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 چکیده

جهانی شدن به طور عام با تمامی دستاوردهایش، رفتارهای انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد. آن هم تأثیری که گستره آن 

تر  ری و جهانی شدن یا به عبارتی واضحتمامی فضای شناخته شده توسط بشر را در بر می گیرد و اتفاقا بحث مهم معما

تأثیرات جهانی شدن بر معماری و آموزش آن از همین خواستگاه نشأت می گیرد. تأکید بر فشردگی فضا و زمان و یا نابودی 

یف فضا به صورتی است که در فیزیک معمول است نه در معماری فضا( توسط زمان است که بر ربزرگ بودن فضا)منظور تع

مادی و عوامل زمینه ساز تسهیل کننده فرآیند جهانی شدن داللت دارد. فن آوری ها و امکانات ارتباطی و  جنبه های

پیشرفت های شگفتی آور در این زمینه، از این لحاظ جایگاهی بس رفیع دارند. این عوامل تسهیل کننده و شتاب بخش از 

در دهه های اخیر را از تاریخ نسبتا طوالنی جهانی شدن  دو جنبه اهمیتی مضاعف دارند نخست آن که فرآیند جهانی شدن

متمایز    می کند و این اتفاق ابعاد گوناگون را در بر می گیرد که نوع بشر ظاهرا ناچار از پذیرش آن هاست و دیگر آن که 

 توسعه تکنولوژی و امکانات ساخت ساختمان ماورای اتفاقات گذشته است.

 کلیدی لماتک

 آموزش، فرهنگ، جهانی شدن معماری،
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 مقدمه -6

گسست تاریخی روزگار معاصر از سیر تکامل دستاوردهای پیش 

کسوتان معماری، موجب تولید فضایی ناخوانا در شهرهای 

معاصر شده است. این ناخوانایی تا جایی پیش رفته که نمی 

توانیم رابطه ای منطقی با معماری گذشته برقرار کنیم؛ گویی 

ساخته شده و یا به شاهکارهای معماری ایرانی در جای دیگری 

ی افرادی غیر ایرانی بر پا گشته که تا این حد با معماری  وسیله

نماید. از سوی دیگر، گویی زبان  امروز ما متضاد و بیگانه می

طراحی این بناها برای ما غیر قابل درک است و باعث شده 

معماری امروز ما تا این درجه از شکوه و سازمان دهی میراث 

انمان بی بهره بماند. پس از گذشت روزگار های جاودان پدر

استیالی فرهنگ مدرن و رخوت هنرمندان ایرانی، فضایی جدید 

در عرصه ی هنری ترسیم شده است که هنرمندان در جهت باز 

ـ ملی خویش می کوشند تا به کمک  زنده سازی هویت اسالمی

آن روزگار شکوه و عظمت خویش را از نو برپا سازند. هویت ملی 

ای حیاتی برای ملت ها تبدیل شده  عصر حاضر به مسئله در

است. مرزهای سیاسی به تنهایی نمی تواند ضامن حیات یک 

ملت باشد. در پی آن، در عصر ارتباطات، جهت حفظ هویت 

ی فرهنگی یکی از  ملی عوامل مختلفی دخیل است که سویه

ها است. در این میان معماری جلوه گاه فرهنگی  مهم ترین آن

یک ملت است که با تمامی ابعاد زندگی آدمی درآمیخته، بر آن 

 تأثیر عمیق می گذارد.

. نگاهی اجمالی به تاریخ معماری حاصل فرهنگ جامعه است

معماری ایران و سایر تمدن های جهان نشان می دهد که هیچ 

و جهان   ای وجود ندارد که بر اساس اندیشه اثر بزرگ معماری

بینی پدید نیامده باشد. به این ترتیب می توان گفت که هر 

تمدن در دوران مختلف، معماری خاصی را منطبق با فرهنگ 

آنچه واضح است این است که معماران خود ارائه می دهد. 

گذشته که هم اکنون بناهای آن ها را ساختمان هایی با هویت 

ی خود را جستجو نکرده اند  می دانیم، هرگز ابتدا هویت جامعه

تا بر اساس آن و برای آن معماری کنند. آن ها با هویت خویش 

و زندگی می کردند و ناگزیر این هویت در اثر آن ها نیز جاری 

ی ما جای دیگری است تا به  جاودانه است. بنابراین، گم شده

 یک معماری ملی و با هویت فرهنگی دست یابیم.

 پیشینۀ تاریخى و مفهومى جهانى شدن -2

پردازان مختلف مراحل  نظریه ،1دربارۀ تعریف جهانى شدن

صدها و حتى هزاران  ها، آغازین فرآیند جهانى شدن را درده

 آنان با وجود اینکه کنند. شناسایى مى وجو و سال پیش جست

هاى  تر شدن فرآیند جهانى شدن را در دهه تر و گسترده پرشتاب

ولى بر سر این  دانند. تر مى قدیمى آن را بسیار پذیرند. اخیر مى

  .قدمت اختالف نظر فاحشى وجود دارد

ساختارها و  ها، مند به بررسى ریشه پردازان عالقه برخى نظریه

برآنند که مبدأ جهانى شدن را  نظام جهانى کنونىهاى  شبکه

 از دیدگاه آنان با وجو کرد. هاى باستانى جست باید در تمدن

واقع فرآیند جهانى شدن آغاز  هایى در گیرى چنین تمدن شکل

منطق و ساختار درونى  ها به اقتضاى چرا که آن تمدن شد،

واره هایى هم چنین تمدن هایى گسترش طلب بودند. تمدن خود،

گرایش به گسترش و  نظامى و فرهنگى، سیاسى، از لحاظ

واحدهاى  جهانگیر شدن داشتند و با نفوذ پذیر کردن مرزهاى

ها در واحدهاى اجتماعى  ادغام آن اجتماعى کوچک و بسته،

از دیدگاه  .ساختند مى تر و فراگیرتر را ممکن بزرگ

 وئلو ایمان 3مانند آندره گوندر فرانک 2هایى نومارکسیست

شدن هنگامى آغاز شده که نطفۀ  فرآیند جهانى 4الرشتاینو

سال پیش  2522نظام جهانى بسته شده است و این تاریخ به 

واقع آنان از پنج هزار سال تاریخ  در گردد. ازمیالد مسیح برمى

تاریخ فرآیند جهانى  پنج هزار سال نظام جهانى و به تبع آن،

نظریه پردازان که دستۀ دیگرى از  گویند. شدن سخن مى

تاریخ جهانى شدن را همان  دارند، دیدگاهى نسبتا همسان

سال پیش از  1522دانند که حدود  تاریخ تمدن جهانى مى

نویسندگانى  شود. و از مصر باستان و تمدن سومر آغاز مى میالد

 به ایندسته تعلق دارند. 5مانند اریک ولف و ویلکینسون

هاى فرآیند  یز نخستین نشانهنویسندگانى مانند على مزروعى ن

جهانى شدن را درتمدن اسالم و شرق باستان شناسایى 

 (1331)گل محمدی، کنند. مى

گیرى و نقطۀ آغاز فرآیند  شکل دستۀ دیگرى از نظریه پردازان،

 دانند. تر ازنظریه پردازان نامبرده مى جهانى شدن را بسیار کوتاه

گیرى  د که با شکلشمارى از این نظریه پردازان اعتقاد دارن

فرآیند  6مثال گیدنز فرآیند جهانى شدن نیز آغاز شد، تجدد،
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مارکس و  داند. نمى جهانى شدن را چیزى جز گسترش تجدد

 انگلس هم درک تاریخ جهانى شدن و آغاز این فرآیند را

چرا که از  دانند، دارى مى مستلزم درک و شناخت تاریخ سرمایه

اندرکار یکپارچه  دست همواره دارى دیدگاه آنان نظم سرمایه

 دیدگاه، در این. سازى اقتصادى و فرهنگى جهانى بوده است

 شود.  دارى دانسته مى جهانى شدن همزاد سرمایه

قدمت فرآیند جهانى شدن با قدمت مفاهیم معطوف به آن 

 در آثارگوناگون مربوط به جهانى شدن، فرآیند همراه بوده است.

 براى توصیف و تبیین آن به کار رفتهها و مفاهیم مختلفى  واژه

این  جایگاهى برجسته دارد. واژۀ جهانى است که در این میان،

رویدادها و فرآیندهاى مؤثر  عوامل، واژه معموال در مورد نیروها،

 رفت و به همبستگى و همگونى جهانى به کار مى در ارتباط،

ر که هاى اخی البته در دهه روایتى قدمت چهار صدر ساله دارد.

 اى یافته است، سابقه شدن شتاب و گسترش بى فرآیند جهانى

یک واحد  چونان موردنظر عمدتا براى تأکید بر جهان هواژ

تواند سطح  متمایز و قائم به خود که مى اجتماعى مستقل،

به  موضوع یک دانش جداگانه باشد، تحلیل متمایز و بنابراین

  .رود کار مى

ند دهه از کاربرد واژۀ جهانى شدن بیشتر از چ در دوران معاصر،

خانوادۀ  هاى مترادف و هم و واژه گذرد و کاربرد عمومى آن نمى

هاى  آغاز نشده بود.گرچه در سال 1662تا حدود سال  دیگر،

گاه در  بی   و  از جنگ جهانى دوم واژۀ جهانى شدن گاه پس

نخستین بار در  اما براى رفت، محافل و آثار خاص به کار مى

به بستر فرهنگ راه یافت که بر بازشناسى آشکار  1661سال 

و ارتباطات جهان گستر داللت داشت. با  اهمیت فزایندۀ پیوندها

اى  پذیرش این واژه چندان عالقه این وجود جامعۀ علمى به

 .داد نشان نمى

عالقگى و احتیاط محافل دانشگاهى  در طول دهۀ هفتاد بى

مانند اقتصاد به کاربرد این واژه  هایى کم کاهش یافت و رشته کم

یند جهانى شدن آتر شدن فر تر و گسترده با پرشتاب تن دادند.

 هاى ارتباطى، آور در حوزۀ فناورى هاى حیرت واسطۀ پیشرفت به

هاى  و جواز ورود به رشته این واژه بیش از پیش اهمیت یافت

مختلف را کسب کرد و در نیمۀ دوم دهۀ هشتاد میالدى به 

هاى  شناسى نیز راه یافت تا زمینۀ تدوین نظریه جامعه عرصۀ

هاى  شدن و جنبه جامعه شناختى مستقل دربارۀ فرآیند جهانى

واقع امروزه مفهوم جهانى شدن در  در اجتماعى آن فراهم شود.

اقتصادى و جامعه شناختى قرار  هاى سیاسى، بحث کانون اغلب

 .گرفته است

خانوادۀ  ى نسبتا مترادف و همها واژه در کنار واژۀ جهانى شدن،

 آن  روشن ساختن نسبت به تفاوت  دیگرى نیز وجود دارند که

 واژۀ جهانى کردن فایده نخواهد بود. ها با واژۀ جهانى شدن بى

 گرچه به فرآیندهاى وابستگى و همگونى جهانى معطوف است،

ها و آگاهى معینى پشت  برنامه اما داللت بر این دارد که قصد،

جهانى کردن دربر  به بیان دیگر، آیندها نهفته است.این فر

معنا و مفهوم است که نیروهایى توانمند در قالب  گیرندۀ این

راستاى عالیق و  در هاى چند ملیتى، ملت و یا شرکت-دولت

اند و  سازى جهان پرداخته به کار همگون و یکدست منافع خود،

از جهانى باید از جهانى کردن سخن گفت نه  به همین دلیل،

که بسیارى  ولى واژۀ جهانى شدن متضمن این معنا است شدن.

ساز و همگونى آفرین غیر شخصى و فراتر از  از نیروهاى جهانى

 .کنترل و قصد هر فرد یاگروهى از افراد هستند

 3و یونیورسالیسم 7در مورد نسبت جهانى شدن با گلوبالیسم 

معطوف است که هایى  ارزش هم باید گفت که یونیورسالیسم به

چونان  انسان را در هر زمان و مکان فارغ از تعلقات فرهنگى،

گلوبالیسم نیز  گیرند. یا فاعالنى خودمختار در نظر مى ها سوژه

هایى  است ارزش تر و بسیار متأخرتر از یونیورسالیسم که مادى

کل زمین  گیرد که به همه مردم جهان عالقمندند، بر مى را در

کنندگان و  مصرف افراد روى آن را شهروندان، را محیط مادى و

براى حل  دانند و خواهان اقدام جمعى تولیدکنندگان جهانى مى

گلوبالیسم یکى از نیروهایى است که  مشکالت جهانى هستند.

نسبت و رابطۀ  کند. شدن کمک مى یند جهانىآبه گسترش فر

 باگلوبالیسم با جهانى شدن مانند نسبت و رابطۀ یونیورسالیسم 

 (1331)گل محمدی، .ایجاد سازمان ملل است

ی هویت در تقابل با  اصطالح شناسی واژه -3

 مفاهیم جهانی شدن

ی هویت را چنین تعریف  معین واژه« فرهنگ فارسی معین» در

آنچه که موجب شناسایی شخص باشد یعنی آنچه »کرده است: 

فرهنگ لغات و »در  «باعث تمایز یک فرد از دیگری باشد.

ی هویت اشاره به ذات و  منظور از کلمه« اصطالحات فلسفی
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ی  واژه»تشخص و این همانی موجودات است و نیز آمده است: 

عربی هویت دارای کاربرد فلسفی است که عبارت است از دو 

چیز که با هم در دو وجود و حقیقت یکی باشند هر چند که 

 «دارای بعضی وجوه افتراق باشند.

ی  در مورد واژه American Heritage»6»همچنین، فرهنگ 

 کند: هویت به موارد زیر اشاره می

ی آن یک چیز به صراحت قابل  هایی که به واسطه مشخصه. 1

های  ای از رفتارها و ویژگی مجموعه. 2. شناسایی است

ی آن عضو گروه خاصی تشخیص داده   شخصیتی که به واسطه

ی آن چیزی  کیفیت یا شرایطی که به واسطه. 3. می شود

 های فرد. ویژگی. 4. مساوی چیزی قرار داده شود

داند  می نیز هویت را حقیقت شیء یا شخص« فرهنگ عمید»

ی  او باشد. همچنین مقابل واژه 12که مشتمل بر صفات جوهری

هویت لغات شخصیت، ذات، هستی و وجود را آورده است. از 

تواند  میطرفی، هویت به معنای آنچه که شخص را می شناساند 

ی انگلیسی  مفهوم دیگری نیز در بر داشته باشد. واژه

ی  تواند این مفهوم را روشن کند، این واژه از سده می 11آیدنتیتی

های دیگر آن در  شانزدهم وارد زبان انگلیسی شد و شکل

گرفته  12ی التین متأخر ایدنتیتاس های اروپایی از واژه زبان

به معنای  13است، ایدم شده. ایدنتیتاس متشکل از دو بخش

به معنای وجود )موجود بودن( و بر سر هم  14همان و انتیتاس

به معنای همان موجود بودن و همانی مطلق است. در ریاضیات 

ی مقادیر متغیرهای خود ثابت باشد  ای که به ازای همه معادله

 شود. آیدنتیتی نامیده می

یت در شود، در بررسی معانی هو طور که مشاهده می همان

های لغت چه فارسی و چه غیر فارسی مفهوم هویت  فرهنگ

عمدتاً به دو معناست. در معنای اول، هویت یک شیء ذات و 

جوهر آن است. کاربرد این معنا از هویت بیشتر به عرفان باز 

گردد یعنی جایی که ذات و گوهر تمام اشیاء، امور و افعال  می

وند به عنوان ذات و گوهر گردد و در واقع خدا به خداوند باز می

شود. در مورد دوم هویت به معنای  تمام اشیاء در نظر گرفته می

گردد  هایی که موجب تمایز یک شیء از اشیای دیگر می ویژگی

شود. در علوم طبیعی بیشتر از این معنا استفاده  تلقی می

شود. در این تعریف مفهوم هویت با کلماتی نظیر خودیت،  می

 (.76: 1337گردد)قطبی،  گروه می هم اصالت و شخصیت

 بررسی مفاهیم هویت -4

هویت چیست؟ اول از همه این که هویت یک فرآیند است نه 

شاید بتوان آن را به ردپایی تشبیه «. یافت شدنی»یک چیز 

کرد که تمدن در طول حرکتش در تاریخ از خود به جا 

دوم گذارد. این ردپا همان فرهنگ یا هویت آن تمدن است.  می

تواند مصنوع باشد. ما  اینکه هویت به سبب فرآیند بودنش نمی

کنیم مشکالت  هویتمان را در مواجهه با آنچه که تصور می

ها  المثل اروپایی دهیم. فی مان است، سر و شکل می واقعی

نگران هویت خود  آنکه دل پیشروان انقالب صنعتی بودند، بی

در این زمینه، هایشان  باشند. این کشورها به سبب کوشش

ثروت بسیاری اندوختند اما همچنان فرانسوی، انگلیسی یا 

آلمانی باقی ماندند. سوم اینکه هویت امری خودآگاه نیست. 

