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Explanation of the basics of culture in Iranian 
native architecture and its relation with the 
creation of a sense of belonging to place 

Abstract

Today’s architecture has no roots in its past, giv-
en the changes and changes of the present cen-
tury. In the interaction with local culture, it has 
been subject to a considerable distance; hence, 
the emotion of residents to spaces has decreased 
and the sense of belonging as a factor for the 
transformation of spaces to spaces with specific 
sensory and behavioral properties has been erod-
ed. In spite of past architecture, this is part of the 
culture embedded in it and the architecture form 
as a platform for conveying cultural message. 
The aim of this study is to find the methods of 
culture in past architecture and how they affect 
the sensing of belonging to the location in today 
s architecture. The present study is qualitative in 
nature and its method is descriptive - analytic and 
its method is derived from library sources and 
field information in order to collect information. 
the results of this study show that the elements 
of localization of culture in past architecture are: 
with self, others, nature and god,  security, self - 
centrality, reflection, geometry, hierarchy, trans-
parency, continuity, continuity and after focus-
ing on the concept of belonging to location and 
classification and definition of environmental, 
individual and semantic factors affect the deter-
minants of culture in the aforementioned factors 
and the theoretical model is formulated; utilizing 
them can be effective in enhancing the sense of 
belonging to the location of modern spaces. 

Keywords: culture, indigenous culture, indige-
nous architecture, sense of belonging 

چکیده
معماری امروز با توجه به تحوالت و تغییرات قرن حاضر، ریشه 
در گذشته خود ندارد. در تعامل با فرهنگ بومی نبوده و دچار فاصله 
زیادی با آن گشته است؛ لذا از هیجانات تعلق  زای ساکنین به فضاها 
به  فضاها  تبدیل  برای  عاملی  عنوان  به  تعلق  حس  و  شده  کاسته 
کمرنگ  افراد  برای  ویژه  رفتاری  و  حسی  با خصوصیات  مکان  هایی 
گردیده است. علیرغم معماری گذشته که بخشی از فرهنگ در آن نهفته 
انتقال پیام فرهنگی بود. هدف  و فرم معماری به عنوان بستری برای 
از این پژوهش دستیابی به چیستی روش های بومی سازی ناشی از 
فرهنگ در معماری گذشته و چگونگی تاثیر آنها در عامل حس تعلق 
از حیث ماهیت  باشد. تحقیق حاضر  امروز می  به مکان در معماری 
از  و  باشد  می  تحلیلی  توصیفی-  به صورت  آن  و روش  بوده  کیفی 
منابع کتابخانه ای و اطالعات میدانی به منظور جمع آوری اطالعات 
می   دهد  نشان  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  است.  شده  گرفته  بهره 
مولفه های بومی سازی فرهنگ در معماری گذشته ایران عبارتند از: 
ارتباط چهارگانه با خود، دیگران، طبیعت و خداوند، محرمیت، امنیت، 
درونگرایی، مرکزیت، انعکاس، هندسه، سلسله مراتب، شفافیت، تداوم 
و سیر از ظاهر به باطن. پس از تمرکز بر مفهوم حس تعلق به مکان و 
دسته بندی و تعریف عوامل محیطی، فردی و معنایی تاثیر گذار بر آن 
پژوهشگر ریشه های مشترک مولفه های بومی سازی فرهنگ را در 
عوامل فوق می یابد و مدل نظری حاصل از آن تدوین می گردد؛ که 
با به کارگیری آن ها می توان در ارتقای حس تعلق به مکان فضاهای 

امروزی موثر واقع شد.
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1.مقدمه
یکی از قوی  ترین نمادهای فرهنگی و هویتی کشور ایران، 
معماری آن می  باشد که از نشانه  های اصلی فرهنگ و تمدن 
در  معماری  زمینه  در  پربار  پیشینه  وجود  علیرغم  است. 
فاقد  و  هم  گسیخته  از  سازهای  و  ساخت  اخیر  سال  های 
می  خورد؛  به  چشم  کشور  مختلف  شهرهای  در  ارزشی 
بناهایی که جدا از بی  هویتی کمتر نشانی از معماری بومی 
و اصیل ایرانی در آن ها دیده می  شود و کمتر اثر و بنایی 
برای  مکان«  به  تعلق  »حس  آورنده  به  وجود  که  است 
مقوله ی  در  رویکردهای مطرح شده  اهم  باشد.  کاربران خود 
محیط  اثباتی.  و  انتقادی  پدیدارشناسانه،  از  عبارتند  مکان  حس 
کالبدی و تأثیرات آن بر زندگی روزمره ی مردم از مسائلی است 
که در دهه های اخیر از طرف متخصصین بسیاری از جمله »دیوید 
و  تحلیل  مورد  سالوسن«4  »دیوید  و  استیل«3  »فریتز  کانتر«2، 
بررسی قرار گرفته است )فروزنده و مطلبی، 1390، ص 28(. 
به همین سبب چیستی و چگونگی امکان استفاده از عوامل 
فرهنگ  سازی بومی کشور در زمینه طراحی بناها و به  منظور 
به  دوره  ها  همه  در  مردم  برای  خاطره  انگیز  آثاری  خلق 
عنوان مساله ای  ست که مدنظر بوده و در این تحقیق به آن 
پرداخته خواهد شد. هویت و دلبستگی به مکان به عنوان 
یکی از راه های ارتباط بین انسان و مکان از طریق فرهنگ، 
فناوری  ماهیت  و  نوع  جمعی،  خاطرات  تاریخی،  سابقه 
و  شهری  نمادهای  و  فرم ها  عملکردها، نشانه ها،  ساخت، 
می گردد )امین زاده،  کالبدی ادراک  و  ویژگی های بصری 
1389، ص 23(. از سویي دیگر، در خانه های تاریخی ایران 
خانه از طبیعت جدا نیست و حضور نمایندگانی از طبیعت 
در درون سازمان فضایی خانه الزامی است حائری، 1388، 
ص 184(. طبیعت در خانه های سنتی همواره با سه سیمای 
اولیه، ثانویه و تجریدی حضور داشت. در تعریف طبیعت 
اولیه و ثانویه اسپیرن می گوید: از نظر مولفین از سیسرو گرفته 
تا مارکس ، طبیعت اولیه به مفهوم طبیعتی است که انسان آن را 
دگرگون نساخته و تبدیل به طبیعت ثانویه نکرده باشد  )اسپیرن ، 
1387، ص 41(. عوامل مختلف کالبدی، معنایی، کارکردی 
نیازها  به  به عنوان بستری برای پاسخگویی  در نقش شهر 
که  مؤثرند  ساکنین  رفتارهای  و  فعالیت ها  برای  ظرفی  و 
کیفیت  در  مهمی  نقش  بصری  شاخص های  آن ها  بین  از 
ایفا می  کنند. عناصر بصری بستری را به  فضاهای شهری 
وجود می آورد که بر روی رفتار شهروندان تأثیر می گذارد 
و زمینه بروز رفتارهای اجتماعی خاصی را پدید می آورد 
)Appleyard,1979,146(؛ و درنهایت سبب بروز تعامالت، 

