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  یدهچک

و  یتت ، امنبودن، ثبات داشتن و تعلق به گروه یز، که با احساس متماباشدیبرجسته در انسان م یندهموضوع بطور فزا یک هویت

 .کندیفراهم م را یزندگ یآرامش الزم برا

راستتا   ینو در ا یافتن دست آتوان به یم یتاست که با شناخت هو یدارپا یبه معمار یدن، رسیداربه توسعه پا یابیالزمه دست 

گمان ؟ باشد یم یرامکان پذ یمعمار یتیهو یارتقاء پارامترها یهدر سا یدارسوال پرداخت که چگونه توسعه پا ینا یتوان به بررسیم

حاضر  یقتحقروش . یمتوسعه برس یداریتوان به پایم یمکن یدانمود پ یت، ...( با توجه به هوم، فری) فضاساز یگر در معمارا شودمی

 . است کمی یکردبا رو پژوهش آزمون تجربیبر  یهبا تک

 یشتهر  یاو جامعته و فضت   یتت نمود که مسأله هو یانب یداست و با یتبا هو یو هماهنگ یسازگار یدر پ یعیطب یستز محیط

. بطتور خصصته   تاس یکنون یبشر در جهان صنعت یاساس یازهایاز ن یکیدهند که یهستند که در زمان باهم بودن معنا م یتاروپود

 ( تمرکز گردد.  یت) هو یشو آسا ییفضا یها یفیتآنها به صورت ک یل( و تبد یداری) پا یطیعوامل مح یقتلف یساختمان برا یتقابل
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 مقدمه  -1

 یاست که شامل روابط  تعطامل   یچیدهروش پ یک یمعمار یروند طراح

کطه فطاات   [ 5] مختلط  و متاطاوت اسطت    یهایتماه یهارپارامت ینب

مسطتقر   یو انسطان  یو مصطنوع  یعیطب یتیبر فاات هو یمعمار یتیهو

 یجطاد بطه ا  یطاز ، نمعافر یطراح یدر ماهوم افل یدارتوسعه پا .[2]است

 یسطت ز ی انسطان و محط   یانم اهنگهم یستیهمز یک یماهوم طراح

و إرتقطا    یهمطاهنگ  یطن بطه ا  یابیدست یبرا ین. بنابراسازگار باهم است

تطوان  یم یستز ی سازگار با مح یها یستمو س ی، معمارمتقابل انسان

اشطاره کطرد کطه از     یانسطان  یزیکطی و ف ی، معنطو یولطوییکی ب یازهایبه ن

کططامرز بانططک در  رج: در بططمثططا  ی. بططراثر اسططتؤعوامططل مطط ینمهمتططر

 ی ، مح  معمار بزرگ نورمن فاسترشده توس یفرانکاورت آلمان طراح

شطده کطه    یدهبصورت خالقانه به داخل ساختمان گنجان یعیطب یستز

 یتوابط  متاطاوت اسطت و سطاختمان     یساختمان هطا  یبا فضا یجهدر نت

که به دنبا  آرامش است را  یانسان یتتتر است چرا که به همان هوراح

نظر گرفتن افطو  و  با در یمتوانیما م یجهدر نت .[6]است بودهاسخگو پ

 یننطو  یفرهنگ و طراح، یتآنها با هو یقو تطب یدارپا یطراح یالگوها

 یهاو حااظت مناب  و حامل یندهآ یانسان ها یزندگ یایتدر ارتقا  ک

 .[1]یمکن یاارا ا ینقش مهم یانری

 یفتعار -2

 :یدارپا توسعه -2-1

 .یمبدان یعتاز طب یزئانسان را ج ینکهبه انسان و ا توجه

بحث مد  ینکه در ا یداریوایه پا یکنون ی: معنایداروایه پا یلغو معنای

 یشطه . ریابدتداوم  یندهتواند در آی: آنچه که مباشد عبارتست ازینظر م

 .آورده است ی، ماندنبا دوام یارا به معن یداریدهخدا پا

 یسیوایه و عبارات مرتب  در انگل 

 SUSTAINامه دادن مستمر، اد، زنده نگهداشتنیت: حما . 

