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 چكیده 
که تقریبا طوری هب شده است.تر بهره گرفته معماری ایرانی اسالمی کم هایدر بناهای ساخته شده از الگو های اخیردر سال

ست. آسیب ویژه اروپاه از معماری کشورهای دیگر ب ه تقلیدیشهرهای بزرگ ساخته شدتوان گفت بسیاری از بناهایی که در می

چنان که باید، در گذار از سنت به مدرنیته رنگ و اند آندهد در حقیقت طراحان امروزین نتوانستنهشناسی این امر نشان می

در این مقاله ببرند. بنابراین  ها بهره ی الزم رابوی معماری و شهرسازی ایرانی و اسالمی را زنده نگه دارند و از آن در طراحی

ها در شهرهای امروزی های آنآن است با معرفی هویت معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی بر لزوم بازخوانی ویژگیسعی بر 

گردآوری داده ها نیز از طریق مطالعات اسنادی بوده است. و  تدوین شده است این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تاکید گردد.

ن این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش است که آثار معماری و شهرسازی امروزه کشور تا چه میزان وام دار هویت همچنی

ایرانی اسالمی و تا چه میزان گرته برداری از معماری و شهرسازی اروپایی بوده است؟ نتایج این تحقیق مبین این امر است که 

اسالمی  -در ایران بر پایه سبک های معماری اروپایی رواج یافته و کمتر هویت ایرانی عمدتاً ساخت و ساز ناشی از مدنیزاسیون

  در آن نمایان است.
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 مقدمه: -1

ی آثار معماری بسیار موثرند. معماری گیرهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی از جمله عواملی هستند که در شکلزمینه

طور مداوم  تاثیر پذیرفته  های مدرنیته، صنعتی شدن و جهانی شدن بهمعاصر ایران در بستری شکل گرفته است که از جریان

وان تاست. میزان استفاده از فناوری در زندگی مردم تغییر کرده و متعاقب آن کالبد و محیط زیست وی را تغییر داده است. می

عنوان نمود گذار به مدرنیته در جامعه ایران از حدود یک قرن پیش آغاز شده است و هم اکنون نیز در جریان است زیرا که 

های مدرنیته را به صورت کامل در اختیار نداشته و از نظر فنی نیز همواره کمبودهای فراوانی وجود گاه زیرساختجامعه ما هیچ

های ساخت گاه به تقلید ظاهری از های موجود در شیوهته است، معماری نیز با توجه به نقصانداشته است. این امر موجب گش

شود ساختمان سازی است نه معماری، رشد شهری است نه معماری مدرن تقلیل یابد. در حقیقت آنچه امروز تولید می

 (.9831:79ندگی فرد و جامعه است)حبیبی، شهرسازی. مراد از معماری و شهرسازی خلق آگاهانه و اندیشمندانه فضا برای ز

شود و سپس نمونه هایی از معماری ایرانی اسالمی و در این مقاله ابتدا به معرفی واژگان و مفاهیم پایه مرتبط پرداخته می

تحلیل و های اخیر طراحی شده و اجرا شده در ایران نظیر برج میالد مورد ها ارائه می گردد. در نهایت نمونههای آنویژگی

 آید.ها به عمل میگیرد و نتیجه گیری نهایی از این بررسیبررسی قرار می

 

 مفاهیم و واژگان کلیدی-2

 منظر شهر -2-1

تلقی کیفیت منظر شهری به مثابه : کیفیت منظر شهری مطرح می باشد« حالت وجودی»به طور خالصه سه نظریه مورد 

تلقی کیفیت منظر شهری به مثابه  .از انسان بعنوان ناظر و مدرک وجود دارد صفتی که ذاتی محیط کالبد شهر بوده و مستقل

مقوله ای کامالً ذهنی و سلیقه ای که توسط ناظر ساخته می شود و هیچ گونه رابطی به ساختار و خصوصیت محیط کالبدی 

و ستد میان خصوصیات کالبدی و  )فنومن( با رویدادی که در جریان داد« پدیدار»تلقی کیفیت منظر شهری به مثابه  .ندارد

محسوس محیط از یک سو و الگوها، نمادهای فرهنگی و تواناهیهای ذهنی فرد ناظر از سوی دیگر شکل می گیرد. در این تلقی 

