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  چکیده
است. در اقتصادی ادوار گوناگون  -های سیاسیگیریای بنیادین و تأثیر گرفته از شرایط حاکم بر جامعه و جهتهویت مسئله

، با افزایش و سهولت ارتباطات شدنیجهان یدهیپدوارداتی و حاصل عصر صنعت بودند.  عمدتاًتغییرات مذکور عصر حاضر، 

در سرتاسر دنیا، به انجام این تغییرات سرعت بخشید. به دلیل سرعت زیاد در تغییرات، فرصتی برای همساز شدن و شناخت 

به شد. ایرانی اسالمی دچار تزلزل این رویداد، معنای تاریخی و هویت معماری  یجهیدرنت. نماندمناسب عوامل تغییر باقی 

پژوهش  .شودیماحساس  ترشیب بناهای مسکونیدر  یتیهویبمعماری، این  ینمونه عنوانبهباط مردم با مسکن، دلیل ارت

نظر به اینکه است.  شدهانجام و بررسی منابع موجود  توصیفی و با استناد به مطالعات کتابخانه ای -به روش تحلیلیحاضر، 

در  ،باشدیم ازیموردنامروزی،  مسکونی یهامجتمعآن در  یسازهمگامهویتی مقبول معماری جهت  یهاشاخصهشناخت 

هویتی منطبق بر زمان و  یهاشاخصهادامه سعی گردیده مبانی فکری معماری ایرانی اسالمی با نیازهای امروز تطبیق و 

مبانی  بیانگر قابلیت تطبیق هاافتهیحاصل گردد. استنتاجات الزم  ،با استفاده از روش تحلیل محتوا شود و ارائهنیازهای آن 

 .باشندیممسکونی  یهامجتمع نظری ایرانی اسالمی با هویت مدرن

 

 مسکونی. یهامجتمع، شدنیجهانهویت، بحران هویت،  کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1

اقتصادی و سایر ابعاد زندگی بشر در سیر تکامل زندگی، غارنشینی را رها و به یکجانشینی روی آورد. با تحوالت فرهنگی، 

. هویت نیز به عنوان عامل تشخیص اشیاء و افراد، تاثیر پذیر از تحوالت مذکور [1] انسان، مسکن وی نیز متحول شده است

است. ارتباطات ایران و اروپای صنعتی، در عصر صفویه، قاجار و پهلوی به آهستگی سبک آپارتمان نشینی امروز را شکل داد. اما 

جا که این پذیرش عالمانه نبود، عمدتا باعث تقلید صرف از کشورهای صنعتی شد. این گونه تغییرات سریع قابل همسان  از آن

 سازی با هویت نبود و سبب بی هویتی معماری این دوره شد. 

الملل شد. این  درقرن بیستم، شهر نیویورک آمریکا، با شعار تکنولوژی و عملکرد در بناهای سرتاسر دنیا، زادگاه سبک بین

سبک، علی رغم داشتن هویتی آمریکایی، سعی در ارایه ی دیدگاه های خود به جهان داشت. از طرفی نیز به گفته دیبا 
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در واقع مهم ترین چیز در سبک  .[2]بود در معماری پایان دادن بـه تـاریخ  المللی اساس و موضوع اصلی سبک بین( 1731)

بین الملل، صادرات تکنولوژی به اقصی نقاط جهان بود. هرچند که به دلیل عدم توجه به تاریخ و هویت افراد، شکست های 

زیادی را متحمل شد. از نمود های جهانی شدن و ارتباط با دنیای صنعتی غرب در ایران، ساخت بناهای بلند مرتبه بود. این 

برای نمونه در در ابتدا با کاربری تجاری ساخته می شدند، بعدها به دالیل مختلفی در ابنیه ی مسکونی نیز رایج شدند.  بناها که

قانون معافیت  درنتیجهنیمه ی اول دهه چهل برای تشویق مالکان و صاحبان سرمایه توسط دولت، قانون تملک آپارتمان ها و 

مسکونی تصویب شد. تصویب قانون تملک آپارتمان ها و ماده ی صد قانون مالیات های  مالیاتی برای سازندگان بلند مرتبه های

مستقیم، باعث تسریع ساخت ساختمان های بلند مرتبه و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در احداث ساختمان های 

بزرگ، همواره مورد انتقاد واقع مسکونی علی رغم رفع نیاز مسکن در شهرهای  هایمجتمع. [3] بلند مرتبه ی مسکونی بود

. از [1] امروزه مسکن به شکل عمودی درآمده ولی فرهنگ استفاده از آن افقی مانده است( 1731به اعتقاد نصری ) شده اند.

بلند مرتبه در تامین مقیاس انسانی، محصوریت فضایی، ترکیب زیباشناسانه و فضای سبز مناسب  هایمجتمعدیگر مشکالت 

(، ترجیح آن ها را بر حضور در %55. مطالعات صورت گرفته بر بیش از نیمی از ساکنان برج بین المللی تهران )[4] می باشد

. در این مطالعه، فضاسازی بهتر و در نظر گرفتن [5] فضاهای عمومی نظیر پارک ها نسبت به محیط خانه، نشان می دهد

نیمکت های بیش تر در کنار تفکیک مناسب فضاهای عمومی از محلی برای گفت و گو و گردهم آیی همسایگان و استقرار 

مسکونی، در صورت طراحی صحیح، بایستی پاسخگوی نیازهای  هایمجتمع. [5] دیگر خواسته های عمده ی ساکنین بود

کن فیزیکی و روانی ساکنان باشد. نیازهایی که طی سالیان متمادی در اثر فرهنگ و عوامل اجتماعی شکل گرفته است. مس

در پاسخگویی به نیازهای  معماری با توجه به اهمیت هویت راستای هویت و فرهنگ باشد.مطلوب باید عالوه بر کارایی، در 

و نیازهای  ، این پژوهش در صدد یافتن نکات مشترک میان مبانی فکری معماری گذشتهروحی، جسمی، فردی و اجتماعی

و یافتن شاخص هایی برای ظهور آن در معماری مجتمع های مسکونی کنونی می باشد. پژ وهش حاضر، تالشی برای  امروز

 یافتن پاسخ سواالت زیر می باشد:

 آیا سبک بین المللی به عنوان یک سبک جهانی، دارای هویت بوده است؟

 جهانی شدن در معماری ایران، باعث سلب هویت شده است؟

 ؟باشدانسان مدرن امروز را دارا میآن، قابلیت تطبیق با نیازهای  یسازندهایران و مبانی فکری  یگذشتهآیا هویت معماری 

 

 هویت -2
ذات آن است. کاربرد این معنا از  ،به دو معناست. در معنای اول، هویت یک شیء عمدتاًمفهوم هویت در فرهنگ لغات 

مبدأ و  عنوانبهخداوند  درواقع. رسدیم، جایی که گوهر تمام اشیا،، امور و افعال به خداوند گرددیبازمبه عرفان  ترشیبهویت 

از اشیای دیگر  یک شیءکه موجب تمایز  ییهایژگیو. در معنای دوم، هویت به معنای شودیممنشأ تمام اشیاء در نظر گرفته 

هویت . ردیگیمی نظیر اصالت و شخصیت در یک گروه جای . در این معنا، مفهوم هویت با کلماتشودیمتلقی  گرددیم

 یهاشباهتو  هاتفاوت گرانیب ( 1)شکل  هویت درواقع. [6]یا کس دیگر است  شیءخود با پیوند افراد و  ء،اشیا یبندطبقه

عالوه بر تشخیص هویت،  درواقع. هاستشباهتو  هاتفاوتدر یک گروه بر اساس همین  هاآن یبندطبقهو  باشدیمافراد 

و  فردمنحصربه یهایژگیو یارائهخواهد کرد. این وجوه تمایز و شباهت، منجر به  ارائهافراد را  یهایژگیوکلیتی از  ،زهایتما

