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چکیده

بـا نگاهـی بـه معمـاری معاصـر و نسـل های مختلـف چنیـن به نظر می رسـد کـه نمونه هـای برتری وجـود دارد کـه می توان 
آنهـا را بـر اسـاس نـوع مؤلفه هـای نقـد معمـاری بـه جريانـی ويـژه در معمـاری ايـران و مسـتقل از رويکردهـای معمـاری 
وابسـته بـه غـرب دانسـت. پژوهـش حاضـر براسـاس روش موردپژوهـی و بـا تحلیـل نشـانه ها و جريانـات فکـری موجـود 
کـه  می گیـرد  مفـروض  را  نکتـه  ايـن  و  می پـردازد  معاصـر  معمـاری  نسـل های  گرايش هـای  شـناخت  بـه  آثـار،  متـن  در 
تبییـن  ايـن گرايش هـا، ضمـن  اينکـه می توانـد ارزش هـر اثـر را در رابطـه بـا متـن تاريخـی کشـور ارزيابـی کنـد، بـا تبییـن 
شـاخصه های قابـل اتـکا موجـب بازشناسـی جريـان نظـری تاريـخ معمـاری معاصـر می گـردد. درنهايـت چنیـن نتیجه گیـری 
سـاختاردهنده،  ايده هـای  نظیـر   مشـخص  مقولـه  چهـار  چارچـوب  در  معاصـر،  معمـاری  در  نظريـه  جريـان  کـه  می شـود 
ارجاعـات سبک شناسـانه، گزينـش فـرم و نـوع مصالـح قابـل تبییـن اسـت کـه  از ايـن میـان ايده هـای سـاختاردهنده طرح با 
ثبـات بیشـتری توسـط نسـل های مختلـف پیگیـری و کمتـر در طـول زمان دچـار دگرگونـی شـده اند.  اين دريافـت بر وجود 
گفتمانـی مشـترک بـا رنـگ و بـو و سـاختار  ايرانـی تأکیـد می نمايـد کـه می توانـد حلقـة گمشـدة معمـاری معاصـر قلمـداد 

گردد.
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1.مقدمه
معماری معاصر ايران از موضوعاتی است که کمتر به صورت دقیق و با استفاده از تحلیل آثار و جريانات فکری دوران معاصر مورد 
 .)Mahdavinejad, 2006, 12( بررسی قرار گرفته است و جايگاه خالی آن در دانش معماری ايران به خوبی قابل مشاهده است
معماری معاصر به فراخور شرايط زمانی، مکانی و جريانات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی تأثیرات گوناگونی را به خود ديده که 
هرکدام بازتاب شرايط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران خود بوده اند.1 در عین حال نمی توان تغییرات ساختاری فراوان و 
متمايز  اين دوران را بر معماری ايران ناديده گرفت )Mahmmodinejad & Pourjafar, 2006, 24(. همچنین توجه به مؤلفه های 
مختلف در دوره های معماری گاه با افراط و تفريط هايی همراه بوده و با اهداف مختلفی دنبال شده که گاهی به عنوان ابزاری برای 
برتری جويی و تثبیت انديشه های تعصب گرايانه و ملی گرايی افراطی به کار رفته و گاه به منظور تعديل پیامدهای منفی دوره مدرن 
در سال های اخیر در راستای مواجهه با پديده جهانی  شدن دنبال شده است )Bayzidi & Others, 2013, 8(. دگرگونی و تغییرات 
سريع و فراگیر معماری ايران به گونه ای است که می توان دريافت به يکباره گرايش به رويکردهای سنتی معماری ايران دستخوش 
تغییرات گوناگونی شده که اين تأثیر بر اثر هجوم مدرنیزاسیون و ماشینیسم اتفاق افتاده است و با نگاهی اجمالی،  اين هجمه ها 
ره آورد دوران مدرن به شمار می آيندMahmmodinejad & Pourjafar, 2006, 24( 2(.  اين نگرش هماهنگ با دوران معماری 
معاصر غرب و تحت تأثیر آن، آثار برجسته ای را در سبک های متعدد اعم از مدرنیسم اولیه تا اعتالی مدرنیسم و جنبش های بعد 
از مدرنیسم به وجود آورد )Ghobadian, 2013, 9(. به عالوه بعد از تحول اجتماعی غرب و در پی انقالب صنعتی، تحوالت اجتماعی 

.)Mahdavinejad, et al., 2011, 22( ايران به صورت وارداتی در نتیجه افزايش ارتباط با غرب اتفاق افتاد 
به  از دو قرن پیش در محافل حکومتی و روشنفکری  تعبیر ديگری فرنگی شدن،  به  با معاصر شدن و  چالش جامعه  ايرانی 
بحثی غالب تبديل شد.  اين روند در دوره بعد از انقالب مشروطیت و دوره رضاخان به شیفتگی به معماری فرنگی و نهايتًا سیطره 
معماری غرب و مدرن انجامید. اما در دوره های اول شالوده و کالبد معماری  ايرانی حفظ و روی آن تزئینات فرنگی نصب شد 
و در دوره های بعد، شالوده و کالبد معماری فرنگی اجرا گرديد ولی تزئینات و صورت های معماری  ايرانی روی آن چسبیده شد 
)Shayan, 2011, 132(. در معماری معاصر  ايران هنوز دوران مدرن پیشین تا حدودی ناشناخته مانده و تمام ابعاد آن مورد نقد 
قرار نگرفته است )Saremi, 2011, 31(. با  اين همه درواقع تا امروز هیچ گاه انديشه بازگشت به هويت معماری  ايرانی فراموش 
نشده است )Mahmmodinejad & Pourjafar, 2006, 25(. به همین دلیل است که معماری يکی از قلمروهايی است که بدون 
ترديد می توان از آن به عنوان تجلی باورها و فرهنگ جامعه ياد نمود؛ و به  اين ترتیب نقش معماری در تبیین و احراز و تقويت و 
نمايش باورها و فرهنگ جامعه و درنتیجه در تجلی هويت )و به تبع آن، هويت انسان( به عنوان نقشی غیر قابل انکار محرز می شود 
)Khosravi & Bemanian & Seifian, 2013, 20(. ولی تنوع رويکردها به يکباره گرايش های معماران  ايرانی را آماج تعامالت و 
بازخوردهايی ويژه و ناموزون قرار می دهد،  اين هجوم را می توان نه تنها در معماری بلکه در شهرسازی هم به نظاره نشست 
)Mahmmodinejad & Pourjafar, 2006, 25(. در هر صورت از آنجا که پرداختن به گرايش ها و رويکردهای معماری معاصر 
 ايران برای جستاری بر يک تقسیم بندی، نیازمند انديشه های انتقادی بر مفاهیم بنیادينی است همچون سبک، فرم، مفهوم، آموزش 
معماری که مبنای شکل گیری مؤلفه های تأثیرگذاری همچون  ايده های طراحی، مکان و بافت های بستر طراحی، مفاهیم فضايی آثار 
و بناها، ريخت شناسی و شکل صوری بناها و همچنین مواد و مصالح مورد استفاده است، بايد با شناخت زوايای پنهان آثار معماران 
 اين سه نسل، آن هم در يک رويکرد نقد مشخص، امکانی را برای تقسیم بندی يا معادل يابی در معماری  ايران در انطباق با معماری 
معاصر جهان فراهم کرد. در عین حال بايد اشاره کرد که تقسیم بندی و ارزيابی و نوع نگرش به گرايش ها و آثار مهم معماران 
معاصر ايران به دلیل گوناگونی سبکی يا نحله های فکری با خوانش های  ايرانی از جريان های معاصر بررسی احتمالی را دچار چالش 
می کند. در هر صورت  اين امر ضروری به نظر می رسد که پیش از هرگونه بررسی در معماری معاصر که ناخواسته از دل نقد 
جريان های معماری بیرون می آيد، ديد تاريخی مدنظر قرار می گیرد که  اين نگرش با بررسی آثار و نوع نگرش معماران معاصر 
ارزيابی می شود، زيرا معماری در مواجهه با  اين دوره گزينی تاريخی دارای نتايج متمايز و گهگاه متغايری می شود. عالوه بر  اين، با 
نگاهی به تاريخ معماری معاصر و برهم کنش آن با جريانات تجدد و فراتجدد و تحوالت سیاسی و اجتماعی، می توان دريافت که 
تأثیر  اين جريان ها در معماری به طور کامل در انطباق با يک دورة تاريخی ويژه روی نمی دهد. با  اين ديدگاه، ارزيابی نسل های 
معماری معاصر ايران يادآور  اين نکته نیز می شود که معماری ايران همانند ديگر شرايط اجتماعی يا مقتضیات فرهنگی، به طور 
کامل بر  اين جريان ها منطبق نمی شود و بايد به  اين نکته توجه داشت که يک اثر معماری بايد در شرايط خاص زمانی و مکانی و 
براساس مؤلفه و مقتضیات تاريخی خود مورد نقد قرار گیرد و نمی توان نسخه ای جامع و مانع برای تقسیم بندی معماری معاصر 

