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پيشگفتار
س��خن از کمبود منابع تخصصی معماری در ایران س��خنی بدیهی و
تكراري است .هر چند که دوران سخت و آغازین این عرصه سپری
شده و با همت اساتی ِد متخصص و اهل قلم در سالهاي اخیر شاهد
انتش��ار کتب و مجالت تخصصی معماری بسیاری بودهایم اما هنوز
در مقام مقایس��ه ،کمبود منابع معماری کتمان ناپذیر مینماید .ازآنجا
ک��ه فرصت حضور در ی��ک اثر معماری و درک بیواس��طه فضای
خلق ش��ده برای بسیاری از معماران و دانش��جویان ناممکن است،
بیش��ترین ش��ناخت از یک اثر معماري از طریق مشاهده تصاویر و
دقت در مدارک فنی آن اثر حاصل خواهدشد ،اما نحوه استفاده رایج
در میان دانش��جویان از تصاویر کتب التین معماری سبب شده است
تا برخی اس��اتید در دانشکدهها توجه به این گونه کتب را مانع رشد
خالقیت در دانش��جویان بدانند .حال آنکه تنه��ا از طریق این کتب
میتوان به دگرگونیها در عرصه معماری ،به عنوان مثال تفاوتهای
معماری مل��ل گوناگون و تغییرات معماری در ط��ول زمان ،پیبرد.
دگرگونیهایی که بی ش��ک ریشه در بس��ترهای فکری ،فرهنگی و
اقلیمی ملل مختلف داشته و در طول زمان سبب پیدایش سبکها و
دورههای متفاوتی گردیدهاند.
مجموع��ه کتب عملکردهای معماری ،س��عی دارد ب��ا معرفی آثار
معماری به تفکیک عملکرد ،گامی متفاوت در عرصه کتب تخصصی
معماری در ایران بردارد .معرفی آثار شاخص و موفق از یک عملکرد
در ی��ک کتاب این امکان را ایجاد خواهدکرد تا خوانندگان عالوه بر
آش��نایی و مقایسه آثار مشابه ،بتوانند س��یر تحوالت این عملکردها
را در طول زمان نیز پیگیری کنند .هر کتاب از این مجموعه ش��امل
دو بخش میباش��د؛ در بخش اول هر کتاب تعداد بیس��ت پروژه از
معماران مختلف ،در حد امکان به طور کامل معرفی ش��ده است .هر
پروژه ش��امل یک صفحه متن اصلی است که در آن به معرفی پروژه
و معرفی مختصر معمارِ آن پرداخته ش��ده است .جهت کوتاه نمودن
مطالب در این صفحات از شرح بدیهیات و نقد و بررسی آثار پرهیز
و سعی شده است تا ساختار متن نه به صورت صفحات یک کتاب،
بلکه به ش��کل مقاالتی کوتاه و مجزا پیرامون هر پروژه تدوین گردد.
در انتهای این صفحات نیز به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان سایت
اینترنتی و برخی از دیگر آثار معمار درج ش��ده است .در این بخش
س��عی بر این بوده است تا از تصاویر و مدارک با کیفیت باال استفاده
ش��ود و در صورت عدم دستیابی به چنین مدارکی ،پالنها ،نماها یا
مقاطع مجددا ً ترس��یم شده است .مالک انتخاب این بیست پروژه از
میان س��ایر پروژهها ،معرفی راهکارها و ایدههای نو در هر عملکرد
بوده اس��ت و به همی��ن دلیل تنها به آثار معم��اران بنام و بینالمللي
بسنده نشده است.
در بخش دوم هر کتاب نیز جهت راهنمایی بیشتر خوانندگان تعدادی
پ��روژه (در این کتاب هفتاد پروژه) به طور مختصر و اجمالی معرفی
شده است .همچنین در این بخش سعی شده است تا بر نکات حائز
اهمیت درهرطرح تأکید شود.
