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  چکیده
معماری گذشته ی  در معماری معاصر، تغییراتی که با توجه به معیار های زیست اقلیمی می آیند، هر روز اهمیت بیشتری می یابند

ریخ معاصر ایران به دالیل ایران مملو از نمونه های کارا برای دستیابی به معماری پایدار می باشد . علیرغم این واقعیت روشن، متأسفانه تا

زیاد و در ابعاد مختلف با انقطاع فرهنگی و گسست از تجارب تاریخی و اصول جاری در سنتهای ارزشمند فرهنگ خودی، مواجه شده است 

یدار یکی و یکی از آثار این گسست، دور شدن از هویت بومی و ارزشهای آن در آثار معماری امروز ایران است. در راستای بحث معماری پا

توان در معماری امروز ایران نیز شود که آیا نمیتوان مورد توجه قرار داد معماری بومی است . لذا این سوال مطرح میاز مواردی را که می

ه به همان اصول و مبانی و الگوها پرداخت و آنها را در جریان فعالیتی خالق تکامل بخشید و پیش برد ؟ هدف از این پژوهش این است ک

نشان دهیم ایران با سابقه ای دیرینه در معماری و ارائه تکنیکهای کهن ساختمانی و پشتوانه ی قوی منظر فرهنگی و اعتقادی مردمانش 

تواند شاخص های مناسبی جهت ارائه الگوهای کارآمد برای معماری و شهرسازی امروز این مرز و بوم معرفی نماید. در راستای دستیابی می

رسیم که می توان با شناخت نیازهای با بررسی معماری بومی و نیازهای مؤثر بر شکل گیری آنها در ایران به این نتیجه می به این هدف

امروز و دیروز و چگونگی پاسخگویی وانطباق با نیاز دیروز، الگوهایی برای معماری امروز تعریف کرد . این پژوهش  به صورت کیفی و به 

 یها یژگیو تیرعا دالل منطقی و قیاسی و با استفاده از مرور متون و منابع موجود در این زمینه انجام شده است.روش تحلیل محتوا و است

 یمعمار وهیش مناسب یطراح تیسا  نظرگرفتن در با نیهمچن. شود یم میاقل با همساز یبرمعمار یمبتن یطراح سبب یدرطراح یمیاقل

 یشهر نماد عنوان به که کرد یطراح عای مسکونی با توجه به فرهنگ معماری بومی مجتمع توان یم یطراح در یبصر وحجم مناسب

 . شود قلمداد
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  مقدمه

 
میکند.در معماری سنتی  فقدان الگوی بومی  در معماری مجتمع های مسکونی آنها را به محیطهای زیستی بالقوه مبدل

تعامل حسنه با دیگران )همسایه ها( متاثر از ترکیب ،فرم معماری فضاهای اندرونی و بیرونی است. سبک زندگی آپارتمانی که 

اسالمی تبعیت نکند و به تقلید صرف از الگوهای غربی –بی تردید پیامد مدرنیته غربی است چنانچه از اسلوب معماری ایرانی 

،بالقوه بستر مناسبی برای انواع آسیبهای اجتماعی خواهد بود که میتواند سالمت مجتمع وبه تبع امنیت شهری را با اکتفا کند 

 (.83ص1831تهدیدهای جدی مواجهه سازد .)قاضی زاده و همکاران 

 تماد اجتماعی بدون تردید معماری مناسب سکونتگاههای زیستی میتواند بر تعامل پیوند اجتماعی ساکنین و به تبع آن اع

میان آنها تاثیر بگذارد واز قبل اعتماد اجتماعی ،تعهد اجتماعی وپایبندی به هنجارها ی مشترک را تقویت کرده و آسیبهای 

معماری که فرهنگ در آن شکل می گیردو فرهنگی که معماری را بنا می کند. شهر را نیز نوعی  .اجتماعی را به حداقل برساند 

گی و انطباق زندگی اجتماعی و فضا تلقی نمود که در آن تقسیم فضا، فرهنگ و روابط انسانی و چگونگی خاص از سازمان یافت

اثرگذاری آنها بر یکدیگر، از جمله مشخصه های  مهم و اصلی شهر محسوب می شوند. معماری همواره به عنوان بستر فرهنگ 

خود با علم هندسه، ریاضیات، نجوم و... از دیرباز خالق آثار زیبا  جهانی مطرح بوده است، این هنر واالی انسانی با ترکیب مناسب

و ماندگاری در اقصی نقاط گیتی شده است. نمی توان به معماری به عنوان علمی جدا از مقوله های فرهنگ، جامعه شناسی، 

ید توانای معماران برجسته و سیاست، اقتصاد، روانشناسی و... نگریست؛ زیرا این هنر متعالی که همواره در طول تاریخ، به 

فرهیخته، دست به دست و سینه به سینه به ما رسیده است زیباترین تجلی و انعکاس فرهنگ و سنت در هر دوره تاریخی بوده 

  است .

