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نیازهای روحی آن ها« است. با نگاهی منصفانه این تعاریف به غایت 
درجه منطقی و دل چسب است؛ سوالی که باقی می ماند، چالش های 
پیش رو در اعمال این تعریف در دنیای واقعیت هاست و البته تضارب 
و تقابل آرایی که این روزها در محافل معماری کشور پیرامون مقوله 

هویت معماری ایرانی و اسالمی در جریان است. 
نقره کار دوست دارد به تحلیل ریشه اي مطالب بپردازد و مسائل را با 
توجه به علل تاریخي آن ها و با ارائه تعاریف جامع و مانع حالجي کند؛ 
مقوله هویت را نیز بدین نحو مورد مداقه قرار مي دهد و البته نگاه ویژه 
او به این مبحث، او را به طالیه دار نگاه هویت گرا در نظریه پردازی 
مسئولیت  البته  که  ویژه  موقعیتی  است...  کرده  بدل  ایران  معماری 
سنگینی را بر دوش وی قرار داده است؛ این گفت وگو نیز بر پایه کمک 
به آشنایی با این نوع نگاه به معماری شکل گرفته است. حرف هایش 
را که گوش کردیم، او را بسیار ثابت قدم یافتیم و اندیشه هایش را حائز 
جزییاتی که به نظر می رسد سال های عمر معمارانه او چاشنی تک تک 

نکات مورد توجه اش باشد. 

هویت« »چالش 
گفت وگوی ویژه با:

نقره کار عبدالحمید 
یوسفی بهرام هوشیار 

شهرسازی،  و  معماری  دانشکده  دانشیار  نقره کار  عبدالحمید    
اسالمی  معماری  علمی  قطب  مدیر  و  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه 
هنر  حکمت  معماري،  نظري  مباني  چون  دروسي  تدریس  است؛ 
اسالمي، فلسفه هنر و زیبایي، معماري اسالمي )حکمت و روش ها(، 
حقوق در معماري، بررسي تطبیقي معماري، سیر اندیشه ها در معماري 
و... راهنمایي طراحي هاي نهایي مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد 
و رساله هاي نهایي مقطع دکتري تخصصی در دانشگاه هاي کشور از 
استاد عبدالحمید نقره کار شخصیتي پژوهشي ساخته و پرداخته است 
که اگر بخش عملي تجارب وي را در عرصه طراحي معماري بدان 
اضافه کنیم او را در بسیاري از حوزه هاي مرتبط معماري و همچنین 
شرایط  حائز  و  پردازي  نظریه  شرایط  جامع  اسالمي،  ایراني  معماري 

ریاست کرسی نظریه پردازی معماری و شهرسازی می سازد. 
نقره کار دوست دارد معماری را از منظری متعالی تعریف کند و معتقد 
است معماری »بازآفرینی حکیمانه و عادالنه، فضای زیست انسان ها، 
بسترساز  و  مادی  نیازهای  با  متناسب  مصنوعی،  و  طبیعی  عناصر  با 

Discussion
گفت و گو Abdolhamid NoghrehKar

عبدالحمید نقره کار

طراح: اگر قرار باشد دوران انقالب اسالمی 
دارای معماری ای مرتبط و مختصات تاریخی 
منوط به خود باشد، این معماری را چگونه باید 

تعریف کرد؟
کالس های  در  بنده  نقره کار:  عبدالحمید 
معماری  رشته  از  مانع  و  جامع  تعریف  خود، 
پیشنهاد  ذیل  جمله  در  اسالمی،  منظر  از  را 
عادالنه،  و  حکیمانه  »بازآفرینی  می نمایم. 
طبیعی  عناصر  با  انسان ها،  زیست  فضای 
و  مادی  نیازهای  با  متناسب  مصنوعی،  و 

بسترساز نیازهای روحی آن ها«.
در تشریح تعریف فوق، عرض می کنم، ما بدواً 
پنج گانه  از طریق حواس  بلکه  نیستیم  خالق 
و  نموده  ذخیره  حافظه  در  را  خود  ادراکات 
مشترکه،  قوای  یعنی  باطنی  حواس  توسط 
متصرفه، خیال و وهم، ادراکات اولیه خود را 
در آثار خود باز آفرینی می نمائیم. در توضیح 
عناصر و ارکان تعریف فوق و در تعریف کلمه 
عمل  هر  اسالمی  نظر  از  می گوییم  حکمت 
غیر عالمانه انسان حرام است، یعنی هنرمند و 

معمار مسلمان ابتدا باید در موضوع کار خود، 
و  باشد  کافی  معرفت  و  آموزش  واجد  کاماًل 
شناخت  بر  عالوه  یعنی  )حکمت(  مرحله  به 
پدیده ها، رابطه آن ها را با سیر تکاملی انسان 
تشخیص دهد، یعنی به مرحله تشخیص )خیر 
و شر، زیبا و زشت و حق و باطل( پدیده ها در 
نسبت با انسان برسد. در این مرحله »حکمت 
الهی و سنت  بر کالم  نظری اسالم« مبتنی 

معصومین)س( چراغ راه همه می تواند  باشد.
- منظور از کلمه »عادالنه« در تعریف فوق 
عملی  گرایش های  و  انگیزه ها  به  مربوط 
هنرمندان و معماران است که از آن به »نیت« 
موجودی  انسان  که  آنجا  از  می نماییم.  تعبیر 
آزاد و مختار است و می تواند از نفس حیوانی 
امر  هواپرستی،  و  شر  و  زشتی  به  که  خود 
می نماید پیروی نماید و یا بلعکس با الهام از 
نفس عقالنی و روحانی خود، گرایش به علم 

زیبایی و خیر داشته باشد.
در  چیز  هر  قراردادن  یعنی  عدالت  مفهوم   -
در  بنابراین  خود،  شایسته  و  مناسب  جای 

مرحله انگیزه و گرایش از آن جا که از منظر 
انسان  و  انسان  برای  هستی  همه  اسالمی 
و  هنرمندان  است،  شده  خلق  تکامل  برای 
خیرخواهانه،  عالمانه،  نیتی  باید  نیز  معماران 
زیباطلبانه و تعالی بخش داشته باشند. در این 
احکام  یعنی  اسالم(  عملی  )حکمت  مرحله 
و  مکروه  مباح،  مستحب،  )حالل،  پنج گانه 
منفی  یا  مثبت  جهت گیری  می تواند،  حرام( 
از جمله  انسان ها را در موضوعات مختلف و 

مباحث معماری و شهرسازی تبیین نماید.
ایده های هندسی فضایی در  - مقوله فضا و 
تعریف فوق به مفهوم عصاره عناصر معماری 
مناسب  با  معماری  آثار  اصالت  زیرا  است، 
بهره برداری  برای  آن ها  درونی  فضای  بودن 
مخاطبین است و سایر عناصر مادی و صوری 
نماها، سقف و کف،  نظیر دیوارها،  ساختمان 
حجم و رنگ و نور، آرایه ها و نمادها و مبلمان 
همه و همه عناصری وابسته و اعتباری تلقی 
می شوند و شأن آن ها در شایسته سازی فضای 
بهره بردار  انسان های  برای  ساختمان  داخلی 
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و هرج و مرج طلبی )آنارشیسم( در سبک های 
هنری و معماری شده و می شود.

عظیم  فاجعه ای  ایجاد  باعث  فوق  رویکرد 
در تاریخ هنر و معماری غرب و تأثیرات آن 
باصطالح  هنر  رویکرد  است.  شده  جهان  در 
و  غضب(  و  )شهوت  بر  مبتنی  هالیودی 
و  خشونت(  و  )سکس  ترکیب  و  ترغیب 
در  استکبار  و  غرور  و  نژادپرستی  باالخره 
سینما  هنر  در  به خصوص  هنری،  آثار  خلق 
از  ناشی  تصویری-کالمی،  هنرهای  سایر  و 
آیزنمن که  امثال  است.  انسان  حیوان پنداری 
مدعی ساختار شکنی از راهبردهای مفهومی 

)حکمت نظری( و راه کارهای عملی )حکمت 
نبایدهای  و  باید  و  مفاهیم  یعنی  عملی( 
فرازمانی و فرامکانی را دارد، محصول چنین 
رویکردی هستند، از بت های زمانه که توسط 
نباید  می شوند  تبلیغ  صهیونیستی  رسانه های 
مقابل  در  آن ها  داشت،  بخشی  هدایت  توقع 
یا  و  می شکنند  خود  یا  واقعیت ها،  و  حقایق 

توسط ابراهیم های زمانه شکسته می شوند! 
برای  آیزنمن  از  دعوت  آن  حقیر،  نظر  به 
صرفًا  رویکرد  یک  ایران  در  سخنرانی 
با دعوت  بنده  داشت،  بت پروری  و  اقتصادی 
فضایی  ایجاد  و  معماری  عالم  برجستگان  از 
)نه  هنری  فرهنگی-  تعامل  و  مباحثه  برای 
صرفًا سخنرانی یک طرفه( کاماًل موافق بوده 

و از آن استقبال می نمایم.

روزآمد سازی  که  نمی کنید  فکر  طراح: 
اندیشه های هویت گرا به اقبال عمومی نسبت 
به آن کمک کند؟ اگر پاسخ مثبت است لطفا 
با توجه به جایگاه تصمیم سازتان، نحوه آن 

را توضیح دهید. 
هویت  از  بخشی  نقره کار:  عبدالحمید 
اسالم، توجه عالمانه به مجموع شرایط زمانی 
عالم  در  که  را  آنچه  اسالم  است،  مکانی  و 

شده  ایجاد  طبیعت  بستر  در  معماری  است. 
باشد،  آن  مکمل  و  آن  با  هماهنگ  باید  و 
به  مستمر  و  مبرم  نیاز  انسان ها  که  آنجا  از 
عناصر طبیعی دارند و از نظر اسالمی موظف 
به آباد کردن آن هستند، بنابراین معماران آثار 
مصنوع خود را باید هماهنگ با عناصر اقلیمی 

و طبیعی و مکمل آن طراحی نمایند.
و  مادی  نیاز  دو  دارای  انسان ها  که  آنجا  از 
نیازهای  می توانند  معماران  هستند،  معنوی 
از طریق  به صورت نسبی  را  انسان ها  مادی 
تأمین  استانداردها و سرانه های  تجربه شده 
روحی  تکامل  و  معنوی  نیازهای  ولی  نمایند 
آزادانه  انتخاب  و  آگاهی  بر  مبتنی  انسان ها 
آن ها است، در این بعد، هنرمندان و معماران 
فقط می توانند بستر نیازهای معنوی انسان ها 
را فراهم نمایند و فضایی متناسب با سیر در 
انفس آن ها یعنی فضائی متناسب برای تفکر 
اما  نمایند؛  را ساماندهی  و حضور قلب آن ها 
تأثیر معنوی فضای معماری وابسته به میزان 
آگاهی و انتخاب اختیاری مخاطبین در بهره 
برداری معنوی از فضای معماری و شهرسازی 

است.

طراح: اصوال ارتباط معنا و فضا یا معنویت و 
فضامندی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عبدالحمید نقره کار:  اگر مبتنی بر فرهنگ 
انسان ها دو نوع سیر قائل  اسالمی، ما برای 
در  »سیر  و  آفاق«  در  »سیر  یعنی  باشیم، 
انفس«، فضای طبیعی که عالم کثرت، تنوع، 
تغییر و وابستگی به مجموع شرایط زمانی و 
مکانی است، ظاهر آن مناسب سیر در آفاق و 
نیازهای حسی- غریزی بوده و مشترک بین 

انسان  و حیوانات است.
اما فضای معماری می تواند مبتنی بر الهام از 
باطن طبیعت، مفاهیم، آیات، مراتب وجود و 
تجلیات معنوی و روحانی آن رویکردی مبتنی 
بر »سیری از آفاق به انفس«، »از کثرت به 
در  و  داشته  معنا«  به  »از صورت  و  وحدت« 
تفکر  آفرین،  سکون  درون گرا،  فضایی  عمل 
برانگیز، تمرکز آفرین و مناسب تعقل و حضور 
خودآگاهی  و  عقالنی  پویایی  یعنی  قلب، 
چنان که  نماید.  ایجاد  انسان ها،  روحانی 
مالحظه  نیز  اسالمی  دوران  معماری  در 
دارای  تجاری  و  عبوری  فضاهای  می نمایید، 

آفاق  در  سیر  و  مواج  و  سیال  هندسه هایی 
است و بالعکس فضاهای حضوری با توجه به 
تفکر  درون گرا،  اکثراً  آن ها  عملکردهای  نوع 
سیر  برای  مناسب  و  آفرین  تمرکز  برانگیز، 
نیز  طبیعت  در  است  شده  طراحی  انفس  در 
چنین  روزانه  فضای  مقابل  در  شبانه  فضای 

نقشی می تواند داشته باشد .

مخاطب  ولی  باشد،  کلیشه ای  شاید  طراح: 
پژوهشی  سوابق  به  توجه  با  است  عالقه مند 
بحث  در  را  نظر گاهتان  بزرگوار،  استاد  آن 
ایرانی  معماری  باالخص  و  معماری  هویت 

اسالمی روشن کنید.
از  عبدالحمید نقره کار: هویت هر پدیده ای 
بالقوه  استعداد  بر  است  مبتنی  اسالمی  منظر 
در  و  او  و موجود  بالفعل  موقعیت  او،  ذاتی  و 
نهایت به سرآمد و غایت مقدر شده برای آن 
پدیده. از این موضوع در حکمت اسالمی به 
و  تعبیر می شود  الهی  قدر  و  و قضی  مشیت 
یا  وجود  مجموع  از  ناشی  را  پدیده ها  هویت 
استعداد ذاتی پدیده ها و ماهیت وضع موجود 
می توان  آن ها  مقدر  یا سرآمد  غایت  و  آن ها 
ایرانی- معماری  مورد هویت  در  نمود.  تعبیر 
فرایند  هر  هویت  که  گفت  می توان  اسالمی 
اثر  آن  معمار  و  خالق  هویت  تجلی  انسانی، 
معماری  ما  که  این  برای  بنابراین  است. 
متناسب با مقتضیات بومی )ایرانی( و در شأن 
انسان طراز اسالم )مؤمنین( داشته باشیم. باید 

معماران ما:
- اول: عالم به مجموع شرایط زمانی و مکانی 
و مقتضیات علمی موضوع مورد طراحی خود 

باشند. 
- دوم: تکامل عقالنی و روحانی برای رسیدن 
به درجات ایمانی و کشف مراتب وجود و خود 

آگاهی روحی را طی کرده باشند 
- سوم: آموزش و تجربه کافی و به خصوص 
استعداد الزم برای خلق آثار هنری مربوطه را 
اجتهادی تخصصی  با  بتوانند  تا  باشند  داشته 
مکتب  در  اجتهاد   ، گانه  ده  اصول  بر  مبتنی 
تشیع آثاری با هویت ایرانی- اسالمی ، خلق 

نمایند.

معماری  با  رابطه  در  یادداشتی  اخیرا  طراح: 
معماری  به  شما  ویژه  نگاه  و  آیزنمن  پیتر 

ایشان را خواندیم... شاید سوءتفاهماتی در این 
راستا ایجاد شده باشد. در هر حال بهتر است 
مستقیمًا نگاه شما نسبت به معماری غالب در 

غرب را دوباره داشته باشیم.
عبدالحمید نقره کار: محققین، دوران معاصر 
غرب را از منظر معرفت شناسی، سومین دوره 
اوج شکاکیت و نسبی گرایی مطرح می نمایند. 
باستان،  یونان  حکمای  از  قبل  دوره  اولین 
سومین  و  وسطی  قرون  از  بعد  دوره  دومین 
دوره بعد از انقالب صنعتی و دوران نوگرایی 
)مدرنیسم( و با آغاز دوران فرانوگرایی )پست 
چند  به  است.  شده  شروع  غیره(  و  مدرنیسم 

نکته در این مورد باید توجه نمود:
حوزه  در  نسبی گرایی  و  شکاکیت  این   -
به  غرب  رویکرد  دلیل  به  انسان شناسی 
انسان  پنداری  حیوان  و  مادی  هستی شناسی 
مجموع  به  وابسته  طبیعت  عالم  زیرا  است، 
شرایط زمانی و مکانی بوده و پدیده های آن 
سیری نسبی، متغیر، وابسته، متکثر و با غایتی 

محدود دارند.
بعد  دو  دارای  اسالمی  منظر  از  انسان   -
مانند  مادی  بعد  از  است،  روحانی  و  مادی 
موجودی  حیوانی  و  طبیعی  موجودات  سایر 
است متکثر، متغیر، وابسته، نسبی و با غایت 
»انواع«است،  انسان  بعد  این  از  حیوانی، 
انواع  و  متنوع  انسان ها  ظاهر  که  همان طور 
فرهنگ  در  آن  از  بعد روحی که  از  اما  است 
به  و  آخر«  »خلق  دیگر  خلقی  به  اسالمی 
ِفیِه  َونََفْخُت  ْیُتُه  َسوَّ »َفإَِذا  الهی  روح  دمیدن 
ِمن رُّوِحي َفَقُعواْ لَُه َساِجِدیَن« در خلقت انسان 
یاد می شود، از این بعد انسان از خداست و به 
سوی او باز می گردد )إِنَّا ِلّ َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجعوَن(، 
است  الهی  ذات  انسان  ومقصد  مبدأ  یعنی 
و  هستند  نوع  یک  انسان ها  روحی  بعد  از  و 
و  معیارها  و  می نمایند  طی  را  واحدی  مسیر 
ارزش های مشخص و معینی، صورت تکاملی 

آن ها را تبیین و تضمین می نماید.
نادیده گرفتن بعد روحی  با  - فرهنگ غربی 
مادی  بعد  نمودن  مطلق  و  انسان ها  نوعی  و 
و  شکاکیت  دچار  عماًل  آن ها،  حیوانی  و 
جمله  از  انسانی  علوم  حوزه  در  نسبی گرایی 
خیر و شر، زیبایی و زشتی، حق و باطل شد 
و مبلغ بی معیاری در مباحث زیبایی شناسی و 
فلسفه هنر و در نتیجه پوچ گرایی )نیهیلیسم( 

ترغیب  و  غضب(  و  )شهوت  بر  مبتنی  هالیودی  باصطالح  هنر   “ رویکرد 
خلق  در  استکبار  و  غرور  و  نژادپرستی  باالخره  و  و خشونت(  )سکس  ترکیب  و 
آثار هنری، به خصوص در هنر سینما و سایر هنرهای تصویری-کالمی، ناشی از 
حیوان پنداری انسان است. امثال آیزنمن که مدعی ساختار شکنی از راهبردهای 
مفهومی )حکمت نظری( و راه کارهای عملی )حکمت عملی( یعنی مفاهیم و باید 
و نبایدهای فرازمانی و فرامکانی را دارد، محصول چنین رویکردی هستند ...  ”

طبیعت واقع می شود از جمله آثار معماری و 
را وابسته به مجموع مقتضیات و  شهرسازی 

شرایط زمانی و مکانی می داند.
اجتهاد اسالمی معماران و شهرسازان  اصول 
و  زمانی  مقتضیات  جامع  می نماید  موظف  را 
)حکومتی،  احکام  اولویت ها،  جمله  از  مکانی 
احکام  و  مصلحتی(  و  اضطراری  ثانویه، 
آثار  خلق  در  و  بررسی  کاماًل  را  پنج گانه 
هر  آن که  ضمن  باشند،  داشته  نظر  مد  خود 
نوع کار غیر عالمانه را بازی و بازی گوشی با 
واقعیت ها، مسرفانه، غیر مفید، شهرت طلبانه و 

متکبرانه و غیره را حرام می شمارد.

به نظر بنده در موضوع تحول و ارتقاء علوم 
که  دروس  سرفصل  اصالح  برای  انسانی 
رهنمودهای  پیرو  و  فرهنگی  انقالب  توسط 
مقام معظم رهبری در سه محور »روزآمدی، 
بومی سازی و برخورداری از هویت اسالمی« 
مطرح شده است، در صورتی که توسط وزارت 
گرفته  جدی  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
تربیت  برای  مناسبی  شروع  می تواند  شود 
دانشجویان و فارغ التحصیالن قابل، شایسته 
و هویت ساز باشد. البته اصالحات عمیقی در 
حوزه های قانونی، انتصابات، اختیارات مدیران، 
و  مهندسی  نظام های  دولتی،  کارشناسان 

مهندسین مشاور باید هم زمان انجام شود!! 

طراح: آیا روزی خواهد رسید که روند غالب 
در  ایران  در  معمارانه  حرفه مندی  و  آموزش 
نظر  مد  که  آن چنان  تعالی جویانه،  مسیری 

شماست قرار گیرد... چگونه؟
امام  حضرت  نقره کار:  عبدالحمید 
دانشگاه ها  »اگر  فرموده اند:  خمینی)ره( 
بنده  می شود«.  اصالح  کشور  شود،  اصالح 
و  انسانی  علوم  ارتقاء  و  تحول  اگر  معتقدم 
اسالمی نمودن آن از دانشگاه ها و با اصالح 
روزآمدی  بومی کردن،  و  دروس  سرفصل 

و  جدی  صورت  به  آن ها  نمودن  اسالمی  و 
اساسی تحقق یابد و مبتنی بر آن ها کتاب ها 
تألیف  شایسته  و  مناسب  درسی  جزوات  و 
و  دانش افزایی  کارگاه های  ایجاد  با  و  گردد 
کارشناسان،  دروس،  این  اساتید  هم اندیشی، 
مهندسان  مربوطه،  قانونگذاران  و  مدیران 
اساتید  طریق  از  فارغ التحصیالن  و  مشاور 
شده  آشنا  مباحث  این  با  مؤلفین  و  ذیصالح 
و رفع ابهام نمایند. در مجموع مقدمه الزمی 
است که در کنار سایر مؤلفه های ملی، نظیر 
اصالحات الزم در پذیرش دانشجو و اساتید و 
گسترش متناسب رشته ها و گرایش های مورد 
قانونگذاری،  ساختارهای  اصالح  کشور،  نیاز 
اقدامات  رشته،  این  نظارت  و  کارشناسی 
ارتقاء  با  رسانه ای و فرهنگ سازی آن همراه 
و  امکانات  و  صنعتی  تولیدات  و  فناوری ها 
فرهنگ  بر  مبتنی  قطعًا  اقتصادی،  مقدورات 
غنی و الهی اسالم و تجربیات ارزنده تاریخی، 
چشم اندازی روشن و تاریخ ساز در مقابل نسل 

جوان و آینده ساز ما قرار دارد.

