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  چکیده
یکی از تاثیرگذارترین هنرها در جهت نمایاندن فرهنگ عامه و الگوهای ساختاری آن در یت بصری بودنش به دلیل ماهمعماری 

. از طرفی مسکن در مقایسه با دیگر محیط ها، محیط زندگی دائمی انسان هاست و انسان بیشترین زمان زندگی هر دوره است

ا می کند. این بدان معناست که برای شناخت فرهنگ عامه خود را در آن سپری می کند، و بیشترین وابستگی را به آن پید

پاسداشت مردم مناسبترین شیوه ، مطالعه مسکن آن دوره می باشد.از این رو تالش برای ساخت مسکن نیز بایستی بر اساس 

 یعنی )) فرهنگ(( آنان باشد، تا بتواند به نیاز آنان پاسخ گوید. ارزشها، اعتقادات و باورهای ساکنین  

ر مسکن امروزی ما ، عدم توجه به مسئله فرهنگ ساکنین، به عنوان یک معضل محسوب می گردد. عدم توجه به ویژگی های د

فرهنگی کاربران در طراحی موجب گشته که دیگر ارتباطی پر معنا بین ساکنین و محیط مسکونی برقرار نشود و در نتیجه 

فضاهای طراحی شده پاسخ گوی رفتارهای فرهنگی .در نتیجه اهد شداحساس تعلق مکانی و آسایش روانی الزم فراهم نخو

 ساکنین نیستند.

 فلذا به نظر می رسد برای برقراری پیوند قوی بین ساکنین و محیط مسکونی ، توجه به جنبه های فرهنگ ضرورت دارد.

ساختن توجه معماران به  معطوفو منطبق با فرهنگ این نوشتار در جستجوی فراهم سازی زمینه حرکت به سمت معماری 

و بر شمردن دالیل اهمیت توجه به این الزم جهت رسیدن به آن است. بدین منظور، پس از بررسی فرهنگی،  عوامل کلیدی

هویت فرهنگی معماری را و مقایسه مبانی فرهنگی در خانه های سنتی و معاصر می پردازیم تا اثبات کنیم که ، به بررسی مهم، 

 رقم می زند که تنها در بستر بناهای سنتی ادراک می شود.همان ارزش هایی 
 

 سنتی، معماری معاصر هویت فرهنگی، معماریفرهنگ، مسکن،  کلیدی: هایواژه
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  مقدمه -1
فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از اندیشه ها ، نهاد ها و فعالیت هایی که برای یک ملت یا قوم به شکل قدرتی قراردادی در 

که  آمده است. اقوام مختلف که دارای رفتار و آرمان های  مختلف  هستند، محیط های متنوعی را پدید می آورند. بدیهی است

 ما بین محیط ساخته شده و فرهنگ، پیوندی نا گسستنی برقرار است. 

 ، آن کیفیت ارتقاء هدف با و ، مصنوع محیط و انسان رابطه یها جنبه از یکی عنوان به یمعمار و فرهنگ رابطه موضوع

 .دمواجهن آن با مختلف، محیطی و یفکر یها زمینه و بسترها با معماران و که متفکران است چالشی

در جوامع سنتی، ساختمان معموال چیزی بر آمده از ارزش های انسانی بود که کیفیت زندگی را تا حد امکان باال می برد و از 

مفهوم عمیق و معنوی هستی و موجودیت انسان، حمایت می کرد. به همین علت کاوش در بناهای سنتی هر منطقه یکی از 

و قبیله می باشد. معماری تجلی گاه آن چیزی است که ما از آن به عنوان فرهنگ بهترین راهها برای شناخت فرهنگ آن قوم 

یاد می کنیم. باستان شناسان و تاریخ نویسان، سخنان بسیاری در رابطه با شناسایی معماری گفتند اما آنچه در این پژوهش 

ر به ویژگی های غیر ملموس و حائز اهمیت شمرده می شود بررسی و امکان شناخت چیستی معماری سنتی است که بیشت

 نامرئی معماری که ریشه در فرهنگ این ملت دارد ،توجه دارد. 

 فرهنگ-2

محققان سه تعریف در استفاده از فرهنگ ها را مشخص می نمایند، که شامل روش زندگی، جنبه های ذهنی انسان و عادات و 

 [1]. آداب همسازی با محیط های مختلف می گردد

یوه زندگی انسان ها که انتخاب می کنند مربوط می شود و بر ایده آل ها قواعد و قوانین، رفتارهای روزمره روش زندگی به ش

زندگی و مانند آن استوار است. جنبه های ذهنی به طرح واره های ذهنی، انتخاب محیط های زندگی و شیوه استفاده از آن ها 

می کند. همسازی با محیط به شیوه های استفاده از سیستم های منابع   مربوط می گردد و از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا

طبیعی مربوط است. لذا در ترکیب این جنبه های مختلف با یکدیگر می توان دریافت، که تاکید بر روش زندگی افراد و روش 

رفتار ها در مسکن و در محیط  زندگی اجتماعی است و مسکن، نزدیکترین موضوع مرتبط با آنها می باشد. لذا در تمام شرایط،

« بعد معنایی ویژه ای» های پیرامون آن در مقیاس های متفاوت باید به خوبی تجزیه، تحلیل و تعریف گردند، زیرا در مسکن 

وجود دارد که به فرهنگ کاربران وابسته می گردد و نوع استفاده از آنها، مکان قرارگیری، شیوه های همجواری شان و وسعت 

 [1]را تحت تاثیر خود قرار می دهد. سیستم 

ها، اعتقادات، هنرها، ای پیچیده است که در برگیرنده دانستنیادوارد تایلر تعریفی اینگونه بیان کرده است: فرهنگ مجموعه

 [2]. اخالقیات، قوانین، عادات و هرگونه توانایی دیگری است که به وسیله انسان به عنوان عضو جامعه کسب شده است

 در طراحی معماری زوم توجه به فرهنگل-3

ملموس تر و ضرورت دارد که شیوه زندگی و حتی مفهوم جهان بینی، آداب و رسوم، خصوصیت ملی و فرهنگ را به واژه های 

از خود شیء با  –یعنی روش رسیدن به آن  –زیرا اهمیت ساختن و دست یافتن به یک شیء مشخص تری تجزیه کنیم. 

