
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 1 

 تحول مسکن ایرانی در گذر از سنت به مدرنیته

  

 
  پریسا شجاع

  p.shodja@yahoo.com، ، تبریز، ایرانموسسه آموزش عالی اسوه، مدرس گروه معماری

  

  

 

 

 

  چکیده
 های فرهنگی هر جامعه دارد و از سوی ارزش محیط و فرهنگ بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. معماری از سویی، ریشه در

آثار های فرهنگی باشد.  تغییر و تبدیلِ ارزش تواند بسترِ ایجاد،  سازد، به نحوی که می هنجارهای جامعه را متاثر می دیگر

اپذیری نواجد صفات ثابت و کهنگی  برخاسته از فرهنگ و جهان بینی معنوی و الهی ایرانیان، سنتی ایران،  معماری

اصولی که موجد یک معماری اند.  های کالبدی متفاوتی داشته تجسم مکانی،که برای پاسخگویی به شرایط زمانی و  اند بوده

دوران قاجاریه با الگوبرداری ظاهریِ  در متاسفانه، .با استمرار تاریخی سه هزار ساله و موفق در خلق مکان بوده است

در فرهنگ و جهان بینی معماری ایران از معماری غرب، معماری سنتی ایرانی رو به انحطاط نهاد. معماری غرب ریشه 

نماید. الگوبرداری از معماری غرب یعنی نهادینه کردن هنجارهای  انسان محوری دارد که بعدِ روحانی انسان را نفی می

 انیزندگی ایر سبکفرهنگ غربی در کشور که همراه با حضور پررنگ وسائل ارتباط جمعی، موجب رشد شتابان تغییر 

ای به  تبدیل خانوارهای چند هسته انتفاعی، ماشینی شدن زندگی،  ˝ای کامال طبیعت به گونهگردید. تغییر رابطه انسان با 

. مسکن به باشند مصرف گرائی و ... از جمله این تغییرات می ها،  اشتغال زنان، شکاف میان نسل خانوارهای تک هسته ای،

های مسکن تولید شده  ویژگیرهنگی پذیرفت. ترین ظرف رفتار انسانی بیشترین تاثیر را از این تحوالت ف عنوان مهم

توسط معماری بر آمده از این فرهنگ: تمایل به تمایز، ایجاد مسکن بدون در نظر گرفتن اقلیم و سابقه فرهنگی و تاریخی، 

از مصالح غیر قابل بازیافت در  استفادهها و مساله اشراف،  نادیده گرفتن حریم کوچک سازی و بلند مرتبه سازی، 

ی ایجاد شده فاقد حس مکان بوده و در بلند ها خانهمان که در طبیعت تولید ضایعات می کنند و ... می باشد. که ساخت

 گردد. هویتی و انزوای افراد جامعه می مدت موجب ایجاد بی

 

  هویت ،، دوره انتقالخردگرایی، سنت، تهمدرنی كلیدي: هاي واژه

 

  مقدمه -1
نمایند و الزمه  ها، افق زندگی انسان را ترسیم می هایی است که آرمان ها و آرمان اصول، ارزش واجدِ سانی،جهان بینی حاکم بر یک جامعه ان

های آن است. فرهنگ نیز ثمره تعامل اصول و ارزش  بینی حرکت در راستای اصول و ارزش هر جهان، در ها و کمال مطلوب دستیابی به آرمان

ل محیطی، اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی است، عواملی که در طول تاریخ شکل گرفته و بستر و بینی حاکم بر جامعه با عوام های جهان

های پنهان و آرزوهای جامعه است، اصول و ارزش  هنری ویژگی معماری، بیانِو از آنجا که  اند. های فردی و جمعی انسان گردیده فضای فعالیت

. به طوریکه با زایل شدن جنبه آرمانی تمدن، [1]های مصنوع دارند گیری فضاها و محیط ر شکلتاثیر بسیار مهمی ب بینی، منتج از جهانهای 

ها و انحطاط فرهنگ  از میان رفتن پنداشت آرمانی، به زوال امپراتوریمعتقد است که کنت بولدینگ چنانکه  شود. معماری نیز محو می کیفیت
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ها و رفتارهای  تواند موجب ایجاد و نهادینه شدن ارزش سازد و می هنجارهای جامعه را متاثر میها و  دیگر سو معماری نیز آرمان از .[2]انجامد می

 باشد و اطالعاتی را به او القا می نماید. زندگی بر افکار و رفتارهای انسان تاثیرگذار می جدید در یک فرهنگ باشد، زیرا به عنوان فضا و محیطِ

