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 چکیده

 
طلبد بنابراین فرهنگهای متفاوت و گوناگون  خود را می ، معماری خاص معماری ریشه در فرهنگ ملل دارد و هر فرهنگ

، مصالح و روابط ساختمان با  ، فرهنگ همچون اقلیم های متفاوت را ارائه میدهند. در این بین عواملی در دنیا معماری

را ایجاد نماید که  جوانب امر را در نظر بگیرد تا بنایی انسان و یا به عبارتی روح ساختمان مؤثر هستند و معمار باید تمامی
لحاظ میگردد.  تغییرات وسیعی در معماری این دوره از هر حیث بینقص باشد. با ورود معماری مدرن به معماری ایران

مشاهده آثار معماری معاصر در ایران که آشکارا تحت تأثیر جریان مدرنیته در ایران قرار دارند نشان از ورود گسترده این 

ایست که  ، تشابه و تفاوتهای این گرایش سبکی تا اندازه تنوع،یران در این مقطع زمانی داردجنبش به معماری معاصرا

این سوال مطرح میشود آیا بهره گیری . که دوره از معماری معاصر ایران را ضروری مینماید مطالعه تطبیقی بر روی این
به شرط آن که احساس رضایت  ده ال باشدمیتواند نقش مؤثری در خلق یک طرح مناسب و ای فرهنگدرست و منطقی از 

مواردی به زیبایی بیشتر یک مجتمع مسکونی کمک می کند و ما چه  و این که مندی و راحتی برای افراد داشته باشد

اکنون در معماری هایمان چگونه با این موضوع برخورد می کنیم؟هدف از این پژوهش این است که با انتخاب نمونه هایی از 
ایران با سابقه ای  جتمع های مسکونی در دوره معاصر به بررسی مجتمع ها از دیدگاه فرهنگی پرداخته شود کهبناهای  م

ی قوی منظر فرهنگی و اعتقادی مردمانش میتواند شاخص های مناسبی جهت ارائه  در معماری و پشتوانه ای دیرینه

این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی که  معرفی نمایدالگوهای کارآمد برای مجتمع های مسکونی امروزی این مرز و بوم 

مجتمع در بستر مطالعات کتابخانه ای و همچنین روش تحقیق موردی به بررسی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر طراحی این 
 در مقیاسها و بسترهای گوناگون پرداخته است های مسکونی
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 مقدمه 

دچار بی  ، در اواسط دوران پهلوی اوّل و خصوصا پهلوی دوم ناگهان ساختمان سازی کشور به خصوص بناهای مسکونی
افکار مردم به سمت  غرب گرایی مسئوالن تراز اوّل کشور وگرایش انها به زندگی وافکار غربی و نیز سوق دادن هویتی شد؛

ردم به همراه داشت.این غرب گرایی بر ساختمان سازی ها به خصوص بناهای مسکونی زدگی را در میان م اشاعۀ غرب ، ان

طرح های ترکی سازی و  ، اثر مستقیم داشت تا جایی که اصل طراحی ومحرمیت های فضاهای بیرونی و اندرونی ،

سرانجام طراحی  طرحهای اتاق سازی  در اطراف حیات دست خوش فراموشی و جایگزینی ان مالکهای غرب پسندانه شد و
به سوی بی توجهی به خاسته ها ودیدگاه های باطنی مردم و به طور کلی به سوی بی هویّتی کشیده  فضاهای مسکونی ،

همیشه و همواره پیشرو و ابداع کننده زیبایی ها و  شد.متأسفانه کشوری که قرن هاست مهد هنر معماری جهان بوده ،

نیای جستجوگر پرتاب و خروش را همواره به خود معطوف داشته و همواره خالقیت ها در ساختمان سازی بوده و د
هم اکنون به فراموشی سپرده  ، کشورهای مختلف و متمدن جهان تحت تاثیر و اقتباس از معماری و هنرهای ان بوده است

، نه  زشهای واال معنویاز ان همه عزّت واعتبار هنری وار شده است و معماری شگرف ان را از یاد برده ایم و همگی ما ،

که دنیاها دور شده و به سوی ساختمان سازی های بی هویت وکالفی سردرگم کشیده شده ایم که امروز  ، فرسنگ ها

 ( 6،صفحه1931همگان شاهدانیم. ) زمررشیدی،

 تعریف فرهنگ 1.

