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  تحليلي از معماري معاصر ايران در رويارويي با پديده
 *  جهاني شدن

 
      ***دكتر اكرم حسيني* *دكتر فرح حبيب

  19/05/88: الهـ  تاريخ دريافت مق
                                        16/01/89: تاريخ پذيرش نهايي

  
  
  

  چكيده 
  
هـاي  ت گسترده ناشي از ارزش هاي انقالب، همچنين نفوذ انديـشه          پس از پيروزي انقالب اسالمي وقوع تحوال          

هـاي  هايي متفاوت با فرهنگ سنتي جامعـه، سـبب ايجـاد دگرگـوني            تكثرگراي پست مدرن غربي و توليد پارادايم      
هـاي نظـري و     در پي انقالب فرهنگي، فقدان تحرك قابـل مالحظـه در فعاليـت             .بسياري در حوزه معماري گرديد    

گيري نظريات معماري سبب گرديد طراحان آن در پي ايجاد نسبتي نوين بين سـاختار و                ز بستر شكل  ني پژوهشي و 
هـا بـر روي همـان       بديهي است كه ايـن خواسـت      . گام با شرايط نوين جامعه باشند     ها هم محتواي آموزشي دانشگاه  

               عمـومي جريانـات     ايـن امـر در تناسـب بـا روح         . كـرد شدند كه شـعارهاي انقـالب مطـرح مـي         محورهايي طرح   
اين پژوهش به تبيـين      .كردهويت طلبانه معماري، ضرورت تغيير برنامه آموزشي معماري را نيز به جديت طرح مي             

               طلبانـه آن در برابـر پديـده اي بـه نـام           رويكرد معماري ايـران در دوره بعـد از انقـالب و تحليـل اهـداف هويـت                 
  . آوري ارتباطات و رايانه خواهد پرداختجهاني شدن، ظهور فن

  
 
  

   واژه هاي كليدي
  شدن، فن آوري ارتباطات، رايانهمعماري معاصر ايران، جهاني

  
     مـشاوره    حبيـب و  فـرح بـه راهنمـايي دكتـر    »هاي معماري معاصر ايـران تدوين گرايش تبيين و« با عنوان    نگارندهاين مقاله از رساله دكتري      * 

  .تصام استخراج گرديده استدكتر ايرج اع
  )مسئول مكاتبات(. ايران تحقيقات تهران، واحد علوم و ،دانشگاه آزاد اسالمي دانشيار دانشكده هنر ومعماري، **
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  مقدمه
هاي خود نفي كرده بود، شايد بتوان گفـت كـه از            مندي را از شمول آرمان    جا كه معماري مدرن مرزهاي جغرافيايي و تاريخ        از آن   

گرايـي  انمنظر نهضت معماري مدرن، تاريخ و جغرافيا به مثابه شروط اصلي فرهنگ انساني نسبت بـه نـورآوري فـن آورانـه و بيـ               
انتزاع و مجردسازي معماري مدرن در نقطه مقابل فرهنگ ديرين معماري، كـه             . به سزايي در تكوين معماري ندارند      تجسمي تاثير 

گرايـي معمـاري    توان گفت كه انتـزاع    همچنين مي . منبعث از تكوين تاريخي عناصر آن در بستر جغرافيايي خاصي است، قرار دارد            
، زباني كه طي تاريخ هم پاي ساير جوانب تمدن انساني تكوين يافته و نهـضت معمـاري مـدرن بـا                      مدرن نفي زبان معماري است    

در ايـران نيـز      .)3،  1385انـصاري، (روي گرداني از آن، گويي واژگان زبان معماري را تا حد عناصـر پايـه تجـسمي تقليـل داده اسـت                       
گـرايش بـه   . هاي معماري معاصردر دهه هـاي اخيـر اسـت    ين شاخصهتر ها از اصلي گرايي، التقاط و تعدد ديدگاه    گرايي، كثرت   تنوع

در اكثـر مـوارد بـدون       . سمت ديدگاه جهاني گرا در معماري با جدايي و انفصال از گذشته و تاريخ رو به سوي معماري جهاني دارد                   
. ورانه و سطحي آورده است    هاي جهاني، معمار ايراني رو به تقليدي كورك       هاي نظري و شناخت دقيق مفاهيم فكري گرايش       آگاهي

شود در برداشت سطحي از آثار جهاني نيز به يـك         اي منسجم در ذهن معماران حتي موجب مي         گيري يك بنيان انديشه     عدم شكل 
هاي  در اين نگرش الزامي در توجه به داشته. هاي شخصي،كثرت گرايي و التقاط را دامن بزنند      شيوه بسنده نكرده و با اعمال سليقه      

