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صفحات63-76

ریشه یابی و شناخت عوامل دگرگون ساز روح معماری گذشته 
ایران در گذر زمان، اصالت گذشته، تازگی اکنون*

دکتر مازیار آصفی٭٭، مهندس الناز ایمانی٭٭٭ 

  تاریخ دریافت مقـاله:       1391/11/07
تاریخ پذیرش نهایي:      1392/02/30

چکیده
با گذر جامعه ایران از دوران كهن به نوین، مرحله متفاوتی در تاریخ این ســرزمین آغاز گشــته و درست یا نادرست تاكنون نیز 
ادامه یافته اســت. هدف این پژوهش، شناخت ریشــه ای علل تحوالت ایجاد شده و چگونگی تأثیرآنها در معماري معاصر ایران 
است.  از این رو با تحلیل عوامل سیاسی-اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و ویژگی های معماری دوران تحول تاکنون، شاخص های 
ایجاد این تغییرات بي ســابقه در روح معماري گذشــته ایران شناسایی شده تا با نظرسنجی از افراد متخصص و آزمون داده های 
پرسش نامه ها با نرم افزارSPSS ، چگونگی تأثیر آنها در معماری معاصر ایران بررسی گردد. نتیجه تحقیق آن است که معماري 
معاصر ایران به جای پاسخگویی به شرایط متغیر جامعه معاصر، در گستردگي امكانات و نگرش های جهانی غرق شده  و حاصل 
چیزي جز تقلید، ساده اندیشي كودكانه و پراكندگي محض در شهرهای ایران نیست. جهت دستیابی به واالیی در معماری معاصر 

باید دانش، توانایی و سطح فرهنگی تک  تک عناصر جامعه معاصر نیز افزایش یابد.  

واژههايکلیدي
نوگرایی، دوره انتقال، تحوالت جهانی، جامعه معاصر ایران، معماری معاصر ایران

* اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناســی ارشد معماری اســالمی با عنوان »طراحی مجتمع مسکونی پايدار كوی وليعصر، با بهره گيری از 
تفکر و تکنولوژی نوين« به راهنمايی آقای دكتر مازيار آصفی در دانشگاه هنر اسالمی تبريز به انجام رسيده است.  

** استاديار دانشگاه هنر اسالمی تبريز، دانشکده معماری و شهرسازی، تبريز، ايران. )مسئول مکاتبات(
Email: mazi1017@yahoo.com
  Email: eli6622@yahoo.com                                  كارشناس ارشد معماری اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبريز، تبريز، ايران ***
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مقدمه

ارتباطي كه بین ایران و اروپا از دوره صفویه آغاز شــده بود، در دوره 
قاجاریه شكل گسترده تري یافت. زیرا از یك سو رفت و آمدهاي بین 
ایران و اروپا، ایرانیان را با ترقیات علمي و فرهنگي اروپا آشــنا کرده 
بود و از ســویي دیگر به دنبال شكست هاي پي درپي ایران در مواجهه 
با قدرت روس و انگلیس، شــاهان قاجار بــه باور عقب ماندگي ایران 
رســیده بودند. آغاز این دگرگوني مصادف با رنسانس در اروپا و شروع 
ترقي جامعه غرب بود. تحوالت غرب و نتایج حاصل از آن، تأثیرپذیري 
كشــورهاي دیگر، از جمله ایران را به دنبال داشت. از طرفی با وقوع 
تغییرات گسترده در سطح جامعه، معماري ایران نیز تحوالت بسیاري 
را پذیرا گشت. بدین گونه، این معماری که با تداوم مسیر خود تا دوره 
صفوی به تکامل تدریجی رســیده بود، بعــد از این دوره و به ویژه در 
دوره قاجار و نهضت مشــروطیت مسیر دیگري را در پیش گرفت )بانی 

مسعود، 1389(. 

آغاز دوره معاصر ایران، آغاز تغییرات وســیع در همه زمینه ها اســت. 
در این دوره توســعه و پیشــرفت مفاهیم تازه اي را به خود گرفتند و 
دیدگاه هاي نوین سیاســي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و شیوه هاي 
نویــن زندگي عمــاًل در معماري به نمایش درآمــد و معماري جدید، 
اندیشه هاي جدید را بیان داشت )مختاری، 1390(. اما با احتساب تمام 
موارد مطرح شده، شمار آثار غني معماري معاصر ایران اندك است و 
افزایش دانشــگاه ها و دانش آموختگان معماري نتوانسته در این روند 
كاهشــي تأثیر بسزایي بگذارد )حجت، 1389(. دوره نوین معماري ایران 
با پذیرش عوامل مختلف مورد بحــث، خوب یا بد زمان را مي پیماید 
و مســیر خود را در مــكان ادامه مي دهد. پژوهــش در معماري این 
دوره، توجــه و تحقیق در زمینه هاي ایجاد این تحول را اجتناب ناپذیر 
مي كنــد. فلذا در این مقاله رویکردی در نظر گرفته شــده اســت که 
بتواند ریشــه این تحوالت را شناســایی نموده و به بررسی تفکراتی 
بپــردازد که دگرگونی های یاد شــده را رقم زده اند. این رویکرد بعد از 
شناخت و طبقه بندی این تفکرات بنیانی به آنالیز کیفی معماری دوران 
معاصر پرداخته تا چگونگی تأثیر آنها را در بناهای دوره معاصر دریابد. 
بنابراین در این پژوهش در مرحلــه اول با توجه به چهارچوب نظری 
پروژه و روش تحقیق تعریفی از واژه معاصر و بازه زمانی معاصر ارائه 
شــده است تا با انجام مطالعات گسترده در زمینه  تأثیر عوامل مختلف 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در معماری معاصر و همچنین 
با بررسی نظرات کارشناسان مربوطه از طریق منابع گوناگون در رابطه 
با ویژگی های بناهای ساخته شده در دوره معاصر ایران، شاخص های 

پژوهش و زیر مجموعه های آنها معین شوند. 
در مرحله بعدی جهت نظرســنجی از اساتید متخصص، برای ارزیابی 
چگونگی تأثیر شــاخص های پژوهش در معماری معاصر ایران و نیز 
نحوه برخورد معماری معاصر ایران با آن شاخص ها، پرسش نامه هایی 
در راســتای اهداف تحقیق تهیه گشته است تا تک تک شاخص های 
پژوهش به صورت کیفی در آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین جهت 
ارائه میزان تأثیر هر کدام از شــاخص ها، الویت آنها در تأثیرگذاری به 
این تحوالت طی یک آزمون کمی تحلیل شــده و نتایج این بررسی ها 
طی جداولی ارائه گشته است. به علت تخصصی بودن موضوع تحقیق 
و نیز وجود حساســیت زیاد جهت ارائه نتایج دقیــق برای کاربرد در 
معمــاری معاصر ایران، جامعه آماری آزمون از میان اســاتید باتجربه 
معماری و شهرســازی، در راستای موضوع تحقیق انتخاب شده است 
تا دســتاوردهای تحقیق کمکی باشد در جهت ارتقا ء کیفیات معماری 

معاصر ایران.

