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 هایدگر دیدگاه تاکید بربا  شناخت تکنولوژی و تاثیرات آن بر معماری بومی

 محمدعلی حسین پورفرد

 عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی نجف آباد

  هراتمه الهه شریفی

 تبریز اسالمی هنر دانشگاه معماری فناوری ارشد کارشناسی دانشجوی

 چکیده:

وبا  نگاهی اجمالی به دیدگاه هایدگر در ه به شناختی کلی از تکنولوژی پرداخته در این مقاله سعی بر آن است ک

 .روشی که در اینبپردازیمتاثیراتی که تکنولوژی می تواند بر معماری بومی داشته باشد  به ،یژرابطه با تکنولو

 با تکنولوژی وکتابخانه ای میباشد و به تشریح کلی مفاهیمی که در رابطه  پژوهش استفاده شده است روش

معماری بومی مطرح است می پردازد. از بنیادی ترین مسایل که در این رابطه مطرح میباشد ،تاثیراتی است که 

 از ناشی مخرب اثرات پژوهش این در فرضتکنولوژی بر فرهنگ یک جامعه و به تبع آن هویت آن ایجاد میکند، 

 توان می را ملل برخی امروزی جامعه هویت بحران ایه ریشه ،که  است  بومی معماری بر تکنولوژی رفت پیش

 یافت درآن

 

 هویت-فرهنگ-معماری بومی-تکنولوژیکلیدواژه:
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 مقدمه

 نحوه و جهان درباره مردم دیدگاههای و فرهنگ بر تکنولوژی تأثیر دربارة عموماً فالسفه

 برای بیش ابزاری به ظاهر که که تکنولوژی اند دهدا نشان و کرده بررسی را تأثیرها این آنان . ا ند کرده صحبت زندگی گذران

 را آنان زندگی رو ازاین و کرده تحمیل خود کاربران به را خاصی و دیدگاههای ها روش تدریج به نیست اهدافمان پیشبرد

 خنثی متذکر آنها به طوری که است، گرفته قرار فالسفه توجه مورد بیشتر اخالق زمینۀ در تأثیرات این .متحول می سازد

 (2931)ناجی، .داده اند هشدار به ما آن عمیق و بطئی تأثیر درخصوص و شده اند تکنولوژی نبودن

نیمۀ  از که محسوب می شود هم رشته ای میان مطالعات مباحث جمله از دیگر مسائل از بسیاری کنار در تکنولوژی مسألۀ

 در ابتدا مسأله این .وجود آمده اند به مهم پرسشهای به خپاس از شاخه یک بودن عاجز به توجه با سو بدین بیستم سدة دوم

 قرار مد نظر نکته این پیشتر که این معنا به .نمود عیان را خود تکنولوژی و فلسفه میان نسبت صورت به تکنولوژی فلسفۀ

چه  واجد لوژیتکنو مورد در تحلیلی دیدگاه و سخن میگویند طریق چه به و چگونه تکنولوژی باب در فیلسوفان که گرفت

 گفته سخن تکنولوژی باب در است که متفکری مهمترین هایدگر مارتین .است ویژگی هایی

نوشته  اکثر عموماً و نمود تبدیل برای فلسفه موضوعی به را تکنولوژی که است اندیشمندانی جمله نخستین از هایدگر مارتین

 .دارد مسأله این باب در وی سخنان و دیدگاه هایدگر بر تکیه تکنولوژی فلسفه حوزة در موجود های

 (2931)ساالری راد،

 هایدگر نظر از اما .میشود گرفته در نظر انسانی های فعالیت برای وسیله ای و صرف ابزاری به عنوان تکنولوژی رایج، تصور در

 ارتباط .معین ارچوبیچه در یافتن از حضور است عبارت انکشاف .است از انکشاف نحوی بلکه نیست صرف ابزار یک تکنولوژی

 هرگونه امکان دیگر عبارت ( به29:1831دارد)آیدی، ریشه  انکشاف در فرآوردنی هر که است این اکتشاف با ماهیت تکنولوژی

 پیدایش هایدگر (نزد1384: 13 میگیرد)هایدگر، صورت دلیل انکشاف به ( فرآورده گونه هر تولید )یا مولد سازندگی

 میشود عوض به عالم مدرن انسان نگاه آن، موجب به که است مدرن انسان حقیقت برای انکشاف زا مدرن، نحوهای تکنولوژی

 (8231 زمانی )علی

 

،نقش بسیار مهم وبنیادی در شکل گیری وتوسعه معماری فراتر از ابعاد فنی یک عامل درونی در معماریتکنولوژی به مثابه 

کل دادن ساختمان را با توجه به مولفه های آن )انسان ،طبیعت ،ابزار ایفا می کند. در نتیجه حوزه نفوذ تکنولوژی در ش

وفراورده ها (ورابطه آن ها با یکدیگر می توان در چهار عرصه دسته بندی کرد و این دسته بندی جهت شناخت تاثیر تکنولوژی 

 در شکل دادن ساختمان می باشد.چهار زمینه موضوعی در تکنولوژی به شرح زیر است8

این حوزه به بحث در مورد جنبه های اقتصادی ومال یساخت یک بنا از انتخاب سازه و نظام قتصادی تکنولوژی :حوزه ا

باربری بنا ،انتخاب مواد ومصالح  و عناصر سازنده بنا،جزئیات و دتایل های ساخت بنا گرفته تا نیروهای انسانی مورد استفاده در 

 ساخت یک بنا تاثیر به سزایی دارند.نبه اقتصادی ساخت بنا را شامل می شود؛که هر کدام بر ج
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تاثیرات تکنولوژی بر محیط و طبیعت اطراف ساختمانی است که این حوزه بیشتر در مورد محیطی تکنولوژی:-حوزه زیست

این بنا می شود؛اینکه تکنولوژی انتخاب شده چه میزان می تواند در ثبات و پایداری محیطی تاثیر گذار باشد یا به تخریب 

محیط بپردازد و اینکه چگونه یک تکنولوژی می تواند از طبیعت و انرژی های آن حداکثر استفاده را برده و خود را با محیط 

 وفق داده و به جای آنکه بر محیط باشد؛با آن همراه شود. 

برای اجرای  این حوزه در مورد تاثیرات اجتماعی و فرهنگی تکنولوژی منتخب:تکنولوژی فرهنگی–حوزه اجتماعی 

اند هویت زایی یا هویت زدایی کند،یا اینکه جایگاه سنت ساختمان برجامعه ومردم تاکید دارد.اینکه یکتکنولوژی چگونه می تو

 در این تکنولوژی کجا است.

فضا این حوزه به بحث در مورد تاثیراتی که تکنولوژی می تواند بر روح وروان انسان و کاربران آن  حوزه کیفی تکنولوژی:

داشته باشد،می پردازد.اینکه انتخاب سازه باربر ،نحوه ساخت ،جزئیات و اتصاالت و دتایل های اجرایی ،عناصر ومصالح مصرفی 

 ،چگونه و تا چه حد می توانند حس تعلق و دلنشینی و... را به مخاطب القا کنند.

و پردازیم.ب فرهنگی تکنولوژی -حوزه  اجتماعی  سعی بر آن است که بیشتر به بر اساس حوزه های ارائه شده در این پژوهش

بررسی کنیم.پس ابتدا الزم است تعاریفی کلی از تکنولوژی و تاثیراتی که میتواند این حوزه بر معماری بومی داشته باشد را 

 معماری بومی ارائه گردد.

 

 تکنولوژی و مفاهیم مربوط به آن

نظر می آید ولی با تعمق در متون علمی و فلسفی پیرامون تکنولوژی مشخص  در نگاه اول تکنولوژی ابزارها و ماشین االت به

می گردد که تکنولوژی دامنه وسیع تری را در بر می گیرد از جمله شیوه تفکر و نگرش به موضوع  ،فرایند و شیوه  و روش 

رایند طراحی و ساخت ،مصالح ،ابزارها انجام امری و نتیجه و اثر نهایی می باشد که در معماری ،تفکر و مبانی نظری ،شیوه و ف

و ماشین آالت و سر انجام  اثر نهایی را در بر میگیرد.لذا هم شامل عناصر مادی می گردد و هم فعالیت های انسانی را در بر 

بات می گیرد .مجموعه این دو سبب ایجاد و احداث آثار معماری می گردند .همانگونه که در علوم رفتاری و روانشناسی به اث

رسیده است محیط وعناصر و اجزای آن بر رفتار ها ،کنش ها و واکنش های آدمی تاثیر گذارده و بخشی از هویت آدمی را 

شکل می دهند لذا تکنولوژی و عناصر آن نیز به عنوان عناصری محیطی بر آدمی تاثیر گذاشته و بر شکل گیری هویت او تاثیر 

 بهتری از تکنولوژی به بررسی ریشه ای این واژه می پردازیم.برای درک ( 29:881می گذارند)شاهرودی،

