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د

سخن سردبیر
مـــا در ســـرزمينى زندگـــى مىكنيـــم ك ــه در زمين ــه هن ــر معم ــاری غن ــى اس ــت و از اي ــن نظـــر
شـــايد يكـــى از اســـتثنائىترين س ــرزمينهاى جه ــان اس ــت .م ــا مردمان ــی هس ــتیم ک ــه از
پشـــتوانه دانـــش ســـنتی بـــرای ایجـــاد س ــازههای معماران ــه ارزش ــمند و مان ــدگار به ــره بردهای ــم.
اما در موضوع مرمت نواندیش و نوکار هس ــتیم .بنابراین باید س ــریعتر و صحی ــح تر گام برداریم ،چرا
که حفظ ارزشهای آشـــکار و نهان در هنر معمار یمان نیازمند توجه و رس ــیدگی تخصصی است.
بایـــد بخوانیـــم ،بســـازیم ،بنویســـیم و ترویج کنی ــم .باید عناص ــر معناش ــناختى ،وجود ش ــناختى،
معرفتشـــناختى و روانشـــناختى معم ــاری خ ــود را بشناس ــیم و ب ــا تکی ــه ب ــر ارزشه ــای
درو نزاد و بـــرو نزاد هـــر اثـــر ،در حف ــظ و نگه ــداری و انتق ــال دالی ــل و انگیزهه ــای واقعگرایانـــه
نه ــا نهفت ــه اس ــت ،بکوش ــیم.
و طبیعتگرایانـــهای کـــه پـــس اندیش ــه طراح ــی و س ــاخت آ 
در جامعـــه امـــروزی و در این گذار اندیشـ ـهای ،علم ــی و اجرایی ،پژوهش عامل و مبنای پیش ــرفت
ً
و توســـعه مســـتمر و پایدار خواهد بود .قطعا بخش ــی از بار مس ــئولیت س ــنگین ایجاد برآیند مثبت
شه ــا و دان ــش مرتبط ب ــا حوزههای علم ــی مختلف بخصوص
از یافتههـــا ،تدویـــن و انتشـــار پژوه 
در عرصـــه بســـیار مهـــم معماری و مرم ــت که ریش ــه در تصویر س ــازی و حفاظت فرهن ــگ و تمدن
چندیـــن هـــزار ســـاله مـــا دارد ،بـــر عه ــده نش ــریات اس ــت و ای ــن نش ــریه در س ــند چشـ ـمانداز خود
کمـــا کان ،مســـئولیت حمل بخشـــی از ای ــن بار س ــنگین را پذیرا بوده و بدین وس ــیله ضمن انتشـــار
مقـــاالت تخصصـــی حاضـــر ،از کلی ــه اندیش ــمندان و متخصص ــان عزی ــز در حرک ــت رو به رش ــد و
تعالی نشـــریه کمـــک میطلبد.
در همیـــن راســـتا و اکنـــون ،چهارمی ــن ش ــماره نش ــریه ب ــا ارائ ــه مقاال ت ــی در زمینهه ــای مرتب ــط بـــا
محورهـــای نشـــریه آمـــاده و حاصـــل ای ــن ت ــاش گروه ــی پی ــش روی اه ــل ف ــن و صاحبنظ ــران،
هنرمنـــدان و عالقهمنـــدان قرار دارد .امید اس ــت با اقبال اه ــل علم به محتو ی ــات علمی مندرج در
این نشـــریه ،شـــاهد رشـــد کمـــی و کیف ــی روزافزون آن باش ــیم.
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قریـــب به بیش از هزار ســـال اســـت که از احداث مســـجد جامـــع بروجرد میگـــذرد در خالل
ایـــن مدت ،بنای مســـجد در اثـــر حوادث طبیعی و انســـانی دســـتخوش تغییـــر و تحوالت
زیـــادی شـــده و در طـــی این قرون بارهـــا دچار ویرانی ،تجدید ســـاخت ،مرمت و توس ــعه قرار
گرفتـــه به گونهای که آن را به مثابه دائرهالمعارفی از شـــیوههای معمـــاری و هنرهای کاربردی
دوره اســـامی منطقه غرب کشـــور مطرح کرده اســـت .این مســـجد که بنا به منابع مکتوب،
تاریـــخ برپایـــی آن بـــه قـــرون نخســـتین اســـامی میرســـد ،بهصـــورت مجموعـــهای همچون
پیکرهای واحد ،از انســـجام ســـاختار و هماهنگی و همگنی کامل برخوردار اســـت .از طرف
دیگر انتشـــار اظهارات غیـــر موثق در مورد شـــکلگیری بنا و تاریخچـــه آن در منابع مختلف،
ضـــرورت بررســـی ســـیر تحـــوالت معماری ایـــن مجموعـــه را مطرح میســـازد .و این س ــؤال را
مطرح میســـازد کـــه چه تغییر و تحوالتـــی در خالل عمر طوالنـــی آن اتفاق افتاده اس ــت؟ آیا
همچنـــان که بســـیاری عقیـــده دارند بر روی آتشـــکدهای از دوره ساســـان بنیان نهاده ش ــده
اســـت؟ هر بخـــش آن متعلق به چه دورهای اســـت؟
در این مقاله تالش شـــده اســـت به بررســـی روشـــمند روند ساخت و ســـیر تحوالت تاریخی و
توســـعه معماری آن در طول دورههای متمادی پرداخته شـــود .اطالعـــات پژوهش بهصورت
کتابخانـــهای و بررســـی میدانـــی جمعآور یشـــده و روش تحقـــق مبتنـــی بـــر شـــیوه توصیف ــی
تحلیلـــی بوده اســـت .یافتههای باستانشناســـی و شـــواهد معماری نشـــانگر قدمت ،تعمیر
و توســـعه آن در طی تاریخ طوالنی حیات آن اســـت تبیین دورههای شـــکلگیری ،بازسازی،
مرمـــت و توســـعه مجموعـــه ،به تفکیک با ذکـــر موقعیت آنهـــا از نتایج این پژوهش اس ــت.
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شـــهر بروجـــرد از شـــهرهای مهـــم ،پررون ــق و آب ــاد ای ــران در دوره اس ــامی ب ــوده ک ــه در مناب ــع
تاریخی بارها به آن اشارهشـــده اســـت این ش ــهر در تقاطع راههای ش ــمال به جنوب و ش ــرق
بـــه غـــرب واقع بـــوده و نقش بســـیار مهم ــی در تح ــوالت اجتماع ــی و اقتصادی غ ــرب ایران
و لرســـتان داشـــته اســـت .بنا بر اشـــارات مورخین این ش ــهر بهواس ــطه اهمی ــت آن دارای دو
مســـجد جامـــع عتیـــق و جامع حدیث ب ــوده اس ــت .مورخین ،احداث مس ــجد جام ــع را به
زمـــان حمویه گواهی دادهاند( .ابـــن حوقل )۱۳۴۵:۱۱۱ ،جیهانی نی ــز در نیمه اول قرن چهارم
در کتـــاب اشـــکال العالم نوشـــته اس ــت که ":بروجرد ش ــهری اس ــت ب ــا نعمت بس ــیار و وزیر
ابـــی دلـــف ،حمویه  ...در آنجا منبر نهاده اس ــت )۱۴۲ :۱۳۶۴( .و باز بنا به اش ــاره مس ــتوفی
شـــهر بروجـــرد در قـــرن هشـــتم دارای دو مس ــجد به اس ــامی «جام ــع عتیق و جام ــع حدیث»
بوده اســـت( .مســـتوفی )۷۰ :۱۳۶۲ ،این مس ــجد در زم ــان خالفت معتصم عباس ــی ،ایالت
جبـــال کـــه نواحـــی غربـــی ،مرکزی و ش ــمال غ ــرب ای ــران را ش ــامل میش ــده توس ــط یکی از
حکمرانـــان عباســـی بـــه نام قاســـم ب ــن علی مش ــهور به ابودل ــف (ابیدل ــف) اداره میش ــده
اســـت .بر اســـاس منابـــع متعدد ،ابودل ــف بروجرد را ک ــه در حد ش ــهرکی بود رونقبخش ــید و
مســـجدی در آن ســـاخت و منبری در آن برپا کرد( .مقدس ــی .)۱۲ :۱۳۷۲ :برخی از محققین
بهاحتمالزیـــاد یکـــی از ایـــن دو مس ــجد را جام ــع و دیگری را نی ــز مس ــجدی میدانند که در
دوره قاجـــار تخریب و مســـجد ســـلطانی ب هج ــای آن بنانهاده ش ــده اس ــت(".ایزدپناه ،ج ،۲
.)۵۲۲ :۱۳۵۵
پیرنیـــا بـــه ایـــن نکتـــه اشـــارهکرده ک ــه ب ــه روزگار بودل ــف عجل ــی وز ی ــر او حمو ی ــه ب ــن علی،
ســـاختمان آتشـــکده ویران یا نیمه ویران بروج ــرد را بازپیرایی و با بهرهگی ــری از مصالح آماده
آن بر روی شـــالوده اســـتوار ســـنگچین آن مس ــجد را از نوبنیاد کرده اس ــت( .پیرنیا:۱۳۷۸ ،
 .)۴۲بااینحـــال بـــر اســـاس پژوهشهای ــی ک ــه تاکن ــون ص ــورت پذیرفت ــه این موض ــوع هنوز
تأیید نشـــده است.
بااینحـــال بامطالعـــه ســـفالینههای مکش ــوفه ک ــه مربوط ب ــه قرون س ــوم تا دوازده ــم هجری
قمـــری اســـت میتوان بـــه شـــکلگیری بن ــا در دورهه ــای مختلف دس ــت یاف ــت ،مهمترین
شـــواهد معماری مکشـــوفه با بناهای قرن چهارم و پنجم قابلمقایس ــه است (مهریار:۱۳۶۳،
 .)۳بررســـیها و کاوشهای باستانشناس ــی انجا مش ــده ،نش ــان میدهد که این مس ــجد از
آثار قرون نخســـتین اســـامی اســـت و مس ــجد جامع بهاحتم ــال قریببهیقی ــن همان جامع
عتیـــق مورداشـــاره در متون تاریخی اس ــت که هماکن ــون در محله کهن دو دانگ ــه ،در بافت
تاریخـــی شـــهر و در مجاورت بازار تاریخی ش ــهر قرارگرفته اس ــت.
مســـجد جامع ازلحاظ ریختشناس ــی از نـ ــوع مس ــاجد تک ایـ ــوانی اسـ ــت ،هس ــته اصلی
مســـجد را گنبـــد خانـــهای بـــه ابعـــاد  ۱۰×۱۰مت ــر ب ــا گنب ــدی ب ــه ارتف ــاع ۲۰مت ــر و ای ــوان ب ــا دو
گلدســـته در طرفیـــن آن تشـــکیل میدهد س ــایر اج ــزاء مس ــجد را رواقه ــا ،ای ــوان ،منارهها،
صحـــن ،درگاههای ورودی ،ســـقاخانه ،شبس ــتان زمس ــتانی ،آبانب ــار ،حمام ،چ ــاه گاوی
(گاو رو) ،پادیـــاب یـــا آبریـــزگاه /وضوخان ــه ،منبر ،صح ــن ،غریب خانه ،تش ــکیل میدهند.
(شـــکل ۱و )۱۰

اهداف و ضرورت پژوهش:
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یگ ــذرد ،در
قریـــب بـــه بیـــش از هـــزار ســـال اســـت ک ــه از احداث مس ــجد جام ــع بروج ــرد م 
خالل این ســـالیان متمادی ،بنا دسـ ـتخوش حوادث طبیعی زیادی ش ــده اس ــت ازجمله
بایســـتی از زلزلههـــای ویرانگـــر منطق ــه جبال در قرن س ــوم و هش ــتم و اواخر ق ــرن نهم هجری

یادکـــرد که بیشـــک مســـجد در جریـــان آن آســـیبهای فراوانی بـــه خود دیده اســـت .عالوه
بـــر آن بـــه فراخـــور زمـــان نیـــز مـــورد توســـعه قرارگرفتـــه و فضاهـــای مختلفـــی بـــا کاربریه ــای
همخـــوان در کنـــار هـــم گردآمـــده اســـت .همین موضـــوع ایـــن ســـؤال را مطرح میس ــازد که
آیـــا ایـــن مجموعه کـــه همچـــون پیکـــرهای واحـــد دارای انســـجام و هماهنگی کامل اس ــت
دســـتخوش چـــه تغییـــر و تحوالتی شـــده و در کـــدام دوره تاریخی مـــورد مرمت و یا توس ــعه
قرارگرفتـــه اســـت؟ این مســـئله ضرورت بررســـی ســـیر تحـــوالت معمـــاری ایـــن مجموعه که
یکـــی از مهمترین و اصیلترین مســـاجد شـــاخص کشـــور ازلحـــاظ تاریخ معماری میباش ــد
را مطـــرح میســـازد؛ بنابرایـــن بـــا توجه بـــه اهمیت بنـــای مزبـــور ،مهمترین اهدافـــی که محور
تحقیق حاضر را تشـــکیل میدهد بررســـی روند ادواری دورههای تاریخی ســـاخت و توس ــعه
مســـجد و تبیین ســـاختار معمـــاری آن و معرفی شایســـته این اثر ارزشـــمند اســـت.
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علی سجادی
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پرسش و فرضیه:
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ایـــن مجموعـــه کـــه همچـــون پیکـــرهای واحـــد دارای انســـجام و هماهنگـــی کامـــل اس ــت
دســـتخوش چـــه تغییـــر و تحوالتی شـــده و در کـــدام دوره تاریخی مـــورد مرمت و یا توس ــعه
قرارگرفتـــه اســـت؟ بـــا توجـــه بـــه قدمـــت مســـجد و بـــه اســـتناد منابـــع تاریخـــی کـــه حوادث
ســـهمنا ک زلزلـــه را در طی چند دوره در منطقـــه گزارش نمودهاند این فرضیه مطرح میش ــود
که مســـجد در طـــی دورانهای مختلـــف تاریخی مورد مرمت ،بازســـازی و توســـعه قرارگرفته
است.

روش تحقیق:
فرآینـــد اجـــرای پژوهـــش و روش تحلیلی دادهها در ایـــن مقاله به شـــیوه توصیفی -تحلیلی و
بر اســـاس مطالعات کتابخانهای و بررســـیهای میدانی صورت گرفته و ســـعی شـــده اس ــت
بهصـــورت روشـــمند و بهصـــورت مختصر به روند ســـاخت و توســـعه مســـجد در چهارچوب
مقاله پرداخته شـــود.

پیشینه پژوهش
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موســـیو چریکف روســـی در  ۱۸۵۰م ۱۲۶۶ /ق سرپرســـتی یک هیات نقشـــهبرداری روسی را
به عهده داشـــته و از شـــهر بروجرد نقشـــهبرداری نموده به مســـاجد بروجرد اشـــارهکرده است.
(مهریـــار و دیگـــران )۲۰۵ :۱۳۷۸ ،پـــس از وی شـــیال بلـــر بـــه مســـجد جامـــع بروجرد اش ــاره و
کتیبــ�ه کوفی آن را قرائــ�ت کرده اســ�ت)Blair, 1994:4-9( .
ً
مســـجد جامع بروجرد یکی از معدود مســـاجدی اســـت که مطالعات باستانشناسی نسبتا
جامعـــی در آن بـــه انجـــام رســـیده اســـت .ایـــن مســـجد در ســـال  ۱۳۵۴بخشهای ش ــمال
صحـــن مســـجد توســـط ،ابراهیم حیـــدری مـــورد کاوشهـــای باستانشناســـی قـــرار گرفت.
یافتههـــای حاصـــل از ایـــن کاوشها ،حاکـــی از وجود ســـاختمان حمـــام قدیمـــی مربوط به
دوره زندیـــه در ایـــن محـــل اســـت .در ســـالهای  ۱۳۶۱و  ۱۳۶۲شمســـی ،گمانههای ــی در
قســـمتهای مختلف مســـجد بهخصوص گمانهای در ابعاد  ۱۵×۱۵مترمربع در کف گنبد
خانـــه توســـط مهریار حفر شـــد ،با توجه بـــه اینکه نتایج اولیـــه منجر به شناســـایی مواردی در
خصـــوص بنـــا گردیـــد که تاکنون غیـــرازآن تصور میشـــد ،در ســـالهای بعد نیـــز کاوشها به
سرپرســـتی وی و به همراهـــی محمد مقدس دنبـــال گردید که درنهایت منجر به شناس ــایی
دورههـــای مختلـــف بنا و شـــناخت عناصـــر و اجـــرا مختلف آن گردیـــد ۲.نتایـــج حاصل از
ایـــن کاوشهـــا در مجله اثر (مهریـــار  )۱۳۶۴و مجلـــد تحقیقی تحت عنوان «مســـجد جامع
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بروجرد»(مقـــدس )۱۳۷۲ ،و همچنی ــن مقالـ ـهای با عنوان «تاریخچه مختصر مس ــجد جامع
بروجرد» به چاپ رســـیده اســـت (مق ــدس .)۱۳۷۶ ،بااینوجود تاکنون در مقالهای مس ــتقل
بـــه تبییـــن روند ســـاخت ،مرمت ،توس ــعه و تغیی ــر و تحوالت این اثر پرداخته نش ــده اس ــت.

شکل  .۱موقعیت مسجد جامع و پالن اجزاء
تشکیلدهنده آن( .مأخذ میراث فرهنگی
لرستان ،اصالح از نگارنده)
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 .۲روند ادواری ساخت مسجد:
کاوشهـــای باستانشناســـی انجا مش ــده در مس ــجد جامع بروج ــرد این فرضیه ک ــه در صدر
اســـام آتشـــکده را به مســـجد جامع بروجرد تبدیل نمودهاند و یا مس ــجد را بر روی  ۱آتش ــکده
ساســـانی بنانهادهاند منتفی نموده اس ــت.
شه ــای باستانشناس ــی ،قدیمیترین
بر اســـاس منابـــع تاریخی و یافتههـــای از حاصل کاو 
بخـــش بنـــا را ،بقایـــای معمـــاری مس ــجدی قدیم ــی در ز ی ــر کف فعل ــی گنبدخانه تش ــکیل
میدهـــد که بـــا الحاقـــات دورههـــای بع ــد محصورش ــده اس ــت .بهطورکل ــی س ــفالینههای
یافـــت شـــده حا کـــی از این اســـت ک ــه در محوط ــه بنای مس ــجد جام ــع بروجرد از قرن س ــوم
هجـــری تـــا قـــرن حاضـــر فعالیتهـــای س ــاختمانی ،بازس ــازی ،تعمی ــر و غیره وجود داش ــته
اســـت( .مهریـــار )۱۶۵-۷۷ :۱۳۶۴
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دوره عباسی:
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مقدس کاوشـــگر بنا به اســـتناد یک س ــری ش ــواهد و مدارک ،ازجمله کش ــف تعداد انبوهی
از آجرهایـــی که در ســـتونهای گرد اولیه مورداس ــتفاده قرار میگرفتهاند اولیـــن دورهای را که
میتـــوان بـــرای مســـجد در نظر گرفت از نوع مس ــاجد س ــتوندار قرون اولیه اس ــامی دانس ــته
اســـت کـــه بنا دارای ســـتونهای گرد بوده اس ــت و باوجوداینک ــه در این مورد تاکن ــون اثری از
بقایای ســـاختمانی آن یافت نشـــده ولی آثار و نش ــانههایی در دست اس ــت که صحت این
مدعـــا را اثبـــات میکنـــد( .مقـــدس ۱۱۱ :۱۳۷۰ ،و  )۱۱۲وی در نتیجهگی ــری خ ــود مینویس ــد
کـــه ":بهطورکلـــی ســـفالینههای مســـجد جام ــع بروج ــرد حاکی از این اس ــت ک ــه در محوطه
بنـــای مســـجد جامـــع بروجرد از قرن س ــوم هجری ت ــا قرن حاض ــر فعالیتهای س ــاختمانی،
بازســـازی ،تعمیـــر و غیـــره وجود داش ــته ول ــی دوره ش ــکوفایی آن متعل ــق به دوره س ــلجوقی
اســـت"( .مهریـــار )۱۵۱ :۱۳۶۴ ،آثـــار ای ــن دوره در ز ی ــر ک ــف گنب ــد خانه در الیـ ـهای در عمق
 2تـــا عمـــق  235-متری بهدســـتآمده اس ــت .همچنی ــن ازآنجاییکه تاریخ تعیینش ــدهبـــرای ایـــن دوره قرن ســـوم هجری بـــوده ،مطال ــب تاریخی عنوانش ــده در خص ــوص حضور
ابودلـــف و وزیـــر وی بانـــام حمویـــه یا حمول ــه بن عل ــی حکمران ش ــهر بروج ــرد ( ۲۰۵-۲۶۶ه