 و راه که است کردار و تفکر سلسله روشهای یک برگیرنده در باشد ساختمانی فنی مسأله صورت معرف آنکه از قبل تاریخی بنای یک

 منتقدان از بعضی بوسیله گذشته در زمان های و مجاور مشابه بناهای به نسبت و می کند بازگو را خود عصر مردمان زندگی رسم

 و آمدن بوجود لحظه در بشر، سکونت قابل مناطق در پراکنده و روستاهای شهرک شهرها، بومی معماری و شده اند، انتخاب معماری

 هستند کند. انعکاسی می متبلور را خودش زمان فرهنگی تحرک و فرهنگ که هستند، کری خاصتف نماینده گرفتن کالبدی شکل

 و از دور درفواصل گذشته های زمان از می توانند که پذیری ها تأثیر همه با زمان فنی ابداعات و برد کار های نظرها، شیوه و عقاید از

 اینکه خاطر به قدیمی، بنایی ساختن شیوه ملل و اقوام از یبعض نزد .باشند داشته دست دور شهرهای و گذشته تمدن های

 می حفاظت مداوم بصورت یافته انعکاس بنا گیری شکل در تنها نیز تعلق این بوده، و دارا احداث خود زمان به را تعلقها شدیدترین

 هرعنصر یا بخش هر تکرار راه از نییع بنا اصیل شکل دادن پس باز و نگهداری راه از نخست درجه در آن به احترام گذاردن و شود

 آنست زاده که بناها وضع مداخله در و اندیشه طرز روش این شود. می عملی آن، اولیه بصورت دقیقاً بنا از معلوم و فرسوده مخدوش،

 مراکز گذشته فرهنگ مداوم حضور زمان، طول در بنا مشخصات ناپذیری تغییر اصل و بنا شکل نگهداشتن ثابت امر قبول راه از

تضمین می کند. هر جامعه با هر سیستمی که اداره شود و هر نوع  داشت خواهند تماس بنا با که نسلهایی همه برای را مسکونی

ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف وآرمان های خاص خود می باشد. وظیفه اصلی فرهنگ نمایش این ایده های 

ی، در فرآیند این استحاله معماری نقشی اساسی بر عهده دارد. هر بنایی به عنوان جزئی ذهنی است به وسیله نمود اشکال عین

از فرهنگ معماری این وظیفه را بر عهده دارد که یک اندیشه ذهنی را از طریق فرم ظاهری خود عینیت ببخشد و به این 
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س هوالین از معماری می کند قابل درک ترتیب نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ. از این دیدگاه تعریفی که هان

به این ترتیب هر ساختمانی یک شاهد فرهنگی  .«معماری نظمی معنوی است که در ساختمان ها تجسم بافته است»است: 

 است چه یه مفهوم خوب و چه به مفهوم بد آن. 

 

 اصول طراحی بوم گرا )طراحی اكولوژیک(:-1
 

معنای ) مطالعه روابط موجودات زنده با محیط و عادت ها و طرز زندگی آن ها، بوم در فرهنگ فارسی معین واژه اکولوژی به 

هر کدام از اصول و شناسی ،بوم شناخت ( آورده شده است . بنابراین منظور از طراحی اکولوژیک ، همان طراحی بوم گراست . 

لم طبیعت است. این قواعد همبستگی متقابل قواعد پایداری و طراحی بوم گرا، کاشف و بسط دهنده ارتباط محیط مصنوع و عا

و تعامل محیط های انسانی و سیستم های طبیعی را مد نظر قرار داده و بررسی می کنند و زنجیره اثرات تصمیمات طراحی بر 

مطرح هستند، ارتباط با عالم « طراحی اکولوژیک»محیط را تا مراحل نهایی آن دنبال می کنند. اصول و قواعدی که حوزه 

طبیعت، تعامل سه طرفه بین معمار، استفاده کننده معماری و طبیعت را هرچه بیشتر مورد توجه قرار می دهند. نگرش پایدار 

و قواعد طراحی اکولوژیک، در هم تنیدگی و تمامیت محیط را بطور موثری در فرآیند طراحی وارد می کند. پایداری و اصول 

م طبیعت تاکید دارند ، این فلسفه رابطه متقابل و غیر قابل انکار بین طبیعت و طراحی اکولوژیک بر اهمیت طراحی با عال

طراحی را مورد تاکید قرار می دهد. اصول ناشی از پایداری و طراحی اکولوژیک به اثرات محیطی )طراحی( )اعم از جنبه های 

را به عنوان شاخص ویژه یک طرح خوب مورد  مثبت یا منفی آن( توجه ویژه دارد. لذا نحوه تعامل و اثرگذاری طراحی و محیط

توجه قرار می دهد. و در نهایت می شود گفت اصول و قواعد این نوع طراحی، منظر وسیعتری را برای کار طراحی عرضه می 

ه با کند که در فرآیند آن عوامل فرهنگی، روحانی، و سنتهای تاریخی مشارکت موثر و بارز دارند.در معماری معاصر، تغییراتی ک

یکی از راهکارهای حفظ پایداری توجه به معیار های زیست اقلیمی و پایدار پدید می آیند، هر روز اهمیت بیشتری می یابند 

در طراحی شهرهای تاریخی ایران روند طراحی بوم گرا )اکولوژیک( به شهرها حفظ و ساماندهی بافتهای تاریخی آنهاست . 

