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مقدمه
بح��ث از جریان ها و گرایش های تجدیدحیات گرایانه در 
معماری معاصر ایران، از جمله مباحثی اس��ت که پرداختن 
به آن ب��ا هدف های متفاوت و متنوع��ی صورت می پذیرد. 
نگرشی که در این جس��تار به منظور نقد، تحلیل و بررسی 
گرایش ه��ای تجدیدحیات گرایانه در معماری معاصر ایران 
انتخاب ش��ده اس��ت، محتوایی تحلیلی دارد و می کوشد تا 
با تکیه بر دس��تاوردهای محدود پیش��ینۀ مکتوب معماری 
معاصر ایران در دوره های اخیر، به تحلیل و بررسی بناها و 
ساختمان های ساخته ش��ده بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

ایران بپردازد. روش انتخاب شده در این مقاله بسیار بدیع تر 
از آن اس��ت که با سایر مقاله ها و متون تدوین شده در این 
زمینه قابل مقایسه باشد. از لحاظ نوع شناسی، روش تحلیل 
متن حاض��ر، نوعی برخورد عینی با موضوعاتی اس��ت که 
جنبه های ذهنی و پیش فرض های بسیار مهمی دارند؛ روشی 

که به »تحلیل محتوا« معروف است. 
 انتخاب نام »بازشناسی گرایش های تجدید حیات گرایانه در 
معم��اری پس از پیروزی انقالب اس��المی ای��ران« به جای 
نام آش��نا و قدیمی نق��د جریان ه��ای تجدیدحیات گرایانه 
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در معماری معاص��ر ایران، به خودی خ��ود بیانگر ویژگی 
رویک��رد پیش��نهادی در تدوی��ن مقاله اس��ت. اس��تفاده از 
تجربه های پیشکس��وتان هنر و معم��اری در طراحی مبانی 
تحلیلی رویکرد این مقاله از ایده تا جزئی ترین مسائل، چون 
انتخاب دس��ته بندی ها، موضوعی اس��ت که انتظار می رود 
به س��بب بهره مندی از تجارب اف��راد مطلع و صاحب نظر، 
موفقیت ه��ای بیش تری را در ارائه و معرفی نتایج حاصل از 

بحث در اختیار همگان قرار دهد. 

مهم ترین کاس��تی نقدهایی که در زمین��ۀ تاریخ معماری 
معاصر نگاش��ته شده اند آن است که مفاهیم معماری معاصر 
در قال��ب عبارت ه��ا و اطالعات تاریخ��ی و بعضًا بی مورد 
ارائ��ه می ش��وند)1(. ن��گاه “اطالع مح��ور” حاک��م بر نقد 
معم��اری معاصر تاکنون راه به جایی نبرده اس��ت. رویکرد 
“تحلیل محورِ” انتخاب شده برای این پژوهش، در حقیقت 
تفاوت اصلی تحقی��ق حاضر با پژوهش های دیگر را در بر 
می گی��رد. از این رو می توان پژوه��ش حاضر را تحقیقی با 

رویکرد تحلیل محور دانست )2(.

دانشکدهمدیریتطراحینادراردالن)4(منظرهایازشهرجدیدشوشتر)3(منظرهایازشهرقدیمشوشتر

ساختاروروشتحقیق
جریان های تجدیدحیات گرایانه در معماری معاصر ایران 
با چهره های متنوعی ظاهر ش��ده و خصوصیات گوناگونی 
را پدی��د آورده اند. تحلیل این مطلب دربارۀ ایده هایی مانند 
معماری مدرن، پس��ت مدرن ومدرن متأخر - که از یک سو 
منشأ آن ها خارج از ایران است، و دراین باره معماری ایران 
تاثیر پذیربوده، و از س��وی دیگر تعاریف مش��خص تری از 
خصوصی��ات آن ها ب��رای تحلیل وجود دارد - میس��رتر از 
ایده هایی اس��ت که هنوز خصوصیات آن ها روشن نیست و 
اختالف نظر دربارۀ آن ها وجود دارد. بنابراین درتهیۀ ماتریس 
اولی��ۀ بناها قبل از هر گونه پیش داوری، تنها درجس��تجوی 
تعیین مشخصه های بناها در جداول مربوط بودیم. مهم ترین 
دس��تاورد رویکرد انتخابی، پرهیز از پیش داوری دربارۀ آثار 
گرایش ه��ای تجدیدحیات گرایانه در معماری معاصر ایران، 

پیش از تحلیل اجزای بناهای آن است. 

روشگردآوریدادهها
بر مبنای چارچوب تحلیل کالبدی – محتوایی، پنج محور 
برای تحلیل در نظر گرفته شد که در چارچوب نظری آمده 
اس��ت. سپس زیرمجموعه های پنج محور اولیه، تعیین و در 
ماتریس جای داده ش��دند. برای ارزیابی بناها، پس از تعیین 
مش��خصه هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند، دو ستون 
ب��ه ماتریس اضافه ش��د. در واقع این ه��ا دو الیه بودند که 
ویژگ��ی بنا را در موضوعات مختلف نش��ان می دادند. الیه 
اول میزانی از ابهام در آن ها وجود داش��ت و نش��ان می داد 
ک��ه بنا، به طورکامل در برگیرندۀ آن ویژگی یا فاکتور نبود، 
ولی به هر حال در بنا وجود داش��ت، و الیه دوم مربوط به 
مشخصه هایی بود که در این آثار از سوی پرسش شوندگان 
به خوبی قابل مش��اهده و بازشناس��ی بود. به عبارت دیگر، 
الی��ه اول به گفته ه��ای معمار و یا منتق��دان معماری از بنا 
اختصاص دارد، و الیه دوم به نظر پرسش ش��وندگان دربارۀ 

بنا اختصاص یافت.

