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  بررسى آغاز دوران پست مدرن در ايران و غرب
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 ایران اراک، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک،
mahyarghanbari@yahoo.com 

 

 چكيده
مورد توجه قرار گرفت و سپس به رشته  ٠٦پست مدرنيسم نامى است که نخست در معمارى دهه ى  

هاى دیگر هنرى تسرّى یافت. این اصطالح عمومًا بر اشكالى فرهنگى داللت دارد؛ اشكالى که مشخصه 

 ى بارز آنها همسویى و تلفيق هنر عامه پسند و رسمى است.

یك مكتب فكرى نيست؛ همچنين جنبش فكرى یكپارچه اى  پست مدرنيسم به معناى دقيق کلمه  

هم نيست که هدف یا زاویه دید مشخصى داشته باشد، به هيچ عنوان آنرا نمى توان و نباید با مدرنيسم 

 مقایسه کرد. به نظر ميرسد که پست مدرنيسم واکنش به برخى ممانعات هاى مدرنيستى باشد.

 و با استفاده از منابع کتابخانه ایى تفسيری تاریخش ا یك روهدف از این مقاله این است که بتوان ب

و نحوه پيدایش هنر پست  ميالدی ( 0٦-٠٦خورشيدی ) ۰٦و۰٦اوضاع اجتماعی و سياسی دهه ی 

 مدرن در ایران وغرب بررسى شود.

در ابتدا به اوضاع اجتماعی و سياسی، نظریه ها و دیدگاه های روشنفكران آن دوره در ایران و غرب   

پرداخته ميشود و چگونگی پيدایش هنر پست مدرن را در هر دو مكان بررسی کرده و درنهایت نوع 

ست رابطه پست مدرن ایرانی و پست مدرن غربی تفصيل می شود و نتيجه گيرى می شود که آیا پ

 ؟ت تاثير از پست مدرن غرب می باشدمدرن ایرانى تح

اگر معماری پست مدرن ایران بر گرفته از هنر پست مدرن غرب نيست پس معماری پست مدرن ایران 

 ؟ر آن دوران ایران صورت گرفته استبدليل اوضاع سياسی و اجتماعی حاکم ب

 

 
 

 

 

 كليد واژه : 
 مدرنيته، معمارى پهلوى دومپست مدرن، غرب، پست مدرن ایرانى، پست 
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مقدمه. 1  
 

خورشيدی را از بسياری جنبه ها می توان نقطه عطفی در تاریخ معاصر  04۰٦و 04۰٦دهه های   

در محافل علمی کشور بود و « تاریخ گرایی»و « بومی گرای»ایران دانست. این دوران، اوج گرمی بازار 

عمدتا از دو عامل مهم حمایت می شد: عامل اول، محدودیت هایی که در زمينه ی فعاليت های 

خورشيدی به بعد وجود داشت، سبب شده بود  04۰٦ياسی و آزادی بيان در ایران از اواسط دهه ی س

بر نمی تابيدن جویای راه ها و شيوه های غير  ارروشنفكرانی که رفتار و سياست های نظام اقتدار گرا 

مان، جالل مستقيم برای مخالفت خود با حكومت باشند. روشنفكرانی چون احمد فردید، فخرالدین شاد

آل احمد، احسان نراقی و داریوش شایگان. عامل دوم اینكه موفقيت جنبش های جوامع جهان سوم در 

مقابله با قدرت های غربی، خود، انگيزه ی نيرومندی برای این گروه از روشنفكران در ادامه ی راه و 

 اصرار بر گفتمانشان فراهم آورده بود.

ی مدرن ایران که عمدتا از طریق معماران تحصيلكرده ی ایرانی چه جریانی موازی با جو غالب معمار  

 04۰٦و  04۰٦در خارج از کشور و چه فارغ التحصيالن دانشگاه تهران حمایت می شد، بين دهه های 

 خورشيدی شكل گرفت، که شدیدا تحت تاثير جو جریانات روشنفكری ایران دهه های مذکور بود.

به سمت بومی کردن آن می برد و در پی آن است که تاریخ گرایی و  جریانی که معماری ایران را  

 بوجود آورد.« معماری خودی»بومی گرایی را وارد معماری کند و یك 

 
 همزمان در غرب

فرانسه، مهد پيدایش وتكامل اندیشه های پست مدرنيته بشمار می رود. شارحان و بنيانگذاران این  

متفكرانی همچون ميشل فوکو، ژان فرانسواليوتار، ژاک دریدا، ژان مكتب،برای مثال فيلسوفان و 

بودند.بنابراین، به اعتقاد بسياری از منتقدان،  بودریار، ژاک الکان، ژیل دلوز و غيره عمدتاً اهل فرانسه

 060٦و  06٠٦بيش از هر چيزبيانگر حال و هوای روشنفكری فرانسه ی دهه های  ،پست مدرنيته

 ميالدی است.

پست مدرنيته، بيانگر سقوط یا دگرگونی و تحول تند و رادیكال در شيوه های مدرنيته سياسی،   

اجتماعی و فرهنگی است که از اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن بيستم ميالدی در اکثر کشور های 

 صنعتی غرب وجه غالب را دارا بود.

اندیشمند آمریكایی، چارز جنكس و همسو با متفكران پست مدرنيته درحيطه فلسفه، دو معمار   

ميالدی در اروپا تاثير بسزایی داشتند. نظریه  06٠٦رابرت ونتوری، در تحوالت معماری بعد از دهه ی 

های آنها در پی آشتی دادن سنت و تاریخ خود با معماری مدرن بود که در این راستا، بوم گرایی و 

 د.تاریخ گرایی از پر رنگ ترین این نظریه ها بودن

 

خورشيدی در ایران و  ۰٦و  ۰٦در این مقاله سعی برآن شده تا با مطالعه دوره های تاریخی دهه های 

ميالدی در غرب ریشه ها و مسائلی که باعث تغييراتی در نظام های سياسی و  0٦و  ٠٦دهه های 
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پست  اجتماعی شده است را واکاوی کرد و دالیل بوجود آمدن معماری خودی در ایران و معماری

مدرن در غرب را جست. در مقاالتی که تا به حال در این مورد نوشته شده است تنها به معرفی این 

سبك های معماری یا نحوه بوجود آمدن آنها نوشته شده است. امّا در این مقاله نویسنده در پی آن 

وجود آمدن این است به مسائل تاریخی و شرایط اجتماعی که تاثير مستقيم بر افرادی که سردمدار ب

سبك ها می باشند را بررسی کند و این مساله را نتيجه گيری کند که آیا این دو سبك معماری بر 

گرفته یا تحت تاثير هم بوده اند یا بدليل مسائل سياسی و اجتماعی زمان خود به این سمت رفته 

ك ها در ایران و غرب اند.کوتاه سخن اینكه در طی این مقاله گفته می شود که بوجود آمدن این سب

 باعث زنده شدن هویت و گذشته تاریخی آنها  در هنر و معماری شده است.

 

 ايران مدرن )اصالحات رضاشاه در نظام سياسی و اجتماعی ايران( .2

اقتصاد ایران در ابتداى دوره رضا شاه، اقتصادى کامالً ابتدایى و مبتنى بر کشاورزى بود. قریب یك 

هرهاى کوچك، و یك چهارم آن ایالت کوچنده بودند و بقيه در دهات فقر زده پنجم جمعيت ساکن ش

.شغل عمده ى مردم کشاورزى و هر نقطه اى 0(04٠١مى کردند )رک. جمال زاده،  به سختى زندگى

به لحاظ نبود تسهيالت جاده اى، تقریباً خود کفا بود.عمر موسسات نوین بانكى بسيار کوتاه بود و 

درصد از عایدات دولت به طور عمده از راه وصول ناقص ماليات به دست مى آمد، صرف تقریبا پنجاه 

نيروهاى بى فایده نظامى مى شد. با بروز جنگ جهانى اول و تاثير آن بر ایران، اوضاع ناگوارتر شد و 

ای تعيين کننده رضا شاه، اقدامات . ١(0۰-0١:  04٠0ز بين رفت ) رزاقى، امنيت نسبى و تجارى نيز ا

د و در پی گسترش اقتدار دولت مرکزی، جاده ها امن دادر جهت تأمين امنيت در داخل کشور انجام 

آغاز  از سوییتر و راهزنی کمتر شد و در نتيجه هزینه ی حمل و نقل و خطر  تجارت کاهش یافت.