 تعلق (trchne)عبارت است ازامری که به تخنه  (technikikon)تکنیکون .است شده گرفته یونانی زبان از واژه این اصل

 است، صنعتگر فرد کار و رتمها نام تنها نه تخنه که این اوالً .قرارداد نظر مد واژه این معنای مورد در باید را نکته دو .دارد

 .شاعرانه است امری تخنه دارد، تعلق آوردن -فرا به تخنه .زیبا هنرهای و فکری های مهارت است برای نامی آن، بر مازاد بلکه

 یمعنا به شناخت بر واژه، دو هر و بود مرتبط) (epistemeاپیستمه  کلمه با افالطون زمان تا ابتدا از تخنه واژه که این ثانیاً 
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 می داشتن، معرفت چیزی به و را دانستن چیزی زبر و زیر معنای به و کند می داللت کلمه وسیع

 (hidegger،2331،21باشند)

 ایراد تکنولوژی ماهوی قلمروی از این تعریف به است (ممکن .1386 ،14 هایدگر،(است انکشاف نحوة یک تکنولوژی واقع در

 در ولی کند، می صدق افزاری دست تکنولوژی مورد در حداکثر و صادق است یونانی تفکر برای واقع در تعریف این که بگیرند

 .کند نمی صدق است، ماشینی نیروی بر مبتنی جدید که تکنولوژی مورد

در  حاکم انکشاف .سازد نمی پوئیسیس متحقق معنای به فراآوردن در را خود است، حاکم جدید تکنولوژی در که انکشافی

 انرژی تأمین کنندة که دهد می قرار بی مورد انتظار این برابر را در طبیعت که تعرضی است؛ تعرض وعین جدید، تکنولوژی

 (.15 همان، کرد)هایدگر، ذخیره و استخراج طبیعت دل از است، انرژی که آن حیث از را انرژی بتوان تا باشد

 

 به لغت در که است (Ge-stell)»گشتل واژة رسد،می نظر به الزم آن ذکر که دیگری اصطالح تکنولوژی، معناشناسی بحث در

 همچنین .است وسیله نوعی معنای به مرسوم کاربرد بنابر گشتل کلمۀ .باشد می ... و بندی اسکلت بندی،چارچوب معنای

 را انسان که است تعرض آمیزی گردآورنده امر معنای به گشتل اینجا در .است برای استخوان بندی دیگری نام گشتل

 نماید)  منکشف الیزال منبع به عنوان منضبط و شکیل شیوة یک به را واقع امر تا میخواند معارضه به و میدهد قرار مخاطب

(Langman Dictionary.,1987:p 248 

 امری وجه هیچ به گشتل .است مستولی جدید تکنولوژی ماهیت بر که است انکشاف از نحوه یک گشتل حقیقت در

 هر ساده اجزای عنوان به ما که آنچه همه از است عبارت دارد، تعلق تکنولوژیک امر به آنچه وضع در .باشد نمی تکنولوژیک

 .دارد تعلق تکنولوژیک فعالیت قلمروی به مذکور اجزای کلیه با همراه دستگاه خود و .اهرم مانند شناسیم، می دستگاه

دیگر  معنای باید بلکه .باشد نمی تعرض معنای به صرفاًاست،  Ge-stell لفظ ریشۀ از که (افتادن در)  stellenمصدر

stellen  ریشه که معنا این .باشد داشته خود با هم راher-stellen (وکردن تولید) Dar-stellen (نمایاندن کردن، عرضه )

 دمع آن گشتل در .شود نامستور یابد می حضور آنچه که میکند ایجاد را امکان این پوئیسیس مقام در میدهد، تشکیل را

 .سازد می مکشوف الیزال منبع همچون را واقع امر خود، کار با جدید تکنولوژی آن، با انطباق در که دهد می رخ استتاری

 تعریف بنابراین و .باشد می فعالیت آن قالب در که است صرف ای وسیله نه و است انسانی فعالیت صرفاً  نه کار این بنابراین

 ( 1386، 24-19 هایدگر،) است نامعتبر اصوالً  تکنولوژی از ضمح مدار انسان یعنی ابزاری صرفاً

 برای( موجود زیستی و (مادی)فیزیکی محیطهای)طبیعت کاری دست یا تبدیل از است عبارت تکنولوژی رایج و معمول هوممف

 نتیجه که است (غایتمند)هدفمند عمل از خاصی شکل تکنولوژی که شود می تصور رو این از .انسان اهداف و نیازها برآوردن

 می محقق را عملی یا دارد انتفاعی کارکردی که بشرساخته وضعیتی یا شیء :باشد تکنولوژیک مصنوع" یک تواند می اش

 این صورت این در که شود، محقق مصنوعات واسطه به نمیتواند یا و میتواند طبیعت در دگرگونی و تغییر ایجاد .سازد

 محدود بسیار سو، یک از .میکشد پیش را بسیاری پرسشهای تکنولوژی از مفهوم این .نامیم می (tool) ابزار را مصنوعات

 افزار نرم مهندسی قبیل از باشند، نوین تکنولوژی به متعلق رسد می نظر به که معینی قلمروهای با زیرا میرسد، نظر به کننده

 یا شیء هر از زیرا است، وسیع بسیار دیگر، ویس از .نیست هماهنگ دارد، کار سرو (اطالعات) غیرمادی چیزی تبدیل با که

می  تکنولوژیک مصنوع یک باشد، می طیبعت در انسان عمدی مداخله نتیجه و ساخته برآورده را عملی نیازی که وضعیتی

 Estanford Encyclopedia of philosophy. 2005:85)سازد)

ی م فرا طبیعت به تعرض به را آدمى که است انکشاف نوعى دجدی تکنولوژی ذات هایدگر، دیدگاه ازهمانطور که اشاره گردید 

 فراموشى محاق به وجود انکشاف، از نحو این در .بخشد نظم انرژی هٴذخیر منبع مقام در را طبیعت که خواهدی م او از و خواند

  .کندمی  تهدید را جدید بشر خانمانى،ی ب و انگاری نیست خطر و رود مى
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 معماری بومی 

شنیدم که مردیست پاکیزه بوم "هنگ دهخدا به معنی 8سرشت و خو گرفته می باشد .همانطور که سعدی می فرماید8بوم در فر

 همجنین به معنای 8"

.جا و مقام ومنزل 8.جایی که کسی در آن زندگی میکند 3.قلعه و حصار 1.شهر و بالد 9.سرزمین و ناحیه 1.سرشت و طبیعت 2

 (2919ده است )دهخدا،.زمینه آماده شده ذکر ش1و ماوا 

بوم را می توان مجموعه ای از شرایط  طبیعی ،فرهنگی ،سنتی و اجتماعی حاکم بر یک منطقه دانست .)عرفانی زاده 

،29:3،93) 

 تعریف معماری بومی از منظر چیستی و مفهوم 

یت های محلی ومنطقه ای معماری بومی معماری نیست که متعلق به زمان گذشته باشد، معماری است که دارای ماهیت و هو

ی معماری بومی به گفتگو بنشینیم بی اختیار به می باشد و در هر زمانی می تواند وجود داشته باشد ، امروزه با هر کس درباره

 ورق زدن دفتری می پردازد. که سخن ها و مشکل هایی از گذشته در آن آمده است.

ای ن که متعلق باشد  به عنوان میراثی از گذشته می نگرند. و حتی لحظهامروز همه به معماری بومی ، به هر قسمتی از ایرا

ها و جاذبه ها و غنای فرهنگی توانند زاینده معماری باشند که سرشار از زیباییکنند که آنان نیز ، همین امروز هم میفکر نمی

 باشد. 

معماری در گذشته دور و نزدیک اشاره می دهد.  معماری بومی، در هر کجای جهان و در هر فرهنگی به استناد سنت به ریشه

در واقع معماری بومی چیزی نیست که ما امروزه نتوانیم بیافرینیم، و چیزی باشد که دیگر کسی توان ساختن آن را نداشته 

 باشد.

