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هاي معماريفرهنگ در پژوهش

**امين عبدمجيري/ *باقر حسيني/ *فرهنگ مظفر 

06/12/1390:تاريخ دريافت مقاله

07/03/1391:تاريخ پذيرش مقاله

چكيده

اي از ايـن  اين نكته سـبب شـده اسـت تـا شـاخه     . اندطي چند دهه گذشته مباحث فرهنگي در پژوهشهاي معماري حضور بيشتري داشته

ن است كه با توجه به گستردگي مباحث فرهنگي و تنـوع  اما نكته مهم آ. تحقيقات محور فعاليتهاي خود را به اين موضوع اختصاص دهند

حوزه هاي نفوذ آن در معماري، محققين مختلف با توجه به نوع ديدگاه خود در خصوص فرهنگ و معماري و همچنين نـوع نيـازي كـه    

ر سبب شده تا برخي پژوهشگراني همين ام. انداند، به شيوه هاي متفاوتي سعي در ايجاد ارتباط ميان اين دو مقوله مهم نمودهاحساس كرده

بنـابراين بررسـي   . كه قصد ورود به اين حيطه از تحقيقات را دارند در استفاده از پژوهشـهاي پيشـين خـود بـا سـردرگمي مواجـه شـوند       

ـ  . رسدچگونگي توجه به ارتباط ميان فرهنگ و معماري در پژوهشهاي مربوطه ضروري به نظر مي وع تعدد مفاهيم مطرح در فرهنـگ و تن

شـناخت آن روشـها   ونوع ورود اين مفاهيم در معماري سبب شده تا محققين روشهاي متعددي را در نوع بررسيهاي خود انتخاب نمايند 

اين مقاله بيش از همه به دنبال آن است كه با شناخت كليتي از راهكارها و نوع نگاه . تواند در پژوهشهاي آينده مورد استفاده قرار گيردمي

جهت اين امر با انتخاب چند نمونه . ل در بررسيهاي مورد نظر دست يابدوهاي فرهنگي و معماري، به سياستهاي متدان به مقولهپژوهشگرا

شـود و سـپس   ها در معماري و نوع نگاهشان به فرهنگ اشـاره مـي  اند، به حيطه مورد اشاره آناز تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام پذيرفته

توان نتيجه گرفت كه در هر از اين بررسي اينگونه مي. گيردميقرارتجزيه و تحليل مورد در انجام پژوهش مورد نظر روش انتخابي ايشان 

تحقيق، محقق با در نظر گرفتن بعد خاصي از معماري و محدود نمودن فرهنگ به تعريفي خاص، سعي در رسيدن به نتيجه مطلوب خـود  

بـه عبـارتي ديگـر در    . باشـد ارائه شده از فرهنگ و معماري نشان دهنده هدف و نوع نتيجـه مـي  بندينموده است و به عبارتي نوع مقوله

در مقاله حاضر با استفاده . باشدتحقيقات مربوط به فرهنگ و معماري، اولين گام مهم تعيين حيطه مورد بحث در هر يك از دو موضوع مي

هاي فرهنـگ و معمـاري، بـا    د استفاده در پردازش اطالعات مرتبط با حوزهتوان به چارچوب كلي در تعريف تكنيك موراز اين روش مي

.توجه به نوع نگاه به فرهنگ و حيطه مورد نظر در معماري، دست يافت

.فرهنگ، معماري، روش پژوهش، فرهنگ و معماري:واژگان كليدي

.شكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايراناستاديار دان*

 abdemojiri@iust.ac.ir.دانشجوي دكتراي معماري دانشگاه علم و صنعت ايران**
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مقدمه
چنانچه معماري را ساخت و سـازي براسـاس قالبهـاي    

