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وری هویت فرهنگی درماندگاری منظر شهری ومعماری تاثیر فرهنگ و بازپر

 بومی و نقش تحوالت نوین علمی و فلسفی.
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  چكیده
دستخوش تغییر و تحول بوده است، به صورتی که برخی از آثار  گذشتگان در  ،فرهنگ و هویت فرهنگی،پیوسته با تغییر نیاز بشر

به نسلهای بعدی منتقل گشته وبرخی فراموش شده است. فرهنگ بومی  عنوان فرهنگ ماندگار،طول تاریخ به دلیل سودمندی به

هر منطقه بنا به تعریف هویت و فرهنگ، که همانا خصوصیات قابل تمیز نسبت به دیگران است؛ در تناوب زمانی به خاطر برآورده 

و بازپروری مجدد مندی ابلیت بهرهورد پسند تلقی شده و قکردن نیازهای بشری حتی، در دیگر نقاط جهان نیز به عنوان فرهنگ م

از دست رفتن هویت "تحت تاثیر کهیصورتکان(، درهای چون) هویت انسان و باورهای او( و)هویت و ممولفه را داشته است؛ 

شناسایی  است؛1"زیست جهان"مکان، تجلی آشکار و از آنجایی که ؛زدایی استهویت در دوران جدید قرار گیرد، برابر با "مکانی

مجموعه  2"ی جمعیحافظه"ن را مرتفع سازد.و همچنینتواند مشکالت معماری امروز جهاها و هویتهای خرد محلیمیفعر

ها و فناوریهای نوین و رغم پیشرفتعلی هستند، "هویت جوهری عالم"عنوان به اد دنیا،ی تک تک افرهنجارهای که در حافظه

 عملکرد،در صورت سودمند بودن؛ ارزش لحاظ شکل و فرم وبهکه، آنهاییاهای مختلف هنری و معماری،تنهبوجود آمدن سبک

شوند. این آثار از آنجایی که مورد پذیرش ری ماندگار میکنند و اثرا پیدا می ماندگار تبدیل شدن به فرهنگ و هویت جهانی

ی آبشار که حتی نماد ذشتگان از جمله خانهصورت مانند اکثر آثار گیابند، در غیر ایناقتباس و بازپروری می قابلیتهمگان است،

خاطر برهم زدن آرامش مالکین باشد به لحاظ عدم تامین کنندگی نیاز استفاده کنندگانش و بهمی نیز سبک ارگانیک لویدرایت

به طور کلی  ریخی،ای و تحلیل و تفسیر تای کتابخانهبا استفاده از مطالعه آن، اکنون ترک گردیده و قابل استفاده نیست. بنابراین

یک قوم  هایارزشی فراتر از ارزش کشد، میتواندآثار مخلوق دست بشر که ویژگیهای هویتی یک گروه خاص را یدک می

 ،های بشربه خاطر تامین کردن نیازشوند. چرا که رایافتهوسایر جوامع مختلف با اقتباس از آن در حفظ و بازپروری آن سهیم می

 .ماندری شده و ماندگار میمبدل به هویت جهان بش

 

 ی، معماری ماندگار، زمان و مکان.هویت فرهنگی، منظر شهر کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1

باشند؛ است. در های خاص خود میی اصلی هر فرهنگ، نمایش ایدئولوژی حاکم بر هر جامعه که دارای اهداف و آرمانوظیفه

ای واقعی جهت سنجش : معماری وسیله "هرمان موتیس  "ی د. به عقیدهاین فرایند معماری نقشی اساسی بر عهده دار

در مورد معماری  "هانس هوالین  "در کتاب زیبایی شناسی در معماری به تعریف از  "گروتر  "فرهنگ یک ملت بوده و هست. 

هر ساختمان یک شاهد کند که، معماری نظامی معنوی است؛ که در ساختمان تجسم یافته است. به این ترتیب اشاره می

های کهن (. معماری و شهر سازی واجد رسالتی است، تا ارزش1فرهنگی است. چه به مفهوم خوب و چه به مفهوم بد آن)

منظر به (. 2شود)می فرهنگی را در درون خویش پاس دارد. و بر این اساس عنصری هویت بخش در ساختار فرهنگی شمرده
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در آن  هایی است که نیاکان ما از گذشته و آیندگانی کهکنیم نیست، بلکه مکانمشاهده می هایی که امروزهعنوان تنها مکان

 هم، جزئی از منظر است. زندگی خواهند کرد

شود، فرم ی یک جسم در مکان محسوب میمکان، یک فضای فرهنگی با مشخصات مخصوص به خود است. آنچه که جوهره

شود. در هر صورت منظر شهری، تنها به فرم دیداری و عینیت ن درک و فهم میدیداری و بیانی آن نیست، که توسط انسا

ی سیمای عینی یا تصویر ذهنی از یک صحنه نیست؛ بلکه با ظهور مکانی نیست، زیرا که، کیفیت منظر شهری هرگز به وسیله

خصوصیات فرهنگی و هویتی  گردد در حقیقت تصویر ذهنی نمایشی ازی فرهنگی در مکان، تعییین میهای پیچیدهمشخصه

 یک مکان است.

