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سـير تحـوالت فرمى در طراحـى معمارى بناهـاى فرهنگى در 
معمارى معاصر ايران
(سه دهه ى پس از انقالب اسالمى)*  
دكترايرج اعتصام**، دكتر رضا فرمهينى فراهانى*** ، دكترسيد رحمان  اقبالى****
 
، دكترسيد رحمان  اقبالى**** دكترايرج اعتصام**، دكتر رضا فرمهينى فراهانى***

تاريخ دريافت مقاله:      1391/07/10
تاريخ پذيرش نهايى:     1391/10/30

 چكيده
تحوالت در معمارى معاصر ايران بر اساس روندى از پيش طراحى شده، رخ نداده است. انقالب اسالمى نقطه ى عطف مهمى در 
اين تحوالت محسوب مى شود كه تحت تأثير آن فرم معمارى نيز دچار تحول شده است. از اين رو در اين بحث سعى شده است 
ــرايط هر دهه و تحليل آثار متعلق به آن دوره، تحوالت و گرايش هاى فرمى در طراحى معمارى با كاربرى فرهنگى  ــى ش با بررس
مورد واكاوى قرار گيرد و با مقايسه نتايج، سير تحوالت شكلى معمارى معاصر ايران طى سى سال پس از انقالب ارائه گردد. با بررسى 
انجام شده مى توان، سه گرايش عمده را در روند تحوالت فرمى در طراحى معمارى معاصر طى سه دهه ى پس از انقالب اسالمى 
مشاهده نمود. آثار دهه ى اول با رويكرد پيروى از الگوهاى شكلِى سنتى، آثار دهه ى دوم با گرايش به معمارى معناگرا و مفهومى 

و آثار دهه ى سوم با گرايش به جهانى شدن طراحى و ساخته شده اند.

 واژه هاى كليدى
معمارى معاصر ايران، انقالب اسالمى، طراحى فرم معمارى، معمارى سنتى، جهانى شدن

 
ــكل گيرى معمارى معاصر ايران- مطالعه موردى 1357 تا  ــاله دكترى رضا فرمهينى فراهانى با عنوان " نقش مبانى نظرى در ش * اين مقاله برگرفته از رس
ــيد رحمان اقبالى است كه در تاريخ 1390/12/1 در دانشكده هنر و معمارى واحد علوم و تحقيقات  ــاوره دكتر س 1387" به راهنمايى دكتر ايرج اعتصام و مش

دانشگاه آزاد اسالمى ارائه شده است.
E-mail: Irajetessam@earthlink.com            .استاد، دانشكده هنر و معمارى، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران **

*** دانش آموخته دكترى معمارى، دانشكده هنر و معمارى، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران.  (مسئول مكاتبات)
 Email: rr_farahani@yahoo.com

**** استاديار دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه بين المللى امام خمينى(ره) قزوين.
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مقدمه 

ــران تحت تأثير عوامل گوناگونى  ــى دهه ى اخير معمارى معاصر اي ط
ــابقات و جوايز  ــگ تحميلى، برگزارى مس ــالمى، جن چون: انقالب اس
ــى جامعه و  ــى عموم ــارى، آگاه ــوزش معم ــعه ى آم ــارى، توس معم
ــت.  ــده اس ــن از تجارب جهانى، دچار تحوالت عمده اى ش متخصصي
در ميان اين عوامل انقالب اسالمى با توجه به ابعاد گسترده ى آن نقطه ى 
ــود. زيرا  ــوب مى ش عطف مهمى در تاريخ معمارى معاصر ايران محس
بسيارى از تحوالت پس از انقالب به ويژه جنگ تحميلى، از نتايج تغيير 
حاكميت سياسى در ايران و تشكيل حكومتى غير وابسته به غرب و شرق 
به شمار مى آيد. انقالب به همراه تحوالت بعد از آن مجموعه شرايطى 
ــاخت كه كليه اقدامات برنامه ريزى شده كشور  را براى ايران فراهم س
ــدند. معمارى نيز به عنوان بازتابى از مجموعه  دچار تغييرات وسيعى ش
ــى و اقتصادى جامعه در  ــى، اجتماعى، فرهنگى، تاريخ ــرايط سياس ش
ــناخت اين تحوالت،  ــت (تقوايى، 1389). ش ــير اين تحول قرار گرف مس
ــازى معمارى معاصر ايران مى تواند در فضاهاى  ــتند س عالوه بر مس
ــاد نوعى نگاه نظام مند  ــى و در جامعه ى حرفه اى باعث ايج آموزش
ــى صرف براى يك  ــردد و معمارى را از طراح ــع به معمارى گ و جام
ــر و داراى هويتى جمعى  ــى از تاريخ معمارى معاص ــا، به بخش كارفرم

ــرزمين تبديل كند (مهدوى نژاد، 1389).  براى مردم يك س
ــى تحوالت معماري در سى سال پس از انقالب اسالمى ايران و  بررس
ــه ى آنها در بازه هاى زمانى ده ساله از آن روى ضرورى به نظر  مقايس
ــد كه هر يك از دهه هاى پس از انقالب داراى شرايطى بودند  مى رس
كه آفرينش فرم معمارى برگرفته از آنها است. در دهه ى اول، پيروزى 
ــد پيش بينى نشده  انقالب، آغاز جنگ تحميلى، انقالب فرهنگى و رش
ــد جمعيت با نرخى معادل 2/6 درصد در اين  جمعيت، رخ داد. تأثير رش
ــى،  ــث افزايش نياز به فضاهاى كالبدى نظير فضاهاى آموزش دهه باع
بهداشتى، تفريحى نظاير آن شد و در دهه هاى بعدى نيز متولدين اين 
دهه متقاضى مسكن و فضاهاى ادارى بودند2. در دهه ى دوم بازسازى سريع 
ويرانه هاى جنگ، توسعه ى فضاهاى آموزشى، گرد هم آوردن انديشمندان 
و اساتيد معمارى و توسعه ى حوزه نشر و رسانه هاى معمارى مورد توجه 
ــابقات معمارى در اين  ــنت برگزارى مس قرار گرفت. همچنين، احياى س
ــزا در تحوالت آينده ى معمارى معاصر پس از انقالب  ــى بس دهه، نقش
ــد كمى و كيفى فضاهاى آموزشى معمارى،  داشت. در دهه ى سوم رش
ــعه ى استفاده از رسانه هايى نظير اينترنت و افزايش سرعت تبادل  توس
ــاوران  ــروژه هايى با مقياس فرا ملى و حضور مش ــات، طراحى پ اطالع
ــزارى جوايز بزرگ معمارى براى  ــاوران ايرانى، برگ خارجى در كنار مش
ــده، در روند تحوالت معمارى و آفرينش فرم و  ــاختمان هاى اجرا ش س

گونه معمارى تأثير گذار بوده اند.