 [3] اهمیت تر می باشد.

تمامی فرهنگ ها بدنه ای بی همتا و غیر قابل جایگزین از ارزش ها هستند. در عین حال سنت ها و اشکال  بیانی مردم 

موثرترین ابزار حضور آنها در عرصه جهان است. معماری همچون بزرگترین میراث فرهنگی بشر، هنری بصری است که ترکیبی 

بدین جهت پرداختن به آن لزومی غیر قابل انکار دارد.  [4]ه هویت خود است. از علم و احساس است و حاصل نگرش انسان ب

مخصوصا در جامعه امروز ایران که دستخوش تحوالت ناشی از مدرنیته شده است و بسیاری از میراث با ارزش خود را به 

 فراموشی سپرده است.
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 رابطه فرهنگ و معماری-9

کی از تاثیر گذارترین هنرها در جهت نمایاندن فرهنگ عامه و الگوهای ساختاری آن معماری به عنوان بستر اتفاق زندگی بشر ی

در هر دوره است، و این امر باعث انعکاس کلیتی قابل بررسی و قضاوت از فرهنگ ، تفکر و ناخود آگاه ملی ، در معماری می 

 [5]شود. 

ماری ایران و سایر تمدن های جهان نشان می دهد که معماری نتیجه و حاصل فرهنگ جامعه است. نگاهی اجمالی به تاریخ مع

هیچ اثر بزرگ معماری ای وجود ندارد که بر اساس اندیشه و جهان بینی پدید نیامده باشد. به این ترتیب می توان گفت که هر 

 [6] تمدن یا قومی در دوران مختلف ، معماری خاصی را منطبق با فرهنگ خود ارائه می دهد.

معماری [ 6] اند.ها تعریف کردهها و ارزشیافته، در آیینه تاریخ، دفتر ثبت آثار بشری و بیان کننده ایدهدقی تجرمعماری را موسی

پدیدآورندگان بناها،  ، هنر و فن است.و نیز عرصه تالقی فرهنگ هاها و اعتقادات انسانعرصه بروز روحیات، حاالت، آرمان

شود. به بیانی ساده، معماری تبلور هر اثر معماری، اثر فرهنگی نیز محسوب می اند. از این روتاسیسات و فضهای زیستنی

های دینی آن نمایان است ها و باورهای هر قوم و ملت است. روح هر ملت در ارزشفرهنگ و اندیشه انسان و تجلی عینی ارزش

یند. اگرچه اعتقاد عموم معماران بر آن آترین بخش فرهنگ به شمار میترین،گرانقدرترین و لطیفهای دینی عمیقو ارزش

تواند بر تظاهرات کالبدی و فضایی مصنوعات آن تاثیرگذار باشد، اما بدون است که ساختار فرهنگی و اجتماعی هر ملت می

 [7]اشندها موثر بتوانند در پویایی، استمرار و با تغییر روابط اجتماعی و فرهنگ ملتهای کالبدی و فضایی نیز میتردید ویژگی

می توان تاثیر فرهنگ بر معماری را می توان در دو حوزه جداگانه بررسی کرد. نخست تاثیر فرهنگ بر فضاهای معماری و دوم 

 تاثیر فرهنگ بر فرم )شکل( معماری.

 فضا :  -

 آیند.گاه فرهنگ، تمدن و پیشرفت علمی و فرهنگی هر جامعه به شمار میفضاهای معماری تجلی

، بی شناخت فرهنگ سازنده آن، فهم نمی شود و هر آنچه از این فرهنگ بر می خیزد، پس از گذر داده شدن فضاهای معماری

تدبیرها و شگردها ، فن ها و ابداع ها ، چه در حیطه جوابگویی به کاربردها و چه در تطبیق حجم ها و سطح ها ، مادی می 

 [6]انسان کار شده است.  شود.ماده ای که به دست انسان و به دلخواه انسان و برای

 کالن و خرد یفضاها همه در تنیده نامرئی یبعد سه شبکه یک درک و حضور اساس بر ایران یمعمار در فضا سازماندهی

 مراسم یبرگزار تا گرفته گیاه و گل یتماشا و کردن فکر از آدمی فهالیت های همه از یا گسترده طیف گرفته که می صورت

 شیوه و ییفضا سازمان یعنی برهم، دو این تاثیر.شد می شامل را  )خصوصی و قطب عمومی دو فاصل حد در ( جمعیت

 [8] .است متجلی می شده ،ییفضا یها الیه  ترکیبی صورت به زندگی

 

 :فرم )شکل( -

 

می معماری عبارت است از فرم و ماده، به صورت انتزاعی و واقعی، و معنی آن از خصوصیات داخلی و زمینه خاص آن مشتق 

 [9]. گردد. هر عنصر معماری با فرم و ساخت، بافت و ماده آن درک می گردد

آنکه هر تصور و تخیلی درباره معماری  اولتواند بسیار مهم تلقی شود. عوامل موثر در فرم و شکل معماری به دو دلیل می

ترین برداشتی است که از رین و بی واسطهاینکه شکل یا قابل رویت هر چیز، مهمت دومتواند به استناد شکل تحقق پذیرد. نمی

-یابی به فرهنگی باشد که از طریق فضای ساخته شده متظاهر میتواند کلید راهتوان داشت. شکل میفضای ساخته شده می

آنگاه که با معماری موجود  اولتوان در دو حالت مختلف بررسی کرد. شود. موضوع شکل در رابطه با فرهنگ معماری را می

  .آنگاه که خود به معماری به عنوان چیزی که قصد آفرینش را داریم بنگریم دومته به دست دیگران روبرو شویم و ساخ
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از طریق  –شکل بناها به خوبی نیازها را منعکس می کنند. به عبارت دیگر اشکال بناها به صراحت خواسته ها و نیازها را 

زی که به ایجاد احساس سریع و آنی و درکی روشن از صحت آنچه در فوق منعکس می کنند؛ چی –پاسخی که به آن داده اند 

 [3]به آن اشاره گردید می کند. 

