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 نقالب بر معماری و شهرسازی ایرانثیر اتحلیل تأ
  

 9، سجاد امیدوارفر *2، نیما بایرام زاده2صفر حاجی آقازاده 
 ، ایراندانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد مرند، مرند، ارومیه1
 ، ایراندانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه، ارومیه2

 دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه، ارومیه، ایران3
Nima.bayramzadeh@yahoo.com 

 

 

 

 چکیده
ی دنیا به انقالب، واژه ای نه چندان فراموش نشدنی که می توان کم و بیش گفت در بیشتر کشورها و شهرها

ب نقش به سزایی در آینده شكل گیری فضاهای شهری دارد به طوریكه هم می انقال .نحوی اتفاق افتاده است

تواند باعث شكوفایی شهر شود و هم نزول که در این میان میزان پیشرفت و نزول را می توان متناسب با آرمان 

قالب در های انقالب و هم مردمانی که انقالب را رهبری می کنند بستگی دارد. در این مقاله سعی شده نقش ان

بررسی شود. اطالعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی از  معماری و شهرسازی فضاهای شهری تغییر

منابع معتبر جمع آوری گردیده است و سعی شده با تحلیل و توصیف انقالب های مختلف، نقش انقالب را بر 

ه انقالب های صورت گرفته در بیشتر مواقع با توجه به مطالب ارائه شد معماری و شهرسازی ایران مشخص شود.

به یكدیگر شباهت هایی دارند و می توان این نتیجه را دریافت که برای عدالت و آزادی مردم صورت گرفته است 

در این بین واژی شهرسازی و معماری بزای این انقالب ها کمی گنگ می باشد به نحوی که در آرمان ها و 

نها اشاره نشده است و بیشتر در راستای بعد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاکید ایدئولوژی های هیچ یک به آ

  شده و به بعد کالبدی مناطق توجه خاصی نشده است.

 

 .انقالب، معماری، شهرسازی، ایرانکلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -2
مان ایدئولوژی و مكتبی است گیری هر انقالبی یک عنصر فكری و دو عامل انسانی مورد نیاز است. عنصر فكری ه برای شكل

(. هر چه این 231-234، 1313اند و دیگری رهبری)آیت،  گردد و عنصر انسانی نیز یكی مردم که انقالب بر پایه آن استوار می

 عناصر قدرت یابند میزان پیروزی انقالب افزایش می یابد.

پیچیده ترین پدیده های اجتماعی شناخته شده  نیز به عنوان یكی از« انقالب»انسان پیچیده ترین مخلوق خداوند است و 

است، هر یک از انقالب های بزرگ جهان در شرایط زمانی و مكانی خاص خود رخ داده است و انقالبیونی که در این انقالب ها 

عكس العملهای شرکت کرده و آن را به پیش برده اند دارای اندیشه ها، افكار، فرهنگ ها، ارزش ها و اهداف متفاوتی بوده اند و 

 (.111، 1311متناسب با شرایط جامعه و عملكرد حاکمیت از خود بروز داده اند)مومنی راد،

انقالب، واژه ای نه چندان فراموش نشدنی که می توان کم و بیش گفت در بیشتر کشورها و شهرهای دنیا به نحوی اتفاق 

ب نقش به سزایی در آینده شكل گیری فضاهای شهری دارد به افتاده است خواه به صورت فرهنگی خواه به صورت سیاسی، انقال

طوریكه هم می تواند باعث شكوفایی شهر شود و هم نزول که در این میان میزان پیشرفت و نزول را می توان متناسب با آرمان 

ر روی بعد اجتماعی انقالب های انقالب و هم مردمانی که انقالب را رهبری می کنند بستگی دارد. در این مقاله سعی شده بیشتر ب

 تاکید شود و همچنین نقش انقالب در تغییر معماری و شهرسازی فضاهای شهری آن بررسی شود.
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بیشتر شهرهای دنیا تقریباً به نحوی با واژه ی انقالب آشنایی دارند، از انقالب صنعتی گرفته تا انقالب جمهوری اسالمی ایران 