 طراحى فرم هاى معمارى در دهه ى اول : 1357 تا 1367 
پس از پيروزى انقالب اسالمى مردم ايران  در سال 1357، جامعه انقالبى 
ايران كه به دنبال استقرار پايه هاى حكومتى نوين بود، مى بايستى بخش 
ــى اين تغيير حاكميت  قابل توجهى از انرژى خود را صرف تبعات سياس
مى كرد. اما تجاوز آشكار نيروهاى نظامى كشور عراق در31 /1359/06 
ــور را درگير جنگ ناخواسته اى  به ايران (محمد پور ميالني،266،1360)،كش
ــال 1367  ــات آن حداقل تا يك دهه پس از پايانش به س ــرد كه تبع ك
تمامى تحوالت سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى را تحت 
ــغال بخش هايى از جنوب و غرب  تأثير قرار داد (تاجداري،1370،152). اش
كشور و حمله به تأسيسات زيربنايى نظير فرودگاه ها، نيروگاه هاى برق، 
ــكوهاي نفتى و نظاير آن در كنار  ــتان ها، خطوط انتقال نفت و س بيمارس
بمباران مناطق شهرى و روستاهاى مرزى و نا امن كردن مبادى ورود و 
ــرايطي را ايجاد كرد كه حفظ يك وجب از خاك  ــور ش خروج كاال به كش
ــور اولويت اول و آخر دولت و ملت بود (جعفريان، 1371، 174). در چنين  كش
شرايطى صحبت در مورد تداوم سنت هاى معمارى و دستيابى به هويت 
ــب با غناى ميراث كهن اين سرزمين و مباحثى از اين نوع محلى  متناس
ــت. تبعات اقتصادى پس از انقالب و آغاز جنگ و هزينه ي  از اعراب نداش
ــاى عمرانى بخش دولتى  ــه ها، مانع بزرگى در برابر طرح ه اداره جبه
ــد، تخريب پى در پى  ــد و آنچه بيشتر مشاهده مي ش ــوب مى ش محس
بناها و شهرها در اثر جنگ بود. چنين فضاى روحى متالطمى، زمينه ى 
ــازى و هنر نبود و چنين پنداشته  ــبى براى رشد معمارى، شهرس مناس
مى شد كه در دورانى كه جوانان وطن در خون خود غلتيده اند3، صحبت 
ــي نظير مدرن متأخر،  ــس از مدرنيزم و گرايش هاي ــش هاى پ از جنب
مدرن تاريخ گرا، مدرن خاكسترى، مدرن سفيد، واسازى (جنكز، 1376)، 
با بى تفاوتى نسبت به سرنوشت كشور معادل بود. وقوع انقالب فرهنگى 
ــا و تغيير محتوى  ــگاه ه ــال هاى 1359 تا 1363 وتعطيلي دانش در س
ــگاهى (نديمي، 1375) دركنار مهاجرت تعداد قابل توجهى از  دروس دانش
اساتيد معمارى كه سوابق حرفه اى درخشان و مشخصى داشتند، بنيه ى 
ــى را در دهه ى اول پس از انقالب آشكار  علمى و عملى فضاى آموزش

مى سازد. 
ــي كه جنگ تحميلي  ــالمي و با اولويت هاي ــد از پيروزي انقالب اس  بع
پيشروي آن گذاشت مطرح كردن معماري كه متو قبلي نهادهاي حرفه اي و 
آموزشي اش صحنه را ترك كرده بودند، براي وارثان جوان و كم تجربه ي 
اين نهادها بسيار دشوار بود و طبيعي بود كه آن ها نتوانند كشتي معماري 
ــرايط انقالبي به سالمت بگذرانند. معماري در آن سال ها  را از طوفان ش
ــمى، الف1380، 1). نقش و  ــت بزند (هاش در عمل و نظر حرف مهمي نتوانس

دكتر ايرج اعتصام، دكتر رضا فرمهينى فراهانى، دكترسيد رحمان  اقبالى
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صفحات     5-15

شكل 2. نماي شمالي و برش طولي ساختمان ميراث فرهنگي (مأخذ: همان)

سير تحوالت فرمى در طراحى معمارى بناهاى فرهنگى در ...

جايگاه معمار و معمارى در اين دهه نامعلوم بود و معماران نيز در اين دهه 
دچار نوعى رخوت و ركود بودند. بعد از انقالب نيروهاي معماري، هم دچار 
ــدند. جامعه تقاضاي مشخصي از معماران  تفرق و هم دچار كم كاري ش
نداشت. معماران هم پيشنهاد مشخصي براي جامعه نداشتند. با ادامه اين 
وضع كم كم داشت اين احساس پيدا مي شدكه گويا معماري ديگر نمي تواند 
ــته باشد. نقش فرهنگي به اين معنا كه به عنوان يك  نقش فرهنگي داش
عامل بلوغ و رشد جامعه عمل كند و معماران كارمعماري را به يك كاركرد 

اجتماعي اعتال دهنده تبديل كنند (هاشمى، ب1380، 2).
آثار معمارى اين دوران كه تحت تأثير كاهش بودجه هاى عمرانى دولت 
ــت را مى توان به سه دسته  به دليل هزينه هاى اقتصادى جنگ بوده اس

تقسيم نمود.
- پروژه هاى ناتمام پيش از انقالب اسالمى كه در اين دهه تكميل شدند. 
شهر شوشتر نو و ساختمان سازمان ميراث فرهنگى از اين نمونه هستند.

ــط بوده و بيشتر  - پروژه هاى دولتى كه عمدتًا ابعاد آن ها در حد متوس

شامل توسعه ى فضاهاى ادارى مى شود. 
ــتر موارد با كاربرى مسكونى  - پروژه هاى بخش خصوصى كه در بيش

ساخته شده اند.

