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چکـیده
فرم یکي از مفاهيم بنيادین در معماري معاصر ایران است که معماران ایران زمين از گذشته هاي دور تاکنون تالش کرده
اند آن را در آثار معماري خود به کار گيرند .به وجود آمدن گرایش هاي جدید در معماري باعث شده توجه به فرم ،در
معماري معاصر نيز امتداد یابد .در این راستا ،نوشتار حاضر به مفهوم فرم و جایگاه ان در معماري معاصر پرداخته است و
هدف از نگارش این مقاله بيان هویت و اثر بخشي به معماري معاصر ایران با بررسي مفهوم و جایگاه فرم ،با بررسي و
تحليل مجموعه فرهنگي،هنري  0220در مهاباد به عنوان نمونه موفق در این زمينه معرف کرده ایم.

واژگـان کلـیدی :معماري معاصر ایران ،مفهوم فرم ،مجموعه فرهنگي،هنري 0220

 -0کارشناس ارشد معماری؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)24 :زمستان  ،0711جلد دو

شکل گيري فرم در معماري نه تنها از شرایط محيطي ،عملکرد ،سازه ،اقليم و متاثر است بلکه نظام ارزشي ،اعتقادات و ایده ها
نيز از عوامل شکل دهنده آن محسوب ميشوند .فرم بيان کننده نظام ارزشي است و از مسائل بنيادین معماري به شمار مي آید به
تعریف یورگ گروتر ،چنانچه سبک را در معماري نمودي مجسم از نظام ارزشي تعریف کنيم که اساس فرهنگ را پي ميریزد ،به
تبع آن معماري را مي توان نتيجه جستجوي بهترین فرم تعریف کرد که بيان کننده نظام ارزشي حاکم است 0.صاحبنظراني چون
فيليپ درو 3با مقایسه کردن زبان و فرم ،وجود کلمات را در زبان با وجود نقوش اوليه و فرمهاي پایه براي به وجود آوردن مطلق
زبان فرم مشابه دانسته اند .فرمها به عنوان عالئم بصري قابل تغيير ،به وجود آورنده زبان یک فرهنگ هستند که محتواي معنوي
یک فرهنگ را نشان داده و به آن پایداري مي بخشند2.با وقوع انقالب اسالمي در سال  0277و تحوالت گسترده سياسي-
اجتماعي ناشي از آن ،گسستي ميان روند معماري پيش و پس از انقالب حادث شد .در واقع ظهور دیدگاه هاي جدید که از آرمان
هاي فرهنگي ،ملي و دیني نشات گرفته بودند از نخستين عواملي بودند که معماري و شهرسازي را متحول کردند.تغيير در نظام
آموزشي ،توقف بسياري از سرمایه گذاري ها در امور عمراني ،تعطيل شدن بسياري از دفاتر مهندسين مشاور ،مهاجرت تعدادي از
اساتيد و مهندسان به خارج از کشور و جنگ هشت ساله ایران و عراق از دیگر وقایعي بودند که معماري و شهرسازي را تحت
الشعاع قرار دادند .در هر حال تالش جهت کسب هویت ایراني -اسالمي در کليه امور فرهنگي و از جمله معماري و شهرسازي از
مهم ترین پيامدهاي این تحوالت است که به اشکال مختلفي در معماري پس از انقالب بازتاب یافته است .وجود تنوع و کثرت و
دیدگاه هاي گوناگون از خصوصيات معماري سالهاي پس از انقالب بویژه دهه  0270است .در این رابطه گرایش هاي گوناگوني را
مي توان از هم مت مایز کرد و بدین جهت در این نوشتار سعي شده است با بررسي این گرایش ها به سؤاالت مطروحه در ذیل پاسخ
داده شود و در انتها با شناسایي عوامل مؤثر بر انتخاب فرم و مفاهيم آن در معماري ابنيه عمومي در سال هاي  ،۵7-02۳0ضمن
ارائه تصویري از معماري یک دوره ،بستري براي ریشه یابي بخشي از مشکالت کنوني معماري کشورمان فراهم شود.

 -1-1سواالت تحقیق
سواالت مطرح شده عبارتند از :الف) فرم به کار رفته در ابنيه عمومي چيست؟ این فرم از چه عناصري تشکيل شده و داللت بر
چه محتواهاي معنایي دارد؟ ب) آیا مفهوم فرم نمودار ارزش هاي سنت است؟ در غير این صورت از چه نظام ارزشي نشات گرفته
است؟ ج) هویت و فرهنگ ایراني در فرم ابنيه عمومي چگونه تبلور یافته است؟ د) چه عواملي در به وجود آوردن این مفهوم نقش
داشته اند؟ عملکرد ،سازه اقليم و یا ارتباطات شهري؟

