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تجديدحيات گرايی و معماري معاصر ايران در سال های 
پس از پيروزی انقالب اسالمی

چكيده

بازشناسـی گرايش هـای تجديدحيات گرايانـه و هويت گرا در معماري پـس از پيروزی انقالب اسـالمی، فرصتی را 
برای بازانديشـی در معماري معاصر ايران فراهم می سـازد. مقاله حاضر می كوشـد با رويكردی بی طرفانه و به دور از 
ارزش داوری، آثار طراحی شـده در معماري پس از پيروزی انقالب اسـالمی را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. نتيجه 
پژوهش، اسـتناد به دويسـت نمونه اوليه، از ميان آثار معماری معاصر ايران در سال های پس از پيروزی انقالب اسالمی 
اسـت كه از آن ميان پنجاه نمونه موردی به تفصيل با رويكرد تحليل كالبدی – محتوايی مورد مطالعه قرار گرفته اند. 
چارچوب نظری پژوهش بر اسـاس ادبيات تخصصی موضوع ترسـيم شده اسـت. بر مبنای پژوهش های صورت گرفته 
در حـوزه معمـاری معاصـر ايران، آثار فوق بر اسـاس پنـج پارامتر كلی مورد تجزيـه و تحليل قـرار گرفته اند. اصول 
انسـجام طـرح، مفاهيم سـاختارهای فضايی، شـكل و فرم بنـا، مصالح در بنـا، رابطه با محيط پيرامـون مطالعات صورت 
گرفته، نشـان دهنده آن اسـت كه گرايش های تجديدحيات گرايانه را می توان يكی از مهم ترين گرايش های موجود 
در معماری معاصر ايران دانست. گرايش به احيای هويت ايرانی ـ اسالمی يكی از مهم ترين اهداف اين جريان است 

كه با تأكيد بر شيوه ها و تكنيک های مختلف طراحی معماری به اجرا درآمده اند.  
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معماری پس از پيروزی انقالب اسالمی
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مقدمه
بحللث از جريان ها و گرايش های تجديدحيات گرايانه در معماری 
معاصر ايران، از جمله مباحثی است كه پرداختن به آن با هدف های 
متفللاوت و متنوعی صورت می پذيرد. نگرشللی كه در اين پژوهش 
به منظور نقد، تحليل و بررسللی گرايش هللای تجديدحيات گرايانه 
در معمللاری معاصر ايران انتخاب شللده اسللت، محتوايی تحليلی 
دارد و می كوشللد تا با تكيه بر دستاوردهای محدود ادبيات مكتوب 
معماری معاصر ايران در دوره های اخير، به تحليل و بررسللی بناها 
و ساختمان های ساخته شللده بعد از پيروزی انقاب اسامی ايران 
بپللردازد. مهم ترين كاسللتی نقدهايی كه در زمينلله تاريخ معماری 
معاصر نگاشللته شللده اند، آن اسللت كه مفاهيم معماری معاصر در 
قالب عبارت ها و اطاعات تاريخی ارايه شللده اند. عمًا اين اطاعات 
به قدری گزينشللی، شللخصی و ناپايدارند كه پس از پايان مطالعه، 
چيزی از آن ها در ذهن مخاطبان باقی نمانده اسللت. از سوی ديگر 
اطاعات ارايه شللده در اين نقدها با نام تاريخ معماری معاصر، عمًا 
هيچ گونلله ارتباط منطقی بللا نيازهای واقعللی و تحليلی مخاطبان 
ندارنللد، از اين رو عده ای آن را به عنوان محلی برای درد دل كردن 
بللا ديگران و يللا بعضاً محلی بللرای حمايت از همفكللران خويش، 
انتخللاب نموده اند. مهم ترين هدفی كه از آشللنايی با تاريخ می توان 
انتظار داشللت، اسللتفاده از تجربه اندوخته شده دانش بشری است. 
همان گونه كه در بيان بزرگان آمده اسللت: »تجربه را تجربه كردن 

خطاست.«
انتخللاب نللام »تجديدحيات گرايللی و معماري معاصللر ايران در 
سال های پس از پيروزی انقاب اسامی« برای اين مقاله، به خودی 
خود بيانگللر ويژگی های خاص رويكرد به كار گرفته شللده در اين 
مقاله اسللت. مسللأله اصلی در اين پژوهش انجام مللروری تحليلی 
بر معمللاری معاصر ايران با هدف بازشناسللی كيفيللت و چگونگی 
تجديدحيات گرايللی در معمللاری معاصللر ايران اسللت. مهم ترين 

پرسش های پيش روی اين مقاله عبارتند از:
1ل آيا می توان گرايش های تجديدحيات گرايانه را يكی از گرايش های 

اصلی در معماري پس از پيروزی انقاب اسامی به شمار آورد؟ 
2ل تجديدحيات گرايی در معماری پس از پيروزی انقاب اسللامی 
ايران چه مشخصاتی دارد؟ و اين مشخصات در طراحی معماری اين 

دوران چگونه تجلی يافته است؟

تصوير شماره 1: سالن اجالس سران، دهه 1370، طراحی يحيی فيوضی 
)منبع: نگارندگان(

تصوير شماره 2: دانشكده فنی دانشگاه تهران، دهه 1370، 
اميرآباد تهران، نمونه ای از بناهای عملكردگرايانه دوران مدرن 

كه با استفاده از مصالحی مانند سنگ و با فرم پست مدرن تكميل شده است.
 )منبع: نگارندگان(

تصوير شماره 3: هتل انقالب واقع در خيابان طالقانی تهران، 
نمونه ای از بهره گيری از الگوهای معماری مدرن سبك بين الملل 

