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چکیده
در این مقاله ،فهم عمومی مردم از اصطالح «معماری ایرانی معاصر» بررســی شــده اســت .به این منظور ،ابتدا تعاریفی از
نظریه پردازان معماری معاصر ایران از معماری ایرانی ،به صورت کلّی بررســی شــده و یک دسته بندی درون-ساختاری از آن
تعاریف به عمل آمده است .سپس با تمرکز بر چهار جریان فکری دسته بندی شده توسط حبیبی در کتاب « شرح جریان های
فکری معماری و شهرســازی در ایران معاصر»( :اصول گرایان ،ســنتگرایان ،نوگرا-بوم گرایان و حالت گرایان) ،با هدف تعیین
میزان نســبت انتخاب مخاطبان با تقسیم بندی های اصلی و نظرات هریک از دسته ها با ویژگی های ادعایی در نظریة اصلی و
تشــخیص معنادار بودن تفاوت نظر دو دسته مخاطب (معمار حرفه ای و مخاطب عادی) ،آزمونی بر پایه تکنیک افتراق معنایی
و مشــارکت تصویری انجام گرفته است که نشان می دهد ،انتقال مفاهیم پایة نظریه ها ،تنها در سنتگرایی که الگوهای عینی
معماری قدیم را بهکار می برد ،فهم پذیر است و تمایز دسته های آن از همدیگر برای مردم عادی و معماران قابل درک نیست.
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مقدمه
امــروزه موضوع معماری ایرانی و یا معماری ایرانی اســامی از جمله
مباحثی اســت که توافقات و اختالف نظرهای بســیاری در این رابطه
مطرح اســت .عمدت ًا معماری ایرانــی را به معماری تاریخی نســبت
می دهند؛ چه معماری ایرانی را منحصر به آن الگوها بدانند و چه اینکه
آن را چیزی برخاسته از اصول و ساختارهای مندرج در آنها ،تص ّور نمایند.
تاریخ آنرا نیز ممکن است متفاوت درنظر بگیرند .مث ً
ال معماری مربوط
به زمانی که ایران از بُعد حکومتی و کشورگشایی ،قدرت فراوان داشته
و هــر چه که در آن دوران به عنوان آثار باســتانی باقی مانده بهعنوان
الگوها و ســمبل های ایرانی فرض می کنند و اســتفاده از آن نمادها را
چه بهصورت نمادین و چه گاهی به صورت عملکردی ،معماری ایرانی
می دانند (گلیجانــی مقدم )261 ،1384 ،در جایی دیگــر معماری ایرانی را
دارای اصولی میدانند که این اصول مبنای تعریف معماری ایرانی قرار
گرفته اســت و این اصول نیز با رجوع به تاریخ و مصادیقی از معماری
سنتی ایران قابل بازنمایی است (پیرنیا)29 ،1382 ،
در همة اینها مصداق معماری ایرانی و آنچه که ایرانی بودن آن دانسته
می شــود ،متکی به نظر متخصصین اســت ،ا ّما اینکه مردم عا ّدی نیز
ایرانی بودن معماری را با این مصادیق و اصول بفهمند ،چندان بدیهی
نیست .لذا در این نوشــتار با نگاهی متفاوت و از دید مخاطبانی غیر از
متخصصین ،موضوع تعریف معماری ایرانی مورد واکاوی قرار می گیرد
که در دو بخش نظری (بررســی معماری ایرانی و بازنگری در تعاریف
معماری ایرانی) و عملی (پیمایش میدانی بررســی آن مفهوم به صورت
عملی و مقایسه نظر مخاطبان عادی و حرفه ای معماری) ارائه می گردد.
روش پژوهش
در این نوشــتار بهواسطه جستجوی نظم ســاختاری در میان مفاهیم و
تعاریفــی که از معماری ایرانی ،برای فهم بهتر آنها و یافتن نســبت و
رابطه هایی که با هم دارند ،انجام گرفته اســت روش تحقیق (راهبرد)
اســتدالل منطقی بهکار گرفته شــده است .اســتدالل منطقی تالش
می کنــد یک چیز یا مور ِد کام ً
ال تعریف شــده را بــه گونه ای که توان
تشریح یا سودمندسازی تمام نمونه های آن چیز یا مورد را داشته باشد،
در چارچوبی سامان یافته تدوین نماید (گروت و وانگ .)93 ،1394 ،همچنین
از آنجا که هدف تحقیق کیفی ســاماندهی روایتی عمیق از یک زمینة
اجتماعی از طریق تدابیر مختلف پژوهشــی است (همان .)119 ،در این
مقاله ،پژوهش در رابطه با ادراک و فهم مردم ،از جمله مخاطبان عام و
خاص (بهعنوان یک زمینه اجتماعی) از معماری ایرانی ،با استفاده از از
تدابیری چون افتراق معنایی که شامل فهرستی از کلمات متضاد است

و از سلســله درجات میان آنها برای تخمین کیفیت یک جسم یا مکان
استفاده می شود (دورک )122 ،1391 ،و مصاحبه های تصویری برای درک
ذهنیت مخاطبان ،براســاس روش تحقیق (راهبرد) کیفی انجام گرفته
است .گردآوری انتخاب های مخاطبان بهعنوان جامعه آماری و تحلیل
این داده ها و یافتن نســبت ها و ارتباطات بین آنها ،پژوهش را به سمت
یک تحقیق ک ّمی سوق داده است که در نهایت اطالعات ک ّمی به دست
آمده از تحلیل آماری منتج به نتایج مقاله شده است.
مبانی نظری

