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  ایران سنتیهمگام با تکنولوژي، همسو با معماري 

درراه دست یابی به هویتی ملی

  بابک زمانخانی، مسعود حق لسان،ایمان دژم پور

imandezhampour@yahoo.com  

  

  :چکیده

میباشـد بطوریکـه بـا حـذف آن، زنـدگی      شـري  استفاده از فناوري و تکنولوژي یکی از ملزومـات امـروزه جوامـع ب   

وابستگی به تکنولوژي و پیشرفت امري مسلم و مقولـه اي جـدا نشـدنی از    .جهان به مخاطره می افتدروزمره مردمان 

دراین میان، کشور ایران با توجه به موقعیت استراژیک خود که شاهراه دنیاي غرب و شرق .زندگی مردم شده است

گذر از جامعه سنتی .سزایی از پیشرفت و تکنولوژي و انتقال آن به دنیاي شرق را دارا میباشدبه شمار می آید، سهم ب

به مدرن در ایران سرعت باالیی به خود گرفته  بطوریکه درچند دهه اخیرتغییرات عمـده و کلـی را در زمینـه هـاي     

اخت صحیح معماران معاصر عدم شن.مختلف مخصوصا نحوه زندگی مردم و به تبع آن معماري، بوجود آورده است

ایرانی ازمفاهیم دنیاي مدرن و کپی کاري غربی و عدم توجه به زیرساخت هاي الزم از مشکالت معمـاري معاصـر   

هاي کتابخانه اي و اسنادي و با روند تحلیـل و توصـیف بـه شـناخت     روش  استفاده ازلذا این تحقیق با .ایران میباشد

نتـایج حاصـل از ایـن    .و توجه به ارزش هاي ملی دردنیاي مدرن ایـران میپـردازد  ایران  سنتیمفاهیم پایه اي معماري 

 ایـران  سـنتی با مفاهیم پایه اي معماري  همسو وفناوري هاي نوین  پژوهش، نگرشی نو دراستفاده از یافته هاي مدرن

 معمـاري  جامعه آشـفته به  و ساماندهی  درراه هویت بخشی که برگرفته از معماري قبل از اسالم و بعداراسالم بوده،

  . معاصر ایران میباشد

  

  

  معماري، معماري اسالمی ایرانهویت  ،ایران، معماري معاصرفناوري :کلمات کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

ــد    -1 ــی ارش ــجوي کارشناس ــیر ، دانش ــالمی ، واحــدعجب ش ــگاه آزاداس ــران،       دانش ــیر ، ای ــاري ، عجبش ــی معم  09143225992مهندس

)imandezhampour@yahoo.com ()مسول مکاتبات(  

  ، ایرانایلخچی،مهندسی معماري، استادیار گروه ایلخچی واحد دانشگاه آزاد اسالمی،-2

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحدهریس، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی معماري، هریس، ایران -3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا 

٢

  مقدمه -1

مدن هاي مختلف با فرهنگهاي متنوع، معماري بناها دستخوش تغییر وتحول بوده و اشـکال  باگذر زمان و برپایی ت

کشورایران نیز با دارا بـودن تمـدن بسـیار کهـن از دیربـاز درزمینـه معمـاري همـواره         . متفاوتی به خود دیده است

لیم و محـیط منطقـه بـه    سرآمدمعماري جهان بوده و سبکها و شیوه هاي مختلفی را براي ساخت بناها متناسب با اق

معماران ایرانی به جهت فراهم آوردن رفاه و آسایش اهالی ساکن در بنا به توجه و اهمیت دادن . جا گذاشته است

به کوچکترین نیازهاي وي پرداخته وخالقیت هاي شگفت آوري را به جهان معماري ارائه نموده است کـه همتـا   

جهـان   ).1392دژمپـور و پنـاهی،  (نی وهنر باالي ایرانیان بـوده اسـت  ندارد که این امر مهم فقط به دلیل فرهنگ غ

مدرن در مقابل دنیاي کهن ، نظر متفاوتی از هستی عرضه می دارد که برخواسته از باورهاي عقلی و انسان مداري 

شـروع ایـن تفکـر از    . در جهان مدرن ، داوري هاي ارزشی براساس این باورهاي جدید تعریف می شـود  . است 

از زمانی که توجـه بـه ذهـن و تفکـر     . نی است که انسان به عنوان محور سنجش تمام ارزش ها مطرح گردید زما

عقلی به عنوان مبناي ارزیابی پدیده اي جهان مطرح شد ، باور به عقل ، انسان را به عنوان نماینده عقل و اندیشه ، 

پس از اسالم بر پایه جهان بینی و ارزش هاي انسـانی  در مقابل این تفکر ، جامعه ایرانی . محور همه چیز قرار داد 

مبتنی بر فرهنگ اسالمی بوده و بر همین اساس آنچه را که امروزه با نام هنر و معماري اسالمی می شناسیم همـان  

دردنیاي کنونی، رشدروزانه داده ها و فناوري درزمینه  .تجلی کالبدي فرهنگ پویا ، جامع ومنسجم اسالمی است

