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 ضرورت از زمانه روح و از زمان تاثيرپذيري

با گذشت زمان و پيشرفت  . هويت بومي بيانگر خصوصيات فرهنگي و مشخصات هر منطقه مي شود

تكنولوژي، معماري بومي كه برگرفته از شاخص هاي هويتي و محيطي منطقه است اغلب به سوي فراموشي پيش رفته 

 كه حالي در كند مي متبادر ذهن 
 اگر گذشته آثار رجوع به در كه چرا
بنابراين بازتعريف  .يافت  نخواهند 

 بديع نه و است بودن تقليدي معاصر با رويكرد به مفاهيم مستتر در معماري بومي هر منطقه نه صرف

اين تحقيق با تأكيد بر مطالعه . است

عوامل هويت ساز معماري رامسر و 

عناصر تاريخي هويت بخش در اين بستر كدامند؟ نقش معماري بومي در هويت معماري معاصر چيست؟  چگونه مي توان 

بر اين اساس اين پژوهش به بازخواني ابعاد هويت معماري 

پرداخته و در اين راستا الگوها و بناهاي تاريخي منطقه را شناسايي نموده و سپس با توجه به ارزش هاي 

بومي منطقه و رويكردهاي نظري مرتبط شاخص ها و معيارهاي مشخص و الزم براي بكارگيري در عناصر معماري معاصر 

تحليلي بوده و گردآوري اطالعات از طريق 

 بر گذارى تأثير بر عالوه كه باشند مى
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تاثيرپذيري و شود مي تحول دچار زمان گذر در كه است پويا هويت، مفهومي

هويت بومي بيانگر خصوصيات فرهنگي و مشخصات هر منطقه مي شود

تكنولوژي، معماري بومي كه برگرفته از شاخص هاي هويتي و محيطي منطقه است اغلب به سوي فراموشي پيش رفته 

 به را از آثار گذشته در موارد متعددي تقليد  هويت، از بحث معماري
چرا است متفاوت از گذشته با تقليد مطالعات بسياري نشان داده است كه مفهوم هويت

 گرايي را واپس جز رويكرد شكل و تكرار عناصر و موتيف ها مدنظر قرارگيرد، نامي
معاصر با رويكرد به مفاهيم مستتر در معماري بومي هر منطقه نه صرف

است در همان زمان مرتبط افراد با نيازهاي معماري دراين نوع 

عوامل هويت ساز معماري رامسر و :سواالت زيراستويي به پاسخگموردي شهر رامسر در كرانه جنوبي درياي مازندران 

عناصر تاريخي هويت بخش در اين بستر كدامند؟ نقش معماري بومي در هويت معماري معاصر چيست؟  چگونه مي توان 

بر اين اساس اين پژوهش به بازخواني ابعاد هويت معماري  از الگوهاي معماري بومي در معماري معاصر بهره جست ؟

پرداخته و در اين راستا الگوها و بناهاي تاريخي منطقه را شناسايي نموده و سپس با توجه به ارزش هاي 

بومي منطقه و رويكردهاي نظري مرتبط شاخص ها و معيارهاي مشخص و الزم براي بكارگيري در عناصر معماري معاصر 

تحليلي بوده و گردآوري اطالعات از طريق  –توصيفي روش تحقيق در اين مقاله به صورت . منطقه را پيشنهاد مي نماييد

  .  مطالعات كتابخانه اي و مشاهدات ميداني صورت مي گيرد

  هويت ، معماري بومي ،رامسر ، معماري معاصر

مى محيط از مهمى بخش تنها، نه انسان فعاليت و زندگى مكان

  .گردند مى نيز مردم تصورات و ،احساسات زندگى كيفيت 

 
با موضوع . مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد نويسنده اول به راهنمايي نويسنده دوم مي باشد 

  در دانشگاه آزاد اسالمي چالوس) طراحي باغ تاريخ نگار رامسر

كارهاي بومي سازي معماري معاصر با تاكيد بر شاخص هاي هويتي راه

 مطالعه موردي 

دانشجوي كارشناسي ارشد معماري ،دانشگاه آزاد چالوس -1

  چكيده 

هويت، مفهومي

هويت بومي بيانگر خصوصيات فرهنگي و مشخصات هر منطقه مي شود .است آن وجودي

تكنولوژي، معماري بومي كه برگرفته از شاخص هاي هويتي و محيطي منطقه است اغلب به سوي فراموشي پيش رفته 

معماري عرصه در .است

مطالعات بسياري نشان داده است كه مفهوم هويت

رويكرد شكل و تكرار عناصر و موتيف ها مدنظر قرارگيرد، نامي

معاصر با رويكرد به مفاهيم مستتر در معماري بومي هر منطقه نه صرفهويت در معماري 

 هويت مفهوم. بودن

موردي شهر رامسر در كرانه جنوبي درياي مازندران 

عناصر تاريخي هويت بخش در اين بستر كدامند؟ نقش معماري بومي در هويت معماري معاصر چيست؟  چگونه مي توان 

از الگوهاي معماري بومي در معماري معاصر بهره جست ؟

پرداخته و در اين راستا الگوها و بناهاي تاريخي منطقه را شناسايي نموده و سپس با توجه به ارزش هاي  بومي منطقه

بومي منطقه و رويكردهاي نظري مرتبط شاخص ها و معيارهاي مشخص و الزم براي بكارگيري در عناصر معماري معاصر 

منطقه را پيشنهاد مي نماييد

مطالعات كتابخانه اي و مشاهدات ميداني صورت مي گيرد

  

هويت ، معماري بومي ،رامسر ، معماري معاصر :هاي كليدي واژه

    

  مقدمه  -1

مكان عنوان به شهرها

 بهبود زيست باعث محيط

مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد نويسنده اول به راهنمايي نويسنده دوم مي باشد  ١
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. با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي، معماري بومي كه مطابق با هويت و اقليم منطقه است به سوي فراموشي پيش مي رود

. را به نسل حاضر و آتي معرفي مي نمايد ضرورت مي يابد

  .در اين مضمون نياز به معماري معاصري است كه در آن از عناصر و شاخص هاي هويت بخش معماري بومي بهره جويد

 ازگذشته با تقليد هويت كه حالي در كند

واپس  جز نامي شوند تكرار گذشته جسد 

گزاف  هاي هزينه آوردن پايين همچنين

 طراحي هاي الگو از بررسي .باشد ضروري مي

 طبيعت بر مصنوع هاي سازه جانب از كه
 بناهاي شدن منطبق چگونگي به رامسر

 آلودگي كاهش و ناپذير تجديد منابع اتمام
 و بومي هاي حل راه و پذير تجديد هاي

 شهرستان هاي روستا بومي هاي خانه 

.  