در دهه 1360 )منبع: نگارندگان(

1. ساختار و روش تحقيق
1-1. روش تحقيق

بازشناسللی گرايش هللای تجديدحيات گرايانلله و هويت گللرا در 
معماري پس از پيروزی انقاب اسللامی، موضوعی گسللترده است 
كلله در آثار مكتوب و غيرمكتوب، اسللناد قابللل توجهی در ارتباط 
با آن قابل مشللاهده و بازشناسللی اسللت. از اين رو موضوع، هم از 
سللابقه نظری و هم از سابقه عملی برخوردار است. برای بهره گيری 
صحيللح از هر دو سللابقه، ابتدا چارچوب نظری پژوهش بر اسللاس 
ادبيات تخصصی موضوع ترسلليم می شود، سپس نمونه های موردی 
بللر اسللاس آن تكميل می گردند. روش انتخاب شللده در اين مقاله 
بسلليار بديع تر از آن است كه با سللاير مقاله ها و متون تدوين شده 
در اين زمينه قابل مقايسه باشد. از لحاظ نوع شناسی، روش تحليل 
متن حاضر نوعی برخورد عينی با موضوع هايی اسللت كه جنبه های 
ذهنی و پيش فرض های بسلليار مهمی دارند، روشی كه به »تحليل 
محتللوا« معللروف اسللت )Groat and Wang, 2002( )حافظ نيللا، 
 1382(. بللرای تحقللق ايللن مهللم، نوعللی رويكللرد طراحی محور 

)Cherry, 1999( برای ترسيم ساختار به كار گرفته شده است. 

1-2. روش گردآوری داده ها
پللس از تعييللن چارچوب نظللری پژوهش، اطاعللات نظری بر 
اسللاس پژوهش هللای قبلی مورد تجزيلله و تحليل قللرار می گيرد. 
گردآوری اطاعات نظری بر اسللاس اسللتناد به كتاب ها، مقاله ها و 
پژوهش های قبلی تبيين می شود. برای ارزيابی بناها، پس از تعيين 
مشخصه هايی كه بايد مورد بررسی قرارگيرند، دو ستون به ماتريس 
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اضافلله شللدند. در واقع اين ها دو اليه بودند كلله ويژگی بنا را در 
موضوع های مختلف نشللان می دادند. در اليه اول، ميزانی از ابهام 
وجود داشللت؛ چرا كه به طوركامل در برگيرنده آن ويژگی نبود، 
ولی به هرحال ويژگی فوق در بنا وجود داشللت. اليه دوم مربوط 
به مشللخصه هايی بود كلله در اين آثار به خوبی قابل مشللاهده و 
بازشناسللی بودنللد؛ به عبارت ديگر اليه اول بلله گفته های معمار 
و يللا منتقدان معمللاری از بنا اختصللاص دارد و اليه دوم به نظر 
پرسش شللوندگان دربللاره بنللا اختصللاص يافته اسللت. پرهيز از 
پيش داوری و تكرار سخن های ديگران در زمينه تحليل و بررسی 
آثللار گرايش های تجديدحيات گرايانه در معماری معاصر ايران، از 
مهم ترين نتايج رويكرد علمللی به پديده های مهم و اصلی معمار 
ی معاصر محسوب می شود. برای كامل تر شدن ماتريس و روشن 
شللدن مشللخصه های آن، در صورت نياز در يك ستون با عنوان 
»توضيحات«، مواردی مقابل ويژگی تعيين شده، ذكر گرديد. در 
ادامه مهم ترين ويژگی های ساز و كار استنتاج پيشنهادی گزارش، 

به اختصار مورد تحليل و بررسی قرار می گيرند.  

1-3. انتخاب نمونه های موردی
برای بررسی فراگير در زمينه معماری معاصر الزم است بناها با 
شيوه ای كارآمد انتخاب شوند تا بتوانند نمونه موردی موفق و قابل 
اعتنايی محسوب گردند. معيار انتخاب نمونه ها به اين صورت است 
كه: 1- بناهايی كه درتحليل های مطرح شللده از سللوی منتقدان 
معماری معاصر ايران به آن ها اشاره شده است. 2- بناهايی كه در 
نشريه های تخصصی معماری مورد نظر قرارگرفته اند. 3- بناهايی 
كه درسطح كان مطرح و يا در مسابقه های حائز مقام بوده اند 4- 
بناهايی كه در برداشللت های ميدانی حاوی ويژگی مورد توجه ای 
بودند و در دستيابی به داده هايی در جهت تكميل ماتريس مورد 
استفاده قرار می گرفتند. بسياری از بناهای انتخاب شده، با هدف 
ترسيم شمای كلی از جريان های تجديدحيات گرايانه در معماری 
معاصر ايران تهيه شللدند و در مراحل بعللدی به فراخور موضوع، 
می تللوان بناهايللی اضافه و يا حللذف كرد. برای انجللام پژوهش، 
دويسللت بنا به روش نمونه گيری تصادفی به عنوان نمونه اوليه و 

پنجاه اثر به عنوان نمونه نهايی انتخاب شده اند.

تصوير شماره 4: شركت انبوه سازان همای تهران، 
پروژه مسكونی برج های دوقلوی كيش، دهه 1380 )منبع: نگارندگان(

تصوير شماره 5: مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران، دهه 1380، 
تهران، الهيه )منبع: نگارندگان(

2. چارچوب نظری و ادبيات موضوع
2-1. پيشينه پژوهش 

مفاهيمللی كلله توسللط آشللوری )1376(، بهنللام )1375( و 
ديگر پژوهشللگران در حوزه بازشناسللی تحللوالت دوران مدرن 
و نوگرايللی در ايللران مطرح شللده اند، مقدمه ای برای شللناخت 
ادبيللات تخصصی موضوع اسللت. پژوهش هايی از اين دسللت در 
حوزه معمللاری معاصر ايران نيز ادامه يافته اند كه به عنوان مثال 
 می تللوان به ديبللا و ديگللران )1385(، و مهدوی نللژاد و ديگران 
)Mahdavinejad, 2007( اش��اره ك��رد. گرايش بلله هويت ايرانی ل 

اسللامی، بخش عمده ای از گرايش های نظری اسللت و پيشللينه 
پژوهش نشللان می دهد كه افرادی چون ديبللا )1374(، انصاري 
)1382(، پورزرگللر )1383( در اين حوزه اظهار نظر كرده اند. در 
هرصورت تجديدحيات گرايی، نوعی مراجعه به مفاهيم برگرفته از 
هنر و معماري ايرانی ل اسامي خواهد بود. مروری بر پژوهش های 
قبلللی و آثللار صارمللي )1376(، اردالن )1380(، مهدوی نللژاد 
)1381(، و مهدوی نللژاد و مشللايخی )1389(، نمونه هايی از اين 

