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 چکیده:

 جغرافیای،  فرهنگی های ویژگیمعماری بومی هر سرزمینی بر 

،شناخت معماری بومی دارد تاکید منطقه خاص یک اقلیمی و

فرهنگ و تمدن جامعه میباشد.بنابراین نقش مهمی نمایانگر 

برای حفظ فرهنگ وتمدن و ترویج آن به آیندگان ایفا 

میکند.در این مقاله سعی داریم تابا روش تحلیلی توصیفی 

به بررسی شناخت ومعرفی معماری بومی وتاثیر آن بر حفظ 

 فرهنگ بپردازیم.

Vernacular Architecture of the characteristics of each territorial culture, geography and 

climate of a particular region, recognizing the important role Mybashd.bnabrayn vernacular 

architecture reflects the culture of the society to preserve and promote the culture and 

civilization of the future. In this article we try to play Taba method descriptive analysis of the 

impact on the preservation of indigenous knowledge of architecture and introducing a culture 

of respect. 
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 مهمقد

می شود که توجه به ویژگیهای هنر معماری ایرانی تصور 

،استفاده از نشانه ها و نمادهای موجود در آن و نیز توجه 

معماری روز جامعه می تواند در طراحی موثر بوده و موجب 

احراز هویت بنا و ارتقاء و کیفیت زیبایی شناختی آن  می 

مختصر موضوعاتی گردد. در این راستا الزم است به بازشناسی 

چون مردم،فرهنگ،پیشینه تمدن،هویت،هویت مندی فضا ،تبادل 

فرهنگی مردم،شهرنشینی،سنت ها و ارزشها،جنبش های 

اجتماعی،فضاهای شهری گذشته و امروز ، ویژگی های عام و 

 خاص فضای جمعی و ...پرداخته شود.



اغلب ساخت وسازها اغلب آثارمعماری تحت تاثیر  امروزه

باشد و شاید خارج از مرز  میمورد مطالبه روز ویژگیهای

های کشور باشد.این روند می تواند آسیبی جدی به هویت های 

فرهنگی جامعه وارد نماید.تصور آنست که معماری به عنوان 

یک شاخصه فرهنگی می تواند گویای ارزشهای اجتماعی و 

وهویتی مرز و بوم باشدوبرای رسیدن به وضعیتی که فرهنگی 

ن کیفیت های مورد مطالبه را در جهت احراز هویت در بتوا

فراهم وضرورت توجه به معماری بومی احساس می بناهای جدید

 و ایرانی معماری هنر ویژگیهای شده مطرح فرضیه در گردد.

 جمله از ایرانی معماری نمادهای و ها نشانه از استفاده

 دیگر سوی ودر شوند می محسوب فرضیه مستقل متغییرهای

 به معماری شناختی زیبایی کیفیت ارتقاء و هویت احراز

 .گردد می تلقی وابسته متغییر عنوان

 روش تحقیق

شیوه تحقیق این مقاله توصیفی تحلیلی میباشد و کسب 

با استفاده از مطالعه منابع کتابخانه ای و نیز اطالعات 

خواهد  تحقیق میدانی اطالعات جمع آوری شده تحلیل و بررسی

این فرآیند برخی  واژگان تاثیر گذار بر فرهنگ و شد.در 

انتخاب گردید و مورد  معماری ونقش اساسی شان بر یکدیگر

 بررسی قرار می گیرد.

  معماری

معماری یک مقوله فرهنگی است بنابراین بایستی نقش خود را 

در ارتباط با ارتقاء و حفظ سنت وآدابی که شناخته شده و 

 انتظار جامعه است بازی کند .مورد تایید و قابل 

معماری هر سرزمینی می تواند گویای خورده فرهنگهای آن 

سرزمین باشد.برای ورود به این مقوله و بررسی معماری 

بومی ضرورت پرداختن به فرهنگ به نظریاتی که در ارتباط 

با فرهنگ و معماری به رابطه ی معماری با فرهنگ به 

ارد.با توجه به دالیل ذکر تاریخچه معماری بومی ضرورت د

شده مواردی که در این فصل بدان پرداخته می شود شامل 

 عنوان های زیر است:

