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های پیشامدرن، مـدرن       معنای هویت در دوره    معماری؛ تبیین هویت  
*و فرامدرن  

 

  * ***ندا خاکسار*** دکتر محمدرضا بمانیان **نژاد دکتر محمدجواد مهدوی
  30/3/89:   تاریخ دریافت مقـاله
                                        20/10/89: تاریخ پذیرش نهایی

  
  

  چکیده 
  

ایرانی، یابی به معماری باهویت  ضرورت دست.  برانگیز معماری معاصر ایران است موضوعات بحثاز هویت 
برای . به خواست ملی نیز تبدیل شده استکشور های سوم و چهارم توسعه  موضوعی است که ضمن تاکید شدن در برنامه

  .آن تدقیق شودی واژگانی ی سیر تحول معناد بایابتدایابی به این مهم،  دست
 ـ تاریخی با استفاده از تدابیر تحلیلی ـ رسی تغییر مفهوم هویت در دوران معاصر، به روش تفسیری ضمن برلذا
پرداخته های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن   دورهطی تخصصی معماری، متونبه تحلیل جایگاه این مفهوم در  ای مقایسه

سپس نحوه تجلی . شود بررسی می هویت رابطه بادر از این رو ابتدا نظریات اندیشمندان تاثیرگذار جهان معماری . شد
در انتها بر مبنای چارچوب نظری، معنای . گیرد قرار میتحلیل مورد سه دوره طی ها در ساحت معماری،  این اندیشه

 . شود میطی دوره ها تدقیق هویت در ساحت معماری، 

  
  

   های کلیدی واژه
  معماری، هویت پست مدرن، پیش از مدرن، مدرن ،هویت

  
  .که در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس در حال انجام استندا خاکسار است ارشد  نامه کارشناسی پایان این مقاله برگرفته از* 
          E-mail: mahdavinejad@modares.ac.ir)مسئول مکاتبات( تهران، ایران استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، **

                            E-mail:bemanian@modares.ac.irدانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ***
   E-mail: khaksarneda@gmail.com  دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ****
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  مقدمه
بیانگر خصوصیات فرهنگی و   هویت ایرانی ـ اسالمی     

موضوعی که باید در تمام شئونات . مشخصات این سرزمین است
. زندگی، بخصوص عرصه معماری و شهرسازی نیز متجلی شود

معماری موضوعی بسیار پر اهمیت در دستیابی به معماری باهویت، 
وی معماری باهویت در کوشش در حرکت به س.  ایران استمعاصر

معماری و شهرسازی معاصر ایران، پاسخی به نیازهای معنوی 
ضرورت حرکت . نیازهای مادی ایشان است  میها، در کنار تما انسان

 کشور به های اول و دوم توسعه به سوی این مفهوم در برنامه
 به تفصیل مورد های سوم و چهارم توسعه صورت کلی و در برنامه

اهمیت موضوع تا جایی است که در صدر . رفته استتوجه قرار گ
نیاز به . گردد  نیز مشاهده میبرنامه پنجم توسعهچارچوب کلی 

و  می شهرهای باهویت ایرانی ـ اسالمی، امروزه به خواستی عمو
ای که عالوه بر نهادهای قانونی و  تبدیل شده است، به گونهفراگیر 

 نیز متقاضی  میهای مرد هجامعه، بسیاری از گرو ساختارهای رسمی 
  . اند آن شده

بینی  گیری جهان صنعتی و شکل در دوران مدرن با وقوع انقالب     
می تواند در تما جدید نوعی معماری صورت گرفت که مدعی بود می

این گرایش با . شکل اجرا شود نقاط دنیا به صورت هماهنگ و هم 
های  ویژگیی فرهنگی و اجتماعی و ها ارزشگرفتن از  فاصله
از . کرد  را تبلیغ میخردگرایی محض و عقالنیت ابزاریایی،  منطقه

هنجارهای این رو نوعی معماری عملکردگرایانه رایج شد که از 
فرهنگی و سنتی فاصله معناداری داشت که در میان مردم از 

این مسئله در جهان بطور عام و در  .مطلوبیت کافی برخوردار نبود
مطالعات نشان .  بطور خاص روی دادکشورهای جهان سوم

است این مشکل در کشورهای جهان سوم بیشتر رخ نموده است  داده
چرا که معماری مدرن به این کشورها صادر شده و همین مسئله 

بنابراین . گسستی در روند ساخت فضاهای معماری ایجاد کرده است
از دوران مدرن با ورود دستاوردهای نوین و متعدد، انتخاب 

هایی برای ساخت فضای معماری که معرف ویژگی و  مولفه
خصوصیات فرهنگی منطقه نیز باشد دشوار گشت و این معضل در 
کشورهای جهان سوم به موضوعی حیاتی جهت حفظ و بقاء هویت 

جستجوی «فرهنگی ساکنان این کشورها مبدل شد که تحت عنوان 
های مختلف  از دوران مدرن تا به حال گروه. مطرح گردید» هویت

 اما هنوز ،اند  داشتهامر چالشاین با  ،های خود بینی جهانبه تناسب 
های فراوانی  پرسش.  قرار داردمعماری معاصرروی  مساله پیشاین 

مسئله  معنای هویت چیست؟:  است؛ نظیر در این حوزه مطرح شده
هایی معماری  ها و ویژگی  چه کیفیت؟دهویت چرا و چگونه مطرح ش

  میها گا این پرسش دهد؟ ا در طول تاریخ شکل داده و میباهویت ر
  . شود در شناخت وسعت چالش دوران معاصر محسوب می

 در دوران سنتی، مدرن و فرامدرن »هویت«معنای  :سوال تحقیق     
  است؟ه چه تفاوتی دارد؟ تجلی این تفاوت در ساحت معماری چگون

تحقیق  روش ، از»هشیآزادپژو« بر اساس پارادایم :روش تحقیق     
ـ  تفسیری«) 1شکل (از روش تحقیق  با استفاده »ای مقایسهـ تحلیلی «

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

  

  
  

  نگارندگان: ماخذ                                                                                                         ـ فرایند تحقیق و نمودار استنتاج1 شکل
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  ها در رابطه با هویت  بررسی دیدگاه
  معنای لغوی

لغت دهخدا عبارت است از تشخص و همین معنی  فرهنگ هویت در
در فرهنگ .   )349، 1334ا، دهخد( میان حکیمان و متکلمان مشهور است 

 یا شخص که مشتمل بر صفات ءعمید هویت یعنی حقیقت شی
هویت در لغت به معنای شخصیت، ذات، هستی و .  باشدیوجوهری 

در فرهنگ معین  ).1984، 1363، عمید(باشد  وجود و منسوب به هو می
 هستی، وجود؛ -2 ذات باری تعالی؛ -1: شود ویت اینگونه بیان میـه
یعنی آنچه ، )5228، 1371معین، (  آنچه موجب شناسایی شخص بشود-3