دست را به نمايش می گذارد. 
رويكللرد طراحی محللور بلله تحليللل آثللار معمللاری معاصللر 
ايللران، بويللژه بازشناسللی گرايش هللای تجديدحيات گرايانلله و 
هويت گللرا در معمللاري پس از پيروزی انقاب اسللامی، بسلليار 
كم مللورد توجه قرار گرفته اسللت؛ ليكن می توان بللا مراجعه به 
منابللع تخصصی موجللود، كليد واژه های الزم را اسللتخراج نمود. 
چارچوب نظری پژوهش می تواند بر اسللاس رويكرد طراحی محور 
مللورد نظللر در مطالعات اِديللث چللری )Cherry, 1999(، ديويد 
 نيكللول )Nicol, 2000( و نمونه های تحليل شللده توسللط ماگنا

 )MAGNA, 1992( سللازمان يابد. درخصوص مطالعه پيشللينه 
پژوهش و بررسللی های صورت گرفته توسللط پژوهشگران قبلی، 
ذكر اين نكته ضروری است كه مطالعات بسياری در اين خصوص 
صورت نگرفته اسللت. البته انصللاري )1382(، پورزرگر )1383(، 
داراب ديبا و ديگران )1385( و مهدوی نژاد )1385(، نمونه هايی 
از تحليللل آثار معماری معاصر ايران را با اتكا به پايگاه های نظری 

و ديدگاه های عملی معماران ارائه كرده اند. 
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2-2. چارچوب نظری 
چارچللوب نظللری با مروری بللر ادبيات موضوع و بللا تحليلی بر 
گرايش هللای تجديدحيات گرايانه در معمللاری معاصر ايران تدوين 
شد تا استنتاج های بعدی و منش فكری حاكم بر پژوهش مشخص 
و معين شللود. تجزيه و تحليل معماری معاصر ايران نيازمند ترسيم 
يك چارچللوب نظری فراگير و تعريف يك سللاختار تحليلی دقيق 
است كه به كمك آن بتوان ضمن تحليل و بررسی نمونه ها و بناهای 
سللاخته شده، به نتايج قابل قبولی دست يافت. از اين رو، چارچوب 
نظری ترسلليم شللده در پژوهش، عللاوه بر بهره گيری از پيشللينه 
موضوع، مبتنی بر آثار ارزشللمندی از معماری معاصر ايران اسللت 
كه در سللال های پس از پيروزی انقاب اسللامی سللاخته شده اند. 
از ايللن رو در آغاز پژوهش، رويكردها و آرای مختلف نظريه پردازان 
معماری معاصر ايران مطرح و دسللته بندی های ارايه شللده از سوی 
آن ها گللردآوری شللدند. طبقه بندی رويكردها متضمللن واژه هايی 
بودند كه با انتسللاب آن ها به بناهای مختلف، هر يك در جايگاهی 
قللرار داده می شللدند. از آنجا كه تعاريف و واژه های مورد اسللتفاده 
در دسته بندی های مختلف يكسللان به كار نرفته اند، تعيين جايگاه 
دقيق بناها، به سللادگی ميسللر نبود و حتی در مواردی يك بنا در 
جايگاه های كامًا متضادی قرار می گرفت. برای پاسللخ گويی به اين 
مسللأله و برای دسللتيابی بلله طبقه بندی منطقی و علمی، روشللی 
تركيبی در دستور كار قرار گرفت. در نتيجه بناها هم از نظر معمار 
و منتقدان و هم از نظر مخاطبان و گروه های مختلف مردم به دقت 
مللورد تحليل و بررسللی قرار گرفتند. واژه های مورد اسللتناد همان 
مفاهيمی هستند كه توسللط مردم و گروه های مخاطب بيان شده، 
يا از سللوی معماران و منتقدان در توصيف گرايش ها و جريان های 
تجديدحيات گرايانه در معماری معاصر ايران، به آن ها اشللاره شللده 

است. 
در نهايللت بللرای ارتقای هرچلله بهتللر تجزيه و تحليللل موردی، 
مجموعلله ای از واژگان كليدی طرح های مختلف گردآوری شللدند. 
پس از گردآوری اين واژه ها، واژه هايی كه می توانستند از تأويل های 
گوناگونی برخوردار باشللند، با تعريفی واحد و يا با مشخص نمودن 
شللاخصه هايی معيللن، باز تعريف شللد. در مرحله بعللد، واژه ها در 
طبقه بندی هايی قرار داده شدند تا سطح اطاعاتی كه در تحليل های 
بعد مورد اسللتفاده قرار می گيرند، مشخص شوند. بر اين مبنا چهار 
موضللوع اصلللی و يك موضوع فرعللی ، پنج رده اصلللی طبقه بندی 
داده ها را به وجود آوردند كه هر يك دارای زيرمجموعه های مرتبط 
با خود هسللتند. زيرمجموعه های مذكور نيز در صورت نياز به بسط 
بيشللتر به زيرمجموعه های كوچك تری تقسلليم شللدند كه به طور 
عمده در برگيرنده واژه هايی هسللتند كلله در تبيين مفهوم مطرح 
شللده بلله كار رفته اند. به عنوان مثال زمانی كلله از واژه يا اصطاح 
»معماری مدرن« در ماتريس طبقه بندی استفاده می شود، در اليه 
بعدی به واژه هايی مانند: بروتاليسم، شكستن جعبه و عملكردگرايی 
اشللاره گرديده تا شاخصه هايی كه در بناها برای شناسايی معماری 
مدرن به كار گرفته شللده اند، معين شوند. اين موضوع در ارتباط با 

ديگر موارد نيز رعايت شده است. 

