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چکیده
معماری بناها در هر منطقهای متأثر از حوزههای مختلف از جمله اقتصاد و سیاست و روابط بینالملل آن
منطقه ميباشد .همچنین معماری همواره متأثر از فرهنگ و پدیدههای اجتماعي هر جامعه بوده است .انقالب
نیز از دیدگاه جامعهشناسي به نوعي جز پدیدههای سیاسي -اجتماعي جوامع بوده كه تحت تأثیر عوامل
مختلف در برخي از جوامع رخ ميدهد .كشور ایران در چند دهه اخیر شاهد تغییرات اجتماعي و سیاسي از
جمله انقالب و به دنبال آن جنگ ایران و عراق بوده است .با عنایت به اینكه هر یک از انقالبهای جهان
متأثر از عوامل خاص آن اجتماع در زمان و مكان خاص و دارای ریشهها و بسترهای متفاوتي ميباشند .ضمن
بررسي ریشههای شكلگیری انقالب اسالمي در مقایسه با انقالبهای مهم جهان ،انعكاس این پدیده
اجتماعي بر معماری دهه  57تا  67بررسي گردیده است و در نهایت با شناسایي جریان ویژه متأثر ازپیامدهای
اجتماعي و جامعهشناختي شاخصههای معماری دهه مذكور عنوان ميگردد .این مقاله درپي آن است تا با
روش توصیفي -تحلیلي ،آثار شاخص (نمونه موردی 20 :پروژه شاخص با کاربری عمومي که در
سالهای مذکور طراحي شدهاند) و نظرات منتقدان ،سبکهای رایج و عوامل مؤثر در پدیدآمدن این
سبکها را در سالهای  1357-1367با شاخصه دیدگاه امام خمیني(ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری در دو
مقوله هویت و ایدئولوژی در ایران تبیین نماید .به سؤال اصلي پژوهش كه چه رابطهای میان انقالب و
معماری دهه پس از آن وجود دارد ،پاسخ دهد.
کلید واژهها :انقالب ،معماری ،هویت ،ایدئولوژی.
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مقدمه
از دیرباز معماری جز ساختههای دست بشر بوده است و منبعث از ذهن ،تفكر ،ایدئولوژی و ناشي از
جهانبیني طراح است .از آنجایي كه انسان موجودی است اجتماعي ،جامعه و پدیدههای اجتماعي در
جهانبیني افراد نقش بسزایي دارند .همچنین در ادامه آن ،یک اثر معماری غالباً محصول منعكس شده از
پدیدههای اجتماعي است.
انقالبها از بستر جوامع و شرایط اجتماعي متولد ميشوند و دارای ایدئولوژی ميباشند ،این ایدئولوژی
جاری و برخواسته از جامعه است همان جامعهای كه معماری در آن جا شكل ميگیرد و به مرحله ظهور
ميرسد .در این مقاله انعكاس انقالب بهعنوان یک پدیده اجتماعي و ایدئولوژیک بر معماری اولین دهه
پس از ظهور خود بررسي ميگردد .ضرورت این پژوهش از مشكالت ناشي از تقلید بيمحتوا ،استفاده از
معماری غربي و موضوعات شهری مرتبط با حوزه معماری از جمله تغییر عملكرد بناها ،فروش تراكم
شهری عدم توجه به سیما و منظرشهری در طراحي نماها و ...نشأت ميگیرد و نشانگر عدم شناخت و
توجه به حوزه معماری از دیدگاه معماری ایراني -اسالمي در دهههای اخیر در معماری معاصر ایران است
و این امر ضرورت هر چه بیشتر انجام پژوهش در مباني نظری معماری معاصر در نظام اسالمي حاكم را
نشان ميدهد و اولین دهه پس از پیروزی انقالب اسالمي سالهای  1357-67ميباشد.
تألیفات كتاب و مقاالت بسیاری در زمینه معماری معاصر ایران از سوی معماران و نظریهپردازان از
جمله ایرج اعتصام و محمد منصور فالمكي ،عبدالحمید نقره كار ،حسین سلطانزاده ،بهروز منصوری و امیر
باني مسعود هر یک از دیدگاه ویژهای به نقد آثار و یا ارائه نظریه در این خصوص پرداختهاند كه در بخش
آتي از مقاله به آن خواهیم پرداخت.
دو هدف اصلي از انجام این تحقیق مورد نظر ميباشد؛  )1رابطه میان انقالب و معماری دهه پس ازآن
بررسي گردد )2 .جریان و پارادایم معماری منتج از انقالب اسالمي تبیین تا راهنمای معماران و طراحان در
حیطه طراحي آثار معماری معاصر گردد .و سؤال اصلي تحقیق در پاسخدهي به این سؤال كه چه رابطهای
میان انقالب و معماری دهه پس از آن وجود دارد؟ و اثبات فرضیهی اینكه جریان ویژهای متأثر از
ایدئولوژی و مباني نظری انقالب در معماری سالهای  1357-1367وجود دارد.
مفاهیم و چارچوب نظری
مفاهیم
مفهوم انقالب كه ترجمه كلمه  Revolutionاست ،ابتدا از اصطالحات اخترشناسي و به معني حركت
دوراني سیارهها و بازگشت آنها به حالت اول بوده و بعدها وارد واژگان علوم اجتماعي گردیده است .بر این
اساس و با توجه به گستره بیشتر تغییراتي كه انقالبهای معاصر پدید ميآورند ،برخي نویسندگان بر این
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باورند كه تا پیش از انقالبهای پایان سده هجدهم ،انقالب به معني بازگشت به وضعیتهای مطلوب
گذشته بوده است ،در حاليكه انقالبهای معاصر با ایجاد عصری نو و سرودن داستاني سراسر جدید در
تاریخ كشورها همراهند .آنچه همراه با پیروزی انقالب رخ ميدهد ایجاد تغییرات سیاسي داخلي و تغییر در
جهتگیریهای سیاست خارجي و اعالم استقالل از قدرتهای خارجي مسلط است (ملكوتیان:1381 ،
.)247
بررسي عوامل تأثیرگذار تاریخي از دیدگاه معماری موجبات آشنایي با مباني ایدئولوژیک انقالب را
فراهم و موجبات تحلیل و استنتاح انعكاس انقالب در حوزه معماری را فراهم ميآورد.
روش تحقیق و چارچوب نظری
برای بررسي در زمینه بازتاب انقالب اسالمي ایران بر معماری دهه اول پس از آن از روش توصیفي-
تحلیلي استفاده شده است .بدین صورت كه دادههای معماری  20اثر برگزیده از بین آثار مربوط به
سالهای  57-67كه صرفاً طراحي و مباني نظری آنها در این دهه شكل گرفته از دیدگاه صاحب نظران از
كتابها ،مقاالت و مسابقات معماری استخراج گردیده و در داخل جداول طراحي شده قرار داده شده است.
انقالب اسالمي ایران
انقالب های بزرگ دنیا