مجموعهچندمنظورهزعفرانیه،طراحیاسماعیلطایيورضادانشمیر)6(مجموعهتفریحيلورزشيونك،طراحیاسماعیلطائي)5(
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انتخابنمونههایموردی:برای بررسی فراگیر در زمینۀ 
معماری معاصر الزم اس��ت بناها با شیوه ای کارآمد انتخاب 
ش��وند تا بتوانند نمونۀ موردی موفق و قابل اعتنا محسوب 
 ش��وند. از این رو، جامعه آماری ش��امل دویس��ت نمونه از 
آثار ش��اخص معماری معاصر ایران ش��د که در نشریه ها و 

مجله های معتبر علمی مورد توجه بودند.

چارچوبنظریوادبیاتموضوع
چارچ��وب نظ��ری با مروری ب��ر ادبیات موض��وع، و با 
تحلیلی بر گرایش ه��ای تجدیدحیات گرایان��ه در معماری 
معاص��ر ایران تدوین ش��د تا اس��تنتاج های بع��دی و منش 
فکری حاکم بر پژوهش مش��خص و معین ش��ود. تجزیه و 
تحلیل معماری معاصر ایران نیازمند ترس��یم یک چارچوب 
نظری فراگیر و تعریف یک س��اختار تحلیلی دقیق اس��ت 
ک��ه به کم��ک آن بتوان ضمن تحلیل و بررس��ی نمونه ها و 
بناهای س��اخته ش��ده، به نتایج قابل قبولی دست یافت. از 
این رو، چارچوب نظری ترس��یم ش��ده در پژوهش، عالوه 
بر بهره گیری از پیشینۀ موضوع، مبتنی بر آثار ارزشمندی از 
معماری معاصر ایران است که در سال های پیش از پیروزی 
انقالب اس��المی ساخته ش��ده اند)7(. بنابراین برای تهیه و 
تنظی��م آن ب��ه منابع معتبر نقد معماری مراجعه ش��د)8(. از 
ای��ن رو در آغ��از پژوهش، رویکرده��ا و آرای مختلفی که 
از س��وی نظریه پ��ردازان معماری معاصرایران مطرح ش��ده 
است و دس��ته بندی های ارائه شده از سوی آن ها گردآوری 
ش��دند. طبقه بندی رویکردها متضمن واژه هایی بودند که با 
انتس��اب آن ها به بناهای مختلف، هر یک در جایگاهی قرار 
می گرف��ت. از آن جا که تعاریف و واژه های مورد اس��تفاده 
در دس��ته بندی های مختلف یکس��ان به کار نرفته اند، تعیین 
جای��گاه دقیق بناها چندان به س��ادگی میس��ر نبود و حتی 
در م��واردی، یک بن��ا در جایگاه های کام��اًل متضادی قرار 
می گرفت. برای پاس��خ گویی به این مسأله و برای دستیابی 
به طبقه بندی منطقی و علمی، روشی ترکیبی در دستور کار 

قرار گرفت. در نتیج��ه بناها هم از نظر معمار و منتقدان، و 
هم از نظر مخاطبان و گروه های مختلف مردم به دقت مورد 
تحلیل و بررس��ی قرار گرفتند. واژه های مورد استناد همان 
مفاهیمی هس��تند که توسط مردم و گروه های مخاطب بیان 
ش��ده، یا از سوی معماران و منتقدان در توصیف گرایش ها 
و جریان های تجدیدحیات گرایانه در معماری معاصر ایران، 

به آن ها اشاره شده است. 
در نهای��ت ب��رای ارتقای هرچ��ه بهتر تجزی��ه و تحلیل 
م��وردی، مجموع��ه ای از واژگان کلیدی طرح های مختلف 
گردآوری ش��دند. پس از گردآوری این واژه ها، نیاز به این 
بود ت��ا واژه هایی که می توانس��تند از تأویل های گوناگونی 
برخوردار باش��ند، با تعریفی واحد و یا با مش��خص نمودن 
شاخصه هایی معین، باز تعریف شوند. در مرحله بعد واژه ها 
در طبقه بندی هایی قرار داده ش��دند تا س��طح اطالعاتی که 
در تحلیل های بعد مورداس��تفاده قرار می گیرند، مش��خص 
ش��وند. ب��ر این مبنا چه��ار موضوع اصل��ی و یک موضوع 
فرعی ، پنج ردۀ اصلی طبقه بندی داده ها را به وجود آوردند 
ک��ه هر یک دارای زیرمجموعه های مرتبط با خود هس��تند. 
زیرمجموعه های مذکور نیز در صورت نیاز به بسط بیش تر 
به زیرمجموعه های کوچک تری تقس��یم ش��دند که به طور 
عم��ده در برگیرنده واژه هایی هس��تند ک��ه درتبیین مفهوم 
مطرح ش��ده به کار رفته اند. به ط��ور مثال زمانی که از واژه 
یا اصطالح »معماری مدرن« در ماتریس طبقه بندی استفاده 
می شود در الیه بعدی به واژه هایی مانند بروتالیسم، شکستن 
جعبه و عملکردگرایی اش��اره گردید تا شاخصه هایی که در 
بناها برای شناس��ایی معماری مدرن به کار گرفته ش��ده اند، 
معی��ن گردند. این موض��وع در ارتباط با دیگ��ر موارد نیز 

رعایت شده است. 
واژگان تحلیلی پژوهش مانند معماری مدرن، مدرنیته)9(، 
راسیونالیس��م )Rationalism(، مدرنیزاسیون یا مدرن سازي 
 Purism )Mies van der( س��ادگی   ،)Modernization(
تقاب��ل س��نت و تج��دد)10(،   ،))Rohe: Less is More"

