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   چکیده

معماري سنتی ایران بر گرفته از ارزش هایی و اصولی ریشه داري می باشد که مبتنی بر اعتقادات و عقاید اصیل ایرانـی داشـته و معمـاران    

اصول بوده اند و با ظهور مدرنیته و تاثیرات آن بر کشور شیوه زندگی و کالبد شهرها و خانه ها دگرگون شد و ایـن  همواره در پی حفظ آن 

را دستخوش تغییرات  و ساختمان ها به روند خود ادامه داده و ساختار شهرهاو مظاهر آن به صورت تقلید از معماري مدرن  مدرنیته فرایند

ماننـد  را خلـق کـرد   مشـکالتی  مدرنبا  مواجعهمعمارانوجود فناوري و صنعت، مدرن شدن را تجربه می کردکالبدي کرد و با توجه به عدم 

بررسـیرابطۀمدرنیتهومعماري،در ایـران   در ایـن تحقیـق بـه    . که نیاز جامعه را نادیده می گرفـت  است جامعه بودهشناخت روح حاکم  عدم

مدرنیتهدرایران،پیش از آن که به عناصر محتوایی و ریشـه دار   .تاریخی شکل گرفتاجتماعی و رهنگی، مدرنیته،بدونوجود بستر ف،پرداختیم

 کـه تـاثیرات   اسـت  یهدف از ایـن تحقیقـای  ، نمایان میشود داللت دارد معماريکه بیشتر در ظاهر  وفیزیکی استوار باشد بر عوامل کالبدي

 بررسـی  و بـه  مشـاهده  روش مقالـه  درایـن  پـژوهش  انجـام  روش، بر فرهنگ و سنت مـی باشـد   تأثیر آن شیرازوسپس برمعماري مدرنیتۀ

معمـاري   غالـب  سـبک در نتیجه بـه  . است شده پرداختهدر شیراز ایرانی درمعماري ویژه به هاومصادیق ونمونه تحلیلی مستندات–توصیفی

توجـه بـه اصـول    و  هـایی ازسـنت،مدرن   هریـک،جلوه  که داشته معماريو  درفضاسازي گوناگونی هاي کنونی شیرازراارزیابی کرد و سبک

  .به آن خواهیم رسید معماري مختلف هاوتکنیکهاي باتأکیدبرشیوه اهداف که ازمهمترین هک یسنت و مدرنمعماري سنتی و تلفیق منطقی 

  

 

  شیرازورودي ،سنت ، مدرن، پست مدرن، معماري:کلمات کلیدي
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  مقدمه
معماري معاصر ایران که بیش از یک و نیم قرن در دو راهی بین سنت و مدرن قرار دارد هنوز هم در بحران خود بسر مـی بـرد   

که همزمان با معماري مدرن غرب و استفاده از اصول آن ساختمانهاي بسیاري با رویکرد جنبش هاي مدرن تجربه کرده که هم 

طحی و برداشت هاي بدون توجه به بستر، سایت و فرهنـگ شـکل گرفتـه و توسـط     معماري که پدیده تقلید در آن به صورت س

ساختمان سازها دوران پهلوي اول تا اکنون ادامه داشته و معماري بناهایی که توسـط معمـاران بـزرگ و بـی ادعـا همزمـان بـا        

دوران قاجار دریچه اي بـود کـه   . ندبناهاي دیگر به یادگار مانده که حتی نام بعضی از آنها مشخص نیستند که در خور تحسین ا

که گسترش و انتشار سریع  تکنولـوژي در ایـن دوره   . رونق گرفتن تاثیرات معماري اروپایی و امریکایی در آن به اوج خود رسید

 تحوالت بزرگی که در نیمه دوم قرن نوزدهم در حوزه هاي فناوري علم و فلسفه و نیز اقتصاد و سیاست. نقش پر رنگ تري دارد

ایـن تحـوالت هـم و ضـیعت مـادي هنرمنـدان را       . صورت می گیرند عمیقا جهان بینی هنرمندان را تحت تاثیر قرار می دهنـد 

هنرمنـدان اکنـون پـس از سـالها وابسـتگی بـه       . دگرگون می سازد و هم بر ارزش ها و آرمان هاي معنوي آنها تآثیر می گذارند

ود را آزاد احساس می کنند و بر پاي خود می ایستند هنرمند دیگر آن نیسـت  حامیان از جمله پادشاهان و حاکمان و اشراف خ