انقالب های داخلي ایران

نتیجه :تاكید بر اهمیت و منحصر بفرد بودن انقالب اسالمي ایران

دیدگاه مقام معظم رهبری

دیدگاه امام خمیني (ره)

هویت

ایدئولوژی

تحلیل آثار از این دو دیدگاه
استخراج پارادایم اصالت گرای اسالمي از بناها
نمودار  :1فرایند تحقیق (منبع :نگارندگان)
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شاخصههای ارزیابي و تحلیل جداول از دیدگاههای امام خمیني(ره) و مقام معظم رهبری و فرمایشات
ایشان استفاده گردیده است و در نهایت خصوصیات و ویژگيهای این آثار بهعنوان نتایج این تقریر در
جهت تبیین شاخصه های معماری دهه مذكور و در جهت پاسخ به سؤاالت تحقیق و اهداف پژوهش ارائه
گردیده است .در شاخصههای ارزیابي مذكور از دو مقوله هویت و ایدئولوژی از دیدگاه امام خمیني(ره) و
مقام معظم رهبری استفاده گردیده است .از نتایج این تقریر در جهت تبیین شاخصههای معماری دهه
مذكور ،معماری منتج از این دو مقوله مهم است.
در جهت آشنایي با ایدئولوژی و فضای اجتماعي انقالب اسالمي ایران این انقالب با انقالبهای مطرح
در دنیا و همچنین تفاوت آن با انقالب مشروطه بررسي ميگردد .و نهایتاً به تحلیل آثار معماری پرداخته
شده است و پارادایم اصالتگرای اسالمي از بناها مستخرج و جهت استفاده معماران و طراحان امر ارائه
شده است.
از نتایج این تحقیق -1 :تبیین ویژگيهای معماری بازتاب شده از انقالب اسالمي ایران ميباشد.
 -2تحلیل آثار معماری شاخص در دهه مذكور در زمینه هویت و ایدئولوژی از دیدگاه بنیانگذار كبیر و
رهبر معظم انقالب اسالمي توسط نگارنده ميباشد -3 .چگونگي ارتباط میان معماری پس از انقالب و
معماری شیوه اصفهاني مشخص ميگردد.
تبارشناسي تاریخي معماری در ایران معاصر
 -1تجربه نوسازی در ایران
- 2انقالب مشروطه
- 3انقالب اسالمي ایران
-4جنگ تحمیلي ایران و عراق (قبادیان )299-296: 1392 ،و (موثقي.)1384 ،

نمودار  :2تبارشناسي تاریخي معماری در ایران معاصر (منبع :نگارندگان)
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نوسازی در ایران

باید توجه داشت كه اساساً بحث از نوگرایي و عوارض ناشي از آن و تعامل یا تعارض آن با سنت را
ميتوان از جمله مهمترین مسائل ایرانیان در چند سده اخیر و از جمله عوامل معده وقوع انقالب اسالمي
در ایران دانست ،چرا كه نوگرایي خصوصاً در شكل تجددخواهي مدرن آن در ایران همواره مسالهساز بوده
است و زمینه تغییرات اجتماعي ،سیاسي و اقتصادی وسیعي را فراهم آورده است (معصومي.)226 :1395 ،
تجربه نوسازی در دوره قاجار و پهلوی ...كه از عباس میرزا ،قائم مقامها ،امیركبیر و سپهساالر تا
جنبش مشروطه و اصالحات دوره رضاشاه و محمدرضا پهلوی را شامل ميشود و به دوره جمهوری
اسالمي ایران ميرسد (موثقي .)227: 1384 ،كه تقابل و توازی بین سنت و تجدد در هر دوره به نحوی
نمایان ميگردد ،كه این مهم نیز در معماری ایران تأثیرات خود را به وضوح نمایان كرده است.كه همزمان
با كاربرد گرایشهای معماری مدرن در جهان بوده لیكن این تأثیرات فارغ از طبقهبندی جهاني در كشور
ایران است .جریان و الگوی اصالتگرای اسالمي ،كه به نوعي ميتوان آن را مسامحتاً معادل تعابیری
چون تجددگرایي اسالمي و یا جنبش اصالحگرای دیني دانست .هدف اصلي این جریان در روند نوگرایي
تاریخي ایرانیان ضمن توجه به مؤلفههای مثبت و كارآمد دو جریان نوگرایي ملي ،بومي و جریان تجدد
خواهانه مدرن و عدم رد و طرد كلي این جریانات تالش در جهت بازگشت به ریشهها و اصول اسالمي بر
طبق آموزههای وحیاني و عقالني شارع مقدس است؛ بهنحویكه در عمل پارادایمي جدید تعریف و ترسیم
شود كه بتواند زمینه نوگرایي كارآمد ،عمیق و موفق ایرانیان را فراهم آورد ...با این همه انقالب اسالمي
به تعبیر مألوف صرفاً یک تالش جهت جمع میان دو مقوله سنت و مدرنیته در حوزه نوگرایي ایرانیان
نميباشد بلكه مدلي خاص و ویژه است كه به خودی خود مؤلفههای مثبت و كارآمد دیگر جریانات تحول
خواه را دارا ميباشد و تالش ميكند بر اساس جفرافیای معرفتي خاص خود به معمای نوگرایي در تاریخ
ایران معاصر پاسخ دهد (معصومي.)130-121 :1395 ،
انقالب مشروطه (1285-88ش)

روشنفكران و علمای دیني به شیوههای مختلف نقش محوری و رهبریكننده در مشروطهخواهي ایرانیان
داشتند .این دو نیروی فكری سیاسي بودند كه با طرح موضوع ضرورت تقید سلطان و دربار به عدالت و
قانون ،مطابق با فهم خویش از آن ،به حركتي انقالبي دامن زدند كه از آن بهعنوان انقالب مشروطیت
ایران نام برده ميشود (تقيلو.)67:1394 ،
انقالب اسالمي ایران ( 1357هـ.ش)