 -2روش تحقیق
این پژوهش با رویکردي کيفي و با استفاده از شيوه توصيفي ،به دنبال ارایه ميان اثربخشي فرم و معماري معاصر است .از این
رو با بهره گيري از ادبيات موضوعي گرداوري مطالب درباره هویت بخشي و اثرگذاري فرم در معماري معاصر ایران است .بطور کلي
هدف اصلي پژوهش شناسایي و ترسيم الگویي براي نقد معماري معاصر ایران مبتني بر تحليل انتقادي گفتمان است به گونه اي که
بتواند با مقایسه آثار معماري معاصر با یک اثر معماري فاخر ،نقاط قوت و ضعف اثر معماري را به نمایش بگذارد .در نهایت با
استنتاج از نظریات مطرح شده مسئله هویت در معماري ایران و الگوهاي سازنده جایگاه آنها در هویت یابي و موثر بودن فرم در
معماري معاصر ایران تحليل شده است.

 -3فرم
فرم یکي از اصطالحات کليدي است که استفاده از آن در مباحث هنري بسيار رایج است ،به گونهاي که ميتوان آن را یکي از
مهمترین مفاهيم پایهاي هنر در نظر گرفت .با شنيدن یا مشاهده فرم ،از این واژه یک مفهوم محسوس مشترک بين عموم استنباط
ميشود .اما ارائه تعریفِ دقيق و تحليلي آن با بياني صریح دشوار است .کمتر اصطالحي را ميتوان یافت که به اندازه فرم دوام یافته
باشد .این اصطالح از زمان روميها تاکنون به کار رفتهاست و کمتر اصطالحي تا این حد بينالمللي است .واژه التيني  formaبه
بسياري از زبانهاي امروزي راه یافتهاست؛ در زبانهاي ایتاليایي ،اسپانيایي و لهستاني و روسي به همان صورت به کار ميرود ،و در
زبانهاي دیگر با اندکي تغيير همراه است( .رامين)02۵7،
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 -1-3مفهوم عامه فرم
مفهوم فرم نزد عموم مردم همچون مفاهيم بنيادیني چون فضا ،هستي و زمان جزو بدیهياتي است که هرکس عالوه بر
ارتباطي که در چارچوب ادراک خود از جهان و محيط زندگي با آنها دارد ،در حيطهتخصص و فعاليت حرفهاي خود نيز به گونهاي
خاص و از زاویهاي ویژه آن را تبيين ميکند .به عالوه بازبودن حيطه معنایي «فرم» و امکان به وجود آمدن سوءتفاهم در درک
مفهوم این واژه اساسي ،ضرورت پرداختن به وجوه مختلف معنایي آن را تأکيد ميکند(.کالينسن)02۵7،

 -2-3فرم در معماری
فرم از جمله مفاهيم بنيادین معماري است که علي رغم متعارف بودن و گستردگي کاربرد ،کارآیي این مفهوم در گفتمان
معاصر از سوي برخي متفکرین به چالش کشيده است« .آدریان فرتي» پيدایش نگرش شکاک به فرم را در ربط با پيچيدگي و ابهام
این مفهوم و کاستي هاي آن در پاسخگویي به دغدغه هاي امروز معماري ارزیابي کرده است)Forty, 2000( .

 -4معماری معاصر ایران
سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)24 :زمستان  ،0711جلد دو

معموالً در غرب به ویژه در اروپا براي یافتن ریشههاي معماري معاصر ،دورهاي از نيمه دوم قرن هجدهم (سال  ،07۳0آغاز
انقالب صنعتي) تا اوليل دهه قرن بيستم را مورد بررسي و مطالعه قرار ميدهند .از این پس را آغاز معماري معاصر یا معماري مدرن
که جنبش مدرن در آن تقریباً شکلي جهاني به خود ميگيرد ،ميدانند و علل اصلي پيدایش معماري مدرن را ناشي از تغيير سليقه،
پيشرفتهاي ساختماني چه از لحاظ علمي و فني همين طور در نظریهها و نگاههاي جدید به جهان ،قلمداد ميکنند( .هاشمي،
 )0270حال ،اگر بخواهيم روند بررسي باال را در مورد معماري معاصر ایران به کار گيریم با نيمه نخست قرن دوازدهم (دقيقاً سال
000۵شمسي) مصادف ميشویم ،یعني دوران حکومت افشاریه ،ولي آگاهي از تاریخ کشورمان کافي است تا بدانيم در این دوران نه
تنها از انقالب صنعتي خبري نيست ،بلکه هنوز از آثار آن نيز به کلي مصون هستيم .در جستجو براي انتخاب تاریخ و مبدأ این
قضيه ،پِي ميبریم که تا اواسط دوره قاجاریه ،معماري و هر آنچه که به آن مربوط ميشد در نوعي پيوستگي و به صورت
مجموعهاي واحد ،قابل درک و تحليل است .با این امر اشکال ،فرمها و روشهاي مختلف طرح و اجراي ساختمانها توسط صاحب
کاران و معماران با شرایط مختلف زمان و مکان تغيير ميکردند ،ولي تمام مراحل کار از توازن و تناسبي مستحکم بين جامعه و
معماري حکایت دارد .تنها در جزئيات است که بر اثر سليقه معماران یا خواست صاحب کاران ،تغييراتي به چشم ميخورد .بدین
ترتيب ميتوان گفت که تغييرات یا تفاوتها در سطح بيان معماري است .تا این زمان معمار را نميتوان از جامعه منفک کرد ،معمار
نيز یکي از اعضاي جامعه است و در تقسيم کار گروهي ،مانند همه در حيطه خواستها و نيازهاي جامعه فعاليت دارد .الزم به ذکر
است که مسائلي نظير رابطه معمار و جامعه ،یا وظيفهاي که جامعه بر عهده معمار نهاده است مباحثي هستند که دوره اخير مطرح
شدهاند( .فالمکي)02۵۳،

