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 چکیده 

ر حادود  د .دیکانستراکشن رویکردی فلسفی به معماری است، که ریشه های تولد آن در ساختارگرایی و پساا سااختارگرایی مای باشاد     

بیست سال پس از انتشار نخستین کتاب های فلسفی ژاک دریدا و اندیشه های وی، توسط معماران و منتقدان معماری مورد توجه قارار  

نوشتارهای انادکی درباارم معمااری دیکانستراکشان ایاران وجاود دارد کاه ایان کمباود در آن اا           . گرفت و در دنیای معماری دنبال شد

به این منظور با ارائاه  . ز آن ا توضیح نمی دهند بر اساس چه قراینی سبک بنایی را دیکانستراکشن می خوانندمحسوس است، هیچکدام ا

بعضی از تعاریف مربوطه، مسائل اصلی دیکانستراکشن از طریق ارجاع به دریدا و مفساران درجاه اول آن ماورد معرفای و بررسای قارار       

کاربردی دیکانستراکشن در معماری است، در ادامه با مالحظه اختصاصی آن، ریشه هاا   این امر که الزمه درک مناسب تر و. گرفته است

و پشتوانه های معماری دیکانستراکتیویسم با ارائه نمونه های مرتبط دنبال می شود و در ن ایت تحلیل اثر این شیوم در معماری معاصار  

لذا این جساتار در نظار دارد باا معالعاه ویهگای هاای       . سی می شوندایران بررسی و برخی نمونه های نزدیک به این شیوم معرفی و برر

و تعبیق ویهگی ها با نمونه های موجاود در ایاران از طریاق     ای کتابخانه شیوم به اطالعات آوری جمع طریق معماری دیکانستراکشن از

شایوم  . ایرانای ماورد بررسای قارار دهاد     توصیف، مقایسه و تحلیل محتوای اطالعات به دست آمدم، تاثیر این سابک را در نموناه هاای    

 طراحای  بارای  اصاولی  روشی راهگشای می تواندو دیکانستراکشن در معماری معاصر ایران در تقابل با معماری گذشته قرار نمی گیرد 

 .باشد معماری

 

 معماری معاصر ایران ،معماری دیکانستراکتیویسم  ، ژاک دریدا ،دیکانستراکشن : کلیدی گانواژ
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 مقدمه  - 

ژاک دریدا فیلسوف معاصر فرانسوی تاثیر م می بر روند دگرگونی های معماری قرن بیساتم مایالدی داشات، اثار گاذاری نحاوم تفکار        

شاکلی از  . انتقادی وی تحت عنوان دکنستروکسیون بر مقوله معماری که این اندازم با مادم و ساختن سر و کار دارد بسیار مش ود اسات 

گاام باه   . ث که در زبان فارسی بیشتر مورد استفادم قرار گرفته است، بر گرفته ازنحوم تلفظ آن در زبان انگلیسای اسات  اصعالح مورد بح

به نظر مای رساد ایان پیشان اد هاا شاامل شاالودم        ؛ فارسی تالش شدم است که ترجمه یا معادلی مف ومی از دیکانستراکشن ارائه شود

آن برگردان هایی تحت اللفظی باودم و در شاناخت ماهیات و ف ام موضاوع ایشااد اشاکال و         شکنی، ساختار زدایی، بنیان فکنی ومانند

دیکانستراکشن تئوری یا رویکردی انتقادی است که در زمینه معماری در طی حدود یاک دهاه از اواخار     (.1831اقبالی،)اشتبام می کند

باا کیفیات و اشاتیاقی     1831د و در ایران نیاز طای دهاه    با هیشان زیادی در غرب دنبال ش 1881تا اواخر سال های  1831سال های 

آنچه در این مقاله مورد نظر می باشد  باه طاور کلای مالحظاه پدیادار دیکانستراکشان در معمااری و        . متفاوت معرفی و معرح  گردید

بررسای ایان مقولاه در    . نسبت شناسی دیکانسترااکتیویسم به عنوان یک گرایش اختصاصی معماری با توجه به خاستگام اصلی آن است

 . معماری معاصر ایران از ج ات مختلف می تواند حائز اهمیت باشد و بایستی با رویکردی متناسب به تشزیه و تحلیل آن پرداخت

 درونیات اصلی دیکانستراکشن -2

ا مخاالف اسات و معتقاد    دریدا با ساختارگرا ه. مکتب فکری دیکانستراکشن توسط ژاک دریدا فیلسوف معاصر فرانسوی پایه گذاری شد

است وقتی ما به دنبال ساختارها هستیم، از متغیرها غافل می مانیم؛ فرهنگ و شیوم های قومی هر لحظه تغییر مای کنناد پاس روش    