هنرمند سنتی فرم هنری بیرونی را در سایه ی الهامی می آفریند که از روح می گیرد. فرم هنری به این شکل قادر خواهد بود 

رساند. انسان با کمک نمادها و از طریق خرد خود تاویل را در انسان را به حاالت عالی تر وجود و در نهایت به وحدت ب

فرآیندهای طبیعی به کار می زند، ابتدا به وسیله ی آیین های توصیه شده خود را آماده ی هم آهنگ شدن با این فرآیندها می 

نوان یک نسخه برداری واقعی کند. انسان، به گونه ای که در سنت تعریف شده، به وسیله ی فرم بیرونی اش، که البته نه به ع

 [11] نما بلکه به صورت کیفی در موازات کار خدا قرار می گیرد، با آفرینش در ارتباط است.

 رابطه فرهنگ و سکونت-5
مسکن به عنوان اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده سکونتگاه ها، زاییده مهمترین نیاز های انسان ها، عالوه بر پدیده ای فرهنگی، 

 [11]اجتماعی، پدیده ای اقتصادی در هر منطقه به شمار می رود.  جغرافیایی،

بافت های مسکونی و مسکن های بومی کمتر نتیجه امیال شخصی هستند و بیشتر نشان دهنده ی اهداف و امیال گروه ها 

به وجود آمده اند و  برای یک محیط آرمانی می باشند. بنابراین آنها دارای ارزشهای نمادینی هستند که توسط فرهنگ اجتماعی

می توان آنها را محصول عوامل مشترک اجتماعی دانست. عوامل مشترک اجتماعی شامل تمام جنبه های محیطی و فرهنگ 

به همین علت بناهای مسکونی  [1]اجتماعی است، که از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر مسکن و محیط های مسکونی می باشند. 

 سازو کار فرهنگ و معماری به شمار می آیند.بهترین تمثیل برای چگونگی 

مسکن نهادی است در مورد فرهنگی بودن پدیده مسکن بسیاری از صاحب نظران به تفضیل به شرح پرداختند. از نظر راپاپورت 

ای  که در راستای یک رشته مقاصد پیچیده به وجود آمده و صرفاً یک ساختار نمی باشد. از آنجا که ساختن یک مسکن، پدیده

فرهنگی است، شکل مسکن و سازمان و نظم فضایی آن، شدیداً متأثر از محیط فرهنگی که مسکن به آن تعلق دارد است. 

فرهنگی مانند شیوه  –شکلی که خانه در نهایت پیدا خواهد کرد به عوامل اجتماعی در نتیجه  (22،ص 1332)راپوپورت ، 

 [3]لوب بستگی خواهد داشت. زندگی، ارزش های مشترک گروه و محیط آرمانی مط

 بررسی مبانی فرهنگ در معماری خانه های سنتی-6

مراد از مبانی فرهنگی معماری سنتی با عنایت به معنا و مراد این نوشتار ، عبارت از اصول و روش هایی است که اوال ریشه در 

ریخی در اثر ممارست و حقیقت جویی و نو گرایی اعتقادات و باورهای آسمانی و معنوی ایرانیان داشته و ثانیا بدون انقطاع تا

ایرانی و در بستر فرهنگ و با پویایی و تصفیه و تکامل دائمی  -ایرانیان در تماس با سایر تمدن ها بر پایه جهان بینی اسالمی

لی ثابت از آنها یاد کرد هدایتگر و راهنمای پدید آورندگان آثار برجسته معماری و شهری بوده، و ثالثا از آنها به عنوان اصو [12]

 [13]که البته همواره تفاسیر و تجلیات کالبدی نو و متناسب با زمان و مکان از آنها ظهور و بروز نموده است. 

چرا در دنیایی که با این سرعت در حال تغییر می باشد، هنوز باید شکل مسکن ابتدایی و دوران پیش صنعتی را مطالعه کرد؟ 

در حالی که این نوع مسکن بیان )تجلی آنی( ارزش های در حال تغییر و نیز سیما و تصویر خانه و یک دلیل این است که 

جهان بینی و شیوه زندگی می باشد، حاصل مجموعه ای از موقعیت ها نیز هست که زمینه مطالعه بسیار ارزشمند و پرثمری را 

ازی است که به مطالعات میان رشته ای و چند گرایشی و به وجود می آورد. از این منظر یک وجه با اهمیت دیگر مسئله نی

مقایسه ای وجود دارد و آن هم به دو دلیل: وجه اول از نقطه نظر عملی؛ در شهرهای ما، فرهنگ ها و خرده فرهنگ های 

سازمان  مختلفی با یکدیگر همزیستی دارند که حاصل این همزیستی، بیان و بروز نیازها و الگوهای متفاوتی برای مسکن و

اجتماعی می باشد. این مطلب درباره کشورهای در حال رشد مصداق و صحت بیشتری دارد. ثانیاً به گونه ای کلی تر، چنین 

نیازهای »و فرآیند شکل گیری یا کانسپت پالن ها و مفهوم « خانه»مقایسه ای امکان می دهد تا طبیعت اساسی پناهگاه و 

 [3]را بشناسیم. « اساسی



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49خرداد ماه  -تهران 

 5 

علق به سنت مردمی ، ترجمان مستقیم و ناخود آگاه نیازها ، ارزش ها و همچنین تمایالت و غرایز یک قوم به زبان بناهای مت

 [14]فرهنگ مادی آن ملت می باشد. پس معماری جهان بینی است که به زبان دیگر بیان شده است. 

