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  چكیده
تاثیر خویش مدرنیته یکی از مهم ترین موضوعاتی است که طی چند سده اخیر عرصه های مختلف حیات بشری را تحت  

ند. تقابل سنت و مدرنیته، به ه اپرداخت آنسنت به نقد گروهی از اندیشمندان از موضع  ش،ابتدای ظهور قرار داده و از

معماری را تحت  باالخصایران با پیشینه غنی فرهنگی، بسیاری از ابعاد زندگی مردم ،  چونویژه در کشورهای سنتی 

رشته های مختلف  صاحبنظران در آثارکه برای واژگانی چون سنت و مدرنیته در  از آن جا .تاثیر خویش قرار داده است

متفاوتی شده است، بازشناسی این دیدگاه ها و تاثیرگذاری این تعاریف در عرصه معماری می تواند به درک بهتر تعابیر 

این واژگان و تاثیرگذاری این دیدگاه ها در شکل گیری معماری، باالخص معماری معاصر، منجر شود. در این پژوهش به 

دو حوزه ، و سپس به بررسی میزان اثرگذاری این دو این ان در تعریف سنت ، مدرنیته، بازشناسی آراء و نظرات اندیشمند

 استنوعی پژوهش کیفی این تحقیق از لحاظ محتوا  دیدگاه در ویژگی های معماری سنتی و مدرن پرداخته شده است.

فاده است“ استقراء و مقایسه” برای جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه ای و جهت تحلیل اطالعات از روش آنکه در 

خلق آثار معماری صرف الگوبرداری از معماری مدرن و عدم توجه با پژوهش در این زمینه می توان دریافت که  شده است.

و  ؛کندارتباط مناسب برقرار  ،، سبب ایجاد آثاری می شود که گاه نمی تواند با کاربر و محیطو ... سنت و اقلیم به فرهنگ،

حتی ایجاد آثاری که تنها نگاه به معماری سنتی دارند بدون توجه به تکنولوژی و علم روز قطعا جوابگوی نیازها و 

عملکردهای جدید نخواهد بود. معمار امروز فارغ از هرگونه تعصب و پیش داوری باید در جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم 

ن این دو ارتباط و تعاملی کارساز جهت ایجاد آثار مفید و ماندگار ایجاد معماری سنتی و مدرن گام برداشته و بتواند میا

 نماید.

 

 سنت، مدرنیته، معماری سنتی، معماری مدرن کلیدی: هایواژه
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  مقدمه -1
شکل  تقابل سنت و مدرنیته از موضوعات بحث برانگیز معماری معاصر ایران است. در دوران مدرن نوع جدیدی از معماری

با فاصله گرفتن از ارزش های فرهنگی و اجتماعی و ویژگی های منطقه ای ، به ترویج خردگرایی محض و عقالنیت می گیرد که 

ابزاری می پردازد و سبب ترویج نوعی  معماری عملکردگرایانه شده که از هنجارهای فرهنگی و سنتی فاصله معناداری داشته 

کشورهای جهان سوم بیشتر این مسئله در جهان به طور عام و در " شد. که در میان مردم از مطلوبیت کافی برخوردار نمی با

رخ نموده است چرا که معماری مدرن به این کشورها صادر شده و همین مسئله گسستگی در روند ساخت فضاهای معماری 

 ".  [1]ایجاد کرده است 

 

ذاری آن در معماری می تواند راهگشای شناسایی تعاریف و مفاهیم مرتبط با سنت، مدرنیته، ویژگی آن ها و تاثیرگ

مناسبی برای معماران معاصر جهت به کارگیری این مفاهیم در طراحی معماری و ایجاد ارتباط قوی تر با فرهنگ و پیشینه 

تاریخی معماری ایرانی، ایجاد تعادل و تعامل بین مفاهیم سنت و مدرنیته در معماری معاصر شود و در رفع مشکل بحران هویت 

 ه در سده اخیر گریبانگیر معماری معاصر کشور است، تاثیرگذار باشد.ک

 

 سواالت تحقیق :  -2

 ؟چگونه بوده می باشد)در عرصه فلسفه و معماری(  سنت و مدرنیته در زمینهافراد صاحبنظر دیدگاه  -1

 ؟چیست تعریف ویژگی های معماری در دو دیدگاه سنت و مدرنیته اثرگذاری  -2

  اهداف پژوهش: -3

 بررسی سنت و مدرنیته از دیدگاه فلسفی و سپس بررسی اثرگذاری آن در عرصه معماری

 

 روش تحقیق:-9

 و جهتکتابخانه ای  روش . جهت گردآوری اطالعات ازاین تحقیق از لحاظ محتوا نوعی پژوهش کیفی به شمار می آید 

  ( استفاده شده است.1)شکل شماره  روش تحقیقبا استفاده از  “ تحلیلی ”و “ تاریخی -تفسیری” از روش تحلیل داده ها

در مرحله اول از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ابتدا به بررسی ادبیات موضوع، معنای لغوی سنت و مدرنیته و سپس بررسی 
 شده است.  دیدگاه صاحبنظران در این زمینه پرداخته و به تفسیر و تحلیل مطالب پرداخته و نتایج به صورت جداولی ارائه

در مرحله دوم به مطالعه آراء صاحبنظران در زمینه سنت و مدرنیته و شناسایی و استخراج ویژگی های سنت و مدرنیته از 

 تاریخی پرداخته و نتایج به صورت جداولی خالصه شده است.  –طریق مطالعات کتابخانه ای و تحلیل داده ها به روش تفسیری 
تاب دیدگاه های مختلف سنت و مدرنیته در ساحت معماری و بررسی ویژگی های معماری سنتی و مدرن به مطالعه باز سومدر مرحله 

 پرداخته شده که در این مرحله نیز گردآوری مطالب به صورت مطالعات کتابخانه ای بوده و از روش تفسیری استفاده شده است. 
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 فرآیند تحقیق و نمودار استنتاج  -1شكل 

 

 بررسی دیدگاه ها در رابطه با سنت: -5

  تعریف لغوی سنت:-5-1

ب( احکام و امر و نهی  الف( راه و روش، طریقه، قانون، آیین، رسم، نهاد "در فرهنگ دهخدا سنت چنین بیان شده است: 

د( عبارت است از   ج( فرموده رسول و کرده او، سنت سه گونه است: قول، فعل و اقرار واجب، الزمخدای تعالی، فرض، فریضه، 

 ".[2]وحی آنچه از رسل ا... صادر شده باشد از افعال و اقوال بیواسطه 

 سنت به معنای :به ارث برده، مقرر، پا برجا، یا الگوی مرسوم تفکر و اندیشه، یا رفتار می باشد.  

 (Tradition)تعریف سنت:  -5-2

سنت اصول الیتغیر بی زمان و مکانی تعریف می شود که گرچه این اصول که برگرفته از وحی و دین و ماوراءالطبیعه می "

سنت یعنی رها کردن ، تسلیم باشند ، ثابت هستند، اما تجلی کالبدی آن ها در مکان ها و زمان های مختلف ، متفاوت است. 

سنت چیزی است که از گذشته به میراث رسیده است. سنت انتقال رهنگ شفاهی است که بایستی آموخته شود. شدن، نوعی ف

 ."[3]باورها ، عادات و عرف ها از پدران به فرزندان بدون وجود آثار مکتوب ماست. سنت انتقال سینه به سینه است 
لسوفان مختلف می توان سه دیدگاه متمایز از یکدیگر نگاه کلی به مفهوم واژه سنت در نوشته های متفکران و فیبا  " 

 تشخیص داد: 

از این دیدگاه سنت به مثابه یا به مانند میراث نسل های پیشین تعریف می شود. دیدگاه تاریخ گرایانه: •

مربوط میشود.  "گذشته "چنانچه پل ریکور سنت را سایه گذشته بر امروز می داند. در این نگرش سنت با کلمه 

  بسیاری از اندیشمندان دوره مدرن همچون دکارت چنین نگرشی را در ارتباط با سنت داشته اند.