 .پدیدار شناسانه، مفهوم منظر شهری، مفهومی قابل تفسیر و تاویل است

 هویت -2-2
داند عمید  هویت را حقیقت شی یا شخص می؛ فرهنگ کندفرد یاد میبه عنوان چیستی و کیستی ازهویت  فرهنگ آکسفورد

 وآنچه که موجب شناسایی شخص باشد نیز هویت یعنی  فرهنگ  معینچنین از نظر هم .دکه مشتمل بر صفات جوهری او باش

  شود. باعث تمایز یک فرد از فرد دیگر 

شناسد و به سازد، مکانی است که خود را با آن میرا می انسان است که هویت فردی اور هویت بخشی از شخصیت موجودی ه

 تر از صرف بودن یا تجربه کردن آن مکان برقرار است.  شناساند. در واقع میان فرد و مکان رابطه ای عمیقدیگران می

 گرفته اند. اما طبق تعریف متداول، هویت احساس تعلق خاطر به مجموعه ای مادی و معنوی است که عناصر آن از قبل شکل 

 هویت شهر: -2-3
یکی از نیازهای اجتماع انسانی احساس امنیت و تعلق است. در این راستا هویت و عناصر هویتی در زندگی انسان موجب 

ی شود. هویت در شهر به واسطهآرامش و ایجاد اعتماد به نفس و میل به داشتن تالشی مستمر همراه با احساس  امنیت می
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سوی شهروند شدن که ه طرات عمومی در شهروندان و تعلق خاطر را نزد آنان فراهم کرده و شهرنشینان را بایجاد و تداعی خا

چند که هویت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان آن  کند. پس هرای فعال تر از ساکن شدن صرف دارد هدایت میگستره

د باعث تدوین معیارهای مرتبط با مشارکت و قضاوت نزد تواناست، لیکن فرایند شهروندسازی را تحت تاثیر قرار داده و می

 ناظران و ساکنان گردد. 

 مدرنیته  -2-4
مدرنیته یعنی درک این واقعیت که چیزهایی از  ،کندتبیین میبودلر  نو شدن. نو در برابر کهنه به طوری کهمدرنیته یعنی 

-موقعیت آرامی نیست که در آن همه نگیم. در این صورت، مدرنیته،اند و ما باید با آنها بجزندگی کهنه در زندگی نو باقی مانده

مدرنیته  ای پیروزمندانه زندگی کنند، برعکس،ها خوش و خرم به گونهها و باورهای عمیق از میان رفته باشد و آدمی سنت

آن هم نه در  های تازه زیستن،هاند و تولید شیوی زندگی همراه شدهای که با شیوهها و باورهای کهنهیعنی تخریب مداوم سنت

یک رویکرد عقالنی است  ای جدید است. مدرنیته،هایی امروزی که باز شناسی آنها خود مسئلهبلکه در شکل های قدیمی،شکل

پیش  دهد و غالبا ازیشدنی است که در فکر یا در عالم خارج رخ م نو حرکت پیوسته به جلو است. مدرنیته، که بازتاب آن،

 .دشوریزی شده نیست و به عزم کسی پدید نیامده و به عزم کسی هم عوض نمی برنامه

 سنت -2-5
 با برخورد یوسیله سنت،. است اجتماع مکانی–زمانی سازماندهی با کنش یبازاندیشانه نظارت تلفیق هایشیوه از یکی سنت، 

 تداوم یرشته این و دهدمی جای  آینده و حال شته،گذ مداوم یزنجیره را در خاص یتجربه یا فعالیت هر و است مکان و زمان

 است ممکن ایتازه نسل هر برای زیرا نیست، ایستا یکسره سنت. گرددمی ساختار شونده تکرار هایعملکرد با خود ینوبه به نیز

 در سنت گیرد،می خود از پیش نسل از را فرهنگیش میراث نو نسل که زمانی همان در درست. کند تداعی را دیگر مفهومی

 .گرددمی ملحق اندیشه بعدی نسل به و شودمی تجدید زمان طول

 

 پیشینه -3

برای نفوذ و گسترش معماری ناشی از تفکر مدرنیسم در ایران و به عبارت بهتر برای نفوذ و گسترش و تقلید و تکرار معماری 