«کتابخانه» ،هفتمین کت��اب از مجموعه کتب عملکردهای معماری
اس��ت که در آن نمونههای متنوعی از ان��واع این عملکرد در فاصله
زمانی  1927تا  2011میالدی معرفی شدهاند .تنوع در انواع فضاهای

کتابخانه ما را بر این داشت تا در این کتاب نمونههایی در مقیاسهای
مختلف و از کش��ورهای گوناگون معرفی ش��وند .با توجه به کمبود
منابع معتبر در خص��وص این عملکرد ،مطالب این کتاب در بازهای
طوالنی و از میان تمامی منابع در دس��ترس گردآوری ش��ده و بدین
ترتیب س��عی شدهاست تا ش��اخصترین نمونههای کتابخانه که در
دهههای گذشته نظر صاحب نظران را به خود جلب کردهاند معرفی
گردند .بیتردید نگاهی دقیق به تاریخچه و سیر تحوالت این عملکرد
در دهههای گذش��ته تا به امروز م��ا را در فهم دقیقتر تغییرات پدید
آم��ده در تعاریف ،نیازها و دیدگاهها در خصوص فضاهای مطالعه و
همچنین چگونگی پاس��خگویی معماران به تغییراتی از این دس��ت،
یاری میرساند.
انتخاب موضوع «کتابخانه» برای کتاب هفتم از این مجموعه با توجه
ب��ه اهمیت عملکرده��ای فرهنگی و همچنین فقدان منابع فارس��ی
در ای��ن خصوص صورت گرفتهاس��ت و هر چند که در بس��یاری
از مج�لات تخصصی نمونههایی از این عملکرد معرفی شدهاس��ت
اما فقدان انس��جام و کیفیت نامناس��ب این منابع ما را بر آن داش��ت
تا کتاب��ی جامع و در حد توقعات امروز دانش��جویان و معماران در
دس��ترس مخاطبین قرارگیرد .از این رو در این کتاب مجموع ًا تعداد
نود پروژه از دورههای زمانی و کشورهای مختلف انتخاب و معرفی
گردیدهاس��ت .همچون س��ایر آثار این مجموعه در ای��ن کتاب نیز
س��عی شدهاس��ت تا اولویت با بناهای ش��اخص و محوریت با ارائه
مدارک فنی کامل باش��د .امید اس��ت کتاب هفتم از این مجموعه نیز
همچون سایر آثار به چاپ رسیده مورد استقبال مخاطبین قرارگرفته
و راهنمایی مناس��ب جهت استفاده متخصصین ،معماران وخصوص ًا
دانشجویان رشته معماری باشد و ایشان نیز با ارسال نظرات خود ما
را در بهبود کمی و کیفی کتبی که از این مجموعه در دس��ت انتش��ار
است یاری رسانند.
بس��یار خرسندیم که پس از اس��تقبال فراتر از انتظار و رو به افزایش
مخاطبی��ن از این مجموعه کتب ،اکنون و پس از گذش��ت قریب به
پنج سال از آغاز انتشار این مجموعه ـ که نخستین مجموعه از کتب
موضوع��ی و عملکردی بوده اس��ت ـ این موضوع مورد اس��تقبال
سایر ناشرین نیز واقع شده اس��ت .انتشارات کتابکده کسری ضمن
اس��تقبال از این رویکرد امیدوار اس��ت همواره در این عرصه آثاری
جامع ،بهروز و با کیفیتی متناسب با توقعات خوانندگان در دسترس
مخاطبین قرار گیرد.
کتابک��ده کس��ری برخ��ود الزم میداند در این فرص��ت از همکاری
کلیه دوس��تان و اس��اتیدی که ما را در گردآوری این مجموعه یاری
رساندهاند کمال سپاسگذاری را داشته باشد.