 نمونه موردى: ســاختمان ســازمان ميراث فرهنگى و 
گردشگرى و صنايع دستى كشور

 در اين بخش ساختمان سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به عنوان 
ــاختمان هاى  ــت. س يكي از آثار اين دهه مورد پژوهش قرار گرفته اس
ــه اند، در اصل  ــان آزادى و زنجان قرار گرفت ــه در تقاطع خياب ــى ك فعل
ــرى براى نمايش انواع هنرهاى  ــه عنوان يك مجموعه فرهنگى- هن ب
تجسمى سنتى، به عنوان يك گالرى پويا كه صرفًا محل نمايش نيست، 
ــت، به سال 1352 خورشيدي  بلكه كارگاهى فعال و توليد كننده آثار اس
ــد. عمليات اجرايى بنا در سال1353  ــين امانت طراحى ش ــط حس توس
ــل و بهره برداري از  ــه دليل پيروزى انقالب تكمي ــيدي آغاز و ب خورش
ــاختمان كه در مرحله سفت كاري بود متوقف شد. پس از انقالب، با  س
حفظ ساختار اصلى بنا و تغييرات در پالن ها و افزودن بخش هاى جديد 
توسط گروهى به سرپرستى مهدى حجت، عمليات اجرايى بار ديگر آغاز 

و در سال 1366 خورشيدي مجموعه به بهره بردارى  رسيد. 
 ساختار پالن مجموعه در تداوم و تشابه با معمارى سنتى داراى حياط هاى 
مركزى است (شكل 1و2). پالن ساختمان ها عمدتاً داراى ساختار خطى 
يا مركزى مى باشند. استفاده از آجر به عنوان مصالح اصلى، به كار بردن 
ــژه در ورودى ها، طراحى  ــا به وي ــى در تزئينات جداره ه ــوش هندس نق
ــكل 3و4)، يادآور ساختار فضايى بازارهاى سنتى  نورگيرهاى سقفى (ش شكل 1. پالن طبقه همكف بخشي از ساختمان ميراث 

فرهنگي (مأخذ: اعتصام و همكاران، 1389)

شكل 3. سقف يكي از نورگيرها در ساختمان ميراث فرهنگي
 (مأخذ: همان)    

     شكل 4. فضاي يك كارگاه در ساختمان 
ميراث فرهنگي (مأخذ: همان) 
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ــت. معمارى سنتى ايران مهم ترين منبع الهام در آفرينش اين  ايران اس
اثر بوده و حداكثر تالش براى بازآفرينى فضاى معمارى كهن ايرانى در 

آن مشاهده مى شود (اعتصام و همكاران، 1389).
در جدول 1 چند اثر ديگر از اين دوره به اختصار معرفى شده است.

در مورد برآيند تحوالت اين دهه به لحاظ معمارى، مى توان به تغييرات 
ــى به واسطه ى پيروزى انقالب،  ــيع در جامعه ى حرفه اى و آموزش وس
ــى از جنگ تحميلى و از اولويت خارج شدن معمارى نسبت  ــوك ناش ش
ــاره كرد. در چنين شرايطى طرح هاى  ــائل حياتى امنيت ملى اش به مس
ــكارى به سمت فرم هاى سنتى داشت  معمارى از نظر فرمى گرايش آش
كه بيشتر از جنبش هاى پس از مدرن به ويژه گرايش هايى كه به احياى 
فرم هاى تاريخى و الهام عين به عين از معمارى سنتى تمايل داشته اند 

تاثير پذيرفته است.

 طراحى فرم هاى معمارى در دهه ى دوم: 1367 تا 1377
ــاختارهاى سياسى، نظامى، اقتصادى،  با پايان جنگ تحميلي، تثبيت س
ــازى  ــد. در اين ميان بازس فرهنگى و اجتماعى جامعه داراي اولويت ش
ــك  ــاخت هاى اقتصادى كه بدون ش ــعه ى زيرس مناطق جنگى، توس
ــور قرار  ــت مورد توجه مديريت كالن كش نيازمند فضاهاى كالبدى اس
ــالمى  ــم جمهورى اس ــت. به گونه اى كه دولت هاى پنجم و شش گرف

ايران به دولت سازندگى مشهور شدند. 
 بازسازى مناطق تخريب شده از جنگ به دليل سرعت باال و عدم توجه 
ــانى از  ــه تجارب جهانى اين نوع فعاليت ها، عمدتًا داراى نتايج درخش ب

ديدگاه معمارى و شهرسازى نيست و به مانند آنچه پس از جنگ جهانى 
دوم اتفاق افتاد، سريع تر ساختن، ارزان تر ساختن، و بيشتر ساختن جاى 
ــرايط اقليمى  ــرايط اجتماعى و بومى، ش ــود را به در نظر گرفتن ش خ
ــگ، داد (اعتصام، 1386). ــكن منطقه در پيش از جن ــى مس و گونه شناس

ــه دانشكده  ــور در اين دهه از س تعداد مراكز آموزش عالى معمارى كش
ــالوه بر آن تعداد  ــيد (نديمي،  1375). ع ــكده رس ــه بيش از پنجاه دانش ب
ــتانه ى انقالب در خارج از  ــته ى ايرانى كه در آس ــاتيد برجس زيادى از اس
ــور بازگشتند. از مهم ترين اقدامات ايشان  ايران به سر مى بردند به كش
ــيس دوره ى دكترى معمارى به همت ايرج اعتصام و  مى توان به تأس
منوچهر مزينى به سال 1371 خورشيدى در دانشكده ى هنرهاى زيباى 

دانشگاه تهران اشاره كرد (اعتصام، 1388).
ــت. مديريت  روى ديگر تحوالت اين دهه در حيطه ى كالن شهرهاس
ــهرى مانند تهران اقدامات عمرانى وسيعى در زمينه ى  شهرى در كالن ش
احداث بزرگراه ها، بوستان ها و مراكز فرهنگى را آغاز كرد و به موازات 
آن پديده اى به نام فروش تراكم و مجوز احداث بنا، مازاد آنچه قوانين 
موجود وضع كرده بود، كل ساختار شهرى تهران را دگرگون كرد. حجم 
ــاختمانى در بيشترمحله هاي تهران، نشان دهنده  عظيم فعاليت هاى س
ــاخت و ساز بود و به تبع آن پديده هايى  ــود و منفعت اقتصادى س ى س
ــران، خانه هاى  ــهرهاى كوچك به ته ــتاها و ش مانند مهاجرت از روس
مجردى، حاشيه نشينى، تغيير كاربرى اراضى شهرى و نظاير آن شكل 
ــده در اين دوران كه به  گرفت. از جمله مهم ترين پروژه هاى ايجاد ش
ــتر صاحب نظران يا هنوز تكميل نشده است يا موفقيت آميز  نظر بيش