 آغاز ایران که از دوره قاجار نی ذکر کرد. رواج معماری بیگانه درتوان دوره قاجار را به عنوان مبدا زماایران می بیگانه )غربی( در

شده بود، پذیرش عالمانه و آگاهانه و نقادانه نبود بلکه این پذیرش ناشی از خود باختگی سران کشور بود که به فرنگ سفر کرده 

دند. لذا در پی احراز هویتی برای و مسحور توسعه صنعتی آنها شده و به نحوی دچار از خود بیگانگی و بحران هویت شده بو

خویش بودند که توسط آن خود را عقب مانده قافله پیشرفت و تمدن ندانند. اما پس از ورود مدرنیته معماری ما بر سر یک دو 

دست رفتن معماری سنتی و  شیفته و دلباخته معماری غرب بود و از طرف دیگر شاهد مرگ و از طرف از یک راهی قرارگرفت،

که چیزی از خودش برای ارائه در دنیای معاصر نداشت. در این زمان بود که ما به صورت پر افتخارش بود، در حالی گذشته

 یش از این از غرب عقب نیفتیم.بزده تصمیم به نوسازی گرفتیم تا پاچه و شتابدست

 

 ثار معماری به مثابه نماد و سمبلآ -4
فته است.  نه فقط سمبل هر دینی، بلکه تفکر هر انسانی یک برگ از این کتاب های بزرگ انسانیت را در برگرمعماری ایده

 "ویکتورهوگو"شود. شامل می وسیع را
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جوییم و از میان آنها کارهایی را را می معماری زنده آن است که معرف صادق زمانه خود باشد. درهمه قلمروهای ساخت آن

ابعیت کرده، با مصالح خردمندانه ساخته شده و با ترکیب متناسب عناصر گزینیم که سخت از کاربری مورد انتظار تبرمی

 "آگوست پره"یافته باشند. ضروری به زیبایی دست

یکی “  معماری ”( و از آنجایی که  1:81بنا به گفته موتیسوس، معماری وسیله واقعی سنجش یک ملت بوده و هست )گروتر، 

 شود. د مناسبی برای مطالعه فرهنگ آن جامعه محسوب میاز مظاهر بیرونی فرهنگ یک جامعه است نما

هر بنایی به عنوان سمبلی از فرهنگ معماری این وظیفه را دارد که یک بینش و تفکر را از طریق شکل ظاهری خود عینیت 

(  از 1992ن)ببخشد و به این ترتیب باز تولیدی خواهد شد برای ارزیابی یک فرهنگ. از این دیدگاه تعریفی که هانس هوالی

صورت هر  ها تجسم یافته است که در اینعنوان نظمی معنوی در ساختمانه کند قابل درک است3 معماری بمعماری می

 .ساختمانی یک شاهد فرهنگی است 

 

 تاثیر هویت بر منظر شهرهای ایرانی -5

هستی  گرشته نیست بلکه حکایتهای گذکند که لزوما مربوط به مرگهستی تمدنی حکایت می معماری از یک موجودیت و

کند و هم چگونه بودن هست. تمدن یک برجستگی ملی است که هم ماندگاری گذشته را بیان می هستی آینده نیز و امروز

معماری تالشی برای از بین رفتن فاصله با گذشته و منعکس کننده استمرار گذشته در  زند. در واقعحال و آینده را رقم می

 (.341 :1:7)عاملی، ستحال و آینده ا

با یکدیگر اشتراک دارند، بدین معنا که اصالت هنر برای آنها  جنبههای تاریخ از یک ترین تمدنترین و مستحکمدرخشان

های معماری ایرانی در دوره هاست.معماری آن های باستانی،تقدسی ویژه داشته است. معیار اساسی برای ارزشیابی تمدن

ای از تجربیات تمدنی هر دوره دارای هویت خاص بوده است. از این رو به گوشهو  های خاص خود را داشتهگیژمختلف وی

 3کنیمباشکوه و تاثیرگذار در ایران اشاره می

تمدن هخامنشی3 نخستین کانون امپراتوری هخامنشی در پاسارگاد است. آنچه که بعدها از شوش به مجموعه معماری  -1-1

شی راه پیدا کرد در قالب یک کاخ بزرگ بود با دیوارهای منقوش به حیوانات اساطیری و نگهبانان، که با خود هنر بین هخامن

الملل آن دوره را هم به ارمغان آورد. در دوره هخامنشی شاهد ترکیب عناصر فراوانی از هنر ایرانی، آشوری، مصری، یونانی 

 وسکایی هستیم.  