.)Mahmmodinejad & Pourjafar, 2006, 25( 3پیچید
دوره معاصر تغییرات گسترده ای را در بیشتر حوزه ها و از جمله نظريه های معماری به همراه داشته، ديدگاه های متنوع و 
 Bayzidi & Others, 2013,( متکثری را مطرح نموده و در مواردی نیز راجع به انديشه های ديرين و ريشه دار انجامیده است
 Jodidio, 2004,( بدون شک تالش برای رسیدن به مؤلفه های معماری روز بايد از عوامل معماری گذشته نیز استفاده کرد .)8
12(. همچنین در  اين شکی نیست که هر معمار بايد میراث گذشته خود را شناخته، از آن ها آموخته باشد و مهم تر از همه از آن 
لذت برده باشد و خود را در تجربه فضايی آن ها شريک کرده باشد. ولی  اين تجربه نبايد در سطح متوقف بماند بلکه بايد آثار 
معماری گذشته را درونی کرد )Shokofi, 1999, 128(.  اين امر با نگاهی تطبیقی به معماری ايران بیشتر خود را نشان می دهد 
در هر صورت هر برهة تاريخی به فراخور زمان خويش تأثیراتی بر گرايش های معماری و میزان انديشیدگی معماران می گذارد 
و اين تأثیرات و آشنايی با تحوالت رايج معماری دنیا را نمی توان در خلق آثار معماری  ايشان ناديده گرفت.  اين گفتار تقسیم بندی 
گرايش ها و رويکردهای معماران معاصر ايران را براساس جريانات فکری و خوانش معماران دوره های معاصر ايران از رگه ها و 
از آثار معماری  بسیاری  نمونه بررسی  به عنوان  اثر و مؤلفه های طراحی مورد بحث قرار می دهد.  نشانه های موجود در متن 
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▪ بررسی تطبیقی رویکردهای معماری معاصر ایران )بازشناسی نظریه در آثار سه نسل از معماران(

معاصر ايران نشان می دهد که هر چند  اين آثار در شکل کلی خود متقارن نیستند، اما نوعی نظم هندسی در آنها قابل پی گیری 
.)Silvaieh et al., 2013, 63( است

2.فرایندپژوهش
1.2.پرسشهایپژوهش

گرايش ها و رويکردهای معماری معاصر ايران را می توان با عنايت به رويکرد معماران از جهات تاريخی، جغرافیايی فرهنگ معماری 
ايرانی و اصول و مبادی آن و يا تبعیت از سرمشق های ديگر مورد بحث و بررسی قرار داد. پژوهش حاضر به تبیین ويژگی های 
معماری معاصر از نظر سبک، مفهوم، فرم، گرايش ها و رويکردها می پردازد و نتايج آن را به منظور میراثی کاربردی برای شناساندن 

مؤلفه های معماری معاصر ايران به بحث می گذارد.
• گرايش ها و شیوه های به کار رفته در آثار معماران معاصر ايران چیست؟

• عوامل مؤثر بر شکل گیری  اين گرايش ها چیست؟
• ويژگی های مشترک آثار معماران سه نسل مطروحه چیست؟

• آيا  اين مؤلفه و خصوصیات مشترک را می توان به عنوان مؤلفه های اصلی و قابل اتکای معماری معاصر معرفی کرد؟
• آيا وابستگی به  اين اصول کلی می تواند معماری امروز را به سمت و سويی خالقانه و در خور پیش برد؟

2.2.روشپژوهش
اين پژوهش از نوع نظری و کاربردی است که به توصیف و تحلیل نظريه ها، گرايش ها، شیوه ها و الگو های مشترک دسته بندی های 
مختلف معماری معاصر ايران می پردازد. در  اين مقايسه آثار و گرايش های معماران معاصر مورد بررسی قرار می گیرد که هدف 
آن تبیین رئوسی مشترک و قابل استفاده در معماری امروز  ايران است. گردآوری اطالعات با بررسی متون کتابخانه ای شامل 
کتب و مقاالت تهیه شده در زمینه معماری معاصر ايران انجام گرفته است که با بررسی رويدادهای به وجود آمده در  اين دوران 
با ذکر آثار مهم معماران به  نام  اين سه نسل مقايسه تطبیقی میان  به شناخت مؤلفه های مشترک معماری معاصر می پردازد و 
دوره های مختلف معاصر را انجام می دهد.  اين قیاس به توصیف جنبه های مشترک و متفاوت  اين نسل اشاره می کند که هدفش 
صرفًا توصیف از طريق ويژگی های آنها است و با تعیین حوزه سؤال و بازشناسی ادبیات موضوع درمی يابیم که روش و ساختار 

تحلیل محتوا در  اين زمینه بسیار مفید و راهگشا خواهد بود.