شـويم كـه   ، متوجه مي)69؛1382راپاپورت(ذهني بناميم

ثر أشكل و نظام سازماندهي شهر و معماري هر منطقه متـ 

Bulut،243؛Erpi 1991.(از محـيط فرهنگـي آن اسـت   

and Atabeyoglu20072432؛،Ozdemir and 

Gencosmanoglu20071445؛،Said 2001در )41؛

شناخت مسكن از توان بيان كرد كه اساساًهمين راستا مي

ثيرات فرهنگـي امكـان   أهاي مختلف تطريق شناخت اليه

اي اينگونه معتقدنـد  عده) 19؛Baydar 2004(پذير است

ننـد لبـاس و سـاير وسـايل انسـاني      كه معمـاري نيـز هما  

اي است براي تطابق با محيط بدون تغييـر سـاختار   وسيله

و آنچـه ايـن تطـابق را    ) 446؛Dezuari 2010(بدن انسان

.فرهنگ و يا به عبارتي نظام ذهني اوست،سازدممكن مي

بدين لحاظ است كه )1387كماليandخانقاهعسكري(

راپـاپورت (اسـي فرهنـگ   نهاد و پديده اس،توانبنا را مي

) 4؛1382راپــاپورت(و نشــانه يــك بــاور  ) 57؛1382

هاي خود را بـر  تا حدي كه حاضر است خواسته. دانست

االمينـي روح. (مشكالت اجرايي و اقتصادي برتري دهـد 

). 67؛1382، راپاپورت54؛1377

توجه به مباحث فرهنگي در معمـاري از حـدود چهـار    

ايـن  ) 19؛Baydar 2004(.دهه گذشته شروع شده است

در حالي بود كـه در معمـاري مـدرن توجـه بيشـتري بـه       

دســت آوردن مــدلي از رفتارهــاي حــاالت جهــاني و بــه

توجـه بـه   ) 175؛Robbins 1984(خالص مد نظـر بـود  

رياضـيات در  وعلوم ديگر مانند علـوم انسـاني، فيزيـك   

ــت     ــت اس ــورد اهمي ــي م ــاي طراح ــياري از تئوريه بس

)Bayazit, Esin, and Ozsoy 1981امـا از آنجـا   ) 215؛

دست كه پس از دوران مدرن نظر عمومي بر آن شد كه به

صورت جهاني ممكن نيسـت  آوردن الگويي از طراحي به

بايست بـه حـاالت فـردي و گروهـي توجـه نمـود      و مي

)Robbins 1984علومي مانند روانشناسي، جامعه )175؛ ،

ميان تئوري پـردازان  شناسي و انسان شناسي اجتماعي در 

 Lawrence(دست آوردنـد رفتارگرا محبوبيت بيشتري به

توجه به رفتار در مقياس كلـي و جهـاني در   ) 76؛1983

بسـتر  تـر دوران مدرن نيز داراي اهميـت بـوده، امـا مهـم    

تر به ئيوجود آمده است كه سبب توجه جزپلوراليستي به

) 175؛Robbins 1984(اي و خـرد شـد  الگوهاي منطقـه 

مفهوم رفتار در اين محاورات بيشـتر بـه همـراه سـبك و     

ــي   ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــدگي م ــردروش زن  Erpi(گي

و ديدگاه فرهنگي و قومي از اهميـت بـااليي   ) 244؛1991

از همين منظر است كه نظريـه پردازانـي   . برخوردار است

ثير متقابل رفتار و محيط ساخته شـده  أمانند راپايورت بر ت

ــار ــاتاش ــد زي ــاپورت244؛Erpi 1991(ادي دارن ،راپ

).85؛1382

اين مقاله بر آن است تا با بررسي چند مطالعه نمونه كه 

هـاي فرهنگـي و معمـاري صـورت     در زمينه رابطه مقوله

هاي مختلف اين گونه مطالعات و نوع اند، به شيوهپذيرفته

. نگاه ايشان به حيطه تحقيقات فرهنگ و معماري بپـردازد 

ين امر ابتدا بـه شـرح مختصـري از معنـا و مفهـوم      براي ا

شود و در ادامه با ارائه مثالهاي متعـددي  فرهنگ اشاره مي

هاي دكترا وجود دارد، بسـتر  كه در مقاالت، كتب و رساله

.شودبندي ايشان مهيا ميگيري و طبقهمناسب نتيجه

االت تحقيقسؤ

محققــين معمــاري چگونــه بــه تحقيقــات فرهنگــي .1

كنند؟ازند و چه اهدافي را دنبال ميپردمي

در اين تحقيقات كدام حيطه معماري مورد پـژوهش  .2

قرار گرفته است؟

از چه روشهاي در اين تحقيقات استفاده شده است؟.3

فرهنگ و ابعاد آن

فرهنگ از جمله كلماتي است كه در متـون مختلـف از   

اي برخوردار است و همين گسـتردگي بـر   كاربرد گسترده
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البته ايـن وسـعت اسـتفاده    . افزايدم و پيچيدگي آن ميابها

