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  شناسی مبانی ساختارشکنی معماری ایرانتغییرات بنیادی در آسیب

 
 2امیرحسین فرشچیان، 6شیما هاشمی

 کردستان.، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه ایرانمهر قروه -1
 ایران.، تبریزدانشجوی دکتری تخصصی معماری اسالمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی  -2

Shima.hashemi.ae@gmail.com 
 

 

 چکیده

 یپساساختارگرای و ساختارگرایی در آن تولد یهاشهیر که، است معماری به فلسفی رویکردی دیکانستراکشن

 توسط، وی یهاشهیاند و دریدا ژاک فلسفیهای کتاب نخستین انتشار از پس سال بیست حدود در. باشدیم

 معماری درباره اندکی نوشتارهای. شد دنبال معماری دنیای در و گرفت قرار توجه مورد معماری منتقدان و معماران

 بر دهندینم توضیح هاآن از کدامهیچ، است محسوس هاآن در کمبود این که دارد وجود ایران دیکانستراکشن

 مسائل، طهمربو تعاریف از بعضی ارائه با منظور این به. خوانندیم دیکانستراکشن را بنایی سبک قراینی چه اساس

 این .است گرفته قرار بررسی و معرفی مورد آن اول درجه مفسران و دریدا به ارجاع طریق از دیکانستراکشن اصلی

 هاهشیر، آن اختصاصی مالحظه با ادامه در، است معماری در دیکانستراکشن کاربردی وتر مناسب درک الزمه که امر

 شیوه این راث تحلیل نهایت در و شودیم دنبال مرتبطهای نمونه ارائه با دیکانستراکتیویسم معماری یهاپشتوانه و

 ارجست این لذا. شوندیم بررسی و معرفی شیوه این به نزدیکهای نمونه برخی و بررسی ایران معاصر معماری در

 و یاکتابخانه شیوه به اطالعات آوریجمع طریق از دیکانستراکشن معماری یهایژگیو مطالعه با دارد نظر در

، هآمددستبه اطالعات محتوای تحلیل و مقایسه، توصیف طریق از ایران در موجودهای نمونه با هایژگیو تطبیق

 رد ایران معاصر معماری در دیکانستراکشن شیوه. دهد قرار بررسی مورد ایرانی هاینمونه در را سبک این ریتأث

 .باشد معماری طراحی برای اصولی روشی راهگشای تواندیم و ردیگینم قرار گذشته معماری با تقابل

 

 شناسی.دیکانستراکشن؛ معماری معاصر؛ ایران؛ مبانیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -6

است. این سبک متأثر میالدی آغاز شده 31که از اواخر دهه  پساروندگراست یاز معمار اییافتهتوسعه سبک ساختارشکنی

کاری عالقه به دست، تکه کردنآید. این سبک با تکهبه حساب می نشانه شناختی است که شکلی از تجزیه و تحلیل واسازییه ازنظر

شم ه چب ساختار و پوشش ساختمانیچنان جا کردن عناصر معماری اشکال مورب که با تحریف و جابه، وسته اثرسطح ساختار یا پ

بینی بودن و هرج و مرج مهارشده پیششود. ظاهر بصری ساختمان است که سبک ساختارشکنانه را با غیرقابلشناخته می، آیدمی

پایانی قرن گذشته مطرح شد. از فلسفه و با دریدا آغاز شد و پایش  ٔ  هساختارشکنی بحثی است که در ده دغدغه .کندمشخص می

فکران بحث روز بسیاری از روشن داندیدیگر کشید این موج جدید که دوران ساختارگرایی را خاتمه یافته م یهابه بسیاری عرصه

 کرده است. دایادبیات و سینما جایگاه قوی پ ها ازجملهاست. در بسیاری از کشورها ازجمله ایران نیز راه یافته و در شماری عرصه

فه و فلس، ریتفس، مضرابی حضوری واضح ندارد اما از آنجایی که نحوه تفکرتجسمی و معماری نیز گرچه به صورت تک یدر هنرها

طور اخص معماری دارند. برانم که در تحقیق پیش رو فلسفه دریدایی را کنکاش نموده و انکاری بر هنر و بهغیرقابل ریرخدادها تأث

