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آسیبشناسی معماری معاصر ایران
سهراب مشهودی
تیر ماه 1394

معماری سنتی شهرهای ایران که تا چند دههه یهیح کهاک
بوده است به دو گروه عمده قابل تقسی

بود:

یک -در شهرهای شمالی ایران و بخشی از غرب ،که ساختمانها
بطور آزاد در وسط زمین احداث میگشت.
ً حیاط مرکزی (یا نیمه مرکززی
دو -در دیگر نقاط که عمدتا
ساختار معماری را مشخص میساخت.
در دوره مدرنیزه کردن ک شور در ز مان پهلزوی او
اویل دوم

با احداث معابر جدید در شهرها ،براسزا

(و

اانون

 1312و همینطور توسعه بخش دولتی

احداث و تعریض معابر سا

و لزوم احداث ساختمانهای اداری ،تعدادی معمار ایرانی در
خارج

تحصیل کرده و با معماران

دارای آمد و شد به ایران
معاری اروپا و روسزیه بزه

خارجی م قیم ا یران ( یا

با بهرهوری از الگوهزای رایز
زرحهزا سزاختمانهزای عمزومی

پرداختند ،که گرچه منجر به احداث ساختمانهای شزییل گشزت
(که گروهی از معماران و مسئوالن

هنوز هم به آنها افتخزار

میکنند ولیین از آنجا که از معماری ایران نشزت

نگرفتزه

بود ،یعنی ریشه در معماری ایزران ندا شت و ب عووه آنقزدر
ادرتمند نبود که بتواند ،در معماری ایران ری شه بدوا ند،
عموً از عرصه معماری کشور حذف گردید.
جایگزین این معماری (بیریشه که نتوانسزت ریشزه هزم
بدواند

ً ناشی از ضوابط احزداث بنزای
معماری شد که عمدتا

رح جامع  1349تهران (کار وییتور گروهن و فرمانفرمانیان
است.
ضوابط بسیار ساده شد ،احداث بنا در  %60شما
با حیاطهای جنوبی اطعا
باز مناسب را دارند

هزر زمزین،

جنوبی (که تا حدی ویژگی یک فضای

و حیاطهای جنوبی واحدهای شمالی ،که

عموً محل آمد و شد ساکنان ،رامپ اتومبیل و یا حتزی پزار
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اتومبیل هستند( ،که دیگر به هیچ عنوان ویژگزیهزای حیزاط
مرکزی سابق را ندارند  ،الگوی حاکم معماری ایران گردید.
این ضابطه عالوه بر انهدام معمهاری گششهته و عهدم امکهان
دادن به معماری نوین ایران ،به شهرهای ایران نیز ،آسیب-
های فراوانی زد از جمله:
یک -با استقرار ساختمانها جنوبی در بزر معزابر (در بخزش
جنوبی معبر
عدم تعاد

و حیاط اطعا

شمالی در بزر دیگزر معبزر،

به تمام معابر شهری حاکم شده است.

ً در  %60شما
ً ساختمانها دایقا
دو -با تصور اینیه حتما
و با یک ارتفاع ساخته میشود وابعاد اطعا

زمین

هم برابرنزد،

ابنیه در این ضوابط ،تنها یک نمای اصلی به معابر و
نمای فرعی به حیاط یا حیاط خلو

یک

دارند ،درنتیجه سزیمای

شهری با بدنههای بدون پنجره و نما پر شزده کزه بسزیار
ً ناچار شدهانزد
ناهنجارست .به گونهاییه شهرداریها اخیرا
روی آنها نقاشی نمایند.
سه -با محدود کردن معمزاران در یزک میعزب مسزتطیل در%60
شما

زمین ،خوایت معماران فضای بروز نمزییابنزد و در

نتیجه معماری ایران خوایت خود را از دست داده است.
بدینترتیب

در مجموع معماری ایران و معماری شهری ایزران

با تسلط این ضابطه به شهرهای کشور به شد

آسزیب دیزده

است .به گونهای که در شرایط حاضر نمیتوانیم برای معماری
معاصر کشور ویژگیهزایی را بزر شزماریم کزه آنزرا تعریز
نماید.

