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        چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

.اين سبك هـا كـه بـا نـام هـاي كالسـيك يـا        است. تهران شاهد استفاده روز افزون از سبك هاي غربي در معماري  در چند سال اخير 

ر خود را در نماي بناها نشان مي دهند. باتوجه به معماري ايراني اسالمي و پيشـينه درخشـان آن و   تنئوكالسيك شناخته مي شوند بيش

ن سبك ها نامربوط به نظر مي آيد به همين منظور اين مسئله و ابعاد آن در ايـن مقالـه   ايز عدم ارتباط معماري غرب با ايران ،استفاده ا

بررسي مي شود. در ابتدا تعاريفي پايه و مرتبط با اين موضوع ارائه مي شود و در ادامه نگاهي گذرا به روند تاريخي ورود عناصر معماري 

ظر اساتيد و معماران و هنرمندان پرداخته مي شود . در پايان نيز علل گسترش غربي به معماري معاصر ايران مي شود،سپس به بررسي ن

 و استقبال كارفرمايان و مردم به اين سبك ها بررسي مي شود.

 

 

  معماري، نما، نئوكالسيك، تاريخ گرايي، هويت، اصالتواژه هاي كليدي:واژه هاي كليدي:واژه هاي كليدي:واژه هاي كليدي:

  

  

  

  

  



 

  

  

  

        مقدمه:مقدمه:مقدمه:مقدمه:

عواملي همچون خودباختگي و مسخ ماهيت و نفي اصالت و گسستگي از تاريخ و از يـاد  امروزه ما در برابر جهان و زماني ايستاده ايم كه 

بردن فرهنگ و گم شدن شخصيت ما بيش از همه وقت در تاريخ ما را آماج خود دارند.اگر ايـن عوامـل خطـر را نشناسـيم و مـانع آنهـا       

  )1381. (شريعتي،نشويم به خلق آثاري ناهماهنگ با هويت جامعه خواهيم پرداخت

معماري براي پاسخ گويي به نيازهاي مردم شكل مي گيرد و به حكم غريزه و فطرت اتفاق مي افتد اما آنچه اين پاسخ را از نظـر معنـا و   

با مردم و  طني و ماندگار مي كند ،انديشه و هنر معمار است كه از راه تحصيل ،تجربه ،مطالعه دائمي ،ارتباغزيبايي شناسي و موجوديت ،

  )122،ص.1390ديگر هنرها به دست مي آيد.(شريعت رضوي و كسرايي،

معماري ايراني از ديرباز يك معماري غني به شمار مي آمده است ؛خانه هاي به جا مانده از پيشينيان نيز شاهدي براين مدعا مي باشـد.  

ايران تحت تاثير شرايط مختلف سياسي، فرهنگـي، مـذهبي    ،معماري) قبل از ورود اسالم به ايران 2،ص.1394(عبدالحسيني و ديگران،

داراي مولفه ها و مفاهيم عميق و منحصر به فردي بود كه ماندگاري ان حكايت از پايداري اين الگوها در گذر زمان بوده اسـت. بـا ورود   

ي دين اسالم پيوند خـورد. امـا بـا گذشـت     اسالم اين مفاهيم كامال هوشمندانه و قاعده مند توسط معماران و انديشمندان با اصول متعال

زمان و انتقال معماري روز اروپا و آمريكاي شمالي به كشورهايي چون ايران پيامدها و عوارض ناگواري در عرصه معمـاري و شهرسـازي   

نمونـه اي از ايـن    )2(حسيني، بي تا،  است. ظهور پيدا كرد. و دراين ميان يكي از مهم ترين پيامدهاي ناگوار از بين رفتن هويت شهري

   نماسازي مشاهده نمود . مسئله را ميتوان در گرايش روزافزون استفاده از سبك هاي غربي به ويژه كالسيك و نئوكالسيك در

) و از ايـن رو داراي  1منظر هر شهري تا حدود زيادي تحت تاثير نماي ساختمان هاي آن اسـت .(ميرشـاهزاده و گرشاسـبي،بي تـا، ص.    

  )1، ص.1393ي است .نماهاي مسكوني در اين ميان به دليل كثرت بيشترين اهميت را دارا مي باشد .(زارعي ،اهميت ويژه ا

  

        تعاريف:تعاريف:تعاريف:تعاريف:

سنت: علي اكبر دهخدا در لغتنامه خود سنت را به معاني راه،روش، طريقه ،قانون آيين ، رسم و نهاد معنـي كـرده اسـت و سـنت بـه      -1

  )1376يعني از نسلي به نسل ديگر استمرار پيدا مي كنند.(ضيمران، معني تداوم و استمرار نيز مي باشد . 



 

مدرنيته: مدرنيته اعتماد اتكا به عقل انساني در مقام شناسايي است. حتي اگر امكان شناسايي مطلق وجود نداشته باشـد. در تعريفـي   -2

ده . اين لغت در فارسي مترادف تجدد يا مـدرنيت  ديگر مدرنيته نوعي وضعيت و نگارش به هستي و زندگي است كه در تاريخ اتفاق افتا

  )1376،است.(ضيمران

نماي معماري: اگر ساختمان را حجمي بسته در نظر بگيريم ،سطوحي از بنا كه با فضاي باز فصل مشترك دارند نمـا محسـوب مـي     -3

  )1387(افشارنادري، .شوند

بيان گر ويژگـي هـاي   –همچون شخصيت يا كيفيت -هويت: به معناي تشخص، هستي و وجود و آنچه موجب شناسايي شخص باشد -4

  )3.،ص1394ديگران، و عبدالحسيني(.هر فرد يا پديده اي مي باشد

ثاري بـا  آگيرد و هرگاه هويت معماري: هرگاه آثار متعلق به هويتي جمعي و متجانس گرد هم آيند ،منظومه اي هماهنگ شكل مي  -5

د ،مجموعه اي ناهماهنگ حاصل مي گـردد .امـروز همـاهنگي حاصـل از هـم نشـيني       هويت هاي فردي و نامتجانس كنار هم قرار گيرن

 و عبدالحسـيني (بناهاي متجانس را به هويت و ناهماهنگي  حاصل از هم جواري بناهاي نامتجانس را به بـي هـويتي تعبيـر مـي كننـد.     