تعامل با محیط و تعامل با سایرین می  گردد. هدف اصلی 
مولفه  های  میان  ارتباط  نظری  مدل  شناخت  پژوهش  این 
فرهنگی معماری بومی کشور ایران در عین تاثیر گذاری بر 
حس مکان مربوطه بناهای مورد طراحی خواهد بود. نگاه 
فرهنگی به معماری و نیز رابطة این دو با هم را محققان 
چندی مورد پژوهش قرار داده اند و در تحقیقات مذکور 
به تعاریف فرهنگ، معماری بومی و تاثیر این دو عامل بر 
یکدیگر به صورت توصیفی و مروری پرداخته اند. به عنوان 
مثال کریمی و ستوده در تحقیق خود بیان می کنند معماری 
ساخت و سازی بر اساس عوامل منتج از قالب های ذهنی 
است که این عوامل با کنار هم قرار گرفتن و تاثیر پذیری 
به عنوان یک عامل کنترل کننده و بسیار مهم  از فرهنگ 
و  )کریمی  شوند  می  تبدیل  بومی  معماری  به  نهایت  در 
ستوده، 1394(. شناخت از محیط و خویشتن باعث ایجاد 
متفاوت در ذهن  از مکان های  معانی و تصاویر گوناگون 
به  مذکور  ذهنی  تصاویر  و  معانی  که  می شود  انسان 
ایجاد  دلبستگی، حس و هویت می دهد.  ارزش،  مکان؛ 
تعادل  نیازهای  از  پیش  مکان  با  عاطفی  پیوندهای 
است  هویتی  بحران های  بر  غلبه  الزمه  که  است  روانی 
فضاهای  تنظیم  آذر  قاسمی   .)Lewicka, 2008, 211(

که  می  داند  نو  فرهنگی  نیازمند  را  امروزه  زیستی 
یکدیگر  در  آینده«  و  حال  »گذشته،  آمیزش  حاصل 
)قاسمی  آذر،  گیرد  جای  آن  متن  در  معماری  و  باشد 
»آموس  چون  افرادی  خارجی  محققان  میان  در   .)1394
این عرصه اند که در  از سرآمدان  الیور«2  راپاپورت«1 و »پل 
مردمی  عامیانه،  معماری  به  رسمی  و  یادمانی  معماری  برابر 
به  معماری  مطالعة  برای  »راپاپورت«  پرداخته اند.  بومی  و 
عوامل غیرمادی می پردازد و این نگرش او در واقع واکنشی 
»پوزیتیویسم«  بر  مبتنی  که  رسمی  علمِی  مطالعات  به  است 
راپاپورت  به سبک جهانی.  بر معماری  نقدی است  نیز  و  بود 
اقلیمی،  فیزیکی،  عوامل  علیت  که  می رود  پیش  آنجا  تا 
تنها  و  زیر سؤال می برد  را  اقتصادی  و  تکاملی  تکنولوژیکی، 
)معماریان،  می پردازد  معماری  قرائت  به  فرهنگ  اساس  بر 

.)1391
به  بسیاری  محققان  نیز  مکان  حس  مقوله  باب  در 
حیطه  این  در  تاثیرگذار  عوامل  و  نظری  مبانی  بسط 
معماری  متفاوت  فضاهای  در  مورد  این  بررسی  یا  و 
فرهنگ  مقوله  ارتباط  باب  در  ولیکن  اند  پرداخته 
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عامل  با  ارتباط  عین  در  بومی  معماری  بر  تاثیرگذارنده 
ارائه آن به صورت مدلی نظری تا کنون  حس مکان و 
تحقیق  این  در  است.  نگرفته  صورت  بارزی  تحقیق 
مطالعه  از  پس  فوق  هدف  به  نیل  برای  شده  تالش 
مولفه  های  کنون  تا  شده  انجام  پژوهش  های  تدقیق  و 
به  گیرند  قرار  یکدیگر  با  نظری  ارتباط  در  مستخرج 
دستیابی  تامل جهت  قابل  متغیرهای  بتوان  که  ای  گونه 
آن  ها  مصداق  و  عینیت  همراه  به  را  تحقیق  هدف  به 
کمی  و  آماری  آزمون  امکان  و  داد  قرار  شناخت  مورد 
این  در  گردد.  فراهم  آتی  تحقیق های  در  مدل  این 
مولفه های   .1 است:  ذیل مطرح گردیده  راستا سواالت 
باشند؟  می  چه  ایران  کشور  فرهنگ  از  منتج  بومی  معماری 
بومی  معماری  فرهنگی  های  مولفه  بین  ارتباطی  چه   .2 و 

به مکان وجود دارد؟ تعلق  با حس  ایران 

2. مواد و روش   ها
نوع تحقیق حاضر نظری و روش تحقیق مورد استفاده 
آوری  جمع  به  منظور  و  می  باشد  تحلیلی  توصیفی- 
میدانی  و  کتابخانه  ای  مطالعات  از  حاصله  داده  های 
مطالعات  در  استفاده  مورد  ابزار  است.  گردیده  استفاده 
های  پایگاه  و  فیش  برداری  مقاالت،  کتب،  کتابخانه  ای 
الکترونیکی مربوطه می باشند و در مطالعات میدانی از 
است.در  گردیده  استفاده  موردی  مشاهده  مانند  ابزاری 
مرحله اول از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است 
مفاهیم  و  لغوی  معنای  بیان  به  ابتدا  بخش  این  در  و 
در  موجود  معتبر  منابع  بررسی  و سپس  کلیدی  واژگان 
نتایج  مطالب  تحلیل  از  پس  تا  شده  پرداخته  زمینه  این 
کلیدی  واژگان  اول  دسته  در  مشترک  های  مولفه  و 
زمینه  این  در  مربوط  نمودارهای  و  گردند  استخراج 
اطالعات  گردآوری  نیز  بعدی  مرحله  گردد.در  ارائه 
مشاهده  بر  تطبیق  با  و  ای  کتابخانه  منابع  از  استفاده  با 
های موردی شکل گرفته تجربی انجام گردیده است و 
به  نظری  مدل  ها طی یک  یافته  دسته  دو  تحلیل هر  با 

اند. داده شده  ارتباط  یکدیگر 

فرهنگ تعریف   .3
و  »فر«  جزء  دو  از  مرکب  و  فارسی  واژه  ای  فرهنگ 
عظمت  و  شکوه  معنای  به  »فر«  که  باشد  می  »هنگ« 
و  پیش  باال،  جلو،  معنای  به  پیشوندی  حالت  در  و 
کشیدن  بیرون  معنای  به  مرکب  واژه  است.این  بیرون 

1387(. اصطالح فرهنگ  باال کشیدن است )دهخدا،  و 
جمله  آن  از  و  است  متفاوت  مفاهیم  و  معانی  دارای 
های  نظام  باورها،  نمود:  اشاره  ذیل  موارد  به  می  توان 
فکری، فنون علمی، راه و روش های زندگی، رسم ها، 
بدان  جامعه  که  کردار  های  شیوه  تمامی  و  ها،  سنت 
خاصی  نوعی   .)1381 )آشوری،  بخشد  می  سازمان 
تا  می  بندند  بکار  را  آن  جامعه  یک  اعضاء  که  معرفت 
پذیرفتنی  را  رفتار  یعنی  سازند.  معنی  دار  را  رفتارشان 
جوامع  تمام   .)1380 )معینی،  گردانند  تفسیرپذیر  و 
واجد فرهنگ اند، اعتقادات و آداب و رسومی دارند و 
بعد  را  اینها  که  شمارند  می  ارزش  دارای  را  چیزهایی 
دیگر  بعدی  دارای  فرهنگ  می نامند.  فرهنگ  معنوی 
دستی،  هنرهای  آن  از  منظور  و  است  مادی  بعد  نام  به 

