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چکیده
با پیشرفت تکنولوژی و تغییر نیاز های مردم  ،معماری ایران را به معماری غرب نزدیک کرده است  .با توجه به یناهای اجرا شده در
تهران و دیگر شهرستان ها ،می توان گفت که معماری مدرن و معماری کالسیک اروپایی جایگزین معماری غنی و با ارزش معماری
ایرانی-اسالمی شده است .با مطالعه بر روی شهر های معاصری که هویت معمااری خاود را ظفار کارده اناد ،همهاون شاهر هاای
کواالالمپور ،پوتراجایا در مالزی ،می توان به این نتیجه رسید که ب=این شهر ها با ظفر نشانه های معماری سانتی خاود و مادرن
کردن عناصر معما ری گذشته ،آنها را وارد معماری معاصر کرده اند و با مصالح و فناوری های جدید منطبق کرده تا مطابق با نیازهاا
و خواسته های مردم ،معماری به روز اجرا کرده و هویت خود را به نمایش گذاشته اند .هدف از این مقالاه پاا از مطالعاه درماورد
جایگاه معماری مدرن در ایران ،به بررسی و تحلیل معماری سنتی مدرن شده در دو شهر کواالالمپاور و پوتراجایاا از کشاور ماالزی
پرداخته میشود .سپا راهکارهایی در جهت مدرن کردن شهرهای ایران ارائه می شود.
لغات کلیدی :معماری ایرانی ،معماری مدرن،سنتی ،گذشته ،هویت
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مقدمه
تغییرات اجتماعی به وجود آمده در شهرستان های ایران تحوالتی را ایجاد کرده است که انسجام اجتماعی و سازمان فضایی ،سبک
معماری را متحول ساخته است .الگوهای معماری ایرانی اسالمی تبدیل به عناصر و الگوهای غربای شاده اسات  .ظفار شصصایت،
هویت ،و میراث معماری ایرانی ،اسالمی امری ضروری و ظیاتی می باشد .تغییرات در نیاز مردم معاصر نسابت باه خادمات مادرن،
مواد و فن آوری های معماری مدرن علت به وجود آمدن این امر است این پژوهش با این فرضیه آغاز می شود که باا ظفار میاراث
اشکال سنتی در معماری ایرانی چگونه می توان آن را مدرن کرد و در شهرهای ایران با ظفر سنتی بودن معماری مدرن را متعادل.
بین سنت و مدرن ایجاد کرد(.)Lingawi.1988
باتوجه به بناهای ایجاد شده در تهران می توان بیان نمود که در ظال ظاضر معماری مدرن فراگیرترین سبک معماری در کالن شهر
تهران است(.قبادیان ،کیانی) -تا ظدودی ساخت و سازهای سنتی در ظال تغییر با مواد جدید و تکنیک های جدید در ظال توساعه
است  .اما این تغییرات قابل توجه بیشتر با تغییرات در فرم فیزیکی و توسعه مصالح ساختمانی جدیاد همانناد تقویات بناا و فاوالد
انجام شده است  .در ایران ایان تغییارات باه معرفای روش هاای ما درن انجاام شاده اسات و باا اقادامات دولات از اریاق واردات
مصالح..ساختمانی و اجرای ساخت و ساز جدید انجام می شود(. )Arbabian.1987
بهره گیری از فناور یهای نو و مصالح جدید در ساخت آرایه ها ،تزئینات و اساتفادهاز رنا
سمبلیک ،هماهن

و مصاالح باومی و سانتی باه صاورت

یا درتقابل با مصالح مدرن ،از دیگر مواردی است که م یتواند در موفقیت پروژ ههای معاصر ایران نقش مهمای

داشته باشد .استفاده از مصالح جدید در ایجاد آرایه های سنتی و بکارگیری بجا و مناسب آنها دربناهای معاصر به دالیل گوناگونی
مانند سرعت ،دوام و  ...باعث افزایش مطلوبیت ارح خواهد شد.ا ز ارفی بهر ه گیری ا ز مصالح جدید در تقابل یاا هماهنا

باا

مصالح سنتی ،بسته به هدف و شرایط ارح از تدابیری است که ضمن اشاره به مفاهیم و نمادهای معماری اساالمی -ایرانی،میازان
رضایت مردم را تا ظد زیادی باال م ی برد ( .آصفی ،مازیار )1931 ،ظفر هویات ،معمااری معقاول انارژی و بکاارگیری تکنولاوژی
پیشرفته سه عامل اصلی و کلیدی در معماری امروز جهان هستند(.اعتصام ،ایرج،1931،ص)9