سفارتایراندربانکوك،طراحیسیدهاديمیرمیرانوسفارتایراندربرلین،طراحیدارابدیباازنمونههایآثارشاخصدرمعماریپس
ازپیروزیانقاباسامیمحسوبمیشوندکهدرآنهاازایدههایفضایمعماریسنتیاستفادهشدهاست.
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و دیگ��ر واژگان تحلی��ل کالبدی بر مبن��ای ادبیات خاص 
موضوع ترس��یم شدند)11(. عالوه بر واژگان فوق، واژگان 
تحلیلی با رویکرد زیبایی شناس��انه مانند تنوع و پیچیدگي، 
ترکیب بندي )کمپوزیسیون(، خوانایي، تصویرپذیري، ابهام 
)Ambiguity(، ابه��ام یا رازآمیزي )Mystery(، اس��تعاره، 
نمادس��ازي، سایه روش��ن، انگیزش تداعي)12(، خالقیت، 
معناگرایی، ابهام و ایهام، عبور و خال، تضاد و تکامل، هندسه 
پنهان)13(، تداوم فضایی، تضاد و تباین)14(، درون و برون 
و انس��جام فضای��ی از ادبیات عام موضوع انتخاب ش��دند. 
س��پس بر اس��اس جریان های بین المللی)15( و برنامه های 
توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)16( کشور، جدول 
نهایی تنظیم ش��د )17(. پ��س از جمع بن��دی و طبقه بندی 
واژه ها، مهم ترین ش��اخه ها و مفاهی��م کالب�دی � محتوایی 
مورد بررس��ی عبارتند از: 1- ایده های ساختاردهنده طرح، 
2- مفاهی��م س��اختارهای فضایی، 3- ش��کل و فرم در بنا، 
4- مصالح در بنا، 5- رابطه با بافت و محیط پیرامون که در 

ادامه به بحث گذارده می شوند.

ایده ه��ای  طللرح: سللاختاردهندۀ ایدههللاي 1-
س��اختاردهندۀ ط��رح، متضم��ن مفه��وم )Concept( یا 
ایده کلي طرح اس��ت که س��اختار اصلي طرح براساس آن 
برنامه ریزی، برنامه دهی و طراحی ش��ده اس��ت. نمونه های 
تحلیل��ی در ماتریس این بخش در هف��ت گروه طبقه بندي 
 ش��دند. ای��ن حوزه ه��ا ی��ا ایده ها ب��ه اجم��ال عبارتند از: 
1- مفهوم گرا از معماري گذشته )18(، 2- فرم گرا از معماري 
 گذش��ته، 3- م��درن، 4- پس��ت  مدرن، 5- م��درن متأخر،

 6- معم��اري ارزان قیمت )19(، 7- بومي گرایي. این نکته 
قابل ذکر اس��ت ک��ه این موضوع ها مفاهی��م و یا ایده هایي 
هس��تند که از می��ان تحلیل ه��اي اولیه انتخاب ش��ده اند و 
مفروض بود که بناهاي مورد تحلیل بر اساس خصوصیات 

آن ها شکل گرفته و یا از آن ها تأثیر پذیرفته باشند. 
2-مفاهیمسللاختارفضایي: مفاهیم س��اختار فضایي 
مشخص کنندۀ نوع نگرش به کیفیت فضایي طرح در بنا، بر 
اس��اس ایده هاي اصلي طرح است. در ماتریس، در مواردی 

سرکنسولگريایراندرفرانکفورت)23(،وکانونوکایدادگستریدرتهران،طراحیسیدهادیمیرمیران)24(

که ایدۀ اصلي طرح بر اساس رویکردهاي مدرن، پست مدرن 
یا مدرن متأخرشکل گرفته است، مفاهیم فضایي هر یک را 
نیز در بر دارد، اما زماني که از رویکرد گذش��ته گرا در طرح 
استفاده شده، موضوع های مورد استفاده در فضاي معماري 
براساس سه گروه دسته بندي شده است: 1- ایده های فضای 
گذشته که بیش تر به مفاهیم فضایي مورد استفاده در گذشته 
عنایت داشته اند؛ مانند گذر و خأل، 2- استفادۀ استعاره گرایی 
یا جزئیات سنتي در فضا )سمبولیسم انتزاعي(، 3- ایده های 
س��نت گرایی افراطی به معنای اس��تفادۀ افراطي از ایده هاي 

فضایي معماري گذشته که براساس آن ها فضایي شبیه سازي 
 ش��ده با برداش��ت از معماري گذش��ته به وجودآمده است، 
4- ایده های فضایی غیرایرانی شامل مفاهیمی که در معماری 
معاصر ایران از معماری معاصر غرب، به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم الهام گرفته شده است )20(. 
3-شللکلوفرمدربنا: نقد، تحلیل و بررسی شکل و 
فرم بناهاي نمونۀ آماری در گرایش های تجدیدحیات گرایانه 
در معماری معاصر ایران بر اس��اس پنج محور کلي صورت 
 پذیرفته اس��ت: 1- اس��تفاده از فرم های معماری گذش��ته، 
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2- ش��کل و فرم مدرن، 3- ش��کل و فرم پست مدرن)21(، 
4- گرایش های فرمال معماری های  تک، 5- فرم های ناآشنا 

و اگزوتیک)22(.
4-مصالللحدربنا:نوع مصالح ب��ه کار رفته در بناهای 
گرایش های تجدیدحیات گرایانه در معماری معاصر ایران از 
تنوع و گستردگی خاصی برخوردار است. ناگفته پیدا است 
که نوع مصالح به کار رفته در بنا درتعیین رویکرد و س��بک 
بنا عاملي تأثیرگذار اس��ت. از این لحاظ، بناها در پنج طبقه 
جای می گیرند: 1- مصالح س��نتي )آج��ر، چوب و غیره(، 
2- مصالح مدرن اولیۀ ایراني )س��یمان و غیره(، 3- مصالح 
سنتي به همراه مصالح مدرن )آجر و بتن(، 4- مصالح مدرن 
و پست مدرن ایراني بعد از انقالب )انواع گرانیت، تراورتن 

و غیره(، 5- مصالح جدید.
5-رابطهبابافت:بر اس��اس بررس��ي رابطه کلي بنا با 
محیط پیرامون خود، چهار دس��ته بندي کل��ي می توان ارائه 
ک��رد که به ترتی��ب عبارتند از: 1- متجان��س )هماهنگ با 
محی��ط(، 2- متقابل )بی تف��اوت(، 3- متضاد )خردمندانه � 

سهل انگارانه(، 4- معماری یادمانی )مونومانتال(.