ساختارشکنی رویکردی است فلسفی که در مقابل هر نوع محور گرایی  .بین این فلسفه و معماری را بررسی کنم یهایوابستگ
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یی دارد که از نقاط مرکزی به وجود آمده است. هاتقابلگرگون کردن تضادها و ایستاده و با از بین بردن محور آن تالش در د

از آن بگریزیم. به همی علت است که  میتوانینمو  شودیمساختارشکنی نوعی زندگی است که با نهایت هستی ما آشکار و ظاهر 

ئله ت و اقتدار است. ساختارشکنی این مسبلکه موضوع بحث قدر باشدینمدانش و حقیقت موضوع بحث ساختارشکنی  شودیمگفته 

 .کندیمبلکه با روشی خاص با آن زندگی  کندینمرا حل 

 

 هدف تحقیق -2

گفت که بحث پیرامون چگونگی شکل گرفتن سبک دیکانستراکشن از علل اصلی انجام آن  توانیمدر تبیین اهداف این تحقیق 

ی هادهه درگیری یک سبک از معماری و تأثیرات آن بر معماری ایران هستیم که است به عبارتی در این پژوهش به دنبال روند شکل

صول حاکم و ا هافلسفهی انتقادی به هانگرشسی تحوالت در روند با برر نیا معماری را شکل داده است. نیترمتنوعاخیر بیشترین و 

و اصول انتقادی خود را  هایتئورظهور رسانیده شده و در قالب یک سری  عرصهبه  31و  31 دههمدرن بر دوران مدرن و پست

 شکل داده است.

 

 پیشینه تحقیق -0

که در پی فروریزی یکپارچگی معماری رخ نموده  باشدیمی دوره معاصر هایژگیومستقیم فلسفه بر معماری از  تأثیرگذاری

است. پیوند بخشیدن مستقیم میان این دو دانش جای بسی تعمق دارد و انتقادات بسیاری بر آن وارد است. ازنظر دریدا معماری هر 

را محل مناسبی برای به همین دلیل است که دیکانستراکشن معماری  آوردیمرا به نظم در  شودیمآنچه که فرهنگ غرب نامیده 

حمله دریدا به حقایق اساسی معماری به اندازه حمله وی به حقایق اصلی فلسفه واجد اهمیت  رسدیم. به نظر ابدییمبروز خویش 

 د. ازوجود ندارن اصالً اندکردهیی که همه چیز در معماری از آن رشد هاشهیرالملل و باشد. بر اساس این اندیشه بهترین را سبک بین

 حقیقت مطلق و تغییرناپذیری خواه کالسیک خواه مدرن و خواه مربوط به هر دوره دیگری موجود نیست. واسازی برنامه, این رو هیچ

که هیچ چیز در معماری مطلق نیست و کوشش برای یافتن مطلق محکوم به  ردیگیمو یا سازه اساس معنایش بر این قرار  فرم

نستراکشن اصلی دیکا ارکانو نه الهیات زیرا بنابر گفته دریدا یکی  ماندیمنیستی است. بنابراین در معماری نه وجودشناسی باقی 

 شناسی است.محدود کردن هستی

 )نگارنده براساس آثار انجام شده(.نبه سبک ساختارشکو خارجی ی داخلی هاپروژه: 6جدول 

 معمار محل اجرا نام پروژه

 جودت شاهرود دانشگاه پرستاری مامایی

 جودت تهران فرهنگستان جمهوری اسالمی

 ایروانیان شیراز باغ بلند شیراز

 ایروانیان شیراز 15شماره خانه 

 پیترآیزمن کلومبوس آمریکا مرکز هنری وکسنر

 برنارد چومی پاریس پارک دوالویلت

 

 سؤال تحقیق -4

 ی فلسفه ساختارشکنی چگونه وارد عرصه معماری شده است؟هایتئورمبانی و  -1

 اساس ورود ساختارشکنی در معماری ایران چه بوده؟ -2
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 سبک دیکانستراکشن -5

در این ارتباط سه  1313در سال  دایدر گذاری شد.مکتب دیکانستراکشن توسط ژاک دریدا فیلسوف معاصر فرانسوی بنیان

بنیان  نیتریاصل (.3 ص ,1931تقی زاده,) و تمایز و در باب گرماتولوژی منتشر کرد. نوشتار کتاب با عناوین گفتار و پدیده,

ی اساسی هارسشپکه سرتاسر تاریخ غرب را شکل بخشیده و بنیانی برای  باشدیمگیری دیکانستراکشن نقد متافیزیک حضور شکل