دلنشینی در ساختمان بیافریند. در این حالت،  ویژگی های فرایند سنتی ساخت به سازنده اجازه می دهد تا هارمونی زیبا و

فرایند آشکار شدن نتایج آنی عملکردی دارد. زیرا که سازنده می تواند به هر مرحله اجازه دهد که از مرحله قبل از خود پیروی 

د. ما این را در کند. کاری که او می کند بسیار ساده است. او مراحل پیشرفت را با هم تطبیق می دهد و انها را عمق می بخش

 [11]. جزئیات ساخته شده می بینیم و احساس می کنیم

در هنر و معماری یک جامعه ی سنتی اصول سنت بر نیروهای خالقه ی انسان اثر می گذارد و کل جامعه را در تمامیتی گرد 

قیقت متافیزیکی محکم می می آورند. جامعه ی سنتی به مثابه درختی بزرگ، که ریشه هایش خانواده را در خاک پابرجای ح

کند و تنه اش سر به آسمان می کشد، شاخه های متعددی دارد که همه از ریشه تغذیه می شوند و تنه نگه شان می دارد. این 

 [11]سنت شخصیت یکپارچه ی جامعه را حفظ می کند و ابعاد ظاهری و باطنی اش را استادانه شکل می دهد. 

تی هر منطقه یکی از بهترین راهها برای شناخت فرهنگ آن قوم و قبیله می باشد. معماری به همین علت کاوش در بناهای سن

تجلی گاه آن چیزی است که ما از آن به عنوان فرهنگ یاد می کنیم. باستان شناسان و تاریخ نویسان، سخنان بسیاری در 

می شود بررسی و امکان شناخت چیستی رابطه با شناسایی معماری گفتند اما آنچه در این پژوهش حائز اهمیت شمرده 

معماری سنتی است که بیشتر به ویژگی های غیر ملموس و نامرئی معماری که ریشه در فرهنگ این ملت دارد ،توجه دارد. 

 )نگارنده(

نت یکی از کسانی که بین سنت و فرهنگ و میراث های فرهنگی جامعه رابطه ای برقرار کرده، دوبرولسکی است. او می گوید: س

 [16]در بر گیرنده تمام میراث های فرهنگی است که از یک نسل به نسل دیگر دست به دست داده می شود. 

در بررسی ابنیه سنتی این نکته حائز اهمیت می باشد که الگو و حالت های فضایی این بنا ها و جزئیات ساختمانی نسل به 

سی فضایی ابنیه عصر قاجار معلوم می شود که میان انواع فضاهای نسل به معماران بعدی منتقل شده است در بررسی گونه شنا

بناها که در نواحی مختلف کشور قرار دارند. مشابهت های ساختی و مفهومی وجود دارد و این بدان معناست که علی رغم نبود 

این بناها عمدتاً به دوره قوانین مدون سراسری ادراک فضایی یکسانی در کشور به هنگام ساخت و ساز وجود داشته و اگر چه 

در  [ 17]قاجار تعلق دارند لیکن توانسته اند بخش اعظم دستاورد های فضایی قرن های پیش از قاجار را در خود گرد آورند. 

اینجا نکته ای که حائز اهمیت است این است که با وجود تمایزات جغرافیایی و اقلیمی میان شهر های ایران، شکل گیری و 

 [17]از اسلوب ها و الگو های مشابه ای پیروی می کنند. احداث بنا 

 بررسی جایگاه فرهنگ در معماری خانه های معاصر-7

معماری امروز، انسان ها را بسوی گفتمان مستقل و درونی که در واقعیت وجودی مشترک انسان ها ریشه ندارند، سوق می 

ارتباط مایوس کننده غیر احساسی و غیر نفسانی انسان با  –اندازی  دهد. ورای معماری، فرهنگ معاصر نیز عموما بسوی فاصله

  [18] .سوق پیدا می کند –واقعیت 

آنچه امروز ساخته می شود معماری نیست و همه ساختمان های معاصر را نمی توان به مدرنیزم نسبت داد یا هرگونه الهام 

از نوآوری هر دو فاقد تعریف تازه ای از آدمی و نوآوری هستند. گرایی از تاریخ را به پست مدرنیزم. تکرار گذشته و تقلید 

معماری اکنون در اثر بر هم خوردن تعادل بین ساحت های زمینه ساز، کالبدی و فضایی از درون صحنه شهرها محو شده و 

 [17]آنچه در بناها مشهود است اقتصاد تک سویه و سیاست تک سویه و جهل چند سویه است، نه معماری! 
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آشفتگی در معماری، در صد سال اخیر طغیان کرده است، و این بیش تر به خاطر فقدان مبنایی منسجم است که ریشه در 

حس مشترک و مشاهدات و تجربیات انسانی داشته باشد. فقدان مبنایی که سازگار و هم سو با احساسات انسانی باشد. این 

ف نظرهای فراوانی در مورد آنچه باید انجام شود، آنچه با ارزش است، آنچه آشفتگی بیشتر به این دلیل به وجود آمده که اختال

 [11] .که باید به عنوان هدف در نظر گرفته شود، وجود دارد. معماری با پول و قدرت و تصاویر سحرانگیز، اجین شده است

ماری با مردم می شود. جنبش مدرن معماری قرن بیستم ویژگی هایی را بکار گرفته که مجموعه انها، موجب گسست ارتباط مع

استفاده از سبک های تاریخی را در غرب منسوخ ساخته است. در دوره های پیشین رسم بر آن بود که معماران سبک های 

تاریخی پیشین را بازیافت می کردند. این کار حتی اگر گونه شناسی ساختمانی جدیدی را به وجود می آورد، باز هم ادامه می 

ش مدرن به موازات منسوخ کردن قواعد تاریخی، برای آشکار سازی جنبه های مادی و فناوری ساختمان تالش کرد. جنب یافت.