شكل  –1الگوی تحلیل انتقادی گفتمان میان معمار و مخاطب و جایگاه فرم و تولید یک اثر (مأخذ( ، :فالمكی)1831،

 -5گرایشهای معماری
گرایشهاي معماري را مي توان به شرح زیر بررسي کرد:
احياگرایي :از سال هاي  02۳0تاکنون ،گروهي از معماران در تالش براي احيا و ترویج فرهنگ و ارزشهاي اسالمي ،از فرم ها،
اشکال و تزئينات به کار رفته در معماري اسالمي ایران چون گنبد و قوس ،مقرنس و کاربندي که با فنون جدید ساخت و مصالحي
چون آهن و بتون اجرا شده اند ،در طرح بسياري از بناها تقليد مي کنند .دسته اي از این ابنيه مانند حرم حضرت امام خميني
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( ،)02۳۵مسجد دانشگاه صنعتي شریف ( 0 )027۵تقليدي کامل از الگوها و اشکال رایج و مرسوم در معماري اسالمي ایران
محسوب مي شوند .در گونه اي دیگر از بناها مانند موزه و کتابخانه اسالمي در مشهد و مسجد الغدیر 7در تهران با استفاده از
مصالح خاصي چون آجر ،کاشي و کاربرد عناصر تزئيني همچون قوسهاي جناغي ،مقرنس ،کاربندي و کتيبه هایي از آیات قرآن به
احيا روحيه اسالمي در بناها تالش شده است ،ضمن آنکه روابط شهري و پالن بناها به گونه اي مدرن انتظام یافته است .آنچه در
این بناها جالب توجه است تقليد صرفاً شکلي از فرمهاي تاریخي معماري ایران است که ضمن به حداقل رساندن ارتباط فرم با
عواملي چون سازه و محيط شهري پيرامون فرم را به پوسته اي جهت تبليغ و ترویج فرهنگ و ارزشهاي اسالمي تنزل داده است.
دیگر آنکه انفصال زماني و مکاني اشکال و فرم هاي به کار رفته در این گونه بناها از دیگر بناهاي هم عصر خود قابل توجه مي
باشد(گروتر .)0277،بویژه این امر در چالش با نظریات مطرح شده در رابطه با هماهنگي معماري آثار با محيط قرار ميگيرد .دیگر
آثار هنري چون آثار ادبي ،موسيقي و تصویري در مکان ها و زمان هاي منفصل از مبدا تولد اثر با جابجایي و باز آفریني مي توانند
ظ هور یابند و مسائلي از این دست موجب تغيير مشخصات زیبایي شناختي اثر نمي شود وليکن این امر در مورد آثار معماري صادق
نيست .باز آفریني اثر معماري بدون توجه به محيط و روح دوره و به صرف تقليد به منزله رکورد هنري و فقدان خالقيت است که
طبيعتاً جایگاهي معتبر در معماري معاصر ایران به دست نمي آورد( .تاتارکيه ویچ)02۵0 ،
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 -6معماری مدرن
مکتب مدرنيسم نافذترین جریان معماري غربي است که از ابتداي عصر پهلوي تاکنون در معماري معاصر ایران رواج داشته
است .معماري مدرن پس از انقالب در رابطه با گرایشهاي اقتصادي ،امکانات اجرایي و ضوابط و مقررات ساختمان سازي شکل
گرفت و ساختمان هایي کارآمد و منطبق با شرایط روز متأثر از آن به وجود آمدند .این ساختمانها ضمن تبعيت از اصول بنيادین
معماري مدرن غرب همچون عملکردگرایي و رعایت سادگي با کاربرد فراوان شيشه در سطوح خارجي ساختمان و استفاده از مصالح
متنوع رنگين از بناهاي مدرن ماقبل خود متمایز مي شوند در این رابطه به اداره مخابرات در یوسف آباد ۳بناي کتابخانه ملي
( 7)0270و همچنين بسياري از بناهاي تجاري و اداري در تهران مانند فروشگاههاي زنجيره اي شهروند مي توان اشاره کرد.
(صارمي)02۵3،

