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انقالب پساز ايران معاصر معمارى گرايشهاى وتدوين تبيين
اسالمى
تهران 1385-1360شهر هاى سال معمارى مطالعه

حسينى* اكرم حسينى*دكتر اكرم دكتر

1388/7/13 مقاله: دريافت تاريخ
1388/9/26 نهايى: پذيرش تاريخ

چكيده
شاخصها نوع اساس بر داردكه وجود دوره اين معماري در برتري نمونههاي كه دريافت ميتوان ايران معاصر معماري به نگاهي با
دانست. وابسته غرب- معماري با كامل انطباق در نه – ايران معماري در ويژه جرياني به را آنها ميتوان معماري، نقد مولفههاي و
شده اشاره هاى نمونه معمارى ــات گرايش ــناخت ش به آثار اين متن در موجود ــانههاي نش تحليل با تا ــت اس آن پى در مقاله اين
و تبيين را آنها ، ــتقل مس هاى گرايش چه و غرب معاصر معماري با انطباق در چه ويژه هاى گرايش ــود وج ــورت ص در و ــردازد بپ
گرايشات تبيين وجود اين با ، باشد نقص بدون تواند نمي كافي مطالعات و منابع فقدان و تازگي دليل به بحثي چنين كند. تدوين
معمارى جامعه شناخت سبب ، كند ارزيابي كشور تاريخي متن با رابطه در را اثر هر اهميت و ارزش تواند مي اينكه ضمن گروه اين

گردد. مى اى حرفه آگاهى خود رفتن باال و مذكور گرايشات از

كليدى: هاى واژه
شكل،ساختار ،گرايش،سبك، ،معاصر معمارى

Email:Akram.hosseini@um.ac.ir مشهد فردوسى دانشگاه وشهرسازى معمارى دانشكده استاديار معمارى، دكتراى *
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مقدمه

در معماري ــوالت تح به اول درنگاه ــه چ اگر ايران ــر معاص ــاري معم
تجربيات به حتى و ــكا آمري در معماري تحوالت ــى، اروپاي ــورهاي كش
در ،ولي است مربوط زمينه اين در ــيايي آس و ــوم س جهان ــورهاي كش
هاى نگرش نظر از فقط نه كه مستقل كامال" است اي پديده خود جوهر
و متفاوت نيز برخورد روش و كلي ماهيت نظر از حتى ،كه آن ــي تاريخ

است. فرد به منحصر
مربوط فرهنگي وقايع و ــاختماني س هاي پديده بودن ارزش هم تصور
بين در جهان ــاي ه معماري ديگر با ــران اي معاصر معماري ــوزه ح به
حسي زيادي حد تا ــايد ش و ناآگاهانه تقريبا" صورتي به ايران معماران
در ايران در معماري تاريخ قوى شناخت عدم يافت. شيوع اي ــليقه س و
طراحان مستقيم الهام مرجع كه مدرن معماري ضدتاريخي ماهيت كنار
ــت،ضعف اس بوده معاصر معماري تاريخ از اي عمده ــش بخ در ايراني
سازي، ساختمان فعاليت هدايت و كنترل مسئول دولتي نهادهاي دروني
حرفه بر كالن و خرد ــادي اقتص هاي اهرم غارتگرانه ولي ــم مه تأثير
مختلف عوامل از ــر ديگ ــيارى وبس جامعه فرهنگ وهمچنين معمارى
عمومى گستره در ايران معاصر معماري كه شدند موجب همگى ماهيتى
گونه هر يافتن گرددكه متناقض و پيچيده اي مجموعه به تبديل ــود خ
دشوار بسيار آن در نظري يا شناسي سبك مكاني، زماني، منطقي، تداوم

.(1 ،1386 نادرى، (افشار است
نظر ــورد م آن جهاني ــوم مفه به ــر معاص معماري ــر اگ دليل ــن بدي
بودن شمار انگشت دليل به ايراني معاصر معماري شناسى ــبك باشد،س
غيرممكن امري جهان شده شناخته آثار با مقايسه قابل و ــته برجس آثار
واقع ــطحي س در ايراني معاصر معماري ــر اگ ليكن ــد، رس مي نظر به
به كالبدي صرفا" ــات مطالع ابزار با توان ،مي ــود ش ــي بررس تر گرايانه
هاي ارزش دليل ــه ب تنها نه آثار اين ــت. پرداخ آن ــي بررس و ــه مطالع
منعكس و معماري تحولي سير در آنها نقش واسطه به بلكه خود، بديع
تاريخي مقطع در شناختي زيبايي و شناسي سبك هاي مشخصه نمودن

هستند. توجه مذكور،مورد

تحقيق روش
براى ــب مناس نمونههاى تعيين معاصر معمارى زمينه در ــى بررس براى
اختيار در تحليل و ــى بررس براى را دادههايى بتوانند كه بناهايى و تحليل
مورد نمونههاى تحقيق اين در است. اهميت قابل ازموضوعات دهند، قرار
در كه ــند باش مى بناهايى به محدود ايران ــر معاص معمارى در ــى بررس
بناهايى بين از لذا اند. شده ساخته درشهرتهران 60-85 هاى سال فاصله
به معاصرايران معمارى منتقدان ــوى ازس شده مطرح هاى درتحليل كه

