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  چكیده
 ید   هویدت  می دهدد   را شکل بشری فرهنگ نمادهای پرمحتواترین و مهمترین بودنش، بصری ماهیت دلیل به معماری

 بده  آنهدا  و دارد رواج مدردم  میان در فرهنگ صورت که به مردم میسازند را هویت که گونه ای به است دوجانبه ه یمقول

 می آیدد  وجود به این از که بعد اتفاقی تولید می کنند  را خود فرهنگ با متناسب و معماری بومی دنباله ی فرهنگ خود

دوران های گذشته همواره دارای ید  روندد    اری ایران در طولهویت میشود  معم و فرهنگ آن انتقال باعث معماری آن

بعد از خود رابطه منطقی داشته است  این روند در دوره  مشخص و استمراری بوده است که در اغلب اوقات با دوره قبل و

درسدتی   بده  و حقیقتدا   مسکن که نحوی بود به جامعه و زندگی انسان، به معمار نگاه گذشته معاصر تداوم نیافته است  در

 که حالی در بود، تعلم و و تعلیم بحث و درس جای به راستی مدرسه و بود خانواده ی  برای افراد آرامش و سکونت فضای

 بدر  منطبد   الزم های عملکردی ویژگی از اما می شوند، ساخته مدرسه یا مسکونی عنوان فضای به ساختمان هایی امروز

مجال به این مطلب می پردازد که آیا معماری معاصر ما دارای هویت خودمان است؟  نیستند  این برخوردار انسان نیازهای

گرایانه چه  اگر بی هویتی در معماری امروزمان رخنه کرده چرا روی به تقلید نا آگاهانه آورده ایم؟ و برای رویکرد هویت و
 اقدامی باید انجام داد؟

 

 رانیهویت، معماری معاصر، معماری ای کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
هویت ی  فرآیند است نه ی  چیز یافت شدنی  هویت به رد پایی تشبیه می شود که تمدن در طول حرکتش در تداری  از  

خود به جای می گذارد  این رد پا همان فرهنگ یا هویت آن تمدن است  بدون تردید معمداری تنهدا بده لحدام فرمدی و حتدی       

  از طرفی انسدان  [4]ش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم نیز جایگاه ویژه ای دارد عملکردی حائز اهمیت نبوده، بلکه نق

تقریبا در تمام عمر خویش در فضا و مکانی که ساخته شده زندگی و فعالیدت مدی کندد، مددام احسداس محصدور بدودن دارد و        

ام می شدود و بده طدور مدداوم اطالعداتی را از      قسمت اعظم فعالیت او در مسیرها و در بین عمارات و فضاهای انسان ساخت انج

  در نتیجه ی مطالب به میان آمده تغییدر در معمداری نشدان از تغییدر سدب  زنددگی و       [3]محیط اطراف خود دریافت می کند

نشان از تغییر هویت دارد  معماری پس از گذر از دوران مختلف دچار تغییراتی می شود که منطب  بر اصول و فرهنگ هدر دوره  

است و این قانون را پیشینیان به خوبی درک کرده اند که معماری خودشان را بنا نهند ولی معماری ایران پس از به وجود آمدن 
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سبکهای جدید ساختمانی در غرب و تقلید نابخردانه از غرب این پیوستگی فرهنگی را از دست میدهد که پیش درآمدی بر بدی  

 هویتی معماری ایران می شود 

 حاضر پس از بررسی هویت در گذشته و حال به مقایسه ای انتقادی مربوط به بی هویتی معماری امروز می پردازد نوشتار 

 

 روش تحقیق -2
در پژوهش حاضر با توجه به رویکرد موضوع، فضای حاکم در پژوهش توصدیفی اسدت کده بدرای انجدام تحقیقدات از رو        

ین روی در ابتدا به جمع آوری و مراجعه به تحقیقات انجام شدده دربداره ی هویدت    کتابخانه ای ) اسنادی ( بهره گرفته شد  از ا

شناسی معماری و جستجو در معماری معاصر پرداخته شد و در نهایت تحلیلی در رابطه با مواضدع معمداری معاصدر نسدبت بده      