یابد. در تبادالت فرهنگی،  های متفاوت نمود می بینی ها با جهان در تبادالت فرهنگیِ مابین فرهنگپیچیدگی رابطه بین فرهنگ و معماری   

پذیرد: رویکردی با گزینش انتخابی در جهت استعالی  تاثیرپذیری یک فرهنگ از فرهنگ دیگر، در قالب یکی از این دو رویکرد صورت می

شود و در  گانه. در رویکرد اول جهان بینی و فرهنگ بومی دستخوش دگرگونی نمیفرهنگ بومی و دیگری، سعی در جذب شدن در فرهنگ بی

به تدریج موجب تغییرِ  ،شود با الگو برداری ظاهری آغاز میکه  شود. اما رویکرد دوم نتیجه شیوه زندگی و محیط و معماری نیز دگرگون نمی

پذیرد و در یک رابطه دوسویه؛ تغییرِ محیط  یط و معماری نیز تحول میشود و در پی آن، مح هنجارهای فرهنگی و در نهایت شیوه زندگی می

شود. در طول تاریخ، فرهنگ ایرانی همواره رویکرد اول را برگزیده  بینیِ وارداتی می زندگی، موجب نهادینه شدن رفتارها، شیوه زندگی و جهان

هنگام که فرهنگ ایرانی در تماس با فرهنگ غربی بدون در نظر آن  ؛است، اما گسست فرهنگی دوره قاجار نشان از پذیرش رویکرد دوم دارد

 .[3]یابد گرفتن سیر رشد فرهنگ غربی تمایل به مشابهت با آن می

تحول مسکن ایرانی با ذکر تاثیر مدرنیته بر سبک زندگی ایرانی و به تبع آن، به بررسی ، سنت و مدرنیته در پی تبین مفاهیمدراین مقاله   

  رداخته خواهد شد. چند نمونه پ

 

 سنت و معماري سنتی ایران -2
سنت در معنی لغوی انتقال سینه به سینه وجهی از الگوهای قومی و فرهنگی است و با توجه به مستمر بودن، الگوپذیری را در بطن خود  

. بوده است ایط زمانی و مکانی مختلف، متفاوتآنها، در شر باشند که تجلی مادیِ معماری سنتی ایران، مفاهیمی مجرد و غیرمادی می اصولِ. دارد

در مورد  مشهور پوپبه طوریکه شرق شناس  دلیل استمرار تاریخی معماری ایرانی بوده است.، الگوهای ارزشینوآوریِ کالبدی با حفظ و  تغییر

ای داخلی یا هجوم خارجی دستخوش ه معماری ایران دارای استمراری بوده است که هر چند بر اثر کشمکش» گوید: هنر معماری ایران می

 . [4]«فترت یا انحراف موقتی شده، با این همه به سبکی دست یافته است که با هیچ سبک دیگری قابل اشتباه نیست

که این اصول  .[5د]نمای معرفی می پرهیز از بیهودگی، مردم واری، نیلرش، خود بسندگی، درون گرائیرا سنتی  معماریاصول استاد پیرنیا 

خداوند در زمین معرفی  بینی الهی که انسان را جانشینِ دارد؛ جهان هنرمند مسلمانینی  ریشه در جهان اند، نهادینه شدهمعماری ایرانی ر د

ای برای وصول به حیات جاودانی  ای که حیات مادی او مقدمه حیات او را در مقوالت معنوی و روحانی بیان کرده، به گونه نماید و اهدافِ می

باشد. اصول مشی و فعالیت انسان در زمین، بندگی خدا، اصالح،  ارتباطی کمال گرا و سازنده می ،باشد. ارتباط انسان با جهان هستی و طبیعت می

  [6]تواضع، اجتناب از فساد، عمران زمین، همکاری، همزیستی با طبیعت و پرهیز از اسراف معرفی شده است.

ابزار شناخت، حس، خیال، وهم،  ؛هنرمند مسلمان هستی شناسی الهیدر  ق آن از نظام هستی است.گاه معرفت خال تجلی معماریاثر  هر 

 گیرند. عقل نظری، عقل عملی و شهود است که در طول یکدیگر قرار دارند و رهاوردهای معرفتی و عملی آنها هرگز در تقابل با یکدیگر قرار نمی

های تجربی  خطای برخی از شناختاجه  است و معرفتی متناسب با همان سطح را به دنبال دارد. هر یک از ابزارهای فوق با سطحی از واقعیت مو

تنهایی از دریافت آنها   هایی از معرفت را که عقل، به با همگامی و همراهی عقل، بخش وحیشوند.  می  و عقلی با قلب و وحی کشف و تصحیح