شکی نیست میان معماری و فرهنگ رابطه عمیقی وجود دارد. معماری که فرهنگ در آن .خوبی مورد استفاده قرار گرفته است

شکل می گیردو فرهنگی که معماری را بنا می کند. شهر را نیز نوعی خاص از سازمان یافتگی و انطباق زندگی اجتماعی و فضا 

ها بر یکدیگر، از جمله مشخصه های  مهم و تلقی نمود که در آن تقسیم فضا، فرهنگ و روابط انسانی و چگونگی اثرگذاری آن

 [1اصلی شهر محسوب می شوند. ]

معماری همواره به عنوان بستر فرهنگ جهانی مطرح بوده است، این هنر واالی انسانی با ترکیب مناسب خود با علم هندسه، 

. نمی توان به معماری به عنوان علمی ریاضیات، نجوم و... از دیرباز خالق آثار زیبا و ماندگاری در اقصی نقاط گیتی شده است

جدا از مقوله های فرهنگ، جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، روانشناسی و... نگریست؛ زیرا این هنر متعالی که همواره در طول 

س تاریخ، به ید توانای معماران برجسته و فرهیخته، دست به دست و سینه به سینه به ما رسیده است زیباترین تجلی و انعکا

  فرهنگ و سنت در هر دوره تاریخی بوده است .

 و راه که است کردار و تفکر سلسله روشهای یک برگیرنده در باشد ساختمانی فنی مسأله صورت معرف آنکه از قبل تاریخی بنای یک

 منتقدان از بعضی بوسیله گذشته در زمان های و مجاور مشابه بناهای به نسبت و می کند بازگو را خود عصر مردمان زندگی رسم

 و آمدن بوجود لحظه در بشر، سکونت قابل مناطق در پراکنده و روستاهای شهرک شهرها، بومی معماری و شده اند، انتخاب معماری

 هستند کند. انعکاسی می متبلور را خودش زمان فرهنگی تحرک و فرهنگ که هستند، تفکری خاص نماینده گرفتن کالبدی شکل

 و از دور درفواصل گذشته های زمان از می توانند که پذیری ها تأثیر همه با زمان فنی ابداعات و برد کار های یوهنظرها، ش و عقاید از

 اینکه خاطر به قدیمی، بنایی ساختن شیوه ملل و اقوام از بعضی نزد .باشند داشته دست دور شهرهای و گذشته تمدن های

 می حفاظت مداوم بصورت یافته انعکاس بنا گیری شکل در تنها نیز تعلق این ده، وبو دارا احداث خود زمان به را تعلقها شدیدترین
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 هرعنصر یا بخش هر تکرار راه از یعنی بنا اصیل شکل دادن پس باز و نگهداری راه از نخست درجه در آن به احترام گذاردن و شود

 آنست زاده که بناها وضع مداخله در و اندیشه طرز روش ینا شود. می عملی آن، اولیه بصورت دقیقاً بنا از معلوم و فرسوده مخدوش،

 مراکز گذشته فرهنگ مداوم حضور طولزمان، در بنا مشخصات ناپذیری تغییر اصل و بنا شکل نگهداشتن ثابت امر قبول راه از

 [2تضمین می کند. ] داشت خواهند تماس بنا با که نسلهایی همه برای را مسکونی

که اداره شود و هر نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف وآرمان های خاص خود می  هر جامعه با هر سیستمی

باشد. وظیفه اصلی فرهنگ نمایش این ایده های ذهنی است به وسیله نمود اشکال عینی، در فرآیند این استحاله معماری نقشی 

این وظیفه را بر عهده دارد که یک اندیشه ذهنی را از طریق اساسی بر عهده دارد. هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ معماری 

فرم ظاهری خود عینیت ببخشد و به این ترتیب نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ. از این دیدگاه تعریفی که هانس 

به این ترتیب  .«معماری نظمی معنوی است که در ساختمان ها تجسم بافته است»هوالین از معماری می کند قابل درک است: 

 [8هر ساختمانی یک شاهد فرهنگی است چه یه مفهوم خوب و چه به مفهوم بد آن. ]

 

  منطقه گرایی و تاثیر فرهنگ بر آن-2

در ابتدای قرن بیستم، استیالی تفکر نوگرایی و پیامد آن سبک بین الملل، معماری را از حرفه ای منطقه ای، به اتفاقی جهانی 

هزاره سوم و ورود به عصر دنیای چند جهانی، شرایطی رخ داد که در آن، شیوه های مختلف مواجهه با  غازمبدل ساخت. اما با آ

[در این شرایط  4بومی، به رسمیت شناخته شدند. ]-گرایی و رویکرد جهانی موضوع جهانی شدن، در قالب نگرش منطقه

اجتماع نهادینه شده است ،محور اصلی تعامالت میان  فرهنگ، به عنوان سازمانی منسجم از فرآیندهای زیست انسانی که در

 [3انسان ها قلمداد می گردد. ]

موضوع منطقه گرایی، از منظر تاریخی مقدم بر مدرنیزم است. اما با ظهور مدرنیزم و تسلط تفکر تفکیک سوژه از ابژه، این 

توجه به هویت فرهنگی را همچنان دنبال نمود.  دغدغه به وجود آمد که چگونه می توان در چنین محیطی و از جایگاه بیرونی،

با عنوان بحث بر انگیزترین تمدن جهانی و فرهنگ های ملی  بود. وی ضمن  1911سرآغاز این مباحث، گفتار پل ریکور در سال 

چیزهای می داند که نشانه آن مشاهده  "هسته اخالقی و اساطیری بشر"نگرش تردید آمیز به جهانی سازی آن را عامل تخریب 

[ ریکور ضمن پذیرش این واقعیت که هر فرهنگی نمیتواند شوک تمدن مدرن را تحمل کرده یا 9یکسان در سراسر دنیاست. ]

 [7آنرا جذب کند، نیاز فوری به برقراری فضای گفتگوی معتبر و واقعی به جای اندیشه های معلول را الزم می داند. ]

