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چالش فناوری و شکوفایی در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه

■ محمدجواد مهدوی نژاد1

چکیده

گرایـش بـه »کیفیـت« در طراحـی و سـاخت و یـا در معنایـی کامل تـر میـل بـه شـکوفایی، موضوعـی اسـت که امـروزه بیش 
از هـر زمـان دیگـر توجـه همـگان را بـه خـود جلـب کرده اسـت. مـروری بـر معمـاری معاصـر کشـورهای در حال توسـعه 
یافتـه،  بـا معمـاری کشـورهای توسـعه   باکیفیـت و قابـل رقابـت  بـه نوعـی معمـاری  نشـان دهنده آن اسـت کـه گرایـش 
جریـان جدیـدی را در معمـاری معاصـر ایـن کشـورها رقـم زده اسـت. هـدف از ایـن مقالـه بازشناسـی و تحلیـل گرایش به 
معمـاری بـا کیفیـت در تعامـل بـا دو مفهـوم »شـکوفایی« و »فنـاوری« در معماری معاصر کشـورهای در حال توسـعه اسـت. 
در ایـن راسـتا بـرای شـناخت همزمـان سـطح کیفـی آثـار، مهمترین تدابیـر طراحانـه در آن ها مـورد بحث و بررسـی قرار 
می گیـرد. بـر اسـاس چارچـوب تنظیـم شـده همبسـتگی )P value <0.05( میـان مفهـوم کیفیـت بـا تدابیـر طراحانـه بـه کار 
رفتـه در معمـاری معاصـر کشـورهای در حـال توسـعه در پنج حـوزه: 1( کانسـپت طرح )ایده هـای سـاختاردهنده طرح(، 2( 
فنـاوری سـاخت، 3( مصالـح، 4( شـکل و فـرم و 5( رابطـه بـا محیـط مطالعـه می شـود. دسـتاوردهای پژوهش نشـان دهنده 
آن اسـت کـه هرچنـد در حـوزه فنـاوری سـاخت نتایـج قابـل قبولـی در معمـاری معاصـر کشـورهای در حال توسـعه وجود 

دارد؛ لیکـن در حـوزه دسـتیابی بـه معمـاری باکیفیـت دسـتاوردهای قابـل قبولـی مشـاهده نمی شـود.

واژه های کلیدی:  شکوفایی، کیفیت، فناوری های نو، معماری معاصر، کشورهای در حال توسعه.

 Email: mahdavinejad@modares.ac.ir 1.دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
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1. مقدمه
ارتقای کیفیت در طراحی و ساخت آثار معماری دغدغه ای مشترک در میان کشورهای در حال توسعه است و مطالعه درباره 
معماری معاصر کشورهای در حال توسعه مقدمه ای برای شناخت جامع تر و دریافت هرچه بیشتر ابعاد مختلف موضوع خواهد بود؛ 
گامی که می تواند موجبات اعتالی معماری معاصر ایران را نیز فراهم آورد. طرح بر اساس نیازهای واقعی کشور و الزامات در سند 
چشم انداز بیست سالۀ جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی تدوین شده است. بر اساس این سند ایران کشوری 
است توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخالقی و ارزش های اسالمی، ملی و انقالبی، 
با تأکید بر مردم ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی 
و قضایی. تحقق این اهداف در حوزه معماری، نیازمند درک صحیح و اصولی از معماری اسالمی ایرانی و الگوی مبتنی بر آن است.

و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  در  است.  برخوردار  به سزایی  اهمیت  از  باالدستی  برنامه های  در  کیفیت  مفهوم 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 13۸4 تا 13۸۸ و به خصوص برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران 13۸9 تا 1993 که هم اکنون در دست اجراست، نیز به این موضوع اشاره شده است. از این رو می توان این چنین نتیجه گیری 
.)Pourjafar et al., 2012, 20( کرد که اهمیت و ضرورت موضوع در شرایط معاصر بیش از هر زمان دیگر احساس می شود

عنایت به فضاهای مذهبی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه زمینه ساز مطالعه دقیق تر معماری معاصر کشورهای در حال توسعه 
را فراهم آورده است.

تاریخ معماری معاصر کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین دستاویزهایی است که به کمک آن می توان به مبانی فکری 
مناسب برای تحقق اهداف بلند سند چشم انداز بیست ساله دست یافت )Bemanian and Moradchelleh, 2011(. بخش های 

بسیار مهم این مسأله زمانی بیشتر پدیدار می شود که چشم اندازی تمام نما برای درک معماری آینده در نظر باشد.
Mahdavinejad &( است  مهم  بسیار  و  کلیدی  نیاز  این  به  پاسخگویی  معاصر،  معماری  تاریخ  مطالعه  فایده  مهمترین 