  )3.،ص1394ديگران،

معماري نئوكالسيك: معماران اين سبك معماري كالسيك را يك معماري اليزال و بي زمان مي دانند و معتقدند اصول اين معمـاري  -6

)سـاختمان نئـو كالسـيك پوسـته اي     171،ص.1393.(قباديان،همانند نظم ،تناسب و تقارن ،هماهنگي و كمـال اصـولي جاودانـه اسـت    

). نماد بـارز سـبك نئوكالسـيك شـامل تقـارن در پـالن و نمـاي ورودي        168،ص 1393است.(قباديان،كالسيك بر روي امكانات مدرن 

،تقسيمات عمودي در نما ،پله در محور ورودي در وسط و دو يال در طرفين ، بام شيبدار ،سـنتوري ،سـتون هـاي دوريـك، آيونيـك و      

  )64و  63، ص. 1392.(قباديان،سمه و تصاوير واقع گراست كورنتين قوس هاي نيم دايره و كماني ،سنگ تاج، نماي سنگ سفيد ،مج

فاساد: در معماري غرب نما يا فاساد داراي حالت نمايش است بدين صورت كه در همان وهله اول كسي را كه پشت آن زنـدگي مـي   -7

  )1369كند را نشان مي دهد. (بمات،

ه اند .هنري كه چالشي نداشت و صرفا در پي وابستگي به سـرمايه يـا   كيچ: كيچ را هنر كاذب ،بازاري و كم ارزش و عامه پسند ناميد -8

  )52،ص.1393قدرت است.(تغابني و فرآورده،

  

        تاريخچه تحول نما در معماري ايراني دوره اسالمي:تاريخچه تحول نما در معماري ايراني دوره اسالمي:تاريخچه تحول نما در معماري ايراني دوره اسالمي:تاريخچه تحول نما در معماري ايراني دوره اسالمي:



 

قط ديـواري  در شهرهاي ايران در دوره اسالمي ساختمان ها بيشتر از نظر نماي دروني قابل بررسي هستند ، بسياري از ساختمان ها ، ف

بوده است . معمـاري سـنتي ايـران داراي اصـول ارزشـمند و معتبـر        ساده رو به خيابان داشته اند كه تنها عنصر معماري آنها در ورودي

  )1387افشارنادري،(فراواني است. .ولي هرچه هست به نما برنمي گردد. 

  

        قاجار:قاجار:قاجار:قاجار:    دورهدورهدورهدوره    ايرانيايرانيايرانيايراني    معماريمعماريمعماريمعماري    دردردردر    نمانمانمانما    تحولتحولتحولتحول    تاريخچهتاريخچهتاريخچهتاريخچه

سبك معماري فرنگي كه مورد توجه قرار گرفت ،سبك نئوكالسيك در زمان ناصرالدين شاه در نيمه دوم قرن نوزدهم بود در ايران اولين 

  ) 1393قباديان ،.از آن زمان بناهاي متعددي به اين سبك در ايران ساخته شده است.(

ه به صورت يك زنجيـر متصـل بـه هـم بـود كـه       هنر اين سرزمين و بخصوص معماري تا زمان فتحعلي شاه و محمد شا" از نظر پيرنيا: 

متاسفانه بر اثر خودباختگي و سياست هاي استعماري از اين زمان و بخصوص زمان ناصرالدين شـاه ايـن رشـته هنـري پـاره شـد و بـه        

  )375، ص.1369(پيرنيا ،"كاالهاي بي منطق مثل آنچه كه ديديم ... پرداختند و معماري ما تقريبا رو به انحطاط رفت.

در واقع در اواخر قرن نوزدهم و سفر معروف ناصرالدين شاه به فرنگ تصميم گرفته شد تا ايران و ايراني از مواهب تجدد بهره مند گردد. 

از آن زمان يكرد چنان سطحي و روبنايي بود كه در معماري به كپي برداري از الگوهاي مسكن و نماهاي اروپايي خالصه شد. ولي اين رو

تدريج برخي اعيان ساختمان هاي مسكوني خود را با فاسادهاي اروپايي عرضه كردنـد . فاسـادهاي آن زمـان ملهـم از سـبك      به بعد به 

) اميرباني مسعود در مورد معماري شهر تهران 57،ص.1382رنسانس يا باروك بود كه با تصور فضايي بناي بومي تعديل مي شد.(پاكزاد،

با گرايش سبك غربي از بناهاي دربار شروع شد و سپس طراحـي شـهري تهـران را دربـر     معماري " در زمان ناصرالدين شاه مي نويسد:

) به نظر خيلي از صاحب نظران شيوه معماري اختالط از اواسط حكومـت ناصـرالدين شـاه آغـاز و تـا      79،ص.1388گرفت.(باني مسعود،

شدن اجزا و عناصر بومي و معمـاري ،را مـي تـوان دوره انحطـاط     اواسط سلطنت رضا شاه ادامه يافت و از اين تاريخ به بعد ،يعني خالي 

) درنهايت كليه صاحب نظران متفق القول هستند كـه در ايـن دوره معمـاري ايـران     132، ص.1386معماري سنتي ايران ناميد.(رسولي،

  )63،ص.1392تحت تاثير معماري اروپايي قرار گرفت.(قباديان، 

  

        پهلوي:پهلوي:پهلوي:پهلوي:    دورهدورهدورهدوره    نينينينيايراايراايراايرا    معماريمعماريمعماريمعماري    دردردردر    نمانمانمانما    تحولتحولتحولتحول    تاريخچهتاريخچهتاريخچهتاريخچه

سبك هاي مختلف معماري غرب از اين دوره در ايران تاثير بيشتري دارند و دليل آن را بايد افزايش اعزام دانشـجو بـه خـارج ،فعاليـت     

گسترده تر معماران فرنگي در ايران و همچنين سهولت سفر به غرب و توسعه امكانات ارتباطي مانند نشـريات ،پسـت، تلگـراف و تلفـن     

  ) 138و 139،ص.1392( قباديان، دانست.



 

نماهاي سبك اكسپرسيونيستي و خردگرايانه در ال به الي ساختمان هـاي قـديمي تـر هويـدا شـد.      با ورود معماران نوگراي فرنگ رفته 

ان را مي فهميدند بيمالكين اين گونه ساختمان ها صاحب منصبان و متمولين فرنگ رفته اي بودند كه از تجدد تنها زندگي به سبك غر

معماري جديد يا معماري رضـا شـاهي ، بـا آغـاز     " ) پرويز رجبي از سبكي به نام معماري رضا شاهي نام مي برد: 57،ص1382پاكزاد،.(

فعاليت هاي ساختماني در زمان رضا شاه ...، از آميزش معماري باستاني و سنتي اروپايي به يكـديگر پـا بـه عرصـه وجـود مـي گـذارد.        