د استخراج تجاری نفت موجب رونق درآمد ارزی کشور و افزایش تقاضای داخلی و در نتيجه بهبو

 اوضاع اقتصادی شد.

. می باشد« ایران نوین»خورشيدی سال شروع نوسازی ایران یا سال شكل گيری  04٦۰سال  2.1

البته الزم به یادآوری است که مدرنيسم یا نوگرایی ریشه در تاریخ اروپا و آمریكای شمالی دارد. از قرن 

اجتماعی، اقتصاددان ها و جامعه هفدهم ميالدی مباحث مربوط به توسعه در ميان فيلسوفان امور 

شناسان اروپا به طور جدی مطرح شد. از دیدگاه اقتصاددان ها، انباشت سرمایه به مثابه پایه ی توسعه 

ی اقتصادی که به توسعه اجتماعی می انجامد، تلقی شد. برای رسيدن به هدف، یعنی انباشت سرمایه، 

آنكه، نوگرایی در مفهوم عام خود به معنی نوعی  مورد توجه قرار گرفت.کوتاه سخن« خردگرایی»اصل 

غربی بود که ایجاد سازمان های جدید اجتماعی برای جایگزینی سازمان های سنّتی، « خردگرایی»

از الزامات آن به شمار می آمد. در این « ملت_دولت»صنعتی کردن اقتصاد، سكوالریسم و ایجاد 

وه ی تفكر افراد در جامعه شكل می داد. در نهایت، نه معنوی به رفتار و نح _بينش، شرایط مادی 

: 0400نگرش پيشرفت اجتماعی را صرفًا به رشد کمّی توليد و فناوری محدود می کرد )رک. موالنا، 

خورشيدی از  04٦۰مهم ترین اقدام زیر بنایی حكومت احداث راه آهن بود که در سال  .۰(١6-4٠

. برای رضا شاه راه آهن ملّی ایران چيزی 4(40١: 04۰۰سوی هدایت به مجلس پيشنهاد شد )هدایت، 

بيش از یك موهبت نظامی یا اقتصادی بود. برای فقدان یكی از علل اصلی عقب ماندگی ایران، و وجود 

 بود.« ایران نوین»آن، نماد بارز 
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خورشيدی، به صورت جدی آغاز شد. دولت با باال بردن  04٦6توسعه ی صنعتی در سال  2.2

ها، ایجاد انحصارات حكومتی، تأمين مالی کارخانه های نوین از طریق وزارت صنایع و اعطای وام تعرفه 

های کم بهره ی فراوان به کارخانه داران از طریق بانك ملّی، سرمایه گذاران صنعتی را تشویق می 

ه برابر کرد. در این دوران شمار کارخانه های صنعتی مدرن، بدون احتساب تأسيسات صنعت نفت، هفد

 .۰(00-0٦: 04۰٠افزایش یافت )ایوانف، 

ریشه ی اصالحات اداری رضاشاه را باید در شكل گيری ارتش و نيروهای مسلح جست.  2.2

ارتش ستون اصلی قدرت شاه بود و قسمت اعظم عایدات دولتی صرف هزینه های آن می شد، چنانكه 

ی ارتش به بيش از پنج برابر رسيد خورشيدی بودجه ی دفاع 04١٦و  04٦۰در فاصله ی سال های 

 .٠(0٠6: 040۰)آبراهاميان، 

غير دینی ساختن جامعه در چندین جبهه آغاز شد. از اوّلين اقدامات رضاشاه، کاهش مناسبت  2.2

های مذهبی و قومی در حيطه ی جامعه و روابط اجتماعی بين مردم بود. وی رسم قدیمی بست 

اهميت انداخت، تظاهرات عمومی در عيد قربان و زنجير زنی در  نشينی و تحصن در اماکن مقدس را از

ماه محرم را غير قانونی کرد، و برای عزاداران در ماه محرم محدودیت هایی قائل شد. عالوه بر این، 

رضاشاه مساجد اصفهان را به روی جهادگران خارجی گشود، از صدور روادید به کسانی که خواهان 

ند جلوگيری کرد، به دانشكده های پزشكی دستور داد که تعصب مسلمانان را زیارت عتبات عاليات بود

در حرمت کالبدشكافی نادیده بگيرند، و مجسمه های خود را در ميادین شهرهای اصلی بر پا کرد. 

آزادسازی نسبی زنان ایرانی از مهم ترین تغييراتی بود که در طول حكومت رضاشاه به وقوع پيوست. 

به اقدام مشابهی دست  فاصله پس از دیدار رضا شاه از ترکيه، که در آنجا نيز آتاتورک،این اقدامات بال

. این نهضت روبه رشد زنان که از اوایل قرن بيستم 0(04۰0زده بود، آغاز شد )رک. ایگدمير و دیگران، 

همراه  ميالدی شروع شده بود، توأم با غرب گرایی در سبك زندگی طبقات متوسط و باالی اجتماع، به

ورود خانم ها در مشاغلی از قبيل کار در کارخانه ها، پرستاری و آموزش، تا حدودی پایه های 

 04١٦تا  040٦محدودیت ها وقيود سنّتی بانوان را سست کرد؛ امری که به تدریج در خالل سال های 

حزب سازمان های فرهنگی که بيشتر جایگزین انجمن زنان وطن پرست و خورشيدی صورت گرفت. 

، هتل ها و کافه ها سوسياليست شده بودند، دوباره به فعاليت پرداختند و اماکن عمومی مانند سينماها

ئل شدن بين زن و مرد می بایست جریمه های سنگينی پرداخت می کردند. مهم تبعيض قا تدر صور

سال سوم بود. یكسان سازی لباس ایرانيان در ترازهمه ی اینها، تغيير پوشش مردم به سبك فرنگی

، از تصویب مجلس گذشت که بر اساس آن تمام اتباع ایرانی، به خورشيدی ( 04٦0سلطنت ) 

استثنای تعداد اندکی ازعلما به پوشيدن لباس رسمی )کت و شلوارو کاله لبه دار( مكلف شدند و برای 

 .0(0٠٠: 04۰۰، متخلفان آن نيزجرایم نقدی و حبس منظور شد )حكمت

خورشيدی گامی اساسی در توسعه ی آموزش  0404تأسيس دانشگاه تهران در بهمن ماه  2.2

که ار اوایل قرن سيزدهم  _عالی بود. پيش از این، اعزام دانشجو به اروپا برای تحصيل علوم و فنون 

 0١0۰ماه سال خورشيدی در عصر قاجار آغاز و با تصویب قانون اعزام محصل به اروپا در اسفند 

در عصر   _ 6(0400خورشيدی در مجلس شورای ملّی صورت رسمی تر یافته بود )رک. قاسمی پویا، 

پهلوی با اهتمام بيشتری پی گيری شد و چند گروه از جوانان ایرانی در دانشگاه های فرانسه و آلمان و 
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گاهی و سازماندهی بلژیك و انگلستان تحصيل کردند و پس از بازگشت، ارکان اصلی نظام دانش

 نهادهای جدید صنعتی و اداری را پی ریزی نمودند.  

خورشيدی، مایه کوبی  04٦0در زمينه ی بهداشت هم گام های بزرگی برداشته شد. در سال  2.2

بر ضد آبله اجباری گردید و مبارزه برای از بين بردن ماالریا، عفونت های روده ای و تراخم شدّت 

ورشيدی، اداره ی صحيه به وجود آمد که بعد ها وزارت بهداری شد. در سال خ 04٦۰یافت. در سال 

خورشيدی، تمام اشخاصی که طبابت می کردند، می بایست امتحان می دادند تا پروانه ی  0400

پزشكی بگيرند. این مقررات شامل داروفروشان هم می شد. تقریباً در همه ی مراکز استان ها و بيشتر 

ستان هایی ساخته شد، که بزرگترین آنها بيمارستان پانصد تختخوابی مشهد و شهرستان ها بيمار

بيمارستان هزار تختخوابی تهران بود. سازمان های نيكوکاری مانند شير و خورشيد سرخ، پرورشگاه ها 

: ۰، ج040۰و بنگاه حمایت از مادران و کودکان، همه یادگار زمان رضاشاه است )رک. دانشنامه، 

 .0٦«(شت و درمانبهدا»مدخل 
 

 

 24و اجتماعی ايران در دهه های برآمدن محمدرضا شاه و اوضاع سياسی . 2

 خورشيدی 24و

رضاشاه به نفع پسرش محمّدرضا از قدرت کناره گرفت. محّمدرضا پهلوی در اوضاع و احوالی  2.1

شاهی جوان و بی به سلطنت رسيد که کشور از دو سو به اشغال نيروهای متفقين درآمده بود. حكومت 

تجربه و در عين حال ضعيف النفس و سست اراده، از پی حكومت دیكتاتوری خوفناک و ساقط شده، 

انگلستان و شوروی عمالً و مستقيماً در امور داخلی و خارجی کشور مداخله می  آن هم در حالی که

رتش را به هم ریخته کردند، و پيامدهای ناشی از خأل قدرت نيز نظام سياسی و اداری و تشكيالت ا

 بود، آغاز نوید بخشی برای عصر سياسی جدید نبود.

