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 چکیده:

همان هویت  ،کدام مفهوم خود و خویش را در او می سازد. این خودرهانسان دارای ابعاد متعدد روحی و جسمی است که پرداختن به 

یکدیگرند، با هم معنا پیدا می کنند، اوست که می تواند به طور مستقیم با ذهن و اندیشه او در ارتباط باشد. در واقع این دو مکمل  

هویت را مورد بررسی قرار دهیم با جنبه های متفاوتی هیم و تأثیرات متقابل برهم دارند. زمانی که دو بعد ذهن و در عین حال که مفا

و تفکر انسان از نظر روانشناسی در بُعد فردی  ؛هویت با عواملی چون فلسفه، تکنولوژی، فرهنگ و جامعه از هرکدام روبرو می شویم.

دار است همچنین با استفاده از از طرفی پرداختن به درون و روح انسان نیز از جایگاه ویژه ای برخوربا حواس انسان مرتبط است؛ 

حواس و قدرت روح و ذهن می توان ابعاد دیگری را در بشر برانگیخت. از آنجایی که زندگی بشر در دنیای امروز دست خوش رشته 

وان عماری به عناتفاقاتی شده و خود را به تمامی فراموش کرده، هویت فردی و به دنبال آن هویت اجتماعی او نادیده گرفته شده، م

قدرت ذهن. فصل مشترک این دو بُعد با طرح منطقه فکر پویا می تواند پاسخگوی نیاز ما باشد. بازگرداندن خود، بازآفرینی هویت با 

می تواند هویت را بهبود بخشیده و آن را در سطح اجتماع به اشتراک بگذارد.  با ادراک کالبدی از اثر معماری پس هر فرد به تنهایی

فضایی از دل شهر بیرون آید که توأماً در بعد زمان و مکانی پیوسته و یکپارچه به عنوان مکث در هیاهوی جامعه در نظر  بنابراین باید

گرفته شود و ناخودآگاه انسان را تحت تأثیر قرار دهد و با نگرش ها و معیارهای اندیشه انسان معاصر همراه شود تا بحران هویت را 

 گرداند.ین ریسمان درهم تنیده بازرفته او را در ا پشت سرگذارد و آرامش از دست

 کلمات کلیدی

 ، معماریادراک کالبدیحواس انسان، فرهنگ، فکر، تهویت، 

 

  



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

 

 مقدمه -1

د فلسفه، جامعه شناسی، سطوح مختلف آگاهی و شناخت مانن

حوزه های فرهنگی و تکنولوژیک در جهان معاصر پیوسته روانشناسی و 

حال برخورد با هم هستند و نوعی آهنگ ناموزون چند نوایی ایجاد در 

می کنند. عمده علّت این آشفتگی ها از طریق ناخودآگاه جمعی و 

گی اتفاق می افتد. این جهانِ رنگارنگ و فرهنفردی به دلیل آشفتگی 

، انسان چند هویتی را که به هویت ویژه و خاصی تعلق هتکه تکه شد

ندارد، ساخته است. از طرفی جهان مجازی و انقالب الکترونیک این 

فرصت آنی برای برقراری ارتباط با دنیای بیرون را در اختیار انسان 

ل قوی و بی واسطه در هم شکسته عد زمان به دلیل این اتصانهاده، و بُ

پراکنده و در هم شکسته ای ده است و اکنون ما در فضای فکری ش

شناور مانده ایم که خودِ واقعی برایمان معنای واحدی ندارد و انعکاسی 

 از ترکیبات کوناگون و همه گیر از نوعی آگاهی جدید هستیم.

ه پاسخ و نظری همین موضوع ما را به فکر وا می دارد و برای رسیدن ب

روشن باید به قوه تفکر خود رجوع کنیم. در پی این جست و جو انسان 

در اولین نگاه به روح و وجه نامرئی خودش که اتصال به ریشه و اصل او 

دارد، بر می خورد و با دنیای عرفان روبرو می شود. به واسطه این 

تکه  دچار دگرگونی عمیق و درونی شد که خود ورویارویی می توان 

های از هم گسیخته خود را شکلی دوباره بخشیم و مرزها و قلمروهای 

 جدیدی را مشخص کنیم.