طرح مسئله
رشد سریع شهرها و شهرستان ها اظتیاج به ساخت و ساز سریع برای توسعه شهری کمبود مسکن مشکالت متعددی را ایجاد کرده
است .پروژه های صنعتی ،ساخت و سازهای عظیم ،برج سازی ،شهرهای جدید و نوساز چهرۀ شهرها را متحول ساخته است .مشاکل
عمدۀ دیگری از شهرها ،با توسعۀ شهرهای جدید ازنظر اجتماعی و اقتصادی ،ساکنان شهرهای قدیمی به شهرهای جدیاد مهااجرت
کرده؛ این در ظالی است که افراد جوان تر با نیازهای نو وارد شهرهای قدیمی شده و خواستار تغییر در آن هاا هساتند آن هاا قادر
بناهای تاریصی و بافت با ارزش آن را نصواهند دانست و شروع به تصریب این آثارخواهند کرد.
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1ا فراهم کردن نهاد معاصر برای هماهنگی بین گذشته و ظال
2ا ظاالت نفوذ معماری غربی در قلمرو سنت ایران ا اسالم
9ا تحول شهرهای ایران در هویت فکری و زیست محیطی و معماری خود
4ا نیاز ظفر گذشته ،میراث فرهنگی و تاریصی معماری
متأسفانه در اکثر شهرهای ایران ،برخی منااق تاریصی اوری نگهداری می شوند که محیط سنتی تحقیرآمیز دیده می شاود ولایمنااق مدرن آن قدر با تجمالت و نو دیده می شوند که تمایل به آن سمت می رود وهمهناین کیفیات زنادگی در صانعت مادرن
اوری به نمایش گذاشته می شود که مردم خواستار تصریب محلۀ قدیمی و ساخت آن به سبک مدرن هستند .ایان درظاالی اسات
که معماری سنتی هر منطقه براساس زیستگاه و آب و هوای آن منطقه ساخته شده است و بسیار کارآمدتر از معماری مدرن استکه
هیچ توجهی به سایت خود ندارد .این در ظالی است که مردم باید بدانند اظترام به میراث فرهنگی اظترام به تاریخ ،فرهن  ،سرمایه
میراثی پدران ما بوده است .با خدشه دار کردن ،نابود کردن و یا فراموش کردن آن ها ،فقر فرهنگی و تاریصی را به سن آینادۀ خاود
هدیه می کنیم  .اما متأسفانه با رویکرد معماری غرب و نفوذ آن ،فرهن

غربی در ظال پرورش اسات کاه ضارورت نجاات سانت از

بین معماری مدرن امروزی مهم است  .هدف این تحقیق ،ایجاد معماری مدرن با روح معماری سنتی ایرانی ا اسالمی می باشد.
در اول چند دهۀ گذشته د ر ایران در ظوزه های فرهنگی ،اجتماعی ،برنامه ریزی محیطی های فیزیکی ،بسیاری ازمفاهیم غربی وایدئولوژی های غربی استفاده شده است تا ظدودی و صنعتی استعمالی مدرن به وجود آمده است .از ارفی سیاست های مدرن ،فن
آوری ،تکنولوژی و معماری آن به دلیل بی ارف بودن با هر دینی منطبق است  .در پی آن بسیاری از تصمیم گیری هاای عماومی
در ساختار جامعه ،آموزش و پرورش ،شکل گیری محیط های فیزیکی تاظد زیادی توجه به مدل هاای غربای دارد .ایان در ظاالی
است که سیاست های اصلی دولت ،استراتژی های توسعۀ شهری و قوانین ظقوقی آن نزدیک به قوانین غربی مای باشاد و در ظاال
ظاضر شهرهای ایران دارای دوگانگی شده اند از ارفی روند تکاملی ،و رشد سریع و توساعه سااخت و سااز در آن هایچ فرصاتی را
برای .سازگار شدن با معماری بومی را نمی دهد (.) .Lingawi 1988
روش تحقیق
روش پژوهش با استفاده از راهکار های ترکیبی می باشد که برای انجام آن از تکنیک های تحلیل-توصیفی-پیمایشی استفاده شاده
است در راستای آن در مرظله اول از روش مطالعات کتابصانه ای و اسنادی در چارچوب نظریه فرضیه تدوین شاده توساط محقاق
انجام می شود .در مرظله دوم از روش میدانی و تجربی استفاده شده با کمک ابزارهای از قبیل پرسشانامه (ضامن عملیااتی کاردن
الگوها برای استفاده دز بناهای جدید از ابزار پرسشنامه استفاده می شود) ،مصاظبه و بازدید میدانی  ...،ااالعات مورد نیاز گارداوری
می شود .
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نقد

دوره معماری مدرن در ایران برخالف سایر دورهها دارای اسناد و مدارک نمیباشد و تنها بر روایتها و مساتندات موجاود
متکی میباشد .با نگاهی به آثار تاریصی موجود در شهر تهران که میراث دوره انتقاال مایباشاند .باا بررسای جزئیاات در نماهاای،
بناهای تاریصی مسکونی ،عمومی و  ...این مستندات را میتوان شناسایی کرد .ا ما با نگااه باه آثاار جدیاد ،اثراتای از معمااری غربای
مشاهده میشود که القا کننده معماری مدرن میباشد .ورود معماری مدرن از تحوالت فرهنگی ایجاد شده در تهران به وجاود آماد.
همانطور که در کل تاریخ معماری با فرهن

