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  معماري و شهرسازي ايران در دوران گذار
 

    ** دكتر سيد غالمرضا اسالمي  *  مهندس سميه ابراهيمي
  08/07/87: الهـ  تاريخ دريافت مق

                                        25/08/88: تاريخ پذيرش نهايي

  
  

  چكيده 
  
اي در حـال تحـول       دارد، زيرا بـا جامعـه       رو ه دشواري پيش  معماري ايران براي باز يافتن جايگاه ويژه خود را            

هنـر و معمـاري در چنـين        . كنـد اي شدن را تجربه مي    هاي صنعتي شدن، جهاني شدن و شبكه      روبروست كه جريان  
زماني كه بحران هويت بزرگترين چالشي است كه انـسان بـا آن مواجـه     (نقش موثري در بازتعريف هويت       موقعيتي

اي در تمامي دنيا در حال بروز است و         گذار از جامعه سنتي به مدرن و جامعه مدرن به شبكه          . تخواهند داش ) است
جامعه ايران نيز دوران گذار از جامعه سنتي بـه مـدرن را             . گذاردتاثيرات مطلوب و نامطلوب خود را بر جوامع مي        

   در چنـين شـرايطي     . اسـت  مـوده نهاي الزم علمي، فرهنگي و هنري تجربـه         بسيار سريع و بدون ايجاد زيرساخت     
براي ايجاد كالبد مناسب، گام نخست شـناخت        . اي نيز در بطن جامعه ايراني در حال وقوع است         ظهور جامعه شبكه  

 . لذا معماري معاصر ايران در دهه اخير نقد گرديده است.وضعيتي است كه با آن مواجه هستيم

  

  
   واژه هاي كليدي

  اينيته، معماري مدرن، بحران هويت، جامعه شبكهمعماري معاصر، ساخت وساز، مدر
  
  )مسئول مكاتبات(. واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران ،دانشگاه آزاد اسالميدانشجوي دكتراي تخصصي معماري،  *

E-mail:sssebrahimi@yahoo.com 
                                          E-mail:Gheslami@ut.ac.ir  استاديار دانشكده معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران**
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  مقدمه
گيـري كالبـد مـادي آن در     شايد تفسير و بررسي آثار معماري در دوره زماني خاص چندان دقيق نباشد زيرا كـه معمـاري و شـكل                      

اي و منجمـد در زمـان معـين         ردي سـامانه  شود و از اين رو نحوه نگرش به معماري معاصر ايران، كه رويك            جرياني پيوسته ايجاد مي   
           بنـابر ايـن در ايـن مطالعـه سـعي     . تواند كافي باشـد  ، نمي نمود از فيلم را جدا از قطعات ديگر آن بررسي           ايكه قطعه  است، مانند آن  

 آينده آن هم مـورد  نظـر   شود، نگاه گذشته و چشم انداز    بر اين است كه ضمن آنكه به معماري در دوره زماني معين بيشتر توجه مي              
  .قرار گيرد

هاي نو و   دهد و موجب هست شدن موجوديت      زمان روي مي   طيشود كه   واژه گذار تغيير از وضعيتي به وضعيت ديگر را شامل مي            
وامـع  شود، در حيات ج   از اين رو دوران گذار كه محدوده زماني نادقيقي را شامل مي           . هاي موجود است  دگرگوني در بسياري از هويت    

كند تا بهتر تغييرات را درك كرده و به سازماندهي           و شناخت آن به جوامع كمك مي       گردداي تاثيرگذار و پر تشتت محسوب مي      دوره
جامعـه  . هـا و عواقـب ناشـي از آن نـشوند          هاي خود بپردازند، به نحوي كه دچار عقب ماندگي در همه زمينه           مجدد تمامي زيرساخت  

گذار از سنت به مدرنيته نيزكه از حدود يك قـرن پـيش شـروع              . في از تاريخ خود گذار را تجربه كرده است        ايران نيز در مراحل مختل    
  . شده است، در جامعه ايران و متعاقب آن در معماري و كالبد تاثيرات بسياري داشته، كه گاه مطلوب و گاه بسيار مخرب بوده است

   هـاي اوليـه آن كـه متكـي بـر           ي شـدن را پـيش رو دارد، كـه برخـي از زيرسـاخت              اامروزه نيز جامعه ايران گذار ديگري به شبكه         
     افزايش سرعت منجر به كاهش زمـان وقـوع رويـدادها گـشته اسـت و                . باشد ايجاد شده است   هاي ارتباطات و اطالعات مي    فناوري

اي در محـدوده    اي الكترونيك و جامعـه شـبكه      ها به طول انجاميد، گذار به دني      بر خالف گذشته كه گذار از كشاورزي به صنعت قرن         
تري در حال وقوع است به نحوي كه اين تغييرات به قدري سريع هستند كه در صـورت عـدم شـناخت ايـن وضـعيت،                          زماني كوتاه 

ينـي  اي كه پـيش ب    شناخت كافي و داشتن برنامه براي آينده      ). 1شكل  ( جوامع با شوك آينده و عواقب ناشي از آن روبرو خواهند شد           
ها با سالمت پشت سر بگذارد و از تغييرات ايجـاد شـده بـه               هاي دوران گذار را در همه زمينه      كند بحران  به جامعه كمك مي    شودمي

  .ها سود ببردنفع تمامي بخش
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  نگارندگان:  ماخذ                                                                 سير تحوالت و گذار از سنت به مدرنيته وجامعه شبكه اي در محور زمان -1 شكل
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  معماري و چالش هاي گذار از سنت به مدرنيته

. گيري آثار معماري بـسيار موثرنـد    هستند كه در شكل   هاي تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و محيطي از جمله عواملي           زمينه  
          هـاي مدرنيتـه، صـنعتي شـدن و جهـاني شـدن بـه طـور مـداوم             معماري معاصر ايران دربستري شكل گرفته اسـت كـه از جريـان            