مشخص  صورتبهو افرادش را  موردنظر، گروه هایژگیوشناخت ابعاد وجودی صاحب یا صاحبان هویت، خواهد شد. این 

 .کنندیمشناسایی 
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 : نگارندگانمأخذاز وجوه تمایز و تفاوت،  یاختهیآم: هویت 1شکل 

 

تغییرات هویت، . ابدییم یاژهیوهویت، پویایی آن است و در طول زمان بسته به شرایط مختلف، شکل  یهایژگیواز دیگر 

یک سیر منطقی را طی  کهیدرصورتدر بستر زمان است. این تغییرات  و سبک زندگی فردی و اجتماعی هااستیسحاصل تغییر 

یی پویا با توجه به. دیآیمبه بار  یتیهویبنماید، بخشی از هویت و روند متغیر آن محسوب خواهد شد، در غیر این صورت، 

آشکار  حالنیدرعامری درونی، ولی  در حال رشد و همیشه، که ندیبیم  محصول را یک آن (1993هال )هویت، استوارت 

 .[7] باشدیم

 

 معماریدر هویت   -2-1

نظیر شمول یا عدم شمول بحث هویت در معماری، تعریف  یسؤاالت دیآیمصحبت از هویت معماری به میان  کهیهنگام

. پاسخ به این کنندیمبر این تغییر یا ثبات، به ذهن خطور  رگذاریتأثهویت در آن، تغییرپذیری یا ثبات آن، عوامل  هایشاخصه

میزان رعایت بحث هویت مداری در معماری ادوار مختلف، برای پژوهش فراهم  یریگاندازه، جهت و مقیاسی برای  سؤاالت

نیازهای  یکی از عنوانبه احساس تعلق یا ، هویتازهاین مراتبسلسله( مبنی بر 1931) مازلومعروف  یهینظرخواهد کرد. بنا بر 

سومین نیاز فرد، پس از نیازهای فیزیولوژیک و امنیت، اهمیتش را در رفاه و کیفیت  عنوانبههویت . شودیمتلقی  انسان اساسی

 شدهساختهاخیر، این امر در ترغیب بسیاری از محققین جهت پژوهش روی هویت محیط  یدهه. در چند دهدیمزندگی نشان 

 .[8] بوده است مؤثر

فیزیکی آن اولویت دارد. بنابراین جهت شناخت هویت یک  یهاارزشیک ساختار، بر وجوه ساختاری و  یسازندهتفکر 

معنایی آن بپردازیم. معماری نیز از این بحث خارج نیست و  یهایژگیوظاهری، به  یهایژگیوقبل از بررسی  ستیبایمشیء 

 به چیستی اسخپ در یاهیانیبدر ( 1997)کوریاهویت آن نهفته است.  یسازندهدر پس ظاهر یک بنا، مبانی نظری و معنای 

تمدن باشد،  یماندهیبرجاشبیه به اثر  ممکن است آن ."یافتنی یءش کی و نه است ندیفرا کیآن"، کندیمخاطرنشان  هویت

که مبنای  ییهاتیفیکدر بناهاست. همان  نامیب یهاتیفیکهویت تجسم کالبدی  .[9]در طول تاریخ جریان دارد  که یزمان

 یهاتیفیک. این [10]گذاشت  هاآننامی بر  توانینماصلی حیات و روح هر انسان، شهر، بنا و یا طبیعت بکر هستند، اما 

مهارتی و فکری بشر در اثر  یهاشرفتیپ، در طول زمان دچار تغییر و یا تکامل خواهند شد. سیر تکاملی مذکور، در اثر نامیب

حاکم بر جامعه است،  یهاارزش معماری دارای هویتی است که: اوالً بیانگر( 1791طبسی ) یگفتهبه وقایع محیطی پدید آمد. 

با بررسی  .[11]است  بیانگر عوامل فرهنگی پدیدآورنده هویت تمایل دارد. سوماً هاآنجامعه به  است که ییهاارزشدوماً مبین 

مثال، در شهری  طوربه. باشندیم ییشناساقابلحاکم بر آن جامعه  یهاارزشبا جغرافیای خاص،  یامحدودهبنای یک دوره در 

تعدد مساجد و روند رو به  یواسطهبهدر شهر مذکور  ضمناًاست.  مشاهدهقابل وضوحبهبا مساجد جامع بزرگ، اهمیت مذهب 

نگی مانند مذهب و . عوامل فرهباشدیمرشد ساخت مسجد، نیاز و تمایل ساکنان منطقه به مشارکت در ساخت مشهود 

و فضاهای معماری، باعث  ادشدهیروند مسجد سازی شده است. عوامل  یادامهبر این موضوع نیز سبب  مؤکددینی  یهاهیتوص

انسان با شناخت  درواقع، نقشی انکار ناشدنی است. یابیتیهو ینهیزم در. نقش فضا شودیمشناسایی بخشی از هویت منطقه 

 . رسدیمخودشناسی نیز  ینوعبهفضای زندگی خود، 

 هویت
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 اسالمی -هویت ایرانی -2-2

بوده است و این تفکر همواره خود را در کالبد  متأثرمعنوی آن  یهاشهیاندفرهنگ و تمدن هر سرزمین، از مذهب و 

در ایران که هنر معماری بعد از زبان دری، دومین نماد هویت ایرانیان محسوب  خصوصبه. [12]معماری تجلی بخشیده است 

که اولین ساکنان ایران در غارها پناه  دهدیم(، از دوران ماقبل تاریخ، نشان 2بررسی سوابق تاریخی)شکل . [13] شودیم

حداقل ایمنی در برابر عوامل  گونهنیا. دریگیم. بر این اساس سرپناه به معنی فضایی است که انسان در آن پناه گرفتندیم

 یوهیش. گرددیبازمسال ق.م  1111، در ایران به ساختانسان. پیدایش اولین سرپناه شودیممحیطی و جوی برای انسان فراهم 

 .[14]، خانوادگی و فردی برای انسان شد یافهیطاهویت  یریگشکلمفهوم خانواده را کامل و باعث  ینیکجانشی

احادیث و روایات و کتب تاریخی  ازآنپساز آیات وحی الهی و  یریگبهرههنر اسالمی، نخست به معنای  یهاشهیربررسی 

 رقابلیغکه از آن اصل  باشدیم. منبع اصلی معماری اسالمی، قرآن کریم باشدیماسالم  یهیاولآثاری مانند مساجد  تیدرنهاو 

 عنوانبه( از مسکن 91نحل، آیه  یسوره. خداوند در قرآن کریم )[15] شودیمراج تغییر اسالم یعنی وحدانیت الهی استخ

. در باشدیماز سرپناه  ترمهممفهوم مسکن بسیار  نیبنابرااست. و اهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا... .  ادکردهیمحلی برای آرامش 

 .[16] این مقام، بعد معنوی مسکن و هویت مستور در آن مطرح است

 

 

 
 

 گان: نگارندمأخذسیر تحول مسکن گزینی از ادوار نخستین تا اکنون،  -2شکل 

 

 هویت در عصر مدرن -2-3

مسلط  یهاقدرتهمواره . کنندیمهای متفاوت، ماهیت خود را تعریف  صورتبهدر ادوار مختلف تاریخی، افراد یک جامعه 

و معنا آفرین را در  بخشتیهوهر جامعه باید منابعی  گریدانیببه. پردازندیمو حفظ آن  یسازتیهوبا توجه به مصالح خود به 

 . [17]کنند  معنادارخود را  یوزندگبتوانند هویت بیابند  هاآناختیار اعضای خود قرار دهد تا 

سنتی به  یجامعه. یکی از این تغییرات که در دوران معاصر اتفاق افتاد، تبدیل گرددیممفهوم هویت در اثر تغییرات مطرح 

در دوران پیش از هویت  یمسئله. [18] زیادی در مورد هویت شد یهاپرسش سازنهیزممدرن است. این اتفاق،  یجامعه