 رد شهرها شده اند.که هر یک به نحوی باعث تغییر رویك

هر انقالبی که در کشور رخ می دهد بی شک دارای شعار های خاص خود می باشد که مردم برای پیشبرد این شعار ها در این 

عرصه قدم می گذارند تا به خواسته خود برسند. معماری و شهرسازی ایران، دارای فراز و نشیب های گوناگونی بوده است، به 

صورت گرفته در ایران باعث تغییر شكل فضاهای شهری شده است. همچنین با توجه به اینكه در آن زمان نحوی که انقالب های 

که مردم در حال انقالب بودند  بیشتر مردم در روستاها ساکن بودند و انقالب باعث جلب توجه ساکنین به سمت و سوی مراکز 

آن دوران تاثیر گذار بوده است. در این مقاله سعی بر این شده  شهری می شد که این عامل نیز در دگرگونی معماری و شهرسازی

تا با بررسی انقالب های صورت گرفته در ایران و مقایسه آن ها با انقالب های دیگر نقاط، به تاثیر انقالب در شهرسازی و معماری 

 ایران برسد.

ی ؟ مدیریت منظر خیابان های تهران در دوره به سوی خیابان های انقالب»با عنوان « محمد آتشین بار»طبق نوشته آقای 

طی دوره انقالب اسالمی، علی رغم دغدغه ها و تاکیدات معنایی در مدیریت شهر، در هیچ یک از اسناد شهری « انقالب اسالمی

منظر  سیاست مشخصی برای مدیریت خیابان ها ارائه نشده است و این عدم توجه باعث شد نقش آن به عنوان یكی از مولفه های

شهری، در ادراک معنایی شهر تنزل پیدا کند. در در دهه چهارم این مدیریت، نگاه دو قطب پدید آورنده خیابان، حكومت و 

اجتماع، به شئون کالبدی در کف و جداره محدود شده است. در حكومت، نگاه بخشی و جزء نگر اسناد مدیریتی، خیابان را به 

با تعریض یا احداث، جنبه ترافیكی خیابان در الویت قرار گیرد و ابتدایی  34ر همچون دهه فضایی تبدیل کرده است که بار دیگ

 ترین شان خیابان به مهمترین بدل شود: خیابان به مثابه سرعت.

در اجتماع، بهره برداری از سرگشتگی قوانین در مدیریت خیابان فرصت آن را ایجاد کرد که با احداث ساختمان های متعدد 

 جنبه های اقتصادی خیابان در الویت قرار گیرد:خیابان به مثابه سرمایه. -خرید زمین، تراکم و تغییر کاربری –و تجاری  مسكونی

عدم توجه به شان معنایی خیابان در ادراک شهروندان از آن، منظری را برای خیابان های تهران رقم زده است که برخالف 

رفته از زندگی طبقه محروم یا متوسط جامعه نیست بلكه سرعت و سرمایه شخصی به شعار های انقالبی، درک عمومی از آن برگ

شناسه های اصلی آن تبدیل شده اند؛ چنین منظری که توجه آن بیشتر به طبقات مرفه جامعه معطوف است را می توان منظر 

 (.4، 1322کاپیتالیست نامید)آتشین بار، 

تجدید حیات گرایی و معماری » با عنوان «  مقدم،رضا علی؛عسكری مدجواد؛خبری،مح نژاد،محمد مهدوی»طبق نوشته 

مطالعات صورت گرفته نشان دهنده آن است که تجدید حیات گرایی « معاصر ایران در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی

پیروزی انقالب اسالمی  یكی از گرایش های اصیل و بسیار جدی در معماری معاصر ایران است، موضوعی که در سال های پس از

بر اهمیت آن افزوده شده است. به گونه ای که بسیاری از معماران و طراحان در بیان ایده های خود بر این نمونه ها تاکید می 

ورزند. دستاورد های کمی و کیفی پژوهش نشان دهنده آن است که اصول انسجام طرح، مفاهیم ساختارهای فضایی، شكل و فرم 