3.پیشینهپژوهش
در مورد تاريخ معماری معاصر ايران، به جز معدود نوشته هايی که به دوره های خاصی و با مقطعی از معماری معاصر اشاره دارند 
و بیشتر پايگاه نظری و سلیقه مؤلفان را درباره جستار هايی از معماری بیان می کنند، هنوز هیچ تاريخ مدون و متکی بر روش های 
علمی  تاريخ نگاری در دست نیست که بتواند به عنوان سند و مرجع معتبر معماری معاصر، اشتراک گرايش ها و نظريه های معماری 
معاصر را در بین معماران تعیین کند. از داليل مشخص  اين امر، بی توجهی نسبت به شناخت بضاعت معماری معاصر در مقابل 
ارزش های واالی کهن الگو ها و میراث گذشته است )Farahi, 1998, 57(. در ادبیات مکتوب معماری معاصر به سادگی می توان 
پژوهش های مفصل و قابل اتکايی را در زمینة نقد و تحلیل آثار دوران پهلوی اول و يا دوره های آغازين پهلوی دوم يافت، اما 
زمانی که موضوع به دوره های معاصر در معماری ايران باز می گردد، انسجام و تحلیل همه جانبه آثار کمرنگ تر می شود. از  اين رو 
ضرورت پرداختن به چنین موضوعی در حوزة تاريخ معماری معاصر ايران کاماًل آشکار است و نیازی به بحث و استدالل طوالنی و 
مفصل درباره ضرورت آن احساس نمی شود. البته الزم به ذکر است که  اين گروه از مفاهیم نیز در جای خويش نیاز به تجزيه و 
تحلیل دارند تا نکته هايی در میان آنها انتخاب شوند که در پژوهش حاضر راهگشا باشند )Mahdavinejad, 2006, 12(. مهم ترين 
کاستی نقد هايی که در زمینه تاريخ معماری معاصر نگاشته شده اند آن است که در  اين گروه از نقد ها، مفاهیم معماری معاصر 
در قالب عبارات و اطالعات تاريخی بسیار پیچیده و بعضًا بی مورد ارائه می شوند. عماًل  اين اطالعات به قدری گزينشی، شخصی و 
ناپايدار هستند که پس از پايان مطالعه چیزی از آنها در ذهن مخاطب باقی نمی ماند. از سويی ديگر اطالعات ارائه شده در  اين 
نقدها با نام تاريخ معماری معاصر عماًل هیچ گونه ارتباط منطقی با نیازهای واقعی و تحلیلی مخاطبان ندارد. نگاه اطالع محور حاکم 
 Diba & Others,( بر نقد معماری معاصر راه به جايی نبرده است از  اين رو در  اين پژوهش از نگاه تحلیل محور استفاده شده است
18 ,2006(. به نظر راقم  اين سطور صالح کار ما جست وجوی يک معماری خودی است. زيرا معماری خودی معماری ای است که 
هويت فرهنگی مستقل دارد.  اين معماری در حالی که با معماری روز دنیا نمی ستیزد، آنچه را در آن يا هر معماری ديگری مطابق 
به  تحقیق حاضر نخست  )Navabi, 1998, 49(. در  بر سرمايه معنوی خود می افزايد  و  برمی گیرد  پسند خود می يابد  و  ذوق 
تقسیم بندی ويژگی های سه نسل معماران معاصر آن می پردازيم و گرايش های عمده و عوامل مؤثر در شکل گیری  اين گرايش ها 

و رويکردها به تبیین الگوهای مشترک آثار معماران معاصر را می کاويم.
  

3.تقسیمبندیگرایشهایمعماریمعاصرایران
پیش از تقسیم بندی گرايش ها و رويکردهای معماری معاصر بايد بتوان نسل های معماری معاصر را براساس ويژگی های خاص 
زمانی و اشتراکات سبکی طبقه بندی کرد. در توضیح بیشتر  اين تقسیم بندی می توان اشاره کرد که نخستین انگاره های معماران، 
باشد و  ايران  با ساختارهای ماهوی معماری  انطباق  بتواند در  بوده که  از معماری  نوعی قرائت جديد  به  برای دستیابی  تالش 
وانمودهای تاريخی و هويتی  ايرانی را با نمونه های وارداتی ترکیب کند، شايد آنچه در معماری حال حاضر  ايران ديده می شود، 
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نوعی التقاط گرايی دون مايه و تقلیدی هجوآمیز4 با مبانی زيبا شناختی کیچ5  باشد که ساختار معماری ايران را دچار بی هويتی ساخته 
 .)27-Mahmmodinejad & Pourjafar, 2006, 26( است

 

 

4.معرفینسلهایمعماریمعاصرایران
1.4.نسلاولمعمارانمعاصرایران

تاريخ معاصر ايران و به تبع آن، معماری معاصر ايران را می توان از زمان های مختلف شروع کرد که با شکل گیری دوره قاجار 
ايران  معماری  در  بنیادين  تحولی  قاجاريه،  اواسط عصر  از   )Banimasoud, 2011, 228( است  اروپايی  نوگرايی  با  مصادف  که 
صورت گرفت؛ بدين نحو که منبع الهام، ساختار  ايده های طراحی و شکل معماری و در پی آن مصالح و شیوه اجرای ساختمان در 
 ايران دگرگون شد )Ghobadian, 2013, 122(. نحوه طراحی و اجرای ساختمان در  ايران از  اين زمان به سمت جهان مدرن و 
يا به عبارتی جهان غرب گرايش پیدا کرد و معماری چند هزارسالة  ايران به تدريج اولويت خود را از دست داد و به عقب رانده 
شد )Same, 2013, 122(. در  اين دوران به ترتیب شیوه های اصفهانی و تهرانی جای خود را به شیوه های مدرن و نئوکالسیک داد 
)Same, 2013, 123(. در شکل گیری جريان روشنفکری  ايرانی که به شکل گیری انقالب مشروطه انجامید، تالش برای نوسازی 
سازمانی و اداری رخ داد که می تواند صورتی از معاصر شدن جامعة ايرانی در آن دوران را نشان دهد. ولی اگر بخواهیم آغازی 
برای معماری معاصر ايران قائل شويم، به نظر می رسد شکل گیری نسل اول معماران معاصر ايران می تواند شروع خوبی برای 
آن باشد، چراکه عمدة دغدغة نسل اول معماران معاصر ايران گرايش به معماری مدرنیسم اروپايی و ترويج آن در  ايران دوره 
پهلوی بوده، لذا مدرنیزاسیون معماری ايران ريشه در کارها و انديشه های  اين معماران داشته است. بنابراين، درک و فهم درست 
 Banimasoud, 2011,( گرايش ها و رويکردهای معماران معاصر نسل اول  ايران، بدون تحوالت اروپای مدرن راه به جايی نمی برد
مدرن  معماران  تحوالت  سیستم  انعکاس  نتیجه  ايرانی«  »شبه مدرنیسم   به  موسوم  در  ايران،  شکل گرفته  مدرن  معماری   .)228
اروپايی از کانال و صافی معماران نسل اول معماری معاصر ايران بود. معماران نسل اول همگی تحصیلکردة اروپا بودند و با جريانات 
و گرايش های معماری آن دوره از نزديک آشنا شدند و سعی بلیغی در پیاده کردن اهداف و مفاهیم معماری مدرن در  ايران 
دورة رضاشاهی داشتند )Same, 2011, 230(. همچنین هدف اصلی معماران و نظريه پردازان  اين دوران ظهور معماری ايرانی 

 .)Jodidio, 2004, 31( جديد بود

 دوران ناصری )قاجار(
 

 دوران پهلوی اول
 (1320تا  1300)

 
 دوران پهلوی دوم

 (1357تا  1320)
 دوران پس از انقالب

 پسامدرنی ها همزمانی با جریان - توجه به شهرسازی و منشور آتن - رانای  درشدن   مراحل اولیه صنعتی - ارتباط با اروپا، نقاشی و تزئینات -
 طریق از مدرنیته ورود -

 شهرسازی
ران و ای  ی جهانی و رابطهها جنگ -

 انآلم

رویکرد راسیونالیستی به معماری  -
 گذشته

ی ها معماری با گرایش -
 سرسختانه سنتی

پیروی از مدرنیسم )مدرنیسم  - روشنگری جریان و مشروطه -
 الملل( بین

نگاه نوستالژیک به معماری  -
 گرای خردها جریان - گذشته

ی ها نژاد آریایی و گرایش - ترجمه آثار غربی )دکارت( -
 به گذشته نوستالژیک

ی ها رویکردی تقلیدی )نمود -
 ی نئوبروتالیستیها گرایش - معماری غرب(

، مدارس و دانشگاه ها روزنامه -
 نماد مدرنیته

 ستگاهای  افتتاح -
 آهن راه

گرا از معماری  ی فرمها برداشت - 
 گذشته

معماری نازیستی و  تأثیر - معماریسینما، ادبیات و  -
 ی پر صالبتها ساختمان

گرا از  ی مفهومها برداشت - 
 معماری گذشته

   ریتم - معماری مکتب تهران در -
شهرسازی هوسمان و  تأثیر -

 ی جهانیها نمایشگاه
 تأثیر؛ ی دولتیها در ساختمان-

 نئوکالسیک

  

