معناشناسی ماهیت نگارههای معماری سنتی و تأثیر هویّتی آن در جهانی شدن شهر یزد
(مورد مطالعاتی  :خانه ملکزاده)
چکیده
بافتهای تاریخی شهرهای ایرانی -اسالمی با ارزش کالبدی و فرهنگی نهفته در خود ،از هویت شهری باالیی برخوردار
هستند .شهر یزد از جمله شهرهای است که از بافت تاریخی و معماری منحصر به فردی برخوردار است .بازشناسی
نگارههای موجود در معماری آن میتواند بخشی از این هویت تاریخی را معرفی کند .در همین راستا ،پژوهش حاضر
که از نوع تحقیقات کیفی و توصیفی است و در آن از مطالعات اسنادی بهره گرفته شده ،با روشی پیماشی تالش دارد
تا با استناد به دو رویکرد "دید مکانی" (هستیشناسی) و "معنای مکان" (پدیدارشناسی) محیط زیسته را در جهانی
شدن شهر یزد و خاصه نمونه مورد مطالعه پژوهش ،خانه ملکزاده مورد کنکاش قرار داده و هر بخش را با عناصر
هویتسازی که معماری به فرد منتقل میکند ،تبیین و ارزیابی نماید؛ در حقیقت محقق از میان نیازهای روانشناختی،
دو نیاز "ابراز وجود" و "احراز وجود" را مورد تاکید قرار داده و تالش دارد تا با روش «تئوری برخاسته از زمینه» ،به
شناسایی معیارهای خانههای سنتی یزد در پاسخگویی به این نیازها بپردازد .نتیجه حاصل نشان میدهد ،تأثیری که
عناصر هویتساز معماری ایرانی ـ اسالمی در غالب خانههای سنتی در بافتهای تاریخی بر جهانی شدن شهر یزد
میگذارد ،در جستجوی هستیشناسی و شناختشناسی در هویت و فرهنگ شهر است.
اهداف پژوهش:
.1تبیین و بررسی مؤلفههای هویتدهنده به معماری سنتی شهر یزد و جستجوی عناصر موثر آن در جهانی شدن این
شهر.
.2ارائه راهکاری برای زدودن بحرانهای ایجاد شده در معماری خانههای معاصر شهر یزد.
سؤاالت پژوهش:
 .1طرحوارههای معماری سنتی شهر یزد چه نقشی در ماهیت این شهر و ثبت میراث فرهنگی جهان دارند؟
.2چگونه میتوان با استناد به طرحوارههای معماری سنتی یزد بحران هویتی ـ فرهنگی ایجاد شده در خانههای معاصر
این شهر را در ردایی مدرن برطرف نمود؟
کلیدواژهها :معماری سنتی ،هویت ،معناشناسی ،خانه ملکزاده ،نگاره.

مقدمه
جامعهشناسان و بهویژه انسانشناسان همواره بر این نکته تاکید میکنند که مکانها ،مناطق و سرزمینها برای مردم
بسیار با اهمیت هستند؛ زیرا از توانایی هویتسازی باالیی برخوردار بوده و عناصر و اجزای اصلی هویت را تأمین میکند
مطالعات پیرامون عرصهها ،پدیدهها و عناصر شهری گذشته همواره برای هویت بخشیدن به ساختار شهرهای کنونی
الزم بوده و نشانه همدلی با شهرسازی و معماری گذشته میباشد؛ این در حالی است که در جوامع سنتی برخالف
جوامع مدرن ،بحران هویت وجود نداشته و در واقع در این جوامع ،فضا کامالا وابسته به مکان بوده و از اینرو با مکان
انطباق دارد و با عالئم و نشانههای مکان پر میشود" .گیدنز" در این رابطه به زیبایی عنوان میکند که  :در چنین
جوامعی فضا از مکان جدا نبوده و زمان و فضا در بستر مکان به یکدیگر پیوند میخورد (حجازی و افالطونیان:1394 ،
 .)169شهرسازی معاصر ایران در تعامل بین باور سنتی و دیدگاه وارداتی قرار داشته و این بیهویتی در معماری ،خود
را بیشتر نمایان میسازد .لذا هویت و شخصیت شهر زمانی معنا مییابد که شاخصهای خاص شهر نمود یابند.
شاخصهایی که ریشه در مکان و زمان داشته و با سنت ،عقاید ،کالبد و بهطور کلی دانش و فرهنگ جامعه پیوند خورده
باشند (مومنی و همکاران .)15 :1399 ،این در حالی است که عناصر و پدیدههای موجود در فضای پویای ایرانی و
کنش متقابل که جز با حضور انسان بروز نمییافت ،تنها با استدالل ،خردانگاری و پرتوهای نور در زمان حال میسر
نبوده و درک صحیح اعتماد به زمینه تاریخی وظیفه وجودی سنت را در سرلوحه کار دارد؛ سنتی که قبل از بودن
انسان جاری بود ،نمیتوانست مستقل از فضا عمل نموده و فضایی که متعلق به زمان دیگری است ،تفسیر به ذات آن
در زمان حال میسر نمیشد .چراکه ارتباط فضا و زمان که انسان سازنده هر دوی آنها است با متغیر انسان تغییر
مییابد و رسیدن به الگوی ساماندهی فضایی در هر دوره زمانی منوط به همان دوره بوده و تعریف آن در پیش یا پس
تغییر میکند .این در حالی است که در شهری تاریخی مانند یزد درک عناصر و پدیدهها و حس وحدت بدون حضور
تکنولوژی و تفسیر در تطبیق با سنت باعث جاری شدن معرفت میگردد و ایجاد الگوی مناسب ،در تلفیق دانش و هنر
در دوره پسا ساختارگرایی باعث هویتمندی فضاها میشود الزمه ایجاد این الگو و تبعیت از آن برای جلوگیری از گنگ
بودن گذشته ،فضای معنوی ایرانی برای آیندگان است .محقق در این پژوهش با مطالعه رابطه عناصر هویتساز میان
انسان و مکان از زاویه تبیین ماهیت طرحوارههای معماری سنتی ،ابتدا به بررسی نسبت و روند شکلگیری این رابطه
در طی زمان میپردازد و سپس چگونگی استفاده از این رابطه در فرآیند جهانی شدن شهر یزد را کنکاش میکند .الزم
به ذکر است ،در اینجا ،معناکاوی ماهیت طرحوارههای معماری سنتی شهر یزد در نقش "متغیر مستقل" عمل نموده
و به عنوان علت بر سایر متغیرهای موجود اثرگذار است؛ همچنین است تأثیر هویتی آن در جهان شدن این شهر که
نقش "متغیر وابسته" را در این پژوهش داراست و در رَدای معلول از متغیر مستقل تأثیر مستقیم میگیرد .بنابراین
پرسش اساسی این تحقیق را میتوان بر این اساس استوار نمود :چگونه طرحوارههای معماری سنتی شهر یزد توانستند
بر ماهیت این شهر اثر گذاشته و این شهر را به ثبت میراث فرهنگی جهان برسانند؟
بهعبارتی دیگر فرضیه مستند در پژوهش پیشرو بر این پایه استوار شده است:

بهنظر میرسد ،طرحوارههای بهکار گرفته شده در معماری سنتی و بومی یزد ،بر ماهیت این شهر جهت ثبت در میراث
فرهنگی جهان تاثیر مستقیم گذاشتهاند.
بررسی پیشینه پژوهش حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است .پژوهش
پیشرو بر اساس نوع داده تحقیقی کیفی بوده و به صورت پیمایشی و اسنادی اطالعات آن گردآوری گردیده است .لذا
در این پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی به بررسی مقوله هویت در شهر یزد پرداخته شده و خانه ملکزاده به
عنوان نمونه موردی از لحاظ مؤلفههای هویتی بهویژه هویت کالبدی آن در قالب یکی از بناهای تاریخی در یک شهر
قدیمی ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است و بدینسان مقوله "هویت" و تأثیر آن در جهانی شدن سیمای یک شهر
مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نتیجهگیری

هویت و ساماندهی بصری در نگاره خانههای بومی و سنتی یزد از ویژگیهای بارز معماری ایران به حساب میآید که
ریشههایی عمیق در مبانی و اصول فرهنگی ـ اجتماعی این سرزمین برجای گذاشته و به عنوان یک اصل در معماری
ایرانی پذیرفته شده است .برخی از تحلیلگران معماری ایرانی بر این باورند که شکلگیری این طرحوارهها در معماری
صرفا به دالیل اقلیمی خاص منطقه بوده است .اما اگر نیک بنگریم در میبابیم که توجه به مسائل درونی و باطنی
درونگرایی بر اساس فرهنگ ،سبک زندگی ،آداب و رسوم و جهانبینی خاصی که ایرانیان بر آن پایبند بودهاند ،شکل
گرفته و البته همراه با مسائل محیطی و جغرافیایی به تکامل رسیده است .به هرحال ارزش نهادن به زندگی شخصی و
حرمت نهادن به آن ،خانههای ایرانی را در گذشته به دانههایی درونگرا مبدل ساخته و حیاط مرکزی را به عنصری
شاخص و نقطه عطف در معماری این خانهها تبدیل نموده و در واقع این عناصر ،درونگرایی را به معنا و مفهومی پایدار
در معماری ایرانی مبدل ساختهاند .اما آنچه در این تحقیق مهم مینمایاند ،با وجود آنکه معماری بومیساز در طی
هزاران سال در سرتاسر این مرز و بوم وجود داشته و شکل گرفته ،معماران سنتی ما با خلق نگارههای گوناگون ،وجه
مشترکی با هم داشتهاند و این وجه مشترک پیامی مشترک را برای همه به یکسان به همراه داشته است و آن نقش
کلیدی "هویت معماری ایران" است که برای باززندهسازی مجدد فرهنگ معماری کشور نقش مهمی را ایفا خواهد
نمود.
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