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  :چكيده
  
  

ارزش هـا، هنجارهـا و       ركن اصلي مرتبط بـا يكـديگر؛         فرهنگ، پديده ي پيچيده اي است كه از سه        
رهنگ هر اجتماعي، از طريق مظاهر خود نظير زبان، هنر و معماري نمـود              ف .تشكيل شده است  ،چيزهاي مادي 

  .مي يابد و بررسي و تحليل در حوزه ي فرهنگ، به بررسي درباره ي مظاهر فرهنگي مربوط مي شود
معماري به عنوان ظرف زندگي انسان، آيينه ي تمام نماي فرهنگ در هـر جامعـه اي اسـت كـه  در            

مردم هر   . هاي ساختاري، تاريخي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن جامعه قرار دارد           تعاملي تنگاتنگ با ويژگي   
سرزميني، در ساخت اثر معماري در تالشند تا با بهره گيري از چيزهاي مادي،  از ارزش هاي خويش حفاظـت                     

ا بـر   تغيير نگـرش هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي در جوامـع، بيـشترين تـأثير ر       .و از هنجارهاي خود تبعيت كنند  
نقالب ها، كه عمدتًا با اهداف فرهنگي صورت مـي گيـرد، باعـث دگرگـوني ارزش هـا و                    اظهور  . معماري دارد 

  .تأثيرات قابل مالحظه اي بر عرصه هاي مختلف زندگي به ويژه معماري داردهنجارها شده و 
تحليل شود  در اين مقاله سعي شده است تا تالش معماران پس از انقالب اسالمي، از منظر فرهنگي                 

و شيوه هاي معمارانه ي پاسخگويي آنان به دغدغه هاي هويت يابي جامعه، كه ارتقاي ارزشهاي كيفي محيط                  
  .انسان ساخت را در پي دارد،  دسته بندي شود

  
  

  :واژه هاي كليدي
   معماري سنتي ، معماري معاصر ايران، محيط زندگي، ارتقاء كيفيت، هويتفرهنگ، 
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  : مقدمه
پيچيده اي است كه درباره آن ، از منظر رويكردهاي مختلف، تعاريف بسياري ارائه               ي   پديدهفرهنگ،  

، چنين برمي آيد كه فرهنگ از سه ركن اصلي مرتبط با يكديگر تـشكيل               گوناگوناز برآيند تعاريف    . شده است 
ر هـر جامعـه اي ،   با اين تعريف، بررسي فرهنگ د .ارتند از ارزش ها، هنجارهاو چيزهاي مادي      بشذه است كه ع   

مظاهر فرهنگي، نمايان كننده ي تمامي ويژگي هاي پيدا         . وابسته به بررسي مظاهر فرهنگ در آن جامعه است        
از ميان اين مظاهر، معماري به عنوان ظرف زندگي انسان، آيينه ي            . و پنهان فرهنگي در جوامع انساني هستند      

 با ويژگي هاي ساختاري، تاريخي، سياسـي،        ي تنگاتنگ  در تعامل  تمام نماي فرهنگ در هر جامعه اي است كه          
مردم هر سرزميني، در ساخت اثر معماري در تالشند تا با بهره گيري             .  آن جامعه قرار دارد    اقتصادي و اجتماعي  

معمـاري   بـه بيـان ديگـر        .از چيزهاي مادي،  از ارزش هاي خويش حفاظت و از هنجارهاي خود تبعيت كننـد               
نظـام بخـشي ، آگاهانـه تغييـر         » قالب ذهني «ساخت و سازي كه محيط مادي رابراساس      عبارتست از هر گونه     

  .دهد
آنچه كه به عنوان معمـاري سـنتي ناميـده          . در كشور ما، تبلور فرهنگي معماري، سابقه اي كهن دارد         

همگوني و يكپـارچگي    . مي شود، در اصل همان نمودي از فرهنگ است كه در كالبد معماري نمايان مي گردد               
فضاهاي معماري در هر دوره از تاريخ معماري ايران، با ميزان تأثير پذيري معمـاري از هنجارهـا، ارزش هـا و                      

اين تأثيرپذيري در شرايط حاضر نيز همچنان ادامه دارد و اگر ما            .محصوالت مادي آن دوره نسبت مستقيم دارد      
 انتظـار معمـاري باشـيم كـه امـروزه           دغدغه ي افول ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي را داريم، مي بايد چـشم             

  . تهي ساخته است) چه مادي و چه معنوي (ارزش هاي واالي انساني سيماي تمامي شهرهاي ما را از 
 كامل از فرهنگ انساني است، مي كوشد تا با اسـتفاده از             ياين مقاله با فرض اينكه  معماري، مظهر       

معماري از فرهنگ را در آثار معماري معاصر ايران پس          روش تحقيق مطالعه موردي، سير تطور تأثيرپذيري اثر         
تاريخي، ويژگي هاي   -در اين مسير، ابتدا با نگرشي تحليلي      . از انقالب اسالمي مورد تحليل و بررسي قرار دهد        

همچنين با  . بارز معماري ايراني بازشناسي شده و روشهاي بازنمود آنها در آثار اين دوره مورد نقد قرار مي گيرد                 
 به چالش هاي دوگانه سنت و مدرنيته و منطقه گرايي و جهاني شدن،سعي مي شود تـا تـالش معمـاران                   توجه

  .ها به صورت تحليلي ، دسته بندي شود معاصر ايران در پاسخگويي به اين چالش
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  تعريف فرهنگ
  

ي هرچند ممكن است فرهنگ تعريفـ   . واژه ي فرهنگ، از مناظر گوناگون، تعاريف مختلفي يافته است         
ميان حوزه اي و مشتمل بر كليت ساختاري داشته باشد، اما تفكيك و تمايز ميان حوزه هاي تعريف، باعث مي                    
شود كه جايگاه بحث ها و جهت گيري هاي آتي ما كامالً مشخص شده و  مـسيرارزيابي آن بـراي منتقـدان ،         

  .هموارتر گردد
 حيوانات و بـه عمـل آوردن محـصوالت          اولين كاربرد واژه ي فرهنگ در انگليسي مربوط به پرورش           

از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم، فرهنگ كم كم بـه           .زراعي بودو همچنين با مفهوم عبادات ديني ارتباط داشت        
معناي بهبود و اصالح جامعه در كليت آن نيز به كار رفت و به منزله نوعي معادل ارزشي براي تمـدن اسـتفاده                 

 دوره انقالب صنعتي  واژه ي فرهنگ  براي سنجش رشـد معنـوي بـه كـار        با ظهور مكتب رمانتيسيزم در    . شد
رفت اما با ظهور مليت گرايي رمانتيك در قرن نوزدهم، تعريف تازه اي از واژه ي فرهنگ ظاهر شد كه تأكيـد                      

  )1383اسميت .( خود را بر سنت و زندگي روزمره به عنوان ابعاد فرهنگ مي نهاد
 به نحوي مبهم در سه نوع كـاربرد رايـج اصـطالح فرهنـگ انعكـاس            اين تحوالت گوناگون تاريخي     
  :يافته است
به اين معني كـه فرهنـگ تقريبـاً         . اشاره به رشد فكري، روحي و زيبايي شناختي فرد، گروه و جامعه            

  )ديدگاه جامعه شناسان. ( معادل با تمدن و پيشرفت اخالق فردي و جمعي در نظر گرفته مي شود
فرهنـگ در   ) .فيلم، هنر و تئاتر   ( ي از فعاليت هاي ذهني و هنري و محصوالت آنها         دربر گرفتن تعداد   

  )ديدگاه زيبايي شناسان و منتقدين ادبي.( اين كاربرد كمابيش معادل با هنرهاست
براي مشخص كردن كل راه و رسم زندگي، اعمال، فعاليت هـا، باورهـا و آداب و رسـوم تعـدادي از                       

