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ــن        88شماره چهارم بهم

آنچه از شعارهاي اصلي انقالب در پوسترها به  خاطرم است، مطلبي از «آيت اهللا بهشتي» است كه مي گويد : "انقالب ما 
انقالب ارزش هاست ". شور و شوق انقالبي معماران جوان در آن زمان مي توانست با تجزيه و تحليل مستمر اين شعار و 
ساير ايده آل هاي انقالب، راه تازه اي از نحوه تعليمات معماري را ارائه دهد؛ كه در تئوري و عمل حرف تازه اي در طراحي 
و اجرا داشته باشد. متأسفانه جنگ هشت ساله ايران و عراق، اولويت ها را تغيير داد. بديهي است در زمان جنگ، مسئله 
ــياري از دانشجويان و مربيان دانشگاهي  اصلي نجات مملكت بود، نه نجات تئوري و طراحي معماري! كما اين كه بس
نيز راهي جبهه هاي جنگ شدند. در اين بين تغييراتي كه در برنامه معماري تحت عنوان «انقالب فرهنگي» صورت 
گرفت؛ نارسا، عجوالنه و تابع احساسات بود كه نتيجه آن افزايش بي رويه دروس نظري و كم شدن حجم طراحي شد 

و اين صرفاً يك جابجايي نامناسب بود، نه متكي بر مفاهيم و ايده آل هاي انقالب.
بعد از خاتمه جنگ و آغاز بازسازي ها (دوران سازندگي)، ساخت و سازهاي شهري اعم از بخش دولتي و بخش خصوصي  

ــرعت گرفت، ولي نه با آن ديدگاه هاي انقالبي مورد انتظار، بلكه با تقليد بي كيفيت از نمونه هاي خارجي كه از طريق مجالت خارجي و اينترنت در  س
ــيده» نيز با كمك شهرداري هاي «تراكم فروش» و  ــهري «تازه به دوران رس ــترس معماران قرار مي گرفت. در اين زمينه بخش عمده اي از جامعه ش دس

«عملكرد فروش» ساختمان هايي را ايجاد كرده اند كه در بسياري از موارد اسباب خجالت معماران و شهرسازان ايراني است. 
ولي آنچه در مقابل اين ناماليمات باعث خوشنودي است، بيداري وجدان معماران جوان ايراني در تمام سطوح تئوري و عملي معماري است. رشد فزاينده 
پژوهش و عالقه مندي معماران به امر پژوهش، چه به صورت شركت در دوره هاي دكتراي دانشگاهي، كارگاه هاي تخصصي و چه به صورت ارائه مقاالت در 
مجالت تخصصي داخلي و خارجي، شركت در مسابقات داخلي و بين المللي معماري و باالخره تالش موفق در خلق تعدادي آثار معماري كه خصوصيات 

و پيام هاي ارزشمند معماري ايرانيـ  اسالمي را منعكس كرده اند، زمينه هاي بسيار اميد بخشي است كه بدون ترديد بايد تشويق و ترغيب شوند.    
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mansourfalamaki@hotmail.com                                       محمدمنصور فالمكي /  استاد دانشگاه تهران
هر آينه به معناي گسترده و ژرف معماري بنگريم و گونه گوني هاي اقليمي زاده گاه اش در پهنه  ايران را از ياد نبريم، خواهيم 
ــه دهه اي كه تجربه كرده ايم و هم در پايان اين  دوره  تاريخي بهتر  ــت ويژگي هاي آفرينش آن را، هم در طول س توانس
بازشناسيم. در اين باب، شناخت گونه گوني اقليم هاي فرهنگي ايران زمين از يك سوي و دگر شدن شرايط توليد معماري، 

كه پيوسته نو مي شود، از سوي ديگر، صورت مسئله اي پرقدر به دست مي دهد.
معماري، به مثابه فراورده اي كه بر اخالق و بر فرهنگ انسان ها متكي است و معماري به مثابه پديده اي كه براي زاده شدن اش 
بذري الزم است و براي پرورانيدن اش بايد تغذيه شود، مي تواند مورد سنجش و ارزيابي ما قرار گيرد تا هر آينه الزم باشد، 