که در بسیاری از کشورها طرح هایی ارائه شده اند که توانسته اند با آمیزش دو عامل در  چند سال گذشته نه تنها در ایران بل

نظر منتقدان را به خود جلب کنند، طرح هایی که از سویی  "نشان دادن آهنگی امروزین"و  "ارجاع به بستر فرهنگی منطقه"

ارجاع به بستر فرهنگی خاص  هستند،  مایل به "عام گرایی"/"خاص گرایی"و  "غیر خودی"/"خودی"معطوف به جدال کهنه

 [3ولی همزمان سعی در ارائه تصویری با طعمی امروزی دارند. ]

 

 توجه به الگوهای فرهنگی هر منطقه -3

تاریخ هر سرزمین شاهد تقابل فرهنگ های مختلف بوده و همین رویارویی های کندآهنگ زمینه ساز تکامل فرهنگ، علوم و 

ال برهم تاثیر سازنده داشته اند. گاه نیز این برخوردها موجب انهدام یکی از دو فرهنگ بومی یا هنر بومی شده که در هر ح

مهاجم شده که با توجه به محدودیت میدان عمل تجهیزاتی که موجب پیشبرد یک قوم بوده اثرات تخریبی زیادی در کالبد 

 است.  سرزمین مغلوب، به ویژه آثار معماری بومی و هنرهای  سنتی، نداشته

اجتاعی منطقه انجام -مطالعات بسیاری بر روی تاثیر الگوهای فرهنگی بر ومعماری و خلق فضاهایی متناسب با شرایط فرهنگی

شده و از مهمترین معمارانی که بر روی این زمینه تحقیقات گسترده انجام داده حسن فتحی است. فتحی، تردید خود درباره ی 

مدرنیته لزوما به نعنی سرزندگی نیست، تغییر همیشه به خاطر بهتر "ن چنین بیان می کند:معماری مدرن را به موجز و روش
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بودن طورت نمی گیرد... چنین نیست که سنت لزوما از مد ابتاده و مترادف با رکود باشد... سنت همگونی اجتماعی عادت 

راساسی را دارد تا او بتواند تمام توجه خود را شخصی است و در هنر، همان تاثیر آزاد کردن هنرمند از تصمیمات مزاحم و غی

 بدین ترتیب، نقد فتحی از صنعتی شدن و فرم های همراه آن، نقدی اساسی است.  "معطوف دارد.

او به سادگی از پذیرفتن اسطوره های پیشرفت سرباز زد و مدعی بود که در شرایط حاکم در جهان سوم، روستاییان می توانند 

ی برای خود خانه بسازد. شکی نیست که برداشت رمانتیک فتحی از روستاییان بخشی از جست و جوی بهتر از هر معمار

ایدئولوژیکی وسیع وی به خاطر ریشه های ملی بود؛ فلسفه ی او می توانست هر جا که به گذشته روستایی صورت آرمانی داده 

 [1خاص خود را داشته است. ]و به مثابه منبعی از اسطوره شناسی فرهنگی نگریسته شود، گیرایی 

معماری یکی از سنتی ترین هنرهاست. هر ساختمانی برای مورد استفاده قرار گرفتن است، فرم آن از »فتحی معتقد است که 

طریق آثار پیشین تعیین می شود و خود را در میان جمعی می یابد که ناگزیرند همه روزه آن را ببینند. معمار موظف است با 

به عنوان وسیله ای برای تبلبغات شخصی، به کار پیشینیان و احساس مردم خود « معماری خویش»به کارگیری احترام از 

احترام  بگذارد. هیچ معماری نمی تواند از بکار بستن تجارب اسالمی خویش دوری کند. پژوهش او هر اصالتی که داشته باشد، 

. بنابراین معمار بایست فرهنگ خاص کشور را ناچیز شمارد، برخی از مهم ترین بخش اثرش به این یا آن سنت ارتباط می تابد

سنت ها و فرهنگ های بیگانه را در یک ترکیب مصنوعی و دست وپا شکسته وارد کند و با دگرگون کردن اندیشه های معماران 

ی پشت ورو یا بزرگ شود که پیشین در بزرگداشت آن قصور ورزد. این امر شبیه به زمانی است که یک عنصر معماری به گونه ا

 [ 11دیگر غیر قابل شناخت گردد و به نقش خود عمل نکند . ]

 
 

  طبیعت و فرهنگ: -4

اطراف از بسیاری از جهات اهمیت دارد. زیرا تاثیر محیط زیست است که فرهنگ ما بر ما اثر می  رابطه میان فرهنگ و محیط

عکس. اقلیم و منابع طبیعی یه گونه های مختلف در تجربیات و ارزش  کند. محیط زیست به قالب فرهنگ ما در  میآید وبه

لیم و زمین از یک سو و فرهنگ از سوی دیگر، هر های فردی و اجتماعی اثر  میگذارد. به قول آرتور پوپ، رابطه متقابل بین اق

چه و به هر کیفیت که باشد به طور قطع تنها یک رابطه ساده علت ومعلولی نیست. هسته اولیه فرهنگ، نیازهای ابتدایی انسان 

به این  برای ادامه زندگی بوده است و هرگاه گروهی به شکل همگن، در محیط زیستی مشترک با استفاده از امکانات محیط

نیازها پاسخ گویند، فرهنگی خاص جامعه خود به وجود می آورند که وجه تمایز آن ها از سایر جوامع و فرهنگ ها قرار می 