 
 3 شهر هخامنشی1شکل 
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تمدن اشکانیان3 پارتیان در شمال خاوری ایران معماری نوینی را تکوین بخشیدند. معماری پارتیان، با ترکیب عناصر  -1-2

 وجود آورد. ه ایرانی و یونانی شیوه جدید و بی نظیری را در معماری ب

 
 ی قشالق در زنجانقلعه 3 2شکل 

 

همراه است و هر چند ادامه هنرهای قدیم ایران و هخامنشی  "مذهبیجهان بینی "هنر ساسانی اساسا با  تمدن ساسانی3 -:-1

و پارتی است و تحت تاثیر جریان های مختلفی که از سمت شرق و غرب به سوی این هنر سرازیر بود شکل گرفته است؛ اما 

 (.3118 1:71ابوذری، )ویژگیهای خاص خود را نیز دارد 

 
 فلک االفالک خرم ابادقلعه 3 :شکل 

  

 معماری اسالمی -6
های معماری محلی از قبیل ایرانی، هایی که به قلمروی دین مبین اسالم پیوسته بودند، سبکدر آغاز دوره ی اسالمی، سرزمین

هایی قرار دادند که حاصل آنها، شاهکارهایی مانند3 مسجدهای بزرگ بیزانسی و قبطی را تحت تاثیر نگرش اسالمی، اساس شیوه

ی جدیدی در ی تکامل یافتهنی اسالم به هر سرزمینی که دست یافت، از هنر معماری آن مرزو بوم به شیوهجهان اسالم شد. یع

های فرهنگی و هنری آن قوم در آن ملحوظ بود و هم تاثیر بینش و روح اسالمی نوعی وحدت را در معماری رسید که ویژگی

 نمود. این آثار به بیننده القا می

آمد. های بنا گیراترین عنصر آن به حساب میترین قسمت، و تزیین و پرداخت رویهتخوان بندی بنا، مهمدر معماری اسالمی، اس

 های تزیینی بنا در این سبک معماری به شمار می آید. به عنوان مثال، مقرنس کاری یکی از شیوه
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رود. از لحاظ تاریخی های ظهور یک حقیقت هنری در کالبد مادی به شمار میترین جلوهمعماری اسالمی یکی از بزرگ

طرف مسلمانان مورد استقبال  از نموده، مفاهیم اسالمی سازگار با را آید که توانست خودشمار میه معماری اولین هنری ب

ری جهان قابل بازشناسی است.  دریک تاریخ معما های معماری درترین شیوهعنوان یکی ازموفقه معماری اسالمی ب .قرارگیرد

ها در قالبی بناهای اسالمی بازشناسی کرد که موجب شده تمامی آن در پویا را توان پیوستاری ارزشمند ومی نگاه جامع نگر

 (.317 :1:7)محمدی نژاد، واحد با عنوان معماری اسالمی در کنار یکدیگر قرارگیرند

 

 :ماریبر مفاهیم مع نآمدرنیته و تاثیر  -7
 فرهنگ روح احضار با هنر واقع یابند. درمی تالقی یکدیگر با هنری هایعرصه در جامعه هر تاریخی و فرهنگی هویت و فردیت

 خواند. اینمی فرا خویش حیات درازای در را سرزمین یک فرهنگی موجودیت همه ،راث کالبد در آن بخشیدن حلول و تاریخ و

 و دگردیسی باززایی، آن،ه هوشمندان اوج که بخشدمی شکل را گویی و گفت خود هنری، ثرا در فرهنگی هایدوره زمانی هم

 (.   1:71دیگران،  و مزداپور)است  فرهنگ پویایی سرانجام

 بطور و گیردمی شکل گوناگونی های تاویل با زمان طی در که است روایی منظومه یک مثابه به بلکه نیست منفعل امری هویت

 جدید است)کاشی عنصر زمان و مناسبات کندمی ویران را هویتی منظومه مداوم بطور که چیزی کرد.  آن برپا را آن باید مرتب