در این دوره در فهم معماری برای مردم عادی مشکالتی چند بوجود آمد که دو مورد آنها اهمیت خاصی دارند. اول اینکه، این 

ده ای در حال تحول بود. برای مثال ، امکان تولید فرم های جدید با بتن فناوری به خودی خود جدید و عجیب و باسرعت فزاین

مسلح بوجود آمد، فرم هایی که بیننده با نگاه به نمای بیرونی آنها اطالعات چندانی از چگونگی برپا شدن ساختمان، به دست 

یجه مردم را از فهم اینکه ساختمان ها در نمی آورد. دوم اینکه، به محدوده های بین المللی یا منطقه ای ربطی نداشت و در نت

قلمرو خاص خود چگونه به نظر می آیند محروم می ساخت. فناوری ساختمان می توانست مصالح و سازه های مدرن را برای 

ها  ترکیب در دامنه وسیعی از فرم ها مورد بهره برداری قرار دهد. به این ترتیب، جزئیاتی را که پیش از آن به توضیح ساختمان

 [19] .کمک می کرد، بیش از پیش پنهان و حذف کرد

امروزه، بسیاری از معماران، تصاویر ذهنی خود را به عموم تحمیل می کنند و ساختمان هایی می آفرینند که با مردم و 

این  معماران در سردرگم شدن و حتی عصبانیت مردم از این تحوالت نباید متعجب شوند.[ 11] .روحیاتشان سازگار نیست

تحوالت کمی شبیه این است که با آموختن یک زبان رشد کرده باشید و سپس مردمی که به زبانی بیگانه صحبت می کنند و 

 [19] .اصرار دارند که شما آن را بیاموزید کشورتان را اشغال کنند

فضایی شهر ها و مفهوم به دلیل رشد گسترده شهر ها مهاجرت به شهر ها سازمان  1311 – 1341سال های  ایران بین در

شیوه جدید آب رسانی، برق رسانی، تامین زیر ساخت ها، تاسیسات و تجهیزات  خانه و سکونت دچار تحوالت شدید شدند.

گرفت به ایت ترتیب فضاهای  شهری و تغییر شیوه تردد از پیاده به سواره بدون توجه به سازمان فضایی شهر خانه صورت

 .شتی نیز دستخوش تغییر گمسکون



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49خرداد ماه  -تهران 

 7 

به بعد( متوجه می شویم که نقش فضا به تدریج کم و کمتر شده تا حدی  1341در بررسی های واحد های مسکونی معاصر )

به شرح زیر اما مهمترین آن ها  شمردمی توان بر  تغییرعوامل متعددی را برای این  .که بر مفهوم خانه تاثیر گذاشته است

 است:

  تعویض به جای ترمیم

اتی که در شهر های ما افتاد عدم دخالت به موقع در بافت های تاریخی بود و در مقابل به جای هماهنگی بافت یکی از اتفاق

 تاریخی با اتومبیل و ابزار صنعتی به تعویض جای بافت سنتی با بافت معدن پرداختند.

  غلبه اشیا بر سازمان فضایی خانه و کمرنگ شدن نقش فضا

ب کرده بودند در این زمان وارد کشور شدند و الگوهای فضایی جدیدی را کسمعمارانی که دانش خود را در خارج از کشور 

عرضه کردند که شامل امکانات رفاهی از قبیل: آشپز خانه نوارنی و پر قفسه، نزدیکی حمام و دستشویی، یخچال، کمر لباس و 

 ر خوشایند به نظر آمد گرچه ابعاد فضایی خانه بسیار کوچک شده بود.... بود این امکانات برای نسل جدید بسیا

 مقایسه تحوالت مسکن در گذشته و امروز-8
))سنت(( و )) مدرنیته(( دو واژه باب بار معنایی متضاد هستند که مفهوم گسست . جدایی را در سیر تکوینی جوامع بیان می 

در چارچوب تطبیق تکنولوژیکی اقتصادی  و فرهنگی سر انجام به گذاری  دارند. روند طبیعی چالش سنت و مدرنیته اروپا ،

منتهی شد که مدرنیته را در تمامی ابعاد در این محیط ها بومی کرد. اما در کشورهای در حال توسعه ، به خصوص بعد از 

ژی و فرهنگ ناشی از آن ، با جنگ جهانی دوم، روند نوسازی ) مدرنیزاسیون ( ابعاد دیگر به خود گرفت و عدم تطابق تکنولو

محیط و فرهنگ ناشی از تکنولوژی سنتی این کشورها چالش هایی را سبب گردید که تا کنون مباحث بسیار پیرامون خود بر 

 [21]انگیخته است. 

در فرآیند بررسی و مقایسه خانه های سنتی و معاصر پرسشی که شکل می گیرد این است که: چگونه خانه های سنتی و 

 که کمتر از چهل سال فاصله زمانی دارند تا این اندازه نسبت به هم بی ربط هستند؟ ایران اصر در مع

و سال های بعد حکایت از آن دارد که سرعت تغییر در  1311-1341ویژگی های تغییر صورت گرفته در حد فاصل سال های 

هر ها را منبسط کرده است بی توجهی به فضا، شهر و رشدی ناگهانی و بی توجهی فراوان تری ش کشور ما بسیار سریع بوده و

 1341بنا ها را در کشور ما عمدتاً به شتاب زدگی شهر نشینی نسبت داده اند و بعد فقر و جهل و بعد به عادتی که از سال های 

 [17]عارضه فرهنگ ما شد. 

د که دگرگونی و نوآوری جوهره واقعی پدیده ها نتیجه آن است که انسان نو به این دلیل بر دگرگونی و نوآوری تأکید می ورزن

می باشد؛ موقعیتی بسیار متفاوت از موقعیتی که در شرایط مطالعه ما اولویت داشته است. سلسله مراتب بسیار روشن و دقیق 

جامعه  مجتمع های ابتدائی و بومی که از میان رفته است؛ بازتابی است که از ناپدید شدن و محو کلی سلسله مراتب ها در

امروز، و کلیه بناها می روند تا اهمیتی یکسان داشته باشند. از میان بردن خصوصیت مقدس طبیعت به غیر انسانی شدن روابط 
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ما با زمین و سایت انجامید. انسان نو جهت یابی اساطیری و کیهان شناختی که برای انسان ابتدائی بسیار اهمیت داشته را از 

ر جدیدی را جایگزین کیهان شناختی و اساطیر قدیم نموده است. انسان نو تصویر جمعی زندگی دست داده است و یا اساطی

خوب و ارزش های آن را نیز از دست داده است. مگر بگوییم که او تصویر جمعی عدم تصویر را در اختیار دارد. نیروها و قیود و 

فرهنگ و رفتار ضعیف تر شده اند یا شاید تنها دنبال کردن و تنگناها نیز به مراتب پیچیده تر هستند و پیوندهای میان شکل، 

 [3] مشخص نمودن آن مشکل تر شده است.

