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 :چکیده

روشن کننده ،استفاده شده روش های پیشنهادی وآثار معماران معاصرایران وتوجه به سیر تحوالت در طرح ها ی بررسی 

 امیر علی"آثارطرح ها و  بابررسی فوق تحقیقدر  .معماری ایرانی می باشد ان و نوآوری های استاد خالقیت، زوایایی از هنر

معماری  ، تاثیروبدنبال آن تجزیه وتحلیل شده حی وی،ایده های طراوصر،تزئینات ا،عنء،اجزاالگوهاو همچنین   "سردارافخمی

بنا ها  ی اجرا ایرانی وآمیختگی این دو ویژگی در الگوهای معماری ترکیبی از وابزارهای آن، بر ،وسبک ها وروش ها رنمد

در ، از چه سبک وروشی در طراحی استفاده کرده است به عنوان نمونه این روش های طراحی  مشاهده می شود کهوآثار 

طراحی پارک در و دید در میدان بهارستانالگوها وجانمایی های مجلس جر شهر در پارک دانشجوی تهران ،بنای تئات

غالب .شده استدر نظر گرفته  ،چه اصول ورویکردهایی برای کارها، ودیگر آثار معمار درپاسداران،منزل شخصی خود نیاوران

است،ومیتوان به  تیف های ایرانی بهره جسته مو،وبرای تزئینات وآرایه ها از سازه وساختار مدرن درها از معماری  طرح

راحتی تاکید معمار بر ارزش های عمومی یا فردی مورد نظر خودش را دید که بر خالف روش برنامه محور در تم مک گنیتی 

 .در پروژه وارد شده است

،و از دیدگاه صاحب نظرانی،همچو مک گنیتی،تعدادی از آثار توصیفی_تحلیلی روشدر این مقاله سعی بر آن است تا با

 .پرداخته شود ار افخمیواجرایی امیر علی سردطراحی 

 

 

 امیر علی سردار افخمی،روش های طراحی،تم مک گنیتی:کلیدواژها  
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 :مقدمه

رابراحتی مشاهده کرد،که تعدادی از  شده احداث بناهای  توان بسیاری از عناصر سازنده جهان ،می آثار معمارانبا نگاهی به 

 .وایده های طراحی می باشند نات ،الگوها،روش هاتزئی ، سازه ،جزئیات ، ،اجزای سادهمصالح  : آن ها می توانند

 بکاررفته یروش خالقانه ومنحصر بفرد ؟است شده  استفادهاز قاعده خاصی برای طرح آیا  :مطرح استسواالت مهمی حال 

الگوی مختلف در طراح از دو یاچند  آیاامکان استفاده ؟ دیگر وجوه مشترک وغیر مشترک دارند؟ در قیاس با کارهاییا ؟است

ی رسیده نتیجه وسبکبا در کنار هم قرار دادن همه این عوامل به چه  و ؟عمل کرده باشد التقاطی کار وجود داشته که به روش

 ؟است

 .شیوه های طراحی از دیدگاه نظریه پردازان مختلف ،موضوعی دیگر است 

،برنامه (نماد کردن قسمتی از پرژه)،جوهره ای(تشبیه کردن)،استعارهای(نگاه به سایر پدیده ها)قیاسی"تم ودیدگاه مک گنیتی

موضوع مورد بررسی برای  کار های افخمی بود،که ( تاکید بر ارزشی خاص)،آرمانی(یک مولفه شاخص برای طرح بنا)محور

 .مانی وقیاسی را شامل شده استتئاتر شهر وساختمان مجلس جدید سنجیده شد،که تم آر)بابعضی از کار ها 

 

به بررسی آثار معماران مطرح  خاص به یک سبک معماری در دورهلذا جهت پاسخگویی به این سواالت وتحلیل صرف 

طول دوره  کوتاه دراست که "امیر علی سردار افخمی "از جمله این معماران ،.وتحلیل آثار وروش های طراحی آنان پرداخت

 :از دتعدادی از مهمترین آن ها عبارتنکه  ،هگذاشتآثار نسبتا کمی از خود بر جا  ،حضور در ایران

 (خ ولی عصر پارک دانشجو)تئاتر شهرمجموعه "