 مطرح ء هویت در خال از این رو.یگری شودباعث تمایز فرد از د
شناسایی معنا پیدا   نهر یک خود وجود دارد و یک غیر و گالزاماًگردد  نمی
آکسفورد از هویت به ). 32 ،1383 میر مقتدایی به نقل از کاردان،(کند  نمی

   .)(Oxford, 2008 ندک یعنوان کیستی و چیستی شخص یاد م
  هویت از منظر صاحبنظران

 هویت را یک استورات هال :اندیشمندانهویت از منظر      
 داند که شناسنامه و عامل شناخته شدن است روند در حال شدن می

 و ء از اشیاءهویت عامل شناسایی فرد از افراد، شی). 81، 1387قطبی، (
:  معتقد استچارلز جنکز. به حساب می آیدها  گروه از سایر گروه

ساختن خود با چیزی یا کسی  اد و مرتبطبندی اشیا و افر هویت طبقه«
 هویت محملی برای به بیانی دیگر).  2-11، 1384تاجیک، ( ».دیگر است

 الیهتوان از آن به عنوان  همچنین می. می باشدقرارگیری مشموالت 
  .ها به شامل شدن در یک اجتماع یاد کرد ورود پدیده

همواره به علی رغم این واقعیت که هویت در مشابهت ریشه دارد، 
 کاترین وودوارد معتقد است که هویت از .گردد تفاوت نیز مربوط می

هایی مثل ما و تفاوت با  شود؛ تشابه با انسان طریق تشابه ارزیابی می
لغت هویت از این رو ). 32، 1383میر مقتدائی، (آنهایی که مثل ما نیستند 

های دوگانه  مستلزم درک دو معنای متضاد است؛ دو معنایی که در تقابل
نام  ه کنندۀ یک مفهوم ب گیرند ولی در واقع تکمیل هم قرار می در مقابل

؛ شباهت باشند میدو معنا شباهت و تفاوت   این.هویت هستند
 به مفهوم متباین این کیفیت. گروهی تفاوت برونعین گروهی در  درون

غیر تمایز از «توان آن را   و می شباهت دارد نیزبودن در عین هماهنگی
 هویت بطور ضمنی بیانگر این حقیقت ).همان(دانست » و تشابه با خودی

است که هر پدیده از طریق بروز برخی صفات عینی و ذهنی، شباهت 
از . خود را با گروهی از اشیاء و تفاوتش را از گروهی دیگر نشان می دهد

این رو هویت عامل شناسایی پدیده در ضمن داشتن دو مفهوم تفاوت و 
  .شود هت معرفی و تبیین میشبا

، کریستوفر الکساندر: معماران و شهر سازانهویت از منظر 
 ،داند  بی نام در بناها میهای هویت را تجسم کالبدی کیفیت

 که مبنای اصلی حیات و روح هر انسان، شهر، بنا و یا هایی کیفیت
، 1381الکساندر،( گذاشت هابر آن  توان نامی ، اما نمیهستندطبیعت بکر 

های کوچک و   معتقد است که هویت همان تفاوتوالتر بور  ).457
شود و  بزرگی است که باعث بازشناخت یک مکان و خوانایی محیط می

 کالن ).81، 1387قطبی، ( آورد حس دلبستگی محیط را بوجود می
او هویت را توجه  .ها تاکید دارد براهمیت تفاوت هر محیط با سایر محیط

های  ر محیط و پرهیز از یکنواختی و تشابه محیطبه شخصیت فردی ه
های خاص هر محیط تعریف  شهری از طریق به جلوه در آوردن ویژگی

 از نظر راپاپورت هویت قابلیت تمیز و تشخیص عنصری ).همان( کند می
 در زمینه مسئله هویت راه حل راپاپورت ).همان(  استاز عنصر دیگر

 هویت عمومی و خصوصی را تبیین  ودهد هوشمندانه ایی را ارائه می
باید  دو نوع ابراز هویت از یکدیگر تشخیص می کند و معتقد است که 

  :)167، 1384 فن مایس،(داده شوند 
تثبیت هویت برای خویشتن و نزدیکان خویش و : هویت خصوصی -1

  .ها را تشخیص دهند توانند  این نمود تنها آگاهان می
ویت باید روشن، مکرر و  نمودهای این ابراز ه:هویت عمومی -2

 .شناخته شده باشند
در حالی .  استگروهی   برونی تفاوت ادارا بودن هویت خصوصی به معن

لذا .  استگروهی درونبه معنای داشتن تشابه   که هویت عمومی
  خصوصیات، تفاوت و تشابهکیفیتدارابودن هویت مستلزم داشتن دو 

ایی باشند که جسم  نهباید به گو ؛ این خصوصیاتبطور همزمان است
شهر در عین تداوم زمانی، در حال تحول و تکامل نیز باشد و نهایتاً به 

 در تعریف فوق سه معیار ).35، 1383میر مقتدائی، (پیدایش کل منجر شود 
تمایز از غیر و تشابه با خودی، تداوم و تحول و وحدت  ـ ارزیابی هویت

 آنها، معیار تمایز از غیر و بطور ضمنی بیان شده که از میان ـ در کثرت
 و دو معیار بعدی زیر مجموعه آن استتشابه با خودی اصل زیر بنایی 

همچنین از میان این دو معیار، ویژگی تداوم و تحول . آیند به حساب می
بیشتر در رابطه با معماری تک بنا مطرح است که ملحوظ داشتن این 

اجزاء متفاوت آن بخشد که حاصل کثرت  ویژگی، به شهر وحدتی می
  .یابد بوده و ویژگی وحدت در کثرت عینیت می

  بدعترابطه هویت، تقلید و 
در عرصه معماری بحث از هویت، تقلید از  :تقلید و رابطه هویت     

هویت با تقلید از کند در حالی که  آثار گذشته را به ذهن متبادر می
ه اگر اشکال و  چرا که در بهره گیری از آثار گذشتگذشته متفاوت است

گرایی  طور خالصه و جسد گذشته تکرار شوند نامی جز واپسه ها ب فرم
 دراین زمینه )457، 1381( لکساندرا ).90، 1379نقی زاده، (را نخواهند یافت 

هویت در بناها نه ناشی از تاریخی بودن و نه ناشی از  که معتقد است
ها   همراهی ضرورت مالزمت وست، تنهاها ابتدایی بودن روند احداث آن
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 هگل نیز ساخت دوباره بناهای تاریخی را متمایز از هویت .اهمیت دارد
: دهد رویدادهای تاریخی همیشه دو بار روی می«: و معتقد استداند  می