هویت و  -فصل مشترک دو بُعد وجودی انسانهمان طور که معماری 

مطرح شده، با در نظر داشتن حواس انسان از لحاظ روانشناسی  -تفکر

ضا نمود پیدا در فرد می تواند مفاهیمی را بیدار سازد که در طرح یک ف

کنند در حالیکه با استفاده از این حرکت یک سویه می توان بازگشتی 

از طریق معماری با طرحی نشأت گرفته از هم به عقب داشت، یعنی 

کنیم و همین مفاهیم نیز قادر هستیم ذهن و تفکر افراد را پویا و فعال 

 .با هویت پیوند برقرار کنیم

دیده شدن حواس انسان مانند المسه، شنوایی و حتی بویایی در 

معماری در کنار حس برتری جوی بینایی رو به افول است. نقش 

محوری بدن انسان، به عنوان کالبدی در فضا و همچنین مکانی برای 

تفکر، ادراک و آگاهی و نیز نقش ادراکات حسی در بیان، ذخیره سازی 

به احساسات باید تقویت شود؛ چراکه تمایل و پردازش تفکرات و پاسخ 

روز افزون به استفاده از حس بینایی و هماهنگ سازی سایر احساسات 

تنها به شکل مصرف کننده های فضایی مبدل کرده که به با آن، ما را 

طور مستمر کیفیات حسی و جسمانی را در هنر و معماری نادیده می 

 گیریم.

ای سستی بنا شده و دارای پیش زمینه ای ژرفای فکر امروز ما بر پایه ه

پر هیاهو در جامعه است؛ نوع جدیدی از بودن و محتوا. دعوت به انفراد 

فکری و تصمیم گیری برای بازتاب خود در این هیاهو، در فضایی که 

ری را در بر گیرد، حواسِ فراموش شده و تجارب انسانی در زمینه معما

کر و بازآفرینی هویت گمشده راستای بازپروری فنخستین گام در 

دیده نمی شود  معاصر است؛ که این اثر معماری تنها به شکل بصری

بلکه در جوهره فیزیکی و معنوی کالبد فضا و انسان به تمامیت می 

 رسد.

داخته معماری زاها یکی از نمونه هایی که به موضوع تفکر و ذهن پر

لندن چهارده در داخل گنبد هزاره در است.  1حدید در غرفه ذهن

فضای نمایش جداگانه با عناوین مختلفی وجود دارد که غرفه ذهن 

متر مربع و با ساختاری  2500یکی از آن هاست، با مساحتی بیش از 

روایتی از ذهن به گونه ای طراحی شده تا بتواند با دیگر غرفه های 

داخل گنبد مرتبط باشد، طرح پیشنهادی براساس کار کردن با محتوا و 

هوم غرفه و هم ساختار کل نمایشگاه به عنوان یک ایده مطرح شد. مف

این تلفیق جزء به کل موضوع طرح را پیچیده کرده بود. چه طور می 

توان ذهن را نشان داد در حالی که ظاهر فیزیکی مغز به هیچ وجه 

تجربی است پیچیدگی ذهن را نشان نمی دهد؟ ذهن یک هوشمندی 

یک مکانیزم میزبان است. این طرح سعی حال آن که فیزیک مغز فقط 

بر آن داشت تا این ایده را نشان دهد. به این ترتیب ساختار به نمایش 

در آمده در این طرح، یک سطح یکدست تاشده است که نقش میزبان 

می تواند را بازی می کند به عبارتی این یک نمود فیزیکی است که 

 .[5] ن جای دادمحتوا و مفهوم را درون آ
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این سطح تاشده نوعی برخورد فضایی با موضوع مورد طرح را ایجاد  

ستراتژی طرح و سعی بر آن دارد تا تفکر را برانگیزد بنابراین ا می کند

فعل و انفعال( و تحریک فکر طراحی شده به صورت عمل متقابل )

است، اما از این که به صورت آشکارا آن را بیان کند اجتناب می کند. 