هدفتحقیقوضرورتآن
همــواره تحلیل وضعیــت موجود جهت ادامه صحیــح راه زندگي و 
رسیدن به شرایط مطلوب از ضروریات به شمار مي آید. امروز به جهت 
روشن شدن موضع آینده نگري، نیاز وافر و عمیق به شناخت تحوالت 

اخیر در جامعه معاصر ایران و گذشته نزدیك وجود دارد. 
معمــاري ایران بعــد از گذر از مرحله انتقال، شــرایط جدیدي را در 
جامعه معاصر ایران متقبل شــد كه این شــرایط همــه  روزه با توجه 
به پیشــرفت هاي جهاني در برهه زمان در حال تغییر و تجدید است؛ 
بنابرایــن الزم و ضروري اســت طبیعت این تحــول و آغاز و انجام 
این دگرگوني به طور دقیق مشــخص گردد. »مطالعه در ســیر تطور 
معماري معاصر ایران، دشواري در هم آمیختن مداوم طبقات اجتماعي 
و دشــواري در هم آمیختن مرزهاي سبك هاي گوناگون را دربردارد« 
)رجبی، 1355، 121(. براي این كه هدف یا اهداف تحقیق معین شــوند 

بایســتي به پرسش هایي كه این انگیزه را به وجود آورده و در ذیل به 
اختصار بیان شده است، پاسخ داده شود: 

معماري دوره معاصر ایران داراي چه ماهیتي است؟ و این تغییر مسیر 
معماري بازتاب چه عواملي است؟ و این عوامل چه تأثیري در معماري 
معاصر ایران داشته و نحوه برخورد معماري معاصر ایران با این عوامل 

چگونه بوده است؟ 
 هدف از طرح موضوع شــناخت اندیشــه هاي تأثیرگذار در معماري و 
قالب هاي فكري آن اســت و نه گزارشــي از برهه اي از تاریخ معاصر 
ایران. مقصد این است كه مشخص گردد چگونه این چنین تحوالتي 

Archive of SIDدکترمازیارآصفی،مهندسالنازایمانی

www.SID.ir



65

        
    1

39
3 

ز  
ایی

/پ
م 

شت
 ه

ال
 س

م /
ده

نوز
ره 

ما
 ش

   
ر  

شه
ت 

وی
 ه

صفحات     5-15

ریشهیابیوشناختعواملدگرگونسازروحمعماریگذشتهایراندرگذر...

در معماري معاصر این ســرزمین رخ داده اســت؛ اگر این پژوهش به 
تمام این پرسش ها پاسخ ندهد سعي دارد گامی به سوي شفاف شدن 

موضوع بردارد. 

چهارچوبنظريتحقیق
بر مبناي هدف و قلمرو تحقیق، این پژوهش در پی چرایی و چگونگی 
عوامل ایجاد تحوالت در مســیر معماری ایران است. چرا که معماری 
سنتی ایران در یک دوران عطف مسیر خود را تغییر داد و به دلیل عدم 
وجود زیرساخت  های الزم در جامعه، دچار نوعی از خود بیگانگی گشت 
که تاکنون گریبان گر معماری معاصر ایران بوده است. تحوالت جهانی 
همچنان به ســرعت راه خود را ادامه می دهند، در حالی که شــرایط 
متناســب با این تحوالت، در بســتر جامعه ایران، هرگز مطلوب نبوده 
اســت. از نتایج معماری معاصر ایران می-توان دریافت که اندیشــه 
پشت این معماری نیز روشن نیست. گسترش ارتباطات، پیشرفت های 
لحظه به لحظه جهانی و شــناخت فناوری هــای نوین همه مواردی 
هســتند که به این مسئله دامن می زنند. از طرفی معماری یک پدیده 
منفعل نیســت بلکه فرایندی است که در مکان و زمان گسترش یافته 
و بــه فضا ختم می شــود. هر یک از اعضای جامعه، شــخصیت های 
تأثیرگذار در این فرایند هســتند؛ که با نوع شــناخت، سطح فرهنگ، 
امکانات و شرایط خود بر معماری تأثیر می گذارند. معماران، مسئولین 
و مخاطبان این حوزه افرادی هســتند که باید همواره دغدغه هویت 
داشــته و با اعتال ء هویت جمعی از طریق عناصــر فرهنگی از تداوم 
خــود در طول زمان اطمینان حاصل کننــد. برای تحقق این امر باید 
با شــناخت دقیق عوامل ایجاد این چالش از طریق اندیشــه و کردار 
سازمان یافته همگانی )حکمت( به راهبردهای هماهنگ در این زمینه 

دست یافت. 

روشتحقیق
گســتره موضوع این تحقیــق در دو زمینه كلي »تاریخي، سیاســي، 
اجتماعي و فرهنگي« و »معماري و شهرســازي« تعریف شده است. 
بدین گونه كه ابتدا مطالعاتي وسیع در منابع مرتبط و نظرات کارشناسان 
مربوطه در رابطه با ویژگی های معماری و شهرســازی معاصر، جهت 
كســب اطالعات مورد نیاز و شناخت شرایط بســتر دگرگوني انجام 
گرفته است تا شاخص  هاي تأثیرگذار در معماري و شهرسازي معاصر 
و عوامل آنها به دســت آید. در این بررســي ســعی شده واقعیت ها با 
اطالعات جمع آوري شده در مقابل هم قرار گیرد تا شاخص ها یا مدل 

تحلیلی تحقیق قبل از انجام آزمون به امتحان گذاشته شود. 

 شاخص هاي به دست آمده هر یك داراي زیرمجموعه هایي می باشند 
كه اطالعات مورد نیاز را تكمیــل مي كنند. البته اطالعات مربوط به 
تمام شاخص ها در حین پیشــرفت مطالعات كامل تر گشته است؛ چرا 
كه این روش ساماندهي به شكل گیري ساختار تحقیق قوام مي بخشد. 
در مرحلــه بعدی جهت آزمون شــاخص ها، پرســش نامه هایی جهت 
نظرســنجی از افراد متخصص آماده شــده اســت تا طی یک آزمون 
کمی الویت شاخص ها )متغیرهای وابسته( در تأثیرگذاری بر تحوالت 
معماری معاصر ایران )متغیر مستقل( و طی یک آزمون کیفی چگونگی 
تأثیــر هر یک بر معماری معاصر ایران به دســت آیــد. جامعه آماری 
تحقیق نیز از بین اســاتید صاحب نظر معماری و شهرســازی انتخاب 
گشــته اســت تا نتایج تحقیق از اعتبار کافی برخوردار باشــند. برای 
تجزیــه و تحلیل نتایج از برنامه SPSS و آمار توصیفي نظیر فراواني 
مطلق و نســبي، میانگین و نیز آمارهاي اســتنباطي و آزمون فریدمن 
استفاده گردیده است.  به عبارت روشن تر روش تحقیقي این پژوهش 
صــورت »محتوایي« دارد. بدین گونه كه موضوعات هر شــاخص كه 
بر اثر مطالعات مختلف در دوره مورد نظر به دســت آمده، شكل اصلي 
مقاله اســت. بدیهي اســت كه حاصل كار و نتیجه آن نیز »دستاورد 

محتوایي« دارد. 