Mashayekhi, 2011, 70(. نکته قابل توجه آن است که در برخی از مطالعات گذشته و نمونه ها، این نگاه به جای آن که بر کیفیت 
است.  بوده  متمرکز  گرایش ها  مطالعۀ  و  جریان شناسی  بر  بیشتر  باشد،  متمرکز  معاصر  معماری  در  و ساخت  معماری  طراحی 
به عبارت دیگر رویکرد سبک شناسانه آن ها بیش از آن که به کاربردها متکی باشد، به سبک شناسی متکی بوده است. بر اساس 
دستاوردهای مطالعه تاریخ معماری معاصر می توان دریافت که کیفیت طراحی و ساخت در معماری معاصر کشورهایی که بیش 
از هر نمونه دیگر به ما و نیازهای واقعی ما شبیه اند، چه نقاط ضعف و قوتی داشته است؟ البته این نکته نیز بدیهی به نظر می رسد 
که کشورهای در حال توسعه از هر نمونه دیگری به ما شبیه ترند )Amini et al., 2014, 135(؛ و از این رو می توان انتظار داشت 
که تحلیل نقاط ضعف و نقاط قوت ایشان بتواند گام مؤثری در اعتالی معماری معاصر ایران به خصوص در توسعه مفهوم »کیفیت 

در معماری معاصر ایران باشد.

2. ساختار تحقیق
هدف اصلی پژوهش

ارائه راهبردی در جهت بازشناسی و تحلیل معماری معاصر کشورهای در حال توسعه از نظر نسبت مفهوم »کیفیت« در آن ها با 
شکوفایی و فناوری های روزآمد معماری است.

اهداف عملیاتی پژوهش
متحده  امارات  و  )عربستان سعودی  توسعه  حال  معماری کشورهای در  تحلیل گرایش های شاخص طراحی  و  بازشناسی   .1

عربی( در دوران معاصر
2. تحلیل تدابیر طراحانه به کار رفته در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه )عربستان سعودی و امارات متحده عربی( 
در پنج حوزه: 1( کانسپت طرح )ایده های ساختاردهنده طرح(، 2( فناوری ساخت، 3( مصالح، 4( شکل و فرم و 5( رابطه با محیط.

3. تحلیل نقاط ضعف و قوت گرایش به »کیفیت« در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه )عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی(.

مسئله اساسی پژوهش 
تعامل و یا تقایل فناوری و شکوفایی در تحلیل آثار معماری معاصر کشورهای در حال توسعه چگونه است و تأثر آن ها بر مفهوم 

کیفیت در طراحی و ساخت، دارای چه مشخصاتی است؟

پرسش های عملیاتی پژوهش
در حوزه نظر، گرایش به کیفیت طراحی و ساخت در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه از چه چارچوب هایی تبعیت می کند؟

مهمترین نقاط ضعف و قوت گرایش به ایجاد یک معماری باکیفیت در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه چیست؟
چه راهبردهای اصالحی برای ارتقاء کیفیت طراحی و ساخت در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه می توان پیشنهاد 

نمود؟

اهمیت و ضرورت
نیاز به بحث ندارد، زیرا دستیابی به یک معماری فاخر بدون عنایت به مفهوم کیفیت  جایگاه »کیفیت« و ضرورت توجه به آن 
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در عمل امکان پذیر نیست. عالوه بر ضرورت ذاتی موضوع از منظر اهمیت ایجابی آن برای ترسیم الگوی اسالمی از معماری و 
شهرسازی مهمترین محورهای قابل طرح در این حوزه عبارت اند از:

. جایگاه کیفیت در دستیابی به معماری فاخر با عنایت به بیداری اسالمی و بهار عربی و در کانون توجه قرارگرفتن موضوع 
احیاء هویت اسالمی در کشورهای مسلمان نشین.

. ضرورت نگاه به کیفیت در طراحی و ساخت با عنایت ویژه به نیاز جامعه تخصصی، به خصوص معماری و شهرسازی به ادبیات 
نظری و دانش فنی.

اقتصادی، اجتماعی و  با کشورهای مسلمان در برنامه های فرهنگی در برنامه پنجم توسعه  در اولویت قرارگرفتن تعامل   .
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.

. تأکید ویژه در سند چشم انداز بیست سالۀ جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی با رویکرد مبنایی پیشرفت 
و عدالت بر ضرورت کارآمدی در تبادل و تعامل با کشورهای اسالمی.

و  توسعه  حال  معاصر کشورهای در  معماری  تخصصی موضوع در حوزه  ادبیات  و  علمی  منابع  علمی  بازخوانی  ضرورت   .
تعامل  به خصوص در  برنامه دهی معماری و معماری شهری؛  و  برنامه ریزی  از آن در  بتوان  به گونه ای که  بازتدوین آن ها 

معمارانه با دیگر کشورهای در حال توسعه استفاده کرد.
. آشنایی و استفاده از تجارب دیگر کشورهای در حال توسعه در حوزه معماری معاصر و چالش های احیاء هویت بومی در 

عرصه معماری.

فرضیه اصلی پژوهش
گرایش به کیفیت طراحی و ساخت در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه از دو مشخصه اصلی برخوردار است: 1. گرایش های 
مبتنی بر »شکوفایی« که بر تعامل معماری و زمینه تأکید دارند؛ 2. گرایش های مبتنی بر فناوری که با استفاده از فناوری های نوین 

به دنبال ارتقاء کیفیت در معماری اند.