زمینههای پیدایش انقالب اسالمي ،مرهون یک سری علل كه بیشتر در اواخر دهه  1330هـ.ش و اوایل
دهه  1340هـ.ش اتفاق افتاد ميباشد ،این حوادث شامل در گذشت آیتاهلل بروجردی ،تصویب الیحه
انجمنهای ایالتي و والیتي ،قیام  15خرداد ،تبعید امام و مرحلهنهایي برانداختن نظام موجود ،یعني
قیامهای قم ،تبریز ،یزد و سایر شهرستانها ،حادثه هفده شهریور ،هجرت امامبه فرانسه ،راهپیمایهای
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عظیم مردم در روزهای عیدفطر و تاسوعا و عاشورای سال  ،57ورورد امام به كشور و ...بود كه پایههای
رژیم شاهنشاهي را به شدت سست كردند و منجر به پیروزی انقالب در سال  57شد (كاظمي:1388 ،
 .)115همچنین از دیگر عوامل دیگر ميتوان به وابستگي كشور ،بيعدالتي سیاسي و اجتماعي و
اقتصادی ،مخالفت با مذهب را ميتوان نام برد.
ریشه قیام  15خرداد را باید در تالش برای مقابله با طرحي كه استعمارگران غربي برای جداكردن
مسلمانان از اعتقادات ،ارزشها و باورهای مذهبي در سزمینهای اسالمي ،به اجرا در ميآوردند جستجو
نمود (اصفهاني .)206:1382 ،پیامد قیام  15خرداد تداوم مبارزه ایران تا انقالب سال  1357بود (نجاتي،
.)240:1371
در سده بیستم دو انقالب مهم (انقالب مشروطه  1285-88و انقالب اسالمي  )1357در ایران روی
داده است .انقالب نخست ،شاهد پیروزی هر چند كوتاه روشنفكران مدرن بود .روشنفكراني كه از
ایدئولوژیهای غربي ناسیونالیسم ،لیبرالیسم و سوسیالیسم الهام گرفته و قانون اساسي كامالً غیردیني
مدون كردند و به نوسازی جامعه خود مطابق جوامع اروپایي معاصر امیدوار بودند .اما با انقالب دوم ،علمای
سنتي به میدان آمدند ...و پیروزی خود را با طرح و تدوین یک قانون اساسي كامالً دیني تضمین نمودند.
ایران در سالهای میان انقالب مشروطه و انقالب اسالمي ،دگرگونيهای اقتصادی -اجتماعي عمدهای را
تجربه كرد (آبراهامیان )1982 ،كه این مهم تأثیرات خود را در حوزه معماری كه وابسته به شرایط
اقتصادی و اجتماعي است به صورت تنوع در گستره ظهور ابنیه با نماهای متنوع ميباشد .معماری پایا
خود طالب اقتصاد و اجتماعي پایا ميباشد؛ پویایي در این خصوص منتج از پویایي اقتصاد و اجتماع جوان
ایران ميباشد .شرایط اقتصادی ایران در زمان وقوع انقالب و نتایج حاصل از آن در جدول پایین آمده
است و برای درک شرایط مذكور به برخي از انقالبهای مطرح در دنیا در دو زمینه اقتصاد و روابط
بینالملل قیاس شده است .انقالب ایران ،به یک معنا انقالب دیني و باالتر از آن ،انقالبي فقهي بود
(قنبری .)2 :1377 ،انقالبي فقهي كه ریشه در عرف و دین مردم داشته و برخواسته و ناشي از شیوه
زندگي این ملت ميباشد كه بر تمامي جنبهها باالخص شیوه زندگي و نحوه زندگي و مكان زندگي تأثیر
گذاشته است .با بررسي نمونههای معماری ابنیه شاخص این دوره كه در مراحل بعدی ارائه ميگردد
ایدئولوژی ناشي از فضای انقالب را ميتوان به خوبي مشاهده نمود.
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نمودار  :3نتایج حاصله از مقایسه انقالب مشروطه و انقالب اسالمي ایران در تاریخ معاصر ایران
(منبع :نگارندگان)

مقایسه انقالب اسالمي ایران با برخي از انقالبهای دنیا در دو زمینه اقتصاد و روابط بینالملل كه به
نظر نگارنده دو عامل تأثیرگذار در حوزه معماری ميباشند ،موجبات شناخت بیشتر این انقالب از دو منظر
مذكور و جهتدهي به سمت مباحث مرتبط معماری را فراهم مينماید.
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جدول  :1مقایسه انقالب بزرگ اسالمي با انقالبهای بزرگ دنیا در زمینه اقتصادی و روابط
بینالملل
نام كشور
كشور
فرانسه

اقتصادی
خزانه تهي ،قحطي و بدهي زیاد ،كمبود شدید
درآمد ،هزینه زیاد دربار و جنگهای بيحاصل

كشور چین

فروپاشي سیستم اقتصادی بعد از جنگ تریاک،
ركورد صنایع داخلي و كشاورزی با ورود تجار
خارجي و كاالهای بیگانه ،بیكاری عده زیادی از
كشاورزان و تجار و كسبه ،واگذاری چند بندر مهم
اقتصادی به ژاپن و پرداخت غرامت ،دادن
امتیازهایي به كشورهای اروپایي ،فقر و بیچارگي
مردم ،ركود كامل اقتصادی به سبب جنگ جهاني
دوم و اشغال كشور ،ركود اقتصادی و كشاورزی
داخل و اخراج كارگران ،تورم بيسابقه ،كاهش
حقوق
خزانه تهي ،قحطي و كمبود نان به سبب جنگ،
كمبود درآمد و هزینههای زیاد جنگ جهاني اول،
بدهيهای زیاد داخلي و خارجي

كشور
الجزایر

تداوم اوضاع نابسامان از سال  1830تا وسط قـرن
بیستم ،تصاحب اراضي مرغوب توسط فرانسوی ها،
تملــک  47درصــد درآمــد ملــي الجزایــر توســط
مهاجرین اروپایي ،خشكسـالي ،حملـه ملـخهـا بـه
مزارع ،مـرگ و میـر دامهـا ،شـیوع بیمـاریهـای
واگیردار ،قحطي و گرسنگي ،مهاجرت به فرانسه

كشور ایران

وجود ذخایر كافي به بهترین وضع ممكن در
خزانه ،فراواني ارزاق و موادغذایي از طریق
واردات ،افزایش ناگهاني درآمد در اثر افزایش
قیمت نفت ،اعطای وامهای كالن به كشورهای
مختلف جهان

