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        بازنگري بحران هويت در معماري معاصر ايرانبازنگري بحران هويت در معماري معاصر ايرانبازنگري بحران هويت در معماري معاصر ايرانبازنگري بحران هويت در معماري معاصر ايران

            

  

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

معماري معاصر ايران هنوز در سردر گمي ميان برداشت هاي سطحي از نگاهي حسرت آميز به گذشته تا فريفتگي به الگوهاي غرب 

اوانـي رو بـه رو اسـت    به سر مي برد و معمار امروز ايران در دستيابي به جوهره بنيادين معماري كشور خـويش بـا چـالش هـاي فر    

.معماري گذشته اين كشور كه همواره با تكيه بر خالقيت و خصايص پايدار از جايگاهي ويژه برخـوردار بـود .درعصـر حاضـر در اثـر      

سرازير شدن ثروت هاي نفتي بدون دارا بودن پشـتوانه  است هاي استعماري و مواجهه با پديده هاي گوناگوني نظير جهاني شدن,سي

با دلباختگي به مظاهر تمدن غرب از حقيقت فاصله گرفته و صورتي تصنعي و تنزلي پيـدا نمـوده اسـت.با آغـاز     زم و نيز مديريتي ال

مدرنيته ,مباحثي در باب هويت,در باب تاريخ معاصـر ايـران در حـوزه هـاي     -مواجهه با دنياي غرب و پيدايش واژگان دو گانه سنت

شت زمان با رويكردهاي گوناگون و در برخي موارد متضاد رو به رو شـد .انتقـال معمـاري    مختلف و به ويژه معماري زاده شد و با گذ

روز اروپا وامريكاي شمالي به كشورهايي مانند ايران ,تبعات و عوارض ناگواري به همراه داشته است .اما امروزه با نگاهي به معمـاري  

ري به ذهن متبادر مي شود ,معماران امروز ايران شاهد مصداق اين معاصر ايران و مقايسه آن با معماري مغرب زمين شايد چيز ديگ

  بيت اند:

  و انچه خود داشت زبيگانه تمنا مي كرد                                 سالها دل طلب جام جم از ما مي كرد

در معمـاري و بحـران هويـت در     به بررسي مفاهيم هويت ,هويتتاريخي و با استفاده ازمطالعه اسنادي -اين مقاله به روش تفسيري

مفهوم هويـت درمعمـاري   ؟معماري معاصر ايران مي پردازد براي اين منظور با پرسش هـايي مواجـه اسـت از جملـه:هويت چيسـت     

اين مقاله ضمن شناخت بيشـتر معمـاري معاصـر    ؟و بحران هاي هويتي چه پيامدهايي در معماري معاصر ايران داشته است؟چيست

ير بحران هويت در معماري امروز ايران در نهايت به اين نتيجه مي رسد كه هويت بيش از آنكه معطوف به گذشته ايران و بررسي تاث

باشد به بينش افراد مرتبط است زمان حال را در بر مي گيردو تقاضا بـراي بهـره منـدي از آن ريشـه در نيازهـاي فـردي و جمعـي        

  شهروندان در محيط شهر دارد.

  ,ايران, معماري,هويت,بحران معاصرواژگان كليدي:واژگان كليدي:واژگان كليدي:واژگان كليدي:

        

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

از احجام به آن حاكم باشـد بلكـه ايجـاد فضـاي كيفـي و خلـق مكـاني بـراي         معماري يك پديده منفعل نيست كه تنها هندسه اي 

گسترش يافته و به فضا خـتم مـي شـود.ويژگي    »مكان-زمان«جوابگويي به نيازهاي آني و آتي ساكنان مي باشد كه طي فرآيندي در

ه دهنده هويت آنهاست .تاريخ اثباتي از كوشش هاي بشر بـراي  ئيفي و مفهومي بناها و شهرها در مكان هاي مختلف جهان اراهاي ك

شان دارند .آنها ممكن است اين ادراك را در متمايز كردن خود از ديگران بوده است .اعضاي هرجامعه ادراك خاصي از هويت متمايز

  )530،1375ا آنرا به گونه اي نمادين در هنر منعكس سازند.(بيتس,دين يا در زبانشان متجلي كنندو ي

  

  



 

 ٢

  

  

كسب هويت مطلوب و اصيل و رهايي از هويت هاي بحران زا و بحران هويت ,از فضيلت آرمان خواهي و كمال طلبي انسـان خواهـد   

ويتي اسـتعاليي و آرمـاني اسـت    بود.به تاكيد مي توان گفت انسان به آن دليل انسان است كه موجودي هويـت سـاز و خواسـتار هـ    

طريق مردم و طبيعت كه صفت ويژه عصر پيش از صنعت بود به نـدرت ميسـر اسـت و مـردم ,اشـيا و      امروزه اهراز هويت فردي از .