فرضیه های عملیاتی پژوهش
1. نظریه های مبتنی بر شکوفایی و فناوری دو گروه از نظریات اساسی است که گرایش به ارتقاء کیفیت را در معماری معاصر 

کشورهای در حال توسعه توضیح می دهد.
2. مهمترین نقطه قوت در گرایش به ارتقاء کیفیت در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه عنایت به استفاده بی رویه از 

فناوری های وارداتی، بدون توجه به زمینه و بستر طراحی است.

نمونه موردی
برای انجام دقیق مطالعات طرح نمونه های موردی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به صورت هدفمند از جامعه هدف 
در حوزه معاصر کشورهای در حال توسعه انتخاب شده اند. سپس از میان آثار شاخص معماری معاصر این کشورها جمعًا یکصد 

نمونه–هرکدام پنجاه نمونه–به تصادف انتخاب شده است.

تعریف عملیاتی واژه ها
داد  سازمان  را  موضوع  یک  به  اندیشیدن  یا  عمل  یک  انجام  می توان  آن  اساس  بر  که  است  بی تعریف  کیفیتی  الگو:   .

.)8-Mahdavinejad et al., 2013b, 6(
. معماری اسالمی: نوعی از معماری که برگرفته از مفاهیم اصیل اسالمی است که بتوان آن را نتیجه تعبد به دین مبین اسالم 
دانست. مفاهیم و آموزه های به کار رفته در گروهی از آثار معماری که با این نام و عنوان خوانده می شوند در جایگاه خود، 
Pourjafar et al., 2014,( معرف جریان ویژه ای از آثار معماری است که می توان آن ها را با صفت »اسالمی« شناسایی کرد

.)15-11
. معماری دوران اسالمی: شکلی از معماری که در دوران اسالمی شکل گرفته، و تا اندازه قابل توجهی نشان دهنده مفاهیم 
باشد  نداشته  آن  با  معناداری  ارتباط  زمینه ها،  بعضی  در  یا  و  موارد  از  برخی  در  است  ممکن  هرچند  است،  اسالمی  اصیل 

.)Mahdavinejad et al., 2013a, 43(
. معماری معاصر کشورهای اسالمی: معماری شکل گرفته در کشورهای اسالمی که از لحاظ کیفیت و مشخصات بسیار قابل 

توجه است.
تحقق کیفیت در طراحی معماری: شیوه ای که هر یک از معماران به کمک آن می کوشند نوعی کارآیی و پاسخگویی به   .
نیازهای طراحی را در آثار خود محقق می سازند )Ansari et al., 2012(. این مهم زمانی بیشتر درک می شود که اثر معماری 

چیزی فراتر از اجرایی عادی را در بر داشته باشد.
Mahdavinejad &( اصولی که ایده اصلی طراحی بر اساس آن شکل می گیرد :)کانسپت طرح )اصول ساختاردهنده طرح .

Nagahani, 2012, 52-55(. در این حالت ارتباط طرح با بستر آن و دیگر مفاهیم مرتبط که در ساختار طرح مؤثرند؛ در این 
گروه دسته بندی می شوند.

. ارتباط با زمینه: معماری به عنوان یک عنصری که موضوع طراحی است، ارتباط با زمینه طراحی، حالت های متنوعی به خود 
می گیرد )Mahdavinejad, 2005b, 72(. اثر معماری می تواند »هماهنگ« با زمینه، »متفاوت« با زمینه و یا »متضاد« با زمینه 
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.)23-Mahdavinejad et al., 2011c, 22( طراحی شود
نظر  بر  عالوه  که  می شود  اطالق  مقیاسی  در  باکیفیت«  »معماری  نوعی  به  دستیابی  به  معماری  در  شکوفایی  شکوفایی:   .

گروه های مرجع )در این پژوهش افراد صاحب نظر دعوت شده در گروه بحث(، این کیفیت توسط مردم نیز درک شود.
از سوی دیگر در حوزه محدودیت ها و موانع احتمالی تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

. قرار داشتن گرایش به کیفیت در محدودیت های سیاسی، تبلیغاتی و رسانه ای شرکت ها و مجالت تخصصی.
. عدم دسترسی به اطالعات کافی در رابطه با میزان موفقیت اجرای ایده معماری در کشورهای در حال توسعه به سبب 

شرایط سیاسی این کشورها.
. نبود تحقیقات میدانی مرتبط با موضوع تحقیق به خصوص در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس.

. وجود وقفه در ارائه و نشر مدارک رسمی و مورد تأیید کشور در حوزه معماری معاصر کشورهای در حال توسعه.
. حساسیت بسیار باالی موضوع با عنایت به تأکیدات برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه، به خصوص در سند چشم انداز بیست 

سالۀ جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی که فعالیت در این حوزه را بسیار حساس می نماید.
. اهمیت موضوع در این حیطه که بسیاری از افراد مربوط به آن هم اکنون به کار و فعالیت حرفه ای مشغول اند.