فراینــدتحولمعماريمعاصردرایران-آغازدگرگوني
وانتقال

شناخت معماري دوره معاصر بدون ریشه یابي پیشینه آن در دوره هاي 
قبلي ممكن نیســت و شــناخت معماري این دوره نیز بدون شناخت 
شرایط سیاسي-اقتصادي و فرهنگي-اجتماعي، با توجه به چهارچوب 
پژوهش و روش شناســی آن ناقص خواهد بود. بنابراین در این مقاله 
زمینه هاي آماده شدن مطلب اصلي، یعني معماري دوره معاصر ایران 
بیان مي گردد. در این راســتا، براي روشن تر شدن بحث الزم است به 

باز تعریف بعضي مفاهیم پرداخته شود:
معماري سنتی ایران: »معماري سنتی ایران عبارت است از معماری ای 
که متکی بر اصول و ارزش هایي بوده كه ریشــه در اعتقادات معنوي 
ایرانیان داشــته و بدون انقطاع تاریخي در اثر ممارست، حقیقت جویي 
و نوگرایــي ایرانیان در تماس با ســایر تمدن ها بــر پایه جهان بیني 
اسالمي -ایراني، در بستر فرهنگ و با پویایي، تصفیه و تكامل دائمي1 
هدایت کننده و راهنماي پدید آورندگان آثار برجسته معماري و شهري 
بوده است« )نقی زاده، 80،1379(. این معماری دارای صفاتی بی زمان 
و مکان بوده و تنها چگونگی تجلی آنها با توجه به امکانات در دسترس 

و شرایط محیطی و فرهنگی، متفاوت بوده است )نقی زاده، 1377(. 
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 معاصر: اولین پرســش این اســت كه معاصر چــه محدوده زماني را 
شامل مي شــود و اطالق این اصطالح به چه معنایي است. اصطالح 
تاریــخ معاصر با مفاهیم جدید همچون »نو«، »مدرن«، »تجدد« و یا 
»نوآوري« مخلوط شده و در برخي موارد، هم ردیف آنها فرض مي شود. 
به عبارتي »گذشــته« و »ســنت« عالوه بر اینكه گاهي به یك معنا 
تعبیر مي شــوند، عماًل در مقابل »معاصــر« و »مدرن« قرار گرفته اند 
)تقوی،1384(. در این تعریف تاریخ معاصر دوره اي را تلقي مي كند كه 
زندگي نو براساس تفكرات، اندیشه ها و خصلت هاي نو شكل گرفته و 
هر آنچه را که متعلق به گذشته باشد، كنار مي زند. در واقع بیشتر این 
تعاریف بیش از آنكه مبناي زماني داشته باشند مبناي تحول اجتماعي 

و یا تحول فرهنگي دارند )احمدی،1373(.
معماري معاصر ایران: در خصوص مبناي شــروع تاریخ معاصر ایران 
دیدگاه هاي مختلفي وجود دارد. برخي شــروع سلسله صفوي را شروع 
تاریخ معاصر ایــران مي دانند که مبنایي ملي، دیني و اصواًل فرهنگي 
دارد. نظر دیگر، شروع سلسله قاجار را آغاز دوران معاصر مي داند چرا 
كه شــروع تحوالت اساســي در زندگي، محیط و نظام ها در این دوره 
اتفاق افتاده است. اندیشــه دیگر آغاز آن را، ورود ایران به مرحله اي 
تازه مي داند كه مالك هاي متفاوتي را نســبت به گذشته مطرح کرده 
و تا به امروز كشــانده است؛ این نظریه شروع مشروطیت را مبنا قرار 
مي دهــد كه مهم ترین تحولش تغییــر در ماهیت نهادهاي حكومتي و 
سازمان اداري اســت و زایش نهادهاي اقتصادي و طبقات اجتماعي 
جدید از دستاوردهاي آن است )جعفریان،1376(. با توجه به تعاریف فوق، 
در تاریخ معاصر ایران دوره قاجار حلقه واســطه گذشته سنتي با آینده 
مدرن این جامعه در نظر گرفته می شــود و زمینه شروع تاریخ معاصر 
ایران را فراهم مي نماید که از آن به عنوان »دوره انتقال« یا گذار یاد 

می شود )لمبتون، 1375(.
در این مقاله نیز دوره قاجار به عنوان دوره انتقال و نهضت مشروطیت 
به عنوان مبنای معماری معاصر ایران و در واقع نقطه عطف معماری 
این ســرزمین مطرح گشته اســت. »چون نظام اجتماعی ایران پس 
از مشــروطیت دیگر بر یک نظام ســنتی در خود رشــد یافته متکی 
نبود، معماری این نظام اجتماعی هم، که می بایســت حاصل بسیاری 
از مظاهر اجتماعی نظام جدید باشــد، دیگر نمی توانســت با تکیه بر 
نســبت های در خود رشد یافته، جوابگوی نیازهای در خود رشد نیافته 

باشد« )رجبی، 1355، 59(. 

ارزیابیشرایطسیاسيـاقتصاديدورانانتقال
 فشــار تحــوالت دنیاي جدید در جامعه ســنتي ایــران زمینه و نیاز 

بــه تحولي را در كشــور ایجاد كرد كه نام »نهضت مشــروطیت« به 
خود گرفت )دوکســیادس، 1392(. تاریخ معاصــر ایران از این نهضت تا 
به امروز وقایع مختلفی را به خود دیده اســت. بدیهي اســت توجه و 
دقت در عرصه تحوالت معماري و شهرســازي، منوط به شناخت این 
اندیشه هاي نوسازي است. در جدول 1 عوامل سیاسی- اقتصادی مؤثر 
بر این تحوالت بیان گشته است. برای شناسایی این عوامل مطالعات 

گسترده ای در منابع مختلف انجام شده است.  

ارزیابیشرایطفرهنگي-اجتماعيدورانانتقال
تفاوت شكل حكومت و تأثیرات اولیه مدرن گرایي و یا تجددپذیري در 
پایان دوره قاجار نشــان از شروع گام هاي اولیه دوران انتقال در پایان 
این دوره می باشــد. در واقع فقر و فالكت، عقب ماندگي، فقدان امنیت 
عمومي و استبداد كهن كه میراث قاجار بود، شرایط عیني و ذهني الزم 
را براي حاكمیت یك نیروي جدید فراهم آورده بود )اســالمی ندوشــن، 
1376(. بنابرایــن تغییرات فضاي فكري، اجتماعی و فرهنگي از همان 

موقع در تاریخ معاصر ایران شــروع و تا کنون نیز بسته به رویدادهای 
مختلف ادامه داشــته و بر معماری معاصر ایران تأثیر گذارده اســت. 
نتایج بررســی ها در این زمینه در جدول 2 آمده است که از مهم ترین 

عوامل در تحوالت معماری معاصر ایران محسوب می گردند.

