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Aims: Original design can be evaluated by emphasizing the recognition of the original 

meaning of native architecture. Therefore, the interaction of past and new meanings of 

architecture through the continuation of originality using new materials, has a high 

position in today's world. The purpose of this article is to identify and analyze modern 

patterns in interaction with the two concepts of past originality and future technology in 

the use of materials in the facades of contemporary buildings in Iran. Do they step in 

synchronously with the architectural facade or are they in opposition? 

Methods: In order to achieve the objectives of the research, the process of analysis and 

evaluation is carried out by selecting the works of the architectural index and how to use 

the materials in the facade. 

This research tries to examine the facades of index buildings in terms of materials through 

qualitative studies and has evaluated the interaction of materials and the originality of the 

building facades by using fuzzy logic as a systematic theory. 

Findings: Research findings show the use of traditional materials along with modern 

technology; Establishes an interactive process between the original patterns of the past 

and the dream of the future. 

Conclusion: Inspired by the original and sustainable patterns of Iranian architecture with 

modern expression, it is an effective approach in creating outstanding architecture.
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معنا اصالت  تعامل  و  مصالح   ییتقابل  و 

ساختمان معمار  یمدرن  آثار  امروز    یدر 

 ران یا

 سـارا فردپور     

  ، ی دانشکده هنر و معمار  ،یصنعت   یو طراح  یکشنقشهگروه    اریاستاد

تهران،    ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،ی)ره( شهرر  ینی امام خم  ادگاریواحد  

 .رانیا

 چکیده 

با تأکاصالت  یمعمار  یطراح   اهداف:    ی معمار  لیاص  یبر شناخت معنا  دی مدار 

 قیاز طر  یمعمار  نیگذشته و نو  یتعامل معان   رونیازا است.    یابیقابل ارز  یبوم

  ن یدارد. ا   ییباال  گاهیامروز جا  یایدر دن   ن، یتداوم اصالت با استفاده از مصالح نو

  ی رابطه الگوها  نییبه تب  تمان، ساخ  یاصالت بر نما  یپژوهش با استفاده از اثرگذار

.  پردازدیم  ندهیآ   یفناور  نینو  میبا مفاه  یامروز  یگذشته در ساختار نماها  لیاص

  ی را در معمار  یساختمان  ینما  ییو معنا  یکالبد  یکه ساختارها  یتعامل   یالگوها

م   نیامروز ا بخشندیتداوم  از  هـدف  بازشناس  ـنی.  تحل  یمقالـه   یالگوها  لیو 

تعا در  فنـاور  مـلروزآمد  و  گذشته  اصالت  مفهـوم  دو  ش  ندهیآ  یبـا    وه یدر 

پاسخ    یاست و در پ   رانیمعاصر ا   یهاساختمان  یاز مصالح در نماها  یری کارگبه

ا  مفهوم    سؤال  نیبه  مند " است که  فناور"با    "یاصالت  در    "روزآمد  یِساختار 

 ؟ اندتقابل در  ای دارندیام قدم برمهمگ یمعمار ینما

با   یابیو ارز  لیتحل  ندیبه اهداف پژوهش، فرآ  دنیرس  منظوربه  : هاروشابزار و  

 نی. ا رودیم   شیو نحوه استفاده از مصالح در نما پ  یانتخاب آثار شاخص معمار

سع ک   یپژوهش  مطالعات  با  ح  یهاساختمان  ینما  ، یفیدارد  از  را    ث ی شاخص 

  ی تئور ک ی عنوانبه یاز منطق فاز یمندو با بهره دهدقرار  یبررس  موردمصالح 

 بپردازد. ساختمان  یتعامل مصالح و اصالت نما زانیم یابیبه ارز ک، یستماتیس

  ن یمدار با هدف شناخت مصالح نواز آثار الگوگرا و اصالت  یابتدا تعداد:  هاافتهی

در طرح نما به   لیاص  یهاشاخص  یتجل   یقرار گرفت، سپس چگونگ  لیمورد تحل

از مصالح    یری گبهره  ندیمطالعه شد. در انتها حضور مفهوم گذشته در فرآ  کیتفک

 قرار گرفت.  یابیدر نما مورد ارز

مصالح    یریکارگکه به  آن استدهنده  پژوهش نشان  یدستاوردها  :یر یگجهینت

فناور  یسنت کنار  تعامل  یدر  روند  و    لیاص  یالگوها  انیم  یایروزآمد؛  گذشته 

الگوها کندیبرقرار م   ندهیآ  یاهایرو از  الهام  با   ی رانیا   یمعمار  داریو پا  لیاص  ی. 

 سرآمد است.  ی در خلق معمار مؤثر یکردیرو ، یامروز انیب

 

منطق   ن، ینو  یهایفناور  ت، یهو  ن، یمصالح نو  ، یی اصالت معنا  کلیدی: کلمات  

 معاصر ی معمار راثی م ، یمعمار یطراح ندیفرآ ، یفاز

 

 

  مقدمه

ــوب  ا ونوان ارتطام معمار   ی و فرهنگ، چالشــ  یطرح موض

و   یفکر   اســا قهو معماران امروز   شــمندانیاســک که اند

ا آن    یطیمح  یالگو  ارمختلف ـ  ــروـک د. تال   را  سـ   ی دارـن

آن  توانیاـسک که م ی اـشکوه، مطح  یمعمار کی ه   یا یدـست

نوو ا    یفرهنگ  ک یـ هو   یایـ اح  یتال   را  یرا  ـ  ام  ارتـط و 

ته د   ، گریدوطارت ه[.  1روزگار معاـصر محـووک کرد    رگذـش

و   یخیتار  یهامعماران  ه موــاله گذشــته، ســنک  کردیرو

  کوشــند یاســک که  ه کمک آن م  یندیاصــالک حاصــآ فرآ

د  ی را  یومل  یـهااـفک یـ ره د  نیا  یتحقق ـکالـط ــهیاـن در   ـهاشـ

ــرآـمد اراـمه نـما یحوزه معـمار ــاـلک ـاالـطا  در ـندیسـ . واژه اصـ

ار  یگفرهن  راثیحوزه م ک ـت اـ  ه  یخیو  ـح  حـا ار رده ـ    ـک

اصـالک در حک   راث،یشـده اسـک. در مطالعات مر وم  ه م

اما   ـشود یمطرح م یخیتارارزـشمند   یحاا ک از  افک و  نا

ــع نیدر ا ــالک  ا    یپژوهش س ــک که  ه مطح  اص  ر آن اس

هی»ر  ک یروا ود و  ه سـ  دارـش و آنچه    ی قه قطلا ودن« نظاره ـش

 نا همراه   ک یدر معنا و ماه یدر ساختار  نا، موجب ارزشمند

ــهی ا ر ــک، ت ک   یفرهنگ ش ــش در راه  کندیم دیآن اس . کوش

  ـسکیامـولله ندهیآ  یاـصالک گذـشته و فناور یدوراه فیتعر

و   یاصـــالک در ســـاختار معمار فیتعار  یکه  دون واپژوه

ــ   نیهمچن اور  ی ررسـ ایحوزه فـن د و پ  یـه ه یروزآـم ــرفـت   شـ

ــک ین ریپذامکان ــدهانجام  یهاک یت مآ در فعال ی.  ا اندک و  ش

ــ )نظر  ینظر  نــهیدرزم انــد  هی ــهیو  زمهــاشــ و    ی ومل  نــهی( 

ــخ  م  یـهاک یـ )فـعال ــودیمعـماراـنه( مشـ ـکه فرد معـمار   شـ

 :همواره در حال استنتاج در دو حوزه  وده اسک 

 ،یو نوآور  شرفک یو مواله پ ینگاه  ه معمار •

 [.2  گذشته یدادهاینگاه  ه رو •

  ســک  یما جار یدر زندگ   خیاتااقات گذشــته و تار ازآنجاکه

  ی هادر نگر   هاـشهیکه چگونه ر  ـشودیپرـسش مطرح م نیا

اال نیو ا  ا دییم  یمتااوت تجل   ی خودآگاه  یخود از نوو ـس

نشــ ت   درگذشــتهو مولد  یان  یفکر  یهاانینوــطک  ه  ن

  ی ر یکارگ  هحضـــور گذشـــته و نحوه    یاما چگونگ  د ریگ یم

ود   ک یحامز اهم  اری وـ  یآن در معمار دمندانهخر ک. مقـو اـس

  ی دمانیدر چ  یخیتار  یهاپ یاز الگوها و ت  یمندنگارنده،  هره

در روا ط   نینو  یکه  تواند نقشـ   ـسک یقیدر نما،  ه طر دیجد
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هیـ   رییتغ ادیا  یامروز  افـت ه  ـج را ـط د.  ا   یاکـن ـم گ  اتـن   ن یتنـگ