 

تصوير شماره 6: هتل بين المللی داريوش، نمونه ای از كاربرد كهن الگوهای مربوط 
به معماری هخامنشی در معماری معاصر ايران در دهه 1370، جزيره كيش

2-3. كليدواژه های تحليلی  
مللدرن، مدرنيتلله،  معمللاری  ماننللد  مقاللله  تحليلللی  واژگان 
راسيوناليسللم1، مدرنيزاسلليون يا مدرن سللازي2، سللادگی3، تقابل 
سللنت و تجدد و ديگللر واژگان تحليل كالبدی، بللر مبنای ادبيات 
خاص موضوع ترسيم شللدند. عاوه بر واژگان فوق واژگان تحليلی 
بللا رويكرد زيبايی شناسللانه مانند تنللوع و پيچيدگي، تركيب بندي 
)كمپوزيسيون(، خوانايي، تصويرپذيري، ابهام4، ايهام يا رازآميزی5، 
اسللتعاره، نمادسللازي، سللايه روشللن، انگيزش تداعللي، خاقيت، 
معناگرايللی، ابهللام و ايهام، عبللور و خاء، تضاد و تكامل، هندسلله 
پنهان، تداوم فضايی، تضاد و تباين، درون و برون و انسللجام فضايی 
از ادبيات عام موضوع انتخاب شللدند. مهم ترين شللاخه ها و مفاهيم 

كالبدی ل محتوايی مورد بررسی عبارتند از:
• اصول انسجام طرح، 

• مفاهيم ساختارهای فضايی، 
• شكل و فرم در بنا،

• مصالح در بنا، 
• رابطه با بافت و محيط پيرامون.

تصوير شماره 7: سفارت ايران در برلين، طراحی داراب ديبا از نمونه های آثار 
شاخص در معماری پس از پيروزی انقالب اسالمی  محسوب می شود كه 

در آن از ايده های فضای معماری سنتی استفاده شده است. )منبع: مهدوی نژاد، 1385(
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1. اصـول انسـجام طرح: اصول انسللجام طللرح، متضمن مفهوم 
كانسللپت6 يا ايده كلي طرح اسللت كه ساختار اصلي طرح براساس 
آن برنامه ريزی، برنامه دهی و طراحی شده است. نمونه های تحليلی 
در ماتريس اين بخش در هفت گروه طبقه بندي شدند. اين حوزه ها 

يا ايده ها به اجمال عبارتند از: 
• مفهوم گرا از معماري گذشته، 

• فرم گرا از معماري گذشته، 
• مدرن،

• پست  مدرن،
• مدرن متأخر، 

• معماري ارزان قيمت، 
• بومي گرايي.

 اين نكته قابل ذكر است كه اين موضوع ها مفاهيم و يا ايده هايي 
هسللتند كه از ميان تحليل هاي اوليه انتخاب شده اند و مفروض بود 
كه بناهاي مورد تحليل بر اساس ويژگی ها آن ها شكل گرفته و يا از 

آن ها تأثير پذيرفته باشند. 
2. مفاهيم ساختار فضايي: مفاهيم ساختار فضايي، مشخص كننده 
نوع نگرش به كيفيت فضايي طرح در بنا، بر اسللاس ايده هاي اصلي 
طرح اسللت. در ماتريس، در مواردی كه ايده اصلي طرح بر اسللاس 
رويكردهاي مدرن، پسللت مدرن يا مدرن متأخر شكل گرفته است، 
مفاهيللم فضايي هر يك را نيللز در خود دارد. در مقابل زماني كه از 
رويكرد گذشته گرا در طرح استفاده شده، موضوع های مورد استفاده 
در فضاي معماري براسللاس سلله گروه، ايده های فضای گذشته كه 
بيشتر به مفاهيم فضايي مورد استفاده در گذشته عنايت داشته اند؛ 
مانند: گذر و خاء،  اسللتفاده اسللتعاره گرايی يا جزييات سنتي در 
فضا )سمبوليسم انتزاعي( و ايده های سنت گرايی افراطی به معنای 
استفاده افراطي از ايده هاي فضايي معماري گذشته شكل می گيرد 
كه براسللاس آن ها فضايي شبيه سازي شللده با برداشت از معماري 
گذشللته به وجللود آمده اسللت. ايده های فضايی غيرايرانی شللامل 
مفاهيمی است كه در معماری معاصر ايران از معماری معاصر غرب، 

به صورت مستقيم و غيرمستقيم الهام گرفته شده است. 
3. شـكل و فرم در بنا: نقد، تحليل و بررسی شكل و فرم بناهاي 
نمونه آماری در گرايش های تجديدحيات گرايانه در معماری معاصر 
ايران بر اساس چهار محور كلي استفاده از فرم های معماری گذشته، 
شللكل و فرم مدرن، شللكل و فرم پسللت مدرن، گرايش های فرمال 
معماری های  تك و فرم های ناآشنا و اگزوتيك صورت پذيرفته است

4. مصالـح در بنا: نوع مصالح به كار رفته در بناهای گرايش های 
تجديدحيات گرايانه در معماری معاصر ايران، از تنوع و گسللتردگی 
خاصی برخوردار اسللت. ناگفته پيداست كه نوع مصالح به كار رفته 
در بنا درتعيين رويكرد و سللبك بنا عاملي تأثيرگذار اسللت. از اين 
لحاظ، بناها در پنج طبقه جای می گيرند: 1- مصالح سللنتي )آجر، 
چوب و غيره(، 2- مصالح مدرن اوليه ايراني )سلليمان و غيره(، 3- 
مصالح سنتي به همراه مصالح مدرن )آجر و بتن(، 4- مصالح مدرن 
و پسللت مدرن ايراني بعد از انقاب )انواع گرانيت، تراورتن و غيره(، 

5- مصالح جديد.
5. رابطـه با بافت: بر اسللاس بررسللي رابطه كلي بنللا با محيط 
پيرامللون خود، سلله دسللته بندي كلي می تللوان ارايه كللرد كه به 

ترتيللب عبارتند از: 1- متجانس )هماهنللگ با محيط(، 2- متقابل 
)بی تفاوت(، 3- متضاد )خردمندانه ل سللهل انگارانه( و 4- معماری 

يادمانی )مونومانتال(.