های جزئی  گونه که در تعامل با حس، به عرصه ترتیب، عقل همان دهد. بدین  قل قرار میافق مفاهیم تنزل و در دسترس ادراك ع درعاجز است، 

 ،ابزار شهودبا  نیزهنرمند [. 7]شود های عمیق و در عین حال گستردة هستی، به سهم خود آگاه می برد، در تعامل با وحی از عرصه هستی راه می

است که معمار مسلمان ایرانی اثری می  گونهبدین  .[8]ر اثر خویش متجلی می سازدحقایق هستی را با عمق جان خویش درك نموده و آنرا د

 .تجاع دهنده اندیشه مکان اسهای معنوی و ار گاه آرمان تجلی آفریند که فراتر از اصول هندسی و زیبایی شناسی و قواعد ساخت و ساز

 

 یخانه سنتی ایران

آسایش و لذت مادی است؛ سنت ایرانی در معماری مسکن، خلق معناست و آسایش و راحتی از آنجا که هنر ایرانی، هنری قدسی و ماوراء   

گیرد. . تجلی معنا، در پوشش و سقف است مکانی که واقعیت و مجاز در هم  تری نسبت به معنا و خلوص هندسی قرار می های پایین در اولویت

های پیچیده به صورت کاربندی و  نمایند و سیستم و مفهوم سبکی را القا میهایی که در نهایت عظمت و زیبایی ساخته شده  آمیزند، سقف می
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شده است. چرا که هندسه  به صورت متقارن طراحی می ˝مقرنس حکایت از دقت و مهارتی فوق العاده در معماری ایران دارد. پالن نیز غالبا

 انگیزد. دارد. پالن متقارن آشناست و سوالی برنمی ای نیز در خود کند و معیار زیباشناسانه تر می متقارن، طراحی را آسان

ها و...قابل دریافت  ها، ارسی ها، در و پنجره باشد. جزئیاتی که در نما، کنج ویژگی دیگر در معماری مسکن ایرانی، پرداخت دقیق جزئیات می  

شد. جزئیات معماری ایرانی قابل تکرار هستند و با شود و اصول ترکیب مبتنی بر حس جزئیات می است. چرا که ترکیب از جزئیات تشکیل می

 دهند. ای انسانی می دهند. جزئیات به همراه مصالح ساخت به معماری ایرانی، چهره ریتم، نظم و تقارن را انتقال می

ها  ناسب بودن پلههای بهداشتی، نام ها وارد است، ایرادات عملکردی شامل محل آشپزخانه و سرویس عمده اشکالی که بر معماری این خانه 

 . [9]باشد باشد که برای انسان معاصر غیر معمول و ناراحت کننده می ها می و ابعاد و اندازه کوتاه درها و درگاهی

ها دارای دو سکو بود و درها دارای دو کوبه جدا؛ ویژه مردان و زنان. دو  اند. سردر این خانه هایی درون گرا بوده های سنتی ایران، خانه خانه

شته تا االن، یکی از بخش بیرونی و دیگری از بخش اندرونیِ خانه، به هشتی راه داشتند. اندرونی که جایگاه زندگی خانواده بوده، تنوع زیادی داد

 شدند. خستگی احساس نشود. بیرونی، ویژه مهمانان و بیگانگان بود که جداگانه پذیرایی می

گرفته است؛ سردر، هشتی،  رت مستقیم نبوده، بلکه با رعایت سلسله مراتب صورت میورود به فضاهای داخلی یک خانه سنتی به صو  

ها  نمودند. تقسیم بندی فضاهای این خانه اند، فضاهایی که مفاهیم بسته، نیم بسته و باز را به خوبی معرفی می داالن و حیاط فضاهای واسط بوده

ی خود را با توجه به تکنیک و تزئین و نور و غیره دارا بوده است. هر فضا واجد کیفیت بر اساس کیفیت معماری بوده و هر فضا ویژگ ˝نیز غالبا

های گوناگونی می شده  ها و فصول مختلف استفاده ای که از یک فضا در موقعیت معمارانه جداگانه ای بوده و عملکرد ثابتی نداشته است، به گونه

یرانی می پردازیم که نمونه موردی آن خانه بروجردیها در کاشان می باشد؛ نمونه ای . در ذیل به معرفی فضاهای یک خانه سنتی ا[11]است

 . (1)شکل فاخر، به جا مانده از اواخر دوره قاجار

 

 ساختمان شمالی بههجخانه بروجردیها،  -1شکل 
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 خانه بروجردیها، پالن طبقه همکف -1شکل 

 [11]اولن طبقه خانه بروجریها، پال -2شکل

 