ــل  ـاهیو فرهـنگ،  ـکه و   یمعـمار ارـ ه    یعنیخود    یاصـ   خ یـت

تنیپ تاوردها  وـس ه یمامرا در ت یمیقد  یدـس    األخ  ها ورـص

 .انجام دهد  یشهر یفضا

ــال در ــه ریاخ  یهاس ــدن دو اره ورص   ی هاپس از مطرح ش

هری اهم یارز  زندگ  ،یهمگان ک.    افتهیای  دو اره  ک یـش اـس

اختار نیترمه نما از  ر ـس هر ی نا و زندگ   یوناـص ک یـش   اـس

ــانگر ـجا ــهروـندان و ن  یو اجتـماو  یفرهنگ  ـگاهیـکه نشـ  زیشـ

  ق ینظ  در طرح ساختمان اسک. در االب مواد  زانیم  ریتوو 

ایدر مطلو  هر  یک فـض دن  ه  کینزد  یقدم  را نیاول  ،یـش ـش

 نیدر نما، اســتااده از موــالت اســک. نما اول داریپا  ییمایســ 

 نیترمه و موــالت آن از   شــودیم دهیوجه از  ناســک که د

ــر ــک   یوناص ــخ ماندیکه در خاطر م  اس ــطب تش   یو س

 .شودیم گریاز ساختمان د  یساختمان

ــنک و تجدد،  ح  تار  نیچالش   که یآنجام از   ان یم یخیس

 یرا  ررسـ روند آن  نیماـسک  جا دارد در ا یفرهنگ و معمار

ا یکن کآو و نما ی. در فـض نک، ـش اختمان در معمار  یـس  یـس

قانونمند و الگوگرا  وده اـسک.  ا   ن،یمتـضمن نکات مع ران،یا

ه تطع  نیا ار ـ  ه فرد معـم دـم ــول   یفکر  دهیـ از ا  ک یـ مـق و اصـ

ــاختمان  هی ر پا  ییاجرا ــته، س که از  کندیم یرا طراح  یگذش

ــط دوره قاجار و مواجهه  ا دن ــکآ   یایاواس ارک رنگ و ش

ــک. زمان گرید   ی دوقطط یرانیکه جامـعه ا ی ه خود گرفـته اسـ

ــد و از ا ــد.   یکه معـمار  ا دوگانگ  زمان  ود  نیشـ مواجه شـ

ار در دوراه ــم  یمعـم هیقرار دارد  ا   یتوـ ام و   نـک الـه منطع 

کل ارچوک  ه  یـچ ه  ژهیوطرح ـ  ـ  ارگ انتخـاک و نحوه    ی ر یـک

د و   یمعمار راثیم ریت ثموـالت در نما تحک  ته  اـش   ا یگذـش

ه ان  ـ  ال مـع د  یدنـط ــالت نو   دیـ ـج د. ا  نیو موـ ک کـن  نیحرـک

  آ یطرحو اصـــ  یپرســـش در پ نیپاســـخ  ه ا یپژوهش در پ

 .اسک  نیساختمان امروز یسرآمد در ساختار نما

ورت   یدر حوزه موـالت معمار یمتعدد نویشـ یپ مطالعات ـص

ک،   و   ررسـ   حالنی ااگرفته اـس اختمان   ینما  یدر خـو ـس

الک موجود در  ه  دیت ک  ا   الت، پژوهش   یریکارگ  ر اـص از مـو

 روشی ا ک پژوهش پ  نیـصورت نگرفته اـسک  از ا یمیمـوتق

ــ   یـجا ه    نیدارد ـکه در ا  یاریـ  ـح   وـ ه آن پرداخـت ه ـ  اـل مـق

ــودیم ــتقطال از حرکک ش  نیاول  ی را ،یمعمار نینو   یها. اس

ال   رانی ار در ا اهان  ا   1349در قالب کنگره اول  ه ـس در اـص

اران چون لو  ــور معـم ا ونوان    ییحضـ ان ـ  ان پ"ـک دیامـک  وـن

نت یمعمار اختمان  نینو   یهاوهی ا شـ   یـس و کنگره دوم  ه   "ـس

  ی  ا حضــور گوــترده معماران خارج رازیدر شــ  1353ســال 

ــد     ر رگزا ــارم3ش ــک که معمار  ی[. ص نه  رانیا یمعتقد اس

ــرفا  ــتانو  یخیآثار تار  م ا ه ه  ص ــک   ی اس  لکه در حک   اس

ا  یاثر ـپ و  ده  زـن روح  م  داریـ کـه  دیدارد،   خش الهـام  تواـن

ــد    ــر  اش  یاز معمار  یلیتحل طای[. داراک د4هنرمندان معاص

ــر ا اصـ ار گرا  رانیمـع ه داده ـکه چـه ار   شیاراـم ده را در آـث وـم

ه  یارمعمـ  ار   رتر ـ  ـــم ه اولشـ د  نیآورده ـک  دیـ مورد آن تـج

ــک  گرا  ییگرااتیـ ح ــاز  ایـ ـکه اح  ییـهاشیاسـ   ی و ـ ازـنده سـ

ه  موردنظررا    یرانیا ـــت دداشـ اشیگرا  نی[، ا3    اـن دیم  ـه  تواـن

ــگرانه   یا یو ارز موردمطالعه قرار    قیتحق  نیا ازجملهپژوهش

ات خو   رانیرمی. مردیگ  الـع اشیگرا  شیدر مـط ال در   یـه فـع

ــر را در دو گروه    یمعـمار . اول  کندیم آیوتحلهیتجزمعاصـ

 یهافرمکه   رانیا  یقد یمعمار  یاز الگوها  دیجد  ی رداشــت

  ی . دوم   رداشک ماهوم شودیرا شامآ م نیدر قالب نو   یـسنت

و    نیشــامآ مضــام تواندیگذشــته که م یمعمار  یاز الگوها

 [.5    اشد یخاطرات فرهنگ

و مـوالت   یدر ـساختار معمار ندهی ح  تعامآ گذـشته و آ در

.  شـودیاشـاره م  یصـورت گرفته اسـک که  ه  رخ  یمطالعات

  ی موـالت در نما  گاهیجا ی ررسـ "صـدرآ اد در مقاله   یلیجل

  " یشــهر داریتوســعه پا کردیتهران  ا اســتااده از رو  یشــهر

ــد یموــالت در فرا  یریگ شــکآ ییمقاله خود را  ا آشــنا   نـــ

ــازگار  ــزانیو نوب آااز کرده و  م دیتول  شک، ردا ــا    یس  

[.  6   دینمایموـالت را مطرح م  یـــــداریو پا  وـک یزطیمح

  ی کردیسرآمد،  ا رو  یاز کتاک معمار  ینژاد در  خش یمهدو

الت  ر تول ریت ث ر   یمطن  رتر که از آن  ا ونوان   یمعمار دیمـو

رآمد ککر م وب دللک دارد که   نی ر ا کند،یـس   ی چگونگموـض

اور ــالت و فـن اده از موـ ــتـا ه وجود آوردن   نینو   یاسـ در ـ 

ار ــزا  یمعـم ــرآـمد نقش  وـ ه3دارد     ییسـ اـل خوانش  "  [. مـق
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ــهر تار ــه پنهان در ش  "تحول مدرن  ر آن ریت ثو  یخیهندس

ــه   ام ـ ا خوانش هـندسـ نـگاه پورزرگر و همـکاران را در ارتـط

اختار ـشهر تار  ق،یتحق نی. در اکندیمطرح م یخیپنهان در ـس

  کرد یلزمه اتخاک رو ،یخیهندســه پنهان موــتتر  ر شــهر تار

ــهر معرف  مـندک یـ و هو   یخیـتار  یـهادر ـ اـفک   یاـمداخـله  یشـ

ــده   ــک که ش ــطه هاس ــالک تار  واس   یی آن  ازنما یخیآن اص

پنج    توسعهدرحال  یمعاصر کشورها ی[. در معمار7   شودیم

ــوزه توســـط مهدو و    یچالش فناور"نژاد در مقاله   یحــــ

ــعهدرحال  یمعاصــر کشــورها یدر معمار  ییفاشــکو    " توس

ــاور یمعرف ــطک طرح، فنــ ــاخک،    یشده اسک. کانوــ ســ

پنج مه  را  نیا  ـــط،یت، فـــرم و را طـــه  ـــا محموالـــ 

 دهندهنشـانمطالعه    نیپژوهش در ا  ی. دسـتاوردهاسـازندیم

ــه در حوزه فناور ــ   ــجیساخک نتا  یآن اسک ک ــآ قطول   ی قا 

 ی ه معمار  دنیرسـ  درراهمعاصـر وجود دارد که   یدر معمار

ــرآـمد پ ــک     رـندهشیسـ   ی گریمحقق در مـقاـله د  نی[. ا8اسـ

ــرویپ  یمعـمار"تـحک ونوان   دیو پ  شـ ه  وـن ـــت ا ـگذشـ اه    "ـ  نـگ

ـــنک  ــرح داده و در انتـها    کیـ گرا را ـ ه تاکگرا و تـجددسـ شـ

آ  کردیرو اـم اه رو  نیا  محور  تـع در   یوملکرد  یکردیدو نـگ

ادیا ار  ـج د معرف  یمعـم ــرآـم ایم  یسـ دو1    دیـ نـم نژاد   ی[. مـه

 یـسک که معماراـصآ قامآ ا  نی ر ا یگریدر مقاله د نیهمچن

عهدرحال  یکشـورها  ه مقوله موـالت و    یاژهیو  ک یاهم توـس

اـصآ را  نیو ا دهدیـساخک نـوطک  ه ـشکآ و فرم م  یوفناور

ا اـه ار  ـن ــاخـت ا  یدر سـ ــورـه ار جیحوزه خل  یکشـ مورد    ـف

و همکاران در   ادصـدرآ  یلی[. جل9قرار داده اسـک     یواکاو

تهران  ا    یشــهر  یموــالت در نما  گاهیجا  ی ررســ  "مقاله 

  ی سـازگار  زانیم "یشـهر داریتوسـعه پا کردیاسـتااده از رو

ـشهر تهران را   یهامعاـصر ـساختمان ی ا معمار داریمـوالت پا

 لحاظ ازادواـسک که آجر  نیو  ر ا  دهدیقرار م  یمورد ررسـ 

ـــطک  ــــــه  تن و آلوم  یداریـ ـپا   ی  هتر  ـگاهیاز ـجا  ومینینوـ

ــک    ا  6 رخوردار اسـ ات  [. ـ  الـع ه مـط امنظر ـ  هانـج ، در گرفـت

ـــته و آ یارتـطام معـنا ــالت  کردی ا رو ندهیگذشـ محور در موـ

ـصورت نگرفته    یامطالعه  ران،یدوره معاـصر ا  ینماها ی ررسـ 

  کردها، یرو نیا  ییکه  ا شــناســا  ی رآن قیتحق نیاســک. در ا

ــته و آ  ایتقا آ  ــاختار فناور را ندهیتعامآ گذش   ی نما  یدر س

 . یقرار ده  ی ررس مورد  رانیمعاصر ا یمعمار

 هاو روش  مواد

ــ  راهطرد ــاس ــته    یپژوهش  ر مطنا  یاس   هدف   امطالعه گذش

اـسک. ـشناخک    گرفتهـشکآ ندهیآ  ی را  یزیرـشناخک و  رنامه

نظام معاصـر اسـک و مطالعه   یمه  در  ررسـ   یگذشـته، گام

ـــته   ــاـلک و گز ـ اـهدفـگذشـ ـمدرن، ـحاف     یـهاـنهیتـعاـمآ اصـ

ــانه محوــوک م  ک یمنافع هو  ــناس ــاختمانشــودیش ها و  . س

ه اراز مع  یاگوـن ا  یـم الگوـه ه  را در   یرانیا  دارشــــهیر  یـک

ــالت  ه یپردازدهیا ــدهگرفتهکار  و طرح مو ، در چارچوک  ش

و    یاـها، کـتا ـخاـنهداده  یآورمـقاـله قرار دارـند. رو  جمع  نیا

ناد ک،  ا واکاو  یاـس ک. در مرحله نخـو الک معنا  یاـس   ، ییاـص

ــ   یمنظور را ـطه  ا نـمانـظام حاک   ر آن  ه ــر،  ررسـ   ی معاصـ

ــودیم ــطس مواجهه تکنش کهن  ا تحولت مدرن  یهاکی. س

ــودیکنکا  م ــناخک چگونگ  منظور ه  ی. در گام  عدش   ی ش

اصــالک موجود   انیتعامآ م  یا ینما و ارز  یالگوها  یی ازنما

ــالت    هاآندر  ــتاادهو مو ــاخ     ی، تعدادمورداس از آثار ش

ــر ا   ی ا یانتخاک و مورد ارز ران،یمعماران نامدار دوران معاص

مورد   یموجود  ا رو  فاز  یهاافتهیاـسک. ـسطس   قرارگرفته

  ق یـها از طرداده  یو در انتـها خروج  قرارگرفـته  آیـ وتحلهیـ تجز

  ی لک امرااصـ   که  یآنجاماند. از ـشده ی نداکـوآ ططقه افزارنرم

پژوهش  نیدـشوار اسک ا  اریلک  وـ ـسطت اـصا  انی   ـسک،یایک 

ــلـله را از طر  حآراه ــازدیمرتاع م  یرو  فاز قیموـ .  ا  سـ

در ارتطام  ا   یاینگاه ک  یمنطق فاز قیها از طراســتنطام داده

الک و موـالت  کار رفته در نما، قا آ گزار     انیتعامآ م اـص

ــتناد م ــودیو اسـ   ی ایاز  عد ک  یتعامل  کردیرو ی.  ه وطارتشـ

ود  یقا آ قضـاوت م  ینریو  ا یناملمو  وارد  عد ارزشـ    ـش

موجود در   تمالســطوح اح  یصــورت که کار  ر رو نی ه ا

 .گرددیخت  م یو قطع نیمع  یخروج کیها،  ه  داده

 یدر معمار  ییچارچوب اصالت معنا-اول  مدخل

الک، مانت یکات  تا یماه  اـص ک و در معنا ـض کات   ک یای ر ک  یاـس

ــ  دیفرآ  ایـ   اءیـ اشـ ــک     ـن ه 10اسـ دن ـ  اـن ادار ـم ــاـلک وـف [. اصـ

  ن یراسـت  زانیم ،یاثر هنر کیاصـالک   زانیهاسـک و مسـنک 

کات ف  نـدیفرآ  ،یوحـدت  نمود  و  ن  یکیزیخالق  و  اثر   زیآن 
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الک   امدیپ راتیت ث ک. اـص   ی تیروا  م ا ه هآن در طول زمان اـس

