
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

 

 بومیمسکن پدیدارشناسانه به الگوهای  نگاهی 

  (مطالعه موردی : جزیره قشم)

 
1حمیدرضا دلفانیان

  2مهدی خاک زند ، *

 hrd.architect@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد معماری )دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین (،  -1

 mkhakzand@iust.ac.ir،  ایراندانشگاه علم و صنعت  و شهرسازی، دانشكده معماریاستادیار  -2

 

 

 

 

  چکیده
بررسی مسئله مسكن به دلیل اهمیت آن در جوامع مختلف با توجه به فرهنگ و شیوه های زندگی مورد بررسی قرار می 

گیرد. طی تجربیات ساکنین از عوامل اقلیمی و شناخت نیاز ها ، اشكال تعریف شده ای از مسكن و عوامل مرتبط با آن 

و تكرار آن الگوهایی را بوجود آورده که ساختار اصلی معماری بومی را تشكیل می دهند . شناخت این گونه  شكل گرفته

الگوها و استمرار آن می تواند آسایشی فیزیكی و اجتماعی ساکنین را تا حد قابل قبولی بهبود بخشد.دستیابی به این 

پدیدارشناسی با اتكا بر تجربه مشترک افراد اجتماع در الگوها مستلزم به کارگیری روش های خاص پژوهشی است. روش 

حاضر با بهره گیری از روش پدیدار شناسی به شناخت الگوهای مقاله یک مكان ماهیت پدیده ها را جستجو می کند. در 

 مسكن جزیره قشم می پردازیم و با بومی سازی شیوه های سكونت ، سعی در ارتقای کیفیت زندگی می کنیم .
 

 ، پدیدار شناسیومیسكونت ، الگو ، معماری ب كلیدی: ایه واژه

 

  مقدمه -1
طرح های مسكن که امروزه تهیه می شود به رغم برخورداری از برخی ارزش های ممكن به دلیل بی توجهی نسبت به » 

را از طریق آزمون مفهوم مسكن در تقابل با زندگی و محیط اطراف قرار گرفته و در حالت مطلوب ، نقایص و کاستی های خود 

و خطا برطرف می نماید . در حالی که مسكن معاصر در چنین مسیری گام بر می دارد مسكن بومی به خوبی اصالت زندگی و 

پتانسیل های محیطی آگاه بوده و به جای بی توجهی به نیاز های زندگی و مبارزه با متغیر های جغرافیایی ، در هماهنگی با آن 

خانه های  [1]« اهده نمود داق های خوب این نوع معماری را می توان در خانه های روستایی مششكل گرفته است . مص

 با و شده انجام های بررسی طی» روستایی با اتكا بر سبک زندگی روزمره با توجه به فرهنگ مردم ساخته می شوند . 

 بررسی اقلیم عامل تراز بایستی هم فرهنگ لعام امروزه که شود می مشخص معاصر و های تاریخی خانه ساکنین از پرسشگری

 هم ظرافت خود و پیچیدگی تمام با فرهنگی عامل عبارتی به است، بنا شكل تأثیرگذار بر عوامل از یكی فرهنگ عامل .شود

بدون محتوای « فضا»فضا و جامعه آشكارا به هم مربوطند؛ تصور »  [2]«می کند تعیین را بنا شكل دیگر، عوامل راستای

توان نتیجه گرفت . بنابراین می[3]« ی فضایی امری مشكل استتماعی و به همین ترتیب درک و تصور جامعه بدون مؤلفهاج

های توان گفت ارزشسازد؛ به بیان دیگر میکه فرهنگ و روابط اجتماعی رایج در یک جامعه، معماری آن جامعه را متأثر می

جامعه مستتر است و فارغ از مباحث محیطی، در ساخت و ساز معماری اثر اجتماعی و فرهنگی هر جامعه در معماری آن 

کند، همچنین در بحث ماندگاری و پایداری غیرکالبدی فضا نیز آن عامل نقش تر میمطلوب داشته و آن را برای بسترش خاص
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 معماری این تئوریهای و دانند می ۹۱ قرن را بومی معماری موضوع شدن مطرح زمان پژوهشگرن از مستقیم دارد. بسیاری