 انه های معاصر و سنتی می پردازیم:خبیان تفاوت های بین  به برای مشخص شدن تغییرات صورت گرفته در خانه های معاصر

 اهش، خوف فضاهای ورودی از بیرون و درون خانهتغییر در قلمرو فضای بیرونی و درونی ورود به خانه، در مسیر ک -

تغییر در قلمرو استقرار فضاهای باز و بسته در مسیر به حداقل رساندن اتصال فضای باز و فضای بسته آن هم بدون فضای  -

 واسطه سرپوشیده و دو جبهه ای شده فضاهای بسته.

 ا.تغییر در میزان استفاده از فضاهای پوشیده مسیر کاهش و حذف آن ه -

 تغییر در قلمرو نسبت فضاهای باز و بسته و پوشیده. -

 غیر قابل استفاده شدن فضای بام. -

 کاهش استفاده از زیر زمین و گرایش به حذف آن و حذف استفاده از انرژی گرمایی و سرمایی خاک. -

بدیل شدن حجم دو بعدی شدن و یکنواختی فضاهای بسته به لحاظ یکسان شدن ارتفاع فضاها در مسیر گرایش عمومی ت -

 به سطح.

 جدا شدن سازه از جز فضاها و پیدایش تک ستون در گوشه و کنار جزء فضاها. -

 بی توجهی به مسیر ها و میزان عبوری ها و گرایش به حذف فضاهای بینابینی. -

 تغییر اتصال و رابطه جزء فضاها -

 ز فضاها.تغییر محل درهای ورود به جر فضاها و استقرار آن ها در تمامی جبهه های ج -

تامین خنکی و گرمایش جز فضاها بیرون از نظام معماری، در مسیر عدم تبعیت استقرار در دستگاه های گرما زا و سرمازا از  -

 سازمان فضایی خانه.

 ر در قلمرو شیوه نام گذاری فضاها و جز فضاها در مسیر نامیدن آن ها بر اساس عملکرد های محدود.تغیی -

 [17] یا در مسیر افزایش تعداد و نقش آن ها در تعریف جزء فضا ها.تغییر در قلمرو میزان اش -

 از دست دادن حق تصمیم گیری افراد با توجه به تک بعدی شدن فضاها و طراحی هر فضا برای انجام فعالیتی خاص.  -

 



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49خرداد ماه  -تهران 

 3 

 بحران هویت  فرهنگی در جامعه معماری ایران-4
ی غربی ، هویت فرهنگی جامعه ایرانی دستخوش تغییر شد و نقطه با ورود عناصر فرهنگی دیگر کشورها ، به خصوص کشورها

ای برای شروع بحران فرهنگی گشت.)نگارنده(ریشه این بحران در ایران را می توان به طور جدی از دوره قاجار پیگیری کرد. 

یش از پیش نمود پیدا می زیرا تاریخ گرایش به عناصر بیگانه در معماری در این دوره با سفرهای شاهان به دیگر کشورها، ب

 کند.
در مورد تاثیر معماری مغرب زمین بر معماری ایران زمین در دوره قاجار نیز از زمینه ها و عوامل متعددی می توان یاد کرد. در 

عین حالی که می توان  به صراحت از میل کارفرمایان ) عمدتا شاهان و شاهزادگان که مغرب زمین را دیده و شیفته آن شده 

 [19] ودند( یاد کرد، باید گفت  که این خواست به طور آگاهانه و با دانش و یا تمایل معماران و جامعه انجام نشده است.ب

تفکر مدرنیسم  به جهت تاثیر مبانی فکری و فلسفی خویش بر معماری و تجلی اصولش در معماری و شهرسازی دگرگونی 

نموده و در بسیاری موارد به صورت ناخواسته  آنان را به سمتی سوق داده که  بنیادینی را بر انسان ها و فرهنگ آن ها تحمیل

 [13]سالها پس از وقوع آنها تبعات ناهنجار خویش را نشان داده است. 

و روشنفکری  زمان و فرهنگ جامعه ارتباط ندارد و بیشتر بازخورد در تفکر فلسفی معماری دیگر با مکان، در دنیای مدرن،

ها تمام انسان "گوید:ترین پیش کسوتان معماری مدرن میاز اصلی لوکوربوزیه به عنوان یکی جامعه است. جدا از ای خاص،عده

سالیان به وجود  های اجتماعی که طیقرارداد ها نیازهای همسان دارند.تمام انسان های مشابه و یا عملکرد یکسان دارند.اندام

من  کند.ای را تولید میها ،محصوالت استاندارد شدهعملکرد و نیاز ماعی را تثبیت کرده اند.های طبقات اجتاستاندارد آماده اند،

 [22] . " آب و هواها پیشنهاد میکنم ی یک ساختمان واحد را برای همه ملل و همه

 راه حل-11
شان به گذشته و فرهنگ این تهایی در جهت پیوند مصنوعابه هر حال به رغم آنکه عموم معماران برجسته ایرانی همواره تالش

ها بیشتر سطحی و ظاهری بوده است و توجه عمیق به روح کلی و همچنین اصول و اند. اما این تالشسرزمین معمول داشته

های مشترک بسیاری که در میان معماران و شهرسازان است، هنوز این مبانی معماری سنتی مبدل نگردید و به رغم دیدگاه

 [23]. نیافته و مبانی نظری خود را تنظیم نکرده استجریان شکل شخصی 

اکنون که عمر خانه های تاریخی به سر آمده است ما بایستی از تخریب و از بین رفتن آن ها جلوگیری کنیم تا با استفاده از 

ای معاصرمان برسیم. دانش پایداری که در درون این خانه های نهفته و با دانش کنونی، در پاسخی مناسب در ارتباط با نیاز ه