داریم چند توصیه  آخر، دوست  طراح: کالم 
روشن و کاربردی برای معماران جوان داشته 

باشید.
عبدالحمید نقره کار:  به دانشجویان توصیه 
می نمایم، هرگز مقهور و خود باخته فرهنگ 
و هنر به ظاهر فریبنده غرب نشوند، متکی به 
عقل خود که پیامبر درونی است و وحی الهی 
نظری  رویکرد  هر  است،  اسالم  مکتب  که 
و  هنری  باصطالح  اثر  یا  و  علمی  سبک  یا 
قرار  تحلیل  و  ارزیابی  نقد،  مورد  را  معماری 

دهند. 
از بت سازی و بت پرستی و تفکر ترجمه ای 
با  که  بدانند  یقین  بپرهیزند.  تقلیدی  و 
می توانند  آدم  و  عالم  به  اسالمی  رویکرد 
جهانی  و  عالمانه  دستاوردهای  مجموع  از 
این  بر  مبتنی  هم  و  گردند  برخوردار 
و  خود  بالقوه  استعدادهای  مجموع  مکتب، 
تکاملی  مسیر  داده،  تشخیص  را  مخاطبین 
نموده  تبیین  را  مخاطبین  و  خود  غایت  و 
اصیل،  آثاری  کافی  و  الزم  خودسازی  با  و 
تعالی بخش، ماندگار خلق نمایند. با آرزوی 
حق گرایان  همه  برای  الهی  تأیید  و  توفیق 

و عدالت خواهان.
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وقتی از »هویت« حرف می زنیم یعنی می خواهیم 
»فرهنگ معماری« را بفهمیم...  

آموزشی  و  نظری  عرصه  مطرح  اهالی  از  دیبا  داراب  پیش  سال  هفت 
سیاقی  به  )ایكنا(  ایران  قرآنی  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  ایران،  معماری 
رادیكال با اشاره به غیر عملی بودن معماری اسالمی، تاکید کرد: «...امروز 
به جای معماری اسالمی می توانیم بگوییم معماری معاصر جوامع مسلمان 
حالت  معماری  به  اسالمی  قید  آوردن  ولی  اسالمی  کشورهای  معماری  یا 
سیاسی و تاریخی به این مقوله می دهد...» یعنی به عبارت دیگر به روزشدن 
با مشكالتی که وجود  آن  امری الزم است و عملی شدن  معماری اسالمی 
دارد تقریباً غیرممكن است...؛ چند وقت پیش هم ایشان در مصاحبه با هنر 
آنالین با تاکید بر مواضع سلبی خود اشاره کردند: «در محافل بین المللی، 
قدیمی  و  تاریخی  حالت  یک  یادآور  اسالمی»  «معماری  ترکیب  آوردن 
اسالمی»  «معماری  وقتی می گوییم  منتقدان،  دید  از  است.  معماری  درباره 
و  کالسیک  نگرشی  امروز،  معماری  در  ما  نگرش  که  است  معنی  این  به 
گذشته گراست». ظاهرا حرف مرد یكی است و دیبا هنوز هم فكر می کند 
«امروزه در محافل مختلف بحث بر سر معماری اسالمی است بدون آن که 
تعریف مشخصی از این نوع معماری وجود داشته باشد...» و «معماری به 
مرور زمان تغییر پیدا می کند ولی جوهره معرفتی اش ثابت می ماند. مسئله 
اصلی این است که این تغییر معموال در قالب کالبد بنا به چشم می آید و 
فرهنگ  از  شدن  دور  برای  دلیلی  نمی توان  را  کالبد  در  تغییر  هر  بنابراین 
کار  به  البته  دارند  ایشان  که  اشاراتی  آورد...».  حساب  به  کشور  معماری 

جهانی دیگر حل کننده مسائل ما در این حوزه نخواهند بود» ]این برداشت 
منظورشان  است  ممكن  حال  است.  ایشان  های  از صحبت  من  نگارندگان 
البته  باشد خودشان توضیح می دهند[.  اگر الزم  بوده که البد  چیز دیگری 
داراب دیبا اندیشه ای را نمایندگی می کند که نوعا چندان تالشی در تئوریزه 
کردن گفته هایشان ندارند و با تطابق مفاهیم با ژست روشنفكری به حضور 
در همایش ها ]به سیاق مالوف[ و نوعا پوپولیسم بسنده می کنند؛ این نوع 
نگاه از آن جهت می تواند برای گروهی جذاب باشد که اعمال آن بسیار آسان 
از این ساعت  است. قرار است که اصال صورت مساله را پاک کنیم؛ یعنی 
«دنیای  از  استفاده  با  و  نباشد  اسالمی  ایرانی-  معماری  بحث  اصال  دیگر 
به یكدیگر متصل کرده»  نوین  ارتباطات  از طریق  را  دیجیتالی» که «آدم ها 
]البد منظورشان اسكایپ و فیس بوک و ماهواره و این روزها وایبر و الین و 
تلگرام[ مسایل «معماری معاصر کشورهای اسالمی» را که االن با «مسائل 

قیمت ترین  گران  اقتصادی  نظر  از  و  ماندگارترین  از  یکی  نوعا  بناها 
محصوالت تمدن ها به شمار می آیند؛ در گذشته، حداکثر توان انسانی 
و  رقابت  برای  عظیم  بناهایی  ساخت  صرف  اقتصادی،  سرمایه  و 
ماندگاری شده، درطی تمدن هایی نظیر ایران و مصر قدیم و امپراتوری 
روم، ابرسازه هایی منجر به شهرت رسیدن و در معنایی فناناپذیری شده 
و  زده اند  هزینه هایی هنگفت دست  به صرف  گذشته  حاکمان  است. 
حتی سیاق زندگی خود و جامعه را در سازه های انسان ساخت منعکس 
همواره  گذشته،  ادوار  و  قرون  معماران  می رسد  نظر  به  ساخته اند. 
بناها را آن طور که از آن ها انتظار می رفت، به خوبی به مرحله ظهور 
رسانده اند و یا با توجه به آثار باقی مانده، این طور به نظر می رسد. در 
رابطه با جنبه های مفهومی و عملکردی معماری نیز با توجه به غایت 
فناوری های در دسترس، بناهای گذشته، انسان ها را از شرایط طبیعی 
در امان نگاه   داشته ، به سیاقی هوشمندانه گرمایش و سرمایش مناسب 
در فصول مختلف را تامین کرده اند )در مورد معماری ایران، بسیاری 
در تایید این موارد پژوهیده اند(. از لحاظ دیگر ابعاد فرهنگی و هنری 
نیز ما میراث دار و وام دار بستری از معماری هستیم که سواالت نظیر 
انسانی  را بی پاسخ رها نکرده است؛ پاسخ هایی محیط بر احساسات 
و نمایان گر و ارتقادهنده فرهنگ و هنر رایج در هر دوره. نکته جالب 
توجه اما این است که در حالی که ساخت و ساز بناها در یک دوره 
نوعا  بوده،  اجتماعی  و  فرهنگی، سیاسی  از جنبه های  بسیاری  درگیر 
قادر است تا با نوعی سازماندهی و راهبرد با مردم آن زمان و دوره های 
بعد از آن ارتباط برقرار کند و پاسخی درخور و قابل ثنا را ارئه دهد. 
این موضوع غیرقابل انکار است که اگرچه بناهای فاخر گذشته زیبا و 

آید و ایشان به عنوان یک معمار،  بسیاری می 
زیبای  هنرهای  دانشكده  علمی  هیات  عضو 
مسكن  وزارت  کارشناس  تهران،  دانشگاه 
و  طراحی  دفتر  موسس  عضو  سازی،  راه  و 
بسیار  فهرست  این  ]البته  و  معماری  مطالعات 
... به نوعی با خلط مبحث، کار را  طویل است[ 
راحت می کنند: «در حال حاضر، دنیای دیجیتالی 
یكدیگر  به  نوین  ارتباطات  طریق  از  را  آدم ها 
متصل کرده و فرهنگ نوینی را به عنوان دهكده 
باعث  موضوع  همین  و  آورده  وجود  به  جهانی 
هم  با  کشورها  همه  روز  مسائل  که  است  شده 
پیوند داشته باشد...». اینكه ما باور کنیم «تغییر 
از  شدن  دور  برای  دلیلی  نمی توان  را  کالبد  در 
یعنی  آورد»  حساب  به  کشور  معماری  فرهنگ 
دهیم  تقلیل  را  ایرانی/اسالمی»  «معماری  کلیت 
یا  مسلمان»  ایران  معاصر  «معماری  مثال  به 
را  یا اصال همین  ایران»  اصال «معماری معاصر 
با  کشورها  همه  روز  «مسائل  چون  نگوییم  هم 
هم پیوند» دارد و «در غیر این صورت ابزارهای 

روز همه کشورها» پیوند دار شده با بهره گیری 
می شود  البته  کنیم.  حل  جهانی»  «ابزارهای  از 
با کمال تواضع از ایشان خواست یک نمونه از 
این حل مساله پیوند دار با مسایل روز با بهره 
که  نوع  همان  از  و  جهانی  ابزارهای  از  گیری 
دوست دارند که تغییر زمان را لحاظ کرده ولی 
اصلی  مسئله  و  مانده  ثابت  معرفتی اش  جوهره 
دور شدن  برای  دلیلی  کالبد  در  «تغییر  که  این 
یا  ما  برای  نباشد  کشور»  معماری  فرهنگ  از 
خودشان بیاورند. اصال بگویند منظورشان دقیقا 
از «دور شدن از فرهنگ معماری کشور» یا خود 
«فرهنگ معماری» ایران در حال حاضر چیست.

الهام بخشند، اماهمواره جنبه های سیاسی و اقتصادی در ساخت آن ها 
مداخله داشته اند. در این مقال طبیعتا نگارنده قصد ورود به جنبه های 
دیگری نظیر فن ساخت و استحکام را ندارد، هرچند به اعتبار نتیجه 
قابل رصد، در این عرصه نیز سنگی تمام گزارده شده است. در نهایت 
زیبایی بنا برآیند از تمامیت جنبه های مورد مطالعه در مورد بنا است؛ 
این نوع نگرش حتی در مورد بیشتر بناهای معمولی و با مصالح بومی 
و در بستر فرهنگی موجود در هر دوره و برای تامین نیازهای عمومی 
آن دوره نیز در بسیاری موارد مصداق داشته است. تاریخ معماری در 
اصل داستانی است پیرامون سبک های مختلف در قالب تسری اشکالی 
و احجامی که به تدریج در طول زمان به تغییر کرده، امکاناتی را فراهم 
برای  ذهنی  اشتغال  به  رویکرد  این  بهبود.  برای  تالش  در  آورده اند 
تجزیه و تحلیل سبک ها و اشکال و فضا )و در دوران معاصر نقادی 
ضوابطی  و  روابط  اینکه  بر  است  شاهدی  طبیعتا  و  شده  منجر  آنها( 

منطقی در پیدایش یک بنا همواره اهمیت داشته است.

باز تولید هویت ملی/ معنوی
نوعي  ادامه دهیم که درواقع  با یک سؤال ساده  را  بهتر است بحث 
کنیم که  را مطرح  این سؤال  اینکه  به جای  نیز هست؛  نگرش  تغییر 
مي پرسیم  هستیم  که  و  داریم  پیشینه اي  چه  بوده ایم،  که  درگذشته 
این رویکرد در  بسازیم.  را  آینده اي  باشیم و چه  داریم که  انتظار  که 
مقیاس فردي مي تواند تصور و انتظار جامعه را ازآنچه به عنوان هویت 
انتظار دیدن و درکش دارند را متحول کند. همچنین در  اثر  در یک 
این رویکرد جامعه آمادگي این را خواهد داشت تا قبول کند که چیزي 
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به عنوان تک هویتي بودن وجود ندارد و هویت مي تواند در قالب ها و 
نمادهاي گوناگون جلوه پیدا کند و البته این رویکرد درواقع مي تواند 
سدي محکم در مقابل تکرار و الگوبرداري هاي کلیشه اي هم باشد. 
است  چیزي  همان  مي کنیم  درک  اثر  یک  از  ما  آنچه  اینکه،  پندار 
در  بود؛  خواهد  اشتباه  تصوري  دهد  نشان  مي خواهد  آن  خالق  که 
ساده ترین مثال معماري از یک الگو در طراحي هایش استفاده مي کند 
با تصور اینکه یک مفهوم هویتي را نشان داده است، اما نمود خارجي 
ندارد  هویتي  مفاهیم  از  شناختي  که  کسي  جانب  از  مخصوصًا  آن 
مي تواند متفاوت باشد. این رویکرد مستلزم آن است که در وهله اول 
ارزش های موجود در جامعه به شکلي ساده مطرح شوند نه به صورتي 
که مخاطب را در هاله اي از ابهام فرو برند ]در این مثال فرض بر 
صداقت معمار است[. معمار فقید سید هادي میرمیران در نوشته ای 
تحت عنوان هویت ملي و معماري معاصر خاطرنشان می کند: »اگر ما 
نگاهمان را به خودمان معطوف نکنیم اصواًل جایي در معماري جهان 
نخواهیم داشت و صرفًا دنباله رو خواهیم بود که در این صورت بهتر 
است اصاًل معمار نباشیم. اگر ما میخواهیم مؤلف باشیم باید برگردیم 
به معماري و تمدن خودمان، البته گریزي از جهانی شدن نیست اما 
با دنباله روي صرف از آنها دستمان به جایی بند نخواهد شد. براي 
ایراني حتي آفتاب داراي صفتي است که معمار ایراني باید بتواند این 
صفت را در معماري اش بیان کند. اگر ما در این حوزه هاي معماري 

عمل کنیم خواهیم دید که حرف هاي زیادي براي گفتن داریم«.
مناسباتش،  و  انسان  تحول  حال  در  ذات  سبب  به  انساني  جامعه 
حائز حرکتي سیال است. در این رهگذار آنچه می سازد و آنچه او را 
می سازد، حائز ماهیتي است که در اندیشه نوع باورمند انسان ]چنانکه 
در ادواري از تاریخ می توان سراغ گرفت[ می تواند از مختصات تعالي 
جویانه بهره مند گردد؛ البته موضوع به این سادگی ها هم نیست. در 
ایتالیا نه تنها بازمانده بناهاي تاریخي را در میان شهر حفظ کرده اند 
)Ghaed, 2003( بلکه هزاران فیلم تاریخي در دکورهاي مقوایي 
ساخته اند اما وقتي این رویکرد در نیمه اول قرن بیستم به تقلید از 
معماري باستاني انجامید، اسباب شوخي و نقد کج سلیقگی حاکمان 
شد. انسان امروز، بیش از هر دورة دیگري، دغدغه هویت را در همه 
ابعاد زندگي خود از نوع تفکر و نحوه زندگي گرفته تا شیوه معمارِي 
سرپناهي که اختیار کرده، دارد. گذشته از این، پدیده های جدیدالورود، 
مانند فن آوری نیز درگیر کسب هویت شده اند. با یک جستجوي ساده 
در محیط های مجازي و منابع مکتوب با کلیدواژه ی هویت، فهرست 
نسبتا مفصلي از کلمات و عبارات مرتبط با این موضوع ظاهر مي شود. 
است.  تفضیل  و  قابل بررسی  متفاوتي  مقیاس های  در  واژه ی هویت 
هر سه فرهنگ نویس بزرگ معاصر فارسي )دهخدا، معین و عمید(، 
هویت را تقریبا معادل ماهیت وجودي و ذاتي چیزها دانسته اند؛ اما 
قطعًا این تعریف براي مشخص کردن حدود معنایي کلمه هویت در 
معماري  تئوریک  مباحث  در  به خصوص  نیست؛  کافي  انساني  علوم 
که بالذات، داراي سیالیت هستند. چنین پیچیدگي در مورد مفاهیمي 

همچون فرهنگ و اخالق نیز در حیطه علوم انساني موجود است.
 در مقیاس فردي، می توان به این نکته اشاره کرد که هر فردي تعبیر 

موجود  تنش هاي  باوجود  است...«.  زمین-  مغرب  -علي الخصوص 
)آنچنان که  معمارانه  اندیشه  جهاني سازي  موج  به  واکنش  در  و 
داراب دیبا ها از آن دفاع مي کنند(، تمهیدات متفاوتي در کشورهاي 
در  مي شوند.  انجام  ملي  و  بومي  هویت هاي  حفظ  براي  مختلف 
نمونه هاي موفق این چالش می توان رنگ و بوي تعالي جویي و حس 
تصمیم گیري هاي  از  پرهیز  و  طراحان  و  معماران  میان  در  وحدت 
مشاهده  به وضوح  را  معماري  طراحي  امر  در  احساسي  و  شخصي 
کرد )Castells,2004(. قریب 20 سال پیش، این تعالي جویي 
وزارت  پیشنهاد  به  بنا  و  خورد  کلید  ایران  در  معمارانه  معناي  در 
مسکن و شهرسازي و پیرو رهنمودهاي مقام معظم رهبري در مورد 
ضرورت رعایت اصول و ارزش هاي اسالمي در طرح هاي شهرسازي 
و معماري و همچنین تأکید معظم له در بندهاي 10 و 12 منشور 
اقامه نماز، در تاریخ 1375/7/2 خورشیدي شوراي عالي شهرسازي 
و معماري وقت ایران تصویب و مقرر نمود حوزه معاونت شهرسازي 
و معماري وزارت مسکن و شهرسازي مطالعه مستمر درباره شهرها 
و معماري اسالمي گذشته و حال ایران و جهان به منظور دسترسي 
به اصول و ارزش هاي حاکم بر ساختار آنها و تطبیق این اصول با 
جدید  طراحي  اصول  و  ارزش ها  به  دستیابي  و  بشري  نوین  دانش 
 )1375( سال  همان  ظرف  و  رساند  انجام  به  معماري  و  شهري 
اصول و ضوابط طراحي شهري و همچنین اصول ضوابط معماري 
ساخت و ساز بناها بر اساس معیارها و ارزش هاي اسالمي باهدف 
رشد و اعتالي طراحي شهري و معماري اسالمي و ایراني تهیه و 
برسد...این  ایران  معماري  و  شهرسازي  عالي  شوراي  تصویب  به 
اصول و ضوابط قرار بود پس از تصویب شوراي عالي شهرسازي از 
فعالیت هاي  پروانه  داراي  سوي کلیه مهندسان مشاور و مهندسان 
مهندسي در تهیه طرح هاي جامع، تفصیلي و هادي، تهیه طرح هاي 
از مسکوني، خدماتي، عمومي،  اعم  بناها  شهرک سازي و طراحي 
باید  معماري  آیا  که  این سوال  باشد.  تجاري الزم الرعایه  و  اداري 
اندیشمندان  از  شماري  توسط  نه  یا  کند  منعکس  را  خود  هویت 
»گاسپودیني«  میان  این  از  است.  گرفته  قرار  برسي  مورد  مطرح 
معتقد است، در راستاي تحوالت و جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ، 
پررنگ شدن نفوذ عقاید خارجي و در مقابل، رنگ باختن هویت هاي 
ملي چه بسا در خود اروپا نیز بحث و نگراني در مورد هویت مکان 
به یکي از مورد توجه ترین موارد در میان اندیشمندان و مردم تبدیل 
نگراني ها  این   .)Gospodini, 2004, p. 225( است  شده 
عنوان  تحت  جنبشي  آمدن  وجود  به  باعث  مختلف  کشورهاي  در 
معماري معاصر بومي شده است. این رویکرد را می توان یک حرکت 
دانست  الگوهایي  و  سنت ها  از  زدایي  غبار  جهت  در  هوشمندانه 
اقلیمي،  رویکردهاي  با  گذشته  معماري  در  نهادینه  به صورت  که 
به  و  نمود  استخراج  مکاني  مراتب  سلسله  و  فضایي  چیدمان هاي 

.)Lim, 2004, p.19( اشکال خالقانه اي بازآفریني نمود
حال  ]در  سوم  جهان  کشورهاي  در  که  شهرهایي  عمده  طور  به 
در  را  اقتصادي  سریع  رشد  که  آنهایي  خصوصًا  دارند،  قرار  توسعه[ 
دو دهه اخیر تجربه کرده اند، بیشترین تاثیر را از موج جهاني شدن و 

طبعیتا از الگوهاي مدرن ]نه در معناي سبکي[ را داشته اند. این در 
این گونه  و ساز،  الگوهاي ساخت  در  تغییر  برخالف  است که  حالی 
جوامع در بطن خود اشتیاقي در جهت حفظ سنت ها و ارزش ها وجود 
داشته اند. این چالش بین نیروهاي خارجي در راستاي جهاني شدن 
و مقاومت داخلي جوامع براي حفظ سنت ها براي مقابله با از دست 
یابد  دست  برد/برد  نتیجه  به  مي تواند  سختي  به  هویت،  دادن 
)El-Sheshtawy et al. 2000(. در پژوهشي تحت عنوان 
در  موثر  عوامل  که  است  آمده  این گونه  مدرنیته«  و  سنت  »تقابل 
ایجاد هویت مکاني در بناهاي یک شهر را می توان در اقلیم، اجتماع، 
توپوگرافي و اقتصاد آن منطقه به تصویر کشید. این در حالي است 
که در معماري امروز ایران جدالي که بین سنتي یا مدرن بودن بناها 
است؛  شده  مذکور  موارد  شدن  کمرنگ  باعث  نوعا  میشود،  مطرح 
مستقیم  تاثیر  که  معماري  گذار  تاثیر  و  موثر  عوامل  به عبارت دیگر 
بر هویت بنا از طریق اجتماع را دارند، در پشت تصویري از سنت یا 
مدرنیته محو شده اند )Saleh, 1998(. این رویکرد باعث به وجود 
آمدن نوعي معماري تبلیغاتي شده است زیرا که تصویري که از بنا 
نمایش مي دهد خبري از کالبد آن به مخاطب نمي دهد و یا شاید هم 
این امر حرکتي عمدي در جهت پوشش ناتواني هاي طراح در پشت 
پوسته اي جذاب باشد ]متاسفانه در نمونه هایي از معماري امروز ایران، 
معمار فرآیند طراحي را به پدیده کالژ تقلیل داده است؛ در این فرآیند 
با  بریده شده و  از نمونه هاي مشابه خارجي  ایده ها به شکل حجمي 
همان منطق در طراحي ها چسباند مي شوند، با این تصور که انتقال 
ایده انجام شده و نتیجه نیز به اندازه طرحي که ایده از آن به سرقت 

رفته است موفق و کارآمد خواهد بود...[!