 اصول معماری ایرانی و اصول اسالمی ارائه شد 

 

 مبانی نظری تحقیق -3
 ری ایرانیاصول معما 1-3-

است  از  برخوردار بخصوص ارزشی از جهان دیگر کشورهای معماری با مقایسه در که است ویژگیهایی دارای ایران معماری

دیرباز دارای چند اصل بوده که بخوبی در نمونه های این هنر نمایان شده است  این اصول چنین هستند: مدردم واری، پرهیدز از   

 درون گرایی بیهودگی، نیار ، خودبسندگی، 

مردم واری: به معنای رعایت تناسب میان اندام های ساختمانی با اندام های انسان و توجه به نیازهای او در کدار سداختمان   

  [1]سازی است

پرهیز از بیهودگی: در معماری ایران تال  می شده کار بیهوده در ساختمان سازی نکنند و از اسراف پرهیز می کردند  این 

 و هماره ساختمان را کاربردی و زیبا می آفریدند  [1]از اسالم و هم پس از آن مراعات می شده  اصل هم پیش

نیار : واژه نیار  در معماری گذشته ایران بسیار بکار می رفته است  نیار  به داندش ایسدتایی، فدن سداختمان و سداختمایه      

ان بسیار توجه می کردندد و آندرا از زیبدایی جددا نمدی      )مصالح( شناسی گفته می شده است  معماران گذشته به نیار  ساختم

  [1]دانستند 

خود بسندگی: معماران ایرانی تال  می کردند ساختمایه مورد نیاز خود را از نزدی  ترین جاهدا بدسدت بیاورندد و چندان     

ساخت با شتاب بیشدتری   ساختمان می کردند که نیازمند به ساختمایه جاهای دیگر نباشد و خود بسنده باشند  بدین گونه کار

انجام می شده و ساختمان با طبیعت پیرامون خود سازوار تر در می آمده است و هنگام نوسازی آن نیدز همیشده سداختمایه آن    

  [1]در دسترس بوده است 

از بدوده  درونگرایی: اصوال در ساماندهی اندام های گوناگون ساختمان و به ویژه خانه های سنتی، باورهای مردم بسیار کارس

است  یکی از باورهای مردم ایران ارز  نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده که این امر به گونده  

  [1]ای معماری ایران را درونگرا ساخته است
 

 معماری اسالمی -3-2

 مدی تدوان   اسدالمی،  معمداری  اببد  در اول دست و مهم منابع در سیری ؟ با [7]آیا عبارت معماری اسالمی صحیح است 

اثدر   تاری ، معماری، مصادی  یافتن اند  آنها در بوده قدم پیش غربی، خاورشناسان هم باز معاصر، علوم همانند سایر که دریافت

معمداری   اجدزای  و نمادهدا  و طراحدی  و نقشده  در حتدی  و حکومت ها و دوره ها گونه ها، فرهنگ ها، اثر گذاری ها، پذیری ها،

 بزرگی ایراد آنها برای این .اند رفته خود را راه هم باز اسالمی، معماری مفهموم تبیین در اما ناب؛ و دارند بسیار سخن ،اسالمی

 را تکرار حرفها همان آنها، مطالعات و منابع به مراجعه با اسالمی، معماری فهم برای تال  در ما که است آن بزرگ ایراد نیست 

 بایدد  شناسدی ( و ) معمداری ( را   رشدته ) اسدالم   دو کم دست اسالمی، معماری شناخت برای ندبدا الزم که کیست .می کنیم
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  به هدر حدال بحدث    [7]بداند خدا فرستاده نیز را پیامبر و خدا وحی کتاب را قرآن که شرط با این اسالم شناخت البته گذراند؟

 ض می کنیم   زیاد و مجال کم است  برای ادامه ما لفظ معماری اسالمی را درست فر

 مندابع موثد    سدرا   علمدی،  شناخت حصول جهت در باید کرده ایم، فرض اسالمی ( را درست گزاره ) معماری اکنون که

 آسمانی کتاب این رابطه که است این اساسی پرسش است  الهی وحی قرآن، منابع، و واالترین بهترین از یکی و باشیم اسالمی