روندمعماريایرانازدورهانتقالتاکنون
همیشه در ذهن كاوشــگر معمار امروز این سؤال وجود دارد كه سیر 
تكاملــي معماري ایران با نوآوري و خالقیت خاص خود، چرا و چگونه 
در طــي مدتي كوتاه در دوره معاصر، رو به گسســتگي نهاد و یا این 
حركت تغییر مســیر داد؟ این مقاله قصد دارد در بخش تحلیلي مقاله 
با شــناخت چرایی این تغییرات، به نقد و تحلیل چگونگی تأثیر آنها در 

معماری معاصر ایران بپردازد.
از اواخر ســلطنت فتحعلي شــاه قاجار )1260-1212 هجري( كم كم 
فرهنگ مدرن اروپایي به ایران رخنه كرد و خیلي زود دســت اندركار 
دگرگون ســاختن شــرایط سیاســی-اقتصادي، اجتماعي-فرهنگی 
و بســیاري از رفتارهــاي فرهنگي مــردم دگرگون پذیر ایران شــد. 
ایــن دگرگونــی مترادف با دگرگونــی هنر و معماري و شهرســازي 
ایران بــود )ریاضــی، 1381(. از طرفی همچون تحــوالت اقتصادي و 
سرمایه گذاري هاي جهاني، حضور فعال پدیده هاي جدید، عملكردهاي 
جدید و زندگي جدید، معادالت تازه سیاســي و به طور كلي پدیده هاي 
مــدرن و غیرقابل اجتناب، همگي عواملي ناخواســته و بعضًا تحمیلي 
بودند كه چرخه تاریخ معاصر را به ســمتي متفاوت با جهت گیري هاي 

دکترمازیارآصفی،مهندسالنازایمانی
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صفحات     5-15

جدول 1. ارزیابی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر تحوالت معماری معاصر ایران.  
 مأخذ: )آدمیت، 1388؛ برد و وستون، 1371؛ جانزاده، 1382؛ دوکسیادس، 1392؛ مددپور،1383( 2 

شرایط اقتصادی حاکم بر تحوالت معماری معاصر ایران           شرایط سیاسی حاکم بر تحوالت معماری معاصر ایران

تغییر ساختار اقتصادی به دلیل پیشرفت های سیاسی- اجتماعی  ضعف دولت و سقوط تدریجی آن در اواخر دوره قاجار

بهره گیری اقتصادی جهت تسریع امر ساخت و ساز تحوالت سیاسی رشد یافته میان مردم به علت رواج جریان های فکری جدید

ایجاد تحوالت مدرنیسم در ایران بدون تشکیالت انسجامی وقوع تحولی به نام نهضت مشروطیت و اندیشه ها و نوسازی ناشی از آن

تحوالت اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی حضور تربیت یافتگان جدید و طبقه شهری در نهضت مشروطیت

شکل گیری نهادهایی نظیر جهاد سازندگی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی
در راستای تحقق شعارهای عدالت طلبانه انقالب 

تحوالت و سیاست های نوین جهانی مانند وقوع جنگ های جهانی،
 مرزبندی جدید کشورها 

وقوع جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی ناشی از آن وابستگی سیاسی تا آخر دوره پهلوی و پایبندی آنها به قدرت های بیگانه

ورود امکانات، ابزار، مصالح و فناوری های جدید ساخت و ساز  ساخت پایگاه های سیاسی مانند سفارتخانه ها و رواج روابط سیاسی با غرب

افزایش جمعیت شهرها و افزایش ساخت و ساز ناشی از آن وقوع انقالب اسالمی به عنوان نقطه عطف دیگری در معماری معاصر ایران

شروع دوران بازسازی بعد از جنگ برای جبران صدمات وارده درخواست مردم مبنی بر حاکمیت بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش

جدول 2. ارزیابی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر تحوالت معماری معاصر ایران.  
 مأخذ: )آدمیت، 1388؛ اسالمی ندوشن، 1376؛ خلیلی خو، 1373؛ ریخته گران، 1371؛ محمدی، 1375(3

عوامل اجتماعی حاکم بر تحوالت معماری معاصر ایرانعوامل فرهنگی حاکم بر تحوالت معماری معاصر ایران

شناخت ناکافی و درک غلط از تحوالت جهانی عدم آمادگی بخش وسیعی از مردم برای تحمل تحوالت و تغییرات سریع 

ناهماهنگی شرایط جامعه با الگوهای پیشرفت و تغییر الگوهای رفتاری مردمکاهش قدرت مذهب در شکل های اجتماعی در دوران پهلوی

ورود جریان اصالح طلبی به ایران از طریق رفت و آمد ایرانیان به خارج برای 
مسافرت، تجارت، تحصیل 

شروع یک نظام غیر روحانی و شبه مدرن و مرتبط با سیاست های بین المللی در اواخر 
دوره قاجار و ایجاد قانون اساسی به شکل غربی

ظهور رضا خان به علت فقر و فالکت، عقب ماندگی، امنیت عمومی و بی-ثباتینفی ارزش های گذشته در شکلی مدرن و ارزشمند شدن پدیده های تازه

جدایی بین عوام و خواص به علت حضور طبقه درس خوانده در حکومتورود ماشین چاپ و تأسیس روزنامه رسمی جهت تسریع جریان نوسازی

ورود هیئت های مختلف سیاسی،آموزشی، پزشکی و مهندسی به ایرانانقطاع فرهنگی ناشی از عدم واقع بینی روشنفکران نسبت به نیازهای جامعه

پیدایش مدارس جدید طبق نظام جدید آموزشی با استفاده از روش های 
جدید تعلیم و تربیت 

اصالحات نامحدود شهرها به دلیل تغییرات جمعیتی و تغییرات 
اجتماعی- فرهنگی ناشی از آن

ایجاد نیازهای تازه در بعد اجتماعیپیروزی انقالب اسالمی ایران و تحوالت ناشی از آن

حضور فعال پدیده های جدید و عملکردهای جدید به علت زندگی جدیدرویداد انقالب فرهنگی برای ایجاد اصالحات در نظام آموزشی عالی کشور

رشد و تکوین سازمان های صنفی و حرفه ای و گسترش آموزش عالی به 
علت نیاز فوری به توسعه توانایی های کمی و کیفی

خواست هویت طلبانه مردم با مطالبات حق خواهانه ای نظیر استقالل ملی و آزادی
 بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

نیاز فوری کشور جهت تهیه طرح و اجرای پروژه های عمرانیفرهنگ سازی برای نوع جدید زندگی، تحوالت علمی و فنی و سیاسی

تنوع اندیشه ها و تعدد گرایش های موجود در معماری معاصر ایرانتفاوت موجود بین سطح دانش، بینش و به ویژه سطح فرهنگی مردم

ریشهیابیوشناختعواملدگرگونسازروحمعماریگذشتهایراندرگذر...
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گذشته سوق دادند )کالینز، 1377(.
 بعدها تالش ها یی جهت صنعتی شدن ایران شروع می شود که علی رغم 
به وجود آمدن تغییراتي در روش هاي ساخت و ساز، پیشبرد این اهداف 
با عدم موفقیت همراه می گردد؛ چرا که یک جهش برنامه ریزی نشــده 
در این زمینه همواره با مشکل عدم سازگاری با شرایط معمول کشور 
روبه روســت )قهرمانی،1387(. اما این رویكرد به معماري كه در تلفیق با 

مصالح جدید و پیش ســاخته، باعث آسانی كار ساخت و ساز شده بود، 
كم كم ســبب گشت كه احداث بناها از یک طرف از معیارهاي نظري 
و ارزش هاي ایده آلیســتي فاصله بگیــرد و از طرف دیگر در بعضی از 
موارد، دقت گذشــتگان را هم از دســت بدهد. از این رو این روند در 
نهایــت منجر به آن نــوع معماري بي هویت و هیچ جایي شــد كه در 

دهه هاي بعد نیز پیش رفت )پوالک،1361(.

جدول 3. فرصت ها و تهدیدهای پیش رو در گذر جامعه ایران از دوران سنتی به معاصر و تأثیر آن در حوزه معماری. 