 

 فرضیه:   -2
های ها و پیچیدگیها قابل بررسی است؛ شرح مشارکت اعتقادات، ارزشمنظر شهر به عنوان مکان، که در تمام جوامع و فرهنگ

پیوستگی و درون افراد است، در حقیقت منظر شهر محصول فرهنگ است، که از تعلق ما به زمان، و تعلق به مکان و حس 

شود و از آن مفهوم زیبایی آور که، زیبایی شناسی در آن تجربه میآید. این مکان مکانی است شگفتاستمرار در آن پدید می

گیرد. این رویداد اخالقی در زیبایی شناسی منظر به عنوان فرهنگ و هویت فرهنگی قابل احساس شناسی منظر ریشه می

تواند به عنوان نیروی اولیه و مهم گردد؛ و میمنظر و در ساخت مکان مورد خطاب واقع می ی زیبایی شناسیاست، که در حوزه

 در شکل گیری فضاهای پایدار و ماندگار هویت بخش شهری بیانجامد 

  روش تحقیق:-3

 .ای استدر این پژوهش با استفاده از تحلیل و تفسیر تاریخی مبتنی برمطالعات کتابخانه

 سی:شنابیان و واژه -4

در کتاب خود به عنوان انسان شناسی فرهنگی چنین بیان کرده  "هرسکویتز "ترین تعریف فرهنگ را جامعفرهنگ: -4-1

 (.3است؛ فرهنگ بخش انسان ساخت محیط است)

در نخستین بند کتاب فرهنگ ابتدایی در  "سر ادوارد برنت تایلور  "واما تعریف کالسیک انسان شناس انگلیسی قرن نوزده 

ای است شامل: دانش، دین، هنر، قانون، اخالقیات و هر گونه توانایی و فرهنگ... کلیت در هم تافتهبیان کرده است:  1781ال س
و  "کروبر "های . و به دنبال آن دو انسان شناس امریکایی به نامآوردعادتی که آدمی همچون هموندی از جامعه بدست می

های ذهنی( ی این تعاریف از ) رفتار آموخته ( تا )انگارهاند که دامنهفرهنگ را گردآورده وچهار تعریف ازشصتویکصد "کالکن"

 (.4گیرد)و)سازوکارهای دفاعی روانی( را در برمی

، که متشکل از دو کلمه )فرّ( به معنی  نورالهی،   3ایهای دکتر الهی قمشهتعریف نگارنده از فرهنگ، برگرفته از سخنرانی

های بزرگانی چون سعدی، حافظ، کوه و برتری و )هنگ(، به معنی قصد، آهنگ وتعریف فرهنگ برگرفته از اندیشهبالندگی و ش

های ماندگار و رسیدن به یک معنی واحد و اصیل از فرهنگ عطار، موالنا و ... و تطابق آنها در سیر تحوالت تاریخی با فرهنگ

و متعلق به قوم خاصی نیست، به عبارتی فرهنگ جامعه رسیدن از جزءجزء های دنیا است که همانا مورد پذیرش اکثر فرهنگ

 .زیبایی هستی به فرّ ایزدی و وحدت است که همان کمال انسانی است

ماندگاری یعنی ماندن؛ یعنی آنچه که بتواند باقی باشد، قوام یابد، ماندگاری عبارت است از :میزان مقاومت ماندگاری: -4-2

 (.5ی طوالنی)ابل فرسودگی و زوال ودارا بودن توانایی فعالیت طی دورهعناصر یک شهر در مق
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 .(6: مخفف جاویدان، همیشه، دایم و پایدار و پاینده)جاودان-4-3

ی فیزیکی اثر و مقاومت کالبدی در مقابل آن فرسایش ناشی از گذشت زمان و ی ماندگاری بیشتر به جنبهرسد واژهبه نظر می

ی جاویدان عالوه بر مانایی، سخن از نوعی حیات و اثر بخشی و جذابیت دارد. اگر دارد، درحالی که واژهعوامل مختلف داللت 

چه کالبد بسیاری از آثار ماندگار معماری همچنان باقی است، ولی از آنجاییکه حیات ندارد و برای مردم فرهنگ سازی و حیات 

گیرد. و به ماند و بار میی ماندگار در طول زمان می(.پدیده7اند)مردهکند ،جاودانگی نداشته و در عین ماندگاری بخشی نمی

-شود؛ به این ترتیب توجه به ماندگارها در طراحی فضا باعث افزایش حس تعلق به فضا میبخشی از خاطرات جمعی تبدیل می

 (.7کامل یافته است وتمامیت دارد)ی تشود. ماندگاری بیان نوعی قوام تاریخی و به دنبال آن تداوم فرهنگی است؛ یک پدیده

در پی تکامل تدریجی اعصار گذشته آثار فولک و لریک  و بدنبال آنها هنر و معماری مدرن،گویی که بشر در پی رسیدن به 

ها است. وگرایش بشر به سمت کمال مربوط به یک قوم  با ایدئولوژی خاصی نیست و برای تمام بشر ی اصل زیباییسرچشمه

باشد و در واقع به لحاظ تفکر جمعی و یگانگی شعور کائنات که سازنده ریخ خلقت تا به حال و حتی آینده متصور میدر طول تا

-ی عالم است و معرفت، به آن یگانه فرهنگ عالم قرار خواهد گرفت که، در همه جای دنیا به عنوان درجهو زیر بنا و سر چشمه

های  فکری، هنری ، ای که ماندگار شده است بهترین دست ساختهگ هر جامعهای از ترقی و تکامل بشریت مطرح است. فرهن