. چالش های پیش روی تکمیل پرسش نامه در حیطه هایی که از حساسیت تخصصی برخوردارند.
3. روش شناسی تحقیق

در پژوهش هایی که به صورت تعاملی میان نظر و عمل و یا میان دانش و حرفه مطرح می شود، در مرحله نخست باید روش 
نمونه گیری، شیوه گردآوری اطالعات، روش تحلیل داده ها، کیفیت تحقیق )روایی و پایایی تحقیق(، در صورت لزوم مشخص شود 
)Bemanian et al., 2011(. از این رو روش شناسی تحقیق با هدف توضیح راهبردهای عملیاتی کردن ساختار تحقیق مورد نظر 

قرار می گیرد.
به کار  )Groat & Wang, 2002( روش تحقیق تحلیل محتوا]1[ برای تجزیه و تحلیل آثار  بر اساس تعریف گروت و وانگ 
گرفته می شود. بر اساس اصول روش تحقیق، در چنین پژوهش هایی الزم است کالبد و محتوا به صورت همزمان و البته بر مبنای 
روش های دقیق نقد معماری، تحلیل شوند )Mahdavinejad, 2005a, 58-64(. از این رو در آغاز کار تدوین کلیدواژه های تحلیلی 

از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است.
ادبیات تخصصی موضوع تحلیل شده،  از استادان صاحب نام حوزه معماری معاصر،  پنج نفر  با تشکیل یک گروه بحث شامل 
کلیدواژه های تحلیلی در پنج حوزه، شامل: 1( کانسپت طراحی )اصول ساختاردهنده طرح(، 2( شکل و فرم، 3( مصالح، 4( فناوری 

ساخت و 5( رابطه با محیط پیرامون استخراج می شوند.
یک صد نمونه از آثار شاخص معماری معاصر کشورهای در حال توسعه که در کتب علمی و مجالت تخصصی مربوط بر آن ها 
تأکید شده، به طور تصادفی انتخاب می شوند. از هرکدام از کشورها پنجاه نمونه که روی هم یک صد نمونه باشند. سپس با مراجعه 
به نظرات و گفته های طراح و گروه  طراحی، مهمترین محورهای مورد نظر ایشان در گرایش به هویت بومی در طراحی آثار 
معماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. به عبارت دیگر و به طور خالصه می توان جمع بندی نمود که برای بررسی همگرایی یا 
واگرایی دو رویکرد بومی گرایی و گرایش به سبک جهانی، در این تحقیق از تحلیل محتوا استفاده شد. به این صورت که صد نمونه 
از آثار معماری معاصر کشورهای در حال توسعه به صورت تصادفی انتخاب گردید و پنج زمینه کانسپت کار، فناوری ساخت، مصالح 

به کار رفته، شکل و فرم بنا و رابطه بنا با محیط در آن آثار با استفاده از طیف لیکرت مورد بررسی قرار گرفت.
روش تحقیق حاضر در دو بخش ساختار انتخاب نمونه که شاخص انتخاب کشورهای در حال توسعه در آن بحث شده است 
و ساختار تحلیل نمونه که به توضیح طیف لیکرت می پردازد ارائه شده است. در این مرحله الزم است گروه بحث تشکیل شده، 
در پنج حوزه اساسی نقد آثار معماری و کلیدواژه های تحلیلی انتخاب شده، نوع و کیفیت گرایش به هویت بومی را در این آثار 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. انجام آزمون همبستگی با استفاده از ضریب گاما )با روش کروسکال( و محاسبه خطای کمتر 
پنج درصد )P value>0.05( آزمون های تکمیلی )مانند تست خی2( نشان خواهد داد که تا چه اندازه معماری معاصر کشورهای 
در حال توسعه در هر یک از موارد پنجگانه فوق نسبت به هویت بومی و احیای ارزش های اسالمی اهتمام داشته است. با توجه به 
آزمون پیشنهادی و تست کنترلی پیشنهاد شده روایی یا اعتبار]2[ و پایایی]3[ تحقیق بر اساس قابل تکرار بودن پژوهش در اندازه 

قابل توجهی خواهد بود.
پیش بینی می شود که این مطالعه زمینه ساز تدوین یک چارچوب علمی و عملی شود به گونه ای که بتواند به مثابه یک سند 
پشتیبان، در مورد شناسایی نقاط ضعف و قوت در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه و فعالیت ها و برنامه های اجرایی در 

حوزه ارتقای هویت در معماری اسالمی مورد استناد قرار گیرد.

4. پیشینه پژوهش
به خصوص  زمین،  مشرق  اصیل  فرهنگ  در  ریشه  که  است  معماری  آثار  درک  و  تحلیل  در  همگانی  آرمان های  از  یکی  کیفیت 
اسالمی ایرانی دارد. مفهوم تعامل میان »اصالت« و »نوآوری« در هنر اسالمی )Mahdavinejad, 2003, 29( به شکلی مستقیم و 
یا غیرمستقیم اشاره به مفهومی عمیق در فرهنگ معماری کهن این سرزمین دارد، مفهومی که از آن با عنوان »حکمت« یاد شده 
است )Mahdavinejad, 2004, 60(. به عبارت دیگر حکمت معماری اسالمی ایرانی مبنای انسجام میان دو مفهوم کلیدی اصالت و 