شانزده سال بود که قدرت کاماًل در دست های یك مرد متمرکز شده بود. اما سيزده سال بعد،  

خورشيدی تا آغاز سلطنت نظامی  04١٦یعنی از سقوط سلطنت نظامی رضاشاه در شهریور ماه سال 

خورشيدی، قدرت توسط پنج قطب جداگانه دست به  044١ماه سال  محمّد رضا پهلوی در مرداد

دست می شد: دربار، مجلس، کابينه، سفارتخانه های خارجی و مردم. البته در هر کدام از این مراکز 

قدرت، کشمكش های درونی خاصی وجود داشت. دربار و مشاوران غير نظامی، خواهان دموکراسی 

القه مند به ایجاد دوباره ی یك استبداد قدرتمند بودند. مجلس به مشروطه حقيقی و افسران ارتش، ع

انگليس، آمریكا و شوروی تقسيم می شد.  جناح های محافظه کار، ليبرال، تندرو و نيز طرفداران

کابينه، وزارتی رادر بر می گرفت که مقام خود را به دربار و یا یكی از جناح های مجلس و یا قدرت 

دند. قدرت های خارجی نيز پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، دشمن های خارجی مدیون بو

و مخالف یكدیگر شدند. همزمان با فرصت یافتن احزاب سياسی برای تهييج، بسيج و نمایندگی گروه 

: 0400های نفوذ گوناگون، مردم نيز به سرعت به نيروهای اجتماعی رقيب تقسيم شدند )رک. کدی، 

0٠۰-0۰0)00 . 

سقوط دیكتاتوری رضاشاه باعث آزادی نسبی مردم و اندیشمندان شده بود، به طوری که  2.2 

زندانيان سياسی آزاد شدند، اجتماعات مذهبی و سایر گردهمایی ها می توانست علناً برگزار شود، 
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روزنامه و کتاب ميتوانست فارغ از سانسور منتشر شود و مردم می توانستند آزادانه در خانه های خود 

سخن بگویند، بدون ترس از اینكه منسوبين یا خدمتكاران آنها را لو دهند، و حتی زنان می توانستند 

چادر سر کرده و به راحتی در خيابان ها آمد و شد کنند. مالكان و کشاورزانی که زمين هایشان را 

گرفتند. برخی  رضاشاه و بستگان تصاحب کرده بودند، به دادگاه شكایت بردند و امالک خود را بازپس

افراد که به ویژه در معرض مصائب و ستم های بسياری قرار گرفته یا بستگانشان در زندان به قتل 

 .0١(١٠۰: 046٦م را در محاکم قضایی تعقيب کردند )بانی مسعود، رسيده بودند، عامالن جر

فرآیند نوسازی به شيوه ی غربی که در عصر رضاشاه توسعه یافته و در برخی زمينه ها آغاز   2.2

شده بود، در دوره ی محمّد رضاشاه ادامه یافت و دگرگونی های عمده ای در عرصه های اجتماعی و 

فرهنگی جامعه بر جای گذاشت. با گسترش نوسازی و صنعتی شدن کشور، ساختار جمعيتی متحوّل 

به تبع آن تحوّالتی فرهنگی پدید آمد. طبقات سنتّی رو به افول نهادند و قشرهای جدید  شد و

اجتماعی با تكيه بر جنبه های مختلف تجدد، وارد صحنه شدند. زندگی سياسی و فرهنگی بر پایه ی 

دیدگاه های غير سنّتی بنيان گذاشته شد و روند اصلی زندگی فرهنگی این قشرها متمایل به 

اهی سكوالر گردید. رشد طبقه ی متوسط جدید، از دیگر پيامدهای فرآیند نوسازی تجددخو

محمّدرضاشاه بود. تقاضای روزافزون برای فن آگاهان و مدیران در سطوح گوناگون بخش های عمومی 

و خصوصی و گسترش سریع آموزش به سبك غربی، به پيدایی این طبقه ی متشكل از متخصصان آزاد 

يروهای نظامی و فن آگاهان در بخش خصوصی و روشنفكران منجر شد )رک. ازغندی، و کارمندان و ن

. افزایش جمعيت شهرنشينی و رشد آموزش عالی از مهم ترین عوامل افزایش طبقه ی 04(0404

متوسط جدید بود. افزایش درآمد و مصرف در شهر و زوال کشاورزی و روستانشينی و زندگی عشایری 

معی روستایيان به شهرها انجاميد. گسترش دیوانساالری دولتی و تمرکز بيش از و ایلی، به مهاجرت ج

پيش تصميمات اجرایی در تهران و مراکز استان ها، موجب سيل مهاجرت از شهرهای کوچك به 

. از سویی، افزایش مراکز تحصيالت عالی، 0۰(4١١الف: 040۰شهرهای بزرگ شد )همایون کاتوزیان، 

خورشيدی، تحوّالتی  04۰٦د طبقه ی متوسط جدید بود. از آغاز دهه ی بستر مناسبی برای رش

اساسی، چه در رشد کمّی مراکز آموزش عالی و چه در کيفيت آموزش، پدید آمد و به منظور تأمين 

نيروی الزم برای انجام برنامه ی توسعه ای، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی رشد چشم گيری یافت. 

دی، نظام آموزشی دانشگاه ها و نيز تغيير مراکز آموزشی رشد چشم گيری یافت. خورشي 04۰٦از سال 

خورشيدی، نظام آموزشی دانشگاه ها نيز تغيير کرد و نظام فرانسوی جای خود را به  04۰٦از سال 

. به این ترتيب، شهرنشينی و سواد و آموزش و نيز وسایل 0۰(0٦١: 0404نظام آمریكایی داد )بهنام، 

که بر اثر باال رفتن درآمدهای نفتی به ویژه در اواخر دوره ی پهلوی گسترش پيدا  _معی ارتباط ج

 صورت نوینی به زندگی اجتماعی بخشيد و طبقه ی متوسط جدید شهری را افزایش داد.  _کرده بود 

خورشيدی، دوره ی فرمانروایی مقتدرانه ی محمّد رضاشاه است. دو  04۰٠تا  04۰١سال  2.2

، این دگرگونی بنيادین را ممكن ساخت. نخست، اصالحات ارضی، زمين داران را به عنوان عامل اصلی

سياسی ایشان را به دولت منتقل  _یك طبقه ی اجتماعی مستقل از ميان برداشته و قدرت اجتماعی 

کرده بود. همزمان، رویارویی دولت با مخالفان مذهبی و شكست آنها، به کاهش نفوذ مستقل این گروه 

ر امور سياسی و اجتماعی کمك کرد و با دست گذاشتن دولت بر روی موقوفات دینی، شالوده ی د

دوم، درآمدهای فزاینده ی نفتی که مستقيم به خزانه ی دولت   .قدرت اقتصادی ایشان تضعيف گردید

ار می سرازیر می شد، منابع مالی و ارزی مهمی را در خارج از نظام اقتصادی داخلی در اختيار شاه قر
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می شد، دولت را قادر ساخت که پروژه  داد. این درآمدها که مستقيماً به دست دولت می رسيد و توزیع

بوروکراتيك خود را گسترش بخشد، و پيروان خود _های عمرانی را تأمين مالی کند، شبكه ی نظامی

بدین سان، شاه . 04(0٠0-0٠۰: 0404را در ميان تكنوکرات ها و روشنفكران افزایش دهد )ازغندی، 

که عمالً دولت هم بود، به گونه ی فزاینده از جامعه و اقتصاد ایران مستقل می شد، در حالی که جامعه 

و اقتصاد هر چه بيشتر به شاه و تصميماتش وابسته می گشت.تأکيد بر این نكته اهميت دارد که تغيير 

شاه از اتحاد پيشين با زمين داران و  یافتن اقتدارگرایی به استبداد با سلطانيسم، نتيجه ی دور شدن

دستگاه مذهبی و نيز استقالل فزاینده ی وی از اقتصاد داخلی و کمك های خارجی در سایه ی 

 درآمدهای در حال افزایش نفت بود.