نقاط قوتنقاط ضعففرصت هاتهدیدهاوضعیت

گذر از دوران سنتی به معاصر در ایران

در زمینه معماریدر زمینه های سیاسی- اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی

ورود بــه دنیــای نویــن و جریان های ناکافی بودن زیرساخت های توسعه
فکری جدید

ســطحی نگری و نادیــده گرفتن لزوم 
بیان ذات پدیده ها

فرهنــگ و تمــدن کهــن بومــی در 
زمینه های گوناگون

عدم آمادگی طبقات مردم برای پذیرش 
این تحوالت

عــدم هم پوشــانی نیازهــای مادی و نوآوری، اصالحات و نوسازی
معنوی

توجه به هویت ملي و بومي و بازسازی 
هویت های ملی جدید

عدم واقع بینی روشــنفکران از نیازهای 
روز و جدایی بین عوام و خواص

ســاده اندیشی در طراحی سازه و فضا، ایجاد فرهنگ تشکیالتی و جمعی
ساختمان سازی به جای معماری

توجــه بــه آثــار ارزشــمند موجود و 
بهره گیــری از تجربیات به کار رفته در 

بناها

ناسازگاری معیارهای سنتی با نوسازی و 
انقطاع فرهنگی

دموکراســی و رفاه نســبی اجتماعی و 
ایجاد جامعه مدنی

دقت بــه طبیعت و طراحــی معماری بحران در هویت و فرهنگ بومی
متناسب با اقلیم

آنی و کوتاه بودن فرایند نوســازی بدون 
انطباق با سیر رشد جامعه 

گســترش تعلیم و تربیــت برای عموم 
مردم

بهره گیــری از حکمت اســالم و هنر بحران زیست محیطی
اسالمی

شــکل گیری هر پدیده نو بــرای ایران، 
بحران هویت و معنا 

توجه به حس متعالی انسان و باورهای نفی ارزش های گذشته صرفه جویی در زمان و افزایش سرعت
مردم

تحــوالت و سیاســت های نوین جهانی 
مانند جنگ، ظهــور قطب های قدرتمند 

و ... 

کاهــش فواصــل مکانی و گســترش 
ارتباطــات و كمرنگ شــدن مرزهاي 

فیزیكي

یکنواختی و ســیطره کمیت بر کیفیت، 
نبود خالقیــت معنایی و فضایی و عدم 

تبیین زیبایی

آزادی در الگوهــای فضایی و تکنیک 
ســاخت و ساز با اســتفاده از دانش و 

فناوری روز

تولــد یک نظام ناقص مــدرن و  ایجاد 
وابستگی و بریدن از گذشته

و   امکانــات  در  گوناگونــی  و  تنــوع 
تسهیالت

عــدم توجــه بــه طبیعت بــه عنوان 
اصیل ترین فضای قدسی

توجه به هویت ملي و بومي و بازسازی 
هویت های ملی جدید

تغییر در ســاختار حکومت و گره خوردن 
تحوالت سیاسی به هم

رشد حافظه جمعی به عنوان یک نیروی 
ثبات بخش

سرکشــی حقیرترین باورها و پندارها و 
گرایش به ظواهر

جهانــي -  رویکــرد  از  بهره گیــری 
بومي جهت ایجاد انعطاف  پذیری

ریشه های تاریخی منطقهتقلید گراییخلق فضاهای جدیدافزایش جمعیت شهرها

و  بی نظمــی  اجتماعــی،  بی هنجــاری 
آشفتگی و بحران اقتصادی

انقــالب اطالعات در ســطح جهانی، 
گفتگوی فرهنگ ها

عدم اســتفاده از  حکمت اسالم و هنر 
اسالمی

ارتقا ء هوش جمعی جهت ارتقا ء ســطح 
فرهنگی

تقابل تمدن ها و فرهنگ ها، کثرت گرایی 
و تزلزل هویت

جهاني شــدن علم و فناوري، تحول در 
سطح زندگي روزمره

عــدم توجــه بــه اصــل وحــدت و 
ساختارمندی فضا

و  فنــاوری  روزافزون  پیشــرفت های 
دانش طراحی معماری 

عدم هدایت صحیــح دانش و فن روز و 
عدم درک صحیح ارتباطات

شکل گیری بستر فرهنگی برای جهانی 
شدن اقتصاد

عدم رشد معنوی معمار و تمایل به خود 
نمایی

افزایــش ســطح دانش معمــاران در 
فضای جهانی اینترنت

SWOT

دکترمازیارآصفی،مهندسالنازایمانی
Archive of SID

www.SID.ir



69

        
    1

39
3 

ز  
ایی

/پ
م 

شت
 ه

ال
 س

م /
ده

نوز
ره 

ما
 ش

   
ر  

شه
ت 

وی
 ه

صفحات     5-15

 بعدها به دلیل بحران هاي معنوي انســان معاصر، اعتبار ارزش هاي 
مدرنیته به سختي مورد تردید قرار گرفت و هواخواهي از تاریخ گرایي و 
صور معماري بومي به میان آمد. شروع این دوران، با آخرین سال هاي 
دهه 1340 در ایران مقارن مي باشــد. ایــن اتفاقات با نگاهي خاص 
كه معماري را منبعث از بســتر اجتماعي و فرهنگي خود مي دانســت، 
در نهایت بــه تغییراتي در آموزش معماري انجامیــد و افراد تازه اي 
پا به عرصه معماري گذاردند كه همســوي با خواســت هویت طلبانه 
روشــنفكري ایراني، نظر به فرهنگ و ســنن معماري ایران داشــتند 

)شکوری،1371(.  

 وقوع انقالب اســالمي، رویداد انقالب فرهنگــي و همچنین جنگ 
تحمیلی به همراه تحریم اقتصــادی، نقاط عطف دیگری در معماري 
معاصر ایران می باشــند که هر کدام به نوبه خــود در تضعیف تداوم 
جریان معماری ایران نقش بسزایی را داشتند )طلیسچی و انصاری،1381(. 
جامعه ایران دوران گذار از جامعه ســنتی به مدرن را بســیار سریع و 
بدون ایجاد زیرســاخت های الزم طی کرده است و هم اکنون ظهور 
جامعه شــبکه ای را تماشاگر است. از این رو شناخت وضعیت معماری 
معاصر اهمیت پیدا می کند )ابراهیمی و اسالمی، 1389(. مجموع نتایج این 
بخش در جدول 3 آمده است؛ با توجه به نتایج جدول، تعدد طراحان و 
گرایش های مختلف در این برهه زماني بیانگر تنوع اندیشــه ها و عدم 
توافق بر گرایشــي خاص در معماري معاصر  ایران است كه عمدتًا با 
تأخیر و با عدم شــناخت کافی صورت گرفته و در سطحي ترین حالت، 
طراحي معماري را تا حد پیروي از مد و ســالیق روز تنزل داده است 

)میرمیران،1383(.

