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ﺻﻔﺤﻪ113-122 :

ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻌﻤﺎری؛ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻮﯾﺖ در دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ،ﻣـﺪرن
*

و ﻓﺮاﻣﺪرن

****

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﻬﺪویﻧﮋاد** دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺎن*** ﻧﺪا ﺧﺎﮐﺴﺎر

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘـﺎﻟﻪ89/3/30 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ89/10/20 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﻮﯾﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺿﺮورت دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واژﮔﺎﻧﯽ آن ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾﺖ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻪ روش ﺗﻔﺴﯿﺮی ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ـ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺘﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻃﯽ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ،ﻣﺪرن و ﻓﺮاﻣﺪرن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻤﺎری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻧﺤﻮه ﺗﺠﻠﯽ
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻃﯽ ﺳﻪ دوره ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ،ﻣﻌﻨﺎی
ﻫﻮﯾﺖ در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻃﯽ دوره ﻫﺎ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد.

واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
ﻫﻮﯾﺖ ،ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرن ،ﻣﺪرن ،ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻌﻤﺎری
* اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻧﺪا ﺧﺎﮐﺴﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
** اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان)ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت( E-mail: mahdavinejad@modares.ac.ir
E-mail:bemanian@modares.ac.ir
*** داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
**** داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان E-mail: khaksarneda@gmail.com
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ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻄﻮر ﺧﺎص روی داد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن
دادهاﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﯿﺸﺘﺮ رخ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﮔﺴﺴﺘﯽ در روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
از دوران ﻣﺪرن ﺑﺎ ورود دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺘﻌﺪد ،اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﻣﻌﺮف وﯾﮋﮔﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ دﺷﻮار ﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎء ﻫﻮﯾﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻫﻮﯾﺖ« ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .از دوران ﻣﺪرن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﺎﻟﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶروی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺮار دارد .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻈﯿﺮ :ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻫﻮﯾﺖ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﺎری
ﺑﺎﻫﻮﯾﺖ را در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻞ داده و ﻣﯽدﻫﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﮔﺎﻣﯽ
در ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺳﻌﺖ ﭼﺎﻟﺶ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮال ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﻌﻨﺎی »ﻫﻮﯾﺖ« در دوران ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺪرن و ﻓﺮاﻣﺪرن
ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟ ﺗﺠﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراداﯾﻢ »آزادﭘﮋوﻫﺸﯽ« ،از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
»ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ـ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای« ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﺷﮑﻞ » (1ﺗﻔﺴﯿﺮیـ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮﻧﺎت
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﻮد.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﻫﻮﯾﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ در ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﻫﻮﯾﺖ در
ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﺿﺮورت ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اول و دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪر
ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
آن ﺷﺪهاﻧﺪ.
در دوران ﻣﺪرن ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼبﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻢﺷﮑﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﻦ از ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪاﯾﯽ ،ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺤﺾ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺑﺰاری را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد .از
اﯾﻦ رو ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻋﻤﻠﮑﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ راﯾﺞ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎداری داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم از

ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ).(Groat etal., 2002, 135-173

ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

ﺷﮑﻞ 1ـ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻨﺘﺎج
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ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﯿﺎت و روح ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ،ﺷﻬﺮ ،ﺑﻨﺎ و ﯾﺎ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ )اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر،1381،
 .(457واﻟﺘﺮ ﺑﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن و ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺣﺲ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد )ﻗﻄﺒﯽ .(81 ،1387 ،ﮐﺎﻟﻦ
ﺑﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺗﻔﺎوت ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .او ﻫﻮﯾﺖ را ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدی ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﺷﻬﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮه در آوردن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن( .از ﻧﻈﺮ راﭘﺎﭘﻮرت ﻫﻮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﯿﺰ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻨﺼﺮی
از ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن( .راﭘﺎﭘﻮرت در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻮﯾﺖ راه ﺣﻞ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻧﻮع اﺑﺮاز ﻫﻮﯾﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ
داده ﺷﻮﻧﺪ )ﻓﻦ ﻣﺎﯾﺲ:(167 ،1384 ،
 -1ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ :ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ و
ﺗﻨﻬﺎ آﮔﺎﻫﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
 -2ﻫﻮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﻧﻤﻮدﻫﺎی اﯾﻦ اﺑﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ،ﻣﮑﺮر و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دارا ﺑﻮدن ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻔﺎوت ﺑﺮونﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﺷﺘﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ درونﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا
داراﺑﻮدن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ دو ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻔﺎوت و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت،
ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ
ﺷﻬﺮ در ﻋﯿﻦ ﺗﺪاوم زﻣﺎﻧﯽ ،در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد )ﻣﯿﺮ ﻣﻘﺘﺪاﺋﯽ .(35 ،1383 ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق ﺳﻪ ﻣﻌﯿﺎر
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ـ ﺗﻤﺎﯾﺰ از ﻏﯿﺮ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدی ،ﺗﺪاوم و ﺗﺤﻮل و وﺣﺪت
در ﮐﺜﺮت ـ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ،ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻤﺎﯾﺰ از ﻏﯿﺮ و
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدی اﺻﻞ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و دو ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻌﺪی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﻌﯿﺎر ،وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺪاوم و ﺗﺤﻮل
ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﮏ ﺑﻨﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ وﺣﺪﺗﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺜﺮت اﺟﺰاء ﻣﺘﻔﺎوت آن
ﺑﻮده و وﯾﮋﮔﯽ وﺣﺪت در ﮐﺜﺮت ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی
ﻫﻮﯾﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻟﻐﺖ دﻫﺨﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺸﺨﺺ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﺎن ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ) دﻫﺨﺪا . (349 ،1334 ،در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻋﻤﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯽء ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت
ﺟﻮﻫﺮی وی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻮﯾﺖ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ذات ،ﻫﺴﺘﯽ و
وﺟﻮد و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻋﻤﯿﺪ .(1984 ،1363 ،در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ
ﻫـﻮﯾﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد -1 :ذات ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ؛  -2ﻫﺴﺘﯽ ،وﺟﻮد؛
 -3آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺸﻮد )ﻣﻌﯿﻦ ،(5228 ،1371 ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻓﺮد از دﯾﮕﺮی ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﻫﻮﯾﺖ در ﺧﻼء ﻣﻄﺮح
ﻧﻤﯽﮔﺮدد اﻟﺰاﻣﺎً ﯾﮏ ﺧﻮد وﺟﻮد دارد و ﯾﮏ ﻏﯿﺮ و ﮔﺮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )ﻣﯿﺮ ﻣﻘﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺎردان .(32 ،1383 ،آﮐﺴﻔﻮرد از ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﯿﺴﺘﯽ و ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(Oxford, 2008

ﻫﻮﯾﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان
ﻫﻮﯾﺖ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان :اﺳﺘﻮرات ﻫﺎل ﻫﻮﯾﺖ را ﯾﮏ
روﻧﺪ در ﺣﺎل ﺷﺪن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ
)ﻗﻄﺒﯽ .(81 ،1387 ،ﻫﻮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮد از اﻓﺮاد ،ﺷﯽء از اﺷﯿﺎء و
ﮔﺮوه از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭼﺎرﻟﺰ ﺟﻨﮑﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:
»ﻫﻮﯾﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺷﯿﺎ و اﻓﺮاد و ﻣﺮﺗﺒﻂﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ) «.ﺗﺎﺟﯿﮏ .(2-11 ،1384 ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای
ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺸﻤﻮﻻت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﻪ
ورود ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪن در ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ رﯾﺸﻪ دارد ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ وودوارد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ و ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﻣﯿﺮ ﻣﻘﺘﺪاﺋﯽ .(32 ،1383 ،از اﯾﻦ رو ﻟﻐﺖ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﺴﺘﻠﺰم درک دو ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ؛ دو ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺗﮑﻤﯿﻞﮐﻨﻨﺪۀ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺷﺒﺎﻫﺖ
درونﮔﺮوﻫﯽ در ﻋﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮونﮔﺮوﻫﯽ .اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ
ﺑﻮدن در ﻋﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و ﻣﯽﺗﻮان آن را »ﺗﻤﺎﯾﺰ از ﻏﯿﺮ
و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدی« داﻧﺴﺖ )ﻫﻤﺎن( .ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از اﺷﯿﺎء و ﺗﻔﺎوﺗﺶ را از ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .از
اﯾﻦ رو ﻫﻮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه در ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﺎوت و
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻮﯾﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎران و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزان :ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر،
ﻫﻮﯾﺖ را ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم در ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ،

راﺑﻄﻪ ﻫﻮﯾﺖ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺑﺪﻋﺖ
راﺑﻄﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﻘﻠﯿﺪ :در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺤﺚ از ﻫﻮﯾﺖ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ از
آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ اﺷﮑﺎل و
ﻓﺮمﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ و ﺟﺴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺰ واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ
را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ )ﻧﻘﯽ زاده .(90 ،1379 ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ) (457 ،1381دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ در ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدن و ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
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دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﻬﺪویﻧﮋاد ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺎن ،ﻧﺪا ﺧﺎﮐﺴﺎر

ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از
زﻣﺎن و روح زﻣﺎﻧﻪ از ﺿﺮورت وﺟﻮدی آن اﺳﺖ.

اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻫﮕﻞ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ دوﺑﺎره ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ دو ﺑﺎر روی ﻣﯽدﻫﺪ:
ﺑﺎر اول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاژﯾﮏ و ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯿﮏ و ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺸﯽ
ﺑﺮای ﺗﮑﺮار آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) «.آﺷﻮری .(84 ،1384 ،ﺑﻌﻼوه ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﻨﺖ در آﺛﺎر
ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﮑﺮار و ﺗﻘﻠﯿﺪ آﺛﺎرﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻘﯽ
زاده .(90 ،1379 ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ادوارد ﺳﻌﯿﺪ ﭘﺮﺳﺶ از ﻫﻮﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﺧﻮد
ﻣﺎﻧﺪن« اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪن« )ﻣﻬﺪوی ﻧﮋاد» .(10 ،1383،ﻫﻤﺎن«
ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ »ﺧﻮد« در زﻣﺎن
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﯽ آن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد )رﺣﯿﻢ زاده.(261-273 ،1379 ،