از سال هاي سي هجري شمسي ،اين نوع خانه ها و نماسازي به اقشار متوسط نيز سرايت كـرده و هـركس    )60و 61، ص.1355(رجبي،

كه سوداي تمدن و پيشرفت با الگوي غربي در سر مي پروراند،براي اعالن روزآمد بودن خود فرم هاي جديد را جايگزين فرم هاي سنتي 

  )57،ص1382پاكزاد،.(مي نمود

ار گرفتن ساختمان از سطح زمين  و نيز نمايش آشكار آن در وسط و محـل ورودي سـاختمان تقريبـا در تمـامي بناهـاي دوره      باالتر قر

پهلوي اول مشاهده مي گردد . ورودي هاي بلند و ستونهاي مرتفع و كشيده در بناها به عظمت و قدرت باستان گرايانه ايران كهن و بـه  

–) بناهاي دوره رضاشاهي بيشترين استفاده را از نشانه ها و عناصر خطـي  240،ص.1393ارد .(كياني،تعبيري نئوكالسيسم ايراني نظر د

ود بناهـا هسـتند كـه در    عمودي برده است.ستونها وپنجره ها بيشترين نقش را در اين كاربرد داشته اند.برخالف اين حركت عمودي ،خ

  )241.،ص1393كياني،.(نشسته اند مينجهت افقي كشيدگي دارند و به گونه اي سنگين و حجيم بر ز

سال هاي چهل و پنجاه هجري سال هاي اتصال كامل ايران به بازارجهاني و تشديد شرايط ناهمگون و نـا همزمـان بـود . انـواع واقسـام      

مصالح و سبك هاي مختلف به ايران وارد شده و يا مونتاژ شدند. هركس به فراخور ثروت و اعتبار خود سعي در بـرون فكنـي شخصـيت    

نمود. از سال هاي پنجاه تا اواخر شصت جمعيت و آپارتمان نشيني به طرز فزاينده اي رو به رشد نهاد  خود توسط نماهاي منزل خويش

و كمبود مسكن و نياز مبرم خانواده ها فرصت اعمال نظر و سليقه را در ساكنين به حداقل رساند. معماران نيز از اواسط سال هاي پنجاه 

اي مسكوني نيافتند،به علت شرايط ناشي از ركود اقتصادي ،انقالب و جنگ تحميلي مجتمع ههجري فرصت هنرنمايي خاصي در ايجاد 

،به ساختن جعبه هاي عظيم تكرار شونده اي به عنوان واحدهاي مسكوني بسنده كردند. سال هاي هفتاد هجري سـال هـاي آزاد شـدن    

  )57و 58،ص. 1382.(پاكزاد،نيرو ها از قيد محدوديت ها و جبران مافات شد

  

        يخ گرايي و تقليد از گذشته از ديد معماران و هنرمندان :يخ گرايي و تقليد از گذشته از ديد معماران و هنرمندان :يخ گرايي و تقليد از گذشته از ديد معماران و هنرمندان :يخ گرايي و تقليد از گذشته از ديد معماران و هنرمندان :تارتارتارتار

تقليد از گذشته و شايد صورت تاريخ گرايانه معماري همواره مورد بحث و گفتگوي هنرمندان بوده و هست واين موضوع به سالهاي اخير 

  داخته اند. بر نميگردد . در طول قرن اخير معماران و هنرمندان زيادي در اين باره به بحث و گفتگو پر

يكي از شاخص ترين چهره هاي جريان معماري مدرن ايران، وارطان هوانسيان بود. او درباره صورت تاريخ گرايانه معماري زمان خود بـا  

زاد سياسي در قالب يك مقاله رويكـرد خـود را مطـرح    آو در فضاي  1320سال بعد از وقايع شهريور  5نگاهي انتقادي به اين معماري ، 



 

آيا بايد از گذشته تقليد نمود و آثار ذي قيمت قديم را "او اين سوال اساسي را مطرح كرد  )177و  178،ص. 1390(مختاري، يد.مي نما

فكر اولي تحت تاثير تعصب " وارطان اعتقاد داشت" ينده را نگريسته و معماري را با طرز زندگي جديد وفق داد ؟آتجديد كرد و يا اينكه 

در اوايل دوره پهلوي چند قدمي پيش رفت .در تهران عمارات چندي به شيوه قديم ساخته شدند كه از آن جمله اسـت سـاختمان    ملي

هاي بانك ملي و شهرباني و پست و تلگراف و بايد تصديق نمود نتيجه خوبي از اين تجربه به دست نيامد و ثابت شد كه نه تنها بايـد از  

) هوانسـيان در  6،ص.1325هوانسـيان، (" آنها را نيز از سر بيرون كرد.پوشيد . بلكه بايد فكر مدرن كردن  تقليد اسلوب هاي قديم چشم

تقليد كوركورانه از اسلوب معماري قديم و اعمال تعصب خشك با واقعيت زمان و خصوصـيات دوره معاصـر وفـق    " جايي ديگر مي گويد

حاضر سازشي ندارد و اما درباره نداشتن تعصب نسبت به سنن و آداب گذشته و  نمي دهد  و با تعامالت كنوني و نيازمندي هاي زندگي

نظر انداختن به حال و آينده بايد گفت كه اينجانب در عين حالي كه طرفدار اين طرز تفكر هستم از زياده روي و افراطي بـودن در ايـن   

تقليد كوركورانه از معماري امروز اروپا و آمريكـا و غيـره بـدون    تر بودن نيز بيزار هستم. يعني با  مينه و به اصطالح از پاپ هم كشيشز

درك و بررسي خصوصيات محيط زندگي ما از نظر اجتماعي و اقتصادي و جهـات اقليمـي و غيـره مخـالفم.امروز هـيچ كـس بـه عقـب         

ود را بـه سـبك قـديمي مـي     كه خانه هاي خـ برنخواهد گشت و خانه ودكوراسيون امروز نيز عقب نشيني نخواهد نمود و آن چند نفري 

سازند ،خطر بزرگي براي معماري ما به وجود مي آورند زيرا آشفتگي امروز بيشتر و عميق تر خواهد شد اگر لزوم و ضرورت داشته باشد 

نيسـت  كه تقسيم بندي خانه ها امروزي باشد چه لزومي دارد كه نماي خارجي را بزك كرده و پنجره ها اژيو يا رومي بسازند كه معلـوم  

  )1348(هوانسيان،"اصل و نسب آنها به كدام ملت برسد.

با موضوع سنت و تكنولوژي برگزار مي شود نيـز جالـب    1349اما نظر هوشنگ سيحون در كنگره بين المللي معماري ايران كه در سال 

ز نظر عملكرد ،قابـل اسـتفاده در   سنن گذشته به مناسبت تغيير زندگي و تغييرات كلي تكنولوژي چه از نظر شكلي و چه ا"توجه است. 

معماري مدرن ايران نيست.تقليد شكلي و ظاهري از معماري قديم به هر صورت مردود است . تكنولوژي جديد سنن جديد به وجود مي 

ميـان  ) از 184،ص.1390مختـاري، ( "امـروز باشـد.  آوردو معمار امروز بايد جواب گوي انسان امروز با سنت امروز به وسـيله تكنولـوژي   

  هنرمندان نيز مي توان به گفته كاندينسكي نقاش در اين باره توجه نمود.