 )مأخذ: نگارندگان( 

جدول 1. ويژگی ها و تأثیرات معماری معاصر
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▪ بررسی تطبیقی رویکردهای معماری معاصر ایران )بازشناسی نظریه در آثار سه نسل از معماران(

جدول 2. آثار و گرايش های و رويکردهای نسل اول معماران معاصر  
 معماران
 

 مهم آثار ها و رویکردها شیوه،گرایش

 
 مهندس خان علی میرزا

 نیوکالسیک، نیوپاالدین با ملی،
 فرانسه باروک تلفیق

 شهربانی، توقیفگاه خکا عمارت ران،ای  کاالی نمایشگاه کودکان، بیمارستان
 کشور، امالک و اسناد ثبت سازمان ساختمان ،(کنونی عبرت موزه) عدلیه

 دارایی ساختمان تلگراف، و پست عمارت آباد، حسن میدان
 

 بهزاد طاهرزاده کریم
 ملی، نیوکالسیک، مکتب

 معماری مدرن وین
 و شیر تیاتر اداری، ساختمان و شاهرضا بیمارستان فردوسی، آرامگاه

 ایستگاه اداری، امور بنای و آهن راه هنرستان جنگ، دانشگاه خورشید،
 بهشهر سازی چیت کارخانه آهن، راه

 
 آوانسیان وارطان

راسیونالیستی،  مدرن
 باوهاوس، مدرنیسم آرنووی،

 گرایی تاریخ

 کاخ اختصاصی شهناز دربند، هتل افسران، باشگاه تکمیل دختران، هنرستان
 فردوسی، هتل آهن، راه ستگاهای  مهمانخانه دیانا، و متروپل سینما پهلوی،

 یها آپارتمان مجتمع جیپ، ها، ساختمان شهرستان اکثر و تهران سپه بانک
 شاهرضا

 
خان غیایی  حیدر قلی
 شاملو

 گرا مفهوم برداشت مدرنیسم،
 از گذشته

آهن مشهد، تبریز، سینما مولن روژ، هتل  ستگاه راهای  ساختمان مجلس سنا،
ران در ای  آباد، خانه بیمارستان مشهد، لویزان، کاخ فرحکارلتون،  الل،استق

 پاریس، ویالها.
 

 گورکیان گابریل
 

 الملل بین مدرنیسم
 باشگاه صنایع، و خارجه امور وزارت یها ساختمان دادگستری، وزارت کاخ

 ، فیروزنظام مافی خسروانی، سیاسی، پناهی، اصالنی، ویالهای افسران،
 

 وغیفر محسن
 

 گرا مفهوم برداشت مدرنیسم،
 از گذشته

 سعدی، باباطاهر، آرامگاه تهران، دانشگاه ادبیات دانشکده و حقوق دانشکده
 تبریز، و شیراز، اصفهان تهران، در ملی و مسکن کشاورزی، بانک یها شعبه

 مسکونی یها ساختمان فرانسه، در دانشجویان خوابگاه
 

 آبکار پل
 

 گرا ممفهو برداشت مدرنیسم،
 گذشته از

 کاتولیک، مدرسه ارامنه کلیسای ،(رادیو) سیم بی ساختمان نیاگارا، سینما
 ساختمان ،ها استان دارایی ادارات و پیشکاری یها ساختمان بان، باغچه

 گمرک
 

 دوبرول مارسل روالن
 

 ساختارگرا و مدرنیسم
 تیپ مدارس اصفهان، هنرستان ساری، شعبه ملی بانک گرگان، شهرداری

تهران، ورزشگاه  دانشگاه زیبای هنرهای دانشکده طراحی فریمان، در
 باشگاه دانشگاه تهران ساختمان قماش، دبستان فردوسی، امجدیه،

 
 گدار آندره

 و گرایی مدرنیسم،سنت
 گرایی بوم

 برخی و تهران دانشگاه  میعمو نقشه ران،ای  ملی کتابخانه ساختمان نخستین
 باستان رانای  موزه حافظ، آرامگاه آن، تاالرهای و ها دانشکده

 ساختمان اداره پست، ورزشگاه امجدیه، انوشیروان دادگر، مدرسه البرز، رانیای  و  میهای اسال گرایش مارکف نیکالی
 زندان قصر

 یها سنت و مدرنیسم سیرو ماکسیم
 معماری ایران

 ،یلم تابخانهک تهران، دانشگاه دهکدانش نیچند و کیپزش دهکدانش مجتمع
 باستان رانای  موزه به یالحاق یها بخش

 
 صادق اکبر علی

 معماری عناصر از استفاده
 رانیای  سنتی

 فرح دستگاه چهارصد یها آپارتمان مجموعه سعدی و رضاشاه آرامگاه
 ها خانه و ها ویال تبریز، موزه بروکسل، در رانای  پاویون رهنی، بانک آباد،

آبادان،  و گرگان ملی بانک راه، وزارت ساختمان رضاشاه، آرامگاه وارطان ازثیرتأ مدرنیسم، بختیار ظفر کیقباد
 فیشرآباد در ویال الریجان، گرم آب مهمانخانه

 )مأخذ: نگارندگان(

معمارانی که در  اين قسمت به عنوان پیشگامان نسل دوم نامیده شده اند، در قلمرو يک مثلث فرهنگی قابل تبیین هستند. تأثیر 
فرهنگ و تمدن غرب، میراث تاريخی  ايران با نقش پررنگ معماری قبل از اسالم و برآمدن معماری از بطن  اين دوره رئوس 
شکل گیری معماری  اين دوران بوده است که به طور کلی اهمیت عامل نخستین در  اين واقعیت نهفته است که قابلیت های فلسفی، 
علمی، اقتصادی و نظامی غرب تأثیری قطعی بر شیوة روزمرة زندگی و تفکر در  ايران گذاشته است. عامل دوم از  اين نظر اهمیت 
دارد که سرچشمة اصلی هويت فرهنگی و فکری  ايرانیان را تشکیل می دهد. عامل سوم به  اين دلیل تعیین کننده است که معماران، 
 Banimasoud,( در مقام آفريننده و روايان فرهنگ، نقش حیاتی در میانجی گری بین فرهنگ غربی و میراث هنری  ايفا کرده اند
297 ,2011(. آنچه در  اين دوران به اسم معماری خودی شکل گرفت، چیزی نبود مگر معماری مدرن مثله شده با گرايش به 
بوم گرايی و به تبع آن تاريخ گرايی. بوم گرايی را در گسترده ترين معنا می توان آموزه ای دانست که خواستار باز آمدن، بازآوردن 
يا ادامة رسوم، باورها و ارزش های فرهنگی بومی  است. بوم گرايی در باورهای عمیقی چون مقاومت در برابر فرهنگ غیر، ارج 
نهادن به هويت اصیل و راستین قومی خويش و آرزوی بازگشت به سنت فرهنگی آلوده نشدة بومی  ريشه دارد.  اين نکته را نیز 
نبايد فراموش کرد که گرايش به تاريخ گرايی و بوم گرايی معماران پیشگام نسل دوم، از طريق آموزه های نظری انديشمندان 
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پست مدرن همچون رابرت ونتوری و چارلز جنکس صورت نگرفت، بلکه از طريق پروژه ها و کارهای اجرا شدة معمارانی نظیر 
لويی کان، آلوار آلتو، جیمز استرلینگ و مباحث مطرح شدة حسن فتحی به وقوع پیوست )Same, 2011, 297(. براساس مطالعه 
الگو يا روش را در پرورش  ايده های خود دنبال می کردند.  اين چهار مورد عبارت بودند از: 1(  آثار، معماران  اين دوران چهار 
معماری مبتنی بر ادامه سبک تهران در دورة قاجاريه که تلفیقی است از عناصر معماری بومی  و بیگانه؛ 2( معماری اصطالحًا ملی که 
مبتنی است بر يادآوری شکوه گذشته های دور؛ 3( معماری مبتنی بر سبک بین الملل که متأثر از جنبش معماری نو در اروپاست و 