جریان هاي صنعتی شدن،مکانیکی شدن و به دنبال آن شبکه اي شدن و رایانـه اي  .اگون را شاهد هستیمهاي گون

... شدن تمام جوامع دنیا را متحول ساخته و تأثیرات متفاوتی درزمینه هاي فرهنگی، علمی، اقتصـادي و سیاسـی و   

حظه در عصرجدید، ذهـن بـا چـالش    درمقیاس محدودتر، تنها باتفسیر پیشرفت هاي فنی، لحظه به ل.گذاشته است

ورود تکنولوژي به یـک جامعـه، چـالش هـا و کثـرت گرایـی هـایی را درزمینـه هـاي          .هاي فراوانی روبه روست

 ).1391،و ایمـانی  آصـفی (سیاسی، اقتصادي و فرهنگی مطرح میکند که مهمترین آنها بحـران هویـت و معناسـت   

ه و به تبع آن دنباله رو انقالب تکنولوژي هاي نوین می باشـد،  ، هرجامعه اي که درحال تغییر و تحول بودبنابراین

متناسب با فرهنگ حاکم خواسته هایی را می طلبد که این نیازها دربسیاري از مواقع متفاوت تر ازگذشته بـوده و  

 به دنبال این، دراکثرمواقع بدون آگاهی نظري و شناخت دقیق، معمـار . باعث بروز سنت شکنی در جامعه میگردد

عدم شکل گیري یـک بنیـان اندیشـه اي منسـجم در ذهـن معمـاران حتـی        .ایرانی روبه تقلید سطحی آورده است

موجب میشود در برداشت سطحی از آثار جهانی نیز به یک شیوه بسنده نکرده و با اعمـال سـلیقه هـاي شخصـی،     

ي گذشـته دیـده نمـی شـود و     دراین نگرش الزامـی در توجـه بـه داشـته هـا     .کثرت گرایی و التقاط را دامن بزنند

بنـابراین،  ).9: 1387محمـودي، (همسویی بامعماري روز جهانی و فرد گرایی و خود محوري مالك قـرار میگیـرد  

و استفاده از فناوري هاي نوین با محوریت   درعین بهره مندي و به کارگیري دانش روز دنیامقاله سعی دارد تا این 
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ایرانـی   یهـویت  بـومی، و باتوجه به ویژگی هاي محیطی و  می موثر برداشته گا سنتی ایرانمفاهیم پایه اي معماري 

  .برمعماري معاصرببخشد

  روش تحقیق-2

درایـن  .روشی مبتنی بر کتابخانه اي و اسنادي و تحلیل و توصیف اسـتفاده شـده اسـت   مقاله حاضر،  براي نگارش

پایـه اي معمـاري   و کتابخانه اي، مفاهیم  راستا در گام نخست، براي گرد آوري اطالعات باتکیه بر روش اسنادي

شـده اسـت و در گـام     ایران مورد بررسی قرار گرفته و دربخش بعدي به توصیف و تحلیل یافته ها پرداخته سنتی

نهایی به بررسی میان دو اصل مورد تأکید این پژوهش، معماري اسالمی ایران و فناوري هاي نوین پرداخته شـده  

  .است

  طرح مسأله-3

دایش مصالح جدید و تحوالت علمی، معماري معاصر در جهان با بیان وسیع تري به جریان افتـاد کـه همـراه    با پی

معماري متداول و مرسوم خشـت،  . خود مفاهیم و مباحث بسیار گوناگون و متنوع اندیشه بشري را به همراه آورد

تـو تظـاهرات خـویش از نـوعی     آجروسنگ که نوعی سکون و بیـان شـناخته شـده اي را در قـرون متـوالی در پر     

معماري سنگین و تا حدودي بسته داشت، تدریجا به سوي معماري شفاف، باز و آشکار متمایل گشت و همراه با 

: 1386قبادیـان،  (گونه اي اتفاقات دنیاي الیـه هـاي ممتـازي از دریافـت و ادراك تحـوالت روز را مطـرح کـرد       

ي و پیشـرفت علـم و گسـترش تکنولـوژي موجـب تکـوین       عوامل زیادي چون عقـل گرایـی ، انسـان مـدار    ).11

در شکل گیري و پایه ریزي معماري مدرن استفاده از فناوري هاي علمی و تکنولوژي از جمله فلز . مدرنیسم شد 

در هایدپارك لندن موسوم به قصر بلورین 1851نخستین نمایشگاه بین المللی در سال .و شیشه نقش اساسی داشت

اشت و از شیشه در آن استفاده شده بود موجب توجه به مصالح جدید و زبان جدیـدي بـراي   که سازه اي فلزي د

به دنبال ساخت این بناي با شکوه ، فلز و شیشه در ساختمان هاي شیکاگو و تکوین مکتـب  )9: همان(معماري شد 

بنـاي پیـدایش   ودر ساخت برج ایفل نمایان گشـت ودر واقـع زیـر    1889ونمایشگاه پاریس در  1871شیکاگو در 

هرچند با گذشـت زمـان، سـبک    . سبکی نو در معماري را رقم زد که امروزه از آن به معماري مدرن یاد می شود