 (میدان بهارستان)ساختمان جدید مجلس شورا  طراحی

 نیاوران پارک وساختمان شیروانی

 کار در خیابان ولی عصر مرکز تحقیقات

 (یرایی وزارت خارجهپذ)خانه خودش در گلستان چهارم

 خانه کودکان بی سرپرست تهران

ی عالی شهرسازی همراه با دکتر ادیبی،هیربد بوربوروشوراهامیلیونی،5مشارکت در اولین طرح جامع تهران رابرای جمعیت 

 7/2/1411درتاریخ 
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 "......و

 (1-1عکس های )(1771ش1431روزنامه شرق-453-1431بانی مسعود) 

 

(1)(2)     

 (4)    (1) 

 53دهه جریان معماری پیشرو در ونام آوران ازبنیان گذاران سردارافخمی همراه با هوشنگ سیحون،فروغی،امانت،کامران دیبا،

 .ندایران بود

شیمی وبعد به هنر ،فیزیک به ابتدا، رفت فرانسه به مدرسه لیسه1311که از سال ( تهران 1431تولدم)امیر علی سردار افخمی

به ایران  1374سالوی .کرد طیبا رتبه ممتاز وتمام دوره هارا  دانشکده هنر های زیبای پاریس شد ،و واردآوردومعماری روی 

فعالیت های ی اجرایی ،کارهاجدا از.کند جنوب پاریس زندگی می امروز در  به آمد وتا کمی قبل از انقالب در ایران بود وتا

با  اختالفبدنبال )ادی در دانشگاه تهرانردار افخمی ،مدت کوتاهی استایجاد شرکت مهندسین مشاور س:او در ایران دیگر 

،که غالبا با شیوه از دیگر فعالیت های اوست،در اجرا وطراحی جزیی وکارهایی ( ،تدریس را ترک کرد سیحون در دانشگاه

 (1771ش25/11/31روزنامه شرق) .های معماری ایرانی وسنتی تاریخی اجرا می شده

 

 

در آثار  "تم مک گنیتی  "فرایند طراحی بر اساس ،تاثر مهم از سردار افخمی  پرداخته می شودچند ا به بررسیدر این مقاله 

 وی تحلیل شود
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 :تئاتر شهر

شهرداری به عنوان دومین باغ  در سایت فعلی تئاتر شهر ،کافه انقالب ورلیعصوخیابان اصلی شهر 2در تقاطع  13ه پیش از ده

یی هوادر(زیر چادر معموال)ای وقومی بود تفریحی تهران به حساب می آمد که محل اجرای نمایش های محلی ومنطقهمرکز 

هتلی ... گروه هایی آمریکایی،فرانسوی ابتدا صحبت از، 13بود،که دراوائل دهه  ی وفراغت مردمحلی برای رفع خستگومباز،

وپیشنهاد وزارت ،محلی مناسباشتن برای د،مندان واهل تئاتر ونمایشنرپیگیری بسیاری از هکه با .اتاقه در محل بسازند133

 (1431روزنامه شرق).گردد واگذار می سردار افخمی اجرا به دفتروطراحی ،وقت اداره هنرهای دراماتیکهماهنگی فرهنگ و

زیر وبا  یمترمربع4333سایتی  با بهره گیری از اشکال مدور،تاق نماهای دستی وسازه های مدرن ودر این طراحی افخمی 

 (5،7تصویر )(بانی مسعود ).ی رابرپا میکندهرتئاتر شوزیبا ترین اثر یادمانی ترین ، مترمربع5733 یی در حدودبنا

 .بر می گردد1451جنوب غربی پارک، وپایان پروژه به  عدر ضلو1417سال  به شروع طرح 

(5)  (7)  

مدرن و ، ارینظر معماز گام دوم،این بنا دو رویکرد وجود داشته،اول اینکه مهمترین سالن تئاتر کشورباشد،ودر در ساخت 

 .باشد ایرانی

 همزمانی با شده وساخته دهه پنجاه این بنا در یکی از مهمترین دوره های معماری معاصر ودر جریان معماری پیشرو 

 .گیرد شکل می.....سیحون،کامران دیبا،حیسن امانت،هوشنگ  :مانندپیشرو  معمارانی

نگین سبز و فیرزه ای،کاشی لعابدار  برجستهبا پوششی از آجر درکل کهاست، "افالطونی حجمی"و شکل استوانه بنا از لحاظ

با همراه ،( سبک رازی،سلجوقی)حسی سنتی از دوره های تاریخی معماری ایرانی ایجاد کردهتا همزمان ،تزئین شده مانند

همه بنا را احاطه  ی وتعلیق می کنند و از طرفیسبکایجاد حس  بنا  که در، داشته مقطع ستارهکه  وبلندستون های باریک 