 -7التقاط گرایی متاثر از پسامدرنیسم در معماری غرب
در اواسط دهه  02۳0متاثر از جریانات معماري پسامدرن در غرب ،معماري التقاطي خاص این دوران به وجود آمد .در واقع
تعدادي از معماران در تالش براي طرح معماري منطبق با جریانات روز که پاسخگوي گرایش هاي سنت گرایانه داخلي باشد،
عناصر معماري ایراني و معماري پسامدرن غربي را به گونه اي التقاطي با هم ترکيب کردند که حاصل آن به وجود آمدن طيف
متنوعي از این نوع معماري بود:
 )0التقاط گرایي با تاکيد بر معماري دوره قاجار :گروهي از ساختمان ها از معماري پسامدرن نئوکالسيک و معماري دوره قاجار
تاثير پذ یرفتند .در واقع گروهي از معماران و طراحان در جستجوي زباني مشترک ميان مفهوم فرم در معماري نئوکالسيک و
معماري ایران با رعایت تقارن ،هندسه ،تناسب ،اشکال منظم هندسي در پالن ها و رعایت تقسيمات سه بخشي (پایه ،بدنه ،تاج) و
استفاده از عناصر تزئيني معماري هر دو فرهنگ در نماها به خلق معماري ترکيبي دست زدند .ساختمان دفتر کار نمایندگان مجلس
در تهران ( ،۵)02۳۵دانشکده مهندسي دانشگاه امام خميني در قزوین و اداره جهاد کشاورزي در اصفهان ( 9)027۵از مصادیق بارز
این گرایش هستند( .المپونياني)02۵3،
 )3التقاط گرایي متاثر از پسامدرن تاریخ گرا :در گروهي از ساختمان ها تلفيق معماري مدرن و معماري سنتي ایران مورد توجه
قرار گرفت .گاه ساده گرایي معماري مدرن و به وجود آوردن ترکيبات حجمي واضح و قدرتمندانه با رعایت ویژگي هاي محيطي
مدنظر قرار مي گرفت که حاصل آن شکل گيري ساختمان هایي چون مرکز فرهنگي شهر کرمان و مجموعه مسکوني جلفا در
اصفهان  00بود.و گاه با تکرار عناصر سنتي ایران چون قوس ها ،بادگيرها ،گنبدها و نيم گنبدها و استفاده از ترکيبهاي آجرکاري
متنوع بعضاً در کنار قابهاي فضایي 00به ایجاد روحيه متنوع و ایراني ولي در نهایت التقاطي در بناها تالش مي شد که در مجموعه
هایي چون مجموعه ورزشي – تفریحي ونک ( ،03)0272مرکز فرهنگي دزفول ( 02 )027۳و دبيرستان دخترانه در کاشان  00خود
را نمایان ساخت.الزم به ذکر است که در زمينه معماري متاثر از پسامدرن تاریخ گرا چند اثر از اهميت ویژه اي برخوردار هستند.
طراحي مجموعه فرهنگستان هاي ایران ( 07 )0272و مجموعه ورزشي در رفسنجان ( 0۳ )0272به طراحي سيد هادي ميرميران از
نمونه هایي هستند که در آنها با تکيه بر الگوها و مفاهيم بنيادین معماري گذشته ایران به خلق معماري با هویت ایراني تالش شده
است .مثال در مجموعه ورزشي رفسنجان با بهره گيري هنرمندانه از الگوها و اشکال معماري کویري ایران (طرح یخچال هاي

قدیمي) و انطباق آنها با عملکرد و شيوه هاي ساخت امروز ،بنایي ماندگار و هماهنگ با اقليم کویري ایران به وجود آمده است.
(المپونياني)02۵0،
 )2پسامدرنيسم تقليدي :تعدادي از ساختمانها فقط فرمهاي معماري پسامدرنيسم غربي را در ایران منعکس کردند که در این
رابطه به بسي اري از ساختمانهاي مسکوني ،تجاري اداري در تهران و دیگر شهرها همچون برج اداري آرميتا 07و شرکت هواپيمایي
ایران ایر 0۵در اهواز ميتوان اشاره کرد که به لحاظ فرمي تقليد نسبتاً کاملي از نمونه هاي غربي هستند و ارتباط مفهومي با زمينه و
محيط اطراف خود برقرار نميکنند و با وجود اینکه ظاهراً متاثر از معماري پسامدرن هستند ولي باطناً اصول اوليه معماري پسامدرن
را نفي مي کنند( .هاشمي)0273 ،
 )0پسامدرنيسم عامه گرا :شکل عاميانه معماري پسامدرن در شيوه معماري بساز و بفروش شدیداً رواج یافت .این امر که از
عدم تحول در فن ساخت و نقصان قوانين و ضوابط نشأت گرفت ،زبان ترکيبي این معماري را به ابزاري براي رونق بخشيدن به
بازار کاذب و منفعت پرستانه سوداگران زمين و مسکن در شهرها تبدیل کرد و حاصل آن رواج یافتن معماري پرزرق و برق و بي
ارزشي است که به گونه اي ناشيانه از بيشتر سبک هاي معماري دنيا الگوبرداري مي کند .بسياري از بناهاي مسکوني بویژه
ساختمانهاي بلندمرتبه مسکوني در تهران همچون برج کوه نور و بسياري از برج هاي احداث شده در منطقه الهيه و فرمانيه در این
طيف قرار مي گيرند( .صارمي)02۵7،