شکل گرفت که هنرمندان بدین ترتیب زیربنایی این ساختار لذا تئوری 

نمایشگران اصلی باشند، بدین منظور از هنرمندانی که موضوع کارشان 

مرتبط با مفهوم این غرفه بود دعوت به عمل آمد تا آن را تعبیه کنند و 

از میان آن ها هدایت می شود. از نظر ساختار معماری ایجاد  نیز بیننده

می دیوار یکپارچه باعث به وجود آمدن فضایی پیوسته  سقف و کف و

شود که امکان یک سفر سیال را فراهم می کند و به این ترتیب 

محتوای نمایشگاه و ساختار آن به عنوان یک هستی واحد ارائه می 

یک پنل ترانسپرنت )شفاف( کم . این سطوح یکپارچه به صورت شود

شه و با سازه آلمینیومی به وزن هستند که از پوسته فایبرگالس، شی

شکل النه زنبوری ساخته شده اند که شکل سیستم عصبی را یادآور 

می شوند. این سطوحِ شفاف از پشت، نورپردازی و روشن شده اند تا 

یک کیفیت گذرا را تداعی کنند. طرح از سه رشته و فاز در هم تنیده 

ردازش و تشکیل شده که توابع فکری را تکمیل می کنند: ورودی، پ

 .[5] خروجی

در فضای نمایشگاه بازدیدکنندگان از زاویه های مختلفی مکرراً با غرفه 

مواجه می شوند که این یکی از عوامل برانگیخته شدن تفکر می باشد. 

ایجاد پتانسیل های فضایی، مکانی خلق کرده تا با حضور فعال انسان 

انسان است که  بتواند باعث تحریک ذهن شود، معماری داخلی با حضور

این نمونه  .[6] تکامل می یابد و ایده غرفه ذهن تبدیل به مکان شد

یکی از مصداق های خارجی، تا حدودی مشابه با طرح مد نظر است در 

حالی که مصداق های داخلی کمتر به چشم می خورند. به عنوان 

فضایی در این رابطه می توان به کانون های پرورش فکری کودکان و 

که محدود به بازه سنی خاصی است و به منظور نوجوانان اشاره داشت 

ح فرهنگ و آموزش در کودکان برای نگرش به آینده ای بهتر ارتقاء سط

تأسیس شدند اما در دنیای امروز نیاز برای گسترش حوزه های 

تنها در فرهنگی و همچنین مکانی برای پرورش و آفرینش های فکری 

این سنین به چشم نمی خورد بلکه می توان با حرکتی نوین تر برای 

ایجاد فضایی عمومی برای تمام اقشار و  با پاسخ به این نیاز در جامعه،

 .سنین کالبدی جدید ارائه داد

 هویت -2

 تعاریف -2-1

ان چه که موجب شناسایی  در فرهنگ معین آمده است: هویت یعنی 

شخص باشد. در فرهنگ عمید چنین تعریف شده: هویت یعنی حقیقت 

یک شئ یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری او باشد و دهخدا نیز 

یت را عبارت از تشخیص دانسته که همین معنی میان حکیمان و هو

متکلمان مشهور است. هویت یکی از مهم ترین مسائل و چالش های 

عصر پیش رو در جوامع در طی فرآیند جهانی شدن و جهانی سازی 

حاضر است و طبق تعریف متداول هویت احساس تعلق خاطر به 

آن از قبل شکل گرفته اند. مجموعه ای مادی و معنوی است که عناصر 

هویت در انسان شناسی نیز به معنای نوعی از خودآگاهی فردی یا 

 -جمعی نسبت به وجود مجموعه ای از خصوصیت های فرهنگی

اجتماعی است که قرد یا گروه مزبور را از فرد، افراد یا گروه های دیگر 

ند و که به مثابه هویت های دیگری طبقه بندی می شوند متمایز می ک

در  عموماً خود را با یک نام و یا الاقل با ضمیر ما مشخص می کند.