دكتر ايرج اعتصام، دكتر رضا فرمهينى فراهانى، دكترسيد رحمان  اقبالى

جدول 1 . برخي از آثار دهه ى اول پس از پيروزي انقالب اسالمي

منبع تصويرتصويرگرايش فرمىتحت تاثيرسبككاربريسال بهره بردارينام طراحنام اثررديف
پست مدرنيسم مسكوني1359كامران ديباشهر شوشتر نو1

تاريخ گرا
سنتى

 

بسكى، 1379

جهانگير مظلوم مسجد الغدير2
يزدي

پست مدرنيسم مذهبي1361
تاريخ گرا

-سنتى

مصلي بزرگ امام 3
خميني(ره)

از 1369 در حال پرويز مؤيد عهد
اجرا

پست مدرنيسم مذهبي
تاريخ گرا

-بسيار سنتى
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صفحات     5-15

ــت كه طى آن  ــهيد نواب صفوي اس ــازى خيابان ش نبوده، پروژه بازس
بافت هاى فرسوده حاشيه ى خيابان تخريب، بزرگراهى در آن احداث 
و در حاشيه ى بزرگراه آپارتمان هاى مسكونى در ساختمان هايي بلند 
ــريان ارتباطى شمال و جنوب تهران  ــد. غير از مسأله ايجاد ش اجرا ش
ــت، مابقى مسائل اين پروژه جاى تأمل  كه به لحاظ ترافيكى مفيد اس
ــى از آثار اين دهه  ــاالري، 1389، 42). در جدول 2 برخ ــراوان دارد (س ف

ارائه شده است.
 

 برگزارى مسابقات معمارى در دهه ى دوم
ــب تپنده و محرك  ــن دهه كه از آن به عنوان قل ــم ترين اتفاق اي  مه
معمارى پس از انقالب ياد مى شود، برگزارى مسابقات معمارى است. بسيارى 
از صاحب نظران بر اين باورند كه مسابقه طراحى فرهنگستان هاى جمهورى 
ــانى در معمارى معاصر ايران پس از انقالب  ــالمى، نقطه عطف درخش اس
ــگفت آورى نيروهاى معمارى را  ــت. حادثه اى كه به نحو ش ــالمى اس اس
متمركز و فعال كرد و به جامعه شناساندـ  به رغم خسارت هايى كه داشت 

ــزارى و اداره و عدم پايبندى به نتايج آنها  ــى كه به نحوه برگ و اعتراضات
مى شد ـ مسابقات معمارى بود. جايزه آبادى براى طرح هايى كه پس از 
ــده بود به سال 1370 و دوره هاى بعدى آن در سال هاى  انقالب اجرا ش
بعد برگزار شد. سنت برگزارى مسابقه به سرعت رواج يافت و طرح هاى 
ــوى نهادهاى مختلف و در  ــك و بزرگ، يكى پس از ديگرى از س كوچ
ــهرهاى مختلف به مسابقه گذاشته شد. اما مهم ترين و اثرگذارترين  ش
ــابقه، مسابقه طراحى مجموعه فرهنگستان هاى جمهورى اسالمى  مس
ايران به سال 1373 بود، كه با شركت كنندگان زياد، جوايز بزرگ، و تركيب 
ــدم توجه به نتايج  ــده داوران و همچنين البته با ع ــت انتخاب ش ــا دق ب
ــابقه بعد از  ــراى طرح پنجم به جاى طرح اول. اين مس داورى در اج
انقالب بزرگ ترين تأثير را در اعتبار بخشيدن به معمارى و بلند كردن 
نام معماران داشته است. درباره طرح هاى هيچ مسابقه اى به اندازه ى 
ــابقه بحث نشد (هاشمى، ب 1380،  2-3). در جدول 3  طرح هاى اين مس
برخي از مسابقه هاي مطرح برگزار شده در اين دهه و نتايج آن معرفي 

شده است.

سير تحوالت فرمى در طراحى معمارى بناهاى فرهنگى در ...

جدول 2. برخي از آثار دهه ى دوم پس از پيروزي انقالب اسالمي

منبع تصويرتصويرگرايش فرمىتحت تاثيرسبككاربريسال بهره بردارينام طراحنام اثررديف
ساختمان ادارى 1

پلى اكريل 
اصفهان

امير هوشنگ 
يزدان

پست مدرنيسم ادارى1372
تاريخ گر ا

سنتى- مدرن

 

عليزاده، 1378

مجموعه فرهنگى 2
دزفول

پست مدرنيسم فرهنگى1372فرهاد احمدى
تاريخ گر ا

- بسيار سنتى

مسابقه موزه 3
و مركز اسناد 
رياست جمهورى

سيد هادى 
ميرميران

پست مدرنيسم فرهنگى1373
تاريخ گرا

موسسه معمارى سنتى-مدرن
ميرميران، 1391

توسعه اداره 4
كل مسكن و 

شهرسازي استان 
اصفهان

سيدهادي 
ميرميران

پست مدرنيسم اداري1374
تاريخ گرا

اعتصام و سنتى-مدرن
همكاران، 1389

اقامتگاه سران 5
كشورهاي 
اسالمي

حسين شيخ 
زين الدين و 
مجيدزنديه

خدماتى 1376
اقامتي

پست مدرنيسم 
تاريخ گرا

اعتصام و سنتى-مدرن
همكاران، 1389
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 مسابقه ى طراحى كتابخانه ى ملى جمهورى اسالمى ايران
ــابقه طراحى  ــن دهه، مس ــابقات اي ــان انبوه مس ــش از مي ــن بخ در اي
ــت.  ــالمى ايران مورد پژوهش قرار گرفته اس كتابخانه ملى جمهورى اس
ــى پهلوى) به  ــوان كتابخانه مل ــى كتابخانه ملى (با عن ــده ى طراح اي
ــى هاى انجام شده  ــيدى برمى گردد. بعد از بررس ــال 1352 خورش س
ــال 1355 خورشيدى، مسابقه اى برگزار گرديد كه در همان سال  در س
ــال  ــماره 46- 45 به س ــوط در مجله هنر و معمارى ش به صورت مبس
ــيدى انعكاس يافت. هيأت داوران خارجى و ايرانى مسابقه  1355 خورش
ــور  ــده ى گروه «فون گركان»4 از كش ــرح ارائه ش ــال 1356، ط در س
ــرح بعد از انقالب  ــب برگزيدند. اين ط ــه عنوان طرح منتخ ــان را ب آلم