رويدادها با دنيايي مصنوعي مشخص مي گردند .در حقيقت امروزه مالحضه شهر تحت عنوان الگويي نمادين كامال بيگانه و نا مفهوم 

  )1378،23مي كند.(ياراحمدي, جلوه

انگيزه خلق عناصر هويتي فرهنگي در معماري يكي از تالش هاي قابل ستايش بشر براي متمايز كردن خانه,شـهر و كشـور خـويش    

,براي ستايش و افتخار به باورهايش مي باشد .از اين رو مردم سازنده شهر هرگاه توانسته اند فرصـت انديشـه پيـدا كننـد و سـليقه      

  )70،1383بناهاي خويش بيشتر انعكاس دهند,به اين مهم اقدام كرده اند.(فالمكي,خود را روي خاص 

اما در عصر جديد و پديده جهاني شدن كه بي هويتي از بالياي آن است لزوم خلـق عناصـر هـويتي فرهنگـي در معمـاري بـيش از       

  )30،1386ار بودن شهر و فضاهايش مي نالند.(پاكزاد,گذشته ضروري مي نمايد .امروزه همه از بي هويتي ,يكنواختي و كسالت ب

        اهداف و پرسش هاي اين پژوهش اهداف و پرسش هاي اين پژوهش اهداف و پرسش هاي اين پژوهش اهداف و پرسش هاي اين پژوهش 

هدف از اين پژوهش ,نقد و تحليل و بررسي معماري معاصر ايران از ديدگاه صـاحب نظـران و متخصصـان ايـن رشـته مـي باشـد و        

چيست و بحران هاي هـويتي چـه پيامـدهايي    همچنين در اين مقاله برآنيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه مفهوم هويت در معماري 

الزمه پاسخ به اين پرسش ها ,باز كردن مفاهيم و پاسخ به پرسش هاي ديگـري اسـت كـه از     ؟در معماري معاصر ايران داشته است 

  آيا بايد به ثبات در هويت اعتقاد داشت يا به تغيير و...؟جمله آن ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:هويت چيست

اصـطالح شناسـي و بررسـي    ز مطالعه اسنادي ,به بررسي مفهوم هويت از ديـد  تاريخي ,و با استفاده ا-ن پژوهش به روش تفسيرياي

   پردازد. مفاهيم هويت ,هويت در معماري و بحران هويت در معماري معاصر مي

        اصطالح شناسي و مفاهيم واژه هويتاصطالح شناسي و مفاهيم واژه هويتاصطالح شناسي و مفاهيم واژه هويتاصطالح شناسي و مفاهيم واژه هويت

ازد و سپس مفاهيم هويت را مورد بررسي قرار مي دهد تا به صورت تاويلي به اين بخش ابتدا به اصطالح شناسي واژه هويت مي پرد

  ريشه يابي معاني هويت بپردازد و علل تغييرات و چندگانگي اين مفهوم را مورد مطالعه قرار دهد.
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        اصطالح شناسي واژه هويتاصطالح شناسي واژه هويتاصطالح شناسي واژه هويتاصطالح شناسي واژه هويت    ::::1111جدول جدول جدول جدول 

  فرهنگ فارسي معين

  

آنچه باعـث تمـايز يـك فـرد از ديگـري      آنچه كه موجب شناسايي شخص باشد يعني 

  باشد

  

  

  فرهنگ لغات و اصطالحات فلسفي

  

منظور از هويت,اشاره به ذات و تشـخص وايـن همـاني موجـودات اسـت و نيـز آمـده        

است:واژه عربي هويت داراي كاربرد فلسفي است كه عبارت است از دو چيز كه با هـم  

  وجوه افتراق باشند. در وجود وحقيقت يكي باشند ,هرچند كه داراي بعضي

  

  

  

  

 American«فرهنگ

heritage«  

  در مورد واژه هويت به موارد زير اشاره مي كند:

  مشخصه هايي كه به واسطه آن يك چيز به صراحت قابل شناسايي است-

مجموعه اي از رفتارها و ويژگي هاي شخصيتي كه به واسطه آن عضو گـروه خاصـي   -

  تشخيص داده مي شود.

  ايطي كه به واسطه آن چيزي مساوي چيزي قرار داده شودكيفيت يا شر-

  ويژگي هاي يك فرد-

  

  فرهنگ عميد

هويــت را حقيقــت شــي يــا شــخص مــي دانــد كــه مشــتمل بــر صــفات جــوهري او  

  باشد,همچنين مقابل واژه هويت ,لغات شخصيت ,ذات ,هستي و وجود را آورده است.

  

هوم هويت را روشن كند اين واژه از سده شانزدهم وارد زبـان انگليسـي شد,وشـكل    ,مي تواند مف identityاز طرفي واژه انگليسي "

اسـت در   هاي ديگر آن در زبان هاي اروپايي از واژه التين متاخر,آيدنتيتاس ,گرفته شده .آيدنتيتاس به معناي وجود(موجود بـودن) 

  )3:1379(رحيم زاده , "0دنتيتي مي نامندرياضيات معادله اي كه به ازاي همه مقادير متغيرهاي خود ثابت باشد را آي

همان طور كه مشاهده مي شود,در بررسي معاني و مفاهيم هويت در فرهنگ لغت ,چه فارسي وچـه غيـر فارسـي ,مفهـوم هويـت      "

عمدتا به دو معناست:در معناي اول ,هويت يك شي ذات و جوهر آن اسـت,كاربرد ايـن معنـا از هويـت بيشـتر بـه عرفـان بـاز مـي          

يعني جايي كه ذات و گوهر تمام اشيا,امور وافعال ,به خداوند باز مي گرددو در واقع ,خداوند به عنوان ذات و گوهر تمـام اشـيا   ,گردد

در نظر گرفته مي شود ,در گروه دوم ,هويت ,به معناي ويژگي هايي كه موجب تمايز يك شي از اشـياي ديگـر تلقـي مـي شـود .در      

,خوديت,اصـالت,و شخصـيت هـم گـروه مـي      ر اين تعريف هويت با كلمـاتي نظير ستفاده مي شود ,دعلوم طبيعي بيشتر از اين معنا ا

  )6:1382(فرجامي,"گردد.