تقابل های دوتایی موضوع دیگری است که دریدا نقد کردم است، تقابل های دوتایی همچاون روز و  . ساختارگراها نمی تواند صحیح باشد

از زمان افالطون تا کناون  . مرد و زن، ذهن و عین، گفتار و نوشتار، زیبا و زشت، نیک و بد هموارم در فلسفه غرب معرح بودم استشب، 

او این منعق را سایام و سافید و مسائله ی یاا     . هموارم یکی بر دیگری برتری داشته است، ولی به نظر دریدا هیچ ارجحیتی وجود ندارد

 (.1838قبادیان، ) داند این یا آن را مردود می

و دریدا به این نکته اصلی اعتقاد دارد که نه تن ا این دوگانگی بر اساس تضاد دو قعب استوار است، بل هموارم، آشکارا یا ن ان، یکای از د 

ساقو   زشتی به معنای از شکل افتادگی مورد زیباا سات؛ بادی باه معناای      : قعب گونه ی از شکل افتادم ی دیگری پنداشته می شوند

جاای دارد  ( سلسله مراتب)به بیان دیگر این دو قعب هموارم در پایگانی ... نیکی است؛ نادرست گونه ی از شکل افتادم ی درست است و

این باور به دوگانگی، و این ارزش گذاری هموارم به بنیانگذاری عملی پایگاان منشار شادم اسات و     .که در آن ارزش یکی بر دیگری است

به نظر دریدا می توان از هر یاک  . را از فاصله، تمایز و غیاب برتر دانسته است( در زمان و مکان) هماهنگی و حضور دست آخر، وحدت، 

 .از دوگانگی ها آغاز کرد و به وجود آن پایگان پی برد

ه در خود انکار معناای  فرا شد دنبال کردن معنا به هیچ رو حضور معنا نیست و در جریان خواندن، معناهای بی شمار آفریدم می شوند ک

دریدا در پاسخ به توشی هیکوایزوتساو پهوهشاگر ژاپنای در بااب تشاریح      . شالودم شکنی نه یک مف وم، بل یک کنش است. ن ایی است

به ژاپنی یا هار زباان دیگاری لزوماا      mimhDsotsmoehDمعنای دقیق شالودم شکنی در یافتن برابر ژاپنی تاکید کرد که بر گردان واژم  

 ".همان چیزی را روشن کنند که این واژم می گوید"واژم یا واژگان برابر باید . نیست( یا برابر واژم فرانسوی)اژم یک و

بر خالف آنچه در نگام نخست به نظر می آید، شالودم شکنی یک متن به معنای ویران کردن آن نیسات؛ هادف از میاان باردن شاالودم      

شالودم شاکنی را ناه   : دریدا می گوید. ودم شکنی از ویرانی دور و به تحلیل متن نزدیک استشال. نیست تا نشان دهیم که فاقد معناست

هر چند بسیاری آن را به گونه ای منفی تاوبل می کنناد،  . فراتر از نقد و ایدم نقد می رود... می توان به یک روش تقلیل داد و به تحلیل 

 (.1831احمدی، ) ".اما باید دانست که موردی منفی نیست

 دیکانستراکشن از تعریفی -3
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متغاایر باا خاود     باید عنوان شود که تعریف دقیق و مشخصی از دیکانستراکشن وجود ندارد، زیرا هر تعریفی از دیکانستراکشن می تواند

 .شودولی اینشا چند نمونه از مباحثی که در مورد توضیح دیکانستراکشن عنوان شدم ذکر می . دیکانستراشن تفسیر و تاویل شود

شالودم شکنی، ساخت گشایی، روش یا متد تحلیل پست مدرن، هادف آن   ":حسینعلی نوذری نویسندم و نظریه پرداز معاصر می نویسد

مکتب شالودم شکنی متن را به اجزا و یا پارم های مختلف آن تفکیک کردم و آن اا  . گشودن یا باز کردن تمام ساختارها یا شالودم هاست

 .ه و عناصر متعدد و متشکله ی آن را پارم می کند و از این طریق تناقضات و مفروضات آن را آشکار می سازدرا از هم مشزا ساخت

قرائت یک متن چیزی است شبیه پی جاویی آنچاه در محاا      ":می نویسد "دریدا و متافزیک حضور "دکتر محمد ضمیران مولف کتاب

 . ".کنی شمردغیاب و نسیان قرار دارد و این را می توان غایت بن ف

شااید  . دیکانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی، شالودم شکنی، واسازی، بنیان فکنی، ساختار شکنی، و بن فکنی ترجمه شادم اسات  