 )1383اسميت ) ( ديدگاه مردم شناسان.( 1مردم، يك گروه يا يك جامعه
در ايـن تعريـف كـه       . در پژوهش هاي اخير، تعريف ديگري نيز به تعاريف فوق افـزوده شـده اسـت                  

رويكرد روان شناسي به فرهنگ نام دارد، فرهنگ يكي از پايه هاي اصلي زندگي روانـي انـسان هـا                    
  .برش است، تابع فرهنگ اوست  كه دور وبه بيان ديگر،  ادراك انسان از محيطي. شناخته شده است

فرهنگ از منظر افراد ديگر، تعاريف متفاوتي يافته است،به بيان گيدنز در بهتـرين حالـت مـي تـوان                    
شيوه هاي خاص زمانمند و فضا      ) . 1382احمدي،  .(فرهنگ را به مجموعه اي از شيوه هاي زندگي تعريف كرد          

 اين شيوه هاي زندگي از سه ركـن اصـلي تـشكيل شـده انـد،                 .مندي كه در وضعيت واقعي تعريف شده باشند       
كـه  ( و چيزهـاي مـادي    ) كه مردم آنها را تبعيت مي كننـد       (، هنجارها )كه مردم آنها را حفظ مي كنند      (ارزش ها 

ايـن  ) مردم آنها را به كار مي گيرند؛ از كاالها تا سيستم هاي حمل و نقل تا ساختمان ها و تسهيالت شـهري                     
درگيري مداوم فرهنگ با عناصـر مـادي،        ).همان.(هنگ در ارتباط كامل با يكديگر قرار دارند       سه ركن اصلي فر   

جريان فرهنگي را يك جريان بي وقفه تغيير و تعديل سيستم هاي ارزشي پيـشين و تفـسير و تطبـق سيـستم            
ـ                 . هاي ارزشي نو ساخته است     گونـاگوني و   . داز اين رو فرهنگ ها ثابت نبوده و دائمـاً در حـال انتقـال و تغييرن

  . تمايز، ويژگي اصلي فرهنگ هاي معاصر است
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صـاحب واژه نامـه    . يكي از معاني شگرف فرهنگ در زبان فارسي، تعبير آن به قنـات و كـاريز اسـت                 
فرهنگ كه به تـازي فـرهنج گوينـد، كـاريز، قنـات و دهانـه آن                 ... «:برهان قاطع در تعريف فرهنگ مي گويد      

 بوم خشك فالت مركـزي ايـران زمـين، و تجـه بـه اختـراع                 –ذري بر زيست    با گشتي به گذشته و گ     . »است
منحصر به فرد قنات، در مي بابيم كه فرهنگ يعني آشكار نمودن و شـكوفا سـاختن اسـتعدادهاي نهفتـه ي و            

نمايـان سـاختن اسـتعدادهاي      . دروني؛ و آن ملتي بافرهنگ است كه استعدادهاي دروني را پيدا و هويدا سـازد              
با اين نگرش، به اين حقيقت دست مـي         . انسان و محيط، توسعه و پيشرفت را به دنبال خواهد داشت          نهفته ي   

  )1382 ،فالحي.(يابيم كه توسعه بدون فرهنگ ميسر نخواهد شد
فرهنگ، سهم وااليي در رشد اجتماعي افراد داشته و آن چيزي است كه در همه فعاليت هاي انساني                  

در . راي برقراري آزادي، عـدالت و نظـم اقتـصادي در سراسـر جهـان اسـت               بپنهان شده است و عامل اساسي       
 فرهنگي است كه ضمن نظر به گذشـته، دورنمـاي آينـده را پـيش رو     ،مدآفضاي تعامالت جهاني، فرهنگ كار 

چنين فرهنگي، عاملي است راهبـردي      . داشته و بتواند براي رفع مشكالت جامعه و افراد آن راه حل ارائه نمايد             
  .بر شرايط زماني و مكاني، تغيير و تحول پيدا مي كندكه بنا

  
  فرهنگ، فضا و معماري

فـضا نيـز   . براي درك رابطه ي فرهنگ و معماري، ابتدا به رابطه ي فضا و فرهنگ اشاره مـي كنـيم   
همچون فرهنگ داراي ساختي اجتماعي است كه در جريان شكل دهي به تصور مردم از خودشان ساخته مـي                   

تقويت و تحول فرهنگي نقش اساسي دارد، زيرا الگوهاي رفتاري مورد انتظـار در داخـل فـضاي                  فضا در   . شود
تأثير . اين تعريف، داللت بر ساخت فضايي ذهني دارد       . خاص، ارزش هاي فرهنگي خاصي را منعكس مي سازد        

معمـاري، عمـل    . پذيري از فضاي ذهنـي، در  محـدوده ي فـضاي عينـي و كالبـدي، قابـل درك مـي شـود                       
  .ازماندهي فضاي ذهني و عيني، به صورت در هم پيوسته استس

طرح رابطه ي فرهنگ و معماري به ويژه در حوزه ي روان شناسي ، نياز توجه به رابطه ي انسان بـا                      
با اين نگرش، فرهنگ، عامل يا مسير ارتباط انسان با محيط مصنوع            . محيط مصنوع خويش را روشن مي سازد      

  :امل محيطي داللت دارداست و بر دو دسته از عو
   رفتارها، انديشه ها و احساسات استاندارد شده-الف
  .  محصوالتي كه نتيجه يا وسيله ي تداوم رفتارها و تفكرات افراد در يك جامعه ي مفروض باشد-ب

  :گيري فضاي معماري مؤثر است فرهنگ از دو راه بر شكل همچنين 
ر به بروز ساماندهي عملكردي و سلسله مراتب فـضايي مـي            از طريق ايجاد قوانين وآداب رفتاري كه منج        -1

  .شود
از طريق ايجاد خاطره ها ، باورها و نشانه ها در قالب كالبدي سمبلها ، كهن الگوها و استعاره ها كه باعث                       -2

 . خلق معنا در فضاي معماري مي شود
فرهنـگ را بـه   با نگاهي عميق به چهار حوزه ي تعريف فرهنگ، مي توان نـسبت ميـان معمـاري و                 

  صورت ماتريس زير، دسته بندي كرد 
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  )1386شايان، :منبع (مدل ارتباط فرهنگ و معماري بر اساس تعاريف چهارگانه: 1جدول 

حوزه تعريف 
معماري و   معماري  فرهنگ

  فرهنگ

هم به عنوان حاصل برهم كنش مؤلفه هاي اجتماعي و هـم بـه عنـوان                  جامعه شناسي
  كاركردي  . يكي از مؤلفه هاي مؤثر بر حيات اجتماعي

 غايـت تعـالي ذهنـي و        به عنوان يك محصول هنري كه دربرگيرنـده ي          زيبايي شناسي
  مفهومي  .معنوي خالق خود است

به عنوان ظرف زندگي انسان و دربـر گيرنـده و اثـر بخـش بـر اعمـال و                     مردم شناسي
  عامل بيان تفاوت هاي فرهنگي. فعاليت هاي انساني

  مفهومي
  كاركردي

زيستن . محصول نوع نگرش رواني انسان به محيط مصنوع پيرامون خود           روان شناسي
  ادراكي  ا براي ارتقاي كيفي احساس هادر فض

 در تعـاملي    ومعماري به عنوان ظرف زندگي انسان، آيينه ي تمام نماي فرهنگ در هر جامعه اسـت                 
مـردم هـر    . مـاعي آن جامعـه قـرار دارد       تنگاتنگ با ويژگي هاي ساختاري، تاريخي، سياسـي، اقتـصادي و اجت           