ـ مـي .  را تغييـر داده اسـت      يفناوري شيوه زندگي مردم و متعاقب آن كالبد و محيط زيست و           . تاثير پذيرفته است    عنـوان نمـود       وان  ت
گـاه   شده است و هم اكنون نيز در جريان است زيرا كه جامعه مـا هـيچ                آغازگذار به مدرنيته در جامعه ايران از حدود يك قرن پيش            

معمـاري  . هاي مدرنيته را به صورت كامل در اختيار نداشته و از نظر فني نيز همواره كمبودهاي فراواني وجود داشته اسـت      زيرساخت
  .گاه به تقليد ظاهري از معماري مدرن تقليل يافته استهاي ساختهاي موجود در شيوهبا توجه به نقصاننيز 

 توان ادعا نمود از جمله عواملي كه بر معماري امروز ايران تاثيري نـامطلوب داشـته اسـت، عـدم مـديريت صـحيح              براي نمونه مي    
كه ناشي از اثرات مدرنيته و افزايش سطح بهداشت عمومي در جامعـه بـوده        (دست اندركاران و مسئوالن و افزايش ناگهاني جمعيت         

سـازي و   كاهش كيفيت، جامعه را به سمت ساختمان       هاي بي رويه به شهرها بوده است، به نحوي كه رشد كمي و            و مهاجرت ) است
هـاي  ده جـاي بـسياري از فعاليـت        گذاري سود گذاري تضمين شده است سوق داده است، اين سرمايه        بسازبفروشي كه نوعي سرمايه   

      آنچه كه  مـورد بـي تـوجهي واقـع           . ها شده است  مولد اقتصادي را گرفته، بازار مسكن را رونق داده و موجب افزايش نامعقول قيمت             
  :چنانچه به نقل از حائري آمده است. شده است معماري به مفهوم واقعي كلمه است

               مـراد از معمـاري و شهرسـازي    . سـت نـه معمـاري، رشـد شـهري اسـت نـه شـهر سـازي              سـازي ا  شود ساختمان آنچه توليد مي  "  

   .)97، 1385حبيبي، ( "خلق آگاهانه و انديشمندانه فضا براي زندگي فرد وجامعه است
 كوچـك هـاي سـاختماني بـزرگ و    هـا و شـركت    اي از آن توسط مردم، بساز بفروش      سازي جرياني است كه بخش عمده     ساختمان  
شوند ولي آنچه كه قابل توجه اسـت كليتـي          شود؛ گرچه در اين ميان بناهاي با ارزشي هم ساخته مي          انجام مي ) دولتي يا غير دولتي   (

       زبـان معمـاري ايـران در ايـن دوره زبـاني كثـرت گراسـت كـه در آن         . گرايي وجه مشخصه و بارز آن است است ناموزون كه كثرت   
وري وجه غالب است و هوش جمعي، مشاركت آگاهانه و سيستم هماهنگ كننده كه الزمـه ايجـاد كليتـي                    فرديت گرايي و خود مح    

هماهنگ است به فراموشي سپرده شده است و جاي خود را به آشفتگي و تشتت داده كه جامعه امروز ايران با آن دست بـه گريبـان                      
  :نويسدچنانچه ادوارد هال مي. است

 هـاي هيـدروژني هـم      هاي رفتاري مخربي شـده اسـت كـه حتـي از بمـب              دنيا منجر به ايجاد چرخه     انفجار جمعيت در شهرهاي   "  
هـاي فرهنگـي تـشكيل دهنـده آن     اي روبرو است و عمال هيچ اطالعي از ساختار اتم    تر هستند، انسان با يك واكنش زنجيره      مهلك
  . )97، 1384هال،.تي( "ندارد

ايـن سـاخت و سـازها در        . خت و سازهاي گسترده به ويژه با كاربري مسكوني شده است          رشد نيازهاي كمي در جامعه منجر به سا         
بـه ويـژه در     (گروه اول مردم هستند كه سـاخت و سـازهاي شخـصي             : شوندكشور ما در دوره اخير توسط چند گروه عمده انجام مي          
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هـاي بـزرگ   كوچك و گـروه بعـدي شـركت   هاي ساختماني ها و شركترا بر عهده دارند، گروه دوم بساز بفروش ) شهرهاي كوچك 
آنچه موجب نگراني است اين است كه معمـاران و          . پردازندسازي و ساخت و ساز در مقياس كالن مي        ساختماني و دولت كه به انبوه     

گذاري در سطح كـالن، منجـر بـه رشـد روز            نياز مبرم به سرمايه   . گيري كالبد شهرها دارند   متخصصان زبده نقشي كمرنگ در شكل     
هـاي  هـا بـرج   هاي خارجي به ويژه در زمينه ساخت مسكن شده است، ايـن شـركت             گذاريهاي بزرگ و جذب سرمايه    فزون شركت ا

اند و هدف آنها در بسياري      كنار ايران ايجاد كرده    هاي مسكوني بسياري را با حمايت دولت در گوشه و         ها و مجتمع  مسكوني، شهرك 
هاي بزرگ بـسياري را اجـرا       ها پروژه گونه شركت  اين. و كيفيت مورد غفلت واقع شده است      سازي صرف بوده    از موارد تنها ساختمان   

سـازها   گيرد، اين در شرايطي است كه ايـن سـاخت و          هاي آنها صورت نمي   كنند ولي متاسفانه ارزيابي و نظارت درستي بر پروژه        مي
  .سازندشكل شهرها را روز به روز دگرگون مي

  

   1معماري ايران در گذار به مدرنيتهبي هنجاري در جامعه و 
هاي مردم در غرب شـكل گرفتـه،        معماري مدرن، كه بر اساس تحول درجوامع سنتي، صنعتي شدن و تغيير نحوه زندگي و ديدگاه                 