نوآوری در معماری محسوب می شود.
ارتقای کیفیت بدون عنایت به زمینه طراحی محقق نمی شود. یکی از شاخص ترین نظریه ها در حوزه گرایش به زمینه بومی، 
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منطقه گرایی است )Mahdavinejad and Jafari, 2014, 60(. منطقه گرایی یکی 
از رویکردهای معماری است که در تعامل با فرهنگ و بستر قرار داشته، بر لزوم 
توجه به ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی یک منطقه خاص تأکید می کند 

 .)Hanachi et al., 2008, 57(
و  هماهنگی  انسجام،  انعطاف پذیری،  مانند  معماری  طراحی  کلیدی  مفاهیم 
غیره )Bemanian et al., 2012a( هر یک در جایگاه خود ظرفیت های جدیدی را 

برای معماری امروز ایران و حتی جهان گشوده اند.
کیفیت در معنای عام خود بخشی از گرایش به شکوفایی در تعامل با فناوری 
Mahdavinejad et al., 2011a,( در آغاز نیمه دوم قرن بیستم محسوب می شود
این رو خصوصیات کلیدی معماری مانند حال و هوا و »حس مکان« در  از   .)119
مواجه با فضاها و موقعیت های جدید بخشی تالش در جهت دستیابی به معماری 
باکیفیت در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه و به خصوص ایران محسوب 

.)Mahdavinejad et al., 2011b, 99( می شود
البته الزم به ذکر است که پس از ظهور مدرنیزم به عنوان یک پدیده جهانی 
Mahdavinejad & Nagahani,( در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه 

دیگر،  سوی  از  شد.  برخوردار  ممتازی  جایگاه  از  کیفیت  ارتقای   )25-2011, 22
تقابل معماری مدرن با زمینه فرهنگی و اجتماعی و به خصوص بستر منطقه ای در 
کانون توجه قرار گرفت. این تجربه در برنامه ریزی و برنامه دهی و به خصوص 
Mahdavinejad( ساخت مسکن در این میان از اهمیت به سزایی برخوردار است

et al., 2013c, 40(. از این رو به نظر می رسد که با تأکید بر تعامل میان کالبد و محتوا در معماری معاصر می توان به چشم اندازی 
پیشرفته چهره  از سوی دیگر، کاربرد فناوری های روزآمد و  یافت.  به معماری معاصر کشورهای در حال توسعه دست  نسبت 
جدیدی به معماری معاصر جهان، به خصوص معماری معاصر کشورهای در حال توسعه )Mahdavinejad et al., 2012, 135( داده 

است. این مهم تشخیص و تمییز رابطه معماری با بستر طراحی را در آن دشوارتر می سازد.
مروری بر ادبیات تخصصی موضوع نشان دهنده آن است که بازآفرینی کیفیت در طراحی به معنای عام و شکوفایی به معنای 
خاص )Pourjafar & Dehghani, 2011, 81-94( نیازمند برنامه ریزی و برنامه دهی دقیق در جهت بازخوانی الگوهای اصیل و 
البته برگرفته از زمینه طراحی است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که آثار معماری سنتی ایران می تواند به عنوان یک منبع 
.)Mahdavinejad et al., 2013a, 43( اساسی در تأمین مبانی نظری و عملی الزم برای معماری امروز ایران به کار گرفته شود
Mahdavinejad & Matoor, 2012,( برخی از مفاهیم پایه در معماری ایرانی مانند استفاده از فضای تهی و تلفیق آن با نور روز

35( مولدی مناسب برای پیشبرد طراحی در تمامی زمان هاست، به همین سبب از این مفاهیم با عنوان مفاهیم بی زمان یاد می شود. 
تحلیل کارکردهای فیزیکی و عملی این عناصر بر اساس مدل های تحلیلی )Bemanian et al., 2012b( در جایگاه خود بخشی از 
درک فرآیند طراحی و اجرا در آثار معماری و شهرسازی است. به نظر می رسد بتوان با استناد به این گنجینه ها، درک دقیق تری 

از مفهوم »شکوفایی« در معماری به دست آورد.

5. آزمون
آزمون مورد نظر در این پژوهش به صورت خاص بر دو کشور تمرکز می یابد: 1( عربستان سعودی و 2( امارات متحده عربی. 
بر اساس مدل نظری ترسیم شده، در هر کشور پنجاه اثر از میان آثار شاخص معماری معاصر به تصادف انتخاب شده، تحلیل ها 
بر روی آن ها به انجام می رسد. شاخص های یک تا پنج بر اساس کیفیت معمارانه سنجیده می شود و شاخص ششم بیانگر ارتباط 
اثر با بومی که در آن ساخته شده خواهد بود. به عبارت دیگر پنج معیار اول کیفیت طراحی، و معیار ششم »شکوفایی« است که در 

جدول بر اساس تعریف پژوهشی صورت گرفته به »کیفیت ساخت« ترجمه شده است.
در جدول 1 یکی از بناهای مشهور کشور عربستان سعودی با نام مرکز الفیصلیه به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفته است. 
این برج را می توان سومین ساختمان بلند عربستان سعودی تا سال 2014 دانست. این برج با 267 متر ارتفاع، بعد از دو برج بلند 
)URL 02( .مرکز پادشاهی« و »برج های بیت« قرار دارد. این بنا در سال 1997 توسط نورمن فوستر و همکاران طراحی شد«

