تجدیدحیاتگرایی و معماري معاصر ایران در سالهاي
پس از پیروزي انقالب اسالمی
دکتر محمدجواد مهدوينژاد*  ،1دکتر محمدعلی خبري ،2رضا عسکري مقدم

3

1
2

استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس

استادیار پژوهش پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی
3

مربی پژوهش پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی

(تاریخ دریافت99/ 9/5 :

تاریخ پذیرش)99/11/02 :

چکیده
بازشناسی گرایشهاي تجدیدحیاتگرایانه و هویتگرا در معماري پس از پیروزي انقالب اسالمی ،فرصتی را
براي بازاندیشی در معماري معاصر ایران فراهم می سازد .مقاله حاضر می کوشد با رویکردي بیطرفانه و به دور از
ارزش داوري ،آثار طراحی شده در معماري پس از پیروزي انقالب اسالمی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .نتیجه
پژوهش ،استناد به دویست نمونه اولیه ،از میان آثار معماري معاصر ایران در سالهاي پس از پیروزي انقالب اسالمی
است که از آن میان پنجاه نمونه موردي به تفصیل با رویکرد تحلیل کالبدي – محتوایی مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
چارچوب نظري پژوهش بر اساس ادبیات تخصصی موضوع ترسیم شده است .بر مبناي پژوهشهاي صورت گرفته
در حوزه م عماري معاصر ایران ،آثار فوق بر اساس پنج پارامتر کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .اصول
انسجام طرح ،مفاهیم ساختارهاي فضایی ،شکل و فرم بنا ،مصالح در بنا ،رابطه با محیط پیرامون مطالعات صورت
گرفته ،نشان دهنده آن است که گرایشهاي تجدیدحیاتگرایانه را می توان یکی از مهمترین گرایشهاي موجود
در معماري معاصر ایران دانست .گرایش به احیاي هویت ایرانی ـ اسالمی یکی از مهمترین اهداف این جریان است
که با تأکید بر شیوهها و تکنیکهاي مختلف طراحی معماري به اجرا درآمدهاند.

واژگانکلیدي :معماری معاصر ایران ،گرایشهای تجدیدحیاتگرایانه ،هویت ایرانی ـ اسالمی ،تحلیل کالبدی – محتوایی ،معماری
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