.)Ghobadian, 2013, 127( معماری مبتنی بر سبک کالسیک اروپا )4
 

2.2.4.متأخراننسلدوممعمارانمعاصرایران
 کارها و انديشه های معماران متأخر نسل دوم را که حضوری چشمگیر در فعالیت های عمرانی  ايران بعد از انقالب داشتند، می توان 
به دو گرايش کلی تقسیم نمود. گرايش اول، در اصل همان تداوم انديشه های مطرح شده معماران نسل دوم است که به طور 

مفصل در بخش قبلی به آن اشاره شد.
دادن  آشتی  آنها،  گرايش های  عمدة  که  هستند  دوم  نسل  پیشگام  معماران  انديشه های  خلف  فرزندان  معماران  گروه  اين 
دانشگاه های  ايران  التحصیالن  فارغ  انديشه های  و  کارها  شامل  البته  اين سخن  است.  مدرن  معماری  تحوالت  و  مباحث  با  سنت 
ايران  از   انديشه های معمارانی است که تحصیالت معماری خود را در محیط های آکادمیک خارج  می شود. گرايش دوم، آثار و 
پی گرفته اند )Banimasoud, 2011, 365(. البته  اين سخن را نیز نبايد فراموش کرد که تحوالت تکنولوژی و رويکرد کامپیوتر 
نمی توان در گرايش های معماران  را  از دهه 1960 میالدی  بعد  در معماری و شکل گیری جنبش های معماری معاصر در غرب 
متأخر نسل دوم بی تأثیر دانست و  اين درست نقطة عطفی است که آثار  اين گروه از معماران را از کارهای معماران پیشگام نسل 
دوم متمايز و به  کارهای نسل بعدی يعنی معماران پیشگام نسل سوم نزديک تر می سازد )Same, 2011, 364(. به طور کلی و 
بر اساس بررسی های انجام شده  ايده ها و روش های معماران  اين دوران براساس سه بینش مشخص تقسیم می شوند،  اين سه 
مورد عبارتند از: 1( نوپردازان: طرفداران مکتب باوهاوس و مدرنیسم که می توان جز هواداران سبک بین الملل تلقی نمود. 2( 
نوسنت گرايان: طرفداران بازآفرينی و نوزايی ارزش های بومی  و  ايرانی )چه در مفاهیم دوران باستان و چه در مضامین اسالمی( 
و 3( حالت گرايان، طرفداران موج نو: طرفداران گرته برداری بی کم و کاست از معماری نوپرداز و فرا نوپرداز جهانی، عمدتًا در 

.)128-Ghobadian, 2013, 127( زمینه شکلی

 مهم آثار ویکردهار و ها شیوه،گرایش معماران
 معماری گرا، تاریخ مدرنیسم سیحون هوشنگ

 راندو و اسکیس یادمانی،
 برداری نقشه سازمان الملک، کمال و نادر،خیام بوعلی، یها معمار،آرامگاه خود دفتر

 و آسیا جمهوری، سینما ،عصر ولی آزادی، خیابانهای کانادادرای، کشور،کارخانه
 آبادی دولت زلمن معمار، خود منزل سانترال،

 
 عبدالعزیز

 فرمانفرماییان

 
 الملل، بین باوهاوس، مدرنیسم،

 ساخت تکنولوژی

آزادی،  ورزشگاه کار، بانک تلفن، و تلگراف و پست کشاورزی، وزارت ساختمان
 در رانای  پاویون فرش، موزه 1سامان شهستان، یها برج مهرآباد، فرودگاه

 تهران نشگاهدا مسجد مونرئال، المللی بین نمایشگاه
 
 
 

 زاده یوسف شریعت

 
 

 میرانی، بوای  معماری مدرنیسم
 استفاده از تکنولوژی روز دنیا 

، انشگاه علم و صنعتدهای آموزشی  ، ساختماندانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع 
ساختمان صنایع غذایی در نیشابور و گلپایگان و گرمسار، ساختمان چاپ اسکناس 

وزارت نفت در تهران، مجتمع صنعتی  ۲بانک مرکزی در تهران، ساختمان شماره 
واگن پارس در اراک، مجتمع آپارتمانی کارشناسان مراکز صنعتی تبریز، مجتمع 

ریقا )تهران(، آشیانه هواپیماهای دولتی در مسکونی تندیس در بزرگراه آف
 رانای  تهران، کتابخانه ملی رودگاه مهرآبادف

 
 طباطبایی کامران

 دیبا

 و گرا تاریخ مدرنیسم
 ،هنری های گرایشنوستالژیک،
 گرایی مبو ،انسان معماری

 شاپور، جندی دانشگاه نیاوران، و شفق فرهنگسرای فرحزاد، بولوار خرید مرکز
 معاصر یها هنر موزه نیاوران، پارک مخصوص دفتر ساختمان نو، شوشتر

 
 خلیلی نادر

تکنولوژی  با سنت تلفیق
 (شنی یها کیسه) و (گلتافتن)

 مجموعه پیشنهادی رحط نیوکایاما، شهر در سفالی گنبد کوچگاه، جوادآباد، مدرسه
 ماه کره در مسکونی

 
 اردالن نادر

فرهنگ،  ، طبیعت،معماری سنتی
 بومی اسالم، فضاسازی معنویت

 مرکز ،(صادق امام عالی مدرسه) رواردها  دانشگاه مدیریت مطالعات مرکز
 بهشهر صنعتی گروه مرکزی ساختمان ران،ای  موسیقی

 
 امانت حسین

 سنتی، یها ریشه با معماری
 ارگانیک معماری طبیعت، رانی،ای 

 رانای  سفارت فرهنگی، میراث ساختمان شریف، صنعتی دانشگاه آزادی، یادمان
 درپکن

 
 )مأخذ: نگارندگان(

جدول 3. آثار و گرايش های و رويکردهای پیشگامان نسل دوم معماران معاصر
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▪ بررسی تطبیقی رویکردهای معماری معاصر ایران )بازشناسی نظریه در آثار سه نسل از معماران(

 )مأخذ: نگارندگان(

آثار و گرايش های و رويکردهای متأخران نسل دوم معماران معاصر

 معماران
 

 مهم آثار رویکردها و ها ششیوه،گرای

 
 زاده علی مهدی

 سقطی

گذشته،  معماری از تلفیقی با مدرن معماری
 استحکام و ومعماری، سادگی انسان ارتباط

 شاهگلی، یها ، آپارتمان(رشت) صادرات بانک کرج، کشاورزی دانشکده کتابخانه
 رکزیم ساختمان ،(تهران) جهانی تجارت مجتمع سربندر، یها ساختمان مجموعه

 صادرات توسعه مرکز همایش تاالر و نمایشگاه ساپکو،
 

 شریفی فرامرز
معماری  طراحی، در اخالق مینیمالیست،

 طراحی در سادگی و خلوص کالسیک،
 محودیه، اداری یها ساختمان امیری، کامرانیه، سعدآبادی، مسکونی یها خانه

 مشاء گلندوک، ویالهای کردستان،
 

 کالنتری ایرج
 طالقانی

 نوآوری بیان، ابهام به پرداختن شهود، شف،ک
 سادگی، مدرنیسم، معماری، در

 بارز فردیت و ساختاری نظم تنوع، و وحدت

 صنعت مرکزی امام، ساختمان دانشگاه ادبیات دانشکده و مهندسی و فنی دانشکده
 تفلیس در رانای  سفیر اقامتگاه و سفارتخانه ران،ای  نفت