سرزميني، در ساخت اثر معماري در تالشند تا با بهره گيري از چيزهاي مادي،  از ارزش هاي خويش حفاظـت                     
معماري عبارتست از هر گونه ساخت و سازي كه محيط مـادي            به بيان ديگر    . و از هنجارهاي خود تبعيت كنند     

  .هانه تغيير دهدنظام بخشي ، آگا» قالب ذهني«رابراساس
  

  معماري به عنوان مظهر فرهنگ
هر جامعه اي با هر سيستمي كه اداره شود و هر نوع ايدئولوژي كه بر آن حاكم باشد داراي اهـداف و            

وظيفه اصلي فرهنگ، نمايش اين ايده هاي ذهنـي اسـت بـه وسـيله ي نمـود                  . آرمانهاي خاص خود مي باشد    
 2بـه عقيـده ي هرمـان موتـسيوس        .  معماري نقشي اساسي بر عهده دارد      اشكال عيني، در فرآيند اين استحاله     

هنگـامي كـه ملتـي مـي توانـد مبـل و             . معماري وسيله ي واقعي سنجش فرهنگ يك ملت بـوده و هـست            «
لوسترهاي زيبا بسازد اما هر روزه بدترين ساختمانها را مي سازد، داللت بر اوضاع نابسامان و تاريك آن جامعـه               

گروتـر،  (»كه در مجموع، بي نظمي و عدم قدرت سازماندهي آن ملـت را بـه اثبـات مـي رسـاند           اوضاعي  . دارد
به هر بنا، به عنوان جزئي از فرهنگ معماري مـي           » زيبايي شناسي در معماري   « در كتاب    3گروتر ).53،  1386

ترتيب نمودي  نگرد كه وظيفه دارد كه يك انديشه ذهني را از طريق فرم ظاهري خود عينيت ببخشد و به اين                    
«  از معماري اشاره مي كنـد كـه        4وي در ادامه به تعريف هانس هوالين      . خواهد بود براي سنجش اين فرهنگ     

معماري نظمي معنوي است كه در ساختمانها تجسم يافته است؛ به ايـن ترتيـب هـر سـاختماني يـك شـاهد                       
  »فرهنگي است چه به مفهوم خوب و چه به مفهوم بد آن

بطه ي معماري و فرهنگ، بهتر مشخص شود، به تعريف زيگموند فرويد از فرهنگ              براي آنكه فهم را     
فرهنگ مجموعه تمام توانايي ها و وسايلي است كه زندگي مـارا از زنـدگي               «بايد اشاره كرد به عقيده ي وي،        

                                                 
2 Hermann Muthesiusزان ورك بوند يكي از اولين نظريه پردا )Werkbund (آلمان  
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  معماري فرهنگي، معماري سنتي

سـنت بـه تعريـف    . نگاه فرهنگي به معماري، در برخي موارد، از دريچه ي سنت صورت گرفته اسـت        
سنت واجـد   . با نقل و انتقال الگوهاي مقدس، اعتبار روحاني صورت ها را تضمين مي كند             «تيتوس بوركهارت،   

ت كه در كل هر تمدن اثر مي گذارد و حتي صنايع و حرفي را نيز كه هدف بي واسطه شـان                      قوه ي سري ايس   
بر اساس سـاير     طبق اين تعريف و   ). 1369بوركهارت،  .(»هيچ خصيصه قدسي ندارد، تعين و قطعيت مي بخشد        

 تريات حيـا  ، سنت، بر انتقال مفاهيم و معارف از نسلي به نسل ديگر تأكيد كرده و تـداوم را از ضـرو                    5نظريات
با اين تعريف، فرهنگ، به عنوان دسته اي از برنامه هاي تقويـت شـده ي اجتمـاعي،                  . ذهني و عملي مي داند    

  . اعم بر سنت است 
در حوزه ي معماري، نگرش سنتي، به اشتباه به نوعي نگرش گذشته محـور تعبيـر شـده اسـت كـه                       

سـنتها،  . غيير در سنت، بايد بـا تـداوم همـراه گـردد    بايد اذعان كرد كه ت  . متضاد با هر گونه تغيير و تحول است       
هنگامي كه در تحليل فرهنگ بـه       . معيارهاي اصيل و بي زماني هستند كه حتي با تغييرات نيز تداوم مي يابند             

ريشه هاي سنتي فرم ها و كالبدها، به عنوان نـوعي معيـار تحليـل          جنبه هاي كالبدي اشاره مي شود، توجه به         
اينكه معماري، چگونه توانسته به باورها و ارزش هايي كه از طريق فرم هـا و يـا نـشانه           . ردمد نظر قرار مي گي    

در راستاي اين سخن،   . هاي خاص نمايان مي شوند، توجه كند، نوعي نقد فرهنگي اثر معماري قلمداد مي شود              
 صورت هـا، تركيـب هـا،      منظور«: سلطانزاده،منظور از  اشاره به سنت در معماري ايراني را چنين تعبير مي كند             

شـناخته مـي شـود و همـواره در      عناصر، روال ها و تزئيناتي است كه به عنوان مشخصه هاي معماري ايرانـي           
بناهاي مهم، بزرگ و طراحي شده و بويژه در بناهاي آييني و ديني به كار گرفته مي شـده اسـت و افـزون بـر               

هنگي نيز داشته و به عنوان يك ويژگي، نـشان و در            داليل اقليمي، مادي، محيطي يا كاركردي، جنبه هاي فر        
  )140، 1383سلطانزاده،.(»مواردي نماد، مورد توجه بوده است

در عبارت فوق، سلطانزاده، جنبه هاي فرهنگي را يكي از داليل غير مادي بروز سنت مي داند و آنـرا                    
اري، نگاه فرهنگـي بـه اثـر معمـاري از            در تحليل و تقد آثار معم      .در كنار ساير انگيزه هاي مادي قرار مي دهد        

  :چند منظر قابل بازشناسي است
از منظر توجه به معماري سنتي كه با عناوين ديگري نظير معماري قـديم، كهـن، بـومي و در كـشور مـا                         -

در اين نگرش، هدف اصلي بر بازشناسي بازنمود اصـول و مشخـصه هـاي               . معماري اسالمي همراه است   
 گاهي اين نگاه، تا حد برداشت هـاي سـطحي و نگـاه صـرفاً سـبك محـور بـه                      .معماري سنتي قرار دارد   

  .معماري سنتي تنزل مي يابد
                                                 

  )83سلطانزاده، ( در ادبيات غرب انجام داده است، Traditionپژوهشي كه سيد حسين نصر در باب ريشه شناسي واژه ي  5
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از منظر توجه به ويژگي هاي متداول معماري در زمان حال كه به عنوان فرهنگ معمـاري شـناخته مـي                      -
 .شوددر اين نگرش، سعي مي شود تا ميزان هماهنگي معماري با شرايط متحول جامعه تحليل . شود

 از منظر نگاه روانشناسي محيط و تحليل الگوهاي رفتاري در ارتباط با معماري -
از ميان سه رويكرد فوق، رويكرد اول در صورتي كه از نگاه سطحي خـود فاصـله بگيـرد، مـي توانـد        

همچنين از آنجا كه يكـي از اصـول         . خواسته ي اصلي مخاطبان معماري، يعني احراز هويت را نيز بررسي كند           
عماري سنتي، مردم واري و توجه به نيازهاي مادي و معنوي آنها به همراه نگاه بـه شـرايط حـاظر اسـت، دو                        م

به هر حال، نگاه فرهنگي به معماري، در صورتي كه از منظـر             . مالك سنجش بعدي را نيز در خود مستتر دارد        
ايـن  . يدار معماري نيز تأكيد مي كند واقع شود، عالوه بر توجه به شرايط امروز، بر حفظ و تداوم اصول پا              سنت  