نظر مورد معمارى تخصصى ــريات درنش كه شده،بناهايى اشاره آنها
پس ــده، ش ــته گذاش ــابقه مس به آنها طرح كه بناهايى و ــه قرارگرفت
انتخاب از پس گرديدند. انتخاب بنا 70 تعداد بندى دسته و ــى ازبررس
اى كتابخانه مطالعات توسط كدام هر شناسانه سبك اطالعات ، بناها
اين منظورتحليل ــه ب كه درجداولى و تكميل ــى ميدان هاى ــت وفعالي
جداول عملكرد طريقه گرفت. ــد خواهن قرار ــته، گش طراحى اطالعات
ــده1 ش ــكيل تش عناصر به بنا هر ابتدا كه ــد باش مى صورت اين ــه ب
كدگذارى مختلف ــاى بناه براى ــداول، ج ــپس س گردد. مى تفكيك
به آن از شود. بررسى آنها ــاخصههاى ش همبستگى تا ــد، ش خواهند
ها ارزيابى در بنا خود جاى به بنا ــاخص ش كدهاى پژوهش، پايان وتا بعد
روى مختلف آمارى ــات عملي انجام با آن از پس كرد. خواهند ــركت ش
با ــپس وس تعيين آثاردرهرگروه فراوانى ابتدا آمده، ــت دس به كدهاى
بندى كدهاودسته ادغام نتايج، كردن وباجمع ــت برگش عمليات انجام
جديد هاى دسته گردد. مى استخراج جديد هاى بندى ــته دس ها، آن
خود زمانى دوره در ــران اي معاصر معمارى هاى گرايش ــده كنن بيان
ها داده تحليل جهت محتوا تحليل روش از ــه مقال اين در ــند. باش مى
نظاممندي رويه «هر تعريف به بنا 2 محتوا تحليل شد. خواهد ــتفاده اس
شدهباشد.» طراحي شده، ضبط اطالعات ــي بررس منظور به كه است
اساس بر ميشود، تحليل كه محتوايي (217 ــك،1384، (دى.ويمر،آر.دوميني

بازنمايي آن ــدف ه نهايت در و ــده ش انتخاب ثابتي و ــن روش قواعد

حسينى اكرم دكتر

اجزاءتشكيلدهندهبنا

ساختار
فضايى

A1•تاريخى

مدرن

مدرن A3•پست

زدا ساختار

وشكل تاريخىفرم

مدرن

مدرن B3•پست

B4•تكنولوژيك

زدا ساختار

مصالح C1•تاريخىنوع

C2•مدرن

مدرن از بعد

با ارتباط
محيط

هماهنگ

D2•متضاد

آثار تحليل جهت شده تكميل جدول نمونه

A1-B3-C1-D2
A3-B4-C2
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5-15 صفحه

ــت. اس كمي صورت به پيامها از مجموعهاي دقيق
ونك3 ورزشى فرهنگى، مجموعه بنا: نام

ايزدى طاليى- اسماعيل طراح:
ساخت:1370-1373 سال

ونك ميدان مكان:
تهران كارفرما:شهردارى

اسالمى انقالب از پس ايران معاصر معمارى هاى گرايش وتدوين تبيين

12 ، 51 شماره معمار، ماخذ:مجله .1 شكل

بنا بناطراحنام سبكى هاى مشخصه كد

ونك1 ورزشى – فرهنگى طاليى،ايزدىمجموعه D2C1-A1اسماعيل
A3 -B4 -C2

B3

آفريقا2 ميدان ادارى ناصرىساختمان D1A3حسين -C2
C1

B3

حسين(ع)3 امام دانشگاه آبادىكتابخانة على ميرزايى D1A3محمد -C1
B1

B3

رضا4 ادارى احمدىساختمان D2A3بهروز -C1 -C2B3
تهران5 شهر تاريخى اطالعات نوركيهانىمركز حميد D1A3سيد -C1

C2
B3

هاى6 فرهنگستان مجموعة بناى
ايران

ميرميران هادى D2A3سيد -C1 -C2B3

مناطق7 بازسازى و نوسازى طرح
نواب بزرگراه اطراف

الدين زين شيخ حسين
كالنترى ايرج

A3 -C2
C1

B3

كتاب8 شهر نژادمجموعه هاشم D2A3هاشم -C1 -C2B3

آثار معمارى هاى گرايش تدوين جهت شده تنظيم جداول از اى نمونه
نگارنده ماخذ: بومى مصالح مدرن، پست پالن ساختار مدرن، پست وفرم شكل بنا، مشخصات .1 جدول
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وفرم شكل

تاريخي

وفرم شكل

مدرن

وفرم شكل

مدرن پست

وفرم شكل

تكنولوژيك

وفرم شكل

زدا ساختار

آثار معمارى هاى گرايش تدوين جهت شده تنظيم نمودارهاى از اى نمونه
نگارنده ماخذ: شكلى گروه هر در بناها فراوانى از حاصل نتايج .2 شكل
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ايران معاصر معمارى هاى گرايش تدوين

تاريخى معمارى از اقتباس .1
وهويت ،ارزش ــگ فرهن ــج وتروي ــا احي ــروه گ ــن اي ــاران معم ــعى س
باشد. مى تاريخى معمارى عين به عين ساخت طريق از ــالمى،ايرانى اس
معمارى ــابه مش كامال بنا وفرم ــكل وش ــاختارفضايى س روش ــن اي در
بتنى يا فلزى هاى سازه ، بناها سازه كه تفاوت اين باشد.با مى تاريخى
،سيمان آجر نظير تاريخى بنا،مصالح ظاهر در شده استفاده مصالح بوده،
اين ــازه وس فرم بين نيز ــادارى معن رابطه ــد.بنابراين باش مى ــى وكاش
معمارى به مشابهت اينكه باشد.ضمن نمى مشهود ــاختمانها س از گروه
گرديده رعايت ــز ني تزئينات و جزئيات در ــا بن بركليت ــالوه تاريخى،ع
قرانى. هاى كتيبه كاربندى، مقرنس، ، جناغى هاى قوس نظير ــت. اس

دارد: وجود گرايش دو زمينه اين در
شريف، دانشگاه 3،مسجد (شكل بنا عملكرد با ارتباط در عين به عين تكرار •