ح در بنا و ارتباط یک اثر با محیط پیرامون مهمترین نكاتی بوده اند که از سوی گروه های تجدید حیات گرا مورد توجه و بنا، مصال

قرار گرفته اند. نكته قابل توجه آن است که گرایش های تجدید حیات گرایانه و هویت گرا در معماری پس از پیروزی انقالب 

عمل را به خوبی طی نمایند و در راه رسیدن به موضوع های مورد نظر خویش موفقیت اسالمی نتوانسته اند فاصله میان نظر و 

چندانی کسب نكرده اند؛ هر چند نفس حرکت به سمت ریشه های فكری و مبانی اعتقادی مردم، خود دستاوردی قابل توجه به 

اسالمی در تمامی بخش ها شكل گرفت و با  –شمار می آید. حرکتی که با الهام از گرایش های وسیع مردم به احیای هویت ایرانی 

 (.142، 1312اهتمام معماران به عرصه حیات معماری معاصر ایران نیز وارد شد)مهدوی نژاد و همكاران، 

 

 سؤال و اهداف پژوهش -2
 سؤاالت پژوهش -2-2

 .آیا انقالب اسالمی ایران در معماری و شهرسازی ایران نقشی داشته است؟1

 عد از انقالب اسالمی ایران، در ایران اتفاق افتاده است؟. چه کارهایی ب2
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 اهداف پژوهش -2-2
 . نقش انقالب ها در معماری و شهرسازی1

 . مقایسه انقالب های صورت گرفته در جهان2

 . شناسایی عوامل مهمی که بعد از انقالب صورت گرفته است.3

 

 چارچوب نظری -9

 انقالب -9-2
گوید: کلمه انقالب در اصل از مصطلحات  ازان انقالب درباره پیشینه تاریخی این اصطالح میپرد هانا آرنت، از نظریه

اخترشناسی است که به واسطه اثر بزرگ کپرنیک در علوم طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار شد. این واژه در کاربرد علمی، 

ستارگان بود، حفظ کرد. در سده هفدهم واژه انقالب برای مند  معنای دقیق التینی خود را که دال بر حرکت دَورانی منظم و قانون

م پس از دگرگونی سیاسی در یكی از کشورها به کار رفت. در  1334بار به صورت یكی از اصطالحات سیاسی در سال  نخستین

جا  رود که در آن ر میبه کا -بویژه در ممالک غربی -معنای دیگر سیاسی، این کلمه درباره انتقال از عصر کشاورزی به دوره صنعتی

صنعتی شدن به همراه شهرنشینی حاصل از آن، بر آخرین مرحله توسعه این جوامع اثرات بسیار چشمگیری داشته است)آرنت، 

1331 ،33.) 

جا  اند که در این شناسی سیاسی، هر یک بر مبنایی خاص تعاریف مختلفی برای انقالب ارائه داده پردازان جامعه نظریه

انقالب، عبارت است از طغیان و عصیانی که مردم »کند:  گونه تعریف می شود. شهید مطهری انقالب را این از آن بیان می هایی نمونه

دهند؛ یعنی انقالب از مقوله عصیان و طغیان است علیه وضع  علیه نظام حاکم موجود برای ایجاد وضع و نظمی مطلوب انجام می

قالب دو چیز است: یكی نارضایتی و خشم از وضع موجود و دیگر آرمان یک وضع های ان حاکم برای وضعی دیگر. پس ریشه

 (.132، 1324مطهری،«)مطلوب

از نگاه شهید آیت اهلل سید محمد باقر صدر؛ انقالب، جنبشی سرسختانه و بر مبنای اصول مكتبی معیّنی است که با درک 

مامی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی و معیارها، اصول و های موجود، به دنبال تغییر و دگرگونی بنیادین در ت واقعیت

 (.124، 1300های حاکم است)جمیشیدی،  ارزش

های مسلط  ها و اسطوره آمیز داخلی در ارزش گوید: انقالب یک دگرگونی سریع، بنیادین و خشونت ساموئل هانتینگتون می

 (.Huntington ،1231 ،234های آن است) ای حكومتی و سیاسته جامعه، نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی، رهبری، فعالیت