كشور
روسیه

بین الملل
عدم وجود حمایت بین الملل در قبال بحران و خوشحالي
انگلیس از وجود بحران در دولت خصم ،سرگرمي روسیه و
اتریش به تقسیم لهستان و خوشحالي از درگیری و اشغال
فرانسه
حمایت آمریكا و شوروی از چین پس از جنگ جهاني دوم
به علت قرارگرفتن این كشور در كنار متفقین ،ادامه
كمکهای آمریكا و شوروی پس از جنگ ،حمایت
شوروی در جنگ داخلي  1946تا  1949از نیروهای
كمونیست ،عدم حمایت آمریكا از نیروهای ملي ،قطع
كمکهای بینالمللي به چین

عدم وجود حمایت بینالملل به سبب وجود تخاصم با
آلمانيها و اشتغال كشورهای فرانسه و انگلیس به جنگ
و عدم امكان و حتي عدم تمایل كمک به روسیه ،انزوای
بینالمللي آمریكا
پیشروی آلمان و ایتالیا پس از تسخیر فرانسه به سوی
مستعمرات آفریقایي این كشور ،اوجگیری احساسات
ضداستعماری پس از جنگ جهاني دوم ،كمک نظام دو
قطبي پس از جنگ به الجزایر برای قیام ،كمک آمریكا به
مليگرایان الجزایر ،حمایت شوروی از انقالبیون الجزایر،
وجود مأمن مناسبي در شمال آفریقا برای انقالبیون،
حمایت كشورهای عضو اتحادیه عرب از الجزایر
حمایـت كامـل و همـهجانبــه بـینالمللـي از رژیـم ایــران
عليرغم وجود نظام دوقطبي و رقابت میان شرق و غـرب،
حمایت كامل مادی و معنوی ابر قدرتهـا و قـدرتهـای
بزرگ جهاني و منطقهای تا آخرین روزهای حیات رژیم

همانگونه كه از جدول فوق االشاره بر ميآید :كشور ایران به لحاظ اقتصادی بر خالف كشورهای
فرانسه ،چین ،الجزایر و روسیه (كه در شرایط بحراني اقتصاد بسر ميبردهاند) در شرایط مناسبي به سر
ميبرده و همچنین از دیدگاه روابط بیناللملي بر خالف روابط كشورهای مزبور كه از طرف قدرتهای
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بینالمللي حمایت نميشدهاند تا زمان وقوع انقالب از حمایتهای بینالمللي برخوردار بوده است (كاظمي،
1388؛ مومني راد.)1381 ،
هویت وایدئولوژی
هویت و ایدئولوژی از عوامل اجتماعي بسیار مهم در تشكیل آثار معماری موفق ميباشند .مفهوم هویت
خود برخواسته از ایدئولوژی جمعي زمان خود ميباشد و همین امر ضرورت بررسي این دو مقوله از دیدگاه
بنیانگذر و رهبر انقالب اسالمي امام خمیني(ره) و مقام معظم رهبری را نشان ميدهد.
ایدئولوژی انقالبي -اسالمي

انقالب اسالمي ایران محصول ایدئولوژی دیني بود (اسمعیلي« )52:1395 ،هیچ ارتشي در دنیا وجود ندارد
كه بتواند این چنین در مقابل دشمن مقاومت كند» (خامنهای )1360 ،تاكید آیتاهلل خامنهای بر ایدئولوژی
بهعنوان یكي از مهم ترین عناصر قدرت در عصر جدید در دوران دوم اندیشه سیاسي او نیز برجسته و
مشهود بود (اسمعیلي.)65:1395 ،
ایدئولوژی از دیدگاه مقام معظم رهبری

آیت اهلل خامنهای ضمن نگاه مثبت به ایدئولوژی در تمام ادوار ،به هر دو وجود معنای معرفت شناسانه و
جامعهشناسانه آن تأكید دارد .او در تعریفي كه از ایدئولوژی ارائه ميدهد معلوم ميسازد كه چگونه
ایدئولوژی از یک مفهوم و وجود معرفت شناسانه به یک مفهوم وجود جامعه شناسانه تبدیل ميشود.
(اسمعیلي  )69:1395 ،و این امری است كه ميتوان در حیطه تبدیل ایده به فرم معماری مبتني بر
ایدئولوژی انقالب اسالمي ایران از آن بهره جست و معماری واجد ارزش و هویت انجام داد.

نمودار  :4چگونگي ارتباط ایدئولوژی و فرم معماری (منبع :نگارندگان)

آیتاهلل خامنهای معتقد بود از جمله سیاستهایي كه در دوران جدید باید پیگیری شود آموزش
ایدئولوژیک سازمانهای برجامانده از دوران پهلوی است (اسمعیلي« .)66:1395 ،هنر ،مكمل وجود انسان
و جامعه است» (خامنه ای.)1361 ،
از دیگر آثار ایدئولوژی اسالمي  -انقالبي باور به خدمت هنر به ایدئولوژی دیني بود .مطابق این باور
هنر پس از انقالب باید در جهت ایدئولوژی انقالب حركت ميكرد و آثار مختلف هنری خود را مثالً در
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جهت مقابله با امپریالیسم و آمریكا تولید ميكرد .او هنر را اصالت یک جامعه و مكمل وجود انسان و
جامعه ميدانست و اعتقاد داشت اگر ایدئولوژی انقالب از طریق هنر بیان نشود رشد نخواهد كرد .با این
نگرش ،آیت اهلل خامنهای دوران پهلوی را دوره «هوچي بازی هنری» ميدانست و معتقد بود در آن دوره
برای هنر و هنرمندان ایراني فاجعه بزرگي رخ داده است (اسمعیلي.)67:1395 ،
هویت انقالبي -اسالمي

بررسي هویت از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسالمي ایران و مقام معظم رهبری در جهت پاسخدهي به
سؤاالت تحقیق یعني ارتباط میان انقالب و معماری بناها است و همچنین در زمینه معنا ،مفهوم هویت در
سالهای  ،1357-1367بررسي آثار معماری شكل گرفته در دهه مذكور ،تأثیر آن بر روند معماری معاصر،
شناخت و تمایز جریان ویژه معماری معاصر مبتني بر اندیشههای انقالب اسالمي از جریانهای معماری
مكان های دیگركمک شایاني مينماید.
جدول  :2هویت در تفکر اسالمي (بمانیان)41:1389 ،
مكاتب
فلسفي
هویت در
تفكر
اسالمي