ر دیگری ب هاآنو پوشیده از مقوالتی دوقطبی است که همواره یکی از  باشدیممتافیزیک متکی بر حضور  نیا لسفی بوده است.ف

رنگ دارد و یا به عبارتی دیگر این دوگانگی در سلسله مراتبی و کم باواسطهرجحان یافته و بخش دیگر یا در غیاب است یا حضوری 

و اعتبار یک قطب بر قطب مقابل خود بیشتر است. دریدا سابقه این گرایش به حضور را در دوران  که در آن ارزش ردیپذیمتحقق 

 (.1939، انصاری).ابدییمافالطون 

در ارتباط با واسازی پاسخ داد. دریدا در این مصاحبه بیان  هایبدفهممنتشر شد به  1333ی که در سال امصاحبهژاک دریدا در 

 ؤالسوی در پاسخ به  دهدیمکرد واسازی یک فلسفه یا یک روش یا یک مرحله دوره بندی یا یک لحظه نیست. بلکه واسازی رخ 

ال بر این نیست که د و دهدآیا واسازی یک روش است؟ بیان داشت واسازی سلبی و منفی نیست واسازی چیزی است که روی می

دیوید ام ) ی و منفی نیست.سلب نیست, انهدام که واسازی تخریب, امداشته. من همواره تأکید دهدینمایجاد یا ساختن رخ 

 گذاری شد. دریدا با ساختارگراها مخالف(. مکتب فکری دیکانستراکشن توسط ژاگ دریدا فیلسوف معاصر فرانسوی پایه2111بوژه,

ی قومی هر لحظه تغییر هاوهیشمنیم فرهنگ و  میمانیغافل موقتی ما به دنبال ساختارها هستیم از متغیرها  است و معتقد است

ی هاقابلتی دوتایی موضوع دیگری است که دریدا نقد کرده است, هاتقابل صحیح باشد. تواندینمپس روش ساختارگراها  کنندیم

 و بد همواره در فلسفه غرب مطرح بوده است. کین و زشت, بایز و نوشتار, گفتار و عین, ذهن و زن, مرد روز و شب, همچوندوتایی 

ی به نظر دریدا هیچ ارجحیتی وجود ندارد. او این منطق را ول زمان افالطون تا کنون همواره یکی بر دیگری برتری داشته است. از

 (.1933قبادیان,) .داندیمسیاه و سفید و مسئله یا این یا آن را مردود 

دریدا به این نکته اصلی اعتقاد دارد که نه تنها این دوگانگی بر اساس تضاد دو قطب است بلکه همواره آشکارا یا نهان یکی از 

زشتی به معنای از شکل افتادگی مورد زیباست بدی به معنای سقوط  شوندیمدیگری پنداشته  ٔ افتادهاز شکل  ٔ گونهدو قطب 

دارد  ی( جادرست است و...به بیان دیگر این دو قطب همواره در پایگانی )سلسله مراتب ٔ افتادهاز شکل  ٔ گونهنیکی است نادرست 

گذاری عملی پایگان منجر شده است گذاری همواره به بنیانکه در آن ارزش یکی بر دیگری است. این باور به دوگانگی و این ارزش

از هر  توانیمو غیاب برتر دانسته است. به نظر دریدا  زیتما فاصله,را از  (ی و حضور )در زمان و مکانهماهنگ و دست آخر وحدت,

آغاز کرد و به وجود آن پایگان پی برد. فرا شد دنبال کردن معنا به هیچ رو حضور معنا نیست و در جریان خواندن  هایدوگانگیک از 

در  دایرد کنی نه یک مفهوم بلکه یک کنش است.که در خود انکار معنای نهایی است. شالوده ش شوندیمشمار آفریده معناهای بی

رد که برگردان برابر ژاپنی تأکید ک افتنپاسخ به توشی هیکوایزوتسو پژوهشگر ژاپنی در باب تشریح معنای دقیق شالوده شکنی در ی

واژگان برابر باید همان چیزی  . واژه یاستی( نیک واژه )یا برابر واژه فرانسوی لزوماًبه ژاپنی یا هر زبان دیگری 1دیکانستراکشن  واژه

 .دیگویمرا روشن کنند که این واژه 

الوده از میان بردن ش هدف شالوده شکنی یک متن به معنای ویران کردن آن نیست, دیآیمبرخالف آنچه در نگاه نخست به نظر 