واز اين معنا الزم مي آيد كه هر دوره از دوره هاي فرهنگ ،هنري از آن خود پديد مي آورد كـه   هر اثر هنري فرزند زمان خويش است"

صورت مي بندد، در بهترين حالت آثار هنري اي به بار مي  اصول هنري روزگاران گذشته يايتكرار پذير نيست. تالش هايي كه براي اح

آورد كه شبيه نوزادي است مرده به دنيا آمده است. از باب مثال محال است كه ما بتوانيم به كردار يونانيان باسـتان زنـدگي و احسـاس    

نها به شباهتي از لحاظ صورت دست پيـدا  كنيم به همين دليل، آن هايي كه اصول يوناني را در پيكرتراشي نصب العين قرار مي دهند ت

مي كنند. حال آنكه اثر در تمام دوران ها عاري از روح باقي مي ماند . اين قسم تقليد شبيه لودگي بوزينگان است. :در ظاهر بوزينـه بـه   

ولـي اعمـال او عـاري از    آدمي شباهت دارد، او مي نشيند . كتابي در مقابل صورتش مي گيرد و با ظاهري فكورانه آن را ورق مـي زنـد   

  )273و  274ص.-1392-گراهام("معنايي راستين است.

  



 

        اصالت در معماري:اصالت در معماري:اصالت در معماري:اصالت در معماري:

جيناليتي چيزيست كه امروزه كمتر در معماري به چشم مي خورد . و حداقل در ساختمان هاي نئو كالسيك كـه موضـوع   ياصالت يا اور

طور كه بررسي شد در سـاختمان هـايي بـا صـورت تـاريخ گرايانـه       اين مقاله است مي توان گفت به كمترين ميزان خود مي رسد. همان

بيشتر به تقليد از گذشته متكي است تا خالقيت و ايده پردازي . و اين به شرايطي منجر مي شود كه اصالت از بـين مـي    طراحمعماري، 

  اصالت بررسي شود.آشفتگي و از بين رفتن هويت نتايج آن مي شود. در اين بخش سعي مي شود تا مفهوم  رود و 

توليـد مـي كنـد. طعـم و كيفيـت ايـن        Ferreroعموم مردم تخم مرغ هاي شكالتي كيندر را مي شناسند .كيندر را كارخانه ايتاليايي 

شكالت برتري خاصي نسبت به هزاران شكالت شيرين موجود ندارد و حتي قيمت آن هم قابل رقابت با محصـوالت مشـابه نيسـت. امـا     

ه كيندر پرفروش ترين تخم مرغ هاي شكالتي دنياست و در تمام دنيا به جز آمريكا عرضه مـي شـود. علـت موفقيـت     جالب اينجاست ك

جينال آن است. فررو به جاي كيفيت شكالت،هداياي درون آن را مورد توجـه قـرار داده.ايـن هـدايا اسـباب بـازي هـاي        يكيندر ايده اور

يده بديع به وجود آمده و باعث شده اند تخم مرغ هاي كينـدر از انـواع مشـابه كـه     كوچك پالستيكي هستند كه هركدام بر اساس يك ا

حتي جوايز گران قيمت دارند، طرفدار بيشتري داشته باشد. ساختن تخم مرغ شكالتي از جهاتي بي شـباهت بـه كـار معمـاري نيسـت،      

ها و ارضاي سليقه شخصي كارفرما ختم مـي شـود. در   جينال استفاده از مصالح خوب،تامين نيازيبسياري ممكن است فكر كنند ايده اور

جينال مثل جايزه اي است كه در دل محصول قرار گرفته و ارزش آن را دوچندان مي كند. بنابراين تخصص و مهـارت  يحالي كه ايده اور

دارد. اين  ودن ايده اهميتنري كاربردي مفيد بته در كارهاي هو الب در توليد يك محصول به تنهايي كافي نيست داشتن ايده مهم است

بايد توجه كرد كه هرگز پروژه اي نبوده كه تمامي جنبه ها و اجزاي آن نو و منحصر بـه فـرد باشـند،     مرز اورجيناليتي و خالقيت است.

  )2، ص.1392ولي بعضا مسائل فرعي پروژه اوريجينال هستند.(افشارنادري،

كه در دنيايي با انبوه اطالعات و تلنبار تصاوير و متن بر زندگي روزانه، اساسا يگانگي  از نگاه تئوري هم عموما اين قضيه مورد تاييد است

از آدم هايي كـه البتـه خـود آنهـا مولـف هـاي        "اوريجينال وجود ندارد"يا  ".هنرمند واقعي مي دزدد"امري محال است، جمالتي نظير 

ارا بر انبوه پروژه هاي تيپ . كليشه اي اطراف بست و با آن جمالت اصيلي هستند شنيده شده است. ولي با اين وجود نمي توان چشم ه

توجيه كرد . آيا حد مرزي وجود ندارد؟ بر فرض كه اثري اوريجينال وجود نداشته باشد، آيا هرجـور نمـاي رومـي سـازي و رويكـرد بـه       

قتباس، از آن خود ساختن، اداي دين، سوار فرق ميان امعماري كيچ مجاز است؟ مرز حرفه اي ، اخالقي، حقوقي مسئله تاليف كجاست؟ 

) البته اگر هنرمندي در مسير كار حرفـه اي خـود،   16،ص.1392شدن بر شانه هاي ديگران، تاثير گرفتن و كپي كردن چيست؟(تغابني،

نده داشته باشد تقليد گاه به داليلي مشخص از كار ديگران نسخه برداري يا حتي تقليد كند ولي اين تقليد در فرآيند هنري او تاثير ساز

)به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه اوريجينال بودن اساسا با نو 4،ص.1392مولد ارزش و بنابراين صحيح تلقي مي شود. (افشارنادري،

بودن متفاوت است. نكته اصلي آن در قاعده شكني و نقد راديكال شرايط موجود اسـت، حتـي بـه قيمـت بازگشـت بـه دوران گذشـته.        



 

). اما به نظر مي آيد بازگشت به گذشته در معماري نئوكالسيك امروز تهـران قاعـده شـكني و نقـد راديكـال      5، ص.1392رنادري،(افشا

  شرايط موجود نيست و تنها يك تقليد صرف از معماري گذشته مي باشد. 

اندوختن اطالعات  موزيم و مدام در حالبه عنوان يك طراح در محيط زندگي مي كنيم،مي آ"آرماند درور در مقاله اش اينطور مي نويسد

و منابع هستيم، انتخاب مي كنيم، مي سنجيم و براساس نتايج آن خلق مي كنيم و هم هاينها بر پايه تجارب گذشته شـكل مـي گيـرد.    