شرايط بذرافكني و پرورش آن را، به قصد متعالي كردن دگرگون كنيم.
پس از گذار از دوراني سي ساله كه هيچ روزاش از دگرگوني هاي كّمي و كيفي به دور نبوده است، هم جّو اجتماعي و فرهنگي 
كشور و هم شهرونداني كه با فراورده هاى معماري سر و كار دارند، نه به زبان و بيان معماران، بل به كالمي كه خاص خود 
آنان است و به دور از تكلّف، كوته بيني، سطحي نگري و بردباري هايي كه نه مقبول اند و نه مي توانند زاده  تقدير دانسته شوند ...، همان پرسشي را مطرح مي كنند 
كه مديريت محترم «منظر» به ميان آورده است : تأثير گام تاريخي بزرگي كه ايرانيان  با انقالب اسالمي برداشته اند، در آفرينش معماري چگونه است؟ كه اين 

پرسش چندان بجا است كه متكي بر خيرانديشي.
گامي كه برداشته شد، چندان قدرتمند بود و ريشه اي عمل مي كرد كه انقالب نام گرفت و نمي توانست به مسئله ها و نيازهاي مردمان، همزمان، پاسخ گويي 
نكند. كه از جمله  اين مسئله ها و نيازها، فضاي ساخته نيز بود : هم در مقياس فردي و هم در مقياس اجتماعي، توليد معماري بايد راهي متعالي را پيش 
مي گرفت. هم مدرسه هاي معماري و هم دستگاه هاي اجرايي كشوري بايد راهي نو را تعريف و پيگيري مي كردند؛ كه اين، امري مقدس دانسته مي شد و به 
همين جهت نيز بود كه معماران ايراني برجسته اي، در مقياس هايي متسلسل و در مسئوليت پذيري هايي توانمند، همراه و همدل اش شدند. كساني، طرح 
مسئله كردند و  به مديريت مشغول شدند؛ كساني، به امور اجرايي طرح هايي پرداختند كه نو بودند و براي كشور حياتي؛ كساني، به توليد مواد و مصالحي 
پرداختند كه شكل قديمي و كهنه نداشتند و بايد به ساختن فضايي نوپرداز كمك مي كردند؛  كساني، به امور آموزشي و به پژوهش هايي پرقدر در باب معماري 
و شهر پرداختند؛ كساني، به تدريس معماري مشغول شدند؛ كساني نيز به توليد نوشتارهايي پرداختند كه، بدون  آنها، مدرسه هاي كشور تغذيه  علمي و فني 

نمي شدند. 
و در كنار اينها، هم سازمان هايي نو تشكيل شدند و به امور معماري پرداختند و همـ  پرشمار ـ  همايش ها و كنگره هاي معماري برپا شد تا مگر خرد جمعي را 

به قدري واالتر برند.
امروز، ارائه نظري به كمال سنجيده و به نتايجي متقن رسيده در باب چگونگي هاي ارزشي معماري معاصر ايران، امري چندان ضروري است كه دشوار. در اين 

راه، تالشگران عاشق به ترفيع بارِ ارزشي معماري معاصر ايران، در فاصله ميان «دگر خواستن» و «دگر ساختن»، متعهدند.

محلى براى بيان  ديدگاه هاى صاحب نظران در قالب يك پرسش از آنان است. بدين گونه سعى 
مى شـود در مورد يك موضوع مشـخص به صورت كوتاه و مفيد، نظرات مختلف ارائه 

شود. تضارب آرا و انديشه در مجالى كوتاه، هدف اين بخش از ماهنامه است.
با تشكر از بزرگوارانى كه به پرسش ما پاسخ دادند.

آيا معمارى امروز ايران محصول انقالب اسالمى است؟



براى بحث در اين موضوع بايد جايگاه اسالم به عنوان يك مكتب الهى و توحيدى، نسبت آن را با انقالب اسالمى و آن گاه با معمارى و همزاد آن 
شهرسازى تشريح شود. 