تحلیلیافتهها
1–دستهبندینتایج

مهم تری��ن نتیجه م��ورد انتظار، بازخوانی دس��تاوردهای 
معم��اری اس��المی معم��اری در دوران پ��س از پی��روزی 
انقالب اسالمی ایران است. آش��نایی با اندیشه های معاصر 
برای احیای معماری اس��المی که به وسیلۀ معماران معاصر 
تعقیب می ش��وند، معرفی معم��اران و جریان های نواندیش 
در معم��اری پ��س از پیروزی انق��الب اس��المی، در کنار 

بازخوان��ی تجربه ه��ای موف��ق و ناموفق معم��اران معاصر 
و ت��الش در راه اس��تفادۀ عملی از آن ه��ا از دیگر نتایجی 
اس��ت که می توان انتظار داشت. مهم ترین هدف مورد نظر، 
دسته بندی شیوه های تجدیدحیات گرایانه به کار گرفته شده 
در معماری معاصر و جس��تجوی پیوستاری مؤثر و هدفمند 
در آن ها بود، به گونه ای که بتوان به کمک آن ها سیر تحویل 
گرایش های معماری معاصر ایران را تحلیل و توجیه نمود؛ 
موضوعی که با هدف انتقال نتایج و دس��تاوردهای پژوهش 
ب��ه جامعۀ حرفه ای و علمی معم��اران ایرانی و عالقه مندان 
معماری اس��المی ای��ران، صورت می پذی��رد. از این رو در 
فرآیند اس��تنتاج پژوه��ش، رابطه های معن��ادار میان عوامل 
کالبدی در آثار معماری پس از پیروزی انقالب اس��المی به 

دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
ایده هاي فرم گرا از معماري گذشته، معماري پست مدرن، 
اس��تعاره گرایي، و معماري فرامدرن که با نام هایی همچون 
مدرن متأخر یا نوم��درن در تاریخ معماری معاصر ایران از 
آن یاد شده اس��ت، به عنوان دسته بندی های سبکی انتخاب 
ش��دند. انتخاب ای��ن واژه ها نیز بر اس��اس مفاهیم تعریف 
شده در اصول س��اختاردهندۀ طرح صورت پذیرفته است. 
ترس��یم ویژگی های کیفی و کمی س��بک ها و گرایش های 
تجدیدحیات گرایان��ه در معماری معاص��ر ایران و تحلیل و 
ارزیابي تأثیر زمان بر س��بک ها، از دیگر دستاوردهایی است 
که در ادامه به دقت مورد تحلیل و بررس��ی قرار می گیرند. 
بدیهی است بر اساس رویکرد تلفیقی )کیفی � کمی( حاکم 
بر پژوهش، دس��تاوردهای کمی به عنوان ش��اهد مثال هایی 
برای دس��تاوردهای کیفی و فرضیه های قابل تعریف، مورد 

استناد قرار گرفتند. 

ساختماناداريونك،طراحی
حسینشیخزینالدین)25(

مجموعهسینمایيآزادي،طراحیبابكشکوفي)26(
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مفهوم “اثربخش��ی” به معنای می��زان اهمیت و یا درصد 
تأکید بر یک مفهوم است. درجۀ “اثربخشی” از تلفیق آرای 
معمار و پرسش شوندگان به صورت ضرب مستقیم به دست 
آم��د. به عنوان مث��ال اگر موضوعی از نظ��ر معمار اهمیتی 
برابر با 20درصد و از نظر پرسش شوندگان 33درصد دارد، 
درصد اثربخش��ی آن برابر با حاصل ضرب آن ها، یعنی برابر 
با 7درصد خواهد بود. در نهایت با رتبه بندی آن ها می توان 
دریافت که اثربخش��ی کدامیک بیش تر اس��ت. در مواردی 
که عدد نس��بت داده ش��ده به درصدها ب��ه یکدیگر نزدیک 
باش��د، از مفهوم رتبه اثربخشی اس��تفاده می شود. به عنوان 
مثال اگر معمار چیزی را درجه2 بداند و پرسش ش��وندگان 
آن را درج��ه4 ارزیابی کنند، درجه اثربخش��ی آن 8 خواهد 
ب��ود. این تکنیک اجازه می ده��د دو گروه موازی از مفاهیم 
اثرگ��ذار، مانند آرای معمار و پرسش ش��وندگان به صورت 

توأمان مورد توجه قرار گیرد.

2-تحلیلنتایج
ب��رای تبیین واژه های تحلیلی پژوهش از دویس��ت بنا از 
آثار شاخص معماری معاصر ایران نمونه برداری شده است. 
از میان این دویس��ت بنا پنجاه بنا انتخاب ش��دند که توسط 
منتقدان و یا اس��تادان دانشگاه تحت عنوان آثار جریان های 
تجدیدحیات گرایانه در معماری معاصر ایران معرفی شده اند. 
با مراجع��ه  به آرای منتقدان و معم��اران معاصر می توان به 
وضوح مش��اهده نمود که این بناها اغلب به نحوی متوجه 
مسأله هویت اس��المی � ایرانی و یا ترس��یم کنندۀ آینده ای 
درخش��ان و پیشرفته برای ایران اس��المی بوده اند. به همین 
س��بب، تجزیه و تحلیل مش��خصات کمی و کیفی این بناها 
می توان��د به عنوان نمونه ای از آثار معماری پس از پیروزی 
انقالب اسالمی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت نیز می توان 
ب��ا الهام از موفقیت ها و عدم موفقیت های کس��ب ش��ده در 
این بناها، مشخصات جریان های تجدیدحیات گرایانه را در 

معماری معاصر ایران ترسیم نمود. 