حجت،1375) مهدى

ــتان فرهنگس ،4 ــكل (ش بنا عملكرد به اهميت بدون عين به عين تكرار •
فرهنگستان،1375) فنى ،دفتر خاوران

عناصر ايران ــارى معم مدرن آثار اغلب ــت اس ذكر به الزم ــد. باش مى
ــتفاده اس دارند.نظير خود در نيز را مدرن معمارى بنيادين اصول با مغاير
رنگى.تعدادكمى متنوع مصالح و رنگى هاى ،شيشه شيشه از آميز اغراق
بنيادين اصول با شده ساخته ــاختمانهاى س گروه در تحليل مورد آثار از
خوابى هزارتخت بيمارستان ،5 ــكل ش ) گرفتند. قرار ايران در مدرن معمارى

ايران،1377) سازى خانه ،شركت ميالد

ايرانى مصالح با 2-2-گرايشمدرن

استفاده  و غرب معاصر معمارى از آگاهانه گيرى بهره گرايش اين توجه
تقليد بدون مدرن معمارى هاى نظريه و ها انديشه فنى، دستاوردهاى از

(1354 اكبرصارمى، افشار،على خانه (شكل6، باشد. مى آن هاى نمونه از
هاى روش از كه جعبه شكستن مفهوم از استفاده ضمن ــار افش خانه در
معمارى بين مشترك اصول كشف دنبال به باشد،معمار مى مدرن سبك
ــادگى س رعايت با فرم كليت در مهم بوده،اين مدرن ومعمارى ــى تاريخ
معماران وهم مدرن معماران عمل ــالك م هم كه فرم وخلوص منطقى
استفاده ديگر ارزشمند است.نكته گرديده محقق ــد باش مى ايران تاريخى
فقط آجر از كه آثارى برخالف كه باشد آثارمى اين درغالب آجر مصالح از

حسينى اكرم دكتر

مدرن .گرايش 2
گرايش ترين اصلى به پهلوى دوران ابتداى از مدرن ــبك س ايران در
ايرانى،برخوردهاى ــه جامع روحيات به توجه ــت.با گش تبديل ــارى معم

از: عبارتند ها آن ترين اصلى كه گرفت انجام سبك اين با متفاوتى

اصولى 2-1-گرايشمدرن

قبيل  از ــدرن م معمارى بنيادين خصوصيات ــت رعاي با گرايش ــن اي
پرهيز ، نما ــام احج وخوانايى ــادگى ،س خلوص نما، بودن گرايانه ــرد ف
ــايى شناس قابل عملكردگرايى و جعبه ــتن بروتاليسم،شكس تزئينات، از

ــتفاده اس اثر بودن تاريخى صورِى تبليغ جهت و ــاختمان س ــاى نم در
اين آثار ــت. اس گرديده ــتفاده اس تزئينى غير ازآجر آنها در ــود، ش مى
انطباق در خود محيط با تاريخى، هاى ــى ويژگ رعايت ضمن گرايش

باشند.4 مى كامل

سطحى 2-3-گرايشمدرن

ساختن  ساختن،سريعتر بيشتر شعار با معمارى در مدرنيسم گرايى ساده
بود بعضى سودجويانه اهداف ساختن برآورده سبب كه ــاختن س وارزانتر
وشيشه) (آجر،آهن مصالح حداقل ومصرف عناصرهنرى كامل حذف به

شريف دانشگاه مسجد .3 شكل
نگارنده ماخذ:

خاوران فرهنگستان .4 شكل
ايران،160 معاصر ومعمارى ساختمان مهندسى به نگاهى ماخذ:
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با فقط روش اين گرديد.در ــم مدرنيس ديدگاه از ــودجويانه س ــت برداش و
از كردن وشيشه آن روى ــقفى س زدن و آجرى ساده ديوارهاى ــاخت س
قرارگيرى قابليت كه گردد مى ايجاد مدرن شبه ساختمانى ، سقف تا كف
دولتى وكارفرمايان سازندگان همواره كه آنجا .از دارد نيز را هركجايى در
زعم (به ــادى اقتص و الحصول ــهل س هاى طرح دنبال ــه ب ــى وخصوص
سرمايه به تبديل قابل شده ــاخته س متراژ خالصه طور به يا و ــان) خودش
همان ممكن حالت ترين سهل لذا تفكر، و ابداع نوآورى، نه هستند، آنى
متداول سنگى يا اى شيشه اى پوسته كشيدن نهايتًا و مدرن سازى مكعب
تاللو ساخت، قيمت شدن تمام ارزان اجرا، ــهولت س باشد. مى آنها بر
اين ــى) انعكاس هاى ــه شيش در محيط (انعكاس نما بصرى جذابيت و
براى خصوصًا كارفرمايان جهت ــوب مطل اى نمونه به را بناها از ــوع ن
ادارى هاى ساختمان غالب است. كرده تبديل تجارى هاى ساختمان
قابل مدرن ــارى معم غالب در كه ــران ته در ــده ش ــاخته س تجارى و

گيرند. مى قرار ــطحى س مدرن درگروه اند ــايى شناس

غربى 3-1-گرايشپستمدرن

به  اند شده ساخته ايران در مدرن پست باسبك كه بناهايى از زيادى تعداد
اين معمارى مشخصههاى از اند. پرداخته غربى مدرن پست سبك از تقليد
چرخش حجم، درون ــم حج رابطهي رنگ، از ــتفاده اس به توان مى گروه
از ــتفاده اس احمدى،1376) بهروز آرميتا، ادارى ــرج ب ،7 ــكل (ش احجام
اشكال و تركيبات از استفاده بيروني، پوسته در چرخش ناهمسان، تقارن
كرد. نظيرآجراشاره تاريخى مصالح از استفاده با اروپايي مدرن پست معماري
بنيادين اصول به مقيد كامال حتى فوق، گرايش با مدرن ــت پس آثار غالب
بافت با بنا هماهنگى نمونه عنوان به اند. نمانده نيز مدرن پست معمارى
سبك بناهاى غالب ولى ــد، باش مى غربى مدرن ــت پس معمارى اصول از
ساختارهاى و ها رنگ احجام، مصالح، كارگيرى به با ايران مدرن پست
ــهرى ش درمحيط متضاد بنايى درمحيط، موجود عناصرديگر با متفاوت