انتشارات کتابکده کسری
تابستان 1390
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منابع و مآخذ

مقـدمـه
از عهد باس��تان تا کنون «کتابخانهها» به عنوان نمادها و ش��اخصههای
رش��د فرهنگی و علمی اقوام و کشورها محسوب ش��دهاند و این امر
در ای��ران زمین نیز همواره مورد توجه حاکمان ،دانش��مندان و عموم
مردم بوده است .امروزه اما آمار دور از انتظار میزان کتابخوانی در ایران
نشانهای از عدم تطابق کیفی و کمی ویژگیهای این عملکرد با نیازهای
اقش��ار مختلف ،خصوص ًا نس��ل جوان بوده و موجب کمرنگ ش��دن
نقش کتابخانه در عرصههای علمی و فرهنگی ش��ده است .از آنجاکه
وضعیت حاصل ریش��ه در بس��ترهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
حتی سیاس��ی دارد ،بررسی عوامل چنین بحرانی نیازمند نقد علمی و
مطالعات تخصصی در خصوص تمامی این ابعاد می باشد .بدین ترتیب
«معماری کتابخانه» نیز از این عرصهی نقد مس��تثنی نیست و عالوه بر
تمامی نقدهای وارد بر ش��یوههای تصمیمگیری در مقیاس کالن ،نظیر
بودجهه��ای الزم جهت احداث ،تبلیغ و تامین کتاب برای کتابخانهها،
«معماری کتابخانه» نیز نقش��ی موثر در می��زان جذب مخاطب به این
عملکرد فرهنگ��ی دارد .ناکارآمدی عملکردی و فقدان کیفیت فضایی
مناس��ب در کنار یکنواختی و عدم پویایی در چنین فضاهایی ،نهایت ًا به
کاهش تمایل عموم به حضور در کتابخانهها میانجامد .بی شک توجه
به ش��یوه های نوین آموزش طراحی معماری در محیط های آکادمیک
و کیفیت کتب و منابع آموزش��ی در دسترس دانش��جویان نیز در این
رویه تاثیرگذار خواهد بود .پیداس��ت که آشنایی با تاریخچه معماری
کتابخانهها و بررسی جدیدترین نمونههای موفق در این عرصه ،میتواند
به ش��ناخت بهتر طراحان از ویژگیها و دیدگاه های نوین در طراحی
کمک نموده و نقشی هرچند اندک در بهبود وضع موجود داشته باشد.
کتاب حاضر با چنین نیاتی گردآوری شده است و در این مقدمه به طور
مختصر به جایگاه کنونی معماری کتابخانه ،دسته بندی انواع آن و نقاط
عطف در تاریخچه معماری معاصر کتابخانهها میپردازیم.
نقش و جایگاه کنونی معماری کتابخانه

در دهههای گذشته تغییراتی اساس��ی در «فرهنگ مطالعه» کشورهای
مختلف ب��ه وجود آمده اس��ت ،تغییراتی که در ه��ر تمدنی بر مبنای
ریشهها و پیشینههای فرهنگی موجود ،به نحوی متفاوت آشکار شده
و عکسالعملهای متفاوتی نیز به دنبال داشته است .یکی از عمدهترین
دالی��ل تغییرات ماهیت کتابخانهها و همچنین کاهش میزان مخاطبین،
پیش��رفتهای س��ریع در انتقال اطالعات از طریق اینترنت بوده است.
«کتابخانههای دیجیتال» در تمامی س��اعات شبانه روز و در هر مکانی
پاسخگوی نیازهای مخاطبین بوده و بدین ترتیب عالوه بر پتانسیلهای
بسیار چنین دستاوردهایی باید اذعان نمود که رقابت میان کتابخانههای
مجازی و حقیقی به چالش��ی برای نمونههای حقیقی آن تبدیل ش��ده
است .بیشک چنین رقابتی در میان کشورهای توسعه یافته که دسترسی
به اینترنت پرس��رعت برای عموم ممکن میباش��د پررنگ تر است و
«مطالعه آنالین» آرام آرام به صورت رفتاری اجتماعی در غرب نهادینه
میشود .اکنون حجم بیشماری از کتب قدیمی تصویربرداری شده ،در
دسترس کاربران اینترنت قرار گرفته است و موتورهای عظیم جستجو
نظیر «گوگل» نیز روزانه بر این مقدار میافزایند .همچنین بس��یاری از
ناشرینِ اینترنتی مشغول به انتشار کتب ،صرف ًا در فضای مجازی میباشند

که این رویکرد نیز مورد استقبال نسل جوان قرار گرفته و رو به افزایش
میباشد .با وجود تمامی این تغییرات ،پیداست که کتابخانههای بسیاری
س��االنه در کش��ورهای توسعه یافته ،احداث میش��وند و این بناهای
فرهنگ��ی جایگاه خود را در میان عموم ،محک��م تر از پیش نمودهاند.