این کثرت اسامی به دلیل آن باشد که دیکانستراکشن یک نگرش چند وج ی و چند معنایی به دال و مادلول و هار ناوع متنای دارد؛ و     

 (.1838قبادیان،) دلیل است که هنوز اب امات و سواالت زیادی در مورد دیکانستراکشن در کشور ما وجود داردشاید هم به آن 

گاهی به نظر می رسد که بیان اینکه دیکانستراکشن چه چیزی است که هست؛ آن گونه که دریدا اظ ار کردم است، دیکانستراکشان ناه   

دیکانستراکشن بسته ای است دردرون هیچی نیست بلکه یک گشاودگی باه   . ات استیک نقد، نه یک روش، نه یک اقدام و نه یک عملی

نباودم بلکاه گوناه ای خاا  از      "تخریاب  "پس می توان گفت دیکانستراکشن مترادفب بارای   .(miteteea,1831)سوی دیگری است

ا باا خاودش تحلیال مای کناد      دیکانساتراکتیو قرائتای اسات کاه خصیصاه و مشخصاه تفااوت انتقاادی ر         قرائت تحلیلی است و قرائت

(nhyDshD ,1831).  

 دیکانستراکشن در معماری -4

. نظریااه دیکانستراکشاان ج ااان را بااه عنااوان زمینااه هااایی از تفاااوت هااا ماای دیااد و ایاان تضااادها را در معماااری شااکل ماای داد    

 . ین نقعه آغاز پروژم آن ا بوددیکانستراکشنیست ها عدم هماهنگی های درون پروژم را در ساختمان و سایت نمایش می دادند و ا

آیازنمن ناه تن اا باا مقااالت و      . شخصی که این مباحث فلسفی را وارد عرصه معماری نمود، پیتر آیزنمن، معمار معاصر آمریکایی اسات 

 سخنرانی های خود، بلکه با فضاها، کالبدها و محوطه سازی های متعاددی کاه سااخته، فلسافه دیکانستراکشان را باه صاورت یکای از        

 . مباحث اصلی معماری در طی دهه ی هشتاد میالدی در آورد

 "باه معناای    stisiDoDissآیزنمن معتقد است که معماری امروز باید مدینه فاضله را در شرایط امروز پیدا کند؛ درین ماورد وی واژم  

. متعلق به زماان و مکاان حاضار باشاد    . شداستفادم کرد و معتقد است که معماری در هر زمان و مکان باید اکنونیت داشته با "اکنونیت 

پیتار  .و مفاهیم جدید معابق با شرایط امروز از دل آن ا استخراج شود( دیکانستراکت شوند)حقایق و نمادهای گذشته باید شکافته شوند 

نمای  . وجود دارد... ای ام و آیزنمن به این باور است که در زندگی امروز ما دوگانگی هایی مانند وضوح و اب ام، زشتی و زیبایی، صراحت و

توان از یکی برای استتار دیگری استفادم کرد، بلکه این تقابل ها و دو گانگی ها می بایسات در سااحت معمااری باه عناوان تشلای گاام        

 . شرایط زندگی امروز ما به نمایش گذاشته شود

همچنین خاود ساایت   . لعه و وارسی دقیق قرار گیرددر معماری دیکانستراکشن سعی بر این است که برنامه و مشخصات طرح مورد معا

و شرایط فیزیکی و تاریخی آن و محیط اجتماعی و فرهنگی ای که سایت در آن قرار گرفته نیز مورد بازبینی موشکافانه قرار می گیاردو  

رتی طراحی می شود کاه در  در ن ایت کالبد معماری به صو. در مرحله بعد، تفسیرها و تاویل های مختلف ازین مشموعه معرح می شود

عین برآوردم نمودن خواسته های عملکردی پروژم، تناقضات و تباینات بین موضوعات اشارم شادم در فاو  و تفسایرهای مختلاف از آن     

 لذا شکل کالبدی به صورت یک مشموعه ی چند معنایی، اب ام برانگیز، متناقض و متزلزل ارائه می شود، که خود طرح زمیناه . ارائه شود

حقیقات را مای   ( saoamytises) دو پ لاو   ":می نویساد  "مرز میانی"آیزنمن در مقاله ی .را برای تفسیر و تاویل بیشتر آمادم می کند

 (.1838قبادیان، )  "شکافد و این امکان را می دهدکه ببینیم حقیقت چه چیزی را سرکوب نمودم است

حلیل کانسپت ها در جدی ترین و درونی ترین شکل آن اا مای باشاد، بلکاه خاود      از نظر برنارد چومی دیکانستراکشن نه تن ا تشزیه و ت