از و... زاده معماری سنتی و معمای بی تکلف معماری بدیهه س بومی سخن باید چنین گفت که ابتدا معماری عامیانه به دیگر

تشریفاتی یا به عبارتی  ها و کاربردها ، معماریمتکی بر قانونمندی های شکل شده است و آنگاه معماری غنی شده ، معماری

معماری بومی همانگونه که  گفتگو درباره (19، 29:1کالسیک پا به عرصه وجود نهاد. )فالمکی همه گیر و جهانی معماری

نوشتاری در این باب به محصوالتی قابل توجه  د شاید بیش از نیم قرن نیست که به صورتندار اشاره شد سابقه چندانی

به تعریف  و آگاهی هایی که در این باره برای عموم فراهم آمده پیدا کرده و می توانیم به اتکای یافته های دیگران دسترسی

گذشتگان تلقی  بومی به عنوان ظرف و میراثی از (امروزه معماری29:1،21پیچیدگی ها و مشخصه های آن بپردازیم. )فالمکی

از راه بکار بردن عناصر  -پرداختند معماری ندیده بودند و به آفرینش معماری می می شود میراث مردمانی که آموزش

آثار  عنوان برخی اندیشه های رایج در فضای زندگی جمعی در ساختمان خاص برخی از شیوه های زندگی مردم را به -معماری

میان خود آنان یا به  بخشید و به تولید یگانگیبه زیستگاهشان تعلق می خود متظاهر می کردند که آنان را به مکان یا

مختلف به تعریف  ( اندیشمندان و صاحبنظران در طول اعصار از دیدگاههای21، 29:1انجامید.)فالمکیزیستگاهشان می

 Pietro) پردازند. پیترو بلوچییان ویژگی های این گونه معماری میپرداخته و به ب معماری بومی و مفهوم کاربردی آن

Belluschi)افراد  نماید هنر بومی هنری است که توسط مقدار کمی از ایتالیایی معماری بومی را اینگونه تعریف می معمار

ربه )میراث( پیشینه یکسان بلکه در ادامه فعالیت تمامی مردمان دارای تج متخصص و با برنامه تدوین شده ساخته نشده است
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  Architecture without Architectاز کتابترجمه(توسط افراد عادی شکل گرفته است. و در دامنه محدودی از تجربه

که درسها و نکته های فراوانی است که می  کتاب خود تحت عنوان معماری بدون معمار ذکر می کند برنارد رودوفسکی( در

خالقان این  وی معماران و .ای و ویژه افراد متخصص گردانیمیش از آنکه آن را تبدیل به هنر حرفهمعماری آموخت پ توان از

مکان ویژه استعداد قابل تحسینی را  معرفی می کند که در زمان و -سازندگان بی سواد– آثار را هنرمندان ناشناس این نمایش

آوردن  به جای تالش در جهت تسخیر کردن و تحت سلطه در و نداساختمان در طبیعت پیرامون از خود نشان داده در انطباق

عوارض زمین را به  دهند تنوع آب و هوایی را پاس داشتند و توپوگرافی و طبیعت کاری که امروزه اغلب معماران انجام می

آثارش  معماری که برنارد رودوفسکی(حسن فتحی Architecture without Architect ترجمه از کتاب (یاری طلبیدند.

مردم بیان می دارد که هر ملتی  و فرهنگ مردم زبانزد است در کتاب ساختمان سازی با در مصر در همنوایی معماری با سنت

که به سان زبان عادات و رسوم محلی اش  را بنیان نهاده است. خطوط و فرمهای دلخواه خویش را که معماری خاص خود

که  فرم به فرهنگ به ویژگی های بستری انطباق و وابستگی نین ضمن تاکید بردارد نمایان کرده است.وی همچ ویژگی خاص

افتاد فرم ها و عناصر  فروپاشی مرزهای فرهنگی که در قرن نوزدهم اتفاق تا پیش از فرم درآن جاری می شود اشاره می کند

یز وحدت میمون تصور مردم با انگجهان دیده می شود ساختمان های هر ناحیه میوه شگفت ویژه معماری بومی در تمامی

آدمی در رفع ناهنجاریهای محیط  همان طور که از این تعاریف بر می آید تالش) 33، 29:1فتحی(بود.  خواسته های محیط

 توان متکی به تبلور این فعل و انفعاالت بر پایه دخل و تصرف در محیط زیست انجامید معماری را نیز می به ابداعات عدیده و

برای  دانست پس می توان معماری بومی را هموارکردن طبیعت ی بومی و علوم و فرهنگ سرزمین های مختلفهای معمار

(  29:1،31است.)مهریار انتخاب و استفاده از مقررات هر سرزمین پدید آمده پاسخگویی به نیازهای مکانی دانست که با

بومی به تعهد برای مدنیت می  معماری تا بتواند ابراز داردکه میدان بحث کشانید آلپاگونولوبرنوزوی ناقد بزرگ ، جهانی را به

 شوند مدام اشاره کند و بسترآدمیانی که دگر می جویای آن است که به نقش معماری در طول زندگی پیوندد در حقیقت امر

جایی که اشیا و  کرددیدگاه وی می توان معماری بومی را چنین توصیف  مکانی این دگر شدن را مدام بنمایاند. از -زمانی

بنام  -با تدوین و بنای ظرفی آدمی از عالم هستی مدام دگر می شوند. اما آدمی زاد احساس ها لحظه ها و دریافت های

، 29:1پذیرای دگرگونی نمی شود.)فالمکی خواستار ماندگاری و ماندگاری نسبی آنچه گذرا است و برای آنها -معماری بومی

با زدودن حشو و زواید و چشم پوشی از آنچه  معماری بومی اینگونه بیان می دارد که معماری بومی (پاگونو خود در تعریف 11

ارزش  می آموزد وی همچنین بیان می دارد که این معماری بر فایده و آکادمیک است چگونگی فایق آمدن بر زمان را که بی

نیروی متجلی دیوار  کیب بندی آزاد و اغلب بدون تقارنپدید می آید بر تر مطلق فضایی که از ابتدایی ترین اشکال هندسی

معماران امروز سازندگان بی نام و نشان این  های پیرامون تاکید دارد. به این دلیل است که ضخیم رعایت چشم انداز و منظره

الگوها می توان  نشاعرانه کارهای خود را قرار می دهند. از ای بدون افاده روستایی را سرمشق ترکیب بندی و غنای منازل

در تغییرات بکوشیم همپای  شناسی فرا گرفت. فن و صنعت تغییر یافته شرایط زندگی های ارزنده برای آموختن زیباییدرس

به پا خیزیم. ارزش  های بیجاسبک آنان را یاری دهیم و علیه عظمت طلبی و با نهایت وضوح و نفوذ این تغییرات گام برداریم

که همانا ارزش اخالقی آن است یعنی  آوریم و از معماری روستایی قانونمندی زیبایی آن را ان را بجادیوار و مقام ساختم

دکتر فالمکی از معماری بومی اشاره  در نهایت می توان به تعریف (2983،98سادگی را فرا بگیریم. )آلپاگونولو  زیبایی الهی

شهری که در سرزمین  -مجموعه واحدهای معماری بومی یعنی بومی را این چنین تعریف می کند معماری داشت وی معماری

کاربردی در زمینه رنگ  در زمینه پالن زمینه حجم گذاری یا آمده اند و با هماهنگی هایی که در زمینه شکل در گرد هم

و اساسی  لیآنها پدیدار است سری اص و همچنین در زمینه مصالح و نظام های ساختمانی در آمیزی و آهنگ سطوح پر و خالی

 ها و رسوم و سلیقه های زاده از فرهنگ محیطی یگانگی به هماهنگی مبتنی بر تفاوت تشخیص مبتنی بر ضابطه را در بر دارد

قراردادهای  -اجتماعی ضمنی محیطی مبتنی بر آزادی های مشروط از قراردادها زاده از احترام متقابل یا برخوردار از رفتارهای

 (21، 29:1المکینانوشته ولی زنده. )ف
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ی معماری اش وجود دارد. از یکسو طراح راههای چندی ،برای طراحی ساختمانی جدید به صورت همگون و موافق با زمینه

های کاماًل جدید برای دگرگونی کردن و می تواند عینًا عناصر معماری را از ساختمان اطراف کپی کند و از سوی دیگر از فرم

ی معماری زمینه گرا مبتنی بر هر یک از این بصری ساختمان های موجود بهره جوید. نظریهبهبود بخشیدن ویژگی های 

راهکارهها و یا راهی میانه رضایت بخش است. مشروط بر اینکه با مهارت انجام گیرد. اگر به جای سبک تقلیدی و یا نوآوری 

 به "گرا زمینه معماری"آزردگی بصری نخواهد بود. ی های افراطی ، روابط بصری مستحکم وروشنی به وجود آمده باشد، مایه

 هایسبک یا و ها دوره به مربوط – مجاور های ساختمان میان هماهنگی ایجاد چگونگی و معماری هایسبک یمقوله

 بر ها، ساختمان بین بصری سازگاری از هماهنگی چنین ایجاد در توفیق موضوع ، اخیر قرن نیم طی.  پردازد می -مختلف

 (9:د تقابل بین ساختمان های جدید و قدیم بوده است.)برولیناایج

زمینه ، محیط و مجموعه پیرامونی یک عنصر است . تفکر زمینه گرایانه ، زمینه را رویدادی تاریخی می داند که عناصر شهری 

گرایی داشته باشد ، اما در درون آن ساخته و شناخته می شوند . این تفکر ، شاید ریشه هایی متفاوت با بوم گرایی وسنت 

 بیشتر محصول مشابه ، هماهنگ و یکسانی دارند.