شـود بايـد    ه آنچه پيش از اين بوده نظر مي كنيم.بدون شك هر محصولي كه طراحـي مـي  بنابراين براي نوآوري و خلق ايده اي جديد ب

براي آن پاسخگوي نيازي باشد و متقابال اگر نيازي وجود دارد يا به وجود مي آيد طراح بايد براي آن پاسخي بيابد.پس بيراه نخواهد بود 

  ).23،ص.1392اگر بپذيريم يك ايده يا محصول اوريجينال همان پاسخ درست به يك نياز واقعي است.(درور،

  

        اري نئو كالسيك:اري نئو كالسيك:اري نئو كالسيك:اري نئو كالسيك:آسيب شناسي علل گرايش به معمآسيب شناسي علل گرايش به معمآسيب شناسي علل گرايش به معمآسيب شناسي علل گرايش به معم

همانطور كه گفته شد در دهه اخير در تهران مردم به معماري و نماهاي نئوكالسيك گرايش پيـدا كردنـد و اسـتفاده از ايـن سـبك بـه       

اشـد كـه محقـق بـا     ب صورت روزافزون در حال افزايش مي باشد. اين گرايش و استفاده روزافزون قطعا داليل بسياري مي توانـد داشـته  

  كه هركدام جداگانه در اين بخش بررسي خواهد شد.و شرايط جامعه به داليلي رسيده است  طور رفتارمنابع و همينجستجو در 

  

        هويت :هويت :هويت :هويت :

معماري يكي از وجوه تجلي زندگي انسان در محدوده زماني و مكاني خاص است كه به عنوان نشـانه اي از افكار،عقايـد و روش زيسـت    

هويت و انسان از منظر معماري با معمار به عنوان خالق اثر معماري پيوند دارد. معمار در زماني خاص انسان بيانگر هويت اوست . ارتباط 

و در يك محدوده مكاني به خلق اثر هنري دست مي زند، بنابراين در موضوع هويت و معماري عالوه بر زمان و مكان، خـالق اثـر نيـز از    

در بحث هويت بايد بـه دو نكتـه   "معماري مي گويد يرج كالنتري در مورد هويتا )176، ص.1390اركان تعريف هويت است .(مختاري،

توجه داشت: ابتدا انعكاس شخصيت معمار در اثر معماري، هم چنان كه آثار معماران شهير دنيا را با نام ايشان مي شناسيم، سـپس بـار   

) بنابراين در كنار استعداد و خالقيت هنرمنـد،  20،ص.1378(كالنتري،."فرهنگي اثر و تعلق آن به يك نهضت فكري و جامعه اي خاص

جريان هاي فرهنگي و هنري بر نتيجه عمل معمار كه خالق اثر هنري در قالب يك پديده معماري است تاثير مي گذارند. اين اثر هنري 

  خالق هويت و معرف آن است.

سيار كمرنگ شده  و نگاه تا حد يك كپي برداري ظاهري عين به عين و ناقص مفهوم انسان سازي در انديشه هاي معماري امروز ايران ب

نمونه هاي تجلي اين بـي هـويتي همـين سـاختمان      پايين آمده است. معمار بي هويت، جامعه بي هويت به دنبال خواهد داشت.يكي از



 

سيك رومي و يوناني و ساختار داخلي مـدرن،  هايي است كه بخش عمده شمال شهر تهران را پر كرده است. ساختمان هايي با نماي كال

هر دو به صورت ناپخته، دست و پا شكسته و بدون معنا و در عين حال متضاد، تضادي كه كامال فكر نشده و تنها بـراي جلـب رضـايت    

ايـت از يـك   كوتاه مدت مخاطب است. ساختارهايي كه كوچك ترين ريشه اي در فرهنگ، هويت و باورهاي ما ندارند . اين وضـعيت حك 

  )122، 1390سردرگمي دارد كه نتيجه گذار ناموفق از سنت به مدرنيته است.( شريعت رضوي و كسرايي، 

موقعيت حاشيه اي منشا فضاي سياسي بدگماني و ترس از دسيسه است .شكاف سنت و تجدد به بحران هويت و ضعف هنجـاري و بـي   

  )214،ص.1394هنجاري مي انجامد.(فراستخواه، 

ويت از جانب ديگر نيز قابل بررسي است. همانطور كه در بررسي تاريخي مشاهده گرديد، رويكردهـاي اوليـه كسـب هويـت در     مسئله ه

معماري كه با اراده سياسي همراه بود صورتي تاريخگرايانه داشت و منجر به خلق آثاري شد كه مجموعه اي را شكل دادند كـه فقـط در   

  )177،ص.1390از نظر ماهوي قابل استمرار نبود. (مختاري، ن بودند. اما اين جريانهمان ظرف تاريخي معين قابل گنجاند

اين نحوه تفكر كه هويت را هم معني تاريخ گرايي مي دانست همواره طرفداراني داشت و در جبهه مقابل نيز منتقداني آن را زير سـوال  

  ) 178،ص.1390مي بردند. (مختاري،

دوارن قاجار و پهلـوي مـردم    ر دوران معاصر وجود داشته است. دركر هم در دوارن قاجار و پهلوي و هم داز نظر نگارنده نيز اين نحوه تف

كسب هويت را در التقاط معماري باستاني و غربي مي دانستند و در دوران كنوني نيز بعضي مردم هويت گمشده خود را در اسـتفاده از  

  ينند. معماري كالسيك و اختالط آن با معماري مدرن مي ب

  

        وضعيت اقتصادي:وضعيت اقتصادي:وضعيت اقتصادي:وضعيت اقتصادي:

نـان بـوده   آميزان توان مالي افراد شكل دهنده كيفيت معماري بناي آنها و يكي از عوامل بسيار كليدي و تعيين كننـده تيـپ معمـاري    

) در سال هاي گذشته به داليل مختلف طبقه اجتماعي نويي ظهور كرده كه به طور جدي با بحـران ارتقـاي   30،ص.1388است.(زركش،

ازن طبقاتي رو به روست. بحراني كه از عدم توازن و تعليق نشات گرفته است. به اين معني كه اين طبقه به همان نسبت كـه رشـد   نامتو

اقتصادي موجب ارتقاي طبقاتي اش شده،زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي الزم براي اين اتفاق را در اختيار نداشته است و ناگهان خود را 

اوت زيادي با موقعيت سابقش داشته و به ناچار در وضعي قرار گرفته كه مجبور به اتخاذ موضعي تـدافعي شـده   در موقعيتي ديده كه تف

) موضع تدافعي اين طبقه نوظهور تفـاخر اسـت كـه    111،ص.1390است. موضعي كه مي توان آن را در رفتارهاي بسياري ديد.(لنجواني،

شكل ماشين ها و خانه ها و ... نمودي روشن وآشكار دارد. اين ولعي كه بخشـي از  گاهي در رفتارهاي اجتماعي، گاهي در جزئياتي مثل 

مردم ما به نوع خاصي از تجمل گرايي در زندگي امروز شهري از خود نشان مي دهند، از همين جنس اصرار براي تثبيت موقعيت است. 

