
 

 

 
wwwCAUP.ir         1 

 
 "و معماری نرهعلمی  معماری قطب تاثیر هویت در طراحیبررسی  "

 

 
 سهیال سیاح جاوید 2و1، شبنم اکبری نامدار 2

 واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران.  گروه معماری، -1

.گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران -2  
 

Email: sayahjavidsoheila@yahoo.com   
Namdar@iaut.ac.ir   

 

 ه:خالص

 

ر این . بدارای ویژگی های ذاتی، پویا و تدریجی استبین آنها که تفاوت سرزمین های مختلف و  معماریبا توجه به  

شامل انسان و که  با بررسی و تحلیل هویت و تأثیر آن در معماریرا در معماری مشاهده کرد.  هویتاساس می توان تاثیر 
لزوم توجه بیشتر معماران به  کاف بین زمان گذشته و حال و فرسایش فرهنگ بومی،ش باشد. مکان و زمان می باورهایش،

یابد و عدم توجه به های گذشته و احترام به حال معنا مییت درحفظ ارزشهو کند. کالبد معماری بومی را ایجاب می

 انسان، در این پژوهش ابتدا به بررسی تعاریف هویت،.کند گذشته و البته معماری بومی نوعی بی هویتی را ایجاد می

پرداخته و معماری قطب علمی هنر سپس بررسی تأثیر هویت در ، معماری بومی، معماری با هویت، قطب علمی  معماری،
تحلیلی، با ابزار کتابخانه ای شامل مطالعات کتب، مجالت، سایت های اینترنتی  -پژوهش از روش توصیفیدر این  می شود.

در نهایت با الگو قرار می باشد. جامعه آماری شامل دو نمونه از دانشگاه ها هنر و معماری ساخته شده استفاده شده است. 

با نگاه به ی دیروز و با هویتی امروزی خلق می شوند. توجه به نیازهای امروزی، آثاری تحت سیطرهدادن معماری بومی و  
عناصر تاثیرگذار هویت جامعه در معماری آن می توان ارتباط  تنگاتنگ بین بنا و هویت و بالطبع آن بنا و انسان را به 

 وضوح مشاهده کرد.

 .قطب علمیمعماری با هویت،  معماری بومی، ان،مک و زمان انسان، هویت،کلمات کلیدی:    
 

 

 :مقدمه -1

هنر، لطیف ترین و ظریف ترین تجلی ادراک هنرمند و جلوه و تجلی صورت جهان هستی است که از عوامل برتر 

 (.54: ص 1631اصلی و خیال برتر هنرمند سرچشمه گرفته است )غزالی، 

اعمال انسانی است. هنر مجموعه فعالیت های خالق انسانی ی  هنر بیان یک کمال مطلوب زیباشناسانه و وسیله
شامل تمام روش هایی است برای  بلکه بیان آن است.، برای بیان همین آثار زیباشناسانه است هنر تقلید طبیعت نیست

: 1791 )روبر، ادبیات و شعر سینما، موسیقی، رقص، عکاسی، مجسمه سازی، نقاشی، هنر معماری، بیان زیبایی مانند:

 .(131: ص 1610، )نوالی هنرمندان سعی کرده اند به قلب زندگی راه یابند و آن را برهنه و بی دریغ نشان دهند (.109ص
 که می شود، چرا ادراک سنتی بناهای بستر در تنها که می زند رقم ارزشهایی همان را معماری فرهنگی هویت

 و نبود چنین اگر که متصور شود آنها بر کالبدی و بپروراند خویش در را ارزشها تا می گیرد شکل دلیل آن به معماری

 و نمی نمود. معماری خاک و مشتی خشت از بیشتر کهن ابنیه معماری می نمود، ارزش فاقد ایرانی سنتی معماری

mailto:%20sayahjavidsoheila@yahoo.com
mailto:Namdar@iaut.ac.ir
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خش ب هویت عنصری اساس این بر و دارد پاس خویش درون در را فرهنگی ارزشهای کهن تا رسالتی است واجد شهرسازی،

 و مشاهده می شود )حبیب جهان معماری آثار در معماری و فرهنگ همگونی شود، چنانچه شمرده فرهنگی ساختار در
  (.14: 1619همکاران، 

هویت شرط الزم زندگی اجتماعی است و بدون چارچوبی برای تعیین هویت اجتماعی، انسان ها نمی توانند به 

 در واقع بدون هویت اجتماعی، جامعه ای وجود نخواهد داشت. ط برقرار کنند.صورتی معنادار و پایدار با یکدیگر ارتبا

بنابراین بحران هویت و معنا زندگی اجتماعی را به صورتی جدی مختل می کند و افراد و گروه ها ناچارند این بحران را حل 
 (.851ص: 1616)گل محمدی، کنند. بی گمان بازسازی هویت تنها راه انجام این مهم است