فرهنگ،تاثیرات فرهنگ در معماری،معماری بومی،رابطه 

 معماری بومی و فرهنگ

 فرهنگ

 از عمدتا   که جامعه یك سنن و باورها، عقاید، آداب مجموعه

 تاثیر تحت را درون نیز امر بدو در و شده منبعث درون

 اساسی گرایش. آورند می وجود به را فرهنگ، دهند می قرار



 زیر طلبی کمال. فرهنگهاست شالوده ریز پایه طلبی کمال

 آن نظری و فکری مبانی و ساخته را فرهنگی بینی جهان بنای

 به اقدام خود نوبه به مبانی این و. میکند تنظیم را

 که نمایند می جوامع عرصه در قوالبی و کالبدها ارایه

، هنر، ادبیات. آیند می شمار به ساختها زیر آن از نمودی

 روح یافتن تبلور مجاری جمله از...  و سنت،  عرف، مذاهب

 و هنر ما صحبت روی میان این از و میباشد جامعه یك فرهنگ

 یکی عنوان به برمعماری تکیه آن گانه هفت ارکان میان در

 به انسان نیاز آوردن بر درعین که محورهایی ترین عمده از

 برقرار فرهنگ با تنگاتنگ ای رابطه مصنوع محیط و پناه سر

 درک با تنها معماری و محیط شناخت.  میباشد، میسازد

 و. است پذیر امکان پیرامونش دنیای در انسان های فعالیت

 درون در انسانی ای انگاره ایجاد توان می را معماری هدف

 معماری که بپذیریم اگر بنابراین.دانست کالبدی شکل

 ابعاد تمام با زندگی.است بشری زندگی کالبدی بازتاب

 باید ها ارزش کلی طور به و اعتقادات،باورها،نیازها

 رابطه بی تواند نمی ما فردای و امروز معماری که دریابیم

 [1] . باشد فرهنگمان و گذشته معماری با

 تاثیرات فرهنگ در معماری

رابطه ی فرهنگ و معماری ،ابتدا به رابطه ی فضا برای درک 

و فرهنگ اشاره می کنیم.فضا نیز همچون فرهنگ دارای ساختی 

اجتماعی است که در جریان شکل دهی به تصور  مردم از 

خودشان ساخته می شود.فضا در تقویت وتحول فرهنگی نقش 

اساسی دارد،زیرا الگوهای رفتاری مورد انتظار در داخل 

ص ،ارزش های فرهنگی خاصی را منعکس می سازد. این فضای خا

تعریف ، داللت بر ساخت فضایی ذهنی دارد. تاثیر پذیری از 

فضای ذهنی، در محدوده ی فضای عینی و کالبدی ، قابل درک 

می شود. معماری ،عمل سازماندهی فضای ذهنی و عینی ، به 

 صورت در هم پیوسته است.

 فضای معماری موثر است:فرهنگ از دو راه بر شکل گیری 
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 ساماندهی عملکردی و سلسله مراتب فضایی می شود.
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کالبدی سمبلها ، کهن الگو ها و استعاره ها که باعث 

 خلق معنا در فضای معماری می شود.
.  هاست فضا گیری شکل چگونگی پاسخگوی هجامع هر فرهنگ

 صورت گوناگونی های راه از معماری فضاهای در فرهنگ حضور

 عناصر شکل به آن حضور به توان می نمونه برای که گیرد می

 خاص های ترکیب یا حجمی های ترکیب،  تزئینات،  ها نقش، 

 .  کرد اشاره پالن در

 دوره آن معماری در تاریخی مختلف های دوره در ها فرهنگ

 فرهنگ از جزئی عنوان به بنایی هر.  بود خواهد اثرگذار



 از را ذهنی اندیشه این که دارد را وظیفه این معماری

 نمودی ترتیب این به و،  بخشد عینیت خود ظاهری فرم طریق

 که تعریفی دیدگاه این از،  فرهنگ سنجش برای بود خواهد

 در.  است درك قابل دارد معماری مورد در موالین هانس

 مقدار و ساختمان استحکام میزان به تنها معماری حقیقت

 فرهنگی نیاز اصل در معماری،  ندارد بستگی آهن و سیمان

 گذشته سنتی و قدیمی معماری تعریف همان این و،  است مردم

 [10].است ایران مردم ی

 [9]مدل ارتباط فرهنگ و معماری بر اساس تعاریف چهارگانه

حوزه 

تعریف 

 فرهنگ

                                               