با توجه به این که اقلیم ، عاملی برجسته در برنامه ریزی و طراحی شهرهای سنتی است ، در شهرسازی مناطق با ویژگی های  

رهایی در مناطق گرم و خشک ، اقلیمی مشابه نوعی همسانی وجود دارد؛ مانند ایده حیاط که بیشتر در معماری سنتی کشو

یعنی از ایران به سمت شرق و به سمت غرب تا سواحل اقیانوس اطلس و در طراحی خانه های شهری و روستایی عملی شده 

های شهرهای سنتی در این مناطق ، مانند ساخت خیابان های باریک و بادخیز.این نمونه است؛ یا شیوه متداول خیابان کشی

جه به بوم گرایی در طول تاریخ هستند . به طوری که با مطالعه نمونه های موجود می توان به نکات بسیاری ها نشان دهنده تو

از ویژگی های فرهنگی ، اقلیمی و تاریخی این مناطق و سکونتگاه ها پی برد . برای مثال در بررسی معماری بومی ایران به این 

وجه به ویژگی های اقلیمی ، استفاده از مصالح ساختمانی در دسترس مانند ترین عوامل سازنده آن ، ترسیم که مهمنکته می

 (.29:2گل ، آجر و سنگ و همچنین اعتقادات مذهبی و شرایط اجتماعی است )توسلی 

در بحث معماری بوم گرا ، می توان از هزاران سال قبل تا به امروز ، از معماران بی نشان بسیاری یاد کرد که ساختمان ها و 

رها را شکل دادند . معماری دیروز ، بدون پالن و بدون معمار ، به عنوان نتیجه میراث پیشینیان ، بر پایه نظم و بدون شه

 دستورالعمل های قطعی و پیچیده ساخته می شد . 

بومی ، افزایش سکونتگاه های شهری عالوه بر این که به شدت بر سنت ها و روابط مردم تأثیر گذار است ، بر منابع سنتی 

چشم اندازها ، طبیعت و محیط اطراف نیز اثر دارد .همان طور که زبان بومی به معنای کلماتی است که توسط مردم یک 

 urlF) )منطقه مورد استفاده قرار می گیرد ، بنای بومی نیز جایگاهی است که به دست مردم هر محل ساخته می شود .

2007 :3 

ز توجه کرد ؛ برخی از سنت ها به پیدایش جوامع انسانی باز می گردند ، هنوز زنده بوده و باید به رابطه سنت و بوم گرایی نی

ممکن است تا زمانی که جوامع انسانی وجود دارند نیز باقی بمانند . برای مثال ، زمین از ابتدای آفرینش ، منبع مصالح 

اخت یادمان های بزرگ و با شکوه به کار گرفته ساختمانی بوده و طی قرن ها برای ساخت بناهای ساده روستایی و حتی س

 شده است .

معماری بوم گرا تقریباً تغییرناپذیر و به طور قطع غیر قابل اصالح و توسعه است ، در حالی که اهداف خود را به طور کامل 

 (steele 1988 ;ruddpfsky) کندتأمین می
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ت که به مشاهده بنیان فرهنگ های بومی پرداخت؛ چرا که از دید در دوران معاصر، کریستوفرالکساندر جزء معدود افرادی اس

های هماهنگی در ترکیب با محیط می سازند ) وی، این بنیان ها به تدریج از راه گسترش ارگانیک، به صورت ناخودآگاه، شکل

 ( . 23:3مانیا گوالمپونیانی 

هماهنگی ، قرارگیری ساختمان ها در راستای با اشکال مجاور زمینه گرایی در معماری از تفکرات دوران باستان در مورد نظم و 

، سرچشمه می گیرد . اما اصطالح زمینه گرایی ، نخستین بار توسط استوارت کوهن و استیون هارت در یک رساله منتشر 

م ،  2381و اویل دهه  م  2331به کار برده شد . با این همه ، از اواخر دهه « لوکوربوزیه 8 معماری شهرسازی » نشده با عنوان 

ایده کالژ به طور رسمی ، به عنوان یک مهارت مهم برای طراحی در وضعیت های پیچیده ، قطعه قطعه و مبهم شناخته شد . 

آغاز و در سال « شفایت عرضی و واقعی»م ، کار بر روی مقاله دو قسمتی کالین رو و باب اسالتزکی ، با نام  2333در سال 

نتشر شد . رو و اسالتزکی الیه بندی پالن ساختمان ها و نماها را بررسی و بر پایه آنها تسلسل معماری م، م2312و2389های 

م ، رو و دانشجویان وی در دانشگاه کورنل به بحث قرارگیری ساختمان در زمینه شهر و  2311را ایجاد نمودند. در حدود سال 

ر زمینه گرایی شکل گرفت. توماس شوماخر ، از شاگردان رو ، در مورد تلفیق زمینه و بافت توجه نمودند و بدین ترتیب ، تفک

.  ( Nesbit 1996 : 294)"پروژه در پی آشتی دادن و تطبیق شهرسازی تجدد با شهر سنتی است  "این پروژه می نویسد8 

 است.« ساختمان مشتق»و « کالژ شهر»این تفکر خود مشتمل بر دو بحث مهم، یعنی 

م ، کالین رو و فرد کوتر بررسی و ثبت ایده  2319تفکر ، با طرح ایده کالژ شهر توسط رو ، ارائه شد . در سال  اولین بیانیه این

م ، آن را منتشر کردند. در این پروژه ، وضعیت پیچیده و درهم شکسته طراحی شهری در :231کالژ شهر را آغاز و در سال 

شد. این ایده واکنشی به طرز برخورد و تفکر تجددگرایان در مورد شهرهای معاصر جهان مانند نیویورک و لندن بررسی 

ساختمان ها بود. بر این اساس ، برخورد با ساختمان به مثابه شیء،که در ایده تجددگرایی مطرح بود و در آن ساختمان ها به 

ر این افراد ، توده های عنوان اشیاء مستقل از محیط و زمینه طراحی و ساخته می شدند ، مردود شناخته شد. بنابر نظ

 ساختمانی و فضاهای باز شهری ، مانند میدان و خیابان ، همه می توانند نقش )در مقابل زمینه( محسوب شوند.

مؤلفه مهم دیگر در اندیشه زمینه گرایی ، ایده ساختمان مشتق است . این ایده ، آرمان و واقعیت را با یکدیگر ترکیب کرده و 

از شکل انداخته می پردازد ، همچنین نیروها و عوامل مختلف تأثیر گذار را هدایت می کند . زمینه  به مسایلی که محل را

گرایی وضعیت میانه ای را بین ایده حفظ مو به مو و بدون تغییر گذشته و ممانعت از توسعه های آتی که غیر قابل تحقق است 

 ند. ، با نوسازی شهری همراه با تخریب کلی شهر، پیشنهاد می ک

  Shirvani 1989; Nesbitt 1996 ; Charm Shane ;2005)         ؛  29:1)توالیی 

بر برقراری رابطه با گذشته ، نگهداری و حفظ جنبه های ملی و  تأکید -2پنج محور اصلی تفکرات بوم گرایان عبارتست از8 

بیعت زمینه مطرح شده و رگه هایی از بوم گرایی اندک به نوگرایی. بر اساس همین اصل ، در گروه بلوک ، توجه به مردم و ط

تأکید بر تولیدات دستی برای جوان سازی معماری و بریدن از تاریخ . بدان معنا که گروه نسبت به فنون  -1نمود می یابد. 

ز بین می برد جدید بد گمان بوده و آنهارا قدرت های باز دارنده و تهدید کننده ای می دانست که زیبایی، خوبی و آسایش را ا

لحاظ نمودن شرایط محلی که بر آن اساس الزم است ساختمان با محوطه منطبق شود که این امر از خصلت محافظه کار  -9

ساختمان ها ارزش های متفاوتی دارند . بر عکس جنبش نویس باون که همه ساختمان ها را  -1بودن آن ها ناشی می شود. 

بیان ساده و ناب که در  -3ساختمان متناسب با کاربری آن اهمیت متفاوتی قایل بودند .  یکسان می دانست این افراد برای هر

نتیجه آن این گروه به فاصله گرفتن از تزیینات بیش از اندازه اعتقاد داشته و بیان ناب گرایانه و به طور وسیع ، التقاتی را می 

 (.  23:3طلبند ) مانیا گوالمپونیانی 

ز به توجه و حفاظت دارد ، بوم وطبیعت نیز نیاز به رسیدگی و توجه ویژه دارد . تمامی اجتماعات سنتی ، عالوه بر سنت که نیا

به صورت کامل به مکان و بوم خود وابسته بودند .مردم بومی مناطق مختلف ، به خود و طبیعت به عنوان بخشی از خانواده 
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 URL 5 , 2007 , Banaz) حیاط خود در نظر می گیرند وسیع اکولوژیک نگریسته و زمین را به عنوان عامل اساسی

1970) 

معماری وشهرسازی بومی یا بوم گرا علی رغم اتفاقات دگرگون کننده ، توانسته است در طول زمان هویت خود را حفظ کند. 