تداوم بر اساس نياز بوجود مي آيد و اصول معماري سنتي، هيچگاه خود را بر شرايط تحميل نمي كنند بلكـه از         
  .دل پاسخگويي به شرايط مختلف برآمده اند

 سنت ها، همواره در حال بازآفريني و تحول اند؛ سنت هاي معماري گذشـته، در پيونـد بـا مقتـضيات              
توجه به سنت، بايد از توجه كالبـدي و شـكل شناسـانه             . امروزي، تبديل به سنت هاي معماري معاصر شده اند        

   .فاصله گرفته و به سوي نگاه اصيل و صادقانه، با لحاظ ويژگي هاي حال پيش رود
  
  

  معماري معاصر ايران و مسأله ي نقد فرهنگي
  پيش از انقالب اسالمي: الف

ار، معماري ايراني از پيوستگي و تداوم ريشه اي برخوردار بود كه اگرچـه در هـر                 دوره ي قاج  اوايل  تا  
زمان بنابر مقتضيات، نظير تحول فنون ساخت، استفاده از مصالح جديد، تغيير و گسترش خواست كارفرمايان و                 

و مشخـصه   تغيير در نظام طراحي، شكل ها و الگوهاي متفاوتي از خود نمايان مي ساخت، اما بر اساس اصول                   
 تداوم معماري، از تداوم فرهنگـي در همـه عرصـه هـاي زنـدگي                .هاي بنيادي تغيير ناپذيري، قوام مي گرفت      

پيوستگي ساختارهاي مختلف زندگي با معماري، همگوني و هماهنگي معماري را نيز در             . ايرانيان ناشي مي شد   
 و درونزا و همراه با تبادالتي با فرهنـگ          تا اين زمان، فرهنگ و معماري ايران طي فرآيندي پيوسته         . پي داشت 

در ايـن زمـان،     .هاي سرزمين هاي مجاور، نوعي روند تحول و دگرگوني را به صورتي تدريجي طي مـي كـرد                 
  .معماري، بالواسطه، منتج از فرهنگ بود و تفكيكي ميان اين دو حوزه به چشم نمي خورد

  قاجار دوره ي -1-الف
به تدريج، پيوستگي هاي اجزاي زندگي فردي و اجتماعي مردم، بـه            با روي كار آمدن حكومت قاجار،       

. داليلي از جمله، تغيير و تحوالت عرصه ي جهاني و برخي نابساماني هاي داخلي، دسـتخوش دگرگـوني شـد                   
و ناكامي هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در اين دوره، سبب شد كـه برخـي روشـنفكران، تحـصيل                    مسايل  

اي از مقامات حكومتي پيـروي و اقتبـاس از غـرب را در زمينـه هـاي اجتمـاعي، فنـي و                      كرده ها و حتي عده      
تأثير اين نگرش بر معماري، نوعي نگاه تقليـدي را بـا خـود بـه                .فرهنگي مهمترين راه پيشرفت كشور دانستند     

ويژگـي  در اين دوره، به تدريج برداشت هـاي التقـاطي بـه ويـژه در فـرم و تزئينـات، بـارزترين                       . همراه داشت 
اما همچنان، ساختار معماري، بر اساس معماري سنتي استوار بـود و تـداوم فرهنگـي در                 . فرهنگي معماري بود  

  .اصول و اليه هاي پنهان معماري همچنان مشهود بود
   دوره ي پهلوي اول-2-الف
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ن، در اين دوره، با پرهيز از تداوم سنت معماري قاجار، همچنين همزماني بـا تحـوالت معمـاري مـدر       
بـازنمود  .  تمايل يافت  »با بيان مدرن    احساسات ملي گرايانه   احياي تاريخي «نگاه فرهنگي به معماري به سمت       

نخست، تداوم سبك هـاي سـنتي در طراحـي و           : فرهنگ در معماري، در اين دوره ، بر سه جريان استوار است           
دوم، تلفيـق و تركيـب   . كساخت واحدهاي مسكوني و بناهاي آئيني، به خصوص در شهرهاي متوسط و كوچـ    

سطحي سبك نئوكالسيك اروپايي يا روسي با عناصري از معماري ايراني نظير قوس هاي جناغي، مقـرنس و                  
مصالح سنتي معماري ايراني نظير كاشي و آجر و سوم، توجه به  عناصـر دوره ي تـاريخي پـيش از اسـالم در                         

  )1385ده، سلطانزا. (6معماري و تركيب آنها با كاربري هاي امروزي
  

   دوم دوره ي پهلوي-3-الف
 نگاه باستان گـرا     .در اين دوره نيز، نگاه فرهنگي به معماري، همچنان بر اساس سنت شكل مي گيرد              

هر چند . به سنت، جاي خود را به نگاه اصيل تري مي دهد كه بيشتر به معماري ايران پس از اسالم اشاره دارد                 
مدرنيزم و سبك بين الملل بود ولي در اوايل دهـه پنجـاه، همزمـان بـا     كه اين نگاه، در اوايل تحت سيطره ي       

گسترش تفكرات انتقادي مدرنيستي، منجر به شكل گيري و توسعه نوعي گرايش هاي بوم گرايي و بازگـشت                  
در اين دوره نگاه مفهوم گرا به معماري سنتي، در كنار اسـتفاده از فـرم هـاي               . به خود در حوزه ي معماري شد      

همچنـين در ايـن دوره، نـوعي        . ك و مصالح بومي، توجه معماران به فرهنگ بومي را نشان مـي دهـد              سمبولي
ارتباط مؤثر ميان معماري و ساير علوم و هنرهاي آن زمان پديد آمد و معماري به اين طريق، بيـشتر بـا جنبـه                        

  .هاي  مختلف زندگي مردم عجين شد
  پس از انقالب اسالمي  -ب

 در معماري بروز يافته بود، با وقوع انقـالب اسـالمي            1340ي كه از اواخر دهه      جريان هويت طلبانه ا   
جاني تازه يافت و فضاي حاكم فكري آن روزگار، كـه سرشـار از مطالبـات حـق طلبانـه اي نظيـر تمايـل بـه                           
حاكميت بر سرنوشت سياسي و اقتصادي كشور بود بر تمامي بخش هـاي فرهنگـي جامعـه و بـه تبـع آن بـر                         

گرايش هاي هويت طلبانه در اين دوره به سمت هويت طلبي ديني جهت گرفـت و             . أثيري ژرف نهاد  معماري ت 
  )1385انصاري، .(سعي كرد تا مفاهيم معماري و شهرسازي اسالمي را احياء نمايد

شـناخت كليـدواژگان تحليـل    بررسي و تحليل تالش معماران در اين دوره از منظر فرهنگي، مستلزم     
مباني كالبدي و مادي بنا، به رهيافت هـاي مفهـومي مربـوط بـه سـاخت و شـكل گيـري بنـا         است تا ما را از    

  .رهنمون شود در اينجا الزم است كه اين موضوعات با تفصيل بيشتري شرح داده شوند
  مصالح •

مصالح به عنوان يكي از عناصر كليدي، نقش مهمي در بازشناسي فرهنگي معماري پـس از پيـروزي         
مهمترين عضو اين گروه از مصالح، آجر       .  عهده گرفته است   انقالب اسالمي بر  

است كه در معماري معاصر ايران به عنوان سمبل استفاده و الهام از معمـاري               
  . سنتي پذيرفته شده است
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اري دوره هخامنشي، استفاده از قوس هاي جناغي ، آجر و          براي نمونه مي توان به عمارت شهرباني كل كشور اشاره كرد كه افزون بر كاربرد
  . كاشي دوره اسالمي در كنار تركيب بندي پالن معماري نئوكالسيك اروپايي، هويتي خاص به آن بخشيده است