دوگانگی هویتی، تغییر یا مقاومت
پدیده که امروز با آن مواجه هستیم را شاید بتوان »مقاومت هویتی« 
قبیل  از  خارجی   عوامل  جانب  از  که  که کششی  معنی   بدین  نامید؛ 
یا مد  بودن  به روز  بهتر  به عبارت  ]یا  به سمت مدرن شدن  حرکت 
دادن  جلوه  امروزی  برای  روز، تالش  فناوری  با  تطابق  بودن[،  روز 
ظاهر بنا ]یا تالش معمار برای نشان دادن اینکه از قافله دنیا عقب 
تا نوعی  مقاومت در الیه های  نیست[ و عوامل دیگر باعث شده اند 
گوناگون برای بازگشت و نگاهی  دوباره به پیشینه ی موجود به وجود 
در  کشور های  در  به طورکلی   شده  اشاره  پیش تر  که  همان طور  آید. 
]محض[  نگران  آینده  دیدگاه  دو  ما  کشور  همچنین  و  توسعه   حال 
و  به طورکلی  صنعت  اول  گروه  دارد.  وجود  ]محض[  و سنت گرایان 
تنها گواه موجود  را رد می کنند درحالی که گروه دوم  میراث پیشین 
آینده را در میراث گذشته جستجو می کنند. نکته  برای شکل دادن 
جالب توجه این است که هردوی این رویکردها در این متفق القولند 

که استفاده از فناوری روز و افکار نو را اجتناب ناپذیر می دانند.
به طورکلی  ممانعت یا مقاومت هویتی زمانی  اتفاق می افتد که فرم ها 
و ایده های فرمال از الگوهای بومی گرفته شده و به بنا افزود می شوند 
در این فرآگرد، چون رویکرد صرفا فرمال بوده است، این اشکال به 
سیاق ماهوی از خود در مقابل ایده های جدید مقاومت نشان می دهند 

عبارت  به  باشد،  دیگري  با  متفاوت  مي تواند  هویت،  از  تعریفش  و 
دیگر شاید حتي بتوان گفت برداشت از مقوله هویت مفهومي کاماًل 
فردیست. اگر دایره تحت پوشش را به مقیاس یک جامعه یا یک ملت 
برسانیم شاید بتوان همپوشاني هایي براي بست دادن در موضوع هویت 
پیدا کنیم. در این مقیاس می توان از واژه ي هویت ملي سخن به میان 
آورد. واژهاي که جامعه معماري ایران خواه ناخواه به گوششان خورده 
است ]مخصوصا زماني که پاي پروژه هایي در میان باشد که نمود و 
بیاید،  به چشم  پارامتر دیگري  از هر  بیش  بودنشان  ایراني  مصداق 
مانند طراحي پاویلیون ها، سفارتخانه ها یا هر فضائي که نیازمند آن 
باشد تا در قالب هویت، به مکاني براي انعکاس اصالت و فرهنگ یک 
ملت تبدیل شود[. بدیهي است پیش نیاز خلق یک اثر، شناخت کامل 
بنابراین  اثر است؛  از ریشه ها و اصول موجود در کالبد آن  و عمیق 
اثري  هر  تنه ي  بر  را  آن  بتوان  که  نیست  نامرئي  افشانه اي  هویت 
پاشید و آن را به عنوان نماینده ي ملتي به نمایش گذاشت. هرچند 
اصحاب اندیشه اي چون داریوش شایگان )1388، ص 134( اعتقاد 
ثابت و مطمئن  ارزش هاي  از  دارند هویت، »مجموعه اي یک دست 
نیست«، اما در مقامي شناخت شناسانه با این موضوع غیرقابل انکار 
است که درنهایت اعصار مختلف در قامت سبکي کامال مخصوص 
به خود به بیان آمده اند؛ سبک در معناي بیان فناورانه ساخت و ساز 
و حیات اجتماعي عصري خاَص، سبک در معناي سامانه اي متشکل 
و  کارکردگرایي  آن عصر... هرچند  زیبایي شناسانه  از کلیت عناصر 
مدرنیسم با شروع قرن بیستم سعي کرد سبک را طرد کند و زیبایي 
فراموشي  به  را  انسان  به روح و جان  شناسي و دیگر مسائل مبتال 
رویکرد  علیرغم  که  باشد  عجیب  شاید   .)1390 )بصیرت،  بسپارد 
»تجربیات  تأثیر  تحت  مدرنیسم  بي ریشگي  نگاه،  نوع  این  ریشه اي 
تاریخي«، خود داراي هویت هماهنگ با دوره هاي پیش از خود شده 
است؛ به بیان دیگر، بي هویتي مورد ادعاي مدرن هاي افراطي، مبدل 
به هویتي غیر منقطع در طول تاریخ معماري گشته است، به نحوي که 
تحوالت  »سیر  سایه  در  مدرن،  معماران  توسط  ایجادشده  تحوالت 
دوره هاي گوناگون معماري« و »توسعه تاریخي معماري« قابل تبیین 
است. اتصال به حلقه تاریخي خانواده بزرگ معماري، احتماال یکي از 
نشانه هاي دارا بودن نوعي از هویت است هرچند به باور نگارندگان 
تاریخ محور نیست.  اجتماعي و  همه نشانه هاي هویت در معماري، 
موضوع »نحوه بکارگیري عناصر پایه در معماري«، یا همان استفاده 
مباحث  در  یا شکست طرح ها  پیروزي  در  امري حیاتي  آنها،  از  بجا 

مرتبط با هویت اثر، به شمار مي آید )کارآگاه، 1392(.
پنهان  و  پیدا  »عرصه هاي  مقاله  در   )1392( کارآگاه  سهیل 
گرایش  دو  از  متأثر  را  ایران  معاصر  معماري  در  هویت  هویت«، 
فراخور  به  »هریک  که  مي داند؛  سنت گرایان  و  غرب گرایان  عمده 
را  آن  و هویت  ایران  معماري  گفتمانشان، فضاي  و چربش  شرایط 
فني  الگوهاي  از  بیش  دائمي،  چالش  این  داده اند.  قرار  تأثیر  تحت 
بوده  معاصر  اجتماعي  جریان هاي  تأثیر  تحت  زیبایی شناختی،  یا  و 
است. عامل اصلي تفکیک این دو جریان، یکي غرب گرایي و دیگر، 
ملل  سایر  از  وارداتي  الگوهاي  به  آنها  گرایش  میزان  سنت گرایي، 
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چون در صورت تغییر الگو ها هویت خود را از دست خواهند داد. پس 
برای رهایی از این مقاومت بهتر است روشی  متفاوت تر و خالقانه تر 
در جهت الگوبرداری نه صرفا الگو های فرمی پیدا کرد. در این زمینه 
پژوهش گران در زمینه معماری و هویت راهبردهایی را ارائه کردند که 
هریک می تواند به عنوان فرآیندی در جهت الگوبرداری هوشمندانه با 
:)Broadbent, 1973( رویکردی امروزی مورد استفاده قرار گیرد

۱. رویكرد عمل گرایانه: در این روش از طراحی تالش در جهت 
که  است  قواعدی  و  اصول  مجموعه  از  کاربردی  و  عملی   استفاده 
از معماری سنتی  استخراج شده اند. در این روش بازسازی الگو های 
موجود در گذشته، به صورت کپی  و جایگذاری مستقیم و بدون تغییر 
انجام می گیرد. به نحوی که به طور کامل الگو ها و المان های موجود در 

معماری سنتی  به شکلی  کامال عملی  استفاده می شوند.

سازی  زنده  باز  فرایند  این  در  اصلی   هدف  نمادین:  رویكرد   .۲
و  المان ها  از  استفاده  با  سنتی   معماری  از  تصویری  دوباره  ایجاد  و 
ادبیات و الگو های سنتی  در جهت ایجاد بناها و عملکردهای امروزی 

می باشد.

۳. رویكرد تشابهی: در این روش طراحی سعی  بر این است که 
خود  سنتی  ارزش های  و  پیشین  منعکس کننده  شده  تولید  معماری 
اشکال  و  المان ها  از  از کپی برداری  استفاده مستقیم  بدون  اما  باشد 

فرمال.

۴. رویكرد منطقی : در این استراتژی از طراحی معماری هویتی 
به گونه ای نمایش داده می شود که اصل و مبانی معماری سنتی  بدون 
الگوبرداری مستقیم فرمی از المان ها جلوه نماید. به عبارت دیگر قواعد 

طراحی الگوبرداری می شوند نه احجام هندسی.

۵. رویكرد اختصاری یا رمزی: در این روش از طراحی تالش 
بر این است که قواعد موجود در معماری سنتی  نیز دوباره تفسیر شده 
و بعد از بازنگری به صورت الگو های مفهومی  در کالبد بنا اعمال شوند 

که این رویکرد نیز کپی برداری هندسی را نفی می کند.

۶. رویكرد استعاری: در این رویکرد طراح به طور عمدی طرح 
را از اصول و مبانی سنتی  جدا ساخته و به نوعی تالش در به نمایش 
گذاشتن تجربیات شخصی  و یا امروزی از هویت در معماری می باشد.

کالم آخر
متفاوت  باورهای  و  فرهنگی   پیش زمینه های  با  امروزی  معماران 
آثاری  تا  دارند  رو  پیش  را  بیشتری  فرصت های  موجود،  امکانات  با 
و  معماری  در  آگاهانه  به طور  آورده،  وجود  به  ناب تری  و  خالقانه 
شهرسازی نوین ایرانی  تاثیر گذر باشند. به عبارت دیگر توان خردورزی 
و قوای عقالنی طراحان امروز باید بیش از پیش از محدودیت های 

دست و پاگیر و باورهای نادرست در معماری فاصله گرفته تا بتواند 
خود را هرچه بیشتر درگیر مباحث و مطالعات فرهنگی  نماید. این باور 
امروزه به ضرورتی تبدیل شده تا بتوان با استفاده منطقی  از داده های 
بومی به سمت معماری قابل قبول در سطح بین المللی دست یافت 
اثنا تحوالت تاریخی و عوامل مرتبط به  )Lim, 2004(. در این 
آن ها در مقیاس کالن انسان را ملتزم به هویتی تاریخی کرده است 
که در کنار سایر مختصات هویتی وی درنهایت به نوعی پویایی ختم 
می گردد که در معنای متعالی، ختمی به خیر است و در اصل متضمن 
فلسفه وجودی آدمی. در این بین در کنار فردیت دو عامل مذهب و 
ملیت آن چنان بر تمام شئون زندگی سایه افکنده که زندگی فردی و 
جمعی شهروندان، سازمان اجتماعی و سیاسی، کنش های فرهنگی 
مثبت  تعاملی  در  نوعا  و  آن اند  از  متاثر  همه  و  همه  و...  تاریخی  و 
به رشد آدمی منجر می شوند. چالش در زمینه های هویت و هویت 
از  فرهنگی  حائز پیش زمینه گسترده ای است تا آن درجه که برخی  
پژوهشگران و اندیشمندان در این زمینه، هویت را به صورت مفهومی 
 .)Leach, 2003, p. 78( می پندارند  تغییر  غیرقابل  و  ثابت 
به  می بایست  هویتی  مفاهیم  که  باورند  این  بر  آنان  به عبارت دیگر 
شکلی به هم پیوسته و جمعی  ادراک شوند و گاهی مواقع اختالفات 
درک  باعث  می تواند  مفاهیم  مجموعه  این  میان  در  تناقض ها  و 
نمونه،  ]به عنوان  باشد  هویت  کلی  مفهوم  مورد  در  بیشتری  فردی 
در  را صرفا  از هویت  الگوبرداری  و  افرادی رجوع  دیده می شود که 
نمونه های معماری سنتی  می جویند چرا که بر این باورند منشأ هویت 
و فرهنگ تنها در گذشته و باور ها و رفتارها و عملکردهای نیاکانشان 
است. در مقابل افرادی هستند که همین مفاهیم را به صورت تعبیری 
اگر  رویکرد  این  با  به تصویر می کشند[.  پروازانه  بلند  و  آینده نگرانه 
مفاهیم هویتی را به شکل به هم پیوسته و نه تکه هایی گسسته از 
نگرش های کهن و آینده نگرانه در نظر بگیریم، این مشکل تا حدی 
تعدیل خواهد شد؛ زیرا که هویت همواره به شکلی به هم پیوسته، 
جاری، انعطاف پذیر و رو به رشد است که به صورت پیوسته و دائمی 
در حال بازسازی و بازتولید خویش به کمک خالقیت و تفکر جمعی 

یک جامعه است.
درعین حال  و  متفاوت  نگرشی  ایجاد  برای  برداشتن  گام  جهت  در 

عمل گرایانه به مفهوم هویت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- قوانین و مقررات ساختمانی باید به گونه ای اصالح شوند تا بتوانند 
بومی  و  سنتی   معماری  از  الگوبرداری  و  یادگیری  در  مثبت  تاثیری 

ایرانی  داشته باشند.
درسی،  برنامه  و  آموزشی  سرفصل های  در  باید  معماری  آموزش   -
دروسی با محتوا و عناوین روش های درک جهانی سازی و بومی سازی 
ایجاد  این مفاهیم  با فرایند و روند  در راستای آشنایی هرچه بیشتر 

شوند.
- محیط های حرفه ای باید مشوقی باشند در جهت ایجاد انگیزه برای 
معماران و طراحانی که در تالشند تا الگو ها و مفاهیم فرهنگی  را در 

طراحی ها و مسابقات معماری به تصویر بکشند.
- سطح آگاهی  و نگرش عمومی و مردمی باید باال برده شود و این 

نوشته ها و مقاالت  از اطالع رسانی های عمومی،  استفاده  با  ممکن 
قبل  از  بیشتر  هرچه  امروزه  مجازی،  شبکه های  همچنین  و  مرتبط 

میسر می باشد.
- توجه به معماری و شهرسازی پایدار نه به صورت تئوریک بلکه به 
از پررنگ نمودن اصول و مفاهیم طرحی  با استفاده  صورتی  عملی  

اقلیمی و جغرافیایی منطقه قابل دستیابی است.
معماری  در  را  خود  می تواند  صورتی   در  هویت  اینکه  درنهایت  و 
شکل  به  بلکه  بنا  تک  به صورت  نه   که  دهد  نشان  ما  معاصر 
یا  شهر  یک  شخصیت  کند.  پیدا  نمود  شهرسازی  از  جلوه ای ای 
محله معادله و برآیندی از مجموعه بناها، مردم، فعالیت ها و از همه 
یک  تا  است.  هم  کنار  در  عناصر  این  همزیستی  چگونگی  مهم تر 

منطقه را هویت دار کند یا هویتش را از آن بگیرد. از دیرباز هویت 
و فرهنگ به اشکال گوناگون در معماری ایرانی  به تصویر کشیده 
شداند. این تصویر از معماری به معمار دیگر، از فرمی به فرم دیگر، 
از بنایی به بنای دیگر متفاوت بوده است. زمانی  که این نمونه های 
این  ما  به  چیدمان  این  می دهیم،  قرار  یکدیگر  کنار  در  را  متفاوت 
پیام را می دهد که در میان افراد این جامعه تا چه حدی تفاهم یا 
اختالف، نقاط اشتراک تا اختالف، همگرایی یا تضاد، در یک بازه 
زمانی مشخص حکم فرما بوده است. این چنین قابی  از گوناگونی ها 
تعالی جویانه و  اختالفات در رویکردی  یا  اشتراکات  منعکس کننده 
ایرانی است که نوعا دیگر اهمیتی ندارد این رویکرد از گذشته، حال 

یا آینده سخن می گوید.

Abstract:
  The buildings are one of the most resistant 
and at the same time exclusive creatures of hu-
man beings in different civilizations. In the past, 
the most significant impact of each society was 
the scale and hugeness of their buildings as a 
direct mirror of their power among other nations. 
Also theirs buildings were intelligent and practi-
cal enough to respect the nature and the user by 
means of implementing local achievements.
The mentioned respect was not just for the nature, 
but it was caring about the beliefs, feelings, cos-
tumes and lifestyle of the inhabitants. Architecture 
in its scenario, since the commencement till now 
was in struggle to locate itself as the historical im-
age of different styles and in this procedure it up-
dates itself according to different forms, spaces, 
climates etc. within this frame, when we shift the 
lens on contemporary architecture of Iran which 

A Search for the Lost Identity

has got long history and background, the notion 
of identity becomes one of the main issues on the 
table. Identity could be discussed in diverse scale 
starting from human to the society, but when an ar-
chitect tries to reflect identical phenomena in his/
her design there are two contradictory orientations. 
Some of them are digging into the history to find 
clues of identity and reflect them in contempo-
rary design but the other group has got too much 
radical view, which means … of classical archi-
tecture and looking for identity in more prospec-
tive perspective. The notion of identity and culture 
could alter from architect to architect, building to 
building and form to form. This article tries to give 
some clues and base points in order to bring two 
mentioned radical perspectives to a kind of mid-
point which could possibly be a guideline for the 
cure of contemporary architecture in Iran.
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مسئله هویت شهر های ایرانی؛
 درس هایی از تقابل دو رویکرد

مقدمه
در ابتدا »هویت« مفهومی زبانی-فلسفی برای تمییز تفاوت های میان 
دو یا چند موجود بود. به این معنی که برای فالسفه ماهیت یک موجود 
تماتی ویژگی هایی وجودی آن و هویت یک موجود ویژگی هایی بود 
از دیگر موجودات متمایز می ساخت. مفهوم هویت  را  که آن موجود 
کرد.  نفوذ  سیاست  به  آن  از  پس  و  شناسی  جامعه  به  رفته  رفته  اما 
از شتاب گیری  ایجاد هویت گروه ها پس  و  احیا  برای حفظ،  تالش 
شیوه  دو  با  شدن  جهانی  شد.  تقویت  شدت  به  شدن  جهانی  فرآیند 
کامال متمایز مسئله هویت را تحت تاثیر قرار داد، اول اینکه گروه ها 
نگران نابودی هویت خود تحت تاثیر هویت غالب غربی-جهانی شدند 
دوم اینکه بر مبنای جهانی شدن جوامع از هویت خود آگاهی جدید 
یافتند. مانوئل کاستلز در جلد دوم کتاب عصر اطالعات این موضوع 
را به شیوایی بررسی کرده. دراین شرایط محیط های انسان ساخت به 
توقع  قرار گرفت.  توجه خاص  مورد  از جلوه های هویت  یکی  عنوان 
یادآور هویت  تولید و حفظ معانی و اشکالی که  برای  از متخصصان 
مجموعه های  برای  جدید  معانی  یافتن  با  همراه  می شوند  گروه ها 
از گذشت چند  این راستا بود. اکنون پس  اقدامات اصلی در  تاریخی 
دهه ارزیابی نگرش هایی که چنین اقداماتی را موجب شدند ضروری 
می نماید. این نوشتار به مقایسه دو رویکرد موجود درارتباط با مفهوم 

ساختار در جامعه و شهر می پردازد.

رویكرد اول: ساختار یافتن جامعه
جوامع در گذر زمان نظام هایی ایجاد می کنند که فضا و زمان و در نتیجه 
آن تولید و مصرف را کنترل می کنند. این نظام ها خود از مجموعه ای 
از مکانیزم ها تشکیل شده اند. مکانیزم های ارزشی، آموزشی و در نهایت 
مثال  برای  هستند.  مکانیزم ها  این  از  نمونه هایی  فیزیکی  نظام های 
یا  گذشته  جامعه  در  آنچه  اساس  بر  جامعه  یک  در  محرمیت  مفهوم 
تاریخ جامعه شکل می گیرد و در مکانیزم های ارزشی آموزشی و ساختار 
فضای ساخته شده تاثیر می گذارد. چگونگی و چرایی شکل گیری این 

نظام ها محل بحث و اختالف نظر متخصصان بوده است. 
یکی از مهمترین نظریه پردازان متعلق به این رویکرد انتونی گیدنز است، 
در  می داند  بشری  تمدن  جنبه ضروری  را  نظام ها  این  او شکل گیری 
واقع تمدن ها چیزی جز این نظام ها و ساختارها نیستند. یکی از مسائل 
عمده ای که به نظریات گیدنز اهمیت ویژه می بخشد مفهوم اختیار و 
عاملیت افراد در این نظام هاست. برای بسیاری از نظریه پردازانی که 
به این رویکرد تعلق دارند ایجاد نظام ها اختیار افراد درجامعه را بسیار 
محدود می کند و اساسا اختیار افراد در محدوده ای معنا دارد که نظام ها به 
هر دلیل مکانیزم های کنترلی ایجاد نکرده اند. اما برای گیدنز اختیار افراد 
بخشی اساسی و جدایی ناپذیر از این نظام هاست. مفهوم هویت براساس 
چنین نگرشی در واقع ویژگی هاییست که نظام یک جامعه را از نظام 

جامعه دیگر متمایز می کند. 

متخصصان  بر  فراوانی  تاثیر  شناسانه  جامعه  و  فلسفی  رویکرد  این 
محیط های انسان ساخت داشته است. اگر این ساختارها در گذر زمان 
نظام ها  این  نمود  شهرها  پس  دارند  فضایی  تجلی  و  می گیرند  شکل 
هستند. بسیاری از نظریه پردازان دهه 1970 و 1980 میالدی تحت 
تاثیر این نگرش بوده اند. برای مثال کتاب »منطق اجتماعی فضا«  اثر 
بیل هیلیر که نظریه ترکیب فضا را بسط می دهد در کنه خود تحت تاثیر 
این نگرش است. بر این اساس می توان شهرها و ساختار آنها را شناخت 
و پس از شناخت آن برای تقویت این ساختارها اقدام کرد. کریستوفر 
الکساندر هم هرچند با نگرشی متفاوت تحت تاثیر این رویکرد بوده است. 
به خصوص دو کتاب »نظریه ای جدید در طراحی شهری« و »زبان الگو« 
چنین رویکردی را دنبال می کنند. مسئله هویت در طراحی بر این مبنا 
اساسا بر پایه فهم نظام های جامعه و الگوها رفتاری و ارزشی استوار است.