   .)9-10،  1387محمـودي، ( گيـرد   سويي با معماري روز جهاني و فردگرايي و خود محـوري مـالك قـرار مـي                  شود و هم    نمي  ديدهگذشته  
ناتواني در ايجاد سبك معماري كه از يك سو در راستاي معماري             .سازندآوري رايانه نيز بستر اين برخورد را مهيا مي        فن ها و رسانه

تداوم خود را با معماري تاريخي كشور حفظ كنـد و            سويي ارتباط و   كنندگان باشد و از   متغير استفاده روز بوده و پاسخگوي نيازهاي      
متفكـران ايـن    انديـشمندان و  حتي بتواند در صحنه جهاني نيز حرفي براي گفتن داشته باشد همواره سبب دل مشغولي بسياري از       

  .دوره گشته است
  

  روش تحقيق
ماخذ مرتبط با    مطالعه منابع و   در قسمت اول پس از بررسي و       .باشدروش انجام پژوهش در اين مقاله روش مشاهده وتحليل مي           

بندي طبقه ها در معماري جستجو،   موثره آن  هاي آموزشي عوامل و عناصر    ريتئو ها و رسانه موضوع پژوهش از جمله جهاني شدن،     
 تـاثير  هـاي مختلـف طراحـي وآمـوزش،       درگيري مستقيم با گروه    هاي طراحي و  مشاهده نمونه  در مرحله بعد با    .گرددتحليل مي  و
  .گرددص ميتحليل قرار گرفته و حدود هر يك مشخ متغيرهاي شناخته شده مورد ارزيابي و ها ولفهؤم
  

   ،كنشي خارجي در آموزش معماري1شدن جهاني
جهـاني   .منعكس كننده ارتباطات همزمان جهـاني اسـت   وصنعت ارتباطات جهاني   جهاني شدن به مفهوم جديد، محصول ظهور        

 فرآيند بـا در اين  .آوردمي هاي مدرن درسطح جهان به وجوداساس ارزش بر اي راعام گرايي فرهنگي گسترده وهله اول، شدن در
 هـاي  هويـت  مـرتبط كـرده و   يكـديگر متـصل و   اقصي نقاط دنيا به ها را درانسان مكان، شكستن مرزهاي محدود به زمان و هم

 جوامـع گونـاگون   ،فراگيـر شـدن جهـاني شـدن     و ظهور پيش از .نمايدفرسايش و اختالل مي درون مرزي را با گذشت زمان دچار 
هـاي   اما پديده جهاني شدن با شكستن مرزهاي ساختگي و تسخير جهان موجـب ادغـام نظـام                 ،دداراي انسجام و يكپارچگي بودن    
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 و ايـن    شـد ها ودر انتها اضافه شدن معناهايي كه محصول مدرنيته و جهاني شـدن هـستند                هايي از اين نظام   معنايي، حذف بخش  
 موجب گسترش   ،رگوشه وكنار جهان هدايت كرده    هاي مشابه د  هاي معنايي و هويت بخش را به سمت يكسان سازي با نمونه           نظام
از سوي ديگر، جهاني شدن به معنـاي توسـعه          . )1374تافلر،  ( گرديدهاي عام و جهان شمول براساس فرهنگ جهاني مدرنيته          ارزش

 و  جـدا از نظريـات     .شـده اسـت   مختلف  قلمروهاي   به بازسازي توليدات جديد در     هاي مادي و معنوي است كه منجر      جهاني مقوله 
بـه ويـژه دركـشورهاي       هاي متفاوت و حتي متناقض مطرح در مورد فرآيند جهاني شدن، تاثيرات شگرف آن بـر فرهنـگ،                   ديدگاه

گـرا  گرا و محلياي است كه سردرگمي ميان دو ديدگاه جهاني    شرايط امروز جامعه ايران به گونه     . جهان سوم غير قابل كتمان است     
 بسياري از موارد در وجود هر فرد قابـل شناسـايي اسـت و نوسـان ميـان سـنت و       تضاد در سردرگمي و. هاست از بزرگترين چالش  

در خود نهان دارد حركت فرهنگ ايراني بـه طـور اعـم بـه سـوي فرهنـگ                    تضادي عظيم را   تجددگرايي ايراني معاصر   مدرنيته و 
هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي،        اري ظرف فعاليت  چرا كه معم  . آورد  جهاني، خواه ناخواه كشش به سمت معماري جهاني را به دنبال مي           