اسالم در حوزه نظر، همه حقايق عالم هستى را بيان نموده و در حوزه عمل آزادانه و اختيارى انسان نيز با بيان (َفَمن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّهٍ َخْيًرا يََرُه َو َمن 
ا َعِمُلواْ) 2، با ارائه معيارهاى راهبردى و اصول زيبايى شناسى جامع و مانع، ساختارى براى فلسفه هنر،  ا يََرُه)1 و (َو لُِكلٍّ َدرََجاٌت مِّمَّ يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّهٍ َشرًّ
نقد و ارزيابى آثار عملى انسان از جمله معمارى و شهرسازى ارائه كرده است. اسالم در حوزه نظرى، مطلق گرا و در حوزه عمل با توجه به مجموع 

شرايط موجود، نسبى گراست.
در حوزه معمارى و شهرسازى نيز، اگر بپذيريم «تا دانشگاه ها اصالح نشود، كشور اصالح نخواهد شد» 3 بايد گفت، متأسفانه هنوز برنامه هاى آموزشى 
ايران الگو گرفته از كشورهاى غربى است و محتواى دروس، ترجمه مطالب آن ها و روش  تحقيق نيز، تحت تأثير رويكردهاى شك گرايى و نسبى گرايى 

(الئيسيته و سكوالريسم) در حوزه معرفت شناسى و انسان شناسى است، اين رويكردها در مجموع مغاير با ديدگاه اسالمى است.  در نتيجه :
1- از بعد نظرى و محتوايى، از تالش هاى صادقانه برخى از اساتيد متعهد كه بگذريم، هنوز محتواى دروس معمارى اسالمى نشده  است. بنابراين در سطح جامعه و مراكز تصميم گيرى و 

مشاوران نيز، ارزش هاى پايدار اسالمى هنوز حاكم نشده است و نياز به تغيير بنيادى در برنامه ريزى آموزشى، محتواى دروس، اصالح قوانين و آيين نامه هاى مربوطه داريم.
2- در بعد عملى و تجربى، اگر از آثار برجسته برخى از معماران بگذريم، معمارى ما هنوز مقلد است و از بعد تكنولوژى و فناورى عقب مانده، اما از بعد توسعه كمى و عدالت اجتماعى، 
يعنى ايجاد حداقل ها براى حداكثر افراد جامعه چه در معمارى و چه در شهرسازى چه در بعد آموزش و چه در بعد ساخت و ساز اقدامات وسيعى صورت پذيرفته است. بايد توسعه كمى 
ساختمان سازى به ويژه افزايش سرانه هاى خدمات عمومى در كنار اصالح كيفى آن تداوم داشته باشد و توسعه كمى آموزش معمارى به  ويژه در مقطع كارشناسى به نفع تحصيالت 

تكميلى و گرايش هاى تخصصى محدود شود.
3- شرايط تاريخى ايجاب مى نمايد كه در يك برنامه استراتژيك، ساختار آموزش معمارى و شهرسازى ما به صورت بنيادين اصالح و دگرگون شود تا به تدريج آثار مطلوب كمى و كيفى 

آن در ارتقاء دانش مديران اجرايى و مهندسان مشاور و اصالح قوانين و آيين نامه هاى مربوطه و در شأن انقالب اسالمى به ظهور رسد. 
بديهى است، براى يك تحول بنيادين و تاريخى در حوزه فلسفه هنر، معمارى و شهرسازى عالوه بر ايمان هاى قوى و همت هاى بلند، آماده نمودن زير ساخت هاى الزم به  ويژه در حوزه 