   در ايـران هـم رونـد       . هاي معماري غرب بر معماري و شهر سازي ايران تاثير گـذار بـوده اسـت               سبكي است كه بيش از همه سبك      
رن شدن به صورت تقليد از معماري مدرن غرب در جريان است و به گسترش شهرنشيني و تسلط روز افزون ماشين بـر زنـدگي                         مد

مردم منجر شده است و بسياري از هنجارهاي مناسب زندگي را تحت تاثير قرار داده و بـي هنجـاري و ناهنجـاري را جـايگزين آن                           
  :كرده است، به عبارتي

هاي اخالقي در بـاب شايـست و     ها، مفاهيم و ارزش   هاي سنتي زندگي را ويران كرد و همراه آن         شدن شيوه  شهرنشيني و صنعتي  "  
 اين وضعيت را    2دوركيم. ها و هنجارها ايجاد نشد    در اين شرايط جديد هيچ مجموعه روشن و نويني از ارزش          . ناشايست نيز فروپاشيد  

. ود كه هيچ قاعده عام و روشني در باب چگونگي زندگي ميان مردم وجود نداشت               ناميد، و مراد از آن شرايط اجتماعي ب        3هنجاريبي

  .)96، 1386باكاك،( "پاشيدند و در اين راه بسياري شان فرو ردهكوشيدند تا شيوه زندگي خاص خود را ابداع كافراد مي
           تـوا نيـست معمـاري امـروز ايـران هـم كالبـد              توان نمود عيني اين گفته دانست و چون كالبد جـدا از مح            جامعه امروز ايران را مي      

هاي معماري  آرمانمعماري معاصر ايران بسياري از      . يابدهنجاري در معماري نيز نمود مي     آشفتگي و بي   تجسم يافته جامعه ماست و    
هـاي بلنـد، بافـت    ختمانها و سـا خراشهاي درون شهري و برون شهري، آسمانهاي عريض و مستقيم، بزرگراه    مدرن مانند خيابان  

تاكيد بر جدايي ازگذشته در شهرهاي      . شطرنجي شهرها را دنبال كرده اما در بسياري از موارد اصول و قواعد اجرا رعايت نشده است                
معماري مدرن با ارائه الگـوي      . هاي وسيع شده است   هاي كهن منجر به تخريب و نابودي در مقياس        ايران به ويژه شهرهايي با بافت     

 از  شـكلي هاي مدرن در پي ايجاد فضايي با سيماي ثابت بود كه براي همه مردم جهان قابل درك باشد، امـا در عمـل، تقليـد                          شهر
اي و بـومي را در      هـاي منطقـه   له بحران درهويـت   Ĥظواهر و الگوهاي مدرن نه تنها نتوانست كثرت را به وحدت تبديل كند بلكه مس              

اي از  هويت وجه تمايز يك فرد از فرد ديگـر و جامعـه           . كندان در كشور ما نيز خودنمايي مي      بسياري از جوامع تشديد كرد و اين بحر       
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بـه عبـارتي   . سـازد كند و تنوع است كه زندگي را جذاب و زيبـا مـي            جامعه ديگر است به عبارتي هويت كثرت را به تنوع نزديك مي           
كرد با كج فهمـي     ي و غنا بخشيدن به زندگي بشر عنوان مي        بسياري از مفاهيم با ارزشي كه جنبش مدرن براي رفع تبعيض و سادگ            

  .(Islami, 1998) و تقليل يافتن به ظواهر، كاركرد واقعي خود را از دست دادند و تبديل به ضد ارزش شدند
 ها را متحول ساخت و تغييـرات سـطحي و گـاه عميقـي در شـيوه زنـدگي                  جريان مدرن شدن از جزء به كل ساختار شهرها و خانه            

هـاي  اليـه ر  مشهود است اين است كه جامعه ما حتي در حال حاضر هم جريان مدرن را به  خـوبي د             آنچه كامالً . ايرانيان پديد آورد  
معمـاري  . مختلف خود درك نكرده است، زيرا مدرن شدن حالتي است كه بدون اغراق وجودش به فناوري و صـنعت وابـسته اسـت                      

 گذار از سنت    1شماره  در جدول   . توان به پيش ساختگي اشاره كرد     ها مي است كه از جمله آن    هاي ساخت مرتبط    مدرن نيز با فناوري   
  .ها و تهديدهاي آن براي جامعه و محيط و تاثيرات آن بر معماري مورد بررسي قرار گرفته استبه مدرنيته، فرصت

  

SWOT  
 
  وضعيت

 تهديدها
Threats 

 فرصتها
Opportunities 

ضعف نقاط  
Weaknesses 

قوت نقاط  
Strengths 

محيط و اجتماع: زمينه ايجاد   
Context: Environment and Society 

معماري: محتوا  
Content: Architecture 

ت به مدرنيته
 گذار از سن

  بي هنجاري اجتماعي -
  گيتبي نظمي و آشف -
 بــــه كــــارگيري نابخردانــــه -

  .فناوريهاي نوين
 همانند سازي شـكلي و نـه معنـايي          -

(υνιφορµιτψ)  
ــاد    - ــدون ايج ــه و ب ــي روي ــعه ب توس

  زيرساختهاي الزم
  مشكالت زيست محيطي-

   ورود به دنياي نوين-
  نوآوري -
  خلق فضاهاي جديد -
  رفاه نسبي اجتماعي -
  دموكراسي -
  كاهش فواصل مكاني -
  صرفه جويي در زمان -
  افزايش سرعت -
 (unity) حس وحدت-

