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  فرهنگ شهري و شهرسازي

  چکیده 

ترین ترین و در عین حال ملموسبی شک معماري و شهرسازي به عنوان یکی از پیچیده

ترین علوم انسانی از دیر باز مورد عنایت و توجه متخصصین و طراحان در و ضروري

  . سراسر گیتی بوده است

جامعه بارزترین و  هايهاي انسانی و دگرگونیهمواره تحوالت ایجاد شده در فرهنگ

هاي خود در سیماي شهرها و بناهاي شهري نمایان خواهند ساخت ترین جلوهمهم

توان معماري را به عنوان علمی مجزا بررسی کرد و مورد تجزیه و تحلیل بنابراین نمی

هایی از فرهنگ غنی و هنرهاي در این مقاله تالشی در جهت شناساندن گوشه. قرار داد

و مقایسه آن با سایر نقاط جهان صورت گرفته و در کنار آن تفکر و  سنتی در ایران

تحلیلی در زمینه دالیل ایجاد گسست فرهنگی در کشورمان و تأثیرات آن بر معماري و 

طراحی شهري روز ایران نیز به عمل آمده است امید که بتوان راهکاري مناسب براي 

و طراحی معماري و به تبع آن  رجوع دوباره به فرهنگ غنی ایران در ساخت بناها

  . شهرسازي اندیشید
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  مقدمه ) 1

ترین ترین و در عین حال ملموسبی شک معماري و شهرسازي به عنوان یکی از پیچیده

ترین علوم انسانی از دیرباز مورد عنایت و توجه متخصصین و طراحان در و ضروري

  . سراسر گیتی بوده است

هاي جامعه بارزترین و هاي انسانی و دگرگونیهنگهمواره تحوالت ایجاد شده در فر

هاي خود در سیماي شهرها و بناهاي شهري نمایان خواهند ساخت ترین جلونهمهم

توان معماري را به عنوان علمی مجزا بررسی کرد و مورد تجزیه و تحلیل بنابراین نمی

گ غنی و هنرهاي هایی از فرهنقرار داد در این مقاله تالشی در جهت شناساندن گوشه

سنتی در ایران و مقایسه آن با سایر نقاط جهان صورت گرفته و در کنار آن تفکر و 

تحلیلی در زمینه دالیل ایجاد گسست فرهنگی در کشورمان و تأثیرات آن بر معماري و 

طراحی شهري روز ایران نیز به عمل آمده است امید که بتوان راهکاري مناسب براي 

رهنگ غنی ایران در ساخت بناها و طراحی معماري و به تبع آن رجوع دوباره به ف

  . شهرسازي اندیشید

  معماري بستر فرهنگ جهانی ) 2

معماري همواره به عنوان بستر فرهنگ جهانی مطرح بوده است، این هنر واالي انسانی با 

و از دیرباز خالق آثار زیبا ... ترکیب مناسب خود با علم هندسه، ریاضیات، نجوم و 

  . ماندگاري در اقصی نقاط گیتی شده است
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هاي فرهنگ، جامعه شناسی، سیاست، توان به معماري به عنوان علمی جدا از مقولهنما

نگریست زیرا این هنر متعالی که همواره در طول تاریخ، به ید ... اقتصاد، روانشناسی و 

به ما رسیده است تواناي معماران برجسته و فرهیخته، دست به دست و سینه به سینه 

  . زیباترین تجلی و انعکاس فرهنگ و سنت در هر دوره تاریخی بوده است

ادوار مختلف نداریم زیرا بهترین ... دیگر نیازي به بررسی تاریخ و جامعه شناسی و 

ها کامالً در سیماي معماري هر منطقه و دیار هاي فرهنگ انسانی در همه زمینهجلوه

  . منعکس است

کشد معماري ایران که لقب اولین تمدن و امپراتوري عظیم جهان را یدك می در کشور ما

ي آثار بشري، الگو و سمبلی از تلفیق هنر و استعداد و ذوق جلوه ترینبه عنوان عالی

  . معماران ایرانی با فرهنگ و سنت و علوم زمان خود بوده است

  دالیل ایجاد اهرام ثالثنه در مصر ) 3

نوع دست بشر بودند مکان یابی و شکل گیري این بناهاي عظیم از هاي مصاهرام کوه

زوایاي مختلف قابل پیگیري و تعمق بیشتر است، تفکرات فلسفی و عرفانی مردمان مصر 

در آن زمان و اعتقاد به زندگی و بقاي پس از مرگ خالق بسیاري از آثار تمدنی در این 

  . کشور باستانی بوده است

ی معنوي به جاي زندگی مادي منشا پیدایش معابد و مقابر متعددي ثعنایت مردم به زندگ

گشت که مهم ترین آنها اهرام ثالثه بودند و فراعنه با تکیه زدن بر قدرت و ادعاي خدایی، 
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هایی براي زندگی جاودانه خود بسیج کردند که این انرژي عظیم نیرویی براي ایجاد مقبره

اه، جابجا کرده و بر روي هم نهادند؛ در واقع پیش از کیلومترها رها سنگ عظیم را میلیون

هر چیز فلسفه پدید آمدن اهرام به باورها و فرهنگ و سنن اجتماعی دیرین این کشور 

کرد تفکر دیگري در مصر نیز در محل قرار گیري مقابر نقش مهمی را ایفا می. گرددبازمی

روي مردم داشت؛ بدون شناخت و آن اینکه، شرق رود نیل مربوط به زندگی معنوي و اخ

هاي سایت براي درك دلیل آن کاري بیهوده و آگاهی به این فلسفه، مکان یابی و تحلیل

  . است

تقدس فرم کوه به عنوان سمبل پایداري و نیروهاي حیات بخش اختصاص به تمدن مصر 

 گشتهاي کهن بناهایی با شکل کوه مقدس بنا میو اهرام ندارد در بسیار از تمدن

ها معابدي بودند به شکل پلکانی ایجاد در تمدن ایران زیگورات) و 2و  1(تصاویر شماره 

گشته و دورنمایی مانند کوه داشتند در نقاط دیگر جهان باستان در تمدن اینکاها و مایاها 

هاي باال رونده در آمریکاي مرکزي و جنوبی و حتی در چین و هند نیز بناهایی با فرم

د مصالح و مواد ساختمانی در دست طراحان وسایلی براي رسیدن به گشتنایجاد می

اهداف واال و مقدسی بودند به عبارت بهتر بدون وجود یک فرهنگ و تفکر قوي هیچ بناي 

 . آمدعظیمی بوجود نمی
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  ها زیگورات -3تصویر   معابد مایاها  -2تصویر     ثالثه  اهرام -1تصویر 

  د در سیماي شهرها نقش مذهب، سیاست و اقتصا - 4

مذهب، سیاست و اقتصاد نیز در دگرگونی سیماي شهرها و بناهاي شهري نقش مهمی 

در کشورهایی که از پیشینه فرهنگی غنی و قدرت سیاسی و اقتصادي داشتند، هرگز 

باالیی برخوردار نبودند بناي مهمی به یادگار نمانده است؛ هر زمانی که خورشید 

کرد به سرعت معماري آن دیار و اقلیم نیز به زوال نزدیک میامپراتوري بزرگی غروب 

  . گرفتاي میگشت و با قوام دوباره حکومت، شهرسازي و معماري هم جان دوبارهمی

هاي مختلف دنیا ها و امپراتوريدر کشورهایی مانند ایران که مرتباً آماج حمالت قوم

هاي مختلف معماري مشاهده ي دورهي بناهابودند ما تأثیرات این نبردها را در چهره

ها، دلیلی مناسب توان بدون شناسایی و اطالع یافتن از این دگرگونینمائیم؛ گویی نمیمی

  . ها در ادوار گذشته کشورمان یافتبراي تغییرات سیماي ساختمان

اي سمبلیک براي بسیاري از تحوالت معماري هاي کهن، نیر دستاویز و پایهمذهب و آئین

توان هاي کهن ایرانی را در پیدایش بناها میهرسازي جهان بوده است؛ تأثیرات آئینو ش
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هر کدام به ... هاي اخیر ردیابی و دنبال نمود کیش مهرپرستی، زرتشت، اسالم و با قرن

به عنوان مثال با طلوع خورشید . اندنوبه خود تحوالتی در معماري ایران ایجاد کرده

ري از هنرها و روسمات رایج از میان رفت یا خود را با فلسفه اسالم در کشورمان بسیا

اسالمی هماهنگ ساخت و نام و راستایی جدید یافت هنرهاي مجلل ساسانی با و تفکرات 

فرهنگ سادگی و بی پیرایگی مسلمانان منافات داشت مجسمه سازي، حجاري، نقاشی 

اي که به طور شتند به گونهو حتی موسیقی دستخوش تحوالت جدید گ) رئالیسم(واقع گرا 

کلی هنرهاي اسالمی در قالب جدیدي به حیات و پیشرفت خود ادامه دارند و در 

  : ها نیز استفاده گشتندساختمان

  هاي اسلیمی و انتزاعی فرم) الف

  گره چینی ) ب

 ) 6و  5و  4تصاویر (خطاطی ) ج

  
  خط بنایی  - 6صویر ت     گره چینی  - 5تصویر         هاي اسلیمی فرم -4تصویر 
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بر خالف اکثر ادیان، کشیدن تمثال خداوند و یا هر گونه تصویر مادي از وي در اسالم 

به این جهت مسلمین سعی . باشدنهی شده و همچنین تقلید کردند از کار خداوند جایز نمی

ره برده و استفاده کنند که به کار بردن آنها منافاتی با کردند از مضامین و اشکالی به

هاي انتزاعی که ملهم از طبیعت هستند تقریباً در ها و فرمدین آنها نداشته باشد شکل

تمامی تزئینات اسالمی از معماري گرفته تا تذهیب و منبت کاري، حجاري و نقاشی 

ده هستند زمینه این هنر در ها به صورت نمادین، سمبلیک و ساطرح. شودمشاهده می

  . دوره ساسانی وجود داشت ولی اوج کمال و شکوفایی آن مربوط به زمان اسالم است

اي زیبا با تحوالت بزرگ آئینی ایران بعد از ترین هنر انسانی هم به گونهمعماري پیچیده

م در معمار اسالمی با بهره گیري از اصول دین مبین اسال: اسالم خود را هماهنگ ساخت

کرد و به سرعت کمال سادگی و با حداقل تزئینات زیبایی فرم و رنگ را به بیننده هدیه می

اي که کاشی کاري هنر کهن هنرهاي مختلف را با خود همراستا و ترکیب کرد به گونه

ها و هایی زیبا مانند مقرنسها و طرحایرانی با تلفیقیس زیبا با خطوط بنایی و اسلیمی فرم

 ) 8و  7تصویر شماره . (اي جاودان بخشیدها را جلوهها ساختمانها و معرققاب بندي
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  مقرنس  - 8تصویر              معرق  -7تصویر               

  مردم واري  - 5

اي باستانی دارد؛ معماري مردم واري از خصوصیات معماري اسالمی است که ریشه

به عنوان اصلی مکهم در ذهن براي مردم و توجه به مخاطب براي طراحی ساختمان 

تناسبات و . هاي زیبا و ماندگار منجر شدمعمار ایرانی به ساخت و ایجاد بسیاري از طرح

کردند و در کنار عنایت به مقیاس انسانی در شهرسازي و مکعماري نقش مهمی ایفا می

ز به این مسائل توجه به بهره گیري از مصالح بوم آورد و هماهنگی با طبیعت اطراف نی

زیبایی بناها و شهرها افزودند بدین گونه فضاهایی ایجاد گشتند که در شان انسانی که از 

ي فضاها را تنظیم و به گرفت بودند، تناسبات طالیی ایرانی، ابعاد و اندازهآن بهره می

  . ساختندبهترین وجه ممکن نمایان می

  هاي انسانی دلیل جاودانگی فرهنگ - 6

هاي انسانی سبب شده است که در طول تاریخ همواره به رهنگسیال بودن جریان ف

در ایران حتی با تحول . حیات خود در راستاهاي متعدد فرهنگی و سنتی ادامه دهند

ها، هنرها و رسوم سنتی زرتشت عظیمی که با ظهور اسالم به وجود آمد بسیاري از آئین

  . د استفاده قرار گرفتندکه با دین اسالم همراستا بودند با اندك تغییراتی مور

دهنه در پل اهللا وردیخان  33به عنوان نمونه برخی محققین برجسته ایرانی دلیل ایجاد 

دانند اصفهان، که در دوره صفوي ایجاد گشت، را یک تفکر دیرین و چند هزار ساله می
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حال این سوال پیش . که از سی و سه ثواب براي سعادتمند شدن شخص نام برده است

ید که چرا در بنا کردن یک پل از این فلسفه استفاده شده است؟ جواب این پرسش هم آمی

هاي بیشتر بدست خواهد آمد در دین زرتشت براي مومنین و پاکان با تحقیق و بررسی

پلی براي رسیدن به بهشت تصویر گشته است که این بناي مادي در واقع نمادي از همان 

آید نتیجه و دستاوردي که از این تفاسیر بدست می) 9تصویر شماره (پل معنوي است 

هاي خود را در معماري ادوار مختلف آشکار آن است که فرهنگ غنی ما بهترین جلوه

 .ساخته است

  
 )سی و سه پل(پل اهللا وردي خوان اصفهان  -9تصویر 

  

 آمد گسستی در پیشرفتها و سنن پدید میحتی تحوالت عظیمی که در نتیجه تغییرآئین

  . مداوم فرهنگ و تمدن ایران ایجاد نکرده است

  انحطاط معماري ایران  - 7
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ي علوم زمان خود از جمله هایی چند بعدي بودند که به همهمعماران گذشته ما انسان

ریاضیات، هندسه، نجوم، طب و ساختمان سازي تسلط داشتند و بالتبع از همه دانش 

کردند؛ این ها باشد استفاده میانسان خود در جهت ایجاد بنایی که شایسته زندگی

بزرگان همواره به این نکته توجه داشتند که معماري و ساختمان سازي باید مطابق با 

  و .هاي غنی ایران زمین باشدهویت و سنت

از همان زمانی که معماري جدا از فرهنگ و سنت جامعه و کشوري بررسی و اجرا «

  » .گردد انحطاط معماري آغاز خواهد شد

در کشور ما نیز متأسفانه با آن همه سوابق درخشان فرهنگی، انحطاط در معماري 

مصادف با شروع انقالب سنعتی در غرب آغاز گشت؛ تبادل فرهنگی بین ایران و غرب و 

هاي غربی در جامعه تأثیراتخود را در همه شئون به نحو نامطلوبی به جاي تقلید سبک

ترین هنر انسانی هم اثرات خود را عیان ، این ظریفاي که بر معماريگذاشت به گونه

  . ساخت

ایران دچار گسست فرهنگی گردید و پیشرفت سلسله مراتبی هنر ساختمان معماري 

سازي کشورمان، دستخوش تغییرات و زوال تدریجی شد که این جدایی سنت و فرهنگ 

. ایران گشته استاز معماري تا به امروز باعث انحراف و انحطاط معماري و شهرسازي 

مشخصاً از دوره قاجار بود که با گسترش تبادالت فرهنگی با غرب و ورود صنعت که 

  . هاي تقلیدي در سیماي شهرها نمایان گشتمنشا غربی داشت سبک
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در مکعماري امروز ایران باید به دنبال راهکاري براي پیوند دوباره و تلفیق فرخنده این 

و و علوم نوین و معدن ساختمان از سوي دیگر بود؛ تا هنر با فرهنگ و سنت از یک س

یگر بار نه تنها فن و تکنولوژي بلکه زیباي و هنر جایگاه خود را در معماري بدست 

  . آوردند

  هماهنگی و سازگاري معماري و طبیعت  - 8

اي که همیشه ذهن پویاي معمار ایرانی هماهنگی و سازگاري معماري و طبیعت دیگر نکته

ود معطوف داشته است؛ ساختمان در کنار طبیعت نه ساختمان به جاي طبیعت و را به خ

تلفیقی از انسان، طبیعت و معماري ما را به سوي آن مدینه فاضله و هنر عرفانی گذشته 

  . سوق خواهد داد

دوران نوین بعد از انقالب صنعتی، به  با وجود همه مزایا و محاسن صنعت، این پدیده

. طبیعی و طراوت معماري و به تبع آن شهرسازي جهان را گرفت هايسرعت زیبایی

  . جایگزینی آهن و سیمان به جاي فضاي سبز ساختار زیباي شهر را از میان برد

هاي عظیم بدون در نظر گرفتن طبیعت مانند قارچ از زمین هاي وسیع و ساختمانخیابان

محیط زیست را دو چندان  هاي صوتی وروئیدند و ماشین آالت و کارخانجات، آلودگی

ها و ها و طراحان شهري خطري که انساندر این زمان بود که به ناگاه تئوریسین. کردند

  . کرد را حس کرده و به فکر چاره افتادندمحیط دلنشین شهرها را تهدید می
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هاي آن نگرشی متفاوت و جدید گردیده در شهرسازي نوین دوباره به طبیعت و زیبایی

اند و به هاي مناسب انسانی دوباره در شهرها اهمیت و اعتبار خاص را یافتهساست؛ مقیا

اي مناسب عنایت و توجه ارزش طراحی فضاهاي سبز کافی و مناسب در شهرها به گونه

  . خاص شده است

  خالصه و نتیجه گیري  - 9

نت هر شهر زیبا، متشکل از بناهاي زیبا در کنار طبیعت دلنواز و متناسب با فرهنگ و س

، )دهکده جهانی(منطقه باعث خواهد گشت تا در کنار پیوستگی روز افزون جهانی 

معماري هر نقطه از جهان، به عنوان میراث تمدن بشري در هر دیار اصالت و هویت 

  . خاص خود را دارا باشد

اصالت و هویتی مه در روح هر اثر معماري نمایان است در واقع روحی است که معمار و 

دمد؛ بنابراین این طراح است اي به نام ساختمان میي آن در کالبد بیان مجسمهسازنده

، فنی، روانشناسی و زیبایی شناسی باید به که عالوه بر توجه به مسائل عملکردي

  مسائلی واالتر نیز نگاهی دیگر گونه داشته باشد، مسائلی چون فرهن

هاي واالي انسانی همه باید زشف سنت، عرفان و فلسفه، اصالت و هویت هر دیار و ار

ها و شهرها و قوانین شهرسازي لحاظ گردند تا معماري و در طراحی ساختمان

  . شهرسازي ما دوباره به همان بالندگی و جالل جاودانه خود بازگردد

  


