
  
  

جریانی نو در معماري امروز 
  1ایران

  سید هادي میرمیران
این مقاله در مومرد جریانی است نـو کـه در معمـاري امـروز     
ایران پدید آمده و تالش دارد نوعی از آثار معماري بیافرینـد کـه   
در تداوم تکاملی معماري گذشته ایـن سـرزمین کهـن باشــد و     

ــ  ـهان بــه خــود بتوانـــد جایگاهـــی را در معـــماري معاصـــر ج
  .اختصاص دهند

گیـري اسـت و افـراد و     از آنجا که این جریان در حال شکل 
هاي خـود را نیـز    نیروهاي الزم خود را به درستی نیافته و دیدگاه

مدون نکرده است و با توجه به اینکه من خود را بخشـی از ایـن   
جریان می دانم ، ضمن مروري مختصر بر معماري معاصر ایـران  

دارم و به برخـی از   هاي خود را در مورد معماري بیان می ، دیدگاه
کنم  کارهاي خود و دیگر کارهاي مربوط به این جریان اشاره می

، تا شاید از این طریـق بتـوانم بـه معرفـی ایـن جریـان پیشـرو        
  . معماري ایران بپردازم

از زمـان سـاخت   . ایران داراي میراث بـزرگ معمـاري اسـت   
ري ایران یعنی زیگورات چغازنبیل کـه  ترین بناي مهم معما کهن

سال قبل از میالد مسیح بنـا گردیـده تـا آسـتانه      1250در حدود 
سـال در   3000اي بـه مـدت بـیش از     دوره معاصر ایـران ، دوره 

در تمامی این مدت طـوالنی ، معمـاري در ایـن    . پشت سرماست
کشور وجود داشته و آثار بسیار زیـاد و بـا ارزشـی را در گوشـه و     

  . ر این سرزمین به وجود آورده استکنا
این آثار سهم بزرگی در شکل دادن و پیشبرد معماري جهان 

  . اند هاي مختلف تاریخ به عهده داشته در دوره
توان به دو بخـش اصـلی ،    تاریخ معماري ایران را اصوالً می

دین اسالم که در حدود . معماري قبل و بعد از اسالم تقسیم کرد
بینـی   ایران مستقر گردید ، با توجه به جهان سال پیش در 1400

خواص خود آثار معماري بعد از اسالم ایران را تحـت تـأثیر قـرار    
  . داد و به آن کیفیت جدیدي بخشید

لکن به هر حال پیوند محکمی بین ایـن دو بخـش معمـاري    
این هر دو بخش معماري ایران ، چه بخـش  . ایران برقرار گردید

وره درخشان طوالنی و چندین صـد سـاله   قبل از اسالم که دو د
                                                

 51و 50 شماره يو شهرساز يمجله معمار 1

گیرد ، و چه بخش بعد از اسـالم   هخامنشی و ساسانی را در برمی
که حداقل تا زمان صفوي یعنی در یـک دوره هـزار سـاله سـیر     

هـاي پـر اهمیـت     تکاملی ممتدي داشته است ، به عنوان قسمت
  . شوند تاریخ معماري برشمرده می

ه صـفوي یعنـی از حـدود    اگر چه معماري ایـران بعـد از دور  
چهارصد سال قبل نتوانسته جایگاه برجسته خـود را در معمـاري   

  .جهان حفظ کند
و در واقع از این زاویه سیر نزولی داشته است ، لکن به رغـم  
این سیر نزولی بـاز هـم آثـار بسـیار بـا ارزش معمـاري در ایـن        

هاي تا شروع دوره معماري معاصـر ایـران بـه وجـود آمـده       سال
   .است

بدین ترتیب زمانی که معماري معاصـر ایـران آغـاز گردیـد ،     
العاده با ارزش و تقریبـاً بـدون    ثروت معماري سه هزار ساله فوق

انقطاعی را با تعداد بسیار زیاد آثار در پشـت سـر خـود داشـت و     
  . طبیعی بود که بدان توجه داشته باشد
 1300توان از حـدود سـال    شروع معماري معاصر ایران را می

این زمانی است که در اثر تحوالت سیاسـی و  . به بعد تصور کرد
اجتماعی جریان زندگی اجتماعی و اقتصادي ایران تغییـر کـرد ،   
سیماي شهرهاي ایران متحول شد و بناهاي الزم بـراي زنـدگی   

هاي راه آهن ،  جدید مانند ادارات ، کارخانجات ، بانکها ، ایستگاه
هـاي    هـم چـنین واحـدها و مجمــوعه ها و جز اینها ، و  دانشگاه