 [11گیرد. از طرفی مشخصه هر تمدن و فرهنگی،  جلوهای است که توانسته به محیط بدهد. ]

  طبیعت و فرهنگ در معماری ایرانی: -5 

می  تحقق و ارزش هایش زندگی به که چرا .است زیبایی نهایت است. کمال انسان برای طبیعت انیایر معماری شکل گیری در

 که نظامی باالخره و می داریم، بر که میکاریم و محصولی  آن در که خاکی می نوشیم، که را آبی میکنیم  استنشاق که هوایی بخشد

 و نیش تمامی با که است طبیعتی بودن ارزشمند و ما ی وابستگینشانه ها همه و همه داریم مشارکت آن در بخشی به عنوان ما

 کل از جزئی عنوان به انسان که عالی نظم آن است، روابط و ها پدیده تمامی بر که حاکم نیرویی دارد، خود بطن در را نیرویی نوشش

 که ایستا، مفهوم در طرفه دو و درونی رنیتقا و هستی نظام در پویا همیشه انفعالی و فعل است. آن متأثر از و وابسته هستی، نظام

 تداوم هستی و توازن در نظام این کل از جزیی عنوان به که است. انسانی طبیعت و انسان بین پیوسته ارتباط در پویاتوازنی بطور

 و پویا ینقش ساخته شده اش فضای به و مییابد  در را آن گذشته معماری فرهنگ که است نیرویی همان این و میجوید  شرکت

 قابلیت عمومی، به خصوصی از شهری عرصه های تسلسل.» .جامعه و انسان نیازهای تمامی به جوابگو فضایی. می بخشد حیاتی

 از ها آن ترکیب و ها سلول شناخت در خوبی معرف سنتی مان، فضاهای در به کاربردها جوابگویی در فضایی توان یا مکانی
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   به نظم تسلسل این در که چنان است، جامعه و انسان زندگی ضرورت های جوابگوی م،قدی مجموعه شهر تا واحد کوچکترین

 [12]«.است تشخیص و رؤیت قابل مسکونی واحد کوچکترین در حتی که برقرار می شود گونهای

 رهنگیف بسترهای است. دیگر و ملل بیگانگان به ایران مشاهده می شود، شباهت شهرسازی و معماری در امروز که موضوعی

آنها، بی  کردن بومی به توجه بدون دیگر ملل از دستاوردهای سطحی های برداشت و متخصصان، سطحی نگری تربیت در نامناسب

 ساز و ساخت»نگرش  گرایی، کمیت به توجه و ارزشی نگرش کمیت گرایی، به توجه و کیفی و ارزشی اصول به متخصصان توجهی

 پسند مردم آثار فرهنگی، خلق ابعاد به و شهرسازی معماری ضوابط و قوانین توجهی بی و ریمعما حرفه در موفقیت دلیل بر «بیشتر

 کارگیری ، به«سنت»از  نادرست برداشت و مدپرستی معنای به «بودن نو»به موضوع  مردم، نگرش برای مهم آثار خلق جای به

 به بازگشت غیرقابل ناپایدارو مصالح به کارگیری و اپذیرتجدید ن انرژی های مصرف افزایش و اقلیمی به موضوعات توجه بدون مصالح

 حیثیت بنا، شرایطی چنین شده است. در مغشوش و بیگانه هویت با فضایی شکل گیری باعث( وآلومینیوم بتن) طبیعت چرخه

 شخصی لیقه هایس و دی کانستراکشن) مدرن، پست (مدرن، جهانی های گرایش از گردابی در واگذاشته و را خود فرهنگی تاریخی،

 به مناسب پاسخی تواند نمی زمین مغرب امروزین معماری های پاسخ و ها کنکاش"که است بدیهی. گرفتار می آید بازاری رقابتهای و

 طبیعت، تکمیل مخرب، رابطه جای به طبیعت با سازنده رابطه، ارتباط این . در"باشد اجتماعی  فرهنگی بستر از، آمده پدید شرایط

 های ارزش حفظ در موثر عوامل از توان می را به بیگانگان شدن شبیه از پرهیز همه از باالتر و استقالل عزت، پیشرفت، تالش برای

  برد. نام محیط به شکل دهی در بومی و تاریخی،هویتی

فرهنگ الگوهای کلی ذهنی مشترک و مرسوم در میان اعضای یک اجتماع فرهنگی است که به نحوه تفکر، احساس و 

فتار اعضای آن اجتماع در رابطه با خود، محیط و ماوراء، در مراتب مادی و معنوی زندگی، شکل  معنی دار می ر

بخشد. از میان تمام مصنوعات انسانی، شهر و معماری در ارتباط مستقیم با الگوهای فرهنگی قرار گرفته است، بنابراین 

 است. معماری پدیده ای فرهنگی و به این اعتبار پدیده بومی

معماری بیان مصنوع و مادی ساختارها و الگوهای ذهنی انسان ها در نحوه به سامان نمودن و نظم دادن به جریان زندگی، در 

انطباق با شیوه زندگی، طبیعت، جغرافیا و... است. اما الگوهای فرهنگی و ساختارهای ذهنی، نه تنها در نحوه تلقی انسان ها از 

ماری، بلکه در صورت شهر و معماری نیز قابل بازیابی و مشاهده است .الگوهای فرهنگی به طور چیستی و مفهوم شهر و مع