 دیآیم  حـواک هـساخک  انـوان یهاطیمح  یا یدر ارزشـ   یاـصل

دهنده و   ازتاک  واقع هاـسک که   ی[. اـصالک متـضمن نکات11  

ان - 12اـسک    طیدر مح  یفرهنگ راثیم  یهاارز  دهندهنـش

ه[ و  13 ــالح  نییتع  ونوانـ  دیو فرآ  ک یـ صـ مه  کنترل در   ـن

ــک.   یکات یهاارز    اارتطام    ی تمام  یا یارزشــ  منظور هاس

الک، م ک ی ایوجوه اـص ط  ـو  یها و معاناز ارز   یدرک مناـس

فه     یدر راســـتا یآگاه  قیمه  از طر نیو ا  ردیصـــورت گ 

ات موجود در حوزه ارز  ا و همچناطالـو ــحـک   نیـه صـ

 [.11-14  قا آ استناد اسک  هاشهیاند

ــالک معنا ماهوم ــب اطم  ییاص ــ  یاز روند نانیکو در   آیاص

در   یکات فرهنگ دهندهنشــانکه    یاثر اســک   ه شــکل جادیا

اـصالک،   ییومعنا فی[. در تعر15خود  اـشد     یریگ زمان ـشکآ

موـضوب در  ند هـشت    نی. اـشودیکامآ و منـوج   ودن ککر م

دهمنعکس  ز«ی»منشـور ون   کی ر هاک جنطه، موقع  ژهیوو  ه  ـش

ا    ه،یطرح، آرا ،یمکان رانجام، احـو اخک، ـس الت، فن ـس مـو

 [.16   شده اسک  دیت ک   هایوستگیپو 

هوــتند   یام ا ه موجودات زنده ه ،یخیتار  یو  ناها  شــهرها

ا تحولت پ ه ـ  هیـک ـــت ه  وسـ د. امواـج ام  نیاـن   ی تحولت  ر تـم

ــهر  یالگوـها ــان  ،یعیطط  یشـ   ر یـت ث  ییو معـنا  یـکالـطد  ،یانوـ

  ی ، روند رفک و  رگشت جادشدهیا راتییتغ ری. در سگذارندیم

ــته و آ انیم ــودیم دهید یتعامل  کردی ا رو ندهیگذش منظر .  ش

و    یســـنت یها ه ارز   ی او  ســـامانده یخیتار  یشـــهر

  ی و متضــمن اســتااده از چارچو   شــودیم  یخیتار راثیم

ــ   یهامنظور حا  ارز  ه  گوــترده   ی ایدر دن  یشــهر  آیاص

م اگرددیامروز  ــهرهــا  نی.  شـ روح  را   یخیتــار  یوــامــآ 

ــ  م  ا ـند،یـ یتـکاـمآ م  ـکهینحو ـ ه   راث ی. چـنانـچه مکـندیمجوـ

در  زیآن ن ییمعنا  ک یمدار  اـشد، اهمو اـصالک   کطارچهیـشهر، 

ــاـلک  17   ـماـندیمحاوظ م  رییتغ  نیو از مـکان، ـ ه    شی[. اصـ

ــنک  ازجمله  یگریا عاد د ــان، فرهنگ و س مر وم    شیهاانو

 د،یو ســنجش اصــالک متضــمن توجه  ه وقا یا یاســک. ارز

تر فرهنگ ک     یو مااه  ی ـو   کی نی[. و18گره خورده  ا آن اـس

  ی ومحتو  فرم  اصــآ  ودن عیتجم ،یمعمار ینما راصــالک د

.  گرددیآن  رم یماده اصـل ایاسـک. ماهوم اصـآ  ه خود اثر  

 ـشهیاند زیاثر و ن  یماهوم اـصالک  ه روح و محتوا  کهیدرحال

 .شودینوطک داده م  یمنتشر در اثر فرهنگ

ناخک  الک مـشخ  م آیو تحل  ـش الک    کندیماهوم اـص که اـص

ــ  ـپدـکه  ـ   ـحالنیدرو ازم  یداریـ ه منشـ ـ ه تحولت   ،گرددیـ 

ار ه چگونگ  نیاثر و همچن  یخیـت اد   نیا  یـ  تحولت در ا ـع

[،  19    شـــودیمر وم م ندهیدر آ یطیمح -یفرهنگ  وســـتهیپ

خالق   ریصــرف و ا  دیاثر، در  را ر تقل کیاصــالک   رونیازا

ــودیمطرح م ــاـلک در نـما، اـنا  ی. در واـکاوشـ  یماهوم اصـ

 .آن مدنظر اسک  یخیو سطقه تار  یفرهنگ

 محض د یدر مقابلِ تقل  یمفهوم  اصالت،

 ا   پیوند اصـالک در د،یآیاصـالک  رم یکه از معنا طورهمان

اـیدگـاک اـ دیـ یم  یزـمان تجل ــاـلک   . ـ  اـندـگار  اصـ و میزان    یـم

ــتین  ودن وحدت کات وجوه   یفرآیـندخالق، تجل کیـ  ،یراسـ

اریخ  آن در اثر و نیز ان ـت ام آن در طول زـم آن   یـت ثیرات پـی

  ی معطوف  ر  قا  یاسـک. الکوـاندر اصـالک را داداه اصـل

و آن   داندیم ندهیآ یهاو نـوآ  ینـوآ کنون یمعاـصر  را  ی نا

  ر یکخا  یا یمه  در ارز  یااز انحراف و جنطه یوار یقتیرا حق

  کند، یم  یتلق  آیاصـ   یدانوـته اسـک آنچه و  یفرهنگ راثیم

ازگار ک    یدرون عک ی ا طط  یـس   ان یدر م [. آراموز20خود اـس

ــ   فیط اـها  یعیوسـ ــاـلک    ،یفرهنگ  یاز  ـن مـکان    کیـ ـ ه اصـ

اـصالک را  ر   یداده، و ک یاهم یخیتار  یمنظر ـشهر ـصا خـوو 

 ی ها موالت، ارز  خ،یتار  ک،ی: هو داندیهاک اـصآ استوار م

[.  13اقتوـــاد    ک،یریمد  وـــنا،یو ا  ایپو   یهامکان  ،یاجتماو

ال   یجهان راثیم  ونیکنوانوـ  ه 2005ـس اخـو در  اک    ییهاـش

 ا توجه  ه ســنجش وامآ    ییشــناخک اصــالک در  اک اجرا

ـشکآ و  -از: اول اندوطارتها  ـشاخـوه نینمود، ا  انی اـصالک  

- چهارم  ،ییوملکرد و کارا  -موـــالت، ســـوم-دوم ،یطراح

و    یریقرارگ   ک یموقع-پنج  ،یتیریمد  ـوت یسـ  ،کی، تکنـسنک 

روح و احوا   -شش   ،ییمعنا راثیم یهاجنطه ریو سا  نهیزم

طراح16   در  حــ   کط  ی ردارگرتـه  ،یمعمــار  ی[.  از   یو 

کهن  دوران    نمکاو    نماز  تمقتضیا   ا  متناسب کهن    یمعـمار
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ــنن کهن   یریگ [ که در مقا آ آن  ح  وام3    سک ا   وده از س

 .قرار دارد آیاص  یمطان نیتکو  یدر پ

ــک و ه  انقطاب. رولن  ارت معتقد   در ــنک ه  ادامه هو س

  ک ی ی ه وطارت "هوت !  شیمن در جناح پشکو جناح پ"اسک 

و   پس  نگر  21دارم     شیپ ـهنگـاه    کیـ نگـاه  ـه  در   .]