در ارتباط با دل مشغولي تازه ایرانيان براي تعریف جایگاه صحيح معماري اسالمي ایراني در جهان پسامدرن ،دیدگاههاي
مختلفي در معماري مطرح شدند .در واقع تاثيرات فزاینده ادبيات ،مربوط به فلسفه زباني ،ساختارگرایي و پساساختارگرایي بود که با
به چالش گرفتن الگوهاي پوزیتيویسم09تمدن غرب ،نوعي التهاب فکري را در جامعه معماران ایراني برانگيخت( .هاشمي)027۵،
نگرش علمي -کاربردي مجرد از محيط از گرایش هایي است که در این رابطه به وجود آمد و مهم ترین ویژگي هاي آن از قرار زیر
هستند:

 -9ایجاد گفتگو میان معماری ایران و معماری جهان
اگر در عصر پهلوي ایرانيان به دستاوردهاي تمدن غرب به عنوان الگو نگریستند و تقليد نسبتا مطلق ،از طرح هاي غربي اصلي
ترین ویژگي معماري متجدد ایراني بود و اگر در طي سال هاي پس از انقالب ،معماران ایراني در تالش براي کسب هویت
فرهنگي به احياگرایي و التقاط گرایي رو آوردند ،اکنون گرایشي در بين معماران در حال شکل گرفتن است که با تحليل هاي
گسترده و نقدهاي دقيق در جهت شناخت واقعي فرهنگها قدم برمي دارد و راه چاره را در باز شدن افکار به سوي جهان مي
بيند.بدین مفهوم که دستاوردهاي تمدن غرب را نه به عنوان الگو بلکه به عنوان ميراث بشري مي نگرد و از آنها براي «معاصر با
مردم زمانه خود بودن» یا «جهاني شدن» استفاده ميکند و در این راه با بهره گيري از اطالعات فکري و امکانات تکنولوژیک عصر
امروز و الهام از اصول جاودانه معماري ایراني ،به بيان انتزاعي یا استعاري معماري ایراني مي پردازد .به نظر مي رسد این دوران
جدید از روند معماري معاصر ایران ،که جستجوگر جوهره اصولي و بنيادین آثار جاویدان معماري ایران در بياني تازه و نو در شکل
گيري هاي کالبدي است ،ميتواند آثاري شاخص تر از قبل ارائه کند( .هاشمي )0270 ،شاید بتوان مجموعه ورزشي رفسنجان ،پارک
جمشيدیه باغ فردوس ،سفارت جمهوري اسالمي ایران در برلين ،اقامتگاه اجالس سران کشورهاي اسالمي در سعدآباد ،سفارت
جمهوري اسالمي ایران در استراليا و مجموعه مسکوني جلفا در اصفهان  30را سرآغاز هایي براي این جریان به حساب آورد.
جریاني که انتظار ميرود در سال هاي آتي اصلي ترین گرایش معماري معاصر ایران باشد( .فالمکي)02۵0،
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 -8ظهور گرایش های خاص