کنی را شالوده ش دیگویم دایدر ست.نیست تا نشان دهیم که فاقد معناست. شالوده شکنی از ویرانی دور و به تحلیل متن نزدیک ا

 کنندیم لیتأوای منفی گونه. هرچند بسیاری آن را بهرودیمبه یک روش تقلیل داد و به تحلیل...فراتر از نقد و ایده نقد  توانیمنه 

کامالً رسمی با اهمیت آن را به عنوان تالشی ، منتقدان سبک ساختارشکنی (.1931احمدی,) اما باید دانست که موردی منفی نیست.

یگر منتقدان . دکندیتعبیر م” تافته جدا بافته” یا همان” گرا و جداشدهنخبه“عنوان . که کنت فرامپتون از آن بهنندیبیاجتماعی کم م

هر در  تواندیم، اینکه این سبک فرآیندی عملی نیست لیاعتقاد دارند که به دل، مشابه کسانی که در فلسفه ساختارشکن هستند

فی فلس یهاکه شالوده شودی. امروزه احساس مبردیچیزی که معمار آرزو کند حاصل شود و اینکه این سبک از کمبود ثبات رنج م

                                                           
1 Deconstruction.. 
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شناسی سبک ساختارشکن است. دیگر منتقدان فرض اینکه معماری و آنچه که باقی مانده زیبایی، زمان آغازین جنبش از بین رفته

 .قابلیتی داشته دیگر این قابلیت را ندارد نییا اگر در گذشته همچن، کنندیدر فلسفه است را رد مزبانی با قابلیت مطرح شدن 

 

 دیکانستراکشن در معماری -1

. دادیمو این تضادها را در معماری شکل  دیدیم هاتفاوتیی از هانهیزمنظریه دیکانستراکشن جهان را به عنوان 

بود.  هاآنو این نقطه آغاز پروژه  دادندیمی درون پروژه را در ساختمان و سایت نمایش هایهماهنگدیکانستراکشنیست ها عدم 

نه تنها با مقاالت و  زمنیآ شخصی که این مباحث فلسفی را وارد عرصه معماری نمود پیترآیزمن معمار معاصر آمریکایی است.

که ساخته فلسفه دیکانستراکشن را به صورت یکی از مباحث های متعددی سازیو محوطه کالبدها ی خود بلکه با فضاها,هایسخنران

 (1931،12برادبنت,) هشتاد میالدی در آورد. ٔ دههاصلی معماری در طی 

به معنای  1پرزنتنسآیزمن معتقد است که معماری امروز باید مدینه فاضله را در شرایط امروز پیدا کند در این مورد وی واژه 

است که معماری در هر مکان و زمان باید اکنونیت داشته باشد. متعلق به زمان و مکان حاضر باشد.  اکنونیت استفاده کرد و معتقد

اج شود. ها استخرو مفاهیم جدید مطابق با شرایط امروز از دل آن (حقایق و نمادهای گذشته باید شکافته شوند )دیکانستراکت شوند

 ارد.و ایهام و...وجود د صراحت یی و زشتی,بایز یی مانند وضوح و ابهام,هایوگانگدپیترآیزمن به این باور است که در زندگی امروز ما 

گاه در ساخت معماری به عنوان تجلی ستیبایم هایدوگانگو  هاتقابلاز یکی برای استتار دیگری استفاده کرد. بلکه این  توانینم

 شرایط زندگی امروز ما به نمایش گذاشته شود.

در معماری دیکانستراکشن سعی بر این است که برنامه و مشخصات طرح مورد مطالعه و وارسی دقیق قرار گیرد. همچنین خود 

ی که سایت در آن قرار گرفته نیز مورد بازبینی موشکافانه قرار ایفرهنگسایت و شرایط فیزیکی و تاریخی آن و محیط اجتماعی و 

. در نهایت کالبد معماری به صورتی طراحی شودیمی مختلف از این مجموعه مطرح هالیتأو و در مرحله بعد تفسیرها و ردیگیم

در فوق و تفسیرهای  شدهاشارهی عملکردی پروژه تناقضات و تباینات بین موضوع هاخواسته نمودنکه در عین برآورده  شودیم