  ميرداماد/ مسجد الغدير



  فناوري •
در . تحوالت فناوري را در قالب دو جريان مي توان در معماري ايـن دوره مـورد بازشناسـي قـرار داد                    

. ه خدمت مي آيد و دگرگوني در انديشه موجب شكل گيري دگرگوني در معماري مي گـردد                موج اول، صنعت ب   
كـساني كـه تكنولـوژي روزآمـد و ظـواهر آنـرا مـي               . در موج دوم، تكنولوژي نو مريـداني مخلـص مـي يابـد            

. حاصل اين جريان دگرگوني در صنعت است كه بـه دگرگـوني در انديـشه از نـوع جديـد مـي انجامـد                       .پرستند
  . ي، به عنوان مهمترين مظهر مدرنيسم، تقابل ويژه اي با مفهوم سنت در اين دوره يافته استفناور
  معماري سنتي، معماري بدوي، معماري بومي، معماري نمادين •

شـناخت  . واژگان فوق، بارها در  ادبيات تحليل معماري معاصر پس از انقالب به كار گرفته شده است              
در معماري بـدوي، هـر      . ، مي تواند از تحليل هاي نادرست جلوگيري كند        صحيح تعاريف و كاربردهاي هر يك     

در معمـاري بـومي،     . كس قادر است با بهره گيري از مصالح و شيوه هاي ساخت بومي، خانه ي خود را بـسازد                  
ايـن  . خانه ها توسط بنايان و بر اساس مدل هاي توسـعه يافتـه و داراي معـاني مـشخص سـاخته مـي شـوند             

معماري سنتي، بيشتر بر كـاربرد اصـول تأكيـد          . قبول اجتماع و تصويرگر ايده آلهاي جامعه است       معماري مورد   
به اشتباه، معماري سنتي تنها به گذشـته نـسبت داده           . اين سنت مي تواند بدوي، بومي يا مدرن باشد        . مي كند 
معمـاري  . ايي شناسـانه دارد   معماري نمادين قصد دارد تا تأثيرگذار باشد و ارتباط عميقي با مفهيم زيبـ             .مي شود 

  .نمادين پس از انقالب، بيشتر بيانگر اغراق آميز از توجه به فرهنگ بومي را نشان مي دهد
  ساختار، هندسه •

ساختار، بخشي از سيستم بيان مفاهيم فرهنگي در معمـاري اسـت و هندسـه، عامـل تركيـب بنـدي          
معماري پـس از انقـالب از طريـق         . گر است معماري و ارتباط دهنده ي قسمت هاي مختلف ساختمان با يكدي          

  الهام از ساختار و هندسه ي معماري سنتي، نمودي فرهنگي يافته است
  استعداد مكان •

بهترين نمونه ها اين روح را تسخير و        . توجه به استعداد مكان، به معناي توجه به روح آن مكان است             
فرهنـگ بـا مكـان و محـيط، ارتبـاط           .مي كننـد  به صورت كيفيت هاي ذاتي درون چشم انداز يا فرهنگ ارايه            

  .توجه به روح مكان و تأثير آن در معماري، به احياي هويت ختم مي شود. تنگاتنگ دارد
  كهن الگوها •

معماري و در معناي عام تر تمامي هنرها، محل تجلي نشان ها و نمادهاي فرهنگي و كهن الگوهاي                  
همچون نماد ها يك كار هنري بايد       . اي دارند   ار و بي واسطه   هاي هنري ارتباط جهت د      نماد. تاريخي مي باشند  

از ايـن رو  . بنابراين بايد به وضوح در يافـت و فهميـده شـود   . نشان دهد اي از خود واسطه قادر باشد تا تاثير بي
 هاي مبهم با گذشته و بي بهره ساختن هاي انتزاعي، تحريم تمامي ارتباطات و استدالل فرم هدف اصلي توليد

در معماري اسـالمي    . مها از معاني خاص منتسب به آنها و باز كردن ديدگاه جديدي به سوي اين فرمهاست               فر
ايـم كـه فرآينـد معنـاداري را در بيـان معمـاري تكميـل                  الگوهايي مواجـه بـوده      ايران همواره با نمادها و كهن     

 . كردند، موضوعي كه امروزه بيش از پيش به آن نيازمنديم مي
  ضاييفضا، تجربه ف •

فضاي معمـاري،   . درك و سپس تحليل معماري، توجه به جوهر و مايه آن، يعني فضا اهميت فراوان دارد               براي  
نگاه فرهنگي به معمـاري     . با بررسي مفاهيمي سلسله مراتب، ضرباهنگ، مقياس، تعادل  و توده درك مي شود             

در چنـين شـرايطي، نگـاه       . ي شـود  پس از انقالب، در مواردي به بازنمود فضاي معماري سنتي نـسبت داده مـ              
  . مفهوم گرا در مقابل نگاه فرم گرا اهميت مي يابد
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  : ساختار و روش تحقيق

دربررسي رويكردها، آراء مختلفـي كـه ازسـوي نظريـه پـردازان معمـاري معاصـرايران مطـرح شـده                    
هايي بودند كه بـا       واژهطبقه بندي رويكردها متضمن     . ها  گردآوري شدند     هاي ارايه شده ازسوي آن      بندي  ودسته

هـاي مـورد      ازآنجـا كـه تعـاريف و واژه       . شـدند   ها به بناهاي مختلف هريك درجايگاهي قرارداده مي         انتساب آن 
اند، تعيين جايگاه دقيق يـك بنـا چنـدان ميـسر نيـست                كارنرفتهه  هاي مختلف يكسان ب     استفاده دردسته بندي  

گـويي ايـن مـساله بـراي      درراستاي پاسخ. گرفت ي قرارمي هاي كامال متضاد    وحتي درمواردي يك بنا درجايگاه    
ها ونقدهاي ارايـه شـده بـراي بناهـاي            ها، تحليل   دستيابي به يك طبقه بندي منطقي وعلمي ازيكسو درتعريف        

هاي ديگري كه درتوصيف يا شناخت        هاي بكار رفته را استخراج وازسوي ديگر با بررسي بناها واژه            مختلف واژه 
ها اشاره نموده بود، و يا منتقدين در تحليل           انست وجود داشته باشد و يا طراح درمعرفي بنا به آن          تو  بيشتر بنا مي  

  . هاي پيشين اضافه شدند و بررسي آثار معماري معاصر ايران به كار گرفته بودند، نيزبه واژه
  نمونه هاي بارز  عنوان شيوة معماري
   مسجد دانشگاه شريف- اوقاف سازمان حج و-مرقد امام خميني  تجديد حيات گرايي

 خوابگاه - انستيتو پاستور- هنرستان كرج-دانشگاه امام خميني قزوين  التقاط گرايي از پست مدرن
 - برج آرميتا- مركز فرهنگي جلفا- مجتمع فرهنگي كرمان-دانشگاه يزد

  مجموعة ورزشي رفسنجان
   كتابخانة ملي-مخابرات يوسف آباد  اصول مدرن

    گرايشهاي ويژه
   عملكردي  -علمي 

مركز ورزشي -) ديبا- صارمي-ميرميران(فرهنگستانهاي جمهوري اسالمي  برداشتي جديد از الگوهاي معماري قديم ايران
  هنرستان كرج-) ميرفندرسكي-صولتي( موزة بزرگ تاريخ خراسان-رفسنجان