که در قصرهاي مدیچی، فیلیپ، چارلز و لویی به سر برد و یا به نعمات خود در کلیسا و نهادهـاي حکـومتی تکیـه کنـد و سـیر      

ي هاي نوین روبه رو می شـود و کاشـف   در چنین فضایی هنرمند با آگاهی بیشتر و مهارت همرا با آزاد. تکامل هنر را پی بگیرد

کـه ایـن نکتـه باعـث مـی شـود پرورانـدن خـود در قـالبی نـو احسـاس            . افق هاي وسیع تر در کنارعلم به هنر خود می رسـد 

  )1391لینتون، .(کند

  

سـنت  ).1378معـین،  (یاناپسند،گفتاروکرداروتقریرمعصوم پسندیده است،اعم ازطریقی وروش طریق معناي به لغت دراصل سنت

متعالی است، به معناي حقایق یا اصولی ثابت و الیتغیر که داراي منشأ اي الهی بوده و از طریق شخصیت هاي مختلفی  معرفتی

ایـن اصـول در   . براي ابناي بشر در اعصار مختلف ابالغ و آشکار شـده اسـت  ... و  2لوگوس 1معروف به رسوالن، پیامبران، اوتارها

 کـه  است ازروشی عبارت سنت)1382اکرمی، .(حقوقی، هنر و علوم تسري داشته است همه حوزه هاي انسانی، اعم از اجتماعی،

 خودغالبایادائماجـاري  مطبـع  بـه  اسـت،که  ورایـج  معمـول  معنـاي طریقـه   سـنت،به  کلمـه . است وشدن درجریان اي درجامعه

ربـی در  معماري سنتی ایران که از معماران به صورت سینه به سینه و انتقـال تجربیـات و آمـوزش تج   )1357طباطبایی، .(باشد

                                                 
١ Avatars ) :معرفت و معنویت. نصر، ح((حلول و تجسد خدایان در قالب انسان یا حیوانات  
٢ Logos: )معرفت و معنویت. نصر، ح(الھی  یا عقل کل یا عقل  
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اجرا بدست آمده که سالیان دراز به عمر خود ادامه داده دردوران حکومت قاجار با ورود محققان و مشاوران خارجی که به ایران 

  .می آمدند دستخوش تغییرات و دگرگونی هاي فراوانی شد

اي آسـمانی و معنـوي ایرانیـان    معماري سنتی ایرانی عبارت است از اصول و ارزشهایی است که اوال ریشه در اعتقـادات و باورهـ  

داشته و ثانیا بدون انقطاع تاریخی در اثر ممارست و حقیقت جویی و نوگرایی ایرانیان در تماس با سایر تمدن ها بر پایـه جهـان   

 معمـاري  آثاربرجسـته  پدیدآورنـدگان  هـدایتگروراهنماي  دائمی وتکامل وتصفیه وباپویایی ودربسترفرهنگ ایرانی–بینی اسالمی 

 ومکـان  ازمـان  اتکالبدینوومتناسـبب  تفاسیروتجلی همواره البته ازآنهایادکردکه ثابت اصولی عنوان به میتوان ثالثاو بوده وشهري

  )1378نقی زاده، . (بروز نموده است ازآنهاظهورو

 

   گرایی  سنت

مورد تهدیـد و در  آنهـا   کـه   اسـت   در شـرایطی  ویـژه   ها، بـه  فواید کاربرد سنت  درباره  اندیشیدن  آگاهانه  معنی  به  گرایی  سنت((  

  محسـوب   خود سـنت   به  نسبت  بیرونی  داردوموضعی  فرق  زیستن  با سنتی  گرایی  سنت  معنی  این  به. گیرند خطر قرار می  معرض

 را حفـظ و   ،عناصـري  گفتمـان  به  یعنی. کند و از نو تعبیر می  موردنظر خود را باز تعریف  هاي ، سنت گرایی سنت  عالوه  به. شود می

  پنـاه   گرایـد یـا بـدان    می  سنت  به  مدرن  وضع  و با مالحظه  از بیرون  که  است  گرا کسی  سنت... نماید  می  را حذف  عناصر دیگري

  )1379منصورکیایی،  )). (بگیرد  ،یاري است  آفریده  مدرن  دنیاي  نظر وي  به  که  لی’مسا  در حل  برد با از آن می

گیـري کالبـد مـادي آن در     ر معماري در دوره زمانی خاص چندان دقیق نباشد زیرا که معماري و شکلشاید تفسیر و بررسی آثا