 گرفته سرچشمه خالص و بومی هنری و اصیل فرهنگ یک از که معماریی که کرد اذعان طور این توانمی (.1:71دیگران،  و

 جهانی اینکه ضمن کند.می حفظ را خود مستقل هویت و شودمین باختگی خود از دچار ها فرهنگ سایر با تعامل در باشد

 معنای و هویت سنتی، و بومی فضاهای انحالل و جغرافیایی مرزهای اهمیت کردن رنگ کم مکان، و زمان تولید باز با شدن

 رو این از شود.یم پذیر امکان سنتی مفاهیم و عناصر به بازگشت و هویت بازسازی با آن رفع که کرده ابهام دچار را بومی

 مفاهیم و هاارزش اصالت درک ایران، امروز معماری حدیث نیست، خاص هایمکان هویت رفتن بین از معنای به شدن جهانی

 هایجلوه تغییر و ارتباطات سرعت و شدن جهانی عصر در که پویاست. معماری دارو ریشه معماری یک در تمدنی و فرهنگی

 و تغییر مستلزم فرآیندی است.  بلکه قرارگرفته اعتبار و یابیخویشتن و اصالت از دوری ونچ خطراتی معرض در بشری تمدن

  . ارتباطاست

  از طورهمین . ... و بیهودگی از پرهیز واری، مردم مثل نیست، بردار کهنگی که شودمی ذکر هایی ویژگی ایران معماری برای

همچون  صفاتی توانمی هااین بر عالوه است. شده یاد ایران معماری ارزب های شاخص عنوان وحدت به و کمال تعادل، توازن،

 ایرانیان آثار که مسلمین شهرسازی و معماری در که نیز توازن را و جامعیت و سلم و متانت و وحدت و اعتدال وضوح، ،یروشن

 کرد. یاد است، آن از جزیی نیز

 و معنا به نه مهم این که است بوده پردازی رمز و گرایی نماد ن،معمارا همچون مسلمان هنرمندان اثرهای ویژگی جمله از

 مورد همواره شی هر و چیز هر به دادن معنوی ساحتی معنای به بلکه ،رمعما نمایی خود و اثر بودن غامض و پیچیدگی منظور

 در بررسی اینکه اند. مضافاودهب قائل مثالی و معنوی و آسمانی اصلی ای،پدیده و عملی هر برای و بوده مسلمان هنرمندان نظر

 که نماید مطرح ایرانیان بالتبع و مسلمین زندگی محیط و معماری برای را صفاتی تواندمی نیز ایرانیان فرهنگی و اسالمی متون

 متفاوت فرهنگی و محیطی شرایط و دسترس در امکانات به توجه با آنها تجلی چگونگی تنها و بوده مکان و زمان بی صفاتی

  . بود اهدخو
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 و نیازها از غفلت بدون البته و انسان حیات معنوی ی جنبه بر عمدتاً که استنی ایرانیا معماری هایویژگی در بارز نکته

 است. بوده استوار زندگی مادی یجنبه هایضرورت

 انتخاب بنابراین است. اشتهد تأثیر نیز معماری اصول تفسیر بر یک سنت عنوان به ایران نوگرایی فرهنگ و گفت پویایی توانمی

 برضد است عملی اسالمی، و ایرانی معماری سنت و الگو عنوان به ثابت و واحد فیزیکی کالبدی الگوی نمودن مطرح و معرفی و

 که است نشده ارائه ایران معماری سنت به حرمتی و خدمت تنها نه عمل این با ـاسالمی. ایرانی معماری نظر مورد سنت

 عدم اصوالً یا و زندگی مناسب محیط هایویژگی درمعرفی اسالمی فرهنگ و تفکر توانایی فقدان به حکم رتیعبا به بالعکس

-می سخن ایرانی و اسالمی معماری سنت از وقتی نیز است. اینک شده داده حاضر عصر در اسالمی زندگی محیط ظهور امکان

  باشد. داشته هرمکانی برای و زمان هر در را خویش خاص لبدیکا تجلی توانندمی که است ثابتی ومبانی اصول مراد گوییم،

 نوین هایروش و هاپدیده به توجه و نوگرایی مدرنیسم، لغوی ازمعانی یکی چه اگر کرد. قلمداد نوگرایی تواننمی را مدرنیسم