 
تصوير شماره 8: بانك اقتصاد نوين در ميدان ونك در مجاورت مجموعه ای 

برخوردار از نوعی معماری تنش زا و ساختارزدايی شده )منبع: نگارندگان(

3. تحليل يافته ها
3-1. دسته بندی نتايج

مهم ترين نتيجلله مورد انتظار، بازخوانی دسللتاوردهای معماری 
اسللامی، در دوران پللس از پيروزی انقاب اسللامی ايران اسللت. 
آشللنايی با انديشلله های معاصر برای احيای معماری اسللامی كه 
به وسلليله معمللاران معاصر تعقيب می شللوند، معرفللی معماران و 
جريان هللای نوانديش در معماری پس از پيروزی انقاب اسللامی، 
در كنللار بازخوانی تجربه هللای موفق و ناموفق معمللاران معاصر و 
تللاش در راه اسللتفاده عملللی از آن ها، از ديگر نتايجی اسللت كه 
می تللوان انتظار داشللت. مهم ترين هللدف مورد نظر دسللته بندی 
شيوه های تجديدحيات گرايانه به كار گرفته شده در معماری معاصر 
و جستجوی پيوسللتاری مؤثر و هدفمند در آن ها است، به گونه ای 
كه بتوان به كمك آن ها سللير تحويللل گرايش های معماری معاصر 
ايللران را تحليل و توجيه نمود؛ موضوعی كه با هدف انتقال نتايج و 
دسللتاوردهای پژوهش به جامعه حرفه ای و علمی معماران ايرانی و 
عاقه مندان معماری اسللامی ايران، صورت می پذيرد. از اين رو در 
فرآيند استنتاج پژوهش، رابطه های معنادار ميان عوامل كالبدی در 
آثار معماری پس از پيروزی انقاب اسللامی به دقت مورد تجزيه و 

تحليل قرار گرفت. 
ايده هللاي فرم گللرا از معماري گذشللته، معماري پسللت مدرن، 
اسللتعاره گرايي و معمللاري فرامدرن كه بللا نام هايی همچون مدرن 
متأخر يا نومدرن در تاريخ معماری معاصر ايران از آن ياد شده است، 
به عنوان دسللته بندی های سبكی انتخاب شدند. انتخاب اين واژه ها 
نيز بر اسللاس مفاهيم تعريف شللده در اصول سللاختاردهنده طرح 
صورت پذيرفته اسللت. ترسيم ويژگی های كيفی و كمی سبك ها و 
گرايش هللای تجديدحيات گرايانه در معماری معاصر ايران و تحليل 
و ارزيابي تأثير زمان بر سللبك ها، از ديگر دسللتاوردهايی است كه 
در اداملله بلله دقت مورد تحليل و بررسللی قللرار می گيرند. بديهی 
اسللت بر اسللاس رويكرد تلفيقی )كيفی ل كمی( حاكم بر پژوهش، 
دسللتاوردهای كمی به عنوان شللاهد مثال هايی برای دستاوردهای 

كيفی و فرضيه های قابل تعريف، مورد استناد قرار گرفتند. 
مفهوم »اثربخشللی« به معنای ميزان اهميللت و يا درصد تأكيد 
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بر يك مفهوم اسللت. درجه »اثربخشللی« از تلفيللق آرای معمار و 
پرسش شللوندگان به صورت ضرب مستقيم به دست آمد. به عنوان 
مثللال اگر موضوعی از نظللر معمار اهميتی برابر بللا 20درصد و از 
نظر پرسش شللوندگان 33درصد دارد، درصد اثربخشللی آن برابر با 
حاصل ضللرب آن ها، يعنی برابر با 7درصللد خواهد بود. در نهايت با 
رتبه بندی آن ها می توان دريافت كه اثربخشی كداميك بيشتر است. 
در مواردی كه عدد نسللبت داده شده به درصدها به يكديگر نزديك 
باشللد، از مفهوم رتبه اثربخشللی استفاده می شللود. به عنوان مثال 
اگر معمار چيزی را درجه2 بداند و پرسش شللوندگان آن را درجه4 
ارزيابی كنند، درجه اثربخشللی آن 8 خواهد بود. اين تكنيك اجازه 
می دهللد دو گروه مللوازی از مفاهيم اثرگذار، ماننللد آرای معمار و 

پرسش شوندگان به صورت توأمان مورد توجه قرار گيرد.

تصوير شماره 9: مجموعه آشنای كيش )در حال ساخت(، طراحی دزفوليان، 
قرائيان و مهدوی نژاد، جزيره كيش )منبع: نگارندگان(

3ـ2. تحليل نتايج
برای تبيين واژه های تحليلی پژوهش از دويست بنا از آثار شاخص 
معماری معاصر ايران نمونه برداری شللده است. از ميان اين دويست 
بنا، پنجاه بنا انتخاب شدند كه توسط منتقدان و يا استادان دانشگاه 
تحت عنوان آثار جريان های تجديدحيات گرايانه در معماری معاصر 
ايران معرفی شده اند. با مراجعه  به آرای منتقدان و معماران معاصر 
می توان به وضوح مشاهده نمود كه اين بناها اغلب به نحوی متوجه 
مسأله هويت اسامی ل ايرانی و يا ترسيم كننده آينده ای درخشان و 
پيشرفته برای ايران اسامی بوده اند. به همين سبب تجزيه و تحليل 
مشخصات كمی و كيفی اين بناها می تواند به عنوان نمونه ای از آثار 

معمللاری پس از پيروزی انقاب اسللامی مورد توجه قرار گيرد. در 
نهايت نيز می توان با الهام از موفقيت ها و عدم موفقيت های كسللب 
شللده در اين بناها، مشخصات جريان های تجديدحيات گرايانه را در 