  به طور كلي مفهوم هويت را در سه بازه زماني ,پيش از مدرن,مدرن و فرامدرن مي توان ,مورد بررسي قرار داد.

        الف)هويت در دوران پيش از مدرنالف)هويت در دوران پيش از مدرنالف)هويت در دوران پيش از مدرنالف)هويت در دوران پيش از مدرن

ويت در جامع ترين معنا به ذات مطلق گفته مي شود,از ايـن رو گـاه بـه معنـاي هسـتي و وجـود ,آمـده        در ادبيات عرفاني ايران ه"

است,ولي صدر المتالهين با در نظر گرفتن اعتبار نسبي براي موجودات ,آن وجود منبسط و فيض مقـدس را هويـت سـاريه ناميـده     

  )5(قاسمي,"ت است از ماهيت كه با تشخص لحاظ شده .است .هويت در اين معنا (هويت بي در نظر گرفتن هويت ساريه)عبار
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يت شي به آن است بـه اعتبـار تحقـق حقيقـت     ئقيصري رومي در مقدمه فصول الحكم,هويت را چنين را تعريف مي كند:آنچه شي"

  )2:1379(رحيم زاده,"گويند وبه اعتبار تشخص هويت و با قطع نظر از هر يك ,ماهيت گويند.

        ديدگاه مدرنيتهديدگاه مدرنيتهديدگاه مدرنيتهديدگاه مدرنيته    ب)مفهوم هويت ازب)مفهوم هويت ازب)مفهوم هويت ازب)مفهوم هويت از

ت گذشـته بپنـدارد   در دوره مدرن ,مفهوم هويت دچار دگرگوني شد,انسان مدرن ديگر نمي توانست هويت خود را به همـان صـور  "

ح مـي شـود كـه بخـواهيم دو چيـز متفـاوت را برابـر معرفـي         ري است و پرسش از هويت هنگامي,مطر,هايدگر مي گويد,هويت براب

ن يا آن مطرح نيست و اختالط ممكن نيست ,هويت بايد شفاف ,خالص و ناب باشد,هويت انسـاني بـه   له ايئكنيم.در تفكر مدرن مس

  )79قطبي,("عنوان فاعل شناسايي به جايي مي رسد كه انسان جايگزين خدا مي شود.

        ج)مفهوم هويت پس از مدرنيتهج)مفهوم هويت پس از مدرنيتهج)مفهوم هويت پس از مدرنيتهج)مفهوم هويت پس از مدرنيته

از هويت هاي گونـاگون پـيش روي انسـان     در دوران پس از مدرن,زندگي اجتماعي گردش و شتاب بيشتري مي گيردو گستره اي"

برخورداري از يـك هويـت يكپارچـه را    قرار مي گيردو انسان در فرصت هاي كوتاه,نقش هاي مختلف را ايفا مي كند ,همين واقعيت 

از پـيش  دشوار و حتي ناممكن كرده است ,در اين تفكر انسان ها بر يكديگر تاثير مي گذارند واز هم تاثير مي پذيرنـد و هـيچ چيـز    

  )80(قطبي,"تعيين شده در نزدآنها نيست و هر گونه اصالت ذاتي از هويت مردود مي باشد.

ما خواه ناخواه در شرف تكوين انسان چهل تكه هستيم كـه ديگـر بـه    «مي نويسد: "افسون زدگي جديد  "داريوش شايگان در كتاب

معادالت دو قطبي پيشين كه در زماني فرهنگي را مشـخص   يك هويت خاص و ويژه تعلق ندارد و چند هويتي است به عبارت ديگر

و از هم جدا مي كرد مانند,ما و ديگران,خودي و غيرخودي,شرق و غرب,شمال و جنوب,عميقا رنگ باخته است زيرا اين هـا و همـه   

د ,از ميان مـي رونـد و   در تركيبات گوناگون در نسبت هاي متغير در منظومه هايي كه هر دم فرو مي پاشند و دوباره شكل مي گيرن

  )1386(شايگان,»دوباره ظاهر مي شوند.
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  مفهوم هويت در سه بازه زماني ذكر شده ,به شرح ذيل دسته بندي مي شود:

        :بررسي مفهوم هويت در سه بازه زماني:بررسي مفهوم هويت در سه بازه زماني:بررسي مفهوم هويت در سه بازه زماني:بررسي مفهوم هويت در سه بازه زماني2222جدول جدول جدول جدول 

  

  

  

  هويت در دوران پيش از مدرن

از  هويت محصول كاركرد يـك نظـام مقتـدر و   در اين دوران "

پيش تعيين شده باورهاي ديني و آييني و اسطوره اي بود ,به 

بيان ديگر گذشته و الگوهاي سنتي بر امروز حكم مي راندند و 

اكنون و امكان آينده را پديد مي آورند به همين دليل گذشته 

  )79(قطبي,"در دوران سنتي بسيار مهم دانسته مي شود

  

  

  

  

  

  هويت در دوران مدرن

درن معيارهاي معين سنجش سنتي هويت افراد در دوران م-"