گردند. مى محسوب

اسالمى انقالب از پس ايران معاصر معمارى هاى گرايش وتدوين تبيين

پستمدرن 3.گرايش
مدرن پست معمارى سبك ــدن ش مطرح با انقالب از بعد هاى دهه در
شيوه اين رايج هاى وموتيف ها،نمادها فرم گرفتن قرار ــترس دس در و
هاى عرصه سازندگان و طراحان از بسيارى وتصاوير، نشريات طريق از
تر مطلوب را ــان مدرنش هاى مكعب اينكه جهت به وخصوصى عمومى
بر فراوانى هاى نمونه لذا كردند. استفاده وفور به جديد هاى فرم نمايند،از
ساخته بناها وپوسته سطح در هم آن مدرن پست معمارى سبك مبناى
اطالعشان و وعلم بنا طراحان سليقه واسطه نيزبه آنها از تعدادى شدند.
بر شدند. ساخته سبك اين اصول مبناى بر معمارى جهانى تحوالت از
مختلفى گرايش طيفهاى شده، ذكر مقوله با معماران برخورد نوع اساس
كلى طور به كه ــت اس ــخيص تش قابل ايران مدرن ــت پس آثار بين در
باشند. مى تقسيم قابل ــترك مش خصوصيات با اصلى ــته دس چهار به

ميالد خوابى هزارتخت بيمارستان .5 شكل
ايران،94 معاصر ومعمارى ساختمان مهندسى به نگاهى ماخذ:

افشار خانه .6 شكل
20 معمار،شماره2، مجله ماخذ:

ايرانى 3-2-گرايشپستمدرن

روز  جريانات با منطبق معمارى طرح براى تالش در معماران از تعدادى
ايجاد سبب باشد، نيز داخلى گرايانه سنت هاى گرايش ــخگوى پاس كه
اند. گشته ايران تاريخى ومعمارى مدرن معمارى تلفيق با هايى ساختمان
هاى درنظريه موجود معمارى جديد دستاوردهاى يا معمارانه هاى ارزش
غنى هاى پشتوانه و سو يك از اند شده توليد غرب در عمدتًا كه معمارى
معمارى نوع اين تغذيه منابع ديگر سوى از ايران معمارى تاريخ و فرهنگ
جستجوى و تالش ايرانى فرهنگ و منابع از استفاده نوع اين باشند. مى
مورد مختلفى، هاى روش و ها تكنيك با كه است بوده مداوم اما تدريجى
سطح در نمادين و الحاقى هاى روش از ــت. اس درآمده آزمايش و تجربه
معمارى ــناى آش فضاى ايجاد در تجربى هاى روش تا معمارى ــم حج و
تداعى و تجريد تا ــتقيم مس بيان هاى تكنيك از ــتفاده اس و ــو س يك از
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كه آن ضمن گرفتند. قرار استفاده مورد مسير اين در جملگى غيرمستقيم
آن تغذيه منبع اخير دوران تا دوران ترين كهن از ايران معمارى تاريخ همه
بيروني پوسته در تاريخى معماري هاى فرم گرايش اين درآثار است. بوده

برد. مى بهره مدرن آورى فن از داخلي فضاي و رفته كار به

تاريخى معمارى اشكال از الف:اقتباس
تاريخى معماري هاى فرم از اقتباس الف-1:

گودال مركزي، حياط بادگير، يخچال، نظيرگنبد، هايى فرم از ــاس اقتب
اند. گرديده ايجاد بناها از گروه دو زمينه دراين زيگورات. باغچه،

صورى ــتفاده اس بر عالوه تاريخى معماري هاى فرم از كه ــى گروه •
باغچه وگودال مركزى حياط فرم است.مانند نيزشده كاركردى ،استفاده
5 رساند. مى انجام به نيز را خود عملكرد دربنايى رفتن كار به صورت در كه
شده صورى ــتفاده اس صرفا تاريخى معماري هاى فرم از كه گروهى •
استفاده ،اما رفته كار به آنها طرح در بادگير فرم كه بناهايى مثل است.

6 پذيرد. نمى صورت آن از تهويه كاركردى

تارى معمارى اجزاء اقتباساز الف-2:

مدور، ــاي فرمه نظير ــى تاريخ ــارى معم ــزاء اج از ــا ازبناه ــي دربرخ
تزئينات و آجركارى هاى بندى ،تركيب قاب گنبد، قوس،طاق،گنبد،نيم
7،ساختمان شماره (تصوير گردد. مى استفاده بنا بيروني حجم خصوصادر

صفامنش،1370) مسكونى،كامران

تاريخى معمارى مفاهيم از اقتباس ب:
معماري از وفضا ــرم ف ــاماندهنده س ايدههاي صورت به گرايش ــن اي
توازن، ، ــادل ،تع ونما پالن ــزاي اج روابط در ــه هندس نظير: ــته گذش
،انعكاس، درونگرايي ، وحدت ، مراتب ــله سلس ، تقارن گرايي، طبيعت
عملكردها در ــروه گ اين بناهاى ــى بعض در ــفافيت. ش و تداوم ــام، ايه
هندسه از ــتفاده اس فضايي پالن ــاختار س در و مدرن كامال خصوصيات