رویكرد اول: انتقادها
انتقادهای زیادی از رویکرد اول شده است. اولین و مهم ترین آن ها تقابل 
میان مقیاس ها است. این رویکرد جامعه را به دو مقیاس فرد و نظام/ساختار 
تقلیل می دهد. شاید این ویژگی به دلیلی تاثیر فلسفه جبرگرایانه هگل بر 
این رویکرد باشد. اما نه جبرگرایی و نه تقابل دو دو ای میان فرد و نظام 
از نظریه پردازان متاخر  مورد استقبال متفکران امروزی نیست. عده ای 
رویکرد اول برای حل مسئله تقابل نظام و فرد، نظام های میان مقیاس 
را پیشنهاد داده اند. در این نگرش جامعه میان نظام هایی دارد که فضا و 
زمان و  درنتیجه آن شیوه تولید و مصرف را تا حدودی تغییر می دهد. این 
تبصره بر رویکرد ساختارگرایانه هرچند سودبخش اصل مسئله تقابل را 

حل نمی کند بلکه برای آن صورت بندی جدیدی ارائه می دهد.
طراحی  هنجاری  و  ارزشی  مبنای  جامعه،  ساختارگرایی  به  دوم  انتقاد 
در  مداخله  می کنند  ایجاد  را  نظام ها  این  خودبه خود  جوامع  اگر  است. 
این نظام ها چه مبنایی می تواند داشته باشد؟  به طور خاص در نمونه 
نظریات الکساندر تقابل میان راه بی زمان طراحی که طبیعی و واالست 
در برابر شیوه بی مبنای طراحی مطرح می شود و او طراحان را برای 
او  پیوستن به نظام اول تشویق می کند، این رویکرد که در کتاب آخر 
به نحو واضحی باز مطرح شده این سوال را پیش می آورد که اگر یک 
نظام طبیعی است طراحی اساسا چه معنایی دارد و آموختن آن نظام آیا 
امری غیرطبیعی نیست؟ مبنای ارزشی مداخله در نظام ها بر اساس این 
رویکرد مشکل زاست به خصوص پس از انتقادهایی که میشل فوکو به 

ساختارگرایی در مطالعات تاریخی مطرح کرده است.  
سومین انتقادی که به این رویکرد وارد شده است به امکان فهم این 
نظام ها باز می گردد. همان طور که گفته شد برای طراحی و به خصوص 
برای طراحی با هویت فهم نظام های جامعه الزم است، اما این فهم چه 
معنایی دارد حدود آن کدام است و چگونه حاصل می شود؟ آیا این فهم 
گونه ای پروپاگاندا برای متخصصانی نیست که به توجیه نظرات خود 
بپردازند. آیا می توان تاریخ و جامعه را در کلیت آن فهمید؟ امانول کانت 
اعتقاد داشت مفاهیمی این چنینی را نمی توان در کلیتشان فهم کرد و 
فهم از فضا و جامعه ضرورتا جزیی است و الجرم مفهوم جامعه و فضا 

فراگیرتر از فهم از آنان است. 

در برابر رویکرد تخصص مابانه در پاسخ به این انتقاد برخی دانش افراد را 
معیار طراحی و دانش دانسته اند. هرچند با اتخاذ چنین نگرشی می توان فهم 
متفاوتی از دانش داشت اما صرف تعلق به این نظام ها منطق طراحی برای 
آن به خصوص طراحی که بر مبنای قدرت دولت ها باشد را توجیه نمی کند.

 
رویكرد دوم: ترکیب 

فلسفه و جامعه شناسی طی دهه های رکود پس از جنگ جهانی دوم دچار 
تحوالت چشمگیری شده اند. نگرش پساساختارگرایانه یکی از نتایج این 
تحوالت است. این نگرش که بر مبنای فلسفه های دریدا  در زبان و دلوز در 
جهان شناسی ایجادشده است گرایشی انتقادی و درعین حال تجربه محور 
دارد. در مبنای این نگرش ساختارهای جامعه و حتی زبان همواره در تحول 
هستند. درواقع مهم ترین اتفاقات زبانی آن هنگام رخ می دهند که این 

ساختارها به چالش کشیده شوند برای مثال در شعر و قطعات ادبی.
این  از  نمونه مهمی   »Assemblage Theory« ترکیب نظریه 
رویکرد است. این نظریه رابطه ساده علت و معلومی به صورت خطی را 
رد می کند. درواقع علت ها انگیزه ها و شیوه های انجام با نتایج پیوستگی 
جداناشدنی دارند. سازوکارهای اجتماعی، طبیعی فرهنگی و اقتصادی 
همزمان با یکدیگر شکل می گیرند، انسان، دانش انسانی و محیط های 
انسانی هم امتداد ساز کارهای طبیعی هستند. درواقع ترکیب ها برای 

خودساز کارهایی ایجاد می کنند که براثر گذشت زمان تغییر می کنند.
مانوئل دالندا را می توان نماینده این تفکر در علوم اجتماعی دانست او 
در کتاب »فلسفه جدید علوم اجتماعی« چیستی این نظریه و برتری های 
آن را بررسی می کند. از نکات مهم منتج از این نظریه برای این نوشتار 
باید به تغییر اساسی مفهوم دانش و فهم اشاره کرد. همان طور که بحث 
شد بر مبنای نگاه ساختارگرایانه طراح باید نظام را فهم کند، اما در نظریه 
ترکیب دانش درواقع خودآگاهی نظام هاست. در این راستا طراحی وجود 
یک ساختار را در مرحله شناخت فرض قرار نمی دهد. بلکه بر اساس 
مسئله ای که در پی حل آن است فهمی از سیستم را ایجاد می کند. بر این 
اساس انگیزه ها خود مولود فرایندهای اجتماعی تاریخی هستند و انگیزه 

برای تغییر محیط در راستای ایجاد هویت هم مستثنا نیست.
این رویکرد تقابل میان نظام ها و افراد را با شبکه ای دائما در حال تغییر 
جایگزین می کند. هرچند تحول این شبکه ها سرعت ها و جهت گیری های 
مختلفی دارند اما نمی توان بخشی از آن و حتی وجود آن را پیش فرض 

مواجهه با جامعه قرار داد.
دوگونه عمده تغییر دراین »ترکیب« ها وجود دارد یا بر مبنای گسترش 
کنترل یا در تقابل با آن. طراحی هم به عنوان نوعی ایجاد تغییر از دیدگاه 
این رویکرد  باشد. در  یا علیه ساز کارهای کنترلی  له  نظری می تواند 
کنونی  از وضعیت  حالت  بهترین  در  بلکه  ندارند  اصالتی  مفاهیم هیچ 

نظام ها استخراج شده اند و قبل تغییرند و نابودی اند.

رویكرد دوم: انتقادها
فراوانی  اول درس های  رویکرد  انتقادهای  از  رویکرد دوم هرچند خود 
گرفته، فارغ از انتقاد نبوده است. مهم ترین انتقادی که بر این رویکرد گرفته 
می شود پیچیدگی و ناواضحی آن است. برای بسیار پیچیدگی این رویکرد 
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امکان طرح ها و پژوهش ها بر اساس سفسطه فراهم می کند.
انتقاد عمده دوم به این رویکرد این است که این رویکرد تا حدود زیادی 
ضد روش است. به این معنی که راهکارهایی از این موضوع نتیجه گیری 
در  هویت  مسئله  فهم  کنند.  تغییر  دائماً  باید  راهکارها  بلکه  نمی شود 
جویا  که  گروه هایی  خواستگاه های  از  پرسش  بر  مبتنی  رویکرد  این 
هویت بخشی اند می باشد. به عبارت دیگر چگونه می توان هویت ایجاد کرد؟ 

درواقع سؤالی است که وجود آن تقابل میان گروه ها را یادآور می شود.

چه درس هایی می توان از تقابل میان این 
دو رویكرد آموخت؟

در شرایط ایران امروز که تالش برای احیا و حفظ هویت اهمیت یافته 
توجه به ظرفیت ها و محدودیت های نگرش ها سودمند است. رویکرد 
اول را شاید بتوان گفتمان غالب دانشگاهی دانست، ممکن است برخی 
اساتید نظام های جامعه را با ارزش های اعتقادی جامعه درهم آمیخته 
و بار ارزشی مضاعفی برای این نظام ها تصور کند. یکی از مهم ترین 
درس هایی که تقابل این دو رویکرد می تواند ارائه بدهد پرهیز از این 
نگاه است. این نگاه یک فهم جزیی از نظام های اجتماعی را طریق 

Abstract:
  This essay looks at the concept of identity in 
relation to the built environments. In doing so, it 
compares two approaches of understanding soci-
eties. First Theory of Structuration that has been 
best discussed by Anthony Giddens. Second As-
semblage Theory that has been developed by Gill 
Deleuze and adapted for complex societies and 
cities by Manuel De Landa.
According to the first approach societies create 
structures that indicate individuals’ behaviour 
through controlling time and space. This structur-
alize view is insightful in understanding how so-
ciety and the built environments are interacting. 
Nevertheless, it pictures a problematic contradic-
tion between individuals and the structures. If the 
structures indicate what individuals are, why and 
how individuals have their own specific identities? 
Informed by the first approach, Assemblage The-
ory replaces the concept of structure with assem-
blage in the way that societies develop their own 
mechanisms due to their aims. The mechanisms 
both change and indicate the future mechanisms 

On Identity of Cities; Lessons from to 
approaches 

nevertheless they do not have essence and ideal 
form as Structuration Theory argues. 
A built-environment professional, taking the first 
approach, should enhance identities based on un-
derstanding the structures. By contrast, the sec-
ond approach claims that such an understanding 
is impossible and the professionals should work 
with the “consciousness of the system” or the so-
ciety. This suggests a radical change in episte-
mological understanding of the built-environment 
fields. More comparisons in this essay illustrates 
the advantages of each approach and introduces 
lessens for dealing with identity. 
The essay concludes, due to academics obses-
sion with the first approach in Iran, attention to the 
second one is of specific importance. Neverthe-
less, by no means any of them is fully sufficient 
to provide a platform for solving the problems in 
hand based on our aspirations. Therefore the es-
say calls for further attempts to develop a third 
approach through understanding and criticizing 
the two.

بلندمدت می تواند  این تحمیل در  طراحی به جامعه تحمیل می کند، 
عواقب ناگواری داشته باشد چراکه فهم این نظام ها در کلیتشان اساسا 
ناممکن است. از طرف دیگر چنین رویکردی وجود نظام ادراک شده 
توسط متخصص را جوامع مختلف فرض قرار می دهد که ممکن است 

فهم تازه از نظام های جامعه را ممکن کند.
از طرف دیگر رویکرد دوم هدفمند نیست، هرچند انتقادی و تسلط گریز 
اگر  تعالی می شود.  آرمان و هرگونه  از  این رویکرد خالی  طراحی در 
در شرایط ایران امروز ایجاد هویت ایرانی و اسالمی شهرها به عنوان 
این هدف  تحصیل  برای  رویکرد  این  بی شک  می شود  مطرح  هدف 
باشد  داشته  رویکرد می تواند  این  اساسی که  اما درس  نیست؛  کافی 
به وضع موجود جامعه است. به صورت خاص  اهمیت دادن  ضرورت 
هویت مدرن و متفاوتی که بسیاری از صور اجتماعی امروز دارند را 

نمی توان به یک باره نادیده گرفت.
به نظر می رسد در شرایط کنونی ایران فهم هر دو رویکرد سودمند باشد 
اما هدف نهایی باید ایجاد رویکردی دیگر باشد که مبتنی بر خواست ها 

و ظرفیت های نظام های جامعه ایران باشد.

Random Motion instead of 
Fluid Motion|Glimpses of Prob-
able Formation Mentalities in Vali-e-
Asr Mosque Project 

soheil.karagah@hotmail.com
Soheil Karagah

سهیل کاراگاه*

حرکت کاتوره ای به جای حرکت سیال 
»نگاهی به ذهنیت های احتمالی شکل دهندۀ طرح مسجد ولیعصر«

اگرچه  نامأنوس،  ساختمان های  گاه به گاه  و  غیرمنتظره  روییدن 
پدیده ای است که چند دهه از آغاز آن می گذرد، اما انگار قرار نیست 
که به آن عادت کنیم. از دید بسیاری از کارشناسان، شوک حاصل از 
پدیدار شدن چنین ساختمان هایی، ریشه در ورود الگوهای غیر ایرانی 
به ایران توسط معماران ایرانی تحصیل کرده در اروپا دارد؛ اما آن ها 
خیلی زود دریافتند که آموخته های آکادمیک، تنها ابزار دستشان برای 
یک سو  از  کارفرمایان  سالیق  تأمین  بود:  نخواهد  ساختمان  طراحی 
ممکنه(  حدود  تا  )البته  جامعه  فرهنگی  شرایط  با  طرح ها  تطبیق  و 
بگیرند.  نادیده  را  آن ها  بتوانند  معماران  این  که  نبودند  پارامترهایی 
همین موضوع سبب شد تا »کپی برداری عین به عین« در دورة قاجار 
تا حّد »التقاط« در دورة پهلوی اول، »بومی سازی الگوهای غربی« 

در دورة پهلوی دوم و سپس »اختالط« در دوران اخیر تخفیف یابد.
رخ  بار  اولین  برای  یمنی  خوش  اتفاقی  تقصیر،  این  دیگر  درروی 
می دهد و آن، شروع گفت و گو میان جریان های ناهم سو در معماری 
ایران است. دو جریان غالب، یکی جریان معماران استادکار و دیگری، 
آرشیتکت ها بود. گفتگوی نه چندان دوستانه و رقابت طلبانۀ این دو، 

مقدمات گوناگونی و شکل گیری شیوه های گوناگون معماری را پدید 
آورد.

سنت  به  تبدیل شدن  حال  در  به هرروی،  که  گو  و  گفت  این  دربارة 
دنیای معاصر است، دو نکتۀ مهم، یک پشتیبانی و توسعۀ هر شیوه 
به وسیلۀ معمارانی چند یا حتی برخی نهادهای دانشگاهی و مطالعاتی 
و دیگری تالش جریان های فکری معماری در جهت استناد خود به 
یک یا چند پدیدار جنجالی تاریخ است. مذهب و فرهنگ، تاریخ گرایی 
و نوگرایی، طبیعت، انسان و جامعه ازجملۀ چنین پدیده هایی هستند.

تئاتر  ساختمان  جنوبی  جبهۀ  در  ساختمانی  رویش  شاهد  روزها  این 
دیگر  آن،  ساخت  پیرامون  حواشی  دلیل  به  اگرچه  که  هستیم  شهر 
چشم  واسطۀ  هم  روانش  و  نرم  ظاهر  حتی  اما  نیست،  غیرمنتظره 

آشنایی نمی شود.
ساختمان جدید خیابان ولیعصر که قرار است در نقش مسجد ایفای 
معماری  است.  دانشمیر(  )رضا  حرکت سیال  شرکت  اثر  بکند،  نقش 
که مجموعۀ پردیس سینما گالری ملت، مهم ترین کار حرفه ای وی 
»آو«  مبلمان  کوچک  گالری  بازسازی  شاید  اما  می شود؛  محسوب 

* Hooman Foroughmand Araabi: PhD Candidate, Bartlett school of planning, UCL 

پی نوشت
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محسوب  دانشمیر  اثر  غنی ترین  رسمی اش،  طرح  اولین  به عنوان 
شود. این غنا، نه به دلیل کسب رتبۀ چهارم جایزة معمار 80، بلکه 
طراحی  در  شرایط  و  نیازها  به  که  است  بهینه ای  پاسخ  سبب  به 

داده است.
مسجدی  طراحی  مسئولیت  ساله،  پنج  و  چهل  معمار  این  حاال 
معماری  مختلف  جریان های  اعتراض  مورد  که  دارد  عهده  بر  را 
یکدیگر  با  همسو  الزاما  اگرچه  که  جریان هایی  است؛  قرارگرفته 
اشتراکشان  نقطۀ  به  تبدیل  دانشمیر،  اثر  به  اعتراض  اما  نیستند؛ 
متخصصان  نقد  و  توجه  کانون  که  چیست  طرح  این  است.  شده 

قرار گرفته است؟
نیازمند نگاهی گذرا به پیشینۀ طرح و پیشینۀ  این سؤال،  به  پاسخ 
به  ابتدا  در  شهر  تئاتر  همسایگی  در  مسجدی  ساخت  است.  طراح 
و  علم  دانشگاه  دانشیار  و  سنت گرا  معمار  نقره کار«،  »عبدالحمید 
شهر  تئاتر  اهالی  اعتراضات  دلیل  به  اما  شد؛  سپرده  ایران  صنعت 
نسبت به بروز عوارض احتمالی طرح، بنا بر تغییر طرح گذاشته شد 

و این بار کار به رضا دانشمیر سپرده شد:
آنجا  را  و کالسیکی  بزرگ  خیلی  و مسجد  بود  آمده  مشاوری   ...«
پیش بینی کرده بود که با خود ساختمان تئاتر شهر تناسب نداشت. 
ارتفاعش به اندازه ی گنبد سلطانیه بود؛ 52 متر )تئاتر شهر حدودا 20 
متر است( بنابراین، هنرمندان اعتراض کرده بودند که این ساختمان 
بزرگ است و تعادل ندارد و باید این طرح عوض شود. پروژه یک 
مدتی متوقف شده بود. کارفرمای پروژه - همان کسی ست که ما 
سینما  پروژه ی  که  زمانی   - کردیم  طراحی  برایش  را  ملت  سینما 
این  تا  کنم  کمک  که  خواست  من  از  و  آمد  بود،  اتمام  حال  در 
پروژه از این حالت بی تکلیفی، دربیاید...« )مصاحبه با روزنامۀ شرق، 

)89/2/14
و این چنین شد که دانشمیر، مسئولیت نجات پروژة مسجد ولیعصر از 
بالتکلیفی را بر عهده گرفت؛ بنابراین می توان حدس زد که شرکت 
توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران یا همان کارفرمای پروژة 
سینما ملت از عملکرد این معمار عضو هیأت مدیرة شرکت مهندسان 
مشاور حرکت سیال راضی است. البته با توجه به کیفیت طراحی های 
جدید سینما در تهراِن سال های اخیر، نظیر سینما آزادی، این سطح 

از رضایتمندی تا حدودی منطقی به نظر می رسد.
طرح  به  انتقادهایی  ملت،  سینما  ساخت  دوران  همان  در  البته 
پیشنهادی دانشمیر شده بود. ساناز افتخار زاده، سردبیر وقت مجله 
معماری و ساختمان در شمارة هیجده ام این نشریه، تطابق ناپذیری 
طرح با محیط پیرامونی، هویت بومی و ذهنیت ایرانی را از اشکاالت 
مشاور  شرکت  پاسخ  بدون  که  انتقاداتی  بود.  برشمرده  سینما  این 
نیز به چشم می خورند.  اما کمابیش در طرح مسجد ولیعصر  نماند؛ 
احتماال بخش اعظمی از واکنش ها به طرح مسجد نیز، در امتداد خّط 

سیر این رفتار طراحی است.
ذهنیت  جنبۀ  ترانگیزترین  مناقشه  دانشمیر،  آثار  در  هویت،  مسألۀ 
معمارانۀ اوست. از زاویۀ نگاه وی، هویت امروز معماری، هیچ رابطۀ 

اِسنادی باتجربۀ تاریخی و جغرافیایی برقرار نمی کند:

و  باشد  ساله  هزار  چند  تاریخ  و  گذشته  هویت،  از  منظور  اگر   ...«
انجام  نمی تواند  کاری  و  نیست  معماری  دیگر  این  آن،  به  مراجعه 
به  بکند.  کاری  اخیر  سال  پنجاه  در  نتوانسته  که  همان طور  بدهد. 
اعتقاد بسیاری، در این پنجاه سال هیچ نداشته ایم. بحث هویت را 
همیشه داشته ایم و پروژه های زیادی هم ساخته شده اند؛ پروژه هایی 
که با ارجاعات مستقیم به معماری گذشته ساخته و یا تکرار الگوها 
برای  پرقدرتی  کاراکتر  و  هویت  ایجاد  قابلیت  هیچ کدام  و  بوده اند 
من  نداشتند.  را  مطرح شدن  قابلیت  چون  نداشته اند؛  امروز  معماری 
همیشه چنین آثاری را کاریکاتوری دیده ام که واقعی نیستند؛ چون 
ساختارشان از فرمشان جداست و فرم آن ها از برنامه شان جداست.« 

)مصاحبه با هفته نامۀ معماری نقش نو، 6/14/ 85(
حاال دانشمیر و طرحش با آن ظاهر سیال به کمین یکی از همین 
دیدگاه  احتماال  نشسته اند.  شهر  تئاتر  یعنی  اخیر،  سال  پنجاه  آثار 
آثاری  آن،  در  که  دوره ای   – ایران  اخیر  سال  پنجاه  معماری  نافی 
آزادی و موزة هنرهای معاصر طراحی  میدان  یادمان  برج  همچون 
معماری  به  دانشمیر  عالقه مندی  از  نشأت گرفته  ساخته شده اند-  و 
فرمال  الگوبرداری  به  تئوری،  در  حداقل  که  عالقه ای  است.  غرب 

خالصه نمی شود:
پروژه ها،  و  آن ها  خود  می دانیم،  غربی  معماران  از  ما  آنچه   ...«
در  انگلیسی  هویت  دنبال  به  کسی  است.  ابداعاتشان  و  دیدگاه ها 
یا  و  پیانو  کارهای  در  ایتالیایی  هویت  یا  و  نیست  فاستر  کارهای 
هویت آمریکایی در کارهای آیزنمن. مسألۀ هویت تله ای است برای 
به  و  بکنید  کاری  نمی توانید  چون  که  معنا  این  به  شرقی؛  ممالک 
مسائل مربوط به فرم و سازمان دهی مسلط نیستید و الجرم در این 
زمینه توانایی ابداع ندارید، پس الاقل شبیه پدربزرگ هایتان بمانید! 
در این صورت الاقل می شود به عنوان اشیاء توریست پسند به شما 

نگاه کرد!« )مصاحبه با هفته نامۀ معماری نقش نو، 6/14/ 85(
بافت  هویت  به  احترام  دانشمیر،  نیست  مشخص  اساس،  این  بر 
گنبد  بازسازی  برای  فاستر  کارانۀ  محافظه  طرح  در  را  موجود 
ساختمان پارلمان رایشتاک، شاهکار بوم گرای مرکز تجیبائو، اثر رنزو 
چگونه  الویلت  پارک  در  دریدا-آیزنمن  فلسفه گرای  طرح  و  پیانو 

تفسیر می کند.
ازاین روی، جای تعجب نیست که منتقدان، طرح های وی را ناآشنا 
و نامأنوس تلقی می کنند؛ چرا که وی چه در ابعاد تئوریک و چه در 
نتیجۀ عمل، در پی زدودن هر مفهومی است که تاکنون در معماری 

معنا پیدا کرده است.
و  اجتماعی  به عناصر محیطی،  از سوی دیگر، بسط مفهوم هویت 
را مطرح  این چالش  معماری ساختمان ها،  فرهنگی سازمان دهندة 
از  آثار بسیاری  می کند که در فقدان هویت )مفهومی که در غنای 
طراحان و هنرمندان، نقش کلیدی ایفاء می کند( و در مقام جایگزینی 
آن، جاهای خالی با چه مفاهیمی پر شده است؟ چه چیزی ذهن این 
طراح نوگرا و ساختارشکن را در طراحی مسجد ولیعصر شکل داده 
است؟ با نفی پیش فرض های معمول، هم نشینی طرح پیشنهادی در 
سایت و وفق آن با ابعاد مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بر پایۀ کدام 

تصویر شمارة 2: تصویری از طرح پیشنهادی دانشمیر برای موزة سنت تهران 1500، منبع: سایت  »اتووود«تصویر شمارة 1: نمایی خارجی از انیمشین تهران 1500، منبع: سایت رسمی فیلم انیمیشن تهران 1500

تصویر شمارة 3: طرح پیشنهادی دفتر ُسما »SOMA« برای مرکز اسالمی در منهتن نیویورک.  منبع: سایت رسمی دفتر معماری ُسما 

تصویر شمارة 4: یادمان شهداء پارک گلریز تهرانسر، عکاس: فردین فاضلی، سایت پانورامیو
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Abstract:
  There is a controversial building under con-
struction on Vali-e-Asr Street, behind the City 
Theatre Hall in Tehran, named Vali-e-Asr mosque. 
The unusual form of the mosque is a replaced 
layout of an ultra-traditional plan. Critics say the 
building doesn’t respect its neighbors, especially 
City Theatre Hall. Also they said Reza Daneshmir 
–architect of the mosque plan- have no idea about 
any compatibility between the mosque form and 
its cultural context.
Certainty he is known as one of the most suc-
cessful Iranian contemporary architects. Further-
more he is aware of world architecture’s roots 
and movements and [as many believe] he does 
ignore the contextual factors even in such a cul-
tural building.
According to Daneshmir’s statements, “Identity” 
has no historical and native origins. So his view-
point cannot explain many interesting patterns 
used in contemporary famous buildings, appropri-
ately. For example, Reichstag building’s renova-
tion, Tjibaou Cultural Centre and Parc de la Villette 

Random Motion instead of Fluid Mo-
tion |Glimpses of Probable Formation Mentali-
ties in Vali-e-Asr Mosque Project 

have cultural interpretations in different ways.
According to these statements, Daneshmir uses 
methods based on personal mentalities and ex-
planations, without any adaptation to other para-
digm which belongs to social capitals. eventually 
his projects do not bring up dialectics in both native 
and universal architecture theories and critiques. 
Moreover, some buildings are too complicated to 
design just according to basic planning physical 
and detailed requirements; even the avant-garde 
architects have to attend to mythical contexts of 
mosques as the most important religious build-
ings in Islamic Societies.
Daneshmir have interpreted all of complexities to 
a strange form to surround vague spaces without 
considering any religious considerations in the 
mosque’s plan.
It becomes more interesting considering that 
Daneshmir, in spite of his statements, does not 
hesitate to use formal symbolic objects to keep 
some clients satisfied; this cause even to question 
the issue of architectural honesty.