عملیات ساخت در 199۸ آغاز شد و عملیات ساخت آن تا سال 2000 ادامه یافت.
جدول مربوط هر یک از موارد بر اساس مشخصات ساختمان مورد بحث تکمیل شده اند. به عنوان مثال در قسمت کانسپت 
طراحی، گروه طراحی از فرم بادبان و عرشه کشتی الهام گرفته اند، عرشه ای که در کشتی های پهلوگرفته در سواحل جنوبی خلیج 

فارس نمونه های فراوانی از آن وجود دارد. به همین دلیل بر اساس نظر معمار گزینه 5 )بسیار زیاد( انتخاب شده است.
نیز مربوط به کشتی رانی  از فانوس دریایی استفاده کرده است که آن را  انتزاعی و ملهم  از فرمی  در شکل و فرم معمار 
می داند، از این رو امتیاز 4 )زیاد( برای آن مناسب است. البته الزم به ذکر است که معمار و گروه طراحی در بخش های مختلفی به 

چشمگیربودن شکل و فرم کلی ساختمان اشاره کرده و تأکید داشته اند که این مهم از آغاز فرآیند مورد نظر ایشان بوده است.
در بخش مواد و مصالح، معمار از مصالح مدرن استفاده کرده؛ لیکن این مصالح وارداتی به اندازه کافی روزآمد و پیشرفته 

نیستند، از این رو امتیاز 3 )کم( در نظر گرفته شده است.

شکل 1. مرکز الفیصلیه شهر ریاض در کشور عربستان 
)URL 01 :سعودی )مأخذ
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در حوزه فناوری ساخت معمار و گروه طراحی از نوعی سیستم ساختمانی استفاده کرده که پیشتر در شرق آسیا استفاده کرده 
بود. از این رو هرچند فناوری باالیی دارد، آن را نمی توان بیش از امتیاز 4–زیاد ارزیابی کرد.

در بخش رابطه با محیط پیرامون نیز امتیازی بیش از 2 )کم( نمی توان برای آن در نظر گرفت زیرا ارتباط معناداری با محیط 
اطراف ندارد؛ هرچند در اطراف آن نیز نمی توان ساختمان واجد ارزشی مشاهده کرد.

پیشرفته  و  یک معماری شکوفا  کامل تر  معنای  یا در  و  کیفیت در معماری  از  آنچه وی  به  اشاره  با  توضیح طرح  معمار در 
برداشت کرده، اثر خود را کاماًل باکیفیت ارزیابی کرده است. از این رو در معیار تناسب با هویت بومی امتیاز 5 )بسیار زیاد( برای 

آن در نظر گرفته شده است.
جدول 2 نمونه ای از جدول هایی است که بر اساس نظر پنج نفر از افراد صاحب صالحیت در حوزه معماری معاصر کشورهای 

اسالمی و پس از مشاهده دقیق مدارک طراحی، و مطالعه اسناد مربوط به فرآیند طراحی معماری پروژه، تکمیل شده است.

جدول 1. نمونه پرسش نامه تکمیل شده بر اساس نظر معمار برای یکی از بناهای منتخب در 
 )Al Faisaliyah Center( شهر ریاض، کشور عربستان سعودی، مرکز الفیصلیه

 )مأخذ: نگارنده(

 )مأخذ: نگارنده(

جدول 2. نمونه پرسش نامه تکمیل شده بر اساس نظر گروه بحث پس از مشاهده دقیق 
مدارک مربوط به مرکز الفیصلیه ریاض در کشور عربستان سعودی
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در حوزه کانسپت طراحی، گروه پس از مشاهده اسناد، یک نفر به سبب استفاده از گوی نورانی در باالی طرح نمره 4 )زیاد( 
را برای مطابقت آن با کیفیت محیطی و تکیه بر بهره وری در مصرف انرژی در نظر گرفت. نفر دیگر نمره 3 )متوسط(، دو نفر 
دیگر با تأکید بر نمونه های مشابه در شرق آسیا نمره 2 )کم(؛ و یک نفر از استادان این کانسپت را کاماًل بی ارتباط با زمینه و بستر 
طرح ارزیابی کرده بود و نمره 1 یعنی کم را برای آن در نظر گرفت. برآیند نظر گروه بحث بر اساس فرمول خطی سازی نتایج 
معادل عددی مقدار )1*1+2*2+1*3+1*4( تقسیم بر 5 یعنی 2.4 ارزیابی می شود که با گرد کردن در مقیاس »کم« می توان آن 
را عالمت گذاری کرد. به عبارت دیگر برآیند نظر پنج کارشناس مربوط، این بنا را در حوزه کیفیت معمارانه کانسپت طراحی و 