 علوم حوزه های باب در که است انتظاری چه نیست؟ کتاب هدایت قرآن مگر چیست؟ ماریمع با به ویژه بشری، دانش و علم با

 مسدائل  معتقدندد  کده  از کسانی دارد؛ وجود نظرات از طیفی باب، در این بگوید؟ سخن معماری، جمله، آن از و بشری دانش و

 بیدرون  دیدن  از بایدد  و میتدوان  داندش را  هایفرمول  همه دارند باور که ای دسته تا ندارد مقدسات و معنویات به ربطی علوم،

 میتوان نمود، کشف نتوان مستقیم طور به را آن اگر که است امری دانش، و دین رابطه تفریط ها، و افراط این از به دور کشید 

 خاطره، یوقت که زد مثال چنین می شود بهتر فهم برای آورد  دست به آن از غیرمستقیم، تصویری طور به مدارک، و از قرائن

 دست یا و برد پی هم ساختمان آن نقشه به بتوان میدهد، شاید رخ بنایی یا ساختمان در می خوانیم که را داستانی یا سفرنامه

 اصلی محتوای و که موضوع است حالی در این و آوریم به دست یافته، جریان آن در مربوطه رویداد که فضایی از ترسیمی کم،

  [7]است دیگری چیز داستان،

 چشم چه و است سویی و سمت چه به معماری، موضوع به اسالم دین رویکرد اساسا  که است بررسی قابل مسئله ی  این

 سدمت  به و داد قرار الگو بزرگ، معماری ی  مثابه به را طبیعت میتوان دینی، نگاه بر اساس آیا دارد؟ روی پیش در را اندازی

 و کدرد  تفسدیر  محور، انسان آموزه های قالب در را باید دین و است معماری محور انسان، آیا رفت؟ معماری در گرایی طبیعت

 ارز  کدم  و امدوری دنیدوی   را شهرسازی و معماری و ساختمان دین، از زاهدانه و قدسی چهره ی  ارائه با باید آیا داد؟ جهت

 امری از متجلی معنوی، شهرسازی و عماریم با را او زیستی فضای انسانی، حیات کیفیت اعتالی جهت در برعکس، یا داد جلوه

 بدرای  بستری را انسانیت سلسله خداوند، میکنیم  مرور را نگاه این چارچوب سازنده محتمل عناصر راستا، این در قدسی نمود؟

 عظیمی هجایگا میتواند انسان پس شود  معرفی بشری جامعه به زمان، هر در که قرار داده بودن او ( ) خلیفه مقام بروز و ظهور

 موقت و زمانی ظرفی دنیا طرفی، از باشد  و فرهمندانه سعادتمندانه باید نیز او زندگی مقام، این شأن با متناسب و باشد داشته

 از هددف  ندوع معمداری،   مهندسدی،  نگر  بر تأثیراتی دنیا، به بودن موقتی نگاه این بود  نخواهد پایدار کس هیچ برای و است

 بهدره  و سدازنده  عنوان به انسان جایگاه و هستی جهان با تعامل و ارتباط نحوه خل ، فرآیند تولید، رهایابزا و شیوهها برپایی،

 میتواندد  آن، بودن نشانه نظرداشت با طبیعت از گرفتن الهام پس هستند؛ خدا نشانه آفریدهها، و دنیا همه معماری دارد  بردار

  [7]معماری   خل آن جمله، از و باشد کردن خل  برای مناسبی رو 

 میرسدد  نظر خواند؟به فرا مانده برجای بناهای از را اسالمی معماری میتوان آیا میگردیم  باز میراثمان و گذشته به اکنون

 موضدوع،  شددن  تدر  روشدن  بدرای  ندارد  وجود اسالمی ( ) معماری تداوم و احیا عامل عنوان به سنت، به رجوع بر که تضمینی

 کدس  هدیچ  بدر  اندداخت   نگداهی  مختلف، دوران های و قرون طی اسالمی، تمدن شده در ساخته مساجد ساختمان به میشود

 ایدن  با ندارد  رقیبی هیچ اسالم، به آن تعل  که در است معماری گونه تنها مدرسه (، آن از پس مسجد ) و که نیست پوشیده