خا  مر وم اـسک و گرته از  یمدار، هر الگو  ه زماناـصالک 

فرم مح  کیـ  و  آ  یطیالگو  دادن  قرار  در دورهو   گرید  یان 

اـ هـ ه  تواـندیم ـــمار آ  ک یـ خالق  ینوو  مـ   نی. ادیـ و اـ داب ـ ه شـ

ـــکآ  یقیتلا  ،یرانیکهن ا  یدر معـمار  کردیرو ـها،  متک ر از شـ

  ی افتن یدسک  ییکه منجر  ه خلق الگوها  یهاسک  ه صورتفرم

 یامروز خت  شــود که در متن اثر حضــور دامم یدر معمار

  ی الگو  نیخود اسـک. ا یخیاز دوران تار  افتهی تکامآداشـته  

ار ار  یســـاخـت دیم  نیکهن، همچن  یمعـم ار  تواـن  یدر معـم

ا اـه ا تغ  ی ـن ــد،    ایـ در وملکرد    یرییامروز ـ  اشـ فرم همراه ـ 

ته و  یکات  چراکه تقآ از وامآ زمان داـش امکان   حالنیدرومـو

 .سازدیم  ایامروز را مه  قهیار  ا توجه  ه سلتداوم ساخت

نت یمعمار نن معمار  ی رداریکط ایمحض   یوـس رف از ـس  یـص

ول    ـشرفک یپ  جیها  ا نتاـسنک   ـوک ی ایم لکه   ـوک،یگذـشته ن

اور د،یم  رییکمتر تغاـهداف    رییو تغ  یو فـن د،   کنـن همراه گردـن

ان د و    یجـه ــوـن امشـ ا الگو   همـگ گ نمود     یاقل  یـ  و فرهـن

 یعمارم  یهاوهیآگاهانه از شـ   یمند[.  هره22   ا ندی  نیامروز

  ات یتجر  هی ر پا  یطراح ندیو رها نشــدن از فرآ یرانیکهن ا

ــتااده از تکنولوژ ــته و اس طرح  یروزآمد معمار  یهایگذش

ــر ا یدر معمار یدیکل  یموضــوو ــک    رانیمعاص و جهان اس

ــرزم کیروح و فرهنگ کهن    یحاو ی[. معمار8   در   ن،یسـ

 یطیمح  یروا ط ســاختار  آورامیخود، پ  آیکالطد اصــ  شیدایپ

در   ـشدهـشناخته  یالگوها  ییاز جامعه  وده و در ـشناـسا  ـوتترم

اسک.   نیفرهنگ آن سرزم نیمضام کنندهانی  ،یمعمار  یفضا

 ه   یســنت یاز معمار  یریگ که  هره  کندیا هار م  ایرنیاســتاد پ

  ن ی او ا  وک ین هیو صاو  هی و آل یادا درآوردن از معمار یمعن

 نیکه  ا ا اســک و معتقد    کندیم یومآ را الط و زشــک تلق

ان را گ  م ار زـم اـو   23     یکنیـک ک ـ  ـــن اه او، سـ [. در نـگ

ــاز ایحاا ک   ــک، م  یو ازس ــودیآنچه موجود اس و  ه آن   ش

 ا   یصـرفا  موـرف یارا طه دگاه،ید  نی. در ا خشـدیم  ک ینیو

ار ار  خیـت ــودی رقرار نم  یمعـم ه    رانیرمی[. م24    شـ ه ـ  توـج

 داندیم یعمارم راثیاز توجه  ه م  یرا ناشــ  یمعمار  ک یهو 

 یحا  روح معمار  ما ثا ک  وده اـسک.  خیکه روح آن در تار

ا رو   رانیکهن  ا  یطراح  نینو   یهـا ـا  و    ونـدیپ  جـادیو 

ه م  راثیاز م  یریگ  هره ـــت د یـگذشـ   ی حرـکک، حرکت  نیا  داـن

ــتمر از صــورت  ه معن از فرم  ه ماهوم  وده اســک.   ای یمو

ـــمک    رانیامروز ا  یمعـمار  ک یـ هدا کات    ا  یمعـمار  کیـ  ه سـ

تقآ و  ر پا ول م  هیمـو ورت م راثیاـص ته ـص  نی. اردیگ یگذـش

 ا احترام  ه گذاشـته، از   آی ه فرهنگ اصـ  یمتک ینوب معمار

پرداختن    یدر پ ینگاه نی. چنردیگ یسنن ارزشمند آن  هره م

 یکه درکالطد معمار  اسـک  یرانیا رآمده از فرهنگ    ی ه مااه

  ی مناســط  یوســتگیپ از نکهی دون ا کردیرو  نی. اا دییم یتجل

ش ود،  ه نتا نیشـ یپ  یها ا کوـش ک   یمتقن  جی رخوردار ـش دـس

 [.3   ا دییم

 یو فناور  ندهی به سمت آ  یراه  ،یینوگرا

  ی جمعیک، روحیه نوخواهی و پذیر  مدرنیته از سو  جوانی

های ســـاخک  جامعه  ا ورود انواب جدید موـــالت و تکنیک

ته    یهاارز   ینا هیتاکر  ر پا نیا  ی. مطنادیهمراه گرد گذـش

تاوردها ان مت ثر  یو دـس ک     دهی نا گرد یاز جامعه انـو [.  1اـس

ــ  ــدن د ی را یدر جامعه معمار  ریناپذیریطلبو س  رمدرن ش

نک  کل  ییگراو ثا ک   ییگرامقا آ اـصطالح ـس  نیتوـسط ا ،یـش

 ر آنند که معماران  دهیوق نی. هواخواهان اشــودیگروه القا م

ار تحول  وده  یرانیا ـــت ه  خواسـ اران ـ  د. معـم   ی فراوان  یاریـ اـن

ــاـ ع   ن ـم رده  ـــت ــامگوـ ط عـ ارـت نــدیمـ   یـجـم واـن واب    ـت اـن اـمروزه 

اـسک    گونهنیا کنند،یگذـشته را تجر ه م یمعمار  یهاشیگرا

ه از منظر ســــال اران در   یامروزه گروه  نگرو ،یـک از معـم

ه  یریجلوگ   هیـ توج ا، ـ  ه الگوـه داول طرح از تجرـ  ـــکآ مـت شـ

[.  25    کنندی ا ســنک را مطرح م  وــهیموضــوب مدرن در مقا

از ه مدرن  آیتما نیا که   یاز مجال  یمند ا  هره ،یمعمار یـس

رف فرم  لهیوســ  هکاکک    ییگراســنک    گذشــته  یهاتکرار صــو

  ه یـ تکو تـجددخواـهان ـمدرن ـ ا    کـندیم  ییکرده، خودنـما  ـجادیا

رفک یو پ  یفناور  ر تاوردها  ـش دد تقا آ    ی ا دـس ته درـص گذـش

نک و معمار ته   ی ا ـس رفکی[  ا نظر  ه پ3.   ندیآی رمگذـش   ـش

 یآن در حوزه معمار  افتنی ک ینیو و  ی شر در تداوم تکنولوژ
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ــاخک  دیجد یهارو    ر هیتکو   یکی  نینو   یهای، فناورس

  ی هاشیگرا  یا یوناصــر در شــناخک و ارز  نیتراز شــاخ 

 .اسک  رانیمعاصر ا یمعمول در معمار

 ندهی آ  ییتوازن اصالت گذشته و نوگرا در

ار  اثر ه    ،یاثر هنر  اـفک یـ فه  و در  ازنظر  ،یمعـم ــه وهـل از سـ

خالق  -کات اثر، وهله دوم- رخورداراـسک: وهله اول یخیتار

وم ط کار ر و ارتطام کهن-اثر و وهله ـس  ا اثر   یو درون یتوـس

شـاور    دیگو یم  یادر موـاحطه  گانی[. شـا26    گرددیمعنا م

خود زنده   وهیرفته را  ه شـ  نیاز   سیگذشـته، پار  واسـطه ه

شـــاورانه در   ک یخالق قیطر ودلر از  گر،ید  ی. در جاکندیم

ک که  ه  قا یپ   رمق یو    جانیتکه که  تکه یایدن  یایآن اـس

ــط  یاجان تازه اند،کسیو   ــک    یاراننده  هی دمد.  ودلر ش اس

ــ   ی غل  ـنهیـکه همچـنان ـکه در آ وـقب را در نظر دارد،   نیـماشـ

اره ه رونـظ ا را21اســـک...     شیخو   یگر رو ـ   نیا  نی[،  ـن

ک که  ه خ و معمار اـس اورـش مند    یونوان ـش خالق و هوـش

نوآورانه در  طن   یاوهیناس اصــالک ســنن گذشــته را  ه شــ 

ه اثر  آیـ را تـطدو آن  دـمدیامروز م  یمعـمار  ینـما اـندـگار    یـ  ـم

دیم دی[ فرآ27.   کـن ا تکم  ینوآور  ـن در  آیـ ـ  آ    یجیـت ـــک شـ

د، که فرد معمار یاسـک جد یسـرآمد اثر یو معمار  ردیگ یم

 ه   یخود، هوشـمندانه ارزشـ   یو آگاه  ک یتوان،  رف اندازه ه

 .دیافزایم ینهاته در  نا و ساختار معمار یهاارز 

ــالک مقا آ واژه نوآور  ی رخ در ــودیدرک م یموارد اص .  ش

 اه    یاصـالک و نوآور   یمااه  تنهانهکه   اسـک   یحالدر  نیا

آ ن اـ  د،یدر تـق ــتـن ه کات لزم  وـ ه ـ  دیو ملزوم     لـک دیـک . گرـن

کآ مطلوک، پذ ه  یینوگرا و    آیموثق، اصـ  یهاارز  ر یـش

هیر   خشک یهو  ان و همچن  ازین ی ا همراه دارـش   ی  وم نیانـو

   ا   یها وارد شده و منافاتتمدن  ریکه از سا  سک ینمودن اصول

  یی نوگرا  توانیم  یـ ه وـطارت. و فرهـنگ ـجامـعه ـندارد  ـهاارز 

ــکل ــخ  نینو   یرا  شـ ــب زـمان و مـکان ـ ه   یدهاز ـپاسـ مـناسـ

از تجارک گذشـته و    یمند هره    یانوـان از ح  یهاخواسـته

  طور  ه  تواندیممه    نیدانوــک. ا  هاآن ه  دنیتکامآ  خشــ 

منجر  زیو تکامآ هدفمند فرهنگ و جامعه ن ییای ه پو   یضمن

ــود. نوآور ــک که  ه   ک یآنگاه از جنس خالق  یش ــکآ  اس ش

د و  ا   د،یجد ته،  اـش د. مکمآ آنچه وجود داـش ده  اـش زاده ـش

نان   ایـشراک  یمعمار  ی[.  ه وطارت28دارد    یخوانه   ک یهو 

 ه سـطب تازه   یگریکهنه  ودن و د صـرف ه یکه اول  وـک ین

ـتـعر و  کات  ـ ودن"  فیـ ـ ودن،  ـ گـ   "ـ ـهـتر  ـخود  ــه  [. 29    ردیـ  

الک در و ول ارزشـ  نیاـص  ه همراه   نیشـ یپ  یتحول، تداوم اـص

ــرا یرنوآو ــک م  یاکنون  طیـ ا توـجه ـ ه شـ   کیـ هو  تواـندیاسـ

گرـفک    ـجهینت  گوـنهنیا توانی[. م30    دیـ نـما فیرا تعر  یـکالـطد

 یدیو نه تقل اسک  ودن    عینه  د  ،یدر حوزه معمار  ک یکه هو 

زمان  درگذراســک که    کینامیدا  یصــرف. اصــالک ماهوم

  ی رگذاریت ثو  یریرپذیت ثاسـک و   دهیدسـتخو  تحول گرد

ان، در حک  کات آن اســــک    ه[.  28روح زـم  ،ب یـ ترتنیاـ 

رو ا یمعمار ا یکه دارا یرانیمعاـص ک  یخیتار یینظام فـض   ، اـس

 در  آ،یاصــ   یهاشــاخوــه  رندهیو در رگ   الگو گرا یندیفرآ

[.  31 ا گذشــته اســک    ییو معنا  یکالطد وندیجهک خلق پ

ل ه اـص خـو الکو مدرن،  ره  زدن ر  یمـش هیاـص ها  ارز  یاـش

ارزشـمند  ر    ییکه الگو   یمعاصـر اسـک  ه صـورت یایدر دن

ــط  یمطـنا ــک.    نینو   یمندخیو ماهوم تار  ک ینوـ   کیدرنهااسـ

الک نه   ع  کیاـص طالح وـض ده امروزاـص   ن یتکو  جهیکه نت  یـش

ک که خود ر نیوز  اری وـ  ی ه ماهوم  کهن  یمااه هیاـس در   ـش

  آ یاـسک که  ا اصـ  رو نیهم[ از 21رد.   دا ی ـشر دیوقا  خیتار

تـار  کیـ خوانـدن   موجود  ،یخیاثر  تـام  ک یـ  ر  مهر   دیـ آن 

ودیم زده  یترقاطع اننی.  دـش ک که  ه تعط  ـس ایاـس   گان، یرـش

و    کنواخک یثا ک و   یفضـاها  یریگ شـکآها در انوـان  ی را

ــتیامروز، در درک تجرـ ه ز  یایـ دن  جییته واقع  روزاـنه، ـ ه  یووـ

 .ماقود اسک   آیاص  یتنوو

ــ  یدر بنا ینقش مصــالح ســاختمان  -دوم  مدخل و  لیاص

 مدرن

 شیپ  هرا   نیســرزم  کی یمعمار  ک یکه ماه  ییهاشــاخوــه

ــترده  فیط   رد،یم ــر و جزم  یاگوـ اصـ ا را در   اتیـ از وـن  ـن

 نا و    ک یشـــامآ اســـتقرارو کل  یدهســـازمان نی. اردیگ ی رم

ــا  دمـانیـ چ  یچگونگ ــودیم  ییفضــ همچن  شـ نحوه    نیو 

در ســاخک داخآ و   یموــالت در وناصــر معمار  یریکارگ  ه

  آ ی[. موـــالت در تحل32    شـــودیم  شـــامآ زیخارج  نا را ن
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ــ   یهــایژگ یو م  کی کننــد.    اــایا  یماثرنقش    توانــدی نــا 