از می��ان تمامی ترفندهای به کار رفته در جهت حفظ و ارتقای جایگاه
کتابخانه« ،معماری کتابخانهها» 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 هویت شهرهای خود پذیرفتهاند.
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 ،عم ً
ال معماری کتابخانه به دوران جدیدی
ِ
وارد ش��ده است؛ دورانی که در آن عالوه بر بهبود عملکردی 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 کتابخانهها

طراحی معماری همواره در گرو شناخت مناسب از نیازهای عملکردی،
ویژگیها و مقیاس موضوع طرح میباش��د .در خصوص طراحی بنایی
نظیر کتابخانه که انواع بیشماری از آن تعریف شده است ،آگاهی از تنوع
نیازهای عملکردی و مقیاس پروژه امری ضروری است .کتابخانهها از
لحاظنوعمخاطبوموضوعاتکتببهانواعمختلفیدستهبندیمیشوند.
صرفنظر از کتابخانههای آموزش��ی ک��ه در اکثر مراکز آموزش عالی و
متوسطه وجود داشته و مخاطبین آنها دانش آموزان ،دانشجویان ،اساتید و
محققین میباشند ،کتابخانههای عمومی مهمترین و پرمخاطبترین انواع
این عملکرد میباش��ند که در مقیاسهای متفاوتی پاسخگوی نیازهای
مخاطبین میباش��ند :کتابخانههای ملی در مقیاس کشور ،کتابخانههای
مرکزی در مقیاس کالن شهرها و کتابخانههای محلی در مقیاس منطقه
و محله .همچنین میتوان به کتابخانههای شخصی اشاره نمود که تعداد
آنها بیش��مار و تنوع موضوعی آنها بر حسب عالئق شخصی صاحبان
این مجموعهها بسیار متفاوت و گسترده میباشند .تفاوتهای عملکردی
موجود میان این انواع آشکار بوده و با مقایسه انواع ارائه شده در این کتاب
میتوان به خوبی به این تفاوتها پیبرد .آنچه در این مجال شایان ذکر
است ،توجه به اهمیت کتابخانههای کوچک محلی و تاثیر آنها بر روحیه
ساکنین محالت است .امروزه در این کتابخانهها بخشهای متنوعی برای
انواع اقش��ار اجتماعی نظیر زنان ،کودکان ،سالمندان و حتی ناشنوایان و
نابینایان با امکانات الزم ،گنجانده میشود .چنین مراکزی عموم ًا عالوه بر
ارائه گنجینههای کتاب و مجالت ،از ابزارها و فضاهای الزم برای اطالع
رسانی و مطالعه اینترنتی نیز برخوردار بوده وحتی در مواردی به مراکزی
برای دید و بازدیدهای روزانه و تعامالت اجتماعی مردم تبدیل شده اند.
چنین کتابخانههایی غالب ًا با کمک مالی شهرداری و همت نهادهای مدنی
و اجتماعی تاسیس شده و با استقبال مردم مواجه می شوند.

زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در طراحی کتابخانه

پیداست که آزادیهای فرمال در طراحی «موزهها» بیش از سایر بناهای
فرهنگی محس��وس بوده و این امر بس��یاری از موزهها را به نمادهایی
فرهنگی برای شهرهای مختلف جهان تبدیل نموده است؛ امروزه بسیاری
از معماران تالش نمودهاند تا «کتابخانهها» را نیز از انزوا خارج س��اخته
و با مطرح نمودن آنها در عرصه شهر ،به ارتقا هویت فرهنگی شهرها
یاری رسانند .با این وجود پیچیدگی عملکرد در «کتابخانه» با هیچ یک
از بناهای فرهنگی دیگر قابل مقایسه نمیباشد؛ پیش از این کتابخانهها
جهت کسب س��کوت و آرامش الزم غالب ًا یا از مراکز پرهیاهوی شهر
فاصله میگرفتند و یا با صلبیت و نفوذ ناپذیریِ کالبدی ،سعی در حفظ
حریم خود داشتند .امروزه طیف وسیع مخاطبین با توقعات و نیازهای
متفاوت کتابخانه را به مردمیترین فضای فرهنگی تبدیل نمودهاس��ت
که حضور در آن صرف ًا برای پژوهش و مطالعه نبوده بلکه به هنجاری
اجتماعی برای تبادل ارتباطات وتعامل با دیگران تبدیل شده است.
تنوع فضاهای عمومی ،خصوصی و تخصصی از یکس��و و چگونگی
ارتباط میان بخشهای جنبی ،فضاهای مطالعه و مخازن از سوی دیگر
بر پیچیدگیهای عملکردی کتابخانه افزوده اس��ت .نیاز به س��کوت و
آرام��ش در فضاهای مطالعه در تضاد با پویایی و س��رزندگی فضاهای
جنبی مجموعه میباش��د و از سوی دیگر شتاب روزافزون تولید اسناد
دیجیتال��ی و آمار باالی انتش��ار کتاب ،کتابخانهها را با مش��کل کمبود
فضای مخزن مواجه میسازد .در این کتاب سعی شده است تا با تنوع
نمونههای انتخابی و ارائه کامل مدارک فنی ،ضمن آشنایی با جدیدترین
کتابخانههای طراحی ش��ده ،ش��ناخت جامعت��ری از روشهای حل
مشکالت عملکردی در کتابخانه به دست آید.
چنانچه همچون «موزه گوگنهایم» که نقطه عطفی در تاریخچه معماری
موزه محسوب میشود« ،کتابخانه مرکزی سیاتل» اثر رمکولهاوس را نیز
به عنوان نقطه عطفی در طراحی معماری کتابخانه قبول کنیم ،تاریخچه
کتابخانه را از لحاظ زیباییشناسی فرم میتوان به سه دوره مستقل تقسیم
نمود .نخست کتابخانههای کالسیک که فرم بنا در آنها تحت تاثیر سبک
های معماری کالسیک اروپا بوده و عموما بخشی از کاخها ،صومعهها و
نخستین دانشگاهها در اواخر قرون وسطی بودهاند .هر چند برخی از این
موارد آثار ارزشمندی از معماری باروک و رنسانس محسوب میشوند
اما به طور کلی این نمونهها ش��امل تاالرهایی وس��یع و باشکوه برای
مطالعه خواص بوده و همچون کتابخانههای شخصی عهد باستان نمود
حجمی مستقلی نداشته و بالطبع معماری آنها بیشتر تحت تاثیر فضاهای
داخلی ،نقاشیهای دیواری ،قفسه بندی و فضاهای مطالعه بوده است.
 ۳۰۰سال پس از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ ،چاپ سنگی یا
لیتوگرافی در سال  ۱۷۹۶میالدی اختراع گردید و بدین ترتیب همزمان
با رواج و رونق نش��ر کتاب در جهان و افزایش بیشمار چاپخانهها در
قرنهای  18و  19میالدی ،بر تعداد کتابخانهها نیز افزوده شد .از سوی
دیگ��ر با اختراع ریزرایانهها در ده��ه  ۱۹۷۰و همچنین اختراع وب در
سال ۱۹۹۰و ورود این فناوریهای نوین اطالعاتی به پهنه کتابخانههای
جهان ،نیازهای عملکردی فضاهای کتابخانه دستخوش تغییرات اساسی
گردید .بدین ترتیب معماری کتابخانه نیز به دوران جدیدی وارد ش��د
که در آن شخصیت مستقل کتابخانهها هم از لحاظ فرم وکالبد و هم از

لحاظ ویژگیهای عملکردی بیش از پیش به رسمیت شناخته شد .در
دوران معماری مدرن و با حمایت دولتها و ش��هرداریها تعدادی از
معماران صاحب نام نظیر «آلوار آلتو»« ،لوییکان»« ،مایکل گریوز»« ،ماریو
بوتا» و «آراتا ایس��وزاکی» به طراحی نخستین نمونههای کتابخانههای
مدرن پرداختند که در آنها ضمن حفظ هویت مستقل کتابخانه ،از میزان
صلبیت بناها کاسته شده بود.