ده از تجمل گرايي مي كند. مصاديقي كه مي تـوان در معمـاري   اما اصرار اين طبقه نوظهور بر تفاخر آن ها را دچار مصاديق پيش پا افتا



 

برخي ساختمان ها در برخي محالت خاص باالشهر تهران با آن مواجه شد.تراشيدن حجم بزرگ و مخوف سـنگي بـا اسـتفاده از سـبك     

هــاي معمــاري قــرون وســطا و ايــن چيــزي جــز برخــورد شــتاب زده و پــيش پــا افتــاده بــا تجمــل گرايــي در معمــاري               

)اما نه فقط نوع بنا كه انتخاب نوع مصالح، تزئينات،قاب پنجره ها، چگونگي در ورودي نيـز نشـانگر ايـن    111،ص.1390يست.(لنجواني،ن

مسئله مي باشد. براي مثال از ميان مصالح بيش از همه سنگ داراي ويژگي هايي از قبيل تجمل بورژو مĤبانه و تفاخر است. و در سـابقه  

اروپا كه به نوعي خواهان بازگشت به شـكوه گمشـده رم باسـتان بـود چنـين      رنسانس با ظهور بورژوازي توليدگر درتاريخي آن در دوره 

ــ  ران نيــز شــاهد آن اســت برخــورد و اســتفاده بــراي نمــايش گذاشــتن تجمــل و ثــروت طبقــه جديــد  وجــود دارد.برخــوردي كــه ته

  ) 111،ص.1390پايگاني،.(گل

 دوران بـا  همزمـان  كـه  رواج پيدا كرده است جامعه متمولين از گروهي بين در نوكيسگي اجتماعي پديدهپس در نهايت مي توان گفت 

 رويـاي  در و غربـي  معمـاري  سوي و سمت به كافي هويتي و فكري هاي بنيان از خالي ولي الزم سرمايه آوردن دست به با كشور، نوسازي

 بيسـتم  قـرن  ابتـداي  و نـوزدهم  قـرن  اواخر در كه اتفاقي همان يافتند گرايش باستان دوران معابد هاي سرستون و ستون به نشيني كاخ

 »رسـيده  ثـروت  به تازه«و نوپا اي طبقه به دقيقا آمريكايي، شناس جامعه وبلن تورستين از نقل به آن شناسانه جامعه ارجاعات و افتاد آمريكا

 »اجتماعي هويت« خلق و »تمايز«به طبقاتي، هاي نشانه »متظاهرانه مصرف«و اروپا بورژواي طبقه زندگي سبك از تقليد با كه گردد برمي

  )1393(منشي زاده و موسي پور،.زد دست

  

        نقض ضوابط كنترل نما :نقض ضوابط كنترل نما :نقض ضوابط كنترل نما :نقض ضوابط كنترل نما :

در شكل گيري هر طرح معماري مناسب دو عامل بسيار مهم وجود دارد يكي رعايت اصول و قواعد و ضوابط و مقررات و ديگـري ذوق و  

.طراحي نما به عنوان پوسته خارجي و عامل تظاهر و خودنمايي بنا، مي تواند اوج هنرنمايي طراح معمـار را  سليقه هنري مهندس معمار 

به نمايش بگذراد.هرجا كه ضوابط و مقررات بيشتر و سخت تري وجود داشته باشد امكان تكروي و بروز سليقه فردي معمار كمتر خواهد 

  )40،ص.1385شد و باالعكس.(جاني پور،

 بـراي  را اي طـوالني  فرصـت  هـا،  سـال  ايـن  همه در شهري منظر گيرنده تصميم هاي سازمان تعلل و كافي ضوابط فقدان كه تنيس شكي

 و معمـاري  شـورايعالي  مصوبه در بار اولين براي كه 1387 سال از پيش تا. است كرده ايجاد غربي كالسيك سبك سازندگان نمايي قدرت

 مغفول و مبهم نقطه شهري منظر و نما ، شود مي لحاظ اصلي معابر در رويت قابل عنصر عنوان به آن به توجه لزوم و نما بحث شهرسازي،

 كشـور  شهرسـازي  حـوزه  گيرنده تصميم مرجع ترين عالي توسط كه مصوبه اين طرح با. شوند مي محسوب تفصيلي و جامع هاي طرح در

 سـاله  پـنج  فرصت يك در ها شهرداري و مهندسي نظام سازمان جمله از ربط ذي هاي دستگاه كليه است، رسيده تصويب به و شده تدوين

 معاونـت  در نمـا  هـاي  كميتـه  تهـران،  در. شـوند  مي شهري منظر و سيما كيفي ارتقاي جهت اجرايي نامه آيين و اليحه تدوين به موظف



 

 فعاليـت  به شروع 1390 سال اواخر از منطقه، چند در پايلوت صورت به مناطق هاي شهرداري سطح در همچنين و شهرسازي و معماري

 كميسـيون  و شـهر  شـوراي  تصويب به ولي شده ارسال شهر شوراي به اليحه مذكور، مهلت پايان به نزديك و 1392 سال آذر تا و كرده

  .است نرسيده 5 ماده

 نماهاي اصالح در شده تعيين هاي شاخص و اهداف با تهران، منطقه چندين در گذشته، سال يك در نما مديريت نوپاي هاي كميته هرچند

 بـه  ارجاع جمله از قانوني و اجرايي ضمانت بحث در موجود هاي نقص همچنان ولي اند، كرده دنبال جديت با را خود نقش شهري موجود

 سـاخت،  تـا  طراحـي  فرآينـد  در نـاظر  يا طراح صالح ذي مهندسان و مهندسي نظام سازمان كمرنگ بسيار حضور ،100 ماده كميسيون

 همـه  از و ايرانـي  باهويـت  هاي طرح براي تشويقي هاي سياست فقدان ساختمان، پروانه دريافت از پس مرحله به نما كنترل شدن موكول

 هـاي  دسـتگاه  عملكـردي  بـازدهي  و شناسـي  زيبـايي  و عمومي دانش ارتقاي شهروندي، آموزش همچون موضوعاتي نگرفتن جدي تر مهم

  )1393پور، موسي و زاده منشي.( .است آورده پايين را اند گرفته شكل شهري منظر ساماندهي هدف با كه مربوطه

  

        معماران:معماران:معماران:معماران:

به طور كلي معماران نقش قابل توجهي در معماري ابنيه خصوصي ندارند و تحت تاثير تقاضاي بازار و مد مي باشند.مي توان گفت صرفا 

كه عامه مـردم بـه سـمت آن گـرايش پيـدا مـي        تجددگرا ،جرياني استسبك معماران تقليدگرا در بين سبك هاي سنت گرا، نو گرا و 

از كنند.در اين شيوه تقليد صرف از معماري غرب چه در عرصه معنا و چه در حيطه شكل يگانه راه ايجاد فضاي جديد دانسته مي شـود. 