 نمدودن  آیدا تدزئین   اسدت؟  اسالمی عنصری سجد،م مناره آیا باشند؟ اسالمی معماری مصداق میتوانند همواره مساجد آیا حال

 و موجّه مستند، محکم، دالیل مثبت، یا و منفی پاس  برای باید چطور؟ نقشه ها و رنگ ها نورپردازی ها، است؟ اسالمی مسجد،

 ایمانی -هبیمذ عملکردهای و عبادتگاه ها در تنها باید را اسالمی معماری آیا دیگر، سوی از باشد  داشته ای وجود کننده قانع

 بناهدای  فهرسدت  از بایدد  را  ...و دارالعمداره  و قلعده  کاروانسرا، و سرا کوی، خیابان و حمام، بازار، کرد؟ آیا جستجو اسالم دین

 خدرده  کجدا  در شدده،  رعایدت  دینی، آن، آموزه های کجای در که فهمید باید و شناخت باید را اسالمی شهر زد؟ خط اسالمی

 است  رخ نموده ایمانی و مذهبی انحراف های حتی یا معمارانه سلیقه های و شاهانه تمایالت فرهنگی، تهاجم های و فرهنگ ها

 نیازمندد  گرچده  نیسدت   اسدالمی  معمداری  شناخت و تحلیل در درستی رو  استناد، و رجوع در گذشته میراث انگاری مطل 

  [7]نه ) اسالمی (  ماری ) مسلمین ( استمع است، رسیده ما به چه آن میرسد نظر به هستیم؛ اما بیشتر مطالعات
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 معماری ایرانی اسالمی -3-3

 در جهان است، در ذکر قابل نیارشی و فرمی دستاوردهای با بومی معماری نمونه های ترین غنی از یکی که ایران معماری

فدرم   و کالبد تأثیر حال عین در  شد بدل عرفانی و معناگرا مفهومی، معماری موف  های از نمونه یکی به اسالمی دوران از گذر

 دوران در دارد  بسزایی تأثیر معانی و مفاهیم این بازنمایی است در جامعه فرهنگ از معلولی که مکانی ظرف عنوان به معماری

 سوی از بود آورده ارمغان به که اسالم بینی جهان جدید الگوی و سویی از اجتماعی و سیاسی شرایط ایران، به اسالم اولیه ورود

چنددانی   تناسدب  ایدران  معمداری  کالبدد  با که بگیرد شکل ایران مساجد در خصوص به معماری از هایی فرم تا باعث شد دیگر

 تجربه و آشنا های فرم به را خود جای و یافت شکل تغییر کالبد این تدریج به مناسب شرایط و های زمانی برهه در لذا نداشت،

 بزرگدی  ضدعف  های کارشناسدانه،  بررسی و دقی  فقر مطالعات البته و دستاوردها این ثبتعدم    اگرچه[11]واگذار کرد  شده

 است خاک این ابنیة ارزشمندی روی و روشن ادلة حال عین در نبوده، بی تأثیر میراث گرانبها این نشدن شناخته در که است

 ویرانگدری  تهاجمات و خود، استراتژی  عیتعلت موق به بوم و خاک این است  درحالی که بیشتری عنایت و توجه مستلزم که

 را دیرین خود سنت های و ها فرهنگ تنها نه اند توانسته ایرانیان که عاملی است پذیری، تطاب  ولی دیده خود به های بسیاری

 هدایی  نمونده  از ایراندی  معماری کنند  اندامهای همراه خود با را و آنها گذاشته تأثیر نیز غیر ایرانی حاکمان بر بلکه کنند حفظ

 اجتمداعی  و فرهنگدی  های نقش ویژگی است  بوده مؤثر در معماری ایرانی های اصالت حفظ در کالبدی آنها که پایداری است

 سدمبلی   فضدای  غیر ایرانی سلطنت های سلطه زیر در معمارانه مقاومتی عنوان سنت های ایرانی به استمرار و حفظ در مردم

پذیر   با خویش اراده و میل با ایرانیان اگر چه چالش کشید  به پایداری را این نیز به ایران اسالم ورود بخشید  تداوم را ایرانی