مفهوم معماری ایرانی

پیش از هر چیز ،تعریف معماری ایرانی و بررســی مفهومی آن جهت
روشن تر شــدن موضوع و توافق بر سر این موضوع که در این نوشتار
منظور از معماری ایرانی چیســت ،الزم بهنظر می رســد .در این بخش
سعی می گردد یک دســتهبندی درون ســاختاری از تعاریف مطرح با
اســتفاده از مؤلفه های ســاختاری و بنیادین این تعاریف صورت پذیرد
و در قالــب یک جدول ارائه گردد کــه در آن ،جایگاه و موضع موضوع
این تحقیق تعیین گردد تا بتوان براســاس آن ،مفهوم معماری ایرانی را
بهتر تبیین کرد.
تعاریفی که از ســوی نظریه پردازان معمــاری و غیرمعماری در رابطه
با معماری ایرانی ،ارائه شــده است ،دارای ویژگی هایی است که نشان
خاصی در این باره تأکید داشته اند
می دهد هریک از آنها ،بر موضوعات ّ
و یا براســاس اولویت هایی از صفات معنوی و ما ّدی ،معماری ایرانی را
توصیف کرده اند .گروهی بر مســائل عینــی ،1یعنی محصول معماری
تأکید داشــته اند ،گروهی بر مسائل انســانی (ذهنی) 2و آنچه مربوط به
اوســت ،تکیه داشته اند .از طرفی گروهی خو ِد طبیعت و ارتباط معماری
با مســائل اقلیمی و تنظیم شــرایطی آنرا عامل ایرانی بودن معماری
دانسته اند و در مقابل دسته ای از افراد بیشتر مسائل ماوراء طبیعی مربوط
به معماری را مــورد اهمیت قرار داده اند .برخی افراد نیز معماری کهن
تاریخــی ایران را که مربوط به گذشــته اســت و دورۀ خاص زمانی را
در برمی گیرد (شــهبازی و ترابی .)1393 ،در زمینۀ دسته بندی گرایش ها و
رویکردها نیز در برخی مطالعــات و پژوهش ها ،معماری ایرانی معاصر
را براســاس اقتباس هایی که از دوره های مختلف سبکی صورت گرفته
اســت آنها را طبقه بندی کرده اند که در این زمینه (حســینی )1390 ،در
یک مقاله به گردآوری و دســته بندی گرایش های معماری معاصر پس
از انقالب اســامی پرداخته اســت .در هر صورت با این تفاسیر در این
نوشــتار با اســتفاده از جدول ِگدِس ( ،) Islami ,1998 ,19برای اینکه
انســجامی در مطرح کردن این تعاریف در ایــن تحقیق صورت پذیرد
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معماری ایران ثمره تفکری اســت که انسان را در اتّحاد و هماهنگی با
بقیه مخلوقات می بیند و از منزلت این مخلوق در سلسله مراتب هستی
که به خداوند منتهی می شود به خوبی آگاه است .این معماری از هرگونه
مبراست .در انتقال مفاهیم از زبان منضبط
بازی با مفاهیم و هر شائبه ای ّ
و به غایت روشنی استفاده می کند .در ظرف طبیعت و با همدلی کامل با
قوانین آن به وجود می آید .نه تخلّفی از قواعد می کند و نه الفی می زند
و نه خود را می ســتاید ،عظمتش ترجمان عظمــت عالم و زیبایی اش
از موزون بودن کاینات و جلوه ربّانی اســت (شــیخ زین الدین.)19 ،1371 ،
ســیطره معنویت ،اتحاد زیبایی و سودمندی ،یکپارچگی ،هماهنگی با
محیط ،شناخت عمیق مصالح ،خلق معماری بر پایه کیهان شناسی مقدس
و دانش مقدس ،آمادگی برای پذیرش تغییر نیازها و تغییر شــرایط و در
همان حال وفادار ماندن به حقیقت ازلی در همه دوره های معماری اسالمی
ایران و به نحوی در ایران قبل از اســام منعکس است (نصر)49 ،1374 ،
اصل مردم واری ،پرهیز از بیهودگی ،نیارش ،خودبسندگی و درونگرایی
را مشــخصه معماری ســنتی در ایران از دوران باستان تا اوج معماری
ایران در دوره اسالمی می داند (پیرنیا.)29 ،1382 ،
در جــدول 1هر یک از تعاریفی که در دوره های مختلف ،به ویژه دوره
معاصــر از معماری ایرانی صورت گرفته اســت در یکی از خانه ها قرار
می گیــرد و البته ،این امکان هم وجود دارد که با توجه به گســتردگی
موضوعات در بعضی از آنها ،خانه های بیشــتری را اشــغال نمایند .به
همین منظور جدول مکملی برای این همپوشانی ها ارائه گردیده است
				
که در جدول 2آمده است.
مؤلفه های معماری ایرانی
با بررســی های انجام شــده در مورد تعاریف و مشخص شدن موضع
جدول  .2بررسی گونه بندی درون ساختاری تعاریف معماری ایرانی در مصادیق

ذهنی (ويژگی مربوط به
مخاطب)

عینی (ويژگی مربوط به
محصول)