هایی در کنار معماري مدرن هویدا می شد و بناهایی متفاوت خلق می کرد ولی در واقع اصل و تحت مایه آن به 

چارچوب « : ر تعریف مدرنیته چنین بیان می دارد که دکتر هاشم  آغاجري د. معماري مدرن و مدرنته بازمیگردد

معناي مدرنیته به عصري گفته می شود که انسان در آن فاعل شناسایی و اقتدار به گونه اي خرد بنیاد همه ي عالم 

به عبارت دیگر مدرنیتـه بـه مثابـه یـک دوران تـاریخی بـه       .و آدم را تبدیل به آبژه معرفتی و اقتدار خود می کند 

دردوران مـدرن بـاوقوع    ).18: همـان (».می گوید که اومانیسم به معنی فلسفه کلمه  ظهـور پیـدا مـی کنـد     عصري

انقالب صنعتی و شکل گیري جهان بینی جدید نوعی معماري صورت گرفت کـه مـدعی بـود میتوانـد درتمـامی      

هـاي ابـزاري را    ایـن گـرایش بـا فاصـله گـرفتن از ارزش      .نقاط دنیا به صورت هماهنگ و هم شـکل اجـرا شـود   
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از ایـن رو  .فرهنگی و اجتماعی و ویژگی هاي منطقه اي، خردگرایی محـض و عقالنیـت ابـزاري را تبلیـغ میکـرد     

نوعی معماري عملکردگرایانه رایج شد که از هنجارهاي فرهنگی و سـنتی فاصـله معنـاداري داشـت کـه درمیـان       

طور عام و درکشورهاي جهان سوم بطورخاص روي این مسئله درجهان ب.  مردم ازمطلوبیت کافی برخوردار نبود

مطالعات نشان داده است این مشکل درکشورهاي جهان سوم بیشتر رخ نموده است چرا که معماري مدرن به .داد

بنـابراین از  .معمـاري ایجـاد کـرده اسـت    این کشورها صادر شده وهمین مسئله گسستی درروند ساخت فضـاهاي  

نوین و متعدد، انتخاب مولفه هـایی بـراي سـاخت فضـاي معمـاري کـه معـرف         دوران مدرن با ورود دستاورئهاي

ویژگی و خصوصیات فرهنگی منطقه نیز باشد دشوار گشت و این معضل در کشورهاي جهان سوم به موضـوعی  

مطرح »جستجوي هویت«حیاتی جهت حفظ و بقاء هویت فرهنگی ساکنان این کشورها مبدل شد که تحت عنوان

  ).114: 1389،وهمکاران دمهدوي نژا(گردید

  پرشش تحقیق-3-1

با توجه به گفته هاي فوق، بنظرمیرسد مهمترین پرشش اصـلی درراسـتاي ایـن پـژوهش،  چگـونگی رابطـه میـان        

 بنـابراین، .فناوري هاي نوین و معماري بومی و منطقه اي میباشد که دربرگیرنده تمامی ارزش هاي فرهنگی باشـد 

کنولوژي و معماري برخواسته از ارزش هاي ملی رابطه اي مسقیم ایجـاد نمود؟آیـا   چگونه میتوان بین فناوري و ت

  فناوري میتواند درخدمت تحقق معماري اسالمی مدرن باشد؟

  درقالب معماري سنتی ایران مطالعه ارزش هاي اسالمی و معماري ایرانی-3-2

ن داراي پیشـینه فرهنگـی و اجتمـاعی    نخسـتی که از آغـاز دوران  بوده ایران ازجمله متمدن ترین کشورهاي جهان 

و معابدخوزسـتان و غارهـاي شـهرهاي تـاریخی،      سیستان آثاربجا مانده درشهرهاي ایران مانند شهرسوخته.میباشد

مهمترین تحول در معماري ایرانـی را میتـوان از دوران هخامنشـی بـا     .ادعاي مطرح شده را بطور قطع اثبات میکند

بـا آغـاز قـرن هفـتم مـیالدي و نفـوذ اسـالم        .ه رفته بر تکامـل آن افـزوده شـده اسـت    مطالعه آثار، بیان نمود و رفت

درمنطقه، تغییرات مهمی درروند معماري و صنعت شهرسازي رخ داده است و با ماهیت عمیق فلسفی خود، یـک  

عمـاري  فرهنگ اسالمی، تأثیرخود را برم. سري نو آوریهایی را در زندگی اجتماعی شهرها به ارمغان آورده است

سـازمان  . دینی و اجتماعی نشان داده و در شکل گیري محیط مسکونی و فضا بندي خانه ها، بی تأثیر نبوده اسـت 

فضایی خانه تاریخی، دردرون خودضمن حفظ مقادیر متنابهی از دانش معماري پـیش از اسـالم، موجـب تکامـل     

بنـابراین، درراسـتاي   ).14: 1390سـینی، عبدالح(دانش سازمان یابی فضـا در دوران پـس از اسـالم نیـز شـده اسـت      

راپاپورت،کـه درزمینـه هـاي    .شناخت مفاهیم، با تکیه بر گفتار حاضر به بررسی معمـاري سـنتی ایـران میپـردازیم    