امروزی مطرح نبود. جو غالب این دوران مذهبی بود و از آن به توتالیته  صورتبهمدرن، به دلیل عدم وجود شک و پرسش، 

و هویت او محصول  شدیمهایدگر آدمی تصویری بود که از چشم خدایان یا خداوند دیده  یگفتهبه  .[19] شودیممذهبی یاد 

منتج به  یگذارارزش. این نظام [18] بود یااسطورهباورهای دینی، آیینی و  یشدهنییتعتز پیش کارکرد یک نظم مقتدر و 

هویت  رونیازاتصمیمات فردی و اجتماعی آن دوران تلقی شد.  ترشیبشدن هویت دینی و قومی در آن عصر و مبنای  پررنگ

نظام  داراننیزمخرافی آخرت گرایانه و مخالف کار و تولید، زندگی موافق با منافع بزرگان کلیسا و  یریگجهتدینی آن دوران، 

 یشهیاندکامل الهی نبود و برخی مواقع وی در  طوربه، وسطاقرونپاپ  یهازهیانگ درواقع. [20] کردیمفئودالی را تجویز 

 .[19]نیز بود  ترشیبکسب قدرت و اموال 

میالدی، جنبش اصالح دینی به رهبری مارتین لوتر آلمانی و با انتقاد از عقاید مسیحیت کاتولیک شروع شد  1535در سال 

. لوتر با اعمالی نوگرایانه همچون ترجمه تورات و [21]جان کالوین فرانسوی ادامه یافت  یهاتالشمیالدی با  1515و تا سال 

و  مراتبسلسلهن واسطه برای معتقدان آلمانی با کالم خداوند، خرافی دانستن برای برقراری ارتباط بدو -انجیل به زبان آلمانی 

بردن احکام جزمی صادره از سوی کلیسا، قدرت پاپ و  سؤالرسوم موجود در کلیسای کاتولیک، ازدواج با یک راهبه و زیر 

یکی(سرپناه)رفع نیاز فیزیولوژ ی(مسکن)رفع نیاز روانشناخت  غار نشینی)امنیت در برابر  

 خطرات(
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ظهور مذهب پروتستان در مسیحیت  برای یسازنهیزماین تحوالت  یجهینت. [19] برد سؤالکلیسا را زیر  یسلطهکشیشان و 

 .[21] ، تحول بزرگ اجتماعی نهضت رنسانس بودشودیمبود. جنبش پروتستانیسم که از آن به رفورماسیون یاد 

به نام فاعل شناسایی و موضوع سوژه با تعریف متکی بر  یامسئلهبود که انسان مدرن زاده شد. در این دوره  گونهنیا 

ماکس وبر، جنبش اجتماعی پروتستانیسم، اروپا را برای  یدهیعق. به [22] شودیمعقالنیت مدرن از زمان دکارت، مطرح 

و  یدارهیسرمام اقتصادی نظا یتوسعهبین  یرابطه(. وی با تحقیقات خود در مورد 7آماده کرد)شکل  یدارهیسرماپرورش نظام 

واسطه  هرگونهمنع  -1از:  اندعبارتمذهب پروتستان، به این نتیجه رسید که سه بدعت عمده در اصول فکری مسیحیان که 

کوشش برای بهبود معاش یا رسالت کار، آنان را به پیشگامان نظام  -7دخالت عقل در ایمان و  -2بین خالق و مخلوق، 

 یدارهیسرمااقتصادی و صنعتی نظام  یتوسعهاین میان بدعت سوم نقش عمده و اساسی را در تبدیل کرده و در  یدارهیسرما

 .[21]بازی کرده است 

 

 
 : نگارندگانمأخذبرای کسب منافع بزرگان در ادوار مختلف،  یسازتیهو یهاگونه -3شکل 

 

 داندیم یدارهیسرماتولید، انتقال از فئودالیسم به  یوهیشمارکس نیز این گسست میان مراجع قدیم و جدید را بر اساس 

 هاپروتستانجدید، در خصایص مذهبی  یدارهیسرماپروتستانیسم و تمدن  یهیاولذاتی بین برخی وجوه  یرابطه درواقع. [23]

اخالقی که رنگ  یکردهایرویعنی داشتن  یدارهیسرما یهیروحاست. به نظر فرانکلین داشتن  هاآن یاپرستیدنو نه در 

و تنها  دینمایمماکس وبر هر سیستم مذهبی، سیستم اقتصادی خاص خود را ایجاد  یدهیعق. به ردیگیمبه خود  انهیجومنفعت

 .[23]پیشرفته مهیا سازد  یشدهآیین پروتستانی قادر است شرایط اقتصادی و اجتماعی الزم را برای ایجاد یک اقتصاد صنعتی 

روبرو هستیم.  از روندهای ایدئولوژیک ، اقتصادی، نظامی و سیاسی یازهیآمبا  شدنیجهانمایکل مان، در بحث  ازنظر

قرن به درازا کشید و با تسخیر  آشکار بود. ایـن مراحل چندین اشهیاولدر مراحل  نیازاشیپ شدنیجهان چندجانبهماهیت 

بود: گسترش جهانی  چندجانبه هاآنگسترش  عه وسشتاب گرفت. اما تو جهان در اواخر قرن پانزدهم توسط کاشفان اروپایی

و بعدها لیبرالیسم، سوسیالیسم و  ینژادپرستو  ییفردگرامسیحیت،  آن مانند یهایدئولوژیاو امپریالیسم اروپا و  یدارهیسرما

 . [24] است جملهدمکراسی از آن 

. این باشدیمبر سیر تحول خود در جامعه  رگذاریتأثو  ساختانساناز شرایط موجود  ریرپذیتأثمفهوم متغیر هویت  درواقع

 یوخوخلقفکری و  یهایژگیو یکنندهمشخص، عالوه بر تکامل و هدایت مسیر هویتی، هایریرپذیتأثو  یرگذاریتأث

بر هویت یک جامعه،  یرگذاریتأث مسیری برای یارائهجهت  نیبنابراگوناگون در ادوار تاریخی مختلف است.  یهااجتماع

 صورتبه( در کتاب مقدس خداوند انسان را 1793شناخت روند تغییرات جامعه حائز اهمیت است. برای نمونه به گفته قطبی)

خویش آفرید. چنین اعتقادی که انسان  صورتبهکه انسان خداوند را  کندیمفویر باخ چنین بیان  کهیدرحالخویش آفرید، 

 .[18]ت، کثرت را جایگزین وحدت نمود خالق خداس

 

 شدنیجهانپدیده  -3

پدیده  عنوانبه زمانی که تمامی جهان. رودیمجهان بشری به کار  وستهیپهمبهبرای کلیت فراگیر و  شدنیجهانصطالح ا

که مارتین آلبرو نیز  گونهآن .[25] دید وستهیپهمبهیک کل یا یک موجود  مثابهبه را آن توانیمو  شودیمشناخته  یاگانهی

که یک فرایند و دگرگونی اساسی در حال انجام است.  رودیمزمانی به کار  ization پسوند دهدیمتوضیح 

 جیتدربهکه طی آن جوامع روستایی  شودیم به معنای فرایند شهری شدن است و به روندی اطالق که  Urbanizationمثل
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ممکن است با این تعریف اجمالی فهمیده شود: بـه  شدنیجهاندر نظر اول  .[25] شوندیمشهری تبدیل  بـه جوامع

 مسائلو از  وجناتسریع تمامی ابعاد زندگی اجتماعی در عرصه جهانی از امور فرهنگی تا جرم  وسـیع ، عمیـق و یوستگیپهم

به معنای گسترش مقیاس، رشد  شدنیجهان است: شدهگفتهدر تعریفی از این پدیده  .[26] معنوی و روحانی مـالی تـا امـور

جدید  یجامعه درنتیجه .[27]جریانات گوناگون و الگوهای تعامل اجتماعی است  یاقارهفرا  ریتأثاندازه، سرعت یافتن و تعمیق 