هر کوششی  صورت کمیک وه بار اول به صورت تراژیک و بار دوم ب
م های تاریخی گذشته جز به صورت دو برای تکرار آگاهانه صورت

 بعالوه بهره گیری از سنت در آثار  ).84، 1384 آشوری،(» .نخواهد بود
معماری نیز به معنای تکرار و تقلید آثارگذشته نبوده و بر اصول و مبانی 

نقی (باشد  نظری و فلسفی که خود نیز در حال تکامل هستند متمرکز می
خود «پرسش از هویت چگونه   به تعبیر ادوارد سعید.)90، 1379زاده، 
» همان«. )10، 1383مهدوی نژاد،(» همان ماندن« است نه چگونه »ماندن

در زمان » خود«کند ولی  ماهیتی است که در برابر زمان مقاومت می
  ).261-273، 1379رحیم زاده، (شود  گیرد و بی آن ناپدید می شکل می

در بسیاری موارد هویت متضاد با :  و بدعترابطه هویت     
در حالی که نه تنها در تقابل با هم نیستند بلکه . گردد  مینوآوری قلمداد

ی اصیل ها ارزشنوگرایی مطلوب، پذیرش اصول و «. الزمه یکدیگرند
و فرهنگی و هویت بخش گذشته به همراه تجلی مطابق نیاز انسان و 

ها وارد شده و تزاحم با  نیز بومی نمودن هر آنچه که از سایر تمدن
 به بیانی ).90، 1379نقی زاده، (» باشد ه ندارد، میی فرهنگی جامعها ارزش

توان نوگرایی را یافتن پاسخ مناسب زمان و مکان به خواسته  دیگر می
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 

نوگرایی به دستاورد های علمی و . نیز توجه داردمداوم فرهنگ و جامعه 
فنی دیگران به عنوان وسیله و ابزاری برای تحصیل آرمان ها و اهداف 

نگرد و در صورتی که عامل  انسانی منبعث از باورها و فرهنگ ملی می
تشخص و عالمت برتری به شمار آید، تحصیل آن، نتیجه ایی جز 

با بدعت نیز نوآوری . )89همان ، (ت حقارت جامعه را در پی نخواهد داش
نوآوری آنگاه از جنس خالقیت است که جدید زاده . متفاوت است

موجود و مکمل آن باشد و آنگاه که جدید جایگزین موجود و متضاد با 
و با هویت همخوانی  )66، 1384 حجت،(آن باشد از نوع بدعت خواهد شد 

  .  نخواهد داشت
ل متجدد بودن و یا تعلق به معماری گذشته چیزی به دلیاز این رو      
گردد بلکه درستی و صالبت طراحی است که  ز اهمیت و ارزش نمیائح

معماری شراب یا پنیر نیست که یکی به سبب . در کانون توجه قرار دارد
 بودن به خود بگیرد بودن، عنوان بهتر بودن و دیگری به صرف نو کهنه

ی خودی به معنای پیوند با گذشته ها ارزش» تداوم «).609، 1374 نوحی،(
و عدم انقطاع، در عین نوآوری و خالقیت با توجه به شرایط زمانه که از 

توانند هویت کالبدی  شود، در راستای یکدیگر می یاد می» تحول«آن به 
بنابراین هویت در معماری نه . )29، 1383میر مقتدائی، (را شکل دهند 

مفهوم هویت در معماری با . ع بودنبدی بودن است و نه تقلیدیصرف 
 هویت، .شود های افراد مرتبط است و زمان حال را شامل می نیاز

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

 بررسی معنای هویت در سه بازه زمانی
قابل  مذهبی، سیاسی، شغلی  مختلفهای  هویت در دسته بندی     

سه دوره طی غالب  به بررسی هویتتنها در این نوشتار . ستبررسی ا
از  و شود زمانی پیش از مدرن، دوران مدرن و پس از مدرن پرداخته می

آنجا که معماری هنری است که رسالت تجسم کالبدی و عینیت بخشی 
ها و بازتابشان در  دیدگاهبررسی دار است،  عهدهرا در بنا افکار و عقاید 

  .معماری سه دوره معنادار خواهد بود
 دوران پیش از مدرن

مفهوم هویـت در دوران      :هویت در روزگار پیش از مدرن          
درن به صورت امروزی مطرح نبود چرا که مورد شک و پرسش            م از پیش

جو غالب ایـن  دوران جـو مـذهبی بـود کـه از آن بـه                . قرار نگرفته بود  
در این به گفته هایدگر . شود  یاد می)24، 1383 قبادیان،(» یته مذهبیتوتال«

محصول کارکرد یک نظام مقتدر و از پـیش تعیـین            آدمی   هویتدوران  
 انـسان  .)79، 1387 قطبـی، (ایی بـود   های دینی و آئینی و اسطوره  شده باور 

 که از سـوی پروردگـارش صـادر         کرد مدرن از اصولی پیروی می     از پیش
از  ).58، 1384 حجـت، ( بـود ز سوی فرستادگان برگزیده ابالغ شده       شده و ا  

انسان در پـی   غالب بوده و    و اعتقادات دینی   ها باور این رو در این دوران    
 اصول الهی    از  و ه همواره در تالش بود    )60همان،  ( »یافتن هویت الهی  «

و  در این دوران واحد و الهی تلقی می شد هویت بنابراین. کرد تبعیت می
 از آن بـه عنـوان        کـه  رفـت  به سمت همگرایی پیش      مدرن از پیشالم  ع

  .شود گرا یاد می عالم وحدت
مفهوم هویت در  :هویت در معماری پیش از مدرن     

  همدرن به تبع روزگار آن به شکل امروزی مطرح نشد از معماری پیش
یی  تاکید معماری گذشته بر کرامت انسان بود و معماری کارایی، پایا.بود

 ).65، 1382حجت، (و زیبایی را برای تکریم مقام انسان می خواست 
محوری بود که معماران در امتداد و در گرد  تنهادر این دوره معماری 

ساختند که بیشتر   و بناهایی می)59 ، 1384 حجت، ( کردند آن حرکت می
ی خلق ها ارزشی معماری گذشته بود تا ها ارزشتکامل یا ترکیبی از 

در آن دوره معتقد بودند که نوآوری در تکمیل . توسط معمارشده 
باشد و معماری شکل گرفته اثری است جدید اما زاده  تدریجی می

های   ارزشی به ارزش،موجود و مکمل آن که معمار به اندازه توان خود
، 1382حجت، (افزاید و ادعای معماری خلق الساعه را ندارد  معماری می

 منظومه بناهایی متاثر از  در شهر سازی این دوره،کردنتیجه این روی ).65
 به دلیل .و فنی تحت سیطره بینش سنتی بود  های اقلیمی محدودیت