معماری معاصر ايران ترسيم نمود. 
مروری بر دسللتاوردهای كيفی ل كمی پژوهش، گويای آن است 
كه ميان نظر پرسش شللوندگان و معماران نسللبت به آثار منتخب 
در ميان جريان هللای تجديدحيات گرايانه در معماری معاصر ايران، 
تمايزهای معناداری وجود دارد. در ميان معماران و پرسش شوندگان 
درباره اصول انسللجام طرح و مصالح به كار رفته در بنا، همبستگی 
مثبت وجود دارد. اما ميزان همبسللتگی آن ها قابل توجه نيسللت؛ 
به عبارت ديگر همبسللتگی معناداری در ميللان آن ها وجود ندارد. 
ويژگی هايی از قبيل مفاهيم ساختارهای فضايی، شكل و فرم در بنا 
و رابطه با بافت، شرايط خاصی دارند. در اين موارد نوعی همبستگی 
منفللی ميان نظر پرسش شللوندگان و نظر معمللاران به خوبی قابل 
مشاهده است. همبسللتگی منفی، معرف آن است كه برداشت های 
يكسللانی از آثار خلق شده در ميان ايشللان وجود ندارد. نكته قابل 
توجه آن اسللت كه اين تفللاوت را می توان به روش های ديگری نيز 
تفسير كرد. به عنوان نمونه در رابطه بنا با بافت و محيط پيرامونی، 
ايجللاد هماهنگی مشللكل تر از ايجاد تفاوت اسللت. به همين دليل 
موفقيت طراحان در كسللب نوعللی هماهنگی با محيط، مسللتلزم 
برخورداری از توان طراحی در مقياس بسلليار باال است. جمله هايی 
كلله راجع به بنا آورده شللده نيز تأكيدی بر ايللن موضوع دارد كه 
طراحان تاش داشللته اند نوعی وحدت و هماهنگی به وجود آورند، 
در حالی كه نتيجه چيزی غير از اين بوده اسللت. توجه معماران به 
تفاوت های برداشللت گروه های پرسش شللونده و آنچه ايشان انتظار 
داشته اند، می تواند راهگشای موفقيت آن ها در طرح ها و تجربه های 
بعدی باشللد. در ميان موارد تحليل شللده، رابطه شناسايی شده در 
شكل و فرم بنا و رابطه با بافت، معنادار ارزيابی شده است؛ زيرا توان 
دوم همبستگی آن از عدد 6 درصد  بيشتر است. از اين رو، می توان 
گفت، نوعی رابطه عكس ميان تصللور طراحان و ارزيابی های انجام 
شللده وجود دارد و الزم است طراحان در اين موارد با دقت و توجه 
بيشتری برخورد نمايند. به نظر می رسد آنچه گروه های مخاطب از 
شللكل و فرم بنا درك می كنند، با آنچه از سوی معماران پيش بينی 
می شللود، هماهنگی چندانی ندارد. از سوی ديگر معماران در ايجاد 
وحللدت و هماهنگی ميان بناهای طراحی شللده، با آنچه در محيط 
پيرامونی آن ها وجود دارد، موفقيت چندانی نداشللته اند. در سللاير 
موارد، همبستگی از درجه معناداری قابل توجهی برخوردار نيست. 

جدول شماره 1: برآيند نتايج كمی حاصل از پژوهش های ميدانی

اصول انسجام سنجه ـ كليدواژه تحليلی
طرح

مفاهيم ساختارهای 
برآيندرابطه با بافتمصالح در بناشكل و فرم در بنافضايی

همبستگی نظرهای طراحان و 
0/34-0/93-0/910/25-0/47-0/32پرسش شوندگان

نامطلوب0/100/220/830/060/86توان دوم  همبستگی

---معناداربی معنامعناداربی معنابی معنامعناداری همبستگی

---43251رتبه همبستگی
منبع: نگارندگان
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3ـ3. تحليل كيفی دستاوردهای كمی 
تجديدحيات گرايی يكللی از گرايش های معمللاری معاصر ايران 
اسللت كه در ادبيات تخصصی تاكنون تعريفی درباره آن ارايه نشده 
است. تنها می توان گفت بناهايی وجود دارند كه با عنايت به هويت 
اسامی ل ايرانی در سال های پس از پيروزی انقاب اسامی ساخته 
شللده اند. اين بناها به عنوان مهم ترين منبع تحليلی برای ترسلليم 
مشخصات جريان های تجديدحيات گرايانه در معماری معاصر ايران 
انتخاب شده اند. مهم ترين دستاورد، ترسيم مشخصات بنای هويت گرا 
و معماری تجديدحيات گرايانه خواهد بود. بر اسللاس دستاوردهای 
كيفللی ل كمی پژوهش، بنای هويت گرا و تجديدحيات گرايانه دارای 

مشخصات زير خواهد بود: 
1. اصول انسـجام طرح: در حوزه اصول انسجام طرح، اين چنين 
آثار و بناهای هويت گرا از فرم ها و مفاهيم معماری اسامی ل ايرانی 
اسللتفاده می نمايند. اسللتفاده توأمان از مفاهيم و فرم های معماری 
سللنتی ايرانللی نتيجه بهتری را در برخواهد داشللت، امللا تقليد از 
نمونه هللای شللاخص معماری اسللامی و ايرانی توصيه نمی شللود. 
عللاوه بر اينكه عدم اسللتفاده از تزيين هللا و روی آوردن به نوعی 
معماری مدرن، می تواند راهگشللای دسللت يابی به بنايی هويت گرا 
در شللرايط معاصر باشللد. با توجه به تركيب نظر معماران طراح و 
پرسش شوندگان نمونه های تحليل شده، به طراحان می توان توصيه 
كللرد كه از به كارگيری مصالح ارزان  قيمت، ايجاد تغييرات شللديد 
در محورهای سللاختاردهنده بنا و بويژه از هندسه های نااقليدسی و 

ساختارهای نامشخص اكيداً خودداری نمايند. 
2. مفاهيم سـاختارهای فضايی: مفاهيم سللاختارهای فضايی به 
صورت مسللتقيم با درك مخاطب ارتباط دارند و اسللتفاده كننده از 
بنا آن ها را به طور مسللتقيم و بی واسطه درك می نمايد. استفاده از 
ايده های فضايی گذشللته مانند مفاهيمی چللون عبور، گذر و خاء 
می تواند به بهترين نحو راهگشللای دسللت يابی بلله بنايی هويت گرا 
و يللك معمللاری تجديدحيات گرايانلله باشللد. بعد از ايللن مفهوم 
می توان به كارگيری ايده های سللنت گرايی در طرح را توصيه نمود، 
هرچند طراحان نسللبت به آن عاقه چندانی نشان نداده اند. درباره 
اسللتعاره گرايی و كاربرد آن در فرآيند طراحللی معماری تذكر اين 
نكته ضروری به نظر می رسللد كه نبايد در بلله كارگيری آن افراط 
كرد. الزم اسللت اسللتعاره ها برای مخاطبان، ملموس و قابل درك 
باشد. همبسللتگی منفی ميان نظر دو گروه، تأكيدی قابل توّجه بر 