، نوعی تعامل عوامل ملی و فراملی به وجود آمده است که با شدهخارجاز حالت بسته بودن، جغرافیا داشتن، بومی و محلی بودن 

است: فراملی بودن، فراگیری و پیوستگی.  داکردهیپشده و به تعبیر دیوید هلد چند خصلت مشخص  توأمارتباطات  شدنیجهان

 .[26]اتصال است  عصرهمجهانی وصل شده و عصر جدید  ،جهان جدید رونیازا

بین ایران و اروپا پدید آمد. در این دوره ارتباط  هیسوکی یارابطهصنعتی و اجتماعی اروپا،  یسعهتوصفویه در پی  یدورهاز 

گذاشت. اما ذهن مولد ایرانیان پیش از دوران مدرن، سبب  ریتأثبر هنرهای انتزاعی مانند نگارگری و نقاشی  ترشیببا اروپا، 

. نفوذ و گسترش معماری ناشی از تفکر مدرنیسم و تقلید و تکرار معماری شدیم هاآنتطبیق هنر وارداتی با نیازها و اعتقادات 

صنعتی  یتوسعهعالمانه رخ نداده و ناشی از بهت سران در برابر  صورتبهقاجار آغاز شد. این پذیرش  یدورهبیگانه در ایران، از 

مدرن، به آهستگی با سفرهای مختلف دولتمردان  و شروع ارتباطات با جهان شدنیجهانقاجار،  یدوره. در [18]بیگانگان بود 

و به همین دلیل هم از جاه و  اندبودهصفی زاده، شاهان قاجار تنها به فکر شکوه دربار خود  یدهیعقبه اروپا، شروع شد. به 

میالدی و مالقات  1971. افسری اسکاتلندی پس از سفر خود در سال اندگفتهیمزیادی  یهاداستانجالل دربار ایران در اروپا 

، حالنیباا. [28]که تا آن تاریخ درباری به شکوه و جالل دربار ایران ندیده است  سدینویمفتحعلی شاه قاجار، در خاطرات خود 

ایران را در  خواستندیمترس از آگاهی مردم، برخی از شاهان قاجار تمایل زیادی برای نشر علم نداشتند و  ازجملهبه دالیلی 

و اطالع  هوشیباذعان داشت که من مایلم درباریان من  رسماً شاهنیناصرالد. تا جایی که دارندنگه ییگراواپس همان حالت

نام شهر است یا کلم. وی زمانی که از یکی از شاگردان دارالفنون موقعیت جغرافیایی بلژیک  "بروکسل"باشند و حتی ندانند که 

افراد دیگر از ما اطاعت  گونهنیاداد، شاه قاجاری برآشفت و گفت که  سؤالرا پرسید و وی در کمال ادب پاسخ صحیح به 

 . [28] کنندینم

 ازآنجاکه. این مسئله، دانندیمبه بعد و دوران پهلوی اول  1711 یهاسالد نوگرایی )مدرنیسم( به ایران را در گروهی ورو

به تغییر مفهوم نوگرایی  عمالًاست و  یزمانناهمآکنده از تقلید و  نیبنابرا. شودیمنابهنگام رخ داد، شبه نوگرایی محسوب 

معماری و شهرسازی، حکایت از  خصوصبه هانهیزم یهمهمانده در  یجابهآثار انجامیده است. در این مورد نیز کاوش در 

. معماری [29] دهدیمرا ارائه  ینورپردازو گویش خاص ایرانی از نوگرایی و  کندیمشگرف درونی  یهایدگرگونتغییرات و 

باستانی،  -ملی یهازهیانگ، عوامل خارجی، فنّاورانه یهادهیپدپذیرفته از عواملی همچون  ریتأث توانیماول پهلوی را  یدوره

تام سران مملکت و صاحب قدرتان  یسرسپردگ یدهندهنشاندانست. معماری این دوره،  هاتیشخصنوسازی و عامل  یهازهیانگ

 . باشدیماروپا  یفنّاورو دلباختگی صرف ایشان به فرهنگ و 

معماری غرب و از سوی دیگر شاهد  یفتهیشیک دوراهی ماند. از طرفی  در ایران، پس از ورود مدرنیته، معماری بر سر

بود. از طرفی چیزی برای ارائه به دنیای معاصر نداشت. این بحران هویت با نوع  پرافتخارش یگذشتهمرگ معماری سنتی و 

اط و تفریطی شد که یا آن عصر باعث ایجاد افر یزدهشتابنگاه حکومت پهلوی اول به هویت ملی، تشدید شد. تصمیمات 

تکرار تاریخی  کهآنتقلیدگر معماری غرب بود و یا با تکرار معماری گذشته ایران به بزرگنمایی تاریخ وطن پرداخت. غافل از 

 توانیمو تنها صورتی سطحی از تاریخ را  شودینمنیست. چون با تکرار تاریخ، معنای آن تکرار  ریپذامکانبرای ایجاد هویت 

برای ایجاد هویت کافی نیست و در جهان امروز که اصالت به تغییر و تحول است این نوع هویت بخشی  همآنتکرار کرد که 

این دو نوع تفکر تقلید از غرب و رجوع به معماری گذشته با رویکرد تقلید صرف، به هر ترتیب . [18] مردود و غیر سازنده است

دم تعادل خواهد شد. برای ایجاد این تعادل، بایستی به مبانی فکری جامعه پرداخته موجب به نابودی کشیده شدن هویت و ع

 شود تا معماری وارداتی و همچنین معماری سنتی، با هویتی فاقد تقلید پا به عرصه بگذارد.
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 و بحران هویت  شدنیجهان -3-1

که مظهر و محل تجلی اصول پایداری است که به کار معماران و  شودیممعماری سنتی از آن روی دارای هویت دانسته 

صادره از پروردگار انسان سنتی )مذهبی( توسط فرستادگان  یهاامیپ. این اصول حاصل دهدیممعماری جهت و شکل 

 یارهاهنج مثابهبهو  ادشدهی. شخصیت، کردار و هنجارهای اجتماعی انسان سنتی بر اساس اصول باشدیموی  یدهیبرگز

. رسیدن به یک هویت موفق در سطح فرد و برقراری تعادل در سطح [18] معماری است یریگجهتبر  مؤثراجتماعی، 

 دهدیمقرار  ریتأثاجتماعی یکی از مسائل مطروحه در بحث هویت است. تغییرات بنیادین در سطح اجتماع هویت فرد را تحت 

و  دهیدرنوردرا  کشورهانیز مرزهای  یفنّاور یعرصه. تغییرات در گذاردیمو تغییرات در سطح جهان بر هویت اجتماعی اثر 

. این گذار از دوران گذشته که طی زمان نادقیقی رخ [30] سازدیمهویت فردی را دستخوش تحول  یسازیجهان یدهیپد

مجدد تمام  یدهانسازمو شناخت آن به درک بهتر تغییرات و  شودیمپر تشتت در جوامع محسوب  یادوره، دهدیم

 .[31] شودیم هارساختیز

است.  دادهیروگذار از سنت به مدرنیته و هم گام شدن با جهان معاصر در قرن حاضر و طی چندین مرحله در ایران، 

 یهاتیموجودو موجب هست شدن  دهدیمکه طی زمان روی  شودیمگذار، تغییر از وضعیتی به وضعیت دیگر را شامل  یواژه

( را ریشه 1اندیشمندانی چون جواد طباطبایی، بحران هویت )شکل  .[31] موجود است یهاتیهودگرگونی در بسیاری از نو و 

 طرح پرسشایرانیان در مواجه با تجدد از  چراکه. دانندیمبودن غرب  محورانساندر تکلیف محور بودن ایرانیان در مقابل 

 . [22]بازماندند 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : نگارندگانمأخذروز و حل بحران هویت،  مسائلبرخورد با  ینحوه -4شکل 