مثالً شاید بتوانیم در مورد منطق فرانسوی )فرانسوی بودن( 

دست  کوشند این منطق را به سخن بگوییم امّا مردم فرانسه نمی

کنند معقول و منطقی باشند. ما با  آورند بلکه صرفاً تالش می

ادراک خود و محیطمان است که هویت خویش را 

 (.32: 1337ا، ئ)کور یابیم می

از نظر بسیاری هویت بار مثبت دارد و چیزی یا کسی یا جایی 

گویند با هویت است، منظورشان این است که از نظر  را که می

ی برخوردار فرهنگی یا اجتماعی یا اقتصادی از سطح بسیار خوب

تواند بار معنایی منفی هم  است. ولی در عین حال هویت می

داشته باشد و چه بسا چیزی که از نظر برخی منفی است، از 

 (.34: 1337نژاد،  نظر دیگران مثبت جلوه کند)محمودی

هایی  های مختلف هم متفاوت است و شاخصه هویت در جامعه

ممکن است در گیرد  که در یک جامعه مورد احراز قرار می

ای دیگر مورد احراز قرار نگیرد. بنابراین هر چیزی که  جامعه

خواهد هویتی پیدا کند باید دو طرف داشته باشد. یک طرف  می

موجودی که مجموعه ذهنیاتی دارد و طرف دیگر موجودی که 

ها وقتی در ارتباط با آن ذهنیات  هایی دارد. آن شاخصه شاخصه

ها را تأیید  ن ذهنیات، آن شاخصهقرار گرفت و شخص دارای ای

شود.  و تصدیق کرد و مورد شناسایی قرار داد، هویت احراز می

پس هویت با شخصیت متفاوت است. شخصیت یعنی اینکه هر 

ایی دارد؛ ولی هویت یعنی اینکه چگونه آن را  چیزی شاخصه

کند و کیستی حتماً  سؤال می« کیستی»شناسیم. هویت از  می
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ی سه عنصر  ارد. هویت هر موجود زاییدهشناسنده الزم د

جغرافیا، تاریخ و باورهای آن موجود است. یعنی این سه عنصر 

کند. بنابراین اگر بخواهیم  هویت هر موجود را مشخص می

ی هویت صحبت کنیم باید  به عناصر تشکیل دهنده راجع

 ی هویت هر موجودی عبارتند از: بگوییم عناصر تشکیل دهنده

 یا محیط طبیعی است که او در آن به وجود آمده؛ـ جغرافیا 1

 .ـ تاریخی است که بر او گذشته است2

 ـ باورها و اعتقاداتی که دارد. 3

هویت بر انسان عارض می شود. البته انسان بر اساس فطرت 

کٌلّ مٌولِدٌ یٌولِدٌ »است:   شود. اینکه در حدیث هم آمده خلق می

نسان بر اساس فطرت خلق ی فرزندان ا ؛ همه«عَلَی الفِطرَه

کند  ها تحویل و تبدیل ایجاد می  شوند. ولی آنچه که در آن می

 (.34ـ35: 1337جغرافیا، تاریخ و باورهایشان است)کشاورز، 

هویت دردیدگاه سنتی، مدرن و فرا  -4-6

 مدرن

زید که فقط یک مبداء و یک  در نگاه سنتی انسان در جهانی می

برد.  در آگاهی کامل به سر می مرکز دارد. او نسبت به آن مبداء

مبدائی که مشتمل بر کمال، پاکی ازلی و تمامیتی است که بشر 

خواهد در جستجوی آن برود، آن را دوباره به دست  سنتی می

کند که پیوسته از  ای زندگی می آورد و انتقال دهد. او روی دایره

هایش رو به  مرکز آن با خبر است و در زندگی، اعمال و اندیشه

سوی آن مرکز دارد. در پندار سنتی، بودنِ انسان در این جهان 

الدنیا "ای است برای بودنِ جاودان او در جهانی دیگر: مقدمه

. انسان مرغ باغ ملکوت است و در انتظار "مَزرَعَه االخرَه

کند.  بازگشت، نیِ بریده از نِیِستان است که از غم فراق ناله می

ای است میان  این جهان برهه در تفکر مدرن، بودن انسان در

گونه  غایت و فرجام و وعده و معادی خارج  تولد و مرگ و هیچ

از این جهان برای او متصور نیست. چنین انسانی زندگی را یک 

داند که او در آن آزاد است تا پرسه زند و هر  فروشگاه بزرگ می

ی سنتی واحد و  پسندد انتخاب کند. هویت در جامعه چه را می

هویت انسان  15ی مدرن اکتسابی است. در نگاه سنتی جامعهدر 

وجود انسان است که بر  16مقدم بر وجود اوست و در نگاه مدرن

 (.57ـ53: 1334هویتش تقدم دارد)حجت،

وجود  بینی مختلف باعث به با دو جهان 17تقابل سنت و مدرنیته

شود. فرا مدرن معنای هویت  آمدن مفهومی جدید از هویت می

برد امّا همچنان قائل به معنای هویت است. فرا  یر سؤال میرا ز

مدرن به کثرت در هویت معتقد است و به هویت ثابت اعتقاد 

ندارد. بر این اساس، هویت جهان شمول و ثابت نداریم بلکه با 

گیرد  های مختلف شکل می ها مواجه هستیم. اگر هویت هویت

ویت بحث کرد. در این نام ه  ی چیزی به توان درباره اساساً نمی

های  ای از هویت گیرد و گستره دوره زندگی شتاب بیشتری می

های  گیرد و انسان در فرصت گوناگون پیش روی انسان قرار می

کند. همین واقعیت  های مختلفی را ایفا می کوتاه نقش

برخورداری از یک هویت یکپارچه را دشوار و حتی نا ممکن 

« افسون زدگی جدید»کتاب  کرده است. داریوش شایگان در

نویسد: ما خواه ناخواه در شرف تکوین انسان چهل تکّه  می

هستیم که دیگر به یک هویت خاص و ویژه تعلق ندارد و چند 

هویتی است. به عبارت دیگر معادالت دو قطبی پیشین که در 

کرد مانند ما و  زمانی فرهنگی را مشخص و از هم جدا می

ی، شرق و غرب، شمال و جنوب، دیگران، خودی و غیر خود

ها و همه در ترکیبات گوناگون  عمیقاً رنگ باخته است زیرا این

پاشند و  هایی که هر دم فرو می های متغیر در منظومه در نسبت

روند و دوباره ظاهر  گیرند از میان می دوباره شکل می

 (.32: 1337شوند)قطبی،  می

 جهانی شدن و مسئله آموزش -5

 جهانی باز یا دهکده جامعه فرآیند مفهوم به شدن جهانی

 آزادی نظیر حقوق برابر از همگان آن در که شود می اطالق

 فرهنگی علمی، های فکری، آرمان یکپارچگی،انجمن رشد بیان،

کارآمد آموزشی  رهبران و شایسته ارشاد مدیران با صنعتی و

تجاری  مبادالت و اقتصادی های فعالیت به باشند، برخوردار

 پایه بر آنان میان جمعی و گروهی وگوهای گفت بپردازند،

 های بهداشت آموزه و گفتار اجتماعی تناسب منطق، های

 تعامل و مثبت همکاری از متقابل روابط در باشد، استوار روانی

 همه رشد و العمر آموختن مادام از بگیرند، بهره بخش اثر

 به ارتباطات و اطالعات فناوری که جهانی در خویش جانبه

 از فراتر ببرند، لذت است دگرگونی و حال پیشرفت در سرعت

 جویند. افراد تمسک خواهی دیگر به و بیندیشند خودخواهی
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 و دوستانه انسان های آرمان به جهانی دهکده این در

 الهی، پیامبران پیروی از به پایبندند، بشری جامعه خیرخواهانه

 را اجتماعی زندگی ارشادگر، شایستگان و دوست نوع مصلحان

 خوشبختی در را خود سعادت و و آسایش همنوعان حیات در

 عصر در شرایطی چنین ایجاد کنند. میجستجو  دیگران رفاه و

 است.  پرورش و آموزش اساسی و اصلی وظیفه جهانی شدن

 مورد بار نخستین پرورشی، و آموزشی های سیاست در تغییر

 تنبیه و مراقبت با عنوان وی مهم اثر در 13فوکو میشل توجه

 را وی پرورش و آموزش از فوکو شناسی دیرینه گرفت. قرار

 مرهون دموکراسی گسترش که امر نمود این به رهنمون

 های مثال با وی است. پرورش و آموزش شدن دموکراتیک

 ازآنجا که اما نماید. می بررسی را مسأله این متعدد خویش

 بست، جهان فرو از چشم شدن جهانی دوره آغاز اوایل در فوکو

 به پرورش و های آموزش سیاست تغییر در آنچه نتوانست

 را دهد می رخ ها تمامی حوزه در شدن جهانی توسعه واسطه

 عصر آغاز و سوم هزاره به جهان ورود نماید. به واقع درک

حیات  عرصه در جدیدی مناسبات آورنده پدیده اطالعات

 تربیت و آموزش گرو در آن با همراهی که است اجتماعی

 های درک چهارچوب توانمندی که شود می میسر افرادی

 در رو این از باشند. داشته را آن با همسویی امکان و جدید

 یک از آن 16سازی بومی و فن آوری به دستیابی کنونی دنیای

 فرهنگ و عمومی آموزش در هدفمند گذاری سرمایه و سو

 هزاره شوند. می محسوب پایدار توسعه اساسی دو رکن سازی

 در آن همراهی با که است جدیدی مناسبات آورنده پدید سوم

 درک توانمندی که شود می  میسر افرادی تربیت گرو

 امروزه باشند. را داشته آن با همسویی و جدید های چارچوب

 بشری جامعه توسعه های اهرم از آموزشی مدیریت عنصر

 ها، ارزش خلق کشورها، توسعه و مهارت، دانش اشتراک است.

مزایای  از ارتباطات تسهیل و المللی بین تفاهم کارآیی، افزایش

 عرصه در ها انسان بقا و دوام و ماندگاری شدن الزمه جهانی

 ها سایر سازمان از بیشتر آموزشی مراکز در پرشتاب تحوالت

 محک را ها و رویه ها عادت باید مدارس ترتیب بدین بوده،

 ها زمینه همه در بهتر به راهیابی نقادی دیده با و بزنند مجدد

 مطرح مرز بدون مدیریت جهان در که شرایطی در بپردازند.

 می شدن جهانی پدیده آن به جهانی های و در صحنه است

 بر الزم است آموزشی سازمان های ویژه به ها سازمان گویند

 عوامل تأثیر هرچه و بیندیشند خویش استحفاظی حوزه

 آموزشی های شود، تصمیم می بیشتر ها سازمان بر محیطی

 بر یادگیری سوم کنند. هزاره می پیدا استراتژیکی بار

 انجام چگونه دانستن، چگونه یادگیری یعنی اصلی چهارستون

 و است استوار شدن چگونه و زیستن با دیگران چگونه دادن،

 سؤاالتیپاسخگوی  باید آموزشی رهبران امروز دیگر بیان به

 و بیاموزیم؟ چرا بیاموزیم؟ چگونه بیاموزیم؟ را چیز چه مانند

 را و یادگیری کنترلی باشند خود و قضاوتی خود بر تأکید

 ای یافته توسعه های انسان آن حاصل که نمایند نهادینه چنان

 شوند.  جامعه در نواندیشی و به نوآوری منجر که باشد

 ریزان الخصوص برنامه علی و سازمانی هر برنامه ریزان شک بی

 و اهداف ها، به سیاست آگاه و نخبه افراد از دانشگاهی دروس

 سبب امور این به کافی آنها تسلط شوند. می برگزیده ها روش

 برنامه در را ملموس عینی و های واقعیت و اهداف گردد می

 هر گردد می سبب همین موضوع بندند. کار به و لحاظ نویسی

 .باشد داشته کاربرد دوره مشخصی و مدت در ای برنامه

 علت به گاهاً کند. پیدا می موضوعیت برنامه در بازنگری سپس

 اطالعات انتقال در روش های جدید ظهور و زمان شدن سپری

تجدید  آموختگان، دانش ارتقاء سطح لزوم و امکانات تغییر و

 بعضی در که چرا کند. پیدا می ضرورت ها برنامه در نظر

 مسائل دیگر دریچه زاویه و از ها برنامه به نگرش مواقع

 را ها تناقص و نظر تکرارها تجدید عدم یا و شده فراموش

 موارد از کدام هر در صورتیکه است بدیهی شود، می منجر

 موردنظر برنامه در که خواهد بود منطقی بیاید پیش فوق

 موجبات نقدها و ها این بازنگری شود. طبیعتاً نظر تجدید

 روبرو اندرکاران دست با استقبال و نموده فراهم را اصالح

 شد. خواهد

 جهانى شدننظریه های  مفاهیم -5-6

 سوپر22،مدرنیته،پسامدرنیتهمعماری)

 (26مدرنیته

 هاى سازى اقتصاد جهانى در حالى همزمان با گفتمان یکپارچه

دهد که انواع مدرن آن در  کننده رخ مى سیاسى یکپارچه

در حال "و انواع سنتى آن در جهان "یافته توسعه"جهان
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این  به میزبان جدیدى بوده است. در حال میدان دادن "توسعه

اى  کننده هاى بسیارانحصارى رقابت میزبان جدید همان روایت

عصر مدرن در پى  سازان است که به تجزیه آنچه ایدئولوژى

در  بیستم، اواسط قرن تمایل دارند. سارى آن بودند، یکسان

اوج  بوحه جنگ سرد و پیش از آنکه ضد استعمارگرایى بهبح

 تجار و رهبران سیاسى در کشورهاى در حال توسعه خود برسد،

هایى مدرنیزه شده توسط معماران  اغلب آرزوى داشتن پایتخت

این معماران به خاطر برپا کردن  د.شتنرا در سر دا پیشرو

فوالد و  و راستگوشه ساخته شده از بتن، هاى بلند ساختمان

مسلما بسیارى از این  .می گرفتندشیشه مورد تشویق قرار

هاى سوسیالیستى و  رژیم معماران بعنوان نمایندگانى براى

 معتقد ند،ردک مى دارى که براى کنترل جهانى رقابت سرمایه

 ها همکارى سودمندى را با این جوامع در حال ند که آنبود

ى را مورد توجه قرار رهبران این جوامع پیشرفت توسعه دارند.

که در آن رشد اقتصادى به سبک غربى به عنوان راهى  ندادد مى

دستى  فشار سیاسى و تهى نادانى، بیمارى، از فقر، براى فرارفتن

طرفداران  ها، علیرغم دیگر مخالفت. شد مى عمومى محسوب

به تساوى با فرضیات مقدماتى  ها دارى و سوسیالیست سرمایه

بشر  که اول، ند:بود موافق روشنگرى مدرنیتهبنیادى متعلق به 

اقتصادى و سیاسى  دوم،حقوق در تاریخ عمومى سهیم است،

و سوم اینکه  طور عمومى بسط یابد  بایستى براى همه بشر به

اقتصادى  وضعیت بشر با حذف فشار سیاسى و فراهم کردن رفاه

 ضمنا شرایط بشر با چیره شدن به و خوشبختى ارتقا یابد،

طور علمى هدایت شده و با   ت از طریق تکنولوژى بهطبیع

چنین با اجتناب از تداخل  آموزش عمومى و هم تقویت کردن

 .اقتصادى بهبود یابد سیاسى و امور علمى،

 اند که وعده اصیل مدرنیته عواقب پردازان پسامدرن مدعى نظریه

وخیمى را به وجود آورده است که از به حاشیه راندن و نابودى 

هاى بومى تا تخریب زیست کره توسط  فرهنگ واقعى

است که البته همه این موارد با جهانى  گرایى در نوسان صنعت

پردازان متاخر فرانسوى شامل  نظریه. شود شدن تشدید مى

هاى آلمانى)و  از پسامدرنیست 24و گتارى 23دلوز و فوکو، 22دریدا

اثیر بسیار ت 26و هایدگر 25نظیر نیچه ها( ضد مدرنیست

 پردازان گیرى دیدگاه نظریه و خود نیز به شکل پذیرفتند،

 پسامدرن آمریکایى معاصر کمک کردند.

جداى از نتایج ناشى از  پردازان پسامدرن، به عقیده نظریه

غرض و در رفتار نسبتا تحریف  که خود را بر ذهن بىی واقعیت

تولید دانش به منافع قدرت پیوند زده  دهد، مى نشده بازتاب

اند  هاى عصر روشنگرى متذکر شده مدرن گونه که آن شده است.

تفسیر و فعال است که عموما  قابل آلود، دانش امرى غرض

مرتبه باالترى نسبت به  سرمایه و هایى با قدرت، توسط انسان

هاى  برنامه این افراد در قدرت،. شود هدایت مى دیگران،

چطور بودجه  و درباره اینکه کنند بندى مى پژوهشى را صورت

چیزى به عنوان  شود و درباره اینکه چه تخصیص داده مى

هاى  انسان تنها اخیرا، کنند. واقعیت تلقى شود تعیین تکلیف مى

 دیده و به حاشیه رانده شده شروع به کشف فریادهایى ستم

 .اند اند که به دعاوى قدرت متعرض کرده

 هاى بنیانهایى مثل مارکس مدعى کشف زیربناها یا  مدرنیست

 با این همه اساسى بودند که کلید فهم تاریخ همگانى بشر است.

اى  ها وجود هرگونه زیربناى کشف شده بسیارى از پسامدرنیست

و  طور که وجود پیشرفت)ترقى( درست همان کنند، راانکار مى

 .کنند در تاریخ را رد مى دارى جهت

 هاى نسبتا ها تاریخ را به عنوان نمایشى از پدیده در عوض آن

کنند که فاقد هرگونه جهت خاص یا معناى  سطحى مجسم مى

این دعاوى توسط اندیشمندان پیشرو به خصوص  است. ذاتى

پردازان مدعى  این نظریه افتد. گرا به خطر مى چپ پردازان نظریه

اول تنزل حقیقت به  ایدئولوژى هستند؛ آشکار کردن دو

کامل از خودآمایى و دوم اجتناب  اجتماعى-مناسبات اقتصادى

و هیچ هدفى براى تاریخ  اگر هیچ حقیقتى براى تحریف بشرى.