های انسان در دنیای پیرامونش امکان پذیر است و هدف معماری را درک فعالیت شناخت محیط و معماری تنها با 

ی معمار، پس معماری بازتاب کالبدی زندگی بشری است ای انسانی در درون شکل کالبدی دانست.توان ایجاد انگارهمی
معماری بومی با آنکه در طول تاریخ، . (49:1615)ربوبی، اشدابطه با معماری گذشته بتواند بی رامروز و فردای ما نمی

روحیه و  دستخوش دگرگون کننده بوده است ولی توانسته هویت ویژه خود را حفظ کند و نمایانگر آداب و رسوم،

و رهنگ بزرگترین نیاز جامعه بشری (. ف71:1615)دادخواه، ذوق و سلیقه و هنر آنان باشد اندیشه و عقیده، احساسات،

 ها، بازیابی و تکامل همه توانایی فرهنگ بستر باز تعریف، باشد.نشاط و تداوم حیات جوامع بشری می  عامل اصلی پویایی،
 (.835: ص 1613 )صالحی امیری، های بشری استو نماد ها اسطوره ها،هنجارها، سنت باورها، ا،هویه ه ها، ارزش

 

 

 بیان مسأله: -2

 

پیوسته به سنت . تخصص در آمده است نوعی از صنعت و در جامعه به صورت تجارت، آنجا که هنر و معماریاز 

 باشد می )هنرمندان( رکن اصلی تکامل عبارت است از قدرت جمع و الهام بخشی به این قشر خاص خود پشت کرده است،
ی است. توجه به سنت؛در هنرو معمار ی وصول به مرحله نوین در نوسازی جامعه و به همین سان نوساز جمع، که هدف از

باشد اقدامی است قابل تعمل و  معنی عام توجه به هویت هنر که عامل اساسی الهام بخشی و البته پیشرفت هنر می

پیگیری که باعث انسجام قدرت هنر و تاثیرگذاری هر چه خواهد بود. بر این اساس در این مقاله به بررسی تاثیر هویت در 
آموزشی هنر و معماری پرداخته شده است که به بررسی دو نمونه از پروژه های اجرا شده  طراحی معماری قطب علمی و

 پرداخته شده است.
 

 نگارنده(بناهای بررسی شده)منبع پردازش : 1شماره  جدول

 سال عنوان پروژه شهر/کشور توضیحات عکس

 :نمای خارجی1شکل
 

پروژه های هنر و معماری و طراحی، 

های نواری، نوارهای دیوارهای بتونی، پی 
چوبی و پالت های طبیعی فضاهای داخلی 

را مشخص می کنند که از لحاظ شکل و 

اندازه متفاوتند. این طرح پیشنهاد می کند 

 مدارس هنر قوه خالقیت خود را باال برند.

 -نانیانگ

 سنگاپور
 

 دانشگاه

 کنولوژی ت

)مدرسه معماری 

 سنگاپور(

1779 
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 :نمای خارجی8شکل

 

پروژه موزه است که به تقابل پویا اولین 
بین هنر و علم اختصاص داده شده . 

طراحی دایره شکل آن شامل ده زبانه می 

ایجاد شکل باشد که مانند سازه هایی برای 

 .گل لوتوس گسترش یافته

موزه هنر و علم  سنگاپور
 سنگاپور

8011 

 

 

 اهداف تحقیق: -3
 

 .و معماری نرقطب علمی هتأثیر هویت در طراحی معماری  -
 .و معماری قطب علمی هنر شناخت عناصر هویت ساز و تأثیر آن بر طراحی -

 

 

 سواالت تحقیق: -4

 

 چگونه می تواند باشد؟ و معماری قطب علمی هنرتأثیر هویت در طراحی معماری -

 تأثیر عناصر هویت ساز بر طراحی قطب علمی هنر چگونه می باشد؟ -
 
 

 روش تحقیق: -5
 

تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای شامل مطالعات  -با استفاده از روش تحقیق توصیفی قیقدر این تح

 مجالت و مقاالت در جستجوی هویت برای ارتقای کیفیت طراحی می باشد. کتب،

 
 

 عاریف:ت -6
 

معماری  بوم، ،هویت با معماریِ معماری، در این قسمت ابتدا به تعریف و دیدگاه های مختلف واژه های هویت،

 پرداخته می شود. 1پرداخته می شود سپس به بررسی بناهای نام برده شده در جدول شماره  هنر  قطب علمی، بومی،

 

 هویت: -6-1
 

 لذا معنی وجود و هستی را بر می آورد. هویت به ذات مطلق خداوند اطالق می شود. در ادبیات عرفانی ایران،
آنچه را که موجب شناسایی » نگ معینهکند و فر یاد می1 «مل بر صفات جوهریمشت» فرهنگ عمید در مدخل هویت از

هویت را کیستی و چیستی شخص می واژه نامه آکسفورد  کند. را به عنوان تعریف هویت ذکر می2 «شخص یا شیئی باشد