  تقليدگري بدون منطق -
  سطحي نگري -
  ساختمان سازي به جاي معماري -
  بنا به عنوان كاالي مصرفي -
  بومي-بحران در هويتهاي محلي -
  بحرانهاي زيست محيطي -
  عدم سازگاري با اقليم -
  يكنواختي و عدم تنوع -
نفــي ارزشــها و آثــار بــه جــا مانــده از  -

  گذشته

   ريشه هاي تاريخي-
   تمدن كهن-
  فضاي جاودانه -
  طبيعيبنا جزئي از محيط  -
همزيــستي ديــدگاههاي بـــومي و    -

  جهاني
  معماري متناسب با اقليم -
  حفظ و مرمت آثار ارزشمند تاريخي -

  

   تحول در ساختار شهرها
 شد جريان مدرن شدن در جامعه ما منجر به تغيير نحوه زندگي مردم، از هم پاشـيده شـدن سـاختار خـانواده                        عنوانطور كه    همان  

 با  را هاتغييرات كالبدي، چهره شهرها و خانه    . ول در محيط زيست و كالبد مادي زندگي ايرانيان گشته است          پدرساالر و در نتيجه تح    
دوران بازسازي و توسعه  طيهاي پس از جنگ تحميلي و     تحوالت در ساختار شهرها بيشتر در سال      . گذر زمان دگرگون ساخته است    

تبـديل  (شهرهاي كشور، افزايش تعـداد شـهرهاي كوچـك    ي بزرگ وكالنافزايش تعداد و وسعت شهرها    . اقتصادي روي داده است   
 شهر و جدايي گزيني اجتمـاعي از طريـق          كالبدي، ثبات نسبي در شهرهاي متوسط كشور و جريان واگرايي توسعه            )روستاها به شهر  

  .از جمله اين تحوالت هستند )193، 1385حبيبي ،( بيرون راندن اقشار كم در آمد شهري از مادرشهرها و اسكان در حومه شهرها
 شهرها شده است كـه بـا ايجـاد منـاطق جديـد      كالبديرشد جمعيت و مهاجرت بي رويه به شهرها در دهه هاي اخير موجب رشد        

     جديـد گيـري تـدريجي شـهرهاي       اين جريان منجر به شـكل     . شهري و توسعه و تكميل تدريجي شهرهاي جديد تحقق يافته است          

 گاننگارند:  ماخذ                                                                                   ها و تهديدهاي پيش روگذار از سنت به مدرنيته و فرصت -1جدول 
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       شـدند  شهرها شده است، ضمن اينكه بسياري از مناطقي كه در گذشته به عنـوان شـهر جديـد شـناخته مـي     كالنبه ويژه در اطراف  
  .شونداند كه منطقه شهري محسوب ميشهرها نزديك شدهقدر به محدوده كالن در جريان توسعه شهر آن

            . انـد اند امـا تـاكنون هـيچ كـدام از آنهـا كامـل نـشده               نفر در نظر گرفته شده     500000 تا   12000شهرهاي جديد براي جمعيتي از        
هـاي  ها و مشخـصه   اند همه ويژگي  هاي انجام شده و نحوه طراحي و ساماندهي كمتر توانسته         اين شهرها با توجه به سياست گذاري      

هـاي طراحـي شـهرهاي    شيوه. كنندتوان گفت كه به صورت شهرهاي خوابگاهي عمل مي   يك شهر را داشته باشند و به عبارتي مي        
عنـوان  تـوان  اند نياز به بررسي بيـشتر دارد و مـي  هاي مورد نظر بودهجديد و اين مساله كه اين شهرها تا چه حد پاسخگوي كاربري        

  .ثيرات اين شهرها بر ساكنان و محيط اطراف مورد پژوهش كافي قرار نگرفته استأ بازخورد تنمود
  

  5هاراشخآسمان و 4هاي بلندساختمان

! انـد روند مدرن شدن بسياري از شهرهاي جهان را شبيه به هم ساخته است و شهرهاي بزرگ ايران هم از اين روند بي بهره نبوده               
ـ               له مهمي كه در اينجا مطرح مي      أمس ثير مطلـوبي داشـته   أشود اين است كه آيا اين رويكرد بر تاريخ معمـاري و شهرسـازي ايـران ت

 و اگر قانوني هم     وجود ندارد هاي بلند   ساختمان ها و اري از موارد قواعد و ضوابط مناسبي براي ساخت برج         است؟ واضح است در بسي    
شـوند، معمـاري    مـي  ها در جامعه تهديـد    طور كه ارزش  ، همان ساختهحرمت   وجود داشته باشد با فروش تراكم آن را بي ارزش و بي           

-در شهر تهران كه امروزه يك جهان      . يابدد و فروش حق مردم روز به روز تنزل مي         امروز ايران نيز با حضور نامشروع دالالن و خري        

  .تر هستندتر و قابل توجهشود، اين تغييرات گستردهشهر محسوب مي
تـوان تغييراتـي را كـه در        در تـصوير مـي    . دهداي از شمال تهران را در دو دوره زماني نه چندان دور نشان مي              منطقه 3 و   2شكل    

هاي بلنـد  در اين تصاوير ساختمان. شود مشاهده كردديده مي كه در هردو تصوير   )1( ساختماني ايجاد شده نسبت به ساختمان        تراكم
يك نشانگر رويكـرد خـاص بـه طراحـي           شوند كه هر  ديده مي ) 3(هاي متنوع ديگر    و با فرم  ) 2( هرمي) 4( به اشكال مكعبي مدرن   

ارزش افزوده باالي زمين و ساختمان موجب افزايش جاذبـه          .  در دوره زماني معين بوده است      هاي بلند و قوانين اعمال شده     ساختمان
هاي بلند به ويـژه بـا كـاربري مـسكوني           ها و ساختمان  گيري برج گذاري در مناطق شمالي تهران شده است و به شكل         براي سرمايه 