در بهترین حالت  جریان و نقد پپیشرو بشر وجود نداشته باشد،

 .شود دچار اشکال مى

 23که اولین بار توسط مارک اوژه ستاصطالحی 27«نامکان»

ی انسان  با ظهور و معرفی نظریه واست  معرفی شده

ی وجود گذاشت از نظر معنا در مقابل  پا به عرصه 26سوپرمدرن

وی معتقد بود که انسان . مکان، هر مکان خالی از هویت است

سازد و  هایی خالی از هویت می سوپرمدرن در دنیای خارج مکان

اگر یک مکان را بتوان به مثابه  گویند. ها نامکان می به آن

رد، فضایی ساز و تاریخی تعریف ک بخش، رابطه هویت جایگاهی

ای یا تاریخی  یک از این موارد هویتی، رابطه که نتواند در هیچ

ای که در اینجا از آن دفاع  تعریف شود، یک نامکان است. فرضیه
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ها است؛  ی نامکان شود آن است که سوپرمدرنیته تولیدکننده می

شناختی  های انسان یعنی فضاهایی که خود به خود مکان

توانند در جاهای  ی بودلری، نمی نیستند و برخالف مدرنیته

بندی شده  قدیمی قرار بگیرند. چنین فضاهایی، فهرست و طبقه

شده و  جایگاهی تعیین« های حافظه مکان»ی  و به مثابه

ها در  دهند. جهانی که انسان مشخص را در آن تشکیل می

روند، جایی  آیند و در بیمارستان از دنیا می کلینیک به دنیا می

گرایانه یا  ار و اشتغال موقت به صورتی لوکسکه نقاط گذ

های  ها و کلوب ی هتل یابند )زنجیره غیرانسانی افزایش می

نشینان در  های حاشیه های پناهندگان، حومه تعطیالت، اردوگاه

 برای که است ... جهانیمعرض تخریب یا زوال و رو به فساد و

 .تاس شده ... ساختهبودن و ناپایداری ها، گذار، موقتتن فردیت

 هویت در معماری -1

؛ ساحت اول تحت است در فلسفه معماری سه ساحت متصور

عنوان سرپناه نام برده می شود و منظور مکانی است که کارکرد 

حفظ انسان است از مسائل طبیعی و بالیا و... که  آن صرفاً

بیشتر در زندگی انسان اولیه پیدا می شده است. ساحت دوم 

ن هم از لحاظ کارکرد نسبت به سرپناه ساختمان است، ساختما

وضعیت گسترده تری دارد و هم آرام آرام عوامل زیبایی شناسی 

هم استحکام آن بیشتر می شود. ساحت  وارد آن می شود و

سوم معماری است که معماری با دو ساحت قبلی تفاوت ماهوی 

دارد که در آن معنا مقدم بر ماده است و مفهوم مقدم بر مصالح. 

ت کاربرد بنا طرح ی شما اگر در ساحت ساختمان صرفا با نیّیعن

زنید و بیشتر به دنبال این هستید که این بنا چه کارکردی  می

 .قرار است برای شما داشته باشد و چه استحکامی داشته باشد

اول چیزی که مقدم بر کارکرد و مصالح این  ،در ساحت معماری

است که شما به دنبال چه چیزی هستید و چه معنا و معنویتی 

را می خواهید در قالب این بنا ظهور ببخشید. تمام عناصر 

ساختاری و کالبدی بنا نسبت به آن مفهومی که این بنا تجلی 

 (.1336)هوشیار، آن است، تعریف می شود

توان مورد نظر  ابطه با هویت از دو جهت میاثر معماری را در ر

قرار داد. هنگامی که به اثر معماری به عنوان یک مجسمه یا 

شود. در این صورت اثر معماری اگر  شکل نگریسته می

خواهد احراز هویت کند باید از لحاظ شکلی مسبوق به  می

سابقه شود. شکل در اینجا یعنی مواد ساخته شده، رنگ و... اگر 

عماری از نظر شکلی مسبوق به سابقه نباشد و چیزی این م

ای در ذهن  باشد که به دفعات به وجود آمده که هیچ سابقه

شود. از جهت دیگر  انسان نداشته باشد، ارتباط با آن برقرار نمی

« ظرف زندگی انسان»توان به اثر معماری به عنوان  می

نگریست. یعنی این پرسش را مطرح کرد که این معماری 

گیرد؛ چگونه زندگی در اینجا  چگونه انسان را در بر خود می

ای بوده که این  تر، چگونه زندگی امکان تحقق دارد؛ یا دقیق

رسوب در اطراف آن زندگی قرار گرفته است. این معماری در 

حقیقت یک رسوبی است که در اطراف آن زندگی اتفاق 

به وجه  افتد. این یعنی حیثیتی که آن اثر معماری دارد می

فیزیکی و شکل بیرونی آن نیست، بلکه به این وجه است که 

افتد منعکس  نوعی از زندگانی را که درون آن اتفاق می

 (.36: 1337کند)کشاورز،  می

ی مهم و حساسی که در ارتباط با هویت معماری مطرح  نکته

است در اینجا است که آیا آن شکلی از زندگی که این معماری 

ی ذهنی که  ا آن توقعاتی که ما داریم، آن پیشینهکند ب بیان می

 داریم منطبق است یا نه؟ 

در جریان هایی که در عرصه بازیابی هویت رخ داده، سه رویکرد 

وجود دارد که می شود آنها را به ملی گرایی، بومی گرایی و 

مذهبی گرایی تقسیم کرد. در حوزه معماری اول باید دید 

شکلی خوانا تحقق پیدا کند. البته هویت چگونه می تواند به 

معماری نیز مانند دیگر عرصه های فنی و هنری جنبه های 

ذکر شده در آن مورد  ی جهانی پیدا کرده که دیگر سه جنبه

بحث مطرح شدن هویت از ویژگی های  توجه نیست. زیرا اصوالً

معماری مدرن است. در سده های پیشین معماری خود به خود 

و با ظهور مدرنیسم فرهنگ مورد بی توجهی  دارای هویت بود

واقع شد که این بی توجهی پس از چند دهه، بار منفی پیدا 

کرد. می شود به سه رویکرد فوق الذکر، از زاویه دیگری نیز نگاه 

کنیم به این شکل که تک تک ما انسانیم و متعلق به جامعه 

هایی  انسان شرقی )در مقابل مفهوم غربی( عالوه بر آن آسیایی

هستیم که در ایران زندگی می کنیم و ممکن است حتی هویت 

قومی نیز داشته باشیم و می بینیم که هیچ کدام از این موارد 

با یکدیگر تضادی ندارند و زیر مجموعه های تو در تویی هستند 

که با عضویت در یکی از آنها در دیگری نیز عضو می شویم. در 
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ای بومی، ملی و مذهبی را در واقع می توان گفت هویت جنبه ه

مجموع با هم دارد. همان طور که تا یکی دو قرن پیش نیز 

جنبه های مختلف هویتی در معماری کشورمان از یکدیگر 

 (.1362زاده،  )سلطانتفکیک ناپذیر بودند

 هویت و معماری ملّی -1-6

کشورها برای پیدایش و بقاء نیازمند ایده ای هستند که 

ی آن احساس یکی بودن کنند. این ایده  مردمانشان به وسیله

هایشان  ها، ملت  همان علت وجودی است که بر اساس آن دولت

کنند تا درون یک کشور سازمان یابند. این امر در  را قانع می

شود،  تعریف میای که برای ملتی  ی صورتی است که علت وجود

برخاسته از فرهنگ و تاریخ آن ملت بوده، تمام اجزای آن را 

 (. 45: 1337گیرد)عبدی،  دربر می

گیرد که تمام اعضای جامعه تصور  هویت ملّی وقتی شکل می

ی آن داشته باشند؛ زیرا هویت افراد در  درستی از اجزای سازنده

نیارهای  گیرد و هویت از جمله متن اجتماع و فرهنگ شکل می

طبیعی انسان برای خودشناسی و شناساندن خویش است؛ 

بنابراین، هویت محصول تعامل اجتماعی افراد است)صالحی 

 (.5: 1337عمران، 

در دنیای مدرن، معماری دیگر با مکان، زمان و فرهنگ جامعه 

ای  ارتباط ندارد و بیشتر بازخورد تفکر فلسفی و روشنفکری عده

است. لوکوربوزیه، به عنوان یکی از خاص و جدا از جامعه 

ها  تمام انسان"گوید: کسوتان معماری مدرن می ترین پیش اصلی

ها نیازهای  های مشابه با عملکرد یکسان دارند. تمام انسان اندام

همسان دارند. قراردادهای اجتماعی که طی سالیان به وجود 

د، ان اند، استانداردهای طبقات اجتماعی را تثبیت کرده آمده

کند... .  ای را تولید می عملکرد و نیازها، محصوالت استانداردشده

ی آب و  ی ملل و همه من یک ساختمان واحد را برای همه

 (.11: 1333)لنگ، "کنم هواها پیشنهاد می

این اندیشه معماری را از فرهنگ جدا کرده است. عدم ارتباط 

ساخته، معماری با جغرافیا و فرهنگ، انسان را از محیط دور 

عالوه بر از بین بردن آداب و رسوم، هماهنگی با محیط را نیز 

ها یکسان باشد،  سازد. اگر معماری در تمام اقلیم نابود می

رود؛ امری که در  معماری پایدار همساز با محیط از بین می

ی ما  معماری بومی به خوبی مشهود است. معماران گذشته

ها یک معمار کسی  ی آن دههایی چند بعدی بودند. به عقی انسان

ی دانش خود در جهت ایجاد کالبدی که  است که از همه

ها باشد استفاده کند. این بزرگان  ی زندگی انسان شایسته

همواره به این نکته توجه داشتند که معماری باید مطابق با 

های غنی اقلیم خویش باشد. معماری  هویت، اصالت و سنّت

ی خود طوری شکل  نگی جامعهی فره ملّی بر اساس اندیشه

گیرد که افراد در فضایی آشنا به خودباوری ملّی دست یابند؛  می

ی فرهنگی است که در  از طرفی، همین معماری تشکیل دهنده

آن افراد بتوانند در بالندگی فرهنگی و پیشرفت آن نقش داشته 

 باشند.

 تأثیر هویت فرهنگی بر معماری -1-2

ها، معارف و آداب و رسوم و  ی باورها، دانش  فرهنگ مجموعه

ها را  هایی است که جامعه بر مبنای اعتقادات خود آن ارزش

نماید و در این  تکامل بخشیده و بر اساس آن مجموعه مشی می

اش  بینی روند، هدف او رسیدن به تعالی و تکاملی است که جهان

(. تأثیر 63: 1331زاده،  برای او تعریف و تبیین نموده است)نقی

های متفاوت زندگی، از جمله در هنر و  گ در زمینهفرهن

ی زیست، غیر قابل انکار  معماری و شهرسازی و توسعه و شیوه

 (.153: 1375است)مددپور، 

ی آن فهم  فضاهای معماری، بی شناخت فرهنگ سازنده

خیزد، پس از گذر داده  شود و هر آنچه از این فرهنگ بر می نمی

ی  ها، چه در حیطه و ابداع ها شدن تدبیرها و شگردها، فن

ها، مادی  ها و سطح جوابگویی به کاربردها و چه در تطبیق حجم

ای که به دست انسان و به دلخواه انسان و برای  شود؛ ماده می

(. به این ترتیب 163: 1335است)فالمکی،   انسان کار شده

توان گفت که تا قبل از پیدایش معماری مدرن، هر تمدن یا  می

عماری خاص خود را ارائه داده است. به طور مثال ملّتی، م

ی روشن  بناهایی نظیر مسجد امام اصفهان بر اساس اندیشه

 اند. فلسفی پدید آمده

های بسیار، توجه به  رغم فراز و نشیب در معماری گذشته علی

اشتراکی مدام مشهود است. به عنوان مثال در ایران تا قرن 

کرد که حتماً در  ب میپیش فرهنگ حاکم بر معماری ایجا

های موجود  ساختمان جدید اعم از خصوصی و عمومی از الگو

ی تکنیک، مصالح، عملکرد، هندسه و تزئینات و غیره  در زمینه
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تر چگونگی ترکیب  ی عمل معمار بیش استفاده شود، و حوزه

ها. بدین ترتیب برای هر  عناصر موجود بود تا دستکاری آن

ایی برای طراحی آماده شده بود که با معمار عناصر کامالً آشن

کرد.  ها استفاده می توجه به موقعیت مکانی و توان مالی از آن

ای الیزال از امکانات معمارانه  چون گنجینه معماری گذشته هم

دانستند که از چه چیز، چه  ی ما می بود. هنرمندان گذشته

اری سان تداوم فرهنگ معم مقدار و در کجا استفاده کنند. بدین

ی فرهنگ ملّی از هم  ی پیوسته شد و زنجیره حفظ می

 (.267: 1362گسست)حبیبی،  نمی

هایی که در معنا و مفهوم معماری رخ داده،  تحوالت و دگرگونی

تابعی از سیر تحوالت فکری تمدن معاصر است که با علم 

ی معنوی و روحانی حیات  گرا و تفکر مدرن رایج، جنبه تجربه

 کند. وجه معنوی عالم وجود را انکار میانسان و اصوالً 

ی معماری، مدرنیته با شعار پیشرفت و توسعه، چنان  در مقوله

کند که جوامع، به  ی بشری تحمیل می خویش را به جامعه

خصوص جوامع عقب مانده از نظر صنعت که هویت و اعتبار 

کنند،  خویش را در همسان شدن ظاهری با غرب جستجو می

نمایند؛  تقلید الگوهای معماری بیگانه می سعی در تکرار و

ها را دگرگون خواهد  ی زیست آن الگوهایی که به ناچار شیوه

 (.64: 1331زاده،  کرد)نقی

 مبحث معماری ایران -7

می توانیم از سه واژه و عبارت در بحث معماری و تحوالت آن 

است که « معماری به معنای عام»در ایران استفاده کنیم. یکی، 

جای جهان از جمله ایران قوانین ثابتی دارد و به یک  در همه

« معماری ایران»پدیده خاصی اطالق می گردد. دومین واژه، 

است که در واقع، مشخصه جغرافیایی یا حضور در سرزمین وجه 

؛ آنچه «معماری معاصر ایران»بارز این معماری است. و سومی، 

معاصر را  که عصریت و امروزه بودن و به روز بودن معماری

ها، وجه معماری مشترک است.  شکل می دهد. در همه این

یاد می کنیم، تا یک « معماری ایران»آنچه که از آن با عنوان 

زمان معینی حاکم بوده و از این زمان به بعد اتفاق دیگری رخ 

سازماندهی »معماری در همه جای جهان یعنی . داده است

ی آنچه که آگاهی ناشی از لذا معماری ایران یعن«. آگاهانه فضا

حضور در سرزمین ایران را شکل دهد. این معماری تا سال 

میالدی در کشور ما وجود داشته است.  1622شمسی یا  1322

از این تاریخ به بعد، دورانی وجود دارد که از آن به عنوان 

روندی از  1342یاد می کنند و تا سال « دوران تحول»معماری 

 ی دوره. ه به آینده را طی کرده استیک تداوم خالق گذشت

است که  1342تحول بنا به دالیلی به هم می خورد و پس از 

وجود داشته باشد « معماری معاصر ایران»نام  هاگر چیزی ب

)چون خود این امر مورد تردید است(، به وقوع می 

 (. 1336)حائری، پیوندد

 برگی از گذشته -7-6

ن اغلب با بحث ی معماری معاصر ایرا سخن گفتن درباره

ی تاریخ و سیر تکامل آن همراه شده است. بیشتر  درباره

دانند که در  صاحبنظران هویت را مفهومی متغیر و شناور می

گذر زمان و در برخورد با عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، 

گیرد. بررسی سیر تکاملی این مفهوم در  سیاسی و ... شکل می

کلیدهای اصلی راهگشای امروز معماری ایران به عنوان یکی از 

به « آن » و پسوند « ار » ترکیبی از کلمه  ایرانما خواهد بود. 

هایی  یا نجیب زادگان است. انسان« ارو » معنی سرزمین قوم 

که در این سرزمین زیسته اند، در طول تاریخ پر فراز و نشیب 

خود توانسته اند، با ارائه محصوالت تمدنیشان بر غنای فرهنگ 

 یند. آتمدن بشری بیفز و

در اهمیت ایرانیان همین بس که هردوت پدر علم تاریخ کتاب 

به عنوان ملتی یاد کرده  او از ایرانیان . خود را با ایران آغاز کرد

ها همواره شادی بخش ترین چیزها  که در تعامل با سایر فرهنگ

کنند، و آن را بومی کرده مورد استفاده قرار می  می را دریافت

هند. اغلب صاحبنظران معتقدند شناخت فرهنگ و تمدن د

این  جهان بدون توجه به فرهنگ و تمدن ایرانی میسر نیست.