استدالل استوار است؟ چگونه می توان با نادیده گرفتن بافت شهری 
معماری  و  اجتماعی  نیروهای  ُکنش  براثر  که  محیطی   – پیرامونی 
طی چند دهه به »هویت خاص خود« دست یافته است، کار طراحی 

را با موفقیت و بهرة کیفی مناسب به پایان برد؟
این  از  یکی  احتماال  اما  است؛  نامعلوم  اگرچه  سؤال ها،  این  پاسخ 
مفهومی  است؛  شخصی  سلیقۀ  دانشمیر،  برای  جایگزین  ابزارهای 
اروپا- معنای  انقالب فکری  – دورة  از رنسانس  اعتقاد وی  به  که 

واقعی یافته است:
جامعه  آن  رهبر  سلیقۀ  واقع  در  افراد  سلیقۀ  اولیه،  جوامع  در   ...«
بگوید  می توانست  کسی  هر  که  بود  رنسانس  از  بعد  و  است  بوده 
از  واقع سلیقه  باشد و در  من می خواهم که چه چیزی، چه شکلی 
رنسانس شکل گرفت...« )سخنرانی دانشمیر در سمینار معماری و 

سلیقه، 86/11/28، منبع: روزنامۀ اعتماد، شمارة 590(

گفتمان معماری
پیش تر گفته شد فعالیت جریان های متنوع معماری ایران در عصر 
حاضر، اسباب گفتگو میان این جریان ها را فراهم کرد؛ به عنوان مثال 
با تالش در جهت  اگر در یک سو، نوآورانی به مانند سیحون و دیبا 
ایجاد توازن میان الگوهای بومی و وارداتی، معماری مناسب زمان و 
مکان را ساختند، در سوی دیگر، پیرنیا، زمرشیدی و لرزاده با تدوین 
تجربیات کهن معماری ایران، به مستندسازی معماری سنتی مطابق 
معماران خارجی  نوین علم، کمک شایانی کردند. حضور  تعریف  با 
نظیر گدار و کان نیز عمدتا در جهت تقویت این مسیر بوده است؛ 

نه نفی آن.
با این مقدمه، این چالش بزرگ مطرح می شود که گفتمان معماری 
جریان های  جغرافیای  کجای  در  و  دارد  مشخصاتی  چه  دانشمیر، 

معماری معاصر ایران قرار می گیرد؟
مسألۀ  به  نسبت  معمار  این  واکنش  زمینه،  این  در  بارزه  یک 
این  احتماال  تعبیر  یک  شد.  مطرح  این  از  پیش  که  است  هویت 
معماری  جریان های  سایر  با  گفتگو  هرگونه  از  دانشمیر  که  است 
شاخصه های  تبیین  در  و  است  فارغ  تفاوت ها،  و  مشترکات  سر  بر 
معماری خود، به طور شخصی و سلیقه ای، به بازآفرینی و بازتعریف 
عناصر خودخواسته می پردازد. همان طور که قبال گفته شد، از دیدگاه 
وی، »سلیقه«، وسعت جایز را در این زمینه فراهم می آورد و پاسخ 

بسیاری از چالش ها را می دهد.
برای  برنامه ریزی  موضوع  بازآفرینی،  مصادیق  از  دیگر  یکی 
منطق مند ترین  اگرچه  فضایی،  برنامه ریزی  است.  ولیعصر  مسجد 
که  بداند  باید  دانشمیر  اما  می شود،  محسوب  دانشمیر  کارهای  بُعد 
»بایدها و نبایدها« در طراحی مسجدی بزرگ مقیاس در یک منطقۀ 
حساس از پایتخت ایران، دقیقا معادل »ضوابط برنامه ریزی« نیست؛ 
اگر این چنین بود، مساجد ذی ارزش ایرانی، صرفا از توسعۀ الگوی 
فضایی  خانه،  مانند  هم  مسجد  چراکه  می گرفتند؛  شکل  مسکن 
اقامتی با تغییر جزئی ابعاد و ضوابط تلقی می شد؛ بنابراین اگرچه در 
برای  برنامه ریزی  و  تزئینات  تناسبات خارجی مساجد،  و  ابعاد  مورد 

تجسم  از  پس  موردنظر،  فضایی  برنامه ریزی  طرح،  این  در  است. 
طرح های  با  که  رویه ای  در  استخوان بندی،  شکل گیری  و  فیزیکی 
با  پیچ شده است.  ایران، کاغذ  متداول در معماری گذشتۀ  اسلیمی 
توجه به اینکه شرایط و محدودیت ها در یک پروژة واقعی بیش از 
یک پروژة مجازی است، این سؤال مطرح می شود که آیا تهران در 
سال 1500 به سلیقۀ دانشمیر، بیش از تهران 1392، دارای عناصر 

تاریخی است؟!
اسالمی  مرکز  برای  ُسما  دفتر  پیشنهادی  طرح   ،3 شمارة  تصویر 
به  نسبت  نیویورک  آیا  که  می آورد  پیش  را  سؤال  این  منهتن  در 
تهران، بستر مناسب تری برای ایجاد طرح هایی با نشانه های فرهنگ 

اسالمی به شمار می رود؟! 
طرحی  است.  تهرانسر  گلریز  پارک  شهداء  یادمان  دیگر،  پروژة 
خود،  سطح  در  که  عمود  راستای  در  خمیده  صفحات  از  متشکل 
به خّط کوفی معقلی مربعی، مزین شده است. این اثر نیز همچون 
سینما ملت، مسجد ولیعصر و تهران 1500، به کارفرمایی شهرداری 
دالیل  به  اما  است؛  پذیرفته  انجام  دانشمیر  رضا  طراحی  و  تهران 
نامعلوم در فهرست آثار معماری شرکت »حرکت سیال« مندرج در 

سلسله مراتب فضاهای در دسترس کاربران، ضوابط مستقیم وجود 
ندارد؛ اما به طور معمول، طراحان در صورت عدم آشنایی، با مطالعۀ 

رفتارهای کابران با عمق الزامات بیشتر آشنا می شوند.
در مسألۀ فرم نیز، اگرچه دانشمیر را باید به وضوح تحت تأثیر سوپر 
مدرن ها - نه در اندیشه ها، بلکه در نتایج عینی آثارشان- دانست، 
اما وی پرهیز از آفرینش احجام آشنا را مبنای طراحی خود معرفی 

می کند.
»... اگر می خواستیم راحت باشیم، یک مکعب می کشیدیم. داخلش 
توی  می آمدند  مردم  می گذاشتیم.  فرعی  فضای  چند  و  سالن  چند 
با  )مصاحبه  می رفتند...«  و  می دیدند  را  فیلم  بعد  انتظار،  سالن 
ویژه نامۀ معماری و شهرسازی در مورد سینما ملت، شمارة فروردین 

و اردیبهشت 90(
و  بوده  آنچه  برابر  در  واکنش  یعنی  رفت،  باال  در  آنچه  بر  بنابراین 
گفتمان  با  معماری  باید  را  دانشمیر  رضا  دارد،  جریان  آنچه  هست، 
سلبی در فضای معماری ایران قلمداد کرد که به شدت از همسویی 
است.  بیزار  مشترک،  جریانی  در  گرفتن  قرار  و  معماران  سایر  با 
و  هم عصر  معماران  معماری  به  منفی  است  واکنشی  او،  معماری 
راحت طلب،  مضامین  با  اتیکت هایی  نصب  با  آن،  از  فراتر  اسالف. 
فاقد خالقیت و کهنه گرا، خود را در مقامی باالتر از سایرین می بیند 
و سعی دارد تا پیشاپیش، منتقدانی را که به نادیده گرفتن اصول و 
شرایط طرح هایش خرده می گیرند، خلع سالح کند. از دیدگاه وی، 
نقاشی و هنرهای تجسمی، خوِد موضوع  آثار  ساختمان هایش مثل 
ارائۀ  کیفیت  و  ساختمان  کاربری  موضوع  هستند؛  طراحی  هدِف  و 

خدمات مورد انتظار نیز در الویت بعدی قرار دارد.

متناقض نما
در آن روی طراحی های دانشمیر، بررسی دو اثر دیگر دانشمیر، همۀ 
روبرو  تناقض  با  را  دانشمیر  معماری  ویژگی های  از  نتیجه گیری ها 

می کند.
بهرام  ساختۀ   ،1500 تهران  انیمیشن  اخیر،  اکران های  از  یکی 
عظیمی -انیماتور ایرانی- است. مسئولیت طراحی فضاهای خارجی 
با  می دهد،  نشان  آینده  سال  صد  از  بیش  در  تهران  که  انیمیشن 
نکتۀ  است.  بوده  دانشمیر  رضا  جمله  از  ایرانی  معماران  از  گروهی 
جالب در نتیجۀ کار، تلقی تیم طراحی از معماری آیندة تهران است: 
منحنی  با شیارهایی  بعضا  راستای عمودی که  در  برج های کشیدة 
انتظار  بدون  که  تصویری  می کنند؛  جلوه  متفاوت  خود،  سطوح  بر 
صدساله، همین االن هم می توان با سفر به شهرهای حاشیۀ خلیج 
در  نمود.  مشاهده  مالزی  و  اندونزی  تایوان،  کنگ،  هنگ  فارس، 
طراحی ُکدهای بومی برای ساختمان های شهر تهران نیز به استفادة 
نابجا از طرح های تایپوگرافی و اسلیمی اکتفا شده است؛ اموری که 
با  انقالب  میدان  حوالی  در  معماری  خدمات  کوچک  دفاتر  احتماال 
از  به خوبی  مانتو هم  و  لباس  تولید  و  کارگاه های طراحی  همکاری 

عهدة آن برمی آمدند.
دانشمیر، همچنین طراحی موزة سنت را در این پروژه بر عهده داشته 

سایت رسمی این مشاور، از قلم افتاده است.
تهران 1500  موزة سنت  برای  پیشنهادی  یکی طرح  اثر،  دو  این   
که  می دهد  نشان  تهرانسر  گلریز  پارک  شهداء  یادمان  دیگری  و 
همچون  معماری  حتی  می تواند  طرح  هر  در  موجود  »شرایط« 
خودش  فرد  به  منحصر  قواعد  نقض  به  وادار  نیز  را  دانشمیر 
پروژه های  کارفرمایان  برای  را  خطر  زنگ  باید  موضوع  این  بکند. 
آزمون وخطاهای  هزینۀ  شک،  بدون  چراکه  دربیاورد؛  صدا  عمومی 
سکوی  طراحی،  سؤال  پاسخ  کردن  پیدا  به جای  که  معماری هایی 
نمایش بلندپروازی های شخصی یک معمار با بودجۀ عمومی است، 

بر عهدة مردم نخواهد بود:
در  معماری  بلکه  نیست؛  راه حل  و  پاسخ  امروز  معماری  وظیفه   ...«
جهان امروز پرسش ها و چشم انداز جدید را طرح می کند...« )سخنرانی 
دانشمیر در سمینار معماری و سلیقه، 86/11/28، منبع: سایت خبری 

خانۀ هنرمندان ایران، لینک خبر ازکارافتاده است.(

* Soheil Karagah is a freelance writer. Although he has written since 2006, but knows 
himself no more than a tentative empirical writing apprentice. “Iran’s contemporary archi-
tecture movements and motions” is his most favorable tendency in studies.
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هویت بخشی فضاهای شهری با 
تأکید بر بررسی مؤلفه های هویت بخش

 در میدان ایپک تبریز 

چكیده 
مباحث  در  موضوعات  برانگیزترین  چالش  از  یکی  هویت  مفهوم 
در  را  آن  می توان  چگونه  و  چیست  هویت  اینکه  است.  شهرسازی 
جمعیت  سریع  رشد  می رسد  نظر  به  کرد؟  ایجاد  شهری  فضاهای 
شهرنشین و سرعت  باالی ساخت وسازها از یک سو و ترویج فرهنگ 
و معماری وارداتی از سوی دیگر، تا حدودی موجب کمرنگ شدن و 
کم اهمیت دادن به مقوله هویت در فضاها و ابنیه شهری شده است. 
ایران از جمله کشورهایی است که میراث غنی و ارزشمندی از لحاظ 
فرهنگی و معماری دارد و این گذشته تاریخی هویت اصیل و خاص 
خود را داراست. فضاهای شهری گذشته، هم از لحاظ کالبد فیزیکی و 
هم ذهنی هویت مند و دارای ویژگی های منحصربه فرد خود بود. بازار، 
بافرم فیزیکی و نیز نحوه اختصاص  میدان، کاروانسرا و حتی گذرها 
فعالیت برای خود هویتی مستقل و در عین حال واحد و ایرانی داشتند. 
همان  به  ما  شهرهای  در  جاری  شهرسازی  روند  آیا  دید  باید  حال 
کیفیت از هویت برخوردار است یا نه. نوشته پیش رو با مقدمه ای بر 
موضوع هویت در فضاهای شهری آغاز شده و با بررسی پارامترهای 
شکل گیری هویت برای یک فضای شهری ادامه یافته و در پایان با 
تعمیم نتایج حاصل بر روی میدان ایپک تبریز به نتیجه گیری می رسد.
شهری،  فضای  اجتماع پذیری،  شهری،  هویت  کلیدي:  واژه های 

کیفیت محیط، ادراک.

نگاهی به موضوع هویت در شهرسازی 
است  بوده  مردم  بین  تعامالت  محل  دیرباز  از  شهری  فضاهای 
جمع های  از  دارد؛  جریان  شکل گرفته،  آن  در  متنوع  فعالیت هایی  و 
گستره ای  حکومتی،  تجمعات  تا  کسب وکار  برای  محلی  تا  دوستانه 

وسیع را در تعریف فضاهای شهری به دست می دهد که در کنار رشد 
جمعیت شهرنشین و به تبع آن مجتمع های مسکونی و تجاری، ماهیت 
این فضاها را حائز ارزش تحلیلی می نماید. هرکدام از این فعالیت ها در 
کنار کالبد فیزیکی فضاها سبب شکل گیری هویتی مستقل برای مکان 
می شد. در چنین شرایطی، به نظر می رسد بازتعریف فضاهای شهری 
ملهم از کارکردهای فرهنگی و شهری گذشته معماری و شهرسازی 
بنابراین  باشد.  تعالی بخش  و  اهمیتی هویتی  دارای  ایرانی و اسالمی 
فضای  یک  طراحی  در  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  اصل 
ایجاد فضایی دل چسب و جذاب برای  امر برای  شهری تمام جوانب 
شهروندان در نظر گرفته شود وگرنه وجود فضاهای شهری متعدد ولی 
سرد و بی روح که فاقد حضور گسترده و مشتاقانه مردم است، نتیجه ای 

در بر نخواهد داشت. 
فارغ از اینکه انسان کیست و از کجا می آید ما همه یک سری نیازهای 
اساسی مانند خوردن و آشامیدن و.. داریم برای هویت مند کردن یک 
ترویج  فیزیکی  محیط  توسط  خاصی  فعالیت های  هم  فضای شهری 
داده می شود. »جان گهل« در کتاب زندگی بین ساختمان ها به اینکه 
اجتماعی  فعالیت های  ارتقای  برای  کلیدی  به عنوان  ارتباطات  چگونه 
چگونه  که  می دهد  شرح  همچنین  وی  می پردازد.  می باشد،  شهر  در 
محیط فیزیکی می تواند عامل بازدارنده و یا ترویج ارتباطات بصری و 
صوتی باشد )Gehl, 2011(. ولی صرف برقراری ارتباطات در یک 
فضا نمی تواند برای هویت مندی آن کافی باشد. چنان که اگر در محیط 
شهری جذابیتی برای حضور وجود نداشته باشد ارتباطات در آن شکل 
نخواهد گرفت. در کنار نیازهای فیزیکی یک سری نیازهای روانی نیز 
موجبات حضور افراد در فضاهای شهری و ایجاد حس تعلق خاطر به 

فضا را پدید می آورد. »ویلیام اچ.وایت« از مطالعات خود چنین نتیجه 
گرفت که مردم، مردم را جذب می کنند )Whyte,1980(. یعنی ما 
همیشه برای گذران اوقات خود جذب فضایی می شویم که مردم در 
مردم  برای حضور  دلیل  یک  بتوانیم  اگر  بنابراین  دارند.  آنجا حضور 
ایجاد کنیم بقیه نیز به این سمت کشیده خواهند شد. بنابراین اساس 
، بودن در فضای  افراد  باید به دنبال دالیلی بود که موجب می شود 
شهری را به ماندن در خانه های خود ترجیح می دهند. در این صورت 

است که فضای شهری اجتماع پذیر، دارای هویت و معنادار می شود.

تعاریف هویت 
یا  »ویژگی   : است  آمده  چنین  دهخدا  فرهنگ  در  هویت  تعریف  در 
کیفیتی که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگران شود.«  در مورد 
انتزاعی است که به فضا معنا  ابعاد فیزیکی و  شهر نیز هویت دارای 
می بخشد و آن را ویژه و منحصربه فرد می سازد. بنابراین می توان گفت 
می تواند  هم  و  داشته  نمود  فضا  فیزیک  و  کالبد  در  هم  هویت  که 
از  و  می یابد  شکل  کالبد  از  مستقل  که  باشد  ذهنی  کاماًل  مقوله ای 
سال  در  باشد.  ذهنی  و  عینی  پدیده ای  درعین حال  می تواند  طرفی 
یعنی  »هویت  می کند:  معنا  چنین  را  شهری  هویت  »لینچ«   1981
حدی که یک شخص می تواند یک مکان را به عنوان مکانی متمایز 
شخصیتی  که  به گونه ای  دهد  قرار  شناسایی  مورد  مکان ها  سایر  از 
منحصربه فرد داشته باشد«. لینچ مفهوم »هویت« را در معنای بسیار 
ساده یعنی »مکان« تعریف می کند و هویت را به همراه عوامل دیگری 
نظیر ساختار، شفافیت، سازگاری و خوانایی عاملی می داند که معنای 
مکان را در نظر مخاطب شکل می دهند. »راپاپورت« هویت را این گونه 
تغییر  مختلف  شرایط  در  که  محیط  از  »خصوصیتی  می کند:  تعریف 
تشخیص  قابلیت  امکان  موجودات  به  که  خصوصیتی  یا  نمی کند.« 
عنصری را از عناصر دیگر می دهد و عناصر شهری را از هم متمایز 

می کند. دو نکته مورد تاکید پاپورت است:
ماهیت  و  ذات  که  دارد  درون  محتوای  یک  محیطی  هویت  1(هر 

خودش را نشان می دهد.
2(هر هویت دارای مرزی است که آن را بیرون از خودش و از غیر 

خودش جدا می کند.
هویت محیط جز موضوعاتی است که فقط یک عامل در آن دخیل 
جهت  همین  به  است   اثرگذار  آن  بر  متغیرها  از  گروهی  و  نیست 
بررسی هویت فضاهای شهری و کیفیت  و چگونگی آن گستره ای 
وسیع را دربرمی گیرد که بسط ان در این مجال نمی گنجد به منظور 
به  شهری،  فضای  هویت  بحث  از  ساختارمند  و  روشن  روندی  ارائه 
بررسی هویت شهری با توجه به پارامترهای دخیل و تاثیرگذار بر آن 

می پردازیم.