اي و منجمد در زمـان معـین    رو نحوه نگرش به معماري معاصر ایران، که رویکردي سامانه شود و ازاین جریانی پیوسته ایجاد می

نـوگرایی  )1387ابراهیمـی،  .(توانـد کـافی باشـد    بررسی نمود، نمـی  اي از فیلم را جدا از قطعات دیگر آن که قطعه است، مانند آن

در مـورد ماهیـت ایـن واژه هـا و ارتبـاط آنهـا بـا        . معادل مدرنیسم تلقی شده و اینکه سنت متضاد با نو گرایی قلمداد می گردد

نقـی  . (سخن گفته شـده اسـت  یکدیگر از مناظر مختلف و به ویژه در زبان، در تعالیم اسالمی و در عرف متفکران در جاي دیگر 

وجـود آمـده اسـت،     بـه دگرگونی هاي فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در غرب را که از رنسانس به این سو )1378زاده، 

دسته اي از نویسندگان، مدرنیته را ایده ئولوژي مدرنیسم می دانند و می گویند کـه رسـالت مدرنیسـم مـی     . مدرنیته می نامند

  )1382اکرمی، (د که رسالت مدرنیسم دفاع از مدرنیته است،دانند و می گوین

نوگرایی در هنر و معماري مدرن دنباله همان طریقه ي هنرمندان و معماران رنسـانس بـراي نـوگرایی؛ یعنـی تعقـل، تجربـه و       

داشت هاي شخصی و روحیه نوگرایی مبتنی بر اندیشه ي فردگرایانه باعث شد که هنر مندان بعدي با تاکید بر بر. مشاهده است

  )1382اکرمی، (تکیه بر قوه ي ابداع خویش، بسیاري از اصول کالسیک گرایی را نقض کرده و آن را در هم بشکنند
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. دانـد  مـی   را بهتر از کهنه  مدرن  اساس  و بر این  است  کهنه  جاي  به  مدرن  کردن  جایگزین  در پی  که  است  اندیشه  نوگرایی نوعی

کوشـند   مـی   جملگـی   انـد کـه   زده  ها دامن از خیالها و ایده  متنوعی  بس  طیف  به  جهانی  تاریخی  فرآیندهاي  برمن  لنظر مارشا  به

را اعطا   تغییر جهان  قدرت  آنان  سازند و به  بدل  مدرنیزاسیون)  موضوعات(ها  ابژه  و همچنین)  فاعالن(ها  سوژه  را به  و زنان  مردان

 )1379یی، منصورکیا.( کنند

از   خـــود پـیش    هــــاي  از شاخصـه   بــــرخــی   بـه   آنــکه   ، ضمــن  تـدریجی  و تعامـل  تکامـل  در مسیــر این  شهــر ایــرانی

را   اسـالمی   بیـنش   ، حقیقت اي آینه  ، همچــون ممکــن  صــورت  زیبـاتـــریــن  وفـادار مـانــد، به  اسالمی  معنــویـت  تجـلـی

  ایــــران   تــاریخی   شهـــرهــاي   فضـاهـاي  جـاي  در جـاي  الهی  جـوهــره  از یک  مــرمـوزي  ردپـاي.  ساخت  خود متجلیدر 

  کـه   مفهـومی .  دانست)  تـاریخی  تــداوم(  از مفهــوم  هـایی را نشانه  آن  شایـد بتـوان  که ردپــایی.  است  و مشاهــده  لمس  قـابـل

  )1378،  پرتوي .(کند می  تبدیل  و هویتی  غیر مادي  مفهوم  یک  به  مادي  معناي  یکفضا را از 

  

  بی هنجاري 
معماري مدرن، که بر اساس تحول در جوامع سنتی، صنعتی شدن و تغییر نحوه زندگی و دیـدگاه هـاي مـردم در غـرب شـکل      

در ایران هـم  .شهر سازي ایران تاثیر گذار بوده است  گرفته، سبکی است که بیش از همه سبک هاي معماري غرب بر معماري و

روند مدرن شدن به صورت تقلید از معماري مدرن در جریان است و به گسترش شهرنشینیوتسلط روز افزون ماشین بر زنـدگی  

کرده است، مردم منجر شده است و بسیاري از هنجار هاي مناسب زندگی را تحت تاثیر قرار داده و بی هنجاري را جایگزین آن 

شهر نشینی و صنعتی شدن شیوه هاي سنتی زندگی را ویران کرد و همراه آن ها ، مفاهیم و ارزش هاي اخالقـی در  «:به عبارتی