مناسدب   رفتند که ساختن مساجدی سمت به مرور به ولی قبول کردند عبادت مکان عنوان به نیز را مسجد داشتن اسالم، دین

 نرفته بین گاه از هیچ ولی شد وقفه دچار هایی زمان در ایرانی ایه اندام و حضور تداوم این اگرچه  [8]آنهاست  معمارانه سنت

  [11]است شده احیا مقتضی دوباره های فرصت در و

 

 هویت در معماری -3-4

نشدانه   و آثدار  عوامدل،  مجمدوع  بده  و است شده معنا "همانستی" یا "همانی این" فارسی زبان ( درIdentityهویت ) واژه

 پیش و الگوواره ها در ریشه هویت، از کس هر میشود  تلقی اطالق میکند متمایز از سایرین را یمیمفاه یا گروه که فرد، هایی

پدیده  هویت که است ذهنی بتهای و اسطوره ها فرض ها، الگوواره ها، پیش زمینه ها، پیش در تغییر همانا و دارد فرضهای وی

 بدودن  عیندی  مقابدل  در هویت اسدت  بودن ذهنی اثبات برداشت، این می سازد  نتیجه متفاوت اجتماع و جمع یا نزد فرد را ای

 جمعدی  در ناخودآگاه پایه جامعه و جمع نزد هویت تصویر حال عین نیست  در مستقلی امر هویت، که میدهد و نشان ماهیت،

   [3]کرد  اطالق معنا وحدت میتوان آن به دارد که

 انتقدال  بدرای  نیدز  دیگدری  است شیوه های بدیهی امّا میکنند، تفادهاس مفهوم انتقال وسیله عنوان به گفتار از جوامع همه

 ماهیت دلیل به هم تعبیر می شود  معماری بصری سواد به نماد شناسی دانش از وجود دارند  نمودن ارائه و کردن بیان یا دادن

 بسدتان،  طداق  مانندد  ریمعمدا  می دهد  شاهکارهای را شکل بشری فرهنگ نمادهای پرمحتواترین و مهمترین بودنش، بصری

 هستند  عقیدتی  -تم های فرهنگی تناسبی، حاوی زیبایی های بر عالوه ... و کلیساها جامع، مساجد کلوسئوم، جمشید، تخت

معمداری ید  منطقده       اصوال [12]قرار گیرد  استفاده مورد معنی تولید برای می تواند مادی کالبد ی  مانند معماری بنابراین

 و آب شدرایط  بدا  سازه سازگاری آن چنین هم و دسترس در مصالح از استفاده با ساز و ساخت زمینه در ربهتج ها قرن حاصل

می شود   منطقه ی  شدن معماری فرد به منحصر باعث نکته همین که است، آن ساکنان فرهنگ و اضافه هنر به هوایی ناحیه

ی معمار است؛ آنچه به آن می اندیشد و آنچه را که بده آن بداور   معماری عرصه و تجلی گاه آرمان ها و مفاهیم و بنیان های فکر

دارد در تجسم اشکال و احجام تجلی می یابد  معماری جلوه ی باورهایی است که از سرچشمه های جوشان ید  نظدام زیبدایی    

 ارز  هدای  و نگدی فره   میدراث [6]شناسی مبتنی بر آرمان ها که در واقع بستگی به نوع جهان بینی دارد نشأت گرفته است 

 هویت درس آنها از و [4]تال  نمائیم  آن حفظ در جهت باید لذا معماریست و هنر فرهنگ، علم، منبع تولید و آن منشأ نهفته
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 بدرای  تولیدد سدرپناه   به منجر که محیطی شرایط و اقلیمی عوامل تأثیر از نمانیم  بعد خویش دور اصل از تا بگیریم پایداری و

 نقش توان دارد  اگرچه نمی ساخت انسان شکل گیری فضاهای در مهمی نقش بسیار فرهنگی اجتماعی املعو شود، می انسان

 در دانسدت،  تولید معماری بی تدأثیر  در را دسترس قابل مصالح و فنون و منابع اقتصادی انسان، فیزیولوژیکی نیازهای طبیعت،