ی آن ی ابداع کنندهفلسفی و علمی آن جامعه است. که همانا مورد اقتباس و پذیرش سایرین نیز هست  و متعلق به جامعه

ی جدید د. در این مقاله با فرض گذارهمند خواهند شورد بهرهفیایی از آن دستای بشر بنا بر شرایط اقلیمی و جغرانیست و همه

 شود.                                               جهانی میهای ماندگاری انسانی، تبدیل به هویت و فرهنگ ها به خاطر برخورداری از ویژگیهویت محلی و بومی ملت

                                                                            تعاریف و دیدگاههای مختلف:                                   -4-4 
 ی رموز جاودانگی نظرات معماران و فیلسوفان به سه رویکرد کلی تفسیر می گردد.  در حوزه

                                       

ی آکادمیک)معمار محور و هنر معهی خاص و منحصر به فرد براساس نظر خواص و جاوجود ایده -4-4-1

 پیشینی(.

در این گرایش،معمار با چشم اندازی مجرد از مسائل ملموس انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سایر ملزومات حیات واقعی جوامع 

رتی دیگر دوزند، به عبای خویش مین درست، مانند دوزندگانی هستند که قبا را برازندها(.به این ترتیب معمار9شود)تفسیر می

(. صاحبان این دیدگاه 01کار و باقی مردم)نهند تا طبع و نیاز صاحبمعماران به سلیقه و گرایش خویش بیشتر وقع می

ی گوگنهایم مانند: موزهاند.زده ی خود برخواسته و حرفی تازهمعماران پیشرویی هستند که به مخالفت با حرف و سبک زمانه

 ."زیهلوکوربو "و ویال ساوای "ریگه"

   
 ری(ی گوگنهایم )گهویال ساوا )لوکوربوزیه(  موزه

 چیرگی خواست هنرمند برجامعه،نیاز مردم وطبیعت در هر دو اثر مشهود است. 
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 گویی این آثار تنها در جهت معرفی خود و معمار ساخته شده است.

اره کرد که راه حل قوام و جاودانگی را در رهایی از انسان توان اشو ... رامی "لوکوربوزیه"و  "پیتر آیزنمن "از پیروان این نظریه،

معماری مانا، یعنی خالقیت و مهارت "باتوجه به تعریف وی از یک اثر ماندگار: "صارمی "ند. در ایرانو جامعه جستجو کرده

از آن که به اصالت و  توان در این رسته قرار داد. معماری این گروه پیشرا می(00داشتن و نترسیدن از ایجاد چیزی جدید)

 . هویت توجه کنند، بر خالقیت و نوآوری تاکید دارند

 

های مردم و نظر عوام)مردم محور( را شرط عامیانه و مردمی بودن)هنر پسینی(. توجه به ایده-4-4-2

 دانند. جاودانگی می
اند. در این معماری مردمی هم نامیده مکتب پست مدرنیست از مهمترین طرفداران این دیدگاه است. که آن را معماری پاپ یا

توان دید که این تالش باز هم نتوانسته خود را از شود. اما در نهایت میهای عامه پسند استفاده میاز احجام وتزیینات و رنگ

ش برای با وجود آن که در تال"چارلز جنکز"طوری که است، بهسالیق معمار جدا کند و تبدیل به نوعی شوخی با نظر عام شده

 (. 02سازد)پسندد، میساختن طبق نظر مشتری است ولی در نهایت آن چه که خود می

 "مدی"پاید و در اندک زمانی ی عامه پسند دیری نمیدر این است که هنر رواج گرفتههنر واال و هنر عامه پسند اما تفاوت

هنرمند باید آن چیزی را "تر بیان کندرا روشن موضوع -شاعر معروف آلمانی-"گوته"شود. شاید سخندیگر می"مد"جانشین 

 (.01)درعین توجه به آفریدن آن چیزی که مردم دوست دارند "که مردم دوست داشته باشند؛ باید بیافریند.

 

 تر، هنر جامع(. دیدگاه فراگیر: توجه به هر دو بعد یا به تعبیری) ساحتی فراتر و جامع -4-4-3

 ازهای عام و فرا زمان و مکان انسان.پاسخی عقالنی به نی -4-4-3-1

الکساندر، از آن به عنوان توجه همزمان و برابر با ظرف) بنا( و مظروف ) زندگی  "راه بی زمان"ی آنچه مهدی حجت در مقدمه

گرایش  ی طراحی با(. بیانگر کل این دیدگاه است. احتماال اثر گذارترین نظریه01کند)انسانی( ومطابقت کامل این دو بیان می

( را پیشنهاد کرد. 1788)زبان الگودر برکلی است که یک  "کریستوفر الکساندر و همکارانش"متعلق به  "پوپولیستی"غالب 

تواند با موفقیت یک ساختمان را طراحی کند. این قاعده است که هر کس با استفاده از آن می252ای از این نظریه چکیده

های مطلوب موجود در معماری بومی شود واز تحلیل وضعیتاتاق نشیمن را شامل میالگوها از مقیاس محله تا ایوان و 

 (.                                                                                     01کرده است) را ثابتکارکردی خود "تناسب"های مختلف گرفته شده که درطول زمانفرهنگ