ق ).کـــه بهعنوان بانی اولیه مســـجد معرفیشـــده اســـت نیـــز ازنظر زمانی با این دوره مس ــجد
مطابقـــت دارد کـــه آن را میتـــوان با جامع عتیق ذکرشـــده در متون تاریخی منطبق دانس ــت.
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مهریـــار کاوشـــگر ایـــن مســـجد ،اولین اقدامـــات ســـاختمانی مشـــهود در زیر کـــف فعلی [از
عمـــق  180-تـــا عمق  200-ســـانتیمتری] را بهاحتمال منطبق با قرن چهـــارم  -پنجم هجری
میدانـــد و مســـجد را ازلحـــاظ نقشـــه گنبـــد خانـــه و وجـــود راهروهـــای فرعـــی در گوشـ ـهها،
مشـــابه با مســـجد حیدریه قزوین و مســـجد جامع گلپایـــگان بیان میکنـــد( .مهریار :۱۳۶۴
 )۱۶۵-۷۷احتمـــال مـــیرود در جریـــان زلزلـــه ســـال  ۲۵۸قمـــری بخشهایـــی از مس ــجد
تخریبشـــده باشـــد .ایـــن دوره را بایســـتی مربـــوط بـــه ٔ
دوره دوم بازســـاز یهای مس ــجد در
اواســـط قـــرن چهـــارم قمری (حـــدود  ۳۴۰تـــا  ۳۵۰قمـــری) مقارن بـــا دوره آلبویه دانس ــت که
پـــان ایـــن الیه ،چلیپایی بوده و  ۱۶ســـتون نمای آجـــری با گنبدی منفرد و کوشـــک مانند بر
روی آن ساختهشـــده اســـت ،در حیـــن کاوش یـــک عدد ســـکه زرین مربوط به زمـــان منصور
بـــن نوح (مـــورخ  ۳۶۰قمری) در آن یافت شـــده که وجود ســـکه میتواند تأ کیـــدی بر نظریات
فوقالذکر باشـــد.
فضـــای گنبد خانه در زیـــر کف فعلی بهصورت منفـــرد به ابعاد  ۱۰/۳۰در  ۱۰/۳۰س ــانتیمتر
و بـــر روی شـــالوده ســـنگی به قطـــر  ۳/۵متر بنیاد گذاشتهشـــده ،از ســـه طرف بـــاز و از طرف
جنـــوب بـــه دیوار قبله و محرابی بزرگ محدود میشـــده اســـت .گوشـــههای بیرونی و داخلی
جرزهای کوچک و بزرگ با ســـتونها و نیم ســـتونهای مدور تزیینی نماســـازی شـــده اس ــت
ایـــن عنصـــر بهکاررفتـــه دلیلی بـــر منفرد بـــودن این «قبـــه» از فضای مســـجد اولیه میباش ــد.
ایـــن ســـتونها و نیـــم ســـتونها قابلمقایســـه بـــا ســـتونچههای مقبره اســـماعیل ســـامانی در
بخـــارا میباشـــند( .شـــکل  )۲دیوارها و محـــراب نیـــز از تزیینات متنـــوع آجـــرکاری برخوردار
بـــوده کـــه نمونههـــای آن قابهـــای تزیینـــی و تزئینات آجری یافت شـــده در عمـــق دو متری
دیوار اصلی مســـجد اســـت( .مهریار  ۱۶۵-۷۷ :۱۳۶۴نیز گودرزی )۱۳۸۹ ،الزم به یادآوری
هســـت در گوشـــه جنوب غربی دیوار این بخش ،منارهای تک در دیوار مســـجد یافت ش ــده
که از زمان ســـاخت آن اطالع دقیقی در دســـت نیســـت (گـــودرزی.)۱۳۸۹ ،

شکل  .۳دیوار جنوبی و محراب مسجد در
زیر کف فعلی ،عمق  -۰الی  -۲۰۰قرن  ۴و ۵
قمری (مأخذ نگارنده)
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شکل  .۲بقایای مسجد دوره آ لبویه ،با
ستونهای مدور( .مأخذ :مهریار .)۱۳۶۴
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ُ
در ایـــن دوره بروجـــرد از شـــهرهای کوچ ــک ل ــر بوده اس ــت( .هندوش ــاه نخجوان ــی:۱۳۵۷ ،
ً
 )۲۸۰بنـــای مســـجد ظاهرا با شـــکل قبل ــی در زمان س ــلجوقی حفظش ــده و تعمیراتی در آن
انجامشـــده اســـت .بااینحـــال گنبدخان ــه ب هص ــورت منف ــرد قدیمیتر ی ــن بخ ــش مس ــجد
یش ــود( .ش ــکل  )۵پالن این
جامـــع در دوره ســـلجوقی اســـت که در ای ــن دورة به آن افزوده م 
طبقـــه نیـــز چلیپایی بـــوده و بر روی مس ــجد آلبویه ساخت هش ــده اس ــت.
یه ــای باستانشناس ــی بدن ــه دی ــوار جنوب ــی مس ــجد
کتیبـــه کوفـــی آجـــری کـــه در بازپیرای 
و در قســـمت بـــاالی محـــراب بهدسـ ـتآمده ،ابوالع ــز محم ــد ب ــن طاه ــر ب ــن س ــعید را بان ــی
گنبد معرفیشـــده اســـت( .شـــکل  )۴مت ــن کتیبه عبارت اس ــت از« :بس ــم اله اله ــم اغفر آمر
هذالقبـــه الصـــدر االجـــل مجدالدی ــن ح .......ابوالع ــز محمد ب ــن طاهر بن س ــعی ...اطاله
ً
الـــه بقائه»  ۳وزارت خواجـــه عزالملک بروجردی ی ــا ابوالعز محمدبنطاهربنس ــعید احتماال
ً
بیـــن ســـالهای  ۵۳۳تـــا  ۵۳۹قمـــری ب ــوده و قطع ــا کتیب ــه مذک ــور در حدفاصل س ــالهای
مذکـــور نصبشـــده اســـت .بـــا تحقیقات ــی ک ــه انجامش ــده معل ــوم میشـــود ک ــه ابوالع ــز
محمدبنطاهربنســـعید همـــان عزالمل ــک بروج ــرد وز ی ــر س ــلطان مس ــعود س ــلجوقی ب ــوده
یت ــوان مق ــارن با دورة س ــلجوقیان دانس ــت.
اســـت .دوران رونـــق مســـجد را م 
ایـــن کتیبـــه با آجرهای تراشـــیده شـــد ب ــه خط کوف ــی بنائ ــی و آجره ــای قالبی زین ــت یافته
و عـــاوه بـــر آن گرهچینـــی زیبایـــی ب ــر طاقنم ــای فوقان ــی ای ــن کتیب ــه در س ــطح فیلپ ــوش
هـــا ظاهرشـــده اســـت (مهریـــار .)۹۷ :۱۳۶۴ ،ای ــن کتیب ــه فاق ــد تاریخ هس ــت ول ــی کتیبه و
تزیینـــات آجـــری آن بـــا کتیبههای آج ــری و تزیینات آجری مس ــاجد ،گلپایگان و برس ــیان و
گار و گـــز اصفهان قابلمقایســـه اســـت.
فـــرم محـــراب و دیوارهای جانبـــی آن با توجه به چگونگ ــی قرار گرفتن دیواره ــا و نوع مصالح
بهکاررفتـــه نشـــان میدهـــد که در بـــدو س ــاختمان ،ش ــکل محراب متف ــاوت با ش ــکل امروز
بـــوده و چندیـــن بـــار در دورههـــای بع ــد تغییر ش ــکل دادهش ــده و حت ــی از ارتفاع ح ــدود ۳۰
ســـانتیمتری کـــف اولیه یکالیـــه گچ ضخی ــم روی بدنه محراب کش ــیده ش ــده که ممکن
اســـت جهت تزئینـــات گچبری بـــوده که بنا به دالیلی انجامنش ــده اس ــت (مهر ی ــار:۱۳۶۴ ،
.)۹۷

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

شکل  .۴کتیبه آجری ٔ
دوره سلجوقی
مسجد( ،مأخذ :مهریار ،۱۳۶۴ ،طرح
ازعبداله قوچانی)

گنبدخانـــه طـــی دورههای مختلـــف مورد مرم ــت قرارگرفته اس ــت بخش باقیمان ــده از دوره
به ــا و تزئینات
ســـلجوقی را دیـــوار چهارضلعـــی گنبد خانه تش ــکیل میدهد ک ــه دارای قا 
ً
آجـــری بـــا آجرهـــای تـــراش و قالبی اس ــت .گنبدخان ــه قبال بهص ــورت منف ــرد و چهار جهت
آن ماننـــد چهارطاقـــی باز بوده اســـت( .ش ــکل  )۵عالوه ب ــر آن بقایای مناره آجری در گوش ــه
بیرونی جنوب شـــرقی گنبدخانه یافت ش ــده اس ــت.
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شکل  .۶گوشه سازیها در گنبد مسجد
جامع دوره ایلخانی( ،تصویر از نگارنده)
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شکل  .۷برش مسجد جامع بروجرد و
مقاطع تاریخی آن (مأخذ آرشیو میراث
فرهنگی لرستان ،تغییر از نگارنده)
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شکل  .۸طرح سهبعدی از مسجد جامع
بروجرد( ،مأخذ :سایت آرت هات)

شکل  .۹مقطع مسجد جامع بروجرد و
الحاقات دوره تیموری،
(مأخذ :آرشیو میراث فرهنگی لرستان)
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دوره ایلخانی:
در ایـــن دوران بـــه علت حمـــات ویرانگر مغول ،یک دوره رکود حاکم ش ــده ،ع ــاوه بر آن به
علـــت زمینلـــرزهای که در ســـال  ۷۱۵قم ــری رو یداده ،بخشهایی از مس ــجد دچار ویرانی
شـــده و گنبد تخریبشـــده اســـت .در اواخر این دوره ،تغییرات کلی و اساس ــی در مس ــجد
صـــورت گرفته اســـت .چهاردیـــواری گنبد خان ــه همان چهاردی ــواری دوره س ــلجوقی بوده و
توســـط چهـــار فیـــل پوش بـــزرگ کـــه در هر ضلع آن س ــه قاب مس ــتطیل اجراش ــده اس ــت به
هشـــتضلعی تبدیـــل و در بـــاالی آن بهوس ــیله قوسهایی گوش ــه س ــازی انجامگرفت ــه و به
 ۱۶ضلعـــی تبدیلشـــده تا گنبد بر آن اس ــتوار ش ــود( .ش ــکل  )۶با توجه به فرم گنب ــد و ارتفاع
آن نســـبت بـــه عرض و وســـعت گنب ــد خانه و فرم ط ــاق بندی هش ــت و ش ــانزده و تزیینات
آجـــری و تقســـیمبندی فضـــای داخل ــی پای هه ــای هش ــت و  ،...گنب ــد فعل ــی قابلمقایس ــه
نه ــا متعلق به
بـــا بناهـــای مســـجد کاج و مســـجد دش ــتی و مس ــجد ازیران میباش ــد ک ــه آ 
قـــرن هشـــتم قمری هســـتند و ازنظـــر مطالعه تطبیقی ،س ــاخت گنب ــد و طاق بن ــدی فعلی را
میتـــوان مربوط به قرن هشـــتم هجری دانس ــت و بهموجب ش ــواهد موجود چنین اس ــتنباط
یت ــر فروریخته و
میشـــود کـــه در یکزمـــان خـــاص به عل ــت حادثـ ـهای گنب ــد اولیه ی ــا قدیم 
ً
در قـــرن هشـــتم مجددا بـــر روی دیوارها و پ ــی قبلی تعمیر و بازساز یش ــده باش ــد( .مقدس،
همان.)۷۴ :

دوره تیموری:
در حیـــن کاوشهـــای باستانشناســـی در رواقهـــای غربـــی و شـــرقی ،تعـــداد  ۵۰س ــکه
مســـی و چهـــار ســـکه نقـــرهای بـــا تاریخهـــای  ۸۵۱و  ۸۵۳متعلـــق بـــه دوره تیموری کش ــف
ً
گردیـــد بـــر اســـاس ایـــن ســـکهها ،احتمـــاال شبســـتانهای مذکـــور در نیمـــه دوم قـــرن نهم ه.
ق ساختهشـــدهاند .بـــا کشـــف ایـــن چهار ســـکه نقـــره در زیر (شـــفتهآهک) پـــی رواق غربی
میتـــوان تاریـــخ الحـــاق ایـــن رواق را به نیمـــه دوم قرن نهم نســـبت داد( .مهریـــار)۳ :۱۳۶۳ ،
بـــه دنبـــال بازپیرایی بنـــا ،قطعاتـــی از تزیینات نقاشـــی روی گـــچ در بخش فوقانـــی محراب
متعلـــق بـــه دورة تیموریـــان و زمان احداث شبســـتانهای طرفیـــن گنبدخانه بهدسـ ـتآمده
اســـت .مهریار کاوشـــگر محوطه ،بازســـازی بخشهایی از مسجد و ســـاخت ایوان و الحاق
رواقهای شـــرقی ،غربی را به زمان شـــاهرخ تیموری ( ۸۷۰ق) نســـبت داده است( .پیشین،
 .)۳ :۱۳۶۳شـــاید بتـــوان چنیـــن نتیجه گرفت که بازســـازی و الحاق ایوان به مســـجد ،پس
از زمینلـــرزه منطقـــه جبـــال کـــه در ســـال  ۹۰۰قمـــری مطابـــق بـــا  ۱۴۹۵م .رو یداده ،صورت
گرفته اســـت( .شـــکل )۱۱
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دوره صفوی:
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در زمـــان شـــاه ســـلمان صفوی (ســـال  ۱۲۰۹ق) و به دســـتور تقیخان رازانـــی ،دری چوبی دو
لنگـــه بـــا تزیینات گـــره و نقشهای برجســـته در ورودی غربی نصبشـــده بود کـــه هماکنون
در جـــای خود وجـــود ندارد کتیبهای متضمن تاریخ ســـاخت آن به شـــرح ذیل اســـت:
بهر این قبلهگاه عجز و نیاز
کرد سلطان محمد این در ساز
گفت «از این در درآی وقت نماز»
سال تاریخش از خرد جستم
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طبـــق لوحهـــای ســـنگی و کتیبههـــای منظـــوم در دوره صفویـــه در خـــال ســـالهای ۱۰۲۲
و  ۱۰۲۹و  ۱۰۶۹و  ،۱۰۹۲تعمیراتـــی در مســـجد بهعملآمـــده ،بخشهایـــی نیـــز بـــه مس ــجد
اضافهشـــده اســـت .ازجملـــه این اضافات مکانی بنام ســـقاخانه اســـت کـــه در رواق غربی،
وجـــود دارد و از طریـــق یـــک پنجره مشـــبک چوبی با هشـــتی غربـــی مرتبط و حوضـــی در آن
تعبیهشـــده اســـت .مســـجد جامـــع دارای دو درگاه ورودی در قســـمتهای شـــرقی و غر ب ــی
مجموعـــه میباشـــد .کتیبـــهای که بر ســـال ســـاخت و یـــا دوره تاریخی ورودیهای مس ــجد
داللـــت داشـــته باشـــد وجود نـــدارد امـــا کتیبهای بـــر بـــاالی درگاه غربـــی و کتیبـــه دیگری در
هشـــتی ورودی درگاه وجـــود دارد که شـــاهدی اســـت بـــر آنکـــه در دوره صفویه ساختهش ــده
باشد.
همچنیـــن در داخـــل گنبـــد خانـــه ،منبـــری چوبـــی  ۹پلـــهای بـــا گـــره بندیهـــای چوب ــی به
اشـــکال مشـــبک و قاببندیهای منبتکاری و تزئین شـــده وجـــود دارد .حکاکی روی آن،
بنـــا بـــر مادهتاریخی کـــه در دو بیت شـــعر بر کنـــاره پله ششـــم کندهکار یشـــده ،تاریخ ۱۰۶۸
قمـــری مقـــارن بازمان شـــاهعباس دوم را نشـــان میدهد که توســـط درویش یـــار محمد نجار»
ساختهشـــده اســـت .متن کتیبهای که بر روی قاب عمودی پله پنجم منبر نقر شـــده ش ــامل
مادهتاریـــخ و بانی و ســـازنده آن به این شـــرح اســـت:
یافت ز نو زیب زمین و زمان
شکر که از لطف خدای جهان
کرد تمام منبر آن آستان
یار محمد چو به اخالص دل
شد بر عرش برین نردبان
منبری آنسان که زبس رفعتش
گفت خرد منبر اخالص دان
از پی تاریخ چنین منبری
«منبر اخالص دان» که به حروف ابجد سال  ۱۰۶۸قمری است(.مقدس .)۱۳۷۲
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جملـــه «از ایـــن در درآی وقـــت نمـــاز» مادهتاریخ در غربی شبس ــتان که مطابق با س ــال ۱۰۹۲
است.

دوره زندیه:
گـــزارش کاوشهـــای باستانشناســـی س ــال  ۱۳۵۴ابراهی ــم حی ــدری ،حا ک ــی از وج ــود
ســـاختمان حمام قدیمی مربـــوط به دوره زندیه در این محل اس ــت که س ــاختمان گرمخانه
و بخشـــی از گنبـــد آن و راهروهـــای جانب ــی گرمخانه حمام مورد مش ــاهده قرارگرفته اس ــت و
به قابلاســـتفاده بودن این بنا تا چهل س ــال قبل اشار هش ــده اس ــت( .مهر ی ــار.)۸۸ :۱۳۶۴ ،

شکل  .۱۰برش عمودی  A-Aمسجد
جامع ،مأخذ میراث فرهنگی لرستان
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دوره قاجار:
در دوره فتحعلـــی شـــاه قاجـــار ،دو ل ــوح س ــنگی یکپارچ ــه مش ــتمل ب ــر  ۹بیت ش ــعر بر روی
بش ــده ک ــه بهموجب آن ب ــه دس ــتور تقیخان
پایههـــای شـــرقی و غربـــی ایـــوان جنوبی نص 
رازانـــی حاکـــم بروجـــرد ،در ســـال  ۱۲۰۹قم ــری مس ــجد و ای ــوان تعمیر ش ــده و گلدس ــتههای
طرفیـــن آن بـــه ایوان الحاق شـــده اس ــت( .ش ــکل  )۸مت ــن سنگنوش ــته بر روی پای ــه غربی
ایـــوان عبارت اســـت:
که هست ملت و دین را همیشه پشتوپناه
جهان جود تقیخان معدلت گستر
بهپیش فرش درش آفتاب و ماه جباه
سپهر قدر جنانی که از شرف مالند
کند به عینک تابان مهر و ماه نگاه
هزار قرن اگر چشم زال چرخ کهن
چنین جوان خردمند پیشه بی اشباع
به روزگار عزیزان که می نخواهد دید
نظام دین نبی از علی ولیاهلل
گرفت امر حکومت از آن نظام چنانک
نخست بر در کعبه عبده و فداه
نمود امر به تعمیر مسجدی که نوشت
بنا نمود دو گلدسته بهر ذکر اهلل
پس از نمودن تعمیر اندر آن مسجد
صفایشان همه چون روی دلبران دلخواه
بنایشان همه چون عهد عاشقان محکم
مثال پستی ماهی است نزد رفعت ماه
بجنت رفعتشان نقل رفعت گردون
که از طریق وفا مصرعی ناخودآ گاه
برای سال بنایش بفکر بودم من
«راقم محمدحسین ابن عبدالصمد البروجردی»
بش ــده اش ــعاری در مورد س ــاخت گلدسته به
در لوح ســـنگی که در طرف شـــرق ایوان نص 
این شـــرح آمده است:
کفش جود و سخا را گشت مصدر
تقیخان معدن احسان و شفقت
که شد بابا و مام پا کگوهر
یگانه گوهر دریای اجالل
جالل و جاه او رانیست در خور
اگر گویم که خورشید جهان است
موفق شد چو از توفیق داور
به تعمیر همین مسجد به اخالص

علی سجادی
صص 14-1
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که با ذات البروج آمد برابر
دو گلدسته که بینی زان درآورد
به سعیش لطف حق گردید یاور
مقدس از ریا چون بود کارش
تقدس شأنه اهللاکبر (.)۱۲۰۹
به تاریخش روالی گفت حافظ
(مهریار )۱۶۵-۷۷ :۱۳۶۴
درگاه شـــرقی نیـــز در دوره قاجـــار بـــه مســـجد اضافـــه گردیـــد و تعمیراتـــی در جبهـــه غ ــرب و
جنـــوب بـــه عمل آمـــد( .شـــکل )۸
بـــر روی دیـــوار غربی حوض وضوخانه ،سنگنوشـــتهای وجود دارد که بهموجب آن در س ــال
 ۱۲۴۶هـــ .ق ســـاختمان وضوخانـــه در این محل ساختهشـــده اســـت .متن سنگنوش ــته به
شرح ذیل اســـت :هوالعزیز
که از جانودل آمد دوستدار آل پیغمبر
جناب حاج اسماعیل آن سرمایه تقوی
ز طرح او فزون گردید زیور با همه زیور
یکی طرح بنا افکند در مسجد که مسجد را
در آن پرداخت حوضی و چه حوضی کز صفا آمد زاللش در لطافت رنگ زمزم غیرت کوثر
چو آب زندگی آبش روانبخش و روانپرور
غرض چون یافت تزئین حوض از گوارایی
که جاری کرد اسماعیل دیگر زمزمی دیکر
رقم زد خامه اشراق بهر سال تاریخش
بخوان که اشهد آن ال اله اال اهلل
معزی از پی تاریخ آنچه نیکو گفت
رواقهـــای شـــرقی و غربی در طرفیـــن گنبد خانه و ایـــوان ،در دوره قاجاریه تعمیر و نوس ــازی
شد هاند.
بـــه اســـتناد سنگنوشـــته واقـــع در زیـــر هشـــتی ورودی غربـــی ،ســـقاخانه تعمیر و س ــنگاب
ســـقاخانه در زمـــان ناصرالدینشـــاه قاجـــار تعویـــض شـــده اســـت ،متـــن کتیبـــه س ــقاخانه
عبارت اســـت از:
سنگ چاه مسجد جامع ز نو تعمیر کرد
در زمان دولت شاهنشه کشور ستان
ناصرالدینشاه گیتی ،خسرو صاحبقران
باد برنا دولتش تا آنکه بنماید ظهور
قائم آل (محمدمهدی صاحب زمان)
هادی ،آن میر هدایة شمع بزم اصفهان
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ایـــن بنـــا امـــروزه در مجـــاورت مســـجد قرارگرفته اســـت بنایی اســـت با پـــان چندضلعی در
ابعـــاد  ۱۰×۸/۵متـــر کـــه از یـــک ورودی و یک فضـــای گنبد دار بر چهارســـتون ســـنگی کوتاه
و مـــدور (بـــه ارتفـــاع  ۲/۳۰متـــر) تشـــکیل گردیده اســـت حوضی از ســـنگ به ابعـــاد  ۵×۵در
ً
زیـــر گنبـــد قـــرار دارد .این بنا بـــا توجه به ویژگیهـــای معمـــاری آن احتمـــاال در دوره قاجاریه
ساختهشـــده اســـت و شـــاید کتیبه حوضخانه بـــه تاریخ  ۱۲۴۶قمری .اشـــاره بـــه این محل
داشـــته باشد.
شبســـتان زمســـتانی :شبســـتان شـــمالی یـــا شبســـتان زمســـتانی به طـــول و عـــرض ×۳۷/۵۰
 ۱۶/۴۰مترمربـــع در ســـمت شـــمال حیاط و روبـــروی ایوان قـــرار دارد (شـــکل  ،)۱۰یک قطعه
کاشـــی در مرکز چشـــمه شـــمال غربی این شبســـتان کشـــف گردید کـــه تاریـــخ  ۱۱۸۴بر روی
آن مشـــخص اســـت .مهریار در مورد تاریخ ســـاخت این شبســـتان نوشته اســـت« :تقیخان
رازانی در ســـال هزار و دویســـت و ســـیزده در جنگ با لرها کشـــته شـــد .در این روزگار اس ــت
کـــه حـــاج ســـلیمان کاشـــی در شـــمال صحن مســـجد جامـــع ،شبســـتان عریـــض و طویلی
احداث و فضای آن مســـجد زیبای باســـتانی را کاســـته کرده اســـت»( .مهریار -۷۷ :۱۳۶۴
)۱۶۵
گنبـــد :همچنـــان کـــه در تصویر قدیمی مشـــاهده میگـــردد تبدیل فضـــای چهارضلعی گنبد
خانـــه به هشـــتضلعی ،جهـــت اجرای گنبـــد ،در بیرون خـــود را نشـــان داده اســـت ،بر پایه
هشـــتضلعی مذکـــور ،گریوی مـــدور قرارگرفتـــه و آهیانه بر روی آن اجراشـــده اســـت که فاقد
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ً
پوســـته رویی «خود» بوده اســـت( .ش ــکل  )۱۱این گنبد قاعدتا دارای پوس ــته دومی بوده و از
طـــرف دیگـــر اقلیم بروجرد نیز وجود پ.پوس ــته رو ی ــی گنبد (خود) را اقتضاء میکرده اس ــت
اما مطالعات انجامشـــده وجود پوس ــته دوم را در هالهای از ابهام گذاش ــته اس ــت بااینحال
در دوره معاصـــر در طـــی ســـالهای  ۱۳۴۷ت ــا  ۱۳۵۰شمس ــی پوس ــته دوم ب ــه ف ــرم گنبدهای
نـــار بـــه آن اضافهشـــده اســـت( .شـــکل  )۱۲مهریار در ای ــن رابطه نوش ــته اس ــت":اما احداث
گنبد کاشـــی را میتوان از قدیمیتری ــن اقدامات دوره معاصر به ش ــمار آورد(".مهریار :۱۳۶۴
.)۱۶۵-۷۷
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شکل  .۱۱نمای قدیمی گنبد مسجد جامع
بروجرد ،عکس از کتاب پوپ
(مأخذ :مهریار)۱۳۶۴ ،
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شکل  .۱۲نمای جدید از گنبد و گلدستههای
مسجد( ،از نگارنده)