  مردود اعالم شد

در اين دوران هويت در بطن و متن گفتمان هاي نوين جـاي  -

له اصالت انسـان شـكل ميگيـرد ,طـوري كـه      ئمي گيرد و مس

انسان در مقابلـه بـا طبيعـت خـودش را مطـرح مـي كنـد بـا         

  "من مي انديشم پس هستم"جمله

ل اوست و هر كس و هر آنچه در اين دوره مشخصه انسان عق-

  دريابد براي همگان مقبول و معتبر استبا عقل 

انسان مدرن تابع قوانين و قراردادهايي است و اين قراردادهـا  -

تا زماني معتبر است كه قـرارداد ديگـري جـايگزين آن نشـده     

  )80(قطبي,"باشد

  

  

  

  

  هويت در دوران پس از مدرن

سر نزاع با تمام خـرده   مدرنيته داراي ادعاي جهاني است و-"

هويت هاي موجود در جهان با آن پيشينه تاريخي شـان دارد  

,بحران هويت مدرن در كشورهايي ماننـد ايـران بـا آن سـابقه     

تاريخي و وجود پاره فرهنگ هاي قومي و ملي بغـرنج تـر هـم    

مي شود ,عالوه بر آن سرعت ارتباطات اجازه مقدمه چيني بـه  

رت انقالبي همه چيز را عوض مـي  مدرنيته نمي دهد و به صو

كند ,به منظور پاسخگويي به اين بحران هـويتي ايجـاد شـده    

  توسط مدرنيسم ,پست مدرنيسم متولد مي شود.

فرا مدرن به كثرت در هويت معتقد است و بـه هويـت ثابـت    -

اعتقاد ندارد براين اساس هويت ثابت و جهان شـمول نـداريم   

  )80طبي,(ق"بلكه با هويت ها مواجه هستيم 

        هويت معماريهويت معماريهويت معماريهويت معماري

هنگامي كه وارد مبحث هويت معماري مي شويم سواالتي چنين مطرح مي شود,كه عناصر سـازنده هويـت محيطـي و مكـاني چـه      

  و...؟آيا معماري هويت پذير است؟هستند 

  

  

  

  



 

 ۶

  

  

شوند,حس كردن جهـان لـذتي   اكثر مردم حضور در يك فضاي خاص را تجربه كرده اند آن را ارج مي نهند و از فقدان آن متاثر مي 

ارزش ها بر آن تكيـه مـي   -احساس ها-خاص دارد ,مكان هاي معني دار و قابل درك تكيه گاه مناسبي هستند كه خاطرات شخصي

  )1381كنند,هويت مكاني پيوند نزديكي پيدا مي كند با هويت شخصي.(لينچ,

يان داشته اند و مولفه هاي مختلفي براي اين مفهوم در نظر له هويت محيطي صاحب نظران مختلف عقايد خود را بئدر رابطه با مس

  گرفته اند كه به شرح ذيل دسته بندي مي شود:

        بررسي مفهوم هويت در معماري از ديدگاه صاحب نظرانبررسي مفهوم هويت در معماري از ديدگاه صاحب نظرانبررسي مفهوم هويت در معماري از ديدگاه صاحب نظرانبررسي مفهوم هويت در معماري از ديدگاه صاحب نظران::::3333جدول جدول جدول جدول 

  

  لينچ

:اول كـاركرد اول كـه مـي تـوان آن را     لينچ براي هويت دو كاركرد مهم در نظر مي گيرد

تي هويت به انسان قـدرت تشـخيص مـي دهـد كـه بتوانـد       حس تشخيص ناميد به عبار

محيط را بخواند ,اگر محيطي فاقد هويـت (حـس تشـخص و تمايز)باشـد محـيط قابـل       

  خواندن نيست.كاركرد دوم لينچ براي هويت محيط ,عملكردعاطفي هويت محيط است.

  

  راپاپورت

صوصـيتي از  هويت قابليت تميز و تشخيص عنصري از عنصر ديگر است ,وي هويت را خ

محيط مي داند كه در شـرايط مختلـف تغييـر نمـي كنـد ايـن خصوصـيات مـي توانـد          

مثل,تزيينات,شكل و ابعاد و...باشد يا فعاليت هـاي جـاري در   خصوصيات فيزيكي محيط 

  محيط يا عملكردهاي يك محيط باشد

  

  الكساندر

د و محيط هويت در محيط هنگامي متجلي مي شود كه ارتباط طبيعي و منطقي بين فر

درك تمـايز آن   حاصل شده باشد و اين ارتباط زماني حاصـل مـي شـود كـه فـرد تـوان      

  محيط با محيط ديگر را داشته باشد

  

هويت محيطي همان تفاوت هاي كوچك و بزرگي است كه باعث باز شناخت يك مكـان    والتر بور

  ورد.و خوانايي محيط مي شود و حس دلبستگي و حساسيت محيط را به وجود مي آ

  هويت يك روند در حال شدن است كه يك شناسنامه و عامل شناخته شدن است  استوارت هال

  

  

  اريكسون

ل به دو بخش مي داند اول ,يكي شدن بـا خـود و ديگـري مشـاركت بـا      ئوي هويت را قا

ديگران در بعضي از اجزاي ذاتي,او فرآيند هويت را يك سيسـتم كنتـرل مـي دانـد كـه      

  رها و ناهنجارها را در فرد به وجود مي آورد.مجموعه اي از هنجا

  

  اندرسون

)فضاي حاكم بر فرد يا جامعه كه در واقـع  1عوامل موثر بر شكل گيري هويت عبارتند از:

)چرخش يـا اسـتمرار   2نوعي فضا شناسي يا محيط شناسي فرد يا جامعه تلقي مي شود,

  متفاوت )روندهاي هويتي همزمان يا حتي همزمان گرايي هاي3روندها,

معماري به خودي خود پديده اي است كه از صراحت در تعريف و تجزيه و تحليل مي گريزد و در دنياي پيچيده امـروز ايـن مقولـه    

هويتي بس پيچيده تر و مبهم تر از گذشته يافته است اما نسبت معماري با هويت چيست و آيا مي توان معمـاري بـا هويـت خلـق     

  ؟كرد

  

  

  

  



 

 ٧

پرسش از دو ديدگاه مي توان به معماري نگاه كرد ,نگاه اول نگاه عام به معماري است كـه معمـاري را بـه معنـاي      پاسخ به اينبراي 

ساختن ,ايجاد سرپناه و...در نظر مي گيردكه جايي براي بحث هويت در معماري باقي نمي گذارد .براي بـاز كـردن بحـث هويـت در     

ماري را مطرح كرد اگر به معماري به عنوان اثر هنري نگاه كنيم و انسان را خالق اثر هنري معماري بايد بحث كيستي و چيستي مع

بدانيم از آن جهت كه انسان مدعي است كه مي تواند حقيقت هستي را كشف كند و آن را در اثر هنـري متجلـي سـازد و بـه بيـان      

وست مي توان به بحث هويت معمـاري پرداخـت.معموال   آورد و اثر هنري حاصل فهم انسان و و تجلي حقيقت كشف شده از سوي ا

اثرات برگرفته شده از ويژگي هاي فرهنگي موجود, در آن اثـر مـي سـنجند ,همچنـين     هويت يك اثر معماري را با ميزان ايده ها و 

ن مـدنظر قـرار   موضوع كاركرد را نيز مي توان مطرح كرد و زيبايي,دانش,اصالت طرح,جوهر طرح از جمله مواردي است كه مي تـوا 

داد.زمان نيز مولفه بسيار اساسي اما خارج از كنترل انسان است و هر يك از عوامل فـوق خـود مقـروض زمـان هسـتند.(اقبالي,دوره      

  سوم)

        بحران در هويتبحران در هويتبحران در هويتبحران در هويت

ن ريشه هاي بحران هاي فراوان نظري و عملي بشر امروز را بايد در بحران شناخت شناسي و هويت او دانست به گونـه اي كـه جهـا   

امروز به يك جهان نسبي با برداشت هاي گوناگون و متناقض تبديل شده و هيچ معيار سنجش واحدي را براي آن نمي توان متصور 

شد به اين سبب آنچه اولين راه حل انسان بحران زده امروز به نظر مي رسد شناخت مجدد انسان نسـبت بـه هويـت خـود ,جهـان      

يه هاي محكم مي باشد .البته در پرداختن به بحران هويت همواره اين خطر وجود دارد كه ما بـه  هستي و...و استوار نمودن آنها بر پا

,در دام دل اندوهي بيفتيم و صرفا تصويري را كه از گذشته پديده در ذهـن داريـم   جاي در نظر گرفتن تصوير ذهني كاملي ازپديده 

آنچه ديروز هويت مند بود و توانايي بـرآوردن توقعـات فـرد و جمـع را     مالك ارزيابي قرار دهيم بدون توجه به اين واقعيت كه شايد 

داشت ,امروز قادر به پاسخگويي به نيازهاي فرد نباشد ,نبايد از خاطر برد كه هويت بيش از آنكه معطوف به گذشته باشد به واسـطه  

  )45:1387اد يابد.(بهزادفر,ارتباط با توقعات افراد ,حال را در بر مي گيرد و حتي بايد بتواند تا آينده امتد

        وضعيت معماري معاصر ايران وضعيت معماري معاصر ايران وضعيت معماري معاصر ايران وضعيت معماري معاصر ايران 

انديشـه مـدون و   نگاه اجمالي به تاريخ معماري ايران و ساير تمدن هاي جهان نشان مي دهد كه همه آثار بزرگ معمـاري براسـاس   

ه مي دهد موضوع ئارا روشن شكل گرفته اند به اين ترتيب مي توان گفت كه هرتمدن و يا قومي در دوران مختلف معماري خاص را

رابطه معماري و فرهنگ به عنوان يكي از جنبه هاي رابطه انسان و محيط مصنوع و با هدف ارتقاي كيفيـت آن چالشـي اسـت كـه     

متفكران و معماران با بسترها و زمينه هاي فكري و محيطي مختلف با آن مواجهند .از اواخر دوره قاجـار و پهلـوي تغييـرات بـزرگ     

عي و فرهنگي در ايران رخ داد.ساخت خيابان هاي بزرگ در دل بافت هاي تـاريخي ,بنيـان گـذاري سـاختمان هـاي      سياسي ,اجتما

ز ويژگي هاي اين دوره است اگر چه در همين دوره ساختمان هايي با چهـره  بزرگ دولتي و ظهور نوعي معماري عاميانه كم ارزش ا

امر تحت برنامه مشخص براي قرار دادن گذشته پيش از اسالم در برابر گذشـته   سنتي باستاني بنا شدند اما بايد توجه داشت كه اين

پس از اسالم بود و نه براي ايجاد تكيه گـاه قـوي هـويتي كـه براسـاس آن بتـوان شخصـيت ايرانـي معاصـر را بازسـازي يـا تصـور             