گفته اند که از قرن چهاردهم در  identityخصوص واژه التین هویت 

به  identitasآن به دو واژه التین زبان های اروپایی رایج شده و ریشه 

به معنی همان و معادل  idemمعنی خصوصیت چیزی همانند، و 

 .[4] قدیمی تر یونانی آن ها می رسد

: فرد به این چند سؤال پاسخ دهدکه این من با خیشتن هویت فردی

کیست؟ چه نسبتی میان من و جهان بیرون وجود دارد؟ میان تن و 

هویت اجتماعی: فرد نقش ها و وظایف  روان من چه رابطه ای است؟

ابالً انتظارات جامعه از خود را بداند. اجتماعی خود را بشناسد و متق

تحقق هویت اجتماعی در گرو تربیت جامع فرد است یعنی شخص در 

همه ابعاد وجودی خود دارای صفات و رفتار های ارزشمندی باشد تا 

 نقش خود را به طور مؤثر در جامعه ایفا کند.بتواند 
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 رویکردهای هویتی -2-2

را در چند جنبه مطرح کردیم:  هویتاز آن جایی که عوامل مؤثر بر 

وژی، فلسفه و جامعه؛ به دنبال بحران هویتی دنیای فرهنگ، تکنول

امروز هر کدام از این عوامل به شکلی اثرات منفی بر هویت داشته اند 

در حالی که وابستگی های متقابلی هم بر یکدیگر دارند جهان آشفته 

زیرمجموعه های مطرح  امروز را تحت تأثیر قرار داده اند، از مباحث و

 2شده سه پدیده از جمله افسون زدایی، تکنیک زدگی و مجازی سازی

شکل گرفته اند که هر سه هستی شناسی های کالسیک را در هم 

شکسته اند، این هستی شناسی های پیشین حاوی حقایق عظیم 

شده اند و از متافیزیک بوده که اکنون بی اعتبار و درهم شکسته 

 پایانِ تغییر های گوناگون تشکیل شده اند.فرآیند بی 

افسون زدایی در واقع تخلیه جهان از همه نمادهای کیهانی است که 

به جهان شکوه می بخشیدند اما اکنون تصاویر را به فضایی پیش از این 

خیالی، یکدست و هندسی تبدیل کرده است. همین طور هم انقالب 

ر جهان محسوس و آفریده های الکترونیکی و انتقال آنی امواج در کنا

وجود تعلقی  که به جهانِتخیل، جهانی مجازی را به وجود آورده است 

شبکه در واقع رسانه ها نیز نقش عمده در مجازی سازی دارند،  ندارد

ارتباط متقابل در بعد جهانی که پدیده ای لحظه ای، بالواسطه و همه 

رکیب چند حسی جا حاضر است که خاصیت فشردگی زمان و مکان و ت

این جاست که بُعد هویت در ارتباط متقابل با  ادراک را دربر می گیرد.

نامید متجسم می شود، در میان پدیده ای که می توان چهل تکه گی 

پراکندگی و گمشدگی هویت های چندگانه که مشخصه آن ها در 

آگاهی های گوناگون است به کنارهم قرار گرفتن و روی هم افتادن 

گستره آگاهی فرهنگ هر جامعه قادر به پاسخ گویی به  طوری که

وسعت یافته بشر نیست، این همان جهانی شدن و اختالط فرهنگی 

 است.