بر محيط اطرافشان تا چه حـد مـورد توجـه    ا  هيرات اين برج  ثأ ميزان ت  اما. منجر شده است كه به طبقات مرفه جامعه اختصاص دارند         
  ها تا چه حد رعايت شده است؟  گونه ساختمانبوده است و اصول ساخت اين

نامنـد منجـر بـه      شـهر مـي   شهر تهران كه امروزه برخي آن را جهان       سازها در شهرهاي ايران به ويژه كالن       رشد عمودي ساخت و     
                   هــاي مخــابراتي جهــان اســت و بلنــدترين بــرج مــسكوني ايــران د كــه در رده بلنــدترين بــرجگيــري بــرج مخــابراتي مــيالشــكل

هـاي اخيـر خـط آسـمان تهـران را            است و اين رويكرد به ويژه در سـال         رديدهمتر گ 160 طبقه و ارتفاع     56با  ) الملل تهران بين برج(
 طور مدام در حال تغيير و تحول بوده است، اما آنچه كه حائز اهميـت اسـت     زنده به  موجوديتشهر مانند يك    . دگرگون ساخته است  

  . سوق دادن اين تحوالت در راستايي است كه كليتي هماهنگ و يكپارچه ايجاد كند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

9  
  معماري و شهرسازي ايران در دوران گذار

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  زير ساختهاي حمل ونقل

هاي بزرگراهـي   كند، توسعه شبكه  يهاي حمل ونقل را ايجاب م     زندگي ماشيني و مدرن امروزي نياز روزافزون به توسعه زيرساخت           
هاي اخير بافت بسياري از شهرها به ويژه شهرهاي تاريخي را تغيير داده و انسجام و زيبـايي بافـت شـهري را از بـين بـرده                            در دهه 
دگي صـوتي  آلـو  اند و براي مناطق مسكوني اطرافشان آلودگي هوا وهاي قديمي را به دو نيم كرده  ها، بسياري از محله   بزرگراه. است

          هـاي  و روز بـه روز هـم بايـد شـبكه           است    نيازمند  مورد هاي ارتباطي كنند، با اين حال در زندگي مدرن امروزي اين شبكه         ايجاد مي 
  .  مهم اين است كه اين توسعه چگونه بايد انجام شودداد امانقل را توسعه  حمل و

ترش شبكه مترو در تهران و كالن شهرهايي مانند اصفهان، شيراز، تبريـز،  گيري و گسهاي شهري به شكلروند توسعه زير ساخت   
   تواننـد مـي  شـوند، هاي مترو كه از فضاهاي عمومي جديد محسوب مي        اين شبكه گسترده و ايستگاه    . مشهد و اهواز منجر شده است     

نقل هوايي نيز مورد توجه واقع شده   حمل وهاي اخيردر سال. ثيرگذار در مقياس وسيع باشند   أت با طراحي مناسب، فضاهايي جذاب و     
  .هاي متعدد در شهرهاي مختلف ايران ساخته شدنداست و فرودگاه

نقل عمومي طراحي و ارائه كند       حمل و   اين دوره نتوانسته است فضاهاي مناسبي براي سيستم        طي معماري ايران    گرددمالحظه مي 
اند و كمتر به كيفيت آنها توجه شده است، البته نبايد نقش عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي            و اين فضاها بيشتر عملكردي بوده     

  .را در اين موارد ناديده گرفت
  

  شكل گيري فضاهاي جديد 

حركتند؛ زندگي مدرن، نياز به  فضاهاي جديد و خاصي دارد كـه در گذشـته    سوي مدرن شدن در شهرهاي امروز ايران به سمت و   
هاي فن آوري، مراكز تحقيقات و      هاي فن آوري، شهرك   هاي مترو، پارك  توان به ايستگاه  اند، از آن جمله مي    زندگي بشر نبوده  الزمه  

         هـا  مـوزه  هـاي جنگلـي و    هـاي محلـي و پـارك      هاي مـديريت بحـران، پـارك      ها، پايگاه سراها و فرهنگستان  ها، فرهنگ پژوهشكده

   http://en.wikipedia.org :ماخذ      بافت شهري شمال تهران-3شكل  www.worldisround.com:اخذم    شهري شمال تهران بافت -2 شكل
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گيري و تثبيت موجوديت خود هـستند       اين فضاها در شهرهاي ايران در حال شكل       . اشاره كرد ) ه سينما موزه آب ، موزه هوافضا، موز     (
  . انداما هنوز از لحاظ كيفي و روابط كاركردي مورد ارزيابي كافي قرار نگرفته

  

  رويكردهاي معماري 

هاي مـشاور و معمـاران طراحـي و         سط شركت در اين دوره در كنار ساخت و سازهاي نامطلوب انجام شده بناهاي با ارزشي هم تو                 
. گيـرد اجرا شده يا در حال ساخت است كه رويكردهاي گوناگوني از توجه به معماري سنتي ايران تا معماري هايتـك را در بـر  مـي                          

  سـتان ، فرهنگـسراي نگار )1378مهندسـين مـشاورآرشيكام، رفـسنجان    ( ) 4شـكل (هايي همچون موزه و كتابخانه رياست جمهـوري   پروژه
  ، مجتمـع ورزشـي رفـسنجان      )1380مهندسـين مـشاور گزينـه، تهـران         (، تاالر آبگينه دارآباد     )1379مهندسين مشاور شارستان، تهران     ( )5 شكل(
، فرودگاه بين المللـي     )1381مهندسين مشاور تجير، آلباني     (، سفارت ايران در تيرنا      )1381مهندسين مشاور نقش جهان پارس، رفسنجان     () 6شكل  (
           ، )1383مهندسـين مـشاور تجيـر، مـشهد     ( ) 8شـكل  (، ميـدان شـهداي مـشهد    )1382مهندسين مـشاور آتـك، تهـران        ( ) 7شكل  (مام خميني   ا