مروری بر دس��تاوردهای کیفی � کم��ی پژوهش گویای 
آن اس��ت که میان نظر پرسش ش��وندگان و معماران نسبت 
ب��ه آثار منتخب در میان جریان های تجدیدحیات گرایانه در 
معماری معاص��ر ایران، تمایزهای معناداری وجود دارد. در 
میان معماران و پرسش شوندگان درباره اصول ساختاردهنده 
ط��رح و مصالح به کار رفته در بنا همبس��تگی مثبت وجود 
دارد، اما میزان همبستگی آن ها قابل توجه نیست. به عبارت 
دیگ��ر همبس��تگی معن��اداری در میان آن ها وج��ود ندارد. 
س��نجه هایی از قبیل مفاهیم س��اختارهای فضایی، شکل و 
ف��رم در بنا، و رابطه با بافت ش��رایط ویژه ای دارند. در این 
موارد، نوعی همبس��تگی منفی میان نظر پرسش شوندگان و 
نظر معماران به خوبی قابل مشاهده است. همبستگی منفی 
معرف آن اس��ت که برداشت های یکسانی از آثار خلق شده 
در میان ایش��ان وجود ندارد. نکته قابل توجه آن اس��ت که 
این تفاوت را می توان به روش های دیگری نیز تفسیر کرد. 
ب��ه عنوان نمون��ه در رابطه بنا با بافت و محی��ط پیرامونی، 
ایجاد هماهنگی مش��کل تر از ایجاد تفاوت است. به همین 
دلیل، موفقیت طراحان در کسب نوعی هماهنگی با محیط، 
مس��تلزم برخورداری از توان طراحی در مقیاس بس��یار باال 
اس��ت. جمالتی که راجع به بنا آورده ش��ده نیز تأکیدی بر 
این موضوع دارد که طراحان تالش داشته اند نوعی وحدت 
و هماهنگ��ی به وجود آورند، در حالی که نتیجه چیزی غیر 
از این بوده اس��ت. توجه معماران به تفاوت های برداش��ت 
گروه های پرسش ش��ونده و آنچه ایش��ان انتظار داش��ته اند، 
می تواند راهگشای موفقیت ایشان در طرح ها و تجربه های 
بعدی باش��د. در میان موارد تحلیل ش��ده، رابطۀ شناسایی 
ش��ده در ش��کل و فرم بنا و رابطه با بافت، معنادار ارزیابی 
شده است؛ زیرا توان دوم همبستگی آن از عدد 0/6 بیش تر 
اس��ت. از این رو، می توان بیان کرد نوعی رابطۀ عکس میان 
تصور طراحان و ارزیابی های انجام شده وجود دارد و الزم 
است طراحان در این موارد با دقت و توجه بیش تری اقدام 
نمایند. به نظر می رسد، بین آنچه گروه های مخاطب از شکل 
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سنجه– کلیدواژهتحلیلی
اصول

ساختاردهنده
طرح

مفاهیم
ساختارهای
فضایی

شکلوفرم
برآیندرابطهبابافتمصالحدربنادربنا

 همبستگی نظرات 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

و فرم بنا درک می کنند با آنچه از س��وی معماران پیش بینی 
می ش��ود، هماهنگی چندانی ندارد. از سوی دیگر، معماران 
در ایجاد وحدت و هماهنگی میان بناهای طراحی ش��ده، با 
آنچه در محیط پیرامونی آن ها وجود دارد، موفقیت چندانی 
نداش��ته اند. در سایر موارد، همبس��تگی از درجۀ معناداری 

قابل توجهی برخوردار نیست. 

نتیجهگیری
تجدیدحیات گرای��ی یکی از گرایش های معماری معاصر 
ایران اس��ت که در ادبیات تخصصی تاکنون تعریفی دربارۀ 
آن ارائه نش��ده اس��ت. تنها می توان گف��ت بناهایی وجود 
دارند که با عنایت به هویت اس��المی � ایرانی در سال های 
پس از پیروزی انقالب اس��المی س��اخته شده اند. این بناها 
به عنوان مهم ترین منبع تحلیلی برای ترس��یم مش��خصات 
جریان های تجدیدحیات گرایان��ه در معماری معاصر ایران 
انتخاب شده اند. مهم ترین دستاورد، ترسیم مشخصات بنای 
هویت گ��را و معم��اری تجدیدحیات گرایانه خواهد بود. بر 
اس��اس دستاوردهای کیفی � کمی پژوهش، بنای هویت گرا 

و تجدیدحیات گرایانه دارای مشخصات زیر خواهد بود: 
1- اص��ول س��اختاردهنده ط��رح: در ح��وزه اصول 
س��اختاردهنده طرح، این چنین آثار و بناهای هویت گرا از 
فرم ها و مفاهیم معماری اسالمی � ایرانی استفاده می نمایند. 
اس��تفاده توأمان از مفاهیم و فرم های معماری سنتی ایرانی 
نتیجه بهتری را در برخواهد داش��ت، اما تقلید از نمونه های 
 ش��اخص معماری اسالمی و ایرانی توصیه نمی شود؛ عالوه 
ب��ر این که اس��تفاده نک��ردن از تزیین��ات و روی آوردن به 
نوعی معماری مدرن می تواند راهگش��ای دستیابی به بنایی 
هویت گرا در ش��رایط معاصر باشد. با توجه به ترکیب نظر 
معماران طراح و پرسش شوندگان نمونه های تحلیل شده، به 
طراحان می توان توصیه کرد که از به کارگیری مصالح ارزان  

قیمت، ایجاد تغییرات شدید در محورهای ساختاردهنده بنا، 
و به ویژه از هندسه های نااقلیدسی و ساختارهای نامشخص 

اکیداً خودداری نمایند. 
2- مفاهیم س��اختارهای فضایی: مفاهیم ساختارهای 
فضایی به صورت مس��تقیم ب��ا درک مخاطب ارتباط دارند 
و اس��تفاده کننده از بنا آن ها را به طور مس��تقیم و بی واسطه 
درک می نماید. اس��تفاده از ایده های فضایی گذش��ته، مانند 
مفاهیم��ی چون عبور، گذر و خ��أل می تواند به بهترین نحو 
راهگش��ای دس��تیابی به بنای��ی هویت گرا و ی��ک معماری 
تجدیدحیات گرایان��ه باش��د. بعد از این مفه��وم می توان به 
کارگیری ایده های سنت گرا در طرح را توصیه نمود، هرچند 
طراحان نس��بت به آن عالقه چندانی نشان نداده اند. دربارۀ 
استعاره گرایی و کاربرد آن در فرآیند طراحی معماری تذکر 
این نکته ضروری به نظر می رس��د که نباید در به کارگیری 
آن افراط کرد. الزم است استعارات برای مخاطبان ملموس 
و قابل درک باش��د. همبستگی منفی میان نظرات دو گروه، 