 که نمود تلقی طلبی تجدد از خاص وجهی را آن توانمی شهرسازی و معماری جمله از و ادبی و هنری های زمینه در ولی است

 برای واحد زیست روش و بافرهنگ دنیایی افکندن پی در و ندارد اعتقادی روحانی و معنوی مبانی به و کندمی نفی را گذشته

 و نموده توصیه را صنعتی غیر جوامع برای بویژه واحد الگویی از پیروی و باشدمی پندارند،می برتر را خود که برمبنایی مردم،

 که دانندمی صنعتی جهان تولید ثانیاً و ( ناپذیر ثابت)انتقاد اوالً را واحد الگوی این کسان یربسیا نماید.می تبلیغ و ترویج ار آن

 و چون بدون و نموده تبعیت آن از و داده قرار الگو را آن باید است توسعه و پیشرفت خواستار اگر سوم جهان غیرصنعتی مالک

 بالغ موجود به وتبدیل آمده بیرون کودکی حال کانت از نظره ب بنا که است معتقد انسانی به . مدرنیسمنمایند تقلید را آن چرا

 میکند. فکر مقدس هایکتاب تقدیرهای از بیرون خود زندگی به و است ایستاده خود پای روی دیگر که شده وکاملی

 رسانده بست بن به را زیست کیفیت که است کمی گراییعمل هم آن و گراییعمل مدرنیته مهم هاییویژگ از دیگر یکی

 یفلسفه بنیاد جزگرایی اینکه مضافاً باشد.می ظاهر به توجه همان یعنی گرایی تجربه نوعی به گرایی،عمل نوع است. این

 شود. می تلقی علم اینگونه

 و غربت نهایتاً و فردگرایی هب وشهرسازی معماری در گرفت شکل محوری انسان آراء برمبنای که مدرنیسم خاص تجلیات

 به ،دبیندیش او سعادت و انسان به یا و خویش نظری مبانی حتی به کهاین از بیش هااین جملگی که انجامید، انسان انزوای

 بودند. گرایی سوسیالیسم جامعه تفکر ترشسگ نگران که گرفت قرار بازانیتسسیا و مدارانسیاست یملعبه و بازیچه مرور

 عنوان به کهاین بجای غرب در آن انحطاط و آن سقوط و ظهور علل شدن روشن و آن پایه تفکرات و مدرن ماریمع شکست

 تبلیغ و ترویج را آن که دارد مبلغانی غرب شیدایان میان در و سوم جهان در چنانهم شود، گذشته ازتاریخ درس و عبرت یک

 و سنتی معماری نفی برای ایحربه و نوگرایی عنوان به آن از وم،عم برای آن لغوی معنای وضوح عدم دلیله ب و کنندمی

 . شودمی استفادهی تاریخ

 سنت اصول اشکاالت ازرا  ایرانی امروز حیات مناسب فضاهای و اشکال و الگوها ی ارائه در معماران بعضی توانایی عدم نباید

 چگونگی و انسان حیات بر حاکم اصول شناخت در آنها ییتوانا عدم و معماران از مشکل این واقع دردانست.  ایران معماری

 و آرایش زمانهم بطور معماری جریان چند معاصر معماری در باشد.می انسان حیات مناسب فضای یارائه در آنها از گیریبهره

 بر مبتنی معماری سنت، بر مبتنی معماری اند،رفته حاشیه به و شده ترضعیف که هاییجریان اند.گرفته عهده به را فضا پیرایش

 که باشدمی نوآوری بر مبتنی معماری برخوردارند، بیشتری حیات از که هاییجریان و هستند بوم بر مبتنی معماری و تاریخ

 دارند.  تام نوآوری ارائه در سعی برخی و اندآمیخته گذشته هاینوآوری با آنها از برخی
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 بطوری خورد،نمی چشم به آن ظاهری بنای در اسالمی ـ ایرانی معماری نمادهای از نشانی هیچ که میالد برج مثال طوره ب

 اطالعاتی حال به تا کهاین ضمن است. مربوط آن تکنولوژیک و فنی هایویژگی به همه ایم شنید آن از هرچه تقریبا که

های باستانی ها و منارهالهام از میل با برج بنای چون معماری هایی گوی کلی جز ایم، نشنید برج این معماری هویت از دقیق