. در این شرایط جدید هیچ مجموعه روشن و نـوینی از ارزش هـا و هنجارهـا ایجـاد نشـد     . باب شایست و ناشایست نیز فروپاشید

ي نامید، و مراد از آن شرایط اجتماعی بود که هـیچ قاعـده عـام و روشـنی در بـاب چگـونگی       دورکیم این وضیعت را بی هنجار

افراد می کوشیدند تا شیوه زندگی خاص خود را ابـداع کـرده و در ایـن راه بسـیاري شـان فـرو       .زندگی میان مردم وجود نداشت

است که در تاریخ اتفاق افتاده و نـوعی نگـارش بـه    مدرنیته وضیتی و حالتی  -).1386،96باکاك، به نقل از ابراهیمی،(»پاشیدند 

که این وضیعت در برخی از شهر ها در این دوره تـاریخی نشـانگر نحـوه ي نگـرش و      )1387ابراهیمی، . (هستی و زندگی است

ران، تفکر نظام موجود نسبت به مقوله ي شهر مدرن است که براي نمونه می توان از دخالت هاي کالبدي در شهراي همدان، ته

بر اساس طرحی که توسط یک مهندس آلمانی به نام کارل فریش براي شهر همدان تهیه  1307شیراز و مشهد نام برد در سال 

شـبکه بنـدي جدیـدي بـه     . اجرا شد نظام شهر دچار دگرگونی و تحولی عظـیم گشـت   1317تا  1309گردید و بین سال هاي 

خیابان به شکل ستاره  6متر و مساحت دو هکتار و  80یدان مرکزي با شعاع یک م. صورت کامال شعاعی در شهر به اجرا در آمد
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در شیراز چند خیابـان مسـتقیم   ) 1390بذرگر، .(اي ارتباطات اصلی را به مرکز جدید یعنی میدان تازه تاسیس فراهم می کردند

قطع و آن را به چند قسمت تقسیم کـرد و  بافت موجود شهر را از هم گسسته و بازار پر رونق شهر و نیز ارتباط محالت را کامال 

تناسب میدان و نظم آن را از بین بردنـد کـه بـه مـرور     ) بانک ملی(با فروش قسمتی از زمین میدان توپخانه به بانک شاهنشاهی

 . زمان حتی اسمی از آن به خاطر نماند

سطحی و گاه عمیقـی در شـیوه زنـدگی     جریان مدرن شدن از جز به کل ساختار شهرها و خانه ها را متحول ساخت و تغییرات

آنچه کامال مشهود است این است که جامعه ما حتی در حال حاضر هم جریان مـدرن را بـه خـوبی در الیـه     . ایرانیان پدید آورد

. هاي مختلف خود درك نکرده است، زیرا مدرن شدن حالتی است که بدون اغراق وجودش به فناوري و صـنعت وابسـطه اسـت   

ابراهیمـی،  . (نیز با فناوري هاي ساخت مرتبط است که از جمله آن ها می توان بـه پـیش سـاختگی اشـاره کـرد     معماري مدرن 

اقدامات صورت گرفته در دوران پهلوي از لحاظ ساختار بافت شهرها را به دو بخش نا همگن و نامتجـانس تبـدیل کـرد     )1387

بافت جدید که در امتداد خیابان هاي جدیـد شـکل گرفتـه    یکی بافت قدیمی که داراي وحدت و هویت مشخص بودند ودیگري 

 . بودند

 

 ها چالش

گیري آثار معماري بسیار مؤثرند،  هاي تاریخی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و محیطی ازجمله عواملی هستند که در شکل زمینه

طـور مـداوم تـأثیر     شدن بـه  جهانی هاي مدرنیته، صنعتی شدن و گرفته است که از جریان معماري معاصر ایران در بستري شکل

توان عنوان نمـود گـذار    می. زیست وي را تغییر داده است فناوري شیوه زندگی مردم و متعاقب آن کالبد و محیط. پذیرفته است

گـاه   اکنون نیز در جریان است زیرا کـه جامعـه مـا هـیچ     به مدرنیته در جامعه ایران از حدود یک قرن پیش آغازشده است و هم

. صورت کامل در اختیار نداشته و ازنظر فنی نیـز همـواره کمبودهـاي فراوانـی وجـود داشـته اسـت        هاي مدرنیته را به اختزیرس

. هاي ساخت گاه بـه تقلیـد ظـاهري از معمـاري مـدرن تقلیـل یافتـه اسـت         هاي موجود در شیوه معماري نیز با توجه به نقصان