فرهنگی محیط مصنوع تحقیقات ارزشمندي انجام داده است، براین عقیده اسـت کـه سـنت مفهـومی بسـیار عـام       

به ایـن سـبب، ایـن    .منتقل شود و به زمان بعد ازخود برسد، سنت استدرنظر وي هرچیزي که درطول زمان .است

مفهوم به قلمروهاي گوناگونی چون روش زنـدگی، رفتارهـا، وقـایع، ارزشـها، تصـورات، قـوانین، فلسـفه، هنـر،         
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اطــالق میگــردد وهمــه آنهــا را ... و نهادهــا و  معمــاري، یادمــان هــا، صــنایع دســتی، حکومــت هــا، سیاســت هــا 

فرهنـگ در طـول   :کروبر نیز در باره رابطه سنت و فرهنگ اینگونه بیان میدارد که).Rapoport,1989:84(دربردارد

گسترش فرهنگ را در بعدمکان انتشار و نفوذ و گسترش آن را در .تاریخ و عرض جغرافیایی زمین منتقل میگردد

درمـورد سـنت عقیـده دارد     دافنـر نیـز از دیگـر نظریـه پـردازان     ).Kroeber,1963: 219(طول زمان سـنت میگوینـد  

سنت عبارت اسـت از انتقـال شـفاهی و غیـر شـفاهی اطالعـات دربـین مردمـی کـه داراي فرهنگـی مشـترك            :که

بااین اوصاف معماري سنتی را میتوان انتقال بناهایی که باتکیه بر مفـاهیم و ارزش هـاي   ).Daffner,1992: 3(هست

در حالت کلی معماري سنتی ایران مجموعه بناهـایی  .بیان نمودفرهنگی و اجتماعی و دینی از نسلی به نسل دیگر، 

را شامل میشود که با تکیه بر ارزش هاي دینی و ملی و فرهنگی واقلیمی و استفاده از عناصـر معمـاري پیشـین در    

 جامعه سنتی دردورن یـک  .زمان خود ساخته شده و با توجه به قداست آن در بین مردم از دیرباز، به جا مانده اند

نظام معنوي زندگی میکنـد کـه هـم از لحـاظ کیفـی و هـم از لحـاظ کمـی، جویـاي همـاهنگی و تناسـب کامـا             

کـه نیروهـاي خالقـه انسـان     ایـه میگیرد آفریده هاي آن، چون معماري، ازجهان بینی هاي تـام و کـاملی را م  .است

کـل واحـد وحـدت     پدیدمی آورد، آن را بسـوي غـایتی رهنمـون میشـود و درعـین حـال، جامعـه را بصـورت        را

دراین جامعه، انسان سنتی به گونه اي توجیه و تبیین امور برانگیخته میشود که تفسیري معنـوي و عرفـانی   .میبخشد

به این ترتیـب،  .درباره حیات به دست میدهدو مقدم بر مشاهده و ادراك خارجی و درعین حال مافوق آن میباشد

ظاهر عبارت اسـت ازصـورت حسـی یـا جنبـه هـاي       .ز توجه بسیارداردانسان سنتی نه تنها به ظاهر، بلکه به باطن نی

ظاهري و کمی اشیا که به آسانی قابل درك است؛ مانند شکل یک ساختمان، بدن انسان و رنگ کاشی ها، باطن 

درفرهنگ قرآنی،  ).12: 1388صادقی پی، (عبارت است از جنبه کیفی و فعلی معنویت که همه اشیا واجد آن اند

انشین خدا و محور تمام پدیده ها و آفریده هاست، با این نگـرش، هرنـوع عنصـر فرهنگـی و اجتمـاعی      انسان،  ج

بـراي حضـور و شـکل متعـالی وجـود انسانیسـت کـه اشـرف مخلوقـات          ... واقتصادي، عمرانی و محیط زیست و 

و تمـام   این عناصـر محیطـی و عمرانـی اززمـین و کالبدشـهري تافضـاها و مکـان هـاي تجـاري و فرهنگـی          .است

به عبارتی حکمت آفرینش، انسـان اسـت کـه باعـث شـکل      .ساختارهاي شهري و معماري و هنري را دربرمیگیرد

ازجمله فضاهاي .گیري هرنوع مکانی میشود و فرهنگ هم دراین راستا با انگیزه پرورش انسانی راهی ایجاد میکند

، مسجد میباشد یک فضاي عبادي مقـدس  اصیل و باهویت که مشخصه هاي فرهنگ قرآنی را به نحو احسن دارد

تجلـی انوارحـق کـه درعـالم هسـتی و کاینـات بـه ظهـور رسـیده توسـط           . درمعماري اسالمی به حساب می آیـد 

هنرمندان مسلمان درمعماري جلوه گر شده است، معماران اسالمی با نیت نزدیکی به پروردگـار کوشـیده انـد تـا     

ــان  ــود نشـ ــاي خـ ــالمی را دربناهـ ــت اسـ ــایش    روح معنویـ ــه نمـ ــی را بـ ــزاي الهـ ــک اجـ ــک تـ ــد و درتـ دهنـ