SUSTENNANCEیزندگ یداریپا یند: فرا . 

SUSTAINABLEکند کطه  یم ی را توف یزیکه چ ی، فاتیداری: پا

و  یزنطدگ بطه تطداوم    یجطه و در نت یزندگ ینو تأم یهباعث آرامش و تغذ

 شود یکردن آن منجر م یطوالن

SUSTAINABLE ARCHITECTURE [.2]  

 :یدارتوسعه پا تعریف -2-1-1

آن  یطدار : توسطعه پا گرا إکتاا کطرد  یندساده و فرا یایبتوان به تعر شاید

را در بلند  یکیاکولوی یهااست که سالمت انسان و نظام ینوع توسعه ا

حا  انسان  یهایازکه ن است یاتوسعه یدار. توسعه پامدت بهبود بخشد

 .[1]مدنظر دارد یازهایشن یافتدر در یندهنسل آ ییرا با توجه به توانا

 :یدارپا طراحی -2-2

 یداریپا یدهبر ا یشترب یگاه یدارپا یطراح یمطرح شده برا ی تعار در

 .[1]شودیم یدتأک یدر ارتباط با معمار یطیمح

 :یدارپا یمعمار اصول -2-2-1

فرهنگ و  -2 یاجغراف -1: یدارپا یمعمارو موثر در  یعامل ساختار سه

 .[1]باشد یم یبوم یمعمار -3 یتهو

ارائطه شطده اسطت کطه در      یادیز یراهکارها یدارپا یخصوص معمار در

 یطت فرهنطگ و هو  یطدگاه از د یطدار پا یمعمطار  یو بررس یلبه تحل ینجاا

 .پرداخت یمخواه

 : شناسی یتهو -2-3

هرگطاه   یعنطی ، یطه ئجز یقتست از حقا عبارت یت: هوینفرهنگ مع در

 یوجطود خطارج   یبا مشخص لحاظ و اعتبار شود و گاه به معنطا  یتماه

  .گاه بالعرض است یتاست و هو یصاست و مراد تشخ

و  یعطت ، همطراه بطا طب  یدگاهیاز د یتتوان إذعان داشت هویم بنابراین

، بطه آن اسطت   ی بطودن شط   ی ، آنچه شط یت. ماهشودیآشکار م یتماه

 یزگونه متمطا  یگربودن د ی و خود را از ش یابدیم یصکه تشخ یهنگام

 یبطرا  یی، جطا کنطد یم یینخود بودن خود را تع یگر. به سخن دکندیم

 . کندیآماده م یتهو

 ینچن IDENTITY یت، معاد  کلمه هوآکساورد یسیفرهنگ انگل در

 :آورده است
IDENTITY: THE FACE OF BEING WHAT APERSON 

OR THING IS. 

IDENTITY: THE STATE OF BEING VERY LIKE OR 

THE SAME AS SOME     BODY OR SOME THING [.2]  
 