 تجسم را هويت 2الكساندر كريستوفر  
 يا طبيعت و بنا شهر، انسان، هر روح و

 كه است و بزرگي كوچك تفاوتهاي همان

   ]٤[ آورد مي بوجود

 آن احداث روند بودن ازابتدايي ناشي نه

 و داند هويت مي از رامتمايز تاريخي بناهاي

 هر و كميك صورت به دوم بار و صورت تراژيك

 در سنت از گيري بهره بعالوه ]٥[ ".بود 

 تكامل حال در نيز خود كه فلسفي و 

ماندن  همان "چگونه  نه است "ماندن  

در زمان شكل مي گيرد و بي آن ناپديد مي 

 و بلكه درستي نمي گردد ارزش و اهميت

 به بودن بهتر عنوان بودن، نو يا و بودن 

 شرايط به توجه با خالقيت و نوآوري عين

  ]٨[. دهند شكل كالبدي را

 به توان مي را جنبه سه اين .مصنوع 

                                                 
2  .  Christopher Alexander 
3  . Valter Bour 

International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

2

با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي، معماري بومي كه مطابق با هويت و اقليم منطقه است به سوي فراموشي پيش مي رود

را به نسل حاضر و آتي معرفي مي نمايد ضرورت مي يابدبنابراين خلق كالبدهايي كه چيستي و چگونگي تاريخ و هويت منطقه 

در اين مضمون نياز به معماري معاصري است كه در آن از عناصر و شاخص هاي هويت بخش معماري بومي بهره جويد

كند مي متبادر ذهن به را گذشته ازآثار تقليد هويت، از بحث

 و خالصه طور به ها و فرم اشكال اگر گذشته آثار از گيري بهره

[    

همچنين و بومي معماري و طبيعت با تر دوستانه اي رابطه برقراري

ضروري مي و الزم دست اين از هايي بررسي و تحقيقات ناپذير، تجديد

كه هايي و زيان ضرر نوع و ميزان همچنين و ساختمان هاي
رامسر شهرستان وضعيت اقليمي بررسي عين در همچنين و گيرد

اتمام بنبست از براي رهايي هايي راهكار به ، شود اشاره   مي

هاي انرژي از بهينه و استفاده انرژي مصرف در جويي صرفه

از مشاهده ( مشاهده تكنيك با و توصيفي روش به تحقيق 

.است شده انتخاب اي كتابخانه مدارك و اسناد تحليل همراه

  ]٢[. هويت بومي بيانگر خصوصيات فرهنگي و مشخصات هر منطقه مي شود

و حيات مبناي اصلي هايي كه داند؛ كيفيت مي بناها در نام
همان هويت كه است معتقد 3بور والتر ]٣[گذاشت آنها بر نامي 

بوجود را محيط دلبستگي حس و  شود مي محيط خوانايي و مكان

نه و بودن تاريخي از ناشي نه بناها در هويت كه است زمينه معتقد

بناهاي دوباره ساخت نيز هگل. اهميت دارد ها ضرورت همراهي

صورت تراژيك به اول مي دهد ، بار روي بار دو هميشه تاريخي رويدادهاي

بود  دوم نخواهد صورت به جز گذشته تاريخي هاي صورت آگاهانه

 مباني نظري و اصول بر و نبوده آثارگذشته تقليد و تكرار معناي

خود "چگونه  هويت از پرسش سعيد ادوارد تعبير به.   ]١[

در زمان شكل مي گيرد و بي آن ناپديد مي  "خود  "ولي  مي كند مقاومت زمان برابر در كه است ماهيتي

اهميت گذشته حائز معماري به تعلق يا و بودن متجدد دليل به چيزي

 سبب كهنه را نمي توان به معماري .دارد قرار توجه كانون كه در

عين در انقطاع، عدم گذشته و با پيوند معناي به خودي هاي

كالبدي را هويت توانند مي يكديگر راستاي در شود، مي ياد "تحول 

 هويت و انساني هويت طبيعي، هويت است، بررسي قابل جنبه

 

با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي، معماري بومي كه مطابق با هويت و اقليم منطقه است به سوي فراموشي پيش مي رود

بنابراين خلق كالبدهايي كه چيستي و چگونگي تاريخ و هويت منطقه 

در اين مضمون نياز به معماري معاصري است كه در آن از عناصر و شاخص هاي هويت بخش معماري بومي بهره جويد

بحث معماري عرصه در

بهره در كه چرا است متفاوت

]1[يافت  نخواهند گرايي را

برقراري منظور به بنابراين

تجديد هاي انرژي پرداخت

هاي اندام از برخي در اقليمي

گيرد مي صورت شود، مي وارد

اشاره   مي اقليم با منطقه اين بومي

صرفه طريق از محيطي زيست

 .شود مي اشاره اي منطقه

همراه به نوع ميداني از ) رامسر

  

  مفاهيم - 2

  هويت 2-1

هويت بومي بيانگر خصوصيات فرهنگي و مشخصات هر منطقه مي شود

نام بي هاي كيفيت كالبدي

 توان نمي اما هستند، بكر
مكان يك بازشناخت باعث

زمينه معتقد الكساندر دراين

همراهي و مالزمت تنها هاست،

رويدادهاي ": است  معتقد

آگاهانه تكرار كوششي براي

معناي به نيز آثار معماري

[مي باشد  متمركز هستند

ماهيتي  "همان  "  ]٢[ "