مرحله اول

ادبیات موضوع

معنای لغت

دیدگاه 
صاحبنظران

مرحله دوم

بررسی دیدگاه 
های مختلف در 
رابطه با سنت و 

مدرنیته

بررسی ویژگی 
های سنت و 

مدرنیته

مرحله سوم

بررسی ویژگی 
های معماری 
سنتی و مدرن

بازتاب دیدگاه 
های مختلف سنت 

و مدرنیته در 
ساحت معماری

 

 تحلیل داده ها

 نتیجه گیری
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در این دیدگاه سنت با مفاهیمی همچون راه و روش، رسم، عادت، شیوه های دیدگاه فرهنگ گرایانه: •

است که واژه فرهنگ از  رفتاری، سلیقه و روش زندگی و ... مترادف دانسته می شود و تقریبا دارای همان بار مفهومی

آن برخوردار است. در این دیدگاه سنت به ایدئولوژی ها و باورها و همچنین راه و رسم زندگی و مشی براساس آن 

 ایدئولوژی ها اطالق می گردد که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. 

های فیلسوفان سنت  چنین دیدگاهی را می توان در اندیشهدیدگاه سنت گرایانه یا دیدگاه ارزشی: •

گرای معاصر همچون شوان، گنون، کومارا سوامی، بورکهارت، کربن، نصر و.. مالحظه کرد. از دیدگاه سید حسین نصر 

سنت به معنای حقایق یا اصولی است که دارای منشا الهی بوده و بر بشر و در واقع بر کل قلمرو کیهانی از طریق ، 

 ".[4] وحی الهام شده است

 

 ویژگی های سنت:-5-3

با توجه به مطالعه آثار اندیشمندان سنت گرا به طور اجمال و در یک جمع بندی می توان ویژگی های زیر را برای سنت 

 (1)جدول شماره قائل شد:
 

  : ویژگی های سنت1جدول شماره 

 های سنت ویژگی

  1  گرفته از جهان معنوی در برگیرنده حقایقی نشـأت

  2 بدون زمان و بدون صورت و بدون مکان بودن 

  3 دارای صفت کلیت 

  4  پرهیز از مفهوم سازی

  5  توجه به جنبه های باطنی دین و عرفان

  6  امری مافوق فردی

  7  )آسمان ، خدا، ملکوت در مرکز کائنات(  خدامحوری

  8  توتالیته گرایی نسبت به مذهب

  9  و منبع سنت امر قدسی به عنوان مبدا

  11  الطبیعه اعتقاد به ماوراء

  11  نوگرایی

  12  وحدت در کثرت

  13  ارتباط با فلسفه، متافیزیک، عرفان، تصوف، الهیات
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 سنت از منظرصاحبنظران :-5-9

در ادامه نظرات و دیدگاه اندیشمندان در زمینه سنت باالخص اندیشمندان سنت گرایی چون سید حسین نصر، شووان 

 (2)جدول شماره ،گنون، کوماراسوامی، لینگز و ... بیان شده است. 
  

  : بررسی دیدگاه صاحب نظران در زمینه سنت2جدول شماره 

 صاحبنظران دیدگاه ها

 سنت گرا

سنت به معنای حقایق یا اصولی است که دارای منشا الهی بوده و بر بشرو در واقع بر کل قلمرو کیهانی از طریق وحی "

 "[5]الهام شده است. 

 نصرحسین 

سنت مانند کریستال است که اجزای مشابه به خود را جذب می کند و آن ها را طبق قانون خود وادار به همکاری می "

یک آموزه که در یک بعد تاریخی از وحی ناشی شده ، به عنوان چیزی اضافه بر سنت به شمار نمی رود،  "[6]کند... 

بلکه به عنوان آشکارکننده اصول و یا دیدگاه هایی است که تا آن زمان مبهم باقی مانده است. بورکهارت چنین میگوید: 

ه به علت نیاز به رفع خطاها و حیات بخشیدن به قدرت آموزه ها رشد می کنند اما نه به دلیل فزونی دانش جدید بلک "

 "[6]تحلیل یافته شهود. 

 بورکهارت

است و به رغم تنوع صوری آن که آن را برای هر نژاد و در هر دورانی  سنت در کتاب های مقدس تمام مردم موجود"

سنت، دریافت های کور عادت و یا یک استمرار موقت " "[ 6]قابل پذیرش می نماید ، در همه جا همانند است.... 

نیست و نمی تواند عنصری مافوق بشری نباشد. اموری که صرفاً بشری هستند را نمی توان سنتی شمرد و بنابراین 

 "[6]نادرست است. “ سنت سیاسی”و “ سنت فلسفی”سخن گفتن از 

 رنه گنون

 دو معنا برای سنت شناخته می شود:"

 بدون زمان ، بدون صورت و بدون تغییر که منشا سنت به معنای دوم است.حکمتی  -1

 تجسم صوری آن حکمت ازلی و ثابت در طول زمان. -2

مقام تشبیه می توان سنت به معنای نخست را به بارانی تشبیه کرد که در هر لحظه می تواند از آسمان نازل شود و  در

مه جاری می شود.به این ترتیب ، سنت دو مرتبه طولی و عرضی دارد. سنت به معنای دوم را به نهری که از یک چش

[6]" 

 شووان

سنت،ارتباط علّی اصولی فوق بشری است ... با به کار بستن آن اصول در مسایل جدید صورت ها شکل گرفته و رشد "

 "[7] می یابند.

 مارکوپالیس

لینگز با بیان رابطه بین سنت و وحی بیان می دارد که وحی پل اتصال نامحدود به محدود است ، بنابراین ، از یک 

وحی گهگاه ، همانند وحی بزرگ و خروشان از اقیانوس نامحدود به "جهت بی زمان است و از جهت دیگر زمان مند؛ 

صد به طرز رازآلودی ناچار از آمیختن با ابدیت است، سوی سواحل دنیای محدودی جریان می یابد ... زمان مندی مق

دقیقاً به این دلیل که محدود است و به نامحدود تعلق دارد. چون محدود است، ابتدا باید در لحظه معینی از تاریخ به 

 "[6]جهان برسد، اما این لحظه به یک معنا از زمان می گریزد... 

 لینگز
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سنت عبارت از اصول و ارزش هایی است که اوال ریشه در اعتقادات و باورهای آسمانی و معنوی ایرانیان داشته ، و ثانیا "

بدون انقطاع تاریخی در اثر ممارست و حقیقت جویی و نوگرایی ایرانیان در تماس با سایر تمدن ها بر پایه جهان بینی 

ایی و تصفیه و تکامل دائمی هدایتگر و راهنمای پدیدآورندگان آثار برجسته ایرانی و در بستر فرهنگ و با پوی –اسالمی 

معماری و شهری بوده ، و ثالثا می توان به عنوان اصول ثابت از آن ها یاد کرد که البته همواره تفاسیر و تجلیات کالبدی 

 "[8]و بروز نموده است .  نو و متناسب با زمان و مکان از آن ها ظهور

محمد نقی 

 زاده 

سخن از سنت، سخن از اصول تبدیل ناپذیری است با منشا آسمانی و سخن از کاربردشان در مقاطع مختلفی از زمان "

و مکان. در عین حال سخن از تداوم آموزه های خاص و صوری قدسی است که محمل هایی هستند برای انتقال این 

م سنت در درون انسان. سنت که ضروری ترین عنصرش مذهب به معنای آموزه ها به انسان و به فعلیت در آمدن تعالی

عام آن است ،مادام که تمدن نشات گرفته از آن قومی که این سنت حکم اصل رهنمون را برایشان دارد پایدارند بقا و 

 "[9] دوام خواهد داشت و حتی هنگامی که بقای ظاهریش متوقف می شود به تمامی تسلیم مرگ نخواهد شد.

غالمحسین 

  معماریان

سنت چه سنت عرفی )آداب ، رسوم و اعتقادات( و یا دینی )اعمال و رفتارها و مناسک که توسط بانیان هر مذهب بنا 

شده( ، تاثیر بسیار مهمی بر شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد و بخش بسیار مهمی از فرهنگ تمدن محسوب می 

سنت مشخص کننده رفتارهای هنجار و ناهنجار در جوامع سنتی است. سنت به معنی تداوم و استمرار نیز می "شود. 

