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 چکیده

از جمله مظاهر قابل . و سکونت یکی از مولفه های تثبیت تمدنها و مظاهر ان در دنیای امروزیستو مهندسی ساخت معماری 

بحث زیبا شناسی است، به طوریکه یکی از ویژگیهای تمدن شهرنشینی در دنیای  ،و ساخت وساز توجه در حوزه معماری

به زعم نگارنده، به نوعی، .کنونی و جوامع در حال پیشرفت ،خصوصیات فیزیکی و زیبایی فضای کالبدی شهرها می باشد

مل سیاسی و اقتصادی بوده اگذشته ایران بیشتر تحت تاثیر موقعیت های جغرافیایی،نیروی انسانی و عوو مهندسی معماری 

رابطه بین انسان و  با شعور و احساس یا به نحوی گامهمبه نوعی  معماری ایرانی راساخت توان  عوامل فوق، میاز ارتباط . است

بیشتر در و خواسته های انسان را  تر ریشه در زمان و محیط انسان داشتبیشو ساخت،این گونه معماری .فضای کالبدی دانست

و عام بود که زبانزد خاص  ،به نوعی ،ایران و مهندسی ساخت ابنیه های در اعصار گذشته، معماری از طرفی.ب می دادفضا جوا

 همچنین.تاریخ ایران می دانستمعماری خود را مدیون به نوعی بیشتر جوانب،  از اکثر مناطق دنیا، و ساخت تاریخ معماری

شده است که   حلقه مفقوده بدلران، چندصباحی است که به یک معماری ایساخت حس زیبایی و ان احساس رمانتیک 

این مقال بر ان است تا نگاهی چالشی و منتقدانه .است شدهمهندسی مقوله مسبب حس انتقادی عده ای از اندیشمندان به این 

نطقی برای بهبود داشته باشد و تا جایی که ممکن است راه حلهایی مکشور ایران معاصر  مهندسی ساخت شهریبه معماری و 

 .این وضعیت پیشنهاد دهد

 معاصرمعماری نو، معماری مهندسی ساخت، سنت، مدرنیته، ، بحران هویت: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

معماری هر جامعه، ساخت هر جامعه متاثر از فرهنگ ان جامعه می باشد و برای رصد کردن سیستم و ساخت معموال معماری 

شتر ایران در ماقبل قاجار، بی ساخت جامعه به نوعی میتوان گفت معماری. کنکاش قرار داد باید فرهنگ ان جامعه را مورد

شد و بیشتر روندی معکوس پذیر سکه معماری دو روی یک ساخت ، اما در دوران معاصر این اشتدروندی زنجیره ای و مکمل 

توان در قرون جدید  نقطه عطفی در معماری ایران هویدا گشت که تداوم ان را می ،را دنبال نمود، به طوریکه از قاجاریه به بعد

 :کرد تقسیم زمانی بازه سه به توان می را معاصرایرانو ساخت مهندسی  معماری تاریخ واقع در . نیز رصد نمود

 شاه ناصرالدین تا قاجار حکومت ابتدای از - 
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 (تهران دانشگاه تاسیس)دوم پهلویاواخر  تا شاه ناصرالدین از-

 کنون تا دوم پهلوی از -

و  معماری ،کشور بر حاکمو ساخت  معماری اول بازه در .کرد بیان گونه این خالصه طور به توان می را دوره سه این ویژگی

 فضای بر غالب معماری ،سنتیو ساخت به اضافه معماری  1"التقاطی بیشتر معماری" ،در بازه دوم .بوده سنتی مهندسی
 .است بوده کشورابنیه سازی  ساختبر حاکم معماری ،مدرن معماری تقریبا سوم هباز در و .است داده می تشکیل را ورکش

لذا سواالتی امروز به ذهن می . دارند زمانی مقاطع درهمین ریشه نیز ایران روزو مهندسی ساخت  معماری مسائل از بسیاری