گردد و گرايش فردي ايرانـي        سياسي و اقتصادي است و تحت تاثير اين تغييرات متنوع و پرشتاب دچار دگرگوني و تاثيرپذيري مي                
مكان  موجب جدايي فضا از تواند نهايت مي در كشاند و به سوي انساني جهاني، حركت ساير توليدات و محصوالت را به آن سو مي            

  . )9-10، 1387محمودي، ( هاي پيوند زننده فضاي اجتماعي با مكان و سرزمين گردد گسستن رشته و
عدم قطعيتي دچـار گـشته كـه گـويي در            تعادلي و   ايران معاصر با وجود فرهنگ و تمدن عظيم و شكوهمند گذشته، به چنان بي               

حربـه و     از طرفـي سـيلي بـي       هاي گذشته خـويش بمانـد و        ت و سنت  بند اعتقادا خواهد پاي   از طرفي مي  . است   مخمصه گرفتار آمده  
تـر    از اين رو هر روز پيوندهايش با گذشته سست        . هاي جهاني، پيرامون وي در گذر است        فراگيرازحوادث، رخدادها، خبرها و نوآوري    

رزخي بين سنت و مدرنيته بـه سـر         شدن، در ب    ايران در برزخي بين بومي ماندن و جهاني       . يابد  گرديده و از آينده هراس بيشتري مي      
برد و اين در حالي است كه هنوز بسياري، درك و تصور روشني از اين مفاهيم ندارند و اين مساله باعـث گرديـده نـه فرهنـگ                 مي

 بـه گفتـه رامـين جهـانبگلو، از دو وجـه        . شـوند   ها به طور كامل شـناخته       ايراني در روندي نامنقطع، استمرار يابد و نه ديگر فرهنگ         
برده ولي به     مدرنيته يعني عقل ابزاري و عقل انتقادي، ايرانيان به عقل ابزاري پرداخته، از نتايج توليدات فكري و ابزار جهاني بهره                     

  .)403، 1384جهانبگلو،(اند  هاي در پس آن توجهي نداشته يا آن را مورد تحليل قرار نداده انديشه معاني و
  

   معاصر ايرانهويت طلبي واكنشي داخلي در معماري
خاص نگري هاي فرهنگي واكنشي بود كه در مقابـل نفـوذ فرهنـگ جهـاني                 در غالب كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران،          

اصالت در معماري كه مدتهاست سبب توليد نظريات وگرايشات مختلفي از جمله منطقه گرايـي و                 توجه به هويت و   . متجلي گرديد 
اين نوع استفاده از منابع و فرهنـگ ايرانـي    .طراحان ايران بوده است  اي از نظريه پردازان و    غه عده همواره دغد  بوم گرايي گرديده،  

             . هـاي مختلفـي، مـورد تجربـه و آزمـايش درآمـده اسـت       ها و روش  تالش و جستجوي تدريجي اما مداوم بوده است كه با تكنيك          
هاي تجربي در ايجاد فضاي آشنايي معماري از يك سو و استفاده             تا روش  هاي الحاقي و نمادين در سطح و حجم معماري        از روش 

ضمن آنكه همه تـاريخ     . هاي بيان مستقيم تا تجريد و تداعي غيرمستقيم جملگي در اين مسير مورد استفاده قرار گرفتند               از تكنيك 
  2.ان اخير منبع تغذيه آن بوده استترين دوران تا دورمعماري ايران از كهن
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هاي پايدار سنت، مفاهيم ازلـي و ابـدي معمـاري مـستتر در تـاريخ،      وزه آموزش معماري بازگشت به خويشتن، احياي ارزش  در ح   
 هاي نظـري در آمـوزش،     محتواي برنامه آموزشي را از نگاه طراحان انقالب فرهنگي معطوف به اهميت دادن به كنكاش               ساختار و 

اي منظـري ملـي و منطقـه       هاي پيش از مدرنيـسم از     ي تاريخي معماري دوره   هاآموزش معماري با فرهنگ خودي و بررسي       پيوند
 نشان از توجه به ايـن مـساله در مبـاني برنامـه آمـوزش        1363  سال اد انقالب فرهنگي  ستنامه  بريت در مقدمه    وهژه  جود وا و .كرد

هرچنـد رواج  . مـي گـردد  ي دنبـال  معماري اسالم  جستجوي هويت در روند آموزشي از طريق تاكيد بر   متعاقباً .جديد معماري است  
 كه از طريق آشنايي فزاينده دانشجويان با اين گرايش ها به وسيله مراجعـه بـه                 1360هاي پست مدرنيسمي تا اواسط دهه       گرايش