 "[3]باشد ... . 

  وحید قبادیان

دارای جهان بینی حکیمانه است. اعتقاد به ذات گرایی نسبت به هستی،  نقره کار نیز معتقد است که دیدگاه سنتی

ارتباط سیستمی و هم جنسی همه هستی ، اهمیت بعد الهی انسان، ابعاد طبیعی مقدمه بعد الهی از باورهای سنت 

  [11]گرایان می باشد. 

  نقره کار

معنی کلیه دستاوردهای فرهنگی و هنری در ایران  در ایران دو تعریف از سنت وجود دارد : یکی تعریف الئیک است به"

که از قبل و بعد از اسالم در ایران وجود داشته و دیگری تعریف قدسی است به مفهوم سنت نبی اکرم یعنی تمام آنچه 

 "[3]که در اندیشه و سیره و رفتار حضرت محمد )ص( وجود داشته و از زمان آن حضرت آغاز شده است.  

  زهرا رهنورد

 بعضی از اندیشمندان سنت را مترادف حصار و مرز می دانند.  -1"

 بعضی آن را هر آنچه که با اندیشه های قدیمی و خرافی مترادف است قلمداد می کنند.  -2

 عده ای نیز سنت را به معنی حفظ وضع پیشین  -3

 "بعضی سنت را مترادف سنت از زمان افالطون تا کنون می دانند. -4

بار است و افراد جامعه برای آن ارزش خاصی قائل هستند. احترام به سنت نوعی تداوم ، ثبات و اعتبار سنت واجد اعت

 برای افراد جامعه ایجاد می کند. سنت سرچشمه مشرو عیت است و نقض و عدول از آن سخت و دشوار می باشد.

محمد 

  ضمیران

 

 

 (3)جدول شماره معماری از دیدگاه سنتی:-5-5

 

  : معماری از دیدگاه سنتی3 جدول شماره

 

 صاحبنظران دیدگاه ها

 سنت گرا

هنر از دیدگاه سنت گرایی صرفا بیان زیبایی نبوده و با متن زندگی مردم و ماوراءالطبیعه و مفاهیم مستخرج از ادیان 

ءالطبیعه و ارتباط با ارتباط داشته است. بنابراین بررسی هنر سنتی ، از دو دیدگاه قابل بررسی است. ارتباط آن با ماورا

 "اصول ثابت والیتغیر برگرفته از دین اسالم. معماری نیز از این امر در این دیدگاه مستثنی نمی باشد.  در نگرش سنتی،

معماری را در کالبد آن نمی بینند بلکه آن را نمودی از معانی پر رمز و راز می دانند. در اینجا شی یا اثر هنری ابزاری 

 "[9]دن پیام های معنوی و معنایی. است برای رسان

 معماریان
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معماری ،آشکارسازنده هستی شناسی ،ارزش ها و هویت آن فرهنگی می گردد که معمار به آن تعلق  "در این دیدگاه 

دارد. در انتساب سبک یا اثری خاص به یک جهان بینی و فرهنگ یا یک ملت ،باید به دنبال شناسایی اصول و معانی 

 "[11] در فکر ظاهر و کالبد و جسد.و نه بود 

 نقی زاده

 

هنری است برای نظم بخشیدن به فضا و معماری قدسی هم به مدد تکنیک های مختلف معماری، هدف معماری  "

از طریق تقدس بخشیدن به فضایی که می سازد و بدان نظم می  اصلی خود را در قرار دادن انسان در محضر پروردگار

 "[11] د، تحقق می بخشد.دهد و مزین می ساز

 حسین نصر

 

 معنایی برونی و نیز درونیفرض بنیادی طریقت آن است که در همه چیزی معنایی نهان وجود دارد. هر چیزی دارای  "

است. مکمل هر صورت خارجی واقعیتی درونی است که ذات نهانی و درونی آنست. ظاهر همان صورت محسوسه است 

که بر جنبه کمی که در نهایت آسانی قابل درک است تاکید دارد؛ همچون شکل ساختمان، یا صورت خارجی مراسم 

ای شناخت تمامیت یک چیز نه تنها در جستجوی مذهبی و... . باطن جنبه ذاتی یا کیفی است که همه چیزها دارایند.بر

 "[12] ذاتی و درونی اش را جستجو کنیم. واقعیت برونی و گذرایش باشیم بلکه واقعیت

 نادر اردالن

 

 

 

 از دیدگاه صاحبنظران: های معماری سنتی ویژگی-5-6

مشترکی میان آثار خلق شده در با بررسی دیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران در زمینه معماری سنتی ، ویژگی های 

 (4)جدول شماره  این معماری وجود دارد که در ادامه به شرح این ویژگی ها از دیدگاه اندیشمندان پرداخته شده است:

 

 : ویژگی های معماری سنتی از دیدگاه صاحب نظران سنت گرا 9جدول شماره 

 صاحبنظرانهای معماری سنتی از دیدگاه  ویژگی

 پرهیز از بیهودگی ، نیارش ، خودبسندگی و درونگرایی برای معماری ایرانمردم واری ،  -1

 “توازن و تعادل و کمال و وحدت” -2

معماری و شهرسازی “سلم و توازن”و “ وحدت و جامعیت”و “ روشنی ، وضوح ، اعتدال و متانت” -3

 مسلمین که آثار ایرانیان نیز جزیی از آن است

ا و منظور پیچیدگی و غامض بودن )اثر( و خودنمایی )معمار( نمادگرایی و رمزپردازی ، نه به معن  -4

، بلکه به معنای ساحتی معنوی دادن به هر چیز و هر شی همواره مورد نظر هنرمندان مسلمان 

اصلی آسمانی و معنوی و مثالی قائل بوده  )از جمله معماران( بوده و برای هر عملی و پدیده ای،

 [8]اند. 

و مکان بوده و تنها چگونگی تجلی آنها با توجه به امکانات در دسترس و دارای صفاتی بی زمان   -5

 شرایط محیطی و فرهنگی ، متفاوت خواهد بود 

که عمدتاً بر جنبه معنوی حیات انسان استوار است،  مشتق شدن از یک جهان بینی و تفکر ، -6

 بدون غفلت از نیازها و ضرورت های جنبه مادی زندگی

 نقی زاده
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ن سنت معماری ایرانی است، همواره به همراه پدیدآورندگان آثار ناب ایرانی نوگرایی یکی از ارکا  -7

بوده و هیچگاه مورد غفلت قرار نگرفته است. نوگرایی و نوجویی معماری سنتی مسلمین ، نه در 

پی مطرح کردن فرد و نه حتی در پی مطرح کردن اثر معماری بوده، بلکه در پی بیان بهتر و 

 ایقی بوده که مردم با آن آشنایی داشته اندمطلوبتر و کاملتر حق

 

تاکید معماری گذشته بر کرامت انسان بود و معماری کارایی ، پایایی و زیبایی را برای تکریم مقام "

انسان می خواست... معماری در این دوره تنها محوری بود که معماران در امتداد و در گرد آن حرکت 

شته بود تا می کردند و بناهایی می ساختند که بیشتر تکامل یا ترکیبی از ارزش های معماری گذ

ارزش های خلق شده توسط معمار. در آن دوره معتقد بودند که نوآوری در تکمیل تدریجی می باشد و 

معماری شکل گرفته اثری است جدید اما زاده موجود و مکمل آن که معمار به اندازه توان خود ، 

 "[13]ارزشی به ارزش های معماری می افزاید و ادعای معماری خلق الساعه را ندارد.

 

 حجت 

تعبیر می شود. آن چه امروز از شهر سنتی مشهود است ، “ معماری ما”معماری پیش از مدرن به "

بافته پرمایه ای از صور با انسجام شهری است که به معنای ژرف وحدت در کثرت و حس وحدت در 

 "[13]. میان پراکندگی شباهت دارد

 مهدوی نژاد

از آن جا که معماری یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده محیط زیست است ، باید ابعادی جامع و "

در عین حال طبیعی داشته باشد. بر همین اساس معماری در هر زمینه ای ، باید بتواند در نوع خود ، 

سه اصل  پاسخگوی نیازهای زمانی و مکانی باشد. برای روشن شدن مطلب الزم است که معماری را بر

 اولیه، استوار بدانیم. 