  )341:1384كرد.(معماريان,

  

  

  

  

  



 

 ٨

معماري است اگر ما به درسـتي   هويت خود ,روشن نبودن انديشه پشتيافتن يكي از داليل سر در گم بودن معماري امروز ايران در 

مسلط شويم يا به عبارت ديگر انديشه روشني براي امروز ما وجود داشته باشد ,شـايد معمـاري راحـت تـر     به انديشه زمان خودمان 

  )12:1383بتواند هويت خود را باز يابد.(ميرميران,

اين تعبير معماري امروز ايران در ميان گذشته و آينده معلق ماري معاصر ايران نقل مي گردد,به امروز تعابير متعددي از وضعيت مع

و براي يافتن مسير خود,در تكاپو است در چنين شرايطي گاه حسرت و خاطره گذشته پر افتخار ,و زماني ديگر معمـاري متجمـل و   

مسير حقيقي در اين قي اش دور مي نمايد ,ليكن شناخت و دريافت چشم نواز غرب او را به سوي خود خوانده و از يافتن مسير حقي

  )17درياي لعل,حوصله دار صابر,ميان راهي بس دشوار است.(

        بحران هويت در معماري معاصر ايران بحران هويت در معماري معاصر ايران بحران هويت در معماري معاصر ايران بحران هويت در معماري معاصر ايران 

ر له هويت و پرسش از آن در اثر انسداد و بحران به وجود مي آيد .در دوره صـفوي د ئهمان طور كه در بخش هاي قبل بيان شد مس

پي توسعه صنعتي و اجتماعي اروپا رابطه اي يك سويه بين ايران و اروپا پديد آمد,و اقتباس و الگوبرداري از بعضي مظاهر آن توسط 

معماري معاصـر ايـران بعـد از    ايرانيان آغاز شد كه در اين دوره بيشتر بر هنرهاي انتزاعي مانند نقاشـي و نگـارگري ,تـاثير گذاشـت.    

  به ايران ,بدست آيد.ل بررسي مي كنيم تا تصوير روشني از معماري معاصر ايران قبل و بعد از ورود مدرنيته صفويه را به شرح ذي

  :بررسي مفهوم هويت در معماري معاصر ايران 4جدول 

  

  

  

قبل از 

  مدرنيته

 

 

 

 

 

 

  

داشـتند  ايرانيان دغدغه اين را نداشتند كه چه چيز را از كجا بگيرند براي آنكه ذهن و فكري مولد  -

.اگر چيزي از كسي مي گرفتند به سرعت مطابق نيازها و اعتقادات خويش آن را چنان دگرگون مـي  

كردند و به آن هويت مي بخشيدند كه آن اثر دقيقا به حوزه تمدن ايران تعلق مي گرفـت ,نمونـه آن   

  كرد.را مي توان در معماري هخامنشي ,ساساني و حتي بعضي از آثار معماري قاجار مشاهده 

معمار سنتي ,نوآوري را درتكميل تدريجي بدست آورد,معمار سنتي به اندازه توان خود ارزشي را بر -

  )81ارزش هاي معماري مي افزايد و ادعاي خلق الساعه ندارد.(قطبي,

  

  

پس از 

  مدرنيته

  

  

  

  

  

پس از 

  همدرنيت

  

  

دوره 

  قاجار

نقادانـه نبـود   ه بود پذيرش عالمانه و آگاهانه و رواج معماري بيگانه درايران كه از دوره قاجار آغاز شد

,بلكه اين پذيرش ناشي از خودباختگي سران كشور در برابر بيگانه بـود كـه بـه فرنـگ سـفر كـرده و       

مسحور توسعه صنعتي آنها شده و به نحوي دچار از خود بيگانگي وبحران هويت شده و در پي احـراز  

  )81(همان,هويتي براي خويش بودند. 

  

  

وره د

  پهلوي

,معماري ما بر سر يك دو راهي قرار گرفت از يك طرف شـيفته معمـاري غـرب    پس از ورود مدرنيته 

رفتن معماري سنتي و گذشته پرافتخـارش بـود,در حـالي    بود و از طرف ديگر شاهد مرگ و از دست 

ران ه در دنياي معاصر نداشت اين چنين شد كـه بحـران هويـت در ايـ    ئكه چيزي از خودش براي ارا

له با توجه به نوع نگاه حكومت پهلوي اول به هويـت ملـي بـه اوج رسـيد,در ايـن      ئمطرح شد اين مس

به نوسازي زديم و يا تمام گذشته خود رانفي كرده و بـه  زمان ما به صورت دستپاچه و شتابزده دست 

ت را بـه  پيروي كامل از غرب پرداخته يا دچار جنون بزرگ نمـايي شـده و تنهـا راه نجـات را بازگشـ     

  )81(همان,گذشته دانستيم.