پارامترهای موثر بر هویت فضا
سرعت  رفتن  باال  موجب  شهر  در  زندگی  و  سکونت  به  تمایل 
ساخت وسازها شده است و آنچه در این میان اهمیت دارد این است که 
آیا فضاهای شهری مصنوع و مدرن امروزی هویت و معنای مورد نظر 

دیاگرام عوامل تاثیرگذار بر هویت فضا

تصویر هوایی از محدوده میدان ایپک و مجتمع های تجاری اطراف آن

نمایی از میدان ایپک و فرش سنگی کف آن

سرزندگی و حضور شهروندان در محیط با تنوع فعالیتی

جهت پذیرش و بهره برداری از آن فضا را دارند؟ زمانی که فعالیت ها و 
کارکردهای بیشتری هر روزه به فضاهای داخلی کشیده می شود طراحی 
یک فضای شهری جذاب که مردم مشتاقانه تمایل به حضور در آن 
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.)Backman,Rundqvist,2004(داشته باشند اهمیت می یابد
مفاهیمی مانند ادراک، سرزندگی، کیفیت زندگی، کیفیت محیطی، 
معانی  اغلب  زندگی  کیفیت  و  شهروندی  رضایت  و  مکان  کیفیت 
می روند  کار  به  هم  به جای  مترادف  به عنوان  و  داشته  مشترکی 
و  شاداب  زنده،  محیطی  ایجاد   .)Kamp et al, 2003(
شهری  فضای  یک  به  که  است  پارامترهایی  جمله  از  اجتماع پذیر 
از تعامالت جمعی  هویت می بخشد. هرچند برقراری سطح مناسبی 
درمحیط های زندگی نیز به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر بر کیفیت 
زندگی متاثر از ویژگی های محیط انسان ساخت می باشد. آنچه بیشتر 
تحقیقات انسان و محیط در ارتباط با تعامالت جمعی مورد بررسی 
و  است)مقدم  عمومی  عرصه های  در  جمعی  تعامالت  داده اند،  قرار 
دیگران، 89(. در ادامه با تبیین نقش سه پارامتر اجتماع پذیری، ادراک 
و کیفیت محیطی بر هویت بخشی فضاهای شهری و چگونگی ارتقا 

هویت فضا با تکیه به این عوامل خواهیم پرداخت.

۱(اجتماع پذیری محیط: فرهنگ جامع آکسفورد اجتماع پذیری1 
را معادل این کلمات می داند: دوستانه، قابل معاشرت، گروهی، گرم 
و...)The Oxford Paperback Thesaraus(. به گفته »ادوارد 
هال« فضای اجتماع پذیر فضایی است که در آن فعالیت های اجتماعی 
با  افرادی که سابقه آشنایی  تازه وارد به محیط همانند  افراد  روزانه 
فضا را دارند، به راحتی جریان دارد)Hall,1990(. از دیدگاه »جان 
لنگ« محیط به دو دسته اجتماع پذیر و اجتماع گریز تقسیم می شود. 
جمعی  تعامالت  و  فعالیت ها  تشویق  موجب  اجتماع پذیر  محیط های 
می شود در حالی که محیط های اجتماع گریز مورد استقبال جمع قرار 
 .)lang,1987( است  کم  آن  در  اجتماعی  تعامالت  و  نمی گیرند 
فضای اجتماع پذیر ویژگی هایی دارد که افراد میل به حضور در آن 
هم  ویژگی ها  این  می برند.  لذت  فضایی  چنین  در  بودن  از  و  دارند 
به نحوی که در  باشد  بعد روانی داشته  یا  باشد و  می تواند فیزیکی 
مخاطب فضا، حس تعلق خاطر به وجود آورد و از این طریق اشتیاق 

او برای بودن و حضور در فضا را تقویت کند.

۲(کیفیت محیطی: »لنسینگ و مارام« چنین می گویند: فضایی با 
کیفیت باال، حس خوب و رضایت را بواسطه ویژگی های فیزیکی، 
دربردارد  آن  در  حاضر  جمعیت  برای  نمادین،   یا  و  اجتماعی 
»پورتئوس«  گفته  به   .)Lansing & Marans,1969(
کیفیت محیطی مجموعه ای متشکل از موضوعاتی شامل مشاهدات 
ذهنی، گرایش ها و ارزش هایی است که بین گروه ها و افراد تفاوت 
کیفیت محیطی   »RMB« دیدگاه از   )Porteous,1971(دارد
منتج از مجموع کیفیت بخش های سازنده ناحیه مورد نظر می باشد 
ناحیه  هر  دهنده  تشکیل  بخش های  دارد.  ناحیه  به  کل گرا  نگاه  و 
یک  هر   ... و  ساختمان ها  باز،  فضاهای  طبیعی،  عوامل  مانند 
 Kamp et(ویژگی های منحصر به فرد و کیفیت جداگانه ای دارد
مفهوم  از  بخش  مهم ترین  می تواند  محیطی  کیفیت   .)al, 2003
با وجود   .)RIVM,2002(را توصیف کند زندگی  گسترده کیفیت 

مولفه های هویت ساز با تاکید بر سه پارامتر مورد نظر )اجتماع پذیری، 
کیفیت محیطی و ادراک( خواهیم پرداخت.

موردپژوهی
میدان ایپک در بافت فرسوده کالنشهر تبریز و در چهار راه بهشتی 
)منصور سابق( در کنار جاده ابریشم و در نزدیکی مسجد کبود واقع 
شده است. در داخل این میدان بزرگ 7 هکتاری یک برج 18 طبقه 
بنام برج ابریشم احداث شده که بر زیبایی این میدان افزوده و شامل 
طبقه   4 و  خدماتی  طبقه   8 رستوران،  طبقه  خرید،2  مرکز  طبقه   4
پارکینگ طبقاتی می باشد که به پارکینگ طبقاتی زیر میدان اضافه 
می شود. میدان ایپک به عنوان یک میدان شهری وسیع علیرغم داشتن 
پتانسیل های باال از بعد مکانی و جمعیتی، ازقابلیت های موجود در 
بهره مند نیست و در  اجتماع پذیر  پویا و  ایجاد فضایی زنده و  جهت 
تعریف نشده است و شهروندان حس  آن  برای  واقع هویت خاصی 

تعلق خاطر نسبت به ان ندارند.

پتانسیل های میدان ایپک: 
1-واقع شدن در مسیر جاده ابریشم 
2-دارا بودن فضای وسیع و گسترده 

3-واقع شدن در مرکز شهر تبریز و سهولت دسترسی
4-تراکم باالی جمعیت مسکونی اطراف آن به عنوان یکی از محالت 

قدیمی شهر
5-گشایش مجموعه های تجاری، خماتی و اداری اطراف آن 

6- قرارگیری میدان پایین تر از سطح خیابان و دور بودن از ترافیک موجود
7-اجرای اولین فرش سنگی جهان در کفسازی میدان 

فعالیت های  و  عملکرد  ساختار،  که  موضوع  این  شدن  روشن  برای 
حاکم بر یک فضای شهری چه ارتباطی با هم دارند و چگونه در کنار 
با بررسی مولفه های  هم روی هویت بخشی یک فضا تاثیر گذارند 
تاثیرگذار برکیفیت فضای شهری و ادارک مخاطب  از فضا که موجب 
حضور مشتاقانه مردم و ایجاد حس تعلق خاطر به فضا می شود سطح 
بررسی  به  اینجا  در  می شود.  سنجیده  شهری  محیط  اجتماع پذیری 
کیفیت  بهبود  در  پایداری  مولفه های  و  فعالیت ها  و  کارکردها  نقش 

محیطی میدان و تاثیر آن بر هویت بخشی فضا می پردازیم.

شهری  میدان های  احتماال  »کریر«  گفته  به  فعالیت:  و  کارکرد 
فعالیت هایی  بود.  شهر  فضای  از  استفاده  برای  بشر  تمهید  اولین 
که امروزه در فضاهای بسته انجام می گیرد در گذشته در فضاهای 
از  استفاده  الگوی  در  تغییر  میادین صورت می گرفت.  و  باز عمومی 
پیش  قرن  یک  حدود  است.  یافته  وسعت  بسیار  شهری  فضاهای 
فعالیت ها تقریبا منحصر به خرید کردن بود در حالی که در دهه های 
اخیر فعالیت های جدید و خالقانه ی فرهنگی، نمایشگاهی و اجتماعی 
از   .)Thompson,Travlou, 2007(می شود دیده  بیشتر 
دیدگاه تامپسون و تراولو با مدیریت و توسعه فعالیت ها می توان حس 
تعلق به فضا را فعال کرد و مکان را به خاطره تبدیل کرد. فضا در 

جریان  آن  در  که  کارکردهایی  به واسطه  ولی  بوده  باقی  خود  جای 
دارد کیفیت آن تغییر می یابد. بنا به گفته »لینچ« تمرکز فعالیت های 
خاصی در قسمتی از فضای شهری در ذهن مخاطب نسبت به آن 
مکان تمایز و برتری ایجاد می کند. به نظر می رسد مردم نسبت به 
و علیرغم  بوده  روبرو می شوند حساس  آن  با  فعالیت هایی که  تنوع 
وجود ترافیک به ان سمت کشیده می شوند و نیز برخی انواع خاص 
فعالیت ها محیط را برای مخاطب خاطره انگیز می کند مانند شلوغی 
جلوی پیشخوان های غذا )Lynch,1960(. در واقع ما با تعریف 
فعالیت های خاص برای میدان به فضای آن هویتی می بخشیم که 

مختص خود میدان است.
از دیدگاه »راپاپورت« آنچه سبب ایجاد هویت اجتماعی فضا می گردد، 
تنوع و پیچیدگی و تنوع عملکردی در  فضاهای شهری است. برای 
یک فضای شهری نظیر میدان ایپک کارکردها و فعالیت های متنوعی 

می توان در نظر گرفت. 

مانند  بومی  و  فرهنگی  مراسم  برگزاری  اجتماعی:  کارکرد 
روی  بر  فیلم  شبانه  نمایش  امکان  و جنگ های شادی،  جشنواره ها 
پرده، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، گالری های هنری و ... فضای 
میدان را به محیطی زنده و پویا بدل خواهد کرد. فضای میدان ایپک 
وسیع و باز بوده و امکان برگزاری نمایش در آن وجود دارد می توان 
از این پتانسیل برای برگزاری نمایش های خیابانی و یا مراسم تعزیه 
خوانی در مناسبت های مذهبی استفاده نمود. وقتی ما برای یک فضای 
شهری نظیر میدان کارکردهایی مانند برپایی نمایشگاه دستاوردهای 
بومی و یا اجرای نمایش های سنتی و نظایر آن در نظر می گیریم 
به واسطه این فعالیت ها فضا را برای مخاطب معنادار می کنیم و او 
فضا را هویت مند می یابد. در طول زمان فضای میدان برای وی به 
محیطی نوستالژیک و تداعی کننده خاطراتی ماندگار تبدیل می شود. 
برای  غرفه هایی  می توان  شهر  فرهنگی  مسئولین  با  هماهنگی  با 
به  را  ونمایشگاه هایی  کرد  تعبیه  و  تهیه  هنرمندان  هنری  آثار  ارائه 
صورت دوره ای برگزار نمود. تدارک کارگاه های تخصصی یک روزه 
در رشته های متنوع و جذاب برای جوانان زمینه حضور و مشارکت 

بین شهروندان را فراهم خواهد کرد.

شهری  فضاهای  در  هویت ساز  وجوه  از  یکی  اقتصادی:  کارکرد 
فعالیت هایی است که توسط ساکنان آن از گذشته تا به حال اقتصاد 
که  اقتصادی  فعالیت های  بسیارند  است.  داده  شکل  را  محیط  آن 
مختص مکان هایی با ویژگی های بومی و خاص منطقه باشند. مانند 
انواع صنایع دستی و فعالیت هایی که به سبب ویژگی های جغرافیایی 

منطقه ای، صرفا در آن حوزه جریان دارد.
ایده بازارچه هفتگی و اجاره غرفه هایی برای فروش محصوالت توسط 
اهالی محله یا شهر طبق دیدگاه لینچ می تواند تداعی کننده حس تعلق به 
مکان باشد. اینکه شهروندان روز خاصی از هفته به فعالیت خاصی در فضا 
می ردازند موجب ایجاد فضایی دوستانه و جمع پذیری می شود. فعالیت این 

بازارچه ها در ایام نوروز و مناسبت های خاص می تواند پر رنگ تر باشد. 

طیف گسترده ای از تعاریفی که در مورد مفهوم کیفیت فضای شهری 
آن  تعیین  برای  هم  گوناگونی  پارامترهای  و  روش ها  است  مطرح 
است  به حدی  پذیری فضا  اجتماع  اهمیت  نظر گرفت.  در  می توان 
به  دلبستگی  بر  آن  کیفیت  تاثیر  بر  پردازان  نظریه  از  بسیاری  که 
مکان زندگی تاکید ورزیده اند. بر طبق این نظرات دلبستگی به مکان 
هم به واسطه وجوه فیزیکی و هم کیفیت تعامالت اجتماعی تقویت 
می شود)Poll,2002(. با توجه به توصیفات مطروحه کیفیت فضا 
به عنوان عامل تعیین کننده در هویت بخشی به فضا مطرح می باشد..

۳(ادراک مخاطب از فضا 
یکی  که  است  تعریف  قابل  متعددی  منظرهای  و  جنبه ها  از  ادراک 
از این موارد، ادراک از منظر روانشناسی می باشد. از نظر روانشناسی 
سازمان دهی  و  گزینش  که  است  روانی  یا  ذهنی  فرآیند  آن  ادراک 
فعال  به گونه ای  را  ذهنی  معانی  با  انطباق  نهایتا  و  اطالعات حسی 
آکسفورد،  لغات  فرهنگ  در  )ایروانی،خداپناهی،1371(  دارد  برعهده 
توانایی  است:  شده  معنا  اینگونه   »Perception« ادراک 
رابطه  در  حواس.  واسطه  به  چیزی  از  شدن  آگاه  یا  شنیدن  دیدن، 
دریافت  هرگاه  که  است  معتقد  »کانتر«  فضا،  تجربۀ  و  دریافت  با 
باشد،  تشخیص  قابل  اجزای  به  تجزیه  قابل  مکان،  یک  تجربه  و 
دریافت و تجربه خود، به مثابه واحد مرجعی برای درک و فهم رفتار 
امر  این  بر  تعامل«  و  »تبادل  عبارت   .)Canter,1983(می باشد
تاکید دارد که ادراک کننده و ادراک شونده، اجزاء یک فرایند واحد 
می باشند که مجموعه ای تبادلی را شکل می دهد و هیچ یک از اجزا 
که  عینیت گرایی  دیدگاه  خالف  بر  نمی شود.  ملحوظ  مستقل  بطور 
محرک های محیطی را موجب ادراک می داند، دیدگاه تبادلی، ادراک 
کننده را نیز به عنوان محرک در نظر می گیرد. بنابراین همان گونه که 
»ایتلسن« عنوان می نماید: »محیطی که می شناسیم، حاصل ادراک 
است و نه سببی برای ادراک« )Ittelson,1974(. عالوه براین 
محیط  و  افراد  تعامل  کلی تر  مقوله  از  جزئی  به عنوان  خود  ادراک، 

.)Stokols,1987(واقعی در نظر گرفته می شود
با توجه به تعاریف و تاثیرات بررسی شده از سه مولفه اجتماع پذیری، 
کیفیت محیطی و ادراک چنین می توان استنباط کرد که هویت فضای 
شهری مقوله ای چند بعدی است که اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن 
غیر  یا  مستقیم  به طور  کدام  هر  و  بوده  ذهنی  یا  و  عینی  می تواند 
مستقیم و از طریق تاثیر بر ذهن مخاطب موجب شکل گیری، تثبیت 
و یا تغییر هویت یک فضا شود. بنابر این اصل هر گونه دخل و تصرف 
مورد  محیط  هویت  در  فضا  ذهنی  و  کارکردی  فیزیکی،  کالبد  در 
نظر نیز تاثرگذار خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که آیا در 
شهرسازی امروز حاکم بر شهرهای ما به حساسیت این امر در طراحی 
فضاهای عمومی شهر نظیر میدان به حد کافی پرداخته می شود؟ آیا 
تاثیر مولفه های اعمال  یا بهسازی میدان های شهری به  در ساخت 
تدقیق  برای  می شود؟  کافی  توجه  فضا  آن  هویت  بر  طراحی  شده 
بیشتر و عینی بحث با بررسی میدان ایپک تبریز که فضایی مصنوع 
تبیین  به  می باشد  شهر  تاریخی  و  فرسوده  بافت  در  واقع  جدید  و 
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Abstract:
  The “Identity and Character” is one of the challenging 
concepts in urban design and related issues. The mean-
ing of Identity and its reflection in urban spaces are ques-
tions which make mind busy. The speed of growing urban 
life and constructions and on the other hand spreading in-
coming cultural and architecture cause to less importance 
of identity subject in buildings and city spaces. 
Under the mentioned conditions, the identity of cities 
are vanishing so the importance of urban design which 
is the main tool in organizing city spaces to make them 
sociable and memorable for people, should be real-
ized. City spaces impact on the process of formation, 
changing and improving the urban identity, therefore 
city spaces should be attractive to convince people get 
out of their homes and gather there. It seems that the 
main factor to build a sociable space is affected by the 
perception people get from being in the environment. 

The Case of Ipak square of Tabriz

Urban Identity and Character 

The urban design and designer should organize not 
only the objective parameters but also the subjective 
issues like sociability and perception of the space to 
reach the pleasureful place for people to enjoy there 
with the particular character. Consequently character 
is identified through a series of themes such as socia-
bility, environmental quality and other similar elements 
which by impacting on perception, make an independ-
ent identity for city spaces. Iran has very valuable her-
itage in architecture which contains rooted character. 
Bazar, square, caravansary and even paths, by their 
special physical form and activities which run there, 
were built particular identity for different spaces. This 
paper focuses on urban identity parameters in order to 
give a bright imagination of the city spaces character 
and the way to improve the present situation by spe-
cializing the subject on Ipak square of Tabriz.
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پایداری: پرداختن شهرسازی نو به اهمیت مسائل محیطی در منشور 
اصلی شهرسازی جدید که نخستین بار در سال 1996 میالدی اختیار 
 .)Leccese and mc cormick,2000( شد، شکل گرفت
منشور دیدگاه وسیعی درباره اهمیت مسئله طراحی زیست گاه انسان 
ارزان،  سازی  خانه  شهری،  فضای  اجتماعی،  حس  بردارنده  در  که 
حمل و نقل و برنامه ریزی ناحیه ای می باشد را ارائه می کند. همچنین 
منشور CNU الزام به برنامه ریزی برای حفاظت از محیط زیست را 
نیز خاطرنشان می کند )White and Ellis,2007(. در نتیجه 
آن  پایداری  جنبه های  گرفتن  نظر  در  بدون  جدید  شهری  طراحی 

صورت نمی گیرد. 
پایداری فضای شهری پوشش سبز و گیاهی آن  از نمودهای  یکی 
تلفیق  منظور  به  راه کارهایی  از  استفاده  و  فضا آرایی  نحوه  می باشد. 
محیط مصنوع با پوشش سبز گیاهی در فضای شهری، معرف بخشی 
از هویت فضاست. صرف استفاده از عناصر سبز گیاهی موجب هویت 
بخشی به فضا نمی شود. بلکه نوع، شکل و چگونگی استفاده از این 
تنوع کاشت در  ایجاد هویت می کند.  برای محیط  عناصر است که 

و  تمایز  فضا  در  گوناگونی بصری،  ایجاد  با  افقی  و  سطوح عمودی 
بومی  گیاهان  از  استفاده  با  دیگر  سوی  از  می کند.  ایجاد  تشخص 
را  فضا  به  نزدیکی  و  آشنایی  می توان حس  منطقه  اقلیم  مطابق  و 
از درختان و گیاهان بومی منطقه  استفاده  در مخاطب تقویت کرد. 
تداعی کننده اصالت و هویت شهر برای مردم می باشد. در این راستا 
تبریز  برای شهر  که  گیاهانی  و  درختچه ها  پیشنهاد می شود کاشت 
حالت سمبلیک و نمادین داشته در مکان های در نظر گرفته شده در 
میدان صورت پذیرد. ایجاد تصویری زنده و طبیعی از آنچه در ذهن 
مخاطب به عنوان خاطره وجود دارد در شکل گیری حس تعلق خاطر 

به فضا بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

نتیجه
هویت یکی از مهم ترین مولفه ها برای خلق یک فضای شهری ایده ال 
است. مردم باید احساس کنند که بخشی از محیط متعلق به آنهاست. 
در مقیاس شهری، محیط باید مردم را به بودن و حضور در فضا ترغیب 
کند به نحوی که آنها خود را در محیط سهیم بدانند. اجتماع پذیری 

یک فضای شهری به عنوان یکی از اصلی ترین پارامترها در موفقیت 
فضای شهری در رسیدن به اهداف طراحی شهری و هویت بخشی فضا 
مطرح می باشد. کیفیت محیطی، سرزندگی و طراوت، تنوع کارکردها 
از فضا  ادراک مخاطب  از عواملی هستند که روی  فعالیت ها همه  و 
فضا  در  حضور  عدم  یا  و  حضور  به  تمایل  وی  در  و  بوده  تاثیرگذار 
فضای شهری خاص،  یک  از  ادراک شهروند  پس  می کند.  ایجاد  را 
بیشترین نقش را در اجتماع پذیری محیط شهری دارد. پس می توان 
چنین نتیجه گرفت که اجتماع پذیری و کیفیت فضای شهری با تاثیر 
بر ادراک مخاطب از فضا، حس تعلق خاطر و دلبستگی به فضا را در 
وی ایجاد و تقویت می کند و این گونه است که فضای شهری برای 
خود هویتی مستقل و منحصربه فرد می یابد. این نکته در طراحی برای 
فضاهای شهری باید مورد دقت نظر قرار گیرد که مخاطب اصلی فضا، 

شهروندان هستند همان گونه که »وایت« در تحقیقات گسترده خود آن 
را اثبات کرد که در طراحی فضاهای شهری باید نیازهای شهروندان 
مدنظر باشد ممکن است معماران و طراحان فضا را به شیوه ای علمی 
و طبق اصول زیباشناسی طراحی کنند اما به انتظارات مخاطبان فضا 
پاسخ گو نباشند و در نتیجه با عدم استقبال از فضا مواجه خواهند شد. 
از طرفی گاهی پروژه های شهری با چنان سرعتی ساخته می شوند که 
ممکن است مطالعات کافی در زمینه ساختار فیزیکی و کیفیت فضایی 
آن صورت نگیرد در چنین مواردی نیز می توان با تمهیدات شهرسازانه 
روح فضا را به آن بازگرداند و با ایجاد جذابیت و نشاط در فضا آن را به 

محیطی هویت مند تبدیل کرد.