 كـه بـا تغييـر      دانـشگاهي هاي معماري تا حدودي مورد مقاومت بافت جديد         به كارگيري آنها در طرح     نشريات خارجي و   مجالت و 
 از پيش شكل گرفته كه بتواند نظرياما به دليل فقدان بنياد     گيرد،قرار مي  آموزش معماري به امر آموزش مشغول بوده اند،       ساختار  
هـاي رايـج   هاي به اصطالح سـنتي معمـاري يـا پـذيرش گـرايش      راه حل مشخص شامل پيروي از سبك دواي غير از     تازه گزينه

        . متـداول مـي شـود   60 اجتناب ناپذير در طرح هاي معماري از نيمه دوم دهـه  درغرب مطرح كند، پست مدرنيسم به صورت شيوه  
      اكتفـا بـه رجـوع بـه تـصاوير و           هاي معماري غرب و   ها وگرايش مناسب از محتوي جريان    كافي و نظري  اين امر كه بدون آگاهي      

هاي منطبق با شرايط فرهنگي    احداث نظريه  يري و هاي آموزشي را در پي گ     دشواري با استفاده از اطالعات دست دوم همراه است،       
  3.كندهاي مطروحه از بعد هويتي دچار اشكال ميآرمان و
ولي عالوه بر مساله جنگ كمبود منابع به زبان فارسي و مدارك مكتوب و مدوني كه در راستاي تامين اهداف برنامـه باشـد و                         «   

شود كه   تدريس و تفهيم معماري و فرهنگ اسالمي داشته باشند، باعث مي           باالخره كمبود مدرساني كه آگاهي و توان كافي جهت        
اسـتفاده از منـابع هنـري و علمـي          . هاي اروپايي و آمريكايي متوسل شوند     دانشجويان به تنها مرجع مطمئن يعني مجالت و كتاب        

يك پايگاه تئوريك و وقـوف كامـل از         اشكال كار در اينجاست كه بدون داشتن        يول. خارجي هرگز مذموم نبوده و بسيار مفيد است       
 به عنوان مثال مطالعه شرح دروس       )1,1374اعتصام،  ( ».شودچگونگي تحوالت و مفاهيم معماري به تقليد سطحي از آن پرداخته مي           

 برنامـه  دهد كه فاصله زيادي بين دو      آمده است نشان مي    1375 و   1363هاي مصوب    آن گونه كه در برنامه     4مباني نظري معماري  
هـا برمبنـاي آن تعريـف       اي كه در ابتدا اين درس     بنابراين فرضيه . شود وجود دارد  آنچه در چارچوب اين درس تدريس مي       مذكور و 

   .)1378اقبالي،(شده بودند، صرف نظر از ترديد در عملي بودن كل برنامه درس نتوانسته است مورد اثبات يا نفي قرار گيرد 
افـزايش سـاعات درسـي      جهت دهي آن به سمت دروس اصلي وپايه اي اين رشته و            شگاهي و هاي دروس دان  بازنگري سرفصل   

         سبب شـناخت عميـق تـر ايـن معمـاري توسـط دانـشجويان               ) معماري جهان ومعماري معاصر    دروسي مانند آشنايي با   (اين دروس 
  .گيردشكوه گرافيكي آنها را الگو مي ،به شناختي بسيار سطحي از آنها رسيده دانشجو درصورتي كه درحال حاضر .گرددمي
  

  بررسي نقش رسانه ها و رايانه در شكل گيري معماري معاصر ايران
ترين زمان، عامـل عمـده شـكل دهـي تجربـه در               اي ديگر در كوتاه     ها در دنياي امروز با اتصال هر نقطه از جهان به نقطه             رسانه  

ها تاثيرگذارده و به تبع آن      هاي گوناگون زندگي وارد شده، بر افكار و اعمال انسان          اي كه در زمينه     تجربه. اند  مقياس جهاني گرديده  
ي آورانه دنياي مدرن، جهان امروز ، عرصه      فن با گسترش اصول فكري و نوآوري هاي علمي و         .است  واجد پيامدهاي مختلفي بوده   

اي از ارتباطات جهاني قرار گرفته كه         ن جريان پيچيده  زندگي اجتماعي انسان معاصر، در چنا     . است   ها گرديده   حضور قدرتمند رسانه  
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33  
  تحليلي از معماري معاصر ايران در رويارويي با پديده جهاني شدن

  

 

هـا در جريـان ايـن ارتباطـات پيچيـده،             هـا و تمـدن      فرهنـگ . سـويه بررسـي كـرد      توان آن را به صورت خطي و يـك          ديگر نمي 
       كـه بـا    اي دانـست      تـوان گـستره     به اين ترتيب جهاني شـدن را مـي        . اند  هاي زيادي را متحمل شده و بعدي جهاني يافته          دگرگوني