  7برخي از طبقه بنديهاي صورت گرفته درباره ي شيوه هاي معماري پس از انقالب:2جدول

                                                 
  سطرهاي رنگي، تعابيري را نشان مي دهد كه به بازنمود فرهنگي معماري، توجه دارند 7

برداشت مفهومي از الگوهاي معماري قديم 
اطره هاي مفاهيم، اسطوره، مضامين و خ(ايران

  ) فرهنگي

 ترمينال فرود گاه -) فرهاد احمدي- صفا منش-ميرميران(كتابخانة ملي
   موزة دفاع مقدس- موزة ملي آب- باغ جهان نماي شيراز-امام

    نسخه برداري از معماري گذشته
    بهره گيري از حجمهاي آجري

    برداشت از صورتهاي معماري ايراني
  ماري ايرانينگاه معماري مدرن   متاخر به مع

  پست مدرن  
         معماري كالسيك گرايي فرا مدرن  

  )پست مدرن( 
    تطبيق شيوة معماري احيايي و معماري مدرن

    معماري نو مدرن
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پس ازگـردآوري ايـن واژه هـا        . مختلف گردآوري شدند  هاي    بنابراين مجموعه از واژگان كليدي طرح     
هـاي گونـاگوني برخـوردار باشـند، بـاتعريفي واحـد و يـا بـا                   توانستند ازتاويل   هايي كه مي    نيازبه اين بود تا واژه    

هايي قـرارداده شـوند       بايست واژه ها درطبقه بندي      درمرحله بعد مي  . هايي معيين شوند    مشخص نمودن شاخصه  
دراين راستا چهـار موضـوع      . گيرند، مشخص شوند    هاي بعد مورداستفاده قرارمي      كه درتحليل  تا سطح اطالعاتي  

هـاي   ها رابوجود آوردند كه هريك داراي زيرمجموعه    بندي داده   ، پنج رده اصلي طبقه      اصلي ويك موضوع فرعي   
اي كـوچكتري   هـ   هاي مذكورنيزدرصورت نيازبه بـسط بيـشتربه زيرمجموعـه          مرتبط با خود بودند، وزيرمجموعه    

  اند،  تقسيم شده اند كه بطورعمده دربرگيرنده واژه هايي هستند كه درتبيين مفهوم واژه مطرح شده بكار رفته
هـاي    درتشريح مفاهيم استفاده شده درتوصيف بناها، براي هريك ازمفـاهيم يـاد شـده براسـاس واژه                

  8.ندهايي به ماتريس اضافه شد مطرح شده ازسوي نظريه پردازان نيزواژه

  :پس ازجمع بندي وطبقه بندي واژه ها، ستون اول ماتريس عبارت بود از
  هاي ساختاردهنده طرح ايده -1
  مفاهيم ساختارهاي فضايي -2
  شكل وفرم دربنا -3
  مصالح دربنا -4
 رابطه بابافت -5

  :هاي ساختار دهنده طرح   ايده-1
طـرح براسـاس آن     ي طرح، متضمن ايده كلي طرح است كـه ساختاراصـلي                هاي ساختار دهنده    ايده  

هـا بـه      اين حوزه ها يـا ايـده      .در ماتريس اين بخش درهفت حوزه طبقه بندي گرديده است           .شكل گرفته است    
  :اجمال عبارتند از

  ازمعماري گذشته  مفهوم گرا -1
 ازمعماري گذشته  فرم گرا -2
  مدرن  -3
 پست مدرن -4
 مدرن متاخر -5
 معماري ارزان قيمت -6
 بومي گرايي -7

هـايي  هـستند كـه ازميـان           ضوعات عنـوان شـده مفـاهيم و يـا ايـده           اين نكته قابل ذكراست كه مو       
هـا شـكل    اند ومفروض بود كه بناهاي مورد تحليـل بـر اسـاس خـصوصيات  آن     هاي اوليه انتخاب شده    تحليل

هاي انتخاب شده، فرضيه اوليه دسته بندي رويكردهاي معماري پـس        لذا عنوان . گرفته و يا تاثير پذيرفته باشند     
هـا بـه رويكردهـاي معمـاري معاصـرايران            رفت درپايان تحقيق ازبررسي دوباره آن       دند و انتظار مي   ازانقالب بو 

  .هاي آن مشخص گردد دست يافته و يا زمينه

                                                 
  .درماتريس استفاده شد... هاي نظريه پردازاني مانند زوي، گيدئون و  مفهوم معماري مدرن از واژهچنانكه بطور مثال درباره توصيف 8
  

 ١١



  :  مفاهيم ساختارفضايي -2
هـاي    مفاهيم ساختارفضايي مشخص كننده نوع نگرش به كيفيت فضايي طرح در بنا، براسـاس ايـده                 

زماني كه ايده اصلي طرح بر اساس رويكردهاي مـدرن، پـست مـدرن يـا مـدرن               درماتريس  . اصلي طرح است  
گـرا در     متاخرشكل گرفته است، مفاهيم فضايي هريك را نيز درخود دربر دارد، اما زماني كه ازرويكـرد گذشـته                 
  :طرح استفاده شده، موضوعات مورد استفاده در فضاي معماري براساس سه گروه دسته بندي شده است

 فضايي گذشته كـه بيـشتربه مفـاهيم فـضايي مورداسـتفاده درگذشـته عنايـت داشـته انـد              ايده هاي  -8
  ...)گذر،خالءو:مفاهيمي مانند(

 )سمبوليسم انتزاعي(استفاده استعاره گرا ياجزئيات سنتي درفضا -9
هـا فـضايي شـبيه سـازي شـده            استفاده افراطي ازايده هاي فضايي معماري گذشته كه براسـاس آن           -10

 ري گذشته بوجودآمده استبابرداشت ازمعما
  

  : شكل وفرم دربنا-3
نقد، تحليل و بررسي شكل و فرم بناهاي مورد تحليل در معماري معاصر ايران براساس چهـار محـور      

  :كلي صورت پذيرفته است
  استفاده ازفرمهاي معماري گذشته -11
  شكل و فرم مدرن  -12
  شكل و فرم پست مدرن -13
 هاي فرمال معماري هاي تك گرايش -14
  

  :ح دربنا مصال-4
نوع مصالح بكار رفته در بناهاي معماري معاصـر ايـران             

ناگفتـه پيداسـت كـه      . از تنوع و گستردگي خاصي برخوردار است      
نوع مصالح بكار رفته در بنا درتعيين رويكرد و سبك بنـا عـاملي              

، دســته بنــدي  گروههــاي مختلــف از مــصالح  �تاثيرگذاراســت
 :مصرفي عبارتند از

 ..)ب وآجر، چو(مصالح سنتي -15
  ...)سيمان،(مصالح مدرن اوليه ايراني -16
 )آجر و بتن(مصالح سنتي به همراه مصالح مدرن  -17
انـواع  (مصالح مدرن وپست مـدرن ايرانـي بعـدازانقالب         -18

 ..)گرانيت، تراورتن و
 )فلز و شيشه (مصالح مدرن بين الملل -19
 

 ماتريس تحليلي بناها: 3جدول  : رابطه با بافت-5
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تواننـد    در آثار معماري معاصر ايـران مـي       رابطه با بافت موضوع ديگري است كه تحليل و بررسي آن              
براساس بررسي رابطه كلي بنا با محيط پيرامون خود، سه دسته بندي كلي مـي تـوان                 . بسيار مفيد و موثر باشد    

  :ارايه نمود كه به ترتيب عبارتنداز
  معماري هماهنگ باشكل محيط -20
  معماري درتضادباشكل محيط -21
  معماري مونومانتال -22

  
  :  تحليلي پژوهش شالوده

هاي اوليه اسـت      پنج گروه ايده، فضا، شكل وفرم، مصالح و بافت، موضوعات كلي بدست آمده از داده                
نمايد؛ و در ضـمن آن چـه مفـروض اسـت، رابطـه                ها مشخص مي    ها، ميزان اهميت آن     و ترتيب قرارگيري آن   