شهرسازى و خدمات عمومى، اجتناب ناپذير است.
پى نوشت 
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حيات و تحول معمارى به عنوان يك هنر كاربردى، به عوامل و پديده هاى متنوعى مانند دانش حرفه اى، روش هاى اجرايى، امكانات اقتصادى، فرهنگى 
و اجتماعى مناسب و همچنين نگرش ها و رويكردهاى فرهنگى و هنرى حاكم بر جامعه، ديدگاه تصميم گيران، افراد و نهادهاى سرمايه گذارى كننده 
در عرصه طراحى و ساخت مجموعه ها و مراكز بزرگ معمارى وابسته است. زيرا معمارى از هنرهايى نيست كه هنرمند به تنهايى بتواند آثار خود را 
خلق كند و براى ساخت آثار بزرگ به سفارش دهنده متكى است. هنوز در بسيارى از كشورهاى جهان و از جمله ايران، نهادهاى دولتى و عمومى از 

بزرگ ترين سازندگان مجموعه ها و مراكز معمارى است. 
احياى هنرهاى اسالمى را مى توان مهم ترين پديده اى دانست كه پس از انقالب اسالمى مورد توجه قرار گرفت و بازتاب آن در معمارى به چند صورت 
متجلى شد. در وهله نخست، برخى براى دست يابى به نوعى معمارى مناسب با فرهنگ اسالمى، به بعضى از ويژگى هاى آن مانند درون گرايى و محرميت، 
كه در پى زندگى شهرى و به خصوص در پى آپارتمان نشينى مورد بى توجهى قرار گرفته بود؛ عنايت نشان دادند و عرصه  واحدهاى مسكونى، محله ها و 
عرصه هايى را براى طراحى و ساخت واحدهاى كم ارتفاع، داراى حياط و مستقل در نظر گرفتند. براى اجرايى شدن اين ايده، زمين هاى حاشيه و يا درون 
شهرها را به قطعه هاى كوچك تقسيم و به متقاضيان واگذار كردند. اين راه حل پس از حدود يك دهه منجر به توسعه و گسترش سطح بسيارى از شهرها و در پى آن دشوارى خدمات رسانى 

به نواحى تازه ساخت شد و به تدريج تعديل شد. بلندمرتبه سازى و انبوه سازى دوباره مورد توجه قرار گرفت. به نظر مى رسد در اين زمينه نيز در مواردى اشتباه هايى صورت گرفته است.   
در عرصه طراحى و ساخت مجموعه هاى بزرگ فرهنگى و عمومى نيز تحوالتى صورت گرفت و به بعضى از عناصر معمارى ايرانى مانند حياط مركزى، طاق و قوس و بعضى مصالح سنتى 
مانند آجر، كاشى و برخى تزئينات مانند كاشيكارى و كاربندى روى آورده شد. البته گرايش به معمارى ايرانى از دهه پنجاه در معدودى از طرح ها و مجموعه ها پديد آمد و به شكل گيرى 

شمار معدودى از آثار معمارى منجر شد كه غالباً ارزشمند ارزيابى مى شود.
طراحى و ساخت آثار متعددى با توجه به خصوصيات معمارى ايرانى طى دهه اول و دوم انقالب صورت گرفت. اما به سبب آنكه رويكردهاى موجود بيشتر جنبه شكلى داشت و پشتوانه هاى 
كافى نظرى و فكرى نداشت و از جنبه خالقيت و نوآورى بهره مند نبود؛ به تدريج از سوى بسيارى از معماران و حتى كارفرمايان كنار گذاشته شد و در همين دوره آثار متعددى اجرا شد 
كه نه تنها از فرهنگ اسالمى در آنها اثرى ديده نمى شود، بلكه گاه ساده ترين اصول و نشانه هاى معمارى ايرانى نيز در آنها به كار گرفته نشده است. از نمونه هاى شاخص اين آثار، ساختمان 

جديد مجلس شوراى اسالمى و ساختمان فرودگاه بين المللى امام خمينى است.
تاكنون چند مرتبه مسئوالن عالى كشور خواستار اعتال و توسعه مهارت هاى معمارى و شهرسازى اسالمى و ايرانى شده اند و هر بار نيز فعاليت هايى صورت گرفته، اما به نظر مى رسد هنوز 
به نتيجه مطلوبى دست نيافته ايم. شايد بتوان ضعف نظريه پردازى را يكى از مسائل مهم اين زمينه به شمار آورد. تا زمانى كه سازمان ها و نهادهاى علمى، آموزشى و فرهنگى كشور به 
صورت برنامه ريزى نشده براى اين موضوع سرمايه گذارى كافى انجام ندهند و در كنار فعاليت ها و برنامه هاى روزمره، به مباحث كيفى به شكلى مناسب نپردازند، اين موضوع به نحوى كه 