نشانه ابعاد بسيارپنهان فرهنگ است كه آن را قادر به نفوذ 

ميت فرهنگ به ميزاني اسـت  اه. سازددر امور مختلف مي

دانند و بـه  آن را سبب تمايز انسان از حيوان ميكه بعضي

ي انسان حيـوان ”آورند كه عبارتي سخن از اين به ميان مي

اي و عـده ) 16؛1377االمينـي روح(. “است بـا فرهنـگ  

تـري (. داننداي براي جامعه ميديگر آن را به مثابه حافظه

ـ ) 26؛1388يانديس ثير فرهنـگ صـرفاً بـه جامعـه بـر     أت

اي بـراي اختالفـات   توان عامل اوليهگردد و آن را مينمي

) 243؛1387و كماليخانقاهعسكري(. فردي نيز دانست

سـازد تـا   ن برداشتهاي متنوع؛ اين امر را ضروري مـي همي

جايگاه آن در مطالعات معمـاري  شناخت بيش از پيش به 

.و بررسي ابعاد و تعاريف آن بپردازيم

“هنـگ ”و “فـر ”در واژگان فارسي فرهنگ از دو جـزء  

تشكيل شده كه نخستين بخش آن به معني جلو، باال، سـر  

و “تنگـا ”اوسـتايي  و پيش آمده و بخش دوم آن از ريشه

به معني كشيدن، سنگيني و وزن و در مجموع نيز به معني 

) 11؛1377االمينـي روح(. باال كشيدن و بركشيدن اسـت 

ايــن كلمــه در ادبيــات فارســي معــاني مختلفــي داشــته و 

، “ورزشـها ”، “فنـون ”، “علم”، “حرفه”، “دانش”مترادف با 

، “باد”، “عقــل”، “كاربســتنهبــ”، “آمــوختن”، “هنــر”

، “آمـوزش ”هـم  در حال حاضرو “سنجيدگي”، “بزرگي”

آشـنا بـا   ”، “خوش مشرب”، “اهل مطالعه”، “مبادي آداب”

مسـائل  ”، “بينش و اصول و فـروع ديـن  ”، “آداب و رسوم

روح(. ه شـده اسـت  دشـمر “معارف اسـالمي ”و “فكري

)11؛1377االميني

ــه     ــادل كلم ــي مع ــات انگليس ــگ را در ادبي واژه فرهن

”culture“دانند كه سابقه آن نسبت به معـادل فارسـي   مي

ايـن واژه از نظـر لغـوي بـا معـاني      . باشـد خود كمتر مـي 

و همچنين با مفهوم “پرورش حيوانات”،  “كشت و زرع”

؛1377االمينـي روح(. ارتباط داشته است“عبادات ديني”

آنچه از اين گونه ارتباطات لغوي ) 13؛1387، اسميت15

بـه پـرورش و تربيـت    cultureره لغت شود اشادرك مي

امـا ايـن لغـت در ميـان     . انساني با هـدفي خـاص اسـت   

صورت امروزي خود به كار انديشمندان غرب كه آن را به

برند به طرق مختلـف شـرح داده شـده  كـه بـه نظـر       مي

.دست آوردتوان بين اين تعاريف بهرسد مشتركاتي ميمي

رهنـگ اشـاره دارنـد    بسياري از تعاريفي كه به مفهوم ف

بيش از هر چيز در روشن ساختن آن به نمودها و عناصـر  

آورند و اين دور از ذهـن هـم نيسـت كـه     فرهنگ پناه مي

مفهومي به گستردگي فرهنگ در تعريف آنچنـان سـخت   

باشد كه جهت درك صحيح آن بـه نمودهـا و ضـرورتش    

طور كلـي در تعريـف فرهنـگ دو گونـه     به. متوسل شويم

صـورت  ها را بهتوان آنگرفته است كه ميتالش صورت

تعاريف سنتي . كلي به تعاريف سنتي و مدرن تقسيم نمود

بيشتر به توصيف خصوصـيات فرهنـگ از قبيـل پويـايي،     

سازمان يافتگي، فرهنگ آموختگي، جامع، عـام و وابسـته   

پردازند و تعاريف مدرن بيشـتر  بودن فرهنگ به نمادها مي

. ه و مـرام زنـدگي اشـاره دارنـد    به زندگي روزمره و شيو

برخي از پژوهشـگران تعـاريف   ) 26؛1386زمستانبهار(

فرهنگ را نيز از بعد ديگري مورد تجزيه و تحليـل قـرار   

ــاريف    داده ــته تع ــش دس ــاريف را در ش ــن تع ــد و اي ان

ــاريخي”، “توصــيفي” ــناختي ”، “هنجــاري”، “ت ، ”روان ش

؛1387ميتاسـ (. اندمعرفي كرده“ژنتيكي”و “ساختاري”