تعریف مهدی حجت

تعریف کالنتری

ماوراء طبیعت

معناگرایی ،تجلی،
فضاگرایی،

هندسه ،وحدت،

تعریف اردالن

تعریف نصر

طبیعت

مشارکت ،پرهیز از
بیهودگی ،مردم واری،
درون گرایی

تنظیم شرایط اقلیمی،
تناسبات ،نیارش،

تعریف توسلی

تعریف پیرنیا
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و از پراکنده گویی پرهیز شــود ،همچنین برای تسهیل در انجام مطالعه
میدانی و استفاده بهینه از مؤلفه ای بهکار برده شده در این تعاریف ،سعی
شده تعاریف در سازماندهی منضبط تبیین گردند .این تعاریف عبارتند از:
بزرگ ترین مشــخصه معماری ایرانی ،ایرانی بودن آن اســت و برای
ایرانی بودن باید عمیق ًا و تنها ایرانی بود (آبادی.)32 ،1374 ،
نادر اردالن ،معماری ایرانی را این گونه تعریف می کند:
حس عمیق
 بینش نمادین :این معماری در پــی بیان و برانگیختن ّمعانی ازلی تعالی معنوی و وحدت ّ
کل موجودات عالم در بیننده است.
 انطباق محیطی :ســکونتگاه های انســانی و بناهای فالت ایران باخاص خود رابطه ای هماهنگ و پایدار دارند.
طبیعت و زمینه اقلیمی ّ
خاص آن ،از زمان های
 الگوی مثالی باغ بهشت :مفهوم باغ به معنای ّباســتان ،از واژه کهن پارسی <په اره دئســه> به معنای باغ محصور تا
زمانی که اســام در ابتدای پیدایش ،آن را در نگرش خود ادغام کرد و
<حس مکان> در معماری
تا به امروز ،همواره الهام بخش صورت اصلی
ّ
ایرانی بوده اســت .این مفهوم در صــورت ظاهری خود به صورت ایده
<باغ> و در صورت باطنی به صورت <حیاط> تجلّی یافته است.
 نظام های فضایی مثبت :شــیوه سنتی اســامی در استفاده از فضاشیوه ای است درون گرایانه ،برخالف شیوه استفاده غربیان از فضا که در
آن شیء عینی عنصر مثبت است ،در این معماری فضا عنصر مثبت است.
مکمل بودن :کیمیای رنگ و مــا ّده و خط این معماری را لبریز کرده
است .مفهوم خشــت و آینه به عمل خاصیتی می بخشد که صنعتگری
سبب می شود تا ساده ترین کار و صنعتگر آن برکت یابند.
 مقیاس انســانی و مشــارکت اجتماعی :این معماری بر پایه مقیاسانسانی و تناسبات هندسی طالیی بدن انسان قرار گرفته است .از مقیاس
اتاق تا خانه حیاط دار تا محله و شهر ،سلسله مراتبی از حلقه های اتصال
اجتماعی وجود دارد که فرد را با جامعه اش وحدت می بخشد.
 نوآوری :این معماری با زیبایی ناب شگفت آورش ثمره ابداع و ترکیبعالی ترین فنون ساختمانی در یک «خلق جدید» است (آبادی.)16 ،1374 ،

محمود توســلی ،سادگی و روشنی ترکیب متعادل و متناسب و متقابل
و متوازن توده و فضا ،مشــخصه اصلی معمــاری ایرانی می داند (آبادی،
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جدول  .3مؤلفه های معنایی گونه های چهارگانه انتخابی (ماخذ :حبیبی)1389 ،
نظریه پردازان معماری ایرانی معاصر

مؤلفه معنایی اول

مؤلفه معنایی دوم

فرهنگ گرایان-اصول گرایان

سلوک و عرفان پایه جهان بینی معماری سنتی

هندسه

فرهنگ گرایان-سنت گرایان

گذشته+خالقیت معمارانه زمانه

بوم گرایی (لهجه معماری مختص همان مکان)

نوگرا -بوم گرایان

معماری بومی

هویت

نوگرا -حالت گرایان

درون گرایی

انتقال معنی (شکل دارای مفاهیم و تمثیل میباشد)

موضوع ،در ادامه ســعی می شود که مؤلفه های مطرح شده در تعاریف،
برای انجام کار میدانی ،ابتدا تبیین و ســپس به شکل صفاتی در جدول
افتراق معنایی بعنوان واژههای دوتایی ارائه گردند .در جدول  3دو مؤلفه
از هر دسته از جریان های فکری ،آورده شده است.
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برنامه ریزی پژوهش عملی درک معماری ایرانی
در این بخش برای انجام تحقیق میدانی یک برنامه ریزی عملی تدوین
می شود تا براساس تکنیک افتراق معنایی به واکاوی ذهنیت مخاطبان
برای آزمون درک معماری ایرانی توســط آنها ،پرداخته می شود .روش
«افتراق معنایی» ،شــامل فهرستی از کلمات متضاد است که از سلسله
درجات میان آنها برای تخمین کیفیت یک جســم یا مکان اســتفاده
می شــود .در این روش از واژه های متضــاد برای توصیف قوت (قوی/
ضعیف) ،توصیف نتیجه ی ارزیابی (خوب/بد) و توصیف فعالیت (سریع/
آهسته) کمک گرفته می شــود .این سلسله درجات اغلب شامل پنج یا
تعداد بیشــتری از درجات که تعداد آن فرد اســت ،می شود ،مگر اینکه
داشتن یک نقطة خنثی در ح ّد میانی نامطلوب باشد (اسگود ،ساسی و تننبام،
1967به نقل از دورک.)122 ،1391 ،

روش های واکاوی ذهنیت با کمک رسانه های تصویری
مطالعۀ ذهنیت با اســتفاده از رسانه های تصویری موضوعی سابقه دار
در رشته روانشناسی اســت .مث ً
ال استفاده از نقاشی آدم و درخت برای
فهم ذهنیت کودکان از دهه  1940تا امروز در روانشناســی رایج بوده
اســت (سید علی لواســانی )1386 ،در معماری و طراحی شهری نیز از دهه
 1960و طرح مسائل روانشناسی محیطی بررسی روشمند واکنش های
مردم به آثار معماری و ذهنیت آنها نســبت به فضاها منجر به رجوع به
روش های مناســب این کار شد که بســتر اصلی آن در ارتباط با حوزه
روانشناسی شکل گرفت.
فن «نقشه نگاری» مطالعۀ کوین لینچ با
معروف ترین مثال اســتفاده از ّ
عنوان تصویر ذهنی شهر است .لینچ برای ارزیابی چگونگی درک عا ّمة
مردم از ویژگی های کالبدی شــهر ،با ســاکنان سه شهر آمریکا شامل