 به سنت فرهنگی تاریخی مردم) راجر اسکروتن و جان راسکین(.گویی پاسخ-4-4-4-2
-ی شهرها و تداوم تاریخی آن، جایی برای هنر نمایی جدید باقی نمی: به نظر وی به هم پیوستگی معماری در گسترهاسکروتن

مورد نیاز زندگی  کند، بناهایهایی است که به یک معمار معمولی کمک میگذارد و هنر بزرگ معماری، بوجود آوردن نظام

معمولی یا کمی باالتر از "هاییی آنچه پیش از آن ساخته شده است؛ بسازد. لذا میگوید: اکثر معماران آدمروزمره را در ادامه

های انسانی است که در حل وی بازگشت به اخالق و فضیلت(. راه01کار نبوغ آمیز احتیاج ندارد)هستند و معماری به "معمولی

ی اصلی ظهور نظام استبدادی و پر دیسیپلین نوگرا را یابی است. او ریشهل با تواضع و پرهیز از فردگرایی قابل دستاخرین تحلی

 حل خروج از وضع موجودداند و بازگشت به یک نظام از اصول مشترک و انسانی را، راههای افراطی قرون قبل میزداییقداست

          داند.                             می
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: به هفت قانون کلی و ضروری که از اخالق ناشی شده و ارزش فرا زمان و مکان جان راسکین در کتاب هفت مشعل معماری

که پیروی از آنها برای آفرینش یک فداکاری، صداقت، زیبایی، زندگی، خاطره و اطاعت کند. اصولی مثل: دارد؛ تاکید می

 (. این اصول همان رازی است که الکساندر و اسکروتن نیز بر ان تاکید دارند.07)معماری شایسته و جاودانه ضروری است

گرایی در دو بعد اجتماعی و طبیعی)یوهان پاالسما و برخی معماران راز جاودانگی از ذات-4-4-3-3

 ارگانیک(.
و ... "لیبسکیند "و "ریگه "به نقد معماران فردگرا همچون"معماری خود مختار و تعهد اجتماعی"ی مهمدر مقالهپاالسما 

را نیز سطحی "گریوز"و"ونتوری"کند و کا رمعماران فرانوگرایی اجتماعی همچونپرداخته و کار آنها را خودخواهانه ارزیابی می

ی وفور داند که او آنها را جامعهکند. و این وضعیت را ناشی از شکل گیری جوامع مصرفی جدید میو عوام فریبانه قلمداد می

کند ای که معماری در آن از سودمندی فاصله گرفته وبه سمت خود محوری یا شوخی با مخاطب میل مینامد. جامعهمت مینع

زود گذر و مصرفی است، او معتقد است هنر برای جاودانه شدن باید هم اجتماعی و هم فردی باشد. امروزه ما به معماریی نیاز 

(. 01ی، جلب توجه یا ستایش نباشد. بلکه ما به معماری همدلی و فروتنی نیاز داریم)زنداریم که به دنبال خودشیرینی یا الف

گیرد. نبودن معنا در معماری و بحران معماری امروز ناشی از کمبود خالقیت نیست بلکه از کمبود مبانی نظری نشات می

خواند گ پیشین، خویش را حقیر و فقیر میجایگزینی خودفانی و غیر جاویدان به جای خدای ابدی و جاویدان است. معمار بزر

کرد و معمار سرکش امروز، خود را بزرگ و های جاودان رابرپا میترین مصالح واالترین عمارتو با کمترین امکانات و ابتدایی

ه عملکردی پردازد که در آن صرفا ببیند و با برخورداری از امکانات پیشرفته به اقتباس و تولید آثاری عجیب میبرجسته می

 کند که زودگذر و مصرفی است.بسنده می

 مفهوم هویت:-5 
جامعه شناس فرانسوی : هویت یکی شدن با خود و نیز مشارکت با دیگران در برخی از اجزای ذاتی است .  4اریکسون به نظر

 .                                                    وردفرایندی است از سیستم کنترلی که مجموعه ای از هنجارها و نا هنجارها را در فرد به وجود می آ

 : هویت را یک روند در حال شدن میداند که یک شناسنامه و عامل شناخته شدن است. 5استوارت هال

بندی اشیاء و افراد و مرتبط : هویت به خودی خود، دم دست نیست، بلکه باید همواره تثبیت شود ، هویت طبقه2چارلز جنگ

 .تن خود با چیز یا کس دیگر. )مثل یک دوست ، یک قهرمان ... (ساخ
ی خاص وجود او می داند و میگوید در انسان هویت،واحده است و  متشأن به : هویت هر موجودی را نحوه 8صدر المتألهین

آخر عمر وحدت  شئون مختلف میشود. افراد انسانی را مشخصاتی است که به واسطه آن هر یک از دیگری متمایز اند و تا

اثری دارای هویتی است و هویت به دو دسته ی فردی و شخصیت در آنها باقی است و به آن هویت گویند . پس هر فردی وهر 

جمعی تقسیم میشود. فردی: مربوط به احساس فرد به خود وتمایزاتی است که با تمایالت شخصی، فکری، ارزشی و یا جهان 

گ بینی او از دیگران متمایز است. جمعی : به احساس مشترک یک جمع مثل اقلیتهای قومی و دینی ،گروهای کوچک و بزر

ای از هویت ی افراد دارای هویت مشترک را به هم وصل میکند. و اما هویت ملی گونهو...باز میگردد. وجود منابع مشترک همه