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻮﯾﺖ در ﺳﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﻫﻮﯾﺖ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﻐﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻃﯽ ﺳﻪ دوره
زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرن ،دوران ﻣﺪرن و ﭘﺲ از ﻣﺪرن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ
اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ در ﺑﻨﺎ را ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﺸﺎن در
ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻪ دوره ﻣﻌﻨﺎدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دوران ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرن
ﻫﻮﯾﺖ در روزﮔﺎر ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرن :ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾـﺖ در دوران

راﺑﻄﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ﺑﺪﻋﺖ :در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ
ﻧﻮآوری ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻻزﻣﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ» .ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی اﺻﯿﻞ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن و
ﻧﯿﺰ ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺪنﻫﺎ وارد ﺷﺪه و ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﺎ
ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« )ﻧﻘﯽ زاده .(90 ،1379 ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آراء و ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺑﺨﺸﯿﺪن آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻣﺪاوم ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ دارد .ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ و اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ آرﻣﺎن ﻫﺎ و اﻫﺪاف
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺑﺎورﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺸﺨﺺ و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﯽ ﺟﺰ
ﺣﻘﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )ﻫﻤﺎن  .(89 ،ﻧﻮآوری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻧﻮآوری آﻧﮕﺎه از ﺟﻨﺲ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪ زاده
ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﮑﻤﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ
آن ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻮع ﺑﺪﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺣﺠﺖ (66 ،1384 ،و ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از اﯾﻦ رو ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﺠﺪد ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺻﻼﺑﺖ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد .ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺮاب ﯾﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﮐﻬﻨﻪﺑﻮدن و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﺮف ﻧﻮ ﺑﻮدن ،ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد
)ﻧﻮﺣﯽ» .(609 ،1374 ،ﺗﺪاوم« ارزشﻫﺎی ﺧﻮدی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﻋﺪم اﻧﻘﻄﺎع ،در ﻋﯿﻦ ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ از
آن ﺑﻪ »ﺗﺤﻮل« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،در راﺳﺘﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی
را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ )ﻣﯿﺮ ﻣﻘﺘﺪاﺋﯽ .(29 ،1383 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻪ
ﺻﺮف ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮدن .ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و زﻣﺎن ﺣﺎل را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻮﯾﺖ،

ﭘﯿﺶازﻣﺪرن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺶ
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺟﻮ ﻏﺎﻟﺐ اﯾـﻦ دوران ﺟـﻮ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از آن ﺑـﻪ
»ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ« )ﻗﺒﺎدﯾﺎن (24 ،1383 ،ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ در اﯾﻦ
دوران ﻫﻮﯾﺖ آدﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺘﺪر و از ﭘـﯿﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و آﺋﯿﻨﯽ و اﺳﻄﻮرهاﯾﯽ ﺑـﻮد )ﻗﻄﺒـﯽ .(79 ،1387 ،اﻧـﺴﺎن
ﭘﯿﺶازﻣﺪرن از اﺻﻮﻟﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳـﻮی ﭘﺮوردﮔـﺎرش ﺻـﺎدر
ﺷﺪه و از ﺳﻮی ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑـﻮد )ﺣﺠـﺖ .(58 ،1384 ،از
اﯾﻦ رو در اﯾﻦ دوران ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و اﻧﺴﺎن در ﭘـﯽ
»ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﻟﻬﯽ« )ﻫﻤﺎن (60 ،ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﻮده و از اﺻﻮل اﻟﻬﯽ
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ در اﯾﻦ دوران واﺣﺪ و اﻟﻬﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ و
ﻋﺎﻟﻢ ﭘﯿﺶازﻣﺪرن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓـﺖ ﮐـﻪ از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻋﺎﻟﻢ وﺣﺪتﮔﺮا ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرن :ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾﺖ در
ﻣﻌﻤﺎری ﭘﯿﺶازﻣﺪرن ﺑﻪ ﺗﺒﻊ روزﮔﺎر آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎراﯾﯽ ،ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ )ﺣﺠﺖ.(65 ،1382 ،
ﻣﻌﻤﺎری در اﯾﻦ دوره ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران در اﻣﺘﺪاد و در ﮔﺮد
آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺣﺠﺖ (59 ،1384 ،و ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ارزشﻫﺎی ﺧﻠﻖ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎر .در آن دوره ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮآوری در ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺛﺮی اﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ زاده
ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﮑﻤﻞ آن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮان ﺧﻮد ،ارزﺷﯽ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و ادﻋﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ را ﻧﺪارد )ﺣﺠﺖ،1382 ،
 .(65ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی اﯾﻦ دوره ،ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﺑﯿﻨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﻈﻢ و ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﺑﻨﺎ
و ﻧﻮع ﻗﺮارﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﻣﻌﻤﺎری ﭘﯿﺶازﻣﺪرن ﺑﻪ »ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎ«
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ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
اﯾﻦ دوران ادﻋﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﺰاع ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺮده
ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺖ ) ﻗﻄﺒﯽ،
 (80 ،1387و ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ »ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن« ﺑﻮد .از
اﯾﻦ رو ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ﺑﻪ »ﻋﺼﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻓﺮﯾﻦ« )ﻗﺒﺎدﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﻫﻨﻮرد،
 (92 ،1383ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ رواج
ﺑﯽﻫﻮﯾﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮﮔﺴﺘﺮش ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد .در اﯾﻦ دوران
ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺻﻮل اﺑﻼغ ﺷﺪه
اﻟﻬﯽ در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(3