دیوارهای بیرونی کاه گلی بوده و فقط سردر مجلل ساخته  ˝اند. معموال های مجلل دارای سردر بوده ها به خصوص خانه اغلب خانه سردر: -1

 شده است. می

جایی است که با بیرون  شدند. منظور از هشت چیزی است که از فضاهای داخلی خانه بیرون آمده و تنها بعد از سردر وارد هشتی میهشتی:  -2

 به شکل هشت ضلعی نبوده است.̋ خانه ارتباط دارد، هشتی لزوما

بایست از راهروهای پرپیچ و خم عبور کنند. راهروهای پیچ در  برای وارد شدن به فضاهای مختلف از جمله فضای مهمانی و اندرونی میراهرو:  -3

 گفتند. پیچ خانه را داالن می

شده است. قسمت زمستان نشین، در سمت  های ایرانی بوده است که کلیه فضاها، پیرامون آن ساماندهی می خانهعنصر مرکزی  حیاط: -4

شدند. در خانه  های شرقی و غربی ساماندهی می شمالی حیاط و قسمت تابستان نشین در سمت جنوبی حیاط و فضاهای کم اهمیت در جبهه

 برای رعایت تقارن طاق بندی شده است. ̋ اند و جبهه غربی صرفا قرار گرفته های خدمه و ... بروجریها، در جبهه شرقی اتاق

 اند.  در خانه های ایرانی اتاق ها به صورت سه دری، پنج دری، تاالر و ... ساخته شده و هر کدام ویژگی خاص خود را داشتهاتاق:  -5

از نصف تناسب طالیی ایرانی)مستطیل داخل شش ضلعی(  سه دری، اتاق خواب خانه بوده است. برای طراحی این فضا اتاقسه دری:  -

 کرده است.  متر(. که با این عمق نور را خوب جذب می 71/1*2متر یا  41/3*4کمک می گرفته اند،)مثل 

GROUND FLOOR PLAN

 ایوان

 تابستانی

 حیاط

 تاالر

هشتی 
      
داالن    

         

داالن  

    
داالن    

         

 تابستان نشین زمستان نشین

ورودی  
داالن      

           

سه 
 دری

سه 
 دری

FIRST FLOOR PLAN



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 5 

ر و پنجره، تاقچه، رف و ای بوده که نیاز یک خانواده را برآورده کند. اجزایی چون د رفته، به اندازه اتاق سه دری که بیشتر برای خوابیدن به کار می 

 رفته نیز اندازه هایی مناسب داشتند.  هم چنین پستویی که برای انبار رختخواب به کار می

ای است که نشسته و ایستاده به آسانی در دسترس باشد. روزن باالی  پهنای اتاق خواب به اندازه یک بستر بوده و بلندای تاقچه و رف به اندازه    

آوردند.  های شکسته به دست می ها را از غرابه بوده که این شیشه های زرد لیمویی و آبی های رنگی به رنگ دارای شیشه ˝عموالپنجره یا گلجام م

 ساختند تا الیه عایق جلوگیر گرما باشد.  بردند یا دیوار و سقف را دو پوسته می برای جلوگیری گرما به درون، از ارسی بهره می

باشد.  های خرد و رنگین عالوه بر زیبایی، برای جلوگیری از نفوذ آفتاب تند و آزار چشم می وب یا گچ و شیشهساخت ارسی و روزن با چ  

 های بلند و گاهی ایجاد عایق حرارتی بوده است.   جنبه تزئینی نداشته است، بلکه عملکرد آن؛ مردم وار کردن ارتفاع ساختمان̋ کاربندی نیز صرفا

گرفته اند، تناسب کل طالیی به کار گرفته  هایی که از طرف طول نور می مهمانی بوده است. در پنج دری قبه عنوان اتا  پنج دری: -

 شده است.

های سمت جنوب حیاط که در سایه قرار داشته  این فضا برای استفاده فصل گرما بوده و به فضای باز راه داشته است. اتاق :تاالر یا پناه -

ها زیاد بوده است تا هوای گرم به باال  افراد خانواده بودند. معموال ارتفاع قسمت تابستان نشین در این خانهاند، محل سکونت  تر بوده و خنک

تر در سطح پایین اتاق جایگزین شود. بادگیرها نیز در سمت جنوبی خانه قرار داشتند تا تهویه هوا بهتر انجام  صعود کرده و هوای خنک

های روی گنبد تاالر به آسایش ساکنین خانه  جردیها به تاالر در طبقه همکف راه داشته و حفرهشود. بادگیرهای هشت طرفه خانه برو

ای خرد و در خور گسترش یک یا دو بستر داشته، در برابرش تاالر و سفره خانه، با شکوه و  اگر خوابگاه ایرانی اندازه اند. کرده کمک موثری می

 پهناور بوده است. 