چيزي رو اين از ]٦[. شود 

كه در است طراحي صالبت

هاي ارزش "تداوم   ]٧[. داد

تحول  "از آن به   كه زمانه

جنبه سه از شهرها هويت

  : داد توضيح زير شرح
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 از جزيى ابتدا از طبيعت كه آنجا از و باشند
 و سازند فراهم را بسترى و محيط چنين
 كه ترتيب اين به .دارد نيز روانى و احساسى

 و افراد با ها نشانه اين و باشند شهرمى
  .شود

 در نيز انسانى -اجتماعى مباحث با جغرافيايى،
 به و شهرى هاى بافت كلى طور به .گيرد
 و مسائل و كرد تحليل كالبدى جنبه 

 از وى كالبدى برداشت به تنها شهرى
 جاى فرد ذهن در شودكه مى برقرار اى

 ابعاد، فرم، همچون آن بر حاكم هاى ويژگى
 هويت عناوين تحت كه محيطى طبيعى،

 ابعاد مصنوع، هويت .باشند مى مطرح شهرى
 را بصرى و فضايى مشخصات عملكردى،

اين مي تواند . گفته شود, مي تواند به هر نوع معماري كه به يك مكان خاص تعلق داشته باشد

شهري تا ساختمان هاي بزرگ و حتي بناهاي يادماني را دربرگيرد و به غلط در 

بنا بر تعريفي كه پاور اليور از معماري بومي 

دارد ، آن گونه از معماري است كه از درون جوامع رشد مي كند و طي زمان خود را باشرايط اجتماعي ، اقليمي و فناري سازگار 

. ي كه مولد آنها هستند سازگار مي باشند

 اما اند شده آن حياتي هاي چرخه در تحول
شالوده  بر اوليه اجتماعات مايحتاج تأمين

 و معماري ساخت حوزه در . بود متكي 

 ساز و كردند ساخت نمي وارد طبيعت 

 استفاده به دليل نفت، صنعت شدن ملي

 گرفته شكل فقر انرژي و مادي فقر پايه

 هزينه و پذير نا انرژي تجديد منابع از نادرست

   : گرفت اقداماتي صورت 

 كارايي بتوانند كردند تا بازنگري انرژي مصرف
 كم المپ توليد سرمايش ساختماني، و

  ]12[ .است بوده... و بازده
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باشند مى مكان هر طبيعى هويت دهنده نشان طبيعى عناصر

چنين بايد آن عناصر و شهرها رسد، مى آرامش به آن كنار در

احساسى جنبه كالبدى، جنبه كنار در عموما آرامش اين .باشند

شهرمى افراد براى آشنا هايى نشانه رودخانه كوه، مانند محيطى

شود مى ها آن خاطره و وجود از جزيى و كند مى برقرار ارتباط

جغرافيايى، - كالبدى هاى جنبه بر عالوه شهرى هويت مبحث

گيرد نمى بر در را مشخصى مفهوم ها جنبه اين گرفتن نظر

 از تنها را آن توان نمى و نيست كالبدى هاى ارزش واجد
شهرى مكان يا و فضا يك در فرد حضور .نمود بررسى ديدگاه اين

اى ارتباط فضايى كالبد يا فضا و فرد بين عموما بلكه شود،

  .گردد مى اطراف محيط از او ذهنى برداشت
ويژگى تمام با مصنوع، كالبدى عناصر و بشرى هاى ساخته: 

طبيعى، و اقتصادى فرهنگى، اجتماعى، هاى ويژگى كالبدى تبلور 

شهرى هويت گيرى شكل اصلى عوامل از يكى شد، ياد آن 

عملكردى، مشخصات كالبدى، مشخصات بر مشتمل شهر اصلى استخوانبندى

مي تواند به هر نوع معماري كه به يك مكان خاص تعلق داشته باشد, معماري بومي يا سرزميني

شهري تا ساختمان هاي بزرگ و حتي بناهاي يادماني را دربرگيرد و به غلط در  –معماري ساختمان هاي ساده روستايي 

بنا بر تعريفي كه پاور اليور از معماري بومي ] 10[ .ستايي قلمداد مي كنندمعماري بومي را معادل معماري رو

دارد ، آن گونه از معماري است كه از درون جوامع رشد مي كند و طي زمان خود را باشرايط اجتماعي ، اقليمي و فناري سازگار 

ي كه مولد آنها هستند سازگار مي باشندمي سازد و تكامل مي يابد و با ارزش ها ، اقتصاد و شيوه هاي زندگي فرهنگ هاي

  ]11[ )1388به نقل از نورمحمدي 

تحول و تغيير سبب همواره زمين سياره بر خود حيات تاريخ

تأمين منابع كه چرا روند مي شمار به ناچيز صنعتي انقالب از 

 آيند فراهم دوباره توانند مي كه موادي و آب و باد آفتاب، از

 بر پايداري آسيب آنان . بود استوار محل هاي استعداد و اقليم

ملي از بعد ايران در . است آورده بار به باري زيان نتايج اخير

پايه بر كه ساز و ساخت در ساله هزار چند سنتي هاي الگو حياتي،

نادرست و رويه بي استفاده و زيست محيط آلودگي عوض در

 موضوع اين حل براي. شد جايگزين اساسي مسئله عنوان به

مصرف با ارتباط در را خود صنعتي ساختماني هاي استاندارد

و گرمايش هاي دستگاه سوخت بازده بردن باال تالش اين 

بازده پر هاي پيل خورشيدي، هاي پنل ساختمان، در جداره دو

عناصر:  طبيعى هويت2- 2-1

در فرد و بوده انسان وجود
باشند انسان آرامش محل

محيطى وبرجسته طبيعى عناصر

ارتباط شهروندان و ساكنين

مبحث:  انسانى هويت3- 2-1

نظر در بدون و است آميخته

واجد صرفا تاريخى بافت ويژه

اين از تنها را آن مشكالت

شود، نمى منجر شهرى فضاى

برداشت ساز زمينه و گيرند مى

:  مصنوع هويت 4- 2-1

 عنوان به تناسبات و اندازه
 از طبيعى هويت و انسانى
استخوانبندى و ساخت مختلف

  ]٩[ گيرد مى بر در

  معماري بومي  2-2

معماري بومي يا سرزميني

معماري ساختمان هاي ساده روستايي 

معماري بومي را معادل معماري رو, اكثريت موارد

دارد ، آن گونه از معماري است كه از درون جوامع رشد مي كند و طي زمان خود را باشرايط اجتماعي ، اقليمي و فناري سازگار 