 طناب های بعضی شبیهیا ،های بالنطناب  مانندکه بعضی آنرا ،دنرس تا بیرون زدگی بام می و واز سطح زمین شروعکرده 
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ها حالتی برجستگی وزبری آجروستون همچنین در ظاهرنما دانند ، می جمشمید از ستون های تخت ،ویا برگرفتهخیمه

 (7،1رتصوی).بایی بنا است،که جنبه دیگری از شکوه وزیبروتالستی به نما داده

خود معمار بیشترین عالقه را به آجر وکاشی بیان می کند،که در غالب کار های انجام شده میتوان عنصر آجر را "در این زمینه

 ("آرمانی مک گنیتی"تم )(453-1431بانی مسعود، )". ده کردمشاه

بنا از تمام گذرها ومنظر های پیکره به  دیدومحل سایت، موقعیت  ه بهجوت ی است تا باکمک، ی بنادوار ،طراح از نظر  

 (7،1تصویر) .دیده شود و فرم یک شکل ،طرافا

هیچ یک شبیه هم نیستند و ونصب می شد وسایت منتقل  وبهط کارگاهی نزدیک به شهرری انجام ،توسی هاکاروکاشیآجر

 (3،13،11تصاویر)(1431شرق :افخمی)  ".همه توسط یک استاد کار انجام شده است

(7)(1)

31311 

 

معماری )که برج طغرل را  یادآوری میکند ساخته شده گنبدیباالی بنا،در، می باشد متر15ارتفاع ودر متر41قطردر ابعاد بنا؛

 (12تصویر )(1417روحانی بیژن)(ایلخانی
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          (12      )

 اده بهینه از حداکثرفضاانجام شوداستف کمک می کندبا شخصیتی مجزا شکل دایره ای  ،ودر پالن داخلی بنا":معمارزادهاستاد

ات انجام شده سیدن به هماهنگی وتناسبای رروکوشش بئینات بدنه ها نهایت سعی ودر طراحی جزئیات دکورهای داخلی وتز

وارد معماری ایران  م یاکلوسئوم است،که در زمان قاجارمعماری یونان وروم قدیم شبیه بناهای پانتئواین پالن ترکیبی از.ست ا

 (14،11،15،17،17ویرتصا)( 1434memary-markaz.blogfa.comسایت مرکز معماری ایران)"تکیه دولت"شد

(14)(11)

 (15)(17)17 

صحنه گردان الکتریکی، آسانسور )است طراحی شده بشکلی باکلیه تجهیزات فنی،نفر573دو طبقه باظرفیت درآن  تاالر اصلی

بسیار قرینه سازی های داخل،و،کند یادماندنی را تداعی میبه و که سالنی مدرن....(دکور،سیستم آویزهاوباالرونده هاو
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عین را در پیچ تاب حاصل از طرح بنا است که مراج دارای چرخش هایی ،فضا های داخلی بنا.کندبناراتعریف شده تر می 

 از حداکثر فضا استفاده کرده وبا ای طراح بطور هوشمندانه ای با پالن دایره در کل می توان گفت.کند میهای خود محسور

که آن نیزبا سکوها والمان های تجسمی آراسته شده وبا  سب رابابیرون بناهماهنگی وتناکمال در اختیار گرفتن اجزاء وتزئینات،

    11111(11،13،23تصاویر()"مک گنیتی"تم آرمانی).است ندهها به انجام رساجانمایی  بنا پیوسته شده وبا مابقی

             11

1323 

 کهارگاه های متعدد شروع به کار کرده بود،،پارکینگ هاوکبیرون ار،بخش های اداری،محوطهمحوطه انتظ،با یک سالنبنا،ابتدا

تاالر سایه ،تاالر 1477مرکز اسناد، کتابخانه،وکافه تریا ودر سال 1477در سال  زیادوگستردگی کار، استقبال بعدها بعلت

نفربه آن اضافه 173تا53بین هریک با ظرفیت های 2خانه خورشیدوتاالر شماره  1473 ودرسالقشقایی،تاالر چهارسو

وتجهیزات واقع  انبار قرارداردودربام هم تاسیساترسازی،کارگاه لباس چند وق گریم،دکاودر زیر زمین هم ات.هگردید

 (21،22تصاویر ).شد
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     21                 

22 
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 .(24،21تصاویر)دانند انستیتو تکنولوژی بکمن در کالیفرنیا می را شبیه تاالراین مجموعه  بسیاری از صاحبنظران،