اي تغيير داده كه دسترسـي        هاي ارتباطي، مفاهيم زمان و مكان را به گونه        ها در حكم واسطه     هاي نوين ارتباط و حضور رسانه     شيوه
ها اين امكان فراهم شـده   به اين ترتيب براي انسان. است  پذير گرديده ترين زمان، امكان  به اطالعات از هر نقطه از جهان در كوتاه        

اين امر در صورتي مثبـت و سـازنده اسـت كـه افـراد ايـن                 . عملكردها و رخدادهاي گوناگون در ساير نقاط جهان آگاه شوند         كه از   
ي ارتباطي نقش فرستنده را نيز براي ديگـران         اطالعات را به درستي دريافت كرده، در وجود خود دروني ساخته و بتوانند در چرخه              

                  هــا صــورت خواهــد گرفــت هــا و تمــدن ذيري انفعــالي و تقليــدي از ديگــر فرهنــگدر غيــر ايــن صــورت تاثيرپــ. باشــند داشــته
  .)52، 1385علي محمدي، (

المللي در زمينه هنر، ادبيات، علم، فلـسفه          يكي از مسايلي كه جامعه امروز ايران با آن درگير است دوربودن از رويدادها و وقايع بين                
 ها در مرتبه مصرف كننده و نه توليـد كننـده جهـاني قـرار گرفتـه                  گر ايران در تمامي اين حوزه     به عبارت دي  . و حتي سياست است   

گيرنـد ولـي شـركت     دي مـي    وي  ي و دي    اكثر جوانان ايراني اطالعات امروز جهان را از طريق اينترنت يا ماهواره و يا سي د               . است  
جـذابيت،  . )59،  1382، و همكـاران   بهنـام ( جهـاني دسـت دوم هـستند       يعني شهروند  گيري دانش جهان ندارند،     مستقيمي درروند شكل  

 اينترنت به همراه عدم نياز به دانش تخصصي سبب فراگير شدن استفاده از              عمدتاً هاي جهاني و  سهولت استفاده از رسانه    سرعت و 
معـاني   زيادي از استفاده كنندگان،شنيداري آن توسط تعداد  اما به دليل عدم دانستن زبان گفتاري و. آن در سراسر دنيا گشته است    

گردنـد و ايـن موجـب برداشـت هـاي          مفاهيم در غوغاي تصاويري كه خبر از هرچه بيشتر مدرن شدن جهان دارند، مدفون مـي                و
  )1 شكل( .گرددسطحي وصوري مي

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  گاننگارند :ماخذ                                                           ها در شكل گيري معماري معاصر ايران تاثير رسانه-1شكل 

  
گرافيـك  . گيري دخالت رايانه در روند طراحي معماري اسـت     گردد، اوج واقعه پيچيده ديگري كه در معماري معاصر موثر واقع مي           

اصطالحات ديگري از اين قبيـل       ل و معماري ديجيتا  معماري مجازي و   معماري فراكتالي،  معماري متا،  معماري فرا فضا،   اي،رايانه
نرم افزارهـاي   . شودهمگي از جمله دستاوردهاي استفاده از رايانه در رشته معماري است كه هر روز بر دامنه كاربرد آنها افزوده مي                   

معماري 
 غرب

معماري 
 ايران

 رسانه ها

 وحدت

 گسست گسست

انونيك
 فراكانوني
 مفهومي
 اجتماعي

 وحدت
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34  
يب و دكتر اكرم حسينيدكتر فرح حب  

 

ظيـر    در مراحل كيفي تر نيز ن       6وخلق ساختمان هاي مجازي    5سازي اطالعات، سه بعدي سازي      كشي، مدل   معماري عالوه بر نقشه   
  .كنندايفا مي روابط عملكردي و ارتباطات اجزاء نقش چشمگيري در روند خلق اثر زيبايي فرم،

  .به طوركلي مي توان كاربردهاي رايانه را در معماري به دو دسته تقسيم كرد
امعـه شناسـي،    ج مـصالح،  :نظيـر  .گيـرد استفاده قرار مي   مورد طراحي، هاي مختلف دخيل در   در زمينه  :7فن آوري اطالعات   :الف

 با برهم كنـشي متقابـل،      آوري اطالعات توانسته است چندين جنبه جديد را به معماري ببخشد و           فن. فرهنگ اقليم، مردم شناسي، 
ايـن افـزايش     .وكـار دارد   معماري روز به روز براي توليد فراورده اش با دامنه وسيعتري از داده هـا سـر                . بينش وابزاري نو بيافريند   