بوستون ،جرسی ســیتی و لوس آنجلس مصاحبه کرد و از آنها خواست
نقشة شهر محل زندگی خود را ترسیم کنند .لینچ به این نتیجه رسید که
بهطورکلّی همبســتگی زیادی بین دو دستة نقشة ترسیم شده برای هر
سه شهر وجو دارد و با استفاده از این نقشه نگاری ها توانست دسته بندی
پنجگانــة معروف خود از ویژگی های اصلی شــهر ،یعنی راه ،لبه ،گره،
نشانه و محله را ارائه کند (گروت و وانگ.)228 ،1394 ،
در یــک پژوهش دیگر جک ن ََســر موضوع ســلیقة فرهنگی را مورد
آزمون قرار داده است یعنی برای سنجش یک فرض نظریه پردازان که
«ســلیقه های فرهنگی مختلف ترجیحات طراحی متفاوتی دارند» یک
تحقیق با اســتفاده از مصاحبه با  150نفــر ( 30نفر از هر فرهنگ) که
پاســخ آنها براســاس تصاویری از نمای خانه ها (شکل  )1از  15سبک
مختلف بوده اســت را انجام داده است که در آن سلیقه های فرهنگی را
با معیارهایی چون تحصیالت و شــغل به پنج دستۀ سطح عالی ،3باالتر
از متوســط 4پایین تر از متوسط ،5پایین 6و عا ّمی 7تقسیم کرده است .در
این دسته بندی بهطور مثال سطح عالی دارای تحصیالت دانشگاهی و
فارغ التحصیل دانشــگاه هنر یا معماری یا هنر و طراحی است و شغل
طراح یا مربی طراحی اســت .این کار با  10تصویر از نمای خانه های
او ّ
با ســبک های مختلف ،انجام شده است که تولید این  10تصویر طی
فرایند پیچیده ای از تقلیل دادن تودۀ انبوه سبک ها و نمونه ها حاصل
شده اســت .در این تحقیق بهجای پرسش مســتقیم از مخاطبان در
مورد اینکه چه چیز را ترجیح می دهند از پرســش های غیرمســتقیم
اســتفاده شد تا مخاطبان در موقعیت واقعی تری قرار بگیرند .بهعنوان
مثال :برای ســنجش (منزلت) ،از افراد خواســته شد که فرض کنند
صاحبان  10خانه همکار یکدیگر هســتند و پاســخ دهنده جواب خود
را از زاویــه دید فردی که در بین  10نفر موقعیت برتر (ریاســت) را
در اختیار دارد ،ارائه کند .یا برای ارزیابی ترجیحات ،از پاســخ-دهنده
خواسته شــد با فرض اینکه این  10خانه 10 ،گزینه ای هستند که او
بهعنوان برنده بخت آزمایی خانه رویایی می تواند از میان آنها انتخاب
کنــد ،خانه ترجیحی خــود را معرفی کنــد (.)Nasar & Kang, 1999
تصاویر  10خانه مورد اشاره در زیر آورده شده است.
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شکل  .1نمونه هایی ازنماهای ساختمان ها در سبک های مختلف ()Source: Nasar & Kang, 1999

انتخــاب معمــاری ایرانــی در ذهنیــت مخاطبان با
استفاده از تحلیل تصویری مشارکتی
این مرحله که در قالب یک تحقیق پیمایشــی برنامه ریزی شده است،
گزینه های تولیدشــده در مرحله ی قبل با استفاده از یک جدول ابداعی
متکی بر تکنیک افتراق معنایی در اختیار دسته ای از مخاطبان قرار داده
می شــود تا از میان آنها گزینه هایی که ســنخیت بیشتری با انتظارات
ذهنی و تمایالت فرهنگی آنها دارد بهصورت آماری انتخاب شوند.
تبیین فرایند تحلیل تصویری مشارکتی

بــا توجه به اینکه بــرای هر فرد مورد آزمون ،ســنجش هر دو قطب
معنایی ،باید مستقل از دوتایی های دیگر باشد ،این جدول (جدول  )4به
شــکل نوار باریک شامل هفت خانه با ابعاد  10در  10بر روی یک مقوا
ترسیم می شود .که سمت چپ و راست آن را واژه هایی ،که با معیارهای
مختلف در تضاد و یا مقابل هم قرار می گیرند ،تشکیل می دهد .در این
جــدول عالوه بر واژه های متضاد ،در بین ایــن کلمات و در پنج خانة

تصاویر انتخاب شده برای این تحقیق ،با توجه به محدوده و چارچوبی
که از چهار دســته جریان فکری مشــخص تعیین شده است ،از میان
پروژه هایی است که توســط معماران معاصر که در هرکدام از دسته ها
قرار گرفته اند ،طراحی و اجرا شــده است .لذا سعی شده است که از هر
کدام از دســته ها دو نمونه انتخاب شــود .دلیل انتخاب تصاویر در این
نوشــتار بدین شرح اســت که با توجه به اینکه هریک از معمارانی که
تعریفــی از معماری ارائه داده اند و در کتاب شــرح جریانهای فکری
براســاس رویکرد و پروژهای اجرایی آنها ،در دســته ای از جریانهای
فکــری قرار گرفتهاند ،نگارندگان بر این اســاس با گردآوری پروژههای
معماری معمــاران مذکور و تحلیل آنها از نظــر نزدیکی به نوع نگرش
ایشــان ،تصاویری انتخاب کردهاند که از نظر زاویه دید و نوع عکس (که
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در ایــن روند چهار موضوع اساســی وجود دارد کــه بهعنوان عوامل
تعیین کننــده جهت انجام پژوهش ایفای نقــش می کنند و تعیین نوع
و تعــداد و فرم و حالت آنها مؤثر در کیفیــت پژوهش خواهد بود .این
موضوعات عبارتند از:
تهیة جدول افتراق معنایی با ساختار مناسب؛
انتخاب تصاویر به تناسب موضوع؛
انتخاب افرادی که مورد آزمون قرار می گیرند؛
تعیین واژه های دوتایی متضاد.
هــر کدام از این عوامل دارای ویژگی هایی باید باشــند که در ادامه به
آنها اشاره شده است:

مابین تصاویری قرار می گیرند که خصوصیات آنها در ادامه خواهد آمد.
ارتبــاط جدول افتــراق معنایی با واژگان و تصاویــر در انجام تحقیق
عملی معلوم شده اســت :یعنی در هنگام مصاحبه با افراد مورد آزمون
واژههای متضاد در خانههای سمت چپ و راست جدول قرار گرفته (دو
تــا از خانههای هفتگانه جدول) و تصاویر که به صورت پنج تایی تنظیم
شــده اند ،مرحله به مرحله به فرد مورد آزمون داده میشود تا آنها را در
پنج خانــه باقیمانده جدول مطابق با واژههایی که در دو ســر جدول
قرار داده شــده است مرتب کند ،پس از این کار با توجه به کدهایی که
در پشــت تصاویر نوشته شــده ،این نوع چیدمان توسط محقق در یک
جــدول دیگر ثبت میگردد .لذا این نوع چیدمانها توســط افراد مورد
آزمــون در جداولــی ثبت و آماری به محقق میدهد که براســاس آن
میتواند رابطه تصاویر و واژهها (که برآمده از تعاریف مذکور هســتند)،
مشــخص می گردد و نتایجــی را میتوان از آن برداشــت کرد که در
قسمت نتیجه گیری آمده است.
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می گردند ،در دو گروه افراد غیرمتخصص یا عا ّدی که نامرتبط با موضوع
معماری بهصورت دانشگاهی و آموزش های آن بوده اند .گروه دیگر نیز
افرادی با تخصص معماری که هم در دانشــگاه آموزش های تخصصی
دیده اند و هم بهصورت حرفه ای سابقه خلق آثار معماری داشته اند.

نمای کامل باشد یا پرســپکتیو و یا  )...نیز تصاویر همگونی به نظر آیند
تا در هنگام آزمون ناهمگونی تصاویر بر انتخاب مخاطب تأثیر نامطلوب
نگذارد (جدول .)5
تصاویــر  t18و  t2دارای ویژگیهایی چون گذشــته گرایی با خالقیت
معمارانه زمانه و بوم گرایی میباشــد که با توجه به دسته بندی صورت
گرفته در کتاب شــرح جریانهای فکری دارای رویکرد ســنت گرایانه
میباشــد .درتصاویر  f1و  f2فرم بنا بیانگر ویژگیهای هندســی بوده
و در فلســفه طراحی آنها سلوک و عرفان که پایه جهان بینی معماری
سنتی میباشد قابل درک اســت بنابراین مطابق با دسته بندی صورت
گرفته دارای رویکرد اصول گرایانه میباشد .تصاویر  v1و  v2با توجه به
خصوصیات رویکرد بوم گرایانه دارای هویت بوده و مؤلفههای معماری
بومی را دارا میباشد .در تصاویر  m1و  m2درون گرایی و انتقال معنی
به گونهای که شکل دارای مفاهیم و تمثیل میباشد قابل درک میباشد
و این مؤلفهها بیانگر رویکرد حالت گرایانه میباشد.

در ایــن مرحله (جدول  )6انتخاب واژه هایی که دو ســر طیف جدول
افتراق معنایی قرار گیرند ،انجام می شــود و مابین این دو واژه ،تصاویر
براساس ویژگی هایی که دارا هستند در قالب دسته های پنجگانه تنظیم
شــده اند ،توســط افراد مورد آزمون قرار خواهند گرفت .در این مقاله با
توجه به مؤلفه های برداشت شده از تعاریف مربوط به هریک از دسته های
چهارگانه جریان های فکری ،واژه های دوتایی تعیین می گردند .هرکدام
از این واژه ها در جدول افتراق معنایی قرار می گیرند و واژۀ مخالف آنها
در خانۀ مقابل آن در آن سر طیف (سمت چپ جدول )4واقع می شود.

انتخاب افراد مورد آزمون

اجرای آزمون

افراد مورد آزمون باید دارای شــرایطی باشند که تحقیق از نظر علمی
قابل قبول واقع شــود .این افراد که با معیار تخصص معماری انتخاب

پــس از انجام مقدمات کار ،یعنی انتخاب افــراد مورد آزمون ،انتخاب
تصاویر جهت ارائه به افــراد و تعیین واژهها جهت ارائه در جدول افتراق

تعیین واژههای دوتایی متضاد

جدول .4جدول افتراق معنایی
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جدول  .5تصاویر انتخابی برای آزمون افتراق معنایی

t1

f1

ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی

مرکز بین المللی فرهنگی اصفهان
طراح :فرهاد احمدی

مجموعه ورزشی رفسنجان
طراح :میرمیران

t1

f1

v1

t2

f2

v2

t2

f2

v2

m2

شهرشوشترنو
طراح :کامران دیبا

موزه هنرهای معاصر
طراح :کامران دیبا

طراح :حسین امانت

مسجد دانشگاه صنعتی شریف
طراح :مهدی حجت

مجموعه فرهنگی دزفول
طراح :فرهاد احمدی

v1

m1

مسجد دانشگاه تهران
طراح :عبدالعزیز فرمانفرماییان
m1
m2
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مشاهده میشود.

معنایی ،کار پیمایش آغاز شد و به این صورت عمل شده که بر روی یک
مقوا (با ابعاد حدود  ،) 70*10جدول افتراق معنایی به شــکل خام ترسیم
گردید و واژههای دوتایی نیز بر روی کارتهایی نوشته شد .سپس تصاویر
(با ابعاد  )10*10چاپ ،کدگذاری و آمادة ارائه به افراد شد .در مرحلة بعد با
مراجعه به افراد متخصص و افراد عا ّدی ،از آنها خواسته میشدکه با توجه
به واژههایی که در دو سمت (راست و چپ) جدول افتراق معنایی (جدول
 )4قرار داده میشود تصاویر مرتب شوند و هرکدام که احساس میکنند
به هریک از واژهها نزدیکتر است در کنار آن قرار دهند و نحوۀ چیدمان
و مرتب کردن تصاویر در جدول افتراق معنایی توسط محقق ثبت گردید
کــه با انجام این کار ،جداولی به دســت آمد و در آنها آمارهای معناداری

تحلیل آماری پیمایش عملی

با توجه به اینکه جــدول افتراق معنایی دارای پنج خانه برای چیدمان
تصاویر میباشــد ،در این روش ،که برآمده از روش های تحلیل محتوا
اســت ،خانة وسط از نظر وزن دهی خنثی فرض شده است و خانه هایی
که مابین خانۀ وســط و خانۀ محل قرارگیری واژه های موافق است +1
و  +2فرض شــده است و خانه هایی که مابین خانۀ وسط و خانۀ محل
قرارگیری واژة مخالف اســت  -1و  -2در نظر گرفته شده است تا آراء
مخاطبان مورد سنجش و مقایسه واقع شوند.

