« كه نقطه عطفی در تاريخچه معماری 
موزه محسوب میشود، »كتابخانه مركزی سیاتل« اثر رمكولهاوس را نیز 
به عنوان نقطه عطفی در طراحی معماری كتابخانه قبول كنیم، تاريخچه 
كتابخانه را از لحاظ زيباییشناسی فرم میتوان به سه دوره مستقل تقسیم 
نمود. نخست كتابخانههای كالسیک كه فرم بنا در آنها تحت تاثیر سبک 
های معماری كالسیک اروپا بوده و عموما بخشی از كاخها، صومعهها و 
نخستین دانشگاهها در اواخر قرون وسطی بودهاند. هر چند برخی از اين 
موارد آثار ارزشمندی از معماری باروک و رنسانس محسوب میشوند 
ــیع و باشکوه برای  ــامل تاالرهايی وس اما به طور كلی اين نمونهها ش
مطالعه خواص بوده و همچون كتابخانههای شخصی عهد باستان نمود 
حجمی مستقلی نداشته و بالطبع معماری آنها بیشتر تحت تاثیر فضاهای 
داخلی، نقاشیهای ديواری، قفسه بندی و فضاهای مطالعه بوده است. 

300 سال پس از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ، چاپ سنگی يا 
لیتوگرافی در سال 1796 میالدی اختراع گرديد و بدين ترتیب همزمان 
ــر كتاب در جهان و افزايش بیشمار چاپخانهها در  با رواج و رونق نش
قرنهای 18 و 19 میالدی، بر تعداد كتابخانهها نیز افزوده شد. از سوی 
ــه 1970 و همچنین اختراع وب در  ــر با اختراع ريزرايانه ها در ده ديگ
سال1990 و ورود اين فناوری های نوين اطالعاتی به پهنه كتابخانه های 
جهان، نیازهای عملکردی فضاهای كتابخانه دستخوش تغییرات اساسی 
ــد  گرديد. بدين ترتیب معماری كتابخانه نیز به دوران جديدی وارد ش
كه در آن شخصیت مستقل كتابخانهها هم از لحاظ فرم وكالبد و هم از 

لحاظ ويژگیهای عملکردی بیش از پیش به رسمیت شناخته شد. در 
ــهرداریها تعدادی از  دوران معماری مدرن و با حمايت دولتها و ش
معماران صاحب نام نظیر »آلوار آلتو«، »لوییكان«، »مايکل گريوز«، »ماريو 
ــوزاكی« به طراحی نخستین نمونههای كتابخانههای  بوتا« و »آراتا ايس
مدرن پرداختند كه در آنها ضمن حفظ هويت مستقل كتابخانه، از میزان 

صلبیت بناها كاسته شده بود.
در دهه نود میالدی معمارانی نظیر »موشه سفدی« و »ريچارد مهیر« سعی 
ــاختارهای رايج در معماری كتابخانه را دگرگون كنند اما  نمودند تا س
همانطور كه ذكر شد آغاز سومین دوره در زيبايی شناسی فرم كتابخانه 
را تنها میتوان مصادف با احداث كتابخانه مركزی سیاتل در سال 2004 
میالدی دانست. ديدگاه متفاوت »رمكولهاوس« به اين عملکرد و طراحی 
بنا به عنوان مهمترين شاخصه معماری شهر سیاتل، معماری كتابخانه را 
وارد عصر جديدی نمود كه در آن ساختمان كتابخانه پیوندی ناگسستنی 
با هويت شهر و شهروندان داشته و به عنوان نمادی از ارتقای فرهنگی 
ــود. در اين بنا نه تنها الگوی شکلی  ــناخته میش در عصر اطالعات ش
جديدی در فرم ساختمان در عرصه معماری به منصه ظهور رسیده است 
ــیالترين و زيباترين طراحیهای مقطع ـ كه به مراتب  بلکه يکی ازس
پیچیدهتر از مقاطع زيبای »پل رودولف« در دهههای 60 و 70 میالدی 
ــده و الگوهای رايج در خصوص ديد از طبقات  ــدـ  نمايان ش میباش
مختلف بنا به يکديگر و همچنین ديد به چشم اندازهای بیرون بنا نیز به 

كلی دگرگون شده است. 
ــط  ــیاتل، كتابخانه ديگری توس ــاخت كتابخانه س تقريبا همزمان با س
ــی و اجرا گرديد كه  ــگاه BTU طراح ــرزوگ و دمورن« برای دانش »ه
ــی ذكر شده در عصر جديد كتابخانه  به خوبی نمايانگر تحوالت اساس
ــدهاند تا مفاهیم سنتی  ــد. هرزوگ و دمورن در اين بنا موفق ش میباش
فرم نظیر ديوار، سازه، نما و پنجره را متحول ساخته و مفاهیمی بینابینی 
ــطه شکل ارگانیک  ــاختارهای رايج نمايند. آنها به واس را جايگزين س
ــیع،  ــالن، خلق گرافیکی خاص در جدارهها و همچنین ويدهای وس پ
ــکی فضاهای  ــنگینی و خش نامنظم و غیرتکراری كتابخانه را از قید س
ــای متاخر که در آن فرم  ــنتی مطالعه آزاد نمودهاند. از دیگر نمونهه س
کتابخانه حائز اهمیت میباشد میتوان به »کتابخانه اسپانا« اثر »جیانکارلو 
مازانتی« معمار جوان کلمبیایی اشاره نمود که نه تنها فرم بنا در این اثر 
بسیار بدیع میباشد بلکه در خصوص چگونگی پیوند با زمینه و ارتقا 
ــتر و بافت اطراف نیز نمونهای بسیار موفق بوده است.  حالوهوای بس
ــز در پروژه »كتابخانه عمومی پاالفولس« فرم بنا را  »انريک میرالس« نی
فارغ از ساختارهای رايج و تکراری  و در عین حال به شکل استادانهای 

در پیوند با زمینه طراحی كرده است.
ــت كتاب حاضر كه در آن تعداد نود پروژه كتابخانه در فاصله  امید اس
ــالهای 1927 تا 2011 معرفی شده است، راهنمايی مناسب جهت  س
ــرات ديدگاهها در  ــناخت تاريخچه، پیچیدگیهای عملکرد و تغیی ش

خصوص طراحی كتابخانه به شمار رود.

نیما طالبیان.مهدی آتشی.سیما نبیزاده