ها، بُعد ارزشی و  دهد که یكی از ابعاد مهم در معرّفی انقالب با مروری بر سایر تعاریف اندیشمندان معاصر اسالمی نشان می

های انقالب  ترین خصیصه مدهها است. شاید تعریف انقالب از بُعد جامعه شناسی جامعیت بیشتری دارد؛ زیرا به ع مطلوبیت آرمان

توان انقالب را به معنای تغییر در ساختار حاکمیت و ساختارهای  کند. پس می که دارای ماهیتی اجتماعی است، اشاره می

 (.24، 1321) عیوضی، اجتماعی در نظر گرفت

 

 تفاوت انقالب با شورش -9-2

نتایج دنبال میشود. درشورشها، هدف مخالفان دولت معموالً در اهدافی است که با توجه به « انقالب»و « شورش»وجه تمایز 

رود. اما در انقالبها مخالفان  فراتر از اصالح یا جبران ناخشنودیی خاص، یاتغییر فرد یا افرادی در دولت، یا خط مشی دولت نمی

غلط یا شر معرفی میكند و میان دولت اهداف و انگیزههای خود را در یک ایدئولوژی میگیرند که نهادهای موجود را ازبیخ وبن 

الملل، و  دولت، نخبهها و گروههای مردمی دست به دست شود، تصور فوق را تغییر داده است. تغییر در فناوری، سیاست بین

اقتصادجهانی منابع تازهای در اختیار گروههای گوناگونی میگذارد و بعضی دولتها را قویتر و بعضی دیگر را ضعیفتر میكند. این 

والت خصوصاً در کشورهایی چشمگیرتر است که کامالً درگیر رقابت استراتژیک ایاالت متحده آمریكا و اتحاد شوروی بودهاند. از تح

مثالً در ایران، نیكاراگوئه، افغانستان، لهستان،  -این رو، انقالب )و تالش برای انقالب( در اواخر قرن بیستم به وفور دیده شده است

 (.134، 1322 همچنان از ویژگیهای مستمر سیاست جهان خواهد بود) چاویشان، و احتماالً -فیلیپین

 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 تخصصی شـباک-نشریه علمی
 

 

34 

 

 

 انقالب های مهم جهان -9-9
 جمهوری اسالمی ایران 1350. انقالب 1

با همراهی اکثریت مردم از قشر های مختلف، بازاریان، روشنفكران و  1350انقالب جمهوری اسالمی ایران در بهمن ماه سال 

. با رهبری حضرت امام خمینی، با حكومتی ظلم ستیز و خواهان عدالت، آزادی و استقالل در ایران شكل گرفت. از روحانیان و ..

طرفی چون این انقالب در راستای حاکمیت الهی شكل گرفته است مردم به آن اعتماد داشته و همه جانبه آن را حمایت می 

 کنند.

 رانجمهوری اسالمی ای 1350ایدئولوژی انقالب  1-1

و « نه غربی، نه شرقی»و « استقالل،آزادی، جمهوری اسالمی»را با شعارهای 1350حضرت امام خمینی رهبری انقالب 

ایدئولوژی اسالمی و حمایت اکثریت مردم ایران بر عهده داشت. این انقالب دارای حاکین مطلق الهی و بر مكتب شیعه استوار بوده 

 است. 

 میالدی فرانسه 1012.انقالب 2

انقالب فرانسه زاییده شورش توده مردم ناشی از مشكالت، نابرابری ها، فشار ها، ظلم و ستم و استبداد حكومت سلطنتی و 

اشراف بود. در فرانسه آن روز هم مثل دیگر کشورهای اروپای غربی مشكالتی وجود داشت و انقالب فرانسه مجموعه حوادثی است 

نس تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشت و تحول بزرگی در ساختار اجتماعی، سیاسی، تاریخی که بعد از بیداری مردم به دنبال رنسا

ساله خاندان  1544فرانسه و اروپای آن روز به وجود آورد. انقالب فرانسه اولین جنبش مردمی اروپا بود که به فروپاشی حكومت 