  

  

  

  

  



 

 ٩

        

        هويت پايدار در معماريهويت پايدار در معماريهويت پايدار در معماريهويت پايدار در معماري

هويت در معناي كلي داراي دو جنبه كالبدي و روحي يا ظاهري و باطني است و اين دو جنبه را تنها از نظر ذهني مي تـوان از هـم   

ر مـي گيرد.امـا هويـت انسـاني چيـزي      جدا كرد.جنبه كالبدي كه بيشتر جنبه حيواني انسان و ويژگي هاي كمي و كيفي آن را در ب

بخش اصلي هويت را در مي گيردو در عين حال شكي نيسـت كـه   فراتر از كالبد و ظاهر هم دارد,كه در آغاز بالقوه است و به تدريج 

ن شكل نهايي هويت در رفتار انساني زاييده و برگرفته از تلفيق اين دو جنبه اسـت.در جهـان هنـر و معمـاري نيـز هويـت بـه عنـوا        

عنصري پويا و تعيين كننده وجود دارد اين هويت را مي توان برگرفته از محتـوا و كالبـد و همچـون بـاطن وظـاهر تعريـف كـرد و        

هنگامي كه اثرهنري داراي محتوا و كالبدي هماهنگ باشد و اين دو ,يك هدف واحد را در بر مي گيرند و منظوري يكسان را دنبال 

س در واقع سالم بودن و تعادل و پايداري در هويت مربوط به شـرايطي اسـت كـه يكـي از آنهـا      است پكنند هدفمندي بدست آمده 

ايجاد شود چرا كه در اين شرايط با هم رابطه اي سامانه اي داشته و با تحقق هر يك از آنها بقيه هـم رخ خواهنـد داد.ايـن شـرايط     

)سازواري و هماهنـگ شـدن   3ن يافته همگاني(حكمت عملي) )كردار سازما2)انديشه سازمان يافته همگاني(حكمت نظري) 1شامل 

  ميان اين دو بخش انديشه و كردار(نظر و عمل)

  )17(درياي لعل ,حوصله دارصابر,

        هويت ناپايدار(بحراني)در معماريهويت ناپايدار(بحراني)در معماريهويت ناپايدار(بحراني)در معماريهويت ناپايدار(بحراني)در معماري

 )تعـاريف روشـن  1هويت بحراني و ناپايدار مربـوط بـه شـرايطي اسـت كـه هـر يـك از مـوارد فـوق از بـين بـرود ,در ايـن شـرايط              

)نيازي به ارتباط بـين  3)ارزش ها گم شده و نا مفهوم اند,(فقدان حكمت عملي و همگاني),2نيستند,(فقدان حكمت نظري همگاني),

آنها و ريشه يابي و ارزيابي در آنها ديده نمي شود.در چنين شرايطي همه چيز امكان پذير خواهد بود و يك آزادي بي حد ومرز همه 

ر مراجعه به معمار نمي دانند كه چه مي خواهنـد و همـين سـبب مـي شـود كـه نـوعي ارزش هـاي         مردم دجا به چشم مي خورد.

مدگرايانه زود گذر جاي  هنجارها و ارزش هاي فرهنگي اصيل را بگيرد.اين بحران مي تواند آگاهانه يا ناآگاهانه باشد.بحران ناآگاهانه 

و گمان مي كند اين وضـعيت طبيعـي اسـت ,بـدترين حالـت ايـن        مربوط به وضعيتي است كه جامعه از اين شرايط ناراضي نيست

له وقتي است كه كارشناسان معماري هم ناآگاهانه به اين بحران دامن بزنند,در اين شرايط به تعداد كارشناسـان توصـيف هـا و    ئمس

م نهـاد و راه اصـالح آن بسـيار    توصيه هايي مربوط به معماري و مسير تعالي آن وجود دارد .اين بحران را مي توان بحران مضاعف نا

بـه  مشكل است ,در مقابل بحران آگاهانه مربوط به شرايطي است كه جامعه از وضعيت موجود راضي نيست و در تكـاپوي دسـتيابي   

يك مبناي فراگير و قابل قبول است در اين شرايط ,تعداد توصيف ها و توصيه ها در يك نكتـه وآن هـم ضـرورت رسـيدن بـه يـك       

  )18كانوني هستند.(درياي لعل,حوصله دار صابر,حالت بهتر 

ما از لحاظ هويتي و فرهنگي دچار بالتكليفي و سردرگمي هستيم شايد به اين دليل كـه هنـوز بـه درك درسـتي از مفهـوم واقعـي       

ن ظرفيـت  هويت دست نيافته ايم .واقعيت آن است كه هويت و هويت مندي به احراز هويت و اساسا برخورداري محيط زندگي از اي

تكرار پـذير نيسـت.چون بـا ديگـر شـدن      ارتباطي چندان با تصوير گذشته پديده به عنوان مبناي هويت مكاني ندارد و هيچ تاريخي 

دچار تضادي مي شويم كه بعضـا   فاده از آن ها را,و اگر چنين كنيم را داريم و نه توان استزندگي مان ,ديگر نه آن ابزارهاي گذشته 

ارزش هاي امروزي ,مي خواهيم يكسره,پيشرفت و تكامل و ترقي داشته باشـيم و از سـوي ديگـر بـه     يك سو بنا به به آن دچاريم,از 

  )81محافظه كاري و حتي ارتجاع دچار مي شويم.(قطبي,

  

  



 

 ١٠

  

منـدي از  هويت بيش از آنكه معطوف به گذشته باشد با توقعات افراد مرتبط است زمان حال را در بر مي گيرد و تقاضا براي بهـره  "

  )1384:12(رفيعي زاد,"آن ,ريشه در نيازهاي فردي و جمعي شهروندان در محيط شهر دارد.