برای درک این اصل توجه به مضامین “ معماری باید بر حقیقتی استوار و از اصالتی برخوردار باشد.” -1

 فلسفی و زیبایی شناختی ضرورت می یابد. 

به عبارت بهتر هدف داشته باشد و به کاربردهای در نظر گرفته شده “ معماری باید مفید واقع شود.” -2

 نتج شود. این اصل در حقیقت به عملکرد معماری اشاره دارد.م

معماری باید از استحکام و استواری الزم برخوردار باشد. استحکام در معماری، از یک سو رعایت  -3

کامل اصول فنی ، و از سوی دیگر بهره گیری از علوم ریاضی و هندسه را که در نهایت به ماندگاری بنا 

 می کند. می انجامد ، ایجاب 

بنابراین ، معماری اصیل آن است که با پرداختن به اصول فوق الذکر ، بتواند فضای مادی و معنوی 

 مورد نیاز بشر را به گونه ای فراهم کند که از خلوص، صمیمیت ، تعادل و آرامش برخوردار باشد. 

اگر به این نکته کلیدی توجه کنیم که رابطه معماری با سرزمینی که در آن پدید می آید ، همان رابطه 

ای است که انسان با آداب ، رسوم و سنت ها و در حقیقت با فرهنگ خویش دارد، به این نتیجه 

 آورد. خواهیم رسید که انسان سرگردان، فقط می تواند یک معماری بی ریشه و بی هویت را پدید 

در بیان سه اصل فوق به واژه هایی چون اصالت ، حقیقت و هویت اشاره شد که هر یک به عنوان 

ریشه، مشتق از اصل )اوریژین( به معنای  خصیصه ای بارز ، در کنار واژه معماری آمده بود. ... اصالت

ر حقیقت به سرچشمه و پیدایی است. از این رو وقتی به اصالت یک معماری اشاره می کنیم ، د

شخصیت و ”سرچشمه اثر که در خالق و طراح آن است، اشاره داریم. ...کاربرد توام این دو واژه  

از این روست که در معماری، منش و شخصیت ، بدون صداقت و امانت ارزشی نخواهد داشت. “ صداقت

 "[14]به همین دلیل صداقت را می توان جزء الینفک شخصیت به شمار آورد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیمون آیوازیان

. وابسته به مرکزی ترین کانون وظایف بشری بهره گیری از اصول الیتغیر اسالم "در معماری اسالمی 

 " [9] .که همانا پیوند دادن و نزدیک ساختن آسمان و زمین است 

 معماریان



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 

 9 

فرض بنیادی طریقت آن  " معماری اسالمی دارای رمز و راز و بیان گر پیام های معنوی و معنایی است.

است که در همه چیزی معنایی نهان وجود دارد. هر چیزی دارای معنایی برونی و نیز درونی است. 

[12]" 

 نادر اردالن

از ویژگی های معماری اسالمی استفاده از هندسه است. هندسه محدود به جنبه های کم و بیش کمی 

اص شکل های هندسی مختلف به کار رفته در معماری باید تمثیل خ "نیست ، بلکه جنبه کیفی دارد. 

اسالمی را هم در نظر داشت، شکل هایی که فرم های خارجی را با معنای درونی ، و سودمندی در 

 "[15]با فحوای معنوی مرتبط می سازند. حیطه معماری را

 حسین نصر

این است که معنای آن  واقعیت ".یکی از ویژگی های معماری اسالمی بهره گیری از نمادها است

)معرقکاری در فضای مسجد ایرانی ( تنها به جنبه زیبایی شناختی و تجسمی محدود نمی شود، بلکه 

 "[16]ه اشکال مادی را متعالی کرده...وجهی نمادین هم دارد ک

 استیرلن

 

 معنی مدرنیته : -6

نویی و تازگی گراییدن و از نو آغاز کردن نوشدن ، تازه شدن ، طرفدار امری تازه بودن ، به "تجدد به معنای 

 "[17]است.

 است.  modernityاست. مترادف تجدد یا نوگرایی  (modernus)ریشه مدرنیته، مشتق از واژه التین 

دیدگاه متمایز از یکدیگر  دو در نوشته های متفکران و فیلسوفان مختلف می توان مدرنیتهنگاه کلی به مفهوم واژه با 

 تشخیص داد:

مدرنیته را به عنوان یک واقعیت یا دوران تاریخی خاص مطرح می کند که برای آن مکان پیدایش ، دیدگاه نخست : 

زمان پیدایش و احیانًا زمان به پایان رسیدن قائل هستند. به عنوان مثال مدرنیته به عنوان ساختار اجتماعی تعریف می 

و خواستگاه آن اروپای غربی بوده که براساس تعاریف و دیدگاه  شود که به دنبال مطرح کردن روش زیستی نو می باشد

های مختلف در دوره رنسانس یا قرن هفده یا هجده آغاز شده و زمان پایان آن اواسط قرن بیستم ذکر می گردد. هر چند 

 که برخی از مکاتب فکری اعتقاد به عدم پایان آن دارند. 

اس ویژگی های فلسفی، اخالقی و اجتماعی آن تعریف می کند به عنوان دیدگاهی که مدرنیته را براسدیدگاه دوم : 

 رویکردی که پیشنهاد گونه ی خاصی از زیست انسانی را مطرح می کند.  

  مدرنیته از دیدگاه اول : -6-1

 تاریخ مدرنیته را می توان به سه مرحله تقسیم کرد:"

 ادامه می یابد، مردمان در شرف زندگی مدرن اند.حدوداً از آغاز قرن شانزدهم تا پایان قرن هفدهم  -1

آغاز می شود. در پی وقوع انقالب کبیر فرانسه و ارتعاشات آن ، یک جمهور  1791با موج یا خیزش انقالبی دهه  -2

 مدرن عظیم به ناگهان و به نحوی دراماتیک قد علم می کند.

عمالً کل جهان را دربرمی گیرد، و فرهنگ در قرن بیستم فرآیند مدرنیزاسیون چنان گسترش می یابد که  -3

  "[18]. جهانی و رو به رشد مدرنیسم در قلمرو هنر و اندیشه به پیروزی های چشمگیری دست می یابد

  مدرنیته از دیدگاه دوم:  -6-2

دکارت و کانت  "[19]. دکارت و بیکن موسسان تاریخ جدید هستندمشهور است که ”از دیدگاه دکتر داوری اردکانی:

طرح تصرف عالم را درانداختند. آن ها می بایست برگدشته غلبه می کردند؛ ... دکارت صرفاً درس معرفت نمی داد. او 

راهگشای علم و تکنیک جدید بود. صورت علم جدید ریاضی است و او با طرح قواعد روش، روش علم جدید را تاسیس می 

 "[19] .فلسفه دکارت و کانت بنیاد تجدد را گذاشته است ".[19]کرد و راه تسلط بر طبیعت را گشود 
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 تحت چهار واژه مطرح شده است: modernityمتون و مباحث مطرح شده در رابطه با "

 “نو، تازه و باب روز”: در لغت به معنی   (modern)مدرن  -1

زندگی است که در نوعی وضعیت و نگرش به هستی و ”: از دیدگاه دکتر ضمیران:  (modernity)مدرنیته  -2

 تاریخ اتفاق افتاده ، این لغت در فارسی مترادف تجدد  و یا مدرنیته است.