).به نقل از كرو برو كلوكهون15

با توجه به تمامي تعاريفي كـه در ايـن خصـوص بيـان     

توان سه بعد كلي فرهنـگ را ذكـر   اند، در مجموع ميشده

رسد كه در تعاريف فرهنگ بـه يـك و يـا    نظر ميبه. كرد

: شودتركيبي از سه امر زير توجه مي

ذهنيات-

رفتار-

عينياتمصنوعات و يا به عبارتي -
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البته در برخي ديدگاهها رفتار را مي بايسـت بيشـتر در   

زمره سبك و روش زندگي به حساب آورد كه متفاوت از 

و به همين دليل ) 100؛1387كنيمهدوي(فرهنگ است 

فرهنگ ذهني و فرهنگ عينـي بيشـتر مـورد توجـه قـرار      

در هر صورت با توجه به اهميـت رفتـار در   . گرفته است

اري و توجـه برخـي از انديشـمندان ايـن     پژوهشهاي معم

، اين بخـش نيـز مـي بايسـت در     )1382لنگ(رشته بدان 

مطالعات فرهنگي معماري بررسي شود كه در ادامـه ايـن   

.مقاله بيشتر بدان خواهيم پرداخت

پژوهشهاي نمونه در حوزه فرهنگ و معماري

از نمونه پژوهشگراني كه در رابطه فرهنگ و معماري و 

وردن چارچوبي نظري براي فعاليتهاي اين حوزه دست آبه

ــت   ــته اس ــتمري داش ــت مس ــاپورت«فعالي ــوس راپ 1»آم

از وي 1992اي كـه در سـال   وي در مصـاحبه .باشـد مي

منتشر شد، روند فعاليت علمي خود را مستمر و بـر يـك   

وي بـه  )93؛ Rapoport 1992. (دانـد روال مشخص مـي 

بـه  . مـوده اسـت  دو شيوه در مقاالت و كتب خود عمـل ن 

آن دسـته از  رسد كه پايه فعاليتهاي او بـر بررسـي   نظر مي

چرا كـه  . اندمصاديق معماري است كه در گذشته رخ داده

در گذشته ميزان توجه انسان به نظم محيطي خود بيش از 

او در تحقيقـات خـود بـه    )1382راپـاپورت (حال بـوده  

اده دنبال نظري جامع است و به همين سبب سعي در استف

اي از مصاديق چه به لحاظ مكاني و چـه  از طيف گسترده

به لحـاظ زمـاني دارد و ايـن را عامـل تضـمين صـداقت       

در دو مقاله او كه )1382راپاپورت.(داندنظريات خود مي

خاستگاه فرهنگي «اند به نامهاي به فارسي نيز ترجمه شده

وي به اين گونه عمـل نمـوده   » ابداع معماري«و» معماري

آنچه بيشتر از همه در اينگونه مقاالت وي به چشم . است

خورد، اثبات رابطـه مـؤثر و برتـر معمـاري بـا حـوزه       مي

در ايـن تحقيقـات او از   )1382راپاپورت(.فرهنگ است

گونـه  . كنـد علوم ديگر مانند باستان شناسـي اسـتفاده مـي   

هاي راپاپورت به مباحث كلـي و نظـري   ديگري از نوشته

مصـداقي سـعي در   به دور از مباحث صرفاًاشاره دارد كه 

ترسيم چارچوبي نظري براي ترسيم ارتباط ميان فرهنـگ  

هـا  در اين مباحث او بيش از همه به يافته. و معماري دارد

و نظريات علوم انساني مانند انسان شناسي فرهنگـي روي  

و 2»تئوري، فرهنگ و خانه سازي«مقاالتي مانند. آوردمي

و همچنـين كتـاب   3»نده فرهنگ و محيطبرخي تعاليم آي«

. انـد از ايـن جـنس  4»معماري و طراحيفرهنگ،«اخير او 

كند تا با استفاده از مفاهيمي ها سعي ميوي در اين نوشته

باشـد، فرهنـگ را   كه در انسان شناسي فرهنگي مطرح مي

هـاي  هـاي ملمـوس در رونـد طراحـي    به زيـر مجموعـه  

مفاهيم و مفاهيم مرتبط با معماري تقسيم نمايد و بين اين 

، Rapoport2000(.اي برقـرار نمايـد  معمـاري رابطـه  

Rapoport2008 ،Rapoport2003(   وي رابطـه بـين

راپـاپورت (دانـد مـي “ نظـم ”و “ ذهـن “اين مفـاهيم را در 

هاي هر يك و با توجه و سپس با استفاده از مقوله)1382

م نحـوه ارتبـاط   به اين دو كليد واژه، به مدلي براي ترسـي 

ــردازد   ــي پ ــگ م ــاري و فرهن ، Rapoport2008(معم

Rapoport2000،Rapoport2003( بنابراين ماحصل و

دارد نتيجه او همانگونه كه خودش نيز به كرات بيـان مـي  

دست آوردن تئـوري محـوري بـراي فهـم رابطـه ميـان       به

از جملـه افـراد ديگـري كـه در     .فرهنگ ومعماري اسـت 

و معمـاري فعاليـت طـوالني مـدتي داشـته      زمينه فرهنگ 

هاي اشاره نمود كه فعاليت5»پاول اليور«توان به است، مي

وي نيـز هماننـد   . مشتركي نيز با راپـاپورت داشـته اسـت   

راپاپورت اصل و محور پژوهشهاي خود را معماري بومي 

و سنتي قرار داده و حتي در اين راسـتا فرهنـگ لغتـي از    

 Oliver(وري نمـوده اسـت  معماري بـومي نيـز جمـع آ   

درفعاليتي ديگر، وي به گردآوري مقاالت مهم در )1997

هاي فرهنگي و معماري بومي در يك كتـاب  عرصه مقوله

كه البته وي چنين كتابي را قبالً)Oliver 2006(پرداخته 
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در اين كتـب وي  )Oliver 1969. (استنيز تجربه نموده