آگاهانه و ناآگاهانه بر تمام رفتارها و کنش های اعضای جامعه نفوذ کرده و در تمام شئون زندگی آنان همواره حضور دارند .این 

ر و با طبیعت زیستگاه خود در طول سالیان متمادی شکل می الگوها که در اثر تعامل اعضای یک اجتماع انسانی با یکدیگ

گیرند، به صور گوناگون در نحوه تفکر، احساس و رفتار،  شیوه زندگی، کلیه تالش های مادی و معنوی آنان، از جمله در تمامی 

ه عنوان نمودهایی از مصنوعات یک مجموعه انسانی، عینیت می یابند. از میان تمام مصنوعات انسانی، شهر و معماری نیز ب

تالش انسان ها در سامان دادن به جریان زندگی خصوصی و عمومی خود در مراتب مادی و معنوی وجودشان، به واسطه انسان 

های پدید آورنده خود در ارتباط مستقیم با الگوهای فرهنگی قرار گرفته و ریشه در فرهنگ مردمان یک سرزمین دارند. در 

ده فرهنگی و سرزمینی بر اساس ارزش ها، باورها، فضای حاکم بر اندیشه و تلقی ذهنی آنها از نظم، حقیقت ساکنان یک محدو

که خود متاثر از عوامل گوناگونی است، در بستر یک سرزمین با ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی مشخص و در تعامل با شرایط 

پردازند و ماحصل این فرایند طوالنی مدت از تاثیر و تاثر  اقتصادی، به سازمان دهی و ایجاد نظم در محیط زندگی خود می

عوامل فرهنگی و سرزمینی در یک جامعه انسانی، تکوین و تجلی مفهوم معماری در معنای جامع و کامل خود است. همه 

جامعه روا و انتخاب های خاصی که "محیط های انسان ساخت، نتیجه انتخاب راه حل هایی از بین تمام گزینه های ممکن اند .

عرف می شمارد مظهر فرهنگ آن جامعه است. در حقیقت یکی از راه های بررسی فرهنگ نظر کردن به عام ترین انتخاب های 

 "جامعه است. روایی انتخاب هاست که در هر فرهنگ اماکن و بناها را از اماکن و بناهای فرهنگ های دیگر متمایز می کند.

هنر معماری ایران در طول تاریخ از تداوم کم نظیری نگی و به این اعتبار پدیده بومی است. بنابراین معماری پدیده ای فره

برخوردار بوده است بازخوانی این هنر بیان کننده نحوه اندیشه جهان بینی ، باورها و اعتقادات مذهبی و سنتهای مردمان این 
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لیمی و جغرافیایی این سرزمین پهناور در ابداعات و نوع آوری سرزمین است. عالوه بر آن معماران ایران با توجه به موقعیت اق

ن راه ترقی را پیموده اند و در ایجاد انواع برشها، طاقها، ایوانها، طاقنماها ، محرابها، مناره ها و تزئینات گوناگون بنا در طی سالیا

 شاهکار های فراوانی بوجود آورده اند.

ی تاریخی ، هویت شهر نیز از بین می رود .میراث فرهنگی پلی بین مردم و منابع از بین رفتن هسته های شکل دهنده شهرها

اقتصادی ، اجتماعی و محیطی برای توسعه پایدار است و برای اینکه نسل های آینده بتوانند از میراث فرهنگی سود ببرند باید 

ای بافت های با ارزش تاریخی می باشند که به طرز مناسبی حفاظت شوند . از آنجا که بخش عمده ای از شهرهای ایران دار

امروزه دچار ناکارآمدی شده اند و این محدوده ها سرمایه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی یک شهر را در خود جای 

توسعه داده اند، از سوی دیگر در توسعه های ناموزون و شتابزده شهری توجهی به بافت های تاریخی باارزش نمی شود و فرصت 

به محدوده ی نوساز اطراف شهرها داده می شود. در نتیجه مقوله ی حفاظت شهری بسی حائز اهمیت است و به منظور حفظ 

هویت های اصیل شهری، الگوبرداری و استفاده از آنها در طرح های جامع شهری کمک شایانی می کند .همانطور که می دانیم 

ارند، متاسفانه دچار آسیب جدی شده و به ارزشهای آنها خدشه وارد شده است . به اغلب بافت های با ارزش شهری که وجود د

منظور حفظ ارزشها و سرمایه های موجود در این بافت های شهری و مکانهای مشابه آن باید سیاست حفاظت شهری اتخاذ 

اهنگ با هم رشد یابند و کاربری شود و ضمن حفاظت و احیای جنبه های کالبدی، سایر جنبه های دیگر هم در کنار هم و هم

 های همگن با بافت هر منطقه به آن برگشت داده شود .