مي سازد و تكامل مي يابد و با ارزش ها ، اقتصاد و شيوه هاي زندگي فرهنگ هاي

به نقل از نورمحمدي  1391داميار(

تاريخ طول در ها انسان 

 قبل تا تغييرات تمام اين

از ناشي پذير تجديد انرژي

اقليم پايه بر بومي هاي ساز

اخير قرن در نسنجيده هاي

حياتي، ماده اين از نادرست

در . شد پاشيده هم از بود

به انرژي، اين اقتصادي هاي

استاندارد همه كه اين نخست

 حاصل ببرند باال را انرژي

دو هاي شيشه نصب مصرف،

  معماري رامسر  - 3
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درجه عرض شمالي در قاعده مخروط افكنه صفارود و نزديك به ضلع 

شهر رامسر از شهرهاي ساحلي استان مي باشد و 

امسر واقع در غرب استان مازندران و از نواحي داراي قدمت و تاريخ و هويت معماري بومي برخوردار است و همچنين اين 

بازديدكنندگان از رامسر در نخستين نظر تحت تأثير منظره ي عالي و جنگل انبوه و 

ساختمانها در اين منطقه مجزا از هم ساخته مي شوند، با حياطها و فضاهاي باز و وسيع و حصار دور اين فضاها اغلب 

دليل اين امر همان استفاده از جريان هوا است، تا از ميان ساختمان ها عبور كرده و هواي مرطوب و 

بهره بردن از طبيعت زيبا و سرسبز منطقه نيز از داليل ديگر جهت 

هر چه از حاشيه شهر به مركز شهر نزديك شويم، به دليل تراكم بيشتر جمعيت و 

ي شود، ولي به هر جهت در فضاهاي مركزي شهر نيز سعي 

مي شود تا از جريان هواي بين دريا و خشكي و يا از جريان باد غالب در منطقه جهت تهويه هواي فضاها، حداكثر استفاده 
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درجه عرض شمالي در قاعده مخروط افكنه صفارود و نزديك به ضلع  37|05درجه طول غربي و  50

شهر رامسر از شهرهاي ساحلي استان مي باشد و . متر از سطح درياي آزاد قرار گرفته است 20شرقي آن بنا گرديده و در ارتفاع 

  .دريا در شمال و شمال شرقي آن قرار دارد 

امسر واقع در غرب استان مازندران و از نواحي داراي قدمت و تاريخ و هويت معماري بومي برخوردار است و همچنين اين 

بازديدكنندگان از رامسر در نخستين نظر تحت تأثير منظره ي عالي و جنگل انبوه و . منطقه قابل توجه صنعت توريست است

 ]13 [ چشم انداز بيكران درياي خزر قرار مي گيرند

ساختمانها در اين منطقه مجزا از هم ساخته مي شوند، با حياطها و فضاهاي باز و وسيع و حصار دور اين فضاها اغلب 

دليل اين امر همان استفاده از جريان هوا است، تا از ميان ساختمان ها عبور كرده و هواي مرطوب و . 

بهره بردن از طبيعت زيبا و سرسبز منطقه نيز از داليل ديگر جهت . به بيرون محوطه و فضاهاي زيستي ببرد

هر چه از حاشيه شهر به مركز شهر نزديك شويم، به دليل تراكم بيشتر جمعيت و   .تلفيق محيط مسكوني با طبيعت است

ي شود، ولي به هر جهت در فضاهاي مركزي شهر نيز سعي همچنين ارزش بيشتر زمين، فاصله ساختمانها از يكديگر كمتر م

مي شود تا از جريان هواي بين دريا و خشكي و يا از جريان باد غالب در منطقه جهت تهويه هواي فضاها، حداكثر استفاده 

  خصوصيات كلي بافت شهري و روستايي 

  : خصوصيات كلي بافت شهري و روستايي در اين منطقه به قرار ذيل است

  بافت شهري و ورستايي به صورت باز و گسترده

  فضاهاي شهري نسبتاً وسيع

  محوطه ها با ديوارهاي كوتاه

  

  ساختمان ها جدا از هم، در مراكز شهري متصل به هم

]12[ :منبع  يكي از محالت اطراف رامسر 1شكل  

  خصوصيات كلي فرم ابنيه منطقه

  بام ساختمان به صورت شيبدار

  )وجود تراس و يا بالكن.( ايوان و يا غالم گرد در اطراف ساختمان

  شكل ساختمان به صورت برون گرا

  عدم وجود زير زمين

50و  22شهر رامسر در 

شرقي آن بنا گرديده و در ارتفاع 

دريا در شمال و شمال شرقي آن قرار دارد 

امسر واقع در غرب استان مازندران و از نواحي داراي قدمت و تاريخ و هويت معماري بومي برخوردار است و همچنين اين ر

منطقه قابل توجه صنعت توريست است

چشم انداز بيكران درياي خزر قرار مي گيرند

  

  بافت شهري1- 3

ساختمانها در اين منطقه مجزا از هم ساخته مي شوند، با حياطها و فضاهاي باز و وسيع و حصار دور اين فضاها اغلب   