ــائل اجتماعى و فرهنگى اجرا نشد (باني مسعود،  ــطه برخى از مس به واس
ــال 1374 سازمان مجرى ساختمان ها و تأسيسات  1388، 468). در س
ــابقه اى توان  ــازى طى مس ــكن و شهرس دولتى و عمومى وزارت مس
ــى كتابخانه ملى ايران با  ــاور و افراد حقيقي را در طراح ــين مش مهندس
ــاحتى حدود نود هزار متر مربع در  ــخص و مس برنامه ى كالبدى مش
تپه هاى عباس آباد به مسابقه گذاشت و نتيجه هيأت داوران چنين بود:
- رتبه اول: مهندسين مشاور پيرراز (يوسف شريعت زاده و همكاران).

- رتبه دوم: مهندسين مشاور نقش جهان پارس (سيد هادى ميرميران).
ــرح فرهاد احمدى و همكاران، طرح كامران صفامنش و همكاران و   ط
طرح محمد ابوذرى و سيدرضا شريف تهرانى به عنوان طرح هاى برتر 

دكتر ايرج اعتصام، دكتر رضا فرمهينى فراهانى، دكترسيد رحمان  اقبالى

جدول 3. برخي از مسابقات برگزار شده در دهه ى 1367 تا 1377

نتيجهبرنده سومبرنده دومبرنده اولتاريخ اعالم نتايجداوراننام كارفرمانام مسابقهرديف
سازمان مركزي1

 دانشگاه اصفهان
كارشناسان مسكن و دانشگاه اصفهان

شهرسازي و ميراث 
فرهنگي استان اصفهان

مهندسين 1370
مشاور پلشير

با رتبه اول --
قرارداد 

منعقد شد.
فرهنگستان هاي 2

جمهوري اسالمي ايران
سازمان مجري 
ساختمان هاي 
عمومي وزارت 

مسكن و 
شهرسازي

آقايان سيد رضا هاشمي، 
هاشم هاشم نژاد، باقر 
آيت ا..زاده شيرازي، 

محمود دادمنش، لطيف 
ابوالقاسمي، منوچهر 
سليماني پور، هادي 
نديمي، بيژن فتاحي، 

شهاب كاتوزيان

مهندسين 1373
مشاور نقش 
جهان پارس

مهندسين 
مشاور تجير

مهندسين مشاور ايوان 
هشت بهشت

با رتبه پنجم 
قرارداد 

منعقد شد.

موزه مركز اسناد 3
رياست-جمهوري 

در رفسنجان

آقايان داراب ديبا، بهرام بخش خصوصي
فريورصدري، ايرج اعتصام

مهندسين 1373
مشاور نقش 
جهان پارس

با رتبه هفتم --
قرارداد 

منعقد شد.
سازمان مجري كتابخانه ملي ايران4

ساختمان هاي 
عمومي وزارت 

مسكن و 
شهرسازي

آقايان سيد رضا هاشمي، 
سيد محمد بهشتي، هادي 
نديمي، مهدي چمران، 
سراج الدين كازروني، 

محمد حسن مومني، باقر 
آيت ا.. زاده شيرازي

مهندسين 1374
مشاور پيرراز

مهندسين 
مشاور نقش 
جهان پارس

طرح فرهاد احمدى و 
همكاران، طرح كامران 
صفامنش و همكاران و 
طرح محمد ابوذرى و 

سيدرضا شريف تهرانى به 
عنوان طرح هاى برتر و 
بدون رتبه بندى معرفى 

شدند.

با رتبه اول 
قرارداد 

منعقد شد.

طراحي بدنه چهارباغ 5
اصفهان

آقايان ايرج اعتصام، باقر شهرداري اصفهان
آيت ا.. زاده شيرازي، 

هاشم هاشم نژاد، سيد رضا 
هاشمي، سيف اللهي، ناجي

مهندسين 1374
مشاور نقش 
جهان پارس

قرارداد با --
شركت كننده 

ديگري 
منعقد شد.
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صفحات     5-15

ــابقه با  ــدند (غمامي، 1374، 54). در اين مس و بدون رتبه بندى معرفى ش
وجود اينكه كار ارائه شده توسط مهندسين مشاور پيرراز واجد ارزش هاى 
ــت، اما آيا مى توان آن را به عنوان يك اثر پيشرو معرفى كرد؟  خوبى اس
روابط فضايى، برنامه طرح، فضاهاى مثبت و منفى و نظاير آن به خوبى 
ــده اند، اما از خلق يك شاهكارمعماري خبري نيست (شكل 5  تنظيم ش
ــايد انتخاب و اجراي كارمهندسين مشاور نقش جهان پارس به  و6). ش
ــيدهادي ميرميران اثرگذارتر از پروژه ى اجرا شده فعلى  سرپرستي س

ــكل 7و 8). مى بود (ش

 هيأت داوران به رغم توجه و تحسين اين اثر، به دليل توجه ناكافى به 
ــختى و پرهزينه بودن  ــه و الزامات فنى ـ تخصصى كتابخانه و س برنام

اجراى آن، اين طرح را در رتبه دوم قرار دادند (همان، 54).
ــاور پيرراز، كليتى به هم  ــنهادى گروه طراحى مهندسين مش  طرح پيش
پيوسته و تا حدودى يادآور سبك معمارى مدرن است (شكل 9 و 10). 
ــاس نياز به عملكردهاى  ــاختمان عمدتًا براس چيدمان حجم اصلى س
ــاختمان سرد  ــت و كليت حجم س ــامان يافته اس داخلى كتابخانه س
ــد فراموش كرد كه پروژه هاى  ــت. ولى اين نكته را نباي و بى روح اس