دریادا  . تشزیه و تحلیل ها را نیز برای پرسش از آنچه این کانسپت ها و تاریخ آن ا پن ان کردم یا از آن ممانعت کردم اند شامل می شاود 

باید فضاایی  . ای مسکن، عملکرد، زیبایی و غیرم را کنار گذاشتبه سادگی ارزش ه( یا نباید)در همین ارتبا  اظ ار داشته که نمی توان 
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نو و شکلی ساخته و دربارم آن گفتگو شود تا راهی جدید برای ساختمان ایشاد شود کاه در آن، ایان ارزش هاا ثبات مشادد شادم و در       

 (.sakaeakes  ,1838) رهگذر برتری یا استیالی بیرونی آن ها منتفی شدم باشد

 پشتوانه های معماری دیکانستراکتیویسمریشه ها و   -5

این تم ید در آثار معماری این گاروم از معمااران باه    . تکه تکه کردن یکی از دستمایه های اصلی معماران دیکانستراکتیویست می باشد 

آثاار معمااری    در. این تکنیک ابتدا مدیون افکار و روش های کوبیساتی اوایال قارن بیساتم اسات     . انحنا و اشکال مختلف مش ود است

پیتار  . مشا ود اسات   "دساتیل  "و  "کانستراکتیویسام "دیکانستراکتیویستی تاثیر دو گرایش هنری و معماری اوایل قرن بیستم شامل 

آیزنمن در مشموعه خانه هایی که با شمارم های رومی نام گذاری شدم اند، همین قععه قععه کردن را با برداشتی متفااوت و وام گرفتاه   

 "خاناه شارودر  "یااد آور  IV (1831 )خانه شامارم  . و هنرمندان گروم دستیل به ویهم با رجوع به آثار ریتولد ارائه کردم استاز معماران 

 صفحات افقای و عماودی گویاا یکادیگر را قعاع نمای کنناد و حشام کلای از قععااتی مشازا تشاکیل شادم اسات              . می باشد( 1891)

 (.1831اقبالی،)

 

 

در شا ر کلمباوس   ( 1838-1839)اختمان های سبک دیکانستراکشن، مرکز هنرهاای بصاری وکسانر    یکی از اولین و شاخص ترین س

 درین طرح آیزنمن بر خالف سایرین توجه خود را مععوف آن چیزی نمود که در نگام اول و قرائت نخست به نظر نمی آماد  .آمریکا است

ت، دوگانگی ها و مسائل و تفسیرهای حاشیه ای را عیان و عریاان  وی با کنکاشی موشکافانه، مواردی همچون تناقضا(. 1838قبادیان، ) 

 (.  1شکل )نمود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنرهای مرکز(: 1) شکل وکسنر بصری
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 پالن پارک ویلت(: 9)شکل 
) (com.etoood.www://http 

 

این اهمیت کمتر باه دلیال   . را به طور کلی می توان در نسبت شناسی معماری دیکانستراکتیویستی حائز اهمیت دانست 1831دهه ی 

باه  در این خصاو  مای تاوان از ساویی     . نمونه های ساخته شدم بلکه با توجه به طرح ها و پروژم هایی است که در این دهه ارائه شدند

که ساختمان هایی قععه قععه و ناپایدار را ارائه مای دادناد و از ساوی دیگار در مقیاسای       "ماسمیو اسکوالری "رح های معماری وار ط

که شامل مشموعه ای از ساختمان های ناهمگن و منفصل بودند اشاارم   "او ام ای"متفاوت به بعضی پیشن اد های ش ری گروم معماران 

وی باا   (9شاکل  ) .کار مش ور برنارد چاومی مشااهدم مای شاود    ( 1839) "پارک ویلت"ل در چنین مقیاسی در پراکندگی و انفصا.کرد

م ساختمان های نامتعارف در محدودم پارک، ایادم یکپاارچگی و اتصاال را باه نفاع پراکنادگی و انفصاال باه مثاباه          ظپراکندم کردن من

در شناخت جریان های اصالی تااثیر گاذار بار     . ندم مشموعه، کنار می زنددستمایه ای مثبت در جایگزینی و استقرار عناصر تشکیل ده

این جنبش هنری و معماری که در دهه ی دوم قرن بیساتم  . از اهمیت برخوردار است "دیکانستراکتیویسم"دیکانستراکتیویسم، معالعه 

به نظر مای رساد    .دیکانستراکتیویست بودم است در روسیه انقالبی شکل گرفت، یکی از منابع و زمینه های اصلی توجه و عالقه معماران