های وحدت بخش در مباحث علوم اجتماعی تبدیل ی سوم میالدی به یکی از چهارچوبجمعی است که امروزه در آغاز هزاره

های محلی در چهار چوب هویتهای ملی شکل گرفته ومعنا پیدا میکند. با توجه به شده است بدین معنی که انواع دیگر هویت

وحدت بخشی وجه هویت،به بررسی هویت ایرانی وفرهنگ، اسالمی میپردازیم و آیا لزومًا باز پروری فرهنگهای محلی با توجه به 

             خود قابلیت ماندگاری را دارد.                                                                                                 تحوالت و پیشرفتهای مدرن علمی،فلسفی وهنری الزم است ؟یا اینکه فرهنگ برتر 

 مال صدرا هویت را هویت ساریه به معنای فیض رسان به دایره ی ممکنات دانسته است.

 داوند اطالق میشود لذا معنی وجود هستی را بر می آورد.در ادبیات عرفانی ایران :هویت به ذات مطلق خ

 ( .17آکسفورد:هویت را کیستی وچیستی شخص میداند)
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پس :هویت معطوف به شناخت مرز بین خود و دیگری است و نکته ی قابل تأمل اینکه هویت در ارتباط با انسان چیزی بیش از 

 .موجود نیست؛ بلکه همیشه ساخته و نو به نو میشود
 (.1382):هویت را معادل سبک میشناسد وهر موجودی به سبب داشتن آن از باقی متمایز میگردد1یترا

 های موثر در هویت:مولفه -2

هویت انسان و باورهایش؛به عنوان مثال شامل: هویت یک کشاورز گیالنی با فرهنگ وایدئولوژی بومی -2-1

 ومنطقه ای خود. 

-( از اوایل دهه21ین بار هویت محیط را به سبب داشتن تصویر ذهنی از آن دانست .)کوین لینچ برای اول:هویت ومكان–6-2 

ی ( متوجه ابعاد زیستی انسان ورابطه1771( ،)باتمیر 1787(،)ادوارد رولف 1788پدیدار شناسانی چون ) ای فوتون، 1381ی 

-ون نور برگ شولتز به تأسی از هایدگر وهوی دوم قرن بیستم توسط نظریه پردازانی چاو با محیط شدند و در تحقیقات نیمه

 سرل تقویت شد.
زیست "در دوران جدید را با هویت زدایی برابر میدانست و از نظر وی مکان تجلی آشکار "از دست رفتن مکان"نوربرگ شولتز :

ر داده تا کلیتی را دانست که آثار مقرر دست در دست یکدیگبدون معنا می" هنر مکان"است.وی فهم معماری را چونان  "جهان

 (.  21باشد)می ریشه ای برای سبک آن" عرف معماری"تشکیل دهند که به تک تک آنها معنا ببخشد. در نظر وی 

تواند بخشی از مشکالت معماری ی درست از آنها میشناخت عرفها و فرهنگهای معماری مکان در معماری محلی و استفاده

 امروز را برطرف نماید.

مفهوم 7ابن سینا ی اسالمی چوندر تبیین چیستی زمان و در ارتباط و نسبت آن با حرکت؛ فالسفه زمان:هویت و -6-3

زمان به ذات خود، مقدار حرکت است که آن هم به ذات خود، متقدم "زمان را از راه قیاس با حرکت بدست میاورد در نظر وی:

ی طول، نست و آن را به عنوان بعد چهارم در کنار ابعاد سه گانهدامقدار حرکت دو جوهر می ،نیز زمان را مالصدرا."و متأخر

ی هر چیزی دانسته و وابستگی آن را با حقیقت والیه های مختلف ،زمان را  تشکیل دهنده.کُربینداشتعرض،ارتفاع عرضه می

هایی است که فرد به پدیده آن مطرح نموده است. درنگاه وی زمان صرفاً قراردادی و مرتبط با طبیعت نیست؛ انفٌسی و معطوف

 کند. در طول وعرض آنها ودرپیوستگی با آنها زندگی می

ها درطول زمان خاطراتی را در ذهن انسان کند این فعالیتاز آنجایی که فعالیت انسان در طول زمان و درمکان معنا پیدا می

از عوامل هویت بخش به انسان است، در ذهن نقش کنندکه ممکن است فردی یا جمعی باشند؛با تداعی مکرر آنها که ایجاد می

مطرح گردید.در نظر وی:زندگی  "ایمیلیا تایم "توسط جامعه شناس فرانسوی" ی جمعیحافظه"بندد. اولین بار مفهوم می

 یجمعی در طول تاریخ امتداد دارد و منقطع نیست و این احساس که در فرد فرد جامعه یا اکثریت آنها وجود دارد حافظه

-شود. هویت اجتماعی و حافظهی غیر ارادی در طول زمان در زندگی فرد وجامعه نهادینه میشود. این پدیدهجمعی نامیده می

ت کند مکانی که در آن مستقر است با سایر نقاط متفاوشود که وقتی فرد در آنجاست حس میی جمعی در جایی حفظ می

 است.                                     