نگر آداب، رسوم ، به همین دلیل است که این نوع معماری همچون شناسنامه معتبر مردم در هر سرزمین به شمار رفته و نمایا

روحیه ، احساسات ، اندیشه، عقیده، ذوق ، سلیقه، هنر و حتی برخی روابط اجتماعی و اقتصادی با محیط طبیعی و نمادهای 

 (181، ::29(. )بحرینی 29:1فرهنگی آنان است. )دادخواه 

. حتی هنر صرف هم نیست. معماری ای از دست سازها نیستگذر زمان فقط نوعی فعالیت ،رویداد یا مجموعه معماری بومی در

امکان به وجود آمدن  و از همان آغاز تمدن ایجاد شده است چرا که بدون آن برای تمامی امور انسانی بنیادی و اساسی ست

معماری همچنین نیازی ابتدایی  .معماری اجتناب ناپذیر جهانی بی پایان و مستمر است تمدن یا فرهنگی وجود نمی داشت

نوع ساختمان ها را دربر می گیرد. با این همه در  از بدوی ترین شکل سکونت در غارها تا پیچیده ترین معماری است.دامنه ی

طبیعت را  پناهگاه است. )سرشت معماری( اولین برخورد انسان با مقیاس و پیچیدگی که باشد منظور و معنای اصلی آن هر

مطبوع طبیعت برای رفع نیازهای  ای دانست که درگوشه و کنارهایگاهانهیا نیمه آ توان انتخاب آگاهانهبرای ماوی گرفتن می

ارتزاق انجام گرفته است .بدیهی است که وجود آب  امن برای خوابیدن، تولد، پناه گرفتن و محلی برای روزمره گزینش محلی

آشامیدنی باید  حول وحوش منابع آباولی محل استراحت را نیز در  انگیزه اصلی انتخاب محل ارتزاق بوده باشد وبه طریق باید

سال، سرما و گرما  و منابع غذایی را ضمن داشتن عوامل جوی روز وشب ،فصول جستجو کرد. رابطه بین دو اصل پناهگاه

 گرفت. نظر توان محور اصلی تحرکات انسان و اقدامات بعدی او در ،میزان رطوبت و نزوالت آسمانی می

 ویژگی معماری بومی

 این شیوه مبتنی بر بیانی است معمارانه، که مشروط و. های شناخت معماری بومی شناخت به شیوه تجربی استراه یکی از 

ای خاص وبرای  گذاری است. بیانی که چیزی جز کاربرد کالبدی به شیوه منضبط از آنچه ملموس و قابل اندازه گیری و اندازه

جهان درونی هرکسی که بنایی  ه ما کمک خواهد کرد تا از جهان خارج بهمعمارانه ب گرفتن نکته و مطلبی خاص نیست ، منظر

را برای درک شناخت تجربی مورد بررسی قرارداده که  یابیم. دکتر منصور فالمکی سه دیدگاه جدا نشدنی را برافراشته است راه

 پردازیم8زیر به آنها می در

طرح و اجرای از پیش تعیین و تدوین شده  هایز دستورها و نمونهکه پیکره ساختمانی را فارغ ا هر معمار یا هرشخصی -اول 

اندیشه و  دهد به شرط آزاد بودن درآنها یا در کنار آنها جای می دارد و بنایی را هماهنگ با بناهای موجود ودر میانبرپا می

هایی که نه تازه بلکه صالح و ابداع شکلم ها در انتخاب رنگها وها در اندازه گذاریترکیب آزاد بودن در اعمال سلیقه خویش در

ویژه را می دهند.از این  های موجوداند از آزادی هایی برخور دارند که به وی امکان بیان نکته یا مطلبییک متغیر از شکل

کندوکاو  توان بهاز محیط )اجتماعی فرهنگی اقتصادی طبیعی( می های مستقیم و منفعلپذیری دیدگاه و فارغ از تاثیر

مناسبت  که هر معمار همانند هر شاعر و هر نقاش و موسیقیدان به محصوالت معماری پرداخت و جویای سر و رازی شد

 تولیدی که به عهده گرفته می آفریند.

تدوین شده  از دستورها و نمونه های طرح و اجرای از پیش تعیین و معمار یا هرشخصی که پیکره ساختمانی را فارغ هر -دوم

هایی که دهد به رغم آزادگی و آزادیمی بناهای موجود و در میان آنها یا در کنار آنها جای ارد و بنایی را هماهنگ بابرپا می د

آنچه به  فراگیری که درآن می زید بی توجه نخواهد بود و از مفهوم بنا تواند داشت به محیط فرهنگی جامع یا در تدوین شکل

دو گونه پیوند اساسی را  پذیرد .در واقع این در نفس معماری بومی است کهمی تاثیرنحوی مستقیم وچه به طریقی با واسطه 

رفتارهای فرهنگی و با سلسله قوانین ضمنی که  فرهنگی یا با سلسله ارزش های فرهنگی با سلسله محترم بدارد پیوند با محیط
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عرضه می  عه داده های که سرزمین بنا به انسانیا با مجمو از یکسو و از سوی دیگر پیوند با محیط طبیعی-جاری اند در آن

 مصالح و اجزا و عناصر ساختمانی. ابزار کاربردی هم رنگ و اندازه و تناسب اند و هم اند و همدارد، داده هایی که هم ابزار فکری

 یین و تدوین شدهنمونه های طرح و اجرای از پیش تع هرشخصی که پیکره ساختمانی را فارغ ازدستورها و هر معمار یا -سوم

آزادگی و آزادهایی که در  دهد به رغمودر میان آنها یا در کنار آنها جای می برپا می دارد و بنایی را هماهنگ با بناهای موجود

تولیدی ساخته و  -اداری -اقتصادی تواند داشت به محیط کم وبیش خشنی که از مجموعه روابط تدوین شکل مفهوم بنا

یا با اکراه براساس مصلحت اندیشی وصرفه  ماند. به میلفرهنگ خاص خود نیز هست بی توجه نمی پرداخته شده و حاوی

کننده یک پیکر  ساختمانی حاکم بر محیط اند معمار یا شخص برپا هایی که زاده قوانین و مقرراتبراساس الزام جویی یا

اند تا فکری درتدوین و اجرای  یشتر از ابزار کالبدینامیم داده هایی که ببومی می اش راساختمانی درجایی که ما معماری

 به عهده گرفته مداخله می دهد. محصولی که آفرینشش را

هایی راه بتوانند به سلسله برداشت های تحلیلی دیدگاه که جدا از یکدیگر نیستند مگر در طول پژوهش رسد این سهبه نظر می

همانطور که هر  دارند.اماذهنی نگه می -دور از تفسیرهای فردی توجهی بهکه شناخت معماری بومی را تا اندازه قابل  دهند

 معماری بومی نیز دارای خصوصیات مهمی است. هایی می باشدپدیده دارای ویژگی

انسانی است  های محلی که وجه تمیز هرگروه و جمعیتنحوه گویش بین معماری بومی و آلپاگونولو بیان می دارد که آدریانو

تا حد غایت آن است. در  فرد های اصلی معماری بومی تبلور شخصیتاز خصیصه ی بسیاری وجود دارد قطعاً یکیخویشاوند

دو  خالی از فایده نیست وی همچنین باشندمحلی که معرف گروه و جامعه انسانی خاصی می اینجا اشاره به گویش های

 کند.نشان بودن آن ذکر می معماری بومی را نداشتن تاریخ تولید و بی نام و خصوصیت دیگر

حسب حال مردم کوچه و بازار و کم سواد است که  همانند هنرتوده، فرآورده های هنری یا هنرنمایی ها در معماری بومی

گرایی که  های واقع گرایی و حقیقتفرآورده های هنری شاخصه در عرصه تولید این به محو شدن در جمع می باشند. متمایل

ای به عنوان در حوزه بر جا به نظر می رسد. هر ساختمانی به عنوان یک عنصر رهای بومی است همچنان پادو خصیصه بارز هن

روی شیبی از یک کوه روان باشد و  جنگل و چه در میان یک تپه قرار گرفته باشد وچه بر محیط وجود دارد چه در دل یک

 کنند جمعیت و شیوه مواجه شایسته را باالقا می ر یک بناهای محیطی بسر برآورد. شرایطی را که ظرفیت چه از دل کویری

از مصالح بوم  اطالعات محیطی همه به آنچه در معماری بومی استفاده فرهنگ مردمیان اعالم خواهند کرد. در عوض این گونه

موظف است با  هوایی ساختمان بومی است.برای همراستا نمودن ساختمان با شرایط آب و آورد خوانده می شود قابل قیاس

 کلیما آسایش فیزیکی انسان را فراهم آورد. همخوانی داشته و با در نظر داشتن شرایط میکرو شرایط آب و هوایی

مورد در سازمان  به شرایط اجتماعی اقتصادی خود وابسته است از این این خصوصیت عمده معماران بومی است که هر سنتی

شهر باشد هر چه اندازه مقیاس  کند منطقه روستا یاره برده شده است. فرقی نمیبه دهی راه حل های رفع نیازهای هر خطه

بومی معموالً از میان جوامعی برمی خیزند که اصول  سازندگان .تر و فراگیرتر خواهد بودحلها کلیباشد راه یک محدوده بزرگتر

جریان این گونه  خودشان می باشند( و پروسه و ای هستند)خودسازنده بناهایکنند و دارای معماری خود ساختهرعایت می را

ترین و دارای روش کار مشخص و  یافته و می یابد. در برخی جوامع صنعتگران حرفه ای معماری از نسلی به نسل دیگر انتقال

ها و و مبنای اصلی جهت خلق زیستگاه دهنده دیگر سیستم و یا قوانین هندسی می تواند جهت معینی هستند. در برخی

   فضاها باشد.