هـاي    رود هريك از ايده      مي اين مطلب به اين معني است كه انتظار       . باشد  پيوسته چهارگروه اوليه در يك بنا مي      
ساختاردهنده طرح متضمن مفاهيم ساختارفضايي وابسته به آن ايده، شكل و فرم و مصالح مشخـصه آن ايـده                    

هاي قابل اهميتي نبوده و به صـورت مجـزا            رابطه بابافت ازآنجا كه بناهاي تحليل شده بطوركلي دربافت        . باشد
ظرگرفته شده است، ودرجـايي كـه بـه تحليـل مـاتريس كمـك               اند به عنوان يك متغيرمستقل درن       مطرح بوده 

  9. اند، به چهارموضوع اوليه اضافه شده است نموده
هاي ديگران در زمينه تحليل و بررسي آثار معماري معاصر ايـران،              داوري و تكرار سخن     پرهيز از پيش    

  . شود ب ميهاي مهم و اصلي معماري معاصر محسو از مهمترين نتايج رويكرد علمي به پديده
  

  :نحوه انتخاب بنا
هاي مناسب بـراي تحليـل و بناهـايي كـه بتواننـد               براي بررسي درزمينه معماري معاصر تعيين نمونه        

در ايـن تحقيـق     . هايي را براي بررسي و تحليل در اختيار قـرار دهنـد، ازموضـوعات قابـل اهميـت اسـت                     داده
آثار معماري كـه در ايـن      .ود به شهرتهران انتخاب شدند    هاي مورد بررسي در معماري بعد از انقالب محد          نمونه

مقاله مورد نقد قرار مي گيرند از نمونه هايي است كه معماران، فارغ از دغدغه هاي اقتصادي، با بهره گيري از                     

                                                 
رابطه ميان متغييرهاي ستون اول ماتريس به طور مثال به اين صورت است كه در يك استدالل منطقي اوليه، اگر ايـده سـاختاردهنده طـرح معمـاري                             ٩

بينـي    پـيش .  فضايي معماري گذشته، شكل و فرم و مصالحي كه در راستاي ايده يادشده باشند، بهره گرفته باشد                 بايست ازمفاهيم ساختار    گذشته باشد، مي  
گيري در  سازي و تصميم ي الگويي تحليلي، از نتايجي بود كه در هر مرحله امكان خطا و اشتباه را در تصميم كردن آثار معماري معاصر ايران بر اساس ارايه

  . داد ، به حداقل ممكن كاهش ميجامعه آماري مربوط
ها خارج ازايران است، و درايـن بـاره معمـاري             هايي مانند معماري مدرن، پست مدرن ومدرن متاخر؛ كه از يك سو منشاء آن               تحليل اين مطلب درباره ايده    

ها   هنوز خصوصيات آن  كه  هايي است     سرتر از ايده  ها براي تحليل وجود دارد، مي       تري از خصوصيات آن     ايران تاثير پذيربوده، وازسوي ديگر تعاريف مشخص      
هـاي   بنابراين درتهيه ماتريس اوليه بناها قبل ازهرگونه پيش داوري، تنها درجستجوي تعيين مشخصه            . ها وجود دارد    روشن نيست و اختالف نظر درباره آن      

ي آثار معماري معاصر ايران، پيش از تحليل اجزاي بناهـاي             ري درباره داو  مهمترين دستاورد رويكرد انتخابي، پرهيز از پيش      . بناها درجداول مربوطه هستيم   
 .آن است
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  .هااشاره شده است بناهايي كه درتحليلهاي مطرح شده ازسوي منتقدان معماري معاصرايران به آن 
  . اند بناهايي كه درنشريات تخصصي معماري مورد نظر قرارگرفته 
  . اند رح و يا در مسابقات حائز مقام بودهبناهايي كه درسطح كالن مط 
وبناهايي كه دربرداشتهاي ميداني حاوي ويژگي موردتوجـه اي بـوده انـد و در بـه دسـت آوردن داده          

  .توانست كمك نمايد هايي درراستاي تكميل ماتريس مي
ريـزي    هدر ادامـه تحليـل و برنامـ   .  بنا براي بررسي انتخاب شدند     60پس ازبررسي ودسته بندي تعداد        

براي هريك ازبناها ماتريسي تشكيل شد و سپس بررسي ميداني براي تكميل مـاتريس بـراي هريـك ازبناهـا                
  .آغاز گرديد
    

                               

  : تحليل نتايج
بـا   را   60- 80معماري معاصر ايـرا ن در دهـه هـاي            با بررسي هاي انجام گرفته مي توان رويكردهاي غالب          

  :و كرددر شرح عناوين ذيل جستجرويكردي فرهنگي 
  : هاي فرم گرا از معماري گذشته ايده

يكي از مهمترين رويكردهايي كه توجه به فرهنگ را از طريق نگاه به معماري سنتي مدنظر خويش قرار داده،                   
  :د يافته استواين رويكرد، به روش هاي زير نم. ايده هاي فرم گرا از معماري گذشته است

فرهنگـستان  : هاي معمـاري سـنتي      سنتي، برداشت عيني شكل   استفاده از اجزاي معماري گذشته، مصالح        •
  هاي ايران، كتابخانه ملي  نا، فرهنگست ، ساختمان آژناب نگارستان

ــا و اســتفاده از هندســه درون  • ــدرن در عملكرده ــضايي  خــصوصيات كــامال م ــالن ف ــرا در ســاختار پ : گ
   ، كتابخانه مليهاي ايران نافرهنگست

شته در پوسـته بيرونـي و اسـتفاده از          هاي معماري گذ    استفاده از فرم   •
مجموعه ورزشي رفسنجان و مجموعه     : تكنولوژي مدرن در فضاي داخلي    

  ورزشي ونك 
ي بيرونـي بنـا كـه         هـا در وراي پوسـته       در برخي از ايـن نمونـه        

تـك بـه      ظاهري تجديد حيات گونه دارد، مظاهر كاملي از معمـاري هـاي           
در برخـي از    . ن دو بخش است   در واقع اصل تضاد ميان اي     . خورد  چشم مي 

معماري هـاي متـاخر برداشـت از معمـاري گذشـته، بـه صـورت تجلـي                  
 
توان درشهرتهران جستجو كرد و شـهرهاي ديگـر متـاثر از شـهر          هاي معماري بعد ازانقالب رامي      صحت وسقم اين مطلب را كه برخي معتقدند ويژگي         ١٠

به هر صورت بناهايي كه     . باشد  ان دريافت كه اين فرضيه خود تا مقدار زيادي قابل اتكا مي           تو  اما با مروري گذرا مي    . شود  تهران هستند، دراينجابررسي نمي   
توجـه    اند؛ هرچند به هيچ شهر و بنـايي بـي           اند، اغلب از ميان آثار شاخص در تهران انتخاب شده           در معماري معاصر ايران مورد تحليل و بررسي قرار گرفته         

 نجانمجموعة ورزشي رفس .يت بنا در تحليل و بررسي معماري معاصر ايران بوده است و موقعيت جغرافيايي در تعيين آن نقش زيادي نداشته استمعيار ما براي انتخاب اهم. ايم نبوده
  سيد هادي ميرميران: طراح
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  ساختمان آزناب
 رشيد خمارلو: طراح



  تكرار عين به عين در ارتباط با عملكرد بنا مثل مسجد دانشگاه شريف : الف
  نگارستان  فرهنگستان تكرار عين به عين بدون اهميت عملكرد بنا مثل : ب

تجلـي گـرايش    و هاي سنتي  متناخر در كنار برداشت از فرم       مدرن و مدرن    عنايت به معماري پست   
گنبد، يخچال، بادگير، فرم حيـاط مركـزي و گـودال        :  معماري گذشته چون   هاي  به استفاده از فرم   
 به عنـوان يكـي    از معماري گذشتهييگرا  فرم در اين رويكرد به چشم مي خورد، باغچه، زيگورات 