تبیینشاخصهایتحقیق
شــاخص های مستخرج از بررســی های انجام گرفته در اندیشه های 

موجود عبارتند از:
»عوامل و پدیده هاي خارجي« به عنوان اولین شاخص كه در مجموعه 
خود عوامل ســاختار جدید دولت، عملكردهاي جدید در بعد معماری، 
گرایش به ســبك هاي نو در معماري، رواج شهرســازي نوین و تغییر 
الگوی توسعه شهر را دربردارد. در واقع نحوه تأثیر این عوامل بر ایجاد 
یك معماري تازه كه ناشي از تغییرات جهاني است، مورد بررسی است. 
»انگیزه هاي نوســازي و نوآوري« به عنوان شــاخص دوم ناشي از 
عامل نوسازی و اصالحات متأثر از تحوالت جهاني است كه موجبات 

دگرگوني در ساختار فضاي معماري را فراهم ساخته است.  
 »شــخصیت هاي تأثیرگــذار« به عنوان شــاخص ســوم در حیطه 
اندیشــه هاي تأثیرگذار مستقیم و غیرمستقیم در معماري و شهرسازي 

اعم از شــخصیت هاي معمار و یا غیرمعمار مطرح مي گردد كه به طور 
کلی شامل معماران، دولتمردان و افراد تصمیم گذار جامعه و مخاطبان 

)كارفرمایان و استفاده كنندگان( مي گردد. 
»پیشــرفت هاي علمــي و تكنولوژي« به عنوان شــاخص چهارم كه 
عوامل دانش  جدید غربی در آمــوزش، طرح و اجرا و تكنولوژي هاي 
وارداتی را دربردارد. در واقع طرز برخورد معماري معاصر ایران با این 

مقوله مورد بررسي است. 
 »شاخص زمان« به عنوان شاخص پنجم جهت بررسي میزان فرصت 
موجــود در برابر آهنگ تنــد تحوالت در نیاز بــه تغییرپذیري مطرح 

مي شود. 
»شــاخص تحول اندیشه ها و تنوع ســبك هاي معماري« به عنوان 
شاخص ششــم در مجموعه خود عوامل تحوالت اجتماعي  فرهنگی، 
تحول در ســاختار و ارتباطات سیاســی، تحول در نگرش اقتصادی و 
روند سریع تحول اندیشــه و انجام تغییرات در زمینه های گوناگون را 
در بردارد، كه هریك به نوبه خود در ایجاد دگرگوني در مســیر تكامل 

معماري ایران تأثیر مي گذارند. 
بعد از تكمیل مدل تحلیلي با مشخص شدن شاخص  هاي تأثیرگذار و 
زیر مجموعه های آنها، پرسش نامه های تحقیق بر اساس اهداف مورد 
نظر تبیین گردیده اند تا شــاخص های پژوهش با نظرســنجی از افراد 
مورد تحلیل قرار گیرند تا معین شود این شاخص ها چگونه در معماري 
معاصر ایران تأثیر گذارده اند و مصداق این دگرگوني ها تعیین شــده و 

نتیجه گیري نهایي به دست آید. 

تحلیــلکمیشــاخصهایتحقیــقمنطبقبــرآمار
پرسشنامهها

جامعه آماری این پژوهش یک مجموعه 30 نفری متشکل از اساتید 
معماری و شهرســازی در گروه سنی 55-30 ســال است که دارای 
تحصیالت دکترا و کارشناســی ارشد می باشــند. علت این انتخاب، 
آشــنایی بیشتر گروه های فوق نســبت به موضوع در مقایسه با عموم 
افراد جامعه است؛ چرا که اعتبار نظرسنجی ها برای این پژوهش بسیار 
مهم به شــمار می آید. در این تحقیق 50 درصد حجم نمونه را زنان و 

50 درصد آن را مردان تشکیل می دهند.  
 در پژوهش حاضر بعد از انجام نظرسنجی ها و جمع آوری پرسش نامه ها، 
جهــت تحلیل داده ها و انجام آزمون های مورد نیاز از الگوهای آماری 
نرم افزار  SPSS استفاده شده است. با احتساب شرایط نظرسنجی ها 
و الگوهای نرم افزار، برای آزمون تمام شــاخص های تحقیق، فراوانی، 
درصــد معتبر و درصد تجمعی ذکر گردیده اســت، تــا چگونگی تأثیر 
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این شــاخص ها و زیرمجموعه های آنها -طبق آنچه در بخش توضیح 
شاخص های تحقیق آمده-  بر معماری معاصر ایران معین گردد. 

نتایج حاصل از تحلیل داده های آزمون در این تحقیق نشــان می دهد 
که در شــاخص 1 )عوامل و  پدیده هاي خارجي(، عامل ساختار جدید 
دولت، با درصد اعتبار بســیار بــاال از طریق تغییر وضعیت اجتماعی-
فرهنگی، اقتصادی و سیاســی داخلی کشور، عامل عملکردهای جدید 
در بعد معماری، به طور کاماًل غالب از طریق عدم آمادگی جامعه سنتی 
برای پذیرش آن عملکردهــا در برهه زمانی خاص، عامل گرایش به 
ســبک های نو در معماری، با درصد غالب از طریق پذیرش پدیده های 
نوین بدون ایجاد ریشــه های رفتاری  )ایجاد شبه مدرنیسم در ایران( 
و  عامل  شهرســازی نوین و تغییر الگوی توســعه شهر نیز با درصد 
اعتبار بسیار باال از طریق ایجاد زمینه روانی تغییر نیازها در شهروندان 
بــه علت تغییر در بعد اجتماعی بر تحوالت معماری معاصر ایران تأثیر  

گذارده اند.
   

   

شکل 1. نحوه برخورد معماری معاصر ایران با عامل ساختار جدید دولت.   

شکل 2. نحوه برخورد معماری معاصر ایران با عامل عملکردهای 
جدید در بعد معماری. 

شکل 3. نحوه برخورد معماری معاصر ایران با عامل گرایش به 
سبک های نو در معماری.

شکل 4. نحوه برخورد معماری معاصر ایران با عامل شهرسازی نوین و 
تغییر الگوی توسعه شهر.

در شــاخص 2 )انگیزه هاي نوســازي و نوآوري(، عامل نوســازی  و 
اصالحــات  متأثر از  تحوالت جهانی،  با درصد اعتبار  بســیار باال از 
طریــق  طلب کردن هر چیز تازه خارجی بــدون توجه به ویژگی های 
بســتر فرهنگی پروژه، بیشــترین تأثیر را بر تحوالت معماری معاصر 

ایران  گذارده  است.

شکل 5. نحوه برخورد معماری معاصر ایران با عامل نوسازی و 
اصالحات متأثر از تحوالت جهانی.
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صفحات     5-15

در شــاخص 3 )شــخصیت هاي تأثیرگذار(، صرفــًا عامل معماران و 
مخاطبان و نیز هر دو به نســبت مساوی، بر تحوالت معماری معاصر 
ایران تأثیر گذارده اند. عامل معماران، غالبًا از طریق عدم کسب دانش، 
توانــش و بینش کافی در دوره آموزش معمــاری، عامل دولتمردان و 
افراد تصمیم گذار جامعه، غالبــًا از طریق تبیین ضوابط، آئین نامه ها و 
دستورالعمل های زیاد و پی در پی بدون آینده نگری و عامل مخاطبان، 
به صورت تقریبًا مســاوی به ترتیب از طریق نداشتن شناخت کافی از 
دانش معماری و تقلید کورکورانه از ســبک های جدید غربی، بیشترین 

تأثیر را بر تحوالت معماری ایران  گذارده اند.

    شکل 6. مهم ترین گروه تأثیرگذار در تضعیف کیفیت معماری معاصر ایران. 

 شکل 7. علت ضعف اکثر معماران در برخورد با پدیده های معماری معاصر ایران.

شکل 8. علت ضعف اکثر دولتمردان و افراد تصمیم گذار جامعه در برخورد
 با پدیده های معماری معاصر ایران. 

شکل 9.علت ضعف گروه انبوهی از مخاطبان )کارفرمایان و استفاده کنندگان(
 در برخورد با پدیده های معماری معاصر ایران. 