فردریک  شاعر فرانسوی)قرن نوزدهم( اولین بار این واژه را به معنای امروزی به کار برد. (Charles Budler)شارل بودلر  

  هگل )قرن نوزدهم( اولین بار از این لغت استفاده کرد.
: نوعی ایدئولوژی و مرام است . این واژه برای بازتاب اندیشه های نو در عصر  (modernism)مدرنیسم  -3

 سیاسی و اجتماعی به انسان و محیط می باشد.   –روشنگری مطرح شده است و شامل یک نگرش فلسفی 

یزه، مدرن”: به شکل نو درآوردن یک جامعه است. در فارسی به اسامی  (modernization)مدرنیزاسیون  -4

 "[3] نامیده شده.“ نوسازی، نوشدن

 ویژگی های مدرنیته: -6-3
 (5)جدول شماره با بررسی آراء اندیشمندان در زمینه مدرنیته، می توان ویژگی های زیر را برای آن برشمرد:

 

  : ویژگی های مدرنیته5جدول شماره 

  ویژگی های مدرنیته توضیحات

هم سوژه و هم آبژه است یعنی انسان عامل عمل ،  انسان در مدرنیته"دیدگاه بشیریه:  -1

فاعل مختار ، ذهن شناساگر ، موجودی خود مختار، آزاد ، خردمند، عالم ، توانا، خداگونه، تاریخ 

 "[19].ساز ، ترقی بخش ، فارغ از ضروریات دست و پا گیر

جز صورت یعنی خدا چیزی “ انسان خدا را به صورت خود آفرید.”سخن معروف فویرباخ:  -2

 آرمانی انسان از انسان نیستو این نهایت دید مدرن از انسان است. 

اساس مدرنیته تحول نگاه انسان به جهان و به خصوص به خودش استو تعریف تازه ای است "

 )دیدگاه آشوری( "[19]که از خود و جایگاه خود در نظام عالم می کند. 

تلقی انسان نسبت به موقعیت و جایگاه و نقش عمده ترین عامل مدرنیته عبارت از تغییر " -3

وی در عالم هستی و مختصات ارتباط او با سایر عناصر و اجزا عالم وجود می باشد. در واقع 

جملگی موضوعاتی چون عقالنیت، فن آوری، ارتباط با طبیعت و چگونگی بهره گیری از آن ، 

به نحوی به این تغییر تلقی منوط و  مسائل اقتصادی، فردگرایی، و مفاهیم و برنامه های توسعه

 "[8]مرتبط می باشند.

 

انسان گرایی 

 )اومانیسم( 

 

1 

 

 

 

 
  

عقل و به صراحت بیان کرده و در آن نوشته به “ چیست منور الفکری”در رساله کانت " -1

کانت "و  "[19] که از جمله اصول اساسی تاریخ جدید غربی است ، استناد کرده است.آزادی 

 "[21] ممتاز کرده است .“ نقادی”انسان را به صفت عقل 

 "[8]“ فکر می کنم، پس هستم.”دکارت: " -2

 از دیدگاه آشوری : ویژگی این دوران اعتماد و اتکا به عقل آدمی در مقام شناسا  -3

عقالنی شدن ، جزء جدایی ناپذیر تجدد، ساختکار ذاتی و ضروری نوسازی "از دیدگاه تورن -9

می شود... نوسازی ساخته دست یک مستبد صالح، پرداخته یک انقالب مردمی یا محصول اراده 

زمامداران نیست؛ فرآورده خود عقل است و در نتیجه فرآورده علم ، فن و تعلیم و تربیت. ... با 

عقل گرایی  

)توتالیته 

گرایی خرد 

 محض( 

2  
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عقالنی شدن الگوی خاصی از نوسازی را تشکیل می دهد که توابع وجود این تاکید بر عنصر 

 "[21]نظری و عملی آن چشمگیر بوده است. 

در نظریات فالسفه دوران مدرن مانند الک )با رد دوانگاری دکارت( طبیعت "دیدگاه الک :  -5

را در  گرایی و عقل ابزاری چنان یکدیگر را تقویت می کنند که اتحاد آن ها تمامی عصر جدید

 "[21]می نوردد.  

پیدایش علم جدید به ناگهان انسان اروپایی را از جهان بسته ای که در آن می زیست "پایا: -1

علوم ”به پهنه فراخ یک کیهان بیکران پرتاب کرد ... مقصود از علم جدید صرفاً آنچه با نام 

علوم انسانی و ”مشخص می شود نیست ، بلکه فلسفه نقادانه و “ فیزیکی یا علوم تجربی

 "[21]ل آن جای می گیرند. نیز در ذی“ اجتماعی

کاری که بزرگان دنیای علم در طلیعه عصر مدرن انجام دادند این بود "از دیدگاه قبادیان :  -2

 "[23]که نشان دادند پندارهای جهان سنت در قرون وسطی لزوماً صحیح و مقدس نیست. 

  3  علمگرایی

روشنگری زدودن نقش از انسان نیست ، هدف اصلی اخالق و زیبایی شناسی "دیدگاه آلن تورن: -1

بلکه زدودن تمامی نقش ها و خودداری از هرگونه تمسک است به قانون الهی و وجود جان، یعنی 

 "[21] وجود خداوند در تک تک انسان ها ، آن سان که آموزه مسیحیت است.

ئم به ذاتند، نیاز تمامی حقایقی که مستعد داشتن وجودی قا"بنابر نظر کاسیرر دیدگاه کاسیرر:  -2

 م اند به حوزه طبیعت تعلق دارند.به هیچ گونه وحی ماورایی ندارند، و به خودی خود قطعی و مسل

[21]" 

دین امر فطری بشر است ، ولی بشر با روی آوردن به عالم جدید از "دیدگاه داوری اردکانی:  -3

روحی است که با آن جامعه بشری حقیقت دین دور شده است... یعنی روح عصر ، روح دینی نیست. 

 "[19]قراردادهای بشری سازمان یافته است.   بر پایه

انسان مدرن از حال کودکی بیرون آمده و تبدیل به موجودی بالغ و کاملی شده که دیگر "کانت:  -9

 "[8]روی پای خود ایستاده استو به زندگی خود بیرون از تقدیرهای کتاب های مقدس فکر می کند. 

نفی فرهنگ و  

 مذهب

  )دین پیرایی( 

4  

سنت و گذشته را مترادف خرافات و عقاید غیرواقعی قلمداد  عصر روشنگری توجه به آینده داشت و"

 " [23]می نمود. 

  5  تاریخ نفی

دلیلی بر رواج بی هویتی و یا به تعبیر بهتر گسترش  [3]“عصر ایدئولوژی آفرین”شهرت این دوران به"

 "[13]هویتی جهانی دارد. 

عصر ایدئولوژی 

  آفرین

6  

  7  سكوالریسم  سکوالریسم که منادی دموکراسی )استبداد اکثریت( و لیبرالیسم است. )بشیریه(

  8  تجددگرایی [8] توجه به پدیده ها و روش های نوین

های متفاوت به عنوان بشریت و یک کل برخورد گشت و نیازهای  مردم با فرهنگاز دوران مدرن به "

گی های این دوران ادعای جهانی مدرنیته بود که یژآن ها نادیده گرفته شد... از و فرهنگی ، اجتماعی

 "[13]سر نزاع با تمام خرده هویت های موجود در جهان با آن همه سابقه تاریخی داشت. 

  9  جهانی شدن

لیبرالیسم جوهر تجدد بود و اندیشه اصلی آن آزادی و خودمختاری فردی و "دیدگاه بشیریه:  -1

 "[19]رهایی او از هر گونه قید و بند و هرگونه هویتی دیگر غیر از انسانیت بود. 

لیبرالیسم )آزادی 

  خواهی(

11  

( فیلسوف و منتقد فرانسوی ، سومین پایه گذار مهم عصر روشنگری به 1713-1784)دنیس دیدرو 

  [23]رابطه علم و تکنولوژی بیش از سایرین توجه نمود. 

  11  عصر تكنولوژی

که بر ضد نمادهای جهان سنت ، یعنی طبقه اشراف و  1789در پی انقالب کبیر فرانسه در سال " -1

تحت ستم ، خواهان حکومت قانونمند ، نهاد های مدنی ، رفع هر گونه کلیسا بود ، طبقه اجتماعی 
  12  برابری



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 

 12 

 "[23]تبعیض و استبداد و آزادی های فردی و اجتماعی شدند

خالصه شد. )از دیدگاه آزادی، برابری و برادری یعنی  انقالب فرانسهدر سه اصل انتزاعی "-2

 "[22]( شایگان

 واقعیات عینی ، کشف قوانین طبیعت و تجربه و آزمایش باعث پدیدتاکید بر قوه تفکر انسان ، "

 "[23]آوردن شرایطی شد که علم و به تبع آن تکنولوژی به سرعت رشد و توسعه یافت. 