تأکیدی قابل توّجه بر این مهم محسوب می شود. 
3- ش��کل و فرم بنا: ش��کل و فرم در بنا عاملی اس��ت 
که توّجه به آن بس��یار مهم خواهد بود، خصوصًا زمانی که 
دریابی��م میان نظ��رات معماران و پرسش ش��وندگان، رابطۀ 
معناداری مش��اهده شده اس��ت؛ رابطه ای که از لحاظ کّمی 
منفی اس��ت و مشخص کنندۀ عدم موفقیت معماران معاصر 
در طراح��ی فرم بناه��ا، و ایجاد ارتب��اط منطقی با مخاطب 
اس��ت. نتیج��ه تحلیل های کیف��ی � کمی مؤی��د فرضیه ای 
اس��ت که در آغ��از پژوهش دور از ذهن به نظر می رس��ید. 
دستاوردها گویای آن است که استفاده از شکل ها و فرم های 
معماری پس��ت مدرن بیش ترین موفقی��ت را در تبدیل یک 
بنا به یک معماری هویت گرا و تجدیدحیات گرایانه داش��ته 
اس��ت. مفاهیمی از قبیل استفاده از فرم هاي معماري گذشته 
و ش��کل و فرم مدرن، به ترتیب در اولویت های بعدی قرار 
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دارند. مهم ترین نکتۀ قابل توّجه در این بحث آن اس��ت که 
بیان فرم های معماری گذشته، در قالب های جدید و متنوع، 
بیش از سایر گرایش ها توانسته  است نظر پرسش شوندگان و 
معماران را جلب نماید. این دستاورد بیان کننده آن است که 
ترجی��ح دارد معماران معاصر تالش خود را در به کارگیری 
فرم های گذش��ته با ظاهر و ویژگی های جدید، بیش از پیش 

به کار گیرند. 
4- مصالح در بنا: اهمیت مصالح ساختمانی و نقش آن در 
معماری نیاز به توضیح ندارد. دستاوردهای پژوهش گویای 
آن اس��ت که نوعی همبستگی مثبت میان دیدگاه معماران و 
نظرات پرسش شوندگان وجود دارد، هر چند این همبستگی 
از معناداری کافی برخوردار نیس��ت. بر اساس دستاوردهای 
کیفی � کمی پژوهش می توان استفاده از مصالح سنتی ایرانی 
مانند خش��ت، آجر و چوب را در بناهایی که توسط ایشان 
ساخته می شود، توصیه کرد تا نتیجه، یک معماری هویت گرا 
باش��د. اس��تفاده از مصالح مدرن بین الملل، مانند بتن بدون 
تزیین، از آن جهت مورد اقبال بوده است که با خلوص خود 
یادآور مفاهیمی چون خودبس��ندگی، مردم واری و پرهیز از 
بیهودگی معماری س��نتی ایرانی اس��ت. مصالح پست مدرن 
ایران��ی و مصالح م��درن ایرانی نیز در این گ��روه از آثار به 
کار گرفته ش��ده اند. آنچه الزم به تذکر می نماید آن است که 
تلفیق مصالح سنتی ایرانی در کنار مصالح پیشرفته و یا تأکید 
بیش از حد بر بروتالیسم در ظاهر بنا، نمی تواند تداعی کنندۀ 
معماری اسالمی � ایرانی باشد و الزم است طراحان با دقت 

و وسواس ویژه ای با آن ها برخورد نمایند. 
5- رابطه با بافت: ارتباط یک اثر با محیط پیرامونی، یکی 
از نکته های قابل توجه در هدایت طراحی معماری اس��ت. 
نوعی همبس��تگی معنادار، اما منفی می��ان ایده های طراح و 
نتیجۀ اثر به خوبی قابل مشاهده و بازشناسی است. طراحان 
بر مفاهیمی تأکید کرده اند که در اثر معماری کم تر به چشم 
می آیند. بر اساس نتایج پژوهش می توان به طراحان توصیه 
ک��رد که حداکثر ت��الش خویش را در ایج��اد هماهنگی و 
همبستگی میان اثر و محیط پیرامونی موفقیت به کار گیرند، 
تا شرایط بصری محیط دچار اخالل و آشفتگی نشود. تأکید 
بر هماهنگی با بافت و محیط پیرامونی ایشان را در دستیابی 
به اثری هویت گرا و متمایل به زمینه افزایش خواهد داد. در 
م��واردی که هماهنگی وجود ندارد، تنها بهره گیری از نوعی 
معماری یادمانی می تواند پاس��خگو باش��د. نکته قابل توجه 
آن اس��ت که پرداختن به نوعی معم��اری متفاوت با زمینه، 
چ��ه این تفاوت آگاهانه باش��د یا س��هل انگارانه، کمکی به 
ارتباط مخاطب با بنا نمی کند. از این رو تأکید بر انس��جام و 
وحدت بصری و هماهنگی بنا با زمینۀ طراحی، مناسب ترین 

راه��کار قابل ارائه در بناها و آث��ار هویت گرا و جریان های 
تجدیدحیات گرایان��ه، در معماری پ��س از پیروزی انقالب 

اسالمی بوده است. 