از يك سو پاسخگوى نيازهاى فرهنگى كشور باشد و از سوى ديگر با تحوالت و پيشرفت هاى معمارى در عرصه جهانى سازگار باشد، حل نخواهد شد.

1 - سوره 99: الزلزله، آيه (7و8) : " پس هر كس ذره اى كار خير انجام دهد نتيجه آن را مى بيند و هر كس ذره اى كار بد انجام دهد نتيجه آن را مى بيند "
2 - سوره 46: األحقاف، آيه (19) :  "و براى هر كدام از آنها درجاتى است بر طبق اعمالى كه انجام داده اند"

3 - فرازى از فرمايشات امام راحل (ره)
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چنانچه معمارى هر دوره تاريخى را بازتاب دو رويكرد محتوايى و شكلى در بستر اجتماعى- فرهنگى 
ــكلى (Form) منجر به ظهور  ــل بين مفاهيم محتوايى (Content) و ش ــور نماييم، تقاب آن دوره تص
ــت؛  ــده كه همواره حاصل غلبه يكى از اين مفاهيم بر ديگرى بوده اس ــبك و گرايش معمارى ش س

.(Objective) و يا عينى (Subjective)ذهنى
ــوا، معمارى پايدار  ــكل از محت ــنتى تأثيرپذير ش ــكل بر محتوا، معمارى س معمارى مدرن غلبه ش
ــر كالبد فيزيكى  ــر مفاهيم محتوايى ب ــامدرن تأكيد ب ــكل و محتوا و معمارى پس ــى ش درآميختگ
ــتر اجتماعى ـ فرهنگى شكل گيرى اثر معمارى مى شود را  (Morph) كه منجر به زمينه گرايى و بس

در بر مي گيرد.
تقارن زمانى انقالب اسالمى با گرايشات پست مدرنى، در جهان كه تأكيد بر الگوها، مفاهيم محتوايى 
ــت بستر اجتماعى و  ــتوانه تاريخى باارزش در ايران توانس و زمينه هاى فرهنگى تاريخى معمارى بومى هر منطقه دارد؛ با توجه به پش
زيباشناسى مناسب و متأثر از شرايط جهانى منطبق با الگوهاى معمارى سنتى را پايه گذارى نمايد كه به تدريج با ظهور گرايش هاى 
ــوى ديگر با توجه به شرايط اقتصادى و  ــد. از س ــفتگى منجر ش ــجام اين گرايش معمارى به آش جديدتر معمارى معاصر در غرب انس
تحريم هاى بين المللى عليه كشور، دانش كالبدى معمارى كه سازه، مصالح و تكنولوژى ساخت داخلى است، نتوانست خود را مقياس 
بين المللى مطرح نمايد. لذا شاهد شكل گيرى ايده هاى عالى معمارى با مبانى نظرى قوى بوديم كه در مرحله طرح باقى ماند و يا آنچه 
كه به اجرا درآمد با ايده اصلى طرح فاصله داشت. به  طور كلى شايد بتوان سه دهه اخير تاريخ معمارى معاصر ايران را به سه حركت 

عمده معمارى نسبت داد :
1- رواج معمارى سنتى با تأكيد بر بازخوانى محتوايى عناصر معمارى سنتى و اسالمى ايران متأثر از متدولوژى و رويكرد هنرى ـ  فلسفى 