هايي هـستند    از جمله طرح)مهندسين مشاور طرح وتكوين، تهـران () 9 شكل( و برج ميالد )مهندسين مشاور پيراز، تهران ( كتابخانه ملي ايران    
  .باشندقياس ملي قابل توجه و مطرح ميكه در م

 زبان معماري در اين دوره زباني كثرت گراست و از سبك يا الگوي خاصي پيـروي                 گرددمالحظه مي  و تحليل اين بناها        با بررسي 
ي كه جامعه بـا     كند، در اين دوره بسياري از معماران ايراني در پي ايجاد بيان خاص خود هستند و برخوردهاي متفاوتي با موقعيت                   نمي

براي احياي معماري گذشته ايران    ) گاه بدون معنا و فقط به صورت ظاهري       (اند، برخي با الگوبرداري     آن دست به گريبان است داشته     
كننـد، برخـي نيـز در        معماري مدرن و هايتك را تقليد        داده فناوري را سرلوحه كار خود قرار        نمودهكنند، برخي ديگر سعي     تالش مي 
در تمام دنيا معماري در جستجوي روشي مناسب اين جهان در حال تحول اسـت               . نماينده براي خود سبك و روشي ايجاد        تالشند ك 

جامعه معمـاري در دهـه اخيـر بـا          . و الگوهاي مختلفي ايجاد شده است اما سبكي ايجاد نشده كه به اندازه سبك مدرن فراگير باشد                
.  دارد كه محيطي رقابتي ايجاد كـرده و سـطح كيفـي آثـار معمـاري را ارتقـاء بخـشد                     برگزاري مسابقات و ارائه جوايز معماري سعي      

معمـاري  . انـد اند و آثاري در سطح معماري روز دنيا خلق كردههايي در سطح بين المللي داشته    بسياري از معماران ايراني نيز موفقيت     
معماران نيز بتوانند مانند گذشتگان آثـار ارزشـمندي بـراي           ايران حركتي به سوي جهاني شدن را پيش رو دارد، باشد كه نسل امروز               

گيـرد و معمـاران در ايـن    هرچند بخش عمده كالبد شهرهاي ايران توسط خود مردم شكل مي         . الگوبرداري جهانيان به جاي بگذارند    
هـاي اصـلي معمـاران    ميان نقش اندكي دارند، با اين حال جهت دهي و هدايت معماري ايران به سمت وسوي مناسب از مـسئوليت           

شرايط اجتماعي، اقتصادي،   ( تواند با وضع قوانين مناسب، ايجاد الگوي مناسب و قابل انطباق با شرايط جامعه             اين امر مهم مي   . است
در مقياس خرد كه در مجموع بتواند كليتي هماهنگ ايجاد كند، توجه به فـضاهاي عمـومي و ارائـه الگوهـاي شـاخص و                        ) فرهنگي

هاي صرف كه اغلب به ظاهر بنـا محـدود          برداريتوانند هويت جامعه را ترسيم و تصوير كنند، پرهيز از كپي          ري كه مي  ارزشمند معما 
  . شود و به طور كلي توجه به پژوهش در زمينه معماري صورت گيردمي
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  6ايهاي پيش رو در گذار به جامعه شبكهمعماري و چالش

امروزه نيـز   . عه ايران وضعيت گذار را در ادوار مختلف تاريخي تجربه كرده است كه عامل عمده آن پيشرفت فناوري بوده است                   جام  
هـا را فـارغ از      هـا همـه بخـش     فناوري با توسعه شـبكه    . فناوري اطالعات و ارتباطات زيرساختارهاي جوامع را دگرگون ساخته است         

شبكه ها با توجه به     . دهد كه همه اجزاء در آن داراي ارزش يكسان هستند به هم پيوند مي             سلسله مراتب عمودي در ساختاري افقي     
   كنـد و كثـرت را بـه وحـدت و تنـوع نزديـك             اي كه همه نقاط دنيا را در كليتي پيوسته مرتبط مي          ساختارشان در ايجاد جامعه شبكه    

اند و دفـاتر كوچـك و بـزرگ    تكا به هوش جمعي بشر ايجاد كرده  هاي جديدي از طراحي را با ا      شبكه ها شيوه  . كند دخيل هستند  مي
و بدون برقراري ارتباط موثر با  توانند در دفاتر كوچكمعماران ايراني نيز مدت زيادي نمي    . كنندطراحي در مقياس جهاني فعاليت مي     

ن بناها با توجه بـه معمـاري هركدام از اي 5،6،  4 اشكال   -
سنتي ايران و الهام از اشكال گنبدي و طـاق وقـوس و در               

توجـه  .  با الهام از فرم يخچال ها شكل گرفته اند         5 تصوير
بانك  :اخذم. به گذشته وجه مشخصه و بارز اين بناها است        

 .اطالعات معماري نوين ايران

5شكل ۴شکل  

6شكل  

8شكل  7شكل 

 بناهايي همچون برج مخابراتي ميالد و فرودگاه  بين المللي امام خميني  پروژه هايي هستند كه در آنها بعد سازه اي و تكنيكي بنـا غالـب               9 و   7 اشكال   -
 بانك اطالعات معماري نوين ايران :اخذم                                                                                                                               . است

هندسـين مـشاور تجيـر و بـه      ميدان شهداي مشهد  پروژه با اهميت و بزرگي در مقياس شهري  است كه طراحي آن به مسابقه گذاشته شد و م                    8 شكل   -
  بانك اطالعات معماري نوين ايران:اخذم                                                                                            .عنوان  برنده مسابقه  برگزيده شد

9شكل   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

12  
 مهندس سميه ابراهيمي و دكتر سيد غالمرضا اسالمي

 