در شــاخص 4 )پیشــرفت هاي علمي و فناورانه(، عامل دانش جدید 
غربی در آموزش، طرح و اجرا، غالبــًا از طریق بهره گیری کورکورانه 
و تقلیدی )اندیشــه علمی بدون اندیشه حکیمانه( و عامل فناوری های 
وارداتی نیز به طور غالب از طریق تبدیل شدن کشور به مصرف کننده 
میوه های فناوری بدون شناخت ماهیت کامل آن، بیشترین تأثیر را بر 

تحوالت معماری معاصر ایران  گذارده اند. 
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شکل 10. نحوه برخورد معماری معاصر ایران با عامل دانش جدید غربی 
در آموزش، طرح و اجرا.

 

 

 شکل 11. نحوه برخورد معماری معاصر ایران با عامل تکنولوژی های وارداتی. 

طبق نتایج، شــاخص 5 )عامل زمان(، با درصد اعتبار بســیار باال از 
طریــق عدم  وجود  زمــان کافی  برای ایجاد  ریشــه های  رفتاری 
در جامعه جهت هماهنگی با نگرش های جدید، بیشــترین تأثیر را بر 

تحوالت معماری معاصر ایران  گذارده  است. 

شکل 12. نحوه برخورد معماری معاصر ایران با عامل زمان. 

در شــاخص 6 )تحول اندیشــه ها و تنوع سبك هاي معماري(، عامل 
تحــول در زمینــه اجتماعی- فرهنگی ، با درصد اعتبار بســیار باال و 
به طــور غالب از طریق گسســت از  ریشــه های تاریخی  و بریدن از 
سنت ها  و ارزش ها  به علت گرایش به تحوالت غربی، عامل تحول در 
ساختار و ارتباطات سیاسی، به طور کاماًل غالب از طریق پیوند سازمان 
دولــت برای انجام اصالحــات و کارهای عمرانــی، عامل تحول در 
نگــرش اقتصادی، با درصد غالب از طریق ایجاد نگاه صرفًا اقتصادی 
و ساده اندیشــی در طرح ها و انجام اقدامات روبنایی تا بنیانی و عامل 
روند ســریع تحول اندیشه و انجام تغییرات در زمینه های گوناگون نیز 
با درصد اعتبار بســیار باال از طریق عــدم توجه به  نیازهای مادی و 
معنوی انسان و  باورهای مردم، بیشترین تأثیر را بر تحوالت معماری 

معاصر ایران  گذارده اند.

شکل 13. نحوه برخورد معماری معاصر با عامل تحول در زمینه اجتماعی-فرهنگی. 

 شکل 14. نحوه برخورد معماری معاصر ایران با عامل تحول در ساختار 
و ارتباطات سیاسی.
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صفحات     5-15

شکل 15. نحوه برخورد معماری معاصر ایران با عامل تحول در نگرش اقتصادی. 

همچنیــن نتایج حاصل در مورد ســنجش تغییرات و تحوالت ایجاد 
شده در سبک معماری ایران بر اثر رواج تحوالت اجتماعی-فرهنگی 
و سیاســی-اقتصادی حاکی از آن است که به طور غالب 73/3 درصد 
از افراد با ایجاد تداخل اندیشــه ها و نگرشــی دوســویه یا چند سویه 
)مانند ســبک التقاطی یا تلفیقی(، 23/3 درصد از آنها با رواج نگرش 
مدرنیزاسیون و طلب کردن هر چیز تازه خارجی و 3/3 درصد با ایجاد 
نگرش گذر و دوری از تفکر سنتی و مذهبی، در معماری و شهرسازی 

معاصر ایران موافقند.

شکل 16. نحوه برخورد معماری معاصر ایران با عامل روند سریع تحول
 اندیشه و انجام تغییرات سریع در زمینه های گوناگون. 

شکل 17.  تغییرات ایجاد شده در سبک معماری ایران بر اثر رواج 
تحوالت اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و سیاسی. 

تحلیلنتایج
این تحقیق سعی دارد با تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از آزمون 
به ارزیابی عواملــی بپردازد که با توجه به ویژگی های مطرح شــده، 
باعث ایجاد تحوالت گســترده در سیر تکاملی معماری ایران در دوره 
معاصر گشــته اســت. در این تحقیق براي اولویت بندي شاخص های 
مؤثر بر تحوالت معماری ایران از آزمون فریدمن4 اســتفاده شــده و 
میانگین رتبه هاي هر یك از شــاخص ها محاسبه شده است. متغیري 
كه كمترین تأثیر را داشــته باشد داراي كمترین رتبه خواهد بود. طبق 
نتایج، در این آزمون سطح معني داري5 برابر 0/000 است. چون سطح 
معني داري كمتر از 0/05 اســت، بین میانگین رتبه های شاخص های 
مؤثر بر تحوالت معماری ایران اختالف معني داري وجود دارد. بنابراین 
الویت  شــاخص های مؤثر بر تحوالت معماری ایران طبق جدول 4 به 
ترتیب از زیاد به کم عبارتند از: انگیزه هاي نوســازي و نوآوري، عامل 
شخصیت ها، پیشــرفت هاي علمی و فناوری، تحول اندیشه ها و تنوع 

سبک هاي معماري، عامل زمان و عوامل و پدیده هاي خارجي.
از طرفی با استنتاج از نتایج آزمون معلوم گشت که زیرمجموعه های 
شاخص های تحقیق چگونه از طرق مختلف موجبات بیشترین تأثیر را 

بر تحوالت معماری معاصر ایران  ایجاد کرده اند.
 حال آنچه حائز اهمیت می باشــد این است که معماری گذشته ایران 
نیــز به گفته پــوپ6، در عین وجود خطر کشــمکش های داخلی و یا 
هجوم خارجی اســتمرار خود را حفظ کرده و به سبکی دست یافته که 
با هیچ ســبک دیگری قابل اشتباه نیست. با توجه به نتایج ذکر شده، 
در راستای تداوم بخشی به واالیی معماری ایران نکات مطرح شده در 

جدول 5 قابل مالحظه می باشد.

ریشهیابیوشناختعواملدگرگونسازروحمعماریگذشتهایراندرگذر...
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نتیجهگیری