 (oxford,2008). داند

                                                 
 «.هویت»فرهنگ فارسی عمید،لوح فشرده،ذیل -1 

 «.هویت»فرهنگ فارسی معین،لوح فشرده،ذیل -8 
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چیزی از پیش  ویت در ارتباط با انسان،ه .به شناخت مرز خود از دیگری است و به زندگی معنا می بخشدپس هویت معطوف 

 بلکه همیشه ساخته و نوع به نوع می باشد. موجود نمی باشد،
 

 برخی از دیدگاه ها در مورد هویت، هویت مکان، هویت محیط) مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(.: 2جدول شماره 

 نظریه پرداز دیدگاه

 و به اعتبار تشخص، حقیقت گویند؛ ست به اعتبار تحقق،به آن ا آنچه را شیئیت شییء»: فصوص الحکمدر 
 (.114: ص1694)سجادی، «هویت گویند

 قیصری داوود

و به معنای فیض رسان به دایره  «هویت ساریه» هویت را همه موجودات را ممکن الوجود و نسبی می داند،
 .(1694 )سجادی، ممکنات دانسته است

 مالصدرا

آنجا که رایت آن را چیزی می دانست که به  نامیده شده است. «سبک» عنادر روزگارانی هویت با این م

 (.60:ص 1698، )رایت یز می شودااز باقی متم» هر موجودی به سبب داشتن  واسطه اش،

 لوید رایت

 استورات هال . (11: ص 1619ی، )قطب روند در حال شدن می داند که شناسنامه و عامل شناخته شدن استهویت را 

: صص 1618، )تاجیک «و مرتبط ساختن خود با چیزی یا کسی دیگر است. افراد، ت طبقه بندی اشیاهوی»

8-11). 

 چارلز جنکز

 و تفاوت با انسانهایی که مثل ما نیستند تشابه با انسانهایی مثل ما، شود هویت از طریق تشابه ارزیابی می

 .(68: ص 1616ی، )میر مقتدائ

کاترین 

 وودوارد

شناسد سازد،مکانی است که خود را با آن میصیت وجودی هر انسان که هویت فردی او را میبخشی از شخ
داند و آن را بخشی کند،خود را متصل به آن میهنگامی که راجع به خود فکر می شناساند.و به دیگران می

 .(4: ص 1610، )رضا زاده شمارداز خود می

 رضازاده

ی است که باعث بازشناخت یک مکان و خوانایی محیط می شود و هویت همان تفاوت های کوچک و بزرگ

 (.11: ص 1619ی، )قطب حس دلبستگی محیط را بوجود می آورد

 والتر بور

 

 

 معماری: -6-2
 

معمار یعنی بسیار عمارت کننده و این صیغه مبالغه است چنانکه منعام به معنی فردی بسیار عمارت، آنکه عمارت 

  (.81115ص  ،ادهخد) الی گرددکند و موجب رونق و تع
 

 برخی از دیدگاه ها در مورد معماری) مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(.: 3جدول شماره 

 پردازنظریه دیدگاه

در روند شکل گیری معماری عوامل گوناگونی مانند اقلیم، عملکرد، مصالح و فنون، نیروی انسانی، 

یر می گذارند. در کنار روند تأثیرگذاری عوامل مادی، فیزیکی، بر کالبد نهایی تأث اقتصاد ساختمان و ... 
اقلیمی، شکل و فضای بنا در بعد فرهنگی، تمثیلی و هنری، باید ازکلیه آرمان ها و ارزش  -محیطی

 (.109: ص 1691های یک جامعه برخوردار باشد )دیبا، 

 داراب دیبا

ی)چند بعدی( است، به گفته آلوار آلتو: معماری، به طور قطع و یقین، نظامی فراگیر و چند ساحت

معماری، پدیده ای است مرکب که عمالً تمام زمینه های فعالیت بشری را تحت پوشش قرار می دهد. 

 .(1611 ،نتونی آنتونیادسآ) معماری نه تنها نوعی حرفه و هنر است، بلکه بیانی از ذهنیت نیز هست

 سی آنتونی، نیادس

 آنتو
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 گالواندویل الو و پله (.1614، )فالمکی زش هایی را به وسیله ی سیستمی از عالئم بصری بیان می کندمعماری ایده ها و ار

معماری رزمگاه راستین معنویت است. معماری تاریخ اعصار را نوشته و بدان ها نام داده است. معماری 

خویش است.  به زمان خود وابسته است. معماری تبلور ساختار درونی خویش، گشایش بطیئ صورت
 .(1615، )رحیم زاده علت وابستگی محکم فناوری و معماری همین است

 میس وانده روهه

 

 

 بوم: -6-3

 

برده " ه معنایب "verna " گرفته شده است. "خودی و بومی"به معنی "vernaclus"لغت بومی از ریشه التین