عرفان

حكمت
متعالیه

تعاریف

فلسفه منشا
فلسفه اشراق
وابسته بودن هویت به ذات الهي و جلوه و
جمال و تجلي او
 تأكید بر اصالت و ثبات در هویت اتحاد علم و عالم و معلوم(بیانگر ركن خودآگاهي و علم حضوری و و جودی در هویت)
 تأكید بر تحرک و پویایي و توسعه درهویت (درک حضوری ویژگيهای ذاتي و
عرضي در ماهیت وجود یک شيء)

عوامل زیر بنای هویت
دانش زیر بنای هویت ثبات و
دوام در هویت و حركت
جوهری كند هویت
فطرت زیر بنای هویت
معنویت زیر بنای هویت

فطرت و معنویت ریشه
مشترک هویتها

نظریه پردازان
ابن سینا
سهروردی
شیخ محمود
شبستری
صدر المتالهین
امام خمیني
مطهری

تحلیل آثار
بررسي هویت در تفکر اسالمي از دیدگاه امام خمیني(ره) و انعکاس آن در معماری بناهای
1357-1367

نمونهها ی موردی از پایش بناهایي صورت گرفته كه طراحي آنها در دهه مذكور صورت گرفته است و
اغلب بناهایي با كاربری عمومي و عام المنفعه ميباشند -1 .كتابخانه و موزه ملي ملک  -2مصلي امام
خمیني(ره)  -3مدرسه  10كالسه جواد آباد.
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جدول  :3بررسي هویت در تفکر اسالمي از دیدگاه امام خمیني(ره) و انعکاس آن در معماری
بناهای (1357-1367منبع :نگارندگان)

 -1تأكید بر اصالت و ثبات در هویت :استفاده از
سبک و شیوه معماری اصفهاني در معماری
اغلب بناها این دهه

 -2تأكید بر تحرک و پویایي و توسعه در هویت:
استفاده از خصوصیات شیوه اصفهاني (هویت
دیني) مانند گنبدها و گلدستهها ،حیاط مركزی
چهار ایوانه ،تزیینات كاشي كاری ،گچبری و
چوببری با طرح اسلیمي و گره چیني در نماها
(تأكید بر تحرک وپویایي)
 -3اتحاد علم و عالم و معلول :استفاده از مصالح
بومي و علم اجرای سنتي به روش گلتافتن در
پاسخ به نیاز مدرسه (معلول) از اقشار مستضعف
و كم درآمد جامعه توسط عالم (معمار :نادر
خلیلي )

حضرت آیت اهلل خامنهای مهمترین و اصیلترین عنصر و ركن هویت ملي ،را فرهنگ و به عبارت
دقیقتر دین و اعتقادات مي دانند .در اندیشه مقام معظم رهبری فرهنگ هر ملتي ،هویت آن ملت را شكل
ميدهد ،اما هویتي مطلوب و ارزشمند است كه براساس فرهنگ دیني و اسالمي و تقوا شكل گرفته باشد.
بهطوریكه آرمانهای معنوی و اخالقي ،برای انسان هویت ميسازد ایشان عناصر دیگر مانند جغرافیا،
زبان ،تاریخ ،حكومت و  ...را در مبادی تكوین یک ملت مؤثر ميدانند ولي برای آنها نقش ذاتي ،اساسي و
همیشگي قائل نیستند .مقام معظم رهبری ،خود فراموشي سیاسي یا فراموش كردن هویت ملي را موجب
ذلت و بدبختي ملت ميدانند .لذا در اندیشه ایشان هویت ملي ،مطلوب و مورد پسند آن است كه منجر به
ایجاد عزت ملي شود (افتخاری .)41:1393 ،در دیدگاه ایشان ،مهمترین شاخصههای هویت ملي
(عناصری كه یک ملت بیشتر با آنها شناخته ميشود) از پنج مورد تشكیل یافته است:اول :تاریخ و مواریث
تاریخي؛ دوم :علم و دانش؛ سوم :خصال ملي؛ چهارم :خط و زبان؛ پنجم :اعتماد به نفس ملي.
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جدول  :4بررسي شاخصههای هویت ملي و انعکاس آنها در معماری بناهای 1357-1367
با الهام از دیدگاه مقام معظم رهبری (منبع :نگارندگان)

خط و زبان :سر در ورودی كتابخانه و موزه ملک -
نمادهای شیوه اصفهاني و سردر مساجد اصفهان در
عصر صفویه

 -1تاریخ و مواریث تـاریخي :سـر
در وزارت كشــور -طــرح نماهــا
آجرچینــي و گاشــیكاری مشــابه
دروازه قــران در شــیراز  -شــیوه
اصفهاني.

 -2علم
بینالمللي
استفاده از
عصر خود

اعتماد به نفس ملي :استفاده همه گونه تاقها و
گنبدها در شیوه معماری سبک اصفهاني ،استفاده از
آمودهای مختص ایراني از جمله آجركاری و
كاشیكاری همگي نشان از اعتماد به نفس ملي در
بناهای این دوره دارد.

و دانش :فرودگاه  -3خصال ملي :مجتمع فرهنگي
امام خمیني(ره) سینمایي دزفول بدنه همانند بناهای
تكنوژی ساخت در گذشته دزفول آجری ،طاق گهوارهای،
گنبد ،بادگیر ،حیاط مركزی و حوض
آب تداعي كننده بوم منطقه ،جان پناه
مشبک برای تسهیل جریان باد از
دیگر مشخصههای ساختمانهای
بومي.
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نتایج كلي از تحلیلها نشان دهنده خصوصیات معماری اسالمي در بناها و در انگارهها بهصورت
انگارههای قدسي -شیعي است كه خود آن نیز شامل موارد ذیل است:
معماری اسالمي و به تبع آن معماری شیعي ،همواره تجليگاه اعتقادات و اندیشههای مسلمانان بوده
است ،تفكراتي چون بكارگیری ایما ،نشانه و اشاره .عزم به احقاق حقوق انساني عشق به ائمه اطهار.
استفاده از اجتهاد ،توجه به امانت و عدالت ،ضرورت بكارگیری احكام ،ادعیه شیعي و استفاده از مشي ائمه
اطهار علیه السالم نمونهای از اعتقادات شیعي هستند كه بر هنر بهطور عام و بر معماری بهطور خاص
تأثیر داشتند (بمانیان.)48:1389 ،
تدقیق انگارههای معماری قدسي شیعي