برنامه ی فرهنگی شاه از دو عنصر کامأل متضاد تشكيل می شد: از یك سو، احيای فرهنگ  2.2

نبه در بزرگنمایی آن در دوران های گذشته ی تاریخ سرزمين و معرفی آن کهن ایرانی و تالش همه جا

بازگشت به خویشتن »و همچنين ترویج ایدئولوژی « زیباترین بخش فرهنگ منحصراً ایرانی»به عنوان 

؛ از سوی دیگر، اقبال شدید اوليای امور به ترویج مظاهر و ظواهر ٠0(١4٠: 0406)ستاری، « باستانی

بود « آرمان ایرانيان»به زعم شاه و متوليان حكومت و مشاوران او، شاهنشاهی گرایی فرهنگی غربی. 

که اینك به دست آنان با جنبه های ظاهری تجدد غرب ترکيب می شد و  00(0٦۰: 0400)حدیدی، 

. این 00(۰: 04۰0)اسالمی ندوشن، « با مردم ایران چسبندگی نداشت»حاصل آن فرهنگی بود که 

نخستين دهه ی حكومت پهلوی دوم، با توجه به اوضاع اجتماعی و سياسی و واکنش منفی رویكرد در 

مردم به سياست ایرانی گرایی افراطی رضاشاه، چندان بروز و ظهور نداشت، اما پس از کودتای سال 

خورشيدی، اقدامات تجددخواهانه ی حكومت همراه با نمادهایی از فرهنگ کهنسال استبداد  044١

)اسالمی « سال، با روحيه و فرهنگ غير ایرانی اداره شد ١۰ایران، طی »ه جامعه تحميل و ایرانی ب

. تعبير دیگر، حكومت گران از دو جنبه ی نظری و عملی در تقابل با فرهنگ 00(۰: 04۰0ندوشن، 

بيگانگی »قرار گرفتند و  _که عنصر دین از بارزترین و عمومی ترین وجوه آن بود  _جامعه ی ایرانی

. از سویی، برگزاری 00(۰: 04۰0به حد اعلی رسيد )اسالمی ندوشن، « ميان دستگاه حاکمه و مردم

جشن های مختلف به مناسبت های گوناگون، حول محور شاه و شاهنشاهی، نمودی از سياست بود که 

ساله ی شاهنشاهی به اوج خود رسيد. کوششی نافرجام به کار بسته شد تا  ١۰٦٦در جشن های 

ای شاهنشاهی در کانون توجه مردم قرار گيرند و مجد و عظمت باستانی ایران احياء شود. شاه نهاده

که رویه ی دیگر آن نادیده انگاشتن چهارده قرن فرهنگ دوره ی  _در عطف توجه ایران باستان 

؛ هر ٠0(0406تا انجا پيش رفت که خود را حافظ ميراث کوروش خواند )رک. ستاری،  _اسالمی بود 

د در منش و رفتار او آنچه بيشتر جلوه داشت، خودباختگی و ضعف در برابر قدرت های بزرگ چن

 جهانی و شيفتگی نسبت به ظواهر فرهنگ غرب بود. 

آخرین بروز رسمی ایدئولوژی شاهنشاهی، تغيير تقویم ایران از خورشيدی به شاهنشاهی   2.2

ل بعد تقویم شاهنشاهی جایگزین تقویم خورشيدی اعالم شد که از سا 04۰۰بود. در اواخر سال 

موجود خواهد شد. تقویم جدید بر اساس تاریخ فرضی دو هزار و پانصد سال سلطنت در ایران و با 

خورشيدی سال  04۰۰احتساب سال های سلطنت محمّدرضاشاه ساخته شده بود. بنابراین سال 

ستقبال نكردند، لذا پس از کمتر از [ شاهنشاهی اعالم شد. اما مردم هيچگاه از آن ا١۰٦٦+4۰] ١۰4۰

دو سال شاه مجبور شد این تقویم ساختگی را کنار بگذارد. در هر حال ایدئولوژی شاهنشاهی نه تنها 
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نتوانست خأل مشروعيت نظام پهلوی را پر کند، بلكه بر بحران مشروعيت افزود و از دیگر سو بيگانگی 

 مردم و دولت را نيز عميق تر ساخت.

سخن اینكه، شاه هر چند ساختار اجتماعی و اقتصادی را نوسازی کرد و در نتيجه  آخرین 2.3

طبقه ی متوسط و طبقه ی کارگر صنعتی را گسترش داد، اما نتوانست در حوزه ی دیگر یعنی حوزه 

ی سياسی، نوسازی نماید. واین ناتوانی حلقه ی پيونددهنده ی حكومت و ساختار اجتماعی را فرسوده 

های ارتباطی ميان نظام سياسی و مردم را بست، شكاف بين گروه های حاکم و نيروهای کرد، راه 

اجتماعی مدرن را بيشتر کرد و مهم تر از همه اینكه پل های ارتباطی زندگی را در گذشته پيوند 

دهنده ی نهاد سياسی با نيروهای اجتماعی سنّتی به ویژه بازار و مراجع دینی بود، ویران ساخت. بدین 

خورشيدی، شكاف ميان نظام اقتصادی و اجتماعی توسعه یافته و نظام سياسی  04۰٠ترتيب در سال 

  توسعه نيافته آنچنان عریض بود که تنها بحران اقتصادی می توانست کل رژیم را متالشی سازد. 

 

 مسائل تاثير گذار بر معماران ايرانی برای بوجود آوردن يک معماری خودی.  2

در محيط های دانشگاهی افرادی نظير سيد فخر الدین شادمان، جالل آل احمد و احمد  2.1

فردید موفق شدند بسياری از روشنفكران ایران را قانع کنند که بيماری اجتماعی موجود در ایران، 

نيست، بلكه « عقب ماندگی»آنچنان که پيشينيان آنها در قرن پيش تصور می کردند، دیگر 

ت. بنایراین آنان به جای تقليد کامل از غرب یا تالش برای رسيدن به پای آن، خواستار اس« غربزدگی»

 ترک گفتن غرب شدند.

در کتاب غرب زدگی آل احمد جهان را به دو قطب تقسيم می کند: کشورهای توسعه یافته ی  

کند. آل  او آنها را غرب می نامد و کشورهای در حال توسعه که آنها را شرق خطاب می صنعتی که

 احمد می نویسد:

برای من غرب و شرق دارای معنای جغرافيایی و سياسی نيستند. در عوض آنها دو مفهوم    

احمد،  اقتصادی هستند. غرب به معنای کشورهای متمول و شرق به معنای کشورهای گرسنه )آل

04٠۰ :٠)06. 