در دهه نود میالدی معمارانی نظیر «موشه سفدی» و «ریچارد مهیر» سعی
نمودند تا س��اختارهای رایج در معماری کتابخانه را دگرگون کنند اما
همانطور که ذکر شد آغاز سومین دوره در زیبایی شناسی فرم کتابخانه
را تنها میتوان مصادف با احداث کتابخانه مرکزی سیاتل در سال 2004
میالدی دانست .دیدگاه متفاوت «رمکولهاوس» به این عملکرد و طراحی
بنا به عنوان مهمترین شاخصه معماری شهر سیاتل ،معماری کتابخانه را
وارد عصر جدیدی نمود که در آن ساختمان کتابخانه پیوندی ناگسستنی
با هویت شهر و شهروندان داشته و به عنوان نمادی از ارتقای فرهنگی
در عصر اطالعات ش��ناخته میش��ود .در این بنا نه تنها الگوی شکلی
جدیدی در فرم ساختمان در عرصه معماری به منصه ظهور رسیده است
بلکه یکی ازس��یالترین و زیباترین طراحیهای مقطع ـ که به مراتب
پیچیدهتر از مقاطع زیبای «پل رودولف» در دهههای  60و  70میالدی
میباش��د ـ نمایان ش��ده و الگوهای رایج در خصوص دید از طبقات
مختلف بنا به یکدیگر و همچنین دید به چشم اندازهای بیرون بنا نیز به
کلی دگرگون شده است.
تقریبا همزمان با س��اخت کتابخانه س��یاتل ،کتابخانه دیگری توس��ط
«ه��رزوگ و دمورن» برای دانش��گاه  BTUطراح��ی و اجرا گردید که
به خوبی نمایانگر تحوالت اساس��ی ذکر شده در عصر جدید کتابخانه
میباش��د .هرزوگ و دمورن در این بنا موفق ش��دهاند تا مفاهیم سنتی
فرم نظیر دیوار ،سازه ،نما و پنجره را متحول ساخته و مفاهیمی بینابینی
را جایگزین س��اختارهای رایج نمایند .آنها به واس��طه شکل ارگانیک
پ�لان ،خلق گرافیکی خاص در جدارهها و همچنین ویدهای وس��یع،
نامنظم و غیرتکراری کتابخانه را از قید س��نگینی و خش��کی فضاهای
س��نتی مطالعه آزاد نمودهاند .از دیگر نمونهه��ای متاخر که در آن فرم
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
حالوهوای بس��تر و بافت اطراف نیز نمونهای بسیار موفق بوده است.
«انریک میرالس» نی��ز در پروژه «کتابخانه عمومی پاالفولس» فرم بنا را
فارغ از ساختارهای رایج و تکراری و در عین حال به شکل استادانهای
در پیوند با زمینه طراحی کرده است.
امید اس��ت کتاب حاضر که در آن تعداد نود پروژه کتابخانه در فاصله
س��الهای  1927تا  2011معرفی شده است ،راهنمایی مناسب جهت
ش��ناخت تاریخچه ،پیچیدگیهای عملکرد و تغیی��رات دیدگاهها در
خصوص طراحی کتابخانه به شمار رود.
نیما طالبیان.مهدی آتشی.سیما نبیزاده