شكل5 و 6. كتابخانه ملي ايران – اثر مهندسين مشاور پيرراز (مأخذ: رزاقى، 1383)

شكل 7 و 8. كتابخانه ملي ايران- مهندسين مشاور نقش جهان پارس- سيد هادي ميرميران   (مأخذ: مؤسسه معمارى ميرميران، 1391)

شكل10. فضاي داخلي كتابخانه ملي ايران  (مأخذ: همان) شكل 9. بخشي از كتابخانه ملي ايران   ( مأخذ: رزاقى، 1383)    

سير تحوالت فرمى در طراحى معمارى بناهاى فرهنگى در ...
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مهمى از اين دست تا حدودى ناخواسته تحت تأثير مالحظات برنامه ى 
كالبدى و فن آورى ساخته شده اند و باعث مى شود طراح قدرت مانور 

كمترى داشته باشد (باني مسعود، 1388، 468).
 با جمع بندى تحوالت اين دهه مى توان به مواردى همچون: افزايش 
رشد كمى ساختمان سازى در قبال روند كند رشد كيفى معمارى، تأثير 
ــابقات معمارى و ايجاد تكاپو و هيجان بعد از  ــم گير برگزارى مس چش
ــوزش معماري و عدم  ــد كمي در آم ــه ى اول، افزايش رش ــوت ده رخ
ــاى فكرى غرب به مانند  ــد كيفي متوازن با آن، توجه به جريان ه رش
ــاره نمود. در اين  ــيارى از اهل حرفه و دانشگاه اش ــط بس ــته توس گذش
ــى همپاى فرم هاى  ــه توجه به فرم هاى جهان ــت ك دوران طبيعى اس
ــد. بنابراين در طراحى معمارى تالش براى جهانى تر شدن  ايرانى باش
ــوى  ــود. از س ــنتى ديده مى ش در كنار گرايش به فرم هاى ايرانى و س
ديگر تعداد معدودى از معماران،معناگرايى در معمارى و الهام از جانمايه 
ــارى ايرانى را آرمان خود قرارداده و در اين جهت كارهاى  و درون معم
ارزشمندى چون طرح ميرميران در مسابقه فرهنگستان هاى جمهورى 

اسالمى آفريده شد.

 طراحــى فرم هاى معمارى در دهه ى ســوم: 1377 تا 
1387

ــكوفايى معمارى ايران  برخى از صاحب نظران، اين دهه را دهه ى ش
ــالمى دانسته اند5، كه اين مهم به واسطه ى داليلى  پس از انقالب اس
ــى و طراحى معمارى،  ــر در بعد نظرى و عمل ــرفت هاى مؤث چون پيش
ــفارش كار به معماران، حساسيت بيشتر  افزايش اقبال عمومى براى س
سازمان هاى متولي در بخش ساخت و ساز براى اجراى صحيح و قابل 
ــنت برگزارى مسابقات و جوايز بزرگ معمارى، برگزارى  قبول، تداوم س
سمينارها و نشست هاى تخصصى و نظاير آنها به دست آمده است. دو 
رويداد در عرصه ى حرفه اى و يك تحول در فضاى آموزش معمارى، 
ــابقه براي  ــت. برگزارى مس مهمترين تحوالت اين دهه را رقم زده اس
طراحى پروژه هايى با مقياس ملى و منطقه اى نظير مسابقه ى طراحى 
ــى و الزام همكارى  ــزى صنعت نفت و طراحى مركز آت ــاختمان مرك س
ــاوران خارجى، تجربه اى جديد را  ــته ى داخلى با مش ــاوران برجس مش
براى معمارى معاصر ايران رقم زد. از سوى ديگر برگزارى جوايز بزرگ 
ــده، امكان رقابت  ــيده ش ــارى با هدف نقد آثار به بهره بردارى رس معم
ــيارى  ــى را براى معماران فراهم كرد و بس ــه اى در محيطى واقع حرف
ــه جامعه حرفه اى  ــابقات ب ــتعدادهاى جوان از ميان اين مس از اس
ــوزه ى آموزش معمارى،  ــپهري مقدم، 1386). در ح ــدند (س معرفى ش
ــى ارشد پيوسته به كارشناسى معمارى از سال  تغيير دوره ى كارشناس

ــد  ــى ارش ــش هاى مختلف در دوره ى كارشناس ــاد گراي 1378 و ايج
ناپيوسته (نوحي، 1384، 285)، پديده اى با دو جنبه است. جنبه ى نخست، 
ــازه در معمارى،  ــدن برخى گرايش هاى معمارى  نظير س تخصصى ش
ــاختمان، مديريت پروژه و ساخت، معمارى منظر، مطالعات  انرژى در س
ــول، احتمال كاهش  ــت. جنبه ى دوم اين تح ــارى و نظاير آن اس معم
كيفيت آموزشى به واسطه كوتاه شدن طول دوره ى كارشناسى و راه يافتن 
ــته هاى تحصيلى غير معمارى به اين  تعدادى از دانش آموختگان با رش

دوره هاست6.
ــل به ايجاد  ــت كه تماي ــوالت اين دوره به گونه اى اس ــد تح برآين
ــتر  ــرب اتفاق مى افتد بيش ــابه آنچه در دنياى غ ــارى هاى مش معم
ــكل و محتوى، به ويژه  ــه اى كه به لحاظ ش ــده و طراحى به گون ش
ــد، كم رنگ تر  ــته ايران باش ــاى معمارى، در تداوم معمارى گذش فض
ــاخص ترين آثار اين دوره بناهايى هستند كه در آنها تشابه به  است. ش
ــم در غرب، بارز بوده و در  يكى از گرايش هاى معمارى پس از مدرنيس
ــت. به عنوان نمونه  ــك نگاه بتوان آن را متأثر از اين گرايش ها دانس ي
 NHT ــاور نقش جهان پارس به همراه شركت ــين مش طرح مهندس
ــا مفاهيم و آثار  ــابقه طراحى مركز آتى ب ــان در مس ــكاران از آلم و هم
معمارى با گرايش فولدينگ، طرح مهندسين مشاور جودت و همكاران 
به همراه كوپ هيمل بالو7 از اتريش در مسابقه ذكر شده در باال به آثار 
معماران ساختار زدايى نظير رم كولهاس8، ساختمان ادارى آقاى مغزى 
اثر شاميل محمدزاده با آثار معمارى گرايش هاى تك مانند بانك هنگ 

كنگ  اثر نورمن فاستر9، نمونه هايى از اين تمايل به تشابه هستند.