اين مهم محسوب می شود. 
3. شكل و فرم بنا: شكل و فرم در بنا عاملی است كه توّجه به آن 
بسيار مهم خواهد بود، خصوصاً زمانی كه دريابيم ميان نظر معماران 
و پرسش شوندگان، رابطه معناداری مشاهده شده است؛ رابطه ای كه 
از لحاظ كّمی منفی اسللت و مشخص كننده عدم موفقيت معماران 
معاصللر در طراحی فرم بناهللا و ايجاد ارتبللاط منطقی با مخاطب 
اسللت. نتيجلله تحليل های كيفی ل كمی مؤيد فرضيه ای اسللت كه 
در آغاز پژوهش دور از ذهن به نظر می رسلليد. دسللتاوردها گويای 
آن اسللت كه اسللتفاده از شللكل ها و فرم های معماری پست مدرن 
بيشللترين موفقيت را در تبديل يك بنا بلله يك معماری هويت گرا 
و تجديدحيات گرايانلله داشللته اسللت. مفاهيمی از قبيل اسللتفاده 
از فرم هاي معماري گذشللته و شللكل و فرم مدرن، بلله ترتيب در 

اولويت های بعدی قرار دارند. مهم ترين نكته قابل توّجه در اين بحث 
آن اسللت كه بيان فرم های معماری گذشللته، در قالب های جديد و 
متنوع، بيش از سللاير گرايش ها توانسته  است نظر پرسش شوندگان 
و معماران را جلب نمايد. اين دستاورد بيان كننده آن است كه بايد 
معمللاران معاصر تاش خود را در به كارگيری فرم های گذشللته با 

ظاهر و ويژگی های جديد، بيش از پيش به كار گيرند. 
4. مصالـح در بنـا: اهميللت مصالح سللاختمانی و نقللش آن در 
معمللاری نياز به توضيح نللدارد. دسللتاوردهای پژوهش گويای آن 
اسللت كه نوعی همبسللتگی مثبت ميان ديدگاه معماران و نظرات 
پرسش شللوندگان وجود دارد، هر چند اين همبستگی از معناداری 
كافی برخوردار نيست. بر اساس دستاوردهای كيفی ل كمی پژوهش 
می توان استفاده از مصالح سنتی ايرانی مانند خشت، آجر و چوب را 
در بناهايی كه توسللط ايشان ساخته می شود، توصيه كرد تا نتيجه، 
يك معماری هويت گرا باشللد. اسللتفاده از مصالح مدرن بين الملل 
ماننللد بتللن بدون تزييللن از آن برای مورد اقبال بوده اسللت كه با 
خلوص خللود يادآور مفاهيمللی چون خودبسللندگی، مردم واری و 
پرهيز از بيهودگی معماری سللنتی ايرانی است. مصالح پست مدرن 
ايرانللی و مصالح مدرن ايرانللی نيز در اين گروه از آثار به كار گرفته 
شللده قرار دارند. الزم به تذكر است كه تلفيق مصالح سنتی ايرانی 
در كنار مصالح پيشللرفته و يا تأكيد بيش از حد بر بروتاليسللم در 
ظاهر بنا، نمی تواند تداعی كننده معماری اسللامی ل ايرانی باشد و 
الزم است طراحان با دقت و وسواس ويژه ای با آن ها برخورد نمايند. 
5. رابطـه بـا بافت: ارتبللاط يك اثر با محيللط پيرامونی، يكی از 
نكته هللای قابل توجلله در هدايللت طراحی معماری اسللت. نوعی 
همبسللتگی معنادار، اما منفی ميللان ايده های طراح و نتيجه اثر به 
خوبی قابل مشللاهده و بازشناسی است. طراحان بر مفاهيمی تأكيد 
كرده اند كه در اثر معماری كمتر به چشللم می آيند. بر اساس نتايج 
پژوهش، می توان به طراحان توصيه كرد كه حداكثر تاش خويش 
را در ايجاد هماهنگی و همبسللتگی ميان اثر و محيط پيرامونی به 
كار گيرند، تا شللرايط بصری محيط دچار اخال و آشللفتگی نشود. 
تأكيللد بر هماهنگی با بافت و محيط پيرامونی، موفقيت ايشللان را 
در دسللت يابی به اثری هويت گرا و متمايل به زمينه افزايش خواهد 
داد. در مللواردی كه هماهنگی وجود ندارد، تنها بهره گيری از نوعی 
معماری يادمانی می تواند پاسللخگو باشد. نكته قابل توجه آن است 
كلله پرداختن بلله نوعی معماری متفاوت با زمينلله )چه اين تفاوت 
آگاهانه يا سهل انگار باشد(، كمكی به ارتباط مخاطب با بنا نمی كند. 
از اين رو تأكيد بر انسجام و وحدت بصری و هماهنگی بنا با زمينه 
طراحی، مناسللب ترين راهكار قابللل ارائه در بناها و آثار هويت گرا و 
جريان های تجديدحيات گرايانه، در معماری پس از پيروزی انقاب 

اسامی بوده است. 
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نتيجه گيری
مطالعات صورت گرفته نشان دهنده آن است كه تجديدحيات گرايی 
يكی از گرايش های اصيل و بسلليار جدی در معماري معاصر ايران 
اسللت، موضوعی كه در سال های پس از پيروزی انقاب اسامی بر 
اهميت آن افزوده شللده اسللت. به گونه ای كه بسللياری از معماران 
و طراحللان در بيان ايده های خود بر ايللن نمونه ها تاكيد می ورزند. 
دستاوردهای كمی و كيفی پژوهش نشان دهنده آن است كه اصول 
انسللجام طرح، مفاهيم ساختارهای فضايی، شكل و فرم بنا، مصالح 
در بنللا و ارتباط يك اثر با محيط پيرامونی مهم ترين نكاتی بوده اند 
كه از سللوی گروه های تجديدحيات گرا مللورد توجه قرار گرفته اند. 
نكتلله قابل توجه آن اسللت كه گرايش هللای تجديدحيات گرايانه و 
هويت گرا در معماري پس از پيروزی انقاب اسللامی نتوانسللته اند 
فاصللله ميان نظر و عمل را به خوبی طی نمايند و در راه رسلليدن 
به موضوع های مورد نظر خويش موفقيت چندانی كسللب نكرده اند؛ 
هرچند نفس حركت به سللمت ريشلله های فكری و مبانی اعتقادی 
مردم، خود دسللتاوردی قابل توجه به شللمار می آيد. حركتی كه با 
الهام از گرايش های وسلليع مردم به احيای هويت ايرانی ل اسامی 
در تمامی بخش ها شكل گرفت و با اهتمام معماران به عرصه حيات 

معماری معاصر ايران نيز وارد شد. 