مسیر مستقیم را در پیش داشته است .در دوره مدرن هم این امر بی تأثیر از فرهن

اثرات آن نبوده است .که با توجه به تغییر فرهن

و

در مردم ایران و اثرات آن که معماری هم از آن بی نصیب نمانده است .الزم است

در معماری هم تغییراتی در راستای همصوانی با سلیقه و فرهن

مردم صورت بپذیرد .بنابراین در این فصل پا از تعریا کلای از

معماری مدرن به ریشهها و نحوه ایجاد آن در معماری مدرن ایرانی پرداخته میشاود و در نهایات راهکارهاایی در راساتای اجارای
معماری سنتی ایرانی به شیوه مدرن داده میشود.

 -1پیدایش معماری مدرن

اگرچه عوامل متعددی همهون عوامل صنعتی و اقتصادی ،مذهبی و اعتقادی و بازسازی بعد از دو جن

جهانی و یا عوامل فلسفی

و علمی و فن آورانه به عنوان مبادی و مبانی مدرنیسم مطرح میشوند ،اما عمدهترین عامل ،تغییر تلقی انسان نسبت به موقعیت و
جایگاه و نقش وی در عالم هستی میباشد(نقیزاده .)1933 ،قبل از ظهور معماری مدرن اولیه ظهاور نسابی خاود را در اروپاا باه
نمایش گذاشت .که در آن زمان معماری التقاط گرایی ،به عنوان یک سبک و روش در معماری خود را معرفی کرد .سابک التقااای
در اروپا بر این باور بود که نباید سبک و سیاق از گذشته به صورت انحصاری را پذیرفت بلکه میتوان به دلصاواه نشاانههاا و عناصار
آثار گذشتگان را به کار گرفت و ترکیبی تازه از گذشته و ظال داشت .در واقع آنهه از گذشته مطلوب به نظر میرسد در زمان ظاال
هم مفید است (همان) .تا این زمان چه در غرب و چه در شرق ،معماران همیشاه الگاوی خاود را بارای اراظای از سااختمانهاای
مذهبی و یا غیر مذهبی درنمونههای پیشین و گذشته جست وجو میکردند ولی معماران مدرن با گذشته و فرهنا

پیشاین خاود

قطع رابطه داشتهاند .به جای تکرار فرمهای تاریصی ،نگاه خود را معطوف به تکنولوژی ،صنعت و آینده سااختند .یکای ازموضاوعات
کلیدی و بسیار مهم در دوره ی مدرن ،مسئله صنعت ،تولیدات صنعتی و تکنولوژی بود .تمامی معمااران صااظب ناام ایان دوره باه
نوعی با مسئلهی تکنولوژی درگیر شدند( قبادیان .)1932 ،زوی نیز یکی از علل اصلی پیدایش معماری مادرن را پیشارفت فنااوری
ساختمان می داند (ظائری .)1913 ،بند دلو پیشرفت فناوریهای ساختمانی را هدف نهایی معماری مدرن نمیداند و آنهاا را تنهاا
به عنوان وسیلهی برون رفت از بنبست فرهنگی ای که در ابتدای ظرکت این جنبش به وجود آمده بود ،تلقای ماینمایاد .باه قاول
واگند زمان زندگی مدرن را باعث گردید و زندگی مدرن ،معماری مدرن را الب میکند (فرهنی.)1911 ،
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 -2معماری مدرن در ایران