سااختمان هاای بازری میادان     "وی در طارح  . مرکز توجاه و جساتشو باودم اسات     "زاها حدید"که مسائل و مالحظات مشاب ی برای 

عاادل در  حس تعلیق، عدم تعادل بصری و اب ام در وضعیت ایساتایی را در برابار ایادم هاای اساتحکام، ایساتایی و ت      ( 1831) "ترافالگار

به طور کلی دستکاری عمدم ریخت شناسی پایداری و ایستایی از جمله ماواردی اسات کاه    ( 8شکل .)معماری، بررسی و ارائه کردم است

 (.1831اقبالی،) در تعداد زیادی از آثار معماری دیکانستراکتیویستی به وضوح مشاهدم می شود

 

 

 

 

 

 

 افالگارماکت طرح ساختمان های بزری میدان تر(: 8)شکل 

)com.ffffound://http( 

 

 ریشه ها و پشتوانه های معماری دیکانستراکتیویسم در ایران -6

درین سال کتاب م م و تاثیر گذار بابک احمادی  . خورشیدی بر می گردد 1831عمدم آشنایی ایرانیان با فلسفه دیکانستراکشن به سال 

از محماد رضاا    "معمااری دیکانستراکتیویسات   –معمااری دیکانستراکشان   "در حیعه فلسفه و کتاب  "ار و تاویل متنساخت"با عنوان 

را تاالیف نمود،آنچاه از     "مشموعه مقاالت معمااری و ش رساازی  "پس از آن  جودت کتاب . جودت در حیعه معماری به چاپ رسیدند

ی از محتویات کتاب مذکور بر می آید بیان اندیشه های معماری دیکانستراکشن به صورت ساختاری و بنیاادین اسات و عمادم هادف و    

باانی مساعود،   )خورشیدی انشام دادم است 1831و  1831چاپ و انتشار این کتاب شرح و بیان تئوری کارهایی است که او بین سال ای 

1838.) 

البتاه ایان دگرگاونی در    . م مترین نقش معماری، ایشاد دگرگونی در زمینه فرهنگی موجود است و این نقش، نخست زیباشناسی اسات 

اما ب تر آن است که شور تازم ای نسبت به فضای پیوساته ی  . دگرگونی در زیباشناسی  معماری را پدید می آورد حیعه فلسفه است که

نیز تاکیدی بر کاوش در انگیزم ها و علل اختالالت نا متعارف، انحراف ها، مفصل بندی هایی که فضا با مصاالح و  . مدرنیسم به وجود آید

http://www.etoood.com/
http://www.etoood.com/
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) توانبه معماری نه چندان سلسله مراتبی، همگن، کثرت گارا و تفکیاک شادم اسات دسات یافات      درین حالت چه بسا ب. فرم یافته است

 (. 1839جودت،

مباحث معرح شدم جودت را می توان در دو مقوله ی کلی طراحی و تئوری دنبال کرد و آنچه در محوریت مباحاث معارح شادم حاائز     

و مباحث خود از نقش معمار به عنوان زمینه ساز تغییر فرهنگی یاد مای   او در نوشته ها. اهمیت است، تغییر گفتمان رایج معماری است

 ":او دربیان دیگام خود در مورد طراحی معماری می نویساد . کند و بر این باور است که این تغییر از طریق زیبا شناسی به وجود می آید

بیم آنچه باید باشیم نیستیم؛ از کشا به این ترس پی مای  ترس از آنکه دریا. در روند حاکم بر طراحی معماری، ترسی بر ما مستولی است

هز چند که این ترس بیشتر در نگام به گذشته و تاریخ، به ما مستولی می شاود، کاه   . بریم؟ از نگاهی به معماری که به وجود آمدم است

ر نگذاریم، این ترس متفاوت خواهد باود  پس تا زمانی که بر این ترس غلبه نکنیم یعنی تاریخ را پشت س. چه بسا جای گریز داشته باشد

برخی رام غلبه بر این نکته را در این می جویناد کاه دسات معمااری را بارای      . و بیشتر ناشی از خود معماری امروز، تشلی خواهد یافت

باانی مساعود،   )دیافتن فرم باز بگذارند؛ و آن را پیام آور بی خعر خط مشی های عقیدتی و فرهنگی و زیبا شناختی مرساوم بادل نکننا   

1838.) 