که ویژگی های تازه و این منطقه اختالط یک منطقه برزخی است 

ناشناخته را برجسته می کند، تناقض های بی شماری را نشان می 

نهایت بارور می کند و در دهد، زمینه آفرینش های هنری را بی 

و برای انسان نوعی سرگرمی است هم پدیده ای جدید است ارتباطات 

و  که هویت های چندگانه دارد، در واقع شکل تازه به جهان او می دهد

که در این زیستگاه جدید زیستگاهی بیش از پیش شخصی می سازد، 

ردی او ی جوهره فبا وجود این که شخصی و هماهنگ با وجود اوست ول

وهم آفرینی می کند که همان افسون زدگی  و 3سازیرا دچار شبح 

، ناخودآگاه انسان را بیش از اندازه فعال می کند به طوری جدید است

مانند جنگلی انبوه، فرهنگ های گوناگون در هم گره می خورند. که 

اکنون این شرایط انسان را به اقلیم جدیدی از وجود وارد می کند. ما 

دنیای  -به هستی جدیدی وارد شده ایم که فراسوی آینه ی وجود

را فراموش کرده است، در صورتی که ما به جهانی تعلق  -عرفان و روح

حضور دارد و بر ارزش های داریم که از لحاظ حسی در آن سوی آینه 

 . [2] آن تأکید می کند

فون را به دست دوباره این گنجینه مداگر انسان سرگشته امروز بتواند 

این انسان چشم خود را بر اقلیم روح آورد به تعادل خواهد رسید، چون 

بسته است. کشف مجدد جهان روح آن را زنده نمی کند چراکه هرگز 

از میان نرفته است بلکه با کاهش قدرت وجه مشهود چیزها دیده نمی 

 شود. می توان جنبه نامشهود آن ها را تقویت کرد و به این مقصود

رسیدف به نوعی این همان پرداختن به ادراکات حسی و تمرکز بر 

راه پذیرش دوباره روح بازگرداندن حقوق فرد است که  انسان است.

برای بازگرداندن فردیت و شکوفایی آن، انسان باید در محیطی عرفان، 

جایی که به او و ادراکات و احساسات او توجه شود قرار گیرد. اگر 

قرار باشد اتفاق بیفتد باید از زمان مدرنیته شروع چرخش و بازگشتی 

بیرون رانده شد، شود همان جایی که اقلیم روح از افق نگاه انسان 

اقلیمی که ناپدید شدن آن جهان ما را تکه تکه کرد؛ این چرخش یک 

 چرخش معنوی است.

انسان مدرن امیال خود را تا حدی عینیت بخشید، همه نهادهایی را که 

ذهن می آند را تأسیس کرد و در آخر درون خود را در انواع و به تصور 

اقسام مصنوعات عینیت داد، احساس پوچی، پریشانی و مالل را زیر 

سؤال برد و سخن از بیهودگی و پوچی موفقیت های بشر به میان آورد 

که همه این ها از خالی شدن درون او نشأت می گیرد. در این جاست 

ری شد چون رابطه هستی شناسانه خود را با تبدیل به ابزاکه عقل 

جایگاه نخستینش از دست داده بود و ارزش نمادهایی که در نظام های 

فرهنگی متبلور می شدند را از بین رفته بود. در این عصر روشنگری، 
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دستاوردهایی را شاهد هستیم که در آن ها نسبی بودن ارزش فرهنگ 

اکه سطوح متعدد آگاهی وجود ها و فرهنگ های معادل وجود ندارد چر

دارد که بینشان شکاف و جدایی و گسست معرفت شناختی وجود دارد 

. در دچار سردرگمی می شویمکه اگر این تفاوت ها را منکر شویم 

حالی که مدرنیته در جهان امروز صرفاً به چارچوب حقوقی، سیاسی و 

ذش خارج اقتصادی انسان می پردازد و جنبه درونی حیات از حیطه نفو

است باید به این بٌعد کنار گذاشته شده توجه نمود و جنبه های درونی 

 .[2] را ابتدا در خود و سپس به صورت جمعی در اجتماع فراهم ساخت

 تفکر -3

 انسان در مرکز -3-1

از آن جایی که حضور فیزیکی و پویای انسان در یک فضا و تجربه و 

درک او از آن جوهره اصلی کالبد و معماری را می سازد و به همراه 

روحی و معنوی نیز به فضا می بخشد، ادراکات حسی از خود بٌعد 

مکانی که در آن قرار می گیرد می تواند اثر مثبت و مستقیمی بر تفکر 

گر ابعاد وجودی انسان داشته باشد. ادراک حسی از اثر و برانگیختن دی

در ابتدا از طریق حواس بینایی، شنوایی، بویایی و المسه قابل معماری 

فهم است. با انتقال اطالعات از این حواس به مغز، قدرت ذهن و انسان 

نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. طراحی فضایی باید بتواند اثر مثبت در 