ر علم و تمدن جدید غربی، احسان نراقی همانند سيد حسين نصر و جالل آل احمد معتقد است د 

« اصل سودجویی و بهره گيری محض»بر خالف گذشته تصرف در طبيعت و صنعتی شدن مبتنی بر 

است و همه ی شئون دیگر فرهنگ غربی را تحت الشعاع خود قرار داده و به بحرانی بی سابقه منجر 

یك سو به عنوان سوژه  در تمدن غرب، انسان از». و حاصل آنكه ١0(0١-0۰: 04۰۰شده است )نراقی، 

به  _)موضوع فاعل( در تأثير و تصرف طبيعت است و از سوی دیگر طبيعت و همچنين خود انسان 

)نراقی، « به عنوان مورد )ابژه( قابل تأثير و تصرف تلقی می شود _اعتبار که جزیی از طبيعت است 

تكنولوژی و »رار دهد که . این تجربه می تواند کشورهای غير غربی را در مسيری ق0١(0۰: 04۰۰

ماشين را طوری در تمدن خود وارد کنند که از همان ابتدا با طبيعت انسان و فرهنگ و تاریخ آنها 

 .0١(0۰: 04۰۰)نراقی، « مناسب باشند

داریوش شایگان نيز در چنين فضایی درصدد برقراری تعادل ميان فلسفه ی غربی و فلسفه ی  

ی عقل گرایی و دومی را بر اساس مكاشفه و ایمان می دید و لذا آنها را آسيایی بود و اولی را بر پایه 

دارای ماهيت و غایتی اساسًا متفاوت می دانست. این جایگزینی عقل به جای مكاشفه در غرب به نفی 
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ارزش های متافيزیكی انجاميده و بحران کنونی غرب را باعث شده است، که به چهار صورت خود را 

حطاط فرهنگ، غروب خدایان، مرگ اساطير و سقوط معنویت. او تحت تأثير اندیشه نشان می دهد: ان

می داند که در سير نزولی تفكر « تفكر تكنيكی»های مارتين هایدگر علت اصلی این امر را غلبه ی 

غربی، سه حرکت دیگر را به دنبال دارد، یعنی دنيوی کردن عالم، طبيعی کردن انسان و اسطوره زدایی 

. به نظر او، تمدن های آسيایی باید برای بازیابی سرزندگی و فضيلت ١١(١١6-١4١: 040۰دی، )بروجر

پيشين خود، از آثار تخریبی این چهار حرکت نزولی پرهيز کنند و دچار نيهيليسم، که نتيجه ی 

 .١١(١4١: 040۰منطقی تكنولوژی جدید است، نشوند )بروجردی، 

داریوش شایگان از جمله اندیشمندانی است که به مسئله ی سنّت و تجدد به صورت جدی  

پرداخته است او که ساليانی از عمر خود را در غرب سپری نموده، دو فضای سنّت و تجدد را از نزدیك 

لمس کرده است. سفرهای گوناگون؛ ارتباط با شخصيت های مختلف فكری؛ تأمل در نحوه ی زیست 

مختلف؛ آشنایی با فرهنگ ها و مذاهب گوناگون موجب شده تا تأمالت شایگاه در باب غرب و اقوام 

 شرق و ارتباط آنها با یكدیگر اهميت بسزایی داشته باشد.

شایگان با نگارش کتابهای آسيا در برابر غرب و بت های ذهنی و خاطره ی ازلی از مواجهه ی  

شرق برای وی درخشش بيشتری نسبت به غرب دارد. او شرق و غرب سخن گفته است. در این دو اثر 

 در کتاب آسيا در برابر غرب، چنين نوشت:

غور چندین ساله ی ما در ماهيت تفكر غربی که از لحاظ پویایی، تنوع، غنای مطالب و قدرت   

 محسور کننده، پدیده ای تك و استثنایی بر کره ی خاکی است، ما را به این امر آگاه ساخت که سير

تفكر غربی در جهت بطالن تدریجی جمله معتقدانی بوده است که ميراث معنوی تمدن های آسيایی 

 .١4 (4؛ 0400را تشكيل می دهند. )شایگان، 

از طرفی، در همين دوران شاهد شكل گيری دو همایش مهم بين المللی معماری در ایران  2.2

«. ماری سنّتی، با شيوه های نوین ساختمانبررسی امكان پيوند مع»بودیم. نخستين همایش با عنوان 

نقش معماری و شهر »خورشيدی در شهر اصفهان، و دومين همایش با عنوان  04۰6شهریور ماه سال 

خورشيدی در تخت جمشيد شيراز  04۰4، مهر ماه سال «سازی در کشورهای در حال صنعتی شدن

ر از همایش دوم، برای معماران ایرانی بود. پر بار ت ، برگزار شد. همایش اول، به خاطر حضور لویی کان

)از  لویی کان )از آمریكا(، پل رودلف از معماران خارجی شرکت کننده در همایش اول می توان به

آمریكا(، باک مينستر فولر ) از آمریكا(، ژرژ کاندیليس )از فرانسه(، عبداللّه کوران )از ترکيه( و از ایران 

در اردالن، کامران طباطبایی دیبا و هوشنگ سيحون اشاره کرد. در می توان  به محسن فروغی، نا

همایش دوم معماران نظير، جيمز استرلينگ ) از آمریكا(، موشه سفدی )از کانادا(، کنزو تانگه ) از 

ژاپن(، حسن فتحی )ازمصر( حضور داشتند و از ایران، می توان گفت که، همه بودند، و حتی برای 

: 04۰4یان معماری ایران اجازه حضور در همایش داده شده بود )رک. خسروی، اولين بار به دانشجو

٠0)١۰. 

ظهور لویی کان یكی از شگفت انگيز ترین پدیده ها در تاریخ معماری مدرن است. او در ميان  

معماران هم نسل خود این باور را زنده کرد که معماری هنر است؛ هنری که می توان با آن ارزش های 

ا نور را گوهری وجود را بيان کرد. در آثار کان حضور کالبدی طرح با موضوع نور ترکيب می شود، زیر

می « هستی بخش و عامل همه ی حضور ها»دوباره در زمره ی عوامل معماری بر می شمارد. او نور را 
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بزرگترین تجلی هنر »]...[ خواند. کان در سخنرانی خود در همایش معماری ایران چنين گفت: 

 می گوید:  ، و در جای دیگر چنين١۰(١44: 04۰٦)کان، « معماری آنست که در ورای نيازمندی باشد

سنّت به راستی احساسی از نيرومندی است. این چيزی نيست که شما آن را ببينيد مگر این     

شده باشد، اگر چيزی کنيد، اگر آن چيز با زیبایی بيان که حس کنيد. اگر شما بازتاب چيزی را حس 

ناسيد و آن چيز برتر از بازتاب نماید و شما بخواهيد شرح آن را گسترش دهيد، با اینكه زمينه آن را بش

را می بينيد و حس می کنيد که باید آن را ببينيد. درباره ی خود آن چيز است، شما آن آگاهی شما 

شما باید آن را ببينيد چون آنگونه چيزی است که شما آن را بی همراهی انسان در طبيعت نخواهيد 

دیگران را هم در بر دارد. این مانند  دید. این تمایل مردم به تماس و جستجو درباره ی خود، جستجوی

آن اتاقی است که برای خودتان پيدا کردید زیرا که آدم دیگری هم هست. پس سنّت احساسی 

نيرومندی است، این به شيوه ی طبيعت انسان را در بدترین نوع گسترش آن به شما می گوید. این 

يان کار دارد. هسته ی زندگی، بی واسطه بيانی از راستی است. این با عادت کاری ندارند، بلكه با ب

بودن بيان است. فرقی نمی کند، چه این کار با ساده ترین و بی جلوه ترین روش انجام بدهد یا ندهد. 

آنهایی که کار می کنند و دوست ندارند کار کنند درست مانند اشخاص مرده هستند. آنها از احساس 

 ١۰(40١: 04۰٦طبيعی نمود خود بریده اند. )کان، 

 و در جای دیگر چنين بيان می کند: 

من حس می کنم در خود هنر معماری، طرح باید درک بشود. طرح شادی بخش ترین واقعه   

است، چون شما دارید چيزی می سازید که به هستی در خواهد آمد ولی آمادگی ای که از شما انجام 

ا است. این از شگفتی و درک است، و ميگيرد نيز بهمان اندازه شادی بخش و حتی یك بزرگ غول آس

درک در واقع درک شكل است، درک قوانين طبيعت، درک ارزش و نيروی پيوند شما با قوانين 

طبيعت. نخستين چيزی که از ادراک بدست می آید شكل ساختمانی است نه شكل ظاهری. شكل 

امی که شما شكل ساختمانی در درک و دریافت اجزای جدایی ناپذیر یك چيز نهفته است. هنگ

ساختمان یك مدرسه را بررسی می کنيد، جایی را بررسی کرده اید که بيشتر پيرامون فضاهایی است 

 که کشف و شناخته نشده اند ولی چيزی است که شما حس ميكنيد برای آموختن خوب است.