 دهنده انعکاس ما شهرهایساخت و مهندسی  و ما معماری دیگر چراما امروز به این گونه است؟ ساخت رسد که چرا معماری

و  ایرانی هستند یا اینکه عوامل دیگری تاثیرگذار بر این معماری و مهندسان  ؟ ایا مقصر معماراننیستند اعتقاداتمان و باورها

و مهندسی ساخت ایا برای بهبود وضعیت معماری  چیست؟در عصر حاضر و مهندسی بوده اند؟ ویژگیهای معماری  مهندسی

 ما باید همان روند بیمارگونه خود را طی نماید؟ساخت ایرانی امیدی هست یا اینکه معماری 

 

 معماری ایران مهندسی ساخت در بیماری های معاصر 

 6."هستند ها ملت فرهنگ و تمدن رحم بی نماینده ،شهرها" گوید می لینچ

 هستیم آن شاهد شهرهایمان در آنچه. بینیم می شهرهایمان در راوارداتی و ساخت معماری  در واقع  ما ،باشد چنین اگر

 برنامه و تفکر داشتن بدون شهرها ،اخیر های دهه طول در .است شهرمهندسی  ساختار با بیگانگی نوعی و فضا ادراك عدم
 گیری شکل و قدیمی بافتهای از بسیاری تخریب آن حاصل که اند شده نوسازی و بازسازی ساخت،مهندسی و  روشن

 .است بوده ... و نشینی ،حاشیه محیطی زیست های آلودگی، ترافیک چون بسیاری معضالت

ه پیچید دنیا جای همه برای یکسان ای نسخه وبوجود امده است  3"بین المللی"با نگرش  2"مدرن اولیه"به زعم ما، دنیای 

یعنی اگر خانه ای در امریکا با اقلیم و شرایط اب و هوایی . ه استکردن ای و مهندسی پروژه مکان و موقعیت به توجهی و است

 ،به عبارتی. انجا ساخته می شد با خانه ای که در ایران با اقلیم و شرایط جغرافیایی ایران ساخته می شد، هیچ فرقی نداشت

 مشکل ،سالها گذشت از بعد تفکر طرز همین و 3"کردنخانه ماشینی است برای زندگی "همان شعار معروف مدرنیست ها 
 اقلیم و طبیعت به و رکردتغیی جهان رویکرد دوباره ،مساله این جبران برای .آورد بوجود ها زمینه تمام در را محیطی زیست

که امروز بازار داغ محافل علمی، نشست ها و  ییها سبک و ها جنبش.کرد توجه جغرافیایی و هوایی و آب شرایط و

 به اعتنایی بی همین از ناشی 5"پایدارساخت معماری  "و  4"معماری سبز "را تشکیل می دهند... کنفرانسهای بین المللی و 
 .هست طبیعت

 از فرزندان بیشتر استقالل خانواده، ساختار تغییراز طرفی امروزه با تغییر نگرشی که در نظام اجتماعی ایجاد شده، نظیر 

 این از .است گرفته خود به نوینی شکل ،سکونتگاهها وو ساختهای مهندسی  مسکن مساله ... و خانوار اعضای تعداد ،والدین
 گذاشته بشری جوامع پنهان و پیدا زوایای برتمایی ابعاد تمامی رادر خود تاثیر معاصر مدرن دنیای شاهدیم ما که ست رو

 که است پدیده این با مختلف جوامع تعامل چگونگی ،اصلیمساله  اما ،نیست و نبوده ما کشور مختص فقط امر این و است

 توانسته زیادی حدود تا ،مناسب اجتماعی و فرهنگی ، فکری بسترهای ایجاد و ریزی برنامه با پیشرو و پیشرفته کشورهای



 استفاده دگرگونی و پیشرفت برای فرصتی جهت در آن از و کرده ارائه را منطقی حلهای راه و بیایند کنار مساله این با اند
و  مسائل با مواجهه در تری ضعیف ریزی برنامه و مدیریت که کشورهایی عمدتا و سوم جهان کشورهای طرفی از و نمایند