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران6331، اردیبهشت ماه، 3

 :یمعمار هویت -2-3-1

مطرح   ینچن سؤ یمشویم یمعمار یتکه وارد مبحث هو هنگامی

  یا؟ آچه هستند یو مکان یطیمح یتکه عنافر سازنده هو شودیم

چطه   یرمعمطا  یطت در هو یطز ؟ نکات إبهطام انگ است یرپذ یتهو یمعمار

 ؟[3]ثابت است یتیهو یدارا یمعمار یا؟ آهستند

داشطته   یانخود را ب یدمسئله فاحب نظران مختل  عقا ینرابطه با ا در

: ماهوم در نظر گرفته اند. بطور مثا  ینا یبرا یمختلا یهااند و مؤلاه

کطه   ی: او  کطارکرد یطرد گیدو کارکرد مهم در نظر م یتهو یبرا ینچل

به انسطان قطدرت    یتهو ی. به عبارتیدنام یصتشختوان آن را حس یم

را بخوانطد و   ی کند که بتواند محط یکمک م یدهد و به ویم یصتشخ

 یزو تمطا  یصحطس تشطخ   یعنی یتفاقد هو ی . اگر محکند ینیب یشپ

، ی محط  یتهو یبرا ینچ، کارکرد دوم لیستقابل خواندن ن ی باشد مح

 یزتم یتقابل یت، هورتاست. ازنظر راپاپو ی مح یتهو یعملکرد عاطا

از  یتیرا خصوفط  یطت اسطت. او هو  یگطر د صطر از عن یعنصر یصو تشخ

 یاتخصوفط  یطن . اکند ینم ییرمختل  تغ ی داند که در شرایم ی مح

، سطبک  یینطات ، تزشکل، ابعاد یرنظ ی مح یزیکیف یاتتواند خصوفیم

 یطا و  ی در محط  یخطاص جطار   یهطا  یطت فعال یطا و ... باشد  یساختمان

 یجطه نت حطی  م یطت . ول  معتقد اسطت کطه هو  ی مح یک یعملکردها

ظطاهر و   یطب ترک -1ابل سه مورد اسطت کطه عبطارت انطد از:     کنش متق

در  یممااه -3قابل مشاهده  یها یتعملکردها و فعال -2نماها  یکالبد

 .ی مح

برگرفتطه از   هطا هطا و اثر یطده ا یطزان را با م یاثر معمار یک یتهو معموال

روش بطا آنکطه از    ین. اسنجندیدر آن اثر م موجود یفرهنگ یهایژگیو

و گمراه کننطده   ینا کاف یبرخوردار است اما در جاها یفحت نسب یک

در کنطار توقط  در    یآثار معمطار  یتهو یبررس ی. هرگاه براشودیم یزن

مطد نظطر    یطز ، موضوع کارکرد آنها را نیفرهنگ یطیمح یراثم تنبرداش

-یو آنگاه م یممسئله بپرداز یابیرزتوانست به ا یم، بهتر خواهیمقرار ده

و  یططی مح یطراث کطه مسطتقل از م   یابیمب یترا با هو یآثار یحت یمتوان

 یندر تکو یدبا یزن یگریرو عوامل د ین. از امکان آن آثار باشد یفرهنگ

 ینتواند مهر ب یمداخله داشته باشد تا فقدان چنان مهم یمعمار یتهو

هستند که  ییعوامل همان ها ینا. زند یاثر معمار یتبر موجود یتیهو

مانطده و چطه    یبر جطا  یشینیانچه آنها که از پ یمعمار یتمام آثار واال

که  ییدارند و چه آنها یوندکه با گذشته پ ییآنها که معافرند و چه آنها

 یککنند به یامروز و فردا ارائه م یایاز دن یرا همچون نمود آوریفن 

، ، دانطش، افطالت ططرح   یبطایی : زرت اندازز آنها برخوردارند و عبااندازه ا

 .[3]جوهر طرح

 

 