تحقیقات نشان داده است که : دگرگونی هایی که درحین اجرای تغییرات ونوسازی درشهرهای تاریخی ایران به 

خواسته های فرهنگی اجتماعی پیشنهاد طرح هایی موافق با  .وجودآمده،سبب تغییرفرم وسازة ساختمانهای مسکونی شده است

ازاینرودرتحقیق موجود،تجربه  .ساکنین ودرنظرگرفتن فرآیندتأثیر اقلیم منطقه برمعماری خانه هاازاهمیت بارزی برخورداراست

های به دست آمده جهت به کارگیری معماری صحیح علمی،که حاصل تهیه وبررسیپالنهایموجودو پرسشگری ازساکنین خانه 

حدهای مسکونی معاصر بوده وتئوریهای پایه ای معماری به عنوان پیشنهادی برای طرّاحی بناهای مسکونی های تاریخی ووا

 .شهرهاارائه میشود

 مجتمع مسکونی -6

خانه مسکونی همانند دانه ای است که بر سطح زمین می روید و ریشه در آن دارد و در مکان استقرارش تا آنجا که الزم و 

د و ارتفاع می گیرد و در ارتباط دو سوی با حیاط استقرارش قرار می گیرد به این ترتیب می توان شش مفید باشد باال می رو

ان است، مجهت را در مسکن شناسائی کرد که عبارتند از: پائین که در تقابل و کنش با زمین است باال که در ارتباط با آس

گی های امکانات و موانعی هستند که به هنگام طراحی باید شمال، جنوب، شرق و غرب. هر یک از این جهات نیز دارای ویژ

مورد توجه قرار گیرند. آیا می توان در طراحی جهات اصلی تنها به عوامل اقلیمی فکر کرد که بی توجهی به آن ها خانه را 

این ها پرداخت و به برای زیستن ناسالم می کند. آیا می توان در تعیین مصالح و عناصر ساختمانی تنها به ویژگی های فنی 

بار فرهنگی رنگ ها و تناسبات سطح ها و حجم ها بی تفاوت بود به همین خاطر است که خانه نه تنها از عوامل فنی اقلیمی 

 .تاثیر می گیرد بلکه تحت تاثیر فرهنگ ها و خواسته های افرادی است که خانه برای آنها ساخته می شود

ددارد .مثال ارگ قدیم ،کنارهم قرار گرفتن خانه ها و تامین نیازهای هماهنگ با اقلیم معماری سنتی و قدیمی که در شهر وجو

 : است ابعادمتعددی ودارای برخورداراست ای ویژه رویکردازجایگاه اینوفرهنگ این منطقه می باشد 

 این برمبنای فقط آنهانه ناپذیری کردتفکیک تفکیک آنهاراازهم میتوان سختی به که اند شده تنیده هم ورفتارآنقدربه محیط

 درک بامحیط آن درونی ازرابطه رفتاررامستقل نمیتوان که است دلیل این به بررفتارتاثیرمیگذاردبلکه محیط که مرسوم گفته
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 شناختی بوم نظام وافرادرادرقالب محیط روابط که است کاراین بهترین.کرد تعریف محیطی رفتاررابایددربستری که کردواین

 محیط تاثیرمتقابل نیزمستلزم شناسی بوم وجودداردخودواژه ودوگانه محیطهاوافرادتاثیردوجانبه بین درآن شودکه بررسی

 آن بررفتارتاثیرمیگذارد،شکل میشدکه درنظرگرفته مستقل متغیری همچون محیط درگذشته بریکدیگراست زنده وموجودات

 خودبرمحیط نیستندبلکه آن وشرایط محیط نهاصرفاپذیرندهرویکردانسا این طبق آوردبهرحال وجودمی رابه میکندوآن راتعیین

 (38:1892)مهریار.محمد،.هستند تغییرآن تاثیرمیگذارندوعامل

 وسیع شخصی فضای تغییرمیکند قلمرو میکند تغییرفرض راپویاودرحال انسانهابامحیط روابط کیفیت همچنین رویکرد این

زند گی مدرن که یکجا نشینی بدون تقویت روابط اجتماعی و در  به سبک با توجه .راتغییرمیدهند میشودوافرادمحیط یافشرده

نظر گرفتن اداب سنن وفرهنگ بومی مناطق اثرات سویی در رفتار اجتماعی و روح وروان ساکنین مجتمع های مسکونی داشته 

 .است 

 

 گیرینتیجه
ده و در بدو امر نیز درون را تحت تاثیر قرار مجموعه آداب، عقاید، باورها و سنن یک جامعه که عمدتاً از درون منبعث ش

می دهند، فرهنگ را به وجود می آورند. گرایش اساسی کمال طلبی پایه ریز شالوده فرهنگهاست. کمال طلبی زیر بنای جهان 

ها و قوالبی در بینی فرهنگی را ساخته و مبانی فکری و نظری آن را تنظیم میکند. و این مبانی به نوبه خود اقدام به ارایه کالبد

عرصه جوامع می نمایند که نمودی از آن زیر ساختها به شمار می آیند. ادبیات، هنر، مذاهب، عرف ، سنت و ... از جمله مجاری 

تبلور یافتن روح فرهنگ یک جامعه میباشد و از این میان روی صحبت ما هنر و در میان ارکان هفت گانه آن تکیه برمعماری 

مده ترین محورهایی که درعین بر آوردن نیاز انسان به سر پناه و محیط مصنوع رابطه ای تنگاتنگ با فرهنگ به عنوان یکی از ع

شناخت محیط و معماری تنها با درک فعالیت های انسان در دنیای پیرامونش امکان پذیر است. و هدف  .برقرار میسازد، میباشد

ن شکل کالبدی دانست.بنابراین اگر بپذیریم که معماری بازتاب کالبدی معماری را می توان ایجاد انگاره ای انسانی در درو

زندگی بشری است.زندگی با تمام ابعاد نیازها،باورها،اعتقادات و به طور کلی ارزش ها باید دریابیم که معماری امروز و فردای ما 

به نیازهای یک جامعه را در ارتباط با عوامل  معماری بومی ،جوابگویی .نمی تواند بی رابطه با معماری گذشته و فرهنگمان باشد