بال آن در ادراک فضایی داشته باشد. حسی که در حواس و به دن

دریافت می شود از طریق بینایی است برخورد با معماری در نگاه اول 

اما در این سال ها نادیده گرفتن دیگر حواس، کیفیت تصویر معماری را 

است. ادراک محیطی با تمامیت حواس، دریافت های بصری از بین برده 

ی بدل کرده و ما را با فضا متحد می سازد، را به تجارب فضایی و فیزیک

در صورتی که بینایی به صورت متمرکز ما را خارج از فضا هدایت می 

 کند و تنها تبدیل به یک بیننده می کند.

یبگی ما با فضاهای شهری و معماریِ امروز فقر این یکی از دالیل غر

ظر مکان ها از ادراک محیطی و برتری جویی حس بینایی بدون در ن

داشتن دیگر حواس است. تجارب عملی زیبایی شناختی و فرهنگی 

نیازمند تغییر دادن تجربه فضا و زمان است. معماری به عنوان اولین 

به این وجه، ابعاد و مقیاسی انسانی می ابزار ارتباطی ما با فضا و زمان 

بخشد. غیرانسانی بودن معماری و شهرسازی معاصر در نتیجه عدم 

ن و عدم تعادل در سیستم احساسی ما می باشد.اتفاقات رو توجه به بد

به رشد در جامعه و جدایی و انفراد و بیگانگی انسان در دنیای 

تکنولوژیک، یکی از آسیب هایی است که با کاراکترهای تکنولوژیکی در 

 .[1] جامعه و عقل گرایی ابزاری فرهنگ افزایش می یابد

 ابدیت المسه -بینایی پوچ گرا -3-2

حس برتری جوی بینایی در ابتدا بسیار با شکوه بوده تصاویر حاصل از 

 مارتین اند اما در عصر جدید و مدرن به پوچی رسیده اند. نظرات

در مورد دیدگان پوچ گرا به خصوص در عصر حاضر جالب  4هایدگر

توجه اند، به طوری که اغلب آثار معماری و پروژه های بیست سال 

. این [1] را دربردارند 6و پوچ گرایی 5ودشیفتگیگذشته هر دو جنبه خ

پوچ گرایی به دنبال چشم برتری جو برای غلبه بر تمام جنبه های 

تولیدات فرهنگی است. به همین دلیل معماری را به عنوان وسیله ای 

و  برای بیان شخصی تبدیل کرده و به دور از ارتباطات ضروری روحی

و روح را گسترش می جداسازی احساس  اجتماعی به آن می نگرد و 

دهد. این معماری پوچ گرا به جای نقش مرکزی بدن و ارتباط آن با 

جهان، بدن را بدون روح ایزوله کرده و پیوسته انسان در سفری بصری 

بدون معنا و مفهوم سیر می کند. در مقابل این پوچ گرایی بینایی 

ود احساس صمیمیت، از آن جایی که المسه با خ ناتوان مانده اما

صداقت و هویت به همراه دارد ممکن نیست به پوچی گرایشی داشته 

، می تواند جایگزین بینایی شده چراکه دیگر حواس نیز به گونه باشد

. از نگاه جامعه شناسی با مطالعه فرهنگ ای در دل المسه جای دارند

کت در رفتار و ارتباطات افراد مشارهای مختلف دیده می شود دیگر 

 دارند که این حواس در واقع بُعد پنهان در فضا هستند.

همان گونه که در معماری سنتی مصالحی چون خشت و گل زاییده 

حس المسه انسان بودند، این مصالح طبیعی به حس بینایی اجازه ورود 

به درون سطح آن ها را می دهد به گونه ای که گویی قادر به لمس 

ورده های تکنولوژیِ ابزارگرا، امروز ماده هستیم. در جالی که فرآ

فرآیندهای شناخت از خود را پنهان می کنند و صورت های شبح 

مانندی را ظاهر می سازند، برای به کار گیری ساختار تکنولوزیک در 
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و ایجاد فضامندی می توان از انعکاس، افزایش تدریجی معماری امروز 

و نور استفاده شفافیت، روی هم گذاری و هم جواری ظریف حرکت 

مروزه ماده و ماده زایی برای رسیدن به معنا. اکرد، نوعی بی وزنی 

معماران زیادی تالش برای بازنده سازی معماری احساس گرا از طریق 

تقویت حس مادی گرایی به وسیله المسه می کنند تا با وجود 

تکنولوژی های جدید برتری بینایی، قلمروهای ادراکات حسی را 

زند. شهری وابسته به حس المسه دارای حس درون گرایی و متعادل سا

 نزدیکی را ایجاد می کند.