... است.  بناها و 

4. گسترش مفهوم فرهنگ و رابطه آن با معماری
فرهنگ را در تعریفي کلي مي توان محصول تالش  هاي 
از  که  دانست  آفرینش  و  خلق  راه  در  انسان  متفاوت 
گرایش  مي گیرد.  سرچشمه  او  واراده  عمل  آزادي 
فرهنگ هاست.  شالوده  پایه  ریز  کمال  طلبي  اساسي 
ساخته  را  فرهنگي  بیني  جهان  بناي  زیر  طلبي  کمال 
این  و  مي کند.  تنظیم  را  آن  نظري  و  فکري  مباني  و 
در  قوالبي  و  کالبدها  ارایه  به  اقدام  نوبه خود  به  مباني 
عرصه جوامع مي نمایند که نمودي از آن زیرساخت  ها 
سنت  عرف،  مذاهب،  هنر،  ادبیات،  مي  آیند.  شمار  به 
یک  فرهنگ  روح  یافتن  تبلور  مجاري  جمله  از   ... و 
میان  در  و  هنر  میان  این  از  لذا  و  مي باشد  جامعه 
از  یکي  به  عنوان  معماري  بر  تکیه  آن  هفت  گانه  ارکان 
نیاز  برآوردن  درعین  که  است  محورهایي  عمده  ترین 
انسان به سر پناه و محیط مصنوع، رابطه  اي تنگاتنگ با 
عنوان  به  جامعه  هر  معماري  مي سازد.  برقرار  فرهنگ 
آن  فرهنگ  با  نزدیک  تعاملی  در  اجتماعي  پدیده  یک 
معماری  شکل  گیری  در  فرهنگ  که  گونه  همان  است. 
نیز  معماری  کند،  می  ایفا  عمده  ای  نقش  جامعه  یک 
این  و  داشته  حضور  فرهنگ  سازی  مقام  در  همواره 
اندیشه هاي  از  است  آینه اي  و  می  کند  کامل  را  ارتباط 
فرهنگ.  و  زیبایي  شناسي،  فضا،  با  رابطه  در  انسان 
از  انعکاسي  دوره  هر  معماري  سبک  سبب  همین  به 
 .)1390 )مکملی،  آن محسوب مي شود  هنر  و  فرهنگ 
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شهر،  در  مکان  با  عاطفی  پیوند  این  ایجادکننده  عناصر  از 
نشانه های  مفهوم  هستند.  شهری  ادراکی  عناصر  و  نشانه ها 
معانی  شامل  قوی،  ارتباطی  حوزه  یک  به عنوان  شهری 
ترجیحات،  نقش ها،  اساس  بر  افراد  که  است  پیام هایی  و 
می  کنند.  درک  و  رمزگشایی  را  آن  عوامل،  سایر  و  انگیزه ها 
»تداعی کننده«2  و  »ادراکی«1  ابعاد  از  منتج  که  مفهوم  این 
با  فرد  دلبستگی  و  هماهنگی  در  مهمی  عامل  هست،  محیط 
آن بوده است. نشانه ها حضورپذیری بهینه افراد در عرصه های 
عمومي، از طریق زمینه سازی براي ایجاد خاطرهاي فردي و 
و  خوانا  واضح،  ذهني  تصویر  شکل گیری  لذت بخش،  جمعي 
مطلوب از حضور در عرصه ی عمومي را در ذهن ناظران فضا 
 .)96 ص   ،1387 صادقی،  و  )پورجعفر  مي  شود  موجب 
ادراک انسان از محیطی که پیرامون خویش ساخته است 
توجه  مورد  مطلب  این  اغلب  ولی  اوست،  فرهنگ  تابع 
جزیی  نیز  را  امور  این  واقع  در  نمی گیرد.  قرار  کافی 
می شمارند.  جامعه  آن  مادی  بعد  واقع  در  و  فرهنگ  از 
از  و  دارند   ... و  باورها  ها،  ارزش  در  ریشه  چون 
همینجا حلقه ارتباط فرهنگ و معماری نمایان می شود 
منتج  معماری  و  فرهنگ  مقوله  ارتباط   .)1387 )بهشتی، 
از عوامل زیادی می باشد؛ تفکرات انسان برای طراحی 
فضاها در معماری مرتبط با فرهنگ  می باشد، تغییرات 
در  موثر  مفاهیم  و  مباني  در  دگرگوني  باعث  فرهنگ 
پیدایش معماري مي شود، فضا به عنوان یک نیاز بشري 
عقل  مسیر  در  همواره  نیازها  گونه  این  و  است  مطرح 
بالطبع  نیازها  مي شوند.این  داده  پاسخ  الهي  فطرت  و 
جهت  در  رشد  به  رو  های  دیدگاه  با  متفاوت  دوران 
زنده اي  زبان  عصر  زبان  گردند،  می  تامین  امور  پیشبرد 
و  آوری  فن  و  جامعه  روز  مسائل  زندگي،  از  که  است 
علم روز تغذیه مي کند. اگر حضور معماري در زندگي 

به  حضور  فقر  این  شود،  کمرنگ  عصر  یک  مسائل  و 
عصر  هر  مردم  زیرا  مي شود،  منتقل  هم  فرهنگ  و  زبان 
به زبان خاصی که در آن دوره صحبت می کنند معماری 
مقوله  سویه  دو  ارتباط  مبادی  فهمند.  می  را  عصر  آن 
الذکر را  از موارد فوق  فرهنگ و معماری نشات گرفته 

می توان در نمودار ذیل خالصه نمود.

مقوله  دو  بین  ارتباط  وجود  نمودن  مشخص  پی  در 
اشاره  بایستی  تحقیق  این  اهداف  راستای  در  و  معماری 
فضاهای  صورت  گیری  شکل  در  موثر  عوامل  که  نمود 
کارکردی  محیطی،  مادی،  عوامل  دسته  چهار  به  معماری 
در   .)1390 )مکملی،  می  شوند  بندی  تقسیم  فرهنگی  و 
نمودار شماره 3 به موارد تشکیل دهنده چهار عامل فوق 
اشاره گردیده است؛ بنابراین عامل فرهنگ یکی از عوامل 

نمودار 1. ارتباط دوجانبه مقوله فرهنگ و معماری؛ ماخذ: نگارندگان، 1396.

نمودار 2. عوامل کلیدی ارتباط مقوله فرهنگ و معماری؛ ماخذ: 
نگارندگان، 1396
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تاثیرگذار بر شکل گیری صورت فضاهای معماری است و 
لذا برای شکل گیری معماری بومی ایران به عنوان بخش 
های  ریشه  توان  می  کشور  معماری  عرصه  از  مشخصی 
الذکر را شناسایی نمود  تاثیرگذار در زمینه فوق  فرهنگی 
را  ایران  بومی  فرهنگ  از  منتج  معماری  های  شاخصه  و 
معرفی نمود که در ادامه به این بحث پرداخته خواهد شد. 