خالصه تعمیرات مس ــجد از ســـال  ۱۳۶۴تا کنون (توس ــط وزارت میراث فرهنگی،
گردش ــگری و صنایعدستی)

12

قه ــای داخلی و
	-تعمیـــر کامل رواقها :شـــامل تعمیر چش ــمه طاقه ــا ،تعمیر پا طا 
تعمیر نماهـــای دیوارهای اط ــراف حیاط.
	-سبکسازی و اندود پشتبام تمام مجموعه بهطور سنتی
	-تعمیر کامل گنبد :تعمیر کاربندی هش ــت و ش ــانزده ضلعی داخل گنبد ،ساخت
در و پنجرههـــای روزن گنبد .تعو ی ــض کالف چوبی گنبد ،تعمی ــر کامل گره آجری،
بازپیرایـــی بخشـــی از نقاشـــیهای محراب ح ــذف کاشـ ـیهای جدیدالنصب ازاره
گنبـــد خانـــه و تعمیـــر دیواره ــای ز ی ــر کاشـ ـیهای به ف ــرم اولی ــه ،بازپیرایی پوش ــش
گچـــی کلیه ســـطوح داخـــل گنبدخانه که به کش ــف کتیبهای آجری ب ــه خط کوفی
در سراســـر جبهـــه جنوبـــی و بخش فوقان ــی مح ــراب و گچبریها و نقاشـ ـیها زیر آن
منجـــر گردید؛ و کاشـــیکاری گنبد.

ایوان (بین دو منـــاره) ،تعمیر منارها و برداش ــتن
	-تعمیـــر کامـــل ایوان ،کالف کشـــی ِ
الحاقـــات جدید با اســـتناد به تصاویر قدیمی ،شـــفتهکاری طاق بـــزرگ و گچ کاری
ایوان.
	-تعمیـــر کامـــل شبســـتان شـــمالی :تعمیـــر کلیـــه طاقهـــا و تویـــزه هـــای شکس ــته و
ســـتونهای آجـــری ،مرمـــت دیوارهـــا ،رنگآمیـــزی کلـــی در و پنجرههـــای چو ب ــی
مســـجد ،سبکســـازی پشـــتبام و بـــام ســـازی و اجـــرای آجرفـــرش بـــام.
	-قســـمتهایی از گنبـــد و گلدســـتهها که در اثر زلزله ســـال  ۸۵آســـیبهای جدی
وارد شـــد مورد مرمت قـــرار گرفتند.
	-تعمیـــر کامـــل آبریزگاه و حیـــاط و دستشـــوییها و حفر دو حلقه چـــاه با عمق ۱۷
متر و قطـــر  ۲متر
(مأخـــذ :گزارشهـــای مرمتـــی مســـجد جامـــع بروجـــرد ،مرکـــز اســـناد میـــراث فرهنگ ــی و
گردشـــگری لرســـتان نیـــز مقـــدس )۸۳-۶۹ :۱۳۷۲

عباسی

مسجد شبستانی

__________

____

الیه  200-تا  cm 235-کف
گنبد خانه

گنبدخانه منفرد با پالن
چلیپایی و از سه طرف
باز با ستونها و نیم
ستونهای تزئینی

__________

آلبویه

گنبد خانه ،محراب
بازسازی گنبدخانه،
و کتیبه آجری
سلجوقی مسجد از نوع کوشکی با
کوفی.
تک منار

____

الیه  180-تا  cm 200-کف
گنبد خانه

محراب

گنبد خانه مرکزی

ایلخانی

گنبد خانه مرکزی و
رواقهای طرفین،
قابلمقایسه با مساجد
کاج و دشتی و ازیران

بازسازی آهیانه
گنبد ،نقاشی و
گچبری محراب از
این دوره است.

گنبد ،از پاکار قوس و پوسته
زیرین بازسازی و روی
تبدیل  ۸به ۱۶
ضلعی گنبدخانه محراب گچبری و نقاشی
شده است

تیموری

تبدیل مسجد به یک
ایوانی
و اضافه شدن رواقها

الحاق ایوان و
رواقهای غربی و
شرقی

ایوان جنوبی و رواقها در دو
طرف گنبد خانه

نصب درب چوبی،
ادامه ساختار دوره قبل
منبر منبتکاری،
و الحاق درگاه غربی به
الحاق درگاه غربی و
صحن مرکزی
سقاخانه

سقاخانه در رواق غربی،
درگاه غربی در ورودی غربی
مسجد

زندیه

تداوم ساختار پیشین

حمام

______

نامشخص

قاجاریه

شبستان زمستانی و
درگاه شرقی،
غریب خانه

الحاق گلدستهها
به ایوان
تعویض سنگاب
سقاخانه

تعمیر مسجد
و ایوان و
سقاخانه

شبستان در شمال صحن
و درگاه در شرق صحن و
غریب خانه در خارج از
محدوده فعلی مسجد و در
شمال آن قرار دارد.

 -۸نتیجهگیری
بـــر اســـاس بررســـیهای بهعملآمـــده کـــه بـــه آنهـــا اشـــاره گردیـــد شـــواهد متقنـــی از تعمی ــر
و بازســـازی مســـجد جامـــع شـــهر بروجـــرد از قـــرون نخســـتین اســـامی تـــا دوران معاص ــر
بهدســـتآمده اســـت کـــه این مســـئله حا کـــی از اهمیت و نشـــاندهنده اســـتمرار اس ــتفاده
از آن در طـــی این دورهها بوده اســـت .توســـعه مســـجد و تغییرات و تعمیـــرات و الحاقات در
طـــی این قرون ،ایـــن بنا را بهمثابه دائرهالمعارفی از شـــیوههای معمـــاری و هنرهای کاربردی
دوره اســـامی منطقـــه غـــرب کشـــور مطـــرح کـــرده اســـت .شـــواهد بیانگر آن اســـت ک ــه این
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بــازخــوانــی سـیــر ت ـحــوالت مــرمــت و توسعه
مسجد جامع بروجرد
علی سجادی
صص 14-1

مســـجد در دوره عباســـی یک مســـجد شبس ــتانی بوده که به مس ــجدی س ــتوندار با پوشش
طـــاق و تویـــزه در دوره آلبویه تبدیل و س ــپس در دوره س ــلجوقی به مس ــجدی ب ــا گنبدخانه
کوشـــکی تغییریافتـــه و در ادامـــه بعد از زلزله  ۹۰۰هج ــری (در دوره تیموری) در زمره مس ــاجد
تـــک ایوانی قرارگرفته و شبســـتانهای طرفین گنبد خانه به آن اضاف هش ــده اس ــت و در دوره
صفویـــه و قاجـــار درگاههـــا و بهمـــرور س ــایر اجزاء در روند توس ــعه به مس ــجد اضافهش ــدهاند.
همچنیـــن در دوره قاجار ضمن اضافه ش ــدن گلدس ــتهها و الحاقاتی ب ــه این مجموعه ،یک
مســـجد زمســـتانی در ضلع شـــمالی آن ساخت هش ــده است.
امـــا نکته مهمتـــر اینکه علیرغم بازس ــاز یها و تغیی ــرات صورت گرفته در ط ــول حیات این
مســـجد ،الگوی گنبدخانه مرکزی آن تا امروز حفظش ــده اس ــت.
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احیـــا آثـــار باقیمانـــده از گذشـــته تاریخـــی شـــهر موجـــب بازیابـــی هویـــت فراموش ش ــده آن
میشـــود .آثـــار و بناهـــای تاریخـــی بهعنـــوان شـــریانهایی از بســـتر شـــهر میباشـــند .بن ــای
تاریخـــی در طـــول زمـــان در عیـــن اینکـــه دچـــار صدماتـــی میشـــود و چیزهایی را از دس ــت
میدهـــد ،ارزشهـــای دیگری را به دســـت مـــیآورد .اثر تاریخـــی عالوه بر ارزشهـــای هنری و
عملکـــردی کـــه در زمـــان خلـــق آن مدنظر بوده ،با گذشـــت زمـــان و تغییرات به وجـــود آمده،
ارزشهـــای دیگـــری را نیـــز بـــه همـــراه مـــیآورد؛ بنابراین پرداختـــن به آنهـــا بهمنظـــور احیا از
بعـــد تاریخـــی ،فرهنگـــی و گردشـــگری موجب شـــکوفایی اقتصـــادی و اجتماعی میش ــود
چـــرا کـــه ایـــن فرآینـــد جلوگیـــری از تخریـــب بافـــت ،حفـــظ ســـرمایه ملـــی و درنتیج ــه ارتقاء
ارزشهـــای اقتصـــادی میشـــود .فرآیند احیای بناهای تاریخی مســـتلزم اقداماتی اس ــت که
ایـــن تحقیـــق به ایـــن موضـــوع میپـــردازد .پژوهش حاضـــر بـــه روش توصیفی  -تحلیل ــی و از
نـــوع تحقیقات کیفی اســـت که پس از بررســـی اقدامات صـــورت گرفته در ســـالهای اخیر،
راهکارهایـــی را ارائـــه مینماید.
کلمات کلیدی :بناهای تاریخی ،احیا ،حفاظت ،بافتهای تاریخی ،میراث فرهنگی

15

بــررســی چگونگی حفظ و احــیــای بناهای
ارزشمند تاریخی
رضا داودی
صص 22-15

سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز 1398
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

16

 .1مقدمه
عـــدم توجـــه به گذشـــته شـــهرها و روند ش ــکلگیری و توس ــعه تاریخی آنها ،س ــبب ش ــده تا
توســـعه امروزیـــن آنها به گونهای نامتناس ــب ب ــا ش ــکل و هنجارهای ش ــهر تاریخی صورت
بگیـــرد .آنچـــه مســـلم اســـت ،تغییـــر ،ج ــزء جداییناپذیر جه ــان ماده اس ــت و ای ــن چیزی
اســـت کـــه نتیجـــه مســـتقیم گذشـــت زم ــان اس ــت؛ بنابرای ــن ،موض ــوع مهـــم در مواجه ــه با
بافتهای تاریخی مســـألة زمان ســـپری شده و دسـ ـتنیافتنی اس ــت که حوادث تاریخی و
بناهایـــی ارزشـــمند را در یک مجموعه به یادگار گذاش ــته اس ــت .آنچه ک ــه در برخورد با این
فضاهـــا بایـــد مورد توجـــه قرار گیرد مس ــئله تغیی ــر و مدیریت ای ــن تغییرات اس ــت ،امری که
بهصـــورت ارگانیـــک و در طول مدت زمان در فضای ش ــهری گاه به آهس ــتگی و گاه همچون
امـــروز با ســـرعتی غیرقابل انـــکار اتفاق افتاده اس ــت (ورتینگت ــن)1998 ،
ته ــای ش ــهری ،ب هط ــور مجزا و
نکتـــة حائـــز اهمیـــت ایـــن اســـت که بهس ــازی و مرم ــت باف 
مســـتقل و بهعنـــوان یـــک مجموعه ش ــهری زنده و پویا تا قب ــل از جنگ جهان ــی دوم هیچگاه
مـــورد توجه ایـــن کنگرهها قـــرار نگرفته ب ــود .اولی ــن س ــمینار بینالمللی که بهطور آش ــکاری
بـــه مرمـــت و حفاظت و بهســـازی بافتهای ش ــهری توج ــه میکن ــد ،کنگره گوبیو در س ــال
 ۱۹۶۰م .اســـت .در ایـــن کنگـــره ،اهمی ــت وضعیت اجتماعی ش ــهرها ذکر گردی ــده و موارد و
موضوعـــات بازســـازی در یک قســـمت از ش ــهرها بهعنوان عمل ــی اجتماعی تلق ــی میگردد
و از مقامـــات دولتـــی خواســـته شـــده ب ــرای محافظ ــت جنبهه ــای هن ــری یک فض ــای زنده
اقدامـــات الزم به عمـــل آید (پورجعف ــر.)1383 ،

 .2پیشینه تحقیق
تراســـبی ( )2001از صاحبنظـــران عرص ــه اقتصاد و فرهنگ میباش ــد ک ــه مطالعاتی در مورد
ارزش میـــراث فرهنگـــی ،ذینفعـــان می ــراث فرهنگ ــی ،چرای ــی دخال ــت دول ــت و ابزارهای
ته ــا ب ــرای حفاظ ــت از میراث
دخالـــت دولـــت انجـــام داده اســـت .او معتق ــد اس ــت دول 
فرهنگـــی ،مجاز به ارائه تســـهیالت ت ــا حد برابری منفع ــت اجتماع ــی و منفعت خصوصی
عناصـــر میراثی میباشـــند.
در ایـــران نیـــز پژوهشهایـــی در ایـــن زمین ــه انج ــام ش ــده اس ــت .ف ــاح پس ــند ( )1389در
مطالعـــهای بـــه نـــام «اقتصـــاد احیـــاء» ب ــه تبیین موض ــوع اقتص ــاد احی ــاء ،موان ــع آن و نقش
دولـــت و مـــردم در اقتصـــاد احیـــاء پرداخت ــه اس ــت و نتیج ــه میگی ــرد مهمترین مس ــئله در
احیـــاء ،مردم و جماعتی اســـت که با آن مکان ،پیوس ــتگی و تعلقخاط ــر دارند و در اقتصاد
احیـــاء بیشـــتر از پرداختن به محتـــوای اقتصادی ،باید ب ــه موضوع از منظر جامعهشناس ــی و
انسانشناســـی پرداخته شـــود.
مطالعـــات مـــک کلـــری ( )2005کـــه در گزارش ــی تح ــت عن ــوان «مش ــوقهای مال ــی ب ــرای
حفاظـــت از آثـــار تاریخـــی» نگاهی ب ــه سیاسـ ـتهای حمایتی کش ــورهای مختل ــف جهان
داشـــته و عمـــده سیاســـتهای تش ــویقی را در قال ــب مش ــوقهای مال ــی ،ح ــق ارتف ــاق و
بخشـــودگیهای مالیاتی برشـــمرده اس ــت .مک کلری اذعان میکند در فرانس ــه اصلیترین
سیاســـت تشـــویقی حفاظت ،مربوط به مش ــوقهای مالیاتی اس ــت که اغلب در قالب کسر
مالیات بـــر درآمد میباشـــد.
شـــیرهپز و نمکـــی ( )1389در پژوهش ــی تح ــت عن ــوان «موقعیتیاب ــی اس ــتراتژیک اما ک ــن
تاریخـــی برای ایجـــاد ارزش و مزیـــت رقابت ــی راهبردهای ارزشآفر ی ــن اماکن تاریخ ــی آران و
بیـــدگل» به بررســـی چگونگـــی ارزشآفرینی» ابنیه تاریخ ــی پرداختهاند .محقق ــان این مقاله
بـــا اســـتفاده از الگوی اصالح شـــده س ــوات به تحلی ــل موقعیتیابی و س ــاماندهی راهبردی

اما کـــن تاریخـــی آران و بیـــدگل در قالـــب زنجیـــره راهبـــردی داراییهـــا بـــرای خل ــق ارزش
میپردازنـــد.
رایپکمـــا ( )2008در مقالـــهای تحت عنـــوان «حفاظت میراثی و اقتصاد بومـــی با هدف بیان
ارزشهـــای اقتصادی میـــراث فرهنگی» تأ کید میکنـــد :حفاظت میراث امری تک ارزش ــی
نیســـت بلکه دارای ارزشهای چندگانه میباشـــد کـــه عبارتند از :فرهنگی ،زیباش ــناختی،
آموزشـــی ،اجتماعـــی ،تاریخی ،امـــا آخرین موردی که بـــه این زنجیره ارزشها اضافه ش ــده،
ارزش اقتصـــادی حفاظت میراثی اســـت .رایپکما پیشـــنهاد میکند کـــه ارزشهای میراثی،
وارد عرصـــه ارزشهای اقتصادی بازار شـــوند.
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 .3روش تحقیق

ٔ
مقالـــه حاضـــر ازنظـــر روش توصیفـــی  -تحلیلـــی و بـــر مبنـــای هـــدف تحقیق،
روش تحقیـــق
ٔ
ٔ
از نـــوع کیفـــی اســـت .عالوه بـــر مطالعـــه اســـنادی از ابـــزار مصاحبه عمیـــق و ســـاختاریافته
بهمنظـــور گـــردآوری اطالعـــات اســـتفاده شـــده اســـت .در گام نخســـت به بررســـی اقدامات
صـــورت گرفته میپردازیـــم و در گام بعدی راهکارهای الزم را که در راســـتای احیای بناهای
تاریخـــی بایـــد انجام شـــود ،ارائـــه مینماییم.

هه ــای حفاظ ــت از
 .2-1-4مهمتری ــن تح ــوالت پیرام ــون سیاسـ ـتها و برنام 
می ــراث فرهنگ ــی (از س ــال  1388ت ــا )1391
مهمتریـــن سیاســـتها و برنامههای ســـازمان میـــراث فرهنگـــی بهمنظور حفاظـــت و باززنده
ســـازی میـــراث فرهنگی تاریخـــی در ایـــن دوره ،بر مبنای دیـــدگاه صاحبنظران این رش ــته
به شـــرح ذیل بیان میشـــوند:
 .1انتقـــال ســـتاد مرکـــزی ســـازمان میـــراث فرهنگـــی و باستانشناســـی از ته ــران به
شـــیراز و انتقـــال صنایعدســـتی بـــه اصفهان؛
 .2بازگشت ستاد مرکزی سازمان میراث فرهنگی از شیراز به تهران؛
 .3کاهـــش رونـــد ثبـــت آثـــار تاریخی در فهرســـت آثـــار ملی بـــه دنبال فراهم ش ــدن
زمینـــه بـــرای خروج آثـــار از فهرســـت ثبت
ٔ
واسطه صدور حکم توسط دیوان عدالت اداری (از سال )1388
به
 .4حمایتهـــای حقوقـــی ،اقتصـــادی  14و فرهنگـــی اجتماعـــی از مال ــکان و
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از مهمتریـــن رویدادهـــای مؤثـــر بـــر فرایند حفاظـــت از میراث فرهنگـــی در ایـــن دوره ،میتوان
بـــه انتقـــال ســـتاد مرکزی ســـازمان میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری و ٔ
اداره باستانشناس ــی از
تهـــران بـــه شـــیراز در ســـال  1388و انتقـــال بخـــش صنایعدســـتی بـــه اصفهـــان اش ــاره کرد؛
هرچند که بعد از گذشـــت دو ســـال ،ســـتاد مرکزی ســـازمان میـــراث فرهنگی و گردش ــگری
یت ــوان به
و صنایعدســـتی بـــه تهـــران بازگشـــتند .از ســـایر رویدادهـــای مهـــم در ایـــن دوره ،م 
ٔ
برنامـــه پنجـــم توســـعه ( 1390تـــا  )1394اشـــاره کـــرد که بـــا ایجـــاد صندوق
تصویـــب قانـــون
گردشـــگری ،به موضوع گردشـــگری تفریحـــی توجه کـــرد .همچنین حمایت مالـــی و معنوی
از حقـــوق قانونـــی مالـــکان بناها و آثار و اشـــیاء تاریخی منقـــول در جهت حفـــظ ،صیانت و
کاربـــرد مناســـب آنها مـــورد تأ کید قـــرار گرفت.
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 .4یافتهها
 .1-4بررسی اقدامات صورت گرفته در سالهای اخیر
 .1-1-4بررس ــی مهمتری ــن رویداده ــا و تح ــوالت فرهنگی اجتماعی ،سیاس ــی و
اقتص ــادی مؤث ــر بر حفاظ ــت (از س ــال  1388تا )1391
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دارنـــدگان آثـــار تاریخـــی ،بهخص ــوص در بافتهای تاریخ ــی بهمنظ ــور حفاظت و
باززنـــده ســـازی آنها.
 .5تغییـــر وضعیـــت پایگاههای ملی و تبدیل آنها به واحدهای اس ــتانی (در س ــال
)1388
ٔ
 .6تصویـــب قانـــون برنامـــه پنجم توس ــعه اقتص ــادی ،فرهنگ ــی و اجتماعی کش ــور
( 1390تـــا  )1394و توجـــه ب ــه ابع ــادی از موض ــوع می ــراث فرهنگ ــی و گردش ــگری،
بهخصـــوص گردشـــگری تفریح ــی.
برنامه پنجم توس ـ ٔ
ٔ
ـعه
از ســـایر مـــواد ایـــن برنامـــه میتوان ب ــه گزینههای زیر اش ــاره کرد (قان ــون
کشور):
ٔ
 .1ایجـــاد صندوق توســـعه گردش ــگری با هدف تش ــویق و تس ــهیل س ــفرهای ارزان
قیمت ؛
ٔ
 .2شناســـایی و حمایـــت از آثار تاریخی ح ــوزه فرهنگی ایران موجود در کش ــورهای
همســـایه بهعنوان میراث فرهنگی مش ــترک؛
 .3بررســـی ،تدویـــن و تصویب سیاسـ ـتها ،برنامهه ــا ،اصول و ضواب ــط و مقررات
مرتبـــط با معمـــاری ایرانی اس ــامی بناها ،بهویژه بناه ــای بلندمرتبـــه و تأثیرگذار در
ســـیما و منظر شـــهرها و روستاها؛
 .4حمایـــت مالی و معنوی از مالکیت و حقوق قانونی مالکان بناها و آثار و اش ــیاء
تاریخـــی منقـــول در جهت حفظ ،صیانت و کاربرد مناس ــب آنه ــا و اقدامات الزم
بـــرای بیمه آثار فرهنگـــی ،هنری و تاریخی.