  13  تجربه گرایی

بر زبان  تسلط 

همعنان با تسلط بر 

  طبیعت

14  

به دنبال آن دولت “ خشن ترین چهره مدرنیته در انقالب کبیر فرانسه اتفاق افتاد.”": میشل فوکو -1

 "[23]مدرن، نهادهای مدرن ، اصولی که در عصر روشنگری مطرح شده بودبرقرار گردید. 

یکی از مهم ترین محصوالت رویکرد متکی به عقل نقاد، توجه به اهمیت دموکراسی به عنوان " -2

نظامی کارآمد برای مدیریت امور سیاسی جامعه است... دموکراسی با تاکید بربرابری میان انسان ها در 

کت هر حقوق اساسی و در دستیابی به امکانات برای تحقق استعدادها ، شرایط مساعدی را برای مشار

 "[21]چه گسترده تر افراد در فرایند باال بردن شانس بقا و رشد زیست بوم فراهم آورد. 

-پیدایش دولت

 ملت 

)بوجود آمدن 

  دموکراسی(

15  

اندیشه آرمانشهری   )آشوری(وعده جهانی پر از عدل و داد و فراوانی 

  مدرن

16  

به جای مفهوم انسان و انسانیت که محدود به حوزه های  (humanite) بشریتایجاد مفهوم 

 قومی بوده  –فرهنگی 

ایجاد مفهوم 

  بشریت

17  

 

  بررسی دیدگاه صاحبنظران در زمینه مدرنیته: -6-9
 (6)جدول شماره  در ادامه نظرات و دیدگاه اندیشمندان خارجی و داخلی در زمینه مدرنیته مطرح شده است.

 

  مدرنیته از دیدگاه صاحبنظران: 6جدول شماره 

 در زمینه مدرنیته دیدگاه صاحبنظران

ایدئولوژی غربی تجدد، که می توان آن را نوگرایی )مدرنیسم( نامید، تصور فاعل گزینشگر )سوژه( و تصور خداوند را، "

اتصاالت مغز جایگزین  که به آن وابسته بود، برانداخت، همان گونه که تامالت در روح را با تشریح جسد و مطالعه در

کرد. نوگراها می گویند که نه جامعه، نه تاریخ و نه زی فردی منقاد،  اراده یک وجود متعالی، که یا باید بر آستان آن 

سر تسلیم و ارادت نهاد و یا بر آن با جادوگری اعمال نفوذ کرد، نیست. فرد مقهور هیچ چیز نیست جز قانون طبیعی. 

 "[21] روایتی از فلسفه روشنگری وابسته است... . ژان ژاک روسو به چنین

ژان ژاک 

  روسو

از دیدگاه وبر مفهوم اصلی و کلیدی مدرنیته ، خردباوری و عقالنیت است ... در اندیشه وبر دو روایت اصلی از مدرنیته "

ن در قفس های و بوروکراتیک و از سوی دیگر گسترش اسارت انساعلمی –مشاهده می شود : از یک سو ترقی عقلی 

آهنین. عقالنیت مدرن از نظر وبر عقل ابزاری است که در عین حال به عدم عقالنیت و به سلطه و اسارت می انجامد. 

[7]" 

  وبر

مدرنیته در دو مسیر پیش رفته است، یکی عقالنیت فرهنگی و ارتباطی و یکی در مسیر عقالنیت ابزاری و تکنیکی. "

سلطه بر طبیعت شد و طبیعت را تسخیر کرد و عقل ابزاری نهایتاً دامن خود انسان را هم انسان در عصر تجدد مدعی 

 "[7] کنولوژی بر انسان تسلط پیدا کرد.گرفتو مخلوق خود انسان ، یعنی ت

  هابر ماس

  گیدنز مدرنیته چهار بعد نهادی دارد:"
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 سرمایه داری : به عنوان یک نظام تولید کاالست. -1

صنعت گرایی: ویژگی عمده آن ، کاربرد منابع بی جان نیروی مادی در تولید کاالها همراه با نقش کانونی  -2

 ماشین آالت در فراگرد تولید است. 

 دولت ملی: جوامع سرمایه داری کنونی تنها به دلیل آن که دولت ملت هستند ، جامعه به شمار می روند.  -3

 "[7]وسایل مهار خشونت.  قدرت نظامی )میلیتاریسم( و -4

می توان مدرنیسم را نخستین واکنش فکری بزرگ نسبت به بحران اجتماعی و فروپاشی دین مشترک دانست. "

مسیحی ، اندیشمندان و نخبگان خالق نقشی تازه برای خویش رقم زدند که به هر -در مواجهه با یک جامعه پس

پاالیش زبان ”عالی ترین نقش آن ها شفا دادن جراحات جامعه بود. در حال همانند نقش یک پدر روحانی بود. مت

توانستند حساسیت آن را خالص گردانند و اگر سیاسی نمی بود ، زمینه فکری و زیبایی شناختی را برایش “ طایفه

 "[11] مهیا سازند.

  چارلز جنكز

قوی ترین روایت غربی از تجدد ، که عمیق ترین نتایج را در پی داشت، به خصوص بر این نکته تاکید می کرد "

که عقالنی شدن ، گسست پیوندهای اجتماعی ، امحاء احساسات و ازاله آداب و رسوم و اعتقاداتی را ، که سنتی 

امل نوسازی یک مقوله یا طبقه اجتماعی خاص نامیده شده است، الزام می کرد، و بر این نکته پای می فشرد که ع

 "[21]نبوده، بلکه این عامل خود عقل و آن ضرورت تاریخی بوده است که فتح آن را تدارک می بیند. 

  آلن تورن

جریان اصالح دینی، جایگزینی اشرافیت توسط بورژوازی ، سقوط فئودالیته ، تبدیل شدن دولت به روح و جسم ، "

ظهور راسیونالیسم ، آغاز عصر روشنفکری و خودرایی، نفوذ تفکرات روسو و دایره المعارفی ها  سقوط رژیم قدیم ،

به منظور هموار کردن راه آزادی فردی و حاکمیت ملی و سقوط نظام موجود ، پیروزی بورژوازی به ارزش های 

ه داشت : خرد حساب گر ، مادی ، تنها تغییر مرکز ثقل روایط اجتماعی نبود ، بلکه تحوالت زیر را به همرا

جانشین ایمان می شد،  مبارزه طبقاتی جانشین وحدت کاست ،  سودجویی جانشین وفاداری و فزون خواهی 

نفس ، جانشین فروتنی و تسلیم. تقلیل جوهر انسان به موجودی انتزاعی که آزادی صرف صفت شاخص اوست ، 

 "[22]حاکمیتی که حق مسلم هر ملت است.... سلطه خردی که محاسبه و سودجویی وجه ممیزه آن است و 

داریوش 

  شایگان

تعریف مدرنیته آسان نیست و از دیدگاه های مختلف برداشت های مختلف از آن است. مدرنیته جهت گیری "

خاصی است از سوی بخشی از بشریت در چند سده اخیر در مقابل مسائل بنیادی ای که همیشه برای انسان 

رسش از وجود و جایگاه انسان مطرح بوده است، اما با پاسخ گویی هایی دیگر. یعنی ، جهت گیری تازه در برابر پ

در عالم... به عبارت دیگر ، مدرنیته پیرامون محور آن چالشی می گردد که در قرن هجدهم به نام عقل و علم و 

 "[19] به نام انسان و انسانیت در گرفت.همچنین 

داریوش 

  آشوری

خاصه ”مدرنیته نه تحولی حتمی و جبری است و نه پدیداری برنامه ریزی شده و الگوریتم وار... مدرنیته، از سنخ "

است.  این خاصه ها تنها زمانی ظهور می یابند که روابط  (emergent properties)“  های ناگهان ظاهر شونده

عینی از پیچیدگی سیستمی گذر کرده باشد. درون شبکه ای که پدیدار در ظرف آن ظاهر می شود از آستانه م

عبور از این آستانه منجر به ظهور ظرفیت ها و روابط جدید می شود و تعامل مستمر این ظرفیت های تازه با 

محیط، احوال تازه ای را برای سیستم رقم می زند.  در این تعامالت نقش کنشگران و اراده آزاد آن ها و 

و نوع کنش هایشان با یکدیگر و با محیط، نقش بسیار موثری در ترسیم مسیر آینده تصمیماتی که اتخاذ می کنند 

 "[21]سیستم و تطورات بعدی پدیدار دارد. 