 .مرز بین معماری و نقاشی را نمی توان در کارهای حرفه ای او تشخیص داد. نقاش دانست -جودت را باید معمار

در این طرح، آنچه برای جودت م ام  ( 1و  1اشکال . ) خورشیدی طراحی شد 1831پروژم دانشکدم پرستاری و مامایی شاهرود به سال 

بدین لحاظ در طرح مذکور، او سعی نمودم است تا به جای خلاق  . ی و بیان دیدگاه ای خود در معماری استبود، رسیدن به تنوع حشم

وی در بیان دیدگام ها و بیان اندیشه های به کار رفته دریان طارح چناین مای     . فضاهای عام، در پی خلق فضاهای خا  آموزشی باشد

فرد تلقی شود که نه فقط می تواند به شیوم برخورد از لحااظ معمااری بساتگی    طراحی هر نوع معماری می تواند کار منحصر به  ":گوید

داشته باشد، بلکه با توجه به نحوم و چگونگی کارکردهای اجزای تشکیل دهندم ی آن نیز از عوامال تعیاین کننادم در دسات یاابی باه       

یک از اجزا طرح، سعی بر آن بودم اسات تاا باه     بدین لحاظ درین طرح بدون اولویت قائل شدن به هیچ. طراحی معلوب و ایدم آل است

بناابراین اگار در یاک    . چنان فضاهایی دست یابیم که به وسیع ترین معنی کلمه، حال و هوایی خال  در زمینه مساائل آموزشای باشاد   

م دریان طارح را   حالت کلی ترکیب بندی را به عنوان عملی برای تشکیل دادن کل یکپارچه ای در نظر بگیریم، روش به کاار باردم شاد   

زیرا هدف به هیچ وجه مخالف با چیزی و به طاور کلای   . البته به جرات می توان گفت که آن ضد ترکیب نیست. نمی توان ترکیب نامید

باه طاور کلای چیازی کاه ماورد تعقیاب        . شاید تا اندازم ای تشربه ای در ج ت تغییر مسیر سیساتم باودم اسات   . ویرانگری نبودم است

 (.1838بانی مسعود، )  از یک مرکز برای یکپارچگی استقرارگرفته دوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح ماکت دانشکدم مامایی و پرستاری شاهرود(: 1)شکل 

 (.1838بانی مسعود، ) 
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 طرح ماکت دانشکدم مامایی و پرستاری شاهرود(: 1)شکل 

 (.1838بانی مسعود، ) 
 

 1838خورشایدی ارائاه شاد و در ساال      1839جم وری اساالمی ایاران، باه ساال     در راستای همین اندیشه ها طرح فرهنگستان های 

 .خورشیدی مورد قضاوت داوران قرار گرفت

 "آنچه از طرح ارائه شدم جاودت در مساابقه فرهنگساتان بار مای آیاد، پیشاتاز باودن و سانت شاکنی برخاورد آن باا لفاظ متعاارف               

. ته های جودت در طراحی پروژم دانشکدم پرستاری و ماماایی شااهرود اسات   طرح فرهنگستان در اصل ادامه ی یاف. است "فرهنگستان

او با برخوردی خا  با برنامه ی پروژم و نگرشی متفاوت، در پی آن بود که اصاول رایاج و متعاارف معمااری معاصار ایاران را       ( 1شکل )

حرفاه   –ازندم شود و بار پایاه جاام طلبای هنرمنداناه      معماری ششاعانه آمدم است تا آشکارا در مسابقه ب ":بشکند و به قول فریبرز دانا 

 (.1838، جودت)  ".مندش در معماری می ن خود کاری درون ساز را ارائه دهد

هار  . جودت در طرح فرهنگستان با انتخابی آگاهانه، پیرو هندسه ای بود که بتواند عناصر کالبدی را به صورت غیرنظام مند سامان دهاد 

ار شکن است، ولی در طراحی نماها و نحوم چیدمان حشم ها در سایت باه گوناه ای محافظاه کاراناه عمال      چند، طرح در هندسه ساخت

درجه نسبت به هم ساماندهی شدم اند در یک ترکیب شاشاعانه در معار     11و  81مستعیل های کشیدم شدم که با زاویه . شدم است

ولی آنچه در طرح بیش از هر چیاز بیننادم را   . بیشتر نمایان می سازنددید ناظر که از سمت میدان به مشموعه نزدیک می شود، خود را 

مشذوب خود می سازد، پیوستگی حشم ها و بیان جدیدی از فرم های خا  مدرن در کالبدی جدید می باشد که یادآور برخورد خاا   

 .با فرم و محتواست

، ولی برخورد خا  جودت در مسابقه، پایش درآمادی شاد    هر چند طرح فرهنگستان در مسابقه مذکور نتوانست امتیازی به دست آورد

که چندین سال بعد در دانشکدم های معماری شاهد آن بودیم و آن، خیل عظیمی از طارح هاای دانشاشویان باود کاه ساعی در خلاق        