جدول  .6تعیین واژه های موافق و مخالف با استفاده از مؤلفه های مستخرج از دسته بندی معماری ایرانی

فرهنگ گرایان-اصول گرایان

سلوک و عرفان پایه جهان بینی معماری سنتی

معنوی

مادی

هندسه

هندسی

نامنظم

گذشته+خالقیت معمارانه زمانه

تلفیق گذشته و امروز

کامال امروزی

بوم گرایی (لهجه معماری مختص همان مکان)

هماهنگ با محیط

ناهماهنگ با محیط

معماری بومی

معماری بومی

معماری غیربومی

هویت

باهویت

بی هویت

درون گرایی

درونگرا

برونگرا

انتقال معنی (شــکل دارای مفاهیــم و تمثیل
میباشد)

قابل فهم

غیرقابل فهم

فرهنگ گرایان-سنت گرایان
نوگرا -بوم گرایان
نوگرا -حالت گرایان

جدول .7میزان نسبت نمونه ها با مفاهیم مرتبط با گونه های معماری از منظر مخاطبان متخصص در معماری

هویت شهر

نظریه پردازان معماری ایرانی معاصر

مؤلفه های معنایــی جریانهای معماری معاصر
ایران

معناهای موافق

معناهای مخالف

9

تلفیق گذشته و امروز

0/9

0/3

0/10

-0/27

هماهنگ با محیط

0/43

0/13

0/33

-0/50

عرفانی

0/43

-0/67

0/57

0/27

هندسی

0/63

0/13

0/73

-0/60

معماری بومی

0/27

0/67

0/50

-0/83

باهویت

0/37

0/23

0/43

-0/30

درونگرا

0/67

-0/10

0/43

-0/57

قابل فهم

0/33

-0/07

0/13

0/23

گونه ها

 :tسنت گرایان  :vبوم گرایان

 :fاصول گرایان  :mحالت گرایان

شماره بیست و هشتم  /سال دهم /زمستان 1395

واژه ها

T

v

f

m

85

دکتر سجاد دامیار ،مهندس زینب دامیار

بهویژه در مورد درون گرایی (با مرتبة  -0/57که به معنی قرارگیری در
حوزة معنایی «نسبت ًا برونگرا» است) ،دیده می شود.
مفهومی
براساس نتایج تحلیل قیاسی (جدول )8مخاطبان معمار تفاوت
ِ
دسته های سنتگرا و حالتگرا ( tو  ،)mدسته های اصول گرا و سنت گرا
( aو  ،)sدســته های بومگرا و ســنتگرا ( tو  )vو دسته های اصولگرا
و حالتگــرا ( fو  )mرا از یکدیگــر جدا و یا تفــاوت آنها را از هم بارز
تشــخیص دادند .با اینهمه می توان دید که تنها دستة سنتگرا تمایز
مفهومی بارز از «همه» دسته ها داشته است و یک گونه کام ً
ال مستقل
محســوب می شــود؛ حال آنکه گونه اصولگرا با بومگرا در نمونه های
عملی برای مخاطب تخصصی اشتراک نشان می دهد و خود نوع بومگرا
را نیز نمی توان یک «گونه» محســوب نمود (این ادعا مربوط به تطابق
نظریه و عمل خواهد بود و نه تمایز خود نظریه ها).
در آزمونی دیگر و مقایســة نظــر معماران با مخاطبان عادی در مورد
هریک ازگونه بندی ها به طور مجزا (از طریق آزمون  )TTESTمعلوم
شــد که در مورد دســته های ســنتگرایان ،بومگرایان و حالتگرایان
تمایز بارزی وجود ندارد ،اما در مورد اصولگرایان تمایز بارز بوده اســت

نتایج حاصل از افتراق معنایی ،با وزن دهی خانه های مورد نظر از ()+2
تا ( )-2به صورت ک ّمی درآورده شــده اســت که بهواسطۀ آن می توان
نســبت های میان ســه حوزه را به مقایسه گذاشــت :نظر معماران در
مــورد گونه بندی انتخابی ،نظر مردم عــا ّدی در مورد این گونه بندی و
مقایسه ی نظر معماران و مردم عا ّدی در مورد آن .در این مقاله ،تنها دو
مورد ا ّول ارائۀ شده و مورد سوم به نوشتارهای بعدی موکول شده است.
نتایج توصیفی نظر مردم و معماران به ترتیب در جداول 7و  9ثبت شده
و نتایج مقایســه ای تحلیلی نیز در جداول  8و 10آمده است .در آزمون
آمــاری معناداری تفاوت ها در جداول تحلیلی از آزمون  ttestدوســره
استفاده شده است که اعداد زی ِر  0/05به عنوان تمایزهای معنادار میان
نتایج اعالم شده اند.
مقایسه نظر معماران با گونه بندی انتخابی
بررســی جدول  7نشــان می دهد کــه از نظر معماران ،و براســاس
نمونه های ارایه شــده به آنان ،نمونه های اصولگرا و سنتگرا تطابق
خوبی را با مفاهیم نظری این گرایش ها نشان می دهند؛ ا ّما حالتگرایان
در عرصة عمل نتوانســته اند ،مبانی نظری خود را آشکار سازند؛ این امر

(.)TTEST=0.002

جدول .8آزمون معناداری تفاوت میان نظرات معماران در مورد گونه شناسی معماری معاصر ایران
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*0/001

*0/005

f

0/416

0/195

v

*0/000

0/002

t

*

جدول  .9میزان نسبت نمونه ها با مفاهیم مرتبط با گونه های معماری از منظر مخاطبان عادی