معماری مدرن در ایران براساس معماری مدرن در اروپا و آمریکا شکل گرفت .در نتیجه با تحوالت جهانی مسیری مساتقیم داشات.
در معماری معاصر یکصد سال اخیر ایران ،از یک ارف ظضور گام به گام غرب در عرصۀ معمااری دورۀ قاجاار را نمایتاوان نادیاده
گرفت .از ارف دیگر ورود معماری غرب به ایران به خصوص ظ ضور سبک معماری مدرن در اواخر دورۀ پهلوی اول ،سرعت تحوالت
را در عرصه معماری و شهرسازی افزایش داد (قبادیان و کیانی .)1932 ،همهی این تحوالت با شرایط و نیازهای خاصی شکل گرفته
است که نتیجه ی آن عامل مهمی برای تحول و جدا شدن از مسیر گذشته است .یکی از عوامل موثر در این تغییرپذیری ،اثرگاذاری
مکتب معماری مدرن جهانی میباشد.که دوره ی برداشت ازسبکهای تاریصی و گذشته و نیز دورهی التقااای در ایاران ،در هماین
دوره آغاز شد .در ایران معاصر پهلوی به دلیل نگرش باستانشناسی و بینشهای ناسیونالیستی سیاسای ،نگااهی باه معمااریهاای
هصامنشی و ساسانی شد .اما در اواخر دورهی پهلوی اول با کنار گذشتن سبک باستانگرایی معماری مدرن به اور کامل فعال شاد
و ظتی وارتان هوا نسیان مرثیهی دورهی سبک التقاای و تاریصی را سر داد .در ظقیقت همان اور که معماری مدرن غربی نشاانه
ها و فرمهای تاریصی و کالسی ک خود را فراموش کردند در معماری مدرن ایران هم معماری به اور کامل از گذشاته و از سانتهاا
جدا گشت .گفتهی وارکان و یا بیانیه انجمن ارشتیکهای ایران نقطهی پایانی بر معماری تقلیدی و نیز ظهور مکتاب مدرنیسام در
ایران شد.که دردوره پهلوی دوم با ورود معماران و تحصیلکردههای اروپایی ،معماری مدرن در شهر تهران ظهور گستردهای به خاود
گرفته است(همان) .در این دوره معماران با تفکرات متفاوت از معماری مدرن و ارتباط آن با معماری سنتی ایران ،سبکهاا و اارح
های متفاوتی ایجاد کرده است که در راستای فصل به آن پرداخته میشود .سپا با ورود انقالب اسالمی رفته رفته معماری سانتی
هرچه بیشتر به فراموشی سپرده شد و معماری غربی بر آن غالب شد .اما در دهه اخیر با شعار خویشتنداری و وانپرساتی ،ساعی
در بازگرداندن سیمای ظاهری شهر به معماری سنتی و تاریصی هستند .تا با ایجاد نقاط مشاترک باین معمااری مادرن و معمااری
سنتی به راهکارهایی برای اتصال این دو معماری دست پیدا کنند .در این صورت معماری هم پاسصگوی سلیقه ماردم باشاد و هام
تاریخ از دست رفته را به کشور برگرداند.

 -3بنیانهای معماری مدرن در ایران

دو دهه آغاز قرن معاصر ( )1921-1911را باید سالهای وقوع تحوالت بنیادی در تااریخ اجتمااعی و سیاسای ایاران باه
ظساب آورد (االقانی .)1931 ،پا از به سلطنت رسایدن قاجاار و سافرهای شااهان باه کشاورهای مادرن اروپاایی و آمریکاایی،
بسترهای فکری برای ورود معماری مدرن به ایران شکل گرفت .نشانههایی در برخی بناهای تااریصی در آن زماان وجاود دارد ،کاه
تغییرات معمارانه را اثبات میکند .ساختمانهای مدرن در عصر قاجاریه وجود نداشت مگر به صورت موردی ،همانند تلگارافخاناه
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در دوره ی ناصرالدین شاه و ساختمان بلدیه ی اظمدشاه مکتب معماری مدرن عمدتاً به وسیله تحصیلکردگان ایرانی از فرنا

آماده

وارد ایران شد.
پا از آن ،در دوره پهلوی اول که دوره انتقال معماری مدرن به ظساب میآیاد .در ایان دوره باا اعازام دانشاجو باه خاارج کشاور،
تأسیا مدرسه دارالفنون ،نشر روزنامه (االقانی )1931 ،و تغییر در فرهن

اجتماعی مردم ،زمینههای معماری مدرن شکل گرفت.

با آغاز مدرنیزاسیون به صورت گسترده در دوره پهلوی اول نیاز به مصالح و امکانات مدرن به شکل روزافزونای در مملکات اظسااس
شد .از اوایل سلطنت پهلوی اول به تدریج مصالح مدرن مانند تیرآهن ،میلگرد ،و سیمان ،جهت اظداث کارخانجات ،پلهاا ،و شابکه
راه آهن وارد کشور شد و کارخانه سیمان شهر ری در سال  1912اظداث گردید .مردم در آن دوران با نگاه به پیشارفت روز افازون
غربیان در زمینههای مصتل  ،ساعی در نزدیاک شادن باه آنهاا مای کردناد کاه در دوره پهلاوی دوم آغااز معمااری مادرن رقام
خورد(قبادیان و کیانی.)1932 ،

-4رویارویی با مدرنیته در ایران

در اول چند دههی گذشته در ایران در ظوزههای فرهنگی ،اجتماعی ،برنامهریزی محیطی ،فیزیکی ،بسیاری از مفاهیم و
ایدئولوژی های غربی استفاده شده است و تا ظدودی صنعتی استعمالی مدرن به وجود آمده است .از ارفی سیاستهای مدرن ،فان
آوری ،تکنولوژی و معماری آن به دلیل بی ارف بودن با هر دینی منطبق است .در پی آن بسیاری از تصمیمگیریهاای عماومی در
ساختار جامعه ،آموزش و پرورش ،شکلگیری
محیطهای فیزیکی تاظد زیادی توجه به مدلهای غربی دارد .این در ظالی است که سیاساتهاای اصالی دولات ،اساتراتژیهاای
توسعه ی شهری و قوانین ظقوقی آن نزدیک به قوانین غربی میباشد و در ظال ظاضر شاهرهای ایاران دارای دوگاانگی شادهاناد از
ارفی روند تکاملی و رشد سریع و توسعه ساخت و ساز در آن هیچ فرصتی برای سازگار شدن با معماری بومی را نمیدهد.