* Laleh Hallaj: Master of Urban and Regional Planning (MURP)

پی نوشت

استفاده از درختان بومی منطقه و ایجاد تصویر ذهنی آشنا در ذهن مخاطبنصب صفحه نمایش جهت پخش فیلم و رقابت های ملی 

استفاده از فضای سرپوشیده و خالی زیر پل به عنوان کافی شاپ و محلی برای قرارهای اجتماعی

 بازارچه هفتگی برای عرضه محصوالت توسط شهروندان

 کاشت درختچه در فضای خالی موجود و تعبیه چراغ برای تامین روشنایی در شب

 استفاده از گل ها و پوشش های گیاهی رنگی در فصل بهار جهت تشخص و تمایز محیط و ایجاد تصویر متنوع از فضا در فصول سال

7272www.Designer-Magazine.comwww.Designer-Magazine.com73 73



bahram.h.yousefi@gmail.com
Bahram Hooshyar Yousefi

رضا دانشمیر، معمار:
»...به عنوان یک معمار که تعهدی به 
معماری دارد سعی می کنم نسبت به آن 
فرهنگ  برای  که  است  این  تعهد  آن  و  کنم  عمل  آگاهانه  ]هویت[ 
هر  وظیفه  کنم.  خلق  معماری  فرد  به  منحصر  زبان  یک  امروزمان 

Some Clues about Architec-
tural Identity

بهرام هوشیار یوسفی*

سرنخ هایی در مقوله »هویت معمارانه«

به  است  قرار  معمار  یک  تعهدگرای  نگاه  که  کنیم  فرض  اگر 
وحدتی  به  موضوعی  کثرت  از  استنتاجات  از  ای  زنجیره  مثابه 
آسمانی  تبحر  با  را  زمینی  مباحث  و  یازد  دست  تعالی جویانه 
یا کانسپچوال[ سازد، در این صورت  ازلی ]بخوانید معناگرا  و 
نشان  را  راه  که  بود  خواهد  روشن  چراغی  مثابه  به  نگاه  این 
دهد، راهی ازلی و ابدی که این بار به بهانه معماری قرار است 
پویندگانش را هدایت کند. نگارنده بالغ بر یک دهه است که 
پای صحبت حرفه مندان و نظریه پردازان معماری ایران نشسته 
است و روند رشد و نمو اندیشه آنها ]حال در اینجا مقصود بستر 
هویت است[ را نظاره و ثبت می کند و البته بعضا پا را از نظاره 
و ثبت فراتر نهاده و در وادی داوری ]و به اعتبار نتیجه بر پایه 
ارزش گذاری  را  افكار  تنازع  و  تفاهم  معناگرایانه[  باورمندی 
البته صرفا برش هایی ]هرچند خارج  نگاشته  این  در  می کند. 
نگارنده  گوهای  و  گفت  از  بخش[  الهام  و  کارا  ولی  زمینه  از 

معماری این است که با بازه زمانی و مکانی خود ارتباطی ویژه برقرار 
ایران سابقه درخشانی دارد در  سازد. این که تاریخ معماری جهان و 
جایگاه خود خوب است. ارزش ها همیشه وجود دارند و همیشه ارزشمند 
برای  مناسبی  جایگزین  بتوانند  آنها  نمی کنم  تصور  اما  بود.  خواهند 
شرایط زمانی و مکانی دوران معاصر باشند. ما هم باید مانند معماران 
راه حل هایی  دنبال  به  معاصر خودمان  دوران  معماری  برای  گذشته، 
ویژه باشیم. طبیعی است این راه حل در مواقعی به موازات مؤلفه های 
تاریخی معماری گذشته است و در مواردی مغایر با آن. این مغایرت ها 
این  کشف  من  برای  است.  موجود  پتانسیل های  و  شرایط  خاطر  به 
پتانسیل ها اولویت اول را دارد. چون آنچه برای معماران همه دوران 
به جا می ماند این پرسش است که آنها با امکاناتی که داشتند برای 
پیدا  را  امکانات  این  می کنم  کردند؟ سعی  چه  خود  معماری  اعتالی 
ارتباطم  این کار سعی می کنم  موازات  به  به کار گیرم.  را  آنها  و  کنم 
با تاریخ و فرهنگ معماری کشورم قطع نشود. به دنبال قطع ارتباط 
به  اگر  بپرهیزم....  از تکرار  بلکه می خواهم  نیستم  با معماری گذشته 
تاریخ معماری یک نگاه تند و گذرا داشته باشیم متوجه خواهیم شد 
معماری  آثار  مانند  بوده اند.  جمعی  هویت  یک  بیان گر  ابتدا  در  بناها 
ایرانی معطوف  ایرانی چه غیر  معماری کالسیک چه  آثار  کالسیک. 
به شخصیت معمار نیست بلکه به فرهنگ و تاریخ یک جامعه وابسته 
است. این روند تا مدرنیسم دیده می شود. از مدرنیسم به این سو این 
فرهنگ جمعی آرام آرام جای خودش را به دیدگاه های فردی می دهد. 
دیگر کمتر می توانیم آثار معماری را شناسایی کنیم که مرجع آن به 
جامعه  جمعی  فرهنگ  به  بتواند  و  گردد  باز  معمار  شخصیت  از  غیر 
بیاید.  به شمار  از آن  یا سنبلی  باشد  تعلق همه جانبه داشته  خودش 
به اهداف متعالی خود برسد  نیامد که معمار  این فرصت پیش  وقتی 
از زبان  باشند و مجدداً  تاریخی داشته  ارجاعات  گروهی سعی کردند 
از  بتوان  ایده نوید می داد که  این  ببرند.  معماری دوران گذشته بهره 
موتیف های تاریخی حوزه ای فراتر از فرد را هدف گیری کرد. درست 
به همان شکل که برای معمار کالسیک امکان پذیر بود. اما عمالً این 
اتفاق صورت نگرفت باز هم آثار معماری همان کپی کاری از معماری 
گذشته شد.... احساسم این بود که توقع سنگینی از معماری داریم که 
بتواند با استفاده از موتیف های تاریخی چیزی فراتر از موقعیت کنونی 
خودش را بیان کند. در نهایت باز هم موضوع قدرت انتخاب معمار از 
میان موتیف های مختلف مطرح می شود. این که چرا یکی را انتخاب 
و دیگری را حذف کرده است پاسخ مستدلی نخواهد داشت. وقتی در 
فرایند انتخاب و حذف  قرار می گیریم در واقع از حوزه فهم جمعی خارج 

و به ]سوی[ فردیت ]معمار[ می رویم....«

محسن وفامهر، معمار و مدرس 
دانشگاه ]درجه استادی[:

و  دریافت ها  عالیق،  با  انسان   ...«

باورهایش زندگی می کند و این ها هستند که شخصیت او را می سازند. 
و این طبیعت است که نقش تربیت کننده در انسان دارد، نقشی که 
اشتراک  نقطه  اما  است؛  متفاوت  موجودها  سایر  با  موجودی  هر  در 
همگان، انکشاف حقیقت است. کشف حقیقتی که در هاله هایی پیچیده 
شده است. خالقیت در اکتشاف است. انسان مسئول است که از آن 
رمزگشایی کند.... معماری انسان را می سازد و انسان معماری را. این 
میان رشته ای است.  دانش  دارند. معماری یک  بر هم  متقابل  اثر  دو، 
از ادبیات، هنر، موسیقی، شعر، تاریخ، فرهنگ و هزاران فاکتور دیگر 
استفاده می کند تا ظرفی بسازد که مظروفش انسان است. اگر کامل 
انسان  نیروی خالقیت  افق های دوردست،  نتواند در  و  نباشد  وافی  و 
در  انسانی  وقتی  به شکست خواهد شد.  بپروراند محکوم  در خود  را 
است.  گرفته  آرام  گوشه ای  در  جهانی  درواقع  است  نشسته  گوشه ای 
چون این انسان است که می تواند جهانی را در خودش تصور و خلق 
نماید. پس چگونه ممکن است جهانی را در یک ظرف محدود و ناقص 
جای دهیم و نامش را معماری بگذاریم. معماری متعالی باید روح این 
جهان را در خود تسخیر کند. درواقع وظیفه اصلی هنر معماری ساختن 
ظرفی است که قابلیت انسان را داشته باشد تا مظروفش باشد. معمار 
با استعانت از تاریخ و تمدن جامعه اش اثر معماری را خلق می کند تا 
خطیری  مسئولیت  معمار  پس  بسازد.  ظرفی  مخلوقات  اشرف  برای 
دارد. فقط با دانش آکادمیک نمی تواند دست به قلم ببرد. هنر در تمام 
ابعادش می تواند ظرفی را متجلی کند که انسان متعالی در آن جای 
بگیرد. معماری از تمام هنرها بهره می برد تا خصیصه ذاتی انسان را 
به منصه ظهور درآورد.... انسان همیشه در مسیر پیشرفت است. بشر 
نقطه آغاز و پایانی دارد که پایانش هم یک برانگیختن دوباره است. 
انسان ایرانی فرهنگ و تمدنی دارد که می تواند ابعاد متعالی وجودش 
را بروز دهد. معمار مسجد شیخ لطف ال با همین ابزار انسانی توانسته 
است مسیر دسترسی نور را از پشت قبله طراحی کند و با ظرافت های 
به  را  قبله  جهت  که  بزند  نقش  گنبد  زیر  در  را  طاووسی  هنری اش 
نمازگزار نشان دهد. سی و سه پل یک اثر هنری ـ محاسباتی است 
که مهندسی هیدرولوژی آن بسیار پیچیده است. معمار آن دوره به اثر 
هنری اش تسلط کامل داشته است. هم با محاسبات آشنا بوده هم با 
آب و خاک و اقلیم. پلی را ساخته است که نه تنها پیادگان و سواران 
از آن می گذرند بلکه به صورت خودکار عملیات محاسباتی تقسیم آب 
بین کشاورزان را صورت می دهد.... هیچ بخش نامه و قانونی نمی تواند 
سطح کار هنری معمار را ارتقا دهد. بلکه آموزش از ارکان تعالی هنر 
اوست. اگر در روش های آموزش معماری تجدید نظر داشته باشیم این 
از  بودند.  افتاد. معماران در گذشته خودشناس  اتفاق خواهد  امر مهم 
معمارانی سخن می گوییم که آثاری با قدمت هزارسال به جا گذاشته اند. 
آنها چگونه بوده است. آموزش سینه  ببینیم روش تربیتی  بهتر است 
به سینه در هر صنفی قابلیت و اهلیت می خواسته است. وقتی جوانی 
یکجا  را  نبود که همه هنر  فرهیخته ای می شداین گونه  معمار  شاگرد 
یک  روانی  و  روحی  اخالقی،  ذاتی،  قابیلت های  یدون شک  بیاموزد. 
یک  بگوییم  می توانیم  است.  می کرده  خلق  برایش  فوق العاده  انگیزه 
اتفاقی. شاگردی که برای هنر  گزینش مطلوب صورت می گرفت نه 

درک  در  می تواند  آن  مطالعه  که  آورده شده  نظران  با صاحب 
معاصرمان  ]خیلی[  معماری  در  هویت  مقوله  به  غالب  رویكرد 
مفید فایده و مصدر بازاندیشی خواهد بود، حتی اگر تنها یک 

سرنخ باشند۱.
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اوقات مشکلی  اغلب  کند.  را شاخص  باشند می تواند مجموعه  هم 
این است  دیده می شود،  نقاط جهان  ایران و سایر  در معماری  که 
از وجه کاربردی آن توجه  بیشتر  بنا  پیکرتراشی  به وجه  که معمار 
به  کمتر  و  می بیند  را  خودش  ساختمان  فقط  طراح  گویی  می کند. 

فضاهای پیرامونی توجه دارد....«.

و  معمار  کار،  نقره  عبدالحمید 
مدرس دانشگاه:

»... اگر در یک بحث کلی و تاریخی 
بخواهیم بدانیم که مشکل از کجاست 
- زیرا این مشکل اساسی یک مشکل تاریخی/اجتماعی است و صرفا 
یک رویکرد جزئی در یک حوزه ی خاص هنر و معماری نیست- این 
و  انسانی  علوم  به مسائل  است که غرب  رویکردی  از  ناشی  قضیه 
ماهیتا در گرایش های بین رشته ای مانند هنر و معماری دارد. در 
علوم  مباحث  جزو  دارند  معماران  و  هنرمندان  که  هایی  ایده  واقع 
در  ساختمان  کالبد  عنوان  به  که  فناوری  و  صنعت  و  است  انسانی 
قالب علوم تجربی مطرح می شود. رویکردی که در غرب از رنسانس 
از نظر تئوری معتقد  اینکه  با  انقالب صنعتی شد  شروع و منجر به 
بودند که مباحث فکری و فلسفی را نباید در علم و صنعت وارد کرد، 
منتهی این را به علوم انسانی و هنر و معماری و شهرسازی تامیم 
دادند. عمال رویکرد مادی گرا و رویکرد دنیا پرستانه را وارد حوزه هنر 
و معماری کردند، معماری تبدیل به صنعت ساختمان شد و دیگر هنر 
ساختمان در آنجا مفهومی نداشت و خود به خود با انقالب صنعتی، 
رشد و توسعه ساختمان و امکان ایجاد شکل و فرم های جدید را برای 
معماران به وجود آورد و هیچ محدودیتی از نظر جهت گیری فکری و 
فلسفی در کار نبود. عمال معماری تبدیل به بت های زیبایی در شهر 
شد و این که می گویند معماری دوران مدرنیست فرمالیستی است و 
صرفا به شکل ها و صورت ها اهمیت می دهد، ناشی از این رویکرد 
است؛ یعنی وقتی که مباحث انسانی و مباحث فلسفی از کالم الهی 
جدا شد و در اختیار افراد قرار گرفت و افراد نیز به صورت خودبنیاد، 
هر کس ایده های نسبی و جزئی خودش را مطلق می کرد و به قول 
معروف پیامبران را حذف کردند و هر هنرمند و معمار تبدیل به پیامبر 
شد و مانیفستی می نوشت و جریاني فرمالیستی را در معماری ادامه 
می داد. بنابراین قطعا این رویکرد با دیدگاه اسالمی که مبنای آن 
این است که فطرت انسان چیست و ایده های انسان از کجا ناشی 
ایده های مضمون چیست،  ایده های ممدوح چیست و  می شود و 
سنخیت ندارد. انسان هم نفس حیوانی و هم نفس عقالنی دارد، نفس 
حیوانی دنبال شهرت طلبی و مادی گرایی است و طبیعتا هنرمندی 
که از آن ایده ها پیروی می کند به دنبال شهرت و پول بیشتر است. 
معماری که بایستی وسیله باشد در اختیار انسان برای برآورده کردن 
نیازهای خود معمار و خواسته هایش تبدیل به هدف شد، معماری 

معماری انتخاب می شد در طول چندسال تمام ابعاد هنری و انسانی 
بود  و شاگردی عجین  استاد  روابط  آنقدر  فرا می گرفت.  را  معماری 
که گاهی شاگرد داماد استاد می شد. شاگرد تشنه هنری بود که در 
اوج کمال قرار داشت. وقتی به کار استاد نگاه می کرد با تمام ذرات 
وجودش هنر استادش را اقتباس می نمود. تفکر، حرکات، گفتار، ایده 
استادش می گردید.  و مجذوب  یکی می شد  درکل همه وجودش  و 
درنتیجه از کار استاد الهام می گرفت و بعد از چند دهه و گاهی بیشتر 

تازه می شد استاد....«.

حسین شیخ زین الدین، معمار:
سرمایه   بوده ام  معتقد  همیشه   ...«

جهان از جمله سرمایه کشورم، ثروت 
من است. گنج بزرگی دارم که بنابر موقعیت ها از آن استفاده می کنم. 
در دوره ای تصور می کردم می شود به صورت قاعده مند از این ثروت 
چون  نیستم  اعتنا  بی  کشورم  معماری  ثروت  به  واقع  در  برد.  بهره 
محصول تجربه های بزرگ است. منتها باید دید این ثروت که مانند 
نگینی است در انگشتری که مربوط به زمان حال است جای می گیرد 
شود.  بسته  کار  به  شکل  کدام  به  ثروت  این  است  و صالح  نه!  یا 
روابط عملکردی بین المللی بر ما حاکم است؛ دیگر مرزهای معماری 
مرزهای جغرافیایی نیستند که بگوییم معماری ایران،  فرانسه، تونس، 
بلژیک و غیره. مرزهای جغرافیا تحت الشعاع قرار گرفته اند. در حال 
زمان  به  بیشتر  معماری  دارد.  وسیع تر  معنایی  شدن  بومی  حاضر 
سنجیده می شود مثال معماری دهه 40، 50 و.... مجموعه تجربیات 
با  مکان  به  معمار  پایبندی  زیرا  می شوند  گذاشته  هم  کنار  زمانی 
اکولوژی تعیین می شود. بشریت آموختن از یکدیگر را یک فرصت 
بزرگ می داند. هر کسی هرچه به موضوع علمی مسلط تر باشد هم 
تعالی می یابد. پس جهان  بهره مالی بیشتری می برد و هم روحش 
همه  نمی کند.  محروم  آن  از  را  هیچ کس خودش  که  است  ثروتی 
این دلیل معماری  به  از تجربیات هم استفاده کنند.  مترصد هستند 
این معتقد نیستند که  المللی است که معماران به  یک فعالیت بین 
از تجربه های دیگران چون بومی نیست استفاده نکنند. از تجربه ها 
به  بومی شود. من هم  نوعی  به  به خودی خود  تا  استفاده می کنند 
عنوان یک معمار از مجموع تجربه های جهانی که شامل تجربه های 
کشورم نیز هست بهره می برم. دوره ای با تعصب و االن با عالقه و با 

توجه به شرایط و جوانب امر این کار را انجام می دهم....«.

علی اکبر صارمی، معمار:
»... در هر هنری مساله الهام گرفتن 
از آثار هنری گذشته چیزی نیست که 

خالف  اگر  گفت  و  کرد  استخدام  اصول  و  قاعده  آن  برای  بتوان 
مراتب را رعایت کنیم، آثارمان از جنس آثار فرهنگی گذشته انسان 
به  بارها  است.  احساسی  و  درونی  امر  یک  قضیه  این  شد.  خواهد 
آثار فرهنگی  به  نگاه کردن  ام که  دوستان و معماران جوان گفته 
می کند.  ایجاد  فرد  در  شدگی  لبریز  نوعی  تاریخ،  از  مانده  جا  به 
گاهی فردی آن قدر شعر مطالعه می کند که باالخره ذهنش لبریز 
می شود. ممکن است تراوشاتی هم داشته باشد. نمی توان گفت اگر 
فالن حرکت را انجام دهیم حتمًا به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. 
معماری فقط خواندن و عکس گرفتن نیست، باید به بناهای قدیمی 
رفت و دقایقی مقابل آنها نشست و از زوایای مختلف به آن خیره 
درک  قابل  تا  کرد  تمرکز  قدر  آن  کشیده،  آن  از  تصویری  شده، 
نظرم  به  دارند....  خود  دنبال  به  به  را  درک  مراقبه  و  تمرکز  شود. 
نمی توان اصولی ثابت را بیان کرد. در مورد »لویی کان« حتمًا آن 
جمله معروفش را که می گوید »go to the beginning« را 
به خاطر می آورید. می گوید برویم به نقطه شروعی که نقطه صفر 
است. نقطه صفر در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است او 
از نقطه صفر تاریخ معماری می گوید که نقطه صفر همان ایده فرم 
در مقابل طراحی است. اگر این جا فرم به معنای دیدگاه افالطونی 
باشد باید دید خانه ومدرسه و بناهای دیگر در اصل چگونه بوده اند. 
را در کارهایی »لویی کان« نشان داد که هنوز  این اصل خودش 
است  خاصی  دوران  برای  چون  ولی  آموخت  آن  از  می توان  هم 
ماجرای  است  کردنی تر  دنبال  که  آنچه  کرد.  تکرارش  نمی توان 

پایداری خیلی زیاد بناهای تاریخ است....
آن  در  انتزاع  مفهوم  که  معتقدم  مدرن  معماری  به  دلیل  این  به 
مطرح شد. خیلی برایم جذاب بود. نقاشی انتزاعی به شرق منسوب 
نیست  طبیعت  شبیه  باشد.  انتزاع  هم  ما  معماری  در  شاید  است. 
شبیه آدمیزاد هم نیست و در عین حال انتزاعی هم هست. همین 
هندسه های معماری، معرق و مقرنس ها انتزاع ذهن معمار است که 
می توان آن را به هنر مدرن ارتباط داد. معتقدم هنوز هم می توان 
در  برد.  بهره  اغتشاش هستیم،  دورانی که دچار  در  ویژه  به  آن  از 
فرم، مصالح، رنگ و کال درون و بیرون بنا آن قدر آشفتگی بصری 
آرامش بسیار خالی  و زیستی وجود دارد که جای یک معماری پر 
است. گاهی تالش می کنیم اما فرم ها در آخر پیچیده می شوند پس 
اگر  نمی شویم  موفق  تالشمان،  و  رغم  علی  مساوی  اوقات  خیلی 
و  قال  همه  این  و  شوند  آرام تر  شهرهایمان  شاید  باشد  این  هدف 

قیل نداشته باشند.
روند معماری دو بخش دارد. یک بخش آن تکنیک است. ما معماران 
نسل قدیم با دست و قلم کار می کنیم. در کتاب »گذر و درنگ« 
آمده است. رفتن و دیدن کارهای معماری  از کروکی هایم  بخشی 
از نزدیک بسیار کار ارزشمندی بود که به همراه دوستان و استاتید 
کاغذ  روی  ایده هایمان  می شد  موجب  کار  این  می گرفت.  صورت 
انگشتانش  که  کند  کار  قدر  آن  معمار  که  است  مهم  شود.  منتقل 
مهارت الزم ر ا کسب نمایند هنوز روش انتقال دیده های ذهنی از 
بخش  است.  ارزشمند  کاغذ  روی  به  قلم  و  دست  انگشتان  طریق 

دوم ذهنیت انسان است. وقتی معمار کارهای زیادی را مطالعه کند 
خلق  آثاری  می تواند  و  می شود  لبریز  ذهنش  باشد  پرکاری  اهل  و 
کند که منتقدین آن را تأیید نمایند. این یک منتقد هوشمند است 
مفاهیم  از  چیزی  آیا  بگوید  و  کند  نقد  را  معمار  کار  می تواند  که 

فرهنگ ایرانی درخود دارد یا نه...«.