داب ورسوم و هرگونه  ا ، اخالقی ، دین،هنر چنین است:کلیت درهم تافته ای شامل دانش ،« فرهنگ»تعریف تایلور از
بی »و جامعه «بی فرهنگ»توانایی وعادتی که ادمی همچون هموندی ازجامعه به دست می اورد.به این معنا انسان

به معنای در فرهنگ زیستن است.زیستن در ابتدایی  ، یعنی با هم زیستن ، زیرا زندگی اجتماعی ، در کار نیست«فرهنگ

ه ترین جامعه تکنولوژیک مدرن از این جهت یکسان است.زیرا هر دو زیستن در شرایط ویژه ترین قبیله یا بزرگترین وپیچید

از نظر صورت و معنا یا  ، یعنی زیست در فرهنگ یا فضای فرهنگی اگر چه هر یک از سازمایه های فرهنگ ، انسان است
اریوش،تعریفها ومفهوم در جامعه های گوناگون با هم فرق های اساسی دارند.)اشوری،د ، سادگی وپیچیدگی

 (111_119فرهنگ،نشر:اگاه،صفحه:

 عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری2.
در معماری مانند سایر هنرها میتوان تاثیر برخی از پدیده ها وجلوه های عمیق فرهنگ ملی ودینی را به شکل الگو 

عماری ایرانی مثل چهار صفه وچهار باغ که از عوامل وصورتهایی پایدار مشاهده کرد. برخی از این طرحها والگوها در م

یک قوم یا ملت هستند بسیاری طوالنی وپایدار هستند البته پایداری انها به معنای  وپدیده های اصلی فرهنگ وتمدن
 فقدان پویایی انها نیست.پایبندی معماران به وجوه فرهنگی از این جهت اهمیت پیدا میکند که طراح به منزله پرورش

روح طراحی است و محیط موفق فقط با توجه کامل به  دهنده ،موجب تقویت پیوندهای مردمی میشود.زیرا تهد به فرهنگ ،

در دوران معاصر بنا بر جایگزینی فرهنگ زمینی ومادی امروز بر (68:1986وجه اجتماعی و فرهنگی قابل تحقق است)گروت
چرا که معماری ظرف زندگی است و  بومی ایران فرو ریخت ، فرهنگ ایینی و ماورایی گذشته چارچوب های معماری

جامعه بر خاسته است .معماری دارای هویتی است که اوال بیانگر  گیست و ارتباط انسانها که از فرهنزندگی یعنی شیوه ز

هویت فرهنگی ارزشهای حاکم بر جامعه است دوما مبین ارزشهایی است که جامعه بر انها تمایل دارد سوما بیانگر عوامل 

ساخت خانه ها کمرنگ شده است ومتاسفانه  پدید اورنده ان است. امروزه بهره گیری از اموزه های اسالمی در طراحی و
 سوی با معماری ایران و اسالمی که در گذشته رایج بوده ندارد. عناصری در شکل فضایی خانه ها حاکم شده اند که هم

اقتصاد وغیره عوامل درجه دوم میباشند.زیرا  ، اصلی شکل گیری خانه بوده واقلیمفرهنک عامل  نظر محققین فرهنگ گرا ،

این پرسش مطرح میگردد که چرا در اقلیم های گوناگون رجه اول در شکل گیری خانه  باشد اگرعاملی چون اقلیم عامل د
لزا میتوان نتیجه .ون دیده می شودفقط یک نوع خانه نبوده و انواع شکل خانه در رابطه با ادیان گوناگ سرزمین ایران ،



 
 

3 
 

گرفت که سنت محلی با فرهنگ ارتباط مستقیمی با فرمهای فیزیکی یک فرهنگ داشته وبه عبارتی این دو مالزم وملزم 