رید و آنگاه ]...[ وقتی شما در آن هنگام ناگریزید چيزی بسازید، باید قانون طبيعت را بياد بياو

سبك آجر کاری را بدانيد، نه فقط توده ی آجرها را، بلكه صرفاً سبك آجر کاری را. اگر از سبك آجر 

کاری پيروی کنيد درک خواهيد کرد که اگر با آجر گفت و گو کنيد، اگر از آن بپرسيد که یك تير 

بزنيد. بنابراین اگر شما  سردر می خواهد یا طاق، خواهد گفت یك طاق. اگر شما آجر بكار ببرید طاق

دارید سردر بتنی بكار می برید باید بگویيد که من دارم یك سبك ترکيبی جور می کنم که در آن 

آجر یك کار می کند و بتن آرمه کار دیگر اگر شما با آجر حرف بزنيد و بگویيد چقدر خوشحال 

ور است سنگ، همين طور هستيد متوجه خواهيد شد که او تا یك اندازه ناخشنود است و همين ط

 ١۰(١46-١۰0: 04۰٦است بتن آرمه. )کان، 

این سخنان برای جامعه ی معماری آن دوره که در سایت های تاریخی، کاخ های صفویه و  2.2

در قوس گنبدهای معماری اسالمی به دنبال حكمت و ایده ی معماری می گشت، همانند حكمت 

فرو رود. در اصل « خویشتن بوم گرایی خویش»تر در خسروانی، نویدی بود که بتواند هر چه بيش

معماران ایرانی نه از طریق مباحث نظری بعد از مدرن، بلكه از طریق کارهای چهار معمار معروف 
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یی و تاریخ جهان، لویی کان، آلوار آلتو، جيمز استرلينگ و تا حدودی حسن فتحی، به عمق بوم گرا

 .١٠(0400مسعود، )رک. بانی گرایی خود درغلتيدند 

 

 رسيدن به معماری خودی.  2

با در نظرگرفتن مسائل ذکر شده که شامل اصالحات رضاشاه و پيروی کورکورانه محمّدرضا از بعضی مسائل 

که غرب گرایی را ترویج می داد و وجود روشنفكرانی که در محيط های دانشگاهی و در نوشته های خود به 

معماری خودی برسند. وجود  دنبال مبارزه با غرب گرایی بودند، معماران ایرانی تالش می کردند تا به یك

در همایش هایی که در این دوران شكل گرفت و سخنان لویی کان بی تاثير بر معماران ایرانی نبود ودر نهایت 

که کامال رنگ و بوی تلفيق سنت و مدرنيته را در آنها می شود  ،این دوران بناهایی ساخته شد

 بناهایی که به این سبك ساخته شده استاز جمله ی  .و این همان معماری خودی بود احساس کرد

می توان آرامگاه بوعلی، آرامگاه خيام، فرهنگسرا شفق، فرهنگسرا نياوران، برج یادمان شهياد ) آزادی 

 .شود يح داده میض.در این مقاله درباره یك مورد از این بناها توفعلی ( و غيره اشاره کرد

 

  يادمان شهياد ) آزادی ( .  2
خورشيدی جهت یاد بود دو هزاروپانصد سال  04۰٠طی یك مسابقه در سال طرح یادمان 

ساله در بين طرح های ارائه شده، بعنوان طرح  ١۰شاهنشاهی ایران برگزار شد.گرح پيشنهادی امانت 

ارائه شده برترانتخاب شد. طرح دارای ایدهی بسيار نافذ و جذابی بود و از همين رو به عنوان نماد 

داشتن  ر کشور های خارجی در آمد. برخورد مدرن امانت با طرح و در عين حالد«ایران مدرن»

مفاهيم و هندسه سنتی معماری ایرانی عواملی بود که بر اقتدارایده ی طرح تاکيد می کرد. امانت در 

 این باره چنين می گوید: 

وجه به شهياد طوری طراحی شده که معطوف به حقيقت، جوهره و عمق ایران است. یعنی با ت

هست، ساخته شده. درست آنچه که در طول تاریخ بر سر ایران رفته و عظمتی که در تاریخ این کشور 

هست که این کار در زمانی انجام شد که یك وضع سياسی دیگری در ایران حكمفرما بد، اما وقتی من 

نه به آن وضع سياسی آن را طراحی کردم به تمام دوره های تاریخی و به آیندهی ایران فكر می کردم، 

 .خاص

، صفوی سبك های معماری دوران های مختلف تاریخ ایران ازجمله هخامنشی، ساسانیدر این بنا 

و غيره با دیدگاهی کامال مدرن تلفيق شده است. به عنوان نمونه تاق باالیی به سبك اسالمی و تاق 

ياهی، بصورت چهار تپه ی فضای سبز ميدان با پوشش گپایينی شبيه تاق کسری طراحی شده است.

ی سایت پالن در چشم اندازی که از  سر سبز، بر اساس باغ سازی ایرانی طراحی شده است. هندسه

و فرم  ر اساس هندسه و فرم نقوش زیر گنبد مسجد شيخ لطف اهللبباالی برج قابل مشاهده است، 

 ی شده است.آبنماهای داخل سایت با الگوبرداری از آبنماهای باغ فين کاشان طراح
 

 مدرنيسم در غرب.  3
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در اروپا به راه  06۰٦تا  006٦ف می شود. که در حدود سال های مدرنيسم هنری به جنبشی اطال

افتاد. گرچه این حرکت تنها در حيطه ی هنر محدود نمی شود و در تمام جهات زندگی انسان اروپایی 

 اثر گذار بوده است. 

مدرنيسم در معماری در قالب سبك بين المللی ظاهر شد که در دوره ی بعد از جنگ جهانی اوّل  

باليد و در بازسازی اروپایی بعد از جنگ جهانی دوّم فراگير شد. سبك بين المللی جنبشی بود که در 

ل پی نو کردن فرآیندهای ساخت و ساز و طرّاحی از طریق نفی محيط های سنّتی به دنبال اصو

جهانشمولی برای معماری بود که در آن ساخت و ساز مراکز تجاری و خانه سازی از قواعد یكسانی 

تبعيّت می نمود. این معماری جدید قرار بود دارای نظمی خرد مندانه و کاربردی باشد، از مواد جدید 

ت غير ضروری مثل شيشه، بتن و فوالد استفاده کند، و از آن چه بسياری از معماران  مدرن تزئينا

 تلقّی می کردند، اجتناب ورزید.
 

 

 

 

 پست مدرن )ليوتار ، ايهاب حسن( شارحان و بنيانگذاران مكتب.  8

ميالدی، ليوتار از دیدگاه های خود در مورد جهان  0٦و اوایل دهه ی  0٦در اواخر دهه ی  8.1 

گرایی یا عام گرایی مارکسيسم ، روی گرداند. این ایام، نقطه ی عطفی در شكل گيری آثار ليوتار بود. 

د چنين او از همين زمان به مسائلی همچون، اخالقيات، عدالت و مشروعيت گرایش پيدا کرد و رویكر

، است. «گرایشی در اندیشه های وی، کتاب بسيار مهم :وضعيت پست مدرن: گزارشی درباره دانش

کتاب به قدری مهم و جریان ساز بود که به عنوان کتاب مقدس طرفداران پست مدرن، نام گرفت. این 

ع پيشرفته ی کتاب برای دولت کانادا )کبك( نوشته شد. کتاب وضع دانش، علم و تكنولوژی را در جوام

سرمایه داری، بررسی می کند. او بين دانش روایتی و دانش علمی تفاوت قائل است، و پيشرفتهای 

علمی و تفاوت هایی که ممكن است در آینده رخ دهند، یكی از مهم ترین دغدغه های مطرح ليوتار در 

ا واژه پست مدرن برای برآن شدیم ت»کتاب مذکور است. ليوتار در مقدمه ی کتاب اظهار می دارد که: 

توصيف وضعيت مذکور استفاده کنيم. این واژه در حال حاضر در قاره آمریكا در بين جامعه شناسان و 

منتقدان کاربرد رایجی دارد؛ واژه مذکور بيانگر وضعيت فرهنگ ما به دنبال تحوالتی است که از اواخر 

يراتی ایجاد کرده اند. کتاب خاضر این تحوالت قرن نوزدهم، در قواعد بازی برای علم، ادبيات و هنر تغي

 .١0، مقدمه(040٦)ليوتار، « را در بستر )بحران روایت ها( مورد بررسی قرار خواهد داد

ایهاب حسن، از مهم ترین منتقدان و سردمداران اعالن ظهور فرهنگ پست مدرنيسم در  8.2

ر مصر متولد شد، و هم اکنون، جزو ميالدی، در شهر قاهره در کشو 06١۰ادبيات است. او به سال 

 استادان تراز اول ادبيات تطبيقی دانشگاه های آمریكاست.