نصرت اله مجلسی، معمار:
ایرانی  معماری  هویت  داستان    ...«
به دو شکل دیده می شود، یکی تکرار 
فرم ها که بنده آن را نمی پسندم؛ با این شیوه ایرانی کردن معماری 
مشکل دارم، مگر بحث پست مدرنیسم مطرح شود که داستان فرق 
خواهد کرد. داستان دوم این است که مفاهیم اصیل هویت معماری 
و  اقلیمی  شرایط  خاطر  به  ایرانی  معماری  بشناسیم.  را خوب  ایران 
مفهومی نسبت به معماری فرمی کمی درون گراتر است. برای مثال 
حیاط مرکزی داریم. ارتباط حیاط مرکزی با فضای بیرونی از طریق 
گذرگاه صورت می گیرد. فضای مرکزی نیز به خاطر تطابق با اقلیم 
ویژگی های خاص خود را دارد و سعی می کند فضای آسایشی بهتری 
از دوره قاجار  ایرانی صرف نظر  بدنه خارجی معماری  نماید.  فراهم 
که بسیار به تزئینات می پرداختند نسبت به عملکرد فضاهای درونی، 

نمود کمتری داشته است.... 
ارزش  نداریم  شک  المللی  بین  روابط  شدن  گیر  همه  وجود  ...با 
از امروز هم بارزتر  عناصر اصیل معماری خودی در سال های دور 
خواهد بود. اگر چه ایده های معماران همه نقاط دنیا را می توان در 
آثار آنها مطالعه کرد و از همه جای دنیا مصالح و تکنولوژی را به 
اقلیم در ذهن  تأثیر فرهنگ و  اما عناصر اصیل تحت  کشور آورد؛ 
معماری  هویت  همان  که  می کند  پیدا  را  خود  اصلی  شکل  معمار 
جامعه اش است. جای تردید فراوان است که نگاه ملی به معماری 
آثار  مطالعه  با  بگذارد.  جا  به  معماری  آثار  در  منفی  تأثیر  خودی، 
می تواند  معمار  ولی  کرد  تر  وسیع  را  دید  افق  می توان  المللی  بین 
به همین سرزمین هستم....  متعلق  را حفظ کند که من  اصل  این 
پیکره معماری این ویژگی را دارد که وقتی شما به فضای داخلی 
می کنید؛  برقرار  آن  با  عینی  زیستی،  ارتباطی  می شوید،  وارد  آن 
احساس  یک  به  را  جایش  چون  بینید  نمی  را  بیرونی  کالبد  دیگر 
جدید می دهد. نمود عینی یک اثر معماری چه از خارج و چه داخل 
صحبت  همیشه  گذشته  معماری  در  است.  فیزیکی  عناصر  با  آن 
دلگشایی  و  است. صفا  القا شده  به مخاطب  که  است  احساسی  از 
را  فضا،  یک  بودن  پرور  روح  اصطالح  به  بودن،  خفه  و  گرفته  یا 
به  معماری  فضاهای  که  احساسی  می شنیدیم.  بسیار  گذشته  در 
مخاطب منتقل می کند خود داستانی دارد. دیدن پیکره بیرونی آن 
اگر مکمل و تقویت کننده  این دو  هم روایتی دیگر است. ترکیب 
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تبدیل به بتي شد که خودش اصالت ذاتی پیدا کرد.... در دوره هاي 
بعدي مانند پست مدرنیسم انتقادهای خوبی به مدرنیسم می شد زیرا 
احساس می کردند خصلتا آن نوع رویکرد، رویکرد صحیحی نیست، 
بریده  از وحی  و  ندارند  ارتباطی  الهی  با کالم  متاسفانه  آنها  منتهی 
روند.  می  بیراه  و  تناقض شده  دچار  ه حل  را  ارائه  در  بنابراین  اند، 
و  بود  شده  حساب  صنعتی  نظر  از  ساختمان  معماری  مدرنیسم،  در 
خواستند  وقتی  متاسفانه  ولی  کردند  ایجاد  را  خوبی  های  ساختمان 
به مسائل معنوی بپردازند از راه خودش وارد نشدند و یک نوع هنر 
عالم  با  ارتباطی  هیچ  باطنا  ولی  بود  معنوی  ظاهرا  که  که  انتزاعی 
معنا و نیازهای حقیقی انسان ها نداشت به وجود آمد و آن رویکرد، 
فرانوگرایی است که در حوزه ی معماری به آن پست مدرنیسم می 
گوییم. یا این که به طور مثال بحث هرمنوتیک را مطرح می کنند 
و تفسیر و تعبیر یک اثر هنری را در حالی که ما در دیدگاه اسالمی 
همین بحث را داریم. اصوال هنر تجلی یک معنا و مفهومی است و 
تا تفسیر و تعبیر نشود انسان نمی تواند یک اثر هنری را درک کند. 
ولی آنها به جای این که تفسیر و تعبیرشان متن محور باشد و ببینند 
هنرمند چه مفهومی را درک کرده است و آن مفهوم را در این کالم 
یا اثر هنری تجلی داده است هنرمناتیک مخاطب محور یا هنرمند 
اینکه  بدون  را  خودش  ذهنی  خاطرات  مخاطب  یعنی  است.  محور 
متوجه باشد که این متن چه معنا و مفهومی دارد تفسیر و تعبیر می 
کرد و استفاده از متن یا یک اثر هنری یک حالت سورئالیستی پیدا 
از  یا قرائت های مختلف  نتیجه ی آن که کثرت گرایی  کرده بود. 
است  فرهنگی  از مسائل  ها  انسان  تعامل  از قطع شدن  ناشی  متن 
زیرا از یک طرف می گویند مرگ مولف یا هنرمند هیچ تاثیری بر 
اثرش نمی گذارد و او خاطرات خودش را باز خوانی کرده است و از 
یک طرف می گویند هرمنوتیک یعنی مخاطب محور، و مخاطب هم 
ذهنیات خودش را بازخوانی می کند و در اینجا تعاملی بین هنرمند 
و اثر و مخاطب وجود ندارد به این ترتیب وقتی بنا شد که هر کس 
خاطرات خودش را تداعی کند و اثر نیز هیچ نتیجه ایی ندارد و انسان 
ها عقل جزئی تجربی دارند و عقل کل نیستند و تمام نیازهای تکامل 
عقل  و  الهی  از طریق کالم  فقط  این  و  کنند  نمی  درک  را  انسان 
الهی  نور  تا  ماده  از  را  انسان  تکامل  بستر  توانیم  است که می  کل 
پیگیری کنیم و زمانی که می بینیم اینها تعریف نشده اند عمال می 
بینید که آثار معماری تبدیل به بت سازی شده است و هر هنرمند 
یک سامری است. هر کس سعی می کند نفسانیات خودش را در اثر 
هنری تجلی دهد نه روح الهی خودش را، بنابراین در بحث ما قبل 
از این که هویت ایرانی- اسالمی را بخواهیم درک کنیم باید بدانیم 
که در چه فضای جهانی به سر می بریم زیرا مدارس و دانشکده های 
ما دانشکده هایی هستند که برنامه های غربی را ترجمه کرده اند و 
تدریس می کنند بنابراین معماران ما چنین رویکردی را دارند. شما 
اشاره کردید که که معماری ایرانی- اسالمی نیازی است که خیلی 
ها به ان اشاره می کنند، این نیاز یک نیاز مقطعی نیست، یک نیاز 
در  و شهرسازی  معماری  و  هنر  کلی  گیری  و جهت  است  تاریخی 
غرب تحت تاثیر بنیان های فکری غرب کامال رویکرد جزئی و مادی 

گرا دارد و حداکثر صنعت ساختمان را برای ما باز خوانی و باز تولید 
میکند در حالی که در فرهنگ های انبیا همه چیز وسیله است برای 
تکامل انسان، کل دنیا نیز وسیله است برای تکامل انسان، معماری 
و شهرسازی هم در واقع به همین تعبیر مورد توجه قرار می گیرد، 
ایران در حوزه معماری و  انقالب اسالمی  این اگر بگوییم که  بنابر 
شهرسازی چه حرفی برای گفتن دارد نسبت به آن چه که امروز در 
جهان اتفاق می افتد این است که بتوانیم این رویکرد جهان معاصر را 
تغییر دهیم یعنی در معماری و هنر به جای این که هنرمند خود بنیاد 
شود باید تعریف جدیدی از معماری ارائه دهیم که این تعریف انسانی 
و اسالمی باشد و در جهت تامین نیازهای فطری انسان ها ظهور پیدا 
کند. من به شما تبریک می گویم که این نیاز اساسی را درک کردید 
و انشال دنبال آن هستید که مبانی و ارزش های آن شناخته شود 
و در کارهای آموزش و پرورش که حوزه ی بسیار وسیعی است به 

کار گرفته شود.... 
زمانی که با دانشجویان معماری بحث می کنیم می گوییم درحوزه 
بدانیم  تا  باشیم  داشته  آن  از  درستی  تعریف  یک  باید  هنر  یا  علم 
از  به طور مثال  باید حرکت کند.  که در چه مبنا و اصول و جهتی 
می  مطرح  را  تعریفی  چنین  یک  معماری  ایرانی-اسالمی  معماری 
با بهره برداری  انسان ها  کنیم: »معماری ساماندهی فضای زیست 
با  متناسب  مصنوعی  و  طبیعی  عناصر  و  اجزا  از  عادالنه  و  عالمانه 
نیازهای متنوع مادی و روحی انسان ها و در جهت کمال آن هاست«. 
اگر کل این تعریف را بررسی کرده و مبانی و اصول و جهت گیری 
آن را بررسی کنیم و سپس به جزء آن بپردازیم به طور مثال در مورد 
مدرسه نیز صحبت کنیم آن وقت شما می توانید نتایجی را که مد 
نظرتان است را برداشت کنید. ساماندهی فضای زیست انسان: اصوال 
سامانه به چیزی می گویند که اجزای متکثری دارد و این اجزا باید 
قدم  واحد  در جهت یک هدف  و  وهم جهت شوند  باهم هماهنگ 
بردارند. معماری یک چنین چیزی است، شاید شما هزاران جزء را به 
کار می گیرید تا این ها بتوانند فضای زیست انسان را تامین کنند. در 
معماری فقط حجم و نما و پیکر آن مطرح نیست، چیزی که شما می 
سازید برای آن فضایی است که انسان در آن قرار می گیرد و تمام 
این ها به اعتبار فضا اهمیت پیدا می کنند نما و حجم و تکنولوژی 
ساخت و نورپردازی ساختمان برای فضایی است که می خواهید از 
آن استفاده کنند. پیکره دیگر اصل نیست و تبدیل به قطب می شود، 
اگر فقط پیکرآن مد نظر قرار گیرد تبدیل به بت شده است. معمار 
می خواهد یک فرم زیبا داشته باشد در حالی که اساس آن، فضایی 
است که کاربران می خواهند از آن استفاده کنند. معمار یک چیزی را 
می سازد و چندین سال عده ایی می خواهند از یک عملکرد خاص 
استفاده کنند وباید این عملکرد مناسب آن فضا باشد. پس در اولین 
بعد این تعریف باید تمام اجزا و عناصر معماری برای فضای زیستی 
انسان ها مناسب باشد و به اعتبار آن فضای زیست تعریف و داوری 
برداری  بهره  با  خاص  طور  به  گیرند.  می  قرار  یابی  ارزش  مورد  و 
عالمانه و عادالنه از اجزای طبیعی یا مصنوعی، آن چه معماری به 
کار می برد از اجزا و عناصر طبیعی است، این اجزا و عناصر را باید 

کامال بشناسیم به طور مثال هر سنگ یا فلزی چه خاصیتی دارد و 
در کجا و به چه میزان باید استفاده شود و عالمانه به این جهت است 
که معماری اول یک صنعت و مهندسی است بحث سرانه ها و ابعاد و 
مقیاس و قاومت ها و... مطرح می شود. یعنی دستاوردهای مهندسی 
از هنر ساختمان  توانیم  باید کامال رعایت شود و ما نمی  ساختمان 
ایران اسالمی صحبت کنیم در حالی که به علوم تجربی و مهندسی 
ساختمان و اقتصاد ساختمان و... بی توجه باشیم. »عادالنه« هم به 
این جهت است که هر چیزی برای جای مناسب به کار برده شود، در 
ابتدا هم نمی گوییم چه چیز زشت است و چه چیز زیبا است، در ابتدا 
می گوییم همه چز زیبا است زیرا خداوند خلق کرده است اما زیبایی 
طبیعت برای چیست؟ زیرا همه چیز در جای خودش قرار دارد و اگر 
همه اش یکنواخت بود زشت می شد همین تنوع و این که هر چیزی 
بالعدل  فرماید:  امام صادق )ع( می  زیباست.  در جای خودش است 
قامت السماوات و االرض – با عدالت زمین و آسمان برپا شد و ما اگر 
می خواهیم خالقیتمان، خالقیت الهی باشد باید عادالنه کار کنیم، 
به طور مثال مصرف اضافی نداشته باشیم، سرانه ها را رعایت کنیم و 
مواد و مصالح را در جای خودش استفاده کنیم . مطلب سوم این است 
که همه اینها وسیله است متناسب با نیازهای متنوع مادی و روحی 
انسان ها که طبیعتا همه این ها فضای زیستی انسان را به وجود مي 
آورد زیرا انسان ها نیازهای متنوعی دارند چه از نظر مادی و روحی 
مانند ورزشگاه، پارک ، مدرسه و....که هر معماری باید متناسب با این 
نیازها سامان پیدا کند و این مقوله فقط مادی نیست زیرا شما در این 
فضایی که نشستید حرارت و نورگیر و منظر مناسبی را می خواهید 
که جنبه مادی آن است در عین حال نیاز به آرامشر روحی و صفای 
باطنی فضا را احساس کنید. فرض کنید در کالسی که دروس نظری 
و فلسفی تدریس می شود یک نوع تعامل بین استاد و دانشجو نیاز 
است برقرارشود و زمان تدریس دروس کارگاهی یک تعامل دیگری 
نیاز است. نیازهای روحی نیز در هر فضا با دیگری تفاوت می کند 
زیرا شما در پارک یک نوع نیاز روحی را باید تامین کنید و در مسجد 
به نحوی دیگر و باهم تفاوت می کند. بنابراین هدف معماری و هدف 
معماران باید این باشد که بدانند مخاطبشان کیست و نیاز هایی را که 
می خواهند را درست و در جای خودش برآورد کنند و اندازه و کیفیت 
انسان  اینها بهانه است برای تکامل  باز همه  الزم را داشته باشد و 
و دارای جهت گیری از ظاهر به باطن و از صورت به معنا است و 
در یک کلمه اصل حاکم بر معماری ایرانی- اسالمی چیست؟ بستر 
سازی سیر انسان از ظاهر به باطن و از صورت به معنا، از کثرت به 
وحدت، و این مباحثی است که در ادبیات عرفانی ما به آن اشاره شده 
است. معماری یک هنر است و باید ظاهر آن تجلی آن معنا باشد، 
همان طور که طبیعت به این صورت است و خداوند نیز طبیعت را به 
صورت آیه ای خلق کرده است. آیاتنا وسنریهم آیاتنا فی االفاق و فی 
انفسهم. اگر همین پروسه را در نظر بگیریم، این تعریف از معماری 
باعث می شود که یک معمار بداند که ایده هایش را از کجا می آورد، 
ایده های معمار  بنابراین  ایده ها هستند که فرم را می سازند،  این 
باید عالمانه و عادالنه باشد و در جهت تکامل انسان گام بردارند و 

نیازهای مادی و روحی انسان را درک کرده تا بتوانند فرم و شکلی را 
به وجود آورد که همه مسائل در آن رعایت شده باشد. پس در این جا 
دو بحث مطرح می شود که معمار، یکي خودش را درست نکرده باشد 
و مسیر تکاملی اش را درست نشناسد و دیگري طبیعت و نیازهای 
باشد. چه در  ایده خوبی داشته  انسان را درست نشناسد، نمی تواند 
علوم تجربی و چه در طبیعت و چه مفاهیم روحی و معنوی، تا هنرمند 
یا معمار در درون خودش تکامل معنوی پیدا نکرده باشد و هنوز در 
نفس حیوانی خودش مانده باشد به دنبال منافع و خودنمایی خودش 
است؛ والنفس اماره بالسوء، فقط به سوء میل دارد و به علم میل ندارد. 
این نفس راضیه مرضیه، نفس عقالنی، نفس مطمئنه هستند که به 
علم رسیده و آن می تواند در ذهن ایده های خوب ایجاد کند. مساله 
دوم استعداد است خیلی وقت ها کسی می تواند عارف خوبی باشد 
ولی معمار خوبی نباشد، استعداد هر کاری در انسان ها متفاوت است 
و بنابراین اگر کسی می خواهد معمارخوب باشد باید هم دارای علم 
باید دراین جهت  باشد.دانشکده های ما به خصوص  و هم استعداد 
علمی  واقعی  نیازهای  آن  و  دهند  انجام  درستی  های  ریزی  برنامه 
دانشجویان را در اختیارشان قرار دهند و هم تکامل روحی و معنوی 
برایشان ایجاد کنند، انسان دوست و انسان شناس شوند وزمانی که 
برای یک دانش آموز مهد کودک یا راهنمایی طراحی کنند این قدرت 
را داشته باشند که نیازها آن کودک را درک کنند و.... استعداد فردی 
ایده های خوب را در شکل های مناسب پیاده  بتوان  تا  الزم است 
کرد. گاه به گذشته را نباید مطلق کرد، زیرا آنچه که در گذشته ما 
اتفاق افتاده نسبی است و اصول حاکم بر هنر و معماری اصول ثابتی 
است زیرا اصول حاکم بر هستی ثابت است. انسان کیست و چیست 
و مسیر تکاملش چیست؟ به دست من و شما نیست، کسی که خلق 
کرده است می داند چیست. این اصول مفهومی است و هنگامی که 
این اصول در شرایط زمانی و مکانی و زمانی خاص پیاده می شود 
به صورت نسبی در می آیدغ به طور مثال اسالم مطلق است زیرا 
»تبیان کل شی و تشبیه عالم تکوین« است و واقعیت موجود را قرآن 
تشبیه کرده و چیزی اضافه و کم نگفته است. این اصول ثابت است 
ای که هر کس  و درجه  نسبی هستند  انسان های  اما مسلمان ها 
را  سنتی  معماری  ما  پس  است.  متفاوت  رسیده  اسالم  از  درک  به 
نباید مطلق کنیم، معماری سنتی تجلی آن اصول نسبی است که در 
وجوهی موفق و در وجوهی دیگر کمتر موفق بوده است. در نتیجه 
اصول ثابتند و آثار نسبی هستند. اگر معماری سنتی را به صورت کلی 
بررسی کنیم طبیعتا بهره برداری زیادی از فرهنگ و مفاهیم اسالمی 
در آن موجود دارد، منتهی بر حسب این که چه امکاناتی را در اختیار 
ما قرار می دهد، یک معماری خوب و دیگری نسبتا خوب است. آن 
چه که به طور کلی نسبت به معماری گذشته ی ما می توان گفت 
اواخر قاجار مفاهیم را نسبتا  تا  این است که معماری گذشته ی ما 
حفظ کرد اما از نظر تکنولوژی و علم روز و فناوری و زیرساخت های 
شهرسازی و... بسیار عقب افتاده وعقب نگه داشته شده بود. بنابراین 
مفاهیم اصیل هستند اما کالبدها کهنه و عقب مانده و ما نباید به آنها 
از دست  را که  انقالب آن مفاهیم  تا  باشیم. در دوره پهلوی  راضی 
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دادند و ظاهر نیز از دست رفت و پیشرفت صنعتی هم در کار نبود و بد 
اندر بدتر شد. در حال حاضر باید در هر دو بعد تجدید نظر کنیم و یک 
بازسازی عمیق و اساسی از خود دانشکده های معماری شروع شود و 
به تدریج نتایجش در دفاتر مهندسان مشاور و ارگان های دولتی که 
دست اندر کار ساخت و ساز هستند به دست آید. یک باز نگری روی 
مفاهیم و اصول باید داشته باشیم، زیرا در حال حاضر برنامه هاي ما 
ترجمه برنامه های غربی است و اساتید هنوز همان ها را تدریس می 
کنند و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری محتوای دورس علوم 
انسانی باید عوض شود و اسالمی شود و در گرایش های بین رشته 
ای نیز در فلسفه هنر و زیبایی شناسی و فلسفه معماری مطرح است 
و هم اصول بازخوانی شود و هم از نظر صنعتی و تکنولوژی مواد و 

مصالح نو را با بیان جدید به کار ببریم....«.
 

مدرس  و  معمار  نوایِی،  کامبیز 
دانشگاه:

معماری  در  برنامه ریزی  به   ...«
می گویند  که  کسانی  با  و  معتقدم 

Abstract:
  Architectural responsibility includes a ration-
al procedure of integration under the effects of 
characteristic attitude; this procedure is deeply 
refers to the inspirational approach. By this defi-
nition, we are forming a road map of identifica-
tion.
The author has got the experience of more than 
one decade in the field of architectural journal-
ism and eventually the communication with the 
active figures in the mentioned field. This expe-

Some Clues about Architectural 
Identity 

rience causes a judgmental/critical behavior by 
observing the architectural capability develop-
ment through their professional background.
You may find the digest of some interviews which 
has been done by the author with some of the 
most influencing architects and academics which 
technically reflects their approach toward the 
Identity of architecture in Iranian contemporary 
architecture and urban design. We call “some 
clues about architectural identity”.

آنها در عمل هم  برنامه ریزی می کنند مخالفم، چون  حین طراحی 
این کار را انجام نمی دهند. از این مرحله آمادگی هم به طرح خوب 
است.   رفتن  پیش  قدم  به  قدم  معنای  به  طراحی  بلکه  نمی رسیم. 
روند طراحی به این شکل است که معمار »صورتی« اختیار می کند 
که متضمن تمام ضوابط و توصیه هایی است که از قبل می داند. هر 
بیان می کند. هرچه مجرب تر  را  ایده هایش  و مجربی  معمار خوب 
اثر  روشن تر،  بیان طرحش  و  بود  بیشتر خواهد  او  کلی نگری  باشد 
معماران بزرگ نشان دهنده ی این نوع روند طراحی است. معماران 
آن  با  و  می شناسند  خوب  را  خود  رویای  که  هستند  کسانی  خوب 
زندگی می کنند پس به شکل های مختلف هم خیلی خوب بیانشان 
می کنند. معماران بزرگ رویاهای خود را به کلمات ترجمه کردند. 
همان  کلی  تصویر  در  است.  تفصیل  به  اجمال  بدون  بعدی  قدم 
به  معمار  است  ممکن  گاهی  البته  است.  ارگانیکی  مراتب  سلسله 
نیست.  سیستماتیک  هم  خیلی  چون  شود  سرگرم  هم  جزئیات 
عمل  و  گفته اند  سخن  اندیشیده اند،  چنین  بزرگ  معماران  کل  در 
این  امری  هر  طبیعتًا  نیست  معماری  مختص  روند  این  کرده اند. 
گونه لحاظ می شود. روند »اجمال به تفصیل« در هر هنری اتفاق 
می افتد. اما از آن جا که در دنیای نو مدرن اساس بر لجبازی است 
بگویند  عده ای  و  شود  گرفته  سخره  به  سخنان  این  است  ممکن 
تاریخ نشان می دهد  اما تصور می کنم آن چه  دیگر مد روز نیست 

این است که همیشه همین گونه بوده و خواهد بود....«.

* Bahram Hooshyar Yousefi: PhD (Dr.techn), M.Arch, MPM The Vienna University of 
Technology
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