شود.7 مى ديده درونگرا

3-3-گرايشالتقاطىازپستمدرنغربىوپستمدرنايرانى

نمونه  عنوان (به غربى مدرن پست معمارى ،ازتركيب معماران از گروهى

حسينى اكرم دكتر

130 ايران، معاصر ى ومعمار ساختمان مهندسى به نگاهى ماخذ: آرميتا ادارى برج .7 شكل

معمار مجله ماخذ: مسكونى، ساختمان .8 شكل
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5-15 صفحه

معمارى(به ايرانى مدرن پست- معمارى و نئوكالسيك) معمارى انتزاع
به كار حاصل پذيرفتندكه تاثير قاجار) دوره معمارى انتزاع نمونه عنوان
خالقانه رويكردهاى (از معمارى نوع اين از متنوعى طيف آمدن ــود وج
مفهوم ميان ــترك مش زبانى ــتجوى جس در آنان بود. تقليدى) صرفًا تا
هندسه، تقارن، رعايت با ايران معمارى و ــيك نئوكالس معمارى در فرم
بخشى سه تقسيمات ورعايت ها پالن در هندسى منظم اشكال تناسب،
دو هر معمارى تزئينى عناصر از واستفاده (8 ،1385 (دهباشى، (پايه،بدنه،تاج)

هاى پنجره سنتوريها، زدند. دست تركيبى معمارى خلق به نماها در فرهنگ
اين در وفور به كه ــت اس غربى معمارى عناصر رنگى مصالح دايره، نيم

8 يابد. مى نمادين كاربرد گرايش

عاميانه 3-4-گرايشپستمدرن

عناصر  كارگيرى به در افراط دليل به مدرنيسم پست گراى تاريخ نگاه
ابتذال از نوعى به منجر امروزين، زمينه با معنادار ارتباط از فارغ تاريخى
مدرنيسم، افراطى گريزى تاريخ مانند كه گرديد التقاطى گرايى شيوه و
به نسبت معكوس نحوى به مدرنيسم پست نمود. جلوه ضعيف و ناپسند

گردانيد. آسيب دستخوش را معمارى زمان بى مفاهيم مدرنيسم
كارهاى از سطحى تقليد صورت به بنا ظاهر فقط معموال بناها اين در
يا متفاوت هاى ــنگ س با بنا سطح ــش است.پوش غرب مدرن ــت پس
تركيبات با گرانيت هاى سنگ از ــتفاده اس مصالح، متفاوت هاى رنگ
كارگيرى به ديگر، ــاى ه بارنگ درتركيب ــترى خاكس طيف مختلف
و جعبهاي و عملكردي كامال احجام حال ــن عي در متقارن حجمهاي
اين آثار در دوبعدى ايجادكيفيتى سبب عاميانه ــتعارههاي اس به توجه

گردند. مى گرايش
صحنه و بوده زيادى اقتصادى قدرت داراى كه فوق جريان ــفانه متاس
هاى طرح و كالن مقياس در ــازى س خانه دراقدامات ــتر بيش آن ظهور

كننده كنترل سيستم يك وجود عدم علت به است، بوده شهرى توسعه
ساده و ها بينى كوته علت به هايى فعاليت چنين به دهنده ــازمان س و
پشت در شدن پنهان با اقتصادى هاى وسوسه يا فرهنگى هاى انگارى
تجارى تبليغ وسنت، فرهنگ يا توسعه و ــيون مدرنيزاس چون مفاهيمى
بر را خود مقاصد گرفته، برعهده را دارى سرمايه پسند عامه محصوالت
غالب است. كرده تحميل كشور شهرهاى وحيات ايران معاصر معمارى
جاى گرايش اين در تهران شهر شمال در ــكونى ومس تجارى هاى برج

گيرند. مى

آورانه فن گرايش .4
ساخته آن اساس بر زيادى بناهاى دوره اين در كه گرايشهايى از يكى
از پس غرب در گرايش باشد.اين مى آورانه فن معمارى اند،گرايش شده
روى سازى ساختمان جمله از ها زمينه همه در آورانه فن هاى پيشرفت
جهت آورى فن تصنعى نمايش هميشه- نه و غالبًا- ايران در ولى داد.
دوران در خصوصا گرايش اين ــد. باش نظرمى مد بنا از تجارى ــتفاده اس
ها زمينه همه در آورى فن از استفاده بر دولت وحمايت تاكيد با سازندگى
به ــتاقانه مش نگاهى ايجاد ــبب وس گرفت فراوانى رونق معمارى جمله از

گشت. جديد سبك اين

اصولى آورانه 4-1-گرايشفن

نيز  پروژه تر درونى هاى اليه به آورى فن از استفاده بناها از بعضى در
،9 (شكل است. گشته تر نزديك معمارى سبك اين اصلى مبدا وبه رفته
كرد اشاره نكته اين به است الزم جا همين در دانشمير،1387) رضا ملت، سينما

براى را فراوانى هاى محدوديت ايران در آورى فن محدود امكانات كه
ساختمان آورى فن بين توازن ايجاد ورد. آ مى وجود به سبك اين معماران
باشد. مى بررسى قابل كه زمينه دراين ــت اس اى مقوله معمارى وطرح

اسالمى انقالب از پس ايران معاصر معمارى هاى گرايش وتدوين تبيين

31 شماره48، 1387 معمار، مجله ماخذ: كشور. محاسبات ديوان .10 شكل www. memaran.ir ماخذ: ملت. سينما .9 شكل
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در پايدار ومعمارى محيطى زيست اصول رعايت به ها نمونه بعضى در
است. شده پرداخته نيز ــد باش مى اكوتك معمارى اصول از كه معمارى