هـا و  هـاي بيـاني داده  پيـدايش نـرم افزارهـا و سيـستم     .كاهـد ها، توانايي پايش وكنترل وي را لحظه به لحظه مـي روزافزون داده 
هـاي پيـشين، ولـي منطبـق        هـاي سيـستم   هاي معماري متكي برشـالوده و توانـايي       ها در زمينه  پايش آن  ساماندهي و  اطالعات و 
اين نـرم افزارهـا      .سهولت را در ابزار پيشين در برابر معمار نهاده است          ومكاني   جويي زماني و  هاي ديجيتال، نوعي صرفه   برسيستم

   هـاي پيـشين شـوند و بـار منطقـي فـضاي معمـاري را بـه دوش بكـشند                    اند جـايگزين حجـم وسـيعي از سيـستم         تقريبا توانسته 
   .)25، 1381بذرافكن،(

 هاي طراحـي، عناصـر و     معماري داخلي، ايده   ضي،دانش ريا  تركيب احجام،  ها،تركيب رنگ   شناخت و  :8مدلسازي رايانه اي   :ب
         باشـند كـه بـه وسـيله        بـرآورد و كـارگروهي از جملـه عـواملي مـي            ،)اقليم آكوستيك،( تنظيم شرايط محيطي   جزئيات ساختماني، 

ش سـرعت رونـد   به اين ترتيب ابزارهاي الكترونيكي بـا قـدرت خـود در افـزاي     .اندگيري داشته اي پيشرفت چشمسازي رايانهمدل
هاي سه بعدي مجازي، از طرف خيل عظيمي از معماران مورد توجه و استقبال قـرار گرفتـه و باعـث    طراحي و امكان آفرينش فرم  

ها متوجه ابداع و خلق آن دسته از فرم ها و فـضاهايي شـود كـه بـا طراحـي دو       نقشه گرديدند تمركز معماران از ترسيمات و تهيه
ايجاد اين فضاها در رايانـه در حكـم راهـي اسـت كـه بـه                 . رداختن به آن محدود و در مواقعي ناممكن بود        بعدي بر كاغذ، امكان پ    

مـساله مهـم در اينجـا ايـن     . 9گيري است جهاني شدن منجر شده، چرا كه از ميان ساختار انتزاعي آن دنياي جديدي در حال شكل   
شوند و بـا خوشـحالي    آوري رايانه مخفي مي   ي از معماران پشت فن    اين ادراك و دريافت جديد در معماري، بسيار        است كه با وجود   

چنين كساني رايانـه     .كشند تا با اين كار كارفرمايان را اغوا كنند        هايشان مي لباسي از تصوير مجازي در لعاب ديجيتالي بر ساختمان        
را نيـز دچـار      باشـند  به تشخيص مسائل نمي    افرادي با آگاهي كمتر كه قادر       عظيم و باشكوه مي بينند و      10را همانند يك اير براش    

متعارف گشته و همين امر باعث گرديده كه         و مجازي مسئله اي معمول و      11به عبارتي امروزه كلمه فضاي سايبر     . سازنداشتباه مي 
  .)91-92، 1385محمدي، علي( 12در مواردي به طور نادرست مورد استفاده قرار گيرد

 يا »هاي كالبديمدل«خلق فضا بدون استفاده از  آوري پيچيده گرافيكي رايانه به معماري وفن ات وطراحان با استفاده از امكان  

هاي پيچيده ماهيت بصري ايجـاد كننـد و امكـان تخيـل و     توانند براي محيطاز آن طريق مي   يابند و دست مي » هاي رايج ماكت«
و » معماري پس از هندسـه «، »فضاي گرافيك« ،»فولدينگ« از قبيل عالوه بر آن اصطالحات يا مباحثي   .تصور فضا را باال ببرند    

هاي مبحث ديكانستراكشن در معماري است كه در مباني         اند، همگي دنباله  كه در اين دهه به معماري معرفي شده       » مكتب ماهي «
 هر چيـز تحـت تـاثير امكانـات     ها شايد بيش ازاين گرايش. پردازندجستجو و ابداع مي  بصري و بنيادهاي هندسي معماري به نقد،      

آوري اين خود در واقع، توسعه ديگري از معماري بـر اسـاس فـن           . افزاري رايانه قرار دارند   افزاري و نرم  آوري سخت توسعه يافته فن  
 گ،به عنوان نمونه در معماري فولـدين       .داردهاي معماري نقش غير قابل انكاري به عهده       رايانه در پيشرفت بعضي از سبك     . 13است
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35  
  تحليلي از معماري معاصر ايران در رويارويي با پديده جهاني شدن