معمار بایستی به عنوان نماینده فرهنگی اقوامی که می خواهند در بستر طرح سکنی گزینند وارد عمل شود و روایت تازه تری 

 است. در غالب فرهنگ ایرانی را از فرهنگ ارائه نماید. هدف از این پژوهش معاصر نمودن معماری گذشته ایران

ی مفاهیم کلیدی در معماری سنتی را کشف ، بررسی و ضبط کرد. بدین منظور توجه به نکات برای رسیدن به این هدف بایست

 مهم تلقی می شود: در طراحی مسکن آینده  زیر

 الگو-

خود نتیجه همکاری افراد بیشمار در طول چندین نسل و همچنین همکاری موجود میان سازندگان و استفاده کنندگان از  الگو

استنباط می شود. از آنجا که همه با الگو « سنتی»ته ها می باشد و این مفهومی است که از واژه خانه و سایر دست ساخ

آشنایی دارند، نیازی به نقشه کشی و معمار نمی باشد. یک خانه باید به کلیه مساکن خوب ساخته شده در یک محدوده 

ه قواعد آن آشنایی دارند. الزاماً برای هر خانه مشخص، شباهت داشته باشد. بنا ساده، روشن و فهم آن آسان است و همه ب

خلق و ابداع نمی گردد بلکه زیبایی جزئی از سنت است و از نسلی به نسل دیگر منتقل  –مناسب آن  –کیفیت زیباشناختی 

 [3]می گردد. 
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 نمادها-

قابلیت نماد سازی و وجود نمادهایی از نظر اندیشمندان مفهوم ))نماد(( در شرح و تعریف فرهنگ جایگاهی بنیادین دارد. اصوال 

که گویای معانی جاری در حیات اجتماعی انسان هستند ، وجه ممیزه انسان و حیوانات است. انسان با )) نماد سازی(( معنای 

 مورد نظر خود را نشانه گذاری کرده و به آن موجودیت می بخشد و امکان جاری ساختن این معانی و مبادله آن ها را فراهم می

سازد. زبان مهمترین جلوه گاه فعالیت انسان در عرصه نمادسازی است اما به طور قطع تنها جلوه گاه آن نیست. انسان از طریق 

خلق آثار هنری ، تکنولوژی و نشانه های قراردادی موجود در جامعه نیز نمادسازی کرده و به استقرار و انتقال اندیشه خود 

راه پژوهش تجربی بلکه از طریق تاویل و تفسیر و ادراک معانی مندرج در آنها نیز قابل شناخت  پرداخته است. نمادها نه فقط از

 [4]هستند. 

 معانی-

از آنجا که همه رفتارها در بستر یک زمینه و متن اتفاق می افتند، و هر زمینه ای بر پایه ی معانی ساخته شده است، چنین 

و این  -ف با یافتن اشاره های آن معانی رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهندنتیجه می شود که مردم در زمینه های  مختل

اشاره ها ممکن است در محیط کالبدی وجود داشته باشد. بنابراین زمینه برای بررسی معانی اهمیت بسیار پیدا می کند و در 

 [24]واقع، در موضوعات مختلف هرچه بیشتر مورد تایید قرار می گیرد. 

کل/ زمینه همانطور که دیدیم تغییر می کند. به این معنا که برای خوانش معانی بایستی ارتباط آن با بستر را مورد رابطه ش

 [24]خوانش معانی مستلزم قدری آگاهی فرهنگی است.  [ 24]توجه قرار دهیم تا بتوانیم از بار معنایی آن آگاه نشویم. 

 زمان-

در زمان نیز زندگی می کنند. محیط نیز زمانی است و لذا سازماندهی زمان منعکس  مردم همانطور که در فضا زندگی می کنند

 [24] .کننده رفتار در زمان است 

به نظر می رسد مکان هایی که در آنها عناصری از معرفی یا حتی سنجش زمان تعبیه شده، تاثیر اطمینان بخشی بر مردم 

م ایام یا گذشت فصل ها هستند آرام و اطمینان بخشند. احتیاج به پنجره فقط دارند. به ویژه، مکان هایی که بیانگر تکرار منظ

موضوعی فیزیکی برای تامین نور و تهویه هوا نیست. بلکه به ساکنان فضا اجازه می دهد با جهان خارج در تماس باشند. آگاه 

 [19] .ن ارزش بسیاری قائلندبودن از آب و هوا و وقت روز از طریق حرکت خورشید امنیت می آورد و مردم برای آ

 توجه به زبان فضا-

 [21]هیچ جهانی بدون زبان ارزانی نشده و به عبارتی، در زبان است که جهان اندوخته گردیده. 

بدیهی است بخشی از مشکل برای معماران معاصر، تدوین قواعد جدید یا دستور زبان نو است؛ زیرا بسیاری از معماران استفاده 

ذشته را مناسب نمی دانند. این موجب بسط ساختار و نظم درونی ساختمان می شود، به بنا حشو کافی می از سبک های گ

دهد تا در بیان خود خوانا و قابل فهم شود. این برای ساختمانی که بخواهد به جای جمع آوری اتفاقی اشکال، مصالح، تناسبات 

 [ 19]و رنگ، موجودیت خاص خود را داشته باشد، ضروری است. 

ای فهمند. زبان یک عصر زبان زندهکنند . معماری را نیز به همان زبان میمردم هر دوره به زبان خاص آن دوره صحبت می

کند اگر حضور معماری در زندگی و مسائل یک عصر است که از زندگی، مسائل روز جامعه و تکنولوژی و علم روز تغذیه می

شود و اگر زبان و فرهنگ از حضور معماری تهی شود، نه تنها راه فرهنگ هم منتقل میکمرنگ شود، این فقر حضور به زبان و 
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گردد. برای رجوع به معماری گذشته و برای ورود به ورود به معماری آینده بلکه حتی راه ادراک معماری گذشته مسدود  می

 معماری آینده باید از درون معماری حال گذر کرد.