تمدن کهن همواره در طول تاریخ دستخوش آسیبهای جدی 

ئبی که قرار گرفته است، ولی همیشه توانسته از زیر بار مصا

 یابد.کمرش را خم کرده دوباره سر بر آورد، و عظمت خود را باز 

قبل از ورود اسالم به ایران، معماری ایران تحت تأثیر شرایط 

ها و مفاهیم  مختلف سیاسی، فرهنگی و مذهبی دارای مؤلفه

عمیق و منحصر به فردی بود که ماندگاری آن حکایت از 

پایداری این الگوها در گذر زمان بوده است. با ورود اسالم این 

مند توسط معماران  قاعده مفاهیم به صورت کامالً هوشمندانه و
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و اندیشمندان با اصول متعالی دین اسالم پیوند خورد. این 

گیری نوعی معماری  تلفیق سبب تعالی اصول و مبانی و شکل

هوشمندانه شد که افزون بر تکامل هویت معماری ایران 

ای ماندگار به آن داد. بررسی و تحلیل عناصر و الگوهای  چهره

چه هر یک   دهد این مفاهیم اگر نشان میتاریخی معماری ایران 

اند، ولی با حضور  ی معینی از تاریخ این سرزمین خلق شده دوره

ممتد در دوره های بعدی تکامل و پاالیش یافته و دارای هویتی 

مستقل از زمان شده و مفهوم عامی را از یک الگوی معماری 

ی و بار دهند که شأن تجریدی یافته و دارای تصویر ذهن ارائه می

 (.7: 1333عاطفی است)هادیان مقدم، 

ی معماری معاصر ایران را سال  بیشتر صاحبنظران آغاز دوره

دانند. بسیاری از  میالدی مصادف با دوران پهلوی اوّل می 1622

رخدادهای این دوره در رابطه با دوران حکومت قبل یعنی 

ی  حکومت قاجار قابل توضیح و تبیین است. در آغاز سده

ی قاجار( ایران از اقتصاد جهانی کامالً بر کنار و  زدهم )دورهنو

های مختلف سیاسی، اقتصادی و  جدا بود. بر اثر بحران و شکاف

ای شکل گرفت  ی نوزدهم اوضاع به گونه اجتماعی در پایان سده

الملل قرار  ی اروپایی تجارت بین که ایران در مسیر ادغام شبکه

وذ اقتصادی غرب را هموار کرد و ی نف گرفت و همین امر زمینه

های شدید اجتماعی پدید آمد. در چنین  به تبع آن آشفتگی

ی پهلوی آغاز ارتباط  شرایطی حکومت پهلوی شکل گرفت. دوره

مستمر با غرب و ایجاد نهادهای اجتماعی و علمی و آغاز تمدنی 

به ظاهر صنعتی و مدرن بود. رشد سریع صنعت و واردات و 

نگ علمی و فرهنگی با غرب و ایجاد ساختارهای ارتباط تنگات

گیری  جدید اجتماعی به دلیل مهاجرت مردم زمینه ساز شکل

ی مراکز شهری را  عناصر جدید در معماری شد که تغییر چهره

های زندگی، ارتباطات انسانی،  در پی داشت. تغییر شیوه

مناسبات شغلی و خالصه بسیاری از عملکردهای اجتماعی، 

های مناسبی را در  حل جدیدی را فراهم کرد که راه نیازهای

طلبید. به  های مختلف از جمله معماری و شهرسازی می حوزه

ی مشکالت معماری از این زمان شکل  ظاهر همه

 گیرد)همان(. می

ی تعلقات و  مدرنیته در معنای وسیع کلمه، مستقل از همه

عد جدید های ما جزء الینفک وجود ما شده است. این بُ وابستگی

چه خود داشتیم افزوده  ی ما تبدیل گشته و به آن به هویت تازه

ترِ وجود  های قدیمی شود. درست است که مدرنیته با الیه می

پذیر و مطلق  آید، اما حضورش اجتناب اغلب به سخنی کنار می

کنیم و از آثار  شده است. حتی هنگامی که علیه آن طغیان می

از این کار را به کمک ابزار گوییم، ب زیانبارش سخن می

شناختی که خودِ آن دراختیارمان گذاشته، انجام  معرفت

ی  دهیم. در واقع ما ناخودآگاهانه و شاید به رغم خواسته می

غربی »ایم، به عبارت دیگر، فرآیند  خود، مدرنیته را پذیرفته

ی هستیِ  ایم، فرآیندی که شیوه را طی کرده« شدن ناخودآگاه

اه ما را به چیزها مشروط به خود کرده ما و طرز نگ

 (.116: 1333است)شایگان، 

اگر قبول کنیم که کار معماری شکل دادن به زندگی انسان 

زمان به دو عامل  است، پس فعل معماری مستلزم توجه هم

ی تمام نمای  معماری و زندگی آینه«. زندگی»و « شکل»است: 

شود،  نی مییکدیگرند.  هنگامی که صحبت از معماری ایرا

آید. به میزانی که در یک  ناگزیر بحث هویت ایرانی به میان می

جامعه زندگی ایرانی جریان داشته باشد و آن زندگی متعلق به 

جغرافیا، تاریخ، باورها، اعتقادات و روابط و خُلقیات فرد ایرانی 

باشد، به همان میزان هم معماری دارای هویت ایرانی 

 (.33: 1337شود)کشاورز،  می

معماری ایران در چالش میان سنت و  -7-2

 مدرنیته 

معماری به عنوان دستاوردی بشری، محصول مادی تمدن است 

های معرفت شناختی آن تمدن، در معماری آن نمود  که بنیان

توان چنین اذعان داشت  کند. با توجه به این موضوع می پیدا می

 ای و تفکرات بر مبنای که همانگونه که دنیای اسطوره

بینی آسمانی دوران باستان، معماری قبل از اسالم ایران را  جهان

شکل داده است، به همان نسبت نیز معماری امروزه نیز باید 

نتیجه کارکرد وجه مهمی از تحول بنیادینی باشد که با نام 

مدرنیته آشنای همگان است. فهم سطحی و یا عمیق یک ملت 

توان در مظاهر فرهنگی  میهای مدرنیته را  ها و زیرساخت از الیه

  .همچون معماری کنکاش کرد

سنت در معنی لغوی انتقال سینه به سینه وجهی از الگوهای 

قومی و فرهنگی است و با توجه به مستمر بودن لذا، الگوپذیری 

شود که  را در بطن خود دارد و در مقابل آن مدرنیته ظاهر می
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ت و این نگاه نمایانگر نوعی جهان بینی و نگرش به هستی اس

متفاوت او به هستی تا بدانجا می رسد که انسان مدرن نگرش 

  .جدیدی حتی به خود به عنوان فاعل شناسنده دارد

شارل بودلر شاعر فرانسوی مدرنیته را به معنای تخریب شکل 

های کلیشه قالبی شده ای تعریف کرده که سد راه تحول افکار 

مدرنیته حذف الگوهایی  و رفتار هستند و بنابراین وجه اساسی

 .شدند است که اساس سنت تلقی می

در بحث پیرامون معماری، سنت و مدرنیته؛ از مدرنیسم زیاد 

آید که گرایشی فرهنگی است که از دل  سخن به میان می

مدرنیته برآمده است. و علی رغم اینکه مدرنیته سه حوزه علم، 

به گستره هنر  گیرد اما مدرنیسم تنها سیاست و هنر را در برمی

  .معطوف است

نقطه شروع مدرنیته در غرب نامشخص است؛ برخی آن را 

رنسانس و برخی انقالب صنعتی فرانسه می دانند. اما آنچه 

واضح است اینست که علی رغم معین نبودن جایگاه زمانی، 

جایگاه مکانی آن تا حدی مشخص است و آن اینکه به غرب و 

وپایی آغاز گردید. رخنه کردن این یا به تعبیری از کشورهای ار

مسئله در ایران را باید زمان رویارویی ایران با غرب دانست و 

نقطه شروع این رویارویی در معماری تاثیر عمیقی گذارد و به 

  .فاصله گرفتن از معماری سنتی ایران منجر شد

اواخر قاجار و دوران ناصرالدین شاه دوران تحول شگرفی در 

هنر و معماری ایرانی بود. سفر درباریان به عرصه فرهنگ و 

فرنگ و آوردن عکسهایی از معماری غرب؛ ساخت و سازهای 

دولتی بر مبنای شکلهای موجود در عکس، معماری کارت 

پستالی ایران را رقم زد که اولین تاثیرگذاری غرب در معماری 

ایرانی است. لذا مدرنیته در ایران مفهومی جز تقلید و ادامه 

وهای غرب نداشت. این مسئله با فرستادن تعدادی به غرب الگ

دستور ه برای آموزش نیز ادامه یافت. اولین معماری که ب

ناصرالدین شاه برای تحصیل معماری معماری به فرانسه 

 1276فرستاده شد میرزا مهدی خان قشقایی بود که در سال 

 .ن شدتوما 322ق ایران را ترک کرد و کل مخارج او برای دربار 

نمود تاثیر مدرنیسم در معماری ایران به صورت های زیر بوده 

 است:

معماری کارت پستالی ناصرالدین شاهی که در بنای شمس  -1

 .العماره بخوبی دیده می شود

رنگ و بوی مدرن در کارهای وارطان هوانسیان، گابریل  -2

گورکیان و پل آبکار که سه معمار ارمنی بودند که با رعایت 

ل معماری مدرن غرب به ساخت و سازهایی برآمده از اصو

 .مدرنیسم دست زدند

البته در این میان از آنجا که هر تز آنتی تز را هم درون خود 

پرورش می دهد لذا در دوره رضاشاهی در مقابل نفوذ عناصر 

معماری غرب به ایران از قبیل سنتوری ها و ستونهای کورنتین، 

سالم ایران نیز بویژه در بازگشت به معماری ماقبل ا

ساختمانهای دولتی خود را نشان داد که ساختمانهای شهربانی، 

 .اند بانک ملی مرکزی و موزه ایران باستان از آن جمله

به تدریج از پهلوی دوم به بعد به طور کامل معماری ایران در 

های سنتی را کنار  یک عدم تعادل قرار گرفته است. ارزش

ایم. ما در معماری از قاجار  دنیای مدرن نشدهگذاشتیم اما وارد 

ایم و این  های سنتی مواجه بوده به بعد با فروپاشی دائمی بنیان

 .ایم بدان معنی نبوده است که نظام مدرن را جایگزین آن کرده

ما امروزه بدون شک در روند جهانی شدن قرار گرفته ایم و این 

در ابتدا آمدن  روند از دوره رضاشاهی همچنان ادامه دارد.

وسایل مدرن مانند مبلمان در فضاهای داخلی خانه ها تحولی 

آمدن . در درون و سپس در ساماندهی خانه ها ایجاد کرد

فضاهای سرویس دهنده در ساماندهی نوینی در مجاورت 

فضاهای اصلی عامل دیگری برای تغییر ساختار چیدمان فضاها 

-ی در الگوهای فرهنگیبود. با آمدن مدرنیسم در ایران تحوالت

رفتاری ایجاد شد که بدون شک گسست از معماری سنتی را 

الجرم بدنبال داشت. الگوهای معماری سنتی بویژه در بخش 

 .مسکن پاسخگوی نیازهای جدید و مسائل فرهنگی نو نبود

همانگونه که گفته شد در ایران با گسست از سنت، به مدرنیته 

معماران معاصر ایران در اشتباه برخی  .دست نیافته ایم

برداشتهای ناصحیح از دو وجه اصلی مدرنیته است که آن دو 

مدرنیته انتقادی و مدرنیته ابزاری است. این امر باعث گردیده 

تا معماری امروز ایران نیز همانند عصر ناصرالدین شاهی به 

سوی معماری کارت پستالی به پیش رود. امروزه در ایران کافه 

ی داریم و کامپیوتر و ماشین به عنوان ابزارهای های اینترنت

تکنولژیکی دستاورد مدرنیته علمی، جایگاه خود را پیدا کرده 

چون و چرا از ابزارها و دستاوردهای غرب بهره  است و ما بی

ایم باید مدرنیته  بریم پس چون مدرنیته ابزاری را پذیرفته می
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مدرنیته بپذیریم  انتقادی را نیز بعنوان وجه مهم و اساسی دیگر

گرایی مدرن به مدرن ایرانی دست یابیم و  و با تکیه بر عقل

مفاهیم آنرا هضم و جزم کرده و به دستاوردهای فکری و زیبایی 

  .شناختی متعلق به خود برسیم

این اشتباه که معماری غرب نیز چون سایر دستاوردهای 

یران تکنولژیکی همچون کامپیوتر باید همانگونه که هست در ا

نیز مورد استفاده قرار گیرد و اینکه از معماری غرب نیز بسان 

یک ابزار دستاورد مدرنیته بهره جوییم؛ معماری ایران را با بن 

  .بست های بی برگشت مواجه خواهد ساخت

در مدرنیته از آنجا که فردگرایی اهمیت می یابد لذا خالقیت و 

گاه خود را می مفاهیم زیبایی شناختی کانتی در معماری جای

یابند و علی رغم اینکه خالقیت بعدی از اقدام معمارانه است که 

وجهی ذاتی و جوهری دارد و اساسا نوآوری در بطن آن مستتر 

است و مدرنیته شرایط الزم برای تحقق نو و خالقیت پایدار را 

فراهم می سازد اما مدرنیته در معماری ایران را جز گسست از 

 .قلدانه از غرب نمی توان تعریف کردگذشته و برداشت م

معماری جهانی یعنی اینکه در عین ایرانی بودن از دستاوردهای 

نوین جهانی نیز برای پیشبرد خود سود بجوید. امری که در 

پهلوی دوم در آثار مهندس سیحون، کامران دیبا، فرمانفرمایان 

تا حدی تحقق یافت. برخی معماران هندی نیز نظیر راج ریوال 

علی رغم اندیشه مدرن در بومی کردن اندیشه  ئاو چارلز کور

 .اند جهانی موفق بوده

 پیدایش معماری مدرن در اروپا نتیجه طبیعی روند تفکر و

فضایی بود که پس از رنسانس و دوران روشنگری و انقالب 

صنعتی و پیدایش سرمایه داری نوین بر اروپا و آمریکا حاکم 

های  ن در سرزمین ما و سرزمینولی معماری مدر شده بود.

دیگر چون ما) مانند ترکیه و....( کامالً آمرانه و دستوری وارد 

خوشبختانه خاطرات کسانی چون زنده یاد محمد کریم . شد

پیرنیا و دیگرانی چون او، به صورت مستند نزد ما ماندگار گشته 

است. این اسناد نشان می دهد که گروهی ویژه به سرپرستی 

ون آندره گدار در بدو پیدایش دانشکده هنرهای زیبا کسانی چ

، با تمام وجود به جنگ معماری بومی ایران 1313در سال 

زمین شتافتند و برای ریشه کن کردن آن از هیچ تالشی فرو 

نگذاشتند. این جنگ ناجوانمردانه با معماری و فرهنگ کهن 

یافت  گسترده ابعادی ایرانی، در زمان ریاست هوشنگ سیحون

و کم کم نسل جدیدی از معماران مهندس و تحصیلکرده در 

ایران شکل گرفتند که هیچ ارتباط و دلبستگی با فرهنگ ملی و 

بومی سرزمین خویش نداشتند و حتی نسبت به آن، احساس 

بیگانگی کرده و حتی با حقارت و کوچکی با آن برخورد می 

ماری نمودند و همه معماری و اول و آخر آن را در مع

رئالیستی مدرن می جستند و بس. این روند -عملکردی

 52و  42ادامه پیدا کرد. هر چند در دهه  57نامناسب تا سال 

خورشیدی، بعضی از معماران همچون کامران دیبا تالش کردند 

تلفیق معماری مدرن و ایرانی، رویکردی مدرن به معماری  با  تا

ند به زیباترین آفریده ایرانی بدهند و در این تالش خود توانست

های معماری معاصر ایران) همچون موزه هنرهای معاصر و 

ها به جایی نرسید  شهرک شوشتر نو( دست یابند. اما این تالش

دادن انقالب اسالمی، بسیاری از این معماران که  و با روی

روابطی نیز با دربار شاهنشاهی داشتند، کشور را ترک کردند. 

های سیاسی و پس از آن  وجه به درگیریپس از انقالب، با ت

های ساختمانی  جنگ ایران و عراق، مجال چندانی برای فعالیت

و به ویژه معماری و هنری نماند. هرچند در این دوران کسانی 

چون مهندس نقره کار با مطرح کردن ایده هایی درباره معماری 

 اسالمی، وارد صحنه گشتند، اما بیشتر این ایده ها به صورت

آکادمیک مطرح گشت و به جز مسجد الرسول میدان رسالت و 

مسجد دانشگاه علم و صنعت و چند بنای دیگر، نتوانست در 

معماری ما جریان ساز باشد.شاید از نام آورترین این بناها، مرکز 

فرهنگی سینمایی دزفول باشد که در همان دوران جنگ و در 

اد احمدی خورشیدی، توسط مهندس فره 62میانه های دهه

 .طراحی و ساخته شد

های  اما پس از جنگ ماجرای دیگری رقم خورد.دگرگونی

، دوران دیگری 72اجتماعی در ایران دهه -سرسام آور اقتصادی

را خلق کرد. پیدایش طبقات نوین اجتماعی از جمله سرمایه 

، به کلی چهره شهرهای ایران را دگرگون 72داران نوکیسه دهه 

دو گونه معماری به چشم می خورد. یکی  کرد. در این دوران

ها ملغمه ای از عناصر  معماری بی هویت نو کیسه ها که در آن

دیگری  ،معماری روم و یونان و حتی هخامنشی وجود داشت

های  معماری نوین جهانی بود که با تقلیدی ناشیانه از سبک

و  31، های تک32کانستراکشنیمطرح آن روز جهان، همچون د

در بعضی از بناهای مسکونی، تجاری و نیز  32لمللسبک بین ا
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های تجاری یا مسکونی خود را نشان می داد. در گیر و دار  برج