از طرفی حس شنوایی نیز یک ابژه و جسم را به مشارکت دعوت می 

کند و تجربه ای درونی به همراه دارد، در واقع توجه ما به چیزی جلب 

اه ، ساختمان ها به نگمی شود که صدای آن ما را به خود فرامی خواند

ما واکنش نشان نمی دهند ولی صدای ما را به گوش هایمان بازمی 

. طرز عمل تمرکز صدا، حس کیهانی انسان را متأثر می سازد. گردانند

حس بویایی نیز از جمله دیگر حواس است که در کنار حس شنوایی و 

یک ذهن انسان را تحریک می کند و می توان برای هر محل المسه 

فظه ی خود نگه داشت، لحظه هایی وجود دارد رایحه مخصوص در حا

که یک بوی ویژه ندانسته ما را دوباره وارد فضایی می کند که حافظه 

ری، آن را به کل فراموش کرده است، مانند خانه های متروکی که بص

همیشه بوی تهی بودن دارند. کارهای شاخص معماری تصویر کاملی از 

 زندگی ارائه می دهند.

 مشترک: معماریفصل  -4

 7جهان ارگانیک -4-1

از جمله مواردی که به طور مستقیم بر حواس انسان و ادراکات حسی و 

توازن احساسات او مؤثر است طبیعت و خلقت است که به دنبال این 

انسان برانگیخته شده و در ادراک، اندیشه و قدرت ذهن در ناخودآگاه 

خود و هویت کشف تازه ای ارتباط با معماریِ احساسات می تواند در 

بدانیم، معماری ارگانیک از را پاسخی در این میان  بیابد. اگر معماری

جمله این راهکارهاست. همان طوری که در معماری پیدایش کیهانی از 

سبک های شناخته شده اخیر، مطرح می شود که ساختمان الزم است 

اهکار به طور مجاور طبیعت با استفاده از گفتمان طبیعی باشد. این ر

خاص مربوط به سبک معماری ارگانیک در گذشته نیست بلکه 

معماری در دنیای کالبدی  مفاهیمی از جهان ارگانیک می باشد که اثر

ناظر و فضای نظارت را سیال، خالقانه، فعال و پویا می سازد و پیوسته 

ر . آثاشده در بُعد زمان و مکانی وابسته با هم درگیر و در تعامل هستند

معماری فرانک لوید رایت و آلوار آلتو مبتنی بر شناختی عمیق از 

شرایط جسمانی انسان و انبوهی از واکنش های غریزی و نهفته در 

ناخودآگاه انسان است. به گونه ای که حضور عضالنی و بساوایی در 

 معرض نمایش قرار گیرد.