  علی پایا

تجدد نگاهی جدید بود که از درون رنسانس ، اومانیسم، راسیونالیسم، پروتستانیسم ، انقالب فرانسه و روشنگری "

تحوالت را در خود در هم آمیخت و وجوه مقابل همه آن تحوالت را چون عناصر برخاست و عناصری از همه این 

بیگانه به دور انداخت. مذهب، کلیسا، سنت ، فهم و معرفت غیر علمی و غیر عقلی وجوه مقابل و ضد تحوالت نام 

  بشیریه



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 

 14 

از هرگونه قید و لیسم جوهر تجدد بود و اندیشه اصلی آن آزادی و خودمختاری فردی و رهایی او ابرده بودند. لیبر

 " بند و هر گونه هویتی دیگر غیر از انسانیت بود.

مدرنیته، دوره جدید تاریخ غرب است و از قرن هجدهم شروع می شود گرچه در واقع نهالش از قرن پانزدهم و "

 "[19]مسیحی غرس شده است .  -شانزدهم در زمین تفکر یونانی

داوری 

  اردکانی

" [19] جامعه ای است که مبتنی بر حکومت قانون است، مبتنی بر ارزش متعالی فرد است.مدرنیته پروژه "

مدرنیته یک جریان فکری است که به تدرج شکل پیدا می کند...مدرنیته از طریق سنت ارزش هایی را که در "

خود سنت وجود دارد ، زیر سوال می برد و دیدگاه جدیدی نسبت به انسان ارائه می دهد که همان دیدگاه 

های مختلف مدرنیته به تدریج فردگرایانه نسبت به دیدگاه جمع گرایانه سنتی است. این جنبه ها و دیدگاه 

 "[19]سیستمی را که بتواند در ۀن ارزش های خود را اجرا کند، به وجود آورد. 

  غنی نژاد

چارچوب معنای مدرنیته به عصری گفته می شود که انسان در آن به عنوان فاعل شناسایی و اقتدار به گونه ای "

و اقتدار خود می کند. به عبارت دیگر مدرنیته به مثابه یک  خودبنیاد همه عالم و آدم را تبدیل به آبژه معرفتی

دوران تاریخی به عصری می گویند که اومانیسم )انسان گرایی( به معنی فلسفه کلمه ظهور پیدا کند.. بشر مبنای 

همه چیز می شود.. نوعی گسست از دوران ماقبل مدرن است .. نظام ارزش گذاری و اخالقی و تمام نهادها و 

های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و خانوادگی مبتنی بر چنین انگاره خدامحورانه ای از عالم آدم است.   ساخت

[23]" 

هاشم 

  آغاجری

کلمه مدرنیته شامل مفاهیم متعددی نظیر مفاهیم فلسفی ، هنری، علمی، تاریخی، اخالقی می شود. وجه جامع "

این مفاهیم عبارت است از زلزله ای که در ارکان وجود و تفکر انسان در اواخر قرون وسطی اتفاق افتاد. زلزله ای 

پس از قرون وسطی “ مدرن”زگار ما، نتیجه مدار که مدار حرکت انسان و جهان را عوض کرد. انسان و جهان در رو

 "[3]است. 

  خاتمی

که مبنای لفظ مدرن در زبان های متعدد اروپاییه ، اگر بخواهد به دقت به فارسی ترجمه بشه ،  (modo)لفظ "

 "[3]کار اصلی مدرنیسم ، دفاع از خردباوری مدرنیته است. "[3]"بایستی به امروزگی ترجمه بشه

  بابک احمدی

مدرنیسم از واژه التینی به معنی جدید و عصر ریشه گرفته است. این واژه به عنوان مرجعی برای بازتاب اندیشه "

های نو در عصر روشنگری مطرح شده است... درچارچوب معرفت شناسی مدرن ، انسان هم موضوع و هم عامل 

ماوراءالطبیعی تعریف شده و عقالنیت وی  شناخت است. در این چهارچوب مفهوم محوری انسان ، فارغ از الگوهای

زمینه شناخت نوین از خود و محیط پیرامون است. مدرنیسم در قالب الگوی فکر فلسفی جدید دارای شاخص ها و 

، عقل گرایی ، مطلوبیت طلبی اصولی است که به عنوان مبانی قابل شناسایی است. این اصول شامل انسان گرایی

 "[23] است.

  نژادبهرامزهرا 

مدرنیزاسیون فرآیندی است که موجب پیدایی شکل های جدید از روابط تولیدی و ساخت های اقتصادی ، "

اجتماعی و سیاسی و در نتیجه رفتارها، اندیشه ها و خواست های تازه می شود و حاصل آن نیل به موضع و حالتی 

 "[23] است و نوسازی یک حرکت. است که آن را تجدد نامیدیم. بنابراین تجدد یک وضع و حالت

  جمشید بهنام

 

 تاثیر تفكر مدرنیسم بر معماری: -6-5

با نگاهی بر آثار اندیشمندان می توان به تاثیرگذاری اندیشه مدرنیته در شکل گیری معماری معاصر پرداخت که در ادامه 

 (7)جدول شماره دیدگاه صاحبنظران در این زمینه به اجمال بیان شده است:

 

  : دیدگاه صاحبنظران در زمینه معماری مدرن7جدول شماره 

 معماری مدرندر زمینه  دیدگاه صاحبنظران

تفکر مدرنیسم به جهت تاثیر مبانی فکری و فلسفی خویش بر معماری، و تجلی اصولش در معماری و شهرسازی "

دگرگونی بنیادینی را بر انسان ها و فرهنگ آن ها تحمیل نموده و در بسیاری موارد به صورت ناخواسته آنان را به 
 نقی زاده
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در دوران مدرن " "[8]ش را نشان داده است. سمتی سوق داده که سال ها پس از وقوع آن ها تبعات ناهنجار خوی

جنبه مادی همه چیز از جمله معماری به عنوان هدف اصلی برنامه ها و طرح ها مطرح گردید و هنر معماری تا حد 

 "[8] یک شی و به ساختمان سازی تنزل یافت.

با وقوع انقالب صنعتی ، ساخت صنعتی در تمامی صنایع مطرح شد. صنعت ساختمان نیز از این رویداد متاثر گشت. "

روی آورد. ساخت  معماری مدرن تحت تاثیر انقالب صنعتی به ساخت و ساز صنعتی ، استاندارد سازی و تولید انبوه

دلیلی بر این ادعا است.  ل اقلیمی ، محیطی ، فرهنگیبدون در نظر گرفتن عوامبناهای مشابه در اقصی نقاط جهان ، 

بنابراین از زمان مدرنیته با تکیه بر خردگرایی و عقل مداری محض، نیازهای عاطفی معنوی و روحی انسان نادیده 

 "[13]منجر گردید و کیفیت زیست را به بن بست رسانید.  عملگراییگرفته شد و بازتاب این دیدگاه در معماری ، به 

مهدوی 

 نژاد

مظروف معماری توجه مفرط شد و اکتفا به بخشی از زندگی در مقطعی از معماری مدرن به "لکساندر معتقد است : ا

انسان ، یعنی کارکردهای مادی و جسمانی ، نهضت مدرن را از پدیدآوردن فضاهای درخور زندگی کامل انسانی یعنی 

 "[13]زنده و سعادت بخش، ناتوان ساخت.فضاهای 

 الكساندر

نام  “مدرنیسم قهرمانانه”در کلمه مدرن حداقل دو معنی مستتر است. نقش شفادهنده هنرمند که "از دیدگاه جنکز 

است که من آن را “ نو کردن”گرفته است و نقش خیالی و ویرانگر هنرمندکه مُتَرَصد فتح سرزمین های تازه و 

مدرنیته را می توان، سبک جهانی، کمال طلب )آرمانی( ، "ولوژیک از نظر ایدئ " [11]مدرنیسم ستیزه گر می نامند... 