نجامید و پایه های حكومت های سلطنتی اروپایی را لرزاند. ) ا1022میالدی تا لویی شانزده  451سلطنتی فرانسه (از کلویس اول 

 (.13، 1331مرکب از نمایندگان اشراف، کلیسا و توده مردم آغاز شد)رضیئی، « مجلس طبقاتی عامه» انقالب با شروع کار 

 میالدی فرانسه 1012ایدئولوژی انقالب 1-2

 به همراهی شعار آزادی و عدالت بوده است. ایدئولوژی انقالب فرانسه لیبرالیسم بر مبنای اومانیسم، که

 

 روسیه 1210. انقالب 3

روسیه میان دو وضعیت  1210طبق گفته دکتر مازیار بهروز دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ایالتی در سانفرانسیسكو انقالب اکتبر 

با یكی از کابوس های قرن بیستم،  سرگردان است. از یک سو امید های اتوپیایی آن و از سوی دیگر پیوند خوردن این انقالب

 .(online.sfsu.eduاستالینیسم)

 روسیه 1210ایدئولوژی انقالب 1-3

های مارکس و البته با لحاظ نمودن مسائل داخلی روسیه در آن و کم و زیاد کردن  ایدئولوژی انقالب روسیه برگرفته از آموزه

با توجه -شكل گرفت. ایدئولوژی انقالب روسیه « ای جهانی گستره»با و « تضاد طبقاتی»و « اقتصاد»برخی موارد آن، حول محور 

اساساً طرفدار آزادی نیست، اما این وجه اشتراک را با نظام کاپیتالیستی دارد که  -وارد است« کاپیتالیسم»به نقدی که بر مبانی 

مترادف بود با دولتی کردن. یعنی وسایل تولید و  ی انقالبیون روسیه اند. عدالت در اندیشه گرفته نشأت « عقل اومانیستی»هر دو از 

 (.farsi.khamenei.ir )رسید گرفت و تنها یک نان بخور و نمیری به مردم می توزیع باید در اختیار دولت قرار می

 

 الجزایر 1232. انقالب 4

یت خود و فرانسوی کردن الجزایر فرانسوی ها با اعالم اینكه الجزایر بخشی تجزیه ناپذیر از فرانسه است سعی در تثبیت موقع

یكی از اقدامات گسترده مهاجرت فرانسوی ها و اشغال خانه و کاشانه الجزایری ها به « همانند سازی»داشتند. اجرای سیاست 

منظور تغییر بافت جمعیتی این کشور صورت گرفت. مكتب اسالم و نهاد های مذهبی آن همچون حجاب محكم ترین سد در 

گران فرانسوی ها بود لذا آنان تالشی فراوانی در راستای مقابله با فرهنگ اسالمی در این کشور آغاز کردند، شكار پیش پای اشغال

مبارزان و کشتار مردم مسلمان توسط نیروهای امنیتی و ارتش سری فرانسه در سال های متمادی اشغال و تجاوز کارنامه ای سیاه 

ادامه داشت در  1232، مبارزه استقالل طلبانه مردم وارد دور تازه ای شد که تا سال 1245ال از استعمار را در الجزایر رقم زد. از س

سال مبارزه خونین به استقالل رسید و با  132این سال ملت پایدار و مقاوم این کشور با تحمل دردها و رنج های طوالنی پس از 

 (.122-110، 1311انسه نمود)مومنی راد،دادن بیش از یک میلیون شهید شكستنی تلخ را نصیب استعمار فر

 الجزایر: 1232ایدئولوژی انقالب 1-4
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گرچه اکثریت مردم الجزایر مسلمان بوده و با الهام از اندیشه های مذهبی مبارزه گسترده ای را بر علیه اشغالگران فرانسوی 

تمسک بر فرهنگ اسالمی هدایت می شدند ولی  آغاز کردند و در طول سالیان متمادی مبارزه نیز همواره توسط رهبران مذهبی با

در سالهای قبل از استقالل و بعد از آن، به علت عدم توجه کافی به اسالم اصیل در مبارزه از سوی رهبران، حرکت نهضت به سوی 