. كوتاهتر از قد انسان است

به بيرون محوطه و فضاهاي زيستي ببرد راكد را با خود

تلفيق محيط مسكوني با طبيعت است

همچنين ارزش بيشتر زمين، فاصله ساختمانها از يكديگر كمتر م

مي شود تا از جريان هواي بين دريا و خشكي و يا از جريان باد غالب در منطقه جهت تهويه هواي فضاها، حداكثر استفاده 

  ]12[ .بشود

خصوصيات كلي بافت شهري و روستايي 2- 3

خصوصيات كلي بافت شهري و روستايي در اين منطقه به قرار ذيل است

بافت شهري و ورستايي به صورت باز و گسترده - الف

فضاهاي شهري نسبتاً وسيع -ب

محوطه ها با ديوارهاي كوتاه -ج

  كوچه ها نسبتاً عريض - د

ساختمان ها جدا از هم، در مراكز شهري متصل به هم -ه 

  

  

  

  

  

  

  

  

خصوصيات كلي فرم ابنيه منطقه 3- 3

بام ساختمان به صورت شيبدار - الف

ايوان و يا غالم گرد در اطراف ساختمان -ب

شكل ساختمان به صورت برون گرا -ج

عدم وجود زير زمين - د
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رمگيري معماري اين منطقه شرايط اجتماعي و نحوه معيشت مردم در شكل گيري معماري 

در مناطق روستايي محيط سرسبز و پر از گياه و درخت اجازه حصاربندي مشخص و معيني را به 

لند و بسته معماري كويري تضاد محدوده هاي گياهي ، درختان و نهرها در مقايسه با ديوارهاي ب

  . چشمگيري دارد و اين ويژگي در زمينه مردم شناختي و روان شناختي منطقه اي جا و مكان ويژه اي دارد 

بلندي هاي زمين تركيب فضاهاي معماري بصورت ارگانيك در همزيستي كامل با طبيعت ، درخت ، دريا ، رود ، پستي و 

در روش زگالي . ساخت و ساز در روستاهاي رامسر  بطور عمده به دو شيوه زگالي و زگمه اي بوده است 

استفاده شده و اين اسكلت بر روي شمع 

معموالً فاصله اي كه از تقاطع  .اي از قرار دادن تنه هاي درخت بر روي يكديگر بدست مي آيد

پوشش نهايي سقف در مناطق كوهستاني 

.  باال بودن رطوبت كف آنها باالتر از زمين قرار مي گيرد

  ]12[روش هاي ساخت بناهاي مسكوني سنتي

  نگارندگان
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  مينكف طبقه همكف باالتر از سطح طبيعي ز

  استفاده از تهويه دو طرفه هوا

  معماري سنتي منطقه

رمگيري معماري اين منطقه شرايط اجتماعي و نحوه معيشت مردم در شكل گيري معماري فعالوه بر تاثير آب و هوا در 

در مناطق روستايي محيط سرسبز و پر از گياه و درخت اجازه حصاربندي مشخص و معيني را به . برونگرايي دخيل مي باشد 

محدوده هاي گياهي ، درختان و نهرها در مقايسه با ديوارهاي ب

چشمگيري دارد و اين ويژگي در زمينه مردم شناختي و روان شناختي منطقه اي جا و مكان ويژه اي دارد 

  ]12[منطقه سنتي معماري: 2شكل 

  

تركيب فضاهاي معماري بصورت ارگانيك در همزيستي كامل با طبيعت ، درخت ، دريا ، رود ، پستي و 

ساخت و ساز در روستاهاي رامسر  بطور عمده به دو شيوه زگالي و زگمه اي بوده است 

استفاده شده و اين اسكلت بر روي شمع ) بصورت مورب ( اسكلتي از ستونهاي چوبي كه فاصله بين آن از تخته هاي چوبي 

اي از قرار دادن تنه هاي درخت بر روي يكديگر بدست مي آيدزگمه . 

پوشش نهايي سقف در مناطق كوهستاني . تنه هاي درخت از ديوار پديد مي آيد بوسيله تكه هاي چوب يا گل پر مي شود 

باال بودن رطوبت كف آنها باالتر از زمين قرار مي گيردو بدليل . رامسر از لته و در مناطق جلگه اي از ساقه هاي برنج بوده است

                                              

روش هاي ساخت بناهاي مسكوني سنتينمونه  : 3شكل 

  

  :  الگوهاي معماري منطقه 

نگارندگان عالگوهاي معماري رامسر ، منب:  1جدول 

  اسكيس - تصوير 

كف طبقه همكف باالتر از سطح طبيعي ز- ه

استفاده از تهويه دو طرفه هوا - و

معماري سنتي منطقه4- 3

عالوه بر تاثير آب و هوا در  

برونگرايي دخيل مي باشد 

محدوده هاي گياهي ، درختان و نهرها در مقايسه با ديوارهاي ب. ساكنين نمي دهد 

چشمگيري دارد و اين ويژگي در زمينه مردم شناختي و روان شناختي منطقه اي جا و مكان ويژه اي دارد 

  

  

        

  

  

  

تركيب فضاهاي معماري بصورت ارگانيك در همزيستي كامل با طبيعت ، درخت ، دريا ، رود ، پستي و 

ساخت و ساز در روستاهاي رامسر  بطور عمده به دو شيوه زگالي و زگمه اي بوده است . شكل گرفته اند 

اسكلتي از ستونهاي چوبي كه فاصله بين آن از تخته هاي چوبي 

. هاي چوبي قرار مي گيرد

تنه هاي درخت از ديوار پديد مي آيد بوسيله تكه هاي چوب يا گل پر مي شود 

رامسر از لته و در مناطق جلگه اي از ساقه هاي برنج بوده است

]12[  

  

  

  

  

  

                                            

الگوهاي معماري منطقه  1- 4- 3

  

  شرح  فضا
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سازمان بندي فضاي روستايي مازندران  ، فاقد جهت 

همچنين توزيع درختها . يا محور مشخص مي شود 

در محوطه به گونه اي است كه به هيچ وجه باعث 

.                                                                           استتار چشم انداز خانه نگردد 
  