بومی  فرهنگ  از  برگرفته  معماری  های  5.مولفه 
ایران

1-5. فرهنگ بومی در ارتباط با معماری بومی
تفاوت  این  علیرغم  و  دارند  گوناگونی  مظاهر  فرهنگها 
در  انکارناپذیرند.  شباهت  هایي  داراي  ظاهری  های 
نهفته  عمیقي  معاني  ایران  کشور  فرهنگ  مظاهر  سایر 
باطني  معاني  حاوي  فرهنگ  این  در  معماري  و  است 
است. به خصوص این که در ایران خرده فرهنگ هاي 
متکثر  تاریخي  مواریث  از  مردم  و  دارد  وجود  بسیاري 
آن  تفاوت  هاي  و  تنوع  این  اما  برخوردارند.  متنوعي  و 
را  آنها  همه  که  است  مشترکي  دروني  محتواي  داراي 
این  از  مي کند.  ساماندهي  کلي  مجموعه  یک  تحت 
براي  که  مي شود  دیده  وجودی  مثابه  به  انسان  دیدگاه 
کالبدهایي  و  اشکال  به  خویش  دروني  محتواهاي  بیان 
به تصویر کشیدن  براي  آنها  از  بیروني روي مي  آورد و 
آنچه که در باطن دارد، مدد مي  جوید. این مفاهیم دچار 
در  انساني  تمدن  هر  اما  نمي گردند  زودگذر  تحول هاي 

دیدگاهایش،  تکامل  و  اصالح  جهت  مکان  و  زمان  هر 
چشم  اندازهاي  و  اهداف  با  همسو  تازه اي  مشي  خط 
بنیادین جامعه از خویش ارائه مي دهد )مکملی، 1390(. 
از  استفاده  و  طبیعت  کردن  هموار  با  بومی،  معماری 
ناگسستنی  رابطه  دهنده  نشان  طبیعی  های  فرآورده 
 ،1365 دیگران،  و  )آلپاگونوولو  است  طبیعت  و  انسان 
و  گرم  مناطق  در  موجود  سنتی  خانه  های   .)60 ص 
هماهنگی  های  نمونه  بارزترین  از  یکی  ایران  خشک 
اقلیمی و منحصر به  انسان با طبیعت است. ویژگی  های 
مساکنی  گیری  شکل  باعث  خشک  و  گرم  مناطق  فرد 
ای  هوشمندانه  های  تکنیک  توسعه  و  ویژه  اصول  با 
ص   ،1382 )دهقان،  است  شده  بادگیر  و  قنات  نظری 
از سه طریق فراهم  این مناطق  اقلیمی در  66(. آسایش 
می شده است: استفاده از سایه و باد، استفاده از آب و 
 .)80  :2001  ,Golkar( تابش خورشید  تاثیر  کاهش 
گیری  شکل  در  تاثیرگذار  عوامل  مهمترین  از  اقلیم 
بومی  و  سنتی  معماری  و  شهرها  در  مرکزی  حیاط 
همکاران،  و  )زارع  است  و خشک  گرم  اقلیم  در  ایران 
معماران  مدرن،  معماران  خالف  بر   .)53 ص   ،1391
بسیار  مکان  حس  تعبیر  به  پسامدرن  نظریه پردازان  و 
بنا می باید  توجه دارند، چراکه معتقدند در ساختِن یک 
عبارتی حس و روح مکان  به  و  ویژگی های محیطی - 
ساخت  منعکس  معماری  کالبد  در  و  دریافت  را  آن   -
)نسبیت، 1386، ص 186(. حضور فرهنگ در فضاهای 

نمودار 3. عوامل موثر در شکل  گیری صورت فضاهای معماری؛ ماخذ: نگارندگان، 1396
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معماری و شهری از راه های گوناگون صورت می گیرد 
که برای نمونه می توان به حضور آن به شکل عناصر، 
نقش ها، تزئینات، ترکیب های حجمی یا ترکیب هایی 
خاص در پالن اشاره کرد. اگر معماری بومی آن گونه 
از معماری  قلمداد گردد که از درون جوامع رشد می 
کند و با ارزش ها، اقتصاد و شیوه های زندگی فرهنگ 
این  لذا  باشد  می  سازگار  هستند  ها  آن  مولد  که  هایی 
اقلیمی  اجتماعی،  شرایط  با  را  خود  زمان  طی  معماری 
)نورمحمدی،  یابد  می  تکامل  و  داده  تطبیق  فناوری  و 
و  طبیعت  بر  عالوه  بومی  معماری  در  بنابراین   .)1391
تاریخ  طول  در  نیز  فرهنگ  نام  به  دیگری  مولفه  بوم 
به  است.  گذاشته  معماری  ساختار  بر  بسیاری  تاثیرات 
را  اساسی  پیوند  گونه  دو  بومی  معماری  دیگر  زبانی 
به  که  فرهنگی  محیط  با  پیوند   - شمرد:  می  محترم 
معنای سلسله ارزش ها یا رفتارهای فرهنگی و قوانینی 
با  -     پیوند  و  است  جاری  سرزمین  یک  در  که  است 
محیط طبیعی که منظور از آن مجموعه داده هایی است 
هر  شامل  و  دارد  می  عرضه  انسان  به  بنا  سرزمین  که 
دوم دسته ابزار فکری و کاربردی می گردند؛ به عنوان 
اجزا  تناسب، مصالح،  اندازه،  مواردی چون رنگ،  مثال 

  .)1394 )قاسمی  آذر،  و عناصر ساختمان 

ایران بومی  2-5. مولفه های فرهنگی معماری 
بایستی  بومی  معماری  شاخصه  های  به  دستیابی  برای 
تدقیق  و  بررسی  مورد  را  بومی  فرهنگ  ریشه  های 
معماری  اصول  مقاله  ای  در   )1395( فالمکی  داد.  قرار 