 .2-4راهکارها
 .1-2-4برنامهریزی اجتماعی
ایـــن الگو در اواخـــر دهه  1960و اوایـــل دهه  1970به وس ــیله دولتها بهعن ــوان راهحلی برای
برنامهریـــزی اقتصـــادی و فیزیکـــی در نظر گرفته ش ــد .برنامهریزی اجتماعی ،بر روی مس ــائل
اجتماعـــی بهویـــژه ”مـــردم“ به جـــای فضاها و بناهای ش ــهری متمرک ــز میش ــود .درنتیجه از
طریـــق تحلیـــل علتهـــای اساســـی ”محرومیت و فقر ش ــهری“ مقدم ــات الزم ب ــرای اجرای
یش ــود .این الگو ابت ــدا در امریکا
سیاســـتها بـــا جهتگیری رفـــع نیازهای اساس ــی فراهم م 
( )1960و ســـپس در انگلیـــس تحت عن ــوان ”آسیبشناس ــی اجتماعی محرومیت ش ــهری
“ ظهـــور یافـــت و در ســـال  1968در پاس ــخ به رش ــد مالحظات فزاین ــده در زمین ــه ارتباطات
نـــژادی ،فقـــر و محرومیـــت شـــهری معرفی ش ــد .اعط ــای وامه ــای و ی ــژه و تش ــکیل تیمهای
تحقیقاتـــی در اوایـــل دهـــه  1970در انگلی ــس بهمنظ ــور تجزیهوتحلی ــل دقی ــق مش ــکالت
درو نشـــهری در بافتهـــای جغرافیای ــی و شناس ــایی راهحله ــای مر ب ــوط از فعالیته ــای
ایـــن راهبـــرد بـــود .نتیجه بررســـی تی مه ــای تحقیقاتی در س ــال  1977ب ــه این مس ــئله منجر
شـــد کـــه ”محرومیـــت شـــهری“ نتیجه بی ــکاری ،کاه ــش درآمد ،مس ــکن فرس ــوده و محیط
فرســـوده اســـت؛ بنابرایـــن ،به جـــای تکیه ب ــر راهحلهای فیزیک ــی از قبیل تخر ی ــب ،مرمت،
پاکســـازی ،تعریـــض معابـــر بهمنظور توس ــعه باف ــت تاریخی و کنت ــرل فرس ــودگی ،جلوگیری
از گســـترده شـــدن فرســـودگی یک مس ــئله اجتماعی اس ــت .در غیر این ص ــورت بهکارگیری
سیاســـتهای مرمـــت و نوســـازی باعث انتق ــال فقر و محرومی ــت به یک نقطه ش ــهر خواهد
شـــد .لـــذا فرســـودگی معلـــول فقـــر و محرومی ــت ش ــهری اس ــت و بای ــد از طر ی ــق زدودن فقر و
محرومیـــت با فرســـودگی مبـــارزه کـــرد؛ یعنی با بهب ــود وضعیت اقتص ــادی خانواره ــای فقیر

امـــکان بهبود شـــرایط مســـکن وجـــود دارد .در غیر این صـــورت کنترل فرســـودگی غیرممکن
اســ�ت ( .)Paul, 1988: 191بـــه عبارتـــی نوگرایـــان در مواجهـــه بـــا مســـائل و ناهنجار یه ــای
اجتماعـــی ،فعالیـــت خـــود را بر محـــور رفع محرومیـــت اجتماعی اســـتوار کردند و ب ــا اجرای
پروژههـــای توســـعه گروههای اجتماعـــی و توجه به رویکـــرد آسیبشناســـی اجتماعی تالش
نمودنـــد تـــا از طریق توجه بـــه ارزشها و منافـــع اجتماعی ،انگیزههای ســـا کنان را برای تداوم
زندگـ��ی در ایـ��ن مناطق افزایـ��ش دهنـ��د (.)Roberts and sykes, 2003
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دیـــدگاه غالـــب در برنامهریـــزی اقتصـــادی براین فرض اســـتوار اســـت کـــه اجاره زمی ــن با دو
مســـئله ارتبـــاط پیدا میکنـــد .یکی کیفیـــت زمین و دیگری دسترســـی ،بنابرایـــن ،اراضی با
ارزش و بـــا کیفیت و دسترســـی باالتر ،ظرفیت کاربری باالتری داشـــته و اجـــاره زمین باالیی
نت ــر ،اجاره
تولیـــد میکنـــد .درحالیکـــه در اراضـــی بـــا ارزش زمیـــن کمتـــر بـــا دسترســـی پایی 
زمیـــن بـــه دلیل ظرفیـــت پاییـــن ،کاهش مییابـــد .ایـــن ارتباط نزدیـــک بین کیفیـــت زمین،
ابعـــاد دسترســـی ،ظرفیـــت کاربری و اجـــاره زمیـــن اراضی را بـــه ســـمت کاربریهای خاص
هدایـــت مینمایـــد؛ بنابرایـــن ،باالتریـــن اجارههـــای زمیـــن در بافتها بـــا باالتریـــن ظرفیت
کاربـــری بـــه وجود میآینـــد .رقابت بین فعالیتهـــای مختلف در تصاحـــب اراضی منجر به
”جدایـــی گزینـــی مکانی“ فعالیتها و اســـتقرار آنهـــا در مناطق مختلف و بـــه وجود آمدن
الگوهـــای کاربری اراضـــی میگردد.
در مناطق شـــهری ،اراضـــی بخش مرکزی به دلیل کیفیت زمین باالتر و ســـهولت دسترس ــی
بـــرای گروههـــای اقتصـــادی و اجتماعـــی ،اکثـــر اوقات بـــه کاربریهـــای تجاری کـــه توانایی
پرداخـــت میـــزان اجـــاره باالتـــری دارنـــد ،اختصـــاص مییابد .بـــه تدریج بـــا فاصل ــه گرفتن
از مرکـــز شـــهر بـــه دلیـــل کاهـــش ظرفیـــت کاربـــری اراضـــی ،نـــوع کاربریهـــا تغییـــر میکند و
فعالیتهایـــی کـــه قـــادر بـــه رقابـــت بـــا ســـایر فعالیتهـــا در مناطـــق مرکـــزی نیســـتند ،ب ــه
یه ــا منتقل
ســـایر مناطـــق و حاشـــیه شـــهری بهمنظـــور رقابـــت موفقیتآمیزتر بـــا دیگر کاربر 
میگردنـــد .در ایـــن الگـــو بـــا فاصلـــه از مرکز شـــهر نـــوع کاربریهـــا تغییـــر میکند .ول ــی تغییر
کاربـــری فعالیتهای مختلف با فاصله از مرکز شـــهر یکســـان نیســـت .در برخـــی کاربریها
شــ�دت تغییــ�ر ســ�ریعتر و در برخــ�ی مالیمتــ�ر اســ�ت (.)Relegh, 1985: 188
بـــا توجـــه بـــه الگـــوی کاربـــری فوقالذکـــر ،منطقـــه مرکـــزی شـــهر بـــه دلیـــل دسترســـی ب ــاال و
کیفیـــت زمیـــن بـــاال و توانایـــی پرداخـــت اجارهبهای باال بـــه دلیـــل اســـتقرار فعالیتهای با
ارزش تولیـــدی و درآمـــد بیشـــتر ،بـــه کاربریهای مســـکونی ،صنعتی و کشـــاورزی جایگزین
و کاربـــری تجـــاری بـــه گوشـــهها و بهویـــژه در مســـیر خیابانهای اصلـــی و تقاطعهـــا محدود
خواهد شـــد .عـــاوه بر الگوی فـــوق در بخش مرکـــزی و بافـــت تاریخی شـــهرها ،صرفنظر از
بناهای با ارزش تاریخی ،مسـ��تغالت شـ��هری دارای دو نوع ارزش اساسـ��ی ()Paul, 1988: 68
به شـــرح زیر هســـتند:
 -1ارزش سرمایهای ساختمان و محل قرارگیری در وضع موجود کاربری اراضی.
 -2ارزش ســـرمایهای مـــکان پا کســـازی شـــده در بهتریـــن کاربـــری انتخابـــی در دوره
ثبـــات قیمت.
ارزش ســـرمایهای ســـاختمانها و محـــل قرارگیـــری در کاربـــری موجود در طول زمـــان به دلیل
فرســـودگی ســـاختمانها کاهـــش مییابد ،امـــا ارزش مکانهای پا کســـازی شـــده در بهترین
کاربـــری انتخابی ثابـــت میماند.
در طی دوره تورم ،ارزش ســـرمایهای ســـاختمان و مکان در کاربری موجود و ارزش س ــرمایهای
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ســـاختمان و مـــکان پاکســـازی شـــده در بهتر ی ــن کار ب ــری افزای ــش مییاب ــد .گ ــر چ ــه ارزش
نه ــا و س ــاختمانها از
آینـــده آن بهطـــور یکنواخـــت کاهـــش خواه ــد یاف ــت .در نتیجه مکا 
طریـــق فـــروش یا اجاره بـــه مکان جدیدی ک ــه توانایی پرداخ ــت اجارهبهای بیش ــتری را برای
کاربری داشـــته باشـــند ،منتقل خواهد ش ــد .لذا امکان خرید مس ــتغالت قدیمی با مصالح
کـــمدوام جهـــت بهترین کاربری وجـــود دارد .در این م ــدل بهطور طبیعی واحدهای فرس ــوده
و کـــمارزش ازنظـــر ســـاختمانی بـــه واحدهای ب ــا ارزش مس ــتغالتی و بهترین کار ب ــری تبدیل
خواهند شــ�د (.)Releigh, 1985: 68

 .3-2-4هدایت رشد شهری با سرمایهگذاری
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ایـــن الگـــو ،الگـــوی جایگزینـــی را بـــا نیروه ــای ب ــازار ب ــا ه ــم ترکی ــب میکن ــد .در بافتهای
کـــه بهطـــور ابتدایی بر اســـاس نیـــروی بالقوه طبقهبن ــدی ش ــدهاند ،زیرس ــاختهای مربوط
نیـــز بایســـتی اصـــاح شـــود و ســـرمایههای خصوص ــی نی ــز جذب گ ــردد .ایـــن الگ ــو در دوره
 1968-76در ایـــاالت متحـــده معرف ــی ش ــد و مش ــارکت مس ــتقیمی را بی ــن دول ــت ف ــدرال
و ســـرمایهگذاران خصوصـــی آشـــکار ک ــرد .دول ــت ف ــدرال کمکه ــای ب ــزرگ را بهمنظ ــور
ســـرمایهگذاری خصوصی تکمیلی به کار گرفت و قانون توس ــعه اجتماع و مس ــکن در س ــال
 1977وامهـــای اجرایی توســـعه شـــهری را برای اس ــتحصال منابع مال ــی از بخش خصوصی
بهمنظـــور پیونـــد طرحهای خصوصـــی و عموم ــی معرفی کرد .براس ــاس قانون س ــال ،1977
که ــای توس ــعه را در صورتی دریاف ــت نمایند که
مؤسســـات شـــهری فقط میتوانســـتند کم 
بافتهای تحت پوشـــش آنها از درصد باالیی از محرومیت رنج ببرند .مشـــخصه اساس ــی
وامهای اجرایی توســـعه شـــهری این اس ــت ک ــه کمکه ــا ،بایس ــتی توانایی س ــرمایهگذاران
خصوصـــی و توســـعهدهندگان را بـــاال ب ــرده و از س ــطحی از مناف ــع ،حداق ــل براب ــر آنچ ــه که
در جاهـــای دیگـــر قابل دسترســـی اس ــت ،بهرهمند گردن ــد .عالوه ب ــر تدارکات ف ــوق ،دولت
نه ــای ضروری
فـــدرال براســـاس قانون توســـعه اجتماع و رش ــد ش ــهری س ــال  ،1977تضمی 
را بـــرای تشـــویق نهادهـــای مالی که ”س ــرمایه رهن ــی“ را برای مناب ــع مالی پروژههای توس ــعه
شـــهری مورد اســـتفاده قـــرار دادند ،ت ــدارک نمود.
در انگلســـتان بـــا بازگشـــت دولت محافظهکار ،ش ــرکتهای توس ــعه ش ــهری براس ــاس قانون
ته ــای محلی در س ــال  1980تش ــکیل شـــدند و در بافت
زمیـــن ،برنامهریـــزی شـــدند و دول 
تحت پوشـــش خود مســـکن جدیـــد را بهطور گس ــتردهای توس ــعه دادن ــد .در کوشش ــی برای
تحریـــک نیروهـــای بـــازار امتیازهایـــی مث ــل معافی ــت مالیات ــی ،ساد هس ــازی و  ...در نظ ــر
گرفتـــه شـــد کـــه براســـاس آن اقدامات ــی اساس ــی مانن ــد فعالی ــت پاکس ــازی در  13منطق ــه و
ساختوســـاز در  14منطقـــه جدیـــد ت ــا س ــال  1984آغاز ش ــد.
زمانـــی کـــه شـــرکتهای توســـعه شـــهری و مناط ــق تح ــت فعالی ــت آنه ــا اص ــول و اهداف
ته ــای محلی به
آژانسهـــای نوســـازی شـــهری را پیـــش گرفتند ،ت ــوازن ق ــدرت را از حکوم 
دولـــت مرکـــزی از طریـــق برنامهریـــزی معمول ــی و برداش ــتن موانع فیزیک ــی تغیی ــر دادند .این
آژانسهـــا همراه بـــا فروش عمومی زمین به س ــودآوری خصوصی تأ کی ــد کردند و تصمیمات
بخـــش خصوصـــی و عمومـــی براســـاس اس ــتراتژی محافظـ ـهکاران ،نه تنه ــا در زمین ــه ایجاد
اشــ�تغال شکســ�ت خورد ،بلکه مالحظ ـ�ه هزینه فایده وس ـ�یع را نادیده گرف ـ�ت (Paul, 1988:
.)205