 (.1838بانی مسعود، ) ساختاری جدید در معماری داشتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسط جودتطرح ارائه شدم از فرهنگستان ت(: 1)شکل 
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 (.1838بانی مسعود، ) 

 

. ایروانیان از دیگر معمارانی است که می توان تاثیر اندیشه های پست مدرن در کنار دیکانستراکشن را در طرح های وی مشااهدم نماود  

ع ارتباا   روابط حشمای در کارهاای ایروانیاان از هرناو    . است "خود معماری خود"وی معماری معیارگریز است و هموارم در حال یافتن 

. شبکه هندسی نه به عنوان قاعدم پیوند دهندم بلکه به صورت استثنا در گوشه و کنار کار دیادم مای شاود   . ترکیبی به شدت می گریزند

توجه به جنس، بافت، رنگ و نور تسلط معمار در به کارگیری عناصر فضایی را نشان می دهد و نکته ای که در مورد ایروانیان می تواناد  

نندم ی سعحی نگر را به خعا بیندازد، این است که کارهای وی به رغم پر نقاش و نگاار باودن کمتار حالات تزئینای دارناد؛        مشاهدم ک

از م مترین وجوم ایروانیان، اساتقالل در روش و در فرآیناد رشاد حرفاه ای و بای اعتناایی باه        . جزئیات در کار او نقش فیگوراتیو دارند

تالشای کاه باه مارز     . او حاکی از تالش فراوان برای اغنای حس زیباشناسی شخصی طاراح هساتند  کارهای . مدهای رایج معماری است

 .وسواس نزدیک است

هتاک حرمات از فارم هاای     . قالب شکنی در همه ی آثار او، خوام مبلمان ش ری، نمای خارجی یا فرم درونی ساختمان دیدم مای شاود  

یقین و عادت چشم، نه باا جادیتی تئوریاک و مکاشافات هندسای، چنانکاه در        کالسیک، گونه های جا افتادم ی معماری و نقد هرگونه

افشاار ناادری،   ) میان سنت شکنان مرسوم است، بلکه با خالقیتی آزاد، شاداب و آمیخته با س م قابل توج ی از طنز صورت گرفته است 

1831). 

المی ایران، جلوم هایی از پااپ آرت، هنار مف اومی، کارهاای     لذا در کلیت طرح های او نشانه هایی از معماری باستان ایران، معماری اس

تشربیات معماران پیشارو شامال    ،(latmig msmyaDk)مارسل دوشان  "حاضر وآمادم"، (gais CgeiDnstls)کالس اولدنبوری 

باانی  )مای تاوان یافات   و کوالژهایی با ظاهر دیکانستراکتیویساتی را   (eyi eeoi ethski) آمریکا، اندیشه ها و نمادهای گروم سایت 

 (.1838مسعود، 

 .توسط م رداد ایروانیان در ش ر شیراز طراحی و اجرا شد 1831در سال ( بولوار چمران)پروژم باغ بلند

متر دارد و در حاشیه اتوباان چماران واقاع شادم، از مف اوم       81کیلومتر و پ نایی معادل  8ایروانیان در پروژم باغ بلند که طولی برابر با 

در عین حال هر یک از این فصول نمایانگر دوران رشد انسان از کاودکی تاا ک نساالی     .ال برای طراحی پارک سود جسته استفصول س

به طور مثال در فصل مربو  به کودکی از عناصری بزرگنمایی شدم از قبیال کتااب و قلام و عیناک اساتفادم شادم اسات کاه         . هستند

عناصری نیز از قبیل صندلی های بازری و   (3شکل ).سعه ی این تغییر مقیاس القاء می کنداحساسی آشنا از کودکیِ همه ی ما را به وا

کارهایی از قبیل بازسازی نمای دهکدم ای سانگی کاه زماانی     مختلف،در قسمت های .ماشین زمان هم در طرح بودم که اجرا نشدم اند

 .به حافظه ی جمعی اهاالی محال اشاارم ای نوساتالهیک دارد    در همان سایت قرار داشته صورت گرفته است که با حالت دکوراتیو خود 

(com.memarinews://http)     در هندسه این طرح ایدم ها ی برگرفته از هنر مف ومی و تشربیات ساختار شاکن در مقابال معمااری

 (3شکل .)رایج را به خوبی می توان مشاهدم کرد

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروژم باغ بلند در شیراز(: 3) شکل

(com.memarinews://http) 
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 شیراز در بلند باغ پروژم(: 3) شکل

(com.memarinews://http) 

 

خورشایدی در شایراز    1831اشارم کرد کاه در ساال    11خانه ی شمارم از دیگر طرح های دیکانستراکتیو م رداد ایروانیان می توان به  