 24    21 

 :می توان در موارد زیر اشاره نمود "تم مک گنیتی"توجه به ایده های طراحی اجزاء بنا از دیدگاه 

 روش طراحی از دید مک گنیتی ایده های طرح بنا

 آرمانی/قیاسی کاشی لعاب دار تئاتر شهر

 آرمانی/قیاسی (طرح هخامنشی)پالن ستارهایستون های  

 آرمانی/قیاسی آجر کاری ها 

 استعاره ای/قیاسی حجم استوانه ای بنا 

 آرمانی/قیاسی نمایی های اجزاء وطراحی داخلیجا 
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 :مجلس شورای جدید

دایرهای وپی ریزی ع وبا پالن شروبامهندس معید وهوشنگ سیحون،1452-54فکر احداث این بنا نیز از سال های 

  .به دفتر سردار افخمی واگذار گردید  1455سال  نهایت،وبعلت پاره ای اختالفات متوقف ودر، بنا،آغازگردیده

 به عنوان مدیراجرایی پروژه،،مهندس عبدالرضا ذکایی همکار سابق دفتر سردار افخمی ومدیر شرکت مهندسان مشاوره پل میر

 (1431روزنامه شرق افخمی ).به پایان رساند در یراتییطرح اولیه سردار افخمی را با تغ

از طرف مسئولین  ،یراتی در بناوتغیاجرا آمدن به ایران و،برای پذیرفتن پروژه وبا سردار افخمی صحبت هایی در عین حال

با توصیه  کهشود، میولی اجرا باتغییراتی انجام فته پذیرافخمی  اصلیطرح  اکه توافق نمی شود ودر نهایت گیرد وقت انجام می

که اجرا میشود،با سنگ تراورتن  طرح("ام پی ار"الگوی موزه لور کار )شیشه  با هرمجای جداره بیرونی،ه بوزارت اطالعات ،

 (25تصویر )(25/11/31روزنامه شرق).مخالفت داشتسردار افخمی با آن بشدت 

 25 

طرح  بودن شکل بنا ،که بی ارتباط با معماری ایرانی است،"هرم":از جمله  ه،در هر حال به طرح انتقادات زیادی وارد شد 

است که  یشاخصشته،دارای محل ،مقیاس انسانی نداشته ،تحقیر کننده است ،حالتی دیکتاتور گونه دااستخیلی عظمت گرا

که به  متمرکز شده،محوری ای نیز بنا بر روی یک نقطه  ایستایی وسازه،همچنین از نظرکند را به خود جلب می همه اجزاء بنا

معماری محیطی میدان  از همه مهمتر اینکه با سایت تاریخی ووشاید ،(مانند خیمه چادر)،شدت آسیب پذیری را ایجاد نموده

 (23_1412رئیسی  )  .برقرارنمی کند وارتباط بهارستان ساز گاری

ساختمان )سبات وعملکرد های دو بنای شمالیتنا":شکل وساختار بنا ،عبدالرضا ذکایی مدیر اجراء طرح میگویددر باره فرم،

استفاده مدام از این ،طوری که این بنا بسیار اثر گذار بوده  در شکل گیری ،ساختار(ساختمان نمایندگان)وجنوبی(کمیسیون ها

 (27تصویر).اطراف ،هماهنگی کامل وجود دارد دو بنا وارتباط با محیط
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را تداعی میکند وهم  ، ونمودی از سه قوا،چرا که فرمی پایدارحل خوبی بودهقد است فرم مثلث راه همچنین طراح پروژه معت

 .هندسه قابل بسطی را در همه جهات دارد

اداری نمایندگان قرار می گیرد وهرچه به طرف ساختمان کمیسیون ها  می رود دو بال باز شده  راس مثلث روبروی ساختمان

 .سمت ساختمان کمیسیون ها ارتفاع می گیرد  ودربه حداقل وارتفاع نیز در سمت ساختمان اداری 

27 

 

متر است ،به دلیل نحوه ارتفاع گیری آن ،بر خالف دو ساختمان شمالی و جنوبی در مقابل دیگر  15با اینکه ارتفاع هرم 