اصوال ارزش يك معماري در هر دوره به اين است كه آن بنا بتواند پاسخ گوي واقعي نيازهاي زمان خود باشد ,حال اگر قرار است ما 

ذاري و احترام و حفظ هويت آن بنا بايـد سـاختمان جديـد مطـابق همـان      آيا براي ارزش گكنار يك اثر تاريخي بنايي احداث كنيم 

در اين صورت يادمان هاي دوره مـا بـراي آينـدگان چـه     ؟معيارها به لحاظ فرم و شكل و حتي استفاده از همان مصالح ساخته شود 

  )81(قطبي,؟خواهد بود

د و لزومي ندارد كه براي همه ساختمان ها يك روش ارايه وحيد قباديان معتقد است لزومي ندارد كه همه از يك روش استفاده كنن

مثال براي فرودگاه استفاده از هويت گذشته چندان جالب نيست و اكثر فرودگاه هاي دنيا در حال حاضر به صـورت هـاي تـك    شود 

ما همه به دنبال سـنت  ساخته مي شوند ,در عصر كثرت گراي فكري اين كثرت گرايي در معماري هم بروز پيدا مي كند و اينكه لزو

بروند صحيح نيست ,به طور كلي دادن حكم كلي مناسب نيست ولي بايد بستري باشد تا گروه هاي مختلف با سبك هـاي متفـاوت   

  اجازه رشد داشته باشند.

  عنوان كرد: را مي توان به شرح ذيلكه به بحران هويتي ايجاد شده دامن ميزند برخي از عمده ترين مشكالت معماري امروز ايران ,

  ضعف نظام مديريت و نظارت در عرصه معماري و شهرسازي-

  عدم تبيين الگوهاي سنتي معماري ايران به صورت فرهنگ نامه مدون جهت استفاده در طرح هاي معماري و شهرسازي-

  استفاده نامناسب از فرهنگ هاي بومي واقليمي و تكامل آن با روح زمان-

  فرهنگ مصرفي جامعه ايران-

  دم توجه به پتانسيل بافت هاي در جهت پيوند با معماري امروزع-

  رويكردهاي تاريخ گرايانه بدون توجه صحيح به مولفه هاي معماري مدرن-

عدم توجه به رابطه بين معمار و اثر و مخاطب به عنوان سه ركن اساسي معماري كه عالوه بر شكل گيـري يـك معمـاري مناسـب     -

  مي شود. سبب انسجام هويتي آنها نيز

  معاصر معماري بحران هويتي ايجاد شده در روند جهاني شدن و تاثير آن بر -

معماري و زندگي آيينه تمام نماي يكديگرند اگر امروز صحبت از تقليد در معماري مي كنيم به يقين در زندگي ما وجود دارد و اگر 

اگر از سرگشتگي در معماري شكوه مـي كنـيم ,مگـر در     از فريب صحبت مي كنيم تجلي آن در زندگي اجتماعي ما مشهود است و

دچار نيستيم ,معماري دروغ نمي گويد و انعكاس آرزوهاي جامعه و به خصوص صاحبان خود است اين هـويتي اسـت   زندگي به آن 

  )48،1384كه به وجود آمده است خواه زشت باشد خواه زيبا ,خواه خوب باشد يا بد.(كامل نيا,

        

        

        

        

        

        

        



 

 ١١

        ذذذذمنابع ومĤخمنابع ومĤخمنابع ومĤخمنابع ومĤخ

  1379,»مقدمه اي برهويت معماري معاصر ايران«در  »مفهوم هويت«رحيم زاده,محمدرضا,-

  1382,دانشگاه شيراز,»عوامل تاثيرگذار بر هويت شهري«فرجامي,رضا,-

  »مطالعات كاربردي«,فصلنامه»بررسي آثار چنتال موفي در باب هويت «قاسمي,محمدعلي,-

  1384،48,»آبادي«مجله ,»هويت زدايي در معماري«كامل نيا,حامد,-

  1381,ترجمه منوچهر مزيني,انتشارات دانشگاه تهران,»سيماي شهر«لينچ,كوين,-

  1384،48,»آبادي«,مجله»فرآيند اجتماعي هويت شهر«رفيعي زاد,ناصر,-

  1384،26,»هنرهاي زيبا«,نشريه»هويت انسان ساز و انسان هويت ساز«حجت,عيسي,-

  معين,محمد,فرهنگ فارسي-

  1385,همدان,"شهر برتر ,طرح برتر "قاالت اولين همايشمجموعه م-

  1386,فرزان روز,"افسون زدگي جديد"شايگان,داريوش,-

  1384,تهران,موسسه فرهنگي صراط,"ما و مدرنيت"آشوري,داريوش,-

  ,دوره سوم»معماري و شهرسازي «,مجله »گذاري در هزارتوي هويت معماري«اقبالي,رحمان,-

  10,شماره »آينه خيال«,مجله»هويت و معماري امروز ايرانمفهوم «قطبي,علي اكبر,-

,سازمان نظام مهندسي ساختمان گيالن »فن وهنر «,مجله»بازنگري يك مفهوم در معماري معاصر ايران ,هويت«درياي لعل ,بهرنگ و ديگران,-

  52,شماره 

  1378ي شهري,,تهران,شركت پردازش و برنامه ريز»به سوي شهرسازي انسان گرا«ياراحمدي,امير,-

  1383،260,فصلنامه معمار,»جستجوي هويت ملي در معماري امروز«مير ميران,هادي,-

  1384,تهران,سروش دانش,»سيري در مباني نظري معماري «معماريان,غالمحسين,-

  1387,تهران ,موسسه نشر شهر,»هويت شهر«بهزادفر,مصطفي,-
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