هاي فرهنگي در قولهبيش از همه به دنبال ترسيم اهميت م

افـرادي  .معماري با استفاده از تحقيقـات مصـداقي اسـت   

همانند راپاپورت و اليـور بيشـترين تـالش خـود جهـت      

انـد تـا   اي در نظريه پردازي صرف نمودهشكل دادن زمينه

هاي سـاير علـوم بسـتر مناسـب فعاليتهـاي      به وسيله يافته

فـراد، عـده   جـز ايـن ا  هاما ب. پژوهشي ديگر را مهيا نمايند

انـد تـا زمينـه اينگونـه     ديگري بيشتر در اين تـالش بـوده  

پژوهشها را با استفاده از نظريه پـردازان معمـاري فـراهم    

يـك اسـتراتژي   : معماري و فرهنگ”آنچه در مقاله . آورند

ارائــه شــده بيشــتر بــه دنبــال اثبــات اهميــت “ تحقيقــاتي

هر چند ايـن  )Robbins 1984(.مطالعات فرهنگي است

هايي كه پيش از اين نيز بيان موضوع با بسياري از فعاليت

شده هماهنگ است اما در اين تحقيـق بـر خـالف روش    

قبل، استفاده از مصـاديق موضـوعيتي نداشـته و بيشـتر از     

همه به روند تحوالت مطـرح در مبـاني نظـري معمـاري     

نيـز از  “ وجوه فرهنگـي معمـاري  ”مقاله . اشاره شده است

در اين مقالـه نويسـنده   )Baydar2004(.اين مقوله است

با پرداختن به نظرياتي كه توسط نظريه پـردازان معمـاري   

در ادوار مختلف بيان شده سعي در ترسيم وجوه فرهنگي 

اين فعاليت نيز بيش از همه بـه صـورت   . از معماري دارد

اي صورت گرفته و مصاديق مختلف چندان مورد كتابخانه

گونـه تحقيقـات   آنچه ما حصل ايـن .اندتوجه قرار نگرفته

است بيش از همه به ضرورت و اهميت ارتباط ميان ايـن  

دو مفهوم و روشن نمودن برخي از وجـوه آن ماننـد نـوع    

بـرخالف آنچـه در حيطـه مطالعـات     .داللتهـا اشـاره دارد  

محـدود مـي باشـند،    گيرد كه غالباًاي صورت ميكتابخانه

ديق حـوزه معمـاري   مطالعات بسياري بـا اسـتفاده ازمصـا   

به دو شـيوه  در اين گونه تحقيقات معموالً. اندتنظيم شده

اي بيش از همه سعي دارند تـا بـا بيـان    شود عدهعمل مي

اينگونه . مصداقي خاص وجوه فرهنگي آن را تبيين نمايند

بيشتر پيرامون مصـداقي خـاص، شـكل    تحقيقات معموالً

يشـتر شـاهد   گيرند و هدف بيان فرهنگي اثر است كه بمي

ازجملـه ايـن تحقيقـات   . اي علت و معلومي اسـت رابطه

Said. (اشـاره نمـود  6»اسماعيل سـعيد «توان به مقاله مي

ملمـوس  يدر اين گونه تحقيقات فرهنگ به اجزا)2001