ترین اتاق زمستانی بوده  ه، اتاق زمستان نشین یا شاه نشین جای داشته است. این قسمت، آفتاب گیر و بزرگدر شمال خانشاه نشین:  -

 (2و  1است.)اشکال 

گرفته که به اتاق مهمان نزدیک باشد و نقشه آن بنا به نقشه کلی خانه قابل تغییر بوده است. آشپزخانه و  این فضا در محلی قرار میآشپزخانه: -6 

 شدند. هایی از خانه که ارتباط مستقیم با حیاط نداشته و در نتیجه نور و تهویه در آنجا کم بوده، مکانیابی می ها و قسمت در کنج̋ معموالانبار، 

 . [12]محلی مخصوص برای نگهداری چهارپایانی مانند اسب بوده است: باره بند -7

 

 مدرنیته و معماري مدرن-3

های  اند که این واژه را در ردیف یکی از واژه چنان متنوع و متقابل آن  عرضه شده است،« مدرنیته»زمان از هایی که تا این  تعریف مجموعه  

بداعت و نو بودنِ زمانِ حال به عنوان گسست یا   مدرنیته بیانگر تازگی،  یدها پرایهام و در عین حال، رایج در دنیای معاصر درآورده است. پرابهام، 

اختراع ساعت، کشف مناطق دوردست،  زگیدن .در حال ظهور و در عین حال نامطمئن و ناپایدار است رود به آینده سریعاانقطاع از گذشته و و

 .[13]کند های مدرنیته معرفی می های انتزاعی و ادراك بازاندیشی را سرچشمه اعتماد به قابلیت

انتقادی،   علمی و خردباوری، اعتبار روزافزون اندیشه  رشد اندیشه بابک احمدی، مدرنیته را روزگار پیروزی خرد انسانی بر باورهای سنتی،

  خردگرایی مدرن که با کانت آغاز شد در عرصه عمل منجر به ظهور جامعهداند.  مدنی بر دولت می  جامعه  گیری دولت مدرن و سلطه شکل

دهد. اهمیت صنعت در تعریف  ت خود را از دست میمدرن است که بدون آن دوران مدرن خاصی  دیگری از جامعه  صنعتی شد. صنعت رویه

صنعت و تکنولوژی جایگاه دهند.  مدرن را مترادف با جامعه صنعتی قرار می  مدرن بودن جامعه تا حدی است که بعضی از اندیشمندان جامعه

انسانی منجر به نوعی برتری  وابط انسانی و غیرسوژگی و ابژگی در ر  انسان را در زندگی زمینی دگرگون ساخت؛ اعتقاد به تکنولوژی و ایجاد رابطه

 . انتفاعی است  طبیعت است و رابطه انسان با طبیعت،رابطه ای کامال در این دیدگاه او مالکِبه نحوی که  [، 14]بخشیدن به انسان شد

های آن در رنسانس شکل گرفته بود؛ بعد مادی و جسمانی انسان در معماری و دیگر هنرها مطرح  که پایه گرایی مدرنخرد در عصر   

منطقی کردن معماری از قرن »در این زمینه می گوید: ، آلبرتو پرز گومز،گردید و تحوالت بنیادینی در آنها ایجاد نمود. معمار و محقق کانادایی

 که .[15]«های غیر مادی خود به زیر کشیده و وارد حوزه ابعاد فیزیکی انسان گردید خاستگاههفدهم در اروپا شروع شد و معماری کم کم از 

 . بود و معنا عملکرد و رفاه و آسایش بر سنت نتیجه آن غلبه
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معماری  در "تزئین جنایت است " و "خانه، ماشینی برای زندگی"و  "کند فرم از عملکرد پیروی می"شعارهای در پی اختراع ماشین، 

تزئینات و جزئیات به دلیل غیر  د ودا بندی پالن را بر اساس عملکرد انجام می مطرح شدند که طراح با در اولویت قرار دادن عملکرد، ترکیب

معماری مدرن نقطه عطفی در تاریخ معماری غرب و یا به عبارت دیگر در تاریخ معماری جهان بود. زیرا شدند.  کاربردی بودن، ناپسند شمرده می

به عنوان منبع الهام معماری تغییر جهت داد و آینده و پیشرفت به عنوان موضوع و هدف اصلی  رای اولین بار نگرش از سنت، تاریخ و گذشتهب

آنها  معماران و نظریه پردازان مدرن سعی کردند معماری را با علم، تکنولوژی و جهان در حال تحول همگون سازند. معماری مطرح شد.