بین  از  که  بندی می  نماید  را در هفت اصل دسته  ایران 
بومی  فرهنگ  با  مرتبط  اصول  می  توان  مذکور  اصول 
می  گردند،  بومی  معماری  شاخصه  های  به  منتهی  که  را 
استخراج نمود. اصل دوم از هفت اصل فوق  الذکر بیان 
بستر  در  ایرانی  معماری  کالبدی  »پیکره  که  می  دارد 
اصل  این  می  گیرد«.  شکل  بومی  فرهنگ  جغرافیایی 
پیکر  و  مکان  یابی  در  عامل  ترین  مهم  که  دارد  بیان می 
و  تجددگرایی  از  پیش  زمانهای  در  ساختمانها  بندی 
عوامل  و  است  بوده  بومی  فرهنگ  ایران  در  مدرنیته 
پدیده  می  باشند:  دخیل  ساختمانها  پیکربندی  در  ذیل 
های تاریخی و اجتماعی، پدیده  های مذهبی، سنت  های 
چگونگی  مصنوعی،  و  طبیعی  محیط  به  وابسته  محلی 
خاک،  و  هوا  نور،  آب،  چون  عواملی  به  دسترسی 
یا  سنتی  بینش  های  برپایه  ها  مکان  بر  حرمت  گذاری 
های  همسایگی  و  همجواری  چگونگی  اساطیری، 
و  فالمکی  )تبریزی،  کننده  حمایت  و  کننده  تحدید 
بهاری، 1395(. شاخصه هایی چون امنیت، محرمیت و 
درونگرایی برگرفته از عوامل شاکله ای فوق می باشند. 
دکتر پیرنیا شیوه هاي معماري ایراني را به دو دوره قبل 
و  مي کند  تقسیم  اسالم  از  بعد  دوره  چهار  و  اسالم  از 
از  یک  هر  محتواي  و  فرم  در  که  هایي  تفاوت  علیرغم 
شیوه ها با دیگري مشاهده مي شود، همگي آنها را تحت 
از  پرهیز  واري،  مردم  خودبسندگي،  مشترک  عامل  پنج 
)پیرنیا،  مي کند  قلمداد  نیارش  و  درونگرایي  بیهودگي، 
راستا  این  در  موجود  تحقیقات  مطالعه  از  پس   .)1393
معماری  برای  دیگری  فرهنگی  شاخصهای  توان  می 
بومی ایران یافت که عبارتند از: ارتباط چهارگانه با خود- 
دیگران- طبیعت و خداوند، سلسه مراتب، مرکزیت، انعکاس، 

تداوم. و  شفافیت  هندسه، 
منظور  به  فوق  شده  مطرح  مباحث  بندی  جمع  در 
جدول  در  بومی  معماری  فرهنگی  مولفه  های  تبیین 
پرداخته  هریک  باب  در  اجمالی  توضیح  به  یک  شماره 

خواهد شد. 
نمودار 4. مقوله معماری بومی منتج از عامل فرهنگ بومی؛ ماخذ: 

نگارندگان، 1396(



39

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 50 بهار 1397
No.50 Spring 2018

جدول 1. نظریه هاي تاریخي درباره حس مکان؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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مولفه های معماری 
مصداقعینیتعامل فرهنگی مرتبطبومی ایران

1- ارتباط 
چهارگانه با خود، 
دیگران، طبیعت و 

خداوند

 -2 اصالــت؛  و  1-کیفیــت 
قــرآن  در  فــراوان  اشــارات 
ــزای  ــور و اج ــاه، ن ــاره گی درب
بهشــتی  تمثیــل  و  طبیعــت 
آن؛ 3-همجــواری و همدلــی 
انســان بــا طبیعــت بــه مناســبت 

خــواص تصفیــه کننــده 

ــاد  ــوت؛ 2- ایج ــاد خل 1- ایج
تعامــل و ارتبــاط اجتماعــی؛ 
ــدم  ــت؛ 4- ع 3- حضــور طبیع

ــفتگی  ــس آش ــود ح وج

آرامــش  و  ســکوت  وجــود   -1
در پیرامــون حــوض آب، گــودال 
 -2 مرکــزی؛  حیــاط  و  باغچــه 
تعامــل اجتماعــی بــه واســطه وجــود 
فضاهایــی چــون ســکوهای موجــود 
در فضاهــای ورودی و هشــتی خانــه 
ــه،  ــود باغچ ــی؛ 3- وج ــای قدیم ه
درختــان  انــواع  و  آب  حــوض 
ــای  ــاط ه ــم در حی ــا اقلی ــق ب مطاب
ــل  ــه حداق ــق ب ــزی؛ 4- از طری مرک
دارای  کــه  فضاهایــی  رســاندن 

ــند.  ــری باش ــاش بص اغتش
زندگــی 2- محرمیت بــه  1-احتــرام 

ــت کــردن  خصوصــی؛ 2- رعای
مــرد و  زن  روابــط  حریــم 

1- جــدا شــدن کل فضــای خانه 
ــطه  ــه واس ــرون ب ــای بی از فض
دیــوار و هشــتی بــه عنــوان تنهــا 
قســمت بیــرون آمــده و مرتبــط 

بــا خــارج ســاختمان 

ســکوهای  هشــتی،  وجــود   -1
ــه  ــای حلق ــه ه ــود در آن، کوب موج
ای و چکشــی درب هــای ورودی 
مخصــوص آقایــان و خانــم هــا، 
وجــود داالن هــا و ورودی هــای 
ــی و  ــاط اندرون ــچ، حی ــچ در پی پی

ــی بیرون ــی 3- امنیت ــای اخالق ــرف هنجاره 1-ع
ــهری  ــای ش ــود در فضاه موج

ــران ای

1-وجــود پیرنشــین در محــالت 
اختــالط  ســنتی،  شــهرهای 
کاربــری هــای شــهری، وجــود 
نظــام محلــه هــای بســته و 
بســت،  بــن  هــای  کوچــه 
ــای  ــت ه ــه در باف ــود خان وج
و  پیوســته  متراکــم،  شــهری 
درونگــرا، جدایــی فضاهــای 

عمومــی و  خصوصــی 
ــی 4- درونگرایی ــائل درون ــه مس ــه ب 1-توج

نــوع  فرهنــگ،  اســاس  بــر 
و  رســوم  و  زندگــی،آداب 
ــی  ــی؛ 2-ارزش واقع ــان بین جه
در  باطنــی  هســته  و  جوهــر 

ایــران  معمــاری  فرهنــگ 

درون  بنــا  کل  حفاظــت   -1
پوســته ای خارجــی هماننــد 
گیــاه کاکتــوس و رو کــردن 
حیــاط  بــه  فضاهــا  کلیــه 
ــن پوســته ــز ای موجــود در مرک

ــاط مرکــزی، وجــود  1- وجــود حی
بــه  فضاهــا  کلیــه  از  گشــودگی 

ــزی ــاط مرک حی

ــت 5- مرکزیت ــا تح ــرت ه ــود کث 1-وج
یــک نقطــه وحــدت مرکــزی در 

ــای اســالم دنی

مرکــزی  فضــای  وجــود   -1
تنظیــم کننــده کلیــه فعالیــت هــا 
و شــکل گیــری فضــای اصلــی 

ــزی ــمت مرک در قس
و 6- انعکاس تصاویــر  کمــال  الــزام   -1

گرفتــه  شــکل  موضوعــات 
انســانی  هــای  عرصــه 

منظــره  بصــری  کلیــت   -1
ــري  ــي حاصــل از شــکل گی کل
اغلــب  در  کالبــدي  عناصــر 

ایــران  معمــاری  فضاهــای 

1- محوربنــدی هــای حســاب شــده 
و منظــم 

ــی 7- هندسه ــوان تجل ــه عن ــه ب 1- هندس
ــي و  ــي و عقالئ ــکار اله گاه اف

ــتي    ــان هس ادراک جه

1- اســتفاده از اشــکال و اعــداد 
دارای مفاهیــم ویــژه

بــودن  ایوانــی  چهــار   -1
ــج دری ــه دری،پن ــود س فضاها،وج

1-عوامــل فرهنگــی مربــوط بــه 8- سلسله مراتب
حریــم و محرمیــت

1-شــکل دهــی بــه قلمروهایــی 
کارکردهــای  بــا  فضایــی 
متفــاوت و حریــم بنــدی هــای 
فضایــی؛ 2- ویژگیهــای خــاص 
خصوصیــات کالبــدی و نمادین 