اجتماعی بود که دانشگاه ها و به  -های اقتصادی این دگرگونی

در آن . ویژه دانشکده های معماری توسعه کمی بسیاری یافتند

همان طبقه  دوران گروهی معمار جوان که از اتفاق متعلق به

نوکیسه بودند و کوچکترین دلبستگی به ایران، فرهنگ ایرانی و 

معماری آن نداشتند، به عنوان استاد دانشگاه و البته معمار 

آوانگارد به دانشگاه ها راه یافتند و دانشکده هایی را  -روشنفکر

در اختیار خود و اندیشه هایشان گرفتند. نسل جوان آن روز که 

جنگ فارغ شده بود، تشنه شنیدن حرف های  چندسالی بود از

نو، دیدن چیزهای نو و ارتباط با جهان خارج بود. به ویژه ورود 

 -های اجتماعی ها به ایران و دگرگونی ماهواره در آن سال

اقتصادی ژرف آن دهه این اشتیاق را فزونی می بخشید. نو 

معماران مدعی آوانگاردیسم و جهانی شدن، از این فضای 

د در میان جوانان مشتاق و تشنه، تا توانستند استفاده موجو

کردند و مغزشویی بزرگ خود را به پیش بردند.اینان حتی از 

سلف خود، هوشنگ سیحون نیز صدها گام پیشتر گذاشتند.اگر 

هوشنگ سیحون، در دانشکده هنرهای زیبا، معماری ایرانی را 

او ارجاع می  بر نمی تابید، دست کم در بعضی از کارهایی که به

شد، برای خوشایند کارفرمایانش هم که شده، رنگ و بویی از 

معماری ایرانی را در کارهایش می گنجانید، اما این نئو 

ها، با وقاحت و بی شرمی هرچه تمام، با گفتن  سیحونیست

ها ور افتاده،  ها معماری نیست.این جمالتی مانند: نه، این

فرمایان معماری کهن ایرانی( ها ) کار نکنید این کارها را، آن

پول و زور داشته اند و چیزهایی مانند تخت جمشید ساخته اند 

و .... معماری . و گرنه تخت جمشید هیچ ارزش معماری ندارد

ایرانی و دانشجویانی را که به سوی آن می رفتند را تخطئه می 

کردند و به آن دست از دانشجویان دوستدار معماری ایران می 

اگر می خواهی معمار شوی، باید این چیزها را کنار گفتند، 

پرستش گونه از معمارانی چون بگذاری. از دگر سو با ستایشی 

، فرانک 35، رم کولهاس34، پیتر آیزنمان33ل لیبسکینددنی

ها دعوت  و.... دانشجویان معماری را به کرنش از آن 36گهری

 در آن کرده و نوعی روحیه خودباختگی و عدم اعتماد به نفس

ها به وجود می آوردند. به حدی که کم کم خود بچه ها در بین 

خودشان نیز هر کس را که مطابق آن اندیشه ها و تفکر، خط 

نمی دانستند و توانایی های وی را به زیر  نمی کشید معمار

طرف معمار نیست. معماری  :پرسش می بردند. جمالتی مانند

بلد نیست، ورد زبان دانشجویان معماری گشت و همه مانند 

افسون زدگان به دنبال حرف نو و کار نو بودند، آش این قضیه 

تا به جایی شور شد که دکتر کامران افشار نادری، معمار دانش 

آموخته ایتالیا، این نوع نگاه را در مقاله ای به نقد کشید و گفت 

بودن و نوگرایی تبدیل به یک تابوی غیر قابل نقد در  که نو

 (1336)سنجابی،.معماری شده است

ه هر روی، این روند ادامه پیدا کرد و آن دانشجویان دیروز ب

ها تبدیل  تبدیل به معماران امروز و افزون بر آن، تعدادی از آن

ها و سخنان نئو  به استادان دانشگاه امروز گشتند و همان حرف

تحویل نسل  ها را بدون کوچکترین دگرگونی، نیستسیحو

جوان ایرانی در دانشکده های معماری می دهند. اکنون نئو 

ها دارای رسانه هستند، در بیشتر مسابقات  سیحونیست

برگزیده  ها باشد، معماری، کارهایی که مطابق الگو و تفکر آن

ین می شود و کارهایی که رنگ و بویی از ایران و اندیشه های ا

سرزمین دارند، به سرعت کنار گذاشته می شوند.حتی نهادهایی 

اسالمی را در روزنامه ها و رسانه های  -که شعار معماری ایرانی

گروهی می دهند، طرح برگزیده یکی از مشهورترین این 

ها را با کلی سرو صدا و میلیاردها تومان هزینه  نئوسیحونیست

ما هم از اینکه کاری  می سازند و جامعه معماری بیگانه زده

در معماری ما رخ داده است،  نوین انجام شده و رویدادی نوین

چون کودکان بر خود می بالد، بدون اینکه لحظه ای به این 

اندیشند چگونه ممکن است کاری که کپی آشکاری  موضوع بی

از مرکز فرهنگی اوکالهما در آمریکاست، می تواند یک رویداد 

اشد؟ جامعه معماری ما، در خوابی نوین در معماری ما ب

به  52و  42خرگوشی است. دست کم اگر معماران ما در دهه 

دست هوشنگ سیحون ها تربیت می شدند و از معماری ایرانی 

نهی می شدند، این شانس را داشتند که با گشت و گذاری در 

بافت های قدیم، با هنر و اندیشه نیاکانشان ارتباطی برقرار 

سل جدید معماران که دست پرورده این سیحون بکنند. اما ن

های جدید هستند، این شانس را هم از دست داده اند.چرا که 

های تاریخی کهن  با تخریب های صورت گفته در بافت

ها می توانند  شهرهای ما، از تبریز و قم و شیراز گرفته تا.... آن

باشند  فرهنگی -تنها محو در جمال مبارک مجتمع های تجاری
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های تاریخی ما) به عنوان مثال کنار مسجد کبود  ه در بافتک

 (1336)سنجابی،.تبریز( همچون غده های سرطانی روییده اند

اما آنچه اسفبار است و مایه شوربختی، وادادگی و انفعال 

معمارانی است که هنوز سر در خزانه گنجینه معماری کهن 

از فضای ایران و دل در مهر میهنشان دارند.اینان با ترس 

موجود و از ترس اینکه مبادا همان انگ کارنابلد بودن و معمار 

نبودن به پیشانی شان بخورد، گاهی از همان معماران بی هویت 

هم، در پیروی از معماری جهانی شده، پیشی می گیرند) مانند 

آن پادشاه و وزیر و مردمانش در برخورد با لباس کذایی و 

گرانمایه ای که صاحب   زنین ودروغین(.. حتی آن دوستان نا

جاه و مقامی هستند برای اینکه محصوالتشان) اعم از فرهنگی، 

 در فضا افتد، پسند مورد هنری و...( برای نسل جوان معمار ما 

ها و پیروانشان می گذارند، بی آنکه این  نئوسیحونیست اختیار

ها همین جوانمردی و آزادمنشی را درباره  نئو سیحونیست

ها هم با  نئوسیحونیست. ن ایرانی رعایت کنندمعمارا

ناجوانمردی تمام مانند آن خیاطان حقه باز، هر کسی را که به 

سوی معماری ایران زمین می رود، متهم به کهنه پرستی، 

سنتی بودن و سنت گرایی و نداشتن اندیشه و سخن نو می 

کنند و در حالی که خود حرفی جدید به غیر ازبندگی و 

در برابر جریانات مسلط معماری جهان ندارند،  سرسپردگی

ها را از  معماران ایرانی را به هر چیزی متهم می کنند تا آن

شخصیت و شانیت به عنوان یک معمار طراح و اندیشمند 

بیاندازند و قدر و اندازه کارهایشان را پایین بیاورند. رسانه های 

لعاب دادن وابسته به این جریان نئو سیحونیستی، ضمن رنگ و 

و حتی معرفی بی مایه ترین  ها به کارهای این نئوسیحونیست

کارها و آثار آنان را که با انواع رانت ها و دغل کاری ها پروژه 

هایشان فراهم شده و سپس طراحی و ساخته شده اند، به 

بزرگنمایی هر چه بیشتر اینان می پردازند و در مقابل ضمن 

ورد معماران ایرانی، هرگونه بایکوت کردن و سکوت خبری در م

خبر و نوشته ای را که درباره سرزنش و تحقیر و کوچک جلوه 

 .نمودن معماری ایرانی باشد، با آب و تاب بازتاب می دهند

، ژنرال خلبان و قهرمان روسیه 37به قول زنده یاد الکساندر لبد

که در گفتگو با تلویزیون سی ان ان درباره توضیح دادنش 

ها شراب خوارانی قهارند و  ل مشروب نخوردنش)روسدرباره دلی

مشروب نخوردن ژنرال مایه شگفتی خبرنگار  به همین دلیل،

شده بود( این چنین گفت: در میان یک ملت مست، یک نفر 

من امیدوارم روزی در میان ما معماران، که . باید بیدار بماند

نگ و غرق و گرفتار در معیشت روزانه ایم و مست کارهای رنگار

جادویی از ما بهتران، روزی یک نفر بیدار شود و همانند آن 

کودک داستان، با صداقت، بدون ترس از هر گونه انگ و تهمتی 

سال است  32هی، پادشاه لخت است. این چیزی که  :فریاد بزند

به ما قالب کرده اند، تقلبی است، اصل نیست و به کار ما نمی 

 !راستگو خواهد بود؟آید. به راستی چه کسی آن کودک 

 جهانی شدن و آموزش معماری -8 

جهانی شدن به طور عام با تمامی دستاوردهایش، رفتارهای 

انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد. آن هم تأثیری که گستره آن 

تمامی فضای شناخته شده توسط بشر را در بر می گیرد و اتفاقا 

تر تأثیرات بحث مهم معماری و جهانی شدن یا به عبارتی واضح

جهانی شدن بر معماری و آموزش آن از همین خواستگاه نشأت 

می گیرد. تأکید بر فشردگی فضا و زمان و یا نابودی بزرگ 

)منظور تعذیف فضا به صورتی است که در فیزیک 33بودن فضا

معمول است نه در معماری فضا( توسط زمان است که بر جنبه 

ننده فرآیند جهانی های مادی و عوامل زمینه ساز تسهیل ک

شدن داللت دارد. فن آوری ها و امکانات ارتباطی و پیشرفت 

های شگفتی آور در این زمینه، از این لحاظ جایگاهی بس رفیع 

دارند. این عوامل تسهیل کننده و شتاب بخش از دو جنبه 

اهمیتی مضاعف دارند نخست آن که فرآیند جهانی شدن در 

بتا طوالنی جهانی شدن متمایز    دهه های اخیر را از تاریخ نس

می کند و این اتفاق ابعاد گوناگون را در بر می گیرد که نوع 

بشر ظاهرا ناچار از پذیرش آن هاست و دیگر آن که توسعه 

تکنولوژی و امکانات ساخت ساختمان ماورای اتفاقات گذشته 

 است.

 ارتباطات صنعت ظهور محصول جدید، مفهوم به شدن جهانی

است. جهانی  جهانی همزمان ارتباطات کننده منعکس و جهانی

 اساس بر را گسترده ای فرهنگی گرایی عام اول، وهله در شدن

 فرآیند می آورد. این وجود به جهان درسطح مدرن ارزش های

 را انسان ها مکان، و زمان به محدود مرزهای شکستن در هم با

 هویت و کرده مرتبط و متصل یکدیگر به دنیا نقاط اقصی در

 اختالل و فرسایش دچار زمان گذشت با را 36مرزی های درون
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 جوامع شدن، جهانی شدن فراگیر و ظهور از پیش می نماید.

 جهانی پدیده اما بودند، یکپارچگی و انسجام گوناگون دارای

 موجب جهان تسخیر و ساختگی مرزهای شکستن با شدن

 و در ها نظام این از هایی بخش حذف های معنایی، نظام ادغام

 شدن جهانی و مدرنیته محصول که معناهایی شدن اضافه انتها

 سمت به را بخش هویت و معنایی این نظام های و شد هستند

 جهان و کنار درگوشه مشابه های نمونه با سازی یکسان

 شمول جهان و عام گسترش ارزش های موجب کرده، هدایت

 جهانی دیگر، سوی گردید. از مدرنیته جهانی فرهنگ براساس

 است معنوی و مادی های مقوله توسعه جهانی معنای به شدن

 مختلف قلمروهای در جدید تولیدات بازسازی به منجر که

 حتی و متفاوت های و دیدگاه نظریات از جدا است. شده

 شگرف تاثیرات شدن، جهانی فرآیند مورد در مطرح متناقض

 قابل غیر سوم درکشورهای جهان ویژه به فرهنگ، بر آن

 که است ای گونه به ایران جامعه امروز است. شرایط کتمان

 بزرگترین محلیگرا از و گرا جهانی دیدگاه دو میان سردرگمی

 وجود در موارد از بسیاری در تضاد و سردرگمی هاست. چالش

 و و مدرنیته سنت میان نوسان و است شناسایی قابل فرد هر

 دارد نهان خود در را عظیم تضادی معاصر ایرانی 42تجددگرایی

 فرهنگ جهانی، سوی به اعم طور به ایرانی فرهنگ حرکت

 می دنبال به را جهانی معماری سمت به کشش ناخواه خواه

اجتماعی،  فرهنگی، های فعالیت ظرف معماری که آورد. چرا

 و متنوع تغییرات این تاثیر تحت و است اقتصادی و سیاسی

 گرایش و گردد می تاثیرپذیری و دگرگونی دچار پرشتاب

 و تولیدات سایر حرکت جهانی، انسانی سوی ایرانی به فردی

 موجب تواند می نهایت در و کشاند می سو آن به را محصوالت

 فضای زننده پیوند های رشته گسستن مکان و از فضا جدایی

 فرهنگ وجود با امروز گردد. ایران سرزمین و مکان با اجتماعی

 گشته دچار قطعیتی عدم چنان به گذشته، شکوهمند تمدن و

 گذشته های سنت و ات اعتقاد یبند پا خواهد می طرفی که از

 و فراگیر از حوادث، حربه بی سیلی طرفی از و بماند خویش

 گذر در وی پیرامون جهانی، های نوآوری و خبرها رخدادها،

  است.

 

 گذری بر سیر آموزش معماری در ایران -8

های  ای معماری در ایران، چون سایر شاخه مدرسهآموزش 

های  آموزش عالی، حاصل دورانی است که کشور محو پیشرفت

اواخر قرن نوزدهم در جهان صنعتی بود و لذا نهادهای اجتماعی 

گرچه زمان شروع . کرد غرب را یکی پس از دیگری وارد می

 آموزش عالی به شیوه غرب در ایران همزمان با تأسیس مدرسه

شود، حرکت واقعی در  دارالفنون در اواسط قرن نوزدهم ذکر می

پهنه ملی در این خصوص، به برپایی مدرسه علوم سیاسی در 

تأسیس دانشگاه تهران در سال . گردد ه.ش برمی 1273سال 

نیز به عنوان گام مؤثری در شتاب بخشیدن به حرکت  1314

-312 ، ص1355شود)کریمیان،  در راستای فوق ارزیابی می

213.) 

های آشکاری بین آموزش عالی در غرب و در ایران)و نیز  تفاوت

وجود دارد.برخالف اکثر  شاید در سایر کشورهای جهان سوم(

کشورهای غربی، آموزش عالی در ایران حاصل تحول طبیعی 

نظام آموزش سنتی نبوده است، بلکه از بیرون بر فضای فرهنگی 

توسعه کشور هماهنگی الزم  جامعه تحمیل شده و لذا با رشد و

را نداشته است. آموزش معماری نیز از این واقعیت مستثنی 

آموزش دانشگاهی معماری در ایران با تأسیس دانشکده . نیست

این مدرسه را  هنرهای زیبا در دانشگاه تهران آغاز شده است.

برپا و تا چند سال اداره  ه.ش 1316آندره گدار به سال 

 (43_72: 1355)رجبی، .کرد

 الگوی بوزار -8-6

الگوی مدرسه  دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، مطابق

در این دانشکده از . ریزی شد قالب بوزار()هنرهای زیبای پاریس 

ها، اسکیس، راندو، آموزش دانشجویان  نظام آتلیه

و  تر)سال باالیی( به دست دانشجویان قدیمی جدید)مقدماتی(

به طوری که، حتی عنوان  گردید. برنامه درسی بوزار تقلید

-Beaux) )ای از بوزار ترجمه دانشکده نیز)...هنرهای زیبا(

Arts.ای اداره  ها که هر کدام را یک معمار حرفه آتلیه بود

ای،  کرد، عنصر اصلی ساختار دانشکده بودند و پیشینه حرفه می

کننده گرایش  هر آتلیه، تعیین سلیقه هنری و شخصیت استاد

درست مشابه آنچه که در مدرسه بوزار نیز  41بود؛ آن آتلیه

 . وجود داشت
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سال »وجود سلسله مراتب تدریس، یعنی کمک دانشجویان

همسویی گروه مقدماتی را ، «مقدماتی»به دانشجویان  «باالیی

های  کرد.این شیوه، گرایش های آتلیه تقویت می گیری با جهت

های متفاوت  جریاند و به یبخش موجود در هر آتلیه را تداوم می

شد که در بناهای باقیمانده از آن  در حرفه معماری منجر می

دوران قابل بررسی است.رواج لغات و اصطالحات فرانسوی در 

واژگان حرفه و همچنین آموزش معماری، بیانگر نفوذ این 

 .گیری بخش نوین حرفه معماری در ایران است مدرسه در شکل

در ایران، نهادی وارداتی از یک این واقعیت که آموزش معماری 

تواند عدم  شرایط اجتماعی کامال متفاوت بوده است، می

حساسیت آن را نسبت به نیازهای واقعی جامعه و تاریخ و سنت 

 42.معماری ایران توجیه کند

نباید از نظر دور داشت که این داستان زمانی اتفاق افتاد که 

به این معادله جامعه دچار یک تسلیم طلبی عمومی و باور 

تأسیس  «.پیشرفت مساوی است با تشبّه به غرب»موهوم بود که

دانشکده هنرهای زیبا در شرایطی انجام گرفت که عناصر سنتی 

موجود در حرفه و آموزش معماری مورد غفلت قرار داشت و از 

این رو این دانشکده با گروه اصلی اعضای حرفه معماری، یعنی 

 .کامال بیگانه باقی ماند معماران و بنّایان سنتی،

ها، زیر نفوذ جریان مدرنیزه شدن، جوّ عمومی که  در آن سال

های  جامعه برای حرف سنتی معماری جوّی ناآرام بود و صنف

مختلفی که با امور ساختمانی و ساختمان سرکار داشتند، از 

منزلت اجتماعی کمتری نسبت به گذشته برخوردار بودند و 

قرار  «یقه سفیدان»تر از به اصطالح پایینهای  همواره در رده

شدند.در آن میان، معماران تحصیلکرده خارج و  داده می

های جدید حرفه معماری و شاید مؤثرترینشان، مدارس  نهاده

فارغ التحصیالن  43.های تأثیر و نفوذ غرب بودند معماری، واسطه

کردند که از توده مردم برترند که این  دانشکده احساس می

فرنگ »ها با ویژگی روانشناختی گروه به اصطالح از ساس آناح

التحصیالن،  این فارغ همسویی و تجانس داشته است. «برگشته

های  تالشی در جهت کسب آگاهی از نحوه کار و مهارت

کردند و نقش خود را در رقابت با آنان از  معماران سنتی نمی

 د.دیدن ، می«مدرن»های طریق وارد کردن دانش و مهارت

بخصوصی از  التحصیل، عمالدر خدمت قشر بیشتر معماران فارغ

های به  کارفرمایان آنان یا خود از میان گروه؛ جامعه بودند

 بودند و یا کسانی بودند که به خاطر رقابت «گرا اصطالح غرب

را عالمت تشخص « ها آرشیتکت»های اجتماعی، مشورت با

معمار، خود را  در چنین جوی بود که مهندسان پنداشتند. می

 .آوردند یک طبقه برگزیده روشنفکر به حساب می

مسأله اخذ یا وارد کردن نظام آموزش غربی، تنها یک جنبه از 

از دیگر سو، نباید از نظر دور داشت که الگوی  مشکل است.

تأکید  اصلی، یعنی بوزار، نیز خود خالی از کمبود و مشکل نبود.