به عنوان نحوه اسلوب بیان یک گروه یا اجتماع اشاره به اصطالح بومی  باشد. یا برده متولد شده در همان محل می "بومی
 .Dictionary، (2010) شده است

 

 

 )معماری با هویت(: معماری بومی -6-4

 

های  اینها، مترادف، تکلیف، معماری بدیهه سازمعماری عامیانه، معماری بومی، معماری سنتی، معماری بی
بوم بار مکانی دارد  ای خاص تعلق دارد. ناحیهمعماری به سرزمین و ع این نو(. 95: ص 1614ی، )فالمک معماری بومی است

 (.ص 880معین،) شود و محدوده مشخص شده ای از مکان را که دارای مرزی معین است شامل می
 

 )مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(.بومی، معماری با هویت  برخی از دیدگاه ها در مورد معماری: 4جدول شماره 

 پردازه ینظر دیدگاه

شود که مرتبط و وابسته به های دیگر انسانی را شامل میها و همه ساختمان سکونتگاه معماری بومی،

های سنتی استفاده  در این معماری از تکنولوژی باشد.های محیطی و منابع در دسترس می محتوا و زمینه

 روش اقتصاد، ها،و سازگاری با ارزش های خاصشده و همه فرم های معماری بومی برای پاسخگویی به نیاز
 p.ii،1779،.(oliverساخته شده اند ) که آن را تولید کرده است، های زندگی و فرهنگی

 پاول الیور

می  و مرتبط با مکان دارای ایده های سنتی بوده دائمی بوده و حالت موقتی ندارند،، ای بومیساختمان ه
 Brunskill).،27،1998) راه با تفکر و احساس هستندباشند و نیز بیان کننده ساخت و ساز هم

رونالد 
 برانسکیل

زمانی  متعلق به یک گونه مرسوم و معمول در یک منطقه مشخص و با یک برهه، های بومی ساختمان
ساختمان با ساختمان های  بومی بودن به سبب وجود کیفیات مشترکی است که یک باشند. مشخص می

 .Mercer,1975,1)) دیگر دارد

 مرسر

زاییده شده و  )مردمی( ای است که از معماری عامیانهوش طراحی عمومیت یافتهرمعماری بومی یک 
در ارتباط با اقلیم به حساب آورد که در  معین توان آن را شکل پیشرفته معماری طبیعی یک خطهمی

معماری بومی به  را دارد.گردد و ماهیت خاص خود مواد و مصالح بیان می فرهنگ، ارتباط با اقلیم،

شود و در این معماری مقیاس یک عامل بسیار مهم و درستی بومی بیان شده محدود می چیزهایی که به
 (Allsopp,1997,8). با محیط همساز است معماری بومی با مردم همزاد و تعیین کننده است.

 بروس آلوپ

ای که فرهنگی و تاریخی بافت زمینه محیطی،معماری بومی گرایش دارد به اینکه در طول زمان محتوای 

 .(Holm,2006,201-260) در آن وجود دارد منعکس کند

 ایوان هلم

های محیطی و معماری بومی یک روش فعالیت درون شرایط موجود است و سعی در تحقق پذیری نیاز  تیوران
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 (Turan,1990,114).د ها را دارفرهنگی یک گروه خاص از انسان

بیش از همه به مکان و فرهنگ مکانی ، داندمی را شاخه ای دیگر از معماری مبتنی بر سنت میمعماری بو

مشترک سازمان یابی فضا در این معماری ضمن بهره وری از اصول  ند.که بر آن قرار گرفته تکیه می ک
مکان خود را  لهجه معماری مختصر ها،ها و دهنهپوشش نما کاربرد مصالح بوم آورد، ترکیب و آرایش فضا،

 (.33: ص 1611ی، )حائر کندحفظ می

 حائری

مکانی دانست که با انتخاب و استفاده از  هایمعماری بومی را هموار کردن طبیعت برای پاسخگویی به نیاز
 (.45: ص 1615ر، )مهریا مقدورات هر سرزمینی پدید آمده است

 محمد مهریار

 
 

 هنر: -6-5
 

بردارد و نمود آن صاحب هنر  می است که هشیاری و فراست و فضل و دانش را دربه معنی آن درجه از کمال آد

 )معین(. فضل، کار برجسته و نمایان. (1478: ص 1699ا، دهخد) نماید را برتر از دیگران می
 

 برخی از دیدگاه ها در مورد هنر) مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(.: 5جدول شماره 

 پردازنظریه دیدگاه

طیف ترین و ظریف ترین تجلی ادراک هنرمند و جلوه و تجلی صورت جهان هستی است که از ل هنر،

 (.54: ص 1631)غزالی،  عوامل برتر اصلی و خیال برتر هنرمند سرچشمه گرفته است

 محمد غزالی

اعمال انسانی است. هنر مجموعه فعالیت های خالق ی  هنر بیان یک کمال مطلوب زیباشناسانه و وسیله