از یک  های هر محیط است و در شرایطی ممکن است سمبلی ویژه معماری بومی به طور کلی در برگیرنده شرایط و ویژگی

تواند بیانگر و منعکس  ترین خانه میباشد. بنابراین حتی کوچکترین و ساده فرم ،یک باور یا عقیده نفوذ کرده درآن ناحیه

تنوع استفاده کنندگان،  و ساز، سازندگان آن باشد. واضح است که پهنه فرم های ساخت کننده دنیای معنوی و عقیدتی

تاثیر گذارند. بنابراین برای دستیابی به  مفهومی فرهنگ همه و همه بر سازمان دهی معماری بومی های معنایی والیه
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جای  ی بومی به دنبال آن است که بهدنبال جواب بود معمار باید در متن اصلی بهتعریف در معماری بومی می کوچکترین

 )مرحله ای( جداگانه بهره برد.  و سادگی در تعریف باشد و از آنها در پروسه ای تزیینات و گزافه گویی و مبالغه به دنبال کیفیت

 و فضاها و معماری بومی شامل تمامی خانه ها -ذکر کرد موارد زیر را به عنوان راه حلهای مورداستفاده به طور خالصه می توان

توسط جامعه احداث می  این ساختمانها که یا توسط مالکان ساخته و یا -ساختمانهایی است که برای انسانها ساخته می شود

تمامی فرمهای -سنتی بهره می برند منابع در دسترس وابسته اند و از تمام تکنولوژی های شوند به زمینه های محیطی و

ایجاد  اقتصاد و روش های زندگی فرهنگهایی که آنها را شخص کیفیت های زیستی معینبرای رفع نیازهای م معماری بومی

 کرده ساخته شده اند.

توان آیند و میوضعیت اقلیمی به وجود می کرد که سازه های بومی در رویارویی صریح ساکنان با توان این گونه بیانمی

دو اصل قرابت و آشنایی با سازه های بومی به شمار می  عمومی رابطه را به همراه پیام های مستحیل از فرهنگ سادگی این

 .آورد

اقلیم و ابعاد و مشخصات فرهنگی،  معماری بدون در نظر گرفتن وضع جغرافیایی ،تاریخی هر شمردن ویژگی های اصیل آثار

نسان کلید اصلی محیط زیست و محیط طبیعی ا مشکل به نظر می رسد.به نظر می رسد که رابطه میان علمی ساکنان آن

 بومی محسوب می شود. درک معماری

بومی می تواند به درجه ای از کمال  را مورد تاکید قرارداد که معماری سنتی یا معماری در پایان باید این نکته یا این اصل

آمیزی  تیب و رنگتواند پا به پای موسیقی از آهنگ و از ترهای ظاهری و باطنی را درخود جمع آورد میزیبایی برسد که کلیه

شیوه های تناسب را در  و در حرکت برخوردار باشد. می تواند دلپذیرترین در ترسیم و در جایگزین اجزا در چارچوب شکلی

در فضاهای داخل چنان اندازه گیری کند و  تواند نحوه استفاده کردن از نور رادارا گردد. می تقسیم بندی سطح ها و حجم ها

دیگر از  ها را یا هر شکلبنا عرضه نماید که متعالی ترین احساس ی گوناگون را به دیدارکنندگان ازهانظمی رنگ با چنان

نیازهای یک جامعه را در ارتباط  به دور از تخصص ها تحقق می یابد جوابگویی به واکنش را در آنان برانگیزد. معماری بومی که

 مشارکت آنان در تدبیر و در اجرا زاده می شود و از ه دار است زیرایا خواسته های معنوی انسان ها عهد با عوامل طبیعی و

روی است که معماری بومی بدون دارا  یابد و از اینخودنمایی و بدون استقرار می گیرد و به دور اززندگی روزمره آنان الهام می

 کرده است. از فرم و مدل خاص خصیصه بدیهه ساز بودن را حفظ بودن سیکل به دور

 تهوی

ای هنجاری و ارزشی است و مطالعه در مورد آن در محیط مصنوع با در اکثر متون عمومی و تخصصی، هویت به عنوان مقوله

( و ترجیح بر این است که 29:3های ادراک محیط و علوم رفتاری انجام شده است. )میرمقتدایی و طالبی توجه به نظریه

حیط در نظر گرفته شود و معیارهایی چون احساس امنیت، خاطره انگیزی، هویت به معنای احساس تعلق و این همانی با م

 (2913حس تعلق و وابستگی به منظور ارزیابی هویت به کار گرفته شود. )دانشپور 

 و نیز در فرهنگ لغت معین هویت اینگونه تعریف شده است8

باشد و باعث تمایز یک فرد از دیگری  )هُ و ی( ] ع . هویۀ [ شخصیت ، ذات ، حقیقت چیز.آنچه موجب شناسایی شخص

چیز که در حقیقت و ذات یکی باشند هرچند در بعضی موارد با یکدیگر متفاوت باشند.حقیقت شی یا فرد که شامل 1باشد.

 صفات ذاتی اوست.
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. اما است هویت ر تعیینناظر ب نوعی به ، درواقعهستیم کسیچه گوئیمما می که وقتی ، یعنیاست کیستی در پاسخ به هویت

 احساسآن  کند و در قبالمی معرفی آن را به فرد خودش که اجتماعیقلمرو حیات  از حوزه بخش 8 آنهویت مفهومی تعریف

 (2913)میرمحمدی "ما ایرانیان"، "ما کردها"، "ما تهرانیان" شود مثلمیمشخص "ما"کند و معموال با می تعهد و تکلیف

معنا شده که میان حکما و متکلمان مشهور است که در واقع به آن به عنوان «تشخص»( هویت 29:2در لغتنامه دهخدا)

 شود.معادل فارسی هویت نگریسته می

تشخص8 جدایی و ممتاز شدن، تعیین یافتن، انفراد، شخصیت و بزرگی و آنچه بدان چیزی از غیر خود ممتاز شود چنانچه غیر 

 (.2913آن چیز مشارک آن نباشد، تعریف شده است )آریانپور کاشانی دیگر در 

 هویت و معماری

کند مثل هویت مکانی ارتباط طبیعی و منطقی بین فرد و محیط حاصل شده خصوصیتی از محیط که در شرایط تغییر نمی

ت یک محیط می شود و تزیینات سبک ساختمان یا فعالیت های خاص و عملکرد های محیط.تفاوت هاست که باعث شناخ

 حس دلبستگی را به محیط به وجود می آورد.

 گیرد و با گذر زمان عمق، گسترش و تغییر می یابدهویت مکان از ارزش های فردی و جمعی نشأت می

 مجموعه ای از رخدادها، شکل ها، رنگ ها، و بافت ها شخصیت یک مکان یا هویت آن را شکل می دهد.

کالبد نماها ، عملکردها و فعالیت های قابل مشاهده است.از نظر الکساندر هویت در محیط  هویت محیط ترکیب ظاهر و

کند که ارتباط طبیعى و منطقى بین فرد و محیط حاصل شده باشد. وى معتقد است که بین فرد و محیط هنگامی تجلی می

شناخت عمیق و تشخیص آن باشد و توان زندگى اش ارتباط و احساس تعلق خاطر به وجود نخواهد آمد مگر آنکه قادر به 

درک تمایز آن نسبت به محیط هاى دیگر را نیز داشته باشد، و بداند در چه زمانى و به چه صورت پاسخ مناسبى به کنش هاى 

 انجام یافته در آن محیط بدهد.

 

 فرهنگ

گ در متون برای ادامه حیات و انتقال گیرد همچنان که بررسی فرهنفرهنگ در تداوم زمان از دقایق اندیشه و تجربه شکل می

فرهنگ یک قوم واجب، ضروری و ارزشمند است، بررسی هریک از نهاد های فرهنگی نیز از همان ارزش برخوردار است . غفلت 

ای از ارزش نهادهای فرهنگی و ناآگاهی نسبت به القائات نابجا، به فرهنگ قومی و رفتاری انسانها خدشه وارد آورده ، وبازتاب ه

 نامطلوب اجتماعی را به همراه خواهد داشت . 