که به « پست مدرنيسم: کتاب نامه ای نقدگونه»ایهاب حسن، در اولين مقاله ی خود با عنوان  

ر ميالدی به چاب رسيد، فهرستی از عناصر و جریانات تأثير گذاری را تدوین می کند که د 0600سال 

پی چرخش تفكر از مدرنيسم به پست مدرنيسم اند. شيوه ی نگارش او در مقاله، به روش پست 

عواملی همچون: ارائه فهرستی التقاطی، غير خطی و کامال بی نظم و  مدرنيسم است که در این شيوه
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د این، ترتيب از عناصر فرهنگی، همراه با بی هنجاری های متنیِ نموداری، جایگاه خاصی دارد. با وجو

پست مدرنيسم حسن، منفی نيست بلكه پست مدرنيسم او مثبت و جذاب است؛ برای او، پست 

به راستی ما با رضایت و »مدرنيسم تالشی است برای نوشتن آنچه نمی توان نوشت. او می نویسد: 

 .١0(46٠الف:  0400حسن، « ) خشنودی در نامتصور سكنا گزیده ایم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين مدرنيسم و پست مدرنيسم از نظر ايهاب حسنتفاوت شماتيک 

 پست مدرنيسم مدرنيسم
 فرافيزیك )ماوراءطبيعت شناسی(/ دادائيسم  رمانتيسم

 بازی، تفریح، لذت قصد،غایت،هدف

 شانس، تصادف طرح، نقش

 بی ترتيبی، بی نظمی، هرج و مرج  سلسله مراتب

 فرسودگی، بی نظمی، سكوت چيرگی )کارآزمودگی(، مهارت/ لفظ، کالم، منطق                              

 روندکار/ اجرای کار/ رخداد )وقوع( موضوع، محتوا و هدف در هنر، اثر تكميل شده و کامل          

 مشارکت، نزدیكی، پيوستن کناره گيری، فاصله گيری

 عدم نابودی/ ساختار شكنی/ آنتی تز سنتزآفرینش/کليت بخشی/ 

 غيبت )نبود( حضور )بود(

 پراکندگی تمرکز

 متن / درون متن نوع )ژانر(/ مرز

 کنایه استعاره

 ترکيب گزینش

 ریشه های فرعی یا شبه ریشه )ریزوم(/ سطح ریشه/ ژرفا )عمق(          

 ضدتفسير / غلط خواندن تفسير / خواندن

 دال مدلول

 از دید نویسنده، نوشتنی، قابل استنساخ از دید خواننده )مخاطب(         

 ضد روایی / تاریخ خرد روایی / تاریخ کالن

 گویش یا لهجه ی فردی مجموعه ی عالئم اصلی
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 ميل، گرایش عارضه، نشانه

 دمدمی مزاج، متلون تيپ، نوع

 / دوجنسيتیچندگانگی، چند شخصيتی  زایشی، تناسلی / ذکری )نرینگی(

 شيزوفرنی )روان پریشی، جنون جوانی( پارانویا )سوء ظن شدید به همه، همگان دشمن پنراری(          

 تفاوت / اثر )رد(-تفاوت اصل/علت          

 طنز ماوراءالطبيعه )متافيزیك(          

 عدم تعين، ناموجبيت موجبيت، تعين
 ١6(04٠: 0406مأخذ: )نوذری،              

 

 

 انديشمندان پست مدرنيته در معماری.  9

ز لهمسو با متفكران پست مدرنيته درحيطه فلسفه، دو معمار اندیشمند آمریكایی، چار  9.1

ميالدی در اروپا تاثير بسزایی  06٠٦جنكس و رابرت ونتوری، در تحوالت معماری بعد از دهه ی 

تاریخ خود با معماری مدرن بود که در این راستا،  داشتند. نظریه های آنها در پی آشتی دادن سنت و

 بوم گرایی و تاریخ گرایی از پر رنگ ترین این نظریه ها بودند.

، سعی نمود به «زبان معماری پست مدرن»چارلز جنكس در اولين و مهم ترین اثر خود،  9.2

اران پست مدرن، صورت همه جانبه، معماری پست مدرن را با استناد به کارهای انجام شده ی معم

نام گذاری « مرگ معماری مدرن»شرح و بسط دهد. او در یكی از بخش های این کتاب، که با عنوان 

شده است، به صورت سمبليك، تاریخ مرگ مدرنيسم در معماری را مشخص می کند. او بر این عقيده 

است )جنكس، ، درگذشته 0۰:4١ميالدی در ساعت  060١است که مدرنيسم در معماری، در ژوئيه 

6:0660)1. 

ده جنكس، چيزی که پست مدرنيسم در برابر مدرنيسم ارائه کرد، نوعی بازسازی یا ترميم عقيبه 

التقاطی و گسترش طلبانه بود. به نظر او مدرنيسم چيزی شبيه پدیده ای مذهبی بود. مدرنيسم، هر 

همگانی، عام و فراگير می داند، به  گونه تزئينات را ارتداد دانسته و خود را به مثابه سبك بين المللی

طوری که تكنيك های جدید ساختمان سازی و مواد و مصالح جدید استفاده می کند. مدرنيسم، 

رسالت خود را متحول ساختن جوامع می دانست. به نظر جنكس، ساختمان های مدرنيستی، نظير 

چيزی بيش از یك سری  ساختمان شهر داری شيكاگو یا واحد های مسكونی ليك شُردر شيكاگو،

که در شكل مكعب مربعی خود  _مرکب از شيشه، فوالد و بلوک های سيمانی  _اشكال ساده نيستند 

فرم و شكل این ساختمان ها بيانگر هيچ « این منم، یك جعبه مربع شكل و نه چيز دیگر.»می گویند: 

برای معماری پست مدرن  معنایی خارج از خود نيستند. جنكس، در کتاب مذکور، ده ویژگی اساسی

قائل شده است و به نظر وی، ساختمان هایی را می توان دارای معماری پست مدرن دانست که واجد 

 این ده ویژگی باشند. این ویژگی ها عبارتند از:

 «معماری پست مدرن، جریان یا سبكی پلوارليستی و بيش از حد التقاطی است؛ 

 ن است که به نوعی زیبایی ناهمساز و متنافر القاط گرایی وجه اصلی معماری پست مدر

 می انجامد؛

 معماری پست مردن بيانگر شهر نشينی و فرهنگ شهری است؛ 
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 ساختمان های پست مدرن انسان وارائه شبيه انسان است؛ 

 ساختمان پست مردن بيانگر یا نشاندهنده ی رابطه ميان گذشته و حال است؛ 

  و تمایل درونی بيش از حد بابت مضمون، در معماری پست مدرن نوعی اشتياق وافر

 محتوا و معنا به چشم ميخورد؛

  ساختمان های پست مدرن چند ارزشی هستند. آنها همزمان می توانند معانی متعددی

 داشته باشند یا بيانگر معانی بسياری باشند؛

 معماری پست مدرن به تفسير مجدد سنّت می پردازد؛ 

  بسياری از ساختمان های پست مدرن در اشتياق بازگشت به مرکز غایب، به فضای

اجتماعی مرکزی هستند. اما پس از این بازگشت به این نكته اعتراف می کنند که چيز مشترکی وجود 

، با دخل 6٠-6۰: 0406؛ پاول، ۰۰-۰۰: 0660)جنكس، « با آن وفق دهيم خود راندارد که ما بتوانيم 

 .4٦و تصرف(

اندیشه های جنكس شدیدًا وام دار دیدگاه ها و نظریات ایهاب حسن )به خصوص در ساخت  

، نوشته ی امبرتواکو، «پی نوشتی برنام گل سرخ»واژگان( و امبرتواکو است. جنكس با تحليل مقاله ی 

ان پاسخ پست مدرن به مدرن عبارت است از اذع»خود را نزدیك به اکو احساس می کند. از نظر اکو: 

مورد بازبينی و تجدید نظر قرار بگيرد، زیرا عمالً نمی توان به طور واقعی  به این نكته که گذشته باید

آن را از بين برد؛ چرا که نابودی گذشته به سكوت و خاموشی می انجامد. اما اذعان و اعتراف به وجود 

ه زعم جنكس، معماری پست از سویی ب« گذشته باید با طنز و کنایه صورت گيرد، نه با ساده لوحی.