شامل تمام  بلکه بیان آن است.، انی برای بیان همین آثار زیباشناسانه است هنر تقلید طبیعت نیستانس

 موسیقی، رقص، عکاسی، مجسمه سازی، نقاشی، هنر معماری، روش هایی است برای بیان زیبایی مانند:
  (.109ص: 1791 )روبر، ادبیات و شعر سینما،

 پل روبر

 
 

 قطب علمی: -6-6
 

کرده، سپس به معنی  از دو کلمه مجزا تشکیل شده باید ابتدا معانی هر یک را بیانغوی این کلمه که لدر معنای 

 .علمی -8قطب  -1دو کلمه عبارت اند از:  .ترکیبی آن واصل شد

در لغت نامه فرهنگ  برای این کلمه معانی مختلفی وجود دارد اما معنی که پردازنده در نظر دارد، قطب: -1

 مکانی که فعالیت خاصی در آن زیاد یا متمرکز باشد: قطب صنعتی باشد: ه بدین شرح میک عمید درج شده
  (.1617عمید، )

اشیاء  صفتی که موجب تمیز عبارت است از علم، » یعنی دانش و متکلمان گویند: )به کسر عین( علم علمی: -8

 (. 485فرهنگ علوم فلسفی و کالمی ص) «از یکدیگر می شود

 

 خی از دیدگاه ها در مورد اهمیت علم و آموزش) مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(.بر: 6جدول شماره 

 پردازنظریه دیدگاه

اقرأ باسم ربک الذی خلق* خلق االنسان من علق* اقرأ و ربک االکرم* الذی علم بالقلم* علم االنسان »
آفرید، بخوان که پروردگارت بخوان به نام پروردگارت که آفرید، انسان را از خون بسته ای  «مالم یعلم؛

 قرآن کریم
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 (.4-1علق/(.از همه کریم تر است، همان که به وسیله قلم آموخت، به انسان آنچه نمی دانست آموخت

صبح کن و روزت را بگذران که یا عالم باشی یا علم آموز، بپرهیز از اینکه عمرت در لذائذ غفلت زا و 

 (.166ص مشکوةاالنوار ،)  کامجوئیهای زیانبخش سپری گردد

 رسول اکرم )ص(

کند و برای نیل  شود توجه خود را بنفس خویش افزون می به هر نسبت که دانش آدمی زیادتر می

 .(615ص غررالحکم ،) اندازد بسعادت و صالح سعی و کوشش خود را بکار می

 (امام علی )ع

و نه از لحاظ زمان و نه از لحاظ مکان علم فریضه ای است که نه از لحاظ متعلم و نه از لحاظ معلم 

 .(843،849،841 : صص1631مطهری،  ) محدودیت ندارد

 شهید مطهری

 بتهوفن .سازدهم مربوط میها را بهترین و بزرگوارترین انسانو دانش، برگزیدههنر

 سقراط .جامعه زمانی حکمت و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد
 

 

 بندی تعاریف و دیدگاه ها: جمع -7
 

 زیر را بیان کرد:مطالب می توان بررسی پروژه ها با توجه بهتعاریف و دیدگاه ها  قبل از

این هویتی است که به وجود  و انعکاس آرزو های جامعه و به خصوص صاحبان خود است. گویدمعماری دروغ نمی
 .(1697زاده،)تقی  خوب باشد یا بد خواه زشت باشد خواه زیبا، آمده؛

در این  تعلق یا عدم تعلق آن به هویت جمعی و پایدار است. دهد، هویت جلوه می هویت یا بی آنچه اثری را با

 همچون یک بنای تاریخی در یک بافت تاریخی، اثری است که هویت آن در راستای هویت جمعی باشد،، اثر با هویت نگاه،
)زارع  نای مدرن در یک بافت تاریخیمانند یک ب تعارض با هویت جمع باشد، هویت اثری است که هویت آن در و اثر بی

 (.1678سکاچائی و همکاران،

در حالی که نه تنها در تقابل با هم نیستند بلکه الزم  گردد. در بسیاری موارد هویت متضاد با نوآوری قلمداد می

مطابق و هویت بخش گذشته  به همراه تجلی هنگی های اصیل و فر پذیرش اصول و ارزش نوگرایی مطلوب،» ند.یکدیگر
 «باشدمی های فرهنگی جامعه ندارد،مدن ها وارد شده و تزاحم با ارزش نیاز انسان و نیز بومی نمودن هر آنچه که از سایر ت

 .(70: ص 1697ه، زاد)تقی

در  ی بنا،ای تمییز دهندهه ی معماری و مولفه انسان مولف و شناسنده شناسی هویت بر آمد، چنانچه از واژه
 باشند زمان و مکان ظرف حاوی محتوای عالم پدیدار می بنابر نظر اندیشمندان، باشند.تبیین هویت معماری موثر می

(Schuon,1981) (.1619یابد )حبیبی، در طول زمان و مکان می –از جمله معماری او  -های انسانی و فعالیت  