اي، جامعـه جهـاني   اهشان را در جامعه شبكههاي جديدي را كسب كرده تا جايگآنها نياز دارند مهارت. نقاط ديگر جهان دوام بياورند   
       در دنيـاي آينـده     . بشر بنا نهـاده شـده اسـت تثبيـت نماينـد            7كه بر مبناي شايسته ساالري، مركزيت زدايي وتوجه به هوش جمعي          

  .هاي سنتي طراحي ديگر متضمن رشد و بقاي معمار در حرفه اش نخواهد بودشيوه
ي انسان را بر دوراهي مجاز و واقعيت قرار داده اند به نحوي كه گهگاه مرز مجاز و واقعيت آنچنـان                     شبكه ها با ايجاد فضاي مجاز       

نـوردد و   هـا را درمـي    ها و مكان  انسان در دنياي نوين سوار بر امواج، زمان       . باريك مي شود كه تشخيص آنها از يكديگر دشوار است         
گيري هستند متحول  شكل زمان نيز در جوامع نويني كه در حال       . ربه مي كند  فضايي بسيار پويا را بر خالف جوامع سنتي و مدرن تج          

شبكه ها با تغيير مفاهيم اساسي زندگي بشر همچون فضا و زمان، هنر و معمـاري  .  آن در هم مي شكند زيستيشده و ضرب آهنگ     
مروز خواهند بود به نحوي كه بتوانند پاسخگوي        مسلما كالبد خانه ها و شهرهاي آينده بسيار متفاوت از ا          . را نيز دچار چالش كرده اند     

هاي زيست محيطي و هويتي دسـت بـه گريبـان اسـت و نيازمنـد                نيازهاي بشر در جهان در حال تحول باشند، جهاني كه با بحران           
ها و  هـا و تهديـد    فرصـت  در جـدول زيـر      . تفكرات نو و ايده هاي خالقانه است تا بقاي بشريت را در اين كره خاكي تـضمين كنـد                  

  .اجمال بيان شده استهمچنين نقاط قوت و ضعف پيش روي معماري در عصر اطالعات به 

SWOT 
 نقاط قوت  نقاط ضعف  فرصتها  تهديدها وضعيت

  محيط و اجتماع: زمينه ايجاد 
Context: Environment and Society 

  معماري: محتوا
Content: Architecture  

گذار از مدرنيته به جامعه شبكه اي
  

  

  بي هنجاري اجتماعي -
  گيتبي نظمي و آشف -
   ايزوله كردن جامعه-
 بازگـــشت بـــه گذشـــته و -

  تفكرات ارتجاعي و نامنعطف
هاي ناكافي بودن زيرساخت   -

  توسعه
  هاها و فرهنگ تقابل تمدن-
عدم هدايت صحيح جريان     -

  اطالعات
عدم درك انقالب اطالعات     -

 و ارتباطات

   ورود به دنياي نوين-
  وآورين -
  خلق فضاهاي مجازي -
  زندگي در فضاي مجازي -
  كثرت گرايي -
  تنوع و گوناگوني -
  وحدت در عين كثرت و تنوع -
  زماني و بي زمانيهم -
  رشد حافظه جمعي -
ــگ - ــوي فرهنـ ــا و  گفتگـ  هـ

 ايها در جامعه شبكهتمدن

  تقليدگري بدون منطق -
  سطحي نگري -
  هاي اطالعاتي ويروس-
  زي شدن بيش ازحدمجا -
  بحران در حس مكان -
ــت - ــران در هويـ ــاي بحـ هـ

  بومي -محلي
  

   هوش جمعي-
زدايي كردن از فـضاي      ماده -

  معماري
فضاي مجـازي بـه عنـوان       -

  ابزار درك و طراحي بنا
   شهرهاي جهاني-
  خانه الكترونيك -
  ايمنطقه - هويت جهاني-
  زماني و بي زمانيهم -
  معماري مهاجر -

    

هـاي  ان اطالعات عالوه بر الگوهاي مفيد تكثيرشونده بسياري از اطالعات بي فايده و يا حتي مضر، گاه به واسـطه  ويژگـي                      در جه 
         ايـن قطعـات اطالعـاتي      . گيرنـد شوند كه جاي الگوهاي مناسب را در حافظه بـشر مـي           خاصي كه دارند آنچنان به سرعت تكثير مي       

سـازد و   ها را از موجودات زنده ديگر متمايز مـي        ها آن ساختار ساده ويروس  . هاي اطالعاتي ناميد  روستوان وي بي فايده يا مضر را مي     
هـاي  هاي اطالعاتي قابليت تكثير خود را بـه واسـطه ويژگـي          ويروس. اي داشته باشند  كند قابليت تكثير فوق العاده    به آنها كمك مي   

هاي مـسري در    كند همانند ويروس  ها كمك مي  نآنها در سادگي آنهاست كه به آ      اند، راز اشاعه    العاده شان كسب كرده   ارتباطي فوق 

 نگارندگان: ماخذ                                                                         هاي پيش روها و تهديداي و فرصتگذار از جامعه مدرن به شبكه - 2جدول
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ها و مدهاي پوچ جايگزين الگوهاي مناسب       به عنوان مثال ايده   (  جهان اطالعات گسترش يابند و گاه جايگزين الگوهاي موثر شوند         
گرفته شود به نحوي كه جذابيتي ظـاهري داشـته و      تواند با پوشش يا كپسولي زيبا در بر         يك ويروس اطالعاتي مضر مي    .). شوندمي

     يـك ايـده   . گاهي ارتباط بـين يـك ايـده و نمـود آن شـگفت آور اسـت      . در ذهن فرد جاي گيرد و از فردي به فرد ديگر تكثير شود      
ـ       اي ندارد، اما به آن كمك مي      تواند با چيزهايي گره بخورد كه با آنها رابطه        مي هـاي اطالعـاتي    ويـروس . دكند تا انتقال و اشـاعه ياب