 
 محمدرضا

 جودت

 
 ،شکنی شالوده ،نقاش-معمار

سادگی  گرایی، تندیس اکسپرسیونیست، 
 مینیمالیستی

 طرح ساختمان آموزشکده پزشکی و پیراپزشکی سنندج،
دانشکده  طرح شهر تحقیقاتی کاوش، دانشکده و سلف سرویس پزشکی سمنان،

مجتمع فرهنگی  ثارگران،ای  مرکز فرهنگی و توانبخشی پرستاری و مامایی شاهرود،
آتی  عباس،آتر بندرساختمان آمفی ت ران،ای  های ساختمان فرهنگستان هنری گرگان،

 رتویاای  سنتر، برج مسکونی
 شیخ حسین
 الدین زین

سلسله  انتظام، هندسه، مفاهیم سنتی نو،
 حیاط مرکزی مراتب،

ران در ای  مجموعه مسکونی ارزاقی، سفارت مرکز فرهنگی دفاع مقدس، موزه و
 ران در توکیوای  گیساختمان نمایند تاجیکستان،

 
 
 
 دیبا داراب

رانی با توجه به مفاهیم نظیر ای  معماری مدرن
معماری با  پیوند–انعکاس–درونگرایی

 شفافیت و تداوم راز و ابهام-هندسه-طبیعت
 توازن حساس –تعادل موزون -

ران ای  سفارت مجتمع مسکونی مهستان، خانه نوبخت، ران،ای  های فرهنگستان ساختمان
ساختمان مرکزی بانک  فرهنگی سرای رسولی،-اداری-مجتمع تجاری لین،در بر

 مسکن

 
 

 صارمی اکبر علی

ی ها فرم ،معماری ایرانهای پایدار  ارزش
گرا، مفاهیم  تندیس یادمانی، اکسپرسیونیستی،

 مشترک معماری سنتی

افشار، نوشهر مجموعه مسکونی جلفا، هنرستان هنرهای  ی شمال،ها خانه
آزمایشگاهی شرکت پاالیش -رکز شهرکرمانشاه، ساختمان اداریتاالر م کرج، میتجس

میدان شهدا مشهد، مجموعه مسکونی  ران در تیرانا،ای  سفارتخانه و پخش خون،
 اداری ناتل-زیتون، ساختمان آموزشی

 
 دیها سید

 میرمیران

های  ارزش ترکیب معماری سنتی و امروزی،
 های خالص تجریدی، حجم استعاری،

ران، کتابخانه ملی شورای ای  ران، کتابخانه ملیای  های فرهنگستان نتر، ساختمانآتی س
توسعه حرم حضرت  ران،ای  بانک توسعه صادرات ران،ای  موزه ملی آب شهر کانسای،

ران ای  کانون وکالی دادگستری، سرکنسولگری مجتمع ورزشی رفسنجان، معصومه،
 ران در بانکوکای  رتدر فرانکفورت، کتابخانه مرکزی شیراز، سفا

 
 صفامنش کامران

، معماری در تداوم تاریخ، معماری سبز
 گرایی معماری مفهوم

خانه موالنا، دپارتمان زبان فارسی  ران،ای  ملی ران، کتابخانهای  مجموعه فیلمخانه ملی
 دانشگاه داکا

 
 احمدی فرهاد

گرایی، معماری پایدار،  گرایی، متن مفهوم
 گرایی مفاهیم سنتی، تاریخی برگرفته از معمار

 ملی المللی فرهنگی اصفهان، کتابخانه مرکز بین سینمایی دزفول،-مرکز فرهنگی
 لایران در سئو مرکز آموزش مدیریت صنعتی، سفارتخانه و اقامتگاه سفیر ران،ای 

 
 
 

 شیردل بهرام

، شکنی شالودهمفهوم فضای سوم، معماری 
 یوتری،ی کامپها تکنولوژی و برنامه فولدینگ،

 آنافورمیک و بیولوژیک،های  تحول فرم، فرم
 هندسه توپولوژیک

استیجاری یزد، طرح مرکز شهر  مجموعه مسکونی معصومه، حضرت حرم توسعه
مرکز گردهمایی نارا در ژاپن، ساختمان ضمیمه موزه اسکاتلند، طرح  آنجلس، لوس

ساختمان  ران،ای  اتصادر توسعه فرودگاه امام خمینی، بانک جامع شهر چانگلیو چین،
طرح ساختمان مرکز تلویزیونی  های فناوری ریاست جمهوری، مرکزی دفتر همکاری

 مرکز تجاری شیراز چین،
 

 فیروز فیروز
 گرایی، گرایی، زمینه متن سادگی مینیمالیستی،

معماری های پویای  فرم و فضاهای سیال، فرم
 ی، هندسه توپولوژیکایران

 مجتمع تفریحی شمشک کویری، ان،کرد ی گنبد کاووس،ها خانه
 طرح مرمت باغ شاپوری ساختمان اداری کارخانه پشم سنگ،

 
 

 روانیانای  مهرداد

 ی فلسفی، خالقیت هنری،ها اندیشه
، رئالیستسو گرایی، ، زمینهگرایی روایت

هنر  پاپ آرت، ، میگرایی، معماری اسال باستان
 شکنانه شالودهو کوالژهای   میمفهو

بلند و ساختمان شرکت گاز  باغ صفا، خواجو، پارک صدرا،، 10و  3اره ی شمها خانه
 شیراز
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3.4.نسلسوممعمارانمعاصرایران
 گرايش های معماران نسل سوم  ايران که عمدتًا جوان سال هستند را می توان همسو با دوران شکل گیری جنبش نئومدرن و رويکرد 
عصر دوم رسانه ها در معماری غرب دانست، معماران نئومدرن دغدغه های معماران مدرن را ندارند و عمدة کارشان گذر از 
اهداف و جهان بینی مدرن و رسیدن به فرم جديدی است که ماهیتًا با معماری مدرن متفاوت است و هدف  اين گروه، معماری 
کردن برای معماری است و نفس معماری مسئلة اصلی  اين معماران است. نسل سوم معماران نیز همسو با جريانات معماری غرب، 
از سیطرة معماری مدرن ندارد، گرايش به کامپیوتر و برنامه های جنبی آن نقشی پررنگ در گرايش های  دغدغه ای جز فرار 
را می توان  دانشگاه های  ايران  فارغ التحصیل  تازه  جوان  معماران  کارهای  اعظمی  از  بخش  که  به طوری  دارد،  نسل  معماران  اين 
صرفًا کپی و رونوشت از معماری معماران مطرح  اين گرايش در غرب دانست )Banimasoud, 2011, 436-437(. پس از انقالب 
معماران معاصر در راه سوق دادن معماری ايران به سوی هويتی آزاد در راستای میراث معماری خود تالش نمودند. البته نبايد 
از تأثیر تفکرات ناشی از دوران پسامدرن بر روح معماری  اين دوره به آسانی گذشت. به اين ترتیب  اين دو در کنار يکديگر در  
اين دوره به خلق آثاری منجر شدند که به همان اندازه که از معماری گذشته، به خصوص معماری اسالمی  تأثیر پذيرفته، عطر 
و بويی پسا مدرنیستی دارد. البته طبیعی است که  اين پیوستگی با گذشته تا زمانی که چارچوب های تکراری پسامدرنیستی را در 
خود جای دهد فاقد عمق و هويت است )Mirmiran, 2006, 13(. با علم به  اين موضوع و از طرفی جوان سال بودن  اين نسل، 
انتخاب معمارانی به عنوان نمايندة نسل سوم کار را دو چندان دشوار می نمايد. مشکل عمده انتخاب، به آزمون زمان درنیامدن 
کارهای  اين نسل است. زمانی حدود حداقل يک دهه الزم است تا بتوان شناختی نسبتًا شفاف از گرايش ها و انديشه های  اين گروه 
مطرح  دسته  سه  در  می توان  را  دوران  جريانات  ايده پرداز  اين  کلی  به طور  ولی   .)437-Banimasoud, 2011, 436( داشت 
تاريخ گرا را  نهاد های آموزشی رسمی  کشور مسلط است و سه گرايش فکری اصول گرا، سنت گرا و  بر  کرد؛ 1( فرهنگ گرايی: 
به دنبال دارد. 2( نوآوری:  اين جريان بر  اين باور است که می توان جهانی انديشید و محلی عمل کرد که بوم گرايی، ساختارگرايی، 
نوپردازی و حالت گرايی بر اساس  اين بینش به وجود آمده است. 3( فرانوآوری:  اين جريان عالوه بر  اينکه طرفدار بازآفرينی و 
نوزايی ارزش های معماری و شهرسازی بومی  است، بر نکات عمده و جديد ناشی از فرانوآوری های اخیر نیز پای می فشارد که 