 .[16]بینی کردند که پس از مدتی در غرب و سپس در سرتاسر جهان چهره واقعی به خود گرفت شهرهایی را پیش ها و ساختمان

 

 خانه مدرن

به طرز دقیقی به مقایسه  و لوکوربوزیه خانه را به عنوان ماشینی برای زندگی عنوان کرد، همانگونه که اتومبیل ماشینی برای حرکت است

 عبارتند از: های مدرن معرفی کرد که وی پنج اصل را در ساختمانپردازد.  ماشین میاجزاء یک خانه با شاسی یک 

های طویل و سرتاسری،  پنجره-4پالن آزاد، -3، بام مسطح و باغ روی بام-2، زمین بلند می کنند)پیلوت( روی ها ساختمان را از  ستون-1

 ها و دیوارها به صورت کنسول.  نمای آزاد، کف-5

وی  ( به نمایش گذارد.1928-31اید مطرح شده خود در معماری مدرن را در طرح ویال ساووا در پوآسی در شمال پاریس )لوکوربوزیه عق

تکنولوژی را به عنوان منبع الهام معماری مدرن و پنج اصل ساختمان مدرن را به صورتی هنرمندانه و شاعرانه در این ماشین زیستی پیاده 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .[16]کرد

 

 

 

 

 

 اصل معماري مدرن در طراحی آن رعایت شده است.  5كه  ویال ساواي، اثر لوكوربوزیه -3ل شک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي طبقه همکف و اول ویال ساواي پالن -4شکل 
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 مدرنیته و تاثیر آن بر معماري ایران-4
ای  مرحله ،با آینده مدرن ایران است و در این دوره شود، زیرا حلقه واسطه گذشته سنتی از دوره قاجار به عنوان دوره انتقال یا گذار یاد می  

ها به شکل  انتقالی از کهن به نوین طی شده است. در قرن گذشته که ایران فشار تحوالت دنیای جدید را احساس کرد، جامعه در همه زمینه

 .[17]مشروطه سرعت بیشتری گرفتهای تغییر و تحول تدریجی در اواخر دوره قاجار و در پی انقالب  برد. زمینه سنتی به سر می

نوگرایی در دوره قاجار با تغییرِ ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به شیوه ساختارهای جوامع غربی و واردات ملزومات زندگی آنان   

سنتی گذشته بودند و در نتیجه های  ها و اصول جامعه، همان ارزش های ظاهری بود. در این دوره باورها، ارزش همراه بود. تقلیدی که شامل جنبه

 دستخوش دگرگونی نشده بود.  شیوه زندگی مردم

بدون آنکه تحوالت عمیقی  ها و اشکال ظاهری بود. در فرم ˝همانند مسائل اجتماعی و فرهنگی، تاثیر پذیری معماری دوره قاجار نیز، صرفا 

 ی معماری غرب مورد تقلید قرار گرفت.های ظاهر در تعریف فضاها و معماری ایران ایجاد گردد، تنها ظرافت

رخنه کردن تدریجی فرهنگ اروپایی به ایران و دگرگونی  آنچه در این دوره زمینه ساز تحوالت فرهنگی و معماریِ دوره پهلوی اول گردید، 

غیره، احساس نیاز به فضاهای ثابت رفتارهای فرهنگی مردم ایران بود. با ورود اجناس غربی از قبیل مبل، میز نهار خوری، صندلی، تخت خواب و 

های ایرانی احساس گردید و همین نقطه شروعی شد برای گذر از  و عملکردی همچون اتاق خواب، اتاق پذیرایی، اتاق نهار خوری و غیره در خانه

 .[18]معماری سنتی ایران به معماری جدید

های  های بنیادینی در عرصه گیرد و دگرگونی ی اول شتاب سریعی میروند تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دوره پهلو  

 دارد:  های معماری این دوره را؛ که بستر معماری معاصر ایران است؛ چنین ابراز می ویژگی کیانیشود.  اجتماعی و معماری در ایران را سبب می

آن، به معماری و ایجاد بناهای شهری نوین سرایت نمود. تحول برون  ها شکل گرفت و با پذیرش گرایی نخست در اندیشه پدیده برونگرایی:  برون

گرایی در ساحت سیاسی و اجتماعی از در مصالحه و نگرش گام به گام و تطبیقی وارد نشد بلکه با  گرایی در معماری، همچون اندیشه و تفکر برون

 این نظر که هر آنچه هست مایه عقب ماندگی است، تلقی گردید.