 انسانی وابسته به هویت: هایاجتماع -2-4

هویت اجتماعی شهرها از طریق انجام تغییطرات متناسطب بطا نیازهطای     

یابطد. از ایطن رو   انسانی در تعامل با قابلیت های محی  کالبدی معنا می

فضطایی محطی  انسطانی    هویت هر مکان شهری و توسعه فضایی و غیطر  

توان بطه  پیوندهای ناگسستنی با خواسته های انسانی دارد. شهر را نمی

فورت تک ساختاری و تک بعدی و بطه دور از تاکطرات عمطوم جامعطه     

ساخت. بافت یک شهر نه فق  سند تاریخ آن است، بلکه سطند زنطدگی   

 .[4]اندهایی است که آن را ساخته اند و در آن زیستهانسان

 ر و تأثر هویت بر شاکله شهر و اجتماع:تأثی -2-4-1

شهرساز ساارش گیرنده از تمام اهالی شطهر اسطت و ناچطار اسطت     یک 

مطابق با خواسته های آنان فعالیطت کنطد، پطس نطاگزیر اسطت ذهطن و       

معارف خطود را باتوجطه بطه نیازهطا، سطلیقه هطا و اعتقادهطای سطاارش         

واقعطی، مجموعطه   دهد. اما از آنجا که ساارش دهنده دهندگان وفق می

رسطد در میطان   افراد یک جامعه و اعتقادهای آنها است، لذا به نظر مطی 

هنرها، شهرسازی غیر شخصی ترین و اجتماعی ترین هنطر باشطد زیطرا    

توان گاطت کطه   . لذا میبیش از هر هنر دیگری نماینده یک تمدن است

انسان به طراحی شهری اگرچه با نگره فرهنگ مبنا در توسعه فضاهای 

شهری در تباین نیست اما تالش خود را جهطت دسطتیابی بطه محیططی     

هطا و  بهتر بر مبنای بنیادی تطرن رفتارهطای انسطانی کطه همانطا انگیطزه      

 .[4]نیازهای اجتماعی اوست استوار ساخته است

 های اجتماعی بر هویت:تأثیر فضاها و محیط -2-4-2

مباحث در تئوری های محیطی نقش محی  در شکل دهی مهمترین 

رفتار اجتماعی انسان یا افطالحاً معنیگری محیطی است. آرایش به 

محی  کالبدی چگونگی رفتار انسان را به گونه ای جبری بیان می کند. 

در امکان گرایی محیطی توانش های محی  کالبدی امکانات و 

آورد که در قالب آن مردم این امکان را محدودیت هایی را فراهم می

شده گزینش نمایند. نقش توانش های ارائه  خواهند یافت تا خود از

علوم رفتاری در طراحی محیطی معتقد است که محی  های کالبدی 

توانند بازدارنده و یا تسهیل همانا قرارگاه های رفتاری هستند که می

کننده رفتارهای مردم شوند اما به هیچ وجه تعیین کننده رفتارها 

انسانی است که تعیین کننده  نیستند، زیرا این انگیزه ها و نیازهای

 .[4]رفتار افراد اجتماع است
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 عوامل تشکیل دهنده هویت شهر: -2-4-3

تواند ارتباط دو سویه هویت دهنده شهر میارتباط بین عوامل 

ماهوم ندارد. بنابراین زمانی که باشد. شهر بدون عامل انسانی 

فحبت از شهر می شود فحبت از تعامل های انسانی است. 

ان با انسان، انسان با محی  و انسان با شهر. به همین تعامالت انس

دلیل، عوامل تشکیل دهنده هویت شهر، هویت انسان را نیز شکل 

شود، حافظه دهد و یکی از عنافری که انسان با آن تعری  میمی

است. شهر نیز دارای حافظه است. شهر فاقد حافظه تاریخی 

 .[2]شهری دارای هویت نیست

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 [2(: عوامل تشکیل دهنده هویت شهری]6نمودار)     

 