پینوشتها
- عماًل این اطالعات به قدری گزینشی، شخصی و ناپایدارند 
 که پس از پایان مطالعه، چیزی از آن ها در ذهن مخاطبان باقی 
نمانده اس��ت. از س��وی دیگر، اطالعات ارائه شده در این 
نقدها با نام تاریخ معم��اری معاصر، عماًل هیچ گونه ارتباط 
منطق��ی با نیازهای واقعی و تحلیلی مخاطبان ندارند. از این 
رو، ع��ده ای آن را ب��ه عنوان محلی ب��رای درد دل کردن با 
دیگران و یا بعضًا محلی برای حمایت از همفکران خویش، 
انتخ��اب نموده اند. مجموعه مقاالتی که در س��ال 1385 در 
مجله معماری و شهرس��ازی نگاشته شد، اغلب از این گروه 

بوده اند. 
2- برخ��ی از مهم ترین منابعی ک��ه در تهیه کلیدواژه های 

تحلیلی مورد استناد قرار دارند عبارتند از: 
(Groat, 2002), (Cherry, 1999),
(MAGNA, 1992), (Nicol, 2000), (Lecuyer, 2003), 
(Hiberton, 1988) & (Fletcher, 1989) 

3- مجله لوتوس در بررس��ي شهر شوش��تر نوشته است: 
»این تصویري است از یک شهر ایراني که هم کهن است و 
ه��م نوین، هم برخوردار از فرهنگ بومي و محلی اس��ت و 
ه��م فرهنگ جهاني.« دیبا با الگوبرداري از مدل هاي زندگي 
بورژوازي غرب براي جامعه ایراني مخالف بود و مي کوشید 
پیوندي میان مدرنیسم و س��نت هاي ایراني برقرار سازد. او 
در کتاب معماري اس��المي چیست؟ دیدگاه خود را در این 
زمین��ه توضیح مي دهد. به نقل از: مجله معمار، ش��ماره 18، 

مسابقه ساختمان مرکزی صنعت نفت. 
4- ن��ادر اردالن در میان عالقه مندان معماری اس��المی � 
ایرانی با کتاب حس وحدت شناخته می شود. نادر اردالن و 
الله بختیار نویس��ندگان کتاب حس وحدت هستند. اردالن 
یک��ي از مهندس��ان معمار ایران��ي و بختی��ار دانش آموخته 
حق��وق، طراحي، ادبیات و تاریخ هنر اس��ت. مراجعه کنید 

به: اردالن،1360.
5- به نقل از فصلنامه معمار، شماره 12. 
6- به نقل از فصلنامه معمار، شماره 12. 

7- خانۀ مقدم، آرامگاه نادر و مقبره بوعلی س��ینا )با الهام 
از گنبد قابوس( طراحی هوش��نگ س��یحون؛ و پارک شفق 
طراحی کامران دیبا از این جمله اند. به نقل از: مجله معمار، 

شماره 18، مسابقه ساختمان مرکزی صنعت نفت. 
8- منابع مورد نیاز و قابل استفاده در تدوین شیوۀ تحلیلی 
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پیش��نهادی را می توان در سه گروه عمده تقسیم بندی کرد. 
این س��ه گروه به کمک یکدیگر الیه ه��ای مختلف تحلیلی 
مطالب را در بر گرفته اند. گروه اول ش��امل منابعی  است که 
در حوزه اطالعات و داده های خام مربوط به تاریخ معماری 
معاصر نگاشته شده اند و می توان از آن ها برای تهیه، تنظیم و 
تدقیق اطالعات مورد نیاز در دانش معماری معاصر استفاده 
و بهره برداری نمود. گروه دوم منابعی را ش��امل می شود که 
هرچن��د بر مبن��ای آموزش فرآیند طراحی معماری نوش��ته 
ش��ده اند، در تدوین ادبیات پژوهش حاضر توانستند بسیار 
مفید و مؤثر باش��ند. کلمات و دستور زبان استفاده شده در 
این پژوهش بس��یار تحت تأثیر چنین کتاب هایی قرار دارد. 
واژه هایی چون تجدید حیات گرایی و غیره بر اساس چنین 
برداش��تی شکل یافته اند. گروه س��وم شامل منابعی است که 
هرچن��د به طور مس��تقیم با تاریخ معم��اری معاصر ارتباط 
ندارند، به صورت ضمن��ی توانمندی ما را در تحلیل وقایع 
جهانی و ریشه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
گرایش ه��ای تجدیدحیات گرایانه در معماری معاصر ایران، 

یاری می رسانند. منابع مذکور عبارتند از: 
گرایش ه��ای  بررس��ی  و  تحلی��ل  ک��ه  منابع��ی   *
تجدیدحیات گرایان��ه در معماری معاصر ایران، بر اس��اس 
ایده ه��ا و آموزه ه��ای حاصل از آن ها ش��کل یافته اس��ت؛ 
کتاب هایی که با عنوان تاریخ معماری معاصر معرفی شده اند 
و در آن ه��ا اطالع��ات تاریخی و مباحث مش��هور معماری 
معاصر مطرح ش��ده اس��ت، مانند: فضا، زم��ان و معماری؛ 
تاری��خ  معماری معاص��ر غرب )قبادی��ان(؛ تاریخ معماری 
م��درن )لئوناردو بنه ولو(؛ از زمان معماری؛ در جس��تجوی 
زبان نو؛ هنر در گذر زمان؛ تاریخ هنر )ارنس��ت گامبریج(؛ 
معماری و شهرسازی قرن بیستم؛ معماری دیکانستراکشن. 

* منابع��ی که واژگان، ادبیات و دس��تور زبان تحلیل آثار 
تجدیدحیات گرای��ی در معم��اری معاصر ایران بر اس��اس 
کلمه ه��ای کلی��دی و واژگان راهبردی ارائه ش��ده در آن ها 
ش��کل یافته اس��ت؛ کتاب هایی که در حوزۀ آموزش فرآیند 
طراح��ی معماری نگاش��ته ش��ده اند و در کارب��ردی کردن 
مفاهیم دانش��ی مربوط، به فراگیری بهتر و مناسب تر دانش 
معم��اری معاصر، ب��ه عالقه مندان یاری می رس��انند، مانند: 
اندیش��ه و تدبیر در طراحی معماری؛ تفکر ترس��یمی برای 
معم��اران و طراحان؛ مفاهیم پای��ه در معماری؛ ایده، فرم و 
معم��اری؛ زیبایی ش��ناختی در معماری؛ تجزی��ه و تحلیل و 
آنالیز ف��رم. مهم ترین منبعی که در این بخش مورد اس��تناد 
ق��رار می گیرد مجموعه مطالعاتی اس��ت که توس��ط »گروه 
تحقیقاتی � پژوهشی معماری معاصر ایران« در دوره دکتری 
 معماری دانش��گاه ته��ران، به راهنمایی دکت��ر داراب دیبا و

توسط محمدحسن خادمزاده، حمید شایان، حامد کاملنیا، و 
محمدجواد مهدوی نژاد به انجام رسیده است.