  

 

فقـط بـا   تغييرشـكل   ايـن انتقـال و  . هاي مياني را براي انتقال نرم يكي به ديگري انجام دهد    قادر است بين دو شكل، شكل     رايانه  
  )2شكل .(قابل اجرا استاستفاده از رايانه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  گاننگارند :ماخذ                                     ن                جايگاه مولفه هاي مذكور در تحليل معماري معاصر ايرا-2شكل 
   

  
گيري پارادايم عصر اطالعات مبني بر طرح محاسباتي كردن عملكردهاي ذهنـي انـسان و همچنـين توليـد و     با شكل ايران، در   

يت، روي آوردن بـه كـاربرد       يكي از تبعات چشمگير ايـن وضـع       . انتشار انبوه اطالعات، رايانه به اسطوره اين دوره تبديل شده است          
افزارهـاي ترسـيمي و     بـه سـرعت از نـرم      ) شمـسي  (70دفاتر معماري ايران در طـي دهـه         . رايانه در عرصه طراحي معماري است     

هـايي بـا ميزهـاي    هاي معماري بهره گرفتند و با مسابقه آشكاري اين امر به تغيير چهـره دفـاتر از آتليـه    گرافيكي براي ارائه نقشه   
كـشي معمـاري در     به طوري كه ديگر اثري از ابزارهاي سـنتي نقـشه          . اي منجر شد  كشي به دفاتري با تجهيزات رايانه     همتعدد نقش 

 ارائه طرح معماري بصورت سنتي، فرايندي بود كه نقش مهمي در خلق و ارائه طرح معماري داشـت،           .شوددفاتر طراحان ديده نمي   
     و سـاختار يافتـه   ) هـا اسـكيس (گـرفتن ترسـيمات سـاختار نيافتـه     اوبي از شـكل بدين ترتيب كه نسبت طرح با شخص طراح، با تن    

گيري از اين فرايند قادر به فرافكني تفكرات خالقه،         طراح با بهره  . گرديدبرقرار مي ) هاماكت(ها  يا ساختن مدل   و) پالن، نما، برش  (
در اين مسير، اسكيس و ترسـيمات  . داد تا به طرح نهايي راهبر شود شد و نهايتاً به آن تخيالت سامان مي       ارزيابي و مطالعه آنها مي    

شد و مدرسين معماري براي     العاده داشت كه بخش مهمي از سنت آموزش معماري معطوف به يادگيري آن مي             دستي اهميتي فوق  
هـا  بتدا با مقاومت دانشكده   اي وارد شد، ا   گسست از اين روش كه به تدريج در فضاي حرفه         . آن جايگاه و اهميتي خاص قائل بودند      

دانشجويان  بسياري از طراحان و .)19 ،1385انـصاري، (ارائه آثار دانشجويان پديدارشد  ها و نيز در   روبرو گرديد، امابه تدريج دردانشكده    
ايجـاد تاثيرهـاي     ،هايـشان نظير ارائه پوستر مانند وگرافيكي طـرح       به وسيله امكاناتي كه استفاده از رايانه برايشان به ارمغان آورد،          

 جهاني شدن

 معماري معاصر ايران

 مدل سازي رايانه اي

يداخلكنشوا  

 كنش خارجي

 فن آوري اطالعات

ايانهنقش ر  

سانه هانقش ر  

 هويت طلبي
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36  
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سـعي در مخفـي    يـا كارفرمايـان اسـتفاده كـرده،     به عنوان ابزاري براي قانع كردن استادان و ارائه از اين امكان،   جذاب در طرح و   
 )3شكل( .هاي طرح خود در زير پوششي از ارائه فن آورانه دارندكردن ايرادها وكاستي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  74-84 در دهه گيري ابزار گوناگون در ارائه آثار دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزروند به كار -3شكل 
  151، 1385علي محمدي، :ماخذ

  
  

  گيرينتيجه
  
هايي است كـه منتقـدان و       حرفه معماري، تجارب معماري غرب و نقدها و نظريه         هاي معماري  و   اگر منبع تغذيه فكري دانشكده      

دهي اصلي دانشجويان و معماران جوان را به        جهت ها به ايران وارد گشته،     به وسيله رسانه   عمدتاً نويسند و ان غربي مي  نظريه پرداز 
به اين دليل است كه در داخل كشور تجربه معماري قدرتمندي كـه از خـود تغذيـه كنـد و منبـع نظريـه پـردازي                            گيرد،عهده مي 