عوامــل مؤثر بر تحوالت معماری معاصر ایران در زمینه های مختلف 
در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت و شاخص های مؤثر بر تحوالت 
معماری معاصر ایران شناســایی و آزمون هایــی در این جهت انجام 
گردید. نتایج حاصل از بررسی ها همگی چگونگی تأثیر این شاخص ها 
را بر معماری معاصــر ایران تبیین می کنند که بر مبنای آنها می توان 
گام های اساســی در حل چالش های معماری کنونی ایران برداشــت 
تا بتوان از مد و کلیشــه به جاودانگی رســید. بر اساس نتایج تحقیق 
»انگیزه هاي نوســازي و نوآوري« و »عامل شــخصیت ها )معماران 
و مخاطبان(« از عوامل اساســی در تحــوالت معماری معاصر ایران 
محســوب می گردند. چرا که همواره دگرگونی در ساختار و تعجیل در 
نوســازی بارها به دلیل عوامل داخلــی و یا تحوالت جهانی در تاریخ 
معاصر ایران به وقوع پیوسته است و این نوسازی نیازمند به نوآوری در 
هر زمینه ای از جمله معماری بوده است. همچنین لزوم توجه به رابطه 
بین معمار، اثر و مخاطب به عنوان سه رکن اساسی معماری که عالوه 
بر شــکل گیری یک معماری مناسب، سبب انســجام هویتی آنها نیز 
می شود، قســمتی از حلقه های مفقوده معماری معاصر ایران است. از 
طرفی »پیشرفت-هاي علمي و تکنولوژي« و »تحول اندیشه ها و تنوع 
سبک هاي معماري« از مهم ترین عوامل در ایجاد تحوالت در معماری 
معاصر ایران محســوب می گردند. ظهور پدیده های نوین علمی و نیز 
فناوری های تازه در تغییر دیدگاه های طبقات مختلف اجتماعی و تغییر 
نگرش در معماری نقشی اساسی را ایفا می کنند. بهره گیری کورکورانه 
و غیر بنیانی از این فناوری ها در هر زمان می تواند چالش انگیز باشــد. 
همچنین تحوالت اجتماعی-فرهنگی و سیاســی-اقتصادی ناشی از 
بینــش جدید همواره باعــث ایجاد تنوع ســبکی در زمینه معماری و 
شهرسازی معاصر گشــته اند؛ چرا که این نحوه نگرش است که تغییر 
می کند و زمینه را برای دیگر تحوالت فراهم می ســازد. در این میان 
»عامــل زمان« و »عوامل و پدیده هاي خارجي« از مواردی هســتند 
که بســته به شرایط در این مســیر مؤثرند و هر دو در دوره اخیر تأثیر 
خــاص و ناخودآگاهی را بر معماری ایران گذارده اند. در تاریخ معاصر 
به هم خوردن زمان در تمام عوامــل زندگی، زمان تحوالت معماری 
را نیز تغییر می دهد. ســرعت تعریف پدیده های نو با الگوشــکنی های 
متعدد، زمینه هــای افول را برای جامعه و معمــاری معاصر ایران در 
پی داشــته و دارد. این ارزیابی ها حاکی از آن است که عدم موفقیت 
اکثر تالش های انجام شــده در رابطه بــا چالش های معماری معاصر 
ایران، صرف نظر از مدیریت شــهری، نداشتن آگاهی کافی نسبت به 

جدول 4. اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحوالت معماری ایران با استفاده
 از آزمون فریدمن.  

Friedman TestRanks-  Test Statistics
30NMean Rank

96.1Chi-
square

عوامل و  پدیده هاي خارجي1.40
انگیزه هاي نوسازي و نوآوري5.33

5df4.93عامل شخصیت ها
پیشرفت هاي علمي و فناوری3.90

.000Asymp. 
Sig.

عامل زمان2.70
تحــول اندیشــه ها،تنوع ســبک هاي 2.73

 معماري

جدول 5. اصول طراحی معماری در راستای تداوم بخشی به واالیی معماری ایران. 

اصول طراحی معماری در راستای تداوم بخشی به واالیی معماری ایران

توجه به مفاهیم و اصول معماری انتقال یافته در طول تاریخ

حفظ اصول انســانی در ســیر زمان با توجه به اصل پایداری مفاهیم ریشه ای مستتر 
در هر پدیده

داشتن نگاه خالق برای ایجاد صور جدید و مفاهیم پایدار از نتایج معماری گذشته

بهره گیری هوشمندانه از دانش و فناوری روز در کنار حفظ اصول بومی

بهره جستن از نوآوری جهت پیشبرد و اعتالی هنر و معماری یک سرزمین

توجه به رابطه بین محیط، تاریخ و سنت در طول زمان

توجه به عامل زمان به علت ماهیت آن در دگرگون سازی ساختار زندگی انسان

توجه به معنا و وزن فضایی شهری در کنار کلیه عناصر محیط در طراحی 

توجه به نیاز روز مردم و جامعه و دوری از تقلید و سرگشتگی در زندگی اجتماعی جهت 
حذف آن در معماری معاصر

افزایش دانش و توانایی معماران و افزایش دانش و سطح فرهنگی مخاطبان

حذف نگاه صرفًا اقتصادی و توجه عمیق به طراحی سازه و فضا

توجــه به اصل وحدت در کثــرت گرایی دنیای کنونی و طراحی ســاختارمند فضا با 
بهره گیری از اصول طبیعت به عنوان اصیل ترین فضای قدسی

لزوم برخورد آزاد و اصیل در برابر جریان های جهانی نه تسلیم پذیری در برابر آن

دکترمازیارآصفی،مهندسالنازایمانی
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این شــاخص ها و عدم انسجام الیه های فرهنگی اکثریت معماران با 
هم و نیز بین معماران و مخاطبان می باشــد. ارزیابی»تغییرات ایجاد 
شده در سبک معماری ایران بر اثر رواج تحوالت اجتماعی- فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی«حاکی از آن است که معماری و شهرسازی معاصر 
ایران به نوعی »تداخل اندیشــه  و نگرشی دوسویه یا چند سویه« دچار 
گشــته و در واقع دارای سبکی التقاطی یا تلفیقی است. در همه حال 
تســلیم پذیری در برابر عوامل موجود باعث ایجــاد بحران در جامعه، 
هویــت و معماری می گردد. معمــاري دوره معاصر درگیر نگرش هاي 
موضعي و تب نوگرایی در بازه زمانی کم بوده و هست. آنچه مهم است 
چگونگی حضور در این بحران است تا معماری ایران بتواند جریان های 
فكري و ذهنی، شــیوه هاي ایدئولوژیك، زمینه هاي اجتماعي، ابزار و  
فنــاوری مطرح در خود را به گونه ای ترکیب نماید تا تجربه ســاختن 
بــدون معماری در ایران به پایان برســد. حال نقــد تطبیقي معماري 
معاصر ایران، گســترش آموزش معماري از نظر كیفي، افزایش سطح 
فرهنگی مخاطبان و وسعت دادن به دامنه عمل صاحبنظران می تواند 
معماري روز را از آسان خواهي و ساده انگاري ایجاد شده نجات بخشد 
و به ایجاد جامعه ای فرهنگی کمک شایانی نماید. جهت تداوم حال و 
گذشته این میراث فرهنگي، راه باقیمانده برخوردی بنیادین با شرایط 
حاضر و دوری از تقلید در جامعه، هنر و معماری است؛ چرا که معماری 

و زندگی آیینه تمام نمای یکدیگر هستند.
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5- ریخته گران، محمدرضا. )1371(. هنر و تکنولوژی: تأملی در مبانی نظری 
هنر و زیبایی. فصل نامه هنر، 22، 11-22.

4. آزمــون فریدمــن، از آزمون های ناپارامتری نرم افزار SPSS اســت که 
برای رتبه-بندی و مقایســه متغیرهای وابسته به کار می رود. در اینجا براي 
اولویت بندي شــاخص های مؤثر بر تحوالت معماری ایران از آن اســتفاده 
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5. ســطح معنی داری آزمون، در واقع مقدار خطای محاسبه شده است. که 
مقدار قابل قبول آن در این آزمون 5% در نظر گرفته شــده اســت. یعنی اگر 
مقدار سطح معنی داری آزمون کمتر از 0/05 باشد فرض صفر )فرض خنثی( 

در آزمون رد خواهد شد.
6. در مورد ویژگی های پویایی و تصفیه و تکامل فرهنگی، رجوع کنید به:

پوپ، آرتور. )1373(. معماری ایران. )غالم حســین افشــار، مترجم(. تهران: 
فرهنگان. )نشر اثر اصلی 1965(.
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