 

 و وجوه هویت معماری جهانی یالمللنیبسبک  -3-2

در  1972عنوانی است که هنری راسل هیچکاک و فیلیپ جانسن در کاتالوگ نمایشگاه معماری سال  یالمللنیبسبک 

پایانی جنگ جهانی اول تا سال  یهاسالاطالق نمودند که طی  هاساختمانهنرهای مدرن نیویورک به گروهی از  یموزه

بود  شدهمطرحو عملکرد ساختمان  یفنّاورجدیدی همسو با  یدهیا هاآنبودند و در  شدهساختهدر اروپا طراحی و  1971

جزمی  عقاید 1971تا  1921 یهاسال. دادیمتشکیل  دگماتیزم را یالمللنیبو اساس معماری سبک  جوهر درگذشته. [32]

اساس و موضوع اصلی  .آوردیمو عصر جدیدی را به وجـود  کلیدی، راه معماری را از گذشته جدا کرده یهافرمولبا  همراه

با تولید انبوه اجزاء و قطعات  یالمللنیب ری سبکا. عملکرد معم[2] در معماری پایان دادن بـه تاریخ اسـت یالمللنیبسبک 

نیز به  شدنیجهان .شدیمسپرده  و هنرهای سنتی و دستی باید به فراموشیاین روند، احساسات  ساختمانی همراه بود و در

جهانی،  به مفهومی تبدیل شد که با در هم شکستن مرزهای محدود به زمان و  زمانهمسبب جلوه گری صنعت ارتباطات 

و دنیای جدید صنعتی، موجب کمیت گرایی  هایآورفن. این [33] دهدیممکان، افراد را در اقصی نقاط جهان به هم پیوند 

 برخورد با واقعیت )ملی( هویت پایدار
 

کسب شناخت و همساز 

 کردن مسایل با هویت
 هویت پایدار 

 )ملی(

عدم توانایی در کسب 

 شناخت مناسب
 تقلید صرف

 در ادامه ی مسیر

 در جزیان زمان
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. چنانچه فرم تابع عملکرد، جزء شعارهای طرفداران این سبک بود. شدیم هاساختمانبرای ایجاد مسکن و کارکرد بهتر 

بعد از  شدهساخته یهاخراشآسمان عمدتاًو  هاساختمان "یالمللنیببیست سال بعد از سبک "با عنوان  یامقالههیچکاک در 

روز قرین شود  یفنّاورتوانست در آمریکا با  یالمللنیبداشت که سبک  دیتأکجنگ جهانی دوم در آمریکا را ستود و بر این نکته 

مسکونی نمود  یهابرج ازجمله. این سبک در بناهای مختلف [32] صنعتی آن نشان دهد یجامعهو خود را به شکل بارزی در 

در استفاده از زمین )به خاطر افزایش ناگهانی جمعیت پس از جنگ، مهاجرت  ییجوصرفه، هبلندمرتبکرد. از علل رواج بناهای 

شهری، جلوگیری از رشد افقی شهرها و سرعت در ساخت  ساتیتأس ینهیهزبه شهرها و رشد طبیعی جمعیت(، بهینه نمودن 

دید افراد با  یگسترهکه در این نوع معماری ابعاد انسانی و  هرچندساخت قوی بود.  یفنّاوربناها با توجه به ظهور 

 . شودیمکامل دچار تحول  طوربهشهرها  در بناو تعریف خط آسمان  شدهگرفتهمتعدد، نادیده  یهایسازبلندمرتبه

. رسدیمظر منطقی به ن هاآنبارز  یهایژگیو(، شناخت بناهای این عصر و 5بنای مدرن )شکل یهایژگیوجهت استخراج 

، تزیینات جنایت است و خانه ماشینی برای زندگی است، نوعی اندقتیحقشعارهایی نظیر مصالح  یهیپامعماران این سبک بر 

افراطی در نما و طرد شدید تزیینات شد. چنانچه در بناهایی نظیر سیگرام و لیک  یسازسادهمعماری را شکل دادند که دچار 

با این  یفنّاور. همراهی باشندیمیک کل واحد  یسازنده تیدرنهاکه  باشدیمواحدهایی از شیشه  صورتبهشور درایو، نماها 

 دانستیم(،گروپیوس آن را معماری شفاف و طراحی صریح 1791بانی مسعود ) یگفتهسبک، سبب شفافیتی بود که طبق 

مربع یا   یهاپالنآن  یجهینتاثر گذاشت و  یالمللنیببه سبک  شدهیطراح یهامجموعهبر پالن  ییکارکردگرا. این [32]

 .گرفتندیممناسب در وسط پالن جای  یدهسیسروکارکردی جهت  یهابخشمستطیل شکل بود که در برخی موارد 

صرف مبتال بود، اما دچار خصت در طراحی نشد. طراحی میدان وسیع در قسمت  ییکارکردگرااگرچه این نوع معماری، به 

خیابان مقداری عقب نشسته است تا در جلوی  یهیحاشسیگرام موید این مطلب است. این ساختمان از  خراشسمانآورودی 

و  شودیمو وارد البی ساختمان  گذردیمایجاد نماید. سطح وسیع میدان از درهای ورودی  راخود میدانی سنگفرش از گرانیت 

. با توجه به ترتب ورود و خروج مکان در این بنا، رعایت [32] ردیگیماز مرزبندی شدید بین فضاهای درون و بیرون کناره 

 است.  مشاهدهقابلورودی نیز  مراتبسلسله

 

 
 : نگارندگانمأخذ، یالمللنیبوجوه هویتی معماری جهانی سبک  -5شکل 

 

ظهور آورد که  یعرصهمعماری مدرن را به  یهادهیاتخیلی پس از جنگ، بسیاری از  یهاآرمانجنگ جهانی اول و 

معماری مدرن مرزهای  ازآنجاکه. [2] آن است ازجملهبه عقاید جدید و رفتار اجتماعی،  میمن یهاآرمانکردن  یالمللنیب

فن آورانه نسبت به  یهاینوآورخود نفی کرده بود، شاید بتوان به اهمیت زیاد  یهاآرمانرا از شمول  یمندخیتارجغرافیایی و 

از  یاندهینما عنوانبه یالمللنیب. معماری مدرن [33] وجوه فرهنگی جوامع در معماری جهانی مدرن، اعتراف نمود

در این معماری  تیهویبلفظ  درواقع. باشدیمقرن بیست نیویورک  یجامعه، نمایان گر هویت برخاسته از یسازیجهان

حجم بنا به نقاط مختلف  یدهندهانتقالکرار آن و یا هر نوع معماری دیگر در سایر جوامع، فقط کاربردی نیست. اما اصرار بر ت

گواه این موضوع عدم کارکرد ( 1731دیبا ) یدهیعقاست و ممکن است حتی مطابق با نیاز سایر جوامع نیز نباشد. به 

به  به خاطر عدم توجهاین مجموعه فرانسه با معیارهای نوین طراحی است.  در مارسی لوکوربوزیهمسکن انبوه  یمجموعه

معماری مدرن صاحب هویتی است که حتی اگر در  درواقع. [2] شکست خوردو محیط شهری مارسی  هاسنت، خصوصیات
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به خاطر درک  هاآن ظاهر عناصر هویتی مشابه با عناصر هویتی سایر مناطق جهان داشته باشد، احتمال وجود مفهوم یکسان در

مثال موضوع شفافیت در جوامع شرقی مفهومی متفاوت از درک  طوربهمتفاوت دو جامعه از یک مفهوم، بسیار اندک است. 