)ﻫﻤﺎن (60 ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز از ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮ
ﻣﺎﯾﻪ اﯾﯽ از ﺻﻮر ﺑﺎ اﻧﺴﺠﺎم ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ژرف وﺣﺪت در
ﮐﺜﺮت و ﺣﺲ وﺣﺪت در ﻣﯿﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد )اردﻻن و ﻫﻤﮑﺎران،
) (126 ،1380ﺷﮑﻞ .(2

ﺷﮑﻞ 2ـ ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﭼﯿﻦ؛ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽو ﻓﻨﯽ و ﺑﯿﻨﺶ ﺳﻨﺘﯽ.
ﻣﺄﺧﺬ :ﻣﻬﺪوی ﻧﮋاد167 ،1385 ،

دوران ﻣﺪرن
ﻫﻮﯾﺖ در روزﮔﺎر ﻣﺪرن :اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﭽﻮن
ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻌﺪ از دو
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻦآوراﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎدی و
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻠﻘﯽ اﻧﺴﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ وی در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻘﯽ
زاده (81 ،1379 ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران اﻧﺴﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺧﺪا ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺖ )ﻫﻤﺎن (82 ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد» :ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ،ﺑﺤﺮان واروﻧﮕﯽ ﺟﻬﺎن و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن و
ﺧﺪاﺳﺖ) «.ﺣﺠﺖ .(60، 1384 ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ»ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻮﯾﺖ« در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
اﻧﺴﺪاد ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن
و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران
ﻣﻌﺎﺻﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺸﺖ )ﻗﻄﺒﯽ،1386 ،
 .(80در دوران ﻣﺪرن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺷﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﭘﺮﺳﺶ از ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ

ﺷﮑﻞ  -3وﯾﻼ ﺳﺎوا ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ؛ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن و ﻣﮑﻌﺐﻫﺎی ﺑﯽروح
ﻣﺄﺧﺬ :ﻗﺒﺎدﯾﺎن62 ،1382 ،

ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن :ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ
ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮔﺸﺖ .ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه روی آورد.
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از
زﻣﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﻘﻞ ﻣﺪاری ﻣﺤﺾ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه در ﻣﻌﻤﺎری ،ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪ )اﺣﻤﺪی» .(36 ،1372 ،ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺮد
ﮔﺮاﯾﯽ ،آﺳﺎﯾﺶ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و او را در ﯾﮏ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻨﺰوی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻘﻞ ﻣﺪرن ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ
اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻧﺴﺎن را در ﺑﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﯿﺮ ﮐﺮده و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ او را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده اﺳﺖ) «.ﻣﻬﺪوی ﻧﮋاد،
 .(9 ،1383اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ) (9،1381ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :در ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻣﻈﺮوف ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻔﺮط ﺷﺪ و اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺪرن را
از ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﻓﻀﺎﻫﺎی درﺧﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی
زﻧﺪه و ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶ ،ﻧﺎﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ از

)ﺣﺠﺖ.(60 ،1384 ،

ﻋﻘﻞﮔﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ وﯾﮋه داﺷﺖ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻋﻘﻞ ﯾﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﻮد )ﻧﻘﯽ زاده .(83، 1379 ،از اﯾﻦ رو در
دوران ﻣﺪرن ﻋﻘﻞﻣﺪاری و ﻋﻘﻞ ﺗﮏﺳﺎﺣﺘﯽ و »اﻧﺘﺰاع و ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ« )اﺑﻞ (269 ،1387 ،ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻮﯾﺖ از زﻣﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﺤﺾ و اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﯾﮏ ﮐﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﺸﺖ و
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زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺑﺎزﺗﺎب
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺪ .در ﻃﻮل دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻞﺑﺎوراﻧﻪ )ﻋﻤﻠﮑﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ( ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ وﯾﮋﮔﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﺷﯿﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎ در ﻣﻌﻤﺎری اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
)ﻧﺴﺒﯿﺖ .(73 ،1386 ،در دوران ﻣﺪرن ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎدی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎ ﺣﺪ ﯾﮏ ﺷﯽء و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ )ﻧﻘﯽ
زاده(85 ،1379 ،؛ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺤﺪود ،واﺣﺪ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آدﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﻌﻤﺎری
ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در دوران ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری»ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« ﺷﻬﺮت
ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻔﻆ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺑﯽﻫﻮﯾﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
را ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد و ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﻔﻆ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮای ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ
دوره ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  -4ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر وﻧﭽﻮری ،ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ؛ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎد در
ﻣﺄﺧﺬ :ﻗﺒﺎدﯾﺎن103 ،1382 ،
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ.

ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻌﻤﺎری ﭘـﺴﺖ ﻣـﺪرن :ﻋﻠـﺖ ﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮی
ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را
از دﺳﺖ داد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬـﺎﯾﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐـﻪ ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧـﺪی
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺷـﻬﺮ و ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺮﻗـﺮار ﮐﻨـﺪ .اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻠـﯽ ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﺎران
ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﮐﺜﺮتﮔﺮاﯾـﯽ ﻓﺮﻫﻨـﮓ درﮐﺎرﺷـﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧـﺪ،
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻼﯾﻖ ﺣﺮﻓﻪاﯾﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ ﻣـﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻧﻬﺎﯾﯽﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑـﻮد .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺟﻨﮑـﺰ در دوران
ﻓﺮاﻣﺪرن ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑـﻮمﮔﺮاﯾـﯽ اﻣـﺮوزی،
اﺣﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﻌﻤـﺎری ﺧﻠـﻖاﻟـﺴﺎﻋﻪ و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ،ﻣﻌﻤـﺎری
اﺳﺘﻌﺎرهاﯾﯽ ،ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻣﺎورائ اﻟﻄﺒﯿﻌﻪ و ﻓـﻀﺎی ﭘـﺴﺖﻣـﺪرن ﺷـﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﻃﺎﻫﺎﯾﯽ .(101 ،1381 ،اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑـﺮ
ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ داﺷـﺘﻨﺪ و ﻫـﺮ ﮔـﺮاﯾﺶ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن ﻣـﯽﭘﺮداﺧـﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮی
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻮاﻗﺺ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮد در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﺑﺤـﺮان
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤـﯿﻦ روﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺜﺮتﮔﺮاﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺪ .ﻓﺮاﻣﭙﺘﻮن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺧﺼﯿﺼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ را دﺷﻮار ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﭘﺴﺖﻣـﺪرن را
واﮐﻨﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺪرنﺳﺎزی و ﻟﺬا ﮔﺮﯾـﺰی از ﺗﺤـﺖ
ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪاﯾـﯽ و ﺑـﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ارزشﻫـﺎی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ )ﻧﻮذری ﻧﻘﻞ از ﻓﺮاﻣﭙﺘﻮن.(102 ،1379 ،
ﺷﻮﻟﺘﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :ﺟـﺎی ﺷـﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿـﺴﺖ ﮐـﻪ آﺛـﺎر
ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺴﺖﻣﺪرن اﻏﻠﺐ ﺳﻄﺤﯽ و دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﻗﺼﻮر در ﺧﻠﻖ
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﯾـﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿـﺴﺖ) «.ﺷـﻮﻟﺘﺰ .(24 ،1372 ،از اﯾـﻦ رو
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ دوران ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺠﺮ
ﮔﺸﺖ؛ ﯾﮏ ﮔﺮوه آﺛﺎرﺷﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪی از ﻣﻌﻤﺎری ﺳـﻨﺘﯽ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد و

دوران ﻓﺮا ﻣﺪرن
ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾﺖ در روزﮔﺎر ﻓﺮا ﻣﺪرن :در دوران ﭘﺲ از
ﻣﺪرن ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎ دو ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﻔﻬﻮم
ﺟﺪﯾﺪی از ﻫﻮﯾﺖ را ﺑﻮﺟﻮد آورد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﺑﺮ اﻧﮑﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﻮد اﻣﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻔﯽ
اﺳﺖ ﻧﻪ اﺛﺒﺎت )آﻏﺎﺟﺮی .(6 ،1380،ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻮﯾﺖ ،ارزشﻫﺎی ﻣﺪرن را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪ؛ او ادﻋﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻧﺰاع آن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺮدهرواﯾﺖﻫﺎ و ﺧﺮدهﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺟﻬﺎن را ﻧﻘﺪ ﮐﺮد .ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻫﺮ ﻧﻮع
ﻓﺮارواﯾﺖ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻋﺼﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﭘﺴﺖﻣﺪرن
ﻋﺼﺮ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮارواﯾﺖﻫﺎ ﺑﻮد )ﻗﺒﺎدﯾﺎن.(92 ،1383 ،
ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﺮ و ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺜﺮت ﮔﺮا
ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ رواﯾﺖﻫﺎی ﺧﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎی ﮐﻼن
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ در راﺳﺘﺎی اﻧﮑﺎر راه ﺣﻞﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺤﺘﺎج راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻫﻤﺎن.(93 ،
ﻓﺮا ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت در ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در دوران ﻓﺮاﻣﺪرن » ﺧﻮاه ﻧﺎ ﺧﻮاه در ﺷﺮف ﺗﮑﻮﯾﻦ
اﻧﺴﺎن ﭼﻬﻞ ﺗﮑﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺎص وﯾﮋه ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد و
ﭼﻨﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ اﺳﺖ« )ﺷﺎﯾﮕﺎن .(10 ،1380 ،از اﯾﻦ رو ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺲ از ﻣﺪرن
ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺜﺮت اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل» ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ« اﺳﺖ و ﺗﻌﺒﯿﺮ
او از ﻫﻮﯾﺖ ،ﺧﻮد ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ واﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺎﻟﻢ
ﭘﺲ از ﻣﺪرن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
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ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺎ دوران ﭘﺴﺖﻣﺪرن دارﻧﺪ .ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻃﺎق و ﻗﻮس ،ﮔﻨﺒﺪ و ﻣﻨﺎره و ﻣﺼﺎﻟﺢ آﺟﺮی و
ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ،ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات در آن دوران
ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدﻫﺎی آن در ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﻧﻮﻋﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻘﻠﯿﺪی داﺷﺘﻨﺪ.
در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری ،ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداری )ﮐﻼژ( از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻬﻦ و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﺪرن در آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ رو
ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﺑﻪ »ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻦﻫﺎ« ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ واﮔﺮا ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻢﮔﺮا و ﻣﻨﺴﺠﻢ دوران ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﻌﻤﺎریاﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن دوران ﮐﻬﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ و ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻬﺮه ﺑﺮده
ﺷﻮد .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و اﻟﻬﺎم از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺳﻨﺖ
ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮاﻣﺪرن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺪرن در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن،
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ آﺷﻔﺘﻪ ،ﻣﺒﻬﻢ و ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﺮﯾﮏ از
دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرن ،دوران ﻣﺪرن و دوران ﻓﺮاﻣﺪرن،
ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﯾﯽ در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه ،ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن دوران را
ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ﻧﺤﻮه
ﺗﺠﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ آنﻫﺎ در ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ در ﺳﯿﻤﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺳﻪ دوره
ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻌﻤﺎری در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول .(1

ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺪرن ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟـﺐ
در ﻫﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ و ﺗﻌﺪد در ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﯿﻤﺎیﺷـﻬﺮ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﻌﻤـﺎری
اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ و ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻣـﺮوز ﺑـﻪ
»ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻦﻫﺎ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﺣﺠﺖ) (59 ،1384 ،ﺷﮑﻞ .(4

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ در ﺳﻪ
دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دوران ﻣﺪرن ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮد ،اﯾﻦ دوره ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ دورانﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺎورد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دوره ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺟﻮاﻧﺐ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ
دوره ﻋﻤﻠﮑﺮدﮔﺮاﯾﯽ در رأس ﻣﺒﺎﻧﯽﻧﻈﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺒﮑﯽ
اﯾﻦ دوره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺪرن،
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻫﻢﺷﮑﻞ
ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﺘﯽ در ﺟﻬﺎن،
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ »ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎ« در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن اﺟﺒﺎری ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دوران ﻓﺮاﻣﺪرن را دوران ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪ دوران ﻣﺪرن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﺎﻫﺖ دوران ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺪرن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو دوره وﺟﻮد دارد .ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی اﻟﻬﯽ
و روﯾﮑﺮد ارﮔﺎﻧﯿﮏ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری در دوران ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﮐﺜﺮتﮔﺮا و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ دوران ﻓﺮاﻣﺪرن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد.
در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ،ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮاﻣﺪرن ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪﯾﺸﻪاﯾﯽ
ﻣﺮدمﭘﺴﻨﺪ و ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺖ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺳﻨﺘﯽ و در ﻫﻢآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ در اﯾﻦ دوران ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﺗﻀﺎدی آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاﺑﺎوری و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ارزشﻫﺎی
ﻣﻌﻨﻮی ،ﻣﺒﻨﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺣﻮزه وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺒﮑﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﻧﻤﻮد ﯾﮏ
ﻣﻌﻤﺎری اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ و آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﻃﻨﺰﮔﺮا
و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺰﺋﯿﻦ در ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ دوره ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ ،آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد ،ﺗﻤﺜﯿﻞ و ﻓﺮمﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺒﮑﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ

وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ در ﺳﻪ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺪل ﻣﺎرﺳـﯿﺎ در ﺗﺒﯿـﯿﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾـﺖ :ﮐﯿﻔﯿـﺖ و
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷـﺪه در آﺛـﺎر ﻣﻌﻤـﺎری ﺳـﻪ دوره ﭘـﯿﺶ از ﻣـﺪرن،
ﻣﺪرن و ﻓﺮاﻣﺪرن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳـﺖ .ﻣﺎرﺳـﯿﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﮐﻨﻨــﺪه وﺿــﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾــﺖ را اﮐﺘــﺸﺎف و ﺗﻌﻬــﺪ ﻣﻌﺮﻓــﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﮐﺘﺸﺎف ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫـﺎی زﻣـﺎﻧﯽ و ﻣﮑـﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬـﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻃﺮاﺣـﯽ .از اﯾـﻦ رو ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﻌﯿﺎر ،ﻣﯽ ﺗـﻮان وﺿـﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾـﺖ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﭼﻬﺎر وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﺮای ﻫﻮﯾـﺖ ﻃﺒـﻖ
ﺟﺪول  2ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻮﯾﺖ در دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن و ﻓﺮاﻣﺪرن

ﺟﺪول  -1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻓﮑﺎر و اﻋﺘﻘﺎدات ﺟﻮاﻣﻊ )ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ( در ﺳﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرن ،ﻣﺪرن و ﭘﺲ از ﻣﺪرن
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻮﯾﺖ

ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﺻﻮل ﺳﺎزﻧﺪه از ﺳﻮی ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن

ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ

ﻗﺮارداد ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﺮد

ﻫﺪف اﻧﺴﺎن

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﻟﻬﯽ واﺣﺪ

ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ وﯾﮋه واﺣﺪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن

روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ

ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮدن

ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن اﺟﺒﺎری

ﺧﻮد ﺑﻮدن

دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ

واﺣﺪ و اﻟﻬﯽ
ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و
اﺻﻞ ﻧﻈﻢ در ﺑﯿﻨﻈﻤﯽ
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ وﺣﺪت در ﻋﯿﻦ ﮐﺜﺮت
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽو ﻓﻨﯽ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻃﺎق و ﻗﻮس ،ﮔﻨﺒﺪ و ﻣﻨﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ در آن دوران

واﺣﺪ و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ

ﻣﺘﮑﺜﺮ و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ
ﮐﺜﺮت ﮔﺮاﺋﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺳﻨﺘﯽ
ﺗﻘﻠﯿﺪی از ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﺪرن
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎد ،ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ،ﻓﺮمﻫﺎی
اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری
وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺒﮑﯽ

ﺷﻬﺮ

ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرن

ﻣﺪرن

ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن

ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ وﯾﮋه ﻣﺘﮑﺜﺮ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﻌﻤﺎری

ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮاﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻫﻢ ﺷﮑﻞ و ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮاوژی و ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺮدم از ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮ

ﻫﻤﮕﺮا )در ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮد(

ﻫﻤﮕﺮا ) در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن(

واﮔﺮا

وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻬﺮ

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮد

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻦ ﻫﺎ

ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﻌﻤﺎری

ﻫﻮﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﻮل

ﻫﻮﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل

ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﮑﺜﺮ

ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﻮد .از اﯾﻦ رو ﻫﻮﯾﺖ زودرس در آﺛﺎر ﻣﻌﻤـﺎری اﯾـﻦ دوره
ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻓﺘﺎده ،ﻫﻮﯾﺖ زودرس و ﻫﻮﯾﺖ
ﺳﺮدرﮔﻢ )ﻧﻮرﺗﻘﺎﻧﯽ .(56 ،1385 ،در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﮑﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن اﺻﻄﻼح ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﯾﺎ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﺪﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻻﺟﺮم ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد )ﺣﺠﺖ،1384 ،
 .(57از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دو ﻋﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﮐﺘﺸﺎف و ﺗﻌﻬﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋهاﯾﯽ از ﻫﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ
ﻇﻬﻮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺟﺪول -2وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﺳﯿﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺒﯿّﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻫﻮﯾﺖ
ﭘﺎﺋﯿﻦ

ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﻮرﺗﻘﺎﻧﯽ56 ،1385 ،
اﮐﺘﺸﺎف

ﭘﺎﺋﯿﻦ

ﺑﺎﻻ

ﺳﺮدرﮔﻢ

ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ
اﻓﺘﺎده

زودرس

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺗﻌﻬﺪ
ﺑﺎﻻ

ﺟﺪول  -3ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﺳﯿﺎ
ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﻌﻤﺎری :ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬـﺎر
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﺎرﺳﯿﺎ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾـﺖ در ﺳـﻪ دوره ﭘـﯿﺶ از
ﻣﺪرن ،ﻣﺪرن و ﻓﺮاﻣﺪرن را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد ﮐـﻪ در دوره
ﭘﯿﺶ ازﻣﺪرن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﮐﺘـﺸﺎﻓﺎت ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ آن
دوران ،ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن و ﻧﯿﺎزﻫﺎی او ،وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی
ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﻌﻤﺎران در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻌﻬﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎﺗﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﺗﺨﺎذ ﻟﻘﺐ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﻫﻮﯾـﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دوران ﭘﯿﺶازﻣﺪرن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در دوران ﻣﺪرن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑــﻪ رﻋﺎﯾــﺖ اﺻــﻮل و ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ،ﺷــﮑﻞﮔﯿــﺮی ﺟﻬــﺎن ﺑﯿﻨــﯽ ﺟﺪﯾــﺪ و
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﺳـﻄﺢ
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
ﻣﺪرن از ارزش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﺎری اﯾـﻦ دوره از ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ ﮐـﺎﻓﯽ

دوره

ﺗﻌﻬﺪ

اﮐﺘﺸﺎف

وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ

دوران ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرن

ﺑﺎﻻ
ﺑﺎﻻ
ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﭘﺎﺋﯿﻦ

ﺑﺎﻻ
ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺑﺎﻻ
ﭘﺎﺋﯿﻦ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
زودرس
ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻓﺘﺎده
ﺳﺮدرﮔﻢ

دوران ﻣﺪرن
دوران ﻓﺮاﻣﺪرن
دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ

در دوران ﭘﺴﺖﻣﺪرن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوران ﺣﺠﻢ
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮاﻗﺺ و ﻣﺸﮑﻼت
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ،ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺻﻠﯽ را ﺑﺮ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯿﺖ و
وﺣﺪت ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو
ﻣﻌﻤﺎری اﻏﺘﺸﺎش در ﺷﻬﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ
اﻓﺘﺎده آن دوران ﺑﻮد.
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دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﻬﺪویﻧﮋاد ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺎن ،ﻧﺪا ﺧﺎﮐﺴﺎر

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﻪای ﺗﻘﻠﯿﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﻌﻤﺎری دوران ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت دوران ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت از اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوران ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد زﻣﺎن و ﻓﻀﺎ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺠﺪد ﻣﻮﺿﻊ دﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و از ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﻮد ،ﺗﺎ در آﺧﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﮑﺸﻮﻓﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﻨﺎ
ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.