  

ايوان بااليي خانه كه عموماً در زبان محلي تالر گفته 

مي شود ، نسخه كوچكي است از كوهستانهاي 

. مازندران  كه تالر غالباً رو به آنها ساخته مي شود 

تالر غالباً مكان استراحت اهالي خانه در روزهاي گرم 

تالر به خاطر گشايشهاي اطراف خويش و 

خنك در روزهاي گرم كاربري امكان استفاده از هواي 

هاي مختلف شامل خواب ، صرف غذا و پذيرايي از 

  .ميهمان را بر عهده مي گيرد 

شكل بام در اين منطقه عموماً شيب دار است شيب 

بام براي بامهايي كه پوشش آنها از سفال يا چوب مي 

است براي بامهايي از جنس پوشال % 20 –

شيب تندتر ) ر خانه هاي روستايي د( برنج يا گالي 

  .    .بكار برده مي شود 

  

  

  

  

  

در معماري روستايي مازندران حصار به مفهوم سد 

بصري نيست ، بلكه بعنوان مرز تعيين كننده حدود 

به همين علت است كه بيشتر . خصوصي بكار مي رود 

حوزه هاي مالكيت افراد را در اين منطقه ، پرچينهايي 

كه با چوب و الياف گياهي ساخته مي شوند تشكيل 

ا عموماً ديوارهايي با ليكن در شهر ، حصاره

  

  

  

  

  محوطه

  

  

  

سازمان بندي فضاي روستايي مازندران  ، فاقد جهت 

يا محور مشخص مي شود 

در محوطه به گونه اي است كه به هيچ وجه باعث 

استتار چشم انداز خانه نگردد 

  

  

  

   ايوان و تالر

ايوان بااليي خانه كه عموماً در زبان محلي تالر گفته 

مي شود ، نسخه كوچكي است از كوهستانهاي 

مازندران  كه تالر غالباً رو به آنها ساخته مي شود 

تالر غالباً مكان استراحت اهالي خانه در روزهاي گرم 

تالر به خاطر گشايشهاي اطراف خويش و .سال است 

امكان استفاده از هواي 

هاي مختلف شامل خواب ، صرف غذا و پذيرايي از 

ميهمان را بر عهده مي گيرد 

  

شكل بام در اين منطقه عموماً شيب دار است شيب   بام

بام براي بامهايي كه پوشش آنها از سفال يا چوب مي 

– 30باشد 

برنج يا گالي 

بكار برده مي شود 

  

در معماري روستايي مازندران حصار به مفهوم سد   حصار

بصري نيست ، بلكه بعنوان مرز تعيين كننده حدود 

خصوصي بكار مي رود 

حوزه هاي مالكيت افراد را در اين منطقه ، پرچينهايي 

كه با چوب و الياف گياهي ساخته مي شوند تشكيل 

ليكن در شهر ، حصاره. مي دهد 
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آجر قرمز است كه روي آنها بعلت بارندگي شديد 

منطقه با سفال پوشش داده مي شود كه بستر 

مناسبي براي رشد گلها و گياهان خودرو بر سر 

  . ديوارها است 

  بناهاي مسكوني سنتيتحليل سازه در 

 

  
سازه - 4- 6- 3  

 

اسكيس نگارنده – بناهاي مسكوني سنتيتحليل سازه در ) 9- 3(شكل 

 

  تيپ بندي درب و پنجره در معماري سنتي رامسر

آجر قرمز است كه روي آنها بعلت بارندگي شديد 

منطقه با سفال پوشش داده مي شود كه بستر 

مناسبي براي رشد گلها و گياهان خودرو بر سر 

ديوارها است 

  

  

  

    

تحليل سازه در  2- 4- 3

    

 
 شكل 

تيپ بندي درب و پنجره در معماري سنتي رامسر 3- 4- 3
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تيپ بندي درب و پنجره در معماري سنتي رامسر

  راهكارهاي بومي سازي معماري معاصر رامسر در طراحي باغ تاريخ نگار

عناصر . باتوجه با آنچه كه درباره هويت و معماري بومي گفته شد ، لزوم استفاده از شاخه هاي معماري بومي مشخص شد

با توجه از سوي ديگر . معماري بومي رامسر بر شمرده شد، در طراحي مبتني بر هويت بومي مي توان از اين عناصر استفاده كرد

همچنين  ني در دوره هاي تاريخي و نيز انواع اين باغ ها و اجزاء و جزييات آن و

در اين پژوهش تالش شده در عين بهره گيري از اين اجزاء و ارتباط آنها با هم، از روح زمانه و به صورت 

مفاهيم باغ ايراني نه به صورت متقلدانه و جسد گذشته 

براساس . استفاده شده و هر كدام از عناصر در عمق مفهومي خود چشم اندازي از هويت باغ ايراني را در ذهن متبادر مي كنند

نظام .مي دهد مدل بوم شناختي ادراك، حركت مستقيم در باغ ايراني، احساس هدف دار بودن، فوريت و تأمل را به انسان

بنابراين در پروژه تالش مي . معماري باغ ايراني ، انتظام دادن و پيكره مند كردن به هر پنج حواس انسان در باغ را بر عهده دارد

الگوهاي )  12- 2جدول . (شودتا با حركت هاي مستقيم از سردر به سوي هدف مورد نظر مراجعه كنندگان به باغ را سوق دهند

هاي مختلف متفاوت است و همانگونه كه در متن اين پژوهش توضيح داده شده، ارتباط رفتار و محيط ئر سه 

امكان ) تأثير محيط بر نوعي رفتار خاص

هنگي بر محيط باغ هويت پيدا مي كند رفتارهاي متفاوت از 

رويدادهايي كه در باغ اتفاق .وضعيت اجتماعي متفاوت سرچشمه مي گيرد، از اين رو رفتارها با فرهنگ هر جامعه مطابقت دارد