 و روحدی  زندگی، نیازهدای  های رو  ها، سنت و آداب ادات،اعتق ایدئولوژی، فرهنگ مانند زیرمجموعه عوامل نقش حال عین

بدود   خواهد بسیار پررنگ سرپناه به نیاز رفع از بعد خصوص به زیستی فضاهای دهی به شکل در مردم و فردی روانی اجتماعی

 آن خداص  ظدرف  وسدیله  به اندیشه )ذهنیت( ی  بخشیدن به فرهنگ معماری، عینیت از جزیی به عنوان بنا هر   وظیفه[11]

اسدت   فرهنگدی  شداهد  ید   خود هر ساختمان بود، لذا خواهد این فرهنگ سنجش برای نمودی ظرف این بدین ترتیب و است

 و دارد رواج مردم میان در فرهنگ صورت که به مردم میسازند را هویت که گونه ای به است دوجانبه مقوله ی ی    هویت[9]

 می آید وجود به این از که بعد اتفاقی تولید می کنند  را خود فرهنگ با متناسب و معماری بومی فرهنگ خود دنباله ی به آنها

 آن پیش از بیش احیای یا و سقوط باعث این پروسه عواملی در راستای و میشود هویت و فرهنگ آن انتقال باعث معماری آن

 شداهد  ما دالیل این و به بومی می شوند ویتدر ه تغییرات باعث ... و اجتماعی روابط اقلیم، همچون عواملی هویت می شوند 

 است که فرهنگ این و دارد فرهنگ با رابطه ی تنگاتنگی که است مفهومی هویت هستیم  پس معماری هویت و معماری انواع

ل و ایدن، همدان اصد    [3]نوعی برآورده شدن نیاز ها بر مدی آیدد    از فرهنگ واقع در است، بومی انسانهای نیاز برآورده کننده ی

 مردم واری است 

 

 معماری معاصر ایران -3-5
معماری ایران در طول دوران های گذشته همواره دارای ی  روند مشخص و استمراری بوده است کده در اغلدب اوقدات بدا     

دوره قبل و بعد از خود رابطه منطقی داشته است  این روند در دوره معاصر تداوم نیافته اسدت و بدا نگداهی بده معمداری امدروز       

تاثیرات این اتفاق به خوبی قابل مشاهده است و ریشه های آن را باید در سال های اوایل قرن حاضر یا حتی قبل از آن جسدتجو  

کرد  آنچه که موجب ایجاد دگرگونی و تحول در معماری ایران گردیده است، دگرگونی فکری و فرهنگی جامعه ایرانی است کده  

ر و به خصوص پهلوی اول به اوج خود رسید  با توجه به این واقعیت کده ایدن دگرگدونی هدا     از دوره صفویه آغاز و در دوران قاجا

اجتناب ناپذیر است و به عالوه معماری ایران در دوره های مختلف درگیر دگرگونی ها و تحوالت بسیاری شد و در اکثر موارد بدا  

 دهده ی نخسدت   آغاز   در[11]پیش آمده داشته باشد  تعامل مناسب توانست آنها را جذب نموده و سازگاری مطلوبی با شرایط

 بود پذیرفته ایران انجام در اروپاییان توسط سیاسی و اداری های زمینه در بود  تحوالتی آمده پدید جدیدی شرایط معاصر قرن

 جنبده  از کده اغلدب   نهادهدایی  شد  فرهنگی و اداری، اجتماعی آموزشی، های عرصه در جدیدی نهادهای آمدن به پدید منجر

 و عرصده هدای معمداری    در وسدیعی  تغییرات گیری شکل سبب موضوع این بدیع بودند  ایرانی معماران برای فضایی و ساختار

 غرب گرایی رشد به رو روند شهرها در از اتومبیل استفاده همچنین و ساز و ساخت جدید تکنولوژی با آشنایی شد  شهرسازی

 سنتی به معماری کمتر توجه برای الزم های زمینه پیدایش موجب مدرنیسم به ین توجهنمود و همچن را تسریع دوران این در

   [2]آورد  پدید را ایران

 مددرن  مکتدب  گذاری اثر ایران، معاصر در معماری پذیری تغییر عوامل مؤثرترین از یکی دانیم می که فرض پیش این با