ــاور ــی و مج ــای متوال فضاه

در  حریــم  و  فضــا  1-تعریــف 
صــورت:  بــه  قدیمــی  مســاکن 
حیــاط  ورودی،  داالن  هشــتی، 
مرکــزی، گــودال باغچــه، اتــاق ســه 

دری پنــج  اتــاق  دری، 

9- شفافیت و 
تداوم

مســیر  گرفتــن  شــکل   -1
ــگاه او  ــا ن ــان و ی ــت انس حرک

پیوســته تداومــی  در 

1-ایجــاد شــفافیت در البــه الي 
دیوارهــا و ســتونها  بــه واســطه 
در  فضائــي  گشــایش هاي 

ــودي  ــي و عم ــوط افق خط

ــاوت  ــای متف ــف عملکرده 1- تعری
ــدا  ــور از ابت ــر مح ــود روی ه موج

ــا انتهــا  ت

جدول 2. مولفه های فرهنگی معماری بومی به همراه مصادیق آنها؛ ماخذ: نگارندگان، 1396
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نشانه ها و عناصر ادراکی شهری از طریق ایجاد پیوند میان 
فرد، به عنوان عضوی از گروه و مکان چنین کیفیتی را برای 
فرد ایجاد کرده و از طریق ایجاد معنی در فضا به ایجاد هویت 
مکانی- دلبستگی مکانی می انجامد. بر این اساس، درصورتی که 
عناصر زمینه ساز دلبستگی مکانی در شهر تداوم یابد، هویت 
فرد و گروه حفظ خواهد شد )پرتوی و آزاد، 1392، ص 1(. 
عالوه بر مولفه های فوق  الذکر بایستی خاطرنشان کرد خصلت 
سیر از ظاهر به باطن نیز در معماری ایران دیده می  شود. در 
توضیح این مطلب می   توان گفت »از منظر  فرهنگ اسالمی 
هر چیز ظاهر و باطني دارد که گرچه متفاوتند اما منفک نیستند. ظاهر 
بدون باطن وجود ندارد و باطن بدون ظاهر، ظهور ندارد. مومن وقتي 
به عالم مي  نگرد پیوسته از ظاهر آن به باطن سیر مي کند و این سیر 
عبادت است. و بالطبع چنین منشي در کار هنري او هم دیده مي شود. 
این سیر از ظاهر به باطن هم در عمل و هم در اثر هنري او متجلي 
مي شود. هنرمند در حین کار با ماده و تغییر شکل مادي آن سعي 
مي کند، آن را به صورت باطني اش نزدیک کند. به همین علت این 
کیفیت در مخاطب او هم اثر مي گذارد. چنین سیري در معماري به 
علت اینکه وجود مادي منحصر به ماده اي که اثر هنري با آن پدید 
مي آید نیست دشوارتر است« )مکملی، 1390، ص 11(. سیر از 
ظاهر به باطن در معماري به این معناست که بنا باید عالوه 
بر نیازهایي که از شان جسماني و دنیوي انسان بر مي آورد، 
نیازهاي شان اخروي و روحاني او را نیز برآورده سازد. معمار 
بایستی ماده را چنان بسازد که از صورت مادي خود و لوازم 
و صفات آن فاصله بگیرد و به صورت باطني و مثالي خود 
نزدیک گردد. به عنوان مثال آب در معماری گذشته ایران عالوه 
بر برطرف کردن نیاز شستشو، روح را نیز مطهر مي کند چه با 
تصویري که از اجسام و انعکاس آنها و آسمان در آن پدید 
مي آید و چه با صداي گوشنوازش و یا طاق ها عالوه بر آن 
که نقش پوشش را داشتند، به مرتبه باالتر هستي خود، یعني 
طاق عالم یا سماوات و گنبد فلک تقرب مي جستند. نیل به 
چنین کار  آزمودگي و مهارتي نیازمند تجربه در مدتي بس مدید 
بود که معماری بومی کشور ایران نشان از چنین توانمندی در 

خالقانش دارد )بهشتی، 1378(.

6.تعریف حس مکان
دلبستگی به مکان به عنوان یک مفهوم، رابطه و نقطه اتصال بین 
مردم و مکان  هاست. تأثیر حسی، عاطفی و درونی مکان بر انسان 
مرکز تفکر دلبستگی به مکان می باشد، چراکه انسان ها می  توانند 
به یک شیء، خانه، ساختمان، محله و یا یک قرارگاه طبیعی، 
جذب شوند )دانشپور و همکاران، 1388، ص 39(. درواقع 

دلبستگی به مکان، ارتباط نمادین با مکان است که با دادن معانی 
عاطفی و حسی مشترک فرهنگی، توسط افراد به مکان خاص 
یا یک سرزمین شکل می  گیرد و مبنای نحوه ادراک گروه یا 
Low&Alt�(  فرد از مکان و نحوه ارتباط وی با آن می  باشد
man,1992,5(. یکی از معانی مهم در ارتقاء کیفیت محیط های 

انسانی، حس تعلق به مکان می   باشد. حس تعلق به معنای 
پیوند محکم و عاملی تاثیرگذار میان فرهنگ مردم و مکان با 
اجزا تشکیل دهنده آن است که این پیوند به صورت مثبت بوده 
و سبب گسترش عمق ارتباط و تعامل فرد با محیط می  گردد و 
با گذر زمان عمق و گسترش بیشتری می  یابد )مطلبی، 1390(. 
شولتز در نوشته هایش با رویکرد پدیدارشناسی، معماری را 
هنر مکان توصیف می نماید )مدیری، 1387، ص 72(. وی 
خاصیت معاری را تبدیل جایی به مکان می داند و این به فعل 
درآوردن محتوا بالقوه ی محیط است. از دیدگاه پدیدارشناسانه، 
مکان چیزی بیش از یک محل انتزاعی است؛ مکان، کلیتی است 
که از اشیاء و چیزهای واقعی ساخته شده و دارای مصالح، 
ماده، شکل، بافت و رنگ است. مجموعه ی این عناصر با هم 
کاراکتر محیطی مکان را تعریف می کنند )سرمست و توسلی، 
1389، ص 135(. مکان زمینه ای برای فعالیت هاست و عمومًا 
دارای هویت شناختی بوده و در برگیرنده ی عوامل اجتماعی 
متنوع و دارای تاریخی است که گذشته، حال و آینده را به 
هم پیوند می دهند )پرتوی، 1382، ص 42(. حس تعلق به 
مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم 
و بیش آگاهانه آنها از فرهنگ محیط خود است که شخص 
را در ارتباط درونی با محیط قرار می  دهد، به طوری که فهم و 
احساس فرد  با زمینه معنایی محیط پیوند می  خورد و یکپارچه 
می  شود. این حس عاملی است که موجب تبدیل فضا به مکانی 
با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می شود 

)توکلی، 1388(.