ــاختمان  گریدوطارت ه ــالت سـ   ی وناصـــر نیتراز مه   یموـ

وندیمحـووک م اـسک    ماثر نا  که در احـوا  و ادراک از  ـش

  ران یمعاـصر ا یدر ـشناخک ـساختار معمار یو نقش ارزـشمند

ده دارد    ـت ث33 ر وـه اور  ری[.  موــــالت   یدر دگرگون  یفـن

ــاختـمان در مواجهه قرار    ی وم یمعـمار یریپذ ا انعـطاف  یسـ

روز،  ا الهام از  ی ا معمار  یسنت یمعمار وهیدارد. توسط مقا

آ از تول  یهایفناور ازه دیحاـص   ی ر یکارگ  هو  ا   نینو   یهاـس

 یمعمار یفرصــک تعامآ فضــاها  ،یو  وم یموــالت محل

 .شده اسک  داری، پد  ی ا موالت  وم  نیامروز

ســاختمان از   یموــالت مورداســتااده در نما یو معنا  ماده

  ران یمعاصــر ا یتجارک معمار  یدر  ازخوان  توجهقا آنکات 

حاک   ر  نا را   اتیاســک. موــالت مورداســتااده در  نا، روح

  ی قیوم شــناســانهروان  یمااه طورنیهمو   کندیمشــخ  م

نگ در دوره اختمان  نیمختلف حالک نماد  یهادارند. ـس ها  ـس

دیم  شیافزا  ار نوو  دـه ار    یو  ا   کنواخـک یســــاخـت نـم ه  ـ 

دیم نگ  ه خـش  اندازچـش در درون  یعیطط  یاونوان ماده. ـس

  واسـطه  هو   دهدیم  یانوـان ا ی. آجر  ه  نا مقردیگ یم  یجا

  ی از زمان تمدن  ا آ  ر ـساختن  ناها دیو ـسهولک تول یارزان

مولت   ن ت  رخالفاـسک. آجر   ـشدهاـستاادهها  و خانه  یوموم

تنماده دوـسک  کیناهموار و خـشن،    هیرو یدارا اـسک.    یداـش

ــ   یریگ رفتار خشــن در  هره نیا ــهیاز فولد و ش   ا ی یانهیآ ش

ته    یدر  عضـ  یرنگ  یهاـشهیو شـ   و یرفلکت موارد احـوا  پوـس

ــ کندیناوک را القا م  رقا آیا و   وــت ینماد مه  قرن    شــهی. ش

نگ در تمدن ی را یمعادل م  یقطل  یهاـس  یکی. دیآیم  ار ه ـش

ــک. ا  یمـتداول در نما  یهاالیـ از متر ــاختمان آجر اسـ  نیسـ

ونوان  مولحانه  ه یرشی ا پذ رانیمعاصر ا یدر معمار الیمتر

ـشده اـسک. استااده مکرر از  رفتهیپذ  یـسنت یاز معمار  یـسمطل

ــونده  ا    ی ه الگوها یطندیو پا رانیا یآجر در معمار تکرارش

ا  توانیرا مآن ک والوه  ر مـق ــتتر در   الیـ متر  نیا  وـم را موـ

آن دانـوک.  ا پوـشش آجر  ر قامک    یـشناسـ ییطایز یهاارز 

مقاوم،  رد ار و اسـتوار    آ،یاصـ  ن،ی نا، سـاختمان  مت  یو نما

دی هور م ا  اخراکـن گ ـخ األخ آجر    یی. رـن در پسو   ـ 

مان آ  ا ران یا رنگیآـس ر ه ییفـض که   کندیخلق م فردمنحـو

  ن یموــالت نو  زجملها  یموــالت ســاختمان گریدر دتوان نمی

  ی مند هره  ک یدر قا ل توانرا می آجر  یاصــل  یژگ یو  .[ 3   دید

ادیاز آن در ا ــتجو کرد  ـج ک خالق جوـ اـف   . [ 34    نقش و ـ 

 یهاو اندازه دمانی ا استااده از آجر و چ یاستادان معمار سنت

ــآ آجرها، جلو و وقب  ردن در رد نیمختلف، تزم  فیفواص

 .انددهرا خلق کر یمختلا  یهاشطکه و  افک  ،یدمانیچ

ــ   آیـ تحل ا    یو  ررسـ ا ـ  اـفک آن و  را ـطه نـم ــالت، ـ  کات موـ

تضـاد آن در شـناخک    ای یهماهنگ زانیم  آیو تحل  یتشـخ

  رو نیماثر اسک. ازا  وسازو روح حاک  در اره ساخک   طیشرا

 یـصورت تکدر انتخاک مـوالت و اـستااده آن  ه یریگ  یتـوم

ــ  نیهمچن ،یطیترک   ای ــازه نما م  ییاجرا  وهیش  تواندیآن در س

نگاه  ه   وهینژاد شـ  یاـصالک  نا  اـشد. مهدو زانیم  دهندهاننشـ 

ــ   یمعمار یو مدرن در  نا یموـــالت ســـنت  نیرا  ا ا آیاصـ

  ی از موـالت سـنت  یریگ  هره -: الفکندیم یمعرف ماتیتقوـ 

  ی موـــالت در  ناها  نیمانند آجر، ســـنگ لشـــه و چوک. ا

ــاـلک   رانیکهن ا  یمعـمار  ـاایا  یاکنـندهنییـمدار نقش تعو اصـ

و موــالت مدرن:  یرانیا  یموــالت ســنت  قیتلا-ک اندکرده

الت وـ آجر و همراه کردن آن  ا م  ژهیو ه  یمـوالت ـسنت  ب یترک 

  یی که در توجه  ه گذشـــته، نوگرا  ک یمدرن چون  تن و گران

: در یرانیمدرن ااز موالت پوک   یریگ  هره-. جکندیم  انیرا  

 ران،یمعاـصر ا یدر معمار  ییگرا  ک ی ا ـشاخ  هو   ییهاموج

الت رنگ نگ گران  یمـو تااده از ـس   خورد ی ه چـش  م  ک یو اـس

  ی در راســـتا  یمعمار یطراح  یهاشـــاخوـــه رونی[، ازا3  

ــ تداوم ــالک معمار ی خشـ   ی هارو   یریکارگ  ا  ه ی ه اصـ

 .اسک  ریپذموالت امکان  انهیکردگرایرو

ـ  اوهیشـ امل  یـه ــالح ســنت  یتـع ا  نی و نو  یمصـ  یدر نـم

 مداراصالت

ها آن توأمان  ب یو ترک  دیو جد  یاز موــالت ســنت  اســتااده

 رگذاریت ث یامالاه  ی[. فناور3امروز اســک    یایموضــوب دن

را در قالب  ارامه نما اســک و تحولت منطع  از آن  وهیدر شــ 

ار  توانیم  انیـ دو جر ازخوان  یدر معـم ــر ـ  اصـ کرد. در   یمـع

ــته، امکانات و معان  دگاهید ــک، گذش ــنت ینخو همراه  ا    یس

اخک   یدر تاکر، طراح  آیاصـ   ییاجرا  یهاوهیشـ  اثر   کیو ـس

ــزا یمعمار  ا   نینو   یدوم، فناور  دگاهیدارد. در د  یینقش  و
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امآ الگو  یروانیپ ودیم ییمتعهد، ـش اختار روزآمد و    ـش که ـس

اهرات تکنولوژ د م  کیـ تـظ ه ـج ذیرا ـ  دیـپ . در موج دوم رـن

ا ل  نینو   یژتکنولو  ا ـق ه وملک  شیـهاک یـ همراه ـ  ا نظر ـ    ی ردـ 

ــ   ا ـند،یـ ی هور م  یـکه در معـمار . آورـندیم دیـ را ـپد  یاتگیشـ

در صنعک ساختمان    یساختار  یتحول  ان،یدو جر نیحاصآ ا

ــک ـکه پ ــاـلک   کیـ تاکر تکنولوژ  انیـ م  یوـندیو نـماسـ و اصـ

ـــته در دن  ،یقیتلا  دـگاهیـ . در دنـهدیم  انیـ امروز را  ن  یایـ ـگذشـ

 یتحولت در معمار  یریگ  او  شــکآ شــهیتحولت در اند

مداوم   کنش و واکنش  جیگاک نتا توانیم  شــکی.  شــودیم

امروز اســک که  او  خلق   یمتااوت در معمار  یهادگاهید

ــرآمد م یروزآمد و معمار یدادهایرو نگاه   نی. در اگرددیس

نو نهاته اـسک که گذـشته را رد  ـشهیماثر در کالطد اند ـشهیاند

دینم ا  کـن ه الگوـه ان ـ  اور  یو چـن ال  یفـن ه  یم  وپرـ  د ـک دـه

ودیم یموجب خلق اثر تهکه   ـش ته اـسک   درگذـش وجود نداـش

ــاز3   ــرس ــ   ی[. معاص مدرن امروز   یایدر دن یتعامل  یاوهیش

از رـس ک. معاـص وک م یندیفرآ یاـس ودیمحـو من   ـش که متـض

آن  آیاصـ   یهایژگ یو  ر هیتک ا    یشـهر  دیجد  یفضـا جادیا

کهن،  ه   یاز الگوها  یمند ا  هره هیرو نیاسـک. ا درگذشـته

ر منجر م  یمعمار یراحط   مورد    یو مااه ی. مطانگرددیمعاـص

تااده ازدر    اـس ر ـس طک معمار  یمعاـص مداخله    وهیو شـ  یدر ـس

نظر معاصــر،   فرم و شــکآ از  روینظ  یووامل  یدر  افک شــهر

ســـاخک در نحوه    ی ودن موـــالت، فناور  یقیتلا  ای یســـنت

معاـصر، کات مـوالت ازنظر   ای یـسنت  یهایاـستااده از تکنولوژ

نت ای  نگهماه الت ـس اد  ودن  ا مـو ک   ،یمتـض توجه  .  [ 35   اـس

در نحوه تعامآ ســاختار  افک معاصــر  ا  افک کهن    نهی ه زم

  ن یدرو  ـشدهیحا  وحدت و انـوجام  افک معاـصرـساز  ی را

قرار   ی ررسـ   مورد تواندیگذـشته م  ک یتداوم هو  یک رت،  را

 .ردیگ 

ــر    واردکردن  قیمـخاـطب و ـجامـعه از طر  ازیـ ـ ه ن  توـجه وـناصـ

ت یکارآمد کهن در سـ  توجه   قیمعاـصر از طر یمعمار نینو   ـو

ــتتر در کات متر  یهاک ی ه  رف ــالت   ی را  الیمو انتخاک مو

  آ یحا  سـاختار فرم اصـ  ی. از طرفشـودی وم آورد محقق م

ــالت  وم  نیارتـطام    قیطر  نـما از ــ   یموـ  نینو   یـهاوهیو شـ

یااـجر مـ   ـی ــداوم  ــ یت ــد ی ر  نیـ ا  ا  ـط از  ـه   ره  قیـ ـم ـه  یریـ گـ ـ 