باغ را اهام گرفته از  بنابراين براي رسيدن به هويت معماري بومي ، رخدادهاي

) دگاننگارن

 چگونگي در پژوهش 

 نهايت حفظ درختان و طبيعتحفظ و احياي درختان به جاي 

حركت همگون با طبيعت و سياليت انعطاف پذيري بازي با آب در 
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تيپ بندي درب و پنجره در معماري سنتي رامسر - 3-6-5  

راهكارهاي بومي سازي معماري معاصر رامسر در طراحي باغ تاريخ نگار

باتوجه با آنچه كه درباره هويت و معماري بومي گفته شد ، لزوم استفاده از شاخه هاي معماري بومي مشخص شد

معماري بومي رامسر بر شمرده شد، در طراحي مبتني بر هويت بومي مي توان از اين عناصر استفاده كرد

ني در دوره هاي تاريخي و نيز انواع اين باغ ها و اجزاء و جزييات آن وبه مطالعات صورت گرفته از باغ هاي ايرا

در اين پژوهش تالش شده در عين بهره گيري از اين اجزاء و ارتباط آنها با هم، از روح زمانه و به صورت 

مفاهيم باغ ايراني نه به صورت متقلدانه و جسد گذشته  در نهايت طرح از. امروزي مطابق با ادراكات معماري معاصر مطرح گردد

استفاده شده و هر كدام از عناصر در عمق مفهومي خود چشم اندازي از هويت باغ ايراني را در ذهن متبادر مي كنند

مدل بوم شناختي ادراك، حركت مستقيم در باغ ايراني، احساس هدف دار بودن، فوريت و تأمل را به انسان

معماري باغ ايراني ، انتظام دادن و پيكره مند كردن به هر پنج حواس انسان در باغ را بر عهده دارد

شودتا با حركت هاي مستقيم از سردر به سوي هدف مورد نظر مراجعه كنندگان به باغ را سوق دهند

هاي مختلف متفاوت است و همانگونه كه در متن اين پژوهش توضيح داده شده، ارتباط رفتار و محيط ئر سه 

تأثير محيط بر نوعي رفتار خاص( در طرح مورد نظر در عين بهره گيري از جبرگرايي . سطح طبقه بندي شده است

هنگي بر محيط باغ هويت پيدا مي كند رفتارهاي متفاوت از چرا كه تأثير مسائل فر. دهندگي نيز به كار گرفته خواهد شد

وضعيت اجتماعي متفاوت سرچشمه مي گيرد، از اين رو رفتارها با فرهنگ هر جامعه مطابقت دارد

بنابراين براي رسيدن به هويت معماري بومي ، رخدادهاي. مي افتد ، هويت فضاي باغ را پديد مي آورد

  )9- 2جدول . (معماري بومي قرار مي دهيم

نگارن( اهداف احتمالي در گذشته و حال و مورد پژوهش  : 2جدول 

 چگونگي در دنياي امروز چگونگي در گذشته

حفظ و احياي درختان به جاي  با كاشت درخت و پرورش نهال

 مانده

انعطاف پذيري بازي با آب در حركت در چهارجهت و چهار 

  

  

راهكارهاي بومي سازي معماري معاصر رامسر در طراحي باغ تاريخ نگار  - 5

باتوجه با آنچه كه درباره هويت و معماري بومي گفته شد ، لزوم استفاده از شاخه هاي معماري بومي مشخص شد

معماري بومي رامسر بر شمرده شد، در طراحي مبتني بر هويت بومي مي توان از اين عناصر استفاده كرد

به مطالعات صورت گرفته از باغ هاي ايرا

در اين پژوهش تالش شده در عين بهره گيري از اين اجزاء و ارتباط آنها با هم، از روح زمانه و به صورت ، هندسه اينگونه باغ ها 

امروزي مطابق با ادراكات معماري معاصر مطرح گردد

استفاده شده و هر كدام از عناصر در عمق مفهومي خود چشم اندازي از هويت باغ ايراني را در ذهن متبادر مي كنند

مدل بوم شناختي ادراك، حركت مستقيم در باغ ايراني، احساس هدف دار بودن، فوريت و تأمل را به انسان

معماري باغ ايراني ، انتظام دادن و پيكره مند كردن به هر پنج حواس انسان در باغ را بر عهده دارد

شودتا با حركت هاي مستقيم از سردر به سوي هدف مورد نظر مراجعه كنندگان به باغ را سوق دهند

هاي مختلف متفاوت است و همانگونه كه در متن اين پژوهش توضيح داده شده، ارتباط رفتار و محيط ئر سه  رفتاري در محيط

سطح طبقه بندي شده است

دهندگي نيز به كار گرفته خواهد شد

وضعيت اجتماعي متفاوت سرچشمه مي گيرد، از اين رو رفتارها با فرهنگ هر جامعه مطابقت دارد

مي افتد ، هويت فضاي باغ را پديد مي آورد

معماري بومي قرار مي دهيم

  

 جدول 

 عنوان

  سرآغاز باغ

 آباجزاء 
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 در پروژه

 كوتاه قد و هميشه سرسبزهرس فصلي و هميشه سرسبز

و جذابيت بصريشفافيت   

فرم ها در سبك هاي گوناگون 

.  