های خاص هر بنا   بر اساس ویژگی و در شهرشدهحاصل نظم و خوانایی 
  »معماری ما«مدرن به  از هم، معماری پیش و نوع قرارگیری آنها در کنار
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 آنچه امروز از شهر سنتی مشهود است، بافته پر .شود تعبیر می) 60، همان(
مایه ایی از صور با انسجام شهری است که به معنای ژرف وحدت در 

، همکاراناردالن و (کثرت و حس وحدت در میان پراکندگی شباهت دارد 
  .)2شکل ( )126، 1380

  

  
                  . سنتیو فنی و بینش ؛ معماری متاثر از عوامل اقلیمیشهر ممنوعه چینـ 2شکل 

  167، 1385مهدوی نژاد، :                                                            مأخذ
 دوران مدرن

 اگرچه عوامل متعددی همچون :هویت در روزگار مدرن     
عوامل صنعتی و اقتصادی، مذهبی و اعتقادی و بازسازی بعد از دو 

 به عنوان مبادی و آورانه و فنی و علمی جنگ جهانی و یا عوامل فلسف
شوند، اما عمده ترین عامل، تغییر تلقی انسان  مبانی مدرنیسم مطرح می

نقی (باشد  نسبت به موقعیت و جایگاه و نقش وی در عالم هستی می
  چرا که در این دوران انسان از جایگاه جانشینی خدا به )81، 1379زاده، 

است که گفته به همین دلیل ) 82همان، (افت مقام جایگزینی خدا ارتقاء ی
بحران هویت، بحران وارونگی جهان و جابجا شدن انسان و  «:شود می

 در اثر تغییر و »مسئله هویت«از آنجا که .)60 ،1384 حجت،(» .خداست
 تبدیل شدن جامعه سنتی به جامعه مدرن ،کند انسداد خود را مطرح می

ز این تغییرات بود که در دوران یکی ابینی جدید  گیری جهان و شکل
، 1386قطبی، ( های زیادی در زمینه هویت گشت معاصر زمینه ساز پرسش

 های سنجش سنتی هویت مردود اعالم شد و  در دوران مدرن معیار).80
 گردیدهای شناسایی آن  مطرح  در نتیجه آن پرسش از هویت و معیار

  ).60، 1384حجت، (
ل بنیادین مدرنیسم کیفیتی ویژه داشت گرائی به عنوان اص عقل     

چنان که عقل مورد نظر، عقل یا استدالل مادی انسان بود که ارتباطی 
در از این رو  ).83، 1379نقی زاده،  (با جهان غیر مادی برای آن متصور نبود

های  گرایی انتزاع و تقلیل« و ساحتی مداری و عقل تک دوران مدرن عقل
دیگر زندگی  های  جنبه ومحور قرار گرفت )269، 1387ابل، (» علمی

گرایی  بنابراین مساله هویت از زمان مدرنیته با عقل. فراموش گردید
این دیدگاه به مردم با  در. شدمحض و انسان مداری مطرح 

های متفاوت به عنوان بشریت و یک کل  برخورد گشت و  فرهنگ

های  گر ویژگیاز دی .اجتماعی نها نادیده گرفته شد نیازهای فرهنگی،
سر نزاع با تمام خرده که مدرنیته بود  ادعای جهانیاین دوران 

 قطبی،( های موجود در جهان با آن همه سابقه تاریخی داشت  هویت
از .  بود»بافتن هویت ویژه برای جهانیان«در پی و همواره  )80، 1387

نورد، قبادیان به نقل از ره( »عصر ایدئولوژی آفرین«عصر مدرن به این رو 
انتخاب این لقب برای این دوره دلیلی بر رواج  . شهرت یافت)92، 1383
 در این دوران . دارد و یا به تعبیر بهترگسترش هویت جهانیهویتی بی

قراردادهای اجتماعی مبنی بر نظر اکثریت جایگزین اصول ابالغ شده 
  .)3شکل  (الهی در دیدگاه سنتی شدند

  

    
  روح های بی ؛ معماری مدرن و مکعب ویال ساوا، فرانسه-3شکل           

 62، 1382 قبادیان، :         مأخذ                                               
  

وقوع انقالب صنعتی، ساخت با  :هویت و معماری مدرن     
صنعت ساختمان نیز از این . صنایع مطرح شد  صنعتی در تمامی
ر  انقالب صنعتی، به معماری مدرن تحت تاثی. رویداد متاثر گشت

. تولید انبوه روی آورد و ساخت و ساز صنعتی، استاندارد سازی
ساخت بناهای مشابه در اقصی نقاط جهان، بدون در نظر گرفتن 

بنابراین از . عوامل اقلیمی، محیطی، فرهنگی دلیلی بر این ادعا است
زمان مدرنیته با تکیه بر خردگرایی و عقل مداری محض، نیازهای 

 و بازتاب این روحی  انسان نادیده گرفته شد  و معنویفی،عاط
دیدگاه در معماری، به عملگرایی منجر گردید و کیفیت زیست را به 

جهان مدرن با تکیه بر خرد « .)36، 1372احمدی، (بن بست رسانید 
گرایی، آسایش انسان معاصر را تحت تاثیر قرار داده و او را در یک 

 عقل مدرن بیش از آن که در خدمت .ماشین منزوی ساخته است
انسان قرار گیرد، انسان را در بند زندگی ماشینی اسیر کرده و 

مهدوی نژاد، ( ».را تحت الشعاع قرار داده است خصوصیات انسانی او
در مقطعی از معماری «: معتقد است )1381،9( الکساندر ).9 ،1383

شی از مدرن به مظروف معماری توجه مفرط شد و اکتفا به بخ
زندگی انسان، یعنی کارکردهای مادی و جسمانی،  نهضت مدرن را 
از پدید آوردن فضاهای درخور زندگی کامل انسانی یعنی فضاهای 

 بنابراین عدم شناخت از ».زنده و سعادت بخش، ناتوان ساخت
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روحانی و روانی و بازتاب   از جمله جسمانی،آنزندگی با تمام شئون 
هویت  اری باعث ایجاد بحران موجود دراین نوع شناخت در معم

های اخیر هر چه بیشتر آشکار شده است  در طول دهه .معماری شد
 به یک محیط شماتیک ،)عملکردگرایانه (باورانه که رویکرد عمل

انجامد که فاقد ویژگی و امکانات کافی برای باشیدن انسانی  می
یابد  میاست و بدین علت است که مسئله معنا در معماری اهمیت 

 در دوران مدرن جنبه مادی همه چیز از جمله .)73، 1386یت، نسب(
معماری به عنوان هدف اصلی برنامه ها و طرح ها مطرح گردید و 

نقی (هنر معماری تا حد یک شیء و به ساختمان سازی تنزل یافت 
ها و نیازهای  سازی تنها خواسته در عرصه ساختمان؛ )85، 1379زاده، 