ارزش آن در حیطه طراحی معماری، معادل مقیاس کم ارزیابی کرده است.
جدول 2 نشان دهنده آن است که گروه بحث در زمان تخصیص مقادیر و پرکردن پرسش نامه مربوط؛ شکل و فرم را با عدد 
متوسط 1.6 در مقیاس کم؛ مواد و مصالح را با عدد متوسط 1.2 در مقیاس خیلی کم؛ فناوری ساخت را با متوسط 4 در مقیاس 
زیاد؛ و حوزه ارتباط با محیط پیرامون را با متوسط عددی 1.۸ در مقیاس کم ارزیابی نموده اند. در معیار تناسب با هویت بومی نیز 
مسأله کره نورانی تاحدی نظر گروه بحث را به خود جلب کرد؛ لیکن در برخی از متون تخصصی این بنا به خودکاری تشبیه شده 
بود که گلوله ای بر روی آن قرار دارد و علم جدید را برای سرزمین عربستان به ارمغان آورده است. شباهت ظاهری این بنا به 
نمونه های شرق آسیا جایگاه آن را اندکی کاهش داد به گونه ای که تنها یک نفر نمره 3 )متوسط(، سه نفر نمره 2 )کم( و یکی از 
استادان نمره )1( خیلی کم را برای آن پیشنهاد نمودند که برآیند عددی آن 2 و مقیاس برآیند آن کم محاسبه می شود. از این رو 
در جدول 3 دو ستون مشخص پیش بینی شده که در اولی نظر معمار بر اساس مدارک مربوط قرار گرفته و در دومی نظر گروه 

بحث بیان شده است. در ستون سوم متوسط فاصله این دو نظر محاسبه شده و درج گردیده است.

جدول 3. برآیند دو پرسش نامه تکمیل شده بر اساس نظر معمار و نظر گروه بحث مربوط به 
مرکز الفیصلیه ریاض در کشور عربستان سعودی

شکل 2. مرکز الفیصلیه شهر ریاض و نوع ارتباط با 
)URL 03 :بافت پیرامون )مأخذ

شکل 4. نمونه ای از مدارک طراحی معماری ارائه شده 
)URL 05 :در معرفی مرکز الفیصلیه ریاض )مأخذ

شکل 3. مرکز الفیصلیه ریاض و 
چشم انداز آن در خیابان های مجاور 

)URL 04 :ساختمان )مأخذ

 )مأخذ: نگارنده(
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6. بحث و تحلیل نتایج
مطالعات صورت گرفته در دو نمونه موردی عربستان سعودی و امارات متحده عربی نتایج قابل توجهی را به نمایش گذاشت. 
مقایسه تطبیقی این دو تجربه و تحلیل تطبیقی آن ها دستاوردهای قابل مالحظه ای را به نمایش می گذارد. جدول 4 نشان می دهد 
که رابطه معناداری میان متوسط نظر معماران درباره بنایی که طراحی کرده اند و نظر گروه بحث به عنوان افراد متخصصی که 
بنای مذکور را مشاهده می کنند وجود دارد. این اختالف نظر در موارد مانند فناوری ساخت قابل قبول، در حوزه های کانسپت 
طراحی و مصالح ساختمانی قابل تأمل و در حوزه رابطه با محیط، شکل و فرم، و به خصوص کیفیت ساخت بسیار معنادار است. 

به نظر می رسد استفاده از فناوری های پیشرفته در نظر گروه بحث لزومًا به معنای معماری شکوفا و باکیفیت نبوده است.
نتایج حاصل از جدول 5 و 6 در مورد معماری معاصر کشور عربستان سعودی نتایج قابل توجهی را نشان می دهد. در میان 
مطالب بیان شده توسط معماران در ارتباط با نوع توجه به بستر و زمینه طراحی، نوعی افتراق وجود دارد تا جایی که تنها سه مورد 
از همبستگی های محاسبه شده معنادار تلقی شده اند. در حوزه رابطه با محیط پیرامون همبستگی برابر با 43 درصد محاسبه شده 
که نوعی همبستگی قوی را نشان می دهد؛ البته الزم به ذکر است که همین موضوع در تحلیل های به دست آمده از گروه بحث 
نتیجه متفاوتی را به نمایش می گذارد. همبستگی منفی نشان از این مهم دارد که رابطه با محیط پیرامون در این آثار با آنچه از 
کیفیت ساخت انتظار می رفته رابطه عکس داشته است. شاید بتوان این مهم را به این صورت توجیه نمود که بافت موجود در این 

شهرها در عمل از رابطه واقعی با بستر طرح آن ها برخوردار نیست.
این نکته در نمونه معماری معاصر کشور امارات متحده عربی نیز به چشم می آید. در بیان خود معماران رابطه با محیط 29 
درصد و در تحلیل های گروه بحث منهای 69 درصد تعیین شده است. در نمونه امارات متحده عربی، تعداد بیشتری از معماران 

و طراحان، مفهوم کیفیت را به استفاده و استخدام فناوری های نو ترجمه کرده اند.
در 50 نمونه تحلیل شده از معماری معاصر کشور امارات متحده عربی، تمامی محورها با موضوع شکوفایی رابطه منفی داشته 
اند؛ البته تنها دوتای آنها معنادار است و سایرین با عنایت به درصد خطای موجود و نتایج آزمون خی2 نمی توانند به عنوان شاهد 