گاهي آبنما در جلوي بنا قرار 

 در محل تقاطع محورهاي بصري -

 فضاي باز در چشم انداز بنا  -

 نظم و بي نظمي در كنار هم -

استخر نه در جلوي بنا ولي در  -

  زاويه بصري بنا

جهت دهندگي محيط، تجمع و 

شفافيت

دعوت كنندگي، خودشكوفايي ، 

 هويت سازي

ميان بازديدكننده و برقراري ارتباط ارتقاي بهداشت روان

 محيط

 

) گاننگارند( چگونگي تداعي رفتارها با توجه به ويژگي هاي محيط در باغ  

 چگونگي در باغ

 آالچيق و نيمكت هاي متعدد

قراردادن ديوارهاي نمايش اطالعات و ايده ها 

به تصوير كشيدن عناصر برداشت شده از دوره هاي 

 متفاوت تاريخي

به كارگيري عناصر شهري و نمايش جاذبه هاي 

 شهري

ايجاد فضاي گرم و صميمي مطابق با ذات بوم 

 منطقه

 حركت مستقيم در باغ

قرارگيري نمادها و الگوهاي بومي ،محلي و كاربري 

 دادن آنها

  ايجاد بستر مناسب و به دور از اغتشاش شهر

  درگيري ذهني فرد با عناصر موجود در باغ

  خطوط نرم و سايه روشن با تركيب طبيعت
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 فضا جوي

 هرس فصلي و هميشه سرسبز كوتاه قد و هميشه سرسبز

 شفافيت بصري محصوريت بصري

  امتداد محور اصلي -

فضاي باز و كشيده در چشم  -

  انداز بنا

نظم دقيق هندسي به  -

صورت چهارگوش و هشت 

  ...گوش،كشكولي ، نگيني،

فرم ها در سبك هاي گوناگون  -

.معماري قرار مي گيرد

گاهي آبنما در جلوي بنا قرار  -

  .مي گيرد

خلوت،محصوريت،كاهش 

 اضطراب
جهت دهندگي محيط، تجمع و 

 شفافيت

 ارتقاي بهداشت روان ارتقاي كيفيت محيطي سرزمين

چگونگي تداعي رفتارها با توجه به ويژگي هاي محيط در باغ   : 3جدول

 رفتارهاي مورد انتظارويژگي هاي محيط

 همنشيني با افراد مختلففضاي جمعي

فضاي تبادل اطالعات و ارزندگي 

 شخصي
گرايي اجتماعيبرون   قراردادن ديوارهاي نمايش اطالعات و ايده ها  

به تصوير كشيدن عناصر برداشت شده از دوره هاي  شخصيت سازي به واسطه اجتماعنمايش سرمشق ها و سر گذشت ها

به كارگيري عناصر شهري و نمايش جاذبه هاي  تصوير ذهني از شهرپيوستگي شهر و محيط

ايجاد فضاي گرم و صميمي مطابق با ذات بوم  حس دلبستگي به محيطخود يافتگي و خود پنداري در محيط

 هدف دار بودن ،فوريت و تأملخوانايي محيط

قرارگيري نمادها و الگوهاي بومي ،محلي و كاربري  حس وابستگي به تاريخهويت سازي بومي

ايجاد بستر مناسب و به دور از اغتشاش شهر - حس آرامش و آسودگيروانيسالمت 

درگيري ذهني فرد با عناصر موجود در باغ -

خطوط نرم و سايه روشن با تركيب طبيعت -

  

 باغ 

 گياه

 بناي سردر

 كوشك

 حس

  هدف

 جدول

 ويژگي هاي محيط

 فضاي جمعي

فضاي تبادل اطالعات و ارزندگي 

 نمايش سرمشق ها و سر گذشت ها

 پيوستگي شهر و محيط

 خود يافتگي و خود پنداري در محيط

 خوانايي محيط

 هويت سازي بومي

 سالمت 
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 نياز با معماري دراين نوع هويت مفهوم

 و شود مي تحول دچار زمان گذر در كه

  7 شماره زيبا، هنرهاي» نوگرائي 

 دوره در هويت معناي تبيين معماري،

 تهران هندي، بيد قيومي مهرداد ترجمه

  10 شماره

 ميراث سازمان بم، ارگ ايران، سازي شهر

 تاريخ كنگره اولين مقاالت مجموعه » ايران 

609  (  

    19 شماره زيبا، هنرهاي .»شهرها 

 ارشد كارشناسى نامه پايان »مشهد شهر

 -نشريه هنرهاي زيبا   "مطالعه تطبيقي مفهوم فضا در معماري بومي و معماري مدرن

پايان نامه كارشناسي ارشد ،   "طراحي مجتمع اقامتي تفريحي رامسر با بهره گيري از انرژي زمين گرمي 

 .انتشارات علمي و فرهنگي. 
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مفهوم .بودن بديع نه و است بودن تقليدي هويت معماري بومي در معماري معاصرنه صرف

كه است پويا هويت، مفهومي .مي شود شامل را حال زمان

  .است آن وجودي ضرورت از زمانه

نوگرائي  و مدرنيسم با ايران معماري سنت هويت رابطه).1379

معماري، هويت«   ).1389 (،خاكسار ندا و بمانيان محمدرضا و جواد

 »مدرن  پسا

ترجمه» ساختن  زمان بي راه جاودانگي راز و معماري« ).1386 (

  

شماره خيال، آينه »   ايران امروز معماري و هويت مفهوم« ). 1387

  تهران صراط، فرهنگي موسسه»  مدرنيت و ما« ).  1384

شهر و معماري تاريخ كنگره دومين، »  هويت مفهوم «، ) 1379

273-261  

ايران  معاصر معماري تاريخ در اعوجاجي پديده« ). 1374 (

609 :.تهران فرهنگي، ميراث سازمان انتشارات نخست، جلد ايران،

شهرها  هويت كالبدي ارزيابي و شناخت هاي معيار« ). 1383

شهر مركزى بافت نوسازى در شهرى هويت حفظ «). 1381 (  

  ايران صنعت و علم دانشگاه زادگان، عباس مصطفى
  ، تهران انتشارات خاك پست مدرنيته و معماري؛) 1392

مطالعه تطبيقي مفهوم فضا در معماري بومي و معماري مدرن"1391، سجاد،ناري قمي ،سجاد 

  72تا  65،صفحه  1شماره  17

طراحي مجتمع اقامتي تفريحي رامسر با بهره گيري از انرژي زمين گرمي  ") 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور ، استاد راهنما دكتر جمشيد ميرهادي

. آن، ترجمه مهين دخت صباباغهاي ايراني و كوشكهاي .1385

  گيري نتيجه -6

هويت معماري بومي در معماري معاصرنه صرف

 و است مرتبط افراد هاي

زمانه روح و اززمان تاثيرپذيري
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