 اجرای متفاوت این مفهوم خواهد شد.  ینحوهآن سبب  تبعبهغربی است و  یجامعه

 

 مسکونی  هایمجتمعبررسی هویت در  -4

شود، بلکه شناختی دیده نمیی شگردهای فنی و زیباییهای یک معماری از زاویهعمل، ارزش اندیشه بربه دلیل تقدم 

بشر به دنبال تکامل در زندگی . [34] گیردو شکل ظاهری آن، مدنظر قرار می محتوای فکری و فرهنگی نهفته در قالب

ورد؛ و تا امروز هر آنچه فرهنگ، اقتصاد، و روی آ دست خود یساختهخویش، مسکن طبیعی در غارها را رها نمود و به مسکن 

، تحول در یاجامعهاست. به همین جهت با تحول فرهنگی در هر  زندگی انسان متحول شده، مسکن او هم متحول شده  ابعاد

و اجتماعی خویش به ساخت نوعی  با توجه به تاریخ، فرهنگ، مسائل اقتصادی، سیاسی   یاجامعههر  .گرددیممسکن مشهود 

و تجارب  هاشهیاند، هامهارتو علوم و فنون،  ردیگیمبنابراین هویت در یک بستر تاریخی شکل  .[1]از مسکن روی آورد 

. هویت حاصل وقایع تاریخی [35]از هویت خواهد شد  یجزئ تیدرنها، شودیمسودمندی که امروز از دیگران گرفته  باارزش

ابعاد وجودی  یهمهبر  مؤثرتدریجی باعث پدید آمدن فرهنگ و طرز تفکری خاص در یک جامعه شده است و  رطوبهاست که 

که از  هاانسان یعنی شیوه زیست و ارتباط ا صحیح شمردن این فرض که معماری ظرف زندگی است و زندگیب. باشدیمجامعه 

حاکم بر جامعه است، دوماً مبین  یهاارزش معماری دارای هویتی است که: اوالً بیانگر جهیدرنتبرخاسته است.  فرهنگ جامعه

 یدهیعقبه . [11]بیانگر عوامل هویت فرهنگی پدیدآورنده آن است  تمایل دارد. سوماً هاآنجامعه به  است که ییهاارزش

 .[36]شهری است  یجامعهیک  یدرپیپ( منظر شهری ابزاری برای قرائت شهر است و قادر به نمایش فصول 1739گلکار)

پرداخت. مراد از این مبانی در معماری سنتی ایران، عبارت از  سازتیهوجهت شناخت هویت، ابتدا باید به مبانی فکری 

بدون انقطاع تاریخی در اثر  اًیثانرهای آسمانی و معنوی ایرانیان داشته و ریشه در اعتقادات و باو اوالًاست که  ییهاارزش

ایرانی و در بستر فرهنگ و با  -اسالمی ینیبجهان یهیپابر  هاتمدنو نوگرایی ایرانیان در تماس با  ییجوقتیحقممارست، 

 هاآناصولی ثابت از  عنوانبه توانیم الثاًثمعماری و شهری بوده و  یبرجسته، راهنمای خالقان آثار یدائمپویایی و تکامل 

به سه صورت عملکردی  هایژگیو. این [37] بروز نموده است هاآنکه تجلیات کالبدی نو و متناسب با زمان و مکان از  ادکردی

کیفی مانند تعادل، کمال، وحدت، روشنی، وضوح،  یهایژگیوشامل مردم واری، پرهیز از بیهودگی، نیارش، خودبسندگی، یا 

، در معماری ایران وارد و با تغییر ادوار یرمز پردازو  ییگرادرونفرهنگی مانند  یهایژگیومتانت، جامعیت و سلم و توازن و یا 

 شکل جدید به خود گرفتند.

اری گذشته با نیازهای امروز است. مبانی نظری و فکری معم نیازمند انطباقشناخت هویت در شهرهای امروز نیز،  

گفته شد، ایجاد شناخت از گذشته و نگاه تخصصی به زمان حال و آینده، سبب ایجاد زمینه مساعد برای  ترشیپکه  طورهمان

بحرانی هویت  یدورهبه راهکارهایی برای گذار از  توانیم، سازتیهو. با شناخت دقیق اصول شودیمآگاهانه  یریگمیتصم

. بنابراین، برای افتیدستجهانی،  یدهکده، با توجه به پیشرفت دنیای الکترونیک و پدید آمدن شدنیجهانایرانی در مقابل 

مهم ارتباطی و  یهاانیشردسترسی به  )بررسی هویت معماری در یک مجتمع مسکونی، از طرفی باید به ویژگی عملکردی بنا 

و  هابلوکمنظر شهری )مقیاس شهری، چیدمان  یهایژگیوجدید(، و از طرف دیگر به  یآورفناز  یروبهرهامکانات رفاهی و 

مناسب فضاها( در رابطه با مجتمع مسکونی توجه  یبندحوزهفرهنگی )امنیت و روابط همسایگی،  یهایژگیوتراکم بهینه( و 

 کرد.
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 : نگارندگانمأخذمسکونی ،  یهامجتمعبررسی هویت معماری در  -6شکل 

 

 عملکردی ازلحاظمسکونی  یهامجتمعبررسی هویت  -4-1
و  شودیمشناخته  "پرهیز از بیهودگی". این اصل با عنوانشودیمپرهیز  وسازساختدر معماری ایران از کار بیهوده در 

مسکونی عصر حاضر، شامل ارتباط بنا  یهامجتمع. این ویژگی در [13] حتی در معماری قبل از اسالم نیز مراعات شده است

مسکونی، ارتباط مناسب با معابر اصلی و  یهامجتمع. مقیاس کالن عملکردی شودیممنفرد،  صورتبه طورنیهمبا کل شهر و 

 یسازنده یهاجلوهن از نوی یهایآورفنهمگامی با  طورنیهم. ردیگیم دربررا  هایکاربردسترسی به خدمات، تسهیالت و 

 . باشدیمهویت وابسته به عملکرد 

 

 ارتباط مناسب با معابر -4-1-1
 ایجلوهعصر مدرن،  یهاساختمانهر شیء است. این تعریف در  یریقرارگیکی از عوامل شناسایی و هویت، مکان 

هویتی نیز خواهد شد.  هایشاخصهخوب بنا، سبب تقویت و تضعیف سایر  یابیمکانعملکردی نیز گرفت. عالوه بر آن، 

 هستند. ترمطلوبواقع در نقاط دارای ارتباط قوی شهری،  هایمجتمع، درنتیجه

مهم ترافیکی  یهاگرهو  هاانیشردر شهر و دسترسی به  یریقرارگاز دو عامل مکان  هامجتمعدسترسی صحیح و مناسب 

( به دلیل 3اصلی شهری )شکل  یهاانیشرو  هاابانیخ. ارتباطات مناسب با مسیرهای مختلف مانند گذرها، [4] ردیپذیم ریتأث

. از طرفی باشدیم شهرهاارزشمند بناهای موجود در  هایشاخصهامکانات مختلف شهر، از  متعاقباًارتباط قوی با نقاط مختلف و 

مسکونی و هماهنگی با بحث ترافیک شهری نیز از  هایمجتمعسبب حضور  موجود به یهاانیشرمحاسبه فشار ترافیکی وارد بر 

 . باشدیم توجهقابلموارد 

 

 
در بزرگراه حکیم و  تهران واقع یالمللنیببرج  -7شکل 

 2005تا  1996، خیابان شیخ بهایی
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 مهم شهری یهایکاربردسترسی به خدمات، تسهیالت و  -4-1-2
مهم  یهایکاربراصلی شهر، دسترسی به خدمات و  یهاانیشربه  ازیموردن یهایدسترسمسکونی عالوه بر  هایمجتمعدر  

، محل تحصیل و فراغت و ... نیز حائز اهمیت است. این امکانات عالوه بر جلب رضایت ساکنین موجب هافروشگاهشهری نظیر 

محل ساختمان با توجه به شرایط موجود محل، در نظر گرفتن  بییامکانعالوه بر کاهش بار ترافیکی منطقه نیز خواهند شد. 