 صحیح مدیریت عدم و است شده بحران و معضل یک به تبدیل پدیده این ، برای انهادارند مهندسی ساخت و سبک معماری
 مفاهیم،عدم درك عدم .است شده کشورها این شهری بافت آشفتگی و جامعه ساختارهای خوردن برهم باعث زمینه این در

حال باید .مدعاست این بر گویا شاهدی ،ما کشور در مطلوب معماری و عدم ساخت اجتماعی نظام آشفتگی و صحیح مدیریت

 کجاست؟دید ریشه های شروع این بحران از 

                                                              

 

 و فاقد اصالت بی هویتو مهندسی ساخت معماری نمونه ای از                              

 

 

 

 معاصر ایرانو مهندسی ساخت در معماری  عوامل بیماری زا

 که زمانی از .به دوران قاجار مرتبط است ،ایران از غرب و مهندسی ساخت معماریسبک اولین اقتباس از دیدگاه محققین، 
 و معماری جمله از ما زندگی جوانب بیشترسال پیش،  222 حدود یعنی،  کرد بیشتر غرب به را خود آمد و رفت قاجار دربار

 معماری با ما افزون روز شدن درگیر و مدت این درطول و گرفت قرار غرب فرهنگ تاثیر تحت ،کشور ما سازی شهرسبک 



 واضح همیشه که آنچه .مفهومی نه است بوده 6"شکلی" صورته ب همواره و ساخت، معماریمهندسی  آن، با ارتباط و غرب
 که آنچه و آمده می ایران به که است بوده غربی ها، به نوعی ساختمان های عکس و مهندسی های ساخت  ها، شکل،  بوده

 سالها این .گرفت می شکل هویت ها آن فقدان اساس بر بناها این که بود مفاهیم مهندسی ساخت کلیدی و مبانی ،بود غایب
 این آثار ،ناچار به نتیجه در .باال بسیار سرعتی با صنعتی مدرن به سنتیمفاهیم  از غرب هویت تغییر بحران با بود مصادف

 هنوز که ای جامعه کردن مدرنیزه برای اشتیاق و شدن صنعتی شتابان جهش .شد می هم ما کشور وارد بایست می موج
 و ایران در توسعه ضد به نگر سطحی برداشتی با غرب توسعه تا گردید سبب نداشت، را تغییرات پذیرش روانی آمادگی

 هویت فیزیکی، ساختارهای اجتماعی ارکان تا رفت می که بود بحرانی آغاز سر این و شود بدل مدرنیته شبه به مدرنیته
پس   چنین با و مهندسی ساخت معماری جریان بنابراین .دهد قرار خود منفی تاثیر تحت را ما گذشته تمدن و فرهنگی

 گشت عظیم ی مجموعه وارد و گرفت شکل نداشت تشابهی عقالنیت و غرب جهان مدرن تفکر با وجه هیچ به که ای زمینه

 تجدد جهان وارد ها زمینه تمامی در ما بنابراین .بود غرب مدرن جهان علمی های پشتوانه و ها زمینه پس از فارغ که
 شنا باید می تنها نیست، برگشتی و چاره ایم، شده خیس آب در "شایگان داریوش از نقل به. تمام نا بصورتی اما ،شدیم

   4."بدانیم

  ،آن از قبل تا چون. است نبوده روند این بر تاثیر بی نیز ،ایران معماری شدن آکادمیک و تهران دانشگاه تاسیسهمچنین 

 از تقریبا ولی ،شد می منتقل نسل به نسل ،حرفه این و داشت شاگرد و کار استاد همیشهو مهندسی ساخت ،  معماریاین 
 نیز ایران امروز و مهندسی ساخت معماری مسایل از بعضی و شد آغاز ایران آکادمیک معماری تولید ،بعد به 1322 سالهای