 "[11] .فرم جبری عملکردی، روح زمان، هنرمند پیامبر، نخبه گرا، تمامیت گرا، معمار نجات دهنده و ... دانست

 جنكز

هوشنگ سیحون، نفی سنت های گذشته را جبر زمان تلقی می نماید و بر سنت های جاری و آتی تاکید می نماید، "

 "[11]چیزی که متکی بر فناوری جدید است. 

هوشنگ 

 سیحون

از نظر وی معماری قرن بیستم همانند فناوری آن ، نام و هویت خاصی ندارد و از این رو جهانی است... صارمی از "

 "[11] ه کسانی است که پذیرای اصول مشخص برای معماری نمی باشد.جمل

علی اکبر 

 صارمی

 

 

 (8)جدول شماره ویژگی های معماری مدرن: -6-6

 
 : ویژگی های معماری مدرن8جدول شماره 

 های معماری مدرن ویژگی

 استفاده از مصالح ساختمانی مدرن مانند بتن و شیشه در سطح وسیع -1

 استفاده از تکنولوژی )انرژی برق، تاسیسات مرکزی، آسانسور(   -2

 و تزئینات )عدم تقلید از سبک های گذشته( عدم استفاده از هرگونه تاریخ گرایی -3

 ایجاد ساختمان های بلند مرتبه با اسکلت فوالدی  -4

 ابداع فرم های جدید  -5

 عملکردگرایی استفاده از پنجره های عریض که کل دهانه بین ستون ها را می پوشاند  -6

 [22]استفاده از پنجره های عریض که کل دهانه بین ستون ها را می پوشاند.  -7

 قبادیان

 -7ناآراسته ناشمرده  -6خلوص  -5فرم انتزاعی  -4فضای ایزوتوپ )چند منظوره(  -3سادگی  -2صراحت  -1

ضد  -13ضد تاریخ  -12ضد نماد  -11ضد تمثیل  -11ضد نشانه  -9ضد تزئین  -8ماشینی و منطقی زیبایی 

 طنز

 پوست و استخوان، جامعجدایی عملکردی بخش های ساختمان ، ،  از نظر ایده های طراحی شامل : شهر در پارک

 [11]می باشد.  هماهنگ حجم و نه توده، اشکوب سازی و برج، شفافیت، غیر قرینگی و نظم، انسجام، هنرها

 جنکز
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 نتیجه گیری: -6-7
با بررسی و مطالعه آراء صاحبنظران و اندیشمندان در رشته های مختلف در زمینه تعریف و بازشمردن ویژگی های 

سنت و مدرنیته ، می توان در یک جمع بندی سنت را اصول و ارزش هایی دانست که ریشه در اعتقادات و باورهای 

آسمانی و معنوی داشته ، در طول تاریخ در اثر تالش، حقیقت جویی و نوآوری مردم یک تمدن در تماس با سایر تمدن ها 

بر پایه جهان بینی و اعتقادات و در بستر فرهنگ و با پویایی و تکامل دائمی هدایتگر و راهنمای پدیدآورندگان آثار 

محضر آفریدگار خویش قرار می داده،  و همچنین می توان به عنوان  برجسته معماری و شهرسازی بوده که انسان را در

اصول ثابتی از آن ها یاد کرد که البته همواره تفاسیر و تجلیات کالبدی نو و متناسب با زمان و مکان از آن ها ظهور و بروز 

ان آن را چنین تعبیر کرد که این نموده است. و در مقابل آن با بررسی  آراء و نظرات صاحبنظران در زمینه مدرنیته می تو

واژه مرجعی است برای بازتاب اندیشه های نو در عصر روشنگری .... در این دیدگاه ، انسان هم موضوع و هم عامل شناخت 

، فارغ از الگوهای ماوراءالطبیعی است و عقالنیت وی زمینه شناخت نوین از خود و محیط پیرامون است. مدرنیسم در قالب 

ری فلسفی جدید دارای اصولی چون انسان گرایی، عقل گرایی، علمگرایی، مطلوبیت طلبی و ... است که الگوی فک

تاثیرگذاری این اصول در آثار معماری و شهرسازی معاصر به صورت ساخت و ساز صنعتی ، استاندارد سازی و تولید انبوه 

بدون در نظر گرفتن عوامل اقلیمی ، محیطی ، فرهنگی ساخت بناهای مشابه در اقصی نقاط جهان ، خود را نشان داد. 

گشت  نیازهای عاطفی معنوی و روحی انسانسبب نادیده گرفتن تکیه بر خردگرایی و عقل مداری محض، صورت گرفت و 

 . منجر گردید و کیفیت زیست را به بن بست رسانید عملگراییبازتاب این دیدگاه در معماری ، به . 

ریافت که در حال حاضر در خلق آثار معماری و شهرسازی صرف الگوبرداری از معماری مدرن و در پایان می توان د

عدم توجه به فرهنگ، اقلیم و محیط طراحی، سبب ایجاد آثاری می شود که گاه نمی تواند با کاربر و محیط ارتباط مناسب 

ثاری که تنها نگاه به معماری سنتی دارند بدون و قوی برقرار کرده و با بافت پیرامون خویش هماهنگ شود. و حتی ایجاد آ

توجه به تکنولوژی و علم روز قطعا جوابگوی نیازها و عملکردهای جدید نخواهد بود. معمار امروز فارغ از هرگونه تعصب و 

ط و پیش داوری باید در جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم معماری سنتی و مدرن گام برداشته و بتواند میان این دو ارتبا

 تعاملی کارساز جهت ایجاد آثار مفید و ماندگار ایجاد نماید.
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 .1379، 91تا  79، صص  7با مدرنیسم و نوگرایی ، هنرهای زیبا ، شماره “ سنت معماری ایرانی”رابطه هویت م. نقی زاده ،  [8]

 .1391، ،تهران، موسسه فرهنگی سروش دانش ، چاپ ششم سیری در مبانی نظری معماری معماریان ، غ. [9]

 .1389، تهران،  دانشگاه پیام نور، مبانی نظری معماری  .ع،  نقره کار [11]

 .1384، ، جلد اول، نشر فرهنگ اسالمی،  تهران مبانی هنر دینی در فرهنگ اسالمی نقی زاده، م. [11]

 .1379اصفهان،  ،، ترجمه حمید شاهرخ، نشر خاک حس وحدت اردالن، ن. و بختیار، ل. [12]

، صص 7، نشری هویت شهر، شماره  هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در دوره های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن مهدوی نژاد ، ج. [13]

122-113 ،1389. 

 .1379، 43-51، صص 2، شماره هنرهای زیبا ه، نشری حفظ ارزش های معماری سنتی در معماری معاصر ایرانهویت  آیوازیان، س. [14]

 .1389 تهران، ،، ترجمه رحیم قاسمیان، جلد اول، موسسه انتشارات حکمتهنر و معنویت اسالمی  ح.نصر،  [15]

 .1377 ، تهران،نشر و پژوهش فروزانفر، جمشید ارجمند، ترجمه اصفهان تصویر بهشتاصفهان،   .ه، استیرلن [16]

 .1373 ، تهران،امیرکبیر، انتشارات ، فرهنگ لغت  ح.، عمید [17]

، مترجم مراد فرهادپور، طرح نو ، چاپ اول ،  (تجربه مدرنیته )هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود برمن ، م. [18]

 .1379، تهران

 .1375، ، طلوع آزادی ، تهران سنت ، مدرنیته ،پست مدرنگنجی ، ا.  [19]

 .1387، 89-63حکمت و فلسفه ، شماره سوم، صص  ،ایرانیادی درباره تجربه مدرنیته مالحظاتی انتق. پایا، ع [21]

 .1381، ترجمه مرتضی مردیها ، نشر گام نو ، تهران نقد مدرنیته، . تورن ، آ [21] 

 .1131، 171-111مطالعات میان فرهنگی، صص  هویت، توسعه و مدرنیته در اندیشه های شایگان،اطهری، ا.  [22]
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 .1386، انتشارات پژوهش های فرهنگی، چاپ هفتم، تهران معماری معاصر غرب، مبانی و مفاهیمقبادیان، و.  [23]

 