شناسی طراحی، شاید  یباییهای ز گرایی و جنبه مفرط بر سبک

این نظام  ترین انتقادها بر تئوری طراحی بوزار باشد. منشأ جدی

 44پرداخت که به بیان ویولت له دوک به ترتیب معمارانی می

بناهای گران قیمتی را برای کسب افتخار شخصی برپا 

 .گرفتند در حالی که نیازها و عادات روز را نادیده می؛ کردند می

ای از قواعد و  بوزار، هنر و هنرمندان را در دنیای بستهمدرسه 

کرد و لذا براساس تکرار الگوهایی  الزامات آکادمیک محصور می

 .آورد مشخص، یک طبقه روشنفکر برگزیده به وجود می

که خود را محصولی از نظام بوزار در مدرسه  45جیمز استرلینگ

آورد، به  به حساب می 1642اواخر دهه  46معماری لیورپول

بوزار مطمئنا : »نارسایی دیگری در آن نظام اشاره کرده است

گرا بود؛ساختمان در انزوا، مجزا، با ارتباطی اندک با بافت  شیئی

کمبودهای اساسی نظام بوزار در نسخه بدل آن، یعنی .« شهری

-مدرسه پیشگام زمان خود در ایران -دانشکده هنرهای زیبا

رس دیگر نیز بالطبع مشکالت در حالی که مدا منعکس بود؛

های خاص هر مدرسه عمدتا تابعی  ویژگی اند. مشابهی داشته

های آموزشی کشورهایی که اکثریت مدرسان از  بود از عرف

نکته اندیشه برانگیز آن است  47.التحصیل شده بودند آنجا فارغ

که تغییرات عمده در نظام آموزشی دانشکده هنرهای زیبا 

 1347های دانشجویی سال ) ناآرامی درست یک سال پس از

پاریس و تجزیه شدن مدرسه بوزار به چند واحد 1663 (ه.ش

 .تادفاتفاق ا 43آموزشی

پس از آنکه نظام بوزار برانداخته شد،  1352در طول دهه 

های  دانشکده هنرهای زیبا با نسل جدیدی از مدرسان، گرایش

طراحی و  دروس جدیدی، چون مختلفی را تجربه کرد.

ریزی شهری ارائه شد و نقطه تأکید مدرسه از یک موضع  برنامه

چیزی »مبدل شد که این «چیزی دیگر»رمانتیک به -هنرمندانه

حالتی بد از تعلیق و تردید. تأکید شدید نظام قبلی بر  «دیگر
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ها، مردود به حساب آمد و کار  های هنری در ارائه پروژه مهارت

تقلیل  هیجان آموزش نبود.در آتلیه، دیگر بخش شاداب و پر 

ها، بخصوص در میان دانشجویان جدیدتر، به  میزان کار در آتلیه

تر در مبانی نظری معماری  یک خالء فکری برای مداقّه جدی

ها، ولو نه چندان  هایی که در آن سال یکی از جریان دامن زد.

قوی، شکوفا شد، گرایش به معماری ایران و ابعاد اجتماعی، 

سمینارهایی را که مدرسان میهمان  قلیمی آن بود.فرهنگی و ا

کردند، موضوعات مختلفی را در خصوص مبانی نظری و  ارائه می

 .گرفت اسالمی در برمی-عملی معماری ایرانی

شک زمانی معنا  تاریخچه مختصری که در باال بیان شد، بی

لذا پیش  یابد که در دورنمای تاریخی وسیعتری دیده شود. می

ن به تحوالت آموزش معماری در ایران پس از انقالب از پرداخت

ها و  اسالمی و تحلیلی از وضع موجود، مروری بر جریان

ای معماری در خاستگاه آن، یعنی  الگوهای آموزش مدرسه

در ادامه . رسد های اخیر، مفید به نظر می جوامع اروپایی سده

د و این مبحث آنچه بیشتر مدنظر خواهد بود، آن دسته از ابعا

های مورد مطالعه است که  های اصلی هر یک از جریان شاخصه

ها در شکل موجود آموزش معماری قابل تشخیص  های آن رگه

شود  هایی مشخص می امروزه آموزش معماری با گرایش. است

های مختلف  که حاصل حدود بیست و پنج دهه تجربه در جاده

و مکانی  ها که زاده شرایط زمانی هر یک از آن گرایش است.

خاصی است، نیاز به آن دارد که متناسب با زمان حاضر تفسیر و 

آنچه به عنوان آموزش نوین معماری در دنیا . توجیهی دیگر یابد

مطرح است، بیشتر بر پایه الگوی اروپایی، توسعه و تکامل یافته 

ل شد ئن یک تاریخ عمومی قاآتوان برای  است و از این رو می

هایی که ناظر بر  د و تاریخچهینما آن را میکه سیر تحوالت کلی 

ای در نحوه فهم، اخذ و پیاده کردن  های محلی و منطقه ویژگی

بر این مبنا، آنچه در پی خواهد آمد،  اند. آن الگوهای اولیه

گیری مدارس معماری  های تاریخی شکل مروری است بر زمینه

یین های هنر و معماری تا تحوالت تع از زمان تشکیل آکادمی

 . کننده بعدی

در منابع مربوط به تاریخچه آموزش معماری، سر منشأ آموزش 

بخشی از آموزش دانشگاهی، در فرانسه قرن   معماری، به عنوان

تأسیس آکادمی سلطنتی معماری توسط  46شود. هفده ذکر می

آغازی بود بر پایان نظام  .م درواقع1671لویی چهاردهم در سال 

در سخنرانی افتتاحیه  52پروفسور برودبنت. استاد و شاگردی

تاریخ فوق را تا قرن پانزدهم در  51سمپوزیوم پورتزماوث

های  ث و جدلحفلورانس ایتالیا به عقب برد. برودبنت با ذکر ب

.م بین لئون باتیستا آلبرتی و لورنزو دامدیچی به 1462سال 

 به کند. ای شدن آموزش معماری اشاره می مبانی اولیه مدرسه

 دانست، در بحث گفته وی لورنزو که خود را فردی اهل عمل می

پردازی پی برد و  هایی که آلبرتی داشت، به اهمیت نظر و نظریه

.م مدرسه خصوصی خود را به نام 1472از این رو در دهه 

هدف از بنیانگذاری آن مدرسه  تأسیس کرد. «آکادمیاپالتونیکا»

ه حرفه ساختمان که عبارت بود از مقابله با صنوف مربوط ب

برودبنت تأکید  های میانی باقی مانده بودند. همچنان از سده

کند که یک آکادمی به مفهوم افالطونی آن چیزی است  می

روشی که معماران،  ادگیری ضمن کار با یک استاد؛یفراتر از 

 شدند. نقاشان و پیکرسازان تا آن زمان با آن روش تربیت می

ت دادن عیاری از کیفیت و توفیق آن وی در ادامه برای به دس

کند و اینکه از جمله  مدرسه، به محصول آن اشاره می

یکی لئوناردو داوینچی بود که در سال  «آکادمیا»التحصیالن فارغ

.م به مدرسه وارد شد و دیگری میکل آنژ بود که از سال 1475

 (1375)ندیمی، .م در آنجا مشغول به تحصیل گردید.1432

سد که الگوی ایتالیایی دوره رنسانس و پس از آن ر به نظر می

در سال  «آکادمی فرانسه»گذاری ها در پایه بخش فرانسوی الهام

بود. این آکادمی،  «آکادمی سلطنتی معماری».م و نهایتا1363

در منابع موجود، به عنوان منشأ آموزش دانشگاهی معماری 

ال شود، گو اینکه نقش آموزشی آن تنها از س شناخته می

که  «مدرسه آکادمی».م مورد توجه جدی قرار گرفت. 1717

زاده شد تا وظیفه آموزش را به عهده  «آکادمی معماری»از

های تجربه شده مدرسه  گیرد، بیشتر روش

را پس از منصوب شدن وی به عنوان  52«بلوندل»خصوصی

مدرسه  .م به ارث برد.1762اولین پروفسور آکادمی در سال 

توان اولین مدرسه تمام وقت معماری دانست که  میبلوندل را 

این مدرسه خصوصی از طریق  .م تأسیس شد.1743در سال 

های خود به مدرسه آکادمی، تأثیر  انتقال تجربیات و یافته

بسزایی در تحوالت بعدی آموزش دانشگاهی معماری به جای 

گذاشت و دورانی که بلوندل در مدرسه آکادمی حضور داشت، 
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.م، 1774رگ وی در سال م.م تا تاریخ 1762ز سال یعنی ا

 .رود مهمترین دوران تحول مدرسه آکادمی به شمار می

-آکادمی سلطنتی معماری و مدرسه آن باید در فضای فرهنگی

اجتماعی نظام اشرافی حاکم بر اروپای آن زمان دیده شود که 

های رم دوره رنسانس، سنت  در آن بازگشت به ارزش

معماران آن  ب و سرچشمه الهامات هنری بود.روشنفکری غال

زمان را رایزبرو به صورت نجبایی تحصیلکرده، اهل فرهنگ و با 

های طبقاتی  کند که تشخّص موقعیت اجتماعی ممتاز تصویر می

های عمومی بزرگ تجسم  ها و مکان را از طریق طراحی کاخ

ها بیشر آموزشی نظری و  آموزش آن بخشیدند. عینی می

های  گرا بود و این در حالی بود که بخش عمده فعالیت گذشته

وران فنون ساختمان اجرا  ساختمانی را معماران سنتی و پیشه

های میانی با  های خود را از سده کسانی که مهارت کردند؛ می

این همان نقطه  .های شفاهی و کار عملی آموخته بود آموزش

 «یلکردهمعمار تحص»در تاریخ است که فاصله نامیمون بین

ای که صنعت  فاصله ریشه گرفته است؛ «ور معمار پیشه»و

 .ساختمان تاکنون از آن رنج برده است

 مدرسه بوزار -8-6-6

.م کلیه 1763پس از انقالب فرانسه، دولت انقالبی در سال 

.م بود 1316ها را منحل اعالم کرد و در سال  آکادمی

بازسازی  تحت عنوان مدرسه هنرهای زیبا)بوزار( «آکادمی»که

 .شد

انقالب اواخر سده هجده در فرانسه، طلیعه طبقات متوسط بود 

که در نهایت به انقالب صنعتی انگلیسی در قرن نوزدهم منجر 

گیری ضد  های اولیه انقالب فرانسه که جهت اندیشه شد.

سلطنت داشت، برای تبری از هر چه که وابسته به اشرافیت 

م را به عنوان منبع الهام بود، سادگی دوران قبل از رنسانس ر

این حرکت به روح نئوکالسیک و رمانتیک اوایل  خود برگزید.

جایگزینی آکادمی  قرن نوزدهم میالدی در اروپا منجر شد.

در فرانسه پس  سلطنتی معماری با مدرسه هنرهای زیبا)بوزار(

از انقالب و گرایش آن مدرسه به الگوهای کالسیک یونان باید 

 د.ارزیابی شو در این چهارچوب

توان به عنوان وجوه مشخصه روش  چند جریان عمده را می

 :بوزار ذکر کرد

هایی که هر یک را یک استاد  بندی دانشجویان در آتلیه گروه -1

 کرد؛ هدایت می

های  آموزش دانشجویان مقدماتی به دست دانشجویان سال -2

 باالتر

 ای آموزش طراحی به وسیله معماران حرفه -3

 ین طراحی به عنوان هسته مرکزی برنامه آموزشیتمر -4

 شروع به طراحی، بالفاصله پس از ورود به آتلیه -5

 «اسکیس»اتخاذ روش قانونمند برای طراحی؛شروع با -6

 ایجاد روح رقابت به عنوان یک ابزار آموزشی -7

هایی تجریدی در  های ابنیه به صورت پدیده آموزش گونه -3

 53شرایطی تجریدی

 در مرکز فعالیت «کنکورها»های طراحی یا اینکه پروژهضمن 

های  های آموزشی مدرسه هنرهای زیبا بود، این مدرسه کالس

های  های تاریخ، مبانی نظری و شاخه درسی نیز در زمینه

دروس اصلی، یک گروه سه تایی را شامل . مختلف علوم داشت

 ایستایی و مقاومت مصالح، هندسه ترسیمی و فن برش احجام

تاریخ معماری، : دروس دیگر عبارت بودند از .داد تشکیل می

برداری و رلوه، مبانی نظری  ریاضیات، فیزیک، شیمی، نقشه

ساختمان، مبانی حقوقی حرفه ساختمان، مبانی نظری معماری، 

های طراحی در  پروژه.  سازی تزیینات، طراحی تزیینی و مجسمه

سیستماتیک را در بایست یک فرآیند  مدرسه هنرهای زیبا، می

: توان به این شکل خالصه کرد این فرآیند را می پیش گیرند.

ها/مقاطع/نماها،  اسکیس)طراحی شماتیک(، مطالعه پالن

اعت و س 12اسکیس در مدت حدود ( راندو)پروژه آماده تحویل

این طرح شماتیک،  رسید. در یک اطاقک انفرادی به انجام می

ی موضوع پروژه مورد نظر اولین راه حل خالّق دانشجو برا

 بود.مرحله بعد در آتلیه و تحت نظارت استاد و دانشجویان سال

شد و این مرحله حدود شش هفته به  های باالتر پیگیری می

هر دانشجو با یک پروژه مقدماتی شروع . انجامید طول می

کرد که معموال تمرینی برای معرفی عناصر و جزئیات  می

بایست  هر دانشجو می. شد سوب میمعماری کالسیک یونان، مح

در طول پروژه همان اسکیس اولیه خودش را دنبال کند و اگر 

ای با اسکیس اولیه داشت، پروژه آن  طرح نهایی، فاصله عمده

شد.این شیوه برخورد با طراحی را نقطه  می دانشجو مردود اعالم
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ضعفی بزرگتر از تأکید آن مدرسه بر فرمالیزم کالسیک 

 .اند دانسته

ای که بد نیست در اینجا اضافه شود، این است که در بوزار  نکته

ها و طراحی در  تئوری در کالس: دو نوع آموزش جریان داشت

دو قسم کامال جداگانه که افرادی بسیار متفاوت ارائه  ها؛ آتلیه

امر یاد شده شاید دیرپاترین میراث سنت بوزار است  .کردند می

ضوع شاخص در مباحث مربوط به که هنوز هم به عنوان یک مو

یعنی نیاز به تلفیق و انسجام  آموزش معماری مطرح است؛

های  های آموزش داده شده با فرآیند تمرین دروس یا آگاهی

 (1375)ندیمی، .طراحی

در حالی که فرانسویان با ایجاد و توسعه یک سیستم آکادمیک، 

در اروپا های هنری  که منجر به مدرسه بوزار شد، بر همه عرصه

و آمریکا سیطره داشتند، در بریتانیا نظام متفاوتی پا گرفت و 

تداوم یافت که تأکید آن همچنان بر رابطه استاد و شاگردی 

واقع مبلغی را به استاد  در بود.در آن نظام، دانشجود)یا شاگرد(

گاهی  از پرداخت تا اجازه یابد با او کار کند؛ ضمن اینکه هر می

مربوط به موضوعات مرتبط با حرفه نیز شرکت های  در سخنرانی

نمود.این تعلیمات به دفعات با سفرهایی به خارج، که همواره  می

های این نظام با  شد.تفاوت شامل سفر به رم بود، دنبال می

های میانه معمول بود،  شکل سنتی استاد و شاگردی که در سده

شاگرد این گونه ذکر شده است که در نظام استاد و شاگردی، 

پرداخت، در حالی  مبلغی را به ازای دریافت آموزش به استاد می

که در نظام سنتی استاد و شاگردی، شاگرد درواقع کار خود را 

این نظام،  54کرد. گرفت، مبادله می با آموزشی که از استاد می

آن گونه که در بریتانیا تحول یافت، نظامی عمیقا موفق ارزیابی 

ترین و تأثیرگذارترین  از خوش ذوق شود که نسل بزرگی می

معماران انگلیس در طول قرون هجده و نوزده میالدی را به 

 این شیوه تا نیمه قرن حاضر و سال 55.جامعه تحویل داده است

ای معماری نیز به عنوان  ها پس از برپایی آموزش مدرسه

جریانی عمده در تربیت معماران بریتانیا رسمیت خود را حفظ 

آنجا که آموزش معماری ایران در مقایسه با نظام بوزار از از  کرد.