. این عامل در معماری گذشته باشدیممناسب برای مطلوب شدن شرایط  یحلراهبرای خدمات مذکور،  هامجتمعطبقات پایین 

. برای نمونه بررسی آمدیمایرانی به شمار -هویت معماری اسالمی یسازنده یهایژگیوو از  شدیمخودبسندگی شناخته  بانام

تطبیقی صورت گرفته میان دو مجتمع مسکونی اسکان و نور، بیانگر رضایت ساکنین برج مسکونی اسکان به دلیل استقرار 

 . [4] باشدیممجتمع تجاری در زیر برج 

 

 جدید یآورفناز  یوربهره -4-1-3
سنتی ممکن نیست. عالوه بر این میزان  یهاوهیشدر حجم وسیع نیاز امروز، به  خصوصبهمسکونی،  هایمجتمعساخت 

تهران  یالمللنیبدر برج  مثالعنوانبه. باشدیمحس امنیت برای ساکنین  یکنندهروز دنیا، القاء  یهایفناوراز  یوربهره

م حریق بریک، سیستم اعال ترمال یهاپنجرهاست. همچنین استفاده از  شدهانجام ساختهشیپ صورتبه(، نماسازی 9)شکل

روانی، امنیتی و ایمنی باعث آرامش خاطر ساکنان برج  ازلحاظ، دستنیازاهوشمند، کنترل هوشمند ساختمان و مواردی 

 .باشدیم

 

 
 تهران یالمللنیبنمای برج  -8شکل      

 

 مسکونی از منظر شهری هایمجتمعبررسی هویت  -4-2

هویت شهری  یدهندهتحت شعاع قرار  هایشاخصه نیترمهممسکونی و دارای تراکم زیاد، منظر شهری از  هایمجتمعدر 

این بناها برخاسته از فرهنگ و  درواقع. باشندیم مؤثراست. این بناها عالوه بر نمایش فرهنگ شهر، بر فرهنگ آینده نیز 

منظر خود و یا متوجه نمای خیابان و مقیاس  نیتأمدر تالش برای  حالت، تنها نیترنازلالگوساز برای آینده است. بناها در 

 شهری هستند.

منظر شهری توصیفی از واقعیت  گریدعبارتبه، دیآیمهر فرد پدید  یمشاهدهمنظر شهری واقعیتی عینی است که در 

در ذهن او نقش  کنندهمشاهدهتجربیات فرد  یواسطهبهموجود کالبد یک شهر است که این توصیف فارغ از تصویری است که 

ارتقاء کیفیت بصری شهر مانند تناسب و هماهنگی فرم بنا با محیط  توانیماین بناها  یشناختییبایز. در بررسی بنددیم

، تیپرجمع. آشفتگی یا آرامش بصری موجود در شهرهای [38] قرارداداطراف، مصالح، نحوه و سبک طراحی بنا را مدنظر 

 . باشدیم هاآنساختمانی، سطح اشغال مناسب و تراکم بهینه در  یهابلوکس شهری، نظم حاصل رعایت مقیا
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 مقیاس شهری مناسب -4-2-1
بلند مجاور  یهاساختمان اندازچشم، دید وسیعی را نصیب ساکنان خود و از سوی دیگر سوکیبلندمرتبه از  یهاساختمان 

محلی  یخوردگبرهم، از دیدگاه منظر شهری، باعث %191نور با تراکم  یمرتبه(. مجتمع میان 9)شکل سازندیمخود را مسدود 

 یبلندمرتبهو خط آسمان مجاور خود نگشته است و در هماهنگی با ارتفاع و تراکم مناطق اطرافش قرار دارد. از طرفی مجتمع 

اطراف خود،  یطبقهکم  یهاساختمانبه  یندازاهیساعالوه بر اشراف کامل و  طبقه، 29خود در سه بلوک  اسکان، با ارتفاع زیاد

، از اثرات معماری جهانی مدرن بود و یسازبلندمرتبه. [4] خود گردیده است یمحدودهباعث شکستگی ناگهانی خط آسمان 

 فیزیکی و روانی در یهاشاخصمسکن، تبلیغات و نمایش قدرت و ثروت بود. اما به دلیل عدم رعایت  نیتأمهدف آن بیش از 

 ، دچار شکست در امر تطبیق با هویت شد.یسازساختمان

 

 
 مجتمع اسکان، بررسی ارتفاع نسبت به بناهای مجاور -9شکل 

 

 ساختمانی یهابلوکچیدمان  -4-2-2
مسکونی به معنای چیدن تعدادی بلوک کنار هم نیست. بلکه ایجاد محصوریت فضایی، فراهم آوردن  یهامجموعهطراحی 

 اندیشید شود هابلوکبین توده ساختمانی و فضای شهری باید در جانمایی  یاشناسانه بایزو ایجاد ترکیب  تیفیباکفضای باز 

 ترشیبساختمانی، باعث ایجاد رضایتمندی  یهابلوک. عالوه بر این، احتیاج به فضای باز و یا فضای سبز، در میان انبوه [4]

، به تقویت روابط ساکنین و ایجاد تعامالت اجتماعی ینینشآپارتمانساکنان خواهد بود. این فضاها عالوه بر کاستن از هیاهوی 

. ایجاد تعادل در نماها شودیم سازتیهوکیفی در عوامل  یهایژگیو. این عامل، سبب افت و یا تقویت [4] دینمایمکمک ویژه 

مجتمع و همچنین در تعامل با نمای محله و  یمحوطهدر  هابلوکمطلوب و روشنایی، ایجاد وحدت از نور  یریگبهرهو احجام، 

 .باشدیمساختمانی  یهابلوکچیدمان  ینحوهبرای  یزیربرنامههمچنین ایجاد فرصتی برای ورود طبیعت به بنا، از نتایج 

 

 سطح اشغال مناسب و تراکم بهینه -4-2-3
تراکم بر هر سه بعد محیط مصنوع یعنی عملکرد، فرم و معنی آن نقش و تأثیر بسزایی دارد. بر اساس تحقیقات موجود،  

توان به نور ی مواردی باشند که از آن جمله میدهندهتوانند تأمین گر و نشانی آن، میکنندهتراکم مطلوب و متغیرهای کنترل

ی خدمات و تسهیالت الزم ی واحدهای مسکونی، فضای کافی برای کلیهی کلیهستفادهآفتاب و هوای کافی، فضای باز جهت ا

این فضا مکملی برای فضای . [4] های خصوصی برای ساکنان اشاره کردای، ایجاد حس گشودگی و تأمین عرصهشهری و محله

ست. فضاهای باز، ضمن فراهم آوردن تعدیل تراکم ساختمانی و انسانی از اهمیت محسوسی برخوردار ا عنوانبهسبز است و 

 تفریح و آرامش ارتباط، ایجاد همچون کاربردهایی اجتماعی، تقابل و تعامل معاشرت، ۀ برای رشد خالقیت، زمین ییهاتیموقع

 . [39] مؤثرندآلودگی و بهبود محیط زندگی بسیار   کاهش در و دارند
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 ی مسکونی هامجتمعی فرهنگی در هایژگیوبررسی  -4-3

ی روزانه، هاتیفعالی ما نسبت به مردم دیگر، محیط زمینی و جغرافیایی، نقش ما در جامعه و نوع هانگرشباورها و 

ی اجتماعی هستند و هاانگارهی انتقال هاروشو طراحی معماری، همه  هاینقاشیی از فرهنگ هستند. نوشتن، هامشخصه

 داًیشدشکل، سازمان و نظم فضایی،  ازنظری فرهنگی، ادهیپد عنوانبهی سازمسکن. [40] شوندیمفرهنگ محدود  لهیوسبه

اجتماعی و قوانین روابط میان عناصر مسکن  -ی فرهنگیهاشاخص. مسکن منطبق بر [41] از محیط فرهنگی خود است متأثر

، خصوصیات و معانی ناشی از فرهنگ ساکنان است. فرهنگ در مطالعات محیط مسکونی از دو جهت مهم است، هاتیفعالیعنی 