 پرديس سينمايى پارك ملت
ــينمايى پارك ملت، از جمله آثار اين دوره است كه نظرهاى  پرديس س
متفاوتى در مورد آن ارائه شده است. اين مجموعه اثر مهندسين مشاور 
حركت سيال (رضا دانشمير و كاترين اسپريدونف10) مى باشد و به سال 1385 
عمليات اجرايى آن در ضلع جنوب غربى پارك ملت تهران در زمينى به 
مساحت شش هزار متر مربع آغاز گرديد و به سال 1387 با پانزده هزار 
ــيد (باني مسعود، 1388،444). اين بنا با  متر مربع زيربنا به بهره بردارى رس
اختالف بسيار كم نسبت به طرح سفارت ايران در بانكوك اثر مهندسين 
ــزرگ معمار در بخش  ــاور نقش جهان پارس، رتبه ى اول جايزه ب مش

ساختمان هاى عمومى در سال 1387 را كسب كرد. 
ــالن نمايش (سينما)، كتاب فروشى، رستوران،   در اين مجموعه چهار س
ــتيبان در حجمى سيال كه بخشى از  مركز علمى، گالرى و فضاهاى پش
ــز حجم آن را از زمين جدا  ــن فرو رفته و يك قوس در مرك آن در زمي
ــده اند. از ديدگاه داوران جايزه معمار، قرار  ــاخته است، سازماندهى ش س

دكتر ايرج اعتصام، دكتر رضا فرمهينى فراهانى، دكترسيد رحمان  اقبالى
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گرفتن بخشى از حجم ساختمان در دل زمين و كنترل ارتفاع ساختمان 
ــى، از زمين از مهم ترين نكات قوت اين  ــوس جداكننده بخش ميان و ق
ــكل 11 و12). انتقادات وارد به طرح نيز شامل نحوه  ــت (ش بنا بوده اس
قرارگيرى در سايت و عدم ارتباط بنا با محيط پيرامون و طبيعت به ويژه 
ــد. عالوه برآن عدم تعلق به بوم و  ــرقى و غربى مى باش در بناهاى ش
ــت  ــى از نكات مورد توجه هيِئت داوران بوده اس ــتر و فرهنگ ايران بس
ــيده دارد و  ــاختمان در يك نگاه فرمى كش ــرى، 1387، 11). اين س (كالنت
ــتى است و زيبايى شناسى آن  حجم آن ياد آور فرم هاى اكسپرسيونيس
ــتى دارد. ولى لزومًا خود پروژه مينيماليست  ــه در ديدگاه مينيماليس ريش
ــت كه در ايران اجرا شده و  ــت. طرح پروژه از معدود طرح هايى اس نيس
به زيباترين بيان ممكن سازه و فرم معمارى آن در يك همگونى كامل 
نسبت به هم طراحى شده اند. به عبارتى ديگر معمارى پروژه محصول 
ــت همين ديدگاه است كه طرح پروژه را از  ــازه و فرم آن است. درس س
ــازه و معمارى  ــيدن به فرم و س ديدگاه مدرن، يعنى حل عملكرد و رس
ــخن نه به اين معنى است  ــت كه اين س جدا مى نمايد. الزم به ذكر اس
ــازه و فرم معمارى آن  ــت و يا نسبت به س كه عملكرد پروژه مهم نيس
ــه عملكرد پروژه به  ــت و در اين ك ــت پايين ترى برخوردار اس از اهمي
ــت. ولى  ــكى نيس ــخ دهد ش ملزومات برنامه ريزى كالبدى آن نيز پاس
ــخن بر سر آن است كه حل عملكرد و پاسخگويى به برنامه كالبدى  س
هدف و نهايت اصلى پروژه نيست و همين ديدگاه و برخورد با معمارى 
پروژه شكاف عميق بين نسل دوم و سوم معماران معاصر ايران را ازهم 

مشخص مى نمايد (بانى مسعود 1388، 445-444).
 اين شكاف زمانى عميق تر مى نمايد كه بنا به گفته يويسنته گايارت11 
ــپانيا و از داوران بين المللى جايزه ى بزرگ معمار درسال  ــور اس از كش
ــوب مى شود  ــت كه نمى دانم آيا ايرانى محس 1387، اين پروژه اى اس
ــت. اين به آن معناست كه كار معمارى  يا خير، ولى كار خيلى خوبى اس
ــت (كالنترى، 1387، 11). در  ــوب در هرجاى دنيا كه رخ دهد خوب اس خ

شكل 11و 12.  پرديس سينمايي پارك ملت - رضا دانشمير و كاترين اسپريدونف

جدول 4 تعدادى از آثار مطرح در اين دهه ارائه شده است.
با توجه به آنچه مطرح شد مى توان چنين نتيجه گرفت كه در اين دهه 
ــمت جهانى شدن  ــتر به س گرايش هاى فرمى در طراحى معمارى بيش
رفته است و نوعى تالش براى الگوگيرى از سبك هاى متنوع غربى در 

فرم هاى ارائه شده ديده مى شود.