از این رو معماری . و بیولوژیکی آدمی مورد توجه هستندمحدود، واحد 
 شهرت »الملل سبک بین«گرفته در دوران  مدرن به معماری شکل
هویتی و به تعبیر بهتر هویت جهانی  الملل، بی انتخاب لفظ بین .یافت

برای سبک معماری این بین الملل را پایه ریزی کرد و کاربرد لفظ 
  .شود تلقی میامع مختلف  بی توجهی به فرهنگ جو،دوره

  دوران فرا مدرن
در دوران پس از  : فرا مدرندر روزگارمفهوم هویت      

مفهوم  بینی متفاوت، مدرن تقابل سنت و مدرنیته با دو جهان
 بودمتفاوت   اما این بار مسئله کمی. را بوجود آوردجدیدی از هویت 

مدرن بود اما های  مدرن بر انکار اندیشه چرا که مبنای اندیشه پست
مدرن منطق نفی  منطق پستبطور کلی . جایگزینی برای آن نداشت

گویی   پست مدرنیسم به منظور پاسخ).6، 1380آغاجری،( است نه اثبات
های  مدرن را به نقد کشید؛ او ادعای جهانی  ارزش هویت،  به مسئله

ر های موجود د هویت ها و خرده روایت مدرنیته و نزاع آن با تمام خرده
پست مدرنیسم مخالف ایدئولوژی و هر نوع . جهان را نقد کرد

مدرن  اگر مدرنیسم عصر ایدئولوژی آفرین بود پست. فراروایت بود
 ).92 ،1383 قبادیان،(ها بود  عصر پایان ایدئولوژی و پایان فراروایت

های مختلف و جامعه کثرت گرا  مدرن معتقد به تکثر و قرائت پست
های کالن  های خرد باید جایگزین روایت وایت از نظر آنها ر.بود

 های جهانی معتقد بود میشل فوکو در راستای انکار راه حل .شوند
    ).93همان، (هستند های محلی  مشکالت محلی محتاج راه حلکه 

 به کثرت در هویت معتقد بلکهفرا مدرن به هویت ثابت اعتقاد ندارد 
ا خواه در شرف تکوین  خواه ن«چرا که در دوران فرامدرن  .است

انسان چهل تکه هستیم که دیگر به هویت خاص ویژه تعلق ندارد و 
عالم پس از مدرن  از این رو .)10، 1380 شایگان،(» چند هویتی است

مدرن تابع قراردادهای شخصی خود  انسان پستعالم کثرت است و 
 است و تعبیر » بافتن هویت ویژه برای خویشتن«دنبال  بهباشد و می

 خود بودن است و نتیجه این دیدگاه به واگرایی عالم ،او از هویت
  .انجامد پس از مدرن می

  

    
معماری پست مدرن و بکارگیری نماد در ؛   خانه مادر ونچوری، فیالدلفیا    -4شکل  

 103، 1382قبادیان، :                                                    مأخذ. ساخت بنا
 

گیـری    علـت شـکل    :هویت و معماری پـست مـدرن           
مدرنیسم در معماری این است که معماری مدرن اعتبار خود را            پست

 یکنندگان نهـای   از دست داد چرا که نتوانست به طور موثر با استفاده          
رابطه بر قرار کند تا حدودی نیز به این دلیل کـه نتوانـست پیونـدی         

 انسـتراتژی کلـی کـه معمـار       ا .موثر با شـهر و تـاریخ برقـرار کنـد          
نـد،  گرایـی فرهنـگ درکارشـان برگزید       مدرن برای بیان کثرت    پست

مهارت فنی خودشان با سالیق مـشتریان        ایی و  ترکیب سالیق حرفه  
بـر اسـاس تعریـف جنکـز در دوران          .  بـود  شان یعنی سـاکنین    نهایی

گرایـی امـروزی،     بـوم  گرایی،  تاریخ مانندهای متفاوتی    طیففرامدرن  
الـساعه و شهرسـازی، معمـاری        یاگرایی مـستقیم، معمـاری خلـق      اح

شـکل  مـدرن    نمادین و ماورائ الطبیعه و فـضای پـست         ایی، استعاره
 با تمرکز و تاکید بـر  ها گرایشاین اغلب  ).101، 1381طاهایی، ( گرفتند

 هـر گـرایش، تنهـا بـه         وگرایانه داشـتند      نگاهی تقلیل  یک موضوع، 
پرداخـت و تنهـا پاسـخگوی     رن مـی  بخشی از مشکالت معماری مد    

بخشی از نواقص و مشکالت بود در حـالی کـه بـرای حـل بحـران                 
همـین رونـد موجـب    . شد بایست تمام نواقص برطرف می     موجود می 

فرامپتون رسیدن به   . گرایی در عرصه معماری شد     گیری کثرت  شکل
 را  مـدرن  پستوی   .داند می دشوار    را مدرنیسم خصیصه اساسی پست  

سازی و لذا گریـزی از تحـت         ابل فهم در برابر فشار مدرن     واکنشی ق 
هـای   توسـط ارزش    ایـی و بـومی     نفوذ قرار گـرفتن زنـدگی منطقـه       

 ).102،  1379 ، نقل از فرامپتون   نوذری( خواند صنعتی می   و   مجموعه علمی 
جـای شـگفتی نیـست کـه آثـار      «: گویـد   در همین راستا می شولتز

 .رسـند    خواهی به نظـر مـی     مدرن اغلب سطحی و دلب     معماری پست 
کند که مفهوم پس از یک دوره قصور در خلق           این موضوع ثابت می   

از ایـن رو     ).24،  1372 شـولتز، ( ».معماری به آسانی باز یـافتنی نیـست       
های موجود در این دوران به دو نوع معماری در جهان منجر             گرایش

 گشت؛ یک گروه آثارشان تقلیدی از معماری سـنتی گذشـته بـود و             
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همین امر موجـب    . گروه دیگر آثارشان به بناهای مدرن شباهت داشت       
شـهر شـد و بـه معمـاری          ریختگی و تعدد در معماری و سیمای       در هم 

ایی که بسیارهویتی معماری امـروز بـه         التقاطی و منجر گشت به گونه     
  .)4شکل ( )59، 1384حجت، ( شود  تعبیر می»ها معماری من«

 در سه سبت به هویتها ن مقایسه تطبیقی دیدگاه
  دوره تاریخی

از آنجا که دوران مدرن شروعی بر عصر صنعت بود، این دوره با      
چرا که در این دوران . ها تفاوت چشمگیری داشت سایر دوران

شوند  های صنعتی که دستاورد اصلی این دوره محسوب می پیشرفت
ایر های زندگی تاثیر گذاشتند و موجب شدند که س جنبه بر تمامی