 (.4:1986یکدیگرند)معماریان،

اقلیمی مسکونی به چند دلیل که مهم ترین ان محدودیت شرایط اقتصادی صاحبان ان است ومسائلی چون شرایط  مجتمع
به ندرت در طی زمان پایداری در خور توجهی داشته اند.اما  ، وکوچکی فضای ساخت وساز واستفاده از مصالح بومی

 ی متاثر از اجتماع ،نهادی است با عملکردی چند بعد ، خانه بیش از ان که ساختاری کالبدی باشد محققین بر این باورند ،

شکل سازمان ان  خود امری فرهنگی است ،  یطی و از ان جا که ساخت خانهاقتصادو شرایط مح هبی ،ذائین م ، فرهنگ

است اما باید این امر را در نظر گرفت که خانه منطبق با فرهنگ ها بوده و نیز متاثر از فرهنگی است که خانه محصول ان 
چنان  ، ز سر پناه صرف میباشدنشان دهنده روابط اجتماعی افراد ساکنش میباشد که عنصری فراتر ا ، انتظام فضایی ان ها

چه در برسی فرم خانه در هفتاد وسه فرهنگ مختلف مشاهده گردید که میزان تقسیم بندی فضای داخلی خانه بستگی به 

  .سیاسی در ان فرهنگ دارد–میزان پیچیدگی اجتماعی 

 تآثیر فرهنگ در شکل پذیری خانه های تاریخی3.
ه مقاصد پیچیده به وجود امده وصرفا یک ساختار نیست.از انجایی که ساختن مسکن نهادی است که در راستای یک رشت

که  شکل مسکن وسازمان ونظم فضایی ان،شدیدا متآثراز محیطی فرهنگی است ، پدیده ای فرهنگی است یک مسکن ،
هنگ یعنی ، ایجاد یک واحد اجتماعی و فضایی است. خصوصیات ویژه یک فر مسکن به ان تعلق دارد.هدف و نقش مسکن

روش مورد قبول ان فرهنگ که بر اساس ان به انجام  امور پرداخته میشود و از انچه که از نظر اجتماعی پذیرفته شده 

زیرا این عوامل بر شکل خانه و مجتمع ها تآثیر  نیست ،پرهیز میشود وهمچنین ارمانهای ضمنی باید مورد توجه قرار گیرد ؛
ه کامال مشهودی یا کآل کاربردی ان فرهنگ نیز وج ر ظریف وامل تفاوت بسیامیگذارد. این توجه یا دقت نظر ش

دارای معنا و مفهوم است غالبآَ انهایی هستند که فرهنگ فوق یا ممنوع کردن صریح  میشود.چیزهایی که در یک فرهنگ ،

بلکه فضایی است  ، ست فرهنگیانجام یاپرداخت به انها را غیر ممکن میکند.پس مسکن نه تنها پدیده ای ا ، یا ضمنی انها

که عامل فرهنگ در ایجاد وشکل دادن به ان تاثیر دارد.ازمیان عوامل مختلفی که هر یک به طریقی در چگونگی شکل 
دو گروه عامل تاثیر به این دلیل گفته میشود که  ؛ بعضی از عوامل دارایه تاثیر شاخص تری هستن ، دادن به ان نقش دارد

طی برسی انجام شده وبا پرسشگری از ساکنین خانه های تاریخی و معاصر مشخص میشود  .(64:1313،)راپاپورت  ندگذار

.عامل فرهنک یکی از عوامل تاثیر گذار بر شکل بنا است تی هم تراز عامل اقلیمی برسی شودکه امروزه عامل فرهنگ بایس

شکل بنا را تعیین میکند.با برسی طرح  امل دیگر ،،به عبارتی عامل فرهنگی با تمام پیچیدگی و ظرافت خود هم راستای عو
گیری خانه ها هم سوی عامل تعیین کننده اقلیم وشاید هم  های ساده اولیه شهرهای این دوره در خواهیم یافت که شکل

 بیشتر به عامل فرهنگ بستگی دارد.