 (25،27تصاویر )(23_1412رئیسی  )  ".ساختمان ها قرار نگرفته است 

 ،کمیسیون(مربعمتر21333)اداری ،زیربنای(مربعمتر25333) اصلی بناتاالر 

 (1431بانی مسعود ).می باشد (مترمربع12533)وپارکینگ زیر زمینی(مترمربع15333)ها

25 27 
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وبا دیدگاه  کرد جداموارد را  ر آرمانی بوده که میتوان در جدول زیبررسی وشامل ،"این طرح نیز از دید گاه ونظریه مک گنیتی

 :ی او مقایسه کرد ها

 روش  طراحی ازدیدگاه مک گنیتی های طراحیایده  بنا

شسسسسورای مجلسسسسس 

 اسالمی جدید

 قیاسی/آرمانی "هرمی"شکل ساختاری بنا

 قیاسی/آرمانی  راس های مثلثی بنا بین ساختمان های همجوار

 آرمانی "عظمت گرا"اجزاء داخلی وچیدمان ها وجانمایی ها

 آرمانی المان های بیرونی،تزیینات نما،شیب هاوخطوط

 

 

 

 :کارها وطرح های دیگر

ویا خیلی دارای بار ارزشی معماری  ،وبررسی کارها ی دیگر سردار افخمی به صورت علمی وپژوهشی تحقیق وتحلیل نشده

،خانه کودکان بی سرپرست (میهمان سرای وزارت خارجه)در گلستان هفتم پاسداران اش خانه شخصیولی خود او.اند نبوده

نیاوران ،طراحی پارک نیاوران وآب نماهای آن و مرکز تحقیقات کار در خیابان ولی عصر را از جمله کار های ،خانه شیروانی 

که شاید بتوان در موقعیت .داند اجرایی با  الگوهای ایرانی ومدرن واستفاده از عناصرآجر و کاشی ومصالح سنتی ایرانی می

 (27،21تصاویر ).ته شودمناسب و فرصت بیشتر به تحلیل وتوجه جزئی تر پرداخ

   27     21 
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  :نتیجه گیری

طراحی  با ویژگی یی سردار افخمی،همه نشان طرح ها والگوهای هنری اجراجمع بندی رسید که کارها، توان به این میدرآخر

، سازها ،عناصر،اجزاءمعماری مدرن هستند، تاآن ها ترکیب بدنبال استفاده از که ن پیشرو دهه چهل وپنجاه ایران دارند،معمارا

پست مدرن )وموتیف های فوق قرار داده ویک سبک ایرانی تاریخیرا در کنار الگوهای معماری ایرانی وآمودهاوتزئینات 

عدم  وژه ها بار تعریف شده در ساختار شهری وشهر سازی ،پربهم ریختگی وعدم ساختا بوجود آورده ،که غالبا،بعلت(ایرانی

ند،ولی در مقایسه با شیوه های طراحی از هماهنگی با محیط اطراف روبرو شده وحالتی انتزاعی وجدا ومنفرد به خود می گیر

 .دیدگاه نظریه پردازان مختلف ،موضوعی دیگر است

برنامه ،(از پرژهنماد کردن قسمتی )،جوهره ای(تشبیه کردن)،استعارهای(نگاه به سایر پدیده ها)قیاسی"تم ودیدگاه مک گنیتی

موضوع مورد بررسی برای  کار های افخمی بود،که ( تاکید بر ارزشی خاص)،آرمانی(یک مولفه شاخص برای طرح بنا)محور

 .تئاتر شهر وساختمان مجلس جدید سنجیده شد،که تم آرمانی وقیاسی را شامل شده است)بابعضی از کار ها 

 ومشاهدات عینی سایت (الت وتالیفاتاستفاده ازکتب ،مقا)توصیفی،تحلیلی:روش تحقیق
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 :منابع وماخذ

 انتشارات هنر1431،سال5چاپ"معماری معاصر ایران " امیر بانی مسعود -

 "1771شماره25/11/1431روزنامه شرق "سردارافخمی امیر علی ، -

 "http://www.irexpert.ir/Webforms/UserHome/Expert.aspx?EID=4370#Artcمرمت"روحانی بیژن -

 43imanraeisi@hotmail.com،شماره1412دی ماه  "ماه نامه بین المللی ساخت"رئیسی ایمان ،مقاله -

www.memary-markaz.blogfa.com)  -) 

 

 عکس ها-

 ((-www.memary-markaz.blogfa.comابراهیم زاده فرزانه-

 tajbakhshian@yahoo.comها مسعود حبیبی وشاهین تاج بخشیان  عکس-

 

 

 

 

 

   

 

 

  