 مشدابه  ایدران  سدیر در  ایدن  و اروپدا  در مدرن معماری حرکت مسیر آیا که : بیابیم سوال این تا پاسخی برای برآنیم است، بوده

 بده  معمداری  اصدلی  سدب  و رو   التقداطی،  معماری ، مدرن آمدن معماری وجود به از قبل اروپا خیر؟ در یا اند بوده یکدیگر

 آن بده  و کندد  انتخداب  دخو برای را مشخصی و سیاق سب  به طور کامل نباید معمار که بود باور این بر آمد و آن می حساب

 حضدور  با بیافریند  پس نو و اثری گیرد بهره گذشتگان آثار در عناصر موجود و ها شانه از دلخواه به تواند می بلکه باشد وفادار

 ایجداد  زمینده  شدد   گذاشدته  کندار  بود، تاریخی های سب  از کارشان کپی صرفا  که باستان گرایان تقلید سب  تفکری چنین

گذشدته )   دورة بدین  واسدطی اسدت   دوران گرایی التقاط واقع سب  در بود  مدرنیته اجتماعی پدیدة ش ، بدون یچنین انتخاب

 و تداریخی  هدای  سب  از برداشت مدرنیسم ( بود  اما در ایران دورة آینده ) دورة و تاریخی ( های سب  از برداشت دورة یعنی

 و نسدبتا   دیگر گونه ای به ایران در مدرن شروع افتاده اما اتفاق کوتاه سیارب زمان در و هم به همزمان آمیخته ایران، در التقاط
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 از اصول معمداری  تاری  از گریز و تاریخی های نشانه و فرم از استفاده نفی حقیقت شد  در آغاز اول پهلوی دورة دراواخر فعال

 که کالسی  های نشانه از بسیاری شد  نعکسم ایران نیز معاصر معماری در سرعت به که اصولی آمد همان می شمار به مدرن

 مختلف ارکان نوسازی و بود  توسعه شده مبدل آور شرم ای پدیده به آمد اکنون می شمار به اصول الینف  طراحی از تر پیش

در  مهندسدی  و معماری آموختگان متون دانش حضور ساختمان، تولید در اروپا جدید فناوری پذیر  لزوم فرهنگی، اجتماعی،

 ایدن  شدد  سدبب  کده  عواملی بودند از همگی جهانی، سب  ی  عنوان به مدرن معماری سب  شدن مطرح و معماری طراحی

 مشداهده  1321 از پس سالهای در باید را مدرن معماری ویژگیهای آثار گیرد  عمدتا  همگان قرار پذیر  راحت تر مورد سب 

  [2]است  بسته نقش ایران مسکونی معماری در و سپس بزرگ ساختمان های عمومی در ابتدا گذشته روال همچون نمود؛

برای  آرامش و سکونت فضای درستی به و حقیقتا  مسکن که نحوی بود به جامعه و زندگی انسان، به معمار نگاه گذشته در

عندوان   بده  هدایی  ساختمان امروز که حالی در بود، تعلم و و تعلیم بحث و درس جای به راستی مدرسه و بود خانواده ی  افراد

  [5]نیستند  برخوردار انسان نیازهای بر منطب  الزم های عملکردی ویژگی از اما می شوند، ساخته مدرسه یا مسکونی فضای

 

 بحث و جمع بندی -4

 معماری معاصر و هویت -4-1

 این بدین ترتیب و است آن خاص ظرف وسیله به اندیشه )ذهنیت( ی  بخشیدن به فرهنگ معماری، عینیت از جزیی به عنوان بنا هر وظیفه

 ایجداد  و گسدترده  تحدوالت  واقع   در[9]است  فرهنگی شاهد ی  خود هر ساختمان بود، لذا خواهد این فرهنگ سنجش نمودی برای ظرف

 ایدران  مداری الگوهدای مع  و ها رو  ها، سب  تغییر در باعث جامعه به آنها تأمل بدون انتقال و دیگر در کشورهای مختلف سب  های انواع

 سب  هجوم این در که است ترتیب بدین و شده ایجاد فاصله بسیاری گذشته معماری با ایران امروز میان معماری شرایط در این است  شده