تأثیری نپذیرفته است، در اینجا  نظام استاد و شاگردی بریتانیا

سنت بوزار در حدود  56.شود از پرداختن بدان صرف نظر می

سال سلطه خود را حفظ کرد و در طول این مدت  152

عالوه بر  57.مهمترین عامل تأثیرگذار بر آموزش معماری بود

گیری آموزش  اند که در شکل های دیگری هم بوده بوزار جنبش

میان  اینباوهاوس آلمان در  اند. معماری امروز نقش ایفا کرده

 .تأثیرگذارترین جنبش در مقیاس جهانی بوده است

 باوهاوس -8-2

برپا شد  56.م در وایمار1616که در سال  53مدرسه باوهاوس

 «آکادمی هنرها»تلفیقی بود از دو مؤسسه قبلی، یعنی

والتر گروپیوس، مؤسس باوهاوس،  «.مدرسه هنرها و صنایع»و

داند که از دیدگاه او در  نیت خود را استقرار وحدتی اساسی می

به اعتقاد وی این  های طراحی موجود است. بطن همه شاخه

 .گیری شود ه هدفیابد از طریق نظام آموزشی مدرس وحدت می

سازان،  معماران، مجسمه»...: آید در اولین اطالعیه باوهاوس می

این تأکید بر .« نقاشان همه ما باید به هنرهای دستی بازگردیم

بریتانیا  1332هنرهای دستی از جنبش هنرها و صنایع دهه 

العملی علیه شرایط ناموزون  آن جنبش عکس گرفت. نشأت می

جنبش  ز انقالب صنعتی در بریتانیا بود.حاصل از تحوالت پس ا

هنرها و صنایع در پی از میان بردن تهدید روزافزون ماشینی 

شدن تولید بر هنرهای دستی و بیان فردی و همچنین وحدت 

 (1361)حجت،.بخشیدن دوباره به هنرهای خالّقه بود

 61و ویلیام موریس 62گران بریتانیا، جان راسکین در میان اصالح

گرفتند و در جهت بازگشت به  جامعه آن روز را به باد انتقاد می

استانداردهای دوران ماقبل صنعت، به فردیت در صنایع دستی 

های آنان نقش  فعالیت کردند. و به طراحی خوب فعالیت می

های مشابه در اروپا، مثل  بزرگی را در برانگیختن واکنش

در  62ش ورک بوندجنب. جنبش ورک بوند در آلمان، ایفا نمود

.م برپا شد.این جنبش پاسخی بود به این احساس 1627سال 

نوسازی و »...گسترده در میان طبقه تحصیلکرده آلمان که

 «کند. صنعتی شدن سریع آلمان، فرهنگ آلمان را تهدید می

ورک بوند تالشی بود برای تلفیق رمانتیزم موجود در جنبش 

نقش .  انبوه و عصر صنعتهای تولید  هنرها و صنایع و واقعیت

های  سازی برای ورودبحث تئوری مهم این جنبش در زمینه

ای و خلق شرایط و جوّ  آموزشی در سطوح آموزش حرفه

 شود. می روشنفکری الزم برای ظهور مدرسه باوهاوس ارزیابی

سبک نوین »با «هنرها و صنایع سنتی»سازی مفهوم هماهنگ

توان  را می «هنرجذب روح مهندسی در »از راه« ماشین
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مهمترین خدمت باوهاوس به آموزش نوین طراحی به حساب 

 (1375)ندیمی، .آورد

هنر برای »گروپیوس، سنت آکادمی را به خاطر حاکمیت تفکر

ها را به محروم  وی همچنین آکادمی. مورد انتقاد قرار داد «هنر

کردن صنایع دستی و صنعت، از خدمات آگاهی بخش 

ند که به جدایی کامل هنرمندان از جامعه ک هنرمندان متهم می

فضای آموزشی باوهاوس، فضائی ضد آکادمی، . منجر شده است

اعتماد به تئوری، مبتنی بر تجارب عملی و باالتر از همه،  بی

  .شود حساس نسبت به نیازهای جامعه توصیف می

 :شد برنامه درسی باوهاوس از دو بخش اصلی تشکیل می

 در کار با مواد و ابزار مختلفهای عملی  آموزش -1

 63ها، ابعاد و جنبه: های رسمی، تحت عناوین زیر آموزش -2

های  شیوه شامل مطالعه طبیعت و همین طور مواد و مصالح؛

شامل مطالعه هندسه مسطحه، فن ساختمان،  64ارائه،

 شامل مطالعه احجام، رنگ 65طراحی، سازی؛ و ماکت کشی نقشه

های مختلف هنرها و  نیز در شاخه دروس نظری ها و ترکیب.

 .گردید علوم ارائه می

 ماهه آموزش مرحله شش شد: سه مرحله اجرا می در کل دوره

که به  67های فنی مرحله سه ساله آموزش 66های مقدماتی،

های  و آموزش شد گواهینامه اشتغال شاگرد منتهی می

های ساختمانی و  مرکب از کار عملی در کارگاه 63ساختمانی،

های نظری در دپارتمان تحقیق باوهاوس که منجر به  آموزش

ترین و  شاید نوآورانه .شد اعطای دیپلم استادکاری می

تأثیرگذارترین عنصر نظام باوهاوس، که هنوز هم در مدارس 

معماری مورد توجه است، درس پایه و اصول طراحی باشد که 

  72.هدایت کردو ریزی  پی 66یوهانس ایتن

 در شیوه آموزشی باوهاوس تأکید بر تجربه شکلگرایش غالب 

های تجریدی بود. گرچه تضاد میان تأکید ایتن بر تجرید و 

سلیقه گروپیوس در پرداختن یکسان به صنعت و صنایع دستی، 

نهایتا به استعفای ایتن از باوهاوس منجر شد، ولی این مشی 

بود که تاکنون تأثیر بیشتر را بر روی آموزش  فکری ایتن

 .عماری داشته استم

به عنوان دو کمبود مشخص در  «معماری» و «تاریخ»دروس

شود و اینکه تنها پس از سال  برنامه آموزشی باوهاوس ذکر می

.م است که موضوعات معماری، مثل ارتباطات محیطی و 1627

ای و مطالعات اولیه برای تشخیص نیازها، به  ریزی منطقه برنامه

 (1361)حجت،.گردد زوده میبرنامه آموزشی باوهاوس اف

ریزی و  گرایانه را در برخود با برنامه این مدرسه یک مشی عقل

به اوج خود  1662ریزی کرد که در دهه  طراحی معماری پی

رسید و هنوز هم در بسیاری از مدارس موجود معماری رایج 

های  رسد که نقطه مقابل قانونمندی این مشی به نظر می است.

گرایی در انگلستان بوده  نت عملکالسیک بوزار و س

  (1375)ندیمی، .است

زمانی که مدرسه باوهاوس را مقامات آلمان نازی تعطیل کردند، 

تعدادی از اعضای برجسته هیأت علمی مدرسه به آمریکا 

 مهاجرت کردند تا به تالش خود برای همان اهداف ادامه دهند.

ی پس از جنگ جهانی دوم طرز فکر باوهاوس در کشورها

دیگری رواج یافت، ضمن اینکه در همان حال نداهای انتقادآمیز 

یکی از آن انتقادات را نوربرگ شولتز  شد. کم شنیده می هم کم

برنامه باوهاوس قطعا حاوی یک »: این گونه طراحی کرده است

خواست بیان فردی را آزاد کند  تناقض بود، تناقض در اینکه می

رک و نوین نیز ایجاد و در عین حال یک زبان رسمی مشت

های  وی تأکید بر بیان فردی را یادآور گرایش.« نماید

داند و  اکسپرسیونیستی مرحله اول حیات مدرسه می

گیری برای زبان مشترک را ریشه گرفته از جنبش دستیل  جهت

حتی اگر باوهاوس را الگویی ضعیف برای . کند ارزیابی می

نکار نیست که، به قابل ا 71آموزش معماری به حساب آوریم،

یک طرز فکر بود، و »...بیان میس وان در روهه، این مدرسه

همین واقعیت است که رمز تأثیر شگرف باوهاوس بر هر مدرسه 

 .«معماری پیشرو و در سراسر دنیاست

 از باوهاس پس -8-3

توان با جنبش مدرن در  ای معماری را می توسعه آموزش مدرسه

طبقه متوسط در اروپا و تحقق رشد و استیالی  ارتباط دانست.

گرایی اوایل قرن  ای از تخصص انقالب صنعتی، به شکل تازه

 عامل فوق، همچنین باعث گردید نقش و بیستم منجر شد.

رو یا استادکار سر ساختمان به  منزلت معمار از یک پیشه

متخصص طراح پشت میز تغییر یابد که تنها عضوی از مجموعه 

گرایی، جای خود را  حال و هوای تاریخ کلی حرفه ساختمان بود.

ای  به جوّی ورای تاریخی داد و تلقی معماری به عنوان پدیده
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ملی از آن جایگزین عفرا-محلی با تصوری صنعتی -فرهنگی

 .شد

نقل توصیف نوربرگ شولتز از پدیده مدرنیزم در اینجا سودمند 

 ها، مدرسه پس از گرایش به سبک آموزی در آکادمی»: نماید می

تاریخ هنر و  گرایی بود. طاعی کامل با هر نوع تاریخقباوهاوس، ان

معماری از برنامه آموزشی حذف و به جای آن تجربه آزاد با 

هر چیز باید نو به نو ابداع  ه گردید؛فمواد و اشکال، به برنامه اضا

هدف، خلق یک سبک جدید نبود، بلکه برقراری یک  شد. می

شد که این، برخوردی  گفته می ود.شیوه رویکرد آزاد به امور ب

مفهوم مدرن طراحی که با سنت باوهاوس .  تازه با واقعیت است

استال   1672تشدید و تقویت شد، بر آموزش معماری تا دهه 

این زمانی بود که جنبش پست مدرن به عنوان یک  داشت.

وی در فضای فکری آمریکا در حال ظهور بود و قعامل مؤثر 

که برای مدرنیزم جنبه محوری داشت،  هایی را پیش فرض

 .داد مورد سؤال قرار می

چارلز جنکس معتقد است که پست مدرنیزم باید محدود به 

شود که بر پایه خاطرات تاریخی،  «ناخالص»و  72بناهای دورگه

شناسی  د به زبانیاشرایط محلی، استعاره، ابهام فضایی و توجه ز

نیمی »پست مدرن رااگر معماری  شوند. معماری طراحی می

مدرن و نیمی چیزی دیگر بدانیم، نیمه دوم، تأثیر بزرگی بر 

این جنبش، منابع دیگری .« آموزش معماری خواهد داشت

گرایی را برای  گرایی، سمبولیسم و تاریخ همچون نسبت، بوم

ها یا  موضوعاتی که مدرنیست کند؛ طراحی معماری مطرح می

س از فروپاشی مدرنیزم در دهه پ نوگرایان نادیده گرفته بودند.

، آموزش معماری احکام نوگرایانه خود را که به هر تقدیر 1672

یک پشتوانه نظری قوی برای نظام آموزشی جهان بود، از دست 

ها و تردیدها،  ها، نگرانی داد و این خأل همچنان موضوع بحث

دوره پس از باوهاوس  اندرکاران آموزش است. در میان دست

مند زمان است تا از یک سبک یا جنبش معماری به هنوز نیاز

های مختلف  جریان. یک نظام آموزشی مشخص تحول یابد

 رغم تناقضات موجود در میانشان، درس آموزش معماری، علی

ها به  های سودمندی در خود دارند که آموختن آن درس

شرایط و نیازهای واقعی جامعه،  عواملی چون درک درست از

ی منسجم و همچنین دانش و اطالعات کافی یک چارچوب نظر

ها نیازمند  از شرایط بومی کاربردی آن درس

 (1375)ندیمی،.است

های آموزش  امروزه جامعه دانشگاهی که بار تحقق آرمان

کشد، جامعه بزرگی است که تنها در  معماری را به دوش می

کشورهای غربی در حدود سیصد هزار نفر را، اعم از استاد و 

طی سطور قبل، تاریخچه آموزش  73.شود ، شامل میدانشجو

آموزش  معماری از یک زاویه جهانی مورد بحث قرار گرفت.

معماری در ایران را نیز به معنای دانشگاهی آن باید در همین 

 انداز دید. چشم

   تحوالت پس از پیروزی انقالب اسالمی -3

که منجر به  1357پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال 

گونی نظام سلطنتی و جایگزینی آن با جمهوری اسالمی شد، واژ

 تمامی وجوه جامعه دستخوش تغییر گردید و به سمت ارزش

آموزش  گیری نمود. های اسالمی و نیازهای اساسی جامعه جهت

عالی از سوی رهبر انقالب، امام خمینی)ره(، به شورایی متشکل 

نهادی که  گردید؛از تعدادی از اندیشمندان برجسته واگذار 

متعاقبا شورای عالی انقالب فرهنگی خوانده شد. شورای مذکور، 

برای امور مختلف، شوراهای فرعی تأسیس کرد که شورای عالی 

های  ریزی از آن جمله بود.شورای اخیر، بازنگری برنامه برنامه

های تخصصی خود به عهده  توسط گروه های دانشگاهی را رشته

های  دار رشته ریزی هنر، عهده ، گروه برنامهگرفت که از آن میان

  74.هنر و معماری شد

ریزی، متخصصان  این گروه پس از تدوین مبانی اساسی برنامه

های مختلف هنر و طراحی به همکاری  تراز اولی را در رشته

های تخصصی متشکل شوند و در زمینه  دعوت کرد تا در کمیته

ریزی  ، مطالعه و برنامههای حوزه خود، به طور متمرکز برنامه

 .نمایند

های نخست پس از پیروزی انقالب، موقعیت منزوی  در سال

ها در  آموزش عالی در جامعه و فقدان حس مسؤولیت دانشگاه

قبال مسایل و مشکالت واقعی مردم، جای خود را به جوی 

 شود. گرا داد که از برکات انقالب اسالمی محسوب می مردم

جویان و اعضای هیأت علمی به کار تعداد زیادی از دانش

 داوطلبانه در نهادهای انقالبی نظیر جهاد سازندگی پرداختند.

رسانی به طبقات  هدف این گونه نهادها عمدتا خدمات



 بنیان لی به سوی شهرسازی و معماری دانشنخستین کنفرانس م  

 ، تهران، ایران6331، اردیبهشت ماه، 3
 

23 
 

جدایی  تر بود. پذیر و محروم جامعه در نقاط دورافتاده آسیب

فرهنگی آموزش عالی و جامعه در پرتو جوّ انقالبی موجود 

اما بعدها معلوم شد که نظام آموزشی به  د؛تخفیف پیدا کر

 .ها نیازمند است چیزی بیشتر از یک تغییر در گرایش

بحران هویت در ایران امروز و نمود آن  -62

 در معماری

ای که تفکر  بحران هویت اساساً بحثی است متعلق به جامعه

آمدهایی  در آن زاده شده و سپس پی "تجددگرایی"یا  "مدرن"

در چون و چراهایی فلسفی  "پس از مدرن"داشت که با نام 

بحران هویت نام گرفت. این بحران به هویت شخصی یا همان 

: 1337گردد)ایمانی،  در زمان و مکان بر می "خود"جایگاه 

73.) 

ی هویت و پرسش از آن در اثر انسداد و بحران به وجود  مسئله

سنجش آید. پس از ورود مدرنیته به ایران تقابل دو معیار  می

های  سنتی و مدرن بر روی معماری تأثیر گذاشت و جواب

متفاوت این دو دیدگاه در مورد چیستی و کیستی معماری 

های مشابه آن ایجاد کرد. از  بحران هویتی را در ایران و سرزمین

ای یک  صفوی در پی توسعه صنعتی و اجتماعی اروپا رابطه دوره

تباس و الگوبرداری از سویه بین ایران و اروپا پدید آمد و اق

بعضی مظاهر آن توسط ایرانیان آغاز شد. در واقع پیش از ورود 

ی این را نداشتند که چه چیز   مدرنیته به ایران، ایرانیان دغدغه

که ذهن و فکری مولد داشتند. اگر  را کجا بگیرند، برای آن

گرفتند به سرعت مطابق نیازها و اعتقادات  چیزی را از کسی می

بخشیدند  کردند و به آن هویت می ا چنان دگرگون میخویش ر

گرفت)قطبی،  ی تمدن ایران تعلق می که آن اثر دقیقاً به حوزه

 (.31ـ32: 1337

 هویت ایرانی -62-6

هیچ گریزی از  حاضرملیت، مذهب و تمدن غرب؛ ایران قرن 

این سه عنصر ندارد. سوال مهم آن است که بدانیم با هرکدام از 

حل بومی و  برخورد کنیم؟ ما چه قدر راه این سه عنصر چگونه

توان از مدل  ایرانی در رابطه با توسعه و تحول داریم؟ آیا می

ایرانی توسعه سخن گفت،آیا مفید است، آیا ایرانی است یا 

اسالمی؟ آیا پذیرفتن اصل جهانی تمدن مستلزم فراموش کردن 

 ضرحاتوان در قرن  هویت ایرانی است؟ و دیگر اینکه چگونه می

 ینیچه فیلسوف پست مدرن آلمان هم ایرانی و هم جهانی بود؟

 75رمانتیک -1کند:  سه نوع برخورد با میراث تاریخی معرفی می

برخورد احیا  -2ای؛ یا همان برخورد موزه 76و نستالژیک

پذیر نیست. در این حالت یا  نفی گذشته؛ که امکان -3گرانه؛

ایم، ما آن را حمل  ختهدروغگوییم و یا جاهل. گذشته را ما نسا

دیدگاه  کنیم، همیشه با ماست و ما باید با آن روبه رو شویم. می

مطلوب نیچه همان نوگشت آگاهانه است، نه تقلید و ترجمه و 

نه برخورد رمانتیک و نستالژیک و نه انکار. در این برخورد 

سپاریم و به عنوان میراثی به آن  گذشته را به تیغ تیز نقد می

)نوابی، توانیم از آن استفاده کنیم کنیم که امروز می نگاه می

1333.) 

 ملیت -62-2

روایت ملت پرستانه یا  -سه روایت در منشا ملت وجود دارد: الف

رمانتیک و نوستالژیک. در این روایت ملت  77همان ناسیونالیسم

یک پدیده طبیعی و تاریخی بشر است که هیچ منشایی در 

تاریخ مدرن ندارد. این گونه وطن پرستی در ایران از دوران 

مشروطیت آغاز شد و به احیای افراطی و میهن پرستانه ایران 

روایت مدرن و پست مدرن. در این روایت  -باستان پرداخت.ب

ای است نوین و مدرن ساخته و پرداخته دولت  دیدهملت پ

مدرن. ملت حاصل مدرنیته است. مفهومی ساختگی و نوظهور 

روایت تاریخ نگر. در  -که هیچ پایه و اساس تاریخی ندارد. ج

این روایت هویت ملی ما زاده دنیای جدید است. هویت ایرانی 

ارد. با در معنای امروزی آن سابقه بنیادین چند هزار ساله ند

سازند و  های تاریخی برای هویت ایران می ها قباله آنکه دولت

کنند اما هویت تاریخی و فرهنگی ما از ابداعات  سنت ابداع می

قرن حاضر هم نیست. ابداع سنت در زمان ساسانیان اتفاق افتاد 

هویت )همان(. و اساطیر اقوام ایرانی در شاهنامه به ثبت رسید

وران صفویه با اسالم متحول شد و به تاریخی ایران پس از د

عنوان هویت ملی ظاهر شد. هویت قومی ما امر ثابتی نیست 

بلکه طی تاریخ دچار دگرگونی شده است و مفاهیم امروزی آن 

 .معرفی شد 22و  16برای اولین بار در قرون 

 مذهب -62-3

توان به آن  مولفه دوم مذهب است که همان سه رویکرد را می

برخورد رمانتیک و غیرتاریخی: اسالم در این  -داشت.الف
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ای از قوانین ثابت است که از چهارده قرن پیش  رویکرد مجموعه

تاکنون تغییری نکرده و باید اجرا شود. در این رویکرد اسالم 

 73های حل است. در مخالفت با این رویکرد اورینتالیست تنها راه

ماندگی است.  قبع غربی معتقدند که با اسالم، جامعه محکوم به

برخورد مدرن و پست  -ب از دید آنها اسالم تنها مشکل است.