حريرى،1384) رضايى محمدتقى كشور، محاسبات ديوان ساختمان ،10 (شكل

سطحى آورانه  4-2-گرايشفن

اند  شناسايى قابل ايران در آورانه فن معمارى رديف در كه بناهايى بيشتر در
مى تاريخى حتى وگاه عملكردگرا مدرن، ساختارى پالن فضايى ،ساختار
ونمايش خرپا فلزى، هاى لوله كاربرد با ــاختمان س نماى روى و ــد باش
است. شده پرداخته آورى فن تصنعى نمايش نوعى به ــازه س ــتم سيس
بنا، در (آلومينيومى) فلزى هاى پوشش و قرمز ــفيد، س رنگ از استفاده
به مراجعه ــا ب اما كند، جلوه تكنولوژيك ــا بن ظاهر ــده ش ــبب س اگرچه
هاى معموالرنگ ــا ه رنگ يابيم، ــى م در غرب آورانه فن ــاى كاره
در رفته كار به مصالح و هستند ــفيد وس زرد خالص، آبى چون صنعتى
در سبك اين شده ــاخته س بناهاى در كه حالى در ــتند. هس نمايان نما
است، شده ايران تجارى نمادساختمانهاى ــتر بيش قرمزكه رنگ ايران

رود. كارمى به

زدا ساختار گرايش .5
معاصر معمارى رويدادهاى جريان در دوره اين انتهايى هاى ــال س در
مطرح معمارى در نظرى ــفى- فلس رويكردهاى هرچيز از بيش ــرب، غ
به توجه معمارى، روز ــاى ه جريان به توجه ادامه در ــران اي ــد.در گردي
گفتمان در شدكه آغاز آن با مرتبط رويكردهاى و زدايى ــاختار س مقوله
در و مرتبط مقاالت يا ــا كتابه از تعدادى ترجمه در معمارى ــث مباح و
محيط در چه و اى حرفه محيط در چه معمارى هاى پروژه از ــدادى تع
سبك اين هاى طرح بيشتر البته كردند.( پيدا ظهور امكان ــگاهى دانش
كه ها فرهنگستان مسابقه در جوت محمدرضا طرح نظير اند. نشده اجرا
از بعضى باشد.) مى ايران در ــبك س اين با برخورد موفق هاى نمونه از

متاسفانه كه دارد وجود نيز خصوصى بخش در شده ــاخته س هاى نمونه
و ــطحى س تقليد ــاس اس بر دروغين زداى ــاختار س گرايش ــور ظه از
از عميق فهم ــا ت دهد مى خبر غرب ــارى معم هاى نمونه از ــرى ظاه
ديدگاه اين آنچهساختارزدايىدرمعمارىمطرحمىكند.بسيارىازمعمارانىكه
خاصى هاى ــتدالل اس به ــل توس با دهند مى رواج ايران معمارى در را
،عرفانى فلسفى هاى زمينه برخى با گرايش اين نظرى مبانى اتصال به
و ــروعيت مش بتواند گرايش اين ــايد .ش كنند مى تالش ايران دينى و
بناهايى توان مى صورت هر ــد.در بياب ايران معاصر معمارى در ــارى اعتب
هاى دسته به را اند شده ساخته ايران معاصر معمارى در سبك اين با كه

كرد: تقسيم زير
اصولى زداى 5-1-گرايشساختار

كليت  شامل بنا سطوح همه زدايى ساختار با زدايانه ــاختار س گرايش •
رياست فناورى هاى همكارى دفتر ،11 (شكل بنا نماى و فضايى ساختار حجم،

(1380 شيردل، جمهورى،بهرام

مورب ديوارهاي از خصوصياتي صورت به ساختارزدا معماري نمايش •
نمادين نمايش زاويهدار)، و مبهم (فضاهاي شدنها كج بيروني، پوسته در
،12 احجام(شكل كردن تكه تكه و تجزيه به گرايش ــازه، س اعجابهاي

(1375، دانشمير زعفرانيه،طاليي- منظوره چند مجموعه

نماسازي در صرفا حتي فرم در تنش از استفاده به گرايش •
زداىسطحى 5-2-گرايشساختار

بناها  از نوع :دراين بيرونى فرم در فقط زدا ساختار معمارى به گرايش
ساختارزدا شكلى نما و است مدرن وكامال عملكردگرا فضايى ــاختار س
سپس و گردد مى ــيم ترس مدرن مكعبى روش اين در درحقيقت دارد.
به اضالع از يكى سطح كردن مورب مثال ازآن اجزايى ساختار تغيير با
از استفاده همراه به مختلف قسمتهاى در جريان اين وتكرار كم عمق
گردد. مى ايجاد مدرن ساختارى روى زدا ــاختار س نمايى رنگى مصالح

حسينى اكرم دكتر

زعفرانيه منظوره چند مجموعه ،12 شكل جمهورى رياست فناورى همكاريهاى دفتر ،11 شكل
ايران،148 معاصر ومعمارى ساختمان مهندسى به نگاهى ماخذ: 38 معمار14، مجله ماخذ:
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5-15 صفحه

نيز وگاهى ــياه وس ــفيد قرمز،س رنگى تركيب از معموال بناها ــن اي در
كنند. مى ــتفاده اس اى نقره يا ــى مس برنزى، مانند فلزى هاى رنگ
تاثير بى الويلت پارك در چومى برنارد ها»ى قرمز«ديوانگى رنگ شايد

نباشد. بناها اين گيرى شكل بر

پسند عوام گرايش .6
ديگر سوى از و سخيف هنرى آثار توليد به سويى از مكانيكى تكثير امكان
ودر آثار وسليقه ذوق تنزل و هنرى آثار كنندگان مصرف طيف گسترش به
پسند عوام گرايش را آن توان مى كه گشته معمارى در گرايشى توليد نتيجه
هدف گراكه احساس و گرا عاطفه است گرايشى ــند پس عوام ناميد.گرايش
اين خصوصيت مهمترين باشد. مى ومردم كننده مصرف رضايت جلب آن