در معماری این . الشعاع قرار گیرند جوانب و نیازهای زندگی تحت
ویژگی سبکی . نظری قرار گرفت دوره عملکردگرایی در رأس مبانی

کارگیری مصالح مدرن، ه وسازهای صنعتی و ب این دوره مانند ساخت
شکل  گیری بناهایی هندسی و هم رفت که به شکل تا جایی پیش
. اری به مقوله صرفاً تکنیکی تبدیل شداز این رو معم. منجر گشت

بازتاب چنین رویکردی در عرصه شهرها و حتی در جهان، 
های هویتی ثابت و جهان شمول بود که  شهرهایی همگرا با ویژگی

در سطح جهانی شهرت یافت و جهان را به سمت » معماری ما«به 
  .یکی بودن اجباری پیش برد

ها  ن را دوران بازگشت به سنتدر برخی از منابع دوران فرامدر     
چه به عنوان نقد دوران مدرن شناخته  در این منابع آن. اند دانسته

شود، به عنوان دلیلی برای شباهت دوران سنتی و فرامدرن  می
های پژوهش نشانگر آن است  در حالی که تحلیل. معرفی شده است

الهی های  قانون. که تفاوت چشمگیری میان این دو دوره وجود دارد
 با نگاه ،و رویکرد ارگانیک در طراحی معماری در دوران سنتی

 این .گرا و ساختارشکن دوران فرامدرن قابل جمع نیست کثرت
  . توان مورد تحلیل قرار داد ها را در سه گروه می تفاوت

ایی  کننده اندیشه ، معماری فرامدرن تبلیغمبانی نظریدر حوزه      
ه صورت کلی برداشت التقاطی از مفاهیم ب. پسند و گزینشی بود مردم

در این دوران قابل   و غیربومی آمیختگی عناصر بومی  سنتی و در هم
مشاهده است که این مفاهیم در تضادی آشکار با مبانی نظری 

های  چرا که خداباوری و پایبندی به ارزش. معماری سنتی قرار دارند
  . گیری معماری سنتی بوده است معنوی، مبنای شکل

مدرن نمود یک  ، معماری پستهای سبکی ویژگیدر حوزه      
چرا که نوعی معماری پیچیده، طنزگرا . معماری التقاطی و آشفته بود

مند به تزئین در سبک معماری این دوره قابل مشاهده  و عالقه
های انتزاعی  است، آثاری که با استفاده از نماد، تمثیل و فرم

های سبکی معماری سنتی  ویژگیدر مقابل، . شوند مشخص می

نمودهای معماری سنتی . مدرن دارند تفاوتی چشمگیر با دوران پست
گیری از طاق و قوس، گنبد و مناره و مصالح آجری و  مانند بهره

تزئینات، ترجمان فناوری ساخت و باورها و اعتقادات در آن دوران 
وعی مدرن ن بوده است، در حالی که نمودهای آن در معماری پست

  .گرایش تقلیدی داشتند
، تقلید از معماری گذشته و طراحی معماریدر حوزه      
های معماری کهن و یا تقلید از معماری  از شکل) کالژ(برداری  گرته

شود، از این رو  مدرن مشاهده می مدرن در آثار معماری پست
این نوع . لقب گرفته است» ها معماری من«مدرن به  معماری پست

گیری شهرهایی واگرا شده که در مقابل  نجر به شکلطراحی م
ایی که  گیرد؛ معماری گرا و منسجم دوران سنتی قرار می معماری هم

  .متناسب با مقتضیات زمان و مکان دوران کهن بوده است
 حال در دوران معاصر برای پاسخگویی به بحران هویت و حل     

اری بهره برده های معم مشکالت ناشی از آن، الزم است از سنت
ها و الهام از معماری سنتی با آنچه سنت  بازگشت به سنت. شود

شود متفاوت است و همان گونه که  گرایی فرامدرن خوانده می
توان  تجربه فرامدرن در سالهای اخیر نشان داده با استفاده از آن نمی

به یک معماری با هویت دست یافت؛ چرا که نتیجه این جریان، 
در هریک از بنابراین .  ته، مبهم و طنزآمیز خواهد شدشهرهایی آشف

 ،مدرنفراپیش از مدرن، دوران مدرن و دوران  های تاریخی دوره
 ، که متجلی شده و شهرسازیت معماریحایی در سا هویت به گونه

را اجتماعی آن دوران   بخشی از مشخصات فرهنگی ودتوان می
و نحوه سبت به هویت رویکرد جوامع نمقایسه تطبیقی . بازتاب دهد

 در سه دوره شهرهاسیمای و به تبع در  ها در بناها آناندیشه تجلی 
 در دوران معاصرتواند راهگشای تحلیل هویت معماری   میمذکور،
  .)1جدول ( باشد

 وضعیت هویت در سه دوره تاریخی
 کیفیـت و    :مدل مارسـیا در تبیـین وضـعیت هویـت              

 سـه دوره پـیش از مـدرن،     هویت متجلی شـده در آثـار معمـاری        
مارسـیا عوامـل    . مدرن و فرامدرن قابل تحلیـل و بررسـی اسـت          

 معرفــی اکتــشاف و تعهــدتعیــین کننــده وضــعیت هویــت را 
هـای زمـانی و مکـانی و تعهـد           کند؛ اکتشاف نیازها و خواسته     می

از ایـن رو  بـا بررسـی         . نسبت به ملحوظ داشتن آنها در طراحـی       
تـوان وضـعیت هویـت را      معیار، می  حضور یا فقدان هر یک از دو      

بر این اساس، چهار وضـعیت بـرای هویـت طبـق            . مشخص کرد 
  .باشد قابل بررسی می 2جدول 
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  گانرندنگا: ماخذ                        در سه دوره زمانی پیش از مدرن، مدرن و پس از مدرن)بر اساس رویکردشان به هویت ( مقایسه افکار و اعتقادات جوامع-1جدول     
 

  پست مدرن  مدرن  پیش از مدرن  تبیین معنای هویت
  قرارداد شخصی مبنی بر نظر فرد  قرارداد اجتماعی مبنی بر نظر اکثریت   از سوی فرستادگانسازنده اصول   قوانین جامعه
  ای خویشتنبافتن هویت ویژه متکثر بر  بافتن هویت ویژه واحد برای جهان  یافتن هویت الهی واحد هدف انسان
  خود بودن  یکی بودن اجباری  خدایی بودن   هویترویکرد کلی نسبت به

  جامعه

  متکثر و اکتسابی  واحد و اکتسابی  واحد و الهی  هویتدیدگاه نظری نسبت به 

های معنوی و  جهان بینی سنتی و پایبندی به ارزش  مبانی نظری معماری
 برداشت التقاطی از مفاهیم کثرت گرائی و  عملکرد گرایی  اصل نظم در بینظمی