به کار گرفته شوند.
جدول 4. متوسط فاصله نظر معماران و گروه بحث در دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی

شکل 5. هتل آتالنتیس واقع در منطقه پالم- بخش جدید در جزیره مصنوعی، شهر 
دبی )مأخذ: نگارنده(

برج  نزدیکی  در  واقع  نوهانا  ساکی  مجموعه   .6 شکل 
العرب مشهور به »ونیز دبی«، شهر دبی )مأخذ: نگارنده(

 )مأخذ: نگارنده(

Archive of SID

www.SID.ir



دو
ره 

ما
 ش

م/
ار

چه
ل  

سا
ن/ 

جها
ش 

نق

44

▪ چالش فناوری و شکوفایی در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه

برآیند 100 نمونه از دو کشور انتخاب شده نشان می دهد مسئله گرایش به فناوری های نوین ساختمانی در معنای عام و 
مصالح جدید در معنای خاص کلمه در معماری معاصر این کشورها از اهمیت به سزایی برخوردار است. اشتیاق به احیاء کیفیت 

ساخت در کالم معماران و توضیح آثار معماری بسیار قابل توجه می نماید.
مروری تفصیلی بر نتایج گویای آن است که معنادار نبودن این نمونه ها به دلیل پراکندگی بسیار زیاد نمونه ها و تنوع بیش 
از حد آن ها است. به عبارت دیگر عدم انسجام در آثار معماری معاصر امارات متحده عربی، بیش از نمونه های تحلیل شده در 
معماری معاصر کشور عربستان سعودی است. با این وجود عدم هماهنگی مربوط در حوزه رابطه با محیط پیرامون از جنبه های 
معناداری وسیع تری برخوردار است. از این رو می توان عدم انسجام میان نمونه ها و استیالی فناوری های نوین ساختمانی را یکی از 

مشخصات بارز معماری معاصر در این کشورها دانست.

جدول 5. تحلیل داده های به دست آمده از 50 بنای انتخاب شده در کشور عربستان سعودی بر اساس نظر معماران بناها 

جدول 6. تحلیل داده های به دست آمده از 50 بنای انتخاب شده در کشور عربستان سعودی بر اساس نظر گروه بحث 

جدول 7. تحلیل داده های به دست آمده از 50 بنای انتخاب شده در کشور امارات متحده عربی بر اساس نظر معماران بناها 

 )مأخذ: نگارنده(

 )مأخذ: نگارنده(

 )مأخذ: نگارنده(

**)0.05>P value( *)0.2>P value( 

**)0.05>P value( *)0.2>P value(

**)0.05>P value( *)0.2>P value(
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 نتیجه گیری

دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن است که تجربه کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حوزه عنایت به 
کیفیت طراحی و ساخت، تجربه ای قابل مالحظه و درس آموز است. بخش قابل توجهی از معمارانی که بناهای شاخص این کشورها 
را طراحی کرده اند از خارج از مرزها آمده و با صرف دالرهای نفتی، بناهای چشمگیری را خلق کرده اند؛ اما در عمل نتوانسته اند بر 
آشفتگی حاصل از پراکندگی نظر معماران تسلط یابند. از این رو در بناهای این دو کشور نوعی سرگشتگی مشاهده می شود، شاید 
بتوان ارتباط با محیط پیرامون را مهمترین نقطه ضعف این جریان ها برشمرد. از این رو بر اساس تعریف این پژوهش، علی رغم 

به کارگیری فناوری های پیشرفته، »شکوفایی« الزم حاصل نشده است.
انتخاب کرده اند. گروه اول به کارگیری فناوری های  با کیفیت دو مسیر متفاوت را  معماران برای دستیابی به نوعی معماری 
روزآمد و پیشرفته را نشان معماری باکیفیت دانسته اند )اکثریت ۸0 درصدی(؛ و گروه دوم ارتقاء کیفیت را در تعامل معماری 
با زمینه جستجو کرده اند )اقلیت 20 درصدی(. به نظر می رسد که نسل جدید معماران معاصر جهان اسالم، فرصتی قابل توجه 
کیفیت،  از مفهوم  با درک صحیح تر  را فراهم آورده اند. نسل جدید  آثار شاخص معماری  از  برای ظهور چشم اندازهایی جدید 
فرصت های چشمگیری را برای موفقیت معماری معاصر کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده اند. مهمترین خطری که موفقیت 
گرایش به کیفیت و در نهایت »شکوفایی« را در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه تهدید می کند، اتکا بیش از حد به معماران 

و شرکت های چندملیتی، گسترش سبک های معماری غیربومی و گرایش به نوعی معماری تقلیدی است.

قدردانی

این مقاله برگرفته از نتایج یک طرح پژوهشی است با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور4  توسط دکتر 
محمدجواد مهدوی نژاد به انجام رسیده است. در این موقعیت از زحمات عزیزان همکار آقایان و خانم ها سعید فرمهین فراهانی، 
این مسیر مرا  تمامی طول  بمانیان که در  پروفسور محمدرضا  به خصوص  پریا سعادتجو و  لیلیان و  محمود عابدی، محمدرضا 

همراهی کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
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