ی جمعی آن افزوده های مختلف و خاص بوده باشد؛بر ضخامت حافظههر چقدر زمان گذشته دارای بستر بیشتری برای فعالیت

 (.                             23ه است)ای برای به حال آوردن گذشتشود. به نظر حبیبی خاطره ابزار تفحص گذشته نیست بلکه صحنهمی

ی بشر در طی زمان شکل از آنجایی که حافظههویت و زمان و مکان نظر نگارنده ،  در خصوص  در تحلیل این مباحث به   

ای نیست که در حصار مکانیت و اکنونیت انسان قرار گیرد و میتواند به گذشته و آینده اطالق شود؛ با گرفته و زمان نیز مؤلفه

ها شود ؛ بلکه بر آگاهی گونهداده ها و مفروضات ساخته نمیهوسرل ، ادراک بشر از تعمیم " زیست جهانی"یاستنباط از واژه

نگرد. به این ترتیب تفکر و ادراک و مقوالت استوار است وبه اشیاءو امور ،چونان هستندگانی مشارکت جو و درگیر با جهان می

و " زیست جهانی"ی وجودسطهای نو وجدید ودستیابی افراد آن جامعه به مراحلی از این ادراک بواای برمقولهجمعی در نقطه
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ی مجدد نیست؛ یعنی مراحل قبلی ادراک در مکانی  دیگر برای باشندگان در ، دیگر نیاز به آزمودن و تجربه"تفکر جمعی"

اند و در ی مجدد نیست. مانند اکثر اختراعات تاریخ بشری که به ثبت افراد رسیدهزمان و مکان حال و آینده الزم به تجربه

ی آثار زمان با اخذ جوایزی مانند نوبل و ... به نام فرد مذکور ثبت جهانی  شده، در عین حال اکنون با مطالعه ی آنجامعه

دیگر ایشان نیز همان اختراع یا کشف را تر ازدانشمند اولی و بدون اطالع از همشود که حتی قبلدانشمندی دیگر معلوم می

 ی آن بر کائنات است.است؛ که دلیل وجود تفکر جمعی واحاطهداشته

 تأثیر فناوری و علم مدرن  و نقش آن در هویت سازی  از دید اسالم: -8
به هر حال هر علمی که متضمن فایده و اثری باشد و آن فایده واثر را اسالم به رسمیت بشناسد ،آن علم از نظر اسالم خوب و 

 .            (24مورد توصیه وتشویق است)

است.که خود آغاز علم و ها،و نظایر آن همه بیانگر دعوت اسالم به تفکر در آفریده01فانظرو –یتذکرون  لعلکم -وافالیعقلون

 دانش است. 

ظهور اسالم ظهور یک جهان بینی ویژه ونوین ویک تفکر نو وتازه بود .اسالم در واقع دعوت به یک عقیده ودعوت به یک اندیشه 

 (. 25است)

 .            (26دهد)کند و از اصل تقلید در اندیشه وعقیده پرهیز میقل واندیشیدن دعوت میبنابرین اسالم همواره به تع

 (.27ی هر عصر عبارت از تأمین نیازهای علمی وعملی آن عصر است)ی درست از صنایع پیشرفتهازنظر اسالم مهمترین بهره

دست یابی به آن در شرایط کنونی مطلوب و الزم است.  درجهان بینی اسالم پیمودن مسیر توسعه هدف نهایی انسان نیست. اما

 .بنابراین هدفی میانه برای رسیدن به مقصود نهایی که همانا سیر الی اهلل است مطرح میگردد

 (21)گوی               زگهواره تا گور دانش بجویچنین گفت پیغمبر راست

ی أثیر آموخته شده بر حافظهیت آموختن را میرساند و دیگری تاین دستور پیغمبر گرامی دارای دو وجه است؛یکی این که اهم

های فردی بر شکل کشفیات و آموخته" ی جمعیحافظه"،"ایمیلیا تایم  "و"زیست جهانی"، ی هوسرلجمعی. یعنی بنابر نظریه

روز وکشفیات زمانه به  ی علومگیری فرهنگ و هویت جمعی بشر تأثیر دارد.بنابراین نظام ارگانیک هویت ساز یاد شده بواسطه

کند. این آثار ماندگار منشاء فیوض آیندگان از که خداوند مقررکرده است، حرکت میهای ماندگار و مفیدیسمت پیشرفت

ی کنندههای علمی گذشتگان به طور جهشی  جهت تحویل به آیندگان قرار خواهد گرفت؛که دارای شرایط تأمینپیشرفت

 ندگان آن آثار هستند. کننیازهای مختلف استفاده

کند وعملکرد هر بنا با های درونی آنها قابلیت پیدا می: فرم بر اساس نیازهای انسانی تحت تأثیر انگیزهاز نظر دکتر مطلبی 

های منطقه و محیط پیرامون خویش به شکل وفرم ای از پدیدهخصوصیات انسانی درگیر است. و با نگرش معماری در مجموعه

کنندگی طیف وسیعی از نیازهای)زیبایی شناسی، نمادگرایی، رسد، که بخشی ازعملکرد بنا در راستای تأمینمیکالبدی خاص 

 (. 29گیرد)معناشناسی( را در بر می

گیرد. زیرا انسان جاودانگی را جستجو برای یافتن اصول ماندگاری در معماری) ساختن و آفریدن( از ایمان به مرگ نشات می

 کند با آفریدن آثار هنری خود را جاودانه کند.و معماری یکی از مظاهر آن قدرت است و درواقع تالش میبیند قدرت می