.)Ghobadian, 2013, 296( گرايش های فرانوآوری واقع گرا و نوسنت گرايی را مطرح می کند
 

 
در عین حال بايد به  اين نکته اشاره کرد که حجم و سطح تجربة معماران نسل سوم هنوز به حدی نرسیده است که سهمی  از 
مشارکت در راهبری معماری جهان به  ايران داده شود. آن ها هنوز در راهند و ادعايی بیش از  اين هم ندارند. آن ها در عرصه های 

.)Hashemi, 2012, 15( مختلف در حال جستجو و سبک تجربه و پرورش استعدادهای خود هستند
اين عرصه ها را می توان در مهارت های آفرينشی و بیانی تجديدی يا فن گرا، خلق  ايده و شکل بخشیدن به آن و نهايتًا پرداختن 

به جزئیات در قالب مؤلفه های اصیل معماری پرورش داد.

 مهم آثار ها و رویکرد ها ، گرایششیوه معماران
 

 بهروز احمدی
 

با  پسامدرنرانی، معماری ای  معماری مدرن
 محورهای سرزمینی

ساختمان جدید مجلس شورای ، موزه قرآن، ساختمان آرمیتاژ
های اداری بم، موزه  ، مجتمع ساختمانفروشگاه کوروش، اسالمی

 سیستان و بلوچستانای  منطقه
گرایش به  ، تعامل درو محلی  میمعماری بو بیژن شافعی

 دستی دورها فرهنگ و سرزمین با افق
، نمایندگی ، باغ فردیس، اداری بخارستهای مسکونی ساختمان

 در تهران OCEشرکت
 

 نشمیررضا دا
 

 آفرینی تجریدی ساختارگرایی، شکل
 پل اداری ساختمان ملت، پارک سینمایی پردیس آؤ، مبلمان گالری

 پوسته در لواسان خانه دو رومی،
مرکز تحقیقات  مختمع مسکونی ویالشهر، انبار و نمایشگاه مبلمان، مدرن. مینیمالیست شاعرانه محمد مجیدی

 رزیتان
 مجموعه سحرکیش خانه مسکونی رودهن، ی نمایانها بندی با قابأخر مدرن مت بهرام شکوهیان

کتابخانه حسینیه ارشاد، طرح مرمت و احیا مجموعه بایزید  گرا حجم مدرن با موتیفهای بوم محمدرضا نیکبخت
 بایزید، مجتمع مسکونی نیاوران، بهاران مقبره یحاو طر  میبسطا

برگزاری  ، مجموعه سینمایی آزادی، مرکزایی تماشاپردیس سینم خرأگرایی مدرن مت فرم بابک شکوفی
 ها همایش و جشن

کوروش -بهرام کالنتری
 دباغ

 کارخانه پایکار بنیان پانل سوپر مدرن

گرایی و تکنولوژی  یی، استفاده از فنگراساختار سام طهرانچی
 در معماری

 ساختمان مرکز تله متری و کنترل از راه دور آب

 -عباس ریاحی فرد
 رضوی فرناز

 اقامتگاه اسکی بارین اداری ولیعصر،-ساختمان تجاری گرایی اکسپرسیونیستی فرم

 )مأخذ: نگارندگان( 

جدول 3. آثار و گرايش های و رويکردهای پیشگامان نسل دوم معماران معاصر
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▪ بررسی تطبیقی رویکردهای معماری معاصر ایران )بازشناسی نظریه در آثار سه نسل از معماران(

بینش مقدم بر مهارت و راهبرد آن است6. منابع الهام يا مثل شکل و ساختار و کارکرد در خود معماری اند و يا مثل علم و 
فلسفه و سیاست در بیرون از معماری و در هر حال يا شکلی اند يا غیرشکلی، يا ثابت اند يا متغیر، يا  ايرانی اند يا غیر ايرانی. راهبرد از 
بینش و منبع الهام سرچشمه می گیرد و تنها پس از ممارست طوالنی و پايان دوره جستجوگری و رشد و بلوغ در روش به دست 
می آيد.7 شخصیت معرف رابطه معمار با مشتری است، اما بر کیفیت کار نیز اثر می گذارد.8 سطح خود بر آيند کسب تجربه و 
 Hashemi, 2012,( پختگی در پنج شاخص قبلی است و می توان آن را به سه رتبة تجربه گری، بلوغ نسبی و بلوغ کامل تقسیم کرد

15-16(. در نهايت معماران نسل سوم همچنان تجربه گرا بوده، از حیث الهام و راهبرد هنوز در حال جستجو هستند.

5.یافتههایتحقیق
بررسی معماری معاصر ايران نشان دهنده آن است که با وجود تنوع آثار خلق شده، اصول کلی و الگوها تنوع زيادی ندارند و تکامل 
معماری ايران تنها با ارتقا عوامل ياد شده و نه تغییر و جايگزينی آن بلکه با نوآوری صورت می پذيرد )Mirmiran, 2006, 15(. در 
بررسی رويکرد ها و گرايش های معماران معاصر ايران و بر طبق نتايج به دست آمده از مؤلفه های ياد شده می توان ويژگی های 
مشترک و قابل اتکايی را از تفکرات و محصول معماری معاصر ايران برشمرد. با علم به  اين موضوع طبقه بندی رويکردها متضمن 
جداول  و  مطالب  اجمالی  بررسی  با  کرد.  طبقه بندی  را  دوره  هر  گرايش های  می توان  آن ها  به  انتساب  با  که  است  واژه هايی 
رويکردهای  میان  مشترکی  وجوه  است،  معماران  مانده  به جا  مهم  آثار  و  رويکرد ها  و  گرايش ها  بر  مبتنی  که  گردآوری شده 

نسل های مختلف معماری مشاهده می شود که عبارتند از: 
- در آثار برخی معماران گرايش به احیای بدون تغییر معماری سنتی و عناصر آن در فضای معماری امروزی قابل مشاهده 

است.
- رويکرد مدرنیسم در همه دوره ها نشان از تأثیر  اين جريان بر معماری معاصر ايران دارد که البته با خوانش معماران  ايرانی 
به طور اخص نسل های دوم و سوم معماران معاصر ايران از  اين جريان و تلفیق آن با معماری ملی و بومی، موجب پديدآمدن 

عناصر کاربردی در طراحی و محصول معماری در  ايران شده است.
و  منطقه گرايی  تجديد حیات گرايی،  چون  روش هايی  تثبیت  زمینه  محلی  بومی  و  سنتی،  اسالمی ،  گرايش های  تلفیق  با  البته 

بوم گرايی فراهم شده است.
- در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و البته براساس میزان ورود آن به مرزهای  ايران معماران نیز همانند ديگر متخصصان 

از تکنولوژی های برتر در ساخت و طراحی آثار خود استفاده کرده اند.
نمانده و حوزه هايی مانند معماری ديجیتال و  امر مستثنی  از  اين  نیز  با ورود کامپیوتر در همه علوم، معماری  - همچنین 

فن آوری نانو در معماری مطرح شده است.
- عمدتًا در اغلب آثار  ايده های مشابه، همگامی  با معماری روز دنیا و توجه به ويژگی فرهنگی، محیطی و بومی  ايران قابل 

مشاهده است.
 