 .4-2-4بازآفرینی با رویکرد حفاظت
در دهـــه  1990بازآفرینـــی تقویـــت شـــد و حفاظـــت بناهـــای تاریخـــی بـــا دید اقتصـــادی مورد
توجـــه بیشـــتر قرار گرفـــت و اغلب بناهـــای تاریخی در انگلســـتان ملزم بودنـــد فعالیتهایی
در خـــور شـــخصیت و نیازهای کارکرد آثـــار تاریخی و ســـکونتگاههای پیرامونیشـــان انجام
دهنـــد که درآمد اقتصادی کافی بـــرای نگهداری خود و بافت پیرامونیشـــان را در درازمدت
تأمین نماید.
بدیـــن ترتیـــب ،دو فرآیند حفاظت شـــهری و بازآفرینی تقویت کننده یکدیگر قلمداد ش ــدند
و نهادهـــای برنامهریـــزی بازآفرینـــی بـــا رویکـــرد و حفاظـــت شـــکل گرفتنـــد .شـــرکت ناحی ــه
حفاظتـــی ،برنامـــه بازآفرینی میـــراث از ارگانهای اصلی بـــرای این امر بودند .در ســـال 1999
میـــراث انگلســـتان اعـــام کـــرد" :صنـــدوق حفاظت میـــراث ملـــی و صندوق  HLFتوس ــعه
میـــراث تاریخـــی در صورتی جایز اســـت که ضوابط صریـــح را رعایت نمایـــد و منجر به حقیر
جلـــوه دادن ثـــروت تاریخـــی و محیـــط پیرامـــون آن نشـــود و باید ثابت شـــود که آنچ ــه انجام
میشــ�ود بــ�رای تضمیــ�ن حفــ�ظ ثروتهــ�ای تاریخــ�ی اســ�ت" (Culling Worth and Nadin,
.)2002: 242
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بـــا توجـــه بـــه اینکـــه آثـــار معمـــاری از مهمتریـــن مظاهـــر فرهنگی هـــر ســـرزمین یـــا بهطورکلی
بشـــریت محســـوب میشـــوند و عـــاوه بـــر ویژگیهـــای فنـــی و هنـــری خود ،بـــه منزل ـ ٔـه ظرف
زندگـــی انســـانها هســـتند ،مجموعـــهای از اطالعـــات و دانشهـــای مربـــوط به نســـل خود را
انتقـــال میدهنـــد .لـــذا با گذشـــت زمـــان وجهی تاریخـــی به خـــود میگیرنـــد و بهعنوان یک
ســـندّ ،
تحـــول و تطور موضوع موردنظـــر را در طول زمان نشـــان میدهند؛ عالوه بـــر آن با همراه
شـــدن مفاهیمـــی مانند اســـتواری و مانـــدگاری معانـــی دیگری نیز بـــر آن افزوده میش ــود .در
ّ
ایـــن باره میتوان گفـــت قدمت ،در آثاری وجـــود دارد که متعلق به زمانة زندگی ما نیس ــتند؛
ّ
بـــه عبارتـــی ،ارزش اثـــری کـــه متعلـــق به زمانـــی بســـیار دور اســـت و از زمان آشـــکارگیاش تا
زمـــان حـــال ســـالهای متمـــادی گذشـــته باشـــد ،جنســـی تاریخـــی به خـــود میگی ــرد .این
موضـــوع به نســـبتی کـــه از انســـان امـــروزی فاصله میگیـــرد و دسترســـی کمتری بـــه آن وجود
دارد ،ارزشگـــذاری میشـــودّ .
ذهنیتـــی کـــه بدیـــن گونـــه از بنـــای تاریخی به دســـت میآید،
ً
قبـــا در آن وجـــود نداشـــته و با گـــذر زمان بـــر آن افزوده گردیده اســـت.
بـــا ّ
توجـــه بـــه اینکه تغییـــر و ّ
تحوالتی کـــه در طول زمان بـــر اثر هنری وارد میشـــود نیـــز موضوع
حفاظـــت اســـت ،نگرشـــی کـــه بخواهـــد آثـــار تاریخی را ،بـــا پذیـــرش ٔ
همـــه تغییراتـــی که در
موجودیـــت کنونـــی اثـــر حضـــور دارد ،شناســـایی و حفاظـــت نماید ،هـــم باید گســـترة زمانی
رســـمیت بشناســـد و هم بـــه مفاهیمی کـــه در طول زمـــان بـــه آن افزوده شـــده ّ
ّ
توجه
اثـــر را بـــه
کنـــد .شـــناخت اثـــر تاریخی بـــه مثابه پدیدهای کـــه در حال حاضر فـــراروی ما قـــرار میگیرد،
بینیـــاز از نظـــرات فلســـفههای وجـــودی و دکترینهـــای ّ
مرمتـــی این حوزه نیســـت.
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هنـــر همیشـــه تأثیـــر بســـزایی در جامعـــه در زمینههـــای مختلـــف داشـــته و دارد .س ــینما و
معمـــاری بهعنـــوان دو هنـــر که در ظاهـــر تفاوتهای بســـیاری بـــا یکدیگر دارند ولـــی درواقع
وجـــه اشـــتراک زیادی نیز با هـــم دارند .ازجملـــه این وجوه اشـــتراک میتوان بـــه ایجاد روحیه
در جامعـــه و مقیاسهـــای مختلـــف آن ،از خانـــواده بهعنـــوان کوچکترین گـــروه در جامعه
تـــا جامعـــه کلی هر کشـــور اشـــاره کـــرد .روحیـــه به وجـــود آمده توســـط ایـــن دو هنر ب ــه ایجاد
کـــردن حسهـــای مختلـــف بیـــن انســـانها و گروههـــای مختلـــف جامعـــه مربوط میباش ــد
کـــه مکانمنـــد و زمانمنـــد میباشـــد .هرچـــه زمـــان میگـــذرد ایـــن دو هنـــر در حـــال تکامل
و پیشـــرفت هســـتند ولـــی شـــا کله آنهـــا از آغاز ثابت اســـت کـــه آن تعامـــل بین انس ــانها و
ایجاد حسهای متفاوت اســـت .ســـینما تأثیر مســـتقیم در نحوه تفکر در معمـــار برای ایجاد
ً
فضاهایـــی کـــه مســـتقیما بـــا صنعـــت ســـینما در ارتباط اســـت میگذارد که ســـازنده رش ــد
ٔ
دهنـــده هویـــت شهراســـت .کشـــورهای بســـیاری هســـتند کـــه فیلمســـازان و ســـینماگران
و
بـــا همفکـــری بـــا رشـــتهها و هنرهـــای مرتبط با ســـینما بـــه رونـــد رو به رشـــد آن ادامـــه دهند،
منجملـــه روانشناســـی ،جامعهشناســـی ،معمـــاری و  . ...ســـینما بهطورکلـــی مهمترین ابزار
بـــرای ترویـــج فرهنـــگ در جامعه بهحســـاب میآیـــد .در این پژوهـــش که بهصـــورت میدانی
و کتابخانهای انجام پذیرفته اســـت ســـعی بر آن شـــده کـــه چگونگی تأثیر ســـینما در هویت
حـــس تعلـــق مکانی تحلیـــل و نتیجهگیری شـــود (انصـــاری و همـــکاران.)1388،
کلمات کلیدی :سینما ،هویت ،ایجاد فضا ،تعلق مکانی
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معماری همیشـــه نزدیکترین خویش ــاوند س ــینما بوده اس ــت .او از مبنای یکسان و همانند
زیباییشناســـی در ســـینما و معمـــاری س ــخن میگف ــت .موض ــوع معم ــاری درواق ــع فیل ــم
اســـت در هـــر صحنـــه پـــس از صحن ــه میباش ــد .معم ــاری در فیل ــم ج ــدای آنکه مس ــتقیم
بهصـــورت طراحـــی صحنه باشـــد ،در تلفی ــق با عناصر س ــاختاری س ــینما جزی ــی الینفک
از روح ســـینما گردیـــده اســـت .تفـــاوت تجرب ــه معم ــاری و س ــینما در ای ــن اس ــت ک ــه م ــا
خـــود موضـــوع و فضـــای معنایـــی را تجرب ــه و درک میکنیم .بیش ــتر م ــا از راهنمایان ت ــور فرار
میکنیـــم تـــا خودمـــان فضـــا را تجربه و جزیی ــات س ــاختمان را برداش ــت کنی ــم .در مدارس
معمـــاری بـــرای نشـــان دادن ســـاختمانها از عک ــس به ــره میگیرن ــد .تصویری تنه ــا دارای
دو بعـــد و از فضـــا هیـــچ نمیگویـــد و تنه ــا فیلمب ــرداری میتواند ما را ب ــه ابعـــاد فضایی الزم
آشـــنا و فضـــا و حجـــم را ظاهر ســـازد؛ زیرا تجرب ــه فضای معم ــاری بدین گونه اس ــت که (در
آن) راه میرویـــم ،نـــگاه میکنیـــم ،از می ــان فض ــا میگذر ی ــم ،پرس ــپکتیوها تغیی ــر میکنند،
ً
یش ــود .اخی ــرا تش ــابه
کنجهـــا میچرخنـــد ،مقیاسهـــا تغیی ــر میکنن ــد و بع ــد عم ــق وارد م 
بیـــن معمـــاری و فیلـــم ،موضـــوع بس ــیاری از مت ــون انتق ــادی اس ــت .م ــدارس معم ــاری ب ــا
واحدهـــای بیـــن رســـانهای ،طرحی بین صحن ــه ،نورپردازی ،مکاش ــفه مکان ،فض ــا ،زمان و
غیـــره تجهیـــز میگردند؛ و باور مکالم ــه معماری و فیلم ب ــه زمینه ما در معم ــاری امروزمان از
ارائـــه مجـــازی فضاهای طراحی شـــده ،ماکت مقی ــاسدار و مدلهای کامپیوتری اس ــتفاده
میکنیـــم؛ آنهـــا ســـاختارهای فیلـــم طبیعی ارائه معم ــاری ما هس ــتند؛ بنابراین ارائه بس ــیار
له ــای فیزیک ــی و فیل مب ــرداری از آنهـــا ام ــکان این را
بـــه خـــود پـــروژه نزدیـــک اســـت 1 .مد 
میدهـــد کـــه نه تنهـــا بهطور ثابـــت به آنها ن ــگاه کنی ــم بلک ــه در تحریک جابهجای ــی افقی
دوربیـــن ،زوم کـــردن و حرکـــت در اط ــراف م ــدل دنیای فیلم هن ــوز خیل ــی از دنیای صنعت
ریشـــه میگیـــرد .تنهـــا یک بازدیـــد کوتاه از یک اس ــتودیوی س ــینمایی کافی اس ــت که دری
یش ــود ،خیلی ش ــبیه تکنیکه ــای دهه 1930
یابیـــم که تکنیکهایی که امروزه اس ــتفاده م 
اســـت؛ بنابرایـــن میتوان پیشبینی ک ــرد که در آین ــده نزدیک دنیای س ــینما دچار تحوالت
دراماتیـــک میشـــود و معمـــاران نیز در خل ــق دنیای مج ــازی بهتری نقش خواهند داش ــت.
ً
احتمـــاال حقیقت مجـــازی میتواند بهعن ــوان مکاتبههایی بین س ــینما و معماری انتخاب
شـــود .در اینکـــه معمـــاری و فیلـــم هر دو در طراح ــی (ط ــرح) و اینکه هنر معم ــاری پدیدهای
اجتماعـــی اســـت و ســـینما اجتماعیتری ــن هنره ــا ،گمانم کس ــی تردیدی ن ــدارد .به همین
ســـبب باز واضح اســـت که میتوان مناس ــبات س ــینما و معم ــاری از زوای ــای گوناگون مورد
یت ــوان زیرمجموعه جامعهشناس ــی
بررســـی قرار داد .در جامعهشناســـی س ــینما ک ــه آن را م 
هنر دانســـت ،برای بررســـی مناســـبات س ــینما و اجتماع دو روش وجود داشـــته باش ــد که در
ٔ
درباره مناس ــبات س ــینما و اجتم ــاع حضور دارن ــد .یکی از
نوشـــتهای پراکنـــده نویســـندگان
ایـــن دیدگاههـــا بـــه تأثیر ســـینما بر اجتم ــاع توج ــه دارد و به تئ ــوری تأثیرات معروف اس ــت و
دیگـــری به بازتاب مســـائل اجتماعی در فیلمهای س ــینمایی میپردازد و تئـــوری بازتاب نام
گرفته اســـت (رحیمیـــان.)1389 ،

-2سینما
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ســـینما همـــواره در کلیترین تعریف خ ــود نوعی بازنمای ــی واقعیت و پرورش تخیل اس ــت.
واقعیـــت پویایـــی کـــه عینیـــت مـــادی وج ــود دارد .ب ــرای تبدی ــل ش ــدن ب ــا آنچ ــه روی پرده
سازی بازســـازی میشـــود ،نیازمند خالقیتهای فیلمس ــازان متفکر اس ــت .این هنرمندان
بـــه روشهـــای مختلـــف و با ایجـــاد ش ــیوههای بدی ــع س ــینمایی در مقاطع مختل ــف تاریخ

نهچنـــدان طوالنـــی ســـینما ،در خلـــق نگرشهـــای نویـــن بـــرای ایجـــاد حرکـــت روی پ ــرده
ً
موفقیتهایـــی بـــه دســـت آوردهاند .ســـینما اساســـا بـــر پایه تجزیـــه حرکـــت و ترکیب مجدد
آن بـــه عرصـــه تمـــدن انســـانی قدم گذاشـــت .ســـینما بـــدون حرکت قابـــل رویت اس ــت که
حاکـــی از پویایـــی واقعیت جلو دوربین اســـت و حرکت غیرمرئی یعنی حرکـــت فیزیکی نوار
فیلـــم برای بازســـازی حرکـــت واقعی نمیتواند وجود داشـــته باشـــد و قابلیت عرضه س ــینما
در ایـــن عنصـــر بنیـــادی ،یعنـــی حرکـــت نهفته اســـت .اینکه توهـــم به وجـــود آمـــده از برآیند
عوامـــل حرکتـــی مختلـــف در فیلـــم ،چقـــدر و تا چه میـــزان بر ذهن بیننـــده مؤثر اســـت و او را
به چه ادراکی وا میدارد ،گســـتره بحث پر ســـابقهای را آشـــکار میســـازد (ســـادات حبیبی،
.)1387
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-3هویت
دهخـــدا معنـــای هویـــت را چنیـــن تعریـــف کرده اســـت :هویـــت عبارتســـت از تشـــخیص و
همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشـــهور اســـت .هویت گاه بـــر وجود خارجی اطالق
میگـــردد و گاه بـــر ماهیـــت با تشـــخیص اطالق میگـــردد که عبارتســـت از حقیـــق جزئیه.

-4هویت بخشی
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اکثـــر مـــردم حضور دریـــک فضای خـــاص را تجربه کردهانـــد ،آن را حس کـــرده و از فقدان آن
متأثـــر میشـــوند .مکانهـــای معنیدار و قابل درک تکیهگاه مناســـبی هســـتند کـــه خاطرات
ً
شـــخصی ،اینکـــه مـــن اینجا هســـتم حکایت از من هســـتم میکنـــد .معموال هویـــت یک اثر
معمـــاری را با میـــزان ایدههـــای برگرفته از ویژگـــی فرهنگی موجـــود در آن میســـنجند .آنچه
در ایـــن وادی بیانگـــر هویت کالبدی و مشـــخصه ظاهری ســـینما میباشـــد ،عناصری چون
رنـــگ ،نـــور ،صـــدا ،ریتم و  ...اســـت کـــه میتوانـــد بهعنـــوان هویـــت کالبدی حـــس مکانی
تعلـــق گیـــرد« .بهاینترتیـــب میتـــوان از عناصـــری بهعنـــوان نشـــانههای هویـــت کالب ــدی
نـــام بـــرد که اهـــم آنها ریتـــم (نمادها) و نشـــانهها هســـتند .ســـمبلها و نشـــانهها ،مش ــتمل
بـــر عناصـــری میباشـــند کـــه عـــاوه بر خـــود و ظاهـــر خویش بـــه معنا و مقصـــودی نیز اش ــاره
دارند» .کســـانی که تنها راه بازگشـــت هویت را بازگشـــت به گذشـــته تصور میکنند ،سخت
در اشـــتباهند ،چـــون بـــا تکرار تاریـــخ ،معنای آن تکـــرار نمیشـــود و تنها صورتی ســـطحی از
تاریـــخ را میتـــوان تکـــرار کـــرد که آنهـــم برای هویـــت کافی نیســـت ،این نوع هویت بخش ــی
مردود و غیررســـمی ســـازنده اســـت .از طرف دیگر پس از مســـئله بحران هویت که ریشه آن را
پـــس از ورود مدرنیتـــه در ایران باید جســـتجو کرد ،بـــرای اینکه به ظاهر بـــه هویتهای ایجاد
شـــده اصالت ببخشـــیم ،دســـت به ترکیب عناصر هویتی گذشـــته با عناصر هویتی معاصر
غـــرب زدیم .اقتباس معماری با ســـینمای معماری در قیاس با ســـینما هنری اســـت مبتنی
بر ایســـتایی و اســـتواری حجمهای پیوســـته و ناپیوســـته به وجود میآید .درکلیترین تعریف
معمـــاری میتـــوان آن را بهعنـــوان هنـــری کـــه فضا را شـــکل میدهد شـــناخت معم ــاری نیز
از یـــک نقطهنظـــر بر حرکت اســـتوار اســـت ،اما ایـــن حرکت ماننـــد حرکت غیرمرئـــی فیلم به
چشـــم نمیآیـــد و از آنجـــا کـــه بیانگر ارتبـــاط فضاهـــای مختلف بـــا یکدیگر اســـت ،حرکتی
درونی محســـوب میشـــود .از طرف دیگر نمیتـــوان فضا را در معماری درک کـــرد ،مگر اینکه
تماشـــا گر در آن حرکـــت کنـــد .این حرکت تماشـــا گر اســـت که فضـــای معمـــاری را ملموس
میکنـــد آنچـــه ســـینما را به معمـــاری و معمـــاری را به ســـینما نزدیـــک میســـازد ،عناصری
نیـــز در ایـــن تعامـــل هنـــری درگیرنـــد .این عناصـــر از ابعـــاد مکانـــی در هـــر دو هنـــر ،از پایگاه
ویـــژهای برخوردارنـــد کـــه فضا و مـــکان مهمترین عناصر هســـتند کـــه از جمله ریتـــم ،رنگ و
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نـــور ،بافـــت ،حرکـــت و تـــداوم و...در آن موثرتریند .س ــینما ب ــا ترکیب عناصری چ ــون رنگ و
نـــور ،زاویـــه دیـــد و صحنه ،تدویـــن و صدا و در جه ــت ایجاد رابطهای مس ــتحکم ب ــا بیننده
خود و تســـهیل ســـفر ذهـــن او به درون فیلم دس ــت به فضاس ــازی میزن ــد .درحالیکه جوهر
معماری مکانی اســـت که بـــه آن تعل ــق دارد (فالحت و هم ــکاران.)1385،

-5حس مکان سینما حفظ آثار تاریخی به مثابه تداوم هویتی
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از غنیتریـــن عناصـــر هویتـــی مـــادی ه ــر س ــرزمین ک ــه نش ــانه تم ــدن نی ــاکان آن جامع ــه و
شناســـنامهای بـــرای بیـــان موجودیـــت ی ــک تار ی ــخ اس ــت .گذش ــته هر کشـــوری بخش ــی از
شناســـنامه هویتـــی و کارنامـــه مردمـــی اس ــت ک ــه در آن زندگی کردهان ــد .هرچن ــد برگههای
یش ــود ،لیک ــن آنچه م ــا دار ی ــم از همان
زریـــن ایـــن دفتـــر پـــر ارج در هیـــچ کتاب ــی یاف ــت نم 
هویـــت دیرینـــهای اســـت که گذشـــتگان ارزانی داش ــتهاند .ش ــواهد رؤیت پذیری گذش ــته،
میتوانـــد بـــه لحـــاظ آموزشـــی و تربیت ــی ،هو ی ــت و دوام فرهنگی با حف ــظ یاده ــا و خاطره در
هـــر دوره تاریخـــی کمـــک و جامعه امروز را با س ــنت گذش ــته پیون ــد دهد .گذش ــته میتواند
بـــه ما معنـــا و مفهوم زندگی بخشـــد .حفظ آث ــار تاریخی ب ــه مثابه حفظ هو ی ــت جمعی یک
ملـــت الزم میدانـــد ،فرهنـــگ هنر معم ــاری و همه دس ــت یافتههای گذش ــته ام ــروز تبدیل
بـــه فرهنـــگ هنـــر و معمـــاری همان جوامع ش ــده اس ــت و ای ــن تحول در ه ــر زم ــان و مکانی
نتیجـــه داده اســـت .معماری عنوان بس ــتر اتفاق زندگی بش ــر یک ــی از تأثیرگذارترین هنرها در
جهـــت نمایانـــدن فرهنگ عامه و الگوهای س ــاختاری آن در هر دوره اس ــت و این امر باعث
انعـــکاس کلیتـــی قابـــل بررســـی و قض ــاوت از هویت تفک ــر و ناخ ــودآ گاه ملـــی ،در معماری
میشـــود .این قضاوت از طرف اســـتفادهکنندگان محیط و نیز س ــایر ادوار نیز واقع میش ــود.
از طرفـــی هنگامـــی کـــه جامعـــه همواره فضای ــی آش ــنا را تجربه کن ــد ،زمینهس ــاز خودباوری
ملی و شـــکوفایی بیشـــتر افراد خواهد ش ــد.
هـــر حجـــم معمـــاری و هـــر ســـاختار معمار یگون ــه از مرزه ــا و محدودههایی تش ــکیل ش ــده
یش ــوند .ما در ه ــر بنایی
اســـت کـــه بهصـــورت وقفههایـــی در ت ــداوم فضای محی ــط ظاهر م 
کـــه قرار گرفتهایـــم ماهیت آن بنا را از حض ــور فیزیکی این مرزها ،دیوارها ،ســـقف یک فضا و
فضـــای مجاور دیگر احســـاس میکنی ــم .بهطور یکه با حض ــور در این مرزها و ی ــا در کنار آن
فضـــا زوایـــای دید متنـــوع و حتی نامح ــدودی را اختیار میکنیم ت ــا موجودیت بن ــا را دریابیم
ایـــن تنوع نگاه مســـتلزم عنصری اساس ــی در هنر معم ــاری یعنی حرکت اس ــت .معماری از
طـــرق مختلف میتواند با انســـان ارتباط حس ــی برقرار س ــازد ،اما در میان هم ــه این روشها،
قدرتمندتریـــن و مؤثرتریـــن آنهـــا رواب ــط عناصر سـ ـهبعدی در فضا ب ــا یکدیگ ــر از طریق دید
یـــک ناظـــر در حـــال حرکت اســـت .بهاینترتیب اس ــت ک ــه ناظر معم ــاری به نوع ــی آ گاهی
از فضـــا ،یعنـــی بـــه متمایزتریـــن و ویژهترین عنص ــر معماری دس ــت مییابد .در س ــینما نیز،
تماشـــا گر از موضـــوع ماهیت ،وضعی ــت و حاالت آن را تعیی ــن و تبیین میکن ــد .هنر معمار
در عرصـــه شـــکلدهی به فضا با اســـتفاده ابزار بیان ــی دیوارها ،س ــقفها ،در و پنجرهها ،ون
ماهـــا متجلی میشـــود .درحالیکه هنر فیل مس ــاز ،در عرصه فضاس ــازی با اس ــتفاده از فنون
جابجایـــی دوربین ،میزانســـن ،روابط عناص ــر درون صحنه با یکدیگر در وهل ــه اول ،و پیوند
ایـــن قطعـــات مجـــزا از هـــم بهصـــورت کلیتی گو ی ــا و جام ــع متجل ــی میشـــود .بهطور یکه
تماشـــاگر از فضـــای صحنههـــا احساس ــی را به دس ــت میآورد ک ــه از حض ــور دریک فضای
معماری در وی ایجاد میشـــود .در ش ــرایط تماش ــای فیلم ،بیننده در موضع ــی قرار میگیرد
کـــه تصاویـــر مختلـــف به مثابـــه عناص ــر بیان ــی او را در ب ــر میگیرن ــد .وی خـــود را در صحنه
فیلـــم احســـاس میکند .بـــا جابهجایی دوربی ــن او نیز تغییر م ــکان میدهد .ب ــا دورو نزدیک

شـــدن دوربین بـــه موضوع ،تماشـــاگر نیز ایـــن نزدیکی و فاصله را احســـاس میکنـــد .درواقع
تماشـــا گر فیلـــم ،در حصـــار ایجاد شـــده از صحنه توســـط میزانســـن از زوایـــای مختلف ناظر
بـــر رونـــد یک رویداد میشـــود .عینیت مواجـــه ناظر در معمـــاری با ذهنیت حضور تماش ــاگر
در صحنـــه تشـــابهی کارکـــردی از جریان و تـــداوم عنصری به نـــام فضا در این دو هنر اس ــت
(نشـــریه شمس.)1386،
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-6تأثیر سینما بر معماری امروز
معمـــاری نیـــز مانند ســـینما در دو بعـــد زمان و حرکت بـــه حیات خودش ادامـــه میدهد .هر
فـــرد یـــک ســـاختمان را در قالـــب یک ســـری صحنههـــای متوالـــی درک میکند .بر پ ــا کردن
یـــک بنـــا ،پیشبینـــی و جســـتجوی تأثیرگـــذار تضادهـــا و پیوندهایـــی اســـت که فـــرد تجربه
میکنـــد .در نمـــای پیوســـته یک ســـاختمان ،معمار بـــا برش و مونتـــاژ و قالببندی س ــروکار
دارد (پینز و همـــکاران.)1388،

-7سینما هویت مکان در شهر
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مـــکان بهخودیخـــود فاقد هویت و شـــخصیت اســـت .ولی حس مـــکان که ارتباط انس ــان
و مـــکان اســـت و ادراک روحـــی و روانـــی فرد از محیط اســـت که باعث شـــخصیت و هویت
دادن بـــه مـــکان اســـت .رابطه بیـــن انســـان و مکان یـــک کنش متقابـــل و دوطرفه اس ــت که
همیـــن رابطـــه و کنش باعـــث ایجاد خاطرههـــا و تداعی هویت مکان برای انســـان میش ــود.
در ایـــن نوشـــتار ،دو مقولـــه هویـــت و حـــس مـــکان بهعنـــوان مؤلفههـــای دخیـــل در می ــزان
ارزشـــمندی و تأثیرگـــذار فضـــای شـــهری ،معرفی شـــدهاند و با تعریفـــی مختصـــر از دو مقوله
فـــوق به چگونگـــی اثرگذاری این مقولهها بر فضای شـــهری بررســـی شـــده اســـت .نتیجهای
کـــه از ایـــن مبحث اســـتنباط میشـــود این اســـت کـــه در مکانهـــا و فضاهای شـــهری تأثیر
شهرســـازی ،معمـــاری ،کاربـــری مکان و نـــوع فعالیت و...با حـــس مکانی فـــرد و خاطرات و
المانهـــای ذهنـــی پیونـــد خـــورده و حس مکان شـــهری را تشـــکیل میدهند .کـــه چگونگی
طراحـــی ایـــن فضاهـــا و مقوله شهرســـازی بســـیار تأثیرگذار بر حـــس مکانی فرد اســـت .ازنظر
اجتماعـــی ســـینماها مکانهای مناســـبی برای شـــکلگیری فضاهـــای اجتماعـــی ،ارتقاء و
اعتـــا و گســـترش روابـــط و ارزشهای انســـانی و هویت ملی و محلی هســـتند .لـــذا توجه به
مقولـــه هویـــت در ســـینماها و طراحـــی پردیس ســـینمایی و در شـــهر امری مهـــم و قابل توجه
تلقـــی میشـــود .زمانـــی کـــه در شـــهرها و زندگـــی اجتماعـــی دچـــار بحـــران هویت باش ــیم و
احســـاس تعلق به مکان و حس مکانی برای افراد وجود نداشـــته باشـــد با هالهای از سس ــتی
و خودباختگی بر شـــهرها و فضاهایی بیروح و فاقد ارزش روبهرو هســـتیم .با توســـعه جوامع
انســـانی و تغییـــر شـــیوه زندگی و ســـکونت مردم ،توجـــه معمـــاران ،طراحان و برنامـــه ریزان به
کیفیـــت فضاهـــا و محیطهای ســـاخته شـــده افزایش یافتـــه و نقش طراحی بهعنـــوان ابزاری
بـــرای شـــکل دادن بـــه محیـــط زندگی و پاســـخگویی بـــه توقعـــات و نیازهای انســـان اهمیت
بیشـــتری یافته اســـت و پژوهشهـــای زیادی دربـــاره چگونگی تأثیر متقابـــل محیط یا فضای
ســـاخته شـــده بر ذهنیات و رفتارهای انســـان ،انجام شـــده اســـت .پژوهشهای انجام شده
نشـــان میدهـــد کـــه محیـــط عالوه بـــر عناصـــر کالبـــدی شـــامل پیامهـــا ،معانـــی و رمزهایی
اســـت کـــه مردم بـــر اســـاس نقشهـــا ،توقعـــات ،انگیزهها و دیگـــر عوامـــل آن را رمزگش ــایی و
درک میکننـــد و در مـــورد آن بـــه قضـــاوت میپردازنـــد .ایـــن حـــس کلی کـــه پـــس از ادراک و
قضـــاوت نســـبت بـــه محیط خـــاص در فـــرد به وجـــود میآیـــد حس مـــکان نامیده میش ــود
کـــه عاملـــی مهـــم در هماهنگی فـــرد و محیط ،باعـــث بهرهبـــرداری بهتر از محیـــط ،رضایت
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اســـتفادهکنندگان و درنهایت احســـاس تعلق آنها با محیط و تداوم حضور در آن میش ــود.
لـــذا توجـــه بـــه طراحی ســـینما و حس م ــکان و هویت در فضاهای ش ــهری بس ــیار ضروری و
مفیـــد اســـت و با شـــناخت معنـــا ،هو ی ــت و کاراکت ــر فض ــا و م ــکان ،برنامهر ی ــزی و طراحی
پردیـــس ســـینمایی دیگر چنـــدان دش ــوار نخواهد بود.