 -10مجموعه فرهنگی-هنری خانه 1330
نام :خانه  /0220آدرس :استان آذربایجان غربي ،مهاباد ،خيابان وفایي ،سوم غربي ،پالک  / 39دفتر معماري :گروه معماري
کاني سواران /معمار مسئول :محمد کاني سواران /تيم طراحي :گل نسا متحد ،مجيد کاني سواران ،فاطمه حسنلو ،عاطفه پرنده/
تاریخ /0299-029۵ :مساحت زمين 337 :مترمربع /مساحت زیربنا 370 :مترمربع /نوع :بازسازي ،فرهنگي /سازه و تاسيسات :دفتر
معماري کاني سواران  /اجرا :شراره مسرور /نظارت :دفتر معماري کاني سواران /کارفرما :شراره مسرور /جایزه :رتبه سوم جایزه
معمار در بخش بازسازي.0000 ،
مجموعه فرهنگي-هنري خانه  0220در شهر کردنشين مهاباد از خانه اي با قدمت بيش از  70سال و با مساحت تقریبي 300
مترمربع ،آغاز شد .این خانه تا پيش ازین با کاربري مسکوني به حيات خود ادامه ميداد و سابقه متفاوتي در پيشينه خود دارد،
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بخشي از ساختمان قدیمي  70سال پيش ساخته شده است اما در مراحل بازسازي ،سرنخ هایي پيدا شده است که نشان مي دهد
خشت هاي موجود در برخي دیوارها مربوط به بيش از  000سال است .طي بيش از هفت دهه گذشته ،با توجه به تغيير شيوه
زندگي ،مالکان به منظور برآوردن نيازهاي خود برخي از قسمتها را از ساختمان حذف یا اضافه کردند .کاربري جدید خانه جهت
حفظ بنا و خلق فضایي جدید جهت گسترش فرهنگ و هنر کردستان با حمایت و سرمایه گذاري بخش خصوصي که توسط یک
خانم راهبري ميشود بار دیگر پا به عرصه حيات گذاشته است)www.evolo.ir( .
نقطه قوت پروژه تقسيم بندي خالقانه فضاها وتعریف کاربري ها در روند طراحي بود تا فضاها تعریفي جدید و متفاوت از
گذشته خود داشته باشند .به عنوان مثال ،ژیرخان که در دورانهاي گذشته ،در فصل زمستان کاربري و جنبهي سکونت داشته و با
گذر زمان تغيير کاربري داده و تبدیل به انبار شده بود اکنون با افزایش ارتفاع به عنوان فضاي اصلي گالري احيا شد .تمام المان
هایي که از بنا حذف (مانند انبار) یا اضافه شده است (مثل سایبان و پله ها) صرفاً به عنوان تسهيل در استفاده بهينه از فضا و یا
جهت پاسخ به شرایط اقليمي و کنترل و هدایت نزوالت جوي بوده است .کاربري ها باید متنوع و ناهمگن مي بود تا ترکيبي از
عملکردهاي متنوع را ایجاد کند وپاسخگوي نيازهاي امروز این منطقه باشند بنابراین این مجموعه به دو بخش کافه و بخش
فرهنگي /هنري تقسيم گردید که در ارتباط با یکدیگر به فعاليت ميپردازند .با عبور از داالني به طول  02متر به حياط مرکزي
خانه مي رسيم که به عنوان هسته مرکزي انعطاف پذیر و سرویس دهنده عمل مي کند و ترکيبي از فضاهاي ثابت و متغير نظير
سِن موسيقي و فضاي نشيمن جمعي را گرداگرد خود جمع کرده و مخاطب را از هسته مرکزي بنا به ترتيب به ژیرخان ،فضاي
هاي گالري و در نهایت ورودي کافه و تماشاخانه هدایت مي کند.
بخش فرهنگي-هنري در این خانه که به عنوان هسته اي براي تولد تجربههاي نوین جمعي است .با ورود به خانه ،0220
سن موسيقي در همجواري با حياط مرکزي ،محلي دنج براي صداي گوش نواز موسيقي کردي که با هدف حمایت از زنان خواننده
یا نوازنده کرد شکل گرفته است .براي جواناني که بيست سالي هست از داشتن سينما در شهر خود محروم مانده اند ،در جوارکافه
فضاي کوچکي با عنوان تماشاخانه براي نمایش فيلم اختصاص داده شده است.
با توجه به نبود فضاي گالري در این شهر  0سالن اصلي این خانه جهت حمایت از هنرمندان در نمایش یا فروش آثارشان
اختصاص داده شده است و حمایت ویژه اي از زنان و گروه هاي آسيب دیده اجتماعي مانند زنان زنداني انجام مي دهد .و در
نهایت کافه رستوران ایجاد امکاني براي چشيدن طعم منحصر به فرد غذاهاي کردي طبخ شده با سبزیجات محلي با در اختيار
داشتن کارکنان خانمي که علي رغم محدودیت ها و نگاه سنتي به کارکردن خانم در فضاي کافه ميخواهند الگویي براي دیگر
دختران جوان منطقه باشند؛ و همچنين کتابخانه کوچک در فضاي کافه فضایي جهت به اشتراک گذاشتن کتابهاي مرتبط با هنر و
ادبيات فراهم آورده است .بام این خانه نماد روح مدرن و کاربرد امروزي این مجموعه در کالبد سنتي بنا است که در آینده براي
برگزاري رویدادها استفاده خواهد شد .شکل ورودي هاي بام برگرفته از ادبيات معماري منطقه مي باشد که یادآور معماري پلکاني
مناطق هورامان مي باشد.
پروژه خانه  0220سعي مي کند روش ساختي را پيشنهاد کند که اهداف زیر را محقق کند:
 -0ساخت ارزان و استفاده از مصالح محلي که به لحاظ اقتصادي به سود کارفرماست به شکلي که پالت مصالح ساختمان به
ساختمان قدیمي اداي احترام مي کند وهزینههاي حمل را پایين مي آورد.
 -3استفاده از یک نوع متریال (سيمان) با سه تکنيک خاص به منظور کنترل هزینه ها و ایجاد زیبایي بصري و نياز نداشتن به
نيروي متخصص اجرایي براي هر شيوه.
 -2حفظ و تقویت الیه هاي گذشته و اضافه کردن الیه جدید.
 -0بازسازي و استفاده مجدد از بناهاي قدیمي به جاي از بين بردن آنها .به عبارت دیگر ،ما سعي کردیم به جاي بيشتر
صحبت کردن ،بيشتر گوش دهيم .گوش دادن به نيازهاي مشتري و جامعه آن و همچنين آنچه ساختمان از بستر خود مي گوید .با
انجام این کار ،قصد داشتيم ساختارهاي اضافي را به عنوان یک الیه مهم تاریخي و به عنوان تجسم حياتي زندگي مدني معاصر
مهاباد که اغلب نادیده گرفته شده است ،بشناسانيم.
 -7توجه ویژه به احياگري و معماري گذشته و باز زنده سازي فضاهاي موجود)www.archdaily.ir) .