انگارههای كلي -1 :وحدت و یگانگي؛  -2همآرایي با طبیعت؛  -3ابداع و نوآوری؛  -4راز گونگي.
(بمانیان.)56:1389 ،
از دوره صفویه ،بهعنوان یكي از پر رونقترین دورههای هنری ایران اسالمي نام برده ميشود (اما
ميتوان آغاز دوران طالیي معماری شیعي را همزمان با ظهور شاه عباس اول ...دانست وی توانست به
كمک استعداد چشمگیر و ذوق هنری خود و همچنین بهرهگیری از منابع مالي وسیع ،دوران تازهای در
معماری ایران آغاز كند .به واقع معماری این عصر را ميتوان دوران اعتالی معماری اسالمي در ایران
دانست (بمانیان .)49:1389 ،كه شیوه اصفهاني از سبکهای این دوره از تاریخ است كه در بناهای یاد
شده از این شیوه جهت نشان دادن اوج قدرت و حاكمیت دیني و مذهبي این دوره استفاده شده است.
این انقالب تالش نمود تا با تأكید بر منابع و حیاني و دیني اصیل خود بر ارائه و طرحریزی الگو و
پرادایمي نوین و جدید در عرصه نوگرایي ایرانیان دست بزند كه تحت عنوان پارادایم اصالتگرای اسالمي
قابل تشخیص و تمایز است .با این تقریر و در نتیجه پارادایم یا الگوواره اصالتگرای اسالمي در ایران
برآوردی است از شكلهای سنتي  -فرهنگي ریشهدار تاریخي كه با تكیه بر آنها و متناسب با شرایط
اجتماعي نوین بر نوآوری و تجددگرایي تأكید ميورزد (معصومي .)128.129.131:1395 ،در واقع باید این
گونه اذعان داشت كه دستهای از مباني و ارزشهای نظری انقالب اسالمي ایران ،كامالً با مباني ارزشي و
نظری كه مدرنیته هم بر روی آن وفاق دارد و سعي در ایجاد آنان ميكند مشترک و یكسان است .از
جمله شاخصهای مهم در این زمینه كه نشاندهنده ماهیت مدرن انقالب اسالمي ایران است ،تاسیس
(نظام سیاسي جمهوری اسالمي ایران) است.
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جدول  :5بررسي تحلیل پارادایم یا الگوواره اصالتگرای اسالمي بناها در نمونههای
موردی دهه مذکور (منبع :نگارندگان)
شاخصه

پارادایم یا
الگوواره
اصالتگرای
اسالمي

الگواره

نمونه موردی
سر در ورودی موزه ملي ملک

شكلهای
سنتي -فرهنگي
ریشهدار تاریخي

متناسب با شرایط
اجتماعي نوین

تأكید بر نوآوری
و تجددگرایي

*ساختمان و محوطه به
صورت هندسي و استفاده
از نمادها به صورت نو و
جدید-

سردر وزارت كشور

-1سبک مدرن :تاكید بر
خطوط افقي در نما -ایده
پارک بازار_چند بلوک
مكعب مستطیل شكل

مجتمع فرهنگي
سینمایي دزفول

-2ساختمان دانشكده:
مجموعه مدرن با حیاط
مركزی و نماها و
قوسهای آجری

 -1مجتمع مسكوني
پارک

با عنایت به جدول فوق و تحلیل بناهای مربوطه سبکهای معماری منتج در بین سالهای 57-67
مربوط از دیدگاه صاحب نظران به شرح ذیل استنتاج ميگردد.
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نمودار  :6استنتاج دیدگاه صاحب نظران بین سالهای ( 57-67منبع :نگارندگان)

ویژگيهای سبک اصفهاني در معماری

ویژگيهای معماری شیوه اصفهاني چنین بررسي ميشود:
 -1سادهتر شدن طرحها كه در بیشتر ساختمانها ،فضاها یا چهارپهلو (مربع) هستند یا مستطیل.
 -2هندسه ساده و شكلها و خطهای شكسته بیشتر بهكار رفته است.
 -3در تهرنگ ساختمانها نخیر و نهاز (پیشآمدگي و پسرفتگي) كمتر شد ولي از این شیوه به بعد
ساخت گوشههای پخ در ساختمان رایجتر شد.
 -4همچنین پیمونبندی و بهرهگیری از اندامها و اندازههای یكسان در ساختمان دنبال شد.
 -5سادگي طرح در بناها هم آشكار بود.
 -6همچنین در این شیوه همه گونههای تاقها و گنبدها بهكار برده شد.
 -7آرایه :از همه آمودهای شیوه پیشین بهرهگیری شد؛ البته بیشتر از كاشي خشتي هفت رنگ
بهجای كاشي تراش (معرق) بهرهگیری شده است .افزون بر كاشي تراش ،از آجر و چوب هم
بهگونه خمیده بریده شده بهره ميبردند.
 -8كم شدن شكوه هنری :مساجد این دوره دیگر شكوه مساجد پیشین را ندارد .مثالً مسجد جامع امام
اصفهان ،یكي از نمونههای برجسته این سبک «با همه زیبایي و ظرافت ،باز هم شكوه مسجد جامع را
ندارد» (پیرنیا.)279:1383 ،
با توجه به مطالب فوق و در جهت تدقیق و تبیین شاخصههای معماری دهه اول ( )67-57انقالب
اسالمي ایران تعداد  20بنای تحلیل شده از دیدگاه صاحب نظران منتخب شده ،از مقاالت ،كتابها و
مسابقههای معماری انتخاب و سپس از طریق روش توصیفي به توصیف و تحلیل و جمعبندی دادهها
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اقدام گردیده است .از میان بناهای منتخب ،صرف بناهایي كه ایده شكلگیری آنها در دهه مذكور بوده
انتخاب و در جدوالي به تحلیل آنها پرداخته شده است و پس از آن نتایج بهدست آمده با شاخصهای
استخراج شده از دیدگاههای صاحب نظر در ایدئولوژی و تفكرات ریشههای انقالب اسالمي ایران منطبق
و ارائه ميگردد.
جدول  :6بناهای منتخب دهه  57-67مورد تحلیل (منبع :نگارندگان)
ردیف

نام بنا

تاریخ
ساخت

شهر

توضیحات

1

مصالی امام
خمیني(ره)