ی طوالنی اندیشه نگی و اجتماعی است که حاصل سالهاور تاریخ و تمدن فرهتبل هویت معماری نشان دهنده

توجه به هویت معماری بومی باعث افزایش هویت در طرح ها خواهد شد که توسط  ورزی و تالش گوناگون انسانی است.
شرایط  اشته باشد.رسد و روشن است که باید منطقه به منطقه و شهر به شهر تفاوت هایی د مهندسین معمار به عرصه می

اقلیمی و فرهنگی هر منطقه در طراحی معماری بناهای آن منطقه باید به صورت جدی توسط جامعه معماران در نظر 

در ها  توان گفت که معماری بومی ایران دارای ارزش هایی است که بعضی از این ارزش به طور کلی می گرفته شود.

 باشند.می  معماری امروزی قابل تکرار 
 بررسی پروژه ها: -8

 

 بیان مساله پرداخته می شود.در  در این بند به بررسی نمونه های معرفی شده

 

http://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%81%D9%86
http://rahpoo.com/?spkPath=Socrates
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 مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(.) دانشگاه تکنولوژی نانیانگ در سنگاپور یپروژهبررسی : 7جدول شماره 

 سنگاپوردانشگاه تکنولوژی نانیانگ  نام پروژه:

یخ، هند و چین فرهنگ دو شریک تجاری برجسته ی مالزی در طول تار، تاریخی ماالییفرهنگ  فرهنگ کشور مالزی:

هر یک از این قبایل سنت و فرهنگ خود را حفظ می کنند اما برای ایجاد میراث منحصر به فرد مالزی با هم  اشاره کرد.
 .مخلوط شده اند

ی را دنبال می کند و کار او به منزله یک کوشش در معماری، آزادی و استقالل رشته پژوهش پیتر آیزنمنتئوری های 

دائم به سوی فرم آزاد از تمام لحاظ است؛ تالشی که درک آن برای بسیاری از افراد مشکل است. تجزیه کردن فرم 
آیزنمن از یک سری ساختار شبکه ای استفاده می کند که ایده اصلی او را سامان .معماری از دیدگاه علمی و نظری است

 .می دهد

توسط دو کمان ، فرم کلی ساختمان .ساختمان مدرسه هنر کال بر اساس تفکر سبز و پایدار طراحی شده است: اویژگی ه

که به تدریج شیب گرفته اند و توسط کمان سوم کوچک تری قطع شده اند، شکل گرفته است. سقف های منحنی با 

 دنرد و مانند مجسمه ای متواضع در لرد زیباشناسانه داچمن متراکم پوشانده شده اند. این کمان در عین اینکه کارک

، اعتبار زیست محیطی ساختمان را هم باال برده اند و با توخه به شرایط اقلیمی اسکیپ منطقه خوش نشسته است
جناح چپ  .منطقه و آب و همای گرم و مرطوب کارکرد موثری در تنظیم شرایط محیطی داخل ساختمان داشته است

مینار ، فضاهای گالری ، کالس ها و کتابخانه قرار دارد و در سمت راست ، دفاتر و فضاهای استودیو و اتاق های س

جداره حیاط مرکزی داخلی جداره ای شفاف طراحی شده که نور طبیعی را در طول روز به داخل  .ادیتوریوم قرار دارد
وب را به داخل می تاباند . این جداره ها در جنو می تاباند و به دلیل جهت گیری خاص ساختمان نور مطبوع شمال 

جهت های شمالی و جنوبی قرار گرفته اند و به دلبازی داخل ساختمان کمک می کنند. پنجره ها به سمت منظره 

به طور کلی فضاهای داخلی  .طبیعی باز می شوند و دیدی فوق العاده را از داخل ساختمان به بیرون به وجود می آورند

طراحی شده تا همه چیز برای ایجاد فضایی مناسب برای یک مدرسه هنر در دل دانشگاهی معتبر فراهم به گونه ای 
 .باشد

کانسپت طراحی معماری داخلی ساختمان ، چنان که طراحان گفته اند دستیابی غیر خطی به مفهوم  ایده و هدف طرح:
یجاد محیط و محیط مساعد برای اکتشاف و آموزش هنر بوده است. معماری مختص این محل به تکمیل زیبایی و ا

طراحی ساختمان سیستم سنتی آموزش  .فرم و شکل خاص را می دهد تبادل ایده هایی برای دانشجویان هنر و طراحی،

 وپرورش با معلم ودانشجو را به

 چالش کشیده است.