شود ، فقط شکلهای است. آنچه که امروزه از معماری سنتی به کار گرفته می "معماری سنتی"یکی از نهادهای فرهنگی ما 

طرح متنوع آن است ، در حالی که مفاهیم اساسی معماری سنتی همچنان دست نخورده مانده ، و احیاناً با تعبیرهای خاص م

 ی پایدار فرهنگ قومی هم در آن پدیدار است . هامی گردد ، مفاهیمی که به فرهنگ زمان خود بستگی کامل دارد و ارزش

همان گونه که رفتار ، بازتاب باورهاست ،  ترکیب حجم ها ، نمودی از نیازهای رفتاری است ، نظم آراسته حجم ها در معماری  

ارگیری رازهای آشکار و نهان طبیعت است و علوم امروز نیز گواه راستین آگاهی گذشتگان سنتی گویای دقایق آگاهی در به ک
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می باشد . در حقیقت ، معماری سنتی بازتابی از دانش گذشتگان است که مسئولیت بازشناسی آن بر دوش ماست. ) قزلباش و 

 (:، 2981ابوضیاء

 هایارزش تا نظام بینیدر جهان عناصر معنوی مجموعه رهنگ، فساده تعاریف بسیاری از فرهنگ شده است،در یک تعریف

را  اجتماعی هایگروه گفتار و رفتار فرد و که است شناسانهزیبایی و عالیق ملی سیاسی هایو گرایش و رسوم ، آداباخالقی

، زیست، بومبا دین و در رابطه دولت انها در برابرکند.رفتار و ایستار انسمی ها تعیینپدیده و دیگر ، طبیعتجامعه به نسبت

 هایمولفه .هاستاز پدیده هر یک به آنها نسبت فرهنگ تابع اقتصادی و فعالیت ، نظافت، ازدواجرانندگی و راهنمایی مقررات

 (2913.)مقصودیاست ها و کشفیات، نوآوریتها، تعبیراها، برداشتنشانه ، ارزشها،، تصوراتناظر بر خاطرات در واقع فرهنگ

های آن قوم است. هرچه بنیادهای فرهنگی ملتی هنر هر قوم بازگو کنندة نحوة اندیشه و جهان بینی و معتقدات و سنت

ها و تحوالت و تر باشد، تجلی هنری آن ملت هم، در طول تاریخ تکامل آن، ماندگارتر و از نوسانداراستوارتر و ریشه

ماند. هنر معماری، بی شک یکی از بارزترین مظاهر تمدن هر قوم و ملت، بازگوکنندة نحوة ها بیشتر، برکنار میسستگیگ

برخورد آن ملت با مسائل مربوط به حیات و بینش وی از جهان خلقت است. در هنر معماری، همان طورکه ازدیدگاه بسیاری 

 ری خانه است و نقش مهمی در پایداری اجتماعی دارد.گیعامل اصلی شکل« فرهنگ»پژوهشگران پیداست، 

های کنونی ما ضروری است تا نظام و فرهنگ حاکم بر خانه و محالت گذشته، که محصول برای پایداری اجتماعی سکونتگاه

رفتار ای دو طرفه، محیط کالبدی به تعامل انسان با محیط انسان ساخت بوده است، حفظ و بازشناسی شود. زیرا در رابطه

 طلبد.دهد و هر نوع عمل و رفتار انسانی، محیط کالبدی مناسب خود را میانسان شکل می

ها و الگوهای رفتاری فردی و گروهی آنها، طراحان را از تصور ذهنی غیرواقعی به امور اطالعات دقیق از اقوام گوناگون، تفاوت

این ارتقاء فکری در کنار مواردی همچون شناسایی الگوهای پایه، کند که تاثیر گذارتر در فرآیند طراحی محالت راهنمایی می

های مسکونی با سایت پیرامون، های گوناگون انطباق بافتهای اصلی خانه در هر شهر و اقلیم و شناسایی روشمعرفی هسته

کند. کمک می شود و به پایدار ساختن معماریهای میراث معنوی و تاریخی بستر اطراف اثر میموجب بهبود ظرفیت

 (29:3)معماریان 

طرح به منزلۀ پرورش دهنده، موجب تقویت »کند که پایبندی معماران به وجوه فرهنگی از این جهت اهمیت پیدا می

شود. زیرا تعهد به فرهنگ، روح طراحی است و محیط موفق فقط با توجه کامل به وجوه اجتماعی و پیوندهای مردمی می

 (221، 29:1)گروت و وانگ « فرهنگی قابل تحقق است

 فرهنگ ایرانی

آمیز با غرورانگیز، تحسین نگرش وجود دارد.نخست نگرش دو نوعانداز کلی چشم در یک زمین ایران تاریخ و فرهنگ درباره

. مطلق ار و شیفتگیوقدسی دور از پرستش و به ، عقالنیمنطقی  ،علمی نگرش دوم ;نژاد، تاریخ و فرهنگ مفرط به شیفتگی

 نگرش نمایندگان. خود دارند برای پیروانی اند و همچنانظهور کرده ایران پژوهشی در عرصه هر دو دیدگاه نمایندگان

 ایران تاریخ ملی هایاوج چکادها و در باب شورانگیز و غرورآفرین کار خود را احساسات مبنای فرهنگی تاریخی خودشیفتگی

و  افت از تحلیل خارج آنان.کنندمی تحلیل اساس را بر همین و فرهنگی ، اجتماعیتاریخیمهم مسایل ، همهقرار داده مینز

دچار  "روز کوری" بالی و احیاناً به کوریدرد شب ، بهتاریخی فاحش و اشتباهات از نقاط ضعف پوشیخیزها و با چشم

 خود را برپایههای، پژوهش23 سده دوم از نیمه و در واقع کنونی از آغاز سده پیش از زمانی باختر زمین سانشناایران شوند.می

 ویژهبه -شناسی،مردمشناسی، زبانشناسیباستان دستاوردهای تر به، بیشقرار داده و علمی فرهنگستانی هایبررسی
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اند، هرچند بوده متکی و تاری ادیان تاری، تاری فرهنگ و دانش - (Cultural Anthropology)فرهنگی شناسیمردم

از  دسته اند. ایننگریسته بدان انتقادی ، با نگاهیرا نیز در نظر داشته آنان و تواری سنتی و ایرانیان یونانیان روایات

 اند و ما ایرانیانشده و پارسی ،مادیعیالمی دوره ، یعنیباستان تاری دوره علمی شناخت بهموفق  تاکنون شناسانایران

 .تحقیقاتیم دار اینتردید وامبی

و  فرهنگبه ایرانی فرهنگ و چرای چونبی بر وابستگی عمدتاً مبتنیایرانی  و باختر زمین شناسانایران میان رایج دیدگاه

وجود  هند و اروپایینژاد و فرهنگ  به -مفرط از نوع نه البته -شیفتگی نیز تاحدودی دیدگاه این . دراست هند و اروپایی تمدن

 ایگونه و هند به ایران فرهنگ کلی بر پیوند دادن مبتنی تحقیقاتشان که استغربی خاورشناسان تر از آندارد و بیش

هند  ، فرهنگیزبانی هایاز شاخه یکی ایرانی و فرهنگ زبان که نیست تردیدی البته. تاس یونانی و تمدن فرهنگ به انحصاری

 یا به مانده نادیده شناسانایران از دیدگاهکه ای.اما نکتهاست رسیده اثبات به نکته این گذرد کهمیو دیر زمانی است و اروپایی

 از این نگرانهجزیی ، یا برداشتایرانی بر فرهنگ و تاثیر آن غربی آسیای تاری تمدن به پرداختناند، گذشته گذرا از آن نحوی

 .است تمدن تاریخ

 کهن از فرهنگ با تاثیرپذیری شکوهمند یونان . تمدناست فرهنگی -مدنی الگوهای ... ]اغلب در[تاثیرپذیری مسئله البته

شکوفا و  از فرهنگ ایرانیان ، تاثیرپذیریبرسد.بنابراین و شکوفایی عظمتچنان  به صغیر توانست آسیای و مصر و بابل-سومر

 بدان افراطی گرایانملی که گونه ، بداننیست ایرانیان خجلت آور و باعثشگفت ایمسئله النهرینبین متمدن

،تاثیر نجد ایران به از ورود آریاییان تر پیشپیشرفته هایاز فرهنگ که استرانیای فرهنگ ، جزو افتخاراتنگرند.برعکسمی

جمود و  نشانهفرهنگی  مرزهای و بستن اندیشی و خشک است آن و پویایی تمدن نشان فرهنگی . تاثیرپذیریاست پذیرفته