 به غربی عقالنیت همان دقیقا ،نده ابود جدید ،خود نوع در که هایی رشته ایجاد با زیرا .دارند زمانی مقطع همین در ریشه
دانشگاههای  التحصیل فارغ اکثرا کردند می تدریس دانشگاه تهرانو مهندسی  معماری رشته در که اساتیدی .آمد ایران

 یعنی شد، می تدریس دانشگاهها در مدرن معماری ،سالها آن اروپای در و بودند ایتالیا فلورانس و آلمان باهاوس و فرانسه
 در تفکر نوع ترین مدرن و جدیدترین ،دیگر عبارتی به و یافت انتقال ایران به ،بود جدید هم اروپا خود برای که ای ملغمه
 پس ویافت  جریان معماریمهندسی  رشته در سرگردانی نوعی بنابراین .شد پرتاب ایران بهو مهندسی ساخت  معماری زمینه

 نبود عراق، و ایران جنگ ، سرمایه نبود،  ادانشگاهه تعطیلی با انقالب اوائل از ،1351 سالهای در اسالمی انقالب پیروزی از
 بین راای  عمده خالء ،وضعیت این که شدیم روبرو ساز و ساخت زمینه در خصوصی بخش استقالل ،عدم کاری فرصتهای

 ایجاد تجربه بینسل  و جوان نسل و تجربه با نسل بین که یزیاد فاصله باکه  کرد ایجاد و مهندسی معماری فعال نسلهای
 .کرد تشدید را ایران روزو مهندسی  معماری در آشفتگی و نظمی بی، شد



                                                                         

 

 در شهرهای ایرانمعماری و مهندسی ساخت از هویت  عاری ینمای                  

                                                                        

 

 و مهندسی ساخت در ساختار معماریو بی مفهوم  یک نمای بدون پیکر                   

 ،شد همراه جمعیتی رشد نامتعارف آهنگ با ،شتاب این که ،سوم جهان کشورهای در بویژه ،شدن صنعتی پدیدهاز طرفی 
 درونگرایی سیستم لحاظ به شهرها بافت حد از بیش فشردگی علت به ما کشور در عامل این .دش  احساسشدیدتر  بمراتب

 خانه .است برخوردار ای ویژه اهمیت از ،ها حیاط نظیر مشخص های مکان در سبز فضاهای گرفتن قرار و و مهندسی ساخت
 را سبز فضای کننده تنظیم نقش و بود شده ساخته بوم و مرز این، فرهنگی اقلیمی شرایط به بنا ،فشرده بافت و درونگرا های



 به حومه سه این تمامی ،مدرنیزاسیون ورود از پس .کردند می تامین حومه باغهای و ها محله مرکز بعد ها، حیاط ،اغلب
 سال چند این در و گردید مطرحنیز  سبز یهافضا فقر که بود گذشته های دهه اوایل از تقریبا گرفت، قرار حمله مورد شدت

 صدا به شهری و مهندسی طراحی در نظر تجدید و مصرف الگوی اصالح برای را خطر زنگ ،انرژی رویه بی مصرف ،نیز اخیر
 در محیطی زیست مسائل رعایت عدم اما ،ندارد وجود بزرگی صنایع چندان که ما کشور در که است این واقعیت .آورد در

  .رویم شمار به جهانی های آالینده بزرگترین از یکی جزء هم ما که شده سبب ،و مهندسی ساخت شهری طراحی

 ایران و مهندسی معماری برای هستند نویی و جدید واژگان دنیا برای که 4"پایداری و سبز"های واژه که بینیم می پس

به ظاهر  استادکاران یا قدیم معماران.اند شده سپرده فراموشی بدست ها واژه این معاصر دوران در بلکه ،ندارد تازگی

 بوده اقلیم تاثیر تحت آثارشان مستقیم بطور و بودند مسلط و واقف کامال ها،بنا جغرافیایی موقعیت و اقلیم لهمسا به مهندس،