  سنتی
معماری منسجم مبتنی بر اصل وحدت در عین کثرت   طراحی معماری

  و فنی های اقلیمی متاثر از محدودیت
ساخت بناهای هم شکل و هندسی 

  طبق استانداردها
تقلیدی از معماری گذشته و معماری 

  معماری  مدرن

معنی بهره گیری از طاق و قوس، گنبد و مناره به   سبکیویژگی 
  ترجمان فناوری ساخت در آن دوران

بهره گیری از تکنواوژی و ساخت و 
  ساز صنعتی

های  بهره گیری از  نماد، تزئینات،  فرم
  انتزاعی، تقلید معماری گذشته

  واگرا  )در مقیاس کالن( همگرا   )در مقیاس خرد( همگرا  تعبیر مردم از معماری شهر
  شهر  معماری من ها  معماری ما در مقیاس کالن  دمعماری ما در مقیاس خر  شهرویژگی 

  هویت متکثر  هویت ثابت و جهان شمول  هویت ثابت و منطقه شمول  هویت در معماری

  
هویت پیشرفته، هویت تعلیق افتاده، هویت زودرس و هویت      

چه بیشتر آشکار  در دوران معاصر هر). 56، 1385نورتقانی، (سردرگم 
رابطه با  افراد و یا در ویت ه صطالح بیبردن اکاره شده است که ب

باشد؛ زیرا  هویت می ها اشتباه است و در واقع منظور اصلی بد پدیده
، 1384 حجت،( که هویت وابسته الجرم هر چیزی است که وجود دارد

شکل  هر پدیده با خلق شدن ویژگیهای خاصی را از این رو .)57
یت هویت، یعنی دهد که بسته به سطح دو عامل ارزیابی وضع می

به منصه ایی از هویت را   اکتشاف و تعهد، کیفیت و وضعیت ویژه
  .اندرس ظهور می

  
 بر اساس چهـار  :تبیین چشم انداز هویت در معماری         

وضعیت هویـت در سـه دوره پـیش از     وضعیت توصیف شده مارسیا،
توان اینگونه تحلیل کرد کـه در دوره         مدرن، مدرن و فرامدرن را می     

ازمدرن مقادیر بسیاری از اکتـشافات بـا توجـه بـه شـرایط آن               پیش  
هـای   دوران، شامل ابعاد متفاوت وجودی انسان و نیازهای او، ویژگی      

هـا توسـط     های فنی صورت گرفته بود و تمام یافته        محیط و تکنیک  
معماران در ساخت بنا لحاظ می شد که نشان از تعهد آنها نسبت بـه       

طرفی دیگر اتخاذ لقب معماری باهویـت       از  . اکتشافاتشان بوده است  
توانـد   ازمدرن می توسط فضاهای معماری ساخته شده در دوران پیش 

اما در دوران مدرن با وجود تعهد باال نـسبت          . دلیلی بر این ادعا باشد    
گیــری جهــان بینــی جدیــد و  بــه رعایــت اصــول و قــوانین، شــکل

 شد کـه سـطح   ها و ابعاد انسانی باعث   توجهی به برخی از خواسته     بی
چرا که معماری عملکرد گرایانه     . اکتشافات ناقص و پائین تلقی شود     

معنوی فاصله گرفته بود و      و   مدرن از ارزش های فرهنگی، اجتماعی     
همین مسئله باعث شد کـه معمـاری ایـن دوره از مطلوبیـت کـافی                

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

  
 56، 1385نورتقانی، :         مأخذ وضعیت هویت بر اساس نظریه مارسیا-2جدول

  
  اکتشاف

  پائین  باال
مبیّن وضعیت  عوامل

  هویت
به تعلیق 
  پائین  سردرگم  افتاده

  باال  زودرس  پیشرفته
  تعهد

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

 
  وضعیت هویت  اکتشاف  تعهد  دوره

  پیشرفته  باال  باال  دوران پیش از مدرن
  زودرس  پائین  باال  دوران مدرن

  تعلیق افتاده  باال  پائین  دوران فرامدرن
  سردرگم  پائین  پائین  دوران معاصر

  
در این دوران حجم . مدرن وضعیت متفاوت بود در دوران پست     

اکتشافات زیادی صورت گرفت که بیشتر حاصل نواقص و مشکالت  
آنها وجود  های مدرن بود، اما تعهد نسبت به اجرای تمامی  اندیشه
چرا که سبک های متعدد شکل گرفته با تمرکز بر یک . نداشت

نتیجه کلیت و موضوع خاص، تاکید اصلی را بر آن متوجه نموده، در 
از این رو . کردند وحدت محیط زندگی و حیات انسان را فراموش می

معماری اغتشاش در شهر حاکم شد که بازتابی از هویت به تعلیق 
  .افتاده آن دوران بود
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ایی است که سرعت تغییرات  به گونه در دوران معاصر شرایط     
لط بر اوضاع های محیط امکان تس چنان افزایش یافته که به سازنده

شود؛ به اینصورت که آنها فرصت کسب تجربه  و تبدیل  داده نمی
از این رو می توان حجم . مواد خام به نیاز های انسانی را ندارند

مکشوفات دوران معاصر را نسبت به تغییرات و دستاوردهای نوین 
از طرفی دیگر در این دوران تشکیک نسبت به . کم دانست

ایجاد گشته و تعهد نسبت به آنها کمرنگ شده های قبلی نیز  یافته
گیری هویت سردرگم می باشد که  پیامد این وضعیت، شکل. است

معماری امروز دوران «. باشد حتی در معماری نیز قابل مشاهده می
گذراند، که علت آن نبود معنی در  سرگشتگی و واژگونی خود را می

  ).3جدول ( )65، 1382حجت، (» .معماری است

ای تقلیدی یافته  بنابراین در عصر حاضر، گرایش به هویت جنبه     
تواند  بدیهی است تقلید از معماری دوران سنتی نمی. است
چرا که اکتشافات دوران سنتی . دهنده معماری باهویت باشد شکل

در این دوران طراحی . متفاوت از اکتشافات دوران معاصر است
در ابعاد زمان و فضا رخ معماری به عنوان دانش و فعالیتی که 

بایستی تغییر مجدد موضع دهد به این معنی که باید  دهد می می
  های بشر امروزی به درستی شناخته شود و از تمامی خواسته

امکانات محیطی و صنعتی بهره برده شود، تا در آخر با توجه به 
ها در کالبد بنا  ها و تعهد نسبت به تحقق آن مکشوفات و دستاورد