                                     معماری               

 و معماری

 فرهنگ

جامعه 

 شناسی

به عنوان حاصل بر هم کنش مولفه 

 های اجتماعی 

  کارکردی

زیبایی 

 شناسی

به عنوان یک محصول هنری که در 

 تعالی ذهنیبرگیرنده ی غایت 

 مفهومی

مردم 

 شناسی

به عنوان ظرف زندگی انسان و در بر 

 گیرنده و اثر بخش بر اعمال

مفهومی 

 کارکردی

روان 

 شناسی

محصول نوع نگرش روانی انسان به 

 محیط مصنوع پیرامون خود

 ادراکی 

 معماری بومی

 بستر و فرهنگ با تعامل در که است معماری،  بومی معماری

 فرهنگی های ویژگی به توجه لزوم بر و داشته قرار فرهنگی

 به بوم. دارد تاکید منطقه خاص یک اقلیمی و جغرافیای، 

 انسانی های مولفه دارای که شود می گفته جغرافیایی منطقه

 تفاوت موجب منطقه هر بوم در تفاوت. باشد یکسان اقلیمی و

 اقلیم در دلیل همین به گردد می منطقه آن معماری نوع در

 که چرا، شود می مشاهده متفاوتی بومی معماری، مشابه های

 می موجب را تمایزی چنین است که جامعه یک فرهنگی تاثیرات

 پیوند گونه دو که است بومی معماری نفس در این. شود

 و یکسو از فرهنگی محیط با پیوند،  محترم بدارد را اساسی

 بر امروزی فرهنگ.  طبیعی محیط با پیوند دیگر سوی از

 طول که در وقایعی و است استوار گذشته دانش و تجربه پایه

 [2].  است افتاده اتفاق انسان بر تاریخ



 ویژگیهای معماری بومی:

 معماري، باشد مي هایي ویژگي داراي پدیده هر که همانطور

 آلپاگونولو آدریانو:است مهمي خصوصیات داراي نیز بومي

 هاي گویش نحوه و بومي معماري بین»  که دارد می بیان

 خویشاوندي، است انساني جمعیت و هرگروه تمیز وجه که محلي

 معماري اصلي هاي خصیصه از یکي قطعا دارد وجود بسیاري

 اینجا در. است آن غایت حد تا فرد  شخصیت تبلور بومي

محلي که معرف گروه و جامعه انساني  هاي گویش به اشاره

نیست،"وی همچنین  دو خاصي مي باشند خالي از فایده 

خصوصیت دیگر معماري بومي را نداشتن تاریخ تولید و بي 

 ناشناس نخست خصوصیت نام و نشان بودن آن ذکرمی کند.که

 درک براي، سازنده نام دانستن چند هر) آن سازندگان بودن

کافي نیست (و خصوصیت دیگر بي نیازي به داشتن  اثر ارزش

 توهم غالبا  موجب گمراهي و تاریخ تولد اثرات که دانستن آن

 .شود مي

 آثار که دارد وجود گرایش این غالبا   خواص معماري در

 مي بندي طبقه آن هنري سبک و تاریخ حسب بر را معماري

 مي بوجود هنري اثر چرا که آن دانستن که حالي در. کنند

 از بیش توجه. است آن تولد تاریخ دانستن از مهمتر آید

 تنها نه، بومي معماري در شدن ایجاد زمان به اندازه

 [3] .باشد مي نیز گمراهي موجب بلکه آور محدودیت

 چگونگی شکل گیری معماری بومی

 و وابسته وسیعی طور ،به موجود بومی های فرهنگ تمامی

 ها شکل. هستند شان محیطی های زمینه از گرفته الهام

 که هستند فرهنگهایی تجلی بومی معماری متعدد وفرمهای

 فرهنگی گروههای اند،اماپتانسیل داده وشکل راساخته آنان

 هستند مواجه باآن که محیطی برشرایط آمدن فائق برای

 برند می کار به شان زندگی تامین جهت که اقتصادی ،روشهای

 دارند سکونت آن در که زمینی به آنها وابستگی و ،ارتباط

 پتانسیل و کیفیت بر ذاتی طور ،به آنها سکونت اشکال و

 .است وابسته آنها بوم محیط های

با تحقیق در ساختار و بافت پیرامون می توان دید که محیط 

تأثیر زیادی بر ساختار و بافت داشته، و برخالف امروز 

انتخاب دیگری وجود نداشته است. امروزه تغییر در شرایط 



اقلیمی و شکل ساخت، با صرف انرژی، میسر شده است؛ اما با 

 ؛ پول های بسیار گزاف.خرج پول

ساختن خانه های جدید در مکانی مشخص وظیفه یی خطیر است. 

این خانه ها باید از نظر گونه، شکل، اندازه و مصالح، 

جدید باشند؛ و باید بیش از آن که با هم مشابه باشند، 

مکمل هم باشند. اما اگر هر کدام ساز خود را بزند، 

 موفقیتی ندارد. 

های مختلف، فضای خاصی را به « فرهنگ» ا، در میان انسان ه

عنوان انواع و حدود مختلف قلمروها تعیین می کنند. اغلب 

مرزهایی که برای یک فرهگ معنی دار است برای فرهنگ دیگر 

بی اهمیت ، یا حتا نفهمیدنی ست؛ یعنی همان عاملی که 

روابط میان اقوام را پیاپی با مشکل روبرو می کند. در 

، زیر گروه های فرهنگی متنوع و متعدد که در جوامع مدرن

یک فضای جغرافیایی وجود دارد ،بنابر نظام های نمادین 

مختلفی که طالب آن اند، انتظارات گوناگون از محیط 

 دارند.

ویژگی های اقلیمی انسان را درانتخاب چگونگی برخورد با 

مشکالت خاص بر سرزمین و با استفاده از عناصر معماری همان 

رزمین و ساخت ابزار و شیوه متناسب با نیازهای فرد در س

 [4]تاثیر متقابل یا طبیعت اقلیم بارور و مجرب گردانید. 

درآمیختگی با طبیعت هم با تبعیت از طبیعت همراه است و  

چه برای  -هم با بهره وری از آن، استقرار در محیط طبیعی

آن و خواه به دلیل و احترام به -بناها و چه برای شهر

که از فرهنگ کهن و خواه در رابطه با مجموعه اعتقاداتی 

از تاریخ پرماجرای سرزمین داده شده با ظرافت و لطافت 

صورت می گیرد و نه خانه و نه شهر طوری ساخته نمی شوند 

 -که نتوان به گذار بودن و چند صباحی بودن آن نیندیشید

ها، »در فضاهای درونی تر، و در قطب آ –ضمن اینکه، بویژه 

سعی در بوجود آوردن لحظه هایی از تعمق ترین با جاودانگی 

حیات انسانها، خود را به ظرافت و به لطافت، به پاکی و 

 وحدت، به سادگی و زیبایی و به ژرفای زمان می کشاند.

سنتهای بومی به طور گسترده ای تغییر می یابندگاهی اوقات 

حلی ودر برخی اوقات منطقه ای و گاهی متمرکز قبیله ای م

بر روی منابع یا مذاهب؛ سنتها قادرند از مرز کشورها  



عبور کرده مانند زبان گسترده شوند و فقط در لهجه تفاوت 

 [5].یابند

شرایطی را که ظرفیتهای محیطی بر یک بنا القا می کنند 

م جمعیت و شیوه مواجه شایسته را با فرهنگ مردمیان اعال

در عوض این گونه اطالعات محیطی همه به آنچه  خواهند کرد.

در معماری بومی استفاده از مصالح بوم آورد خوانده می 

شود قابل قیاس است.برای همراستا نمودن ساختمان با شرایط 

بومی موظف است با شرایط آب و هوایی آب و هوایی ساختمان 

رو کیمیا همخوانی داشته و با در نظر داشتن شرایط میک

 آسایش فیزیکی انسان را فراهم آورد.