طبیعی و با خواسته های مادی و معنوی انسان ها عهده دار است،زیرا با مشارکت آنان در تدبیر و در اجرا زاده می شود و از 

حیط فرهنگ و زندگی روزمره ی آنان الهام می گیرد. در شکل گیری معماری بومی،برخی روابط اجتماعی و اقتصادی با م

 .طبیعی و نمادهای فرهنگی ماهرانه انعکاس می یابند

 

 پیشنهادات راهبردی و توصیه راهکارها:

با در نظر گیری درس های گرفته شده از سیاستها و برنامه های گذشته و هم چنین توجه به چالشهای موجود پیشنهادات 

 راهبردی به شرح ذیل ارائه میگردد:

در سیاستهای توسعه شهری، برنامه ریزی هماهنگ در توزیع و استقرار جمعیت شهری  انسجام بخشی و ایجاد همگرایی -

 با الویت به سیاست توسعه درونی )استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در نظام توسعه شهری(،
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ت واحد و ارتقا؛ جایگاه و نقش مدیریت شهری و اصالح و تقویت ساز و کارهای موجود با تاکید بر ضرورت ایجاد مدیری -

 توانمند شهری

 حمایت از شرکت های سرمایه گذاری خرد محلی -

 اعتمادسازی و شفاف سازی اقدامات و اطالع رسانی به موقع و به روز -

 درگیر کردن نهادهای تخصصی بومی و عمومی در امر توسعه و بهسازی مناطق نابسامان -

طی، تاریخی و طبیعی، حفظ و حراست از میراث فرهنگی ، مراقبت و ممانعت از تخریب و ازیبن رفتن ارزشهای محی -

 تقویت ارزشها و اشاعه فرهنگ محلی بر پایه شناسایی هویت بومی مناطق

تدوین قانون جامع ساماندهی بافتهای نابسامان شهری به منظور تبیین رویکردهای مداخله، سیاستها و برنامه ها در  -

 مقیاس ملی و محلی

 به منظور تبادل آرا، تجربیات و دیدگاههای سایر سازمانها و دستگاههای متولی امر ساماندهی  ایجاد شبکه فراملی -

 بافت های تاریخی شهرها در  کاربری های همگن با بافتطراحی مجموعه هایی با  -

 استفاده از اصول طراحی بوم گرا )اکولوژیک ( در معماری معاصر -

 

 قدردانی
       

 قدر و خانواده ام که در این مسیر مرا همراهی نموده اند.باتشکر از استاد گران

 

 مراجع
 

 .1811، 2، مجله انسان و فرهنگ، سال اول، شماره "چارلز جنکز و فرهنگ شهر"اوحدی. یاسمن،: [1]

 4381فالمکی. محمد منصور، باز زنده سازی بناها و شهر های تاریخی، انتشارات دانشگاه تهران ، [2]

، پایان نامه "طراحی الگو جهت احیا و سازماندهی بناهای اجتماعی مشهد، با تاکید بر مباحث منطقه گرایی"،امینی. شیما [8]

 .1811کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، گروه معماری،

 . 1834، چاپ اول ،،  ترجمه علی کمالی و الدن کیامهر، نشر روزنه"چند جهانی شدن"برگر، پیتر و هانتینگون، ساموئل،  [4]

، ترجمه عبدالحمید زرین قلم، نشر گام نو، چاپ "نظریه ای علمی درباره ی فرهنگ "مالینوفسکی. برونیسالو، [3]

 . 1834دوم،

منطقه گرایی و چالش های معماری معاصر در آغاز هزاره ی سوم، معماری  "شایان. حمیدرضا و کامل نیا. حامد، [9]

 11-11، 1837.  ، ش "وشهرسازی



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 11 

، 29، ترجمه ایمان رئیسی، فصلنامه معماری و فرهنگ، شماره "منطقه گرایی انتقادی، معماری و هویت"فرامپتون. کنت، [7]

1133 . 

، در ماهنامه "در برخی از آثار سید هادی میرمیران« هویت»معماری  منطقه گرای انتقادی وکالبد بخشی "حکیم. نگار،  [3]

 23، 1838. معمار، شماره 

بررسی رویکردهای "دیبا. داراب؛ خادم زاده. محمدحسن؛ شایان. حمیدرضا؛ کامل نیا. حامد؛ مهدوی نژاد. محمدجواد؛  [1]

 . 1833، 34، معماری و شهرسازی، شماره "31-91معماری معاصر ایران: تحلیل کالبدی محتوایی بناهای دهه 

، ترجمه سحر باالزاده، معماری ایران، شماره "عه مدرنیته، سنت و هویت جهان رو به توس"کرتیس. ویلیام،  [11]

3 ،1831 . 

 . 1832، ترجمه علی اشرفی، معاونت پژوهشی دانشگاه هنر، چاپ دوم،"ساختمان سازی با مردم"فتحی. حسن، [11]

نقش فرهنگ در سازماندهی فضایی "مینوئی. زهرا؛ شجاعی. سید علیرضا؛ طوسی. هاشم امینی؛ حسین دخت. حسین؛  [12]

 .  1811اسالمی ،-، مجموعه مقاالت همایش ملی و شهرسازی ایرانی"معماری و شهرسازی ایران

 از انتشارات دانشگاه علم و صنعت.  "خالصه مقاالت سمینار تداوم حیات در بافت قدیمی شهرهای ایران " [18]

 

 
 