6.نتیجهگیری

 پس از گردآوری و جمع بندی آراء، نظرات، گرايش ها و رويکرد های معماران نسل های مختلف الزم است واژه هايی که می توانستند 
از تأويل های گوناگونی برای شناسايی و تقسیم بندی معماری معاصر ايران برخوردار باشند را با تعريفی واحد و يا با مشخص نمودن 
واژه هايی مشخص کرد. به همین منظور چهار موضوع اصلی از تحلیل مؤلفه ها و متغیر های بحث شده مدنظر قرار گرفت که 

عبارتند از: 
1. گرايش ها و  ايده های و ساختاردهنده که از آن به عنوان کانسپت ياد می شود.

2. مفاهیم و محتوای ساختار طرح ها بر اساس سبک ها و شیوه ها که شامل برداشتی است که هنگام مواجه  شدن با بنا و در 
درون آن احساس می شود و خصوصیات و ويژگی های معماری معاصر را بر طبق مبانی نظری مشخص تبیین می کند.

3.  شکل، فرم و ريخت شناسی آثار معماران که براساس آن معمار و يا طراح می تواند مفهوم موردنظر خود را خلق کند. از  
اين رو فرم به يکی از مهم ترين عوامل تأثیرگذار بر فرآيند طراحی تبديل شده است.

4.  مواد و مصالح و زمینه طرح ها و بنا ها که به عنوان يکی از تأثیرگذارترين محورهای تعريف کننده محصول معماری است که 
با کیفیت و ارزشمندی بنا نسبتی مستقیم دارد؛ حال آنکه تنوع بسیار  اين عامل به خصوص در زمان بعد از انقالب قابل مشاهده است.

به  نسبت  و  است  شده  دنبال  نسل  سه  معماران  طرف  از  بیشتری  ثبات  با  طرح،  ساختاردهنده  به  اينکه  ايده های  توجه  با 
مؤلفه های ديگر کمتر دچار دگرگونی گرديده، در  اين پژوهش به بررسی  اين شاخصه مهم در معماری معاصر ايران پرداخته شد. 
گرايش ها وايده های ساختاردهنده طرح متضمن  ايده کلی طرح است که ساختار اصلی طرح براساس آن شکل گرفته است. بنا 
به تعريف،  ايده های ساختاردهندة طرح مهم ترين مفهومی  است که معماری براساس آن شکل می گیرد و در برخی محافل از آن 
به عنوان کانسپت ياد می شود. با دقت به داده های جداول، چنین برمی آيد که در سیر تحول معماری معاصر ايران، عمده تغییرات 
و تطورات بر مبنای  ايده های ساختاردهنده شکل گرفته اند. به بیان ديگر انديشه کلی حاکم بر معمار  ايرانی يعنی پیوند میان هويت  
ايرانی و جهانی خويش، در قالب سبک ها، فرم ها و مصالح گوناگون به ظهور رسیده است. در يک نگاه کلی، معماری معاصر ايران 
آمیزه ای از گوناگونی های بیانی است که هر يک تحت تأثیر مکتب فکری ويژه ای متناسب با خصوصیات بستر طراحی خويش، شکل 
يافته است. هرچند گرايش های معماران عصر ما وحدت قابل توجهی ندارند، به طوری که نمی توان وحدت و رويکرد خاصی را در 
آنها شناسايی کرد، اما در هر صورت خصوصیات ويژه ای دارند که مانند سبک های معماری، بر جريان معماری کشور تأثیرگذارند.
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براساس ارزيابی و تحلیل محتوايی آثار سه نسل معماری معاصر ايران به ويژه پس از انقالب،  ايده های ساختاردهنده طرح ها و 
محصوالت معماری معاصر ايران آمیزه ای از جريانات فکری بین المللی و منطقه ای، فرهنگ حاکم بر دوره های مورد نظر طراحی 
و تعامالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند. همچنین با بررسی آثار معماران معاصر ايران می توان به  اين نکته اشاره کرد که 
فقدان مبانی نظری تعريف شده برای جريان معاصر و عالوه بر آن عدم آشنايی کامل با نظريه معماری معاصر يکی از داليل 

سرگردانی معماران، طراحان، استادان و دانش پژوهان معماری و از همه مهم تر مخاطبین معماری است. 
 

پینوشتها
 

1. بايد اشاره کرد که در حوزة انديشیده انتقادی معماری دو اثر معماری را بايد براساس مؤلفه های زمانی و مکانی خود اين آثار و مقتضیات تاريخی و اجتماعی و 
فرهنگی آنها مورد ارزيابی قرار داد و تنها از  اين طريق است که امکان صحیحی برای دوره گزينی تاريخی معماری معاصر ايران فراهم می شود.

2. چرخه جريان مدرنیسم را بايد نووارگی )مدرنیته(، نوگرايی )مدرنیسم( و نوپردازی )مدرنیزاسیون( دانست که در  ايران نمی توان نمونه بارزی از شکل گیری 
مدرنیته فرهنگی به عنوان يک زيربنا يافت و به زعم بسیاری اين موضوع هیچ گاه در  ايران روی نداده است، چنانچه به قول صادق زيبا کالم جامعه  ايران هنوز 

نتوانسته است مضمون و مراتب گذار از سنت به مدرنیته را پشت سر بگذارد يا آن را با روی باز پذيرا شود.
3.  در عین حال بايد اشاره کرد که هیچگاه تقسیم بندی يا دورگزينی نمی تواند مصون از انگاره های فردی باشد و بر  اين اساس بايد گفت مهم نیست که چه کسی 

می گويد، مهم  اين است که چه می گويد.
4. تالش برای جلوه دهی يا محاکات يک کالبد، برونو زوی؛ پسامدرنیسم را تقلید هجوآمیز معماری کالسی سیسم می داند.

5. کاربرد نامناسب يک نماد يا تصوير در مکان غیرمناسب، چنانچه دريانبردی آن را عنصری دروغین در ساختمان می داند که معمار در آن نتوانسته است جنبه های 
کارکردی و زيباشناختی را به طور بهینه و کارآمد باهم ترکیب کند.

6. اگر مهارت را بر بینش مقدم داشتیم از آن رو است که مهارت ها ما را بینش هايی راهبری می کنند که در پیدايش و پرورش آن ها، خودمان نقشی نداشته ايم.
7. دو راهبرد که از همه شناخته شده ترند يکی ساختارگرايی است به معنی تفوق شکل و ساختار برکارکرد و برنامه، و ديگری در نقطه مقابل آن کارکردگرايی 

است که در نبود قدرت خلق شکل و ساختار از قواعد ترکیب کمک می گیرد و محصول آن ضعیف تر از محصول راهبرد ساختارگرا است.
8. دو رکن عمدة شخصیت عبارت اند از اعتقادبه نفس و انعطاف پذيری مثبت.
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