  ی روزآمد در کنار حا  اصـــول  وم  یوهوشـــمندانه از فناور

آ   اـ  د  ود. چنـق اه  یکردیرو  نیاجرا خواـه ه مـا ه ـ  و     یتوـج

تااده از مـوالت نو   یمدار را در چگونگاـصالک   یهادهیا   ن یاـس

خالق   یاوهیکه خود شـ  کندیم یمعرف  یدر کنار موـالت قد

ــور جد جادیمنظور اروزآمد  ه یدر طراح خواهد  ود.   دیصـ

ــ  نیا تعامآ گذشــته و    دیشــده را از د ادی  یهاوهینوشــتار ش

ته کل یمعمار یدر نما ندهیآ که   کندیم   یتقوـ   ی ه چهار دـس

 .شده اسک  ارامه 1در جدول 

ــ اول موـــالت: نظ  و    یکل  یدهنا ر  رســـازمان  یهاوهی. شـ

موـالت متعلق  ه گذشـته و موـالت    یریکارگ تناسـطات در  ه

 .نینو 

ــ دوم ــور تکن  یهاوهی. ش ــالت روزآمد  ا حض   ک ینا ر  ر مو

 .آیاص

(  ا  آی)اصـ یمینا ر  ر حضـور موـالت قد  یهاوهی. شـ سـوم

 .نینو   یاجرا کیتکن

ــ چهارم موـــالت   : انتخاکیقیتلا کینا ر  ر تکن  یهاوهی. شـ

  آ یاصــ   یهاوهیمدرن و شــ  کیتکن  قیمنظور تلامناســب  ه

 ساخک.
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  موالت مورداستااده 

1√=      +      نوین  متعلق  ه گذشته )اصیآ(   

تکنیک اجرایی  

کارگیری موالت ه  

متعلق  ه گذشته 

 )اصیآ( 
- √2   

3√ نوین  -  

 √4     

 آ ی اص ینما  جادیمنظور ااجرا  ه کی موالت و تکن یتعامل یها وهیش -1جدول 

سوم دن-مدخل  و  اصالت  معمار  یایتعامل  در   ی مدرن 

 معاصر 

  وه یش  ینوو  کنندهانیاصالک،    ی انی ه ساختار    یکل  کردیرو

نماها    نیا  ی نداسک. در گونه  رانیکهن ا  یاز معمار  یاقتطاس

  کیکوب و ارتقاء  راسا  اصالک و هو   هیتال   ر پا  ینوو

ساختارمند  شودیم  دهید  یرانیا   د یتقل  ایو    یشکل  یکه  ه 

معمار وناصر  از  [.  3شود   یم  ی منته  یرانی ا  یهوشمندانه 

نما  ییاجرا   یکردهایور   ی ها ساختمان  ی رخورد موالت در 

هوتند. الف  شکآ و فرم، ک     ی ررس  معاصر از دو منظر قا آ

در    یسع  انه،ینوگرا  کردیرو  نیاصول ساختار دهنده طرح. ا

دارد.    یرانی ر معماران ا  رگذاریت ث  دهیدو پد  قیدادن و تلا  یآشت

روزآمد   یو  ا ساختار  طرحمتناسب  ا اهداف    یالگوها  یایاح

را   یرانیا  آیاص  یمعمار  یهادارد تا تداوم حلقه  یسع  نیو نو 

اند، حا  کند. موالت و که اکنون  ا موج مدرن مواجه شده

  ن ینما  ا مخاطب، اول  یونوان حلقه ارتطاطرو  ساخک،  ه

 .دینمایم جادیساختمان را ا رونیدرون و   نیارتطام  

  ی هامقوله در ساختار استااده از فرم  نیشکآ و فرم: ا-الف

معمار  یمعمار از  الهام  مانند  کو  یسنت  یگذشته    ی ریمناطق 

  ی  عدکی  یریکارگمدرن مانند  هفرم پوک   نیو همچن  رانیا

  (2اند. )جدول گر شدهجلوه  یصورت موتق ه یاز فرم سنت

  یی واشاخوه محت  نیاصول ساختار دهنده طرح: از  ارزتر-ک

شکآ، فرم و شالوده    کرد،یرو  نی ناسک. در ا  کیدر ساختار  

 : ردیگ ی[ وام م3ساختمان از سه ونور    یکالطد

معمارفرم از  تجل  یگرا  از    شیگرا  یگذشته:  استااده   ه 

  ی مرکز  امیفرم ح  ر،ی ادگ   خچال،یگذشته چون گنطد،    یهافرم

 . اسک  ره یو ا گوراتیو گودال  ااچه، ز

معمارماهوم از  مااه  یگرا  از  استااده  چون    یمی گذشته: 

و خأل. استااده    ک یانعکا ، تداوم و شااف  هام،یا  ،ییگرادرون

  شرو یم ا ه وامآ پ ه  رانیکهن ا  ی رگرفته از معمار   یاز مااه

اثر معمار  دیجد  یدر خلق  ا  یدر  قالب   رانیمعاصر  در  که 

  آ یو تحل  ختهگذشته شنا   یدر  طن معمار  نینو   یگراماهوم

ماهومشودیم قالب   ییگرا .  اسک.  قا آ  ریز  یها در  مشاهده 

فرهنگوراییگرادرون مل  ران، یا  ی :  انعکا :    ، یکتا خانه 

تداوم    هام،یمجلس، ا  دیخاوران و ساختمان جد  یفرهنگورا

 [. 3  ن یدر  رل رانی: ساارت اک ی و شااف

گذشته که    ییفضا  یهادهیگذشته: ا    یفرم و مااه  ب یترک 

مااه الگوها   یمتضمن  گودال   یمعمار  ی و  مانند  گذشته 

 . اسک  رهیو ا  ییگرا ااچه،  ااچه، قو  و طاق، درون

  نده یگذشته و آ  ،یم ا ه پل ه  رانیمعاصر ا  یمعمار  آیاص   ی ناها

پ ه   ادهدیم  وندیرا  ه  رو  نی.    ا ی گرا  فرم  یکردیپآ  ا 

. ساختار  دینمایرا  ا گذشته حا  م  شیگرا ارتطام خوماهوم

  ی اصل   ی کارکرد محورها  رینظ  ی خشک یپآ  ا وناصر هو   نیا

اشکال در   تکرارنما،    یدر نما، تقارن در هندسه کل  یو فرو

انتخاک   ، ی ر محآ ورود  دیو ت ک   گاهینما، تمرکز  ر ونور درآ

اص حداک ر  آیموالت  استااده  چوک،  گچ،  آجر،  از    ی چون 

 ن یو نو  ی موالت سنت  ب یترک   ، ی القوه موالت  وم  یهاک ی قا ل

ه ،  ه کنار  چ  ینیآجرچ  یالگوها   یریکارگ در    ، ینیوگره 

ا از  ک تا ش  دهیاستااده  شطاک،    ر، ی ادگ   یالگو  ،یار ند ند، 

تو   خچال،ی طاق،  قو ،  ا  یارس  زه،یطرح    آ یتکم  رهیو 

 ( 4و  3 یها. )جدولشودیم
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 و معماران آثار منتخب  آی تحل  یمنتخب  را  ناهای –2جدول 

 نام معمار  نمای منتخب  ردیف
 تاریخ

 ساخک 

 1356 کامران دیطا  موزه هنرهای زیطا  1

 1397 فیروز فیروز  یک خانه، دو نوآ  2

 1397 سینا موطاوی  ساختمان سنگ نرم  3

1ساختمان کهریزک  4  1394 مهدی کامطوزیا  

 1394 نیما و سینا کیوانی  ارسی خانه  5

6 
ساختمان سازمان میراث 

 فرهنگی 
 1366 حوین امانک 

 1381  هروز  یات  مجمووه موکونی الهیه  7

 1371 پرویز موید  سازمان حج و اوقاف  8

9 
مجمووه ورزشی  

 رفونجان 
 1380 هادی میرمیران

84 یآپارتمان موکون 10 ی ریم  نیام   1395 

ی عیشا  دی ام  هتا   یساختمان ادار 11  1395 

12 
  ساختمان آجر پو 

 اکطاتان 

  ویگروه آدوم و استود

 ساخک 
1389 

گره 40خانه  13  
  رضایول  ،یمجد آ اد  طهیحط 

رزا یم یمشهد   
1393 

 ساختمان نیلوفر  14
صونا    دوسک،یشهاک ول

 افتخار اوظ  
1395 

 ساختمان ترمه  15
فرشاد  ی، احمد  طحام

زاده یمهد   
1394 

 هاافتهی 

قومک   یکی رو  کنندهنییتع  یها از  که  ا  پژوهش    کرد یدر 

  ی مورد   یهاانتخاک نمونه  رد ی گ یانجام م  یلیو تحل  یریتاو

گو  و  قا ل  ییهانمونه  اسک یمناسب  از   ی ریپذ یتعم  ک یکه 

نما  ی خو  و  معمار  ی را  ی مناسط  ندهی  رخوردار  وده    ی آثار 

  ی مناسط ییاسا  پژوهش از روا نی اشند تا  ر ا رانیمعاصر ا

شده انجام    یآثار  انیاز م  ی رخوردار شود. انتخاک آثار معمار

معمار معتطر  مجالت  در  که  شهرساز  یاسک  در    ا یو    یو 

مواحطهنشوک  و  سو ها  از  اسات  یها  و    ی معمار  دیمنتقدان 

که در    یآثار  ان یدر م  ا یآثار    ن ی. ااندشده  ی  ررسمعاصر نقد و  

معمار رتطه  وده  یموا قات  و    دانحامز  داشته  در   ایقرار 

اند، تا  توانند داشته  ی توجهقا آ  ی هایژگ یو  یدانیمشاهدات م

  ی هاشکآقرار دهند. )  اریدر اخت  یا ی ارز  ی را  یمناسط  یهاداده

   (3و  2، 1
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                   3شکآ                                                        2شکآ                                                          1شکآ              