 .هویدا نیست معاصر و مهندسی معماری در امروز له مسا این متاسفانه اما ،است

 باید ،امروز معماریمهندسی ساخت و استیل  در که ستا این شود اشاره بدان است الزم که دیگر مهم بسیار مسائل از یکی

 که کارفرماهایی دخالت .هستند موثر ،اثر یک ایجاد بر دیگری متعدد های مولفهکه  اچر ،انگاشت جدا معمار از را معماری
 زمینه از بسیاری در دانند، می طرح و ایده صاحب را خود ولی ،ندارند ایرانی شهرسازی مهندسی و معماری از تصوری هیچ

 قوانین به توجهی بی و صحیح قوانین وجود عدم و شهری مدیریت ضعف ، هستند ساختمهندسی  تکنولوژی، فاقد ها
 و تولید نظارت، و حضور بدون که ناظرانی و هستند ای کلیشه تقلیدهای معلول ،نازل قیمتهای با تجربی معماران موجود،

 ،ها خراش آسمان ها، آمیزی رنگ ها، برق و زرق که سرانجام مردمی و کنند می تایید را ساختمان مربع متر هزاران ساخت
 ما امروز ساخت معماری واقعی دنیای دهندگان شکل کنند، می استقبال آنها از ناآگاهانه و کند می خیره را چشمانشان

 و مهندسی ساخت معماری آموزش بحران بود خواهیم آن شاهد پس این از که یدیگر مهم عوامل از یکی .هستند

 اندیشه صاحب و آزموده کار ، مجرب همگی کشورو مهندسی ساخت  معماری اساتید تاکنون زیرا .باشد می دردانشگاهها
 و تجربه با اساتید از خالی دانشگاهها ،بعد به سالها این از و نده ارسید بازنشستگی سن به آنها همه متاسفانه اما ،نده ابود

 ،شود می لغزش دچار ،کشور آکادمیک و ساخت معماریسبک  بار این و بود خواهد تجربه بی و جوان مدرسان پذیرای
  .کرد خواهیم تجربهدهه های نه چندان دور  تا حداکثر را آن ناگوار نتایج بطوریکه

 

 پیشنهاداتنتایج و 

 است جریانی مدرنیته زیرا کند، انتخاب را مدرنیته یا سنت که است نایستاده راهی دو این سر بر کنون تا ملتی و دولت هیچ

 اما .نده اکرد برخورد درست قضیه این با شناختند می را خود مکان و زمان که کشورهایی فقط و افتاده اتفاق ناچار به که
 هویت .شد سرگردانی دچار ،و مهندسی ساخت معماری جمله از ها زمینه از بسیاری در ،ایران ما کشور قبیل از کشورهایی

 ،امری چنین نتیجه که زیرا ،شود محقق آن عناصر بازنمایی و گذشته صرفمهندسی  تقلید طریق از تواند نمی معماری
 هویت به ،آوری نو عین در ،و مهندسی ساخت معماری در باید .بود نخواهد ساخت هنر و فرهنگ و معماری افول جز چیزی

 معماری تکرار گرنه و یافت را اثر خلق درست تکنیک حال، زمان با مقایسه و گذشته به ارجاع تکرار با و یافت دست نیز

 .داشت نخواهد ایران معاصر و مهندسی ساخت معماری هویت احراز جهت در ارمغانی ،و ساخت کاذب گذشته



 و زیست محیط پیش از بیش آلودگی ایران، در مسکونی ساختمانهای در بویژه ،انرژی فراوان نرفت هدر به توجه با امروزه
 سنتی و مهندسی معماری بطن در بسیار های پتانسیل وجود و طبیعی و پاك های انرژی از استفاده سمت به جهانی نیل

 و بومیو ساخت  معماری از استفاده ضمن طراحی، و رفتاری الگوهای در بازنگری با تا دارد می آن بر را ما ، زمین ایران
 :باعث ،زمینه این در پیرو کشورهای تجارب کارگیری به همچنین و روز تکنولوژیک مباحث با آن تلفیق