(تغابنى،1387). باشد مى آن محورى بازار گرايش
ها سليقه ترين افتاده پا پيش و ترين ــاده س از درحقيقت كه گرايش اين
پايه بر كند مى ــتفاده اس اثر خلق جهت در مردم ذهنى ــاى ه ــگاره ان و
حقيقت در گيرد. مى ــكل ش زدگى ريا،تجمل،مصرف مانند خصوصياتى
باشد نمى خاص وشكل مدل به بندى پاى با گرايشى پسند عوام گرايش
هيچ بدون يكديگر با آنها وتركيب ها ــبك س از صرف تقليد دنبال به و
خالقيتى گونه هيچ بدون تقليدها اين باشد. مى ــخص مش ونظم قاعده
قبل9، دوران زنده و ــرده م هاى ــبك س از الگوهايى و فرمها چينش به
مىباشد. برانگيزد، را كننده مصرف نوستالژيك حس كه آنهايى خصوصا
گرا ــرت حس صورت به ها كاربرى گرفتن نظر در ــدون ب گرايش اين
از استفاده با مصالح از دروغين واستفاده تركيب به پيشرفت به ــبت نس
رنگى تشابه از نمونه عنوان به پردازد. مى ها بافت يا ها رنگ ــابه تش
ارزان مصالح نماياندن در ــعى كرده،س استفاده ــنگ وس سفيد سيمان
بناهايى اتفاق به قريب ــد. كن مى قيمت گران مصالح جاى به ــت قيم
در شود مى ساخته كشور10 نقاط ساير آن وبالتبع تهران در امروزه كه

گيرند. مى قرار معمارى گرايش اين رديف

گيرى نتيجه

در را ــيبى نش و پرفراز ــير مس ايران معاصر معمارى امروز به تا آغاز از
مملو كه پرتالطم قرنى در ــت. اس كرده طى خود ــعه توس و تكوين راه
را خود راه ــران اي معاصر معمارى ــوده، ب فرهنگى مهم ــاى رويداده از
اين به دهى شكل مراحل در ــو س يك از است. كرده دنبال و ــتجو جس
دستاورد يك مثابه به غرب معاصر معمارى تجارب و ها نظريه ــير، مس
داشته قرار توجه مورد تقليد و گيرى بهره براى مرجعى عنوان به جهانى
فرهنگ غنى هاى پشتوانه و داخلى منابع به توجه ديگر سوى از و است
به ايران معاصر ــارى معم اصلى هاى گرايش از ــز ني درايران ــارى معم

سه در كه اى پراكنده- بسيار تجربيات ميان از درهرحال ميرود. ــمار ش
طراحانى توان مى ــت اس پذيرفته صورت معمارى زمينه در اخير دهه
دليل ،به اند نكرده تهيه ــتركى مش بيانيه چه اگر كه كرد ــايى شناس را
توجهى قابل ــترك مش وجوه داراى خود معمارى تجربه و برخورد نوع

باشند. مى
ــاخته س هاى نمونه غالب دهد مى ــان نش موردى مطالعه كه همانطور
گرديده، اجرا تاريخى مصالح ــيله وس به مدرن معمارى رويكرد با ــده ش
در دارد.نكته ــران اي در ــبك س اين كردن بومى به تمايل از ــان نش كه
كه ــهايى گرايش نظير جديد ــهاى گرايش بين در حتى كه اين توجه خور
ويا است اصلى رويكرد درآنها وپالستيسيته وشكلى فرمال رويكردهاى
كه وغيره كيهانى ،پرش فولدينگ زدا، ــاختار س ، آورانه فن ــهاى گرايش
از وغيره آورانه ــن ف اقتصادى،فرهنگى، مختلف ــل دالي به آنها ــب غال
توجيه در تاريخى ــارى معم به توجه از ــز ني اند، نرفته فراتر ــرح ط ــد ح
گردد. مى ياد فراوانى به وادبى ــفى عرفانى،فلس ــير تفاس غالب در طرح
دارد، خود در كه ــى مختلف طيفهاى با مدرن ــت پس گرايش درمجموع
به توجه البته ــد. باش مى دوره اين معماران بين در گرايش ترين ــم مه
با متفاوت ــت اس اى مقوله ايران معاصر معمارى در ــى تاريخ معمارى
از هم و است آن بر مقدم زمانى لحاظ از هم كه غربى مدرنيسم ــت پس
معمارى به عطف است. كرده دنبال را متفاوتى ــائل مس محتوايى جهت
پس و شده آغاز نمادين رويكرد يك از ايران معاصر معمارى در تاريخى
محتوايى برداشت در را خود هاى تجربه نخستين مختلف، مراحل طى از
اين است محرز آنچه ايران معاصر معمارى تحليل ــت.در اس داده انجام
وجود معماران مسير در وبزرگ الينحل مشكل يك هنوز ــدكه باش مى
جهان معاصر معمارى وبا ايران معمارى تاريخ با ارتباط مسئله وآن دارد
غربى خيلى يا ــودن ب تاريخى خيلى امروز معمارى ــكل مش ــد. باش مى
اطالع آنها از هيچكدام از امروز معماران كه است اين نيست.بلكه بودن
وغيرعلمى سطحى شناختى معمارى دو هر از ما ــناخت ندارند.ش دقيقى
ونه باشد مى ارتباط اين برقرارى واصالت عمق ــت اس مهم است.آنچه
از هركدام به راجع واختصاصى دقيق مطالعات شايد آن. الهام منبع فقط
طراحى روند شناخت معمارى، موضوع با هركدام برخورد روش دو، اين