  . ن به ساخت معماری با هویت پیشرفته امیدوار بودبتوا

  گیری  نتیجه
دهنده آن است که مساله هویت در        مطالعات صورت گرفته نشان

 دورهسه دوران معاصر تحت تاثیر تغییر مفهوم هویت در 
 ازمدرن پیشدر دوران .  بوده استازمدرن ازمدرن، مدرن و پس پیش
های  های فنی و نیاز می، محدودیت، شرایط اقلیهای دینی باور

کردند که به  اجتماعی نوعی معماری منسجم و هماهنگ را ایجاد 
نوعی .  به معماری باهویت مشهور شدشکل گرفته،سبب انسجام 

شود که موجب شده، اصل  نظم پنهان در این معماری مشاهده می
 ند هرچدر این دوران. رت در این آثار قابل مشاهده باشدوحدت در کث

توان یافت که با   و هیچ دو بنایی را نمیبودندبناها با یکدیگر متفاوت 
  اما نوعی هماهنگی آلی، هم شکل و یا همسان باشدیدیگر

های قابل توجهی از این  نمونه. داشتها وجود  در آن) زیستی(
بندی  بر اساس دسته. اند خلق شدهی های سنتی ایران انسجام در شهر
این دوره را دوره انسجام در کلیت و تفاوت در توان  ارائه شده می
اهای های سنتی از یک کل منسجم و تک بن شهر. جزئیات دانست

در مبانی نظری معماری ایرانی از آن با نام .  بودند همتنوع تشکیل شد
آن به اصل وحدت  شود، که ریشه حکمی  یاد می»نظمی نظم در بی«

  .گردد در کثرت باز می
  

یین هویت معماری بـر اسـاس تعامـل نـوآوری و عنایـت بـه                 الگوی تب  -4جدول
  نگارندگان:        مأخذ                                      گذشته؛ طبق نظریه مارسیا

  )تحول(نوآوری 
  عوامل مبین هویت معماری  پائین  باال

  پائین  گذرمعماری زود  معماری تکنولوژیک

  باال  معماری تقلیدی  یت پیشرفتهمعماری با هو
  عنایت به گذشته

  )تداوم(
  

های  با نیاز  به انسان به عنوان یک کلمدرن در دوران      
 و روحانی او معنویهای  فیزیولوژیکی نگریسته شد و از نیاز

تحقق کالبدی این دیدگاه در حوزه عمل به . پوشی شد چشم
گرایی و  ها و آثار معماری متاثر از جریان عقل گیری شهر شکل
منجر گشت و عملکردگرایی در ) گرایی اثبات(ه پوزیتیویسم فلسف

 الملل های معماری سبک بین اندیشه. قرار گرفتها  اولویترأس 
 نمود  را پیشنهاد می تکنولوژیک نوعی معماریمنبعث از این تفکر،

تجسم این . توانست در سراسر دنیا به یک شکل اجرا شود که می
های ساخته شده در   و شهرکهای صنعتی اندیشه در ساخت و ساز

شکل که بصورت  باشد؛ بناهایی هم سراسر دنیا قابل مشاهده می
ها در  مجموعه. شدند های کامالً منظم ساخته می یکسان در ردیف

ها نیز بصورت  کردند و تک بنا هندسی تبعیت می کلیت خود از نظمی
را توان دوران مدرن  از این رو می. شدند کامالً مشابه ساخته می

در واقع . شکلی دانست شدن و هم زمانی برای حرکت به سوی شبیه
ها بود و   به فرهنگسهل انگارانهتوجهی   بی، دورانالملل سبک بین

 و گسترش هویت اجباریالملل،  گذاری این سبک به سبک بین نام
  .)4جدول  (گذاشت نمایش میهای مختلف را به  گرفتن فرهنگ نادیده

 در دوران. ست انکار و نقد مدرن متولد شد با سیامدرنیته پست 
های مدرن بیش از پیش  های حاصل از اندیشه  کاستیفرامدرن

های فرهنگی و اجتماعی را انکار  مدرنیته فراروایت  پست.نمایان شد
در این . گیری نماید ها بهره کرد و در تالش بود که از خرده فرهنگ

 که نتیجه ری حاکم شدخلق آثار معما دوران نوعی اندیشه واگرا بر
های  طلبی در پروژه  همراه با تنوع،گرایی گرایش به کثرتآن، 

مفهوم درست و نادرست دستخوش تغییر شد و هر چیز . بودمعماری 
های حاکم  به همین دلیل ارزش. توانست درست یا نادرست باشد می

. های معماری متعدد دادند های گذشته جای خود را به سبک در دوره
های معماری  طلبی و سبک  را دوران تنوع فرامدرنین رو دوراناز ا

های مختلفی برای  در این دوران گرایش. زودگذر خواندند
پاسخگویی به مسئله هویت شکل گرفتند اما به دلیل نداشتن اصول 
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چرا که . معین، منجر به ساخت بناهای ناهمگون و نامتجانس شدند
های   آثار گذشته و تقلید از بناآثار این گروه به دو دسته تقلید از

بنابراین .  و معماری اغتشاش را شکل داد،مدرن منجر گشت
 هویت  نوعی معماری با دستیابیبهمدرن هم در عمل  پست

  .موفق نشد پیشرفته
 آثار  بودنهویتآن است که با  مطالعات صورت گرفته نشانگر     

 معماریحت ساهای انسانی در  بازتاب ارزش حاصل معماری گذشته
معماری سنتی را بناهایی به شکل آثار اما نباید ساخت دوباره . است

 چرا که معماری سنتی .با ساخت معماری باهویت یکی دانست
ها در  و ساخت دوباره آن های دوران سنتی بوده است مطابق با نیاز

برای . نخواهد بوددوران معاصر هماهنگ  با مقتضیات ،زمان حال
بایست نیازهای مادی و معنوی  دوران معاصر میاحیای هویت در 

و   های اقلیمی محیط را با تمام ویژگیکرد،  بازشناسی  رامخاطب
محیطی آن شناخت و با تکنیک ها و فناوری های موجود آشنایی 

چرا که مجموعه این شناخت ها و مکشوفات در کنار تعهد . پیدا کرد
نها در فرایند به کارگیری اصول شناخته شده و لحاظ کردن آ

رساند؛  طراحی، هویت معماری پیشرفته را به منصه ظهور می
کیفیتی که با متجلی شدن در کالبد معماری، فضاهایی مطلوب و 

 معماری به شکل گیری در عین حال دهد و کارآمد را شکل می
در عصر حاضر، هر چه  .گردد میمنجر  در مقیاس شهریهمگرا 

ماری باهویت نه تنها با گیری مع شکل بیشتر آشکار شده است که
نظیر پایداری، ساخت مکان و بهره گیری از فناوری مفاهیم معاصر 

 مغایرتی ندارد، بلکه الزمه یکدیگرند و یک های پیشرفته ساخت
  .کنند هدف را دنبال می
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