در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﭼﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اوﺿﺎع
داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ
ﻣﮑﺸﻮﻓﺎت دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﮐﻢ داﻧﺴﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ دوران ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ در ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» .ﻣﻌﻤﺎری اﻣﺮوز دوران
ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ و واژﮔﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﯽ در
ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ) «.ﺣﺠﺖ) (65 ،1382 ،ﺟﺪول .(3

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺷﺪ .ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻟﺒﺪی اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ )اﺛﺒﺎتﮔﺮاﯾﯽ( ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﮔﺮاﯾﯽ در
رأس اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻌﺚ از اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد .ﺗﺠﺴﻢ اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
ﯾﮑﺴﺎن در ردﯾﻒﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ در
ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد از ﻧﻈﻤﯽﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﮏ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان دوران ﻣﺪرن را
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺒﯿﻪﺷﺪن و ﻫﻢﺷﮑﻠﯽ داﻧﺴﺖ .در واﻗﻊ
ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،دوران ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻮد و
ﻧﺎمﮔﺬاری اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺒﺎری و
ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ )ﺟﺪول .(4
ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮑﺎر و ﻧﻘﺪ ﻣﺪرن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .در دوران
ﻓﺮاﻣﺪرن ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ .ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻓﺮارواﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻧﮑﺎر
ﮐﺮد و در ﺗﻼش ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ
دوران ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ واﮔﺮا ﺑﺮ ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺜﺮتﮔﺮاﯾﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﻮعﻃﻠﺒﯽ در ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮد .ﻣﻔﻬﻮم درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ارزشﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ
در دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﻌﺪد دادﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو دوران ﻓﺮاﻣﺪرن را دوران ﺗﻨﻮعﻃﻠﺒﯽ و ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری
زودﮔﺬر ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ دوران ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺻﻮل

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻮﯾﺖ در
دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾﺖ در ﺳﻪ دوره
ﭘﯿﺶازﻣﺪرن ،ﻣﺪرن و ﭘﺲازﻣﺪرن ﺑﻮده اﺳﺖ .در دوران ﭘﯿﺶازﻣﺪرن
ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ اﻧﺴﺠﺎم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ .ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﻈﻢ ﭘﻨﻬﺎن در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ،اﺻﻞ
وﺣﺪت در ﮐﺜﺮت در اﯾﻦ آﺛﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ دوران ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ دو ﺑﻨﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺷﮑﻞ و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﻟﯽ
)زﯾﺴﺘﯽ( در آنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ
اﻧﺴﺠﺎم در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دوره را دوره اﻧﺴﺠﺎم در ﮐﻠﯿﺖ و ﺗﻔﺎوت در
ﺟﺰﺋﯿﺎت داﻧﺴﺖ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ از ﯾﮏ ﮐﻞ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺗﮏ ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ از آن ﺑﺎ ﻧﺎم
»ﻧﻈﻢ در ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺣﮑﻤﯽآن ﺑﻪ اﺻﻞ وﺣﺪت
در ﮐﺜﺮت ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺟﺪول -4اﻟﮕﻮی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻧـﻮآوری و ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ؛ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﺳﯿﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺒﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻌﻤﺎری
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
)ﺗﺪاوم(

ﻧﻮآوری )ﺗﺤﻮل(
ﭘﺎﺋﯿﻦ

ﺑﺎﻻ

ﭘﺎﺋﯿﻦ

ﻣﻌﻤﺎری زودﮔﺬر

ﻣﻌﻤﺎری ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ

ﺑﺎﻻ

ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻘﻠﯿﺪی

ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

در دوران ﻣﺪرن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﺪ و از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﺎﻧﯽ او
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دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﻬﺪویﻧﮋاد ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺎن ،ﻧﺪا ﺧﺎﮐﺴﺎر

ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
آﺛﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﻣﺪرن ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺖ ،و ﻣﻌﻤﺎری اﻏﺘﺸﺎش را ﺷﮑﻞ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﻫﻢ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮدن آﺛﺎر
ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎزﺗﺎب ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻌﻤﺎری
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ دوﺑﺎره ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ را
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﻫﻮﯾﺖ ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دوران ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺖ دوﺑﺎره آنﻫﺎ در
زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای
اﺣﯿﺎی ﻫﻮﯾﺖ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی
ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ و
ﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﻣﮑﺸﻮﻓﺎت در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﻬﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺻﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪن در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب و
ﮐﺎرآﻣﺪ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻌﻤﺎری
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ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻزﻣﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﯾﮏ
ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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