ه خود ک شودیمو متزلزل ارائه  متناقض برانگیز,یی ابهاممختلف از آن ارائه شود. لذا شکل کالبدی به صورت یک مجموعه چندمعنا

و این  شکافدیمحقیقت را  دوپهلو :سدینویمدر مقاله مرز میانی  زمنیآ .کندیمبیشتر آماده  لیتأوطرح زمینه را برای تفسیر و 

نارد چومی دیکانستراکشن نه تنها ازنظر بر (.1933قبادیان,) که ببینیم حقیقت چه چیزی را سرکوب نموده است. دهدیمامکان را 

آنچه این  آررا نیز برای پرسش  هالیتحلبلکه خود تجزیه و  باشدیم هاآنشکل  نیتریدرونو  نیتریجددر  میمفاهو تحلیل  هیتجز

ی سادگبه توانینم. دریدا در همین ارتباط اظهار داشته که شودیمشامل  اندکردهها پنهان کرده یا از آن ممانعت و تاریخ آن میمفاه

یی و غیره را کنار گذاشت. باید فضایی نو و شکلی ساخته و درباره آن گفتگو شود تا راهی جدید بایز ,عملکرد ی مسکن,هاارزش

ها منتفی شده ثبت مجدد شده و در رهگذر برتری یا استیالی بیرونی آن هاارزشبرای ساختمان ایجاد شود که در آن این 

 .(papadakis,1989)باشد.

 

 معماری دیکانستراکتیویسم یهاپشتوانهو  هاشهیر -1-6

 . این تمهید در آثار معماری این گروه از معمارانباشدیمی اصلی معماران دیکانستراکتیویست هاهیدستماتکه کردن یکی از تکه

ی کوبیستی اوایل قرن بیستم است. در آثار معماری هاروشبه انحنا و اشکال مختلف مشهود است. این تکنیک ابتدا مدیون افکار و 

دو گرایش هنری و معماری اوایل قرن بیستم شامل کانستراکتیویسم و دستیل مشهود است. پیتر آیزمن  ریتأثدیکانستراکتیویستی 

وت و وام گرفته از معماران قطعه کردن را با برداشتی متفاهمین قطعه اندشدهگذاری ی رومی نامهاشمارهیی که با هاخانهدر مجموعه 

. باشدیم( 1321( یادآور خانه شرودر )1331)VIشماره  خانه ویژه با رجوع به آثار ریتولد ارائه کرده است.و هنرمندان گروه دستیل به

 (.1931اقبالی,) و حجم کلی از قطعات مجزا تشکیل شده است. کنندینمصفحات افقی و عمودی گویا یکدیگر را قطع 

                                                           
1 Presentness. 
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 ی معماری دیکانستراکشن در ایرانهاپشتوانهو  هاشهیر -1-2

این سال کتاب مهم و تأثیرگذار  در .گرددیمخورشیدی بر  1931عمده آشنایی معماری ایرانیان با فلسفه دیکانستراکشن به سال 

معماری دیکانستراکتیویست از -متن در حیطه فلسفه و کتاب معماری دیکانستراکشن لیتأوبابک احمدی با عنوان ساختار و 

نقش معماری ایجاد دگرگونی در زمینه فرهنگی موجود است و این  نیترمهممحمدرضا جودت در حیطه معماری به چاپ رسیدند. 

. آوردیمدر زیباشناسی معماری را پدید این دگرگونی در حیطه فلسفه است که در دگرگونی  البته نقش نخست زیباشناسی است.

اختالالت  و علل هازهیانگمدرنیسم به وجود آید نیز تأکیدی بر کاوش در  وستهیپی نسبت به فضای اتازهاما بهتر آن است که شور 

سله چندان سلری نهبسا بتوان به معماکه فضا با مصالح و فرم یافته است. در این حالت چه هاییبندیمفصل ,هاانحراف نامتعارف,

 و تفکیک شده است دست یافت. گراکثرت ,همگن مراتبی,

حائز  شدهمطرحکلی طراحی و تئوری دنبال کرد و آنچه در محوریت مباحث  مقولهدر دو  توانیمجودت را  شدهمطرحمباحث 

ساز تغییر فرهنگی یاد به عنوان زمینهو مباحث خود از نقش معمار  هانوشتهاهمیت است, تغییر گفتمان رایج معماری است. او در 

. او در بیان دیگر خود در مورد طراحی معماری دیآیمو بر این باور است که این تغییر از طریق زیباشناسی به وجود  کندیم