مدرن، هم باید از تكنيك های جدید و هم از الگوهای قدیمی استفاده نمود. لذا، معماران پست 

مدرنيسم احياگران صرف نيستند که به بازسازی و بازگرداندن گذشته و متوقف ساختن مدرنيسم 

 زند، بلكه از آن فراتر می روند.بپردازند. آنان، ضمن استفاده از مدرنيسم، خود را محدود به آن نمی سا

ونتوری به مانند جنكس، به ایجاد سبكی ناب، قراردادی و بدون نشاط و جذبه ، عالقه ای  9.2

ندارد، بلكه از ارزش هایی حمایت می کند که بر اساس آنها بناها و ساختمان ها طبق سفارش و 

و مصرانه از معماران می خواهد که نيازهای کار فرما و متناسب با شرایط محلی ساخته می شوند. ا

تزئينات را از لحاظ فرمی که باعث تنوع معماری می شود. به کار نبرند و در عوض، به تنوع روش هایی 

که افراد به وسيله ی آنها از محيط خود معنا اخذ می کنند، احترام بگذارند. او در مورد نگرش خود 

یك معمار سعی می نمایم که نه تنها طبق عادت،  من به عنوان»نسبت به تاریخ چنين می نویسد: 

پيچيدگی و تضاد در ». ونتوری در کتاب 2: مقدمه(0606)ونتوری، « بلكه با الهام از گذشته عمل نمایم

، بار دیگر به مسئله ی تزئين در معماری پرداخت و این بار تعریف جدیدی از معماری با اتكاء «معماری

معماری ساختمانی است با تزئينات »د. او در کتاب مذکور می گوید: به نقش محوری تزئين ارائه دا

. او در رد واکنش به این جمله ی معروف ميس وندررو که 40(04۰0)ر.ک. به: ونتوری، « روی آن

 .40(١0: 04۰0را سر ميدهد )ونتوری، « کمتر خسته کننده است»، شعار «کمتر بيشتر است»

  

 پست مدرنيته در غرب.  14

فرانسه، مهد پيدایش وتكامل اندیشه های پست مدرنيته بشمار می رود. شارحان و بنيانگذاران   

این مكتب،برای مثال فيلسوفان و متفكرانی همچون ميشل فوکو، ژان فرانسواليوتار، ژاک دریدا، ژان 
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ياری از منتقدان، بودریار، ژاک الکان، ژیل دلوز و غيره عمدتاً اهل فرانسه بودند.بنابراین، به اعتقاد بس

 060٦و  06٠٦بيش از هر چيزبيانگر حال و هوای روشنفكری فرانسه ی دهه های  ،پست مدرنيته

 ميالدی است.

پست مدرنيته، بيانگر سقوط یا دگرگونی و تحول تند و رادیكال در شيوه های مدرنيته سياسی،   

ستم ميالدی در اکثر کشور های اجتماعی و فرهنگی است که از اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن بي

 صنعتی غرب وجه غالب را دارا بود.

پست مدرنيته، زمان یا وضعيتى بعد از مدرنيته است و مى توان آن را به مثابه مجموعه عواملى 

دانست که ریشه در از هم پاشيدگى مفاهيم اجتماعى مدرنيته دارد.براساس پندار عده اى از 

پست مدرنيته حرکتى به سوى یك عصر فرا صنعتى است که از این دوران با عناوین  اندیشمندان،

دیگرى مانند جامعه مصرفى، جامعه اطالعاتى، جامعه الكتریكى یا داراى تكنولوژى سطح باال و مانند 

 ١٠(0400)رک. بانی مسعود، آن، یاد شده است. 

 

 آثاری از معماری پست مدرن غرب.  11

مادر خود را مجاب می نماید تا با پشت پا زدن به اصول سبك بين  06٠4سال ونتوری در  11.1

طراحی کند. خانه ی وانّا ونتوری در همان سال در  المللی و معماری مدرنيسم، خانه ای برای او

ساخته شد. طرح این خانه در وهله ی اّول  فيالدلفيا و با همكاری جان راوچواقع در چِسنات هيل 

مانند تصویری سه بعدی از یك نقّاشی کودکانه به نظر می آید. ونتوری با هوشياری خاصّی توانست 

قوانين مدرنيسم را زیر سؤال برد و با طراحی عواملی همچون سقف شيب دار، نمایان نساختن سطوح 

)به جز یك مورد و آن هم فقط جهت نگه داشتن  داخلی در نمای ساختمان، عدم استفاده از ستون

سقف غذاخوری( عمالً به جنگ مدرنيست ها رفت. خانه در زمينی هموار که با ردیفی از درختان 

 محاصره شده قرار گرفته است.

چالز مور یكی دیگر از مدافعان آمریكایی پست مدرنيسم بود. مور همچون رابرت ونتوری  11.2

. مور همچون کان به نحوه ی صادقانه به جانبداری از شيوه ی سنّتی و فرهنگ شيفته ی لویی کان بود

معماری گذشته برآمد. هدف عمده ی مور در طراحی، مدّ نظر قرار دادن حسّ مكان از دست رفته بود. 

او با به کارگيری تمام تمهيدات و استعارات سعی نمود که این حسّ مكان را به زمان حال برگرداند؛ 

مكان، جوهره ی اصلی طراحی او در ميدان ایتاليا  واقع در نيواورلئان که اصليت ایتاليایی  این حسّ

داشتند طراحی و ساخته شد و عمده هدف آن نيز هویّت بخشی به جامعه ی ایتاليایی نيواورلئان بود. 

یه های ایده ی طرح مضمونی روایی دارد و هدف اصلی آن، آشنا ساختن بازدیدکنندگاه پروژه با ال

طرح ميدان عوامل مختلفی از جمله حسّ باستانی و دیدگاه مدرنيستی را  تاریخی معماری ایتاليا است.

در دل خود جای داده، و در عين حال دارای کيفيّت فضای شهری است. مور از منایع مختلفی جهت 

: فوّاره ی ترِوی در تكميل کردن ایده ی ميدان استفاده کرده است که مهم ترین این منابع عبارتند از

؛ ساختمان نویه واخه اثر کارل 0۰۰6؛ با سيليكای آندره آ پاّلادیو در ویچِنتسا به سال 004١رُم به سال 

؛ و معماری کالسيك یونان و رم. طرح اوّليه ی ميدان اساساً 0000فردریش شينكل در برلين به سال 

بود، و شامل چندین فروشگاه، تفریحگاه، و برای زمينی وسيع تر از مورد موجود در نظر گرفته شده 

مهاجران از اصل و تبار سيسيلی هستند، نقشه ی جزیره ی سيسيل مغازه می شد.  از آنجا که اکثریت 
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صورت یك سكّوی برجسته ساخته شده است. در پس زمينه ی این طرح الیه  در داخل نقشه ایتاليا به

 هم کالژ شده اند. هایی از سبك های باستان به صورت تلفيقی روی

 
 

 

  گيری نتيجه.  12
 . اصالحات رضاشاه نظام سياسی و اجتماعی ایران را دگرگون کرد.0

 . محمّدرضاشاه در غرب گرایی از رضاشاه تقليد و راه او را ادامه داد.١

 . مسائلی چون جامعه روشنفكری آن زمان و وجود همایش هایی از آن دست بر معماران ایرانی تاثير4

 گذاشت تا به سمت معماری خودی بروند. 

 . معماران ایرانی تحت تاثير لویی کان بودند امّا شرایط اجتماعی زمان، آنها به سمت یك معماری خودی۰

 برد. 

 . معماری پست مدرن در غرب واکنشی به معماری دوره ی مدرن بود.۰

 معماران غرب تاثير گذاشتند تا به سمت . اوضاع اجتماعی دوران، فيلسوفان و معمارانی چون لویی کان بر٠

 پست مدرن بروند. 

 . هم معماران ایرانی و هم معماران غربی تحت تاثير لویی کان بودند امّا بيشتر مسائل و شرایط اجتماعی0

 دورانشان باعث ميل انها به معماری خودی وپست مدرن شده است.   

 

    منابع و مراجع
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