از طریق مشخص کردن خصوصیات نقاط مختلف هر سایت 

وهمراستاکردن کاربری انتخابی هر نقطه از بنا با خواص هر 

خطه از سایت وهمراستاکردن مصالح سازنده بنا با شرایط آب 

و هوایی و بهره برداری حداکثر از آن در راستای ایجاد 

نه برای کاربران  شاید ساختمان بومی در هر شرایط بهی

گوشه از دنیا پاسخی به مشکالتی نظیر مشکالت سازه باشد که 

 .این راه حل در گوشه دیگری از دنیا قابل استفاده باشد

این خصوصیت عمده معماران بومی است که هر سنتی به شرایط 

اجتماعی، اقتصادی خود وابسته است، از این مورد در 

دهی راه حل های رفع نیازهای هر خطه بهره برده سازمان 

شده است. فرقی نمی کند منطقه، روستا یا شهر باشد هر چه 

اندازه مقیاس یک محدوده بزرگتر باشد راه حلها کلی تر و 

فراگیرتر خواهد بود. قوانین شهروندی و سایر حقوق و 

ستنها می تواند بر روی طریقه رشد هر ناحیه اثر گذارد در 

اری از فرهنگ، تدارک فضایی جهت کار، خواب، یا تهیه بسی

غذا الزم است این یک امر کلی و آنچه که متفاوت است طریقه 

برخورد پاسخگویی به این فضاست. سازندگان بومی معموال  از 

میان جوامعی برمی خیزند که اصول را رعایت می کنند و 

ا ی دارای معماری خود ساخته ای هستند) خودسازنده بناه

خودشان می باشند( و پروسه و جریان این گونه معماری از 

نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و می یابد. در برخی 

جوامع صنعتگران حرفه ای ترین و دارای روش کار مشخص و 

معینی هستند. در برخی دیگر سیستم و یا قوانین هندسی می 

و  تواند جهت  دهنده و مبنای اصلی جهت خلق زیستگاهها

فضاها باشد. معماری بومی به طور کلی در برگیرنده شرایط 

و ویژگی های هر محیط است و در شرایطی ممکن است سمبلی 



ویژه از یک فرم، یک باور یا عقیده آن ناحیه در آن نفوذ 

کند. بنابراین حتی کوچکترین و ساده ترین خانه می تواند 

ازندگان آن بیانگر و منعکس کننده دنیای معنوی و عقیدتی س

باشد. واضح است که پهنه فرم های ساخت و ساز ، تنوع 

استفاده کنندگان، الیه های معنایی و مفهومی فرهنگ همه و 

همه بر سازمان دهی معماری بومی تأثیر گذارند. بنابراین 

برای دستیابی به کوچکترین تعریف در معماری بومی می باید 

ری بومی به دنبال در متن اصلی به دنبال جواب بود، معما

آن است که به جای تزئینات و گزافه گویی و مبالغه، به 

دنبال کیفیت و سادگی در تعریف باشد و از آنها در پروسه 

 ای جداگانه بهره برد.

این تحوالت گوناگون تاریخی به نحوی مبهم در سه نوع 

 کاربرد رایج اصطالح فرهنگ انعکاس یافته است:

  روحی و زیبایی شناختی فرد،گروه اشاره به رشد فکری،

و جامعه.به این معنی که فرهنگ تقریبا معادل با تمدن 

و پیشرفت اخالق فردی وجمعی در نظر گرفته می 

 شود.)دیدگاه جامعه شناسان(

  در بر گیرنده تعدادی از فعالیت های ذهنی و هنری

ومحصوالت آنها )فیلم،هنر و تئاتر(.فرهنگ در این 

معادل با هنرهاست.)دیدگاه زیبایی کاربرد کما بیش 

 شناسان و منتقدین ادبی(

  برای مشخص کردن کل راه و رسم زندگی ،اعمال ،فعالیت

ها ،باورها و آداب ورسوم تعدادی از مردم ،یک گروه 

 [6]یا یک جامعه.)دیدگاه مردم شناسان(. 