برخورد  -مدرن که در آن اسالم هیچ بنیاد تاریخی ندارد.ج

تاریخ نگر: اسالم در این برخورد یک پدیده تاریخی و اجتماعی 

است که در حال تحول است و یک امر ثابت نیست. تعابیر 

اسالم یک مولفه  وناگون است.های متفاوت از اسالم گ انسان

هویتی تاریخ ماست. چه مسلمان باشیم و چه نباشیم این مولفه 

توان حذف کرد.  ها را هم نمی توان حذف کرد. اسالمیست را نمی

« تنها راه حل»هیچکدام ثابت و غیرقابل تغییر نیست. اسالم نه 

باید به این موضوع سیال نگاه «. تنها مشکل»است و نه 

 (.1333بی، )نواکنیم

 غرب -62-4

مولفه سوم است که بازهم دچار همان رویکردهای عمومی غرب 

شود. رویکرد رمانتیک که در آن غرب یک پدیده واحد و  می

حل و الگوی موفق پیشرفت است. جالل  جدا از شرق و تنها راه

 خواند.  آل احمد این رویکرد را غربزدگی می

کوبند. برخورد  در این رویکرد تمام مشکالت را بر سر غرب می

غرب برخورد تاریخ نگر است که در آن یک مفهوم  بادرست 

انتزاعی و واحد از غرب وجود ندارد. غرب هم از نظر جغرافیایی 

و حقوق بشر  76و هم از باب مفاهیمی چون امپریالیسم

ه نگریست. نه باید به غرب نقادان هاست؛ ای از تناقض مجموعه

تقلید و ترجمه از غرب و نه چشم پوشی از تاریخ خود و تسلیم 

در این رویکرد با آگاهی از  شدن به غرب. جامعه نهایتاً

 )همان(.شود های بومی و ملی جهانی می تفاوت

 نتیجه گیری -66

هنر معماری سنتی در ایران صورتی شفاهی داشته و  فرهنگ و

یافته است. حافظان و  می و تقلید انتقال از راه تعلیم حضوری

از تجربیات و  گیری بهره ناقالن فرهنگ و هنر معماری با

استعداد و ذوق هنری شخصی و ایمان و اعتقاد دینی استوار 

مجموعه آثاری درخشان و پایدار در تاریخ فرهنگ  خود،

 د.آوردن  معماری ایران اسالمی پدید

اما امروزه آنطور که از شواهد پیدا است اثر معماری دیگر رنگ و 

بوی ایمان و اعتقاد گذشته را ندارد. گویی پسر نوح با بدان 

بنشست. معماری امروز ما جای خالی واژه ای را آشکارا حس 

می کند. واژه ای که در جنگی همه جانبه از سوی باورهای 

است. واژه ای به نام وارداتی، کوته بینی و ... شهید گشته 

کنیم به  هویت. اگر امروز صحبت از بی هویتی در معماری می

کنیم  یقین در زندگی ما وجود دارد. اگر صحبت از فریب می

تجلی آن در زندگی اجتماعی ما مشهود است و اگر از بحران و 

گمان دچار آن هستیم.  کنیم بی آشفتگی معماری شکوه می

ید و انعکاس واضح آرزوهای اجتماع گو معماری به ما دروغ نمی

معماری امروز ایران اگر بخواهد در جریان و صاحبان خود است. 

فراگیر در مفهوم فضا، زمان و معماری در هزاره سوم  ی پیشرفته

خوبی  هواقع شود باید زبان و اشتراک معماری خود را ب مؤثر

ی به . فرد ایرانرا بشناسد تجربه کند و اصول نظری و ابعاد آن

خصوص معمار ایرانی باید بتواند بین سه عنصر هویت ساز امروز 

تا با  ایران)ملیّت، مذهب، غرب( ارتباطی منطقی پیدا کند

سریع ناشی از تجربیات فراوان که در تغییرات و دگرگونی های 

معماری  ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هر دهه در پهنه

ورد کند و خود را برای جهانی اتفاق می افتد آگاه و فهیم برخ

 .رویارویی با این جریان فراگیر و واقعیت محسوس تجهیز سازد

ی افراد  این موضوع وظیفه و رسالت خطیری را بر دوش همه

به  در تولید معماری ایران مؤثرنیروهای  ی ایران، جامعه

گذارد که ضرورت تحول اساسی  می و... خصوص مراکز آموزشی

، سیاست ها و برنامه های جدید افاهددر اندیشه و تعیین 

متکی بر سازمان های جدید و جلب مشارکت همه نیروهای 

ای  با آرزوی این مهم این نوشتار با گفته فعال را طلب می کند.

 رسد: از کنت دوگوبینو به پایان می

ایران خواهد ماند و نخواهد مرد. ایران در نظر من چونان » 

یا آن را برده اند، انقالبات های در سنگ خارایی است، که موج

جوی آن را به خشکی انداخته، رودی آن را با خود برده و 

فرسوده کرده است، تیزی های آن را گرفته و خراش های 

آورده، اما سنگ خارا پیوسته همان است که بسیاری بر آن وارد 

بوده، اینک در اواسط دره ای بایر آرمیده است. زمانی که دوباره 

وفق مراد باشد آن سنگ خارا گردش خود را از سر اوضاع بر 

 «خواهد گرفت.
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های دانشکده هنرهای زیبا در درون  برخالف بوزار، تمام آتلیه. 41

در مدرسه بوزار  کرد. دانشکده بوده استادان را نیز مدرسه استخدام می

درواقع فضایی بود اجاره  های خارجی( ها)موسوم به آتلیه برخی آتلیه

 . شده توسط خود دانشجویان

. در برنامه درسی دانشکده معماری دانشگاه ملی ایران)شهید 42

شرح درس تکنولوژی حتی یک مطلب درباره بیش از  بهشتی فعلی(

شد در حالی  هزار سال معماری اسالمی در این سرزمین را شامل نمی

های  نامه داد.)آیین که معماری یونان را به جزئیات مورد بحث قرار می

 (1348شگاه ملی ایران، مرداد دانشکده معماری، دان

 )1995رساله دکترای معما رضیاء). 43

44. Violet-le-Duc 

45. James Stirling 

. لیورپول از شهرهای غرب انگلستان است که در آن اولین مدرسه 46

 .تأسیس شده است 1895معماری آن کشور در سال 

فرانسه التحصیل  . در دانشکده هنرهای زیبا اکثر مدرسان فارغ47

بودند، در حالی که در دانشکده معماری دانشگاه ملی ایران)شهید 

 بهشتی فعلی(اکثریت بزرگی از کادر آموزشی)در حدود دو سوم(

های دانشکده معماری دانشگاه  فارغ التحصیل ایتالیا بودند.)آیین نامه

 (1348ملی ایران، مرداد 

84. (Gulgonen& Laisney,2841) 

88. (Collins,2898) 

از  (Geoffry Broadbent) پروفسور جفری برودبنت. 51

های  های سرشناس آموزش معماری در انگلیس است که زمینه چهره

روند و روش طراحی  اصلی تحقیقات و تألیفات وی عبارتند از:

شناسی  معماری، مبانی نظری معماری، و بحث زبان

 (معماری)سمبولیک

  ورتزماوثیازدهمین سمپوزیوم مدرسه معماری پ. 51

(Portsmouth) آموزش در »در جنوب انگلیس تحت عنوان

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=eric+wolf&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDkwkHyyPGdSzcAi9_3BOWWsIyac3Ja4xzWbi4gjPyy13zSjJLKoX6WLjYoEx-Ll4pTv1cfQNjI4sqYw0GqTfMQkpc0vrJ-Tk5qcklmfl5-ol5JRlF-QX5OfnpmcUlxaJr9ybbC8lwiaKoSU5MSc3NTC4WFcq5YyckxSWMLFtelFmSWlQsqtx0EUMusbQkIx8oZ5NzyE5IgUsSRa48sSglvjwzLw-km_H3BDshMS5-ZBW5qXmigRmcduhuTklNTk0sTk2JL0jNL8hJFc0NOW4rJMklhKwGKrXMycYW3eLc0rxMhLMZgADdAogKhLfBajS4FLGoQQs-sEotLmUUjxYXA-WAKuOLgMblpQBt1U_MyYGodeayQVabnZdfnpOakp4aX5CYl5pTjBpK8Yl5EHZmXnp8eX5RNsRCAwYr_hvLb2y82XWzWeFmx82Wm425W2t22yqxcDAIMPG8epp48VdjxMypv20yDyRe0FC6u38eABLNTtJRAgAA&sa=X&ei=QVvbVI-LI4eqyQSTj4H4Bw&ved=0CHoQ6RMwEQ
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المللی برای  .این سمپوزیوم بین1994فوریه  11، 11، 9، «معماری

روش » _1: بحث روی موضوعات زیر سازمان داده شده بود

معماری، یک جستجوی فلسفی یا _ 2و ابعاد مختلف آن، «آموزش

 گرایی منطقهگرایی در مقابل  جهان_ 3یک حرفه هنری، 

(Pearce,1995) 

52. ( (Jacque Francois Blondel معمار و تئوریسین فرانسوی

قرن هجدهم که اولین مدرسه تمام وقت معماری را با اجازه آکادمی 

وی  رسما تأسیس کرد. 1743سلطنتی معماری فرانسه در ماه مه 

که به عنوان پروفسور آکادمی  1762مدرسه خصوصی خود را تا سال 

 .صوب شد اداره کردمن

53. (Carlhian,1979) & (Esherick,1983) 

استفاده  (pupilage)  برای نظام استاد و شاگردی یاد شده واژه. 54

که ترجمه مشابهی در   (Apprenticeship)شود که باید با می

واژه دوم به معنای نظام سنتی استاد و  فارسی دارد، فرق گذاشته شود.

 .شاگردی است

 (، ضمن بیان ارزیابی فوق، از جمله آن معماران1991گرادیج،. ) 55

 .برد ویلیام موریس، نورمن شاو، لتابی و دیگران را نام می می توان

56 .Lubbock,1994) ،) این کتاب آموزش معماری در بریتانیا را در

 .کند سیر تاریخی خود تا زمان حاضر دنبال می

57. (Cunningham 2881,Esherik 2841,Vershure 

2841,Hansford( 

58. Bauhaus 

59 .Weimer.از شهرهای قدیمی واقع در بخش شرقی آلمان است ، 

61. John Ruskin 

61. William Morris 

62. Werkbund 

63. Aspects 

64. Representation 

65. Design 

66. Preparatory Instruction 

67. Technical Instruction 

68. Structural Instruction 

69. Johannes Itten 

71. (Bayer,etal,1959) 

71. (Cunningham,1981) 

72. Hybrid 

نزدیک به  (EFD,1991 ) . راهنمای اعضای هیأت علمی اروپا73

اسم برای اعضای هیأت علمی مؤسسات اروپایی معماری و  6111

لی کند و دو برابر این تعداد نیز در راهنمای م ریزی ذکر می برنامه

برای مدارس معماری و  (NFD,1991)  علمی  اعضای هیأت

بدیهی است به ارقام  ریزی آمریکای شمالی فهرست شده است. برنامه

رشته باید افزوده  تعداد دانشجویان این 15/1فوق حداقل به نسبت 

آفرین در آموزش معماری  مند و یا نقش شود که به هر تقدیر عالقه

 .هستند

: ها را تحت پوشش داشت یزی هنر، این رشتهر . گروه برنامه74

ریزی و طراحی شهری، طراحی صنعتی، صنایع دستی،  معماری، برنامه

نقاشی، موسیقی، ارتباط تصویری، تصویرسازی، طراحی پارچه و 

لباس، سینما، نقاشی متحرک، تولید تلویزیون، عکاسی، هنرهای 

  ...نمایشی و نمایش عروسکی،

75. Romantic 

76. Nostalgic 

77. Nationalism 

78. Orientalists 

79. Imperidlism 

 و مآخذ منابع
بحثی درچیستی معماری)حقیقـت  (. 1387ایمانی، نادیه)ـ 

 .81ـ78، 9، شماره آینه خیال. نهفته(

مقااای ی  ب باااا ممااا ی  (. 1386پــاکزاد، جهانشــاه)ـــ 

، چـا  اول، تهـران، انتشـارات    معمابی و طراحی شهری

 شهیدی.

 اای کراری    شرح جریان(. 1391ـ حبیبی، سید محسن)

. چا  دوم، تهران، شهرسازی  ب ایران معاصرمعمابی و 

 های فرهنگی. دفتر پژوهش

سانت و بات ت  ب آماوز      (.1391ـ حجت، عیسـی) 

 ، چا  اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.معمابی

هویت انسان ساز، انسان هویـت  (. 1384ـ حجت، عیسی)

،  نر اای زیااا  . پرداز)تأملی در رابطه هویت و معماری(

 .62ـ55، 24شماره 

ز گی جتیت،  ویات   اکسون(. 1388ـ شایگان، داریـوش) 

. ترجمـه فاطمـه ولیـانی، چـا      چهل  ره و  مرر سایاب 

 ششم، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز.
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بررسی میزان توجـه بـه   (. 1387ـ صالحی عمران، ابراهیم)

. هـای درسـی راهنمـایی    های هویت ملّـی در کتـاب   مؤلفه

 .27ـ3، 3ن، شماره ، تهراکصلنامه مطالعات ملّی

ــوزش و  (.1389ـــ صــبوری خســرو شــاهی، حبیــب)  آم

پرورش در عصر جهـانی شـدن)چالش هـا و راهبردهـای     
. فصلنامه مطالعات راهبردی جهـانی شـدن،   مواجهه با آن(

 تهران، سال اول، پیش شماره اول.

جایگـاه هویـت ملّـی در کتـب     (. 1387ـ عبدی، عطاءاهلل)

، تهران، مطالعات ملّی کصلنامه. درسی آموزش و پرورش

 .73ـ53، 3شماره 

مفهوم هویت و معمـاری امـروز   (. 1387اکبر) ـ قطبی، علی

 .83ـ78، 11، شماره آینه خیال. ایران

گیاری معماابی،  ب    شارل (. 1385ـ فالمکـی، منصـور)  

 . چا  دوم، تهران، نشر فضا. جابا ایران و غرا

.  هاران  ب گذشا ه و حاال   (. 1387ـ کریمیان، حسـین) 

 ا  اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.چ

گفتگو بـا مهـدی حجـت    (. 1387ـ کشاورز افشار، مهدی)

، شـماره  آینه خیال. با عنوان آشنایی برای مرغ باغ ملکوت

 .88ـ84، 9

ـ ـ کور . ترجمـه  در جسـتجوی هویـت  (. 1387ا، چـارلز) ئ

 .83ـ82، 9، شماره آینه خیالابولفضل توکلی شاندیز، 

نگاهی بـه مفهـوم و نظریـه    (. 1381ـ گل محمدی، احمد)
. فصلنامه مطالعات ملی، تهـران، شـماره   های جهانی شدن

 .85ـ116، 11

جهاانی شاتن کر نا ،    (. 1393ـ گل محمدی، احمـد) 

 ، چا  هفتم، تهران، نشر نی. ویت

آکرینش نظریه معمابی، نقش  لوم (. 1388ـ لنگ، جـان) 

علیرضـا عینـی فـر،     . ترجمـه بک ابی  ب طراحی محیطی

 چا  چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

محمدرضــا گفتگــو بــا (. 1387نــژاد، هــادی) محمــودیـــ 

. پورجعفر در باب معماری امـروز ایـران و مسـئله هویـت    

 84، 11، شماره آینه خیال

. حکمت معنوی و سـاحت هنـر  (. 1375ـ مددپور، محمد)

 .158، تهران ،   ک ر مطالعات  ینی  نر

حکمـت معمـاری   (. 1383جـواد)  نـژاد، محمـد   ـ مهـدوی 

اســالمی، جســتجو در ژرف ســاختهای معنــوی معمــاری 

 .66ـ57، 19، شماره  نر ای زیاا. اسالمی ایران

. آموزش معماری، دیروز و امروز (.1375ـ ندیمی، حمید)

مجله پژوهش و برنامه ریـزی در آمـوزش عـالی، تهـران،     

 .13ـ46 ،13شماره 

ــر (. 1381زاده، محمــد) ـــ نقــی ــأریر معمــاری و شــهر ب ت

 .76ـ62، 11، شماره  نر ای زیاا. های فرهنگی ارزش

معمـاری معاصـر ایـران    (. 1388ـ هادیان مقدم، اسماعیل)

 .7، 311، شماره وطن امروز. هویت دارد؟

شناسی و هنـر   همایش انسان(. 1389ـ حائری، محمدرضا)
شناسـی هنـر و    محوریت انساندر دانشگاه هنر اصفهان با 

 . معماری
http://www.aui.ac.ir/anthropologyofart/defa

ult.aspx. 

هویــت (. گفتگــو در بـاب  1391ــ ســلطان زاده، حسـین)  

 .www.memarnews.com ،6/7/1391 .معماری

 ،26/7/1389 .خیاطان حقه بـاز (. 1389ـ سنجابی، شهرام)

www.shahraziran.blogfa.com. 

ــایون)  ــوابی، کت ــ ن ــدوی در  (. 1388ـ ــر مه ســخنرانی دکت
 31. دانشگاه آلبرتا در باب هویت ایرانـی و ایرانـی بـودن   

  ،15:35، ساعت 1388مهر 

http://www.iraniansmonthly.com/index.php. 

معمـاری در فرآینـد    (.1393ـ هاشم نژاد شیرازی، هاشـم) 
ــانی شــدن ــرایش .جه ، انجمــن 18/11/1393 آخــرین وی

 .http://ammi.irمفاخر معماری ایران. 

http://www.memarnews.com/
http://www.shahraziran.blogfa.com/
http://www.shahraziran.blogfa.com/
http://www.iraniansmonthly.com/index.php
http://www.iraniansmonthly.com/index.php
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بلخـاری   حسـن گفتگو با (. 1389)بهرام، هوشیار یوسفیـ 

ب  از گااا ، هویت در معماری ایرانـی، اسـالمی  در باب 

، کد خبـر:  14:35، ساعت 1389دی ماه  15، سایت آبونا

1267. http://www.aruna.ir. 
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