 (.122-110، 1311ناسیونالیسم و ملی گرایی شدید و سوسیالیسم گرایش پیدا کرد)مومنی راد،

 

 چین 1242. انقالب 5

یكی از مهمترین حوادثی که بعد از انقالب چین رخ داد انقالب فرهنگی آن کشور به رهبری مائو بازگرداندن آن قسمت از 

حیات فرهنگی و سیاسی چین به خط اصیل ایدئولوژیكی بود که از راه اصلی منحرف شده بود. مائو معتقد بود که اگر انحرافات را 

لنینیسم خواهد خورد. لذا  از مردم و خصوصاً گارد های سرخ که بدین  –بر مرام مارکسیسم  نادیده بگیرد بتدریج ضربه هولناکی

منظور از جوانان متعصب و مغرور تشكیل شده بود، خواست که مقامات حزبی و دولتی را که متهم به لغزش و انحراف بودند مورد 

ز خط مائو و اندیشه های او جانبداری نمی کند مورد انتقاد و چون و چرا قرار دهند، آنان نیز هر مقامی را که خیال می کردند ا

بازجویی و افشا گری قرار می دادند. هر چند هدف مائو در این میان تامین شد ولی انقالب فرهنگی اختاللی عظیم در صنایع و 

اط برخوردهایی خونین که شبیه کشاورزی چین پدید آورد و اختالف و درگیری بین رهبران چین را افزایش داد و در بسیاری از نق

 (.434، 1332جنگ داخلی بود، پدید آورد)امامی، 

 چین: 1242ایدئولوژی انقالب 1-5

لنینیسم بود که به شكلی از انقالب روسیه الهام گرفته شده بود. اما مائو  –ایدئولوژی و جهان بینی انقالب چین، مارکسیسم 

کشور را با تكیه بر دهقانان از روستاها آغاز کرد و کارگران را هم با خود همراه نظریه مارکسیسم را تغییر داد و انقالب آن 

ساخت.مائو در شرایطی که جامعه چین هنوز صنعتی نشده بود با تكیه بر دهقانان و کشاورزان انقالب چین را رهبری کرد. )مومنی 

 (122-110، 1311راد،

 

 روش شناسی -4
ر ابتدا برای دریافت مفهوم عنوان مقاله به بررسی دو عامل انقالب و انقالب های صورت پژوهش حاضر ماهیتی توصیفی دارد. د

گرفته پرداخته شده است که این مطالب از منابع معتبر کتابخانه ای که شامل کتاب ها و مقاالت علمی می باشد جمع آوری شده 

ا تحلیل و توصیف نموده و به مقایسه ای بین آنها تا انقالب های مهمی که در جهان رخ داده است ر همچنین سعی شدهاست. 

پرداخته شود. در بخش بعدی نیز به بررسی و تحلیل تأثیر انقالب اسالمی بر معماری و شهرسازی ایران بررسی شده است و در 

 کارهایی که بعد از انقالب جمهوری اسالمی ایران اتفاق افتاده است ذکر گردیده است. انتها

 

 یافته ها -5

 تحلیل تاثیر انقالب بر معماری و شهرسازی ایران  -5-2
 در رابطه با تحلیل تأثیر انقالب بر معماری و شهرسازی ایران می توان به سخن بزرگان پرداخت که به صورت زیر است:

 ایرج اعتصام: -2-2-5
انقالب ما انقالب "که می گوید: آنچه از شعارهای اصلی انقالب در پوسترها به خاطرم است، مطلبی ازآیت اهلل بهشتی است »

.شور وشوق انقالبی معماران جوان در آن زمان می توانست با تجزیه وتحلیل مستمر این شعار و سایر ایده آل های "ارزش هاست

انقالب،راه تازه ای از نحوه تعلیمات معماری را ارائه دهد؛ که در تئوری وعمل حرف تازه ای در طراحی و اجرا داشته باشد. 