دد. اين گروه هـا بـا نگـاهي اقتصـادي و     نظر معماران اين سبك ،در واقع معنا خلق نمي شود بلكه معناي جديدي تقليد و تزريق مي گر

ــي             ــوذ م ــران نف ــاري اي ــومي معم ــطح عم ــد در س ــي پندارن ــده م ــارتي پيچي ــون تج ــه آن را همچ ــاري ك ــه معم ــبكارانه ب كاس

  )17،ص.1368(ناصرخاكي،كند.

سخ گـويي بـه سـليقه    معمار و هنرمند واقعي هيچ گاه حاضر نمي شود به تمام دانسته ها،افكار و انديشه هاي خود پشت كرده و براي پا

معماري برآمده از . هاي ناپخته لحظه اي و زودگذر كه آن هم نتيجه كار خود معماران است، به طراحي و ساخت هر فضايي رضايت دهد

روح و فرهنگ يك جامعه با درك صحيح از نيازهاي مردم با نگاه به فن آوري و تكنولوژي روز دنياست. اما معماران نيز همچون بسياري 

) در 122،ص.1390شريعت رضوي و كسرايي،اهالي ديگر هنرها،كم صبر و حوصله شده و تنها به فكر نيازهاي روزمره خويش هستند.( از

  همين حال معماراني نيز هستند كه به خواسته هاي كارفرمايان تن داده و معناي اصلي معماري را كنار مي گذارند.

  

        كارفرما:كارفرما:كارفرما:كارفرما:



 

غرب نما يا فاساد داراي حالت نمايش است،بدين صورت كه در همان وهله اول كسي را كه پشت آن زندگي مي كند،نشـان   در معماري

مــي دهــد. همــه چيــز معــرف عالمــت و شخصــيت خــانوادگي اســت.همه چيــز طبقــه اجتمــاعي و مالكيــت صــاحبخانه را نشــان مــي 

  )55،ص.1382دهد.(پاكزاد،

از عوامل بسيار تعيين كننده در معماري بناهاي خصوصي به شمار مي آيد كـه بـه ميـزان امكانـات     سليقه و خواست كارفرما يكي ديگر 

اقتصادي او بستگي دارد. هرقشري از جامعه نوع نگاه به معماري و منطق معماري خـويش را داراسـت كـه همـراه بـا وضـعيت مـالي او،        

يش را به طور اتفاقي به دسـت آورده و عـاري از خصـايص يـك     معماري اش را تشكيل مي دهد.منطق معماري دولتمندي كه ثروت خو

دولتمندزاده است، منطق يك بي دولت عامي است، صرفا با مقياس هاي بزرگتر. وي تمايل دارد وجهه مادي آنچه مي سازد بـه نمـايش   

جه بسيار مبذول مي دارد. معمـاري  مي گذارد و به اين جنبه از بناي خويش مباهات كند تا به بعد هنري اش، به حجم، نما، و مصالح تو

فردي كه با اصول و زيبايي هاي معماري، باستاني، سنتي يا غربي آشناست اما دستش خالي است با معماري دولتمندي كـه ناآشـنا بـه    

ز معمـاري  اصول مذكور است و صرفا به جهت آگاه جلوه دادن خود يا تقليد محض در انديشه بنايي پرزرق و برق و در عين حال متاثر ا

) و كارفرما چون پول دارد كسي نمي تواند به او اعتـراض كنـد كـه چـرا صـالحيت      30،ص.1388هاي مذكور است،،تفاوت دارد.(زركش،

و در نهايت يكي از نقاط ضعف معماران نسبت به هنرمندان اين است كه كار خود را قبـل از اتمـام مـي     )19، ص.1393ندارد.(هاشمي،

از قبل وجود ندارد معمـار را در شـرايطي قـرار مـي دهـد كـه كارفرمـا مـي توانـد در كـار دخـل و تصـرف              فروشند.فروختن چيزي كه

  )7،ص.1393كند.(افشارنادري، 

  

        سليقه:سليقه:سليقه:سليقه:

سليقه هر انسان تابع عوامل مختلفي از جمله تربيت خانوادگي،دوستان و همنشينان، فرهنگ عمومي جامعه و در يك نگاه كلي، محـيط  

ه به صورت مطلق وجود ندارد و در يك فرآيند رفت و برگشتي با محيط جامعه بـه دسـت مـي آيـد. اگـر انسـان در       پراموني است. سليق

محيطي سالم و آزاد از نظر رواني و فرهنگي زندگي كند مي توان انتظار داشت كه پاسخ او در قالب سليقه بـه جامعـه خـويش ،گويـاي     

رد. حال اگر محيط جامعه به تاييد اكثر جامعه شناسـان و روان شناسـان از سـالمت و    خواست واقعي او باشد و مي توان به آن اعتماد ك

ثبات الزم برخوردار نباشد شايد نتوان به سليقه مردم اعتماد كـرد. فرامـوش نبايـد كـرد كـه اگـر محـيط فرهنگي،بـي ثبـات و ناسـالم           

ماران نيز بخشي از آن هستند. بر كسي پوشيده نيسـت  است،نتيجه مستقيم و غير مستقيم اقدامات فرهنگي و هويت سازي است كه مع

گذاشته است. بنابراين نمي توان انتظار داشت كـه سـليقه مـردم    در راه زوال و انحطاط  قدم كه معماري ايران در ساليان اخير تا چه حد

ت اسـت . معمـاري بـراي پاسـخ     همواره حكم زيبايي شناسي صحيحي صادر كند. و البته بايد توجه داشت نياز با سليقه مخاطب متفـاو 

گويي به نيازهاي مردم شكل مي گيرد و به حكم غريزه و فطرت اتفاق مي افتد.اما آنچه اين پاسخ را از نظـر معنـا و زيبـايي شناسـي و     

  )122، ص.1390موجوديت غني و ماندگار مي كند ،انديشه و هنر معمار است.(شريعت رضوي و كسرايي، 



 

  

        مد:مد:مد:مد:

اجتماعي كه بر احساس زيباشناختي ما اثر مي گذارند مدل فرهنگي حاكم است. براي مثال مي تـوان از   -ز مهمترين عوامل روانييكي ا

و كمـي كمتـر در سـطح     –) زيبايي در سطح مـد  113، ص.1390مد يا سبكي كه در اين زمان پذيرفته است نام برد.(پاكزاد و همايون،

ع عوامل مشخص ذهني است. در سـطح مـد مفهـوم زيبـايي مـي توانـد در كمتـرين مـدت تغييـر          تا حدي و به طور نسبي تاب –سبك 

)از نظر نگارنده در ايران نيز مردم تا حدود زيادي از مـد پيـروي مـي كننـد و بـراي آنهـا اهميـت        115،ص.1390كند.(پاكزاد و همايون،

يز مانند صفت چشم و هم چشمي روز به روز گستره آن افزايش بسياري داردو معماري نيز در ايران تا حدودي تابع مد شده است و مد ن

استفاده از معماري سبك كالسيك و نئوكالسيك در نماي بناها نيز از مد پيروي كرد و در زمان كوتاهي در نظر قشـر  پيدا مي كند. لذا 

  مرفه جامعه به چشم آمد و همه گير شد.

  

        احساس زيبايي:احساس زيبايي:احساس زيبايي:احساس زيبايي:

د رواني شد به اين معني كه بيننده خود نيز جزئي از فرآيند ادراك به حساب آمد يا به عبارت ديگـر  مفهوم زيبايي داراي بع 18در قرن 

بيننده و وضع او در فرآيند ادراك زيبايي نقشي اصلي پيدا كردند. دانستن زمينه تاريخي و علل وجودي يك ساختمان مي تواند بر روي 

تاج محل در هندوستان اثري بـيش از زيبـايي ظاهريشـان در بيينـده مـي گـذارد.        احساس زيبايي در انسان اثر بگذارد. چنين است كه

بسياري از بناهاي قديمي كه از نظر فرم ها ظاهري حداكثر در حدي متوسط هستند و از نطر تاريخي نيز  چندان اهميتي ندارند. به نظر 

هميشـه  ساني كه فاني بودن خويش واقف است در طول زمان ان" انسان زيبا مي آيند. پيتر اسميت اين واقعيت را چنين تفسير مي كند

آرامشش را در آثار هنري اي جستجو كرده است كه نمادي از ماندگاري در خود داشته باشند تا بتوانند گذر زمان را بـه صـورت چيـزي    

قدمت ساختمان يه عنوان نمادي از جاودانگي مي تواند در اين مـورد اثـري مثبـت در فرآينـد احسـاس       "قابل قبول به او نشان بدهند.

) به نظر مي آيد در گرايش به سبك نئوكالسيك نيز چنين چيزي اثرگذار 111و  112،ص.1390زيبايي ما داشته باشد. (پاكزاد،همايون، 

  ما نمادي ازماندگاري در آن ميبيند.است.مخاطب با اينكه مي داند نما پوسته اي بيش نيست ا

   

مي توان ضعف نظريه معماري، ضعف سيسـتم آموزشـي معماري،حاكميـت فرهنـگ بسـاز       را از عوامل ديگر گرايش مردم به اين سبك

ي بفروشي، فقر مالي و فني سازندگان، مواد و مصالح نامرغوب، عدم دخالت مهندسين در طراحـي و اجـرا، هنرنمـايي اغـراق آميـز برخـ      

  نبود يك معمار كنترل كننده ، عدم آگاهي به اصول معماري سنتي ايران و غيره دانست.طراحان ، 



 

  

        نتيجه گيري:نتيجه گيري:نتيجه گيري:نتيجه گيري:

 شد باعث نبود شفاف و كامل بعضا كه آشنايي ،اين شد آشنا ديگر جوامع هنرهاي و ها فرهنگ با ايران كه پيش مدتها از آيد مي نظر به

 چنانچـه  تـا  برسـد  غرب هنر و فرهنگ از درستي شناخت به نتواند ديگر اي جنبه در يا و  كند فراموش  را خود هنر و فرهنگ ايراني تا

 كـه  معمـاران  بعضـي  و نبـود  بهتـر  اوضـاع  نيز معماري در. ببرد بهره آن از صحيح شناخت با و آگاهانه بتواند بود آن از استفاده خواهان

 يـا  و بـود  غـرب  معمـاري  از اي كوركورانـه  تقليـد  تنها يا كه زدند هايي طراحي به دست شناختند نمي خوبي به را غرب هنر و فرهنگ

 و قاجـار  هـاي  دوره در ايـران  اينكه با.  ببرند پي آن فلسفه و معنا به بتوانند آنكه بي ، غربي و ايراني باستاني معماري ناآگاهانه اختالط

 حـل  راه بـه  بـود  نتوانسته چون اما بود ديده را آن منفي نتايج و بود كرده تجربه را اختالط معماري حتي و كوركورانه تقليد اين پهلوي

 در.  گرفـت  مـي  صـورت  شـناخت  بي هم بار اين كه اي تجربه. گرديد تجربه اين درگير هم باز بيابد آن براي جايگزيني و برسد درستي

 شـد  اشـاره  آن بـه  قبل بخش در بعضا كه را...  و شهروندي ،آموزش نما كنترل ضوابط همچون موجود ايرادهاي نتوان كه مادامي تهران

 ايـن  بـا  سـاختمانهايي  روزافـزون  افـزايش  شاهد تهران شهر نتيجه در و كرد خواهد پيدا افزايش سبك اين به مردم گرايش كرد برطرف

 آن ايـران  معمـاري  تاريخ آيد مي نظر به. برسد ديگر شهرهاي به و رود فراتر نيز تهران هاي مرز از بسا چه و. بود خواهد شمايل و شكل

 مـردم  نيازهـاي  و جامعـه  ، معمـاري  امـروز  شرايط گرفتن نظر در با بايد كمك اين البته گرفت كمك نيز آن از بتوان تا باشد جامع قدر

 مـردم  نيازهـاي  گـوي  پاسـخ  بايد معماري. شود مي آن از صرف تقليد البته و گرايانه تاريخ صورت درگير هم باز اينصورت غير در. باشد

 متناسب كه پاسخي اما. داد پاسخ آن به بايد هستند معماري از كيفيت بهترين و گرا تجمل معماري خواهان جامعه مرفه قشر اگر.  باشد

 بـا  بايـد  نيـز  معمـاران  البتـه  و. باشـد  گذرا و ناقص تقليدي صرفا كه پاسخي نه و باشد ايران امروز اجتماعي و هنري فرهنگي، شرايط با

  .باشند امروزي و درست هايي پاسخ درصدد خود دانش و علم افزايش
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