مجموعه ای منفصل و بی ربط از قواعد رفتاری نیست. این موضوع که فرهنگ، چگونه زبان فضا را  بی تردید فرهنگ، فی نفسه

برای گویش محلی و بومی کردن تغییر می دهد، معلول چند عامل نسبتا آشکار است. به نظر می رسد مذهب و آب و هوا ، 

 [19] .قدرتمندترین عوامل موثر در این زمینه اند

 توجه به مذهب-

دگاه مذهبی؛ یعنی تأثیر عامل مذهب بر شکل خانه، باید گفت که ساده اندیشانه خواهد بود اگر تالش گردد همه چیز را در دی

به علتی واحد نسبت دهیم، یعنی همه چیز را در مسکن به تنها عامل مذهب نسبت دهیم. تفاوتی میان این گفته که در خانه 

می باشد و « حفظ تعادل متابولیسم»نه چیزی بیش از یک وسیله ساده برای جنبه های سمبلیک و کیهانی وجود دارند و خا

این گفته یا باور که خانه به منظور برگزاری مراسم آیینی ساخته شده است و در نتیجه نه یک سرپناه می باشد و نه یک 

می باشد و در اصل به او بر می گردد  اقامتگاه بلکه خانه معبد است وجود دارد. اگر این فکر و دیدگاه را که خانه متعلق به زن

)یعنی متناسب با او سازمان یافته است( و مرد تنها به دیدار زن و بستر او می رود را بپذیریم شکل ها و حالت هایی که به 

 [3] وجود می آیند و مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار متفاوت خواهند بود.

 توجه به کیفیت ها-

ن ارزش های مورد نظر ساکنان در یک محیط می باشند، یک مفهوم کلی است و نمی توان آن را به کیفیت ها که مهمتری

سادگی در طراحی مسکن برای زندگی ها تجویز نمود. زیرا کیفیت ها با موضوعات بسیاری مانند: روش زندگی مردم، گونه های 

مزیت هر یک از گونه ها و آرایش ها، یا نحوه تامین  مختلف مسکن، نحوه آرایش متفاوت واحدها در مجموعه ها، نحوه عمل و

 [1] کیفیت ها در طراحی و در فرهنگ های مختلف، بر نحوه رفتار انسان و تعامل او با محیط، تاثیر می گذارند.

در واقع شهروندان بر خالف گذشته بیشترین ساعات شبانه روز را در مسکن و محیط های مسکونی سپری خواهند کرد. لذا 

ضور آنها در مسکن و محیط های مسکونی پیرامون آن به مراتب بیشتر از حضورشان در سایر نقاط شهری خواهد بود. این ح

 [26]موضوع اهمیت توجه به کیفیت ها را بیشتر نمایان می کند. 

 ب سکونت با توجه به عادات روزمرهتوجه آدا-

گیرند خود میه شدند بلکه هر یک از انها نامی کلی بظر گرفته نمیبرای فعالیتهای خاص در ن معماری سنتیهای خانه در اتاق

تا به نوبت و مطابق با آهنگ تغییرات فصلی، مرکز حیات خانوادگی گردد.  مثل: باال اتاق، پائین اتاق ولی امروزه هر اتاقی به 

 شود. مانند: اتاق خواب، ناهار خوری و...فعالیت خاص اختصاص داده می

ای به فضا بدهد. تجهیزات داخل اتاق عبارتند از: خاصی وجود نداشت که برای همیشه نقشهای کامالً تثبیت شدههیچ تجهیزات 

ها از بیرون گرفتند. تمامی خانههایی که درون دیوار تعبیه شده بود و روی آنها چراغ و مواد خوراکی یا عکسها قرار میطاقچه

 [17]پذیری دارند. فنمایی ثابت دارند اما فضاهای درونی انعطا
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های معاصر بیادین است. آنقدر بنیادی که با جابجایی آنها فضاها هویت پیدا نقش اشیا و آرایشهای انها در سازمان فضایی خانه

کنند و تحقق درست عملکردها در گرو وجود آرایش اشیای خانه است. در چنین وضعیتی تعیین کنندگی نقش فضاها به می

های تاریخی اشکار نمود که سازمان فضایی خانه تقریباً مستقل از اشیای ود. بررسی های انجام شده در خانهشاشیا واگذار می

 [17]اند. درون آن شکل گرفته

 گیری نتیجه-11

ها و امیال یک قوم و قبیله است. خانه دارای تبلور کالبدی ارزش و ای است که ریشه در فرهنگ هر ملت داردخانه خود کلمه

یک پدیده فرهنگی  بلکه ،خواب نیستصرفاً یک فضای فیزیکی برای  باشد وآنچه در ظاهر خود دارد، می تر ازومی وسیعمفه

 گردد.محسوب می

 طراحی مسکن دارد.نقش غیر قابل انکار پذیری در  فرهنگکه   نتیجه گرفتبا توجه به مطالبی که ارائه شد می توان 

است، اشاره شد.  چالش بزرگی که  فرهنگن یک هنر بصری، که کالبدی عینی برای تجلی همین طور به نقش معماری، به عنوا

فضاها است. معماران امروز بایستی مسئله بحران  طراحی در توجه به فرهنگ ساکنین معماری امروز با آن مواجه است عدم

ود نوعی گم گشتگی و جدا ماندن از اصل خ بحران را جدی گیرند و سعی کنند با آن به مقابله بپردازند. این فرهنگی هویت

 است.  خویش است که خود منجر به سردرگمی ها، استرس ها، خود بیگانگی ها و بسیاری از مسائل روانشناختی دیگر 

هویت  به این سوال که تفاوت معماری معاصر با سنتی در چیست که گفته می شود معماری معاصر دچار بحران همین طور

سخ داده شد تا در قدم اول به داشته های معماری اصیل و با هویت ایرانی مراجعه کنیم، به مطالعه و تفکر در شده ، پا فرهنگی

آثار سنتی خود بپردازیم از تفکرات پشت آن آگاه شویم  و سپس ارزش های خود را ارج نهیم و در غالب معماری معاصر، احیا 

 کنیم.
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