در ابنان ساعوح،  . سعوح با محدودیت مرزها به فردیت می رسنددر باب ایدم طراحی آن می توان گفت که ( 8شکل .)طراحی و اجرا شد

عوح، معنای همنشینی افاق پایش مای    بعد از همه تغییر مسیرها، بعد از همه همشواری س. مرزها تن ا در تغییر ج ت حاصل می شوند

فق، مگار کاه شارایط فضاا تقادم و تااخر را       اسعوحی برای حیات یافتن در یک بی سلسله مراتبی و عدم تو. آید یعنی یک غلظت دیگر

 فرم را و عملکرد را به مادم بای شاکل  ( 11شکل ).در واقع تقدم و تاخر نتیشه یک عمل و عکس العمل بین سعح و فضاست. تعریف کند

خمیارم ای کاه شاکل و عملکارد، در آن باه      . تبدیل می کند و به هم می آمیزد و خمیرم خنثی با تراکم زیااد را پایش روی مای آورد   

 .ایستائی رسیدم اند
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 نتیشه گیری -3

بخش های قابل توج ی از پیش فر  های جا افتادم در معماری، مربو  به ایدم های زیباشناختی اسات کاه خاود نتیشاه انگاارم هاای       

بنابراین معماری دیکانستراکتیو تفسیر مشددی از این مقوالت را ارائاه مای دهاد    . سبات می باشنداستوار در خصو  هندسه، نظم و تنا

که در آن، پوسته ی باورهای پیشین شکافته شدم و از این طریق یک جابشایی در سلسله مراتب و ایشاد درناگ و تفااوت در آن حاصال    

وارگی از جمله دوتایی های جالب در معماری می باشند کاه در معمااری   دوتایی هایی مانند نظم و بی نظمی و تناسب و بی ق. می شود

عادم  . همین پیش فر  به نحوی تنظیم کنندم ترتیب ارائه مدارک معماری بودم اسات . دیکانستراکتیویستی مورد پرسش واقع شدم اند

ی دیکانستراکت کردن ایان دوتاایی سلساله    رعایت تقدم پالن بر نما در چیدمان مدارک معماری پروژم های دیکانستراکتیویستی به نوع

 .  مراتبی است

ویهگی های این مکتب را به صورت ذیل بیان داشت و ذکر کرد آثاری که این خصوصایات را دارا   و اصول فکریبه صورت کلی می توان 

 :را می توان دیکانستراکتیو دانست، می باشند

 تعدد و کثرت در معناها -

 ها و دوگانگی ها عدم ارجحیت در تقابل  -

 ها و تفسیرهای مختلف از طرح گویی به قرائت اصل پاسخ -

 ...حفظ ماهیت احشام، اشکال، سعوح و -

 الگو برداری از علم روز -

 شفتگیآعمق سازمان دهی وپیچیدگی ومرز  -

 دگرگونی و تنوع و تشلیل از گوناگونی  -

شد و در این اثناا معمااران    همرام ج انی و آرمان ای امروز دنیای تاوردهایدس از ناشی ج انی، گستردم تحوالت با ایران معاصر معماری

بگذارند و بیاان دارناد    امروز دنیای به قدم آزادی با توانسته و شکسته هم در ومحدودیت ایش قیود دلیل به را سنت اولویت معاصر ایران

 .نیست از آن تقلید و تکرار منزله به از دیدگام های نوین، معماری به توجه و که معالعه

 روشای  راهگشای شیوم دیکانستراکشن در معماری معاصر ایران نه تن ا در تقابل با معماری گذشته قرار نمی گیرد که چه بسا می تواند

معالعه و تحلیل این شیوم نشان می دهد که با معماری ایران هماهنگ شادم و فلسافه و ایادم هاای     . باشد معماری طراحی برای اصولی

 در دیکانستراکشان . نستراکشن توسط معماران ایرانی درک شدم و با توجه به فلسافه بنیاادین آن باه خلاق معمااری پرداختاه اناد       دیکا

 کارکردهاا،  نیازهاا،  ورای خواهاد  می که معماری است و معماران از جدیدی نسل فراخوان آن، های مثال و ها نمونه همه ورای معماری

https://www.lisp4.connect.com/


 

11 

 

. اناد  مانادم  راکاد  و پن اان  نماادین،  و کااربردی  عقالنای،  های محدودم در تاریخی طور به که یابد دست اکتشافی به ساختارها و الگوها

 .کرد دگرگون معماری دربارم را ها دیدگام دیکانستراکتیویستی جنبش که است این واقعیت
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