دست به  ، یگران ونوعی پیروی اگاهانهبخشی از ساکنین منطقه مورد مطاله به امر پیروی وتقلید ومتمایز کردن خود از د
انتخاب زده وبسیاری دیگر نا اگاهانه چنین انتخابی را کرده اند که با باور تمایز فرهنگی خویش و اعتقاد به یک فرهنگ 

اقدام به تولید فضای مناسب خود کرده اند.اصوال  دیگر که واالتر است و عادت به نوعی دیگر از زندگی و در نتیجه فضا ،

بلکه  لگوی مسکونی ما با شمار زیادی از الگوی مسکونی سنتی بسیار فاصله دارد.نه تنها فضای مسکونی ما تغییر کرده ,ا

ابزار زندگی ما نیز دچار تغییر و دگرگونی اساسی شده است .در گذشته نه چندان دور،از مبل وصندلی وکاناپه وغیره در 
در شهرها وروستا ها خواهان زیادی دارد،هرچند با نوع غذا پختن ووسایل  پنمسکن چندان اثری نبود .امروزه اشپزخانه آٌ

حتی گاهی به گمان اینکه  اگاهانه وخود را متمایز کردن ،نا  اشپزی ونوع غذای ما ناسازگاری زیادی دارد.تقلید اگاهانه ،

ست این جریان در روستاها وشهرهای داشتن فضا و روش باعث تغییر موقعیت اجتماعی فرد میشود در این انتخاب ها موثر ا
 کوچک نیز بسیار رواج یافته است. که ان را نوعی تجدد می انگارند.
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             انبوه سازی4.

مجتمع های مسکونی با طرح های کامال وارداتی غربی وبدون نماسازی های منطقی،معماری شهری کشور را به شدت  
نفور اپارتمان سازی ،ان هم با روشهای کامال غلط در کشور ، روز به روز در حال دچار مخاطره ساخته است.در واقع،روند م

پیشروی است .طرح های اپن ،بدون توجه به حریم و حرمت و محرمیت فضاهای برای اعضای خانواده ،متاثر از فرهنگ 

ن برج های بلند با توجه به غرب ،این مردم با فرهنگ کهن را دچار سردگمی ساخته است متاسفانه در سالهای اخیر ساخت

بی نیازی جامعه به انها ،متداول گشته است؛البته بدون توجه به تمامی مسائل جنبی و انسانی از جمله مقاومت در برابر 
وبدون داشتن شمع های طویل در زیر پی سازی و «رادیه ژنرال»زلزله ،و نیز بدون توجه به پی سازی های گسترده وعمیق 

قارن به پی و جزییات اجرایی دقیق به خصوص در سایر موارد اجراها به مانند بادبندها وبی توجهی به دستک زنی های مت

جوشکاری ها وموارد بسیار دیگر .برج ها حریم بسیاری از بناهای خرد وکالن اطراف خود را کامال از میان برده اند طرح 
ه شکلی ،وجود در وپنجره در هر ساختمان به نوعی و در اندازه های باز در برج ها ،نماسازیها ی بسیار بی منطق در هر یک ب

ای در کنار ساختمان دیگر،ساختمانهای غیر متقارن ،عقب،جلو،باریک،پهن وکوتاه و بلند بودن هر ساختمان در جوار 

سیمان  بری  ساختمان دیگر و به نوعی و فرمی دیگر،نماسازی ساختمان ها هر یک به شکلی و با مصالح گوناگون چون انواع

باروک  یونانی ،نماسازی با انواع اندود های شیمیایی ،نماسازی با انواع  سنگ کاری و عدم اتصالی اصولی و اسکوپ سنگ 
با اسکلت بنا نماسازس ها با قاب بندی های اینه سیاه که در مواردی خطر افرین وتولید کننده گرما و انعکاسهای ارتعاشی 

ی در بر دارد و بسیاری دیگر ،اصول نا هنجاری  را در ساختمان سازی کشور به وجود اورده است که اثرات روانی متعدد

 است.