  .schulz,1971)(بگدارند
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  معماري -بررسی نقش خدا ومفاهیم قرآنی درهنراسالمی -3-3

هنراسالمی، یکی از گونه هاي ارزشمند درانتقال مفاهیم قرآنی به مخاطبان و فرهنگ اسالمی است که بـه  

درفرهنگ اسالمی، انسـان  .هنري این انتقال صورت میگیردشیوه ها و فرایندها و عناصر و ابزار و الگوهاي 

و زمـین بـه   ) 70:اسـراء  (که بربسیاري از مخلوقـات برتـري داشـته   )39:فاطر(جانشین خداوند درزمین است

وازآنجاییکـه انسـان بـراي حیـات     ) 74و24: و اعراف 61: نمل(عنوان محل زندگی او قرار داده شده است

وزمین به عنوان تنهـا ممـر ومکـان آمـاده شـدن بـراي ورود بـه        ) 39:نموم(درجهانی دیگر خلق شده است

، بنابراین برقراري نوع رابطـه میـان انسـان بـا فضـا و      )39:و مومن 36:بقره(حیات جاوید ایفاي نقش مینماید

معماران و نقاشان و خطاطان درتمدن اسالمی، پیشه ورانی مـومن هسـتند کـه    «.مکان الزم و ضروري است

ازاینجـا بـه طـرح صـورت     .آنها درصدد تصویر و محاکـات جهـان خـارج نیسـتند    .بداع میکننداین فضا را ا

بهره گیري از طاق هاي ضربی و گنبدها، چـون نشـانه اي   .رومی نمیپردازند-ریاضی و اقلیدسی هنر یونانی

ز و ازآسمان و انحناها و فضاهاي چندسطحی و اینگونه تشبیهات و اشارات درهنر اسالمی، عـالمی پـراز را  

براسـاس تعـالیم قرآنـی،    ).135 :1390مـددپور،  (»رمز را ایجاد میکند که با صور خیالی یونانی متباین است

هـو  «مسلمان درمی یابد همه چیز موجود درهستی تجلیاتی از ذات بی همتاي خداوند اسـت و اوسـت کـه    

و پیدا و پنهان است واو بـه   او اول و آخر)3حدید، (»االول و االخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم

ت خود را درحیات این عالم مشخص نموده بدین صورت انسان مسلمان هدف و جه.هرامور عالم داناست

مـا از خـدا   ) 156بقـره،  (»انا هللا وانا الیه راجعـون «.و اصل خدامحوري را دررأس امور خود قرار خواهد داد

بنابراین، این جهان با تمام نعمتهایی که براي انسـان خلـق شـده    ). 1386بمانیان، (هستیم و به او بازمیگردیم

میباشد استفاده از نعمت هاي خدادادي در این دنیاي مادي در راه رسیدن به آنچه که مهم .است،فانی است

غایت مقصود یعنی خدا میباشد که معمار ایرانی به بهترین نحو ممکن در خلق شـاهکارهاي خـود، بـه آن    

  .تی ایران را بیان میداردعوامل تشکیل دهنده معماري سن 1بدین منظور، جدول شماره .رسیده است

  عوامل شکل دهنده معماري سنتی ایران: 1 جدول شماره

  شکل گیري معماري سنتی ایران عوامل

  عناصر بکاررفته درمعماري  ارزش هاي فرهنگی و دینی
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  توجه به وجود خدا در رأس امور

  الهام گرفتن از آموزه هاي قرآنی و مفاهیم آن

  توجه به فانی بودن دنیا 

  توجه به فلسفه خلقت انسان و خاکی بودن آن

  توجه به قداست در خلق بناهاي معماري

  توجه به ارزش هاي خانواده مانند محرم و نامحرم

  ....استفاده از نمادهاي مفهومی مانند گنبد و طاق و 

  استفاده از مصالح بومی در راستاي خلق بناها

  توجه به حریم و حدود

  خلق فضاي قدسی با محوریت وحدت و توحید

  نگارندگان: مآخذ

  

  ه رابطه بین فناوري و دین از نظر اسالم مطالع-3-4

دیدگاه اسالم نسبت به علم و فناوري این است که ازقدیم ترین زمانی که کتب اسالمی تدوین شـده ودرردیـف   

» بـاب فضـل العلـم   «و » بـاب وجـوب طلـب العلـم    «سایر دستورهاي اسالمی مثل نماز وروزه بابی هم تحت عنوان 

لزوم استفاده صحیح از صنعت و فناوري ).1388کلینی، (فرائض شناخته شده استبازشده و علم به عنوان یکی از 

ازنظراسـالم، مهمتـرین بهـره    . خواست قرآن است وبهره مندي ازآن درامورتخریبی و تباه کننده هرگز روا نیست

جـوادي آملـی،   (درست از صنایع پیشرفته هرعصرعبارت ازتـأمین نیازهـاي علمـی و عملـی مـردم آن عصراسـت      