 ماندگاری در معماری: -7
ی ماندگاری یک اثر است. توجه همزمان به تمام ابعاد انسانی مانند: انسان، هنرمند، جامعه، تاریخ، طبیعت و خداوند الزمه

توانند نوان انسان در ارتباط دو بعد دیگر) طبیعت و ماوراء( است. که به وحدت نزدیک شده و میهنرمند و جامعه هر دو به ع

واری، نیارش، خودبسندگی، پرهیز از همچون: مردم"پیرنیا "آثار جاودانی را بیافرینند. اصول ارائه شده توسط مرحوم

ی ماندگاری ها و الزمهمند است از ویژگیت الهی بهرهشود و هم از صفااز آنجایی که هم در طبیعت مشاهده می (11)بیهودگی

های انسانی و در نظر گرفتن اصول فیزیکی بقا و استحکام به همراه توجه به بستر است؛ توجه به هر دو بعد نیازها و خواسته

 گیرد.وجودی نشات می پیرامون و دور از اسراف و تبذیر از نگاه توامان متعالی معمار مسلمان به هر دو بعد مادی و اعالیی
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 اصول ماندگاری درهنر اسالمی:                                                                      -7-1

 اصل وحدت و انسجام.-7-1-1

ی جستجوگر هنرمند اصل نزدیک شدن به پاسخ نیازها و قرب الهی با اراده و اختیار و روحیه-7-1-2

 مسلمان.

 زمان یا فرازمان است.که حاصل آن خلق هنر بی"فقر معنوی"تهی بودناصل -7-1-3

 آمیخته با عنصر زیبایی است که زیبایی، آمیخته باحقیقت و شادی است.-7-1-4

 سازد.گر میای شفاف حقایق عالم ملکوت را جلوهنمادگرایی)سمبولیسم(. با رمز و تمثیل چون آیینه-2-1-5

از صدق و اخالص است برای برقراری ارتباط با روح وحی تا بتوان هنری  اصل توحید، واجد حالتی-7-1-2

 بیافرید که حضور و قرب الهی در آن باشد و دیدن اثر، متجلی ذکر و یاد خداوند باشد.
ی هنر اسالمی) بحثی در باب هنر اسالمی( )چیستا یثربی، سید حسین ی فلسفهنظران حوزهبرگرفته شده از نظرات صاحب

 حمد نقی زاده و ...(.نصر، م

 نتیجه گیری:    -7

تک، سایبری و ... و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها در نظر اجمالی بر آثار گذشتگان از دوران رنسانس، مدرن، پست مدرن، های

دنباله رو  ترتیب الویت در آثارشان )فلسفی فکری و علمی و هنری (هموارهآیدکه همانا این دوران بهدست میای اساسی بهنکته

باشد. درنتیجه از بدو،  بشر در سیر تکامل تدریجی به ی آثار گذشتگان میهای جدید بر پایهاند و پیشرفتماقبل خود بوده

آید و از آنجا که آثار بشر ی هستی، به بیان میسوی مقصدی است، که فقط با زیست جهانی یا شعور کائنات و یا جوهره

اتی است تا بشر را به سمت کمال هستی برساند، و این گرایشات با عنوان هویت مواجهه با دستخوش برخی تحوالت وگرایش

دهد؛ اگر چنانچه فرهنگی  قابلیت تأمین نیازهای مختلف بشری را داشته باشد بشر است و پایه های فرهنگی آن را فرم می

بر شرایط اقلیمی و سایر شرایط تأثیرگذاراز آن فرهنگ اقتباس ی اقوام نیز بناماندگار خواهد بود و نیاز به باز پروری ندارد و بقیه

این ترتیب تبدیل به یک فرهنگ و هویت جهانی خواهد شد؛ که همواره مورد استفاده عموم است وهویت قومی نمایند و بهمی

فرهنگی که، با  های علمی حال حاظر تنها هویتگردد.بادر نظر گرفتن سرعت پیشرفتدر این مرحله حل گشته ومطرح نمی

این وسیله، پاسخگوی مشکالت پیش روی بشریت را، بتواند مرتفع سازد، مورد پردازد وبهدید وسیع وجهان شمول به مسائل می

 ر است. نظ
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 :پی نوشت

 زیست جهانی، هوسرل.-1

 ی جمعی توسطجامعه شناس فرانسوی ایمیلیا تایم مطرح گردید.خاطره-2

 هایی در مورد فرهنگ و هنر، لوح صوتی.خنرانیای، سدکتر الهی قمشه-3

 .اریکسون،جامعه شناس فرانسوی-4

های پیشرفت و مطالعات فرهنگی در انگلستان)رمز گشایی  رمز گذاری( از نظریه پردازان انگلیسی و از چهره 1332استوارت هال -5

 (.1377، مهسا طالع: درتکاپوی هویت)(1372ترجمه: نیما ملک مهدی چاپ اول)تهران،

چارلزجنکز: تاریخ نگار و منتقد معماری، اولین کسی که پست مدرن را در معماری مطرح کرد و کتاب)زبان معماری پست مدرن (را -6

 .تألیف نموده است

ریان)مناسبات ای از جمله اسفار اربعه،شواهد الربوبیه و... .برگرفته از:رضا اکبمال صدرا: فیلسوف بزرگ جهان اسالم، دارای آثار برجسته-7