7. عوامل تشکیل دهنده حس تعلق به مکان
واژه حس در فرهنگ لغت آکسفورد سه معنای اصلی دارد: 
و  عاطفه  احساس،  دوم  گانه،  پنج  حواس  از  یکی  نخست 
محبت یعنی قضاوتی که بعد از ادراک معنای شیء نسبت 
به خود شیء در فرد به وجود می آید که می  تواند خوب، 
جذاب یا بد باشد، سوم توانایی در قضاوت درباره یک موضوع 
انتزاعی. درنهایت حس به معنای شناخت تام یا کلی یک شیء 
توسط انسان است. اما واژه حس در اصطالح حس مکان بیشتر 
به مفهوم عاطفه، محبت، قضاوت و تجربه کلی مکان یا توانایی 
آن در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد است )فالحت، 
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1385، ص 60(. از دیدگاه های متفاوت می توان عوامل موثر 
بر حس تعلق به مکان را مورد بررسی قرار داد اما در راستای 
موضوع پژوهش حاضر حس تعلق به مکان در معماری، برآیند 
سه عامل فردی و محیطی و اجتماعی می باشد که در یک 
فرآیند سه قطبی معنای محیطی حس تعلق را ایجاد می نماید.

تبیین تعریفی کامل از حس مکان امری دشوار است، 
است. چنانچه  پدیده ای ذهنی  مکان  پدیده ی حس  چراکه 
شولتز معتقد است، مکان فضایی است که پس از احساس 
می گردد؛  عجین  باخاطرات  سپس  و  می شود  درک  شده، 
بنابراین در حاالت روحی و خاطراِت هستمند بشری است 
که احساِس نسبت به مکان و در اصطالح رایج حِس مکان 
شکل می گیرد )پورمند و دیگران، 1389، ص 82(. در نمودار 

شماره 7 با تفصیل بیشتر به موارد فوق پرداخته می شود.
دو  به  محیط  بندی  دسته  به  کالبدی   محیطی-  عوامل 
های  فعالیت  پردازند.  می  کالبد  و  فعالیت  مهم  عامل 
اجتماعی،  عوامل  اساس  بر  را  محیط  یک  در  حاکم 
و  می  کنند  تعریف  انسانها  عمومی  تعامالت  و  کنشها 
به  اجزاء  ساماندهی  و  فرم  متغیرهای  همراه  به  را  کالبد 
محیط  تعلق  در شکلگیری حس  عوامل  مهمترین  عنوان 
ارزیابی می نمایند. عناصر کالبدی از طریق ایجاد تمایز 
محیطی، ارتباط درون و بیرون در فضاها به ایجاد حس 
مقیاس  و  بافت  رنگ،  اندازه،  شکل،  پردازند.  می  تعلق 
به عنوان ویژگی های فرم هر یک نقش موثر در شکل 
چیدمان  و  سازماندهی  نوع  و  داشته  تعلق  حس  گیری 
سوی  از  باشد.  می  دیگر  موثر  عامل  نیز  کالبدی  اجزاء 
دیگر عناصر کالبدی از طریق هم سازی و قابلیت تامین 
می  موثر  تعلق  ایجاد حس  در  مکان  در  انسان  نیازهای 
شکل،  رنگ،  متغیرهای  از  یک  هر  طراحی،  در  باشند. 
بافت، مقیاس و نوع ساماندهی براساس نیازهای انسانی 
اهمیت  از  فضاها  در  نظر  مورد  فعالیت  نوع  تامین  و 
محیطی  قابلیت  بیانگر  که  شوند  می  برخوردار  خاص 
است که فرم عملکرد را شکوفا می  کند )مطلبی، 1385(. 
مکان  یک  کیفیت  سنجش  و  مکان ساز  معیار های  پانتر17 
را در سه گروه عوامل فیزیکی- کالبدی، عوامل فعالیتی 
 ،2003 )کرمونا،  می کند  دسته بندی  معنایی  عوامل  و 
ص 99(. در این میان عوامل کالبدی و فعالیتی تعریف 
صریح تر دارند ولی عنصر معنا دشوار تر فهمیده می شود. 
معانی خود می توانند ریشه در چیدمان فیزیکی اشیاء و 
اجتماعی  فرهنگی-  پیش فرض های  اساس  بر  فعالیت ها 

نمودار 6. دسته بندی عوامل تشکیل دهنده حس تعلق به 
مکان؛ ماخذ: نگارندگان، 1396

نمودار 7. عوامل تشکیل دهنده حس تعلق به مکان؛ ماخذ: نگارندگان، 1396
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داشته باشد، ضمن آنکه انتظارات اولیه، مقاصد کاربران 
 .)1976 )رِلف،  دارند  و تجربیات در آن نقش عمده ای 
»این که چرا یک   :)94 »مونتگمری«18 می گوید )1998: 
را  موفقیت  این  می توان  چگونه  و  است  موفق  مکان 
ایجاد کرد بسیار دشوار است. در حالی که معانی مکان، 
وابسته  فعالیت های  و  کالبدی  خصوصیات  در  ریشه 
را شکل  مکان  کالبدی  آن خصوصیات  ولی  دارد،  بدان 
که  هستند  انسانی  تجربیات  و  مقاصد  بلکه  نمی دهند؛ 
خصوصیات مکان را شکل می دهند. بنابراین آنچه را که 
ارزنده ی  ارائه می دهد، عملکردی است که عمل  محیط 
فردی  عوامل  مورد  در  می دهد«.  شکل  را  آن  ما  خود 
تعلق  حس  که  آنجا  از  گفت  باید  ادراکی(  و  )شناختی 
محیطی  کیفیت  های  و  نمادها  معانی،  از  پیچیده  ترکیبی 
از یک  ناخودآگاه  به صورت  یا گروه  که شخص  است 
پایه  بر  معنا که عمدتا  این  ادراک می  کنند.  مکان خاص 
به  طراحی  در  دارد،  قرار  محیط  با  فرد  عاطفی  ارتباط 
شناخت  می  سازد.  نمایان  را  کالبدی خود  نمود  صورت 
ایجاد  برای  اولیه  شروط  از  مکان  یک  از  فرد  ادراک  و 
هایی  محیط  منظور  بدین  می  باشد،  مکان  به  تعلق  حس 
جز  کنندگان  استفاده  برای  کالبدی  تمایز  و  خوانایی  با 
بهتری  شناخت  و  ادراک  و  بوده  مطلوب  های  محیط 
افراد در آن صورت می  گیرد. در مورد عوامل  از سوی 
شناختی  ادراکی-  عوامل  که  نسبت  همان  به  اجتماعی 
اولیه در  به عنوان گام  تعلق  فردی در شکل  گیری حس 
این مسیر می باشد، نقش های متغیرهای اجتماعی نظیر 
اهمیت  از  نیز  اجتماعی  نشانه  های  و  نمادها  فرهنگ، 
تعلق،  حس  از  مرتبه  این  در  است.  برخوردار  باالیی 
فرهنگی  و  اجتماعی  فعالیت  های  بستر  عنوان  به  محیط 
است که افراد، عناصر کالبدی را براساس ادراک و نظام 
و  کنند  می  تعبیر  و  تفسیر  کشف،  خود  ساختارشکنی 
رمز  محیط  از  جمعی  صورت  به  انسانها  اصطالح  در 
گشایی می  کنند. در این دسته از عوامل، عناصر کالبدی 
الیه  از  منبعث  رنگ  و  بافت  اشکال،  شامل  فرمها  نظیر 
کنندگان  استفاده  با  ارتباطی  نقش  محیط  اجتماعی  های 
فرهنگی  های  داده  اساس  بر  هریک  که  می  نمایند  ایفا 
و حاوی  آمده  به دست  محیط  معماری  تاریخ  در طول 

معنای خاص خود می باشد )فروزنده، 1390(.