قرار دارند،  چندخداپرستی زیر سیطره و غیره ، ایرانی، هندییونانی ایهفرهنگ(که.م)پ نخست در هزاره که است .چگونهحمق

گردد و می یکتاپرستی، مروج چند خداپرستی در اوج که شویممی مواجه زرتشت دینیعظیم با تحول در نجد ایران یکباره

وار و و فرشته کهتر و عناصر مینویی گیرد و ایزدانقرار می ، آناهیتامیتره چون ایوچندگانه مهم ایزدان اهورا مزدا در رأس

 (2913پور و بهار شوند؟)اسماعیلمی ( بدلمقدس )نامیرایان امشاسپندان عنوان تحت انتزاعی

 ناظر بر موزائیکی هدو واژ این انتخاب ، درواقعاست بوده معروف محروسه ممالک به و از قدیم کثیرالقوم است کشوری ایران

 و جامعه کثیرالقوم هایواژه اطالقکه  است نحوی به ایران جامعه دهنده تشکیل اقوام . تعدد وتنوعاست ایران جامعه بودن

فارسها،  چون مختلف هایقومیت دهد.حضور و زندگیانکار خبر می غیرقابل از واقعیتی آن جمعیتی و ترکیب چند قومی

 فرهنگی واحد، بیانگر موزائیک سیاسی جغرافیای ها و لرها در کنار یکدیگر و در چارچوبها، عربها، ترکمنآذریها، کردها،بلوچ

 که کشورمان نواز و نفیسچشم همانند فرشهای کشور ایران قومی- فرهنگی الگوی .در واقعاست ایرانی و تمدن هویت قومی-

از  ای متشکلپیچیده اند، الگویشده و بافته بهره برده متمایز ومتنوعی از رنگها و طرحهای مشترک ویژگیهای غمعلیر

 ادعا کرد اینتوان می جرات به که گذارند تا جاییمی نمایش معرض را بهای و منطقه ، نژادی، مذهبی، زبانیقومی گروههای

تفاوتها،  همه رغمعلی ایرانیاقوام مرز و بوم این حیات .در طولاست ایران جامعه -خاص نه -بنیادی خصیصه و پیچیدگی تنوع

را  ایرانی و هویت بوده درکنار هم و بدفرجامی انجامی نیک و گاه و سختی خوشی و گاه داشتهای همدالنه با یکدیگر زندگی

 ( 2913صودی اند.)مقبخشیده شکل

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

1011 
 

 نتیجه گیری:

   

 مظهر را طبیعت اولیه، یونانیان همانند اینکه جای به معاصر انسان او، نظر از .است تکنولوژی عصر هایدگر، نظر از حاضر عصر

 به هایدگر نظر از معاصر انسان رو این از .است غافل وجود از وسیله بدین و بیند مى انرژی هٴذخیر منبع را آن بداند، وجود

 معاصر بشر انگاری نیست از چنان هایدگر .است شده خانمانى بى و انگاری نیست دچار هستى، از تکنولوژیک درک هٴواسط

 تاریخ طول در این از پیش که دیگری های انسان انگاری نیست به نسبت او انگاری نیست انگار که گوید مى سخن

 .دارد بیشتری شدت اند، زیسته مابعدالطبیعه

 و رانده جا همه از و آنجا و ازاینجا بشریت و ناپدید داشت قرار انسان پیرامون که چیزی هر واقعیت، تکنولوژیک ممفهو با «

 هایدگر .گردید بدل شده، غیبت و انتزاع مقهور و ندارد قرار جایى در که جایگاه، بى و جا بى ای هستنده به انسان .شد وامانده

 است معنایى مدرن، روزگار در وجود کامل نشینى واپس .نگرد مى وجود خود نشینى واپس چونان را حضور نشینى واپس این

 (29138911)اسمیت،  »کرده است مى مستفاد Nihilism هٴواژ از که هایدگر

 درک، این بلکه ،نیست او پرداخته و ساخته یا بشر خواست محصول هایدگر، نظر از عالم، از معاصر انسان تکنولوژیک درک

 فراسوی امری شوند، مى منکشف آن در موجودات که ای کلى طریق« این بنابراین، .است وجود خود حوالت یا خىتاری تقدیر

  (Gilliand 200283 ) »است آدمى نظارت

اری و شهرسازی نقاط مختلف کشور در دوران  معاصر میکی از پیامدهای پیشرفت تکنولوژی ،یکسان و یکنواخت شدن مع

م اکنون در تبریز و کرمان ،مشهد ،شیراز ،یزد وهمدان بنا می شود ،تفاوتی با یکدیگر ندارند ؛در است ساختمان هایی که ه

حالی که پیش از این شکل ساختمان ها ،بافت محله ها و ساختار شهرها گویای ویژگی ها از بین رفته و بافت محله ها و 

ته و بافت شهر ها و فن ها بود.این ویژگی ها از بین رساختار شهرها گویای ویژگی های فرهنگی و ذوق های بومی ساکنان آ

روستاهای ما از تاریخ وفرهنگ خود بریده اند ؛زیرا سیستم تکنولوژی طوری تعریف و تنظیم شده است که در برابر خصیصه 

 های فرهنگی ومحلی 

ر برپا داشتن جهانی ،با خصیصه تکنولوژی از طریق انکار خصیصه ها سعی  د"،حساسیت چندانی  نداشته باشد.به دیگر سخن ،

های یکسان و جهانی دارد.درصورتی که معماری عمیقا به فرهنگ و تفاوت هایی که آن را از سایر معماری ها جدا می کند 

 (.:29:1811)شایانفر،"،مرتیط  است 

یفیت فضایی که باید داشته امروزه به دلیل رشد جمعیت ،با مسئله انبوه سازی مسکن روبه رو هستیم .خانه های ما دیگر آن ک

بگاه و سر پناه تبدیل شده اند ،بدون آنکه هیجگونه رسالتی در تامین  نیاز به آرامش و آسایش اباشد را ندارد و به نوعی خو

انسان  داشته باشند .نبود کیفیت فضایی امروزه دغدغه ای برای خاص و عام شده ؛ که برخی از آن ها با پیشرفت تکنولوژی و 

 ده نادرست از آن شکل گرفته است .استفا

معماری مدرن بر اساس تکنولوژی های جدید پدید آمد.مشکل معماری امروز ایران و جهان  همین است.بکارگیری تکنولوژی 

ون های تک ،دی چه معماری هایی چه مورد نظر .آنقهای عام و بین المللی بدون توجه به زمینه ،بوم ،فرهنگ و... محیط و منط

اکشن و...را به وجود آورده است.صناعت وفنون بومی ،در سیری تدریجی و تداومی همراه با معماری ،فرهنگ و شرایط کانستر

اجتماعی و اقتصادی رشد نموده و به صورتی ذوب شده در معماری به کار گرفته می شد و عمال تفکیکی میان معماری و 
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ید به نوعی مواد را زمینه زدایی کرده و یک مدل  بین المللی برای دجتکنولوژی نمی توان در آن متصور بود.تکنولوژی های 

ساخت و ساز ارائه می دهند،در نتیجه به علت ناهماهنگی با بوم و محل مورد نظر اثرات سوئ بر طبیعت داشته ،همچنین 

ز  بین المللی شدن موجب از بین رفتن هویت و کیفیت فضاهای بومی میگردند.با توجه به این موضوع ،مشکل معماری امرو

این است که معماری های امروز ما کیفیت ناب دیروز را ندارند زیرا از زمینه و بوم خود دور شده  .تکنولوژی می باشد

شده است.واژه بوم و بومی از تکنولوژی امروز  که معماری امروز را می سازد دور  "هر جایی  "اند.معماری امروز ما معماری

 می رسد یکی از راه حل ها،برای بر طرف کردن این معضل ،جمع شدن دوباره تکنولوژی و بوم است 8افتاده است .به نظر 

 تکنولوژی +بوم                             تکنولوژی بومی          

و با توجه  تکنولوژی بومی را می توان آن تکنولوژی دانست که در تالش و تکاپوست تا خود را با محیط بوم و زمینه وفق داده

نین تکنیک ها و روش های ساخت بومی به معماری بومی نائل آید.یکی از تعاریفی که چبه مواد در دسترس در آن محیط هم

آورده شده است این است که تکنولوژی ساخت بومی اساسا فن آوری است که در یک منطقه در طول صدها سال تکامل یافته 

د.تکنولوژی های بومی با محیط زیست مناطق مربوطه خود مطابقت داشته و در است و منشا عقل و دانش و تجربه هستن

نتیجه کامال به منابع موجود در هر محلی بستگی دارند .آنها به ارائه مطلوب ترین راه حل در جهت رفع نیاز های ساخت 

 (Desari,R,2:1997)ه استمنطقه مورد نظر می پردازند و تکنولوژی ساخت بومی با فرهنگ های محلی در هم آمیخته شد
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