دهنـده   هاي سامان  به صورت ايدهاز اصلي ترين بازنمودهاي فرهنگي در معماري پس از انقالب،       
ه، قاب هندسه، تعـادل و تـوازن، طبيعـت گرايـي، سلـسله مراتـب و                 فرم و فضا از معماري گذشت     

  . وحدت قابل تعبير است
 مسجد دانشگاه صنعتي شريف

  مهدي حجت: طراح
  72- 75سال ساخت

  :ايده هاي مفهوم گرا از معماري گذشته
  عمدتا در قالب نمودهاي ذيل قابل شناسايي است

  . هاي ايران، كتابخانه ملي گرايي مثل فرهنگستان درون •
  فرهنگسراي خاوران، ساختمان جديد مجلس: انعكاس •
ــتفاده از  و   ايرانـي  – اين نگاه، گرايش به احياي معماري اسالمي         در اس

آن در طراحي معماري پـس از انقـالب بـه صـورت جـدي               
در ايـن روش، مفـاهيم معمـاري سـنتي، بـه            . مطرح اسـت  

   .صورت انتزاعي در قالب فرم هاي جديد به نمايش در مي آيند

 فرهنگسراي خاوران
  دفتر فني فرهنگسراي خاوران: طراح

   1375:سال ساخت

  
  : مدرن معماري پست

ضوع نگاه به معمـاري گذشـته بـه صـورت اسـتفاده از               مو 77 تا   75هاي    در فاصله سال    
مـدرن    ها و تزيينات معماري گذشته و يا استفاده از تركيبات و اشكال معماري مـدرن و پـست                   فرم

 :فرهنگـسراي خـاوران  ،ساختمان اجالس سران  ( مطرح استاروپايي با استفاده از معماري گذشته     
  ) گرايي تالش براي تجديدحيات

  فرهنگستان هاي ايران
 مشاور نقش: طراح

 بـه  معمـاري ايـران  گـرا در     هـاي تجديـدحيات      گـرايش  78 تـا    74 هـاي   در خالل سـال     
   : ذيل قابل روئيت استهاي صورت
ها و تزيينات معمـاري گذشـته كـه بعـضا اشـاراتي بـه برخـي از                    استفاده از فرم  : افراطي -1

  ساختمان اجالس سران    دارد)انعكاس ( سنتيمفاهيم
 يحي فيوضي: طراح

اده از  هـاي معمـاري گذشـته و يـا اسـتف            استفاده نسبي انتزاع فرم   : مدرن  با رويكرد پست   -2
 برخي مفاهيم مانند تعادل و توازن يا محور 
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 :جمع بندي

اي، متناسب    اي از بناهايي است كه هر يك تحت تاثير مكتب فكري ويژه             معماري معاصر ايران آميزه     
آنچه كه در اين دوره، تحت عنـوان رويكـردي فرهنگـي            .اند  يابي خويش، تجلي يافته     با خصوصيات بستر شكل   

اين ارتباط ، در قالب ايده      .  گرفت، نسبتي است كه اثر معماري با واژه ي سنت برقرار مي كند             مورد تحليل قرار  
 مفهوم گـرا    -2 فرم گرا از معماري گذشته و        -1: هاي تعامل با معماري گذشته به دو عبارت خالصه مي شوند          

ارد در حاليكـه در ايـده       در رويكرد فرم گرا، بيان نمادين شكل هاي معماري سنتي اهميت د           . از معماري گذشته  
   .هاي مفهوم گرا، بيشتر، فضاي معماري و اصول حاكم بر معماري سنتي مورد توجه بوده است

هـاي انتهـاي     تالش براي كسب هويت از موضوعات مهم و كليدي مباحث مربوط به معماري معاصر، در سال                 
وشش براي كسب هويت گاهي به      ك. شود  هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي محسوب مي         پهلوي دوم و سال   
  .گرايانه تبديل شده است نوعي تالش گذشته

هـاي   ها و كوشش نگاه به معماري سنتي و معماري اسالمي ايران به عنوان منبع الهام در برخي از ديگر تالش  
ي   نكتـه . كننـده يافتـه اسـت       هايي محدود، تكراري و بعضا خسته       انجام پذيرفته در معماري معاصر ايران؛ جنبه      

جالب توجه آن است كه اين جريان ريشه در معماري پيش از پيروزي انقالب اسالمي و نگاه تزريق سنت بـه                     
  .هاي زمامداري پهلوي دوم دارد معماري معاصر ايران در سال

استعاره گرايي به عنوان رويكردي بارز در معماري پس از انقالب اسالمي، برداشت هاي فرهنگي را به حـوزه                   
  :استعاره گرايي در اين دوره به دوشكل مطرح مي شود. ماري نزديك مي كندي بيان مع

يك طاق  : مثال. اشاره به موضوعات عيني كه در برگيرنده برخي از مفاهيم يا معاني هستند            : گروه اول  -1
  يا قوس به مفهوم الهام از گذشته يا استفاده از مصالح آجري، به مفهوم بازگشت به گذشته 

: ن كه نوع كالبد و نوع سبك و مصالح آن يادآور مفهـومي خـاص در معمـاري اسـت                   يا اي : گروه دوم  -2
داري، فقر، قدرت يا استفاده از جزييات سنتي در ذهـن تـصور پايبنـدي بـه مفـاهيم معمـاري              سرمايه
  گذشته 

هـاي   در برخي ديگر از بناهاي معماري معاصر ايران نوعي برخورد چندگانه با سـنت، معمـاري سـنتي و آمـوزه                   
هاي مورد استفاده در معمـاري ايرانـي در           استفاده از برخي از مفاهيم و آموزه      . معماري اسالمي ايران وجود دارد    

  .ها به نمايش گذاشته است تر از آن اي باهويت و مطلوب اين بناها، چهره
عاصر ي معماري م    بازگشت به خويشتن خويش؛ در عين نو بودن، نوماندن و پيشرفت؛ بزرگترين پرسش گشوده             

امـروزه گـويي    .  ايم  هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي همواره در پي پاسخ به آن بوده              ايران است كه در سال    
و اتانتيسيته، كمتر در ميان معماران ايراني تعريف شده است؛          » اصالت وجود «اي،    مفاهيمي چون صداقت حرفه   

درستي و صداقت در عمل گويي ماننـد  . ارندتري برخورد هرچند معماران جوان در اين چالش از وضعيت مناسب        
آلوده نشدن به زندگي و فساد نظارتي و سستي اجرايي حـاكم بـر صـنعت                . هميشه در ميان جوانان بيشتر است     

اصـالح وضـعيت    . آينـد  ساخت و ساز كشور، از جمله داليل موفقيت نسبي معماران جوان ايراني به شـمار مـي                
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در واقع با ايجاد شرايطي جهـت  . معماري مي تواند تأثير بسزايي در توسعه فرهنگ جامعه داشته باشد  
قد معماري به جامعه ، مي توان انتظار داشت تا مردم نسبت به ويژگي هاي بـصري محـيط        توسعه موضوعات ن  
. تر شده و دانش و سليقه خود را در انتخاب محيط زندگي، همچنين ساخت آن ارتقا دهنـد                  اطراف خود حساس  

 ايـن پـژوهش،   كوتاه سخن آنكه مردم نيز مي توانند در حوزه اختيارات خويش، با بهره گيري از نتايج كاربردي          
در خلق معماري با هويت بكوشند و با بهره گيري از معيارهاي فرهنگي، كيفيت محيط زندگي خويش را ارتقـا                    

  .بخشند
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