 
 .مأخذ:نگارندگاناشپزخانه اُپن،  اشپزخانه بدون اُپن. 1تصویر شماره ی                                                             

            نماسازی 5.

ازی ها از روند معنوی سنتی و هنر افرینی های اصیل ایرانی جدا شد و به طرف ساختاری ساده و غربی در این زمان نما س
کشیده شد در این برهه از زمان ،طرح ها وساختار بنا ها به خصوص مسکونی ،برگرفته از شیوه های غرب شد و نماسازی 

ناگون تخته ماله ای ،تگرگی،ماهوتی،چکشی ،اب ساب ها،بیشتر مانند نماهای غربی ان روز به صورت سیمانی در انواع گو

موزاییک و غیره در امد .در مواردی برای نماسازی ها از اجر کاری ساده رج چینی و اجر گل بهی استفاده گردید و به جای 

ن پنجره قوس های زیبای کلیل  و کالله و چند کمانه از هره بندی مستقیم در نعل درگاه ها بهره گرفته شد .عالوه بر ا
گسترده به شکل مربع  مستطیل  چند لتی ،در نمای ساختمان ها به کار رفت.خالصه ان که این روند  ناهنجار ،هر روز به 

شکلی ،سبب از بین رفتن هویت بسیار اصیل معماری بی همتای سنتی ایران که همواره مورد توجه جهانیان بود ،شد تا 

ا حتی بسیاری از مهندسان  و دانشجویان رشته های معماری و عمران   پدیده های جایی که در زمانی بسیار کوتاه  مردم م
و ویژگی  (3)وشیوه بیرون گرایی (2)بسیار ارزشمند هنر معماری ایرانی و معنویت ان از جهت فلسفه و اصل درون گرایی



 
 

5 
 

عزیز و بسیار ارزشمند  ایرانی،دست  اخالقی و بسیاری از کماالت به حق را فراموش کردند از این رو ،این معماری  عظیم و

 خوش پریشانی جدی ،سردر گمی و بی منطقی گردید.

 
 

 1931.پالن طبقات همکف و اول ساختمانی با ساختار سنتی درون گرا.مأخذ:معماریان،1تصویر

 
 .پالن طبقات همکف ساختمانی با ساختار بیرون گرا.مأخذ:نگارندگان9تصویر

 

 خصوصیات فرم پذیری 6.

ه اکنون به عنوان میراث گذشته شهر در دست است به لحاظ شیوه بافت ،حرکت مهم تاریخی و قطب های با ارزش انچ
شمسی به دلیل 1911ان،محصول دوره غازانی بوده وبه لحاظ معماری مسکن محصول دوره قاجار است.بعد از سالهای 

از مجتمع های مسکونی گرفته تا خانه های ویالیی را  برخورداری طبقه متوسط از امکانات مالی،انواع واقسام ساختمان ها

میبینیم که هر کدام از یک نوع معماری تبعیت میکند که در نتیجه استفاده بی نظم از معماری،نوعی معماری بی هویت را 
تاریخ رواج داده اند  که اگر چه خود این اجزاء بی هویت نیست؛ولی در مجموع هیچ گونه نظامی ندارد وبه مقطعی از 

معماری دنیا تعلق دارند.شهر به پهنه های کامال نا همگونی از تکه های کنار هم چیده شده تبدیل میشود که هر تکه سبک 

انتقال فرهنگ فریبنده غرب به جامعه درون گرای ایرانی بود،اگر چه معماری متفاوتی دارد.خاستگاه معماری مدرن ایران،

ی هنری بسیارستودنی بوده است؛ولی هرگز نتوانست ازشکل فردی به شکل جمعی معاصر ایران درشکل فردی وخالقیت ها
(در برسی انجام شده روند مشابه در تقلیل نقش فضا به چشم می خورد.روند حذف فضا و 6:1989تبدیل شود.)عطا زاده،

ه وسکونت تاثیر گذاشته ر در ایران بر مفهوم مصداق خانعدم توجه به سازمان یابی خالق فضا در واحد های مسکونی معاص

است. این تغیرات هم در سازمان فضایی خانه و هم در شیوه زندگی خانواده به گونه ای به وقوع پیوسته است که شاید خانه 
 های امروزی را در مقایسه با خانه های نیم قرن پیش در ایران را نتوان خانه ایرانی نامید.
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 تحلیل رفتاری روابط فضایی7.