ی صدرا، سیمای زمان در خردنامه( 541-541،صص1372ی اسالمی،)دین وفلسفه درجهان اسالم(، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
                                                        .                                                                                                      72(، ص5،2، ش)حرکت متعالیه

 .27-22(، صص7ی)سبکها و معماران، مجله ی آبادی، شماره 1382رایت ، فرانک لوید،-8
 (1321محمد علی فروغی، چاپ دوم، امیر کبیر، تهران،) . فن سمای طبیعی از کتاب شفا،شیخ الرییس بو علی سینا-7

 .  قرآن کریم-11

 

 جع ومنابع:مرا 
 .(1377، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، )زیبا شناسی در معماریگروتر، ی. -0

ی موردی برج سه گنبد ارومیه(، اولین همایش )نمونههای فرهنگی و تاثیر آن برکالبد معماری. ارزشنیت، سعبدی، ب. خوش-2

 (1372ی شهری، بوکان،)ملی معماری پایدار و توسعه
 (.1374، نشر رسانش،). فرهنگ و رفتار اجتماعییس، ستریاند-3

 .(1377، نشر آگه،)ها و مفهوم فرهنگ. تعریفآشوری، د-4

(، معاونت شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی، 38ی آبادی، سال چهاردهم، ش)، مجلهکیفیت فضاپاکزاد، ج. -5

 (.  1372تهران)
 .، لوح فشردهفرهنگ فارسی معین-2 

 .44-31( صص1377(، پاییز و زمستان )12، سال ششم، ش)راز جاودانگی آثار معماریقره کار، ع. ن-8 

 . 44-31( صص1377(، پاییز و زمستان )12، سال ششم، ش)راز جاودانگی آثار معمارینقره کار، ع. -7

 .(1375ر،)ی معما(، موسسه27ی معمار، سال نهم، ش)، مجلهی گمشدهدر جستجوی قلعهمحمدزاده، م. -7 

ی میزگرد دربارهصارمی،ع. -11(.1371ی معمار،تهران)(، موسسه17ی معمار، سال پنجم، ش)، مجلهمعماری و مردممزینی، م. -11

ی معماری و شهرسازی، سال سوم، شاهی، مجله، مصاحبه توسط مهرداد مال عزیزی و علی اکبر خرممعماری امروز معماری ماندگار

 (.1381(،تهران،)18ش)
 .111-115( صص 1374های فرهنگی، تهران،)، دفتر پژوهش. مبانی و مفاهیم در معماری غربقبادیان، و-12

 (1371ی معمار، تهران)(، موسسه17ی معمار، سال پنجم، ش)، مجلهمعماری و مردممزینی، م.  -13

 .                           (1372شگاه شهید بهشتی تهران،)، ت: مهرداد قیومی بید هندی، دانی کتاب معماری و راز جاودانگیمقدمهحجت، م. -14
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ی معمار، (، موسسه38ی معمار، سال یازدهم، ش). ت: عباس مخبر، مجلهمعماری بدون مردماینگرسول، ر. تاتاری، ک. -15

 (1378تهران،)
ی معمار، (، موسسه18جم، ش)ی معماری، سال پن. ت: سمرقند، مجلهاصول معماری در عصر منیت انگاریاسکروتن، ر. -12

 (.1371تهران،)
های (، دفتر پژوهش7ی معماری و فرهنگ،سال چهارم، ش)، مجلههای جان راسكین، معماری، هنر و زیباییاندیشهکیانی،م. -18 

 (. 1371فرهنگی، تهران،)
 .(1373ی معمار، تهران،)ه(، موسس27ی معمار، سال هفتم، ش)، ت: انوشه شهسواری، مجلهی بهشتایدهپاالسما، ی. -17

 آکسفورد-17

 .(1351، ت: منوچهر مزینی، انتشلرات دانشگاه ملی ایران، تهران،). سیمای شهرلینچ، ک -21

 .(1371ی معمار،)، ت: علیرضا سید احمدیان، موسسهمعماری) حضور زمان و مكان(نوربرگ شولتز، ک. -21

 .114-112(، صص 1373(،)3ی رایانه، معماری و ساختمان، ش)، مجلههای جمعی. شهرها و خاطرهخسرو خاور، ف-22

 118-115(، صص 1373(، )3ی رایانه، معماری و ساختمان، ش)، مجلهایمصور خیال شهر را پاک کردهحبیبی، س م. -23

 (.1381، تهران، انتشارات صدرا، ). بیست گفتارمطهری، م-24

 .(1375لوع مهر، سال ). ت: محمد دشتی، قم، انتشارات طنهج البالغه-25

 .(1377(، )25ی هنرهای زیبا، ش)، نشریه. بازشناسی فرم و عملكرد در معماریحکیمی، م-22

 .(1385، قم، انتشارات اسراء،). بنیان مرصوص امام خمینیجوادی آملی، ع-28

 (.1372، انتشارات انجمن خوشنویسان ایران،)دیوانحافظ شیرازی، خ م.  -27

 .(1375(، )25ی هنرهای زیبا، ش)، نشریهشناسی نسبت فرم و عملكرد در معماریبازمطلبی، ق. -27

 (. 1382، تدوین: غالمحسین معماریان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، خرداد ). آشنایی بامعماری اسالمی ایرانپیرنیا، م-33