  .مسـکونی جدید در شـهرها بـه وجـود آمـدند
این بناها بر خالف بناهاي قبل از تاریخ معاصر که به دسـت  

شـدند ، بـه تـدریج بـه دسـت       معماران سنتی راحی و ساخته می
ایـن عـده را در ابتـدا    . معماران تحصیل کرده طراحـی گردیدنـد  

دادنـد و سـپس انـدك انـدك      یل مـی معماران غیر ایرانی تشـک 
معمارانی که در مدارس معماري خـارج از ایـران تحصـیل کـرده     
بودند ، و به دنبال آن با ایجاد اولین مدرسـه معمـاري ایـران در    

؛ معماران تحصیل کرده ایرانی نیز بـه آنهـا    1320حدود سالهاي 
  . اضافه شدند

معاصر ایران از همان ابتدا و از طراحی اولین آثار در معماري 
، توجه به معماري گذشته ایـن سـرزمین و میـراث بـا ارزش آن     

هاي مختلـف بـه صـورتهاي     گردد و این توجه در دوره مطرح می
  . یابد متفاوت بروز می

که پهلـوي   1320تا  1300هاي  در دوره اول ، در فاصله سال
اول بر ایران حاکم بود و آثـار مهـم معمـاري عمـدتاً بـه وسـیله       

به دست معمـاران خـارجی ایجـاد شـدند ، توجـه بـه        حکومت و
معماري گذشته بـه صـورت تکـرار سـطحی و ظـاهري عناصـر       

هاي قبل از اسـالم ،   بناهاي معماري ایران ـ به خصوص در دوره 



یعنی هخامنشی و ساسانی ـ صورت گرفت و در کنا آن کارهـاي   
دیگر معماري به وجود آمدند کـه در آنهـا عناصـري از معمـاري     

ته ایران در شکل بعد از اسالم آن بـا عناصـري از معمـاري    گذش
  .اروپایی در هم آمیخته شده بود

به هر حال عمده این آثار به جز چند اثر محدود ماننـد مـوزه   
ایران باستان کار ماکسیم سیرو و آندره گدار ، به رغم استواري و 

  .گیري بودند  شان ، فاقد ارزش چندان چشم م استحکا
و آغاز حکومت پهلـوي دوم شـروع    1320از سال دوره بعدي 

یابـد و کارهـاي معمـاري     گردد و تا اواخر دهه چهل ادامه می می
مهم عمدتاً به دست چند معماري ارانی ماننـد محسـن فروغـی ،    

  .شود هوشنگ سیحون و عبدالعزیز فرمانفرماییان ساخته می
و گـردد   درا ین گونه کارها به گذشته معماري ایران توجه می

این توجه کیفیـت بهتـري نسـبت بـه دوره قبـل دارد و در آنهـا       
شود که از هندسه و الگوهاي معماري ایران اسـتفاده   کوشش می

شود یکی از برجستهترین کارهاي این دوره مقبره بـوعلی سـینا  
  . در همدان کار هوشنگ سیحون است
توانـد کـار مهمـی را در بـه      این دوره نیز بـه هـر حـال نمـی    

  .اصول و مبانی اسالمی ایرانی و تکامل آن انجام دهدکارگیري 
گـردد و تـا اسـتان     دوره دیگر از اواخر دهه چهـل آغـاز مـی   

اي اسـت کـه     یابـد و همزمـان بـا دوره    پیروزي انقالب ادامه می
گذرانـد و اصـوالً در    هـاي آخـر خـود را مـی     معماري مدرن سـال 

چنـد معمـار    .آید گرا پدید می معماري مدرن نیز یک جریان تاریخ
ایرانی کوشش در پدید آوردن آثاري در پیوند با معماري گذشـته  

  .آورند ایران به عمل می
که در سطح باالتري نسبت به اثار مشابه کـه قبـل از آن در   

هاي خـوب آن مرکـز    ایران پدید آمده بود ، قرار داشت و از نمونه
آموزش مدیریت کار نـادر اردالن و مـوزه هنرهـاي معاصـر کـار      

  .کامران دیباست
هاي فرا مـدرن در معـاري جهـان ، کـه      ن پس از شروع جریا

همزمان با پیروزي انقالب اسالمی در ایران بود ، دو موضوع بـه  
  .موازات هم دوره جدیدي از معماري را در ایران به وجود آورد

یکی از این که اصوالً پس از پیروزي انقالب معماران ایـران  
یران را به سوي یک معماري با هویـت  سعی کردند که معماري ا

مستقل متکی بر میراث معماري گذشته خود هدایت کنند و دیگر 
این که مبانی معماري فرا مدرن نیـز توجـه جـدي بـه معمـاري      