يابـد و سـپس در مصـداق    و قابل مشاهده خود تقليل مي

در حـالتي ديگـر نيـز از    . آيـد مورد نظر به نمايش در مـي 

در ايـن حالـت   . شـود ي تطبيق مصاديق استفاده مـي بررس

چند مصداق از معماري در شرايط قابـل مقايسـه بيـان و    

سپس هر يك با توجه بـه تفاوتهـا وشـباهتهاي فرهنگـي     

آنچه مسلم اسـت ايـن گونـه    . گيرندميمورد تحليل قرار

تحقيقات محدود به دوره زماني و مكـاني مصـاديق خـود    

ز بـيش از همـه بـه روشـن شـدن      ها نيهستند و نتيجه آن

از جملـه  . انجامدارتباط ميان حوزه فرهنگ و معماري مي

صـورت مشـابه   تحقيقات ديگري است كه بـه ،نكات مهم

در اين تحقيقات نيز معمـاري در ارتبـاط   . گيرندانجام مي

. گيـرد صورت تشريحي مورد تحليل قرار مـي با فرهنگ به

نيست و بيشـتر بـه   محدود به معمارياما نتيجه آن صرفاً

در اين تحقيقات كه بـيش  . نمايدتوجيه فرهنگ كمك مي

شناســي و يــا باســتان از همــه در زمينــه مطالعــات انســان

شـود تـا بـا مـد نظـر      شود، سعي مـي شناسي مشاهده مي

اي را عنوان نمودي فرهنگي، رابطهقراردادن معماري نيز به

جـود  هاي مختلف از فرهنـگ مـورد نظـر و   كه ميان يافته

ايـن  . كشف و سـپس آن فرهنـگ را تبيـين نماينـد    ،دارد

تحقيقات فرهنگ را در همه سطوح خود و بـا اسـتفاده از   

كننـد و  ارزيـابي مـي  ،آنچه قابل مشاهده و بررسي اسـت 

حتي . كندبه وجوه معماري نيز كمك مينتايج آن معموالً

هايي كه پيش از اين نيز بيان شد بـا  بررسيدر بسياري از

راپـاپورت (انـد  د خاصي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    كيأت

و بر رابطه ميان ايـن دو حيطـه يعنـي معمـاري و     )1382

از . )Rapoport2006(.كننـد مـي كيـد أباستان شناسـي ت 
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تـوان بـه مقالـه   جمله اين گونه تحقيقات كه ذكر شد مـي 

در اقســام )Hohmann2005(.اشــاره نمــود“ هــوهمن“

زمينه فرهنگ و معماري صورت تحقيقاتي مصداق كه در 

تـوان اشـاره نمـود كـه     گيرند به اقسام جديدي نيز ميمي

نتيجه ارتباط بيشتر ميان علوم ديگر ماننـد انسـان شناسـي    

گيـري  در اين تحقيقات با بهره. فرهنگي و معماري هستند

ها و نظرياتي كه در مورد فرهنـگ وجـود دارد بـا    از يافته

ـ  الگو قرار دادن آن الگـو  “،“