-8حس مکان
حـــس مـــکان به معنـــای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساس ــات کموبی ــش آ گاهانه آنها
از محیـــط خود اســـت که شـــخص را در ارتباطی درونی ب ــا محیط قرار میده ــد ،بهطور یکه
یش ــود .ای ــن حس عاملی
فهم و احســـاس فـــرد در زمینه معنای ــی پیوند خورده و یکپارچه م 
اســـت کـــه موجـــب تبدیل یـــک فضا ب ــه مکانی ب ــا خصوصی ــات حس ــی و رفت ــاری ویژهای
بـــرای افـــراد خـــاص میگردد .حـــس مکان ع ــاوه ب ــر اینکه موجب احس ــاس راحت ــی از یک
محیـــط میشـــود ،از مفاهیم فرهنگـــی مورد نظر م ــردم ،رواب ــط اجتماع ــی و فرهنگی جامعه
دریـــک مکان مشـــخص حمایـــت ک ــرده و باعث ی ــادآوری تجارب گذش ــته و دس ــتیابی به
هویت بـــرای افراد میشـــود (لینچ و هم ــکاران.)1960،

-9روح مکان
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روح مـــکان نیـــز از مهمتریـــن عوامـــل حس مکان اس ــت .ازنظر س ــیمون مکان ن ــه تنها به یک
پهنه جغرافیایی اشـــاره دارد بلکه نش ــان دهنده روح یک محیط اس ــت که موجب تمایز آن
از ســـایر فضاهـــا میشـــود .بهاینترتیب در م ــکان ابعاد گونا گ ــون منظر جم ــع میآیند تا یک
محیـــط متمایـــز و یک حس محیط خاص را ایج ــاد کنند ،به نق ــل از )Seaman,David(.اما
از دیـــدگاه نوربرگ شـــولتز مکان چیزی بیش از یک فضای انتزاعی اس ــت .کلیتی اس ــت که
از اشـــیاء و چیزهـــای واقعـــی ســـاخته ش ــده و دارای مصالح ،ش ــکل ،بافت ،و رنگ اس ــت،
مجموعـــه ایـــن عناصـــر شـــخصیت محیط ــی را تعر ی ــف میکنن ــد .ب ــه نق ــل از(Nordberg-
.)Schulz,Christian

-10عوامل شکلدهنده حس مکان
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بـــا توجـــه به مفهـــوم حـــس مـــکان در دیدگاهه ــای مختل ــف و س ــطوح مختل ــف آن ،عوامل
شـــکلدهنده حـــس مـــکان را میتـــوان ب ــه دو گ ــروه تقس ــیم کرد:

-11عوامل ادرا کی شناختی
حـــس مـــکان ترکیبـــی اســـت پیچی ــده از معان ــی ،نماده ــا و کیفیتهای ش ــخص ی ــا گروه
بهصـــورت خـــودآ گاه یـــا ناخـــودآ گاه از فض ــا ی ــا منطقـ ـهای خ ــاص ادراک کن ــد .معان ــی و
مفاهیمـــی کـــه پـــس از ادراک مکان توس ــط ف ــرد رمزگش ــایی میش ــود از عوام ــل ایجاد حس
مکان هســـتند.

-12عوامل کالبدی
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ازنظر فریتز استیل مهمترین عوامل کالبدی مؤثر در ادراک حس مکان:
انـــدازه مکان -درجـــه محصوریت  -تض ــاد -مقیاس انس ــانی -فاصله -باف ــت -رنگ -بو-
صدا-تنـــوع بصری اســـت .به نقـــل از او همچنی ــن خصوصیاتی نظیر هو ی ــت ،تاریخ ،تخیل
وتوهـــم ،راز و رمـــز ،لـــذت ،شـــگفتی ،امنیت ،س ــرزندگی ،ش ــور و خاط ــره را موج ــب برقراری
رابطـــه متمرکـــز بـــا مکان میدانـــد .حس مکان از تعامل س ــه عنص ــر موقعیت ،منظ ــر و درهم

تنیدگـــی فـــردی بـــه وجـــود میآید کـــه هرکـــدام از آنهـــا بـــه تنهایی بـــرای خلق مـــکان کافی
نیســـت .عوامـــل مختلفـــی چـــون بیحوصلگـــی ،یکنواختـــی ســـاختمانها و ظهـــور عص ــر
دیجیتالـــی تهدیـــدی برای حس مـــکان به حســـاب میآینـــد .نقـــل از ()Salvesen,David
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به نظر میرســـد امروزه ،بخش وســـیعی از شـــهرها به ســـبب فقدان تعادل در زیرسیستمهای
شـــهری دچـــار ناکارآمـــدی و عملکـــرد نامطلوب شـــدهاند .ایـــن ضعف عملکرد بـــه گونهای
اســـت که به نظر میرســـد برخـــی از بافتهای شـــهری هویت خـــود را بهعنوان ســـکونتگاه
جمعـــی از دســـت دادهانـــد و به بیهویتـــی دچار شـــدهاند .کاهش رابطه شـــناختی-ادراکی
بیـــن شـــهر و ســـا کنان آن در بســـیاری از بافتهـــای شـــهری امـــروزی کـــه حـــس جهتیابی
و فرآینـــد احـــراز هویـــت محیـــط را در شـــهروندان با مشـــکل مواجه ســـاخته ،گـــواه این مدعا
اســـت .ســـینما و جریانهـــای روی پـــرده بیشـــک در فضایی ذهنـــی زندگـــی میکنند و در
ایـــن منظر میتـــوان آن را بـــه معماری نزدیک تـــراز ادبیات یا نقاشـــی دانســـت گرچه فضایی
کـــه بـــر پـــرده ســـینما ایجـــاد میشـــود بیشـــتر جنبـــه قـــراردادی و مصنوعـــی دارد و بهجای در
برگرفتـــن واقعیـــت فقـــط طرحـــی از آن را در ذهـــن بیننده به وجـــود میآورد ،امـــا همین عامل
بـــه رغم وجـــوه قـــراردادیاش با واقعیـــت ســـهبعدی معماری قابل قیاس اســـت .نقاش ــی در
حقیقـــت دارای یـــک فضـــای دوبعـــدی اســـت ،یعنـــی بـــر روی یک ســـطح شـــکل میگیرد.
واقعیـــت ســـهبعدی متصـــور در نقاشـــی ناشـــی از تالشهـــای فنـــی نقـــاش و ابزارهایی چون
ســـایه و روشـــن و معرفت به پرســـپکتیو اســـت .یک اثر معماری نه فقط چیزی اســـت که در
فضـــا زندگـــی میکنـــد ،بلکـــه این را به وجـــود میآورد کـــه فضـــا در آن حیات یابـــد .بر همین
اصـــول اســـت که ســـینما شـــیوه ارتباطـــیاش را از جنبه فضاســـازی بنیاد میگـــذارد .از یک
طـــرف ،حرکـــت درونی فیلم در مســـیر بازگویـــی یک روایـــت و جابهجایی ذهنـــی بیننده ،آن
را در فضـــا بـــه جریان میانـــدازد و از طرف دیگـــر ،درصحنههای انفرادی اســـت که با پیروی
از اصـــول اولیـــه تفکیـــک مقاطـــع بهصورت نماهـــای منفـــرد و ترکیب مجدد آنها در ش ــکل
کلی یک ســـاختار ســـینمایی ،فضا امکان رشـــد و نموی ذهنی پیدا میکنـــد .ناظر معماری
بـــا حضـــور خـــود در فضـــای معمـــاری ،بـــا نـــگاه بـــه اطـــراف از طریـــق درک روابـــط مقیاس و
پرســـپکتیو ،حجـــم و فاصله و فضای اطراف را مورد مقایســـه قرار میدهد .تماشـــا گر س ــینما
نیـــز در حیـــن مشـــاهده یک صحنه و بـــه رغم اینکه فیلمســـاز تمامـــی زوایای یـــک صحنه را
بـــه وی نشـــان نـــداده اســـت ،تصـــوری قریب بـــه یقیـــن از شـــرایط فضایی صحنه به دس ــت
مـــیآورد .بـــه عبارتـــی رابطـــه فضای معمـــاری با فضـــای فیلمی رابطـــهای ماهوی اس ــت ،نه
فیزیکـــی .عناصـــر قابـــل تشـــخیص بصری در ســـطح شـــهر را میتوان نمـــاد یا نشـــانههای آن
شـــهر نامیـــد( .به نقـــل از محمدرضا پورجعفـــر) .درواقـــع عناصر نمادین ،عناصر شـــاخص و
جـــاذب توجـــه هســـتند .نشـــانهها در غالب عناصـــر و نمادهـــای کالبدی و بناهـــای مرتفع،
عناصـــری هســـتند که از فواصـــل دور دیده میشـــوند و میتواننـــد بهعنوان مقاصـــد درو نها
یـــا مقاصـــد مقطعـــی در مجموعـــه مورد اســـتفاده قـــرار گیرنـــد .یک نمـــاد نتیجه یـــک فرآیند
شـــناختی اســـت به تبـــع آن موضـــوع ورای اســـتفاده ابـــزاری ،معنایی ضمنی پیـــدا میکند.
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-14ب ــرای ایج ــاد حس م ــکان در داخ ــل مرا کز ش ــهری باید ب ــه نکات زیـــر توجه
کرد:
شه ــای موجود
 مشـــخص کـــردن ویژگی ش ــاخص ه ــر جامع ــه مانند تار ی ــخ و ارز در آن
 ایجـــاد ورودیهـــای بـــرای مراکز ش ــهری ک ــه بهصورت س ــمبولیک نش ــان دهندهٔویژگـــی و کیفیـــت آن جامعه هس ــتند
ٔ
 انتخاب یک ســـایت مناس ــب ب ــرای ارائه خدم ــات به تمام جامع ــه ،این مطلبزمانـــی برقـــرار باشـــد ســـاختمانهای اداری و دولت ــی در آن ق ــرار گیرن ــد از اهمی ــت
بیشـــتری برخوردار است.
 اســـتفاده از المانهـــای هن ــری و ج ــذاب که قابل تغییر باش ــند مانند مجس ــمه وآب و...
 برگزاری مراسم مختلف اجتماعی و مذهبی در مرکز شهری تالش برای برقراری تعادل میان اصول زیبای شناختی و عملکردی تشـــویق مـــردم بـــه مراقبت از م ــکان و اجازه به حض ــور آنها در خل ــق و مراقبت ازآن (بـــه نقل از الهـــام علوی زاده)

-15تأثیر سینما بر جامعه
بیگمان ارتقای ســـطح کیفی آثار س ــینمایی تأثیر بس ــزایی در رش ــد ابعاد فکری ،فرهنگی،
اجتماعـــی و حتی اقتصادی و تجاری جامعه خواهد گذاش ــت .ابعاد تأثیرگذاری س ــینما و
دیگـــر تولیدات تصویـــری به لحاظ هویت اجتماع ــی و نقش آنها در ترو ی ــج افکار ،ارزشها
و باورهـــا در بیـــن مخاطبـــان را میتـــوان به نوع ــی با تع ــداد مخاطبان آن (چه مس ــتقیم و چه
غیرمســـتقیم) ارزیابـــی کرد .در ســـینمای جهان فر مه ــای روایتی متف ــاوت و مختلفی تجربه
میشـــود و بیشـــتر تماشـــاگران از شـــیوههای روای ــت و قصهگوی ــی فیل مه ــا ل ــذت بیش ــتری
ٔ
درباره یک فیلم نبای ــد فقط به مکان محدود ب ــود ،چراکه مخاطبان
میبرنـــد .برای قضـــاوت
در ســـالهای آینـــده هـــم همچنین فیلم را خواهن ــد دید و قضاوت خواهند ک ــرد و در نهایت
از آن تأثیـــر میپذیرنـــد و ایـــن تأثیـــر ب ــه تدر ی ــج در جامع ــه تس ــری مییاب ــد .البته متأس ــفانه
ســـینما رفتـــن بـــه علتهـــای مختلف ــی در بین اف ــراد جامع ــه کمرنگ ش ــده اس ــت .درواقع
لـــذت بـــردن ،خندیدن و گریســـتن جمعی را در س ــینما فرام ــوش کردهایم .چه بس ــا میتوان
گفـــت ویژگی اصلی ســـینما ،ایجاد خودب ــاوری در جمع برایمان خواهد بود به ش ــرط آنکه به
نگاه اصیل ســـینما اعتقاد داشـــته باش ــیم .متأس ــفانه به دلی ــل بیتوجهی به زیرس ــاختها
و امکان جذب نشـــدن ســـرمایه در بخش س ــینما ،بس ــیاری از منابع وذخایرفرهنگی ،ادبی
و تاریخیمـــان فرامـــوش شـــده و بالاس ــتفاده مان ــده اس ــت این در حالی اس ــت ک ــه برخی از
کشـــورها دســـت بـــه تولید آثـــاری غی ــر اصیل و حت ــی مغرضان ــه علیه هو ی ــت و تار ی ــخ ایران
زدند که فیلم  300ســـرآمد آنهاســـت .پس میتوان به این نتیجه رس ــید که ضرورت توس ــعه
ســـینمای ملـــی بـــرای مقابله با ســـاخت ای ــن نوع تولی ــدات در ش ــرایطی فعلـــی بیشازپیش
احســـاس میشـــود چـــرا کـــه غفلـــت از آن تأثیر مخربی ب ــر زیرس ــاختهای فرهنگ ــی و ادبی
در بلندمـــدت خواهـــد گذاشـــت .تأثی ــر س ــریالهای تلویزیون ــی برمخاطب وتکراربخش ــی از
دیالوگهـــا در بیـــن مـــردم و انجـــام ح ــرکات بازیگ ــران آن نش ــان میدهد و ثاب ــت میکند که
باید چه قدر حساســـیت نشـــان داد .درواقع بهتری ــن گزینه برای ش ــکلدهی آرمانی جامعه،
سینماســـت به شـــرطی کـــه بتوانیم از ظرفی ــت آن به خوبی به ــره ببریم (مدنی پ ــور)1384،

-16نتیجهگیری مبانی نظری
ســـینما ســـازنده و رشـــد دهنده فرهنـــگ عمومی شهراســـت که صاحبـــان نام متأس ــفانه در
ً
ســـینمای کشـــور با فضای شـــهری خیلی مواجه نیســـتند و معموال در ســـینمای ایران مکان
مطرح نمیشـــود ولی در بســـیاری از کشـــورها ســـینما گران با بهره گرفتن از همفکری جامعه
شناســـان و روانشناســـان در پـــی برقـــراری ارتباطی بهتـــر با مخاطـــب خود و ایجـــاد مکان در
فیلمهـــای خـــود هســـتند ،که در کشـــور ما هم ایـــن بحث باید مـــورد توجه قرار گیـــرد .چرا که
بـــه نظر میرســـد بررســـی نســـبت بـــه میان مـــکان و انســـان یکی از مهمترین مســـائلی اس ــت
کـــه شـــاید بســـیاری از مشـــکالت معماری و ســـینما و بـــا توجه بـــه ماهیت مـــکان خاطرات
جمعـــی شـــهری را برای عمـــوم رقم زند .معماری هنری فضا-زمانی اســـت ،زیـــرا برای درک و
دریافـــت فضای آن ،تماشـــاگر نیازمنـــد حرکت در درون و بیرون آن اســـت.
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فراخوان ارسال مقاله:

این نشریه با رویکرد پژوهش محور ،مقاالت مستخرج از تحقیقات مستقل و
بین رشتهای در موضوع معماری و مرمت برپایه علوم نظری و سایر پژوهشهای
مرتبط با مسائل مشترک میان معماری و مرمت را ذیل محورهای مطرح شده در
اولویت پذیرش قرار میدهد.
•مطالعات مبانی فلسفی ،تاریخی و هنری معماری ایرانی -اسالمی
•مطالعات زیباییشناسی ،جامعهشناسی و اقتصادی پیرامون معماری و
حفاظت
•مطالعات فنی ،آسیبشناسی و بحران در بناهای تاریخی
•مطالعات مرتبط با شناخت و مستندنگاری معماری باستانی و معاصر
•مطالعات فرهنگی و زیباییشناسی معماری ایران
•مطالعات اخالق حرفهای در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی -فرهنگی
•مطالعات مرتبط با محیط ،انسان و معماری
•مطالعات مرتبط با ارائه اصول علمی و راهکارهای عملی برای حفاظت
عمومی آثار معماری معاصر و تاریخی
•مطالعات مصالح شناسی ،نماد شناسی و تزئینات وابسته به معماری
•مطالعات تاریخ ،مبانی و شیوههای بازسازی و بهسازی بناهای تاریخی
بدیهی اســت مقاالتی که حــوز ههــای نوینی در موضوعات مذکور را معرفی یا
مستندات جدیدی را در ارتباط با آثار تاریخی معرفی نشده ارائه دهند نیز مورد
عالقه این نشریه خواهد بود.
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ً
معمـــاری سرشـــار از هویتـــی اســـت کـــه اوال بیانگـــر ارزشهای حا کم بـــر جامعه اســـت ،دوما
مبیـــن ارزشهایی اســـت که جامعه بـــه آنها تمایل دارد .در کشـــور ما که یکـــی از غنیترین
ســـرزمینها از نظـــر بهرهمنـــدی از میـــراث و دســـتاوردهای فرهنگـــی اســـت و از نمودهای آن
شهرســـازی و معمـــاری ویـــژه و شناختهشـــده ،در ســـطح جهانـــی هســـت؛ بـــا توجه ب ــه این
مطلب که زندگی امروز خود را چگونه میخواهیم و به فردا چگونه میاندیشـــیم و از گذش ــته
خـــود چگونـــه بهـــره برمیداریـــم ،ســـاختن شـــهرها و تولیـــد عناصـــر معمـــاری از حساس ــیت
خاصـــی برخـــوردار اســـت .در این پژوهش بـــر آنیم اهمیت هویـــت در کالبد معمـــاری و تأثیر
آن بـــر ارتقـــاء کیفیـــت فضـــای معمـــاری ایرانـــی را بررســـی و عوامـــل آن را مشـــخص نماییم.
آنچـــه هویـــت ایرانـــی را از ســـایر فرهنگهـــا جدا میکند بررســـی ارتبـــاط رفتارهـــای متکی بر
روان انســـان و محیطـــی کالبدی و فرهنگی اســـت .بـــه همین دلیل بررســـی هویت فضاهای
طراحیشـــده بـــرای این کشـــور (ایـــران) ضـــرورت مییابد .امید اســـت به تأییـــد تحلیلهای
مســـتدل در پژوهش پیش رو ،اســـراری چنـــد را در باب رابطه هویت ایرانـــی و معماری هویدا
ســـازد .از ایـــن رو بـــا مطالعه و بررســـی منابـــع کتابخانـــهای و پژوهشهای پیشـــین ،از طریق
روش توصیفی-تحلیلـــی بـــه اهمیت و ارتباط این دو مهم پرداخته شـــده اســـت .در پایان در
جهـــت افزایـــش کیفیـــت فضا مبتنی بـــر هویت ایرانـــی؛ راهکارهایی چند ارائه شـــده اس ــت.
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گرایـــش به احیای معماری اســـامی  -ایران ــی یکی از گرایشهای شناختهشـــده در معماری
معاصر ایران در اواخر دوره پهلوی دوم و بعد از انقالب اس ــامی اس ــت که در کنار تمایالتی
چـــون گرایـــش به معماری پســـتمدرن ،گرایش به اس ــتفاده از ّفناوری روزآم ــد و گرایشهای
تجدید حیات گرایانه مشـــاهده شـــده اس ــت (مهدوی نژاد .)23-12 ،1385 ،هویت ایرانی
در شناســـاندن ویژگیهـــای فرهنگـــی س ــرزمینمان از اهمی ــت و ی ــژهای برخ ــوردار اس ــت .در
زمینـــه معمـــاری و شهرســـازی نیز دس ــتیابی به یک معم ــاری با هویت موضوع ــی پراهمیت
اســـت که بـــا مـــرور زمان بـــه خواســـت طی ــف وس ــیعی از مخاطبین معم ــاری تبدیل ش ــده
ً
اســـت (مهـــدوی نـــژاد و دیگـــران .)122 -113 ،1389 ،معم ــوال هویت یک اثر معم ــاری را با
یه ــای فرهنگ ــی موج ــود در آن اث ــر میس ــنجند .در
میـــزان ایدههـــا و اثـــرات برگرفتـــه از ویژگ 
مطالعاتـــی که دکتر حجت ( )1384به بررس ــی جایگاه هویت از دو دیدگاه انس ــان س ــنتی و
انســـان مـــدرن پرداخته؛ به جســـتجوی دالی ــل بیهویتی معماری ام ــروز که نش ــأتگرفته از
انســـان تنوعطلب مدرن پرداخته اس ــت و همچنی ــن در پی یافتن هویت گمش ــده معماری
گذشـــته ایران اســـت .ایشـــان معتقدند که در معم ــاری امروز م ــا به تعداد معم ــاران ،هویت
وجـــود دارد و ایـــن خـــود اهمیت معمار را نش ــان میدهد ک ــه معمار گذش ــته فرهنگ جامعه
خـــود را در محصـــول کار خـــود (بنا  -معماری) س ــاخته و بدان هویت میبخش ــیده اس ــت؛
فرهنـــگ؛ شـــرایط اقلیمی و گرایشهای دین ــی هر جامعه بر روی معم ــاری دوران خود اثرگذار
ً
بـــوده و ایـــن ارزشهـــا باید مجـــددا بازخوان ــی گردد ت ــا معم ــاری ام ــروزی از بیهویتی خارج
گـــردد .مـــردم هر فرهنگـــی با توجه به گذش ــته و تاریخ خ ــود ،نمادها و رمزهای هویتس ــازی
دارنـــد (مهـــدوی پـــور .)1377 ،در معماری گذش ــته به دلیل ن ــگاه وحدتگ ــرای معمار که
در پـــی یافتـــن هویـــت الهی به جـــای بافتن هویت ب ــود ،هویت ــی واحد وج ــود دارد (حجت،
.)62 -55 ،1384
یکـــی از دالیـــل ســـردرگم بـــودن معماری ام ــروز ای ــران در یافت ــن هویت خ ــود ،روش ــن نبودن
اندیشـــه پشـــت ایـــن معمـــاری اســـت .اگر م ــا به درس ــتی به اندیش ــه زم ــان خودمان مس ــلط
شـــویم یا به عبارت بهتر ،اندیشـــه روش ــنی برای امروز ما وجود داش ــته باشد ،ش ــاید معماری
راحتتـــر بتوانـــد هویت
خود را بازیابد (میرمیران.)12 ،1383 ،
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 -2روششناسی پژوهش
از نگاه اســـتوارت چیپین  ،1چهار روش توصیفی  ،تشریحی  ،مقایسهای و مشابهسازی ،
در راســـتای صورتبنـــدی تحقیـــق ،ب ــه کار میآین ــد (اس ــامی .)1392 ،روش ای ــن پژوهش
کـــه مراحـــل مختلـــف آن معرفیشـــدهاند در مح ــدوده توصیف ــی و تش ــریحی ق ــرار میگی ــرد.
جمـــعآوری دادههـــا از طریق اطالعـــات کتابخانـ ـهای و پژوهشها و مقاالت پیش ــین در این
خصـــوص جمـــعآوری گردیـــده اســـت .محقق جه ــت تحلی ــل و نق ــد و پ ــردازش دادههای
یب ــرد ک ــه به گونـ ـهای کنش مداخل ــه گرانه به ش ــمار
خـــام ،از پایـــگان اندیشـــگیاش بهـــره م 
میآیـــد (مهدینـــژاد و صادقـــی حبیبآب ــاد .)1394 ،همانطور ک ــه لیندا گروت ،اس ــتفاده
از ای راهبـــرد را در رشـــته معماری ،ض ــروری و حائز اهمیت میداند (لین ــدا و وانگ،1390 ،
.)370
2
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5

1. Stewart Francis
2. Descriptive
3. Explanatory
4. Evaluation
5. Simulative

 -3ضرورت و اهمیت پژوهش
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معمـــاری امـــروزی ایـــران در زمینه هویت ایرانی با مشـــکالت جـــدی روبهرو اســـت و هویت
بیگانـــه روز بـــه روز در آن گســـترش پیـــدا کـــرده اســـت .در توســـعه شـــهری معاصـــر ب ــا ورود
محصـــوالت عینـــی و ذهنـــی و وارد شـــدن آرای بیگانـــه به کشـــورهای اســـامی به خصوص
ایـــران؛ بـــه دلیـــل نادیده انگاشـــتن اثـــرات نامطلوب و مضـــر تکنولـــوژی وارداتـــی از غرب که
بـــا فرهنـــگ و جامعه امـــروزی ایرانـــی مغایرت داشـــته؛ الگوی اشـــتباه برای معمـــاری ایرانی
درآمـــد کـــه اصلیتریـــن این مشـــکل :بیگانگی بـــا مبانی نظری ارزشـــمند در آثـــار و الگوهای
گذشـــته معمـــاری ایرانی بوده اســـت .یکی دیگر از مشـــکالت اصلی که معمـــاری ایران را در
معرض خطر قرار داده اســـت؛ ریشـــه در بخشـــینگری دارد و ناشـــی از عدم توجه به حکمت
حیـــات و بـــاور بـــه امکان وجـــود معماری و شـــهر اســـامی و بیتوجهـــی به نظرات اس ــام در
چگونگی شـــکل دادن محیط زندگی و مســـائل کلی شـــهرها اســـت .اصولی که در معماری
ســـنتی ایران ســـیر از کثرت بـــه وحدت و راه رهایـــی از بحران در هویت اســـامی را حرکت از
جـــز بـــه کل و از مصـــداق به مفاهیـــم میدانـــد (نقـــرهکار .)1387 ،توجه معمـــاران و طراحان
در عصـــر امـــروزی بـــه بخـــش هویـــت بخشـــی بـــه معمـــاری امـــروز مبتنی بـــر هویـــت ایرانی و
منطقـــهای امر مهم تلقی شـــده و جا دارد با بررســـی مفاهیـــم و ارائه الگو به ارائـــه راهکارهایی
با بررســـی معماری گذشـــته و اســـتخراج منطقـــی ارزشهـــا ،از بحران هویت امـــروزی خارج
شو یم.
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هویـــت در فرهنـــگ لغـــت دهخـــدا عبارت اســـت از تشـــخیص و همیـــن میـــان حکیمان و
متکلمان مشـــهور اســـت( .دهخـــدا .)349 ،1334 ،هویت یعنی حقیقت شـــی یا ش ــخص
کـــه مشـــتمل بر صفـــات جوهری وی باشـــد .هویـــت در لغت بـــه معنای شـــخصیت ،ذات،
هســـتی و وجود و منســـوب بـــه هو میباشـــد( .عمیـــد.)1984 ،1363 ،
ً
معمـــاری دارای هویتـــی اســـت کـــه اوال بیانگـــر ارزشهـــای حا کـــم بـــر جامعـــه اســـت ،دوما
مبیـــن ارزشهایـــی اســـت کـــه جامعـــه بـــه آنهـــا تمایـــل دارد .ســـوما بیانگـــر عوامـــل هویت
فرهنگـــی پدیدآورنـــده آن اســـت (طبســـی)1386،369 ،؛ و ایـــن که آنچـــه اثـــرش را در نگاه
عمـــوم بـــا هویـــت جلـــوه میدهد ،تعلـــق یا عـــدم تعلق آن بـــه هویـــت جمعی و پایدار اس ــت
(حجـــت.)57،
هویـــت روحانی و معنوی انســـان ،بارزتریـــن و اصلیترین وجه هویتی انســـان از نظر متألهین
هســـت و عامـــل اصلـــی تمایـــز او بـــا همه موجـــودات عالم هســـتی اســـت و به دلیـــل تأثیری
کـــه بر انـــواع دیگر هویت بهویـــژه هویت شـــخصیت انســـان دارد از جایـــگاه واال و ارجمندی
برخـــوردار اســـت .بـــا عنایت بـــه جایـــگاه و ارزش هویت روحانـــی ،آن را میتوان در دو س ــوی
«هویـــت الهی» و «هویت شـــیطانی» قـــرار دارد (نقـــی زاده.)309-308 ،1386 ،
ً
هویـــت طبقهبنـــدی اشـــیاء و افـــراد و مرتبـــط ســـاختن خـــود با چیـــزی یا کســـی دیگ ــر (مثال
یک دوســـت ،یـــک قهرمان ،یک حـــزب )...،اســـت (تاجیـــک .)9 ،1384 ،صدرالمتالهین
شـــیرازی هویـــت هر موجـــودی از نحوه خـــاص وجود او میدانـــد و میگوید در انســـان هویت
واحده اســـت که متشـــان به شـــئون مختلـــف میشـــود (مالصـــدرا.)1571-1641 ،
فـــن و هنـــر معمـــاری از مهمترین نشـــانهها و ویژگیهـــای فرهنگ هر قـــوم و هـــر دوره تاریخی
و نشـــاندهنده فضـــای زیســـت انســـان در هـــر زمان میباشـــد .معمـــاری همیشـــه و در همه
حال تابع اصول و ضوابط معین و شناختهشـــدهای اســـت و پیوندی اســـتوار و نا گسس ــتنی
بافرهنـــگ ،الگوهـــای رفتـــاری و ارزشهـــای جامعه دارد و به همین دلیل اســـت که س ــبک
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معمـــاری هـــر دوره ،انعکاســـی از فرهن ــگ و هن ــر آن دوره محس ــوب میش ــود ،همچن ــان که
تغییـــرات در معمـــاری بـــا تغییراتـــی ک ــه در س ــایر عرص هه ــای زندگ ــی ب ــه وق ــوع میپیون ــدد
متناســـب اســـت ،و این تغییرات الزمه معماری پو یا و زنده اس ــت تا بتوان ــد نیازهای جدید
انسان را پاســـخگو باشد.
در ایران مســـئله بیهویت شـــدن ش ــهری به دو دلیل اساس ــی صورت گرفته است :نخست
بـــه دلیـــل بحرانهـــای عمومـــی اقتصادی ک ــه به رش ــد بیرویه جمعی ــت شـــهری در فاصله
ســـالهای  1335تـــا امروز یعنـــی از زمانی ک ــه درآمدهای نفت ــی بهصورت وس ــیع و روزافزون
ً
وارد کشـــور شـــدند ،اتفـــاق افتاد و ای ــران را از کش ــوری کامال روس ــتایی ،خودکفا ب ــا مردمانی
کـــه ســـختی را در زندگـــی روزمـــره خ ــود احس ــاس و آن را مدیر ی ــت میکردند ،به کش ــوری در
ً
ً
حـــال کامـــا شـــهری ،با مردمی بیشـــتر مصرفکنن ــده و گاه صرف ــا آس ــایشطلب و گریزان از
ً
ســـختی و کار درازمـــدت بـــدل کـــرد و طبع ــا این اتف ــاق در زمین ــه فضایی و در مدتی بس ــیار
ً
کوتـــاه (کمتـــر از  50ســـال) ،نمیتوانس ــت ب ــدون ساختوس ــازهایی بیهویت و صرف ــا برای
تأمیـــن مســـکن در کوتاهمدتتریـــن و نازلترین قیمت ممک ــن ،همراه باش ــد؛ نتیجه این امر
ً
نیز کامال آشـــکار اســـت :امروز کمتر ش ــهری را میتوان در ایران دید که در ساختوس ــازهای
عمومـــی چـــه مســـکونی و چه اداری ش ــبیه دیگر ش ــهرها نباش ــد هم ــه جا مصالح یکس ــان،
ً
نقشـــههای یکســـان و ســـاختارهای یکس ــانی را میبینی ــم که اکث ــرا نیز در پایینترین س ــطح
ً
از لحـــاظ زیباشناســـی و فنـــاوری قرار دارن ــد و این طبعا به روند ش ــکلگیری هویت ش ــهری
ضربه ســـختی میزنـــد ،زیرا افـــراد در زندگی روزمره خود در فضاهایی ش ــبیه ش ــده و بیروح
و بیمعنـــی زندگـــی میکنند (مهـــدی ن ــژاد و صادقی حبیبآب ــاد.)1393 ،

 -5هویت در معماری ایرانی
مفهـــوم هویـــت در دوران پیـــش از مـــدرن بهص ــورت ام ــروزی مطرح نب ــود چرا که مورد ش ــک
و پرســـش قـــرار نگرفتـــه بـــود .جـــو غال ــب ای ــن دوران ج ــو مذهبی ب ــود ک ــه از آن ب ــه «توتالیته
مذهبـــی» یاد میشـــود (قبادیان .)24 ،1383 ،شکس ــت معم ــاری "مدرن" و ع ــدم توجه به
کیفیاتـــی که به انســـان حـــس تعلق و وابس ــتگی را بدهد ،با ظه ــور معماری پس ــا مدرن برای
بازگردانـــدن معنا بـــه معماری ،هویـــت معماری بیشازپیش م ــورد توجه واقـــع گردید .زمانی
یش ــان بیمعن ــا اس ــت و از خ ــود بیگانه
کـــه بســـیاری از مـــردم احســـاس میکنند ک ــه زندگ 
شـــدهاند (شـــولتز.)85 ،1382 ،
مفهـــوم هویـــت در معمـــاری پیـــش از مدرن به تب ــع روزگار آن به ش ــکل امروزی مطرح نش ــده
بـــود .تأ کیـــد معماری گذشـــته بر کرامت انس ــان بود و معم ــاری کارایی ،پایای ــی و زیبایی را
برای تکریم مقام انســـان میخواســـت (حج ــت.)65 ،1382 ،
مطالعـــه هویت معماری در اشـــکال مختلفی و با رویکردهای متنوعی صورت گرفته اس ــت
که انواع آن ،با اســـتفاده از جدول گدس در چهار دس ــته قابل تقس ــیم اس ــت و به این وس ــیله
میتـــوان موضـــع ایـــن تحقیـــق را از نظ ــر اولو ی ــت و اصال ــت موض ــوع تعیین ک ــرد (ب ــه نقل از
مهدی نـــژاد و صادقی حبیبآبـــاد:)1393 ،
[.]1دســـته اول مطالعاتی هستند که با توس ــل به انواع علوم ازجمله فلسفه ،منطق،
روانشناســـی ،سیاســـت و  ...ب ــه طرح مس ــئله هو ی ــت در حیطه نظـــری میپردازند.
ایـــن بحثهـــا با وجـــودی که س ــعی در ایج ــاد پای ــگاه علمی نظ ــری دارن ــد و وجوه
مختلـــف هویـــت را مورد بررس ــی ق ــرار میدهن ــد اما در مواجه ــه با مس ــائل مرتبط با
معمـــاری و ابزارهـــای مختص این رش ــته کارایی چندان ــی ندارند و فق ــدان رویکرد
ً
بـــه معماری به شـــکل تفصیلی کامال محرز اس ــت (اقبال ــی.)1378 ،

[.]2دســـته دوم آن دســـته از مطالعاتـــی هســـتند کـــه از دیـــد معمـــاری و بـــا توجه به
ابزارهـــای خاص این رشـــته وارد بحث میشـــوند و به مطالعه و بررســـی ویژگیهای
معمـــاری به واســـطه مطالعـــات میدانی و نظری پرداخته میشـــود کـــه از میان انواع
خـــواص و ویژگیهـــا ،هویت نیـــز بهعنوان یک ویژگـــی مورد کنکاش واقـــع میگردد.
در ایـــن رویکـــرد معماری بهعنـــوان عامل اولیه مـــورد مطالعه قرار میگیـــرد و هویت
نیـــز یک عامـــل ثانویـــه در اینگونه مطالعات موردنظر اســـت.
[ .]3دســـته ســـوم مطالعاتی را شـــامل میشـــود که با رویکردی شـــناختی و به روش
توصیفـــی با رجـــوع به منابع مختلـــف از معماری ،بـــه معرفی ویژگیهـــای معماری
میپـــردازد و بیشـــتر جنبههای عینی و کالبـــدی این نوع از معمـــاری با رویکردهای
اقلیمـــی ،اقتصـــادی ،اجتماعی و  ...مورد بررســـی قـــرار میگیـــرد و در آن هویت که
یک مفهـــوم غیر عینی اســـت مورد توجه واقـــع نمیگردد (معماریـــان.)1376 ،
بـــه نقـــل از رحیـــم زاده؛ اثـــر معمـــاری امروز نیـــز همچون همیشـــه بـــا آفرینش قلمـــرو و زندگی
آدمـــی به ژرفترین و کاملترین شـــیوه ،هویت خود را آشـــکار میکند به گونـــهای که نیازمند
عنصرهـــای بیرونـــی نیســـت که به ســـان نماد به جـــای خود اثـــر ،هویت آن را بیـــان کنند.
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 -6بحران هویت در معماری

یکـــی از مباحـــث مطـــرح در هنـــر و معمـــاری ،نقـــش و اهمیت «صـــورت» و «معنـــا» در خلق
هنـــری اســـت .در باب معانی لغـــوی واژه «معنا» به واژگانی چون مراد ،مفهوم کالم و س ــخن،
حقیقـــت و باطـــن میرســـیم (معیـــن .)4245 ،1362 ،درواقـــع آن چنان کـــه از معانی لغوی
«معنـــا» بـــر میآیـــد« ،معنـــا» ،جنبـــه درونی ،باطنـــی و غیر صـــوری هـــر چیز و حامـــل مقصود
اصلی اســـت؛ به عبـــارت دیگر« ،معنـــا» اصل و حقیقت اشـــیا و پدیدهها اســـت (بمانیان و
عظیمـــی .)40 ،1389 ،لغـــت «صورت» نیز به معانی وجه ،شـــکل ،رخســـار و نقش (عمید،
 )1381و در جـــای دیگـــر مترادف مفاهیمی چون کیفیت ،مظهـــر و جوهری ممتد در جهات
ســـهگانه (معین )999 ،1384 ،آمده اســـت؛ بنابراین «صورت» همان وجـــه ظاهری و بیرونی
پدیدههاســـت کـــه با حواس پنجگانـــه درک میشـــود (بمانیان و عظیمـــی.)40 ،1389 ،
مهمتریـــن مســـئلهای کـــه هـــر معمـــار در اندیشـــه آفریدن آن اســـت فضا میباشـــد .ب ــه بیانی
دیگـــر میتـــوان گفت کـــه معماری محصـــول ابداعـــات یک ذهن خـــاق و نواندیش اس ــت
کـــه در فضـــا جلـــوه میکند .توجـــه بهصورت و معنـــا بهخصـــوص در معماری گذش ــته ایران
(ماننـــد مســـاجد اســـامی) احساســـات مخاطـــب را برمیانگیـــزد؛ وجـــود فضـــای معن ــوی
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هویـــت بحرانـــی و ناپایـــدار مربـــوط بـــه شـــرایطی اســـت که هر یـــک از مـــوارد فوق از بی ــن برود
(دریایلعـــل و همـــکاران:)18 ،1391 ،
در این شرایط:
 -1تعاریف روشن نیستند (فقدان حکمت نظری همگانی)
 -2ارزشها گم شده و نامفهوماند (فقدان حکمت عملی و همگانی)
 -3نیازی به ارتباط بین آنها و ریشهیابی و ارزیابی در آنها دیده نمیشود.
در چنیـــن شـــرایطی همهچیـــز امکانپذیـــر خواهـــد بـــود و یـــک آزادی بیحدوم ــرز
همهجـــا بـــه چشـــم میخـــورد .مـــردم در مراجعـــه بـــه معمـــار نمیداننـــد ک ــه چ ــه
میخواهنـــد و همین ســـبب میشـــود که نوعـــی ارزشهای مدگرایانـــه زودگذر جای
هنجارهـــا و ارزشهـــای فرهنگـــی اصیـــل را بگیـــرد (همان).
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یش ــود؛ تأثی ــر فض ــا و روح مکان ب ــر افراد
و حـــس خوشـــایندی کـــه بـــرای مخاط ــب ایج ــاد م 
میباشـــد کـــه در مقولـــه هویـــت بخش ــی ب ــه فضا ج ــای میگی ــرد .فضا هم ــان تص ــور کلی و
صورت مثالی اســـت که به تجســـم در آمده ،قالب جس ــمانی (از س ــنگ و چوب و آجر و گچ
و ).یافتـــه و در معـــرض نگاه و نگرش ما قرار گرفته اس ــت .فضا از س ــویی متص ــل و مرتبط با
قالب جســـمانی اســـت و از ســـوی دیگر معطوف ب ــه ایدههای (ذهنی ،مفهوم ــی و کاربردی)
معمـــار .پـــس با این حســـاب میتـــوان گفت که فضا نه جس ــم اس ــت و نه ج ــان :فضا لوالی
میان جســـم و جان اســـت .فضا آن جس ــمی اس ــت ک ــه در آن جان دمیده ش ــده اس ــت و یا
جانـــی اســـت که جامه جســـم به تـــن پوش ــیده و در عالیترین اف ــق تجلیات آرزویی انس ــان
ایســـتاده اســـت .فضا ،در نظـــرگاه معمار در قص ــد اول اس ــت و در ایجاد آخر.
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هندســـه ابزاری مناســـب جهت نظم بخش ــیدن به معم ــاری و برقراری رواب ــط آ گاهانه میان
اجـــزای بنـــا بـــا یکدیگر اســـت تـــا در عی ــن مرک ــب ب ــودن ،یکپارچگی فض ــا را بهعن ــوان یک
ترکیـــب خـــاق و هدفمنـــد میســـر س ــازد (ده ــار و عل ــی پ ــور .)34 ،1392 ،اش ــرف معمار به
علـــم هندســـه و اســـتفاده خالقانـــه از آن ،تبدی ــل مفهوم ب ــه فضا و ف ــرم را در فرآین ــد طراحی
تســـهیل میکند و فرســـایش مفهـــوم را در رون ــد به حداقل میرس ــاند (هم ــان .)34 ،حاصل
چنیـــن فرآینـــدی ،نوعـــی معماری اس ــت ک ــه به دور از برداشـ ـتهای س ــلیقهای ،ب ــه لحاظ
نظم و تناســـبات قابلدرک اســـت .تحلیل طراح ــی معماری در قالب هندس ــه نمود مییابد
(تصویر ( )2عمومـــی.)1387 ،
هندســـه در علوم اســـامی ،پیوند تنگاتنگی با مفهوم «قدر» در قرآن دارد (کاظمی و کالنتری
خلیلآباد .)1390 ،مهندســـی در ســـاحت هنر اس ــامی ب ــاز آفریننده صور عال ــم مثال در دو
بعـــد تجریـــدی و مادی اســـت (همان .)44 ،بع ــد تجریدی ،خ ــود را در صور انتزاعی نش ــان
میدهـــد و بعـــد مـــادی در قالب معم ــاری نمادی از معناس ــت که ظهور میکن ــد (بلخاری،
.)393 ،1388
اســـتفاده از الگـــوی هندســـی هماهن ــگ در اج ــزا و کلی ــات بن ــا ،در نمود بص ــری وحدت و
حضـــور خداونـــد -حضـــوری کـــه در هم ــه ج ــا محس ــوس اس ــت -مؤث ــر اس ــت .همچنی ــن
اســـتفاده از هندســـه مرکزگـــرا ،در بیان بص ــری معنای وحدت در کث ــرت و کثرت در وحدت
مناســـب اســـت ( .)1996:169,jonsenدر معماری مس ــاجد ،فرم و س ــاختار بنا که برحسب
معیارهـــای ســـنتی مذهبـــی ساختهش ــدهاند ،معنای ــی کیهان ــی نهفت ــه اس ــت (کاظم ــی و
کالنتـــری خلیلآبـــاد .)1390 ،بدیـــن گونه که در تمامیت ش ــکل بنا و نی ــز در اجزای معماری
ً
نظیـــر محراب ،پنجرهها ،بازشـــوها و تاق نماها ،ش ــکل چهارگوش در پایین و معموال قوس ــی
یـــا مدور در باال بهکاربرده شـــده اســـت (همان .)44 ،در مس ــاجد گنبد دار؛ گنبد که ش ــکل
و حجمـــی مدور داشـــته اســـت و نم ــودار تاق آس ــمان و بیانگر م ــکان متعال اس ــت ،حالت
تعالی گر شـــکل بنـــا را کامـــل میکند.
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شکل  :1تحلیل هندسی نمای مسجد شیخ
لطفاهلل اصفهان( ،رضازاده اردبیلی و ثابت
فرد)32 ،1392 ،
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تصویر  :2نقش و تزیینات ارزشمند داخلی
گنبد سلطانیه در زنجان ،ایران ،منبع:
نگارندگان