 -11چرا این پروژه ارزشمند است
مهاباد شهري است که هنوز مغازه هاي مربوط به اصناف هنري موقتا فراموش شده (مثل آموزش خوشنویسي) دیده ميشود و
"هژار" نام مقدسي در بين دوستداران فرهنگ و هنر است .تيم طراحي سعي کردند سبک جدیدي را ایجاد کنند که ریشه در تاریخ
 ،فرهنگ و هنر شهر دارد .شهر مهاباد که به دالیل فرهنگي و اقتصادي در مقایسه با شهر هاي مجاور خود تا امروز شاهد کوچ
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کمتري از ساکنانش به شهرهاي بزرگتر بوده است و داراي ميزان افراد باسواد و هنرمند زیادي است ،که رفته رفته با رشد نسل
جوان نياز به فضاهاي فرهنگي و هنري بيش از پيش احساس ميشود.
در شهري که "کافه" با راهبري یک خانم شکلي از سنت
شکني مي باشد نام خانه  0220براي این فضا انتخاب شد.
اولویت مشتري ما مربوط به آزادي و امنيت زنان در یک
جامعه سنتي بود چراکه کافه ها در این شهر فضا ایست مردانه
و زنان فقط بخشي کوچکي از این جامعه هستند و مکان
خاصي براي فعاليت هاي فرهنگي یا هنري براي زنان وجود
ندارد .او مي خواست مکان جدیدي را براي زنان به منظور
تجربه یک سبک زندگي جدید و لذت بردن از حس جدیدي از
تجربه در فضاي فرهنگي ارائه دهد و البته حضور زنان در
فضاهاي فرهنگي هنري را مي توان احتماالً بازخوردي از
حضور آن ها در عرصه هاي اجتماعي دانست.
))/http://www.caoi.ir/fa
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طراح حرم امام خميني محمد تهراني است .مسجد دانشگاه صنعتي شریف توسط مهدي حجت طراحي شده است.
موزه و کتابخانه اسالمي در مشهد توسط داریوش بوربور در سال  02۳۵طراحي شده است .مسجد الغدیر توسط جهانگير مظلوم در سال
 02۳۵طراحي شد .ساز مان حج و اوقاف به طراحي جهانگير مظلوم و فرهنگستان جمهوري اسالمي به طراحي مهندسين مشاور معمار نقش
بناهایي از این دست هستند
اداره مخابرات یوسف آباد توسط آقایان مجيد احمدیان و على مظاهر در مهندسين مشاور آتک طراحي شد و در سال  0277به بهره برداري
رسيد
طر ح کتابخانه ملي توسط سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي وزارت مسکن و شهرسازي با شرکت پنج گروه برگزیده از
مهندسان مشاور برگزار ش د و از ميان شرکت کنندگان طرح مهندسين مشاور پيرراز (یوسف شریعت زاده و محسن ميرحيدر) رتبه اول را
کسب کرد و اکنون در حال بهره برداري است.
دانشگاه عالمه دهخدا در قزوین و دفتر کار نمایندگان مجلس توسط گروه طراحي متشکل از آقایان حسين شيخ زین الدین و ایرج
کالنتري ،مجيد زندیه و دیگر همکاران در مهندسين مشاور باوند طراحي شده است.
آقاي ابوالقاسم بصير این بنا را در سال  027۵طراحي کرده است.
طراح مجموعه مسکوني هشت واحدي جلفا در اصفهان اثر علي اکبر صارمي از مهندسين مشاور تجير بوده است.
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کافي است نگاهي به اطراف بکنيم تا ببينيم که خط غالب در معماري ،خط مستقيم است .معماري معاصر ميخواهد با استفاده
بيشتر خطوط منحني به جاي خط مستقيم خود را از این عادت دور کند .در برخي موارد ،ساختمان کامالً حول خطوط منحني
طراحي شدهاست .در سایر موارد ،هم خطوط منحني و هم مستقيم در همان ساختمان به کار رفتهاست.
نتایج پژوهش تأکيد مينماید الگوهاي موجود در تحليل انتقادي گفتمان ،در نقد معماري نيز قابالستفاده خواهند بود و به کمک
آنها ميتوان به بازتعریف دستگاههاي نقد معماري پرداخت .استفاده از خطوط منحني بر خالف خطوط مستقيم ،فضاهایي ایجاد
ميکند که صرفاً مکعبي شکل نيستند؛ بنابراین ،در معماري معاصر فرد ساختمان را به اشکال گرد ميبيند .معماري معاصر اگر هم از
خطوط مستقيم استفاده کند ،یعني اگر واحد حجم را مکعب بگيرد ،این مکعبها را به روشهاي شگفتانگيزي گردهم ميآورد تا
ترکيب متمایزي از حجمها خلق شود .این ترکيب نيز همانند اشکال گرد ،ایجاد فضاهاي نشيمن داخلي با طرحبندیهاي غيرعادي را
ممکن ميکند .در اینجا این نکته مهم باید توجه شود که مفاهيم و مضامين فرهنگي نباید به صورت مستقيم در مرحله خالقيت
فضایي قرار گيرند و تبدیل به اثر معماري شوند بلکه باید در یک روند خالقيت فکري از یک مرحله تجریدي عبور کنند و به بيان و
یا ایده معمارانه بدل گردند و پس از آن خالقيت فضایي ،تالش خود را در جهت تحقق بخشيدن به این ایده معمارانه آغاز ميکند.
مطالعات صورت گرفته نشاندهنده آن است که بهکارگيري مفهومي مانند معماري سرآمد ،ميتواند دستاویزي براي خلق یک الگو
براي درک آثار معماري و بهخصوص شکلدهي به الگویي براي نقد آثار معماري معاصر باشد؛ مشروط به آنکه موضوع معماري
سرآمد بهعنوان یک گفتمان مورد عنایت قرار گيرد .خانه  0220در این مورد بسيار موفق و شاخص است .ما موفقيت پروژه را با
وجود منابع مالي محدود ،در گرو ایجاد اتمسفري ميدانيم که ،همانطور که کاربران مي گویند این مکان به نقطه اميدوارکننده اي در
شهر تبدیل شده است و به خاطر داشتن آن در شهر خود افتخار مي کنند .مکاني براي مالقات روزانه و همچنين یک مکان نادر در
این شهر براي ایجاد یک جامعه جدید که ترکيبي از نسل هاي جوان و قدیمي است و به تعریفي دیگر احيا بر پایه برقراري ارتباط
شکل گرفته است.