 ابدییمی ویژه اهمیت هاطیمحو  هاتیوضع؛ که در فهم چگونگی استفاده، هاگروهابتدا هویت بخشی و سپس اهمیت نقش 

موضوعی تنیده با  عنوانبهامنیت  یمسئله، کندیمجلوه  ترمهمی مسکونی هامجتمعدر  آنچه. در میان این موارد، [42]

 .باشدیمی واحدهای مسکونی بندحوزهاجتماع، روابط همسایگی و 
 

 امنیت -4-3-1
ی و زیربرنامهمستقیم بر  ریتأثکه با  باشدیمعوامل انسانی و محیطی  ازجملهی مسکونی هامجموعهامنیت در  یمسئله

 تواندیمعوامل انسانی و محیطی  ترشیب. سازگاری هرچه بخشدیمرا ارتقاء  هاانسان، کیفیت زندگی هامجموعهطراحی این 

. [43] ی مسکونی را جهت ارتقاء آداب زندگی اجتماعی و فرهنگ سکونت ساکنین، در پی داشته باشدهاطیمحطراحی 

ی باشد که درجات مختلف امنیت را برای ساکنین فراهم آورد. این امنیت اعم از اگونهبهی معماری مسکن مطلوب باید هایژگیو

سایر آحاد جامعه، امنیت در برابر اثرات ناشی از  تجاوزتی، امنیت در برابر عیرطبیغایمنی در مقابل بالیا و سوانح طبیعی و 

ی هاشاخصهیکی از  عنوانبهامنیت  مسئله. با شناخت [40] رودیممنیت به شمار ی اهاجنبهی انسانی و سایر هاتیفعال

وآمد زیاد . از طرفی اماکن پرتراکم با رفتشودیمی مسکونی، اهمیت آن در حفظ هویت مشخص هامجتمعفرهنگی در طراحی 

فراد نیز با افزایش جمعیت ساکنین، نماید. کنترل رفتارهای پرخطر او شناخت کم کاربران، شرایط جرم خیزی را فراهم می

های های مداربسته و جلوگیری از ایجاد خلوت در قسمتهای کنترل این رفتارها، استفاده از دوربینتر خواهد شد. از راهسخت

 باشد.مختلف محوطه، قبل و بعد از طراحی می

 

 روابط همسایگی -4-3-2
ازدحام، برخوردهای  رغمیعل. شودیممنفی و مثبتی را شامل  یهاجنبهمسکونی،  هایمجتمعروابط همسایگی در 

فرصت تعامالت و رشد شناخت افراد  هاآپارتمان، در دستنیازاایجاد مشکالت اجتماعی و مشکالتی  باهمفرهنگی مختلف 

 .دیآیمنسبت به حقوق خود به وجود 

دارند.  یاژهیوقات مختلف جامعه باشند، اهمیت طب یگردآورنده توانندیمفضاهایی که  عنوانبهفضاهای سبز و باز 

فضاها  نیا .[41] در ایجاد تعامالت فرهنگی و تعدیل جامعه مثمر ثمر واقع شود تواندیمگردهمایی طبقات مختلف مردم، 

، گذران اوقات فراغت، بازی، تجمع، دیدار، نشست، گفتگو و غیره را برای همگان یروادهیپ، تفریح، هاانسانبین  یمراودهامکان 

 .[42] آوردیمفراهم 

 

 واحدهای مسکونی یبندحوزه -4-3-3
مثبت  ریتأثمشخص و متمایزشان تشخیص داد. این عامل در بهبود ارتقای هویت  یحدومرزهااز طریق  توانیمرا  هاعرصه

همزمان دانسته است. از دیدگاه  طوربهابزاری برای جداسازی و هم ابزاری برای برقراری ارتباطات دارد. مدنی پور مرزها را 

روی مرکزیت تمرکز شود و نوعی مرز آشکار در مقابل خارج  کهینحوبهنیز هویت بخشیدن از طریق ایجاد نظم،  یشناختروان

دامن  شانیرینفوذپذو  هاآنجداسازی محالت بر ارتباط  یجابهاست. تبدیل مرز به حریم نیز،  فهمقابلو  داریمعنفراهم آورد، 
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 ینقشهو از جزء )تعداد و  باشدیمایران  یگذشتهبحث محرمیت در معماری  یمعنهم هایبنداین عرصه  .[43] زندیم

تعداد کم واحدها در هر  مثالعنوانبه. شودیمامل جداسازی از محدوده را ش ینحوهواحدهای آپارتمانی( تا کل مجموعه و 

باعث جلوگیری از حس ازدحام و ایجاد خلوت در  هایجداساز. شودیممحسوب  مجتمع مسکونیطبقه از محسنات یک 

بین هویت و  یرابطه، هویت هستند. بنابراین یردهندهییتغنیازهای روحی و جسمی افراد سازنده و  درواقع .شودیم هامجتمع

عملکردهای وابسته به نیاز روز تا منظر و فرهنگ شهری شامل  ،هایژگیواز مبانی فکری گذشته با تحوالت امروز، طیف وسیعی 

 .ردیگیمرا دربر 
 

 یریگجهینت -5
. باشدیمنقاط مشترک موجود، بین افراد یک جامعه و از طرفی عامل تشخیص هر فرد اجتماع از دیگری  گرانیبهویت 

تحمیل به گروه دیگر است  رقابلیغاز شرایط مختلف ادوار گوناگون تاریخی است. هویت یک گروه  ریرپذیتأثاین هویت متغیر و 

، اصطالحی است شدنیجهانخواهد شد.  یتیهویب تیدرنهاو در صورت بروز این پدیده، اجتماع پذیرنده دچار تزلزل هویتی و 

، وارد بسیاری از جوامع شد و برخی از جوامع تا اکنون از صدمات ورود آن رنج المللنیباری که در دوران مدرن با زبان معم

، نوعی تعامل شدهخارججدید از حالت بسته بودن، جغرافیا داشتن، بومی و محلی بودن  یجامعه، شدنیجهان درنتیجه .برندیم

به معماری گروهی از  یالمللنیبسبک  شده است. توأمارتباطات  شدنیجهانعوامل ملی و فراملی به وجود آمده است که با 

جدیدی  یدهیا هاآنکه در  شودیماطالق  1971پایانی جنگ جهانی اول تا سال  یهاسالدر اروپا طی  بناشده یهاساختمان

، خود دارای هویتی در راستای گذشته و شرایط المللنیبسبک  اگرچه است. شدهمطرحو عملکرد ساختمان  یفنّاورهمسو با 

اصیلی چون معماری ایران ترجمه شود. هویت از دیدگاه  یهایمعمارکامل به زبان  طوربه توانستینمموجودش بود، اما هرگز 

یازمند نبود. به هر صورت، شناخت هویت در شهرهای امروز نیز،  یفنّاور، تنها اصول عملکردی و نمایش المللنیبمعماری 

به راهکارهایی  توانیم، سازتیهومبانی نظری و فکری معماری گذشته با نیازهای امروز است. با شناخت دقیق اصول  انطباق

بنابراین، برای بررسی هویت معماری در یک مجتمع مسکونی، از طرفی باید به ویژگی ؛ افتیدستبحران  یدورهبرای گذار از 

و از طرف دیگر به  جدید( یآورفناز  یوربهرهمهم ارتباطی و امکانات رفاهی و  یهانایشردسترسی به )عملکردی بنا 

فرهنگی )امنیت و روابط همسایگی،  یهایژگیوو تراکم بهینه( و  هابلوکمنظر شهری )مقیاس شهری، چیدمان  یهایژگیو

قابلیت همسازی معماری مدرن جهانی با  گرانیبمناسب فضاها( در رابطه با مجتمع مسکونی توجه کرد. این مسئله  یبندحوزه

 .باشدیممبانی نظری معماری ایران 
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