و بدون تطبیق محلی و فرهنگی وارد حوزه معماری ایران  ˝ها عینا دلیل حضور سریع و بدون وقفه عملکردهای جدید در معماری، پالنبه  پالن:

های جدید، پلکان به فضایی بزرگ، چشمگیر و تشریفاتی بدل گردید در حالیکه در معماری گذشته، از ارزش  گردید. به عنوان نمونه در پالن

 متری نسبت به فضاهای داخلی دیگر برخوردار بودند.فضایی و مکانی ک

های  شدند، اینک به شکل پنجره هایی که پیش از این به درون حیاط باز می ها در منظر عمومی قرار گرفتند. پنجره و ایوان پنجرهپنجره و بالکن: 

 همراه با بالکن به کوچه و خیابان روی گرداندند.  جدید و بعضا

 .[19]تاین دوره رویکرد به عناصر حجمی و مجسمه سازی است که باز نگاه دوگانه باستانی و غربی به خوبی قابل تشخیص اس اتفاق تازه درنما: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *پالن و حجم خانه رحمت در شیراز كه چرخش از درون به بیرون را نشان می دهد. -5شکل
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سیاسی و به دنبال آن در معماری رخ داد، تحوالتی غیر تحمیلی وجود داشتند  به موازات تغییراتی که در پی تغییر ساختارهای اجتماعی و  

بهداشتی سرویس های شهری، ورود نفت و ظهور بخاری و چراغ خوراك پزی، نیاز به آب لوله کشی ، دسترسی به ورود برقکه نیاز زمانه بودند؛ 

ورود  می ساختند مانند آب انبار، انبار هیزم، اتاق خدمه ،باره بند و سردر. که امکانات جدید، نیاز به برخی فضاها را مرتفع .در دسترس و راحت

و خیابان کشی ها  نبودچرا که استفاده از اتومبیل در بافت ارگانیک میسر  باعث بیشترین تحول در ساختار معماری و شهری گردید اتومبیل

 .[21]موجب برهم خوردن بافت سنتی شهر گردید

ها در  شوند و از این پس، روابط اتاق ول، تحت تاثیر فرهنگ و عملکردهای غربی، فضاهای غربی وارد معماری ایران میدر معماری پهلوی ا  

لسله پالن یک خانه و یا آپارتمان مسکونی معموال متشکل از ورودی، هال، اتاق پذیرایی، اتاق نهارخوری، اتاق خواب، توالت و آشپزخانه است. س

های خصوصی و عمومی بوده و با ورود به خانه، تمامی فضاها در نگاه اول  ها در اکثر موارد فاقد حریم شود و این خانه ذف میمراتب ورود به خانه ح

در معماری  اگر های اقلیمی،فرهنگی و غیره در کل ایران رواج پیدا کرد. بدون در نظر گرفتن زمینه باشند. این الگوی خانه سازی، قابل مشاهده می

 شود. طراحی با پارکینگ شروع می هامروز ،گردید حی با سقف آغاز میگذشته طرا

 

 پالن و حجم خانه اي در تبریز معاصر -6شکل

 هویت معماري گذشته و حال ایران-5
رهنگی آن جامعه با توجه به تاثیر متقابل فرهنگ و محیط، و این نکته که هویت یک فرد و جامعه، ریشه در باورها، اصول و ارزش های ف  

ایجاد شده از سویی بیانگر هویت  طباشد. محی سازی پدید آورنده فضا و محیطی است که بیانگر هویت یک جامعه می دارد؛ معماری و شهر

انی ای است که آن را پدید آورده و از دیگر سوی بیانگر هویتی است که جامعه تمایل دارد به آن هویت شناخته شود. بهترین حالت زم جامعه

 .[21]است که دو هویت ذکر شده فوق بر هم منطبق باشند

بینی اسالمی.  و جهان یهای فرهنگ اند. هویتی، برخاسته از ارزش اسالمی داشته -معماری و شهرسازی ایران تا قرون گذشته، هویتی ایرانی 

ها  همانند سازی با فرهنگی دیگر نبوده است. درونِ خانهاند و جامعه در تالش برای  آل بر هم منطبق بوده در این حالت دو هویت فعلی و ایده

وحدت مسلمانان، رعایت  های اجتماعی های پرهیز از اسراف، حجاب، رعایت حریم و سلسله مراتب و نمای بیرونی آنها بازتاب ارزش واجد ارزش

 .[22]بوده اند برابری، ممانعت از تکبر و فخرفروشی و سازگاری با طبیعت
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مشابه بافت سنتی سایر شهرها؛ جلوگاه وحدت و هماهنگی با زمینه. چرا كه در جهان بینی اسالمی تمامی ؛ بافت سنتی شهر یزد -7شکل 

 انسان ها با هم برابرند و افراد از فخر فروشی و خود نمایی برحذر داشته شده اند.