کجا به  زروند حاکم بر طراحی معماری ترسی بر ما مستولی است. ترس از آن که دریابیم آنچه باید باشیم نیستیم ا در :سدینویم

چند که این ترس بیشتر در نگاه به گذشته و تاریخ به ما  هر ؟ از نگاهی به معماری که به وجود آمده است.میبریماین ترس پی 

بسا جای گریز داشته باشد. پس تا زمانی که بر این ترس غلبه نکنیم یعنی تاریخ را پشت سر نگذاریم این گاه چه شودیممستولی 

که  دنیجویمبود و بیشتر ناشی از خود معماری امروز تجلی خواهد یافت. برخی راه غلبه بر این نکته را در این  ترس متفاوت خواهد

ی عقیدتی و فرهنگی و زیباشناختی مرسوم بدل هایخط مشخطر آور بیدست معماری را برای یافتن فرم باز بگذارند و آن را پیام

 نکنند.

 

 معماری دیکانستراکشن در ایرانی هاپشتوانهو  هاشهیر -1-0

 درسانیم کمبود باالخره و باشد برنامه اهداف نیتأم راستای در که مدونی و مکتوب مدارک و فارسی زبان به منابع کمبود آموزش

 رجعم تنها به دانشجویان که شودیم باعث باشند داشته اسالمی فرهنگ و معماری تفهیم و تدریس جهت کافی توان و آگاهی که

 و نبوده مذموم هرگز خارجی علمی و هنری منابع از استفاده. شوند متوسل آمریکایی و اروپایی هایکتاب و مجالت یعنی مطمئن

 فاهیمم و تحوالت چگونگی از کامل وقوف و تئوریک پایگاه یک داشتن بدون که اینجاست در کار اشکال ولی است مفید بسیار

 شیوه) کار شیوه این به زمان درگذر خود تجربه و آموزش نحوه ازمتأثر  معمار هر. شودیم پرداخته آن از سطحی تقلید به معماری

 یهالیتحل و باارزش آثار مطالعه و هایکارآموز و آموزش نحوه و هاآن یهابرنامه و معماری یهامدرس نقش. پردازدی( مطراحی کار

مؤثر  بسیار میان این در، دارد قرار ما روی فرا میکنیم زندگی آن در که شهری سیمای شک بدون. داشت دور ازنظر نباید را آن

 .است

 مشکالت از یکی، زمین صعودی رشد و ساختمان فروش و خرید گرفتن رونق به دلیل کشورمان در اخیر دهه چند طی بازار

 ساختمان وسازساخت عرصه به فعالیتی زمینه و شغلی گرایش هر با صنفی هر از افراد و دالالن ورود معماری زمینه در عدیده

 این فعاالن ودس بیشتر هرچه برداشت و انبوه نیاز این به پاسخگویی برای. گردید انبوه تقاضای با تجارتی به تبدیل ساخت. باشدیم

 کردن ترذابج برای. گرفتند پیشی یکدیگر از مهندسی مقررات و ضوابط گرفتن نادیده با، کیفیتبی هایساختمان ساخت در عرصه

 شفتهآ شکل و نظمبی هندسه این توجیه برای، کردند استفاده برق و زرق پر تزیینات از آن نمای در هاساختمان این بیشتر هرچه

 کارفرمایان یهنظر. گذاشتند آن بر دیکانستراکشن فلسفه، بود شده ایجاد افراد نظر جلب برای زیباشناسی معیارهای رعایت بدون که

، واسطهیب و قدرتمند تأثیری با یادهیپد ما امروز معماری در متأسفانه که، باشد داشته مؤثری نقش طراحی کار روند در تواندیم نیز

 ولوژیتکن تکامل و فقدان به توجه با، بفروش و بساز روش. است آورده به دست شهرنشینان توجه جلب برای تالش برای را میدان

 و التقاطی معماری و دیکانستراکشن مثل معماری در گرایشاتی. است کرده پیدا رواج، مردم بین در، قانون و نظم عدم و ساخت

 را هرش نمای که شده ییهاخانه ساخت به منجر پرستانه سود نگرش نوع این. اشتباه و آشفتگی این توجیه جهت شده یالهیوس
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 انبوهی تساخ با غلط معماری از نوعی فلسفی گرایشات وها سبک و هنر با برخورد طرز این نتیجه. در کرده آشفته بازاری به تبدیل