1364

تهران

سازه بتني و فلزی  -شیوه اصفهاني -تهراني-
پارتي و خراساني

2

كتابخانه و
سردر ورودی
و موزه ملي
ملک

1364-75

3

سر در وزارت
كشور

4

مسجد حضرت
علي (ع)

5

مدرسه 10
كالسه جواد
آباد

6

دانشكده
مدیریت
بازرگاني

تهران

1360

1364-65

1359-60

1357-68

ساختمان
استانداری
ساختمان
1363-65
دربند
ساختمان
1364
مسكوني ونک

نمادهای شیوه اصفهاني و سردر مساجد اصفهان
در عصر صفویه

تهران

طرح نماها آجرچیني و گاشیكاری مشابه دروازه
قران در شیراز -شیوه اصفهاني

یزد

بدنه آجری -دیوارباربر طاق و تویزه قوس جناغي
طرح و اجرا به شیوه اصفهاني

اجرا به شیوه سنتي و گل تافتن ،بدنه خشتي ،دیوار
ورامین
باربر ،طاق گهواره ای  -تخریب شده

تهران

7

 1362-72اصفهان

8

تهران

9

تصاویر (پالن  -نما)

تهران

مجموعه مدرن با حیاط مركزی و نماها و
قوسهای آجری
آجر چیني ،كاشیكاری ،قوس جناغي ،برون گرا-
تلفیق شیوه اصفهاني و سبک بین الملل
طراحي ،بازسازی و گسترش یک بنای قاجاری-
بازگشت تجربي به معماری عصر قاجاریه
بكارگیری فنآوری اجرای سیمان در دوره پهلوی

------
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10

ساختمان حج
و زیارت كل
كشور

1365-70

11

مجتمع
فرهنگي
سینمایي
دزفول

1366-71

12

مجتمع
مسكوني
پارک

1359

اصفهان

13

مركز آموزشي
پزشكي بابل

1363-70

بابل

14

مجتمع
مخابراتي
انقالب
اسالمي

1366-75

تهران

حیاط مركزی ،نیمه درون گرا ،آجر چیني و كاشي
كاری  -تلفیق شیوه اصفهاني و سبک بین الملل

---

نمادهای شیوه اصفهاني و معماری بومي دزفول بر
كالبد مدرن(پست مدرن) -ساختمان و محوطه به
صورت هندسي و استفاده از نمادها به صورت نو و
جدید -بدنه همانند بناهای گذشته دزفول آجری،
طاق گهوارهای ،گنبد ،بادگیر ،حیاط مركزی و
حوض آب تداعي كننده بوم منطقه ،جان پناه
دزفول مشبک برای تسهیل جریان باد ،رسمي بندی زیر
گنبدهای شیوه اصفهاني بر روی كف اجرا شده،-
استفاده از قوس نیمدایره به جای جناغي -استفاده
از كاشيهای لعابدار فیروزهای -شیوه اصفهاني در
عصر قاجاریه بروز شده و بكارگیری سازه فلزی
(كاندید جایزه آقاخان) محور بندی و نظام هندسي
در پالن و كالبد مجتمع

تهران

سبک مدرن:تاكید بر خطوط افقي در نما -ایده
پارک بازار -چند بلوک مكعب مستطیل شكل
تأكید بر خطوط افقي در نما ،بام شیبدار ،نمای سیمان شسته

نمادهای سبک بین الملل -مكعب مستطیلهای
ساده ،بدنه خارجي فاقد هر گونه تزیینات -از لحاظ
مكانیكي تكنولوژی ساختمان چه از لحاظ نما و
چه از لحاظ پالن ،هماهنگي ،عملكرد فني و
تكنولوژیک– نما :سنگ با بستهای فلزی و به
صورت خشک و بدون مالت -استفاده از ورقهای
مس در نعل درگاه ،پوشش روی تیرها و لبه بام و
دامپا به رنگ سیاه در بدنه پله فرار و ساختمان
نیروگاه (جزییات شاخص)
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15

فرودگاه بین
المللي امام
خمیني (ره)

1356

16

ساختمان
آموزشكده
پزشكي و
پیرا پزشكي
سنندج

استفاده از تكنولوژی ساخت

-1363
1368

سنندج

جودت و همكاران  -باني

سفارت ایران
در چین

1357-68

پكن

تقارن محوری ،باغ ایراني ،آجر چیني و رسمي
بندی

18

مجتمع
مسكوني جلفا

-1366
1368

جلفا

19

باز سازی 12
خانه روستایي
به روش
گلتافتن

-1358
1359

17

برنده اول مسابقه بهترین طرح معماری وزارت
مسكن و شهرسازی -به لحاظ پرداختن به فضای
محیطي و طراحي فضاها با الهام از معماری سنتي
ایران جز كارهای تاریخ گرای صارمي -هندسه
موزون پالن ،تقسیمبندی كلي خانهها را به وجود
آورده است .كوچه وسط این خانهها به صورت
بنبست ارتباط بین خانهها را برقرار ميسازد و هر
كدام از خانهها نیز در تقسیمبندی دروني از نظم
سه گانهای تبعیت كرده كه در معماری گذشتهی
خانههای اصفهان مشاهده ميشود :به صورت یک
ایوان یا تاالر و یا اتاق اصلي در وسط دو گروه
اتاق دیگر در دو طرف -فضاهای داخلي و اتاقها
بهصورت كامل و كه هیچكدام پس مانده فضاهای
دیگر نباشد -.از عناصر معماری گذشته در كل
معماری استفاده ميشود بهطوریكه كل مجموعه
را بتوان در یک محله قدیمي نشاند -.طراح در پي
خلق و تركیب فرمها و تركیب مصالح و بازی سیر
كالسیون بهخصوص در امتداد فضای حیاط
مركزی ساختمان با فضاهای سر پوشیده است.
در پاسخگویي به بحران مسكن -احیا و بهینه
سازی روشهای اجرایي ساختمانهای سنتي
ایران ابداع روش گلتافتن -جلوگیری از هدر رفتن
انرژی و مصالح قابل دسترس
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20