8. ارتباط عوامل فرهنگی تاثیرگذار بر حس مکان در 
معماری بومی ایران

عوامل  توضیح  در  چه  آن  و   7 شماره  نمودار  به  باتوجه 
می  توان  شد  بیان  مکان   به  تعلق  حس  تشکیل  دهنده 
مولفه  های فرهنگی معماری بومی را که در ایجاد حس تعلق 
دسته  بندی  در  نمود.  مشخص  هستند  تاثیرگذار  مکان  به 

جدول 3. مولفه هاي زیست پذیري بومي و حس مکان؛ ماخذ: 
یافته هاي تحقیق.
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به مکان عوامل محیطی-  تعلق  تاثیرگذار بر حس  عوامل 
همان  که  باشند  می  هایی  مشخصه  برگیرنده  در  کالبدی 
مولفه های فرهنگی معماری بومی هستند؛ به عنوان مثال 
وجود ابنیه تاریخی، نوع مصالح به کار رفته، کوچه ها و 
گذرهای قدیمی، وجود جداره های پیوسته، داشتن مقیاس 
انسانی و رعایت مسائل اقلیمی در طراحی مواردی هستند 
که باعث ایجاد تمایز محیطی و تاثیر گذاری بر حس تعلق 
به یک مکان می گردند؛ کلیه مولفه های فرهنگی معماری 
بومی را به دلیل تاثیر گذاری در ریخت و کالبد محیط می 
بر  عالوه  به  کرد.  قلمداد  دو حوزه  این  اشتراک  در  توان 
مبنای موارد ذکر شده فوق در مورد عوامل فردی مشخصه 
»سیر از ظاهر به باطن« در معماری بومی  را نیز بایستی در 
دسته بندی عوامل شناختی ادراکی قرار داد. این مشخصه 
با معانی  آثار دارد  از معانی نهفته در پس ظاهر  که نشان 
ادراک شده ناخودآگاه از نمادها و کیفیات محیطی و موثر 
بر حس تعلق یک محیط مرتبط هستند. جمع بندی موارد 
نظری  مدل  عنوان  به   8 شماره  نمودار  صورت  به  فوق 

مطلوب در این تحقیق ارائه می شود.
کالبدی مؤثر  استیل )1981(، مهم ترین عوامل  از نظر 
اندازه ی مکان،  از:  ارتقاء حس مکان عبارتند  ایجاد و  در 
درجه ی محصوریت، تضاد، مقیاس فضا و مقیاس انسانی، 
بصری.  تنوع  و  صدا  بو،  رنگ،  بافت،  فاصله،  تناسبات، 
عنصر  سه  تعامل  برآیند  را  مکان  )2002( حس  سالوسن 
موقعیت، منظر و درهم تنیدگی فردی به وجود می آید که 

در این راستا شخصیت کالبدی، مالکیت، اصالت، تمهیدات 
و  طبیعت  محیطی،  شرایط  با  سازش  آسایشی،  و  رفاهی 
وجود فضای جمعی و فردی در مکان مؤثر واقع می شوند. 
بیرون،  محیط  با  ارتباط  و  قرارگیری  موقعیت  چنانچه 
به عقیده ی  بستر  زمینه و  خدمات و تسهیالت موجود و 
گشته اند  تلقی  پر اهمیت  کالبدی  عناصر  میان  در  بونتو 
)بونتو و دیگران، 2002، صص 12-1(. محرک های حسی 
...( عنصری است که  و  )بینایی، شنوایی، المسه، حرکت 
در کنار عوامل فعالیتی و محتوایی مورد توجه رِلف واقع 

گشته اند )رِلف، 1976(.

9. نتیجه  گیری و جمع  بندی
بر اساس تمرکز بر مفهوم فرهنگ و گسترش آن می  توان به 
این نتیجه رسید که مفاهیم فرهنگی در مظاهر ویژه خود در 
معماری حضور خواهند یافت و به  عبارتی ارتباط بین دو 
مقوله فرهنگ و معماری به  واسطه عوامل اندیشه، مکتب، 
تعالی زمانی، عرصه اجتماعی و زبان محرز می  گردد. بنابراین 
معماری بومی گذشته ایران با توجه به تعریفش ریشه  هایی 
در فرهنگ بومی ایران در آن زمان مشخص خواهد داشت. 
های  مولفه  گرفته  صورت  تحقیقات  بررسی  از  پس  لذا 
فرهنگی که منتج به ساخت و سازهای معماری بومی ایران 
اند و هر یک دارای مفاهیم و معانی مربوطه خود  گشته 
می باشند استخراج می گردند، این مولفه ها دارای عینیات  
و مصادیقی در معماری بومی ایران می باشند و به بیانی 

نمودار 8. مدل نظری مولفه های فرهنگی معماری بومی ایران تاثیرگذار بر حس تعلق به مکان؛ ماخذ: نگارندگان، 1396
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دیگر راهکار و جلوه ظاهری عوامل مذکور در هر یک از 
بناهای بومی ایران به نوبه خود تشخیص داده می شوند که 
به نتایج آن در جدول شماره 1 اشاره گردیده است؛ مولفه 
با خود،دیگران،  ارتباط چهارگانه  از  عبارتند  مذکور  های 
طبیعت و خداوند، محرمیت، امنیت، درونگرایی مرکزیت، 
از  تداوم.  و  شفافیت  مراتب،  سلسله  هندسه،  انعکاس، 
طرفی مولفه سیر از ظاهر به باطن نیز در معماری گذشته 
پژوهش های  نظری  مبانی  در  ارائه شده  ادله  به  بنا  ایران 
پیشین مولفه ای اصلی قلمداد می گردد. از طرفی عوامل 
مداخله گر در مفهوم مهم و قابل تمرکز حس تعلق به مکان 
در فضاهای معماری از دیدگاه های اندیشمندان مختلف 
شامل سه عامل مهم محیطی- کالبدی، فردی و اجتماعی 
خواهند بود که پس از بسط تعاریف هر یک به این نتیجه 
رسیده می شود که ارتباط و تناظری در مولفه های یازده 
گانه فوق الذکر با این عوامل دسته بندی شده وجود دارد 
و این بدان معناست که مولفه های فرهنگی معماری بومی 
کشور ایران در افزایش حس تعلق به مکان ها دارای نقش 
با به کارگیری آن ها می توان در  لذا  اند و  بسزایی بوده 
امروزی موثر واقع گردید.  این حس در فضاهای  ارتقای 
چیستی این ارتباط توسط پژوهشگر در مدل نظری ارائه 

شده در تحقیق مشخص گردیده است.  
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