درفرهنگ اسالمی، هیچ مرزي میان هنر وفناوري وجود ندارد، چراکه اسالم به عنـوان یـک دیـن متعـالی     ).1375

و  آصـفی (همواره برپیشرفت و بهره گیري درست ازابـزار رشـد و توسـعه و فنـاوري روز دنیاتأکیـد داشـته اسـت       

فناوري هاي نوین وجامعه درحال تحول  این مقاله براین امرتأکید دارد که بتواند بین دنیاي مدرن با).1391،ایمانی

تعامل ایجادکندبه طوریکه پاسخگوي نیازهاي انسان معاصر بوده و درتضاد با مفاهیم پایه اي معماري اسالمی که 

امـري  » مطلوبیت بنـا «دراین راستا، توجه به واژه .برخواسته ازباورهاي دینی و معنوي و فرهنگی مردم است، نباشد

مطلوبیت درتعریف این پژوهش، استفاده ازفناوري هاي نوین درراستاي زندگی نوین با .بود اجتناب ناپذیرخواهد

  .تکیه برمفاهیم فرهنگی و هویتی جامعه میباشد

  رابطه صنعت و تکنولوژي با معماري-3-5

معماري با استفاده از بتن مسلح، آهن، شیشه جایگزین براي سنگ و چوب و آجرشـده، بـه عبـارت دیگـر بـتن و      

به دنبال ورود بتن و آهن مصالح مختلفی نظیرآلومینیوم، لوله .ن مهمترین ومحبوبترین مصالح دنیاي مدرن استآه

درجسـتجوي مفهـوم و   .به جامعـه عرضـه شـد   ... هاي پالستیک اي و چندالیه و قطعات پیش ساخته ساختمانی و 

ر وازتکنولوژي به عنـوان طریـق تولیـد    معناي هنر و تکنولوژي، ازهنر به عنوان کارآزمودگی ومهارت درآرایه اث

، و ایمـانی  آصـفی (ماشین ها و ابزارهاي فنی براي نیل به انجام عملی براي رسیدن به رفاه و معیشت یـادکرده انـد  

درنسبت میان فناوري و معماري دیدگاه هاي متفاوتی هست که برپایه این تصورسه مرتبه ازتعریف رابطـه  ).1391
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درتعریف اول فناوري و معماري نوعی فعالیـت انسـانی، درحالـت    ).1375هایدگر، (شودفناوري و معماري بیان می

دوم هردو وسیله اي براي رسیدن به هدفی و درحالت سوم معماري و فناوري به سان کیفیتی براي کشـف و بیـان   

حقیقـت   دوحالت اول، فناوري و معماري را دو چیز جدا می انگارد ولـی حالـت سـوم   .واقعیت ها معرفی میشوند

این تعریف به ماهیت زندگی معاصر ومدرن، معماري معاصـر و فنـاوري مـدرن    .معماري و فناوري را بیان میدارد

بنابراین،فنـاوري مـدرن درماهیـت خودنسـبت خاصـی بـا انسـان وطبیعـت برقـرار          .توجه میکندونـه بـه ظـاهر آنهـا    

نـاوري پرداختـه اسـت کـه بـا مطالعـه آن       به رابطه بین معمـاري وف  1جدول شماره).1391، و ایمانی آصفی(میکند

نتایج جـدول حـاکی از آن   .میتوان مشاهده نمود که فناوري و معماري ازهم جدانبوده و درواقع مکمل هم هستند

درواقـع فنـاوري درماهیـت واقعـی خـود، همگـام بامعمـاري        .است که فناوري نه فقط دانش است ونه فقـط ابـزار  

ولـی اسـتفاده   .یداردوضروریات الزم براي این هـدف رافـراهم مـی آورد   درآفرینش وسازماندهی فضایی گام برم

ابزارمداریا انسان مدار ازفناوري و به تبع آن ازمعماري، درجوامع معاصر، موجـب ایجـاد یـک معمـاري ظـاهري      

برحسب گفتارفوق، رابطه تنگاتنگی بین ).همان(شده، بطوریکه حقیقت هردو مقوله به فراموشی سپرده شده است

ري و فناوري بوده و میتوان از تکنولوژي و فناوري هاي نـوین در جهـت تکامـل و تـداوم معمـاري اسـالمی       معما

ایرانی استفاده کرده و مفاهیم معماري سنتی را در قالب معماري معاصـربابهره منـدي از فنـاوري هـاي نـو، خلـق       

  .نمود

  مقایسه اي بین معماري و فناوري: 2جدول

  معماريقابلیت فناوري در   معماري

  باتوجه به مهارت و توان فردوامکانات موجود، طرح والزامات فنی آن،

  .روش و طریقه ساخت وسایرجزئیات الزم را بیان میکند 

  ابزارساخت وتولید و روش آن، مصالح، توان ماشین و 

  .را بیان میکند... شیوه عمل و 

  درزمینه سازماندهی فضابه وسیله ابزار و فن، مصالح و  .ندباتوجه به نیازهاي معنوي و مادي انسان فضارا سازماندهی میک