 این در آن بلندمرتبه نوع ازخصوصاً  مسکونی هایساختمان از زیادی تعداد. شده شکوفا دنیا معماری یهاسبک از هابرداریکپی از

 .رندیگیم قرار نزولی دسته

 

 بررسی نمونه موردی سبک دیکانستراکشن در ایران -7

در تهران در خیابان گرگان ساخته شده است و آن ساختار معمول و  راًیاخع( در تهران یکی از مساجدی که رضا )مسجد امام 

اشته گنبد و مناره د صرفاًسنتی مسجد را ندارد. سعید رضا بریری طراح این مسجد در کنار خیابان نامجو معتقد است هر بنایی که 

 .(3)شکل کرد ریگذامسجد نام توانینمباشد را 

 
(.6034، ان)تابناک)ع( در تهر: مسجد امام رضا6شکل  

از کنار خیابان نامجو عبور کرد و ساختمان نبش خیابان توجه را جلب نکند. ساختمانی با نمای سنگ و شیشه که هر  شودینم

و تابلوی معروف بنا هم  کندینمع( شهرت دارد اما نمای آن معماری مسجد را به ذهن مخاطب متبادر رضا )چند به نام مسجد امام 

 هایبعضافتتاح شد و مردم درباره آن احساس متفاوتی دارند.  31مذهبی نامیده است. مجتمعی که در سال -آن را مجتمع فرهنگی

تا  خوردیمی دیگر معتقدند معماری بنا بیشتر به درد یک موزه یا گالری اعدهو  اندرفتهیپذدوستش دارند و به عنوان مسجد آن را 

خودش طرح اولیه چنین  اتفاقاًیی در سطح شهر مفید است و هاطرحمعمار این مسجد معتقد است اجرای چنین  اما فضای مذهبی.

 کرده است. مطرحیی را هامجتمع

 

 ایده مسجد امام رضا -7-6

ریزی کرده بود و فلسفه آن هم این بود که ما یک نسل را با عنوان سرای معرفت تعریف و برنامهی اپروژهمعمار این مسجد 

مسجدی داریم که با فضای مسجد در ارتباط هستند و نسل بعدی ارتباط بیشتری با فرهنگسرا دارند و در نظر داشتم که این مکان 

ازنظر کاربری و هم ازنظر طراحی. در مسابقه معماری شرکت توسعه  همکند ای باشد که این دو نسل منقطع را به هم نزدیک گونهبه

هنری امام رضا احداث شد. مکانی که در آن هم -فضاهای فرهنگی توانستم رتبه بیاورم و این طور شد که پروژه مجتمع فرهنگی

ته با یی که در گذشهایکاربرر تئاتر و سایشاپ و سالن آمفییکاف تی,آی مرکز شبستان مسجد تعریف شده است هم کتابخانه,

 مسجد در کنار هم قرار نگرفته بودند. با هدف اینکه بتوان نسل نو را با این فضا آشنا کند و تعامل و گفتگوی بینابینی اتفاق بیفتد.

 

 هدف از طراحی -7-2

وحدت بین دو نسل و طیف در واقع مفاهیم اصلی این پروژه بر اساس کلمه وحدت بوده و آنچه به این مکان شکل داد همان 

کل شخورده در نظر گرفته شده است و همین طرح همی در هم گرههاانگشتمتفاوت است که به صورت نمادین این وحدت به شکل 
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د در زیر شبستان مسج قاًیدقگالری  مثالًگنبد شبستان شد. با توجه به همان مفاهیم وحدت فضاها در کنار هم طراحی شده است. 

 قرار دارد.

 

 های این پروژهکیفیت و المان -7-0

تا از اسامی الهی تکرار شده است. در این طرح  3خورده به نشانه وحدت سقف بنا را شکل داده روی پوسته آن گره انگشت 3

روی  واندتیمو آدمی  ندینشیمداخل گودال باغچه  پوسته ,کندیمبرقرار  هاآدمپوسته پروژه روی زمین نشسته و ارتباط نزدیکی با 

 ه است.بری و کار سبک و مدرنی شددر این طرح تبدیل به یک گچ مینیبیمآن دست بکشد. تزیینات سنگینی که در سایر مساجد 

 