نتيجه گيرى

ــده مى توان، سه گرايش عمده را در روند تحوالت  ــى انجام ش  با بررس
ــه دهه پس از انقالب  ــى معمارى معاصر ايران طى س ــى در طراح فرم
ــرايط حاكم بر  ــاهده نمود. در دهه ى نخست به دليل ش ــالمى مش اس
جامعه و نيز الگوگيرى از تحوالت پس از مدرن، بر استفاده از الگوهاى 
ــنتى ايرانى، در پالن ها و نماها و به كارگيرى مصالحى كه  معمارى س
شباهت آن با معمارى گذشته را بيشتر نمايد، تأكيد شده است. به گونه اى كه 
در طراحى فرم بناها، تأكيد به استفاده از فرم هاى سنتى به صورت كپى 
ــت. در دهه ى دوم تالشى تقريبًا برابر براى  ــده به وضوح نمايان اس ش
استفاده از فرم هاى ايرانى در كنار فرم هاى غربى و سبك هاى جهانى 
ــت. براى الگوگيرى از معمارى ايرانى نيز دو گرايش  ــكل گرفته اس ش
ــخص و مجزا مشاهده شده است. گرايش نخست مانند دهه  تقريبًا مش
ــكل معماري با معماري سنتي را پيش گرفته  ــابه ظاهر و ش اول راه تش
ــت (طرح كتابخانه ملي ايران اثر مهندسين مشاور پيرراز) و گرايش  اس
ــى در جهت القاى مفاهيم و  ــن و فضاى معمارى تالش دوم از راه باط
ــه ملي ايران اثر  ــت(طرح كتابخان ــى معمارى ايرانى را برگزيده اس معان
مهندسين مشاور نقش جهان پارس). براى جهانى شدن نيز مى توان به 
الهام گرفتن از انواع سبك هاى معمارى پس از مدرنيسم براى طراحى 
آثارى چون تاالر همايش ها و گردهمايي هاي مركز توسعه ى صادرات 
ــران كشورهاي اسالمي، حافظيه  ايران، اثر مهدي عليزاده، اقامتگاه س

سير تحوالت فرمى در طراحى معمارى بناهاى فرهنگى در ...
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ــيخ زين الدين و مجيد زنديه ومجتمع فرهنگي دزفول  ــين ش اثر حس
ــاره كرد در دهه سوم و با حضور معماران نسل  اثر فرهاد احمدي  اش
ــرى روز جهان غرب  ــتر از جريان هاى فك ــالب كه بيش ــس از انق پ
ــا آثار معمارى در نقاط  ــباهت ميان آثار اين دهه ب متأثر بوده اند، ش
ــده و آثار برتر معمارى ايرانى تا  ــتر ش مختلف دنيا به ويژه غرب بيش
ــده اند و  ــبك هاي رايج جهانى طراحى ش حدود زيادى منطبق بر س

ــران، در طراحى فرم معمارى از  ــت زمان، معمارى معاصر اي با گذش
ــكلى به معمارى  ــكلى به معمارى سنتى ايران به تشابه ش ــابه ش تش
ــده است. به اين معنا كه  ــيده و به بيانى ديگر جهانى تر ش غربى رس
ــده و  ــنتى به مرور زمان كمرنگ تر ش ــابه ظاهرى به معمارى س تش
ــده  ــا و معانى و مفاهيم پى گرفته ش ــتر در روح فض ــن تداوم بيش اي
ــاى آن الگوبردارى از معمارى  ــم و كالبد بنا و به ج ــت تا در جس اس

دكتر ايرج اعتصام، دكتر رضا فرمهينى فراهانى، دكترسيد رحمان  اقبالى

جدول 4. برخي از آثار دهه ى سوم پس از پيروزي انقالب اسالمي

منبع تصويرتصويرگرايش فرمىتحت تاثيرسبككاربريسال بهره بردارينام طراحنام اثررديف
تاالر همايش ها و 1

گردهمايي هاي 
مركز توسعه 
صادرات

مدرنهايتكاداري1378مهدي عليزاده

 

عليزاده، 1378

كانون وكالي 2
دادگستري

سيد هادي 
ميرميران

مؤسسه معمارى مدرنمينيمالاداري1379
ميرميران، 1391

ساختمان اداري 3
آقاي مغزي

هاشمى، 1379  مدرنهايتكاداري1379شاميل محمدزاده

سركنسولگري 4
ايران در 
فرانكفورت

سيدهادي 
ميرميران

مؤسسه معمارى بسيار مدرنمينيمالاداري1383
ميرميران، 1391

سيدهادي مسابقه مركز آتي5
ميرميران

اداري- -
تجاري- 
مسكوني

مؤسسه معمارى بسيار مدرنفولدينگ
ميرميران، 1391

مهندسين مشاور مسابقه مركز آتي6
جودت و همكاران

اداري- -
تجاري- 
مسكوني

Atisaz, 2012بسيار مدرنديكانستراكشن
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ــكل پررنگ ترى مورد توجه قرار  ــان در طراحى فرمى به ش روز جه
گرفته است.

پى نوشت ها

1. سالنامه ى مركز آمار ايران، سال 1375.
ــالمى تعداد شهداى جنگ  ــهيد انقالب اس ــمى بنياد ش ــاس آمار رس 2. بر اس
ــت و بيست و شش هزار نفر بوده است.  تحميلى عراق عليه ايران حدود دويس
ــهدا به حدى بوده است كه نام بيشتر  ــواهد موجود نيز كثرت ش ــاس ش بر اس

كوچه ها و معابر در شهرها و روستاها به نام شهدا مزين است.
3.VVon Gerkan

ــمى، ايرج كالنترى،  ــيد رضا هاش ــيد هادى ميرميران، س 4. ايرج اعتصام، س
ــين شيخ زين الدين، على اكبر صارمى و چند تن از معماران مطرح ايرانى  حس
ــن دهه، آن را پايانى بر  ــا عدم ابراز رضايت از وضعيت اي ــى ب در اظهارنظرهاي
دوران گذار معمارى معاصر ايران دانسته اند. براى اطالع بيشتر ر.ك به آرشيو 

سخنرانى هاى خانه ى هنرمندان ايران.
ــد رشته هاى غير پزشكى  ــى ارش ــاس آيين نامه جديد آزمون كارشناس 5. براس
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى مصوب سال 1388،  عدم تطابق رشته داوطلب 
ــد بالمانع است. با توجه به اين مصوبه،  ــى با كارشناسى ارش در مقطع كارشناس
ــى  ــته هاى مختلف مى توانند در آزمون دوره ى كارشناس دانش آموختگان رش
ــاس احراز  ــركت كرده و پس از قبولى در آزمون كتبى، براس ــد معمارى ش ارش
ــود، به اين  ــكده ها برگزار مى ش ــط دانش توانمندى ها در آزمون عملى كه توس

دوره ها راه يابند.

6. Coop Himmellblau

7.Norman Foster

8.Rem Koolhaass

9.Catherine Spiridonoff

10.Vicente Gayart
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