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 پیشگفتار

 و آرام حضور، طرف یک از، ایران اخیر سال یکصد معاصر معماری در

 از. گرفت نادیده تواننمی قاجار دوره معماری عرصه را در غرب گام به گام

 معماری سبک حضور خصوص به و به ایران غربی معماری ورود دیگر طرف

 عرصه دررا  تحوالت و همچنین سرعت اول پهلوی دوره اواخر در مدرن

حائز  شهرسازی در دوره پهلوی دوم در قالب سبک پست مدرن و معماری

 در را هاییپدیده ،ناخواسته یا خواسته، این تغییرات اهمیت است. همه

 ساختند متبلور را و خصوصیاتی آورده وجود ایران به شهرسازی و معماری

 گذشتهمسیر  از شدن جدا و تحول برای مهمی عامل تنهایی به هریک که

 مدرن معماری مکتب اثرگذاری، تغییرپذیری این در مؤثر عوامل از. شد

 مکتب از ایرانی برداشتی ظهور و ایران معماری بر هااین سال در جهانی

 دوره دوم دهه تهران در نخست معماری که از ایگونه؛ بود مدرن معماری

 مودن پیدا و توسعه رشد هاشهرستان در سپس و گشت پدیدار اول پهلوی

 دوره هر در تحول سرعت یا و پذیری تأثیر این (. نحوه06، ٢٨٣١، )کیانی

 هآنچ قاجار دوره در. است بوده شرایط متفاوت به بسته و شاخص، متمایز

 رصتف با، غرب تأثیرپذیری از که است آرام تحولی فرایند نمایدمی شاخص

ز ا حاصل سبکی آمیختگی، اول پهلوی دوره در. شودمی انجام کند و زمانی

              شاخص سبک با معماری نوعی به منجر خود، تأثیرپذیری یا و تلفیق

 مدرن مکتب و غرب معماری تأثیرپذیری حاصل از هایشاخصه. شودمی



 وعتن از، دارد و عجوالنه شتابان حرکتی اینکه بر عالوه اول پهلوی دوره در

شهود م کامالً تحول و تأثیر این اینکه ضمن. است برخوردار سبکی تعدد و

 آنچه، دوم پهلوی دوره در اما. است گذشته از کامل شدن گسسته آغاز و

 و غرب از شرط و قیدبی تقلید و پردهبی گیریشود بهرهمی شاخص که

 رد که است المللبین به کارگیری سبک مشخص طور به و مدرن معماری

. نشان ساخت خاطر باید را گسترده وسازساخت و کمّی وسعت فرآیند این

 پیوسته تأثیر یا و مداوم حضور کرد مشاهده توانمی امروز به تا آنچه

های ناشناخته مدرن و در پی آن معماری پست مدرن و گرایش معماری

 در تاریخرکورانه در میان تفکر عام معماری آن به صورت تقلیدی کو

 آنچه و حضور این حاصل اینکه سوای، است سرزمین این معاصر معماری

 نه!! یا است بوده است موفق شده حادث

 سیرم این در ؛شناشفته بازار تقلیدهای کورکورانه از معماری ناآآدر این 

 هایاز اندیشه این تغییرات هایسرچشمه با شدن آشنا، خیزتحول دوره و

ی الزاماید معماران برجسته در جهان غرب، ها و عقایدهفیلسوفان گرفته تا 

های برخواسته از پست در صدد گردآوری سبک کتاب حاضر. نمایدمی

ی خاص در قالب مفاهیمی ای این تحوالت، به صورتمدرن و اندیشه پایه

             و معماری شناخت که است دارد. بدیهیشنا گام بر میناخوانا و ناآ

 حادث و خاص شرایط این گرفتن نظر در لزوماً باگذار أثیرهای تاندیشه

پر واضح است که تعدد فلسفه و چرایی  .بود خواهد ممکن زمان این در شده

های فکری معماران جوان در قالب تفکرات و اندیشه های موثر بر زمینه

یک کتاب نمی گنجد. اما انچه باعث گرداوری این کتاب شده است، تالشی 

های آنچه در تر بر کشف چراییداشتن نگاهی عمیقمحور بر است اموزش

 گذرد.مان میپیرامون