صمیمیت و  این استفاده باید به شکلی آگاهانه صورت گیرد تا فضایی از

گرما خلق شود. معماری وابسته به واقعیت گرایی احساسی بر مبنای 

ارهای قابل توجه و ی احساسات فرد، می تواند بناهایی با ساختتوده 

می توانند همه انگیزه های بیان شده به طور کلی  تحسین شکل دهد،

نین تفکر برتر و هویت بخش برای فرد و جامعه در گرو حضور در چ

 ایی به وجود آورند.کالبده

 8فراکتال -4-2

همان گونه که در جنبه های متعدد علمی و فلسفی، جهان رو به 

پیشرفت های چشم گیری است، شکل گیری موضوعات جدید نیازمند 

حرکت های جدید در تمام زمینه ها است. همان طور که در دهه هفتاد 

یک جهش با دیکانستراکشن اتفاق افتاد و معماران میالدی در معماری 

به دنبال ارائه شکلی کالبدی به موضوعات آن و شناخت انسان از خود 

شرایط امروز باشد. و محیط پیرامون بودند؛ معماری امروز باید معلول 

پیچیدگی است که دقیقاً ه های فراکتال، نظریه ترین نظری یکی از مهم

این نکته یافت می . در این نظریه شابهت داردبا بحران هویت امروزی م

شود که جهان به صورت غیر خطی و به وسیله پرش، گسترش و تا این 

حد تکامل یافته است، بدین گونه که ارگانیسم ها و پدیده های در حال 

با تأثیر متقابلِ اجزاء خود گسترش پیدایش و موجود، به طور کلی 

رژی از تعادل خارج شده، به مرز می یابند، به واسطه تبادل انخطی 

آشفتگی و سپس به نظم می رسند. این نقطه و مرز دقیقاً همان جایی 

، [3] است که پرش اتفاق می افتد و سیستم جدید به وجود می آید
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هویت امروز در این نقطه و مرز گرفتار شده و نیاز به پرش و نظم و 

 شرایط جدیدی دارد.

این پیچیدگی است و در هر لحظه از  از طرفی انسان امروز هم دچار

، بنا به مفهوم فراکتال، شفتگی به سر می بردحیات خود در حال آ

انسان معاصر هم باید به صورت فراکتال درآید، از دور و نزدیک 

خودمتشابه باشد. معمار با تمام این دانسته ها باید با کالبد معماری 

سکون و ثبات را به  سعی در خنثی کردن چندگانگی ها داشته باشد و

، با یاری دنیای عرفان و ویژگی های حاصل فکر و روح انسان بازگرداند

 ، می توان کالبدی معنوی به بنا بخشید.نیز از آن در طراحی

 نتیجه گیری -5

معماری همواره با شکل گیری موضوعات نوین، همسو و همساز با 

ها را برای  شرایط روز در حرکت است و معمار انعکاس این دگرگونی

پیوسته پاسخ به نیازها در کالبد و فضا نمود می بخشد. وظیفه معماری 

خلق جنبه های وجودی زنده است که ما را قادر به ساخت، درک و 

یادآوری جریان بی شکل واقعیت می کند و سرانجام بازشناختن اینکه 

ما این هویت را با فضا،  -سؤال اساسی و اصلی هویت -ما که هستیم

   که عناصر وجودی ما را می سازند تشخیص می دهیم.ظه و ابعادی لح

کری به عنوان فضای مکث، با استفاده از معماری معاصر با طرح کالبد ف

عناصری برای رجوع به خود از طریق قدرت ذهنِ انسان به سمت 

از لحاظ فیزیکی در هویت گرایی قدم برمی دارد. تمرکز بر کالبد انسان 

حضور فعال و پویای طرح، به منظور برانگیختن حواس و در راستای آن 

او در فضا، تفکرش را تحت تأثیر قرار می دهد و روح و معنا هم به 

میان با معنا یافتن فیزیک او و هم بر فیزیک فضا می بخشد. در این 

مدرن که از  ل می رسد و انسانر فرد، اقلیم روح به تعادابعاد وجودی ه

سطوح متعدد آگاهی ها دچار چندگانگی شده، به هستی واحدی دست 

پیدا می کند، خویشتنِ خویش را بازمی یابد، همان هویت بازیافته که 

در او تجلی می یابد. جامعه نیز با حضور بشرِ هویت گرا با تفکری برتر 

 می تواند به اهداف و آرمان های نوینی دست یابد.

 اریسپاسگز

سرکار خانم دکتر زند داودی به دلیل یاری ها و استاد گرامی  از

 راهنمایی های بی چشمداشتشان در این راه بی نهایت سپاسگزارم.
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     اا                                                                ه زیرنویس
1
 Mind Zone 

2
 Virtualisation 

3
 Fantomatisation 

4
 Martin Heidegger 

5
 Narcissistic 

6
 Nihilistic 

7
 Organic 

8
 Fractal 
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