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

نماد ،در معنای رمز نیز آمده اســـت« :ایماء ،اشـــاره به چیـــزی ،راز نهفته ،عالمت مخصوص
کـــه از آن چیـــزی یـــا مطلبـــی درک شـــود» (عمیـــد .)1056 ،1381 ،هنرمنـــدان و معم ــاران
بـــا بهرهگیـــری از نگـــرش بـــه عالـــم طبیعـــی و مابعدالطبیعـــی ،خالقیـــت خویـــش را منطبق
بافرهنـــگ ،آداب و ســـنن مذهبـــی به مدد ابـــزار و مصالح بومـــی به منصه ظهور میرس ــانند
(کاظمـــی و کالنتـــری خلیلآبـــاد .)1390 ،قابلیتهای افزایش ادراک فضـــا و نمود عینی و یا
ذهنـــی ،با ایجاد رمز و نماد در معماری بناها محقق شـــده اســـت (تصویـــر ( )2همان.)45 ،
ازنظـــر اســـام هنر الهی در معمـــاری ایرانی اســـامی؛ بیش از هر چیزی نشـــاندهنده وحدت
الهـــی در جمـــال و نظم عالم اســـت وحدتی که میتـــوان آن را در هماهنگی و انســـجام عالم
کثرت و در نظم و توازن جهان مشـــاهده کرد جمال دارای همه این شـــرایط اســـت .استنتاج
وحـــدت از جمـــال عالم همان حکمت اســـت؛ هنری ازنظر اســـام مقدس به شـــمار میآید
کـــه از پـــس تمـــام زیباییهای دنیـــوی به روح مـــدد میرســـاند تا از کثـــرت تشـــویش آمیز رها
شـــود و راهـــی به ســـوی وحدت بیانتها بگشـــاید (به نقل از ســـلیمانی ،نمادگرایـــی در هنر و
معماری اسالمی).
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جدول شماره  :1مؤلفههای هویتساز در
معماری سنتی ایرانی
(بمانیان و همکاران.)1389 ،

 -10عوامل هویتساز در معماری ایرانی
در رونـــد شـــکلگیری معمـــاری عوام ــل گوناگونی مانن ــد اقلیم ،عملک ــرد ،مصال ــح و فنون،
نیروی انســـانی ،اقتصاد ســـاختمان و  ...بر کالب ــد نهایی تأثیر میگذارن ــد همچنین در کنار
رونـــد تأثیرگـــذاری عوامـــل مـــادی ،فیزیک ــی ،محیطی-اقلیمی ،ش ــکل و فضای بن ــا در بعد
نه ــا و ارزشهای یک جامعه برخوردار باش ــد
فرهنگـــی ،تمثیلـــی و هنری ،بایـــد از کلیه آرما 
(دیبا.)107 ،1378 ،
بســـیاری از ارزشهـــای موجـــود در تعالی ــم اس ــامی مانن ــد( :ذک ــر ،امنیت ،آرام ــش ،عبرت
گیـــری ،وحدت ،اجتناب از اســـراف و تبذی ــر ،اجتناب از ریا و تفاخر ،اجتنـــاب از فردگرایی
و )...میتواننـــد مصادیـــق کالبـــدی داش ــته باش ــند ک ــه ای ــن مصادی ــق در ایج ــاد محیطی
زندگـــی اســـامی ایرانی ایفای نقـــش مینماید (نق ــی زاده .)1390 ،همانگونه که بس ــیاری از
ایـــن ارزشهـــا بهصورت کالبـــدی در معماری س ــنتی ایرانی قابل مش ــاهده اس ــت؛ ازجمله
میتـــوان بـــه اصولـــی چـــون سلســـلهمراتب ،وح ــدت در کث ــرت ،حر ی ــم و قلم ــرو ،حجاب و
محرمیـــت ،احتـــراز از کبر و جلوهگری ،تعادل و تناس ــب ،هم پیون ــدی و هماهنگی ،زیبایی
و کمالجویـــی و نظم اشـــاره کـــرد (رحیمی و س ــیدیان .)1393 ،در جدول ش ــماره  1میتوان
بهصـــورت کلـــی ارزشهایـــی کـــه در معماری ایرانی هویتس ــاز بوده اس ــت را ن ــام برد:
نمود هویت در
معماری

مؤلفههای هویت ملی
ارزشها و
هنجارهای
ملی

میراث
فرهنگی

اسطورهها
و نمادهای
ملی

ویژگیهای
جغرافیایی

باورهای
مذهبی

تکرار الگوهای گذشته

-

*

*

-

-

استفاده از نمادها

مردم واری

*
_
*

_

*
_

-

*
_

پرهیز از
بیهودگی

*

_

_

_

معماری بومی
تزیینات
اصول معماری ایرانی

نیارش
درونگرایی
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*

_

*

*
_
_
_

*
*
_
_
_
_

*
_

*

*

*

*

_

_

*

*

*

*

*

یکـــی از مهمتریـــن عوامـــل هویتدهن ــده در معم ــاری ایران ــی وج ــود سلس ــلهمراتب در
صورتبنـــدی فضاهـــای دسترســـی بوده اس ــت (پا ک ــزاد .)5 ،1386 ،این سلس ــلهمراتب در
شـــریانهای محـــات نقش مهمـــی را ایفا ک ــرده و ای ــن راهها با سلس ــله مراتب ــی از فضاهای
عمومـــی بـــه فضاهـــای خصوصی یعن ــی خانهها متص ــل میش ــدند (توس ــلی.)34 ،1381 ،
کلیـــه موجـــودات عالم مانند حلقـــهای زنجیر یا پل هه ــای نردبان به هم پیوس ــته و بدون طفره
از وجـــود محـــض تا عدم صـــرف در ی ــک سلس ــلهمراتب منظ ــم قرارگرفتهاند و مق ــام هر یک
در این سلســـله بســـتگی بـــه درجه ش ــدت و ضعف مرتب ــه وج ــودی آن دارد (نص ــر،1359 ،
 .)114سلســـلهمراتب فضایـــی از طریق ایجاد متوالی ،قابل تعریف و تبیین میس ــر میباش ــد
(نقیزاده.)297 ،1385 ،
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تصویر شماره  :3سلسلهمراتب عمودی و
افقی ،خانه گرجیها در یزد ،ایران( .راستجو
و همکاران)1393 ،
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خانههـــای ســـنتی ایرانـــی در ســـطح خانوادههـــا حریـــم و حجـــاب داشـــته و درعینح ــال
موقعیتهـــای مناســـبی بـــرای گـــذران آزاد و بیقیدوبند در قســـمت فضای عمومـــی خانه را
فراهـــم آوردهانـــد (فالمکـــی.)133 ،1384 ،
حفـــظ حرمـــت خانـــواده و توجه بـــه اصل محرمیـــت ،از بارزتریـــن تجلیات اصـــول اعتقادی
و فرهنگـــی در معمـــاری و شهرســـازی ایرانی بوده اســـت .بـــه گونهای کـــه در طراحی بناهای
مســـکونی هیچگونه اشـــرافی از همســـایگان متوجه ســـا کنین نیســـت .درعینحال بر روی در
ورودی خانههـــا کوبههـــای متفاوت ،نشـــانگر جنســـیت مراجعه کننده اســـت .شـــکلگیری
فضاهـــای اندرونـــی و بیرونی ،طراحی سلســـلهمراتب فضایـــی ،تعبیه فضایی به نام هش ــتی
در ورودی خانههـــا و عـــدم امـــکان دیـــد فضاهای داخلـــی خانه در بـــدو ورود ،از اثـــرات این
معماری اســـت .مـــردمواری معماری ایـــران و رعایت تناســـب میان اندامهای ســـاختمانی
بـــا اندامهـــای انســـان از دیگر مصادیق حرمت اســـت.

 -13تعادل و هماهنگی
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هماهنگـــی همـــان تنظیـــم انـــواع ارتباطـــات دو یـــا چند شـــی یـــا معنا بـــه گونهای ک ــه منافی
ارزشهـــا و عملکـــرد یکدیگـــر نباشـــند ،میباشـــد (نقـــی زاده .)216 ،1385 ،هماهنگ ــی به
ٔ
کننـــده ویژگیهای یک مجموعـــه متعادل ذکر میگـــردد و ازجمله
همـــراه نظم بهعنـــوان بیان
ٔ
اصولـــی اســـت که رعایـــت و وجـــود آن الزمه یک طـــرح و برنامه موفق میباشـــد و ع ــدهای را
ً
عقیـــده بـــر این اســـت که اصـــوال نظم یعنـــی هماهنگی یک عـــده اعضا (جعفـــری،1358 ،
.)28
معمـاری و شهرسـازی ایرانـی متعـادل اسـت .بـدان مفهـوم کـه بـا شـناخت طراحـان و
ً
ایجادکننـدگان ،از بسـتر طبیعـی آن اوال میـزان جمعیتپذیـری شـهر متناسـب بـا تـوان و
ً
ذخیـره موجـود در طبیعـت تنظیـم میگـردد .ثانیـا توسـعه کالبـدی بناهـا و شـهر بـا اتـکا بـه
ً
مصالـح طبیعـی موجـود در منطقـه انجـام میگرفـت .ثالثـا در معمـاری نیـز تعـادل میـان اجزاء
تشـکیلدهنده فضاهـای معمـاری بهویـژه در نماهـا و احجـام قابـلدرک و شناسـایی اسـت.
در خصـــوص تعـــادل عالمه جعفـــری میگوینـــد« :با نظر بـــه پدیدههـــا و فعالیتهـــای روانی
و رابطـــی کـــه میـــان مجموعـــهای از آنها برقـــرار میشـــود؛ در آن هنـــگام که تعادلـــی منطقی
میـــان قوانیـــن حاکم بـــر آنها بـــه وجود بیایـــد ،با یک شـــهود خاصـــی ،زیبایـــی آن مجموعه
را درک میکنیـــم» (جعفـــری .)238 ،1369 ،یـــک مجموعـــه یـــا کالبد متعـــادل ،مجموعه یا
کالبـــدی اســـت کـــه انتظام آن بر اســـاس رعایـــت اصول عدل انجام شـــده باشـــد (نقی زاده،
.)206 ،1385
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ٔ
تصویر شماره  :4تکرار درونی عناصر خانه
بروجردیهای کاشان ،ایران.
(راستجو و همکاران)1393 ،
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 -14اصل احتراز از کبر و جلوهگری
در معمـــاری ایرانی؛ ســـیمای داخـــل محله ،منظ ــری هماهنگ و متناس ــب را عرضه کرده و
کمتـــر خانـــهای بود کـــه در ارتفاع ،خ ــود را از س ــایر خانههای همس ــایگی متمایز کن ــد .البته
ایـــن مهـــم در ورودی خانههـــا تـــا حد بس ــیاری از این امر مس ــتثنی ب ــوده و هر فض ــای ورودی
در خانههـــای ســـنتی کموبیش معرف موقعی ــت اقتصادی و اجتماعی س ــاکنان آن خانه به
شـــماره میرفته است (ســـلطانزاده.)243 ،1365 ،

 -15اصل وحدت

42

اصـــل وحـــدت بهعنوان تجلـــی تفکر توحیدی مس ــلمین ،ازجمل ــه موضوعاتی اس ــت که در
علـــوم و فنـــون هنرهـــای مختلف مورد توجه مس ــلمین بوده اس ــت (نقی زاده .)1379 ،ش ــهر
ســـنتی در معنـــای عمیقـــی «وحـــدت در کث ــرت» را در خ ــود ج ــای داده و ای ــن اص ــل که از
اصـــول زیربنایـــی معماری و شهرس ــازی ایرانی و بر گفت ــه از اصل اعتقادی اس ــام «توحید»
اســـت ،به نحو چشـــمگیری در شـــهر س ــنتی قابل مش ــاهده اس ــت (رضوی پور و همکاران،

اهمیـــت ایـــن موضوع بـــرای معماری و شـــهر ایرانی  -اســـامی به حدی اســـت کـــه خداوند
تبـــارک و تعالـــی بـــه هنگام قســـم یادکردن به شـــهر مکـــه آن را صفـــت امین یـــاد و میفرماید:
«و هـــذا البلـــد االمیـــن» (ســـوره تیـــن ،آیـــه  )8ترجمـــه :و قســـم بـــه این شـــهر امنوامـــان (نقی
زاده .)40 -4 ،1379 ،خانههایـــی کـــه کالبـــد شـــهر ایرانی اســـامی را شـــکل میدهند مأمن
انســـان و عهـــدهدار تأمیـــن دو دســـته نیـــاز اصلی اوســـت :امنیت جســـمی و امنیـــت روحی
(فیاضانـــوش و همـــکاران.)1387 ،

 .6جلوه وحدت در هنر و معماری اسالمی ()1383؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات مردمی
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 -16اصل امنیت

سمیه اوچیزی ،جمالالدین مهدینژاد
صص 45-33

سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز 1398

 .)1391ایـــن اصـــل بایســـتی در تمامی عناصر معمـــاری ایرانی تجلی و نمـــود یابد و مصداق
ایـــن ویژگی را اینگونه میتوان بیان کرد که در مرکز شـــهر اســـامی ،مســـجد جامـــع قرارگرفته
و همـــراه آن مراکـــز آموزشـــی کـــه بـــا یکدیگر بعـــد معنـــوی و فکری شـــهر را به وجـــود میآورند،
پـــسازآن بعد مادی شـــهر چهـــره مینمایاند ،یعنی بازارهـــای مرکزی و بزرگ و ســـایر بازارهای
کوچـــک و ...درمجمـــوع کلیـــه کاربریهـــا ،یک شـــهر واحـــد را به وجـــود میآورنـــد (بهادری،
.)1392
«در معمـــاری اســـامی نـــه تنها میـــان بناهـــای مختلـــف مذهبـــی و غیرمذهبـــی و تزیینات
موجـــود در آنهـــا وحـــدت و هماهنگـــی مشـــاهده میشـــود ،بلکـــه میـــان انـــواع تزیین ــات و
هنرهـــای گوناگـــون تزیینی به کار رفته در آنهـــا نیز هماهنگی کامل وجـــود دارد ،که ازجمله
آنهـــا وحـــدت و هماهنگی موجـــود بین آیینهکاری ،گچبری و کاشـــیکاری آنها اس ــت که
اســـتادکاران هنرمنـــد ،آنهـــا را بـــا طرحهای دقیق و اســـتادانة هندســـی با هـــم درآمیختهاند
 iهمچنیـــن جلـــوه درخشـــان ایـــن وحـــدت بهویـــژه در مســـاجد و حـــرم امامـــان و امامزادهها
ازلحـــاظ نمادیـــن ،خیرهکننـــده و تأملبرانگیـــز اســـت .ایـــن تزیینـــات فقـــط جنبـــة تزیین ــی
ندارنـــد ،بلکـــه از جنبههـــای کاربـــردی مهمی نیـــز برخوردارنـــد و مکمل یکدیگر میباش ــند.
ً
هنرمنـــد و معمـــار اســـام ،هیچچیـــز را صرفـــا بـــرای زیبایـــی محـــض بـــه کار نمیبـــرد ،بلکه
آنچـــه را که بایســـته و ضروری اســـت ایجاد میکنـــد ،اما آن را زیبـــا ارائه مینمایـــد .منظور از
زیبایی فقط جمال نیســـت ،بلکه بیشـــتر به مفهوم زیبنده بودن و تناســـب داشـــتن اس ــت،
چنانچـــه جهـــان و طبیعـــت نیـــز ایـــن چنیـــن اســـت .بهعنـــوان نمونه ،هـــدف از بـــکار بردن
کاشـــی در بســـیاری از بناها ،پیـــش از آنکه جلـــوه و زیبایی بنای مورد نظر باشـــد ،جنبههای
کاربـــردی آن نیـــز مورد توجه اســـت کـــه ازجملـــه ابعاد کاربـــردی آن موارد زیر اســـت:
1ـ جنبه استحکامبخشی به بنا.
 2ـ جنبة حفاظتی کاشی از خشت خام در مقابل بارندگی ،باد و تابش خورشید.
3ـ ویژگی عایق بودن کاشی در مقابل حرارت ،برودت و صوت» .6
«کل» در کیفیـــت خـــود کـــه محصولـــی از کیفیـــات همـــه اجزا اســـت ،از کیفیـــت یک جزء
تبعیـــت نمیکنـــد ،اگرچـــه کیفیت خاص یک جز هرچنـــد ناچیز هم باشـــد ،در کیفیت کل
دخالـــت و تأثیـــر دارد (جعفـــری .)230 ،1369 ،هر چه اجـــزا از یکنواختی بیشـــتری برخوردار
باشـــد ،زودتـــر در یـــک جمـــع بهصـــورت یـــک کل بـــه چشـــم خواهـــد آمـــد و هرچه ه ــر جز به
ٔ
فاصله
تنهایی کاملتر باشـــد ،مجموعه به مجموعهای نامتجانس شـــبیه خواهد شـــد و کل
بیشـــتری از یک واحـــد همگون پیـــدا میکند (گروتـــر.)1375 ،
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 -17نتیجهگیری
پیدایـــش بحرانهـــا و چالشهایـــی که ام ــروزه باع ــث نگرانی برخ ــی از معم ــاران و طراحان
شـــده ،بیهویتـــی اســـت کـــه معمـــاری ام ــروز را در برگرفت ــه اس ــت؛ ز ی ــرا ناهمگونیهایی در
فرهنـــگ ایرانـــی بـــروز کـــرده کـــه پیامده ــای منف ــی آن در معم ــاری و حت ــی زندگی ف ــردی و
اجتماعـــی ایرانیـــان نمـــود یافتـــه اس ــت و ب ــه نظر میرس ــد هم ــه ای ــن مصادیق به نح ــوی با
نبـــود مؤلفههای هویت ایرانی در ارتباط باش ــد .مش ــکالتی مانند گسس ــت بی ــن ارزشهای
معمـــاری گذشـــته و امـــروز ،تعـــارض بی ــن س ــنتگرایی و تجددگرای ــی ،ســـردرگمی می ــان
ارزشهای ملی و مذهبی جامعه گذش ــته بافرهنگ وارداتی امروزی ،س ــردرگمی معماران در
میـــان تنوع هویت و غربزدگی برخی از طراحان ،ش ــکاف بین روش ــنفکران و دانش ــگاهیان
با عامـــة مردم.
بیشـــک بـــا تغییـــر ســـبک زندگی نمیت ــوان تمام ــی قالب معم ــاری گذش ــته را تک ــرار کرد و
ایـــن تکـــرار صحیح نیســـت اما میت ــوان بس ــیاری از اصول معتب ــر آن را در خان هه ــای مدرن
امـــروزی پیـــاده ســـاخت .بهرهگیـــری صحی ــح از معماری گذش ــته بای ــد آموزش داده ش ــود و
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بـــا این همه قدمت و پیشـــینه نباشـــیم.
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