ه یکدیگر متصل می شدند و ارتباط شهر با خـارج از شـهرها بـا دروازه هـاي     مراکز محالت به وسیله گذرها ب )1387ابراهیمی، (

دروازه ) ق.ه 1193 -1163(در زمـان زندیـه    .اسـت شهر برقرار می شدند، که دروازه ها که فضایی براي چند چهارپا کافی بوده 

ري نیز در کنار آن سـاخت و در زمـان   قران بدست کریم خان زند که بر اثر زمین لرزه نیمه مخروب شده بود بازسازي و آب انبا

بدلیل آنکه دهنه آن کوچک بـود و   1310به این دروازه آسیب رساند که دوباره بازسازي شد در سال قاجار نیز چند زلزله دیگر 

 1365دوباره ساخته شـد و تـا سـال     1327شهرداري شیراز آن را تخریب و سال  1315رفت آمد خودروها سخت بود در سال 

  نگه داشته شد قرار گرفت و اکنون به عنوان سنبل شیرازتفاده براي رفت آمد مورد اس
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 )3منبع نرم افزار گردشگري بهار نارنج (

  
 )3منبع نرم افزار گردشگري بهار نارنج (

بـا زیـر    1392دروازه باقی مانده شیراز می باشد که در کنار آن امروز هتل بزرگ شـیراز کـه در آبـان     6دروازه قران که یکی از 

با معماري هرم گونه خـود اثـر مخربـی بـر     طبقه همراه با مجموعه ورزشی و رستوران ها  13متر مربع در  40000بنایی بالغ بر 

ه و با توجه به حریم هاي تاریخی بناي دروازه قران را کمرنگ تر از گذشـته و بـار ترافیکـی    منظر فرهنگی تنگ اهللا اکبر گذاشت

توسط مهرداد ایراوانیان با مساخت  1372اطراف آن را بیشتر و محوریت آن را دچار تغییر کرده و طراحی پارك خواجو به سال 

مشید و نیـز فـرم تئاترهـاي یونـان باسـتان، صـفحه اي       یک هکتار که در دو سمت خیابان با استفاده از نقش مایه هاي تخت ج

تاریخی و نسبتا سنگینی به وجود آورده که در بدنه غربی خیابان الیه هاي مختلفی از جنس سنگ در فواصل نزدیـک و در پـی   

پله هاي کـم   هم استقرار یافته اند که مسیر هاي دسترسی به کوه گهواره دید را در درون خود جاي داده که به صورت تراسی با

و در کنتراست با خیابان اصلی قرار دارد و عناصري مانند آبنمـا و آبشـار هـم سـنگینی      ارتفاع به سمت باال دعوت کنندگی دارد

در . فضا را بیشتر می کند و هفت دروازه دیگري در همین تراس می باشیم کـه نمـادي از دروازه هـاي دیگـر شـیراز بـوده انـد       
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اجراي هماهنگ بر خوردار می باشد که کمی نسبت به محیط محوریت دروازه قـران را تحـت تـاثیر    مجموعه از مصالح سنگی و 

  قرار داده است

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  آن کنار در شهر بزرگ هتل ساخت و شیراز قرآن دروازه

  

  گیرينتیجه 
تاثیرات معماري مدرن در شیراز بیشتر در سوق دادن با تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران اسـت و تغییـرات در معمـاري شـهر     

گسترش قابل توجهی یافته و با توجه به طرح جامع تفضیلی شهر برعکس آن توسـعه یافتـه   طی چند دهه اخیر توسعه و شیراز 

که شرقی به غربی که توسعه بیشتر به سمت غرب پیش رفته که این روند به سوي باغـات و منـاطق سـبز و خـوش آب و هـوا      

دروازه قران شیراز با وجود حکومت  شیراز کشیده شده است و منظر فرهنگی شیراز بدون در نظر گرفتن طرح ها شکل گرفته و

هاي زندیه به سمت شمال یعنی دروازه قران توسعه نیافته است و محدودیت هاي سایت نبود زمین و وجود کـوه هـاي شـمالی    
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شیراز مانع رشد شهر بوده و در دوره اخیر با توجه به محور عرفان و ساخت و سازهاي مهم در این محـور تحـوالت عمـده اي را    

  .ستیم که این روند ممکن است بی رویه ادامه یابد و مشکالت فراوانی را در منظر ورودي شهر شیراز بوجود آوردشاهد ه
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