 تصاویر
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 مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(.)  پورموزه هنر و علم سنگای پروژهبررسی : 8جدول شماره 

 موزه هنر و علم سنگاپوری پروژه

 .باشدچند دهه است از پیشروان طراحی سبز میکار موشه سفیدی،  سبک

گالری روشن است و هر فرم برگ مانند آن دارای  81این موزه تندیس گون، در کل شامل  های ساختاری پروژه:ویژگی

می باشد که نور روز را در این محیط بسته وارد می کند. در این موزه سه سطح مجزا وجود دارد  پنجره های سقفی گسترده
 ن و باالیی به هم متصل می شوند. طبقات باالیی موزهکه با آسانسورهای بزرگ و پله برقی های متعدد طبقات همکف، زیری

سازه ی  های داخلی آن مشاهده کرد.توان در اتاقشود را میکه از بیرون دیده می "کف دست "یا  "گل نیلوفر "حالت 

، یک سازه ی شبکه ای متری خط آسمان شهر را می شکافد 30نامتقارن این بنا که از سوی آروپ طراحی شده و تا ارتفاع 

 است. پیچیده ی فوالدی تقویت شده است . پوسته ی بیرونی ساختمان باالیاف فایبر گالس ساخته شده

 "گل نیلوفر"طراحی دایره شکل آن شامل ده زبانه می باشد که مانند سازه هایی برای ایجاد شکل  ایده و هدف طرح:

می باشد که با برخورداری از  "دست خوش آمدگویی سنگاپور"گسترش یافته است. طراحی این موزه به نوعی مفهومی از 
خود القا کند.  هدف طراحان موزه تلفیق هنر ده انگشت می تواند نمای چرخشی و در عین حال جذابی را به فضای اطراف 

 .و علم در کنار یکدیگر بوده است

 تصاویر

    
 

 

همانطور که گفته شد معماری با هویت معماری است که به بوم و معماری بومی توجه و با فرهنگ و سنت هر 
 می توان گفت: با بررسی دو نمونه موردی  منطقه همخوانی داشته باشد؛

 ی بناها طبق اقلیم و بیانی متفاوت)همخوان با محیط(.فرم کل -

 تاکید بر رعایت اصول عمرانی و معماری در ساختار و اسکلت. -

استفاده از خالقیت در فرمهای هندسی و ایجاد اجزایی تازه و متنوع با رعایت اصول مربوط به  -
 بستر طرح.

 یازهای انسانی )انسان محوری(.توجه به کارکردها و ایجاد فضایی مناسب برای آنها و تامین ن -

 توجه به خلق خوی کابران )باورهای انسانی(. -

 نورپردازی جز اصول اساسی. -

 ارتباط پویا بین درون و بیرون. -

 باشند.اصول اساسی طراحی معماری با هویت در  عصر حاضر می
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 نتیجه گیری: -9

زمان، مکان، انسان و باورهایش به  این اساساشد. بر تاثیرگذار می بآن  معماریفرهنگ هر جامعه در  با توجه به اینکه

های انسانی از جمله  های تاثیرگذار در هویت آن جامعه و معماریش می باشد. در نظر اندیشمندان، فعالیتعنوان مولفه 

ر منطقه هایی که در گذشته هویت خاص به هیابند. مولفه معماری در طول زمان و در مکان، تحت تاثیر انسان معنا می

با توجه به تفاوت فرهنگ . توجه به معماری بومی است های انجام شده، داللت،طبق اس به این عوامل بخشیده و توجه
و  انواع نمادها، هااستفاده از خالقیتجوامع مختلف که از عوامل تأثیرگذار بر هویت می باشدکه از نکات مهم آن می توان به 

ای، مفاهیم دهندهدرست چنین اجزای تشکیلو ترکیب  تلفیقرا نام برد که با  با کالبد تعاملی متناسب میان روح و معنا

 در طراحی جهات حصول به معماری با انجامد.و آئینی را حفظ کرده و به ایجاد وحدت و معنویت در معماری می فرهنگی
آثاری تحت  توجه به نیازهای امروزی،بومی و  با الگو قرار دادن معماریدر نهایت  هویت توجه به معماری بومی الزامی است.

در معماری آن می توان ارتباط   هویت جامعهبا نگاه به عناصر تاثیرگذار می شوند.  ی دیروز و با هویتی امروزی خلقسیطره

 مشاهده کرد.بنا و انسان را به وضوح و بالطبع آن بین بنا و هویت تنگاتنگ 
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، ترجمه فرح حبیب، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم «عماری و هویتم. »1619ابل،کریس.  -

 تحقیقات تهران.