 های معماریویژگی -7-4

برای سینما  قبالًاین مجتمع  تیسا .کندیمداخل مجموعه دو کوچه باریک وجود دارد که جلو و عقب مجتمع را به هم وصل 

این پروژه معتقد است پروژه  معمار شده و قبل از ساخت این پروژه به عنوان پارکینگ شهرداری از آن استفاده شده است. طراحی

معماری زمانی زنده است که در آن زندگی و حرکت وجود داشته باشد, به همین دلیل مجموعه بسته نیست که تنها در ورودی و 

کننده و شکل آن تداعی کندیموجود دارد که شمال و جنوب مجموعه را به هم متصل  کوچه داخل مجموعه دو خروجی داشته باشد.

الزم نیست وارد آن شود  دیآیمکسی که به مجموعه  صرفاً ی بلند و آجری,وارهایدی باریک با هاکوچهکنان است ی آشتیهاکوچه

 عبور کند. هاکوچهو ممکن است فقط از این 

 

 های تحقیقیافته -8

 یهابرنامهو این نقطه آغاز در  دهندیمدرون برنامه را در ساختمان و سایت نمایش  هایهماهنگدر سبک دیکانستراکشن عدم 

معماران این سبک است که این فقط مختص همین سبک است. سبک دیکانستراکشن در ایران نیز با فلسفه وارد شده است و از 

توجهی از سبک ساختارشکنی در د دگرگونی در زمینه فرهنگی بوده است. بخش قابلاهداف ساختارشکنی در معماری ایران ایجا

یک سری جابجایی در  و با شودیمشکافته  نیشیپی باورهای زیباشناسی است در این معماری هادهیامعماری ایران توجه به 

اری معم مدرنیسم است. محدودکنندهز قوانین تالش این سبک دور کردن معمار ا شودیمها حاصل و ایجاد تفاوت در آن مراتبسلسه

ر د شیهاتیمحدودگسترده جهانی شد و به همین دلیل معماران معاصر ایران اولویت سنت را به دلیل  تحوالتایران دچار  معاصر

راحی ط یک روش اصولی برای تواندیمدیکانستراکشن در معماری ایران در تقابل با معماری گذشته نیست و  وهیش هم شکستند.

 هاینمونهی این سبک را درک کنند. هادهیافلسفه و  اندتوانستهنشان دهنده این است که معماران ایران  شدهانجام مطالعاتباشد 

 به این سبک نشان دهنده نسل جدیدی از معماری و معماری است. اجراشده

 

 گیرینتیجه

 یتابلو یک حس باشد ایرانی بنای یک نمای شبیه آنکه از بیشتر که میکنیم مشاهده نماهایی شهر سطح در امروزه اگر

 هایسبک از معاصر معماران سطحی شناخت لیبه دل سو یک از است هندسی اشکال و، مصالح، هارنگ مختلف انواع با شدهنییتز

 هدف دارای هرکدام معماری یهاشی. گراباشدیم جامعه در حاکم پرستی سود تفکر دلیل به دیگر سوی از و غربی معماری مدرن

 در مروزهااند. متأسفانه به وجود آمده فکر و تحقیق پشتوانه به و رندیگیم سرچشمه اندیشه و فکر یک از و اندیخاص مفهوم و خاص

وجه تجلب برای هاساختمان کردن برق وپرزرق  نوعی به و جذابیت ایجاد برای طراح که خوریمبرمی بناهایی بهکرات به ما کشور

 شگرای فلسفه عمق از ناآگاهی طراحان عدم این پرداخته غربی معماری از تقلید و معماری هاشیگرا از سطحی هایبرداشت به افراد

 داشته شباهت ساختمان یک نمای به آنکه از بیش که شده نماهایی ایجاد به منجر غربی آثار از تقلید و شانیهاطرح درمورداستفاده 

 که طراحانی سپ باشدیم گذشته قوانین بازبینی معماری در دیکانستراکشن درست مفهوم. دارند شباهت تزیینی تابلویی به باشند
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 وجودی هفلسف و تاریخچه شناخت و دقیق مطالعه بدون بنابراین. دهند قرارمدنظر  را گذشته معماری مفهوم باید اندشیگرا این پیرو

 .شد خواهد مفهومیبیو  مایگیبی دچار آمده پدید اثرصورت  نیا غیر در. گرفت الگو آن از توانینم گرایش آن
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