  .ساخت ها را مطرح می سرزمین  گذشته
این دو موضوع دست به دست هم دادند و آثاري در ایران بـه  

اري فرا مدرن را بـا توجـه بـه    وجود آمدند که سبک و سلیقه معم
) به خصوص معماري بعد از سـاالم (عناصر معماري گذشته ایران 

در خود داشتند ، لکـن برخـورد آنهـا بـا معمـاري گذشـته ایـران        
اي  برخورد چندان عمیقی نبود بـه خصـوص کـه عناصـر کلیشـه     

  .معماري فرا مدرن یز به وفور در این اثار به کار گرفته شده بودند
ه مـن بـه وصـرت بسـیار گـذرا درم ورد بخشـی از       آن چه ک

معماري معاصر ایران که به میراث معماري  گذشته توجه داشـت  
مطرح ساختم ، دو نکته اصلی را رد معماري معاصر ایران نشـان  

  :دهد  می
معماري معاصر ایران در بخش عمده خود همواره دغدغـه  ) 1

ر جهت پیوند به هایی را د تاریخ معماري ایرانی را داشته و تالش
  . معماري گذشته و تداوم آن به عمل آورده است

توجه معماري معاصر ایـران بـه معمـاي گذشـته ، بیشـتر      )2
سطحی و ظاهري بوده و توجه عمیق بـه روح کلـی و همچنـین    
اصول و مبانی آن و بـه کـارگیري ایـن اصـول و بـه خصــوص       

 . تکامـل آن را چـندان در خـود نداشـته اسـت
یوند با گذشته و عدم توفیق اساي در به وجود آوردن دغدغه پ

یک جریان معماري کـه بتوانـد بـه صـورت صـحیح در ادامـه و       
تکامـل تــاریخ بــا ارزش معمـاري  ایــران باشــد و ســهمی را در   
معماري معاصر جهان به خود اختصا دهد و حتی بتواند سهمی در 

ر دهـه  پیشبرد معماري امروز جهان داشته باشد ، موجب شد که د
هـاي   اخیر برخی از معماران ایرا نف با تکیه بر تجربیات و تالش

هاي جدیدي را در ایـن زمینـه    هاي گذشته ، تالش معماران دهه
  .آغاز کنند و به صورت جریانی در معماري امروز ایران در ایند

متاسفانه به علت عدم پیوند جدي بین ایـن معمـران و عـدم    
هاي مشترك بسـیاري کـه در    به رغم دیدگاهتبادل نظر و فکر ، 

توان دید ، هنزو این جـریان شــکل   هاي آنها می کارها و دیدگاه
مشـخصی به خـود نگرفتــه و مبــانی نظـري خـود را تنظــیم       

  . نـکرده اسـت
بنابراین همان گونه که در ابتـداي ایـن گفتـار اشـاره کـردم      

بیـان کـنم و از   هاي خود را در مورد معمـاري   مجبورم که دیدگاه
بنـابراین اگـر برخـی از    . کارهاي خـود و دیگـران شـاهد بیـاورم    

هاي من در مورد کارهاي دیگران مـورد قبـول    نظریات و قضاوت
آن معماران قرار نگیرد ، جاي تعجب نخواهد بود و از آن گریزي 

  .نیست
هایم در مورد معمـاري ، بایـد بـه ایـن      در ابتداي بیان دیدگاه

کنم که از نظـر مـن ، معمـاري در سـرزمینهاي      نکته مهم اشاره
هاي سـنگین از   هاي گوناگون با پرده مختلف و همچنین در زمان

و هـر زمـانی     یکدیگر جدا نشده اسـت ، اگـر چـه هـر سـرزمین     
معماري خاص خود را داشته است و در آینده نیز خواهد داشـت ،  



لکن در تحلیلی ژرف خطوط واحـدي کلیـه آثـار معمـاري  را در     
  .دهد ها به یکدیگر پیوند می ها و تمامی سرزمین تمامی زمان

به نظر من تمـامی اثـار بـا ارزش معمـاري ، زمـانی کـه بـا        
  :اند  یکدیگر و یک جا نگریسته شوند ، داراي دو ویژگی اصلی

اول این که در مجمـوع معمـاري جهـان سـیري تکـاملی را      
یر تکاملی دهد که تمامی عناصر به عنوان اجزاي این س نشان می

آیند و مشخصه این سیر تکاملی عظیم که در بیشـا ز   به نظر می
چند هزار سـال معمـاري رخ داده اسـت ، حرکـت عمـومی اثـار       
معماري به موازات حرکت کلـی جهـان هسـتی ، یعنـی حرکـت      
کیفیت ماده به کیفیت روحی و ـ به بیان معمارانـه ـ کـم کـردن      