 -5مدل بناهای مدرن ایرانی

باظهور و توسعه معماری مدرن ،پالنها که پیش از این نیز کمترین تطبیق را با معمااری گذشاته و سانتی ایاران داشات ،شاکل و
شمایلی خاص ،ساده و عملکردگرا به خود گرفت .دیگر از فضاهای بزرگ و بی استفاده ،پلههای عریض و اویل اشارافی و کالسایک
خبر چندانی نبود و در واقع پالن که بیش از این از فضاهای متقارن و عمدتاً بزرگ و نمایشی برخوردار بود شکل جدیادی باه خاود
گرفت .تراسها رو به خیابان و معابر ،پنجرههای ردیفی و پخهای منحصر به فرد در دوش و پیش آمدگیهای مکعب و استوانهای در
نما و استفاده از مصالح سیمانی در نما از خصوصیات منحصر به فرد معماری مدرن در ایران شد .تقارن در ظجم و نماا و پاالن کاه
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قبالً از ویژگیهای معماری ایرانی بوده است به شدت کمرن

شد (قبادیان وکیانی .)1932 ،این تغییرات به ظجام و پاالن خالصاه

نشد؛ موارد دیگری از این تغییرات عبارتند از:
.1فرمها و ترکیبات ظجمی جدید
 .2استفاده از خطوط مستقیم و یا استریم الین
.9ارح برجهای مرتفع به صورت پلکانی
 .4تزئینات نوظهور با اشکال صنعتی ،اجرا باسن  ،آجر و فلز
 .5نردههای فلزی با اشکال نوظهور صنعتی
 .1نماها سنگی ،آجری و سیمانی
 .1بامهای مسطح و یا شیبدار

نماهای معماری سبک بین المللی در نیمه دوم پهلوی اول و در قیاس با بنای هنرستان دختران که اولاین بناای سااخته شاده باه
سبک بینالملل در ایران است ،نیز دچار تغییراتی شد از قبیل:
1ا سادگی بیشتر در نما و پالن 2ا استفاده از اسکلت بتنی و فلزی 9ا عدم استفاده ازتزئینات ،تاریخ 4ا تأکید بر خطوط افقی 5اا
پنجرههای افقی سرتاسری 1ا پوشش نما با سن

و پالک و یا سیمان 1ا بامهای مسطح و شیبدار ( همان) 5-9-5-2تفکر معماران

در دوره معماری مدرن ایرانی
مدرنیته در معماری ایران تحت تأثیر معماری کالسیک دنیای غرب میباشد که چندی پا از ظکومت فتحعلای شااه در
نتیجه افزایش ارتباط بین ایران و اروپا شروع شد .با توجه به رویکردهای گوناگون معمااری معاصار و مطالعاه و بررسای آثاار افاراد
مصتل می توان سه جریان فکری و الگوواره غالب بر اراظی در معماری معاصر ایران ذکر نمود که این سه الگو عبارتند از:
 -1نوگرایان :این گروه با اعمال تغیراتی کیفی در عناصر و موتیا هاای معمااری ایرانای اساالمی ،در بیاان اساتعارهای غیار
مستقیم ،این عناصر را به شکل دگرگون درارحهای خود به کارگرفتهاند (میری نژاد.)1932 ،
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ارفدار مکتب باهاوس مدرنیسم که همه ارفدار سبک بین الملل ،معماران و تحصیل کردگان خارجی ،داخل و خاارج کشاور مای
باشند .همانند :مرظوم فرمانفرماییان ،هوشن

سیحون ،اعتصام ... ،این گرایش با ورود اولین گروه معماران ایرانی تحصایل کارده در

غرب که در سال  )1395( 1914صورت گرفت ،ایران در آغااز دوره جدیادی از تحاوالت اقتصاادی-اجتمااعی قارار گرفات .رواباط
اقتصادی با دنیای غرب در ظال گسترش بود و زمینههای استفاده از فنآوری مدرن ساختمانی و بهرهگیری از علوم جدید مهندسی
در ایران فراهم گشته بود (قبادیان.)1932 ،

تئاتر شهر – علی سردار افخمی
منبعkasbokarnews.ir:

ارامگاه خیام -هوشن

سیحون

منبعmemaridaaligudar:

 -2اظیاءگران سنت :ارفدار بازآفرینی و نوزایی ارزشهای بومی و ایرانی ،که با به کارگیری از عناصر و موتی هاای معمااری
گذشته ایران همهون بادگیر ،گنبد ... ،به عنوان ساختمایه اصلی معماری ایرانی در کلیتی مدرن ،شروع به اراظی کردناد
( میریینژاد .)1932 ،این معماران متاثر بر نقد  11میالدی از معماری نوگری سنت( مدرنیست) اروپایی میباشند .همانند
 :کامران دیبا ،نادر اردالن ،ظسین امانت و  . ...این آثار جزء آثار پسا نوگرای ایرانی هستند.