تاسفانه جنگ هشت ساله ایران و عراق، اولویت ها را تغییر داد. بدیهی است در زمان جنگ، مسئله اصلی نجات مملكت بود، نه م

نجات تئوری وطراحی معماری! کما اینكه بسیاری ازدانشجویان و مربیان دانشگاهی نیز راهی جبهه های جنگ شدند. در این بین 

عنوان انقالب فرهنگی صورت گرفت؛ نارسا، عجوالنه و تابع احساسات بود که نتیجه آن  تغییراتی که در برنامه معماری تحت

افزایش بی رویه دروس نظری و کم شدن حجم طراحی شد و این صرفا یک جابه جایی نامناسب بود، نه متكی بر مفاهیم ایده آل 

ازهای شهری اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی بعد ازخاتمه جنگ وآغاز بازسازی ها)دوران سازندگی(،ساخت و س های انقالب.
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سرعت گرفت، ولی نه با آن دیدگاه های انقالبی مورد انتظار، بلكه با تقلید بی کیفیت از نمونه های خارجی که از طریق مجالت 

 (14، 1311)اعتصام، « خارجی و اینترنت در دسترس معماران قرار می گرفت.

 

 زاده: حسین سلطان -2-2-5
رهای اسالمی را می توان مهم ترین پدیده ای دانست که پس از انقالب اسالمی مورد توجه قرار گرفت و بازتاب آن احیای هن»

در معماری به چند صورت متجلی شد. در عرصه طراحی و ساخت مجموعه های بزرگ فرهنگی و عمومی نیز تحوالتی صورت 

ی، طاق و قوس و بعضی مصالح سنتی مانند آجر، کاشی و برخی گرفت و به بعضی از عناصر معماری ایرانی مانند حیاط مرکز

تزئینات مانندکاشی کاری و کاربندی روی آورده شد. طراحی و ساخت آثار متعددی با توجه به خصوصیات معماری ایرانی طی 

ه های کافی نظری و دهه اول و دوم انقالب صورت گرفت. اما به سبب آنكه رویكرد های موجود بیشتر جنبه شكلی داشت و پشتوان

فكری نداشت و از جنبه خالقیت و نوآوری بهره مند نبود؛ به تدریج از سوی بسیاری از معماران و حتی کارفرمایان کنار گذاشته 

شد و در همین دوره آثار متعددی اجرا شد که نه تنها از فرهنگ اسالمی در آنها آثاری دیده نمی شود، بلكه گاه ساده ترین اصول 

ه های معماری ایرانی نیز در آنها به کار گرفته نشده است. از نمونه های شاخص این آثار، ساختمان جدید مجلس شورای و نشان

 (15، 1311سلطان زاده، «)اسالمی و ساختمان فرودگاه بین المللی امام خمینی است.

 

 :امیربانی مسعود -9-2-5
ی تحت تأثیر دو پدیده موازی قرار گرفتند. اولین آنها، اندیشه ها و پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، معماران ایران

کارهای ساخته شده معماران قبل از انقالب اسالمی بود که سودای آشتی دادن معماری مدرن با سنت و فرهنگ ایرانی را در سر 

ان اول نیز پررنگ تر و تإثیرگذارتر بود، می پروراندند؛ دومین جریان تأثیر گذار، که ریشه در تمدن و فرهنگ غرب داشت، و از جری

میالدی در معماری اروپا و آمریكا  04و  34آشنایی معماران ایرانی با جنبش پست مدرن کالسی سیسم )پومو(، که بین دهه های 

دن میالدی بود. معماران بعد از انقالب اسالمی سعی در سوق دا 24شكل گرفته، و جریانات معماری پست مدرنیته در دهه 

 (13، 1311)مسعود، « معماری ایران به سوی هویتی آزاد داشته اند.