  .شیوه ساخت به معماري کمک میکند 

  معماري درعین توجه به خالقیت و زیبایی، به کارایی و 

  .سودمندي هم، ازطریق دانش و فن روزتوجه میکند

درپاسخ به ... فناوري با استفاده ازعلم و دانش روز وتوان و ابزارساخت و 

  .هاي زیبایی شناسانه وخالقیت و کارایی به معماري کمک میکندنیاز

  )1391، و ایمانی آصفی: (مآخذ

تقابل معماري معاصر ایران با دنیاي مدرن غرب  -3-6

کشور ایران با توجه به موقعیت مکانی خود و فصل مشترك دنیاي غـرب و شـرق همـواره تحـت تـأثیرتحوالت       

ل توسعه از جمله ایران، خاص نگـري هـاي فرهنگـی واکنشـی بـود کـه در       در اغلب کشورهاي در حا.بوده است

توجه به هویت و اصـالت در معمـاري کـه مـدت هاسـت سـبب تولیـد        . مقابل نفوذ فرهنگ جهانی متجلی گردید

نظریات و گرایشات مختلفی از جمله منطـق گرایـی و بـوم گرایـی گردیـده، همـواره دغدغـه عـده اي از نظریـه          

در ایران روند مدرن شدن و هـم پـا شـدن بـا دنیـاي      ). 1389،و حسینی حبیب (ن ایران بوده استپردازان و طراحا
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. مدرن به صورت تقلید از معماري غرب در جریان است کـه ایـن امـر ناهنجـاري هـایی را بوجـود آورده اسـت        

ش هـا ي اخالقـی   شهرنشینی و صنعتی شدن شیوه هاي سنتی زندگی را ویران کرد و همراه آن ها ، مفـاهیم و ارز 

در این شرایط جدیـد هـیچ مجموعـه  روشـن و نـوینی از ارزش هـا و       . در باب شایست و ناشایست نیز فروپاشید 

دورکیم این وضعیت را بی هنجاري نامید و مراد از آن شرایط اجتماعی بود که هـیچ قاعـده   . هنجارها ایجاد نشد 

افراد می کوشـیدند تـا شـیوه زنـدگی خـود را      . داشتعام و روشنی در باب چگونگی زندگی میان مردم وجود ن

با نفوذ تفکر مدرن در بطن جامعه ایران بسـیاري  ). 96، 1386باکاك، (ابداع کرده ودر این راه بسیاري فرو پاشید 

از عناصر و شاخه هاي معماري مدرن از قبیل خیابان هاي عریض و مستقیم ،آپارتمـان هـا و سـاختمان هـاي بلنـد      

شطرنجی شهرها و بزرگراه هاي درون شهري و برون شهري در ایران اجرا گردید ولی در بسیاري از  مرتبه ، بافت

در واقع تقلید گرایی باعث تولید یک معماري . موارد استفاده از این عناصر به صورت اصولی رعایت نشده است

یران ایجاد شده و کلیه اصـول  واحد و بدون روح در ایران گشته بطوري که فضایی با سیماي ثابت در شهر هاي ا

معمـاري اسـالمی   . و قواعد معماري و شهرسازي اسالمی ایرانی را کنار گذاشته و فضایی ساکن را القا مـی کنـد  

هویت وجه تمایز . ایرانی داراي اصولی براي هریک نواحی ایران بوده و براي هر منطقه هویتی خاص داشته است

ه دیگر است به عبارتی هویت کثرت را به تنوع نزدیک میکند و تنوع اسـت  فرد از فرد دیگر و جامعه اي از جامع

مدرن شدن و جهانی شدن جریـانی اسـت کـه از    ).1388، و اسالمی ابراهیمی(که زندگی را جذاب و زیبا میسازد

. وردجز به کل ساختار کلی شهر ها و خانه ها را تغییر داد و تحوالت عمیقی در شیوه زندگی مردم ایران بوجود آ

در این میان آنچه که مشهود است این است که جامعه حاضر ایـران پـس از گذشـت حـدود یـک قـرن از تفکـر        

مدرنسیم باز هم الیه هاي جریان مدرن را بـه خـوبی درك نکـرده اسـت و دچـار نـوعی فرهنـگ گسـیختگی و         

معاصـر ایـران بـه     به بررسی چالش هاي بوجـود آمـده درمعمـاري     3جدول شماره .دوگانگی فرهنگی شده است

  .تفکیک زمینه هاي همسو با ارزش هاي فرهنگی و مخالف با ارزشهاي فرهنگی، پرداخته است

  چالش هاي بوجود آمده درمعماري معاصر ایران: 3جدول

  چالش هاي بوجودآمده درمعماري معاصر ایران درجهان مدرن

زمینه هاي پیدایشی همسو با ارزش هاي فرهنگی و  

  دینی

  و سنتی محالف و مغایر با ارزش هاي ملی زمینه هاي

  ورود به دنیاي مدرن و جدید

  نوآوري و پیشرفت

  صرفه جویی انرژي

  مصالح جدید با خواص جدید

  افزایش سرعت ساخت

  کپی کاري ازمعماري غرب

  سطحی نگري

  ساختمان سازي و عدم توجه به قداست دربناها

  ه اسالمیخلق معماري بی هویت درجامع

  یکنواختی و عدم تنوع
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  توسعه سریع شهرسازي