فرهنگسرا نیاوران -کامران دیبا

سازمان میراث فرهنگی کل کشور-

منبعhttp://memaran.ir:

حسین امانت
منبعhttp://memaran.ir:
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 -3ظالت گرایان :معماران ارفدار موج نو که بی کم و کاست از معماری از معماری جدید تقلید میکنند ،فراناوپرداز جهاانی
محسوب میشوند .معماران همهون :هاشم هاشم نژاد ،داراب دیبا (... ،ظبیبی)1932 ،

سفارت ایران/برلین -داراب دیبا
منبعwww.donya.com:

سفارت ایران/برلین -داراب دیبا
منبعwww.cafedexign.com.:

دیبا داراب-مسکن بانک
منبعhttp://memaran.ir:

 -4سنت گرایان :این گروه بر اساس افکار غربزدگی و بازگشت به خویشتن بومی ،خود را مقید به الگوهای سانتی دانساته و
هیهگاه دست به خالقیت نمیزنند ( میری نژاد .)1932 ،همهون معمارانی مانند نادر خلیلی ،نادر اردالن... ،
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 -5بوم گرایان :این گروه الگوهای اصلی در معماری تاریصی هر منطقه را با توجه باه اقلایم آن منطقاه ،مصاالح باوم آورد آن
منطقه ،در شکلی محلی به کار گرفتهاند .از مهمترین معماران این گروه :نادر اردالن ،جهاانگیر درویاش باا کااری کاه در
ساختمان صدا و سیمای بندر عباس انجام داده است (میرینژاد.)1932 ،

طراحی خانه روستایی -نادر خلیلی
منبعwww.wikipedia.org

مرکز صداو سیما بند عباس -جهانگیر درویش
منبعwww.wikipedia.org

 6شیوه های معماری مدرن ایرانی

معماری مدرن در ایران به چهار شیوه بیان شده است.
نوع اول  :اراده به نوگرایی ( میری نژاد )1932 ،معماری مبتنی بر ادامه سبک قاجار کاه سابکی التقااای مایباشاد و تلفیقای از
عناصر بومی و سنتی با عناصر بیگانه و مدرن میباشد .معماری که نوعی تظاهر به اظیای گذشته در قاالبی مادرن اسات .همهاون
معماری محسن فروغی ،واراان هوانسیان
 -1تأکید بر ورودی بنا( برجسته کردن ورودی نسبت به بنا به همراه مرتفع و عظیم کردن آن)
 -2تلفیق عناصر بومی با الگوهای مدرن و جدید
 -9استفاده از ایوانهای ستوندار
 -4استفاده از تکنولوژی در بنا

آرامگاه سعدی– اثرفروغی
دانشکده حقوق
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نوع دوم :معماری باستان گرایی (صدیق  ) 1939،که یادآوری شکوه و جالل گذشاته را دارد .در ایان معمااری تقلیاد شاکل کهان
معماری ایران در دوران قبل و بعد از اسالم میباشد .کاه باه دوصاورت معمااری دوره باساتان همهاون معمااری هصامنشای  ... ،و
معماری دوره قدیم ایرانی اسالمی (میری نژاد ،)1932 ،بر نقشهای کامال عملکردی و بر روابطی کامال جدید ،نماا و پوساتهای کهان
اراظی میشود .همهون ساختمانهای شهربانی کل کشور ،بانک ملی ایران ،موزه ایران باستان... ،
ویژگی این بناها شامل:

 -1تقلید و نوسازی بناهای گذشته
 -2ایجاد ایوانهای عظیم و مرتفع در ورودیها
 -9مرکزیت بنا با ستون و سرستونهای تصت جمشید یا به صورت عریض و سراسری
 -4استفاده از کنگرهای کنار بام کاخها
 -5بناهای مرتفع ظاکی از عظمت و قدرت
 -1مصالح سن  ،سیمان و آجر
استفاده از تزئینات تصت جمشید

موزه ایران باستان
منبعwww.wikipedia.org:
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نوع سوم :معماری مبتنی بر سبک بین الملل که متأثر از جنبش معماری نو( مدرنیسم) در اروپا ،در بسیاری از خیاباانهاای جدیاد
شهر دیده میشود همهون بناهای با معنایی چون پنج ساختمان اولیه دانشگاه تهران ،ایستگاه راه آهن ،ژاندارمری کل کشور(صدیق
و توپال)1939 ،
این معماری دارای ویژگیهایی از قبیل:
 -1معماری مبتنی بر معماری مدرسه هنرهای زیبا پاریا
ایران ملی بانک
منبعwww.wikipedia.org:

 -2تقارن شدید یا تمرکز و خودنمایی در وسط بنا
 -9نمای ریتمیک با ارتفاع یکسان
 -4ایجاد سنگینی در بنا
 -5الگوهای معماری سنتی کم و بیش در آنها دیده میشود.
 -1قاببندی دوره پنجرهها
 -1نداشتن ورودی عظیم و مرتفع
 -3استفاده از مصالح فلزی در تداخل با بقیه مصالح
 -3استفاده از رن هایی ،خارج از بازه رن های معماری سنتی

ایستگاه راه آهن تهران
منبعwww.wikipedia.org:

 -11رعایت مردمواری در بناها

نوع چهارم :معماری مبتنی بر سبک کالسیک اروپا ،این معماری عمدتا در میادین ،چهارراهها ،تقااع خیابانها با میادین و  ...به کار
گرفته میشود .نوعی معماری شهری در ایجاد فضاهای جدید شهری مطرح میشود .همانناد :چهاارراه اللاه زار ،اساتامبول ،میادان
فردوسی ،ظسن آباد... ،
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این سبک دارای ویژگیهایی از قبیل :
 -1تقلید از معماری و عناصر کالسیک اروپا (تقلیدی که امروزه از معماری کالسیک به عمل میآید)
 -2نبود چهره تکنولوژی در بناها
 -9جدایی از معماری سنتی گذشته ایران
 -4تزئینات غیر ایرانی

میدان ظا آباد تهران
http://www.aksha.blogfa.com/

میدان حس آباد تهران
http://fa.gaptours.ir

جدول( )1- 4شناسایی سبکهای معماری ایرانی از سال 1251تا به امروز
سبک معماری مدرن ایرانی

بااین سااالهااای  -1251بااین سااالهااای  -1921از ساااال  -1911ساااال
1921
کنونی
1911

معماری التقاای

*

معماری باستان گرایی

*

معماری مدرنیسمی
معماری به سبک کالسیک
اروپا
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پی نوشت :سال  1251اتمام ظکومت فتحعلی شاه میباشد که در آن زمان ساختمانهایی توسط ایشان برجا مانده اسات کاه آغااز
معماری مدرن به ظساب میآید .تا سال  1911که تا این سال دوره قاجار ،پهلوی و انقالب را گذارنده است و این سال اتمام جنا
ایران و عراق میباشد (در سال  :1913آخرین اسرای جنگی آزاد شدند) که پا از آن شروع دوباره ساخت شهر میباشد.

 -7مدرن سازی معماری ایرانی

تا ظدودی ساخت و سازهای سنتی در ظال تغییر با مواد جدید و تکنیاک هاای جدیاد در ظاال توساعه اسات .اماا ایان
تغییرات قابل توجه بیشتر با تغییرات در فرم فیزیکی و توسعه مصالح ساختمانی جدید همانند تقویت بنا و فوالد انجام شاده اسات.
در ایران این تغییرات به معرفی روشهای مدرن انجام شده است و با اقدامات دولات از اریاق واردات مصاالح سااختمانی و اجارای
ساخت و ساز جدید انجام میشود (مصتاری .)1931 ،معماری سنتی ایران ممکان اسات براسااس اراظای متناساب ،انادازهگیاری
استاندارد ،مقیاس ،هماهنگی مددکار ،تبدیل روش صنعتی و مدرنسازی شود.

-8ارائه راهکار برای نوسازی و بهبود سیمای ظاهری شهر ایرانی -اسالمی

 -1پیشرفت فنآوریهای نوین با اقتباس از اصالت ایرانی اسالمی و و فرمهای معماری پایدار سنتی
 -2الهام از اشکال معماری سنتی ،سازگاری آن با معماری مدرن روز و استفاده از آنها در نمای معماریهای روز
 -9ترکیب اصول سنتی ،مدلهای عملیاتی در معماریهای قدیمی با معماری مدرن و مورد نیاز مردم.
 -4اهمیت ظفاظت از شهرستانهای قدیمی و بناهای سنتی که به دنیال آن دولت میبایست:


منااق قدیمی هر شهر که متشکل از بناهای قدیمی همهون مساجد ،خیابانها ،ساختمانها و غیاره مایباشاد
میبایست از میزان اهمیت لیست و درجهبندی شوند سپا در نقشهها نشان داده شوند تا میزان اهمیت آنهاا
مشصص شود.



ساختمانهای تاریصی باید ثبت و مورد مطالعه قرار گیرند.



اقدامات فوری برای مرمت با هدف ظفر هر نمونه از بناها مورد مطالعه قرار گیرد همانند مساجد ،مدارس ،ارگ
ها ،ساختمانهای قدیمی و دروازههای قدیمی



گاهی الزم است برای ظفر بنایی تاریصی ،به تغییر کاربری آن پرداخت به عنوان مثال بنای یک مدرسه قدیمی
را به کتابصانهای تبدیل کرد.
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 -5مطالعه تحقیقات آزمایشگاهی در ساختمانهای قدیمی همانند مواد ،نوع و ماهیت مصالح استفاده شده در آنها


بررسی هنرهای استفاده شده در بناهای تاریصی ،مطالعه در مورد آنها و آموزش مهارتهای آن که محادود باه
خوشنویسی و نقاشی نیستند همه هنرها را در بر میگیرد.