 المللی بین های عرصه در و مهندسی ساخت ایرانی معماری جایگاه ارتقاء -الف 

 .جهان به ایرانی ساختمهندسی و  معماری از خاص الگویی معرفی و طلبی هویت و سنتی-بومی الگوهای از استفاده-ب

 .جامعه پاکی و سالمت بردن باال و انرژی مصرف در جویی صرفه-ج

  خدادادی منابع حفظ و طبیعی الگوهای با سازگاری-د

 این در طبیعت با سازگار و آورد بوم منابع از ستفادهو ا تاریخی بقهاس و ها پتانسیل وجود با ،مفهوم این به رسیدن وشویم 
مهندسی ساخت و  و سنتی معماری مصادیق و مفاهیم بازخوانی و مطالعه با است کافی تنها نیست و ذهن از دور ،بوم و مرز

 و طبیعت با انسان همسازی از ،نوین الگوی به پیشرفته تکنولوژی و جهانی روز مباحث با آن تلفیق و ضعف نقاط یافتن
 . برسیم خویش پیرامون محیط

از معماری و مهندسی ساخت  الینفک جزئی ،باال تراکم با کنونی فشرده بافتهای در سبز فضاهای از استفادههمچنین 

 با تواند می ایرانی و مهندس معماراز طرفی،  .دهند می انجام را تصفیه عمل واقع در،  سبز کانونهای این .شود می محسوب

 که عنصری باشد، نیاز این جوابگوی راحتیه ب ،مرتبه بلند ساختمانهای با ها باغچه گودال یا سنتی مرکزی حیاطهای تلفیق
 بزرگ مقیاس در را طرحها این ،فراتر نگاهی با توان می ضمن در .شود می احساس بزرگ شهرهای در بویژه آن وجود عدم

 طبیعت با همسازو مهندسی  سنتی معماری از هایی واره الگو به تبدیل را ما شهری مراکز و کرد اجرا نیز شهری حد در و
 .کرد

 شد سازی شهر مهندسی و معماری عرصه به ندیده آموزش و ناآگاه افراد ورود مانع است مقدور که جایی تا باید ،آن بر عالوه
 و آگاه افراد از بسیاری و گذاشته سرپوش متخصص افراد توانایی و ای حرفه اخالق بر آنها کاری ندانم و مهارتیکم  زیرا ،

 و مدیریت کار سازو در تغییر و مقررات و قواعد در تغییر و درست ریزی طرح یک با .راند می حاشیه به را امر این متخصص
 طرز چنین و یابد می پایان کشور در سازی انبوه عبارتی به یا و کالن ساز و ساخت غلط سیستم ساختمانها، نمودن بیمه

 با منطبق شناسی جامعه تازه مدلهای که است اقدامات این با .نماید می کنترل را ساز و ساخت مهندسی مقوله ،برخوردی
 و جدید سازی شهرساخت  و معماری یک ظهور برای را راه ،آن اجتماعی تشکیالت که آمد خواهد به وجود کنونی جامعه

  .کرد خواهد باز جامعه ، بهمناسب

 

 

 



 :ها نوشت پی

و  معماری که شود می اطالق پهلوی ابتدای و قاجار اواخر دوره معماری سبک به ایران در التقاطی و مهندسی معماری -1

 از نمادهایی یا ابعاد با غربی پستالی کارتیا مهندسی ساخت  معماری یا دارد غرب معماری  از ای پوسته ما سنتی ساخت

 .است شده ادغام ما سنتی معماری

 می شامل را 1914 سال یعنی اول جهانی جنگ اوایل تا 1880 دهه ازنیمه معماری ،اولیه مدرن و مهندسی معماری -2

 فرهنگ و اقلیم به توجه بدون ،جدید مصالح از استفاده و جهان کل برای واحد نسخه پیچیدن آن های شاخصه از و شود

 .باشد می ساخت

International Style-3  

Green Architecture-4 

Sustainable Architecture-5 
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