 

شوند، جامعه معاصر ایران برای ابراز توسعه یافتگی، تمایل به  فی میاز آنجا که در عصر حاضر کشورهای غربی مظهر تمدن و پیشرفت معر

ی مشابهت ظاهری با فرهنگ غربی دارد. لذا، شهرها و معماری کنونی ما بیانگر هویتی هستند که تمایل داریم به آن هویت شناخته شویم. معمار

یش است. فرهنگی که سعی در استحاله در آن داریم، فرهنگی است های گذشته را نفی و در صدد انکار هویت گذشته خو کنونی ما تمامی ارزش

برداری غیر اصولی از  های معنوی حیات، بهره توجهی به دین و جنبه گرایی، بی که تاکید بیش از حد بر فردیت و تمایل به تمایز افراد، مصرف

گاه تمایزها با طراحی  های ما متاثر از این فرهنگ، جلوه خانه باشد. سیمای های آن می های زیست محیطی و...از ویژگی طبیعت و تولید آالینده

های بی توجه به محیط و همسایگان )آنچه وجود دارد شایسته تقلید نیست(، فخر فروشی و مصرف گرائی با سبقت در به کارگیری مصالح جدید 

های معاصر، با تضعیف  . در خانه[23]باشد محل تجمعات می و به اصطالح مدِ روز و حس انزوا با از بین بردن یا محدود کردن فضاهای عمومی و

 کنند.  هیچ معنایی را القا نمی عناصر ساختمانیجنبه آرمانی تمدن، معماری نیز از معنا تهی شده و 
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 نتیجه گیري-6

تغییر و  در نتیجه پرهیز از جمود و باتمدن  اینفرهنگ و تمدنی را که امروز وارث آن هستیم، تمدنی شکوفا و بالنده بوده است. بالندگی   

رنیته باشد که تمامی معماری معاصر ایران باید تجسم مادی تحول بنیادینی به نام مد. به منظور استمرار این بالندگی، [24]است بوده نوآوری

های بسیار دارد،  های بسیار مهم مدرنیته ابعاد و الیه از آنجا که خرد گرایی به عنوان یکی از شاخصه .شئون زندگی جامعه را متاثر ساخته است

  دارد.بستگی مان از خرد گرایی  گیری های فرهنگی ما به میزان بهره عمق ارزش

، سبب اسارت آن در قفس یتباشد که با رشد نیمه مستقل علوم و تکنولوژی به جای آزادی بشر ری میخرد گرایی مدرنیته، خرد گرایی ابزا

هایی  های دنیوی و از دست رفتن باورها و آرمان های اقتصادی در جهت خواسته فعالیت مرکزکه نتیجه آن تداری گردیده است.  آهنین سرمایه

محوریت خودآگاهی و ذهن در مدرنیته را زیر سوال برده و ضمن  قدینتبسیاری از من. [25]بخشند به زندگی انسان هدف و معنا می که است

که در اسالم ابزار شناخت، است  در حالیو این . بر مشخص کردن محدوده علوم و خرد ابزاری تاکید دارند ،های معرفت دیگر عرصهبر تایید 

بینی  های دیگر معرفت تاکید شده است. بنابراین زیربنای معرفتی و جهان حس، خیال، وهم، عقل نظری، عقل عملی و شهود است و بر عرصه

 های فکری معاصر است.  تر از گرایش الهی بسیار مترقی

با ورود تکنولوژی و تغییر  ها امری اجتناب ناپذیر است. برای ایران که در روند جهانی شدن قرار دارد، تاثیر پذیری فرهنگی از سایر فرهنگ

روند معماری معاصر  ولی است د و ایجاد تغییر در آن ضروریباشن های گذشته پاسخگوی نیاز امروز نمی یرانی، دیگر فضاها و فرمسبک زندگی ا

مباحث بنیادین معماری مدرن را در جهت استعالی  یم. می توانه و نخواهیم یافتکند که ما با گسست از سنت به مدرنیته دست نیافت اثبات می

های فعال و غیر فعال  استفاده از روش مثال . به عنوان نمونه، به کار گیری اصول بنیادین عملکرد گرایی و تکنیک گرایی. یمکار برمعماری بومی به 

 تواند نمونه موردی تکنیک گرایی در معماری ایران باشد. خورشیدی و باز تولید عناصر معماری اقلیمی با تکنولوژی مدرن و....... می
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