                         صاه وآجر   بی ترک  دهیساختمان ترمه، همدان، ا -2شکآ             و  تن      ینیآجرچ  بی ترک  راز،ی، ش84 یآپارتمان موکون -1شکآ  

 فر   یخواننقشه دهیگره، تهران، ا 40خانه -3شکآ 

 

 معاصر   ی نا یو نوآورانه  ا موالت در نما آی شامآ  رخورد اص ندهیتعامآ گذشته و آ وهشی  –3جدول

 محآ ساخک  نمای منتخب  ردیف 
 موالت 

 مورداستااده 

 تکنیک یا ماهوم 

 اجرایی اصیآ 

  ادگیر   تن  ، اد ر  سنگ  کارگر  موزه هنرهای زیطا  1

 ارسی، گنطد  آجر، چوک، گچ  شهرک گلوتان  یک خانه، دو نوآ  2

سازی ترمطه پتگانه گوشه  سنگ  مطهری  ساختمان سنگ نرم  3  

1ساختمان کهریزک  4   ند، آجرچینی تا ش  آجر، سیمان  کهریزک  

 ارسی   تن، چوک  گیشا  ارسی خانه  5

6 
ساختمان سازمان  

 میراث فرهنگی 
 آجر  آزادی

گی، گنطد،   افک گون

  ازار راسته 

7 
مجمووه موکونی  

 الهیه
 الهیه

آجر، سیمان،  

 چوک 
 آجرچینی 

8 
سازمان حج و  

 اوقاف
 آزادی

  ،یجر، کاش آ 

 سنگ و گچ 
 زیگورات 

9 
مجمووه ورزشی  

 رفونجان 
 یخچال  آجر  کرمان 

10 
  ی آپارتمان موکون

84 
 شطاک آجر،  تن  شیراز 

11 
  یساختمان ادار 

  هتا  
 - آجر، آهن  مشهد 

12 
  ساختمان آجر پو  

 اکطاتان 
 آجرچینی  آجر، سنگ  اکطاتان 

گره  40خانه  13 شیشه آجر، آهن،  ستارخان    
طراحی فر  و  

خوانی قالی  

 ساختمان نیلوفر  14
 خیا ان 

 نیلوفر 
 ارسی، شطاک  آجر، آهن 

 صاه، گره چینی  آجر  همدان  ساختمان ترمه  15

 

شیوه تعامآ گذشته و آینده  ر اسا  تعامآ  ا موالت و فناوری  –4جدول   
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 نمای منتخب  ردیف

 گرافرم

از 

 گذشته

 گرا ماهوم

از 

 گذشته

 ترکیب 

فرم و 

ماهوم  

 گذشته

 شیوه تعاملی نوآورانه  ا موالت

:1جمله  

  -متریال اصیآ

 تکنیک روزآمد

:2جمله  

  -متریال اصیآ

 تکنیک اصیآ 

:3جمله  

 -متریال روزآمد

 تکنیک اصیآ 

:4جمله  

-متریال روزآمد

تریال اصیآ م  

1 
موزه هنرهای 

 زیطا 
* *    *  

2 
یک خانه، دو 

 نوآ
* * * * *   

3 
ساختمان 

نرمسنگ   
*  *   *  

4 
ساختمان 

1کهریزک   
* *   * *  

 * *   * * * ارسی خانه  5

6 

ساختمان 

سازمان  

میراث 

 فرهنگی 

* * * * *  * 

7 

مجمووه  

موکونی 

 الهیه

* *  * *   

8 
سازمان حج  

 و اوقاف 
* *   *   

9 

مجمووه  

ورزشی  

 رفونجان

*  *  *   

10 
آپارتمان 

84 یموکون  
*  * *   * 

11 
ساختمان 

  هتا  یادار
 * * *   * 

12 

ساختمان 

 آجر پو 

 اکطاتان 

* *  *  * * 

گره 40خانه  13  * *  * *  * 

14 
ساختمان 

 نیلوفر
* *  *  * * 

15 
ساختمان 

 ترمه
*  * * *   

  
تحل جدول  از    یلیدر  آثار    15مر وم،  از  شاخ   نمونه 

ا  یمعمار نشانه  رانیمعاصر  آ  ی اکه  و  گذشته  تعامآ    نده یاز 

  ق ی کارآمد که از طر  ییهاشده اسک. نمونه  اسک،  هره گرفته

  را  ا آیاص یدر نما، معمار نینو  یفناور ایاستااده از موالت 

 ر آثار    یلیتحل  ی. مرورگذاردی ه منوه  هور م  دیجد  یانی 

ا  یارمعم تال   رانیمعاصر  موالت  و  اصالک  حوزه   در 

  نده، یدادن و تعامآ دو ماهوم گذشته و آ  یآشت  یمعماران  را
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  ی مشخوا  در طرح نما  را  یسنک و تجدد،  دوک و نوآور

  (4و  3 یهاجدول. ) سازدیم یمعاصر متجل یمعمار

 اصالت مصالح در نما یبند درجه انیب ؛یفاز منطق

  ک ی تکنولوژ  ی که از ا زارها  ،یو انضمام  یانتزاو   یمااه  یتالق

قضاوت نوطک  ه امور مطلق را    نیو همچن  کنندیاستااده م

  ی ریگ  یتوم  ی را  یداد  ول  تیتوض  کی ا منطق کالس  توانیم

مدل حوزه  و    یارا طه  یسازدر  محور  نوط  ایشئ    ، یامور 

پ  تواندیم  ی منطق فاز  یکردهایرو  اشند.   ده رن  شیماثر و 

اصالک  و  انیم ال،  ونوان ه م  اریسطت  اسک.    زان یدشوار 

اسک؟    یریگ قا آ گزار  و اندازه  ی نا  ا چه ا زار  کیاصالک  

ساختمان اصالک   ،یموالت  ارتطام  ا  در  آن  وملکرد  و  فرم 

سطت اصالک را  ا     یتوانیچگونه م   شود؟یم  یا ی چگونه ارز

که  ا    یموارد  یا یارز   ؟یده   تیتوض   ای   ی ونج  یکم  ریمقاد

نینری) ا   ییدوتا   یهاجمله قضاوت  قا آ  چگونه   وتند،ی( 

  ی ساال در حوزه اصالک معمار  نیپاسخ  ه ا  رد؟یگ یصورت م

و مداخالت    هایسازادهیکه تمام پ  یمه  اسک. از آنجام  اری و

 ه شکآ    ریمقاد  نیو ا  ردیگ یشکآ م  کردیرو  نی ا توجه  ه ا

مقاد  یآسان ن  ی اضیر   و  ی کم  ر ی ه  گزار    ن یا   وک،یقا آ 

 ه    یاسک. منطق فاز  تیقا آ توض  یراهکار توسط منطق فاز

  ی ا ازه  یریگ   یاسک. روند توم  کیمغز انوان نزد  زیرو  آنال

فرآ ما   یندهایاز  خ  نیمحتمآ  و  کارکرد  36اسک.     ری له   ]

فاز ورود  یمنطق    ک یتا  توان  ه    شودیم  ف یتعر  های ر 

  (4. )شکآ دیرس  یتشخقا آو  یقطع  یخروج

فاز  شطکه گوناگون  ی منطق  درجات  ط  ی  ا    " یدرست"  ف یاز 

ارزش ا  ی سازمان  را  کلکندیم  جادیخود  سازمان    ی . 

ک   ی فاز  یهامجمووه سطت  سه  وضو    یای ر  اسک:  استوار 

وضو   و  گذار  منطقه  مجمووه،  [.  37مجمووه     رونیدرون 

فاز  ن،ی نا را کالم  یمنطق  را  ه  یاصطالحات  صورت  ما 

 ر    یمنطق فاز  یکارکرد  وهی[. ش35    کندیم  فیتعر  یاضیر

،  "آنگاه-اگر "دانش    گاه ی، پا"گانهساز پنج  یمدول فاز"اسا   

استنتاج     ی فاز  ریو مدول ا  "انوان  یاستدلل  ندیفرآ" موتور 

 یاسک. مدول فاز  "یودد  ری ه مقاد  یفاز  یهامطدل نوطک "

احتمال   "،    " آیکامال  اص"صورت  پژوهش  ه  نیگانه در اپنج

،  "آیاص  ریاحتمال  ا  "،  "نظر داد  توانیصراحتا  نم"،    "آیاص

اصالک در    یا ی ارزش  انیموجود در    یهانهیگز   "فاقد اصالک "

 اسک.  یفاز انینما منططق  ا  

ا  اختار و ماه   ر اـس الک،   ی ندو درجه  یکارکرد  ک یـس اـص

  ی نما  یاصـالک در  ررسـ درجه   یا یارزشـ   یپژوهش  را نیا

 یمنطق یـسازمدل ،کندیم  ـشنهادیرا پ یمدار، مدل فازاـصالک 

گانه درجه پنج ندی ا فرآ ســـازدیکه متخوـــوـــان را قادر م

و  الک را تع  ک،یوـض طت اـص ازد و ـس تنتاج را ممکن ـس  نییاـس

(5کنند. )شکآ 

 

 یساز یفاز ندفرآی ساختار–5شکآ            مطلوک  یاتاق در  را ر دما  یدما  ریاز مقاد نموداری –4شکآ 

مشاهده ش  ی ا  ررس و  همچن  وهی آثار  موالت،  از    ن یاستااده 

مشخ     نینو  یهااز رو   یمنداتخاک شده در  هره  کردیرو

معمار  شودیم متعهد  ه  معماران  قالب   یکه  در  سرآمد، 

گذشته    یهارو  ساختارمند  قواود  و  اصول  و  ا  روزآمد 

  ی از معمار  یتیایک   شودیشدند که سطب م  ییمطتکر ترفندها

  ی ادرجه  جهیدرنتو     یاحوا  کن  دیجد  یارا در ارامه  شتهگذ

  ن ی. در ا ینی ها  طگذشته را در آن  آوی اص  ی ا معمار  وندیاز پ

  وه ی ا ش   یهمخوان  ی را  یسنت   ی تورف در الگوها  ق،یمواد

 ،یاتااق نشان از سادگ   نی. اشودیم  دهید  اریمعاصر  و  یزندگ 

تز و    ینییک   دارد  نماها  خال   ودن  نماها    جهک نیازاو 

اختوارگرا  یسادگ  ه ن  ییو  مدرن  . شوندیم  کینزد  زیدوره 

 نا،    یاصل  ی ها و نماهاگذشته، در پوسته  یدر معمار  چراکه 
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کمتر   م  صورت هموالت  االب  ا    شدندیساده  اهر  و 