باشد. مورد اين در اقدام ترين اصلى كدام هر ساختمان توليد و
غربى معمارى جريانات از تاثيرپذيرى كه است الزم نيز نكته اين ذكر
و نظريات اين ــش پيداي ــا منش از معماران دوربودن علت به ــران، اي در
موجب علمى، و ــى فرهنگ فاصله از ــى ناش معماران ــطه واس با تجربه
مبانى و صور از تبعيت ــت. اس گرديده زمينه اين در مضاعفى ــاش اغتش
در كافى تامل بدون ــاختارگرايى، پساس مشتقات ساير و ــاختارزدايى س
ضرورى داشت چشم از دور به و معمارى، اثر توليد در مكاتب اين نتايج
كه شده منجر سطحى بسيار تقليدى به آن، با متناظر ــتر بس و زمينه به

اسالمى انقالب از پس ايران معاصر معمارى هاى گرايش وتدوين تبيين
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حسينى اكرم دكتر

نبوده موفق نيز نخبگان براى مكاتب آن تفكر هاى پايه انتقال در حتى
نمايد. جلب را صاحبنظران و منتقدين نظر نتوانسته و

دارد وجود هايى اخير،گرايش دهه ــه س در ــده ش ــاخته س آثار ميان در
همچنين و جهانى جريانهاى ــا ب متصل معمارى نوعى ــد رش امكان كه
در بايد مى ــير مس دارد.اين را ــور كش واقليم ،فرهنگ جامعه با منطبق
سپس و فضا و معمارى به معطوف رويكردهاى تكامل و ــعه توس جهت
از گيرى بهره شود. دنبال آن از مفهومى رويكرد يك ــوى س به حركت
اين در تواند مى ها آن دقيق مطالعه و مراحل اين در شده انجام تجارب

شود. واقع مفيد مسير

ها نوشت پى

محيط با ارتباط و مصالح نوع وشكل، فرم فضايى، ساختار .1

2. Content analysis

به توان مى مربوطه گروههاى در ــر اث گرفتن قرار داليل از اطالع ــت جه .3
داليل ماتريسها از هركدام ذيل در آن در كرد،كه مراجعه مولف دكترى رساله
با ــنتي س پالن فوق نمونه ــت.در اس گرديده بيان نيز مختلف هاى كدگذارى
كالژ ، پالن در ــود موج ،چرخشهاي ــنتي س بنديهاي مفصل و ــتيها هش
جمله از گرفته ــرار ق هم روي مكعبهاي و ــده ش چرخيده واحجام ــطحي س
پالن در موجود ــد.(چرخشهاي باش مى مذكور درگروه اثر گرفتن قرار داليل
حاليكه در اند، تفكيكشده،چرخيده فضاهاي يعني ــت، شدهاس تفكيك نوع از
سياليتي و ــتگي پيوس همراه به ــتمدرن پس فضاهاي قطرگرايي و چرخشها

باشد.) مى فضايي
اند،از داشته محيط با خود آثار كردن منطبق در ــعى س معماران هرگاه غالبا .4
پذيرفته حركت آجرى بروتاليسم اند.بنابراين كرده ــتفاده اس نما در آجر مصالح

باشد. مى دوره اين معمارى در شده
نقش،1375 مشاور مهندسين ايران، فرهنگستانهاي .5

پارس،1373 جهان نقش مشاور مهندسين ايران، هاي فرهنگستان طرح .6
شريفى،1378 فرامرز دزاشيب، خانة .7

باوند،1374 مشاور مهندسين مجلس، نمايندگان دفتر .8
« D2 -C3– B5 -A2 » برخوردارند،نظير متنوع كدهاى از كه بناهايى .9
با متضاد ازمدرن، بعد ساختارزدا،مصالح وفرم مدرن،شكل يعنى«ساختارفضايى
صورى تقليد با سبكى نمودهاى ايجاد به كه ــند باش مى آنهايى غالبا « محيط
باشند. مى توجه مورد منتخب هاى نمونه در بناها اين تعداد اند. پرداخته نما در
يعنى«نما كشور پسند عوام معمارى در جارى جنجال كه است معنى بدان اين

باشد. مى مشاهده قابل نيز برتر هاى معمارى در كردن»
كشور نقاط ساير به آنجا واز تهران به غرب از معمارى گرايشهاى حركت .10

است. اى شده پذيرفته حركت ظاهرا

مراجع فهرست

پلي ،جستجوي ايران امروز (1375)،‹معماري ،كامران، نادري افشار -
21 آبادي،شماره مجله وغرب›، شرق ميان

انتقادى نگارى تاريخ نظرى ‹مبانى ،(1386) ،كامران، نادري ــار افش -
ديزاين، معمارى ايران›،مجله معاصر معمارى
http://art-architect.persianblog.ir

ظهورگرايشعوام دكترى»،علـل ــاله (1387)،«رس ــا، تغابنى،عليرض -
علوم واحد اسالمى، آزاد ايران،دانشگاه معاصر پسـند(كيچ)درمعمارى

وتحقيقات
هاى رسـانه در تحقيـق ــوزف،(1384)، -دى.ويمر،راجرز؛آر.دومينيك،ج
ايران،مركز اسالمى جمهورى وسيماى امامى،صدا سيد كاووس جمعى،ترجمه

اى،تهران،سروش برنامه وسنجش تحقيقات،مطالعات
درمعمـارى آن ومفهـوم فـرم ،‹بررسـى ــى،مزين،(1385) دهباش -

52 آبادى،شماره 1385-1360،مجله معاصرايران›،سالهاى
ايران معماريمعاصر از ،‹تحليلي (1389) اكرم، حسيني، ؛ فرح حبيب، -
. 6 ــماره ش ــهر، ش هويت ،مجله شـدن› جهاني پديده با رويارويي در
ايران،(1377)، معاصر ومعمارى سـاختمان مهندسـى به نگاهى -

ساختمان اجراى و مهندسى نظام وشهرسازى،معاونت مسكن وزارت
زيبا وفرهنگ،هنرهاى وشهرسازى،آبادى،معمارى معمار،معمارى مجالت -
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