  اما جامعده ی معاصدر در برخدورد بدا فرهندگ غدرب و       [5]است  شده ما گم گذشته اصالت معماری و هویت معماری، گوناگون مکاتب ها و

شرفت غیرقابل انکار غربیان در برابر ایران  و گسترده شدن ارتباطات ح  انتخاب فرهنگ آنها را داشتند و همین امدر نیدز انجدام    دانستن پی

شد و ایرانیان اصالت خویش را به یکباره رها کردند و باعث جدایی یکباره از آن پیوستگی همیشگی شدند تا بر این بی هویتی دامدن بزنندد    

معاصر نتوانست حتی هویت غربی را به خوبی آنچه که باید جذب و هضم نماید و ایدن در حدالی بدود کده از طدرف دیگدر        زیرا که جامعه ی

هویت ایرانی و یا اسالمی خود را به دید ی  فرهنگ عامه و کم ارز  می پنداشتند  ماندن در این برزخ ایجاد شده همان بی هدویتی اسدت   

حس می کنند  مقصر بی هویتی ایجاد شده بعد از ورود فرهنگ غرب به ایران کمبود و فقر اطالعداتی  که همه به طور کامال ملموسی آن را 

جامعه آن زمان از خودشان بود و اینکه مردم جایگاهشان را در جامعه جهانی نمی دانستند  سلطه ی غرب نیز، سدرکوب ایراندی بودنمدان را    

 جامعه ایرانی نتوانست خود را با دیگر فرهنگ ها وف  دهد و باعث بدی هدویتی امدروز   تشدید می کرد و در هیاهوی پرشتاب تقابل فرهنگی، 

 شد  

 هویت معاصر و اصول ایرانی اسالمی -4-2
حقیقت این است که اصول ایرانی و اسالمی به نوع زندگی انسان احترام می گذاشتند و در سدعادت انسدان خطدوط مشدی     

با طبیعت همراه بودند  معماران به گونه ای تجربی با اصول طبیعت آشدنا بودندد و از   محترمی بودند و در عین کمبود تکنولوژی 

آنها استفاده می کردند  مردم واری، پرهیز از بیهودگی، نیار ، خودبسندگی و درون گرایی اصول ایرانی بودند و همه این اصدول  

ه در دین اسالم بیان شده تا حد امکدان توسدط   در پی ساختن زندگی ای راحت و سعادت طلب معرفی شدند و اصول اسالمی ک

مسلمین احترام شده و به اجرا در آمده و دیگر پیروان دیگر ادیان نیز اصول خود را داشتند و در معماری بنای خود به کدار مدی   

داد  معمداری  بردند  احترام گذاشتن به اعتقادات دیگران امری عادی به حساب می آمد در حالی که امدروزه بایدد آن را آمدوز     

امروز نوعی معماری تحمیلی را ارائه می کند زیرا که بنیان و اساس آن به زندگی انسان احترام نمی گذارد و بدر خدالف گذشدته    

 زندگی کردن به صورت واقعی در آن اتفاق نمی افتد  صرفا بناهایی می سازیم تا جایی برای خود داشته باشیم نه مکان 
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 نتیجه گیری-7
ی  امر کامال مورد نیاز است که به فراموشی سپرده شده است در حالی که هویت برخاسته از فرهنگ است و  ویت گراییه

فرهنگ ما نوع رفتار اجتماعی ما را نمایان می سازد  بی هویتی موجود در معماری ما همان هرج و مرج در فرهندگ را گویاسدت   

ه آورده ایم؟ ما خودمان و فرهنگ اجتماعیمان را چنان که بایدد و شداید   که اگر این گونه نیست پس چرا روی به تقلید نا آگاهان

شایسته نمی دانیم؟ ما نیازمند آنیم که نیازهای خود را بشناسیم و معماری خود را بر اساس آنهدا بندا نهدیم  مسدلما نیداز هدای       

به دلیل تفاوت فرهنگی، پس ما معمداری  فردی در اجتماع ما مشترکاتی دارد و با نیاز های فردی در جوامع دیگر متفاوت است، 

  خودمان را خواهیم داشت
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