 : راه حل های پیشنهادی -3

 ؟ یدرس یتهو یهدر سا یدارپا یبا معمار یکرد تا به جامعه ا یدچه با

ند و نسطبت بطه آن   داشطته باشط   یتکطه مطردمش از آن رضطا    یا جامعه

اسطت کطه آنچطه را کطه از      ینکار ممکن ا ین؟ کمتراحساس تعلق کنند

 یبعطد  یقابل انتقا  به نسطل هطا   یمانده است به دانش یمانگذشته برا

 یدنرس یگذشته خود برا یمآنکه با استااده از مااه یعنی، یمکن یلتبد

زمان خطود   ی یشه، به اندیو اگر به درست یمکن شتال یدجد یتیبه هو

، دارد شانیا یدر گذشته  یشهخواهند ساخت که ر یتیمسل  شوند هو

بطه   یگطر د ییو از سطو  [4]بینطد یکنطد و فطردا را مط   یم یدر حا  زندگ

جامعطه   یازهای، شناخت نیشهر یافو  شکل دهنده فضاها ییشناسا

 یمعمطار  یطدار جامعه به نظطام پا  یفرهنگ یو شناخت ارزش ها یانسان

 یطد با یندفرا ینا یجادبه منظور ا ینبنابرا .[2]یشیدشهر معافر اند یبرا

. پرداخطت  یطت با توجه به بعد هو یطیمح یستز یها ینهو به زمپاسخگ

  و فقط  بطه شطناخت انسطانها     فقط  یدبا یدارپا یبه معمار یدنرس یبرا

، چطه هسطتند   ا کرد که بطه دنبط   یدگیآنها رس یتبه هو ید، باپرداخت

 یداریپا یطراح یمتوان یم یمآن فرد پرداخت یبه شناخت و بررس یوقت

بطه پاسطخ مثبطت     یبودن طرحمطان بسطتگ   یدارپاکه  یراز .یمداشته باش

و  یماز انسطان را نشناسط   یکطی  یاگر که حتط  آنها دارد یازهایدادن به ن

م در یبطه آنهطا پاسطخ دهط     یمتطوان ینم یمآن را متوجه نش یازهایتمام ن

 .نخواهد بود یدارپا یمانمعمار یجهنت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [نگارنده ] رسیدن به معماری پایدار (: روند2) نمودار              

 

 : یریگ یجهنت -4

 ی از معماران در خواست احترام به حااظطت از محط   یمعمار ینهزم در

در  یطدار و تجسطم ماهطوم توسطعه پا    یهبه عنوان افل اول یعیطب یستز

را در  یبطوم  یطت شطده کطه در افطل همطان هو     یمعمار یوندهایتمام پ

و  یطت و هو یمعمطار  ینتعطاد  بط   مربوط بطه  یدارپا ی. طراحیردگیبرم

 یسطت ز ی سازگار بطا محط   یستز ی از مح م، توسعه سالیستز ی مح

 یمعمطار  یطدار پا یطراح ینه. در زماست یشترب یو حت یتو هو یعیطب

 یازهطای پاسطخ بطه ن   یمناسب بطرا  ییکارا یجادا یالزم برا یتجامع یدبا

 یطدار پا تیسز ی در حاظ مح ینمتنوع انسان در نظر گرفته شود بنابرا

برسطد کطه    یتواقع یناگر انسان به ا. تاس یمسئله هسته ا یک یتهو

دسطت پیطدا کنطد و سطپس بطه       ابتدا به شناخت خود یدبا یطراح یبرا

 یطادی درسطت و بن  یطراح تواندیمدر نتیجه برسد  درک پیرامون خود

 یبطرا ،پردازد یانسان م یستیکه به چ یتهو ی طبق تعر، داشته باشد

 یانسطان پرداخطت تطا متوجطه شطد بطرا       یستیبه چ یدبا اریدپا یمعمار

هطا   یطاز دارد تا طبق آن ن یازن یزهاییبه چه چ یشانسان به آسا یدنرس

 هاشناخت نیاز شناخت انسان هویت انسان

توسعه 

 معماری پایدار

 طرح پایدار پاسخ مثبت

 چهارم گام پنجم گام ششم گام 

 گام او  دومگام  گام سوم

 شکل و

 محتوا،

 معنای

 شکل

 معماری شهری شهر

 ران با شهانس

 انسان با محی 

 انسان با انسان

 تعامالت انسانی

 عوامل تشکیل دهنده هویت شهری

هنر، زیبایی شناسی 

 در شهر

 حافظه تاریخی



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران6331، اردیبهشت ماه، 3

در نتیجه طراحطی   .خود را داشته باشد یداریتا پا یردفورت گ یطراح

قبل از اینکه به هر چیزی معطوف باشد به بینش افراد نسبت بطه درک  

در واق  انسطان دارای هویطت، خانطه و    . ون به هستی مرتب  استخودش

خطویش اسطت و    سازد که حافل عقاید و تاکراتشهری برای خود می

کالبد و پوسته شهرش دارای روح است، روحی که بر سازنده شطهر نیطز   

 [.4کند]حاکم است و با رشد این روح، کالبد شهر نیز رشد می

 سپاسگزاری

ر عسل زند داودی که با با تشکر از استاد فرهیخته سرکار خانم دکت

همت بلند و شور و اشتیاق وف  نشدنی، تجربیات و دانش خود را در 

هنر انسان بودن به ما آموخت، تا گوهر ناس را به اخالق، دانش و علم 

 برشتیم.
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