11

واژه ها

T

v

f

m

تلفیق گذشته و امروز

**0/70

0/70

-0/53

-0/30

هماهنگ با محیط

**0/70

-0/07

0/30

-0/33

عرفانی

1/20

-0/60

*-0/43

-0/30

هندسی

0/70

-0/17

0/47

-0/23

معماری بومی

0/77

0/40

-0/20

-0/57

باهویت

0/83

0/10

-0/53

-0/37

درونگرا

-0/17

0/67

0/07

-0/13

قابل فهم

1/07

-0/70

0/00

0/03

گونه ها

* عدم تطابق قابل توجه نظرات با ویژگی های گرایش
** تطابق قابل توجه نظرات با ویژگی های گرایش

**

**

بررسی میزان درک عمومی از دسته بندی جریان های فکری معماری معاصر ایران

جدول .10آزمون معناداری تفاوت میان نظرات در مورد گونه شناسی معماری معاصر ایران

12

T

v

m

f

m

*0/035

0/482

f

0/625

0/334

v

*0/005

*0/001

t

هویت شهر

نتیجه گیری
این پژوهــش در پی اهدافی چون معلوم شــدن میزان نزدیک بودن
انتخاب های مخاطبان ،با تقسیم بندی های اصلی جریانهای فکری و
مشخص شدن معناداری تفاوت نظر دو دسته مخاطب (معمار حرفه ای
و مخاطب عادی) از لحاظ آماری ،بوده است ،به این منظور یک فرایند
تحقیقی به صــورت پیمایش میدانی صورت گرفت که به واســطۀ آن
آمارهای عددی و ک ّمی به دســت آمد و بررسی و تحلیل این آمار نشان
می دهد؛ انتقال مفاهیم پایة نظریه ها ،تنها در سنتگرایی که الگوهای
عینی معماری قدیم را بهکار می برد ،فهم پذیر است .و نیز اینکه در واقع،

شماره بیست و هشتم  /سال دهم /زمستان 1395

مقایسه نظر مخاطبان عادی با گونه بندی انتخابی
با توجه به نتایج جدول  ،9بازهم مشــخص اســت که فهم مطابق با
نظریه از آثار معماری ،عمدت ًا در حوزة س ّنتگرایی برای مردم واقع شده
است و مردم این آثار را همانگونه که معماران آن ،اراده کرده اند ،فهم
می کنند .از این لحاظ و در مرتبة بعدی بومگرایان ،قرار دارند؛ آشــنایی
مصالــح در کار آنها (بهرغم فرم های گاه غیرعادی مانند کار میرمیران)
می تواند به عنوان یک عامل مهم محســوب شود؛ زیرا در نمونة «موزه
هنرهای معاصر» و «مسجد دانشگاه تهران» (به عنوان دو اثر حالت گرا)
کــه عدم کاربرد مصالح بومی در آن یک ویژگی بارز اســت ،مجموع ًا
ویژگی های اصلی نظریه از ســوی مخاطبان ،درک نشده است .بررسی
نتایج اصوالگرایان نیز نشان می دهد که ویژگی های عرفانی مورد ادعا
در این حوزه ،نه تنها در کارهای آنان بلکه در کارهای دسته های دیگر
(به جز سنت گرایان) نیز قابل تشخیص نبوده است (اعداد منفی نشانگر
تضاد فهم مردم با نظرات معماران است).
بنابر نتایج تحلیل مقایســهای (جدول )10مخاطبــان غیرمعمار تفاوت
دستههای ســنتگرا و حالتگرا ( tو  ،)mدستههای اصولگرا و سنتگرا
( fو  )tو دستههای بومگرا و سنتگرا را از یکدیگر جدا و یا تفاوت آنها را از
هم بارز تشخیص دادند .اما تفاوت دستههای اصولگرا و حالتگرا ( fو ،)m
دستههای بومگرا و حالتگرا ( vو  )mو بومگرا و اصولگرا ( vو  )fبرای این
نوع از مخاطبین قابل تشخیص نبوده است.

معماری ایرانی را از طریق تعبیرها و تجریدهایی که بهصورت مفهومی
از طریق برخی معماران معروف در کالبد معماری تزریق می شود ،برای
مردم قابل درک نیســت ،بلکه یک اثر کالبدی ،بهواســطه شکل ها و
فرم هایی که بهصورت مستقیم از معماری های گذشته به عاریت گرفته
می شود و در کالبد معماری بهکار می رود ،بهعنوان معماری ایرانی قابل
درک است .از طرفی می توان رویکرد عملی اصولگرایان را رویکردی
نخبه گرایانه دانســت که در عا ّمه اث ِر بارزی ندارد؛ ولی ســ ّنتگرایان،
توفیق بیشتری در ایجاد یک روش کام ً
ال متمایز در برخورد با معماری
ایرانی داشته اند .بنابراین می توان گفت که از نگاه غیرتخصصی مردم،
گونه بندی انجام شــده ،بهجز مورد سنتگرا ،دستکم در عرصة عمل،
خاصی
معنــای اصیلی ندارد و مبانی نظری آن منجــر به نتایج متمایز ّ
نمی شود.
یک مســألة دیگر اینکه این نوع دســته بندی ها که در ابتدای مقاله
بهعنوان دســته بندی انتخابی جهت آزمون مورد بررســی قرار گرفت،
برای مردم عادی و حتی معماران تمایز دســته های آن از یکدیگر قابل
درک نیســت ،به تعبیری دیگر نظر مخاطبین مورد آزمون (افراد عادی
و معماران) ،در موارد بارزی ،تمایز مفهومی میان دســته های مورد نظر
کتاب «شــرح جریان های فکری معماری معاصــر ایران» ،به نمایش
نمی گذارد؛ لذا تجدید نظر در ســاختار این دســته بندی ،بهعنوان یک
فرضیه قابل طرح خواهد بود..
با توجه به مواردی که ذکر شــد و مشــخص گردید که تمایز بارزی
بین دســته های مذکور در نوع دسته بندی ،وجود ندارد لذا می توان یک
دســته بندی دوگانه را که در آن رویکرد ســنتگرایانه ،که معطوف به
گذشته است و درک مخاطبان (عادی و حرفه ای) از این دسته مربوط به
فرم های سنتی گذشته است ،دسته بندی جدیدی از دو دسته ی سنتگرا
و نوگــرا ،ارائه کرد کــه از ویژگی های آن ،نزدیــک بودن به ذهنیت
مخاطبان عام و خاص و قابل درک برای ایشــان باشد .به نوعی هویت
هر یک از دستهها قابل بازشناسی و قابل تفکیک است که خود می تواند
گامی مؤثر برای برون رفت از معضل بحران هویت باشــد و کمکی به
واکاوی هویت واقعی معماری ایران باشد.
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پی نوشت ها