  . كندمي ا اليه معموال سطحي تجارب ونظريات غربي پربه ناچار اين خال ر مستقلي شود، نداريم و
 ناشي از دستاوردهاي دنياي امـروز و       با تحوالت گسترده جهاني،    معماري معاصر ايران كه ريشه عميقي در معماري گذشته دارد،           

 را بـه دليـل قيـود و       بشر امروزي اولويت سـنت       .شود همراه است  هاي جهاني كه به سرعت متعلق به تمام عالم بشريت مي          آرمان
  .اي قدم به دنياي امروز بگذاردشادمانه توانسته با آزادي وهم انگيز و هايش در هم شكسته ومحدوديت

 دوبعدي دستي

سه بعدي دستي

دوبعدي اتوكد
سه بعدي اتوكد

 ماكت
سه بعدي پشرفته

 فن آوري
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  تحليلي از معماري معاصر ايران در رويارويي با پديده جهاني شدن

  

 

اي از وابستگي عاطفي به     انسان امروزي را در حالت دوگانه      هاي تازه، شيفتگي نسبت به ارزش    هاي گذشته و  ترديد پذيري ارزش    
جمعـي خـويش وادار      درك هويت فردي و    جوي معناي حيات و    پيوسته وي را به جست و      ده و شوق نصيب آينده قرار دا     گذشته و 

   .تقليد ازآن نيست به منزله تكرار و ديرينه، توجه به اين معماري اصيل و مطالعه و .كرده است
 .اري معاصـر باشـد    تواند راهگشاي روشي اصولي براي طراحي معم      نمي پاس داشت معماري و فرهنگ گذشته،      مطالعه، تحليل و    

هـاي امـروزه فاصـله      نوعي حركت عاطفي محسوب شده كه از واقعيـت         كالبد معماري تاريخي،   زيرا ايستا ماندن  و توجه به فرم و        
توان از معماري به مفهوم جهاني آن سخن گفت كه ساختمان مورد نظر حاكي از نوعي پيشرفت فرهنگي و                   زماني مي . زيادي دارد 

  )1جدول .(اني باشدمعمارانه در سطح جه
  
  

  گاننگارند :    ماخذ                                                          غرب       هاي معماري از معماري ايران و ميزان تاثير پذيري دانشكده-1دول ج
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاپي نوشت

  
1- Globalization   انگليسي برگرفته از واژه در زبانGlobal ،جهاني است سراسري و به معني يكپارچه.  
  .مراجعه كنيد به رساله دكتري نگارنده براي اطالعات بيشتر -2
حتي شايد اشكال اساسي را بايد در مباحث و دروس تئوريك و بـه ويـژه تئـوري معمـاري              . شوداين دشواري فقط به دروس عملي معماري محدود نمي         -3

نظـر از اينكـه   بيني شده بود و در حال حاضر به يك قسمت كاهش يافته است، صرفدروس مباني نظري معماري كه ابتدا در دو قسمت پيش    . تجو كرد جس
قطـه  هـاي تطبيقـي، ن  در اين درس طي بحـث . گيري جدي قرار مي گيرداي با دروس عملي مي باشد كمتر مورد توجه و پي       فاقد پيوند الزم از لحاظ برنامه     

گردد و نقاط مثبت و منفي آنها با توجه به مباني اعتقادي اسالمي مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار     نظرهاي متفاوت موجود در عرصه معماري جهان مطرح مي 
 .)1363 ،الب فرهنگياد انقستنامه بر(  گرددي منجسم و قوام يافته مبتني بر مباني اسالمي نيز ممكن مياگيرد و از اين طريق دستيابي به نظريهمي

ها با توجه به مباني گردد و نقاط مثبت و منفي آنهاي تطبيقي، نقطه نظرهاي متفاوت موجود در عرصه معماري جهان مطرح ميدر اين درس طي بحث -4
  گـردد تني بر مباني اسالمي نيز ممكن مي      ي منجسم و قوام يافته مب     گيرد و از اين طريق دستيابي به نظريه ا        اعتقادي اسالمي مورد تجزيه و تحليل قرار مي       

  .)1363 ،اد انقالب فرهنگيستنامه بر( 
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يب و دكتر اكرم حسينيدكتر فرح حب  

 

  
5- 3D Max  
6- Virtual 
7- Information Technology (IT) 
8- Modeling 
9- http:/www.karl chtm -2006 
10- Air brush 
11- Cyber space  
12- http://www.Architecture in the bitstream.htm-2006 

 
  .هاي جديدمي توان از بهرام شيردل و فرشيد موسوي نام برد از معماران ايراني گرايش -13
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