يابند و  هاي مفيد در ذهن بشر و جايگزيني آنها با چيزهاي ديگر دارند آنها به صورتي خشونت بار گسترش مي                  تمايل به نابودي فايل   
اري ثيرگـذ أها وابسته به ت   گسترش ويروس . سازندمعنا مي  اش دور كرده و روز به روز وجودش را فاقد عمق و           انسان را از بعد روحاني    
توانند به سرعت نور در همه جاي دنيـا تكثيـر شـوند و ذهـن                هاي گسترده اطالعات مي   ها در شبكه  ويروس. آنها بر ذهن بشر است    

تمامي افراد و جوامعي را كه سامانه دفاعي مناسبي ندارند آلوده كنند در اين حالت شخص يـا جامعـه ميزبـان بـه تكثيـر اطالعـات                            
، جامعه و روابط بين فـردي نمـودار         ماديشود كه پيامدهاي آن در دنياي       اي مخرب آغاز مي   چرخهكند و   ناصحيح و مضر كمك مي    

  . شودمي
    اي انـد و جوامـع شـبكه      به راستي معماري در دنيايي كه در آن مرزها در حال محو شدن هستند، جوامع سـنتي در حـال فروپاشـي                       

         شـود، سـاختار خـانواده      به هم نزديكنـد، هـوش جمعـي جـايگزين فردگرايـي مـي             يابند، واقعيت و مجاز بسيار      روز به روز توسعه مي    
شوند، محيط زيست روز بـه روز بـه سـوي           ها به ابزارهاي الكترونيكي مجهز مي     پدر ساالر سنتي در حال فروپاشي است، بدن انسان        

هايي روبرو  وند چه نقشي خواهد داشت و با چه چالش        شهاي اطالعاتي هر روزه تكثير مي     رود، ويروس نابودي و اتمام منابع پيش مي     
  خواهد شد؟

     

  گيرينتيجه

كند كه حاصل گذار بسيار سريع از جامعه سـنتي  بر اساس آنچه عنوان شد در دوران معاصر جامعه ما نوعي از معماري را تجربه مي     
اي را تجربه خواهد كرد، در حاليكه نـه  ن به جامعه شبكهبه جامعه مدرن بوده است و در آينده هم معماري حاصل گذار از جامعه مدر             

كند بـا   كه هنوز صنعتي شدن را تجربه مي       كشور ما در حالي   . تدوين گرديده است  اي براي آينده     و نه برنامه    شده درباره آن انديشيده  
 ديگر با مساله بحران هويت به       اي روبرو است و مانند بسياري از كشورهاي       موج ديگري از جهاني شدن و شكل گيري جوامع شبكه         

در چنين موقعيتي هنر و معماري در باز تعريف هويت جوامع نـوين نقـش عمـده اي ايفـا                    . ترين چالش مواجه خواهد شد    مهم عنوان
    در اين شرايط جامعه ما نياز به نـوعي از معمـاري دارد كـه واقعيـت خـود را نـشان دهـد نـه اينكـه تقليدكننـده و جاعـل                                 . كنندمي

  ). 10شكل( اندهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي متفاوتي شكل گرفتههاي ديگران باشد كه در زمينهگنجينه
 طور كه در گذشته صـنعتي شـدن و مدرنيتـه جريـاني بـسيار       در هزاره جديد، جهان دستخوش تحوالت بسياري خواهد شد، همان   

بهره نبود؛ در آينده نزديك را دگرگون ساخت و معماري هم از اين تحوالت بيها  هاي متعددي از زندگي انسان    تاثير گذار بود و جنبه    
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. گيرنـد هاي اطالعات، قـدرت و ثـروت شـكل مـي          گيري شهرهاي جهاني خواهيم بود، شهرهايي كه تحت تاثير جريان         شاهد شكل 
مهـم شـناخت ايـن تحـوالت     . تاي است كه فضاي معماري را دگرگون خواهد ساخ دگرگوني شهر صنعتي به شهر اطالعاتي پديده      

پاسـخ بـه ايـن    . اي از معماري است كه مناسب جامعه در حال تحول و تغيير ايران باشـد     اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و ارائه شيوه      
هاي انساني باشد كه در دوره تحوالت و تغييـرات مـافوق سـريع زنـدگي                تواند پاسخگوي نياز  پرسش كه چه نوع كالبد و فضايي مي       

هاي مـضاعف    تا در آينده آشفتگي     بوده مهم اين است كه امروز به فكر فردا       . د، مسئوليت بزرگي بر دوش نخبگان جامعه است       كنمي
هاي زندگي ما، از اقتصاد، سياست و فرهنگ گرفته تـا هنـر و معمـاري را                 هايي كه همه جنبه   ها و سردرگمي  آشفتگي .به دنبال نيايد  

  .تحت تاثير قرار خواهد داد

  
  

  
 

هاپي نوشت  
مدرنيته وضعيت و حالتي است كه در تاريخ اتفاق افتاده و نوعي نگرش به هستي و زندگي است، ولي مدرنيسم ايدئولوژي و بنا به رويكردي، فهم مدرنيته                            -1

  .)18 ،1383قباديان ،( از خودش است
2- Durkheim 
3- anomie 

4- high-rise  
5- sky-scraper 

6- network society 
7- collective intelligence 
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 جامعه سنتي
 معماري سنتي

فضاي پويا ، زمان ساعتي، زندگي بر 
 اساس معيارهاي سنت

جامعه صنعتي
 معماري مدرن 

و يكنواخت، همزماني، ماده گرايي، فضاي ايستا  
 زندگي ماشيني

 جامعه شبكه اي
 معماري؟ 

زدايي، زندگي در  ماده ي زماني ،زماني، بها، همفضاي جريان
 فضاي مجازي
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