ای برگرفته از نقوش معماری ناب ایرانی و مفاهیم عمیق درونی معماری سنتی شکل گرفته است. این در حالی ایران و هندسه

معماری  را پیوندی بین تکنولوژی و است که سازندگان برج درباره الهام از معماری اسالمی در ساخت آن ادعا دارند و آن

 .دانندـ ایرانی می اسالمی

 بناییبیشتر  برج اینرسد می نظره بی ول شد آن امکانات و خدمات همه و اشمهندسی و فنی هایویژگی همه منکر تواننمی

 ضرورت را احداثش و حضور ترتیب، هر به که اسالمی هنر و فرهنگ از چاشنی کمی با ،رقابت جویی روحیه از برآمده است

 با ارتباط در و هستند ساختشان زمان معماری فن و هنر فرهنگ، نماینده چیز، هر از بیش ها،یادمان که چرا. ببخشد معنوی

 کنند.می پیدا را خود نمادین مفهوم که است ساختشان زمان در خود پیرامون شهری بافت

آن(  مهندس و فنی و تکنولوژیک هایویژگی همه دلیل به هم ملی )آن وعزم اقتدار از نمادی توانمی را میالد برج بنابراین،

 را آزادی برج چون رقیبی و باشد داشته جایگاهی شهرییادمان  یک عنوان به بتواند برجی چنین که ایده این و دانست

 رسد. نمی نظر به منطقی چندان کناربزند،

های مشاور و معماران طراحی و توسط شرکت در این دوره در کنار ساخت و سازهای نامطلوب انجام شده بناهای با ارزشی هم

 گیرد.اجرا شده یا در حال ساخت است که رویکرد های گوناگونی از توجه به معماری سنتی ایران تا معماری هایتک را در بر می

، فرهنگسرای (1:87سین مشاور آرشیکام ،رفسنجان( )مهند1هایی همچون موزه و کتابخانه ی ریاست جمهوری)شکلپروژه

( ) مهندسین مشاور نقش :(، مجتمع ورزشی رفسنجان)شکل1:89( ) مهندسین مشاور شارستان ،تهران 2گارستان )شکلن

(، از جمله 1:72( )مهندسین مشاور آتک ،تهران 4( ، فرودگاه بین المللی امام خمینی)شکل1:71جهان پارس ،رفسنجان 

 شند .باطرح هایی هستند که در مقیاس ملی قابل توجه و مطرح می

 
 2و  1شکل 
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 (ایران نوین معماری اطالعات بانکخذ3 ما)4و  :شکل 

 یخچال فرم از الهام با 2 در تصویر و و قوس طاق و گنبدی اشکال از الهام و ایران سنتی معماری به توجه با بناها این از هرکدام

 بعد سازه ای و تکنیکی بنا غالب است. 4تصویر در. است بناها این بارز و مشخصه وجه گذشته توجه به. اند گرفته شکل ها

 

  نتیجه گیری: -8

 شکل غرب در مردم هایدیدگاه و زندگی ینحوه تغییر و شدن صنعتی سنتی، جوامع در تحول اساس بر که مدرن، معماری

 هم ایران در. ستا بوده گذارتاثیر ایران شهرسازی و معماری بر غرب معماری هایسبک همه از بیش که است سبکی گرفته،

 بر ماشین افزون روز تسلط و شهرنشینی گسترش به و است رجریان د غرب مدرن معماری از تقلید صورت به شدن مدرن روند

 را هنجاری نا و هنجاری بی و داده قرار تاثیر تحت را زندگی مناسب هنجارهای از بسیاری و است شده منجر مردم زندگی

 .است کرده آن جایگزین

 و تجربی های داشت و دانش نوین، فناوری از استفاده و موجود استعدادهای بکارگیری با که باشد این ما هنر باید الهرح در

 تبدیل دیگران برای جهانی و فراگیر معیاری به و نموده کامل و داده تطبیق جامعه جدید نیازهای با را اسالمی ایران تاریخی

 نابودی هایزمینه داخلی، تجارب با جدید دستاوردهای منطقی غیر و نادرست ترکیب و کورکورانه تقلید با اینکه نه نماییم،

 نماییم. فراهم را بومی و ارزشمند علوم این
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