
ها، آنها  كند مثل ساختمان طراحي صنعتي براي تبليغ، ارضا، شخصي و فروش خودش عمل نمي) 3
موجوديتشان و كنند حتي با تعدد  اي از طراحي صنعتي هستند كه براي فروش خود عمل نمي نمونه

ها  اند بر اساس نياز و ضرورت هاي صنعتي طراحي شده توان كرد كه ساختمان گيري را مي اين نتيجه
هاي  در حقيقت ساختمان. باشند  غير رقابتي و غير انحصاري مي هستند و نتيجه آن اين كه حقيقتاً

ان صنعتي نگه هاي موجوديت يك ساختم ها و ماهيت صنعتي خودشان را در پشت تمام ضرورت
هاي موجوديتشان هستند بدون آنكه شما مثالً نام طراح را  دارند يعني آنها داراي تمام ضرورت مي

همواره در دوران تاريخ وجود داشته است ) هاي صنعتي ساختمان(گمنامي يك طراحي صنعتي . بدانيد
كشنده طراحي و خالقيت در رقابت . اند و اين گمنامي همواره مرجعي براي اينگونه از طراحي بوده

هاي  ولي با اين حال گمنامي در ساختمان. شوند امروزه ثبت حقوق ايده كامالً سختگيرانه پيگيري مي
صنعتي همواره بوده و هنوز هست و هميشه خواهد بود و اين تا زماني است كه طراحان كه تقليد 

نس كوچكي است، طراحي تقليدي اين شا. كنند نبايد قانون پرداخت ثبت حقوق كپي را بپردازند مي
وابسته به تقليد و تكرار هستند و همان گمنامي دليلي براي ادامه طراحي صنعتي است خارج از 

هاي صنعتي  ها زاييده شده از اينگونه طراحي نويي، بر عكس تعداد زيادي از ايسم هرگونه ايسم يا موج
 . هستند

 

 
 

. اما زيبايي ناخواسته تاثيرگذار دارند. كنند بليغ نميهرچند كه ساختمان صنعتي براي  خودشان ت) 4
اي باشد، زير چتري از اعتماد به  اين مثل آن است كه يك شخص به تنهايي بر روي صندلي در گوشه

گويد اين يك زيبايي ناخواسته  والترگروپيس مي( نفس، ظاهر سازي و تاثيرگذاري شخصي عميق
هاي صنعتي تظاهر نيست بلكه كامالً حقيقي و  اري ساختماناين تاثيرگذ). هاي صنعتي است ساختمان

دومينيك پرولت يكي از معماران . هدفمند است و بازتابي از خالقيت و درخشش چهره آنها است
ساختمان ژان باپتيست : گويد  ويز هتل در خصوص ساختمان صنعتي مي– ويزا هفرانسوي آگاه سازند

 ساختماني صنعتي است كه باور بودن قفسي   بود اساسا1980ًكه آن باعث مشهور شدن او در نيمه 
ها انرژي  صنعتي يا زنداني صنعتي از آن اشتباه است در حالي كه بر عكس ما از اين ساختمان
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