مرحله اول
مجتمع
دانشگاه فارابي
در كرج

1357

كرج

از جمعبندی جداول باال ،تحلیل و استنتاج ميگردد كه سبکهای معماری منتج از انقالب اسالمي
ایران و حمایت حاكمیت بر پایه مفاهیم سنتي تاریخي و فرهنگي بوده است كه همزماني جنگ تحمیلي و
تأثیرگذاری آن بر اقتصاد موجب بروز معماری سادهتر ،عملكردیتر بوده (چه در پالن و چه در نماها و
تزیینات) ،لیكن این نوع معماری مختص ایران و به تناسب شرایط اقتصادی سیاسي اجتماعي جنگ بوده
است .همچنین به دلیل سرازیر شدن جمعیت از مناطق جنگي به شهرهای مركزی و پایتخت و به خارج از
شهرها موجب گسترش حاشیه نشیني در اطراف شهرها با كمترین امكانات در جهت رفع نیاز مسكن بوده
است و به تبع آن موجبات استفاده از معماری بومي و الگووارههای بومي در طراحي مسكن و ابنیه شده
است و اكثر تغییرات در حیطه معماری در نتیجه تغییرات شرایط اجتماعي ،سیاسي و مهمترین عامل،
اقتصاد و جنگ بوده است.
نتیجهگیری
از مقایسه انقالب اسالمي ایران با سایر انقالبهای جهان در ميیابیم كه این انقالب برخالف انقالبهای
دیگر در شرایط اقتصادی و روابط بینالملل خوب و حمایت بینالمللي و با خواست مردمي رخ داده است و
به دلیل خواست و حمایت مردمي از ثبات سیاسي برخوردار بوده و ثبات یكي از عوامل تعیین كننده
شكلگیری معماری است .كه بهدنبال آن جریان ویژهای از معماری بازتاب شده از انقالب تاكنون شكل
گرفته و ادامه دارد.
ایدئولوژی انقالب اسالمي از نوع ایدئولوژی دیني و منجر به تدوین قانون اسالمي كامالً دیني بوده
است و این ایدئولوژی در هویت بخشي به فضاهای معماری آن دوران تأثیر بسزایي گذاشته است .بررسي
آثار معماری دهه اول از منزله هویت در تفكر اسالمي از دیدگاه امام خمیني(ره) و مقام معظم رهبری
كامالً مشهود و نمایانگر انعكاس موضوع هویت اسالمي انقالبي در معماری  20آثار ميباشد .الگواره
اصالتگرای اسالمي در ایران نیز برآوردی از اشكال فرهنگي ریشهدار تاریخي و متناسب با نوآوری در این
آثار ميباشد .لیكن در بررسي سبکهای معماری از دیدگاه صاحب نظران از دستهبندیها با عناوین
معماری سنتي و سنتگرا ،اقتباس از معماری تاریخي ،فرهنگگرایي ،احیای عین به عین معماری سنتي
ایران سخن به میان ميآید ،كه همگي نشان از هویت ملي آثار معماری این دهه ميباشند .در زمینه
تحلیل آثار نیز به شیوه اصفهاني دوره صفویان اشارات مكرر گردیده و از این لحاظ اهمیت دارد كه اوج
معماری اسالمي شیعي در این دوره بوده است كه نمود قدرت شیعیان در بروز معماری به اوج اعتالی خود
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رسیده و آخرین سبک از معماری اسالمي در ایران بوده است كه تالش معماران در جهت نمایان نمودن
قدرت و جایگاه اسالم در جمهوری اسالمي و در بناهای فرهنگي  -آموزشي -مذهبي (عام المنفعه) به
منزله ظهور رسیده است .موضوع انقالب پدیدهای است مدرن با ریشههای سنتي و فرهنگي و از جنس
دموكراسي سیاسي كه در عرصه معماری نیز انعكاس پیدا كرده است.
نتایج بهدست آمده از این تحقیق:
نتایج بهدست آمده از این تحقیق بهصورت نمودار ( )7نمونه موردی :مصالی امام خمیني(ره) كتابخانه و
موزه ملي ملک و نمودار ( )8نمونه موردی :مجتمع مخابراتي انقالب اسالمي در تهران ،جمعبندی و ارائه
ميشود.

نمودار  : 7تبیین شاخههای معماری دهه  1367-1357در آثار آن (منبع :نگارندگان)
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نمودار  :8تبیین شاخههای معماری دهه  1367-1357در آثار آن (منبع :نگارندگان)

جریاني ویژه منعكس شده از موضوع انقالب اسالمي در این دهه به وضوح مشهود است كه تا عصر
معاصر نیز ادامه دارد.
جنگ تحمیلي ایران و عراق و توجه ویژه اقتصادی مملكت بر موضوع جنگ از عوامل كمبود بروز آثار
معماری بیشتر از لحاظ كمي بوده است؛ لیكن به لحاظ كیفي هیچ گونه تأثیری در ایدئولوژِی و مباني
نظری آثار كم این دوره نداشته است و برعكس خلوص و سادگي بیشتری را در طرحهای معماری به
نمایش گذارده است.
پي نوشت:

 این مقاله برگرفته از نكته نظرات و دیدگاههای صاحب نظران معماری (اعتصام ،ایرج؛ فالمكي ،محمد منصور؛
نقره كار ،عبدالحمید؛ سلطان زاده ،حسین؛ منصوری ،بهروز و باني مسعود ،امیر) كه در مجله منظر در بخش
نظرگاه در سال  88در شماره چهارم با عنوان «آیا معماری امروز ایران محصول انقالب اسالمي
است؟»ميباشد.
 شیوه اصفهاني دربر گیرنده شیوههایي است كه در نوشتههای غربي به شیوه صفوی ،افشاری ،قاجاری و زند -
قاجار نامیده شدهاند .این شیوه كمي پیش از روی كار آمدن صفویان از زمان قره قوینلوها آغاز شده و در پایان
روزگار محمد شاه قاجار ،دوره نخست آن به پایان ميرسد .دوره دوم آن ،زمان پسرفت (انحطاط) این شیوه
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است ،كه در واقع از زمان افشاریان آغاز شد و در دگرگونيهای معماری تهران و شهرهای نزدیک به آن
آشكار شد .البته در گوشه و كنار ایران ،در شهرهایي كه به دور از این روند بودند ،ساختمانهای ارزشمندی
ساخته شده ،بهویژه خانههای زیبایي كه زمان قاجاریان ساخته شده است .از آن پس دیگر شیوهای جانشین
شیوه اصفهاني نشد و با اینكه تالش شد این رشته پیوسته در معماری ایران پاره نشود ،اما دیگر معماری آن
سیر و روند تكاملي پیشین را پي نگرفت.
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