1. Objective
2. Subjective
3. High
4. Upper Middle
5. Lower Middle
6. Low
7. Quasi-Folk Low

 .8عالئم اختصاری به کار برده شده برای تصاویر منتخب در این جدول که به صورت
حروف انگلیسی  m ، t ، v ، fمیباشد به ترتیب مخفف واژههای انگلیسی معادل
Manerist ،Traditionalsit ، Vernacularist ،Fundamentalist

میباشد.
 .9خانه های عالمت زده شده مربوط به مواردی است که مفهوم سمت راست
جدول متعلق به گونة معماری باالی جدول فرض شده باشد.
( .10موارد ستاره دار ،تمایزهای بارز را نشان می دهد)
 .11خانه های سایه دار مربوط به مواردی است که مفهوم سمت راست جدول
متعلق به گونة معماری باالی جدول فرض شده باشد.
( .12موارد ستاره دار ،تمایزهای بارز را نشان می دهد)

فهرست مراجع

هویت شهر
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 .1آبادی .)1374( .معماری ایرانی در ســخن چهار نســل از معماران صاحب
نظر .آبادی.45 -4 ،)19(1 ،
 .2پیرنیا ،محمدکریم .)1382( .سبک شناســی معماری ایرانی .تهران :نشــر
پژوهنده.
ی م عماری و شهرسازی
 .3حبیبی ،محسن .)1389( .شــرح جریان های فکر 
درایــران معاصــر با تاکید بــردوره زمانــی  .۱۳۵۷ - ۱۳۸۳تهــران :دفتر
پژوهش های فرهنگی.

 .4حســینی ،اکرم .)1390( .تبیین و تدوین گرایش های معماری معاصر ایران
پس از انقالب اسالمی؛ مطالعه معماری سال های  1360-1385شهر تهران،
هویت شهر.26-17 ،)8(1 ،
 .5دورک ،دانا پــی .)1391( .برنامه دهی معمــاری :مدیریت اطالعات برای
طراحی( .سید امیرسعید محمودی ،مترجم) .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .6سیدعلی لواسانی ،آسیه سادات .)1386( .شناخت مشکالت هیجانی کودکان
دارای اختاللهای یادگیری با اســتفاده از تســت نقاشی خانه  -درخت -آدم
( )HTPو تســت آدم ( )DAPدر مقایســه با کودکان عادی .تعلیم و تربیت
استثنایی68(1 ،و77-64 ،)69
 .7شهبازی ،مجید؛ و ترابی ،زهره .)1393( .مقایسه بازتعریف و باز به کارگیری
سنت در معماری معاصر ایران و اروپا؛ مطالعه موردی :برخی آثار لوکوربوزیه و
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In this paper, with a different perspective, the understanding of people (common people and architectural specialists)
of "Contemporary Iranian Architecture" term was analyzed. For this purpose, at first definitions and characteristics that
have been described by theoreticians of Iranian contemporary architecture for Iranian architecture were overviewed
and an intern structural classification of those definitions was provided based on logical reasoning research method
using fundamental components of definitions to specify the position of this study. Later, focusing on four intellectual
movements classified by Habibi (2006) in "Description of Intellectual Movements of Architecture and Urban engineering
in Contemporary Iran" Book: (fundamentalism, traditionalism, modernism-vernacularism and mannerism), the peoples'
understanding of these distinguishes and its general validity were assessed.
For this purpose, two specified semantic components of each one of these classifications were extracted and mixed
with each other (total eight components). Thereafter, two images of architecture related to each category were selected.
These images were offered in a survey study to two groups of audiences for assessment including common audiences
and professional architects, based on quantitative method and semantic differentiation technique, using eight semantic
components. To use the components in semantic differentiation table, agreed and opponent item of each one of
components was provided in a table. This study was applied with the objective of specifying if selections of audiences
are close to the main classifications or not, secondly specifying the significance of disagreement of two audience groups
(professional architect and common audience) statistically and specifying the closeness of ideas of each one of classes
to the characteristics claimed in the main theory of this classification.
Nowadays, it is discussed on Iranian architecture or Islamic architecture and there are very agreements and
disagreements in this relation. Basically, Iranian architecture is attributed to historical architecture; whether if Iranian
architecture is supposed excluded to those models or something arising from principles and structures stipulated herein.
Its history also may be assumed different. For instance, the architecture related to a period that Iran was very powerful
in governing and conquest and what remained from this era as monuments are supposed as monuments remained
as Iranian symbols and models and use of those symbols whether symbolically or functionally is assumed as Iranian
architecture. Another group assumes the Iranian architecture containing principles which have been applied as basis
for definition of Iranian architecture and these principles may be represented referring to the history and instances of
Iranian traditional architecture.
In all of them, the instance of Iranian architecture and what is assumed as Iranian-being is relied on the opinion of
specialists, but it is not very obvious that if common people can understand the Iranian nature of architecture with these
instances and principles. Thus, in this paper, the subject of Iranian architecture definitions is analyzed with a different
viewpoint and as perspective of audiences except specialists which are presented in two theoretical (analysis of Iranian
architecture and revision of Iranian architecture definitions) and practical parts (field survey, analyzing that concept
practically and comparison of common and professional architects' opinions).
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