معمارى پسا مدرن در غرب. 
ــروع كار معماران نسل اول پس از انقالب  ــور به دنبال ش ــالمى كش ــكلى يا محتوايى به معمارى تاريخى و اس 2- افول گرايش هاى ش
ــاخت معاصر جهان كه منجر به خلق آثار معمارى بعضاً با ارزش  ــى به امكانات اجرايى و س با گرايش هاى تئورى قوى و عدم دسترس

همخوان با گرايش ها و تئورى هاى معاصر در جهان گرديده است.
3- تأثير موضوعات اقتصادى - اجتماعى دهه اخير بر مراكز آموزشى و دفاتر معمارى كه باعث شكل گيرى مدارس معمارى با رويكرد 
انتفاعى و با عناوين گوناگون در دورافتاده ترين شهرستان ها و با كيفيت نازل آموزشى بوده است كه حاصل آن افزايش طراحان معمارى 
كم كيفيت است و بازتاب آن طراحى هاى ضعيف توسط دفاتر معمارى اين نسل است كه هيچ ارتباطى با ارزش هاى معمارى سنتى و 
اسالمى ايرانى كه ريشه در تحوالت فرهنگى ـ اجتماعى دهه اول انقالب اسالمى داشته، ندارد و صرفاً در پى منافع مادى قراردادهاى 

طراحى و فارغ از جنبه هاى تئورى و آكادميك در سطح جهانى است.

emarate_khorshid@yahoo.com  ـ مركز بهروز منصورى / عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى تهران 

a_banimasoud@yahoo.com          امير بانى مسعود / عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمى تبريز
ــالمى در ايران، معماران ايرانى تحت تأثير دو پديده موازى قرار گرفتند.  پس از پيروزى انقالب اس
ــاخته شده معماران قبل از انقالب اسالمى بود كه سوداى آشتى  ــه ها و كارهاى س اولين آنها، انديش
ــنت و فرهنگ ايرانى را در سر مى پروراندند؛ دومين جريان تأثيرگذار، كه  دادن معمارى مدرن با س
ــنايى  ــت، و از جريان اول نيز پُررنگ تر و تأثيرگذارتر بود، آش ــه در تمدن و فرهنگ غرب داش ريش
ــت مدرن كالسى سيسم (پومو)، كه بين دهه هاى 60 و 70 ميالدى در  معماران ايرانى با جنبش پس

معمارى اروپا و آمريكا شكل گرفته، و جريانات معمارى پست مدرنيته در دهه  90 ميالدى بود.
ــوق دادن معمارى ايران به  سوى هويتى آزاد داشته اند  ــالمى سعى در س معماران بعد از انقالب اس
ــالمى به  خصوص فارغ التحصيالن دانشگاه  و در مواردى، عمدتاً كارهاى معماران قبل از انقالب اس
ــت. ولى اين نكته را نبايد فراموش  ــتاى ميراث فرهنگى و معمارى خودى بوده اس تهران، در راس
ــل دوم (آشتى دادن معمارى مدرن با سنن  ــه ها و كارهاى معماران نس كرد كه عمده تب معمارى دو دهه بعد از انقالب، همانا انديش
ــيد، جايى  ــه  جز آن، حداقل در پروژه هاى ملى كه زير نظر دولت به  اجرا مى رس ــى ب ــگ ايرانى) در ايران بود كه هيچ گرايش و فرهن
ــگاه تهران (قبل از انقالب اسالمى)، تحت تأثير جنبش  ــدن نمي يافت. اين معماران، به خصوص فارغ التحصيالن دانش براى مطرح ش
پست مدرن كالسى سيسم (پومو) و معمارى گذشته ايران (عمدتاً دوران اسالمى)، درصدد آن بودند كه به معمارى ايران عطر و بويى 
ــالمى (با نقش پُررنگ  ــمى دولت نيز حمايت مى كند، گرايش به معمارى ايرانى - اس ايرانى بدهند و آنچه در اين بين، از تريبون رس
ــاختمان هاى مهم دولتى، كه هزينه هاي آن از طريق نهادهاي دولتى پشتيبانى  ــالمى) است. اين گرايش عمدتاً س معمارى ايران اس

مى شود را در بر مى گيرد.