آمدی، عبدالواحد بن ". غررالحکم و دررالحکم، نوشته علی ابن ابی طالب، گرد آورنده -آمدی، عبدالواحد بن محمد. -
 و مصحح مهدی رجایی، قم: دارالکتاب االسالمی. "محمد

. بوطیقای معماری )آفرینش در معماری( تئوری طراحی: راهبردهای محسوس به سوی 1611نیادس. آنتونی آنتو -
 ت سروش.، تهران: انتشارااحمدرضا آیخالقیت معماری، ترجمه 

 .1615، تهران: فرهنگ گفتمان،«روایت غیرت و هویت میان ایرانیان. »1618تاجیک، محمدرضا.  -

 .1697،9هنرهای زیبا، شماره ،«رابطه هویت سنت معماری ایران با مدرنیسم و نوگرائی. »1697تقی زاده، محمد.  -
 ، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی."نقش فضا در معماری ایران". 1611حائری مازندرانی، م. -

 هویت هویت یا تابع شهر هویت) کالبد شهر و کالبد گفتمان در تبعی پرسمان »(، 1619همکاران،) و حبیب، فرح -

 . 3،1387 شماره دوم، سال شهر، نشریه هویت ،)شهر؟ کالبد تابع

 .67-40، صص64. تصویرهای ذهنی و مفهوم مکان، مجله هنرهای زیبا، شماره1619ات. حبیبی، رعنا ساد -

، موسسه علمی و فرهنگی فضا، "گذری در گستره معماری بومی نگاهی به تصویرها و پدیده ها". 1615دادخواه، م. -

 .1615، 79-141صص: فضا، نشر: تهران دیگران، نوشتاری از آدریانو آلپاگونوولو و

 .1699. لغتنامه دهخدا جلد پنجم، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1696اکبر،  دهخدا علی -

، فصلنامه معماری و فرهنگ، سال اول، «الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران. »1691دیبا، داراب.  -
 .1شماره

 شهرسازی، نشر خاک. ، مجله معماری و«حصول زبانی نو برای معماران ایران. »1691دیبا، داراب.  -

 .81-68، صص1. سبکها و معماران، مجله آبادی، سال دوم، شماره 1698رایت، فرانک لوید.  -

، دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم، سازمان میراث «مفهوم هویت. »1697رحیم زاده، محمد. -

 .1697فرهنگی کشور، تهران،

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/714-6330784-3624879?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A2%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/714-6330784-3624879?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A2%DB%8C&select-author=author-exact
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، طراحی 4رفتاری در فضای شهری، مجله شهرداری ها ویژه نامه شماره -ی. بحران ادراک1610رضازاده، راضیه.  -

 شهری، سازمان شهرداری های کشور.

 .1791پاریس  ،8مدخل هنر قسمت و تشبیهی زبان فرانسه، فرهنگ الفبائی. 1791 .روبر، پل -

تجدید حیات بافت تاریخی شهر با رویکرد . 1678، علی. شکوهی ابوالفضل و  مشکینی، ه و زارع سکاچائی، معصوم  -

انجمن   اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، زمینه گرایی )نمونه موردی: محله صیقالن رشت(.

 .1678  محیط زیست کومش
 .امیرکبیرفرهنگ علوم فلسفی و کالمی، تهران: . 1695سجادی، جعفر.  -
 عرفانی، جلد سوم، کتابخانه طهوری، تهران. . فرهنگ اصطالحات و تعبیرات1694سجادی، سیدجعفر.  -

 انتشارات ققنوس.: تهران، «مفاهیم و نظریه های فرهنگی. »1613، سیدرضا. صالحی امیری -

 ر.. مشکاه االنوا1693طبرسی ، ابوالفضل علی بن حسن.  -

 کیمیای سعادت، تهران: انتشارات بهجت.. مقدمه ی 1631غزالی، محمد.  -
 .شردهفرهنگ فارسی عمید، لوح ف -

 .رهنگ فارسی معین، لوح فشردهف -

موسسه علمی و فرهنگی فضا، نوشتاری از آدریانو  "معماری بومی،فضایی ناشناخته،". 1615فالمکی، محمد رضا.  -
 ، تهران: نشرفضا.«دیگران...»آلپاگونوولو و 

 ، چاپ دوم.، تهران: نشر فضا«شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب . »1614فالمکی، محمد منصور.  -

 قرآن کریم -

 .10،آینه خیال،شماره«مفهوم هویت و معماری امروز ایران. »1619طبی، علی اکبر. ق -
 .تهران: نشر نی ،«جهانی شدن، فرهنگ، هویّت. » 1611. احمد، گل محمدی -

 نتشارات صدرا.. بیست گفتار، ا1631مطهری، مرتضی.  -

 ات امیر کبیر.، تهران: موسسه انتشار"فرهنگ فارسی". 1691معین، م. -

 1611، فرهنگ فارسی معین، تهران، نشر سرایش چاپ چهارم، 1611معین محمد، -

 ر.امیرکبی . فرهنگ لغت معین، همه جلدها، چاپ سوم، تهران: انتشارات1649معین، محمد.  -

، «راندیگ»، موسسه علمی و فرهنگی فضا، نوشتاری از آدریانو آلپاگونوولو و "در حاشیه بوم". 1615مهریار، م.  -

 تهران: نشرفضا.
 .7شماره، نشریه هنرهای زیبا، معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها .1616میر مقتدایی، مهتا. -

 .1610. فلسفه علم و متدولوژی، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز،1610نوالی، محمود.  -
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