11. Space Frame

 .03مجتمع تفریحي ورزشي ونک کار مشترکي از اسماعيل طالیي و شهریار ایزدي است  .02مرکز فرهنگي دزفول توسط فرهاد احمدي
طراحي شده است
 .02دبيرستان دخترانه توسط مصطفي مقتدایي در سال  0273در کاشان طراحي شده است
 .00طرح مجموعه فرهنگستان هاي جمهوري اسالمي ایران در اردیبهشت  0272توسط سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي وزارت
مسکن و شهرسازي به مسابقه گذاشته شد که از ميان آنان طرح مهندسين مشاور نقش جهان پارس (هادي ميرميران) رتبه اول را کسب
کرد و مهندسان مشاور تجير (علي اکبر صارمي) ،ایوان هشت بهشت (داراب دیبا) ،باوند (حسين شيخ زین الدین و ایرج کالنتري) و معمار
نقش (کامبيز حاجي قاسمي و کامبيز نوایي) به ترتيب رتبه هاي دوم تا پنجم را کسب کردند .پس از اعالم نتایج مسابقه به دالیلي ،طرح
شكل  –8پالن و فضاهای مجموعه )1400 ،http://www.caoi.ir/fa)/
مهندسين مشاور معمار نقش جایگزین طرح اول شد که اکنون در دست اجرا است
شكل  –0سایت پالن و فضاهای مجموعه))1044 ،/ http://www.caoi.ir/fa
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 .07در دي ماه  0272مسابقه اي از سوي معاونت فني و عمراني شهرداري تهران براي طرح موزه مرکز اسناد ریاست جمهوري در رفسنجان
برگزار شد که مهندسين مشاور نقش جهان پارس» رتبه اول را به دست آورد .به دليل انتخاب طرح دیگري براي اجرا به پيشنهاد کارفرما از
ایده این طرح براي احداث یک مجموعه ورزشي در همان مکان استفاده شد که هم اکنون به بهره برداري رسيده است
 .0۳بهروز احمدي و همکاران در مهندسين مشاور شارستان طراحي این بنا را به عهده داشته اند.
17. Iran Air
18. Positivism
19. Concept
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