پی نوشت
1. Rationalism
2. Modernization
3. Purism
4. Ambiguity
5. Mystery

6. Concept

فهرست منابع  و مراجع

1. آشللوري، داريللوش )1376(، ما و مدرنيت، جلللد 1، چاپ اول،  
انتشارات صراط، تهران.

2. اردالن، نللادر و الله بختيار )1380(، حس وحدت، ترجمه حميد 
شاهرخ، چاپ نخست، نشر خاك، اصفهان.

3. انصاري، حميدرضا )1382(، »تعليق و تقليد - كنكاش�ي در نگاه 
معم�اري اي�ران به جري�ان ديكانستراكش�ن«، فصلنامه معماري و 

شهرسازي، شماره 62-63.
4. بهنام، جمشيد )1375(، ايرانيان و انديشه تجدد، جلد 1، چاپ 

اول، انتشارات فروزان، تهران.
5. پورزرگر، محمدرضا )1383(، »بحران ش�كل گيري انديش�ه در 
معماري معاصر ايران«، فصلنامه معماري و شهرسازي، شماره -60

.61
6. حافللظ نيا، محمدرضللا )1382(. مقدمه ای ب�ر روش تحقيق در 

علوم انسانی، چاپ هشتم، انتشارات سمت، تهران.
7. ديبا، داراب )1374(، »مروری بر معماری معاصر جهان )مس�اله 
هويت(«، نشللريه علمي ل پژوهشللي هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، 

شماره يك.
8. ديبللا، داراب و ديگران )1385(،» بررس�ی رويكردهای معماری 
معاصر اي�ران: تحليل كالب�دی � محتوايی بناه�ای دهه 60-80«، 

فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره هشتاد و چهار.

9. صارمي، علي اكبر )1376(، ارزش هاي پايدار در معماري ايران، 
جلد1، چاپ اول، انتشارات ميراث فرهنگي، تهران.

10. مهدوی نژاد، محمدجواد )1383(. »حكمت معماری اس�المی، 
جس�تجو در ژرف س�اخت های معنوی معماری اس�المی«، هنرهاي 

زيبا، شماره 19.
11. مهدوی نللژاد، محمدجللواد )1384(، »آم�وزش نق�د معماری؛ 
تقويت خالقيت دانش�جويان برای تحليل همه جانبه آثار معماری«، 

هنرهاي زيبا، شماره 23.
12. مهدوی نژاد، محمدجواد )1385(. »سبك شناس�ی جريان های 
معم�اری معاص�ر؛ گرايش ه�ای معماری پ�س از پي�روزی انقالب 
اس�المی اي�ران« )1357 تا 1385(، فصلنامه آبادی، شللماره 52، 

پاييز 1385.
13. مهدوی نژاد، محمدجواد )1386(، س�ير انديش�ه های معماری، 

چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، تهران.
 ،)1389( محمللد  مشللايخی،  و  محمدجللواد  14.مهدوی نللژاد، 
»بايس�ته های طراحی مس�جد بر مبن�ای كاركرده�ای  فرهنگی - 
اجتماعی«، دوفصلنامه آرمانشهر، شماره 5، پاييز و زمستان 1389. 
15. Groat, Linda and David Wang )2002(, Architec-
tural Research Methods, John Wiley & Sons Inc New 
York, USA.
16. Cherry, Edith, FAIA )1999(, Programming for  
Design: From theory to practice, John Wiley & Sons, 
Inc. New York, USA.
17. MAGNA )1992(, 20th-Century Architecture,  
MAGNA, Leicester, UK.
18. Nicol, David, and Simon Pilling )2000(, Changing 
Architectural Education: Toward a new professionalism, 
E & FN SPON, London and New York.
19. Mahdavinejad, Mohammadjavad, Hanachi, 
Pirooz & Diba, Darab )2007(. “Impact of Globalization 
and Regionalism Trends on the Iranian Contemporary 
Architecture 1990-2007”, Regional Architecture and  
Identity in the Age of Globalization Conference, 
CSAAR, Tunisia.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

119

Vo
l. 

1,
 N

o.
 2

: W
in

te
r 2

01
1

Revitalization and the Iranian Contemporary Architecture
After The Victory of Islamic Revolution 

Mohammadjavad Mahdavinejad, Ph. D.
(Assistant Prof., Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modaress University)

Mohammadali Khabari, Ph. D.
(Assistant Prof., of Reseaerch ,Institute of Culture, Arts and Architecture Studies, ACECR))

Reza Askari Moqadam
(Lecturer  Institute for Culture, Arts & Architecture, ACECR)

Recognizing the revival-oriented and identiy-oriented trends in the  architecture of Post-Islamic 
Revolution era , offers an opportunity to rethink about the Iranian contemporary architecture. This 
article is an attempt to analyze the works designed after the Islamic Revoution impartially and 
far from judging the value of the works. The result of the research is supported by two hundered 
primary samples from the architectural works of contemporary Iran in the years after the victory 
of Islamic Revolution.  Out of the above-mentioend samples, fifty samples have been studied in 
details in a contextual-analystic approach.  . 

The theoretical framework of research has been drawn based on specizlied literature. In accor-
dance with the researches conducted in the area of Iranian contemporary architecture , first the 
works have been analyzed based on five general parameters:  . The principles of plan cohesion , 
the concepts of spatial structures , the  shape and form of the unit , – the materials in the unit and 
the  relationship with the  surrounding environment. 

Studies conducted indicate that the revival-oriented trends can be considered among the most 
important trends in the Iranian contemporary architecture. Tendency to revive the Islamic Iranian 
identity is one of the most important goals of this trend which have been performed with an em-
phasize on different techniques and methods of architectural design.

Keywords: Iranian Contemporary Architecture, Revival-Oriented Trends, Islamic-Iranian Iden-
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