  در پژوهش های اخیر ، تعریف دیگری نیز به تعاریف فوق

ر این تعریف که رویکرد روانشناسی افزوده شده است.د

به فرهنگ دارد،فرهنگ یکی از پایه های اصلی زندگی 

روانی انسان ها شناخته شده است.به بیان دیگر،ادراک 

انسان از محیطی که دور و برش است،تابع فرهنگ 

اوست.فرهنگ از منظر افراد دیگر، تعاریف متفاوتی 

می توان  یافته است، به بیان گیدنز ار بهترین حالت

فرهنگ را به مجموعه ای از شیوه های زندگی تعریف 

 [7]کرد.



 معماری در تاریخی مختلف های دوره در ها فرهنگ در تفاوت

 از جزئی عنوان به بنایی هر.  بود خواهد اثرگذار دوره آن

 را ذهنی اندیشه این که دارد را وظیفه این معماری فرهنگ

 ترتیب این به و،  بخشد عینیت خود ظاهری فرم طریق از

 دیدگاه این از،  فرهنگ سنجش برای بود خواهد نمودی

 است درك قابل دارد معماری مورد در موالین هانس که تعریفی

 و ساختمان استحکام میزان به تنها معماری حقیقت در. 

 نیاز اصل در معماری،  ندارد بستگی آهن و سیمان مقدار

 و قدیمی معماری تعریف همان این و،  است مردم فرهنگی

 [8].است ایران مردم ی گذشته سنتی

 هنرمند را وظایف از ادوارد هال در کتاب "بعد پنهان" یکی

 به بخشیدن نظم جهت در را جامعه افراد که می داند این در

 باید هنرمند حقیقت در و. دهد یاری شان فرهنگی جهان

 برای خواناتر و قوی تر بیانی با را طبیعت نشانه های

 آنان برای را موانع و برساند ظهور منصه به عادی مردم

 معماری در توان می را عصری هر فرهنگی خصوصیات. کند رفع

 یك متفاوت شرایط تاثیر تحت معماری وقتی زیرا، شناخت آن

 و فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مثل آید بوجود دوره

 شناخته زنده و مستقل تواند می آمدن وجود به محض به... 

 بوجود اثرات وقتی. بگیرد خود به مخصوص را صفاتی و شود

 است ممکن معماری آن بروند بین از( معماری)اثر یك آورنده

 آورنده بوجود عوامل اگر حال. دهد ادامه خود به حیات

 عمیق ریشهای معماری آن باشد فرهنگی خواستارهای با مطابق

 حیات فاقد معماری باشند ناپایدار عوامل آن اگر و میگیرد

 تحوالت. دارند می بر میان از را آن جدید عوامل و میشود

 جلوههای برخی بین در تغییراتی و دگرگونی موجب حاضر قرن

 سنتی معماری روند و حرکت. شد جامعه فرهنگ و زندگی

 تطابق فرصت تحوالت وقوع سرعت علت به طرفی از و بازایستاد

 کشورهای در تحوالت حالیکه در. نکرد پیدا را فرهنگ با

 زیادی حد تا آنها و بود گرفته صورت گام به گام اروپایی

 برای اگر حال. کردند جایگزین راحتی به را تغییرات

 اساسی عوامل کشورمان معماری و فرهنگ گرفتن جان دوباره

 خواهند ادامه خود حیات به، بگیرند جان و شوند شناخته آن

 حتی و نیست فرمها و سبكها از ای مجموعه فقط معماری. داد

، نمیکند مشخص را خود اقتصادی و اجتماعی شرایط با کامال  

  [1].اینهاست از مجموعهای بلکه



 

 رابطه معماری بومی و فرهنگ

بنا به تعریفی که پاول الیور از معماری بومی 

دارد،معماری بومی، آن گونه ازمعماری است که از درون 

زمان خود را با شرایط اجتماعی جوامع رشد می کند وطی 

واقلیمی وفناوری سازگار می سازد و تکامل می یابد و با 

ارزش ها ،اقتصاد و شیوه های زندگی فرهنگ هایی که مولد 

آن ها هستند سازگار می باشند ویا به طور خالصه معماری 

بومی ،معماری مردم ومعماری توسط مردم و نه برای مردم 

(.در این تعریف یکی از شاخصه 8811است.)نور محمدی،سوسن،

های معماری بومی که مشارکت مردم در ساخت این گونه از 

معماری ،قابل مالحظه است وهمچنین توجه به ارزش ها و 

 [1]همسازی آن ال طبع طبیعت است.

 نام به دیگری مولفه،بوم و طبیعت بر عالوه بومی معماری در

 ساختار بر بسیاری تاثیرات تاریخ طول در نیز فرهنگ

 است بومی معماری نفس در این واقع در.است گذاشته معماری

 محیط با پیوند:بدارد محترم را اساسی پیوند گونه در که

 رفتارهای سلسله با فرهنگی های ارزش سلسله با یا فرهنگی

 از و سو یك از – است جاری آن در که قوانینی و فرهنگی

 هایی داده مجموعه با یا، طبیعی محیط با پیوند دیگر سوی

 هم که هایی داده:دارد می عرضه انسان به بنا سرزمین

 و اندازه و رنگ هم،کاربردی ابزار هم و اند فکری ابزار

 عناصر و اجزا،مصالح هم و گیرد می بر در را تناسب

 .ساختمان

 نتیجه گیری

معماری محل سکونت انسان ها بیش از هر چیزی به نحوه 

آنها و نیز ویژگی های جغرافیایی زندگی،ادراک و برداشت 

محل سکونتشان بستگی دارد.بطور کلی معماری تبلور ادراک 

وباور انسان است که در ساخت مکان سکونت وی متجلی می 

 شود. معماری وشهرنشینی را بدون ارتباط با فرهنگ نمی

توانیم بررسی کنیم .هویت فردی افراد جامعه با پدیده های 

ا هویت شهرها حاصل جمع هویت ساکنان متعددی مرتبط است.ام

آن با ویژگیهایی است که در ساختار ومعماری آن وجود 

دارد.بی توجهی به ترکیب این دو، زندگی شهری را با بی 



هویتی مواجه می کند.فرهنگ سیاسی ،جغرافیایی،اجتماعی و 

دینی از مجموعه اطالعات و آگاهی هایی که هر ملتی در طول 

کند،شکل می گیرند.این فرهنگ ها ضمن اثر زمان گردآوری می 

گذاری بر تمام جنبه های زندگی فردی واجتماعی از جامعه 

ای به جامعه دیگر و از شهری به شهر دیگر قابل انتقال 

اند.در مورد بناهای عمومی و فرهنگی مثل بناهای 

دینی،آموزشی وغیره نه تنها شدنی است بلکه ضروریست. لذا 

فرهنگی مثل  مجتمع های فرهنگی  در بناهای آیینی و

،مساجد،کتابخانه ها،دانشگاهها و غیره ضروری است که 

 فرهنگ خودمان را در طراحی منعکس کنیم.

در ایجاد یک محیط ساخته شده معماری که بتوان   بوم را 

الزم است که ضمن استفاده از مصالح جدید و  ,بدان اتالق کرد

بروز بودن معماری مورد نظر با استفاده از برخی مصالح و 

 به ضرورت بومی معماری ویژگیهای سنتی آن ناحیه عمل نمود.

 .نیست سنتی معماری

 منابع

 8831فالح،مریم، [1]

  5631،آدریانو،  آلپاکونوولو [2]

معرفی مسائل معماری ،معماری بومی،آدریانو،آلپانولو[3] 

ترجمه دکتر علیمحمد  ،بومی معنا و چشم اندازهای کنونی آن

صفحه -8811-چاپ دوم،موسسه علمی وفرهنگی  فضا،سادات افسری
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 38شهریار، محمد،در حاشیه بوم، معماری بوم ،صفحه [4]

 11فالمکی،منصور،معماری بومی در ایران،معماری بومی صفحه [5]

 ،در آمدی به نظریه فرهنگی8818اسمیت،فیلیپ،[6]

،جهانی شدن فرهنگ یا فرهنگ 8818احمدی ترشیزی،میترا،[7]

 جهانی

 8831رفعت جاه،آریا،موسوی،مریم،[8]

 8812شایان،حمیدرضا،[9]

 (1932، موسوي مریم،  جاه رفعت آریا) [10] 



 