 (1متنوب همراه  ودند. )نمودار  یهانقش 

موالت  کار رفته در نما،   ازلحاظمنتخب    یهانمونه  ی ررس   ا

  ی ا یدن  ی ا فناور  رانیمعاصر ا  یتعامآ اصالک در نماها  زانیم

و    یکارکرد  یهاوهیمنظور  ا ش  نی.  دشودی م  یا یمدرن ارز

ا  شدهی ررس  یکردهایرو جدول    نیدر  ططق   ه    4مطالعه، 

نوآورانه  ا موالت در  یتعامل  کردیچهار رو نما   در  رخورد 

موالت در   یر یکارگ  ه  یچگونگ  یا ی . درجه ارزشودیتوجه م

طر  آیاص  ینماها فاز  قیاز  اسک.  انجام   یمنطق  گرفته 

  ازلحاظ موالت    یریکارگ ه لحاظ نحوه  ه  یمورد  یهانمونه

گذشته  فرم  یکردهایرو از  مورد ماهوم  ا یگرا  گذشته  از  گرا 

آن در پنج    یفاز  تا عدر    ک ی استنتاج قرارگرفته و درجه وضو 

تعر انتها    فیجزء  در  و  الگو  ینما  15شد  ططق    ی منتخب، 

  ی هاجدولقرار گرفک. )  یا  یو ارزش  آیمورد تحل  آمدهدسک  ه

 ( 6و  5

 

 منتخب   یازدهیامت  یمدار  ا الگواصالک یموالت  ا نماها یتعامل یکردهاروی–5جدول 

 نام  نا شماره

 شیوه تعاملی نوآورانه  ا موالت
 ضریب وزنی جمله# 

سازیفازی   
موالت  

 -اصیآ

تکنیک  

 روزآمد 

موالت  

 -اصیآ

 تکنیک اصیآ 

موالت  

 -روزآمد

تکنیک  

 اصیآ

موالت  

- روزآمد

تریال اصیآ م  

2x 4x 2x x 

 2*  *   موزه هنرهای زیطا  1

 6*   * * یک خانه، دو نوآ 2

 2*  *   ساختمان سنگ نرم  3

1ساختمان کهریزک  4   * *  *6 

 3* * *   ارسی خانه  5

6 
ساختمان سازمان میراث 

 فرهنگی 
* *  * *7 

موکونی الهیه مجمووه  7  * *   *6 

 4*   *  سازمان حج و اوقاف 8

 6*  * *  مجمووه ورزشی رفونجان 9

84 یآپارتمان موکون 10  *  * * *5 

 2* *   *  هتا  یساختمان ادار 11

اکطاتان  ساختمان آجرپو  12  *  * * *5 

گره 40خانه  13  * *  * *7 

 5* * *  * ساختمان نیلوفر  14

 6*   * * ساختمان ترمه  15

 کنند. وزن  ر اسا  وامآ اصالک تغییر کرده اسک. موالت اصیآ و تکنیک اصیآ ضریب وزنی را تعیین می #
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 یفاز یا  یمدار  ه همراه ارزاصالک یموالت  ا نماها یتعامل یکردها روی– 6جدول 

 نام  نا شماره 
فازی  

 سازی 

مدار اصالک درجه ارزیا ی موالت در نمای   

 کامال 

 اصیآ
اصیآ احتمال   

توان  ی صراحتا نم

 نظر داد 

 احتمال  

اصیآ ایر   

فاقد  

 اصالک

      2*  موزه هنرهای زیطا  1

      6*  یک خانه، دو نوآ  2

      2*  ساختمان سنگ نرم  3

1ساختمان کهریزک  4   *6      

      3*  ارسی خانه  5

6 
ساختمان سازمان  

 میراث فرهنگی 
 *7      

7 
مجمووه موکونی  

 الهیه
 *6      

8 
سازمان حج و  

 اوقاف
 *4      

9 
مجمووه ورزشی  

 رفونجان 
 *6      

10 
  ی آپارتمان موکون

84 
 *5      

11 
  یساختمان ادار 

  هتا  
 *2      

12 
  ساختمان آجرپو 

 اکطاتان 
 *5      

گره  40خانه  13   *7      

      5*  ساختمان نیلوفر  14

      6*  ساختمان ترمه  15

 کنند. وزن  ر اسا  وامآ اصالک تغییر کرده اسک. موالت اصیآ و تکنیک اصیآ ضریب وزنی را تعیین می #

 افزار اکوآمنتخب  ا نرم  یاصالک نماها یا  یارز در یاپنج مرحله سازیفاز-1نمودار 

 آن منظور شده اسک(  یوزن ب ی هر نمونه  ا توجه  ه ضر ازیامت زانی)م
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 یریگجه یبحث و نت

مونظر  مورد  یهانمونه  در در  طراح  گذشته،   وندیپ  ری،   ا 

تعلق   نی نا در و  شودیکه  او  م  دهدی ه نما م  یاتیخووص

داشته  اشد.   زی گذشته ن  یاز معمار  ی ه دوره معاصر، رد و نشان

نوگرا  آیاص  یمعمار  ییافزا ا ه  داداه   نده،یآ  یگذشته و 

  ی شهر   ی نما   األخ   یمعمار  یتعامآ مطلوک در فضا  جادیا

اصل  یکیونوان   ه شهرسازان    نیتریاز  و  معماران  اهداف 

  ن ینو   یدستاوردها   ر تعامآ  یمتک  کردیرو  نی. اشودیمرتاع م

 .اوسک  یهادانوتهشیو پ نیش یپ یهانوآ اتیانوان  ا تجر 

  ی و  ازخوان  یرانیا  یمدار در معماراصالک   یالگوها  یا ی از

  ی ارزشمند  ا فناور  راثیم  نی نهاته در  طن ا  ی هاک یایمجدد ک 

.  شودیم  نیامروز  یساختار معمار  یموجب ارزشمند  نده،یآ

نما را خالقانه قوام    یاووار گذشته الگوها  یدرط  یرانیمعمار ا

 ا    ب یدر ترک   یملتعا  یکردیکه در زمان حال  ا رو   دهی خش

 از  دور   ه  یدیجد  ک یو روزآمد، روا  نینو   یووامآ و فناور

منجر    ک یدرنها  کردیرو  نینموده اسک. ا   جادیصرف، ا  دویتقل

سنن کهن    یا یو  از  یفرهنگ  ک ی ماقود هو   یها ه ارتطام حلقه

از تداوم    یارتطام خالقانه نشان  نی. اشودیم  نینو   یدر معمار

  ی کنون  روحی   ی دادن  ه فناور  مموحورکننده اصالک در قوا

 .اسک 

راهکارها  ی ررس  یراستا  در منتخب،   راه  در  یمتنوو  یآثار 

  ی و الگوها   یموالت نما تا انتقال مااه  ن یتریاقتطا  از  اهر

امر توسط معماران فاخر    نی. تحقق ا یرا شاهد  آی اص  ییاجرا

 قیگذشته و تلا  دارشهیر  یها ده یگرفتن از پدوام  قیو از طر

  ی ها کیتکن  ینی.  از  ک شده اس  ریپذامکان  ندهیآ  یآن  ا فناور

  ی مدرن، در آثار متعدد  یفناور  یوسو سمک موالت  ا    یاجرا

م   رینظ سازمان  ورزش  ،یفرهنگ  راثیساختمان    ی مجمووه 

اکطاتان، خانه     ره یگره و ا  40رفونجان، ساختمان آجرپو  

  ی از منطق فاز  یمندکه  ا  هره  یمطلب مذکور اسک. آثار  دیما 

  " آیکامال  اص"در زمره    یفناورو سنجش اصالک و    یا یدر ارز

 ییآثار  ا نگاه  ه الگوها و نظام فضا  نیاند. معماران اقرارگرفته

داشتند   ییهامجمووه  یدر طراح  یسع  ن،رایا  یسنت  یمعمار

دوگانگ در  نما  طرح  چگونگ  انیم  یا ی ر  یکه  در    یا هام 

اص  دهیا  یاجرا نو   آیکهن  ساختار    نده یآ  یفناور  نیو 

معمار ناوک وناصر کهن    ،یفکر   وهی ش  نیقرارگرفته اسک. در ا

صورت  موالت را در طرح نما  ه   یاجرا  آیاص  یهاکیو تکن

  ی نوگرا  یاالب معمار  انیو هوشمندانه در جر  فی ر  ییرد پا

  ی اانهیگرا   ب ی ترک   یکردهای رو  نی. چن کندیم  انیوور حاضر  

ت ک  دستاوردها  دی ا  م  ی ر   یتعامل  یالگو   تواندیگذشته 

  ی را  ه جامعه طراحان و معماران معرف  "یینوگرا  رمدااصالک "

کهن در    شهیاند  قینو  ا تلا  یفکر  انیاز  ن  یدیکه نو   دینما

  .وور حاضر اسک 

و گذشته    ندهیکردن آ  کیو نزد  ی وم  ای   یخیتار  یمعمار  قواود

اصالک  خش   ر یپذامکان  یکنون  روحی ه وناصر    دنیتوسط 

هوشمندانه  ر انتخاک   یدی ا ت ک   یاسک. در موج مدرن کنون

  ی زندگ   بیترک   یتال   را  ی ساخک سنت  ی هاکیو تکن  الیمتر

محقق   ارمدکهن و اصالک   یها وهیو امکانات مدرن  ا ش  دیجد

اشودیم فرا  نی.  در  نحو   یطراح  ندی قواود    ش یپال  ی ه 

  ی کهن طراح، جلوه و نمود خاص  ریکه  ا وطور از مو  شوندیم

در خدمک تاکر خالقو    یمیمااه  نی. چنا ندییدر کالطد اثر م

 دهندیرا شکآ م  ییفضا  یو ساختارها   هاهیمعمار، طرح ما

معاصر اسک. تداوم    ردر اث  یرانیا  یحضور معمار  کنندهانیکه  

اند  توانیرا م  یرانیا  یو استمرار معمار   ه ی ماو طرح  شهیدر 

جوک  زمانوطرح  دوره  و  مرحله  هر  در  که  کرد،    ، یجو 

 ه    ،یرانیا  آیاص  یمعمار  کی  فیت ل  ی را  یدیجد  یهاارز 

 شیشده اسک. خالق اثر  ا پالگذشته آن افزوده    یهاارز 

و فرهنگ گذشته، اثر    یارمعم   یودرون  ن یاصول و مضام  نیا

  ی خیتار  ی  ا دستاوردها  یدی تول  ندیفرآ  کیرا در    ن یمعاصر نو 

سرآمد  ی ه تحقق معمار  آی اص یو نمود  دهدیگذشته قرار م

  ق ی آن اسک که از طر نی. مطالعات صورت گرفته مط خشدیم

  ق یو مطالعه دق  تیاستااده صح  یو چگونگ  ک یایک   ی ازخوان

مانند خشک و    یموالت سنت  یریکارگ در  ه  یمشخوات فن

 نیساخک روزآمد  ا  یفناور  نهیدرزم  نیآجر و چوک و همچن

ساخک  نا    یاصالک گذشته و ارتقاء فناور  انیم  یروند تعامل

ساخک و    کیای هطود ک    اهدفسرآمد    یمعمار  جاد یمنجر  ه ا

 .شودیم ساختمان دیومر ما شیافزا
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 .گزار  نشده اسک   وندهیتوسط نو  ی: موردیو قدردان  تشکر

 ر    ی ا اوالم موافقک خود مطن  وندهی: نویاخالق  یهاهیدییت 

ا نشر  نیارسال  نظرجهاننقش  هیمطالعه  ه  مطالعات  و    ی، 
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