* منابع��ی ک��ه ب��ا اس��تفاده از نگرش ه��ا و آموزه های 
تحلیل��ی حاصل از آن ها به نقد و بررس��ی آثار گرایش های 
تجدیدحیات گرایانه در معم��اری معاصر ایران پرداخته ایم؛ 
کتاب های��ی که معرف بس��تر تحوالت معم��اری معاصر در 
حوزه های عل��وم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاس��ی 
اس��ت، کتاب هایی مانند: دگرگونی آرمان ه��ا )پیتر کالینز(؛ 
تجربه مدرنیته )مارش��ال برمن(؛ اس��طوره شناس��ی سیاسی 
 )فکوهی(؛ حقیقت و زیبایی )بابک احمدی(؛ دالیل شکست 
مدرنیزم )ژان بودریارد( و کلیه کتاب های رمانی که تحوالت 
اجتماع��ی – فرهنگ��ی جهان غ��رب را توضی��ح می دهند؛ 
همچ��ون گرگ بیابان )هرمان هس��ه(، جان ش��یفته )رومن 
روالن(، ب��رادران کارامازوف )داستایوفس��کی(، جنایات و 

مکافات. 
9- به نقل از مقاله مدرنیته و معماری معاصر ایران، تألیف 

محمدپروا، مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران، شیراز. 
10- به عنوان مثال مراجعه کنید به: بهنام، 1375. 

11- مراجع��ه کنید به: آش��وري، 1376، صارمی،1376، 
زیب��اکالم،1377،  حبیب��ی،1375،  فالمک��ی،1371، 

.1992,MAGNA شکوهی،1373 و
12- نیروي انگیزش به احساس سرشاري، توانایی و تعلق 
اجتماعي مي افزاید. به عنوان مثال در این زمینه مراجعه کنید 

به: مجموعه شهیاد، مجله هنر و معماری 12 - 13. 
13- هندس��ه پنهان بر اساس چنین رویکردی می تواند با 
هدف آشنایی زدایی در بیان جریان های تجدیدحیات گرایانه 
در آث��ار معم��اری پس از پیروزی انقالب اس��المی بیش از 
پیش مورد اس��تفاده قرار گیرد، همچنان که تاکنون نیز مورد 

اقبال بوده است.
14- اگ��ر تضاد توافق یافت��ه، نمودار تداوم فضایی اس��ت، 
تض��اد به عنوان اصل��ی زیبایی شناس��انه در فرآیند طراحی 
معم��اری کاربردهای فراوان��ی دارد. نمای س��اختمان ها و 
 خیابان ش��هری نی��ز می تواند بیان کننده نوع��ی از این تضاد 
همجوار و ی��ا به عبارت دیگر تضاد معمارانه باش��د. برای 
آش��نایی با آرای رابرت ونت��وری در این زمینه مراجعه کنید 

به:
 .(http://www.iranao.com/news) (2007, 05, 14)
 Pritzker Architecture( 15- مانند جایزه پریتزکر
Prize( ک��ه آن را نوبل معماری دانس��ته اند. ب��ا مروری بر 
نام اش��خاصی که این جایزه را در دوره های مختلف کسب 
کرده اند می توان دریافت که در هر یک از دوره های تاریخی 
چه جریان هایی در س��طح جه��ان مورد اس��تقبال بوده اند. 
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برای کس��ب اطالعات بیش تر در این زمینه مراجعه کنید به 
مقاله کمال یوس��ف پور در زمینه برندگان جایزه پریتزکر در 

 .)http://about.aruna.ir, 2007, 04, 21(1
16- برای کس��ب اطالعات بیش تر در این زمینه مراجعه 
کنید به پایگاه اطالع رس��انی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 .)www.emporg.ir(
17- درباره توصیف مفاهیم، آرا و واژه های نظریه پردازانی 

مانند چینگ، زوی، گیدئون وغیره مورد نظر بوده اند. 
18- مراجعه کنید به قطع  نامه کنگره »بررسی امکان پیوند 
معماری سنتی با شیوه های نوین ساختمان« اصفهان 1349، 

تخت جمشید 1353. 
19- از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوری اس��المی ایران، گرایش به هدایت تس��هیالت به 
س��وی انبوه سازی و ش��رکت های تولید مس��کن، به عنوان 
مبحثی ج��دی مطرح ش��د. مهم ترین هدف م��ورد انتظار، 
ارتقای کیفیت س��اخت و انتقال فناوری روزآمد به صنعت 

ساخت و ساز کشور بوده است. 
20- به عن��وان مثال کام��ران دیبا در مقال��ه بزرگ ترین 
روی��داد معماری معاصر ایران چگونه روی داده اس��ت؟ به 
تجزیه و تحلیل آثاری پرداخته که در مس��ابقه دفتر مرکزی 
ش��رکت نفت در سال 1381 ارائه شدند. در نقد ارائه شده، 
تعاملی منطقی میان معماری انس��انی و نوعی فرهنگ گرایی 
به خوبی قابل مشاهده و بازشناسی است. همچنین مراجعه 
کنید به: مجله معمار، ش��ماره 18، مسابقه ساختمان مرکزی 

صنعت نفت. 
21- چارل��ز جنک��ز )Charles Jencks( تاری��خ نگار 
و منتق��د معم��اری اس��ت . در س��ال 1977 کتاب��ی به نام 
 The Language Post( زبان معم��اری پس��ت م��درن
Modern Architecture( منتش��ر کرد. او در این کتاب 
تاریخ دقیق مرگ معم��اری مدرن را روز 15 ژوالی 1972 
در س��اعت 3:32 بعد از ظهر اعالم کرد. این تاریخ اشاره به 
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