پرداخت دستمزد باال به هنرهای سنتی برای ظفر صنایع دستی جز سیاستهای سرمایهگذاران قرار گیرد.

 -1استفاده از مقیاس و سبک ساختمان قدیمی به هنگام اراظی یک ساختمان جدید در کنار یک ساختمان قدیمی
 -1جلوگیر از هرج و مرج و ناهماهنگی با بقیه بناهای شهر و ایجاد تداوم فرهنگی به هنگام ساخت ساختمانهای جدید
 -3ترویج ظا اجتماعی :ایجاد یک تعری قوی از جامعه و هویت در میان مردم برای رسیدن به وظدت فرم شهری


فرم عمومی برای مردم ایران میبایست اوری تنظیم شود که بیشترین تعامل را با فرهن  ،خصوصیات ،هویت،
عادات مردم ایران داشته باشد.

 -3ظفر ظریم خصوصی در معماری ساختمانها ظتی در آپارتمانها به عنوان ویژگی اخالقی و فرهنگی


معماران و اراظان باید مفهوم ظیاط را با الگوهای مسکن سنتی در ارح خود بگنجانند.



در صورتی که مساظت زمین موجود به گونهای بود که دارای کمبود فضا و بودجه برای خرید زمین به منظاور سااخت
ظیاط در جهت ترویج ظفر ظریم شصصی مورد امکان نباشد؛ در این ماورد بایسات در سااختمانهاا از پنجارههاا و
بالکنهایی که روبروی یکدیگر هستند اجتناب شوند.

 -11بهبود کیفیت زندگی


برای بهبود زندگی برای ساکنان منااق سنتی و قدیمی شهر  ،همانند جوامع جدید از تاسیسات عالی استفاده شود.

 -11کنترل توسعه شهری :نیاز ضروری برای کنترل توسعه در ااراف هر شهر و محدود کردن اندازه پهنه شهرساتانهاا تاا از
ساخت و سازهای سریع ،بدون برنامه و الگو جلوگیری شود.


اگر توسعه ساختمانی در ااراف هر شهر ضروری میباشد .میبایست به صورت شهرک باشد و ارظای جاامع و کامال از
الگوها و فرمهای معماری ایرانی -اسالمیباشد تا به صورت کنترل شده انجام شود.



باید مراقب توسعه گسترش شهرهای موجود و افزایش جمعیت آنها بود و ظدی را برای آنها قائل شویم ( ضیا)1932 ،



ارتباط مستقیم بین شهرهای کوچک و بزرگ برقرار شود تا در شهرهای کوچک هم ،فرمهای اسالمی باا الهاام از ریشاه
های عمیق آن در آنها ترویج پیدا کند.

 -12عدم برخورد علمی و کارآمد با پدیدههای نوسازی و متناسب با مسائل روز و شاخصهای توسعه پایدار شهری ( ... ،ادیب
زاده .)1933 ،
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 -19معماران نیز باید دارای سه ویژگی زیر باشند:
-

آنها باید دانش عمیقی از معماری اسالمی داشته باشند :داشتن راه ظلهای سنتی بارای ارائاه راهکاار در سااختمان در
زمینههای مصتل از جمله ذخیره انرژی و...

-

برنامه ریز و ایدوئولوژیک باشند ،آنها باید به گونهای باشند تا بتوانند مفاهیم و بینش خود را سازگار باا فرهنا

اساالمی

خود قرار دهند.
-

آنها باید در توسعه معماری اسالمی تفکری خالق داشته باشند ،باید بدانند با متریال جدیاد و تکنولاوژی جدیاد چگوناه
میتوانند فرهن

ایرانی را بنا کنند.

 -9نحوه مدرن سازی معماری ایرانی

میتوان این نتیجه را از بررسی مطالعات انجام شده گرفت که برای رسیدن به الگویی ثابات باه عناوان شایوه و
روش التقاط معماری امروز ایران با پیشینهی خود میتوان با ثابت نگه داشتن ،فن و شیوهی اجرا ،فان و شایوهی اجارا و
همهنین مصالح ،به کاربردن مفاهیم فاخر معماری سنتی و استفاده از مصالح قدیمی اقدام به ساخت بنایی که به اصطالح
معماری ایرانی نامیده میشود ،نمود.
 5روش زیر به عنوان نمونه عنوان میشود:
 -1ثابت نگه داشتن فن اجرا-تغییر مصالح
 -2ثابت نگه داشتن فن و مصالح -تقلید از گذشته
 -9ثابت نگه داشتن مفاهیم( سه دسته مفاهیم گفته شده) – تغییر مصالح
 -4ثابت نگه داشتن مفاهیم( سه دسته مفاهیم گفته شده) – ثابت نگه داشتن مصالح
 -5ثابت نگه داشتن مصالح قدیمی
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