 

 برنامه های توسعه ای بعد از انقالب اسالمی در ایران: -2-5
 برنامه های توسعه عمران: -2-2-5

 به طول انجامید و از موارد مهم آن می توان به: 1332تا  1350برنامه ششم عمرانی که در بین سال های 

 ه نفوذ. بحث حوز1

 . برنامه های آماده سازی زمین2

 . مكانیابی3

 . شهرهای جدید4

 . استفاده از ابزارهای منطقه ای.5

 

 برنامه های توسعه، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقالب -2-2-5
ه منظور در این برنامه ها مواد و عناوین قابل توجهی در مورد اهداف آن ذکر شده است که از جمله آنها توجه به شهرها ب

کنترل رشد بی رویه آنها و جلوگیری از تمرکزگرایی در تهران و شهرهای بزرگ و همچنین برنامه های تهیه و تأمین مسكن را می 

توان نام برد. این اهداف بنا به دالیلی چون جنگ و بودجه بسیار زیادی که صرف آن شد، نتوانست به موفقیت کامل برسد. در زیر 

 ری اسالمی ایران پرداخته شده است:به برنامه های جمهو

. برنامه اول: تأکید این برنامه بیشتر بر روی خصوصی سازی، آزاد سازی و صنعتی کردن کشور بود. همچنین از ویژگی های 1

این دوره می توان به توجه به خدمات شهری، و زیباسازی شهری و توسعه شبكه های حمل و نقل درون شهری نام برد که از 

 شروع و پس از تهران به سایر شهرها سرایت کرد.  اصفهان
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. برنامه دوم: برنامه دوم بیشتر بر محورهای توسعه کشاورزی و توریسم استوار بود. همچنین از ویژگی های این دوران می 2

می  توان به فصل عمران شهری بودن که زیربخش های امور اجتماعی در برنامه دوم توسعه بود به شهر همانند یک بخش

 نگریست.

. برنامه سوم: در برنامه سوم جمهوری اسالمی ایران برای نخستین بار، برنامه ای با هدف فرابخشی تدوین گردید و محور 3

 (112، 1322برنامه، توسعه کشاورزی بود.)رضایی و همكاران، 

 

 برنامه های صورت گرفته بعداز انقالب اسالمی ایران -9-2-5
در ایران بعد از انقالب جمهوری اسالمی ایران در راستای افزایش عملكرد و بهبود ات صورت گرفته همچنین با توجه به مطالع

 بخشی به مناطق شهری برنامه های هایی صورت گرفته است که به صورت زیر است:

پس از  . تشكیل شورای عالی طرح های انقالب به عنوان اولین اقدام جهت تدوین برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت1

 1351انقالب در سال 

 1351. تشكیل سازمان عمران و اراضی شهری در سال 2

 1334. تصویب قانون اراضی شهری در سال 3

 1331. تهیه طرح موقت حفظ و ساماندهی شهر تهران توسط وزارت مسكن و شهرسازی در سال 4

 1331. تصویب قانون تشكیل شوراهای اسالمی در سال 5

 1333های توسعه، عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها به جای طرح های جامع در سال . شروع تهیه طرح 3

 1333.تصویب قانون زمین شهری در سال 0

 1331.شروع برنامه پنج ساله اول توسعه بعد از انقالب در سال 1

 و ... 1304.شروع برنامه پنج ساله دوم توسعه بعد از انقالب در سال 2

 بعد از انقالب در زمینه معماری و شهرسازی شهرها بیشتر اندیشیده شده است. بنابراین می توان گفت

 

 گیرینتیجه
انقالب های صورت گرفته بیشتر بر روی واژه آزادی و عدالت در حال حرکت هستند و در این بین هیچ یک از انقالب ها نقش 

بیشتر به خاطر مشكالت وجودی مردم و عدم رضایت  مفیدی در راستای تغییر معماری و شهرسازی شهر ها قدم برنداشته اند و

آنها از حكومت را نشان می دهد چه بسا بهتر بود با توجه به انقالب صورت گرفته در عرصه های معماری و شهرسازی قدم 

سالمی ایران همچنین با توجه به واژه انقالب، بنظر می رسد انقالب ا برداشت تا زمینه های انقالب صورت گرفته استوارتر باشد.

بیشتر به بعد اجتماعی توجه داشته تا به بعد کالبدی و به همین خاطر در بعد اجتماعی اثرات فراوانی را از خود برجای گذاشته 

 است.
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