  .ماده و افزایش فضاهاست
تمامی اثار معماري یک وجه مشـترك وجـود    دوم این که در

این خالقیت به دو . دارد و آن رخ دادن خالقیت در این آثار است
  :کند  شکل در اثر معماري بروز می

یکی خالقیت نظري ، یعنی آن مبناي فکري که اثر معماري 
سـازد و دیگـر خالقیـت     بر اساس آن نظریه خود را اسـتوار مـی  

هر اثـر معمـاري کـه فاقـد     . است فضایی که بخش معمارانه آن
تواند جایی را در سلسلـه عظیم اثار تـاریخی   خالقیت باشد ، نمی

  .معماري جهان به خود اختصـاص دهد
دو ویژگی مذکرو که به آن اشاره کردم ، پیوند وسیعی را بین 

هـاي   هاي مختلف و چـه در زمـان   آثار معماري ـ چه در سرزمین 
سـازد و معمـاري بـه طـور کلـی       میمتفاوت ـ با یکدیگر بر قرار  
کدن ، لکن دقیقاً در چـارچوب ایـن    نوعی کیفیت جهانی پیدا می

ــرتبط معمــاري  ، اجــراي ان کــه در   ــان وســیع بــه هــم م جری
اند رنـگ   اند ، توانسته هاي مختلف اتفاق افتاده ها و زمان سرزمین

  .و طعم زمان و سرزمین خود را به خود گیرند
همـواره اثـر معمـاري ، هـم کیفیـت      بدین ترتیب از نظر من 

دارد و هـم کیفیـت معـین    ) مکان زمان و بی به معناي بی(جهانی 
  .زمانی و سرزمینی

هاي خشک زمانی به  بدین ترتیباز نظر من از طرفی مرزبندي
هـا بـه مثابـه     هـاي خشـک سـرزمین    ها و مرزبندي عنوان سبک

هاي معماري صحیح نیست و از طرفی دیگر جهانی شـدن   سنت
عماري به صورت یـک دسـت شـدن و هـیچ گونـه تعلقـی بـه        م

تـوان   از همین است که می. سرزمین معین نداشتن ، مردود است
ارتباط عمیقی را بین معبد دیر البهاري مصر با خانه کوفمن رایت 

  . و بین صومعه التورت با مسجد سلجوقی ایران درك کرد
اري  خـواهم از تصـور نادرسـت معمـ     ضمناً با این مقدمه مـی 

سنتی به معناي بخشی از معماري کـه فقـط بـه یـک سـرزمین      
هـاي   معنی توجه دارد و مسیر خود را جـدیا از معمـاري سـرزمین   

کند ، جلوگیري کنم و وجود پیوند بسیار عمیقـی را   دیگر طی می
ــار معمــاري ســرزمین هــاي مخـــتلف در عـــین حفـــظ  بــین اث

  . هاي سـرزمینی آنها بیان دارم ویژگی
یتب است که من ضمن این که این جریان معمـاري   بدین تر

دان  را متعلق به ایران و در روند تکامل معماري گذشته ایران می
مف آن را خارج از جریان کلی معماري امبرزو جهـان نیـز تصـور    

از نظر من مبانی نظري اولین آثاري کـه بـر اثـر ایـن     . کنم نمی
  :ه جریان پدید آمد بر این استدالل استوار بود ک

دهد که به رغم کثرت ، تنـوع   تحلیل معرماي ایران نشان می
و پیچیدگی بناها ، اصول ، مبانی و الگوهاي نسـبتاً معـدودي در   

هاي مختلف در این معماري  بـه کـار گرفتـه     طول زمان به گونه
آیـد کـه تکامـل     افزون بر آن این نتیجه بـه دسـت مـی   . اند شده

اصـول ، مبـانی و الگوهـا در    معماري ایران بیشتر بر تعالی ایـن  
جریان نوعی فعالیت هوشمندانه و ماهرانه استوار وبـده اسـت تـا    

  . ایجاد آنها
گیرد کـه   با پذیرش این امر ، این پرسش پیش روي قرار می

توان در معماري  امروز ایران نیز به همان صالو و مبانی و  ایا نمی
تکامل بخشـید  الگوها پرداخت و آنها را در جریان فعالیتی خالق 

پاسخ مثبت به این پرسش بود که موجب شـد در  . و به پیش برد
ها اصول و مبانی معماري  گذشته ایران مبناي کار قرار  این طرح

  .گیرد
به عـالوه ، از بررسـی و تحلیـل عناصـر و الگوهـاي تـاریخ       

شود که عناصـر و الگوهـاي    معماري ایران این نتیجه حاصل می
دوره معینـی از تـاریخ معمـاري ایـن      مذکور اگر چه هـر یـک در  

هاي بعدي  اند ، لکن با حضور ممتد در دوره سرزمین خلق گردیده
  .اند ، تکامل و پاالیش یافتهف داراي هویتی مستقل از زمان شده

اینها مفهوم عامی را از یک الگو و یا یک عنصر در معمـاري  
و  کنند که شدن تجریدي یافته و داراي تصویري ذهـین  ارائه می

اگر بپذیریم کـه ایـن کیفیـت بـه زمـان      . حامل بار عاطفی است
وابسته نیست ، بار دیگر این اجازه را خوهیم یافت که آنهـا را رد  

  .شکل تجریدي خود در معماري امروز مورد استفاده قرار دهیم
بدین ترتیب برخـی از کارهـا طراحـی گردیدنـد کـه در آنهـا       

شـتی جـدید به کـار گرفـه الگوهاي معماري قدیمی ایران با بردا
  : هاي بارز آن عتبارتند از  شـده بود که برخی از نمـونه

هاي جمهوري اسـالمی   سه طرح ارائه شده براي فرهنگستان
ایران کار من ، کار علی اکبر صارمی و کـار داراب دیبـا ، مرکـز    
ورزشی رفسنجان کار من ، دو طرح ارائه شده براي موزه بـزرگ  

ار محمد امـین میـر فندرسـکی و کـار مشـترك      تاریخ خراسان ک



مژگان صولتی و محمـد حسـن مـومنی ، و هنرسـتان هنرهـاي      
  .تجسمی کرج کار علی اکبر صارمی

هاي بعدي این جریان تنها به اصول و مبانی معماري  در طرح
ایران و الگوهاي به کار گرفته شده در آن اکتفا نشده ، بلکـه بـه   

هـا ، مفـاهیم ،    شـامل اسـطوره  تـر   فرهنگ ایران به صورت کلی
هاي  هاي فرهنگی نیز هست و پاي سایر زمینه مضامین و خاطره

هنر چون شعر و ادبیات را به میان می آورد ، توجه شده و از آنها 
هاي خالقیـت فکـري اثـر معمـاري اسـتفاده       به عنوان دستمایه

  .گردیده است
م و در این جا این نکته مهم باید توجه داده شـود کـه مفـاهی   

مضامین فرهنگی نباید به صـورت مسـتقیم در مرحلـه خالقیـت     
فضایی قرار گیرند و تبدیل به اثر معماري شوند بلکه باید در یک 
روند خالقیت فکري از یک مرحله تجریدي عبور کنند و به بیا و 
یا ایده معمارانه بدل گردند و پس از آن خالقیت فضایی ، تالش 

بـه ایـن ایـده معمارانـه آغـاز      خود را در جهت تحقق بخشـیدن  
  . کند می

اي که در این روند طراحی گردیدند ، عبارتند  کارهاي برجسته
سه طرح ارائه شده براي کتابخانه ملی ایران کار مـن ، کـار   : از 

ــال فرودگــاه   کــامران صــفامنش و کــار فرهــاد احمــدي ، ترمین
راز المللی امام خمینی کار بهرام شیردل ، باغ جهان نماي شی بین

کار محمد رضا نسرین ، موزه ملی آب ایران کار مشـترك مـن و   
ــین     ــار حس ــفهان ک ــدس اص ــاع مق ــوزه دف ــیردل ، م ــرام ش به

  .هاي دیگر الدین و برخی طرح زین شیخ
در پایان گفتارم باید دو نـکته اساسی را در تشــریح بیــشتر   

  :این نوع معماري  اضافه کنم 
امین و دیگـر تولیـدات   ها ، مض اول این که مفاهیم ، اسطوره
هاي مختلف دارنـد و عمـدتاًًًًً    فکري اشتراکات زیادي در فرهنگ

هـاي   هاي مخلتـف بـه صـورت    اند که در سرزمین مفاهیم واحدي
  . اند گوناگون بیان شده به تصویر آمده

از این رو زمانی که معماري در جهت تجسـم و پـرداختن بـه    
کیفیتی فراتر از سـرزمین   آنها قرار گیرد ، اثر معمري خواه ناخواه

گـردد ، بـه خصـوص اگـر      یابد و به نوعی جهـانی مـی   معین می
اند مربوط به مقـوالت کلـی    مفاهیمی که دستمایه کار قرار گرفته

  .هستی باشند
 