صر  سکونتگاه به فضای داخلی اطالق میشود .تشکّل فضایی یک واحد اپارتمانی عبارت است از یک بخش بسته در عصر معا
ویک بخش باز  که فضای باز حیاط در مقابل بخش بسته قرار میگیرد .بخش بسته ،حاصل روی هم گذاشتن چند مکعب 

واحد مسکونی فراهم نمیکند .تنها جهتی که برای است و امکان بسط فضایی و ایجاد تنوع ارتفاعی را در جز فضاهای هر 

فضای درون هر واحد مسکونی برای بسط باقی میماند در امتداد محور افقی مکعب است که ان هم با تفکر قوطی گرا در 

 درون سازمان فضایی بسیار کم رنگ شده است .از مشخصه های اصلی مسکن معاصر میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

.سازمان فضایی خانه های معاصر  و طراحی مجتمع های 1ک فضایی از شبکه فضایی کالن در مسکن معاصر:الف.ادرا

.شبکه خیابان کشی ها ومعابر ،هدایت 1مسکونی مستقل از ادراک تاریخی فضا و شبکه فضایی سرزمینی شکل میگیرد،

 دهنده سازمان فضایی شهر فراموش شده است.سازمان فضایی شهر را بر عهده کرفته است و سایر الیه های اگاهی و شکل 

.مسئولیت وبرنامه تآمین اسایش خانه خارج از دستور کار سازمان 1ب.شیوه های توامند سازی فضا در مسکن معاصر :

.در سازمان فضایی خانه های معاصر پاسخ فضایی برای هم سازی شدن با طبیعت و دگرگونی 1فضایی خانه معاصر است

 رد ودر مسیری واگرا ،تکنولوژی جایگزین پاسخ فضایی شده است.های ان وجود ندا

.فضاهای بسته در خانه های معاصر دو نوع مجزا و در هم است .فضاهای مجزا 1ج.گونه های فضایی بسته در مسکن معاصر :
کدیگر بسیار .امکان ترکیب فضاهای بسته با ی1تنها استفاده خصوصی داشته وفضاهای در هم قلمرو عمومی خانواده است 

 اندک است .گرایش مسلط طراحی ،افزایش فضاهای بسته در قالب اتاق های خواب  در هر ابعادی است.

.مجموعه فضاهای مشترک میان چند همسایه از ورود 1وارد شدن در مسکن معاصر:-فعالیتی عبور کردن–د:پویایی فضایی 
ز فضاهای تعریف شده با امکان مکث وعبور به مجتمع مسکونی تا در واحد مسکونی ،زنجیره ای متوالی ا

نیست.اغلب،فضاهای ورودی است که اجتماع دو یا سهنفره را بر نمی تابد و کمتر از قدرت هدایت کنندگی برخوردار 

.حریم در ورودی هر خانه شخصی در مجموعه های اپارتمانی از بین رفته و با فضای عبور وفضای ورودی واحد 1است،

ر هم شده است وفضایی برای انتظاربردر و اماده شدن برای ورود به خانه را فراهم نمیکند.از داخل خانه مسکونی همسایه د
 نیز حریمی میان درون خانه ودرب ورودی وجود ندارد و با باز شدن در ،تمام فضاهای داخلی در معرض دید قرار میگیرد.