  

  عدم توجه به اقلیم منطقه

  ...نفوذ فضاهاي مدرن غربی مانند آشپزخانه اپن و 

  عدم توجه به محیط زیست 

  ي هاي پایدارژ عدم تأکید بر استفاده از انر

  بی هنجاري اجتماعی و آشفتگی در معماري

  نگارندگان: مآخذ

و  و گذرجامعـه سـنتی بـه مـدرن شـدن       مـدرن  نفوذ تفکرجدیـد قوت و  نقاط ضعفبانگاه به جدول فوق میتوان 

دراین میان آنچه که مهم میباشد اسـتفاده از فرصـت هـاي بدسـت آمـده بـراي تقویـت        .نمودجهانی شدن را بیان 

ضعف ها وایجاد سبکی واحد درمعماري معاصرومقابله باتهدیدات تفکرات بیگانـه بـا معمـاري ایرانـی، اسـالمی      

ه دنیاي مدرن وخلق فضاي جدید براي جامعه مدرن ایرانی الزم و ضروري میباشد ولی بـه شـرطی   ورود ب.میباشد

بنابراین با درك درسـت تفکـرات   .که بی هنجاري اجتماعی و آشفتگی را دردنیاي معماري به همراه نداشته باشد

اري رسـانده و هـویتی   مدرن واستفاده صحیح از شاخص هاي جدول فوق میتوان به جامعه معماري معاصر ایران ی

  .واحد به آن بخشید

  نتیجه گیري -4

در دوران معاصر جامعه ایران نوعی از معماري را سپري می کند که حاصل گذر بسیار سریع از جامعـه سـنتی بـه    

مدرن و رفته رفته به جامعه رایانه اي است، این در حالی اسـت کـه دربـاره مفـاهیم آن و کـاربرد آن در ایـران و       

کشور ما، کشـوري  .ا فرهنگ ایرانی نه چاره اي اندیشیده شده و نه برنامه اي براي آن تدوین شده استمتناسب ب

در حال توسعه است و می خواهد هم گام با تکنولوژي دنیا پیش رود و در این راستا بدون توجـه بـه پیامـد هـاي     

آنچه مسلم اسـت  . پدید می آوردالگویی خاص، آن الگو را وارد جامعه کرده و مشکالت فرهنگی ،اجتماعی را 

این می باشد که معماري ایرانی سبکی را عرضه داردکه تلفیقی از مفاهیم بنیادي معماري اسالمی ایرانی و مفاهیم 

این معماري باید واقعیت هـاي معمـاري ایـران را نشـان     .مدرن باشد و در تضاد با فرهنگ و عرف جامعه ما نباشد 

جوامع دیگر نباشد ودر آخر اینکه آنچه که مهم می باشد شـناخت عمیـق مفـاهیم     داده و تقلید کننده سبک هاي

دنیاي مدرن و آرام کردن آشفتگی هاي معماري معاصر ایران و سامان دادن به نابسامانی حاضر و توجـه بـه همـه    

هنـر و   جنبه هاي زندگی جامعه ایرانی از نظر اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی و سیاسـی و ارائـه سـبکی واحـد بـراي     

بنابراین، فناوري باید درخدمت معماري و راستاي ارزش هاي فرهنگی و اجتماعی جامعه .معماري ایران می باشد

بایدها و نبایدهاي مفـاهیم معمـاري مـدرن  و فنـاوري هـاي نـوین را مـورد         4در جدول شماره .مدرن ایرانی باشد

ه مواردي در جهت هویت بخشی به جامعه مدرن ایران بررسی قرار داده و در نهایت در قالب نتیجه گیري  به ارائ

   .میپردازد
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  بایدها و نبایدهاي استفاده از فناوري در معماري معاصرایران: 4جدول شماره 

  بایدها و نباید هاي نفوذ تفکرات مدرن درمعماري معاصر ایران درخصوص استفاده از فناوري هاي جدید

  نبایدها  بایدها 

  معماري سنتی  در جامعه مدرن ایراناستفاده از الگوهاي 

  بهره گیري از فناوري در ترکیب با عناصر و فرمهاي بومی

  بهره گیري از فناوري در جهت حل مسائل اقلیمی

  توجه به مطلوبیت بنا در راستاي استفاده از فناوري در بنا

  توجه به رنگ و مصالح بومی درتولید فناوري جدید

  ن غربی شناخت صحیح مفاهیم معماري مدر

  عدم استفاده از عناصر معماري غربی که در تضاد با فرهنگ حاکم میباشد

  عدم استفاده از فناوري بدون توجه به پیامدهاي محیط زیستی آن

  عدم استفاده یکسان از تکنولوژي هاي نو در مناطق اقلیمی ایران

  استفاده از تکنولوژي همراه با نارضایتی و ناامنی براي ساکنین باشد

  م استفاده از مصالح نوین بدون توجه به مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنعد

  عدم کپی کاري و سطحی نگري ازمعماري دنیاي مدرن
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