 تحت و اند نشده طراحی تعمدا که دارد اشاره مالک خرده کشاورزان های خانه و روستایی سنتی ساختمانهای به بیشتر

 از بسیاری پای بومی معماری در آن بررسی و ساختمانی فرمهای فراوانی .اند نگرفته قرار رنسانس هنری و فكری جریانهای

 مطالعه برای مختلفی موضوعات به بومی معماری امروزه پس .است نموده باز حوزه این به را اجتماعی فرهنگی، مسایل

 سپس و بینیم می را خود اطراف دنیای ما   [4]گردد نمی محدود سنتی معماری تاریخ به تنها گاه که شود می اتالق ساختمانها

 درک را آن ساختار می شوند، تكرار مختلف شرایط در که به راه حلهایی استناد و معلول و علت صورت به آن کردن خالصه با

 ساده ترین رویت قابل الگوهای میشوند . نامیده ”الگوها ”هستند رفتار قاعدة و نمایانگر نظم که تجربی قوانین این .می کنیم

    [5]الگو هستند.  مفهوم از توصیف

 

 ادبیات موضوع -2
 سکونت 

مسكن ، نیاز اصلی انسان برای سكنی گزیدن ، مكانی دارای » ی هویت چنین می نویسد : درباره ذات مسكن دارا  [6]آدام شار

هویت است . هویتی که با اتفاقات درون آن ساخته می شود .حال آنكه مجموع خانه ها در کنار هم دارای فضاهایی است که 

است که بر اساس نظر دیگران و جذب هویت بخشی مكان ، طی ساختن ، عنصری ضروری محل تعامالت اجتماعی می باشد . 

احراز هویت هرگز از زندگی روزمره جدا نبوده و در مقابل »  درباره هویت می نویسد : [7]شولتز « در فهم آنها صورت می گیرد 

 همواره به اعمال ما بستگی داشته است . معموال هر عملی را که انجام می دهیم به تعیین موقعیت که عملكردی روانشناختی

یط مفروظ می باشد . این پیوند تالش برای حسكونت بیانگر برقراری پیوندی پر معنا بین انسان و م»  « مرتبط می باشد است

هویت یافتن یعنی ، به مكانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است . بدین ترتیب انسان زمانی بر خود وقوف می یابد که 

سكونت کردن رابطه ای است » می گوید :   [8]و لنگ«  ر جهان تثبیت کرده باشدمسكن گزیده و در ننتیجه هستی خود را د

که توسط فعالیت خود آگاه و هدفمند انسان ، میان کارکرد های حیاتی وی مانند اقتضاعات معیشتی ، رفتارهای اجتماعی و 

لمرو ، فضای شخصی و قابل دفاع را به حیات شخصی او و یک مكان برقرار می گردد . این رابطه ظهور مفاهیم بنیادینی چون ق

فضای مسكونی ، بستر فعالیت های روزمره انسان است و رابطه انسان با این » بیان می کند که  [9]گیدیون « دنبال می آورد 

ولتز گاستون بشالر به نقل از نوربری ش« فضا مدام و مستمر است و باید برای کسانی که در آن زندگی می کنند قابل فهم باشد 

در حالیكه خانه مفهومی است که به فضای درون توجه بیشتری دارد ، واژه مسكن بر ارتباط با فضای بیرون » می گوید :  [10]

توجه بیشتری دارد . خانه قبل از هر چیز فضا و مكانی درونی است . درونی بودن آن در رابطه با بیرون آن ، کوچه و خیابان ، 

ستی معنا و ارزش می یابد . شولتز معتقد است مهم ترین حسن خانه این است که رویا را در خود رودخانه و سر انجام همه ه

 « می پروراند و به ما این امكان را می دهد که در آرامش در تخیالت خود غرق شویم 

ید تاک شناختی، زبان هایی استدالل با 1591 در «اندیشیدن و گزیدن سكونت ساختن،» نام به معروفی سخنرانی در هایدگر 

ای بر روی زمین بودن، یعنی سكونت  انسان بودن یعنی همچون میرنده»کند که من هستم یعنی من سكونت دارم و  می

کند که ساختن، تنها بنا کردن نیست و مفهومی فراتر از آن دارد. او با تكیه بر زبان آلمانی و  هایدگر اشاره می [6]« داشتن.

نیست بلكه بنا کردن، « سكنی گزیدن»ای برای هدف  تنها وسیله« ساختن»کند که  استدالل می شناختی، های زبان استدالل

 معمارانۀ های پاسخ آن، با متناسب محیط و زمین در انسان بودن یا سكونت عام مفهوم اندیشۀ نفسه سكنی گزیدن است. فی

 آرامش ، همچنان آن خاص معنای و سكونت یچیست شناخت تاکنون، این وجود با .است داشته مدرن و سنّت در گوناگونی

 [11]  .است بوده محیط و انسان ارتباط حوزة نظری در های چالش از سرشت

میریم و در آن دائم با یک تجربه زیستی مواجهیم. بنابراین  جایی است که ما در آن متولد شده، بزرگ شده و می« خانه»

کنند. از  ها بخش بزرگی از زندگی شان را در خانه سپری می است و انسان بیولوژی انسانی و انسان مدرن یک بیولوژی خانگی

 انسان بررسی نوعی به ها این همه بیرونی شده زیسته تجربه های سكانس و ها نمایش در . طرفی خانه امری تاریخی است
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فزایش احساس مطلوبیت کالبدی بنابراین ارتقای ساختار جامعه، به ا» [12] است «درونی فضایی» عنوان به خانه از شناسانه

 [13].« گرددسكونتگاه در وجه ادراکی ساکنان منجر می

 ویژگیهای كیفی مسکن مطلوب

معیارهای مسكن مطلوب به این محدود نمی گردد که سرپناه و حافظ انسان در برابر شرایط نامساعد جوی و گزند حیوانات و 

ناسبی داشته باشد و  یا اینكه تامین آن برای هر کس مقدور باشد. همه احتماال آسیب همنوعانش باشد و یا قیمت کم و یام

اینها الزمند، لكن کافی نبوده و همه مسائلی نیستند که در تعریف مسكن مطلوب باید به آنها توجه شود. یكی از نكات ضروری 

رای ساکن خویش باشد. مهمترین و بسیار مهم آن است که مسكن باید محل و فضای فراهم آورنده آرامش، آسایش و سكینه ب

طبیعت ثالثه خویش )متشكل از بدن،  موضوعی که در ارتباط با مسكن باید مورد توجه قرار گیرد ، انسان است انسان به تبع

نفس و روح( نیازهای سه گانه ای نیز دارد. وظیفه مسكن مطلوب تامین تواماً نیازهای مادی )پاسخ به کالبد(، نیازهای روانی 

بر اساس تعریف مورد توافق در دومین اجالس [14] خ به نفس( و نیازهای روحانی و معنوی)پاسخ به روح( انسان است. )پاس

مسكن مناسب تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص » ( در استانبول ترکیه ،  1551اسكان بشر سازمان ملل ) 

سب ، دسترسی فیزیكی و امنیت مناسب ، پایداری و دوام سازه ای ، نیست . سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب ، فضای منا

روشنایی ، تهویه و سیستم گرمایی مناسب زیر ساخت های اولیه مناسب از قبیل آبرسانی ، بهداشت و آموزش ، دفع زباله ، 

اشد برخی نیازهای انسان مسكن با هر تعریفی که مد نظر ب« مكان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیالت اولیه است 

 ]19[را تامین می کند و اهمیت آن برای انسان در نقش هایی که مسكن در زندگی وی ایفا می کند ، ریشه دارد .

 بومی مسکن

اصالت الگویی به عنوان رویكردی که معماری بومی را به عنوان یک شكل قابل » ناری قمی در مقاله خود چنین می نویسد : 

معاصر می نگرد . این نگاه می تواند با نوعی نوستالژی  همراه باشد اما از سوی دیگر با تحویل ناپذیری خواست  تكرار در دوران

ها و نیاز های انسانی در برخی دیدگاه ها نیز پیوند دارد . این نگاه الگویی ، پیش از آنكه وجه تئوریک داشته باشد  ، واقعیتی 

به عالوه « كال بومی ساخت ، همچنان در نقاط بسیاری از جهان ساخته می شود است که در جهان خارج وجود دارد و اش

Davis ]11[  در مقابله با بحران کمبود مسكن در جوامع فقیر تر ، راه حل های بومی به دلیل سادگی ، ارزان بودن » می گوید

ر در مواقع فاجعه های محیطی ، معماری و امكان اجرا بدست خود مردم ، همواره به عنوان یک گزینه مطرح هستند و این ام

» در کتابش درباره موریس می نویسد :  ]11[ «بومی را به عنوان راه حلی مهم برای مقابله با بحران سرپناه پیش رو می نهد 

ویلیام موریس که از همفكران راسكین است در زمینه معماری به همبستگی میان فرهنگ و زندگی به طریق مدرن معتقد است 

و در رابطه با این که مردم خود در ایجاد فضای زندگی خود دخالت داشته باشند ، ارجاع به معماری بومی از جنبه ی مشارکت 

معماری روستایی را در تقابل کامل با سبک ها مطرح می کند و به ستایش  ]11[داونینگ در مقاله ای در « را پیشنهاد می کند

یک الگو برداری کامل از فرم  ]15[انسان روستایی می پردازد . نگاه حسن فتحی سادگی و همخوانی آن با طبع طبیعی 

معماری و شكل زندگی بومی است ،  اما نه در وجه نوستالژی ، بلكه با در نظر گرفتن زندگی روستایی به عنوان یک واقعیت 

 موجود که ضرورتی به تغییر آن نیست و باید حفظ شود . 

 بر تغییرات و اولیه نمونه از معماری یک بومی معماری . گیرد برمی در را شده ساخته های محیط زا زیادی بخش بومی معماری

 مردمان از بسیاری توسط و سالها طول در اولیه نمونه این  .است کنندگان استفاده فضایی نیازهای به توجه با نمونه آن روی

 با و کند می توصیف نامیم، معماری( می یک )هدایت بنا به نرمی رهیافت را آنچه بومی معماری .اند شده ایجاد سرزمین همان

همراه  نظریه فقدان با خود ذات در بومی معماری ]22[ آید می وجود به مردم و محیط دربین خشونت و اختالل میزان کمترین

 به حتی  مدون ، بلكه اصول و نظریات به تنها نه  خانه،  ساخت پیشین برای قرون  در روستایی  یا قبیله ای  فرد هیچ   .است

 اصول با اجتماعی نوعی معماری بومی  معماری  ترتیب  این به  .است  کرده رجوع نمی نیز ساختن از پیش اولیه  طرح یک

مفهومی  جدایی  دوران از پیش تا معماری ، سیر تكاملی  در  نیز  دلیل همین به  و است  جامعه ناخودآگاه فرهنگی ر د نهفته

 مرحله  «یک  بومی معماری  Mallgrave, 2005)دهد ، می ارجاع 17 و قرن پاسكال به را آن مالگریو عملی ) که کار زا تئوری
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 نبوده ارجاع مورد بصراحت دیگر آن، گذشتن از از  پس  که است  بوده معماری بعدی های پله به رسیدن برای تاریخی » اولیه

 اصول است،  بلكه نمیشده ساخته آن به ارجاع با بومی(  از معماری پس تاریخی مرحله عنوان سنّتی) به یعنی معماری است؛

 ]21[  .است میكرده حمل خود در ناخودآگاه صورت ای به ودیعه عنوان به را بومی معماری  تجربی 
 

 گونه های آن، تبیین به وابسته رویكردهای بررسی بومی، تعریف معماری با رابطه در که است پژهشگرانی از نخستین  الیور پاول

 است شده گرفته وام شناسی زبان حوزه از الیور توسط نیز vernacularواژه   .است بسیار نموده فعالیت  ها آن مشابه و معماری

 برآمده محیط و طبیعت انسان و  سرشت از که آنچه به خاص ، طور به  بومی معماری  : است شده تعریف طور این و ]22[

 نه است  مردم  توسط معماری  و معماری  مردم بومی، معماری  .است شده داده نسبت برپا میشود ردمم خود توسط و است

های فرهنگی، اجتماعی، محیط طبیعی و انسان ساخت یک مكان است. هر اثر معماری که  بوم مجموع ویژگی ]23[مردم.  برای

عنوان معماری بومی خواهد بود. معماری مردمی،  با راهبردی از جنس عناصر بومی شكل پذیرد شایسته نامیده شدن به

چهار  توانند تفسیری درست از معماری بومی باشند ولی به شرط آنكه از معماری طبیعت گرا و معماری زمینه گرا همگی می

اصر تاریخ امكان بازشناسی عناصر پایدار از عن .های بومی مكان طرح خارج نشوند ها و مفاهیم حاکم بر ویژگی چوب ارزش

برای بی اثر کردن جنبه های بسیار بی ارزش و محقرانه زندگی در لحظه ) زمان حال ( یعنی  »ناپایدار را ممكن می سازد . 

 «نوعی پیش در آمد پایدار برای گریز از روش و تفكر و رفتار غیر عقالنی در آینده نیازمند بعد و یا ساحت غنی زمان می باشم 
]24[ 

اب الگو تنظیم و تغییر آن می گردد.تغییرات اصلی  وتفاوت های ناچیز در ابنیه بومی به مراتب بیشتر طراحی بومی شامل انتخ

بنابراین  ]29[« الگوی اصلی»نه  هستندکه دستخوش تغییر می شوند،«نمونه های فرعی »از ساختمان ابتدایی است.در نتیجه ،

 :گرفت  نظر در بومی معماری برای کلی اصل سه میتوان

 بنا سازنده عناصر میان هماهنگی وجود -1

 آنها در یكنواختی عدم و بومی بناهای در تنوع -2

 ]62[باشند.  می محیطی فرهنگ از متأثر که )مدون غیر( نانوشته ضابطه های و قوانین از پیروی -3

 الگو

توان با کمک  اعالن می دارد که با روش پیشنهادی در آن کتاب می ]21[ کریستوفر الكساندر  در کتاب یک زبان الگو

می توان با کمک این روش و با هم فكری خانه ای را برای خود طراحی  ، همسایگان، شرایط  محلی و شهر خود بهبود بخشید

هر  واژگان این زبان پدیده های به نام الگو هستند. ضمنآ میتوان این روش در آفریند ساخت نیز مورد استفاده قرار دارد . کرد.

 ای مساله را قابلیت استفاده بی شمار از و سپس راه حل ریشه مساله ای که چندین بار اتفاق افتاده است را تشریح می کند الگو

الگوها تصاویری چون کهن الگو هستند. هر الگو توضیحاتی  معرفی می نماید. ،شود آن الگو بدون آنكه حتی یک بار نیز تكرار  

به  وعیت پیدا میكند.ضمو هر الگو در پشتیبانی و رابطه با سایر الگوها نیست. پدیده ای مجزایی اما هیچ الگو را به همراه دارد .

هیچ پدیده ای به صورت مجزا به وجود نمی آید بلكه  . این ترتیب الگوهای بزرگتری از ترکیب الگوهای خردتر پدید می آیند

با قابلیت های  محیطی که با این اجزا به وجود آمده اند الگوها در جهت تقویت واصطالح محیط اطراف شان شكل می گیرند.

چنین الگوهایی  بسیار » چنین می نویسد :  ]21[الكساندر  درک بیشتر ،به صورت یكپارچه در یک شبكه طبیعی قرار دارد.

ورد. هر جامعه وشرایط از این الگوها زبان های  فراوان و گوناگونی را در شرایط مختلف می توان به وجود آ زنده وپویا هستند.

می  ]25[گروت « د خاص دارای زبان مخصوص به خود می باشد.بنابراین افراد برای طراحی باید به ایجاد زبان خود اقدام نماین

با ساده کردن فضا ، الگوهایی پدید می آید که بر اساس آنها برخی از  باور های اجتماعی یک فرهنگ  که از  طریق » گوید 

 «ریافت نیستند ، آشكار می شوند پالن قابل د
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واژه الگو امروزه کاربرد وسیعی در زبان فارسی داشته و حوزه های مختلف علوم هر یک به فراخور حال و نیاز تعابیر و تعاریف 

ما بوده ا« مدل» و « سرمشق « »نمونه » دارند. معنای عمومی و عامیانه آن برابر و مترادف با کالمتی چون  خود را از الگو

واقعیت این است که هم معنای واژگان ومفاهیم مترادف با آن در ادبیات رشته های مختلف علوم روز  بسیار عمیقتر و دقیقتر از 

 زبانهای  .می آورد وجود به الگوها آن از انتظامی هر با کار برای مبنا یک الگوها از گروه یک زبان ]32[معنای عمومی آن است 

 افسانه ها مذاهب، در بسیاری انسانی ارتباطات الگوهای .می شدند حفظ دقت به درگذشته  بشر ذهن اتیذ و نه آموختنی الگویِ

 که اکتشافاتی واتحاد ائتالف طریق از که هستند جمعی خردِ یک حقیقت در الگوها این .شده اند مستتر ادبی حماسه های و

 که آنجایی از .دارد عمومیت کامال الگوها همۀ درمورد رایندف این .آمده اند وجود به گرفته اند صورت مختلف افراد توسط

 تكیه برآن مختلف علوم کند، تشریح را ها پدیده و ها داده منطقی الگوهای وسیلۀ به یا و وقاعده نظم توسط میتواند ریاضیات

 .  ]31[ میكنند

 طوری کند می توصیف را مشكل که الگو شود، یم تكرار اطرافمان در بارها و بارها که کند می توصیف را ای مساله الگویی هر

چنین الگوهایی  بسیار زنده   ]32[ ببندیم کار به کنیم تكرار را راه همان که این بدون بارها و ها بار را نتیجه این توانیم می که

هر جامعه وشرایط خاص  وپویا هستند.از این الگوها زبان های  فراوان و گوناگونی را در شرایط مختلف می توان به وجود آورد.

الگو خود نتیجه  ]21[بنابراین افراد برای طراحی باید به ایجاد زبان خود اقدام نمایند دارای زبان مخصوص به خود می باشد.

همكاری افراد بیشمار در طول چندین نسل و همچین همكاری موجود میان سازندگان و استفاده کنندگان از خانه و سایر 

 از دیگر برخی و الگو میان اگرچه ]23[.  استنباط می شود «سنتی  » باشد و این مفهومی است که از واژهدست ساخته ها می 

 از پرهیز با می تواند است که الگو تنها می خورد، لیكن چشم به محتوایی و شكلی تشابهات معماری فضای در تعابیر و مفاهیم

 بازتولید به دست یا این از مفاهیم دیگر .سازد نمایان متنوع معماری آثار البق در را آنان تجربیات گذشتگان، کار تكرار یا تقلید

  .ندارند را فضا تولید قابلیت اصوالً یا پرداخته، گذشته محصوالت

 

 روش تحقیق -3
می باشد . روش پدیدار شناسی روشی مناسب برای دست یابی به ماهیت  پدیدارشناسیروش تحقیق در پژوهش حاضر روش 

گوها سطح زندگی است . با انتخاب این روش سعی بر این داریم تا الگوهایی را از محیط استخراج کنیم تا با تكرار این الموضوع 

 ی مطالعه یک ، کند می گزارش تنهایی به را فرد یک زندگی روایتی، ی مطالعه یک درحالیكه.» را بهبود بخشیم 

 .نماید می توصیف را پدیده یک یا مفهوم یک از شان زیسته ی ربهتج از را نفر چندین به مربوط معانی پدیدارشناختی

 اند کرده تجربه مشترک طور به که ای پدیده عنوان به آنرا کنندگان مشارکت ی همه که چیزی کردن توصیف بر یپدیدارشناس

»  ]33[ « است لیاص ذات از توصیفی به پدیده یک درقبال فردی تجارب تقلیل پدیدارشناسی اصلی هدف  .دکن می تمرکز

 را ذاتی تجربه از مرکب توصیفی و کنند می گردآوری اند، کرده تجربه را ای پدیده که اشخاصی از را ها داده سپس محققان،

آنرا تجربه کرده اند را در بر « چگونه » را که آنان تجربه کرده اند و « آنچه » توصیف  این .دهند می توسعه افراد ی همه برای

 های نوشته به بشدت آن  .دارد آن مورد در قوی فلسفی عنصر یک پدیدارشناسی ، ها رویه این از فراتر »]34[ « می گیرد

( و کسانی مثل هایدگر ، سارتر و مولوپونتی که نوشته هایش را بسط داده اند  1531-1195)  هوسرل ادموند آلمانی ریاضیدان

اسی در معماری، گفتمانی زنده، فعال ولی نامنسجم است که توانایی گفتمان پدیدارشن"طبق گفته ی شولتز  «، نزدیک است 

 ]39[ "مل است.ساخت قابل توجه و تا-اش در ارائه ی خوانش ِکیفی از محیط طبیعی و انسان

خانه های منفرد ،روستاها و شهرها ، حاصل ساختنی هستند  که در درون و » ( به نقل از هایدگر می گوید 1311شولتز )

میانگاه هایی چند گانه را گرد هم می آورند. بنا ها زمین را همچون چشم انداز سكونت یافته به انسان نزدیک می  بیرونشان

بنابراین ساخت بناها به عنوان فضاهای « کنند و در همان حال صمیمیت کنار هم باشیدن را زیر پهنای آسمان جای می دهند 

د که روابط اجتماعی و دیدارها را در خود رقم می زنند . پدیده هایی که در مثبت ، فضای منفی ای را در کنار خود می سازن

پدیده ها در درون خود رویدادها را می سازند ، » اطراف ما وجود دارند به دو شكل طبیعی و انسان ساخت پدیدار می شوند . 
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الگوی رویدادها که هویت فضاها را به » « رویدادهایی که به شكل الگو با تكرار مستمر خود هویت هر فضا را شكل می دهند 

 ]21[« وجود می آورند لزوما رویدادهای انسانی نیست 

 

 

 با بهره گیری از روش پدیدار شناسی الگوهای بومی مسکن جزیره قشم -3
با شناخت مساله و درک ابعاد موضوع و با توجه به پتانسیل های اجتماعی و فرهنگی موجود در جزیره قشم به دنبال 

ویدادهایی خواهیم گشت که به شكل الگوهای کالبدی وجود دارند . گسترش این الگوها مساله سكونت را بهبود می بخشد ر

ی که حس تعلق به مكان را با باز دارد ، مسائل ، رسومات ، ارتباطات اجتماعی و فرهنگ مردم بومیزیرا که ریشه در عقاید 

اقی بدون ارجاع به مكان ) موقعیت ( بی معناست . مكان آشكارا جزء یكپارچه هر اتف» افزایش می دهد .  آفرینی خاطره ها

بنابراین مكان که به تعریفی فضایی است که رویدادی در آن رخ داده جزئی از فردی است که در آن مكان  ]33[« وجود است 

در )همان( « های گونه گون است  میان گاه»در « استقرار یافتن»باشیدن در میان عرش و زمین به معنی » حضور داشته . 

 تصاویر زیر به بررسی برخی از این الگوها می پردازیم :

 
 دیاگرام پیشنهادی الگو ردیف

 1شكل 

  
  عروج طبیعی و انسان ساخت –نمادین سازی 

 2شكل 

  
  گذر های منتهی به میانگاه

 3شكل 

  
  خیابان های موازی غیر همسطح
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  4شكل 

 

  
 کننده دعوتورودی 

 

 5شکل 

 
  غالم گرد –الگوهای اقلیمی 

 6شکل 

 
 بادگیر –الگوهای اقلیمی 

 

 7شکل 

 
  بهره گیری از طبیعت در درون حیاط –الگوهای اقلیمی 
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 8شکل 

 

 
 سازگاری با طبیعت –چشم انداز طبیعی در میان بناها 

 

 9شکل 

 
 چشم انداز سکونت یافته

 

 11شکل 

 
 عی كنار مساجدفضاهای جم

 

 

 

 

 گیری نتیجه -7
که بسیاری از آنها مرتبط با مسائل  محققان الگوهایی را استخراج کردند طی تحقیقات انجام شده و مطالعات میدانی،

مسئله ارتباطات . با استخراج این الگوها نتیجه بدست آمده اجتماعی، فرهنگی و میزان درون گرایی مردم جزیره بوده است

جزء شاخص ترین الگوها و فضاهای تجمع باالخص در کنار مساجد محله ها از می باشد ر منطقه مورد مطالعه اجتماعی د

ی جمعی کناری . توجه به مسائل مذهبی و سطح ارتباطات در مساجد باعث شاخص شدن آن و فضاهای مهم جمعی است فضا

به طبیعت و از موارد دیگر این الگوهاست که توجه  یكیقیز الگوهایی برای آسایش آن شده است. بكار گیری مسائل اقلیمی و

سازگاری با آن را ارتقاء بخشیده است. استخراج این الگوها در هر جامعه ای الزم است چرا که استمرار آنها به معنای احترام به 

به تحلیل شده . ر شناسی الگوهای بدست آمده با روش پدیدا سبک زندگی و آداب و رسوم مردم آن بوده و با بوم سازگار است.

نظر می رسد روش پدیدار شناسی بهترین روش برای درک الگوها و پدیده هایی است که خود به عنوان رویدادهای معمارانه در 

 مكان وجود دارند . 
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[11 ] Downing, A. Jackson. (6113), ˆWhat a farm−house should be˜. in Housing and dwelling: perspectives on modern  

omestic c architecture. edited by: Barbara Miller Lane. pp.112−1, Routledge. UK. 

 (. مترجم علی اشرفی، ساختمان سازی با مردم، انتشارات دانشگاه هنر، چاپ اول، تهران.1836فتحی، حسن. )[ 15]

[22 ]Chapman, J., Soft Architecture, Journal of Architectural Education (1947-1974), Vol. 28, No. 1/2, Part 2. 1974 

AIA/ACSA Teacher’s Seminar  edagogical Catalog. Pp. 27-28. 1974 

 و شهر معماری ، نشریه مدرن پردازی نظریه در بومی معماری به ( ، رویكردها 1351ناری قمی ، مسعود ، دامیار ، سجاد )[ 21]

 1391 زمستان و پاییز . 3 شماره . بومی معماری

 دکتری رساله بومی، سكونتگاه های در فضا تشابه مل درتأ با معماری فضای سرشت درک ،( 1388 ) سوسن نورمحمدی،[ 22]

 .تهران دانشگاه زیبا، هنرهای پردیس دانشكده معماری، معماری،

[23 ] Oliver, p, 2007, Dwelling: The Vernacular House World Wide, London, Phaidon. 

[24 ] G.Evelyn Hutchinson in s. Dillon Ripley ,ed. knowledge among Men , mithsonian Instutution 

symposium ( New york : simon and schuster . 1966 ) ,p.85 . 

 .تهران اول، چاپ هنرمند، حرفه انتشارات خسرو افضلیان، :ترجمه مسكن، شناسی انسان ( ،1388) آموس راپاپورت،[ 29]
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رزشها )نمونه موردی: پل قدیم شهرستان دزفول(، نخستین ، معماری بومی، بازیابی ا( 1311)خاک زند، مهدی و امید رهایی[ 21]

 همایش فناوریهای بومی ایران، تهران، انجمن فناوریهای بومی ایران، دانشگاه صنعتی شریف،
 ی فرشید حسینی، تهران، انتشارات مهرازان.، الگوهای استاندارد در معماری، ترجمه1833الكساندر، کریستوفر، [ 21]

 ، سرشت نظم : پدیده حیات ، تهران : پرهام نقش رضا سیروس صبری،  ترجمه : (  1352)کریستوفر  ،  الكساندر[ 21]

 دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه فر، عینی علیرضا ترجمه معماری، در تحقیق روشهای ،(1384)  دیوید وانگ، و لیندا گروت،[ 25]

 تهران تهران،

، تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای ( 1351) مدعلی فرزینسلطانی، مهرداد؛ سیدامیر منصوری و اح[ 32]

 (،21) 5معماری، فصلنامه باغ نظر 

[31 ] Steen, L. A. (1988). “The Science of Patterns”, Science vol. 240 pp. 611-616. 

 .بهشتی شهید دانشگاه :تهران .بیدهندی قیومی مهرداد ترجمه ن . تساخ زمان بی راه جاودانگی؛ راز و معماری .) 1386 ( .کریستوفر الكساندر،[ 32]

[33 ] Van Manen M. Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy. 

London (Canada):Althouse Press; 1990. 

[34 ] Moustakas, C. (1994), Phenomenological research methods, Thousand Oaks, CA: Sage 

 . روح مكان : به سوی پدیدار شناسی معماری / ترجمه محمدرضا شیرازی . انتشارات رخداد نو 1833نوربری شولتز . کریستیان. [ 39]