.سازمان فضایی خانه نسبت به طبیعت بی توجه است .از 1فعالیت زندگی با طبیعت در مسکن معاصر :_هـ.پویایی فضایی

امکانات ان برای ایجاد اسایش اهل خانه بهره نمیبرد ورابطه ساخت و ساز در خانه های معاصر با طبیعت به مصرف طبیعت 

 .حضور طبیعت در خانه های معاصر،محدود وحضوری حاشیه ای است .1وتضعیف ان تقلیل یافته است،

.با در نظر گرفتن مجزای جز فضاها وفراهم نکردن امکان 1فعالیت از خلوت تا معاشرت در مسکن معاصر:_ و.پویایی فضایی

ترکیب فضاها وبسط فضایی ،فضاهای خانه های معاصر به دو بخش خصوصی )اتاق خواب(وعمومی)فضای درهم(تقسیم 

ه نمایندگان فضاهای خلوت واحد های مسکونی .اتاقها ک1شده وسازمان فضایی در مقابل انواع معاشرت انعطاف پذیر نیست،
است ،مجددا به بیرون متصل میشوند.شلوغی فضاها،تداخل حریم ها والودگی ،امکان ایجاد خلوت را از بین میبرد حریم 

های عبوری در درون فضاهای مکث قرارگرفته وموجب اختشاش انها شده است. دستیابی به ویژگی های منطبق بر فرهنگ 

طراحی خانه های معاصر ،مستلزم اتخاذ شیوه طراحی همگراست؛یعنی گروهی طراحی کردن جزءفضا،چگونه و تا  واقلیم در

چه اندازه قابلیت بسط داشته باشد ،نیازمند تنظیم سازمان فضایی خانه،مشخص کردن جایگاه قلمروهای گوناگون از 
که _فضایی خانه است.نظام طراحی موجود خصوصی وعمومی در ان و همچنین طراحی گروهی ریز فضاها در سازمان

محصولش ایجاد جزءفضاهای مجزا و واگرا است،به سختی میتوان هم زمانی وهم مکانی تحقیق فعالیت های گوناگون را در 

خود تسهیل و ترغیب کند.به منظور طراحی همگرا جزء فضاها،معمار باید مجموعه جزءفضاهایی را که میتوان فعالیت های 
در خود جای دهد ،مدنظر قرار داده و این گروه فضاها را بایکدیگر  به عنوان یک واحد فضایی همگرا مشترک را 

 (136-1988،139برگزیند.)حائری مازندرانی،

 نتیجه گیری:
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در برسی چندین اثر معماری معاصر میتوان به این امر مهم دست یافت که هر چند در بعضی از بناها ، در صد زیادی 

هنگی رعایت نشده اند ؛ میتوان گفت برای معماران ایرانی فرهنگ از اعتبار زیاد برخوردار است. بسیاری از شاخص های فر

اثار معماران معاصر ایران نشان میدهند که هر چند این اثار ، در شکل کلی خود متاثر از فرهنگ نیستند،اما نوعی نظم در 
ن نشان می دهد که گرایش به فرهنگ رابطه معنا داری باسبک ها و انها قابل پیگیری است. مروری بر اثار معماری ایرا

جریان های معماری معاصر ایران دارد. نقش فرهنگ در بناهایی که شکل و فرم ظاهری انها کمتر بومی است ضعیف به نظر 

الگوی بومی و میرسد و به عبارت دیگر فرم بومی تبعیت بیشتری از فرهنگ والکوی بومی دارد بنا براین به کارگیری 

 فرهنگی در بناها بیشتر است. 
با توجه به مطالب فوق باید توجه داشت به حفظ فرهنگ و دیگر حفظ تاریخ که احداث چندین مجتمع با هدف اسکان 

 احادی از ملت مایه افتخار نیست زیرا اسکان طبقه ضعیف در ان مکانها انسانیت و سنت ها و حرمت ها از بین رفته است. 

با تمامی توضیحات ارائه شده در میابیم که در دوره معاصر تمامی طراحی های انجام شده متاثر از غرب نمیباشد ، و اکنون 

هنوز شاخص های فرهنگی و اقلیتی ما در ساختمانهای موجود نه به طور کامل که به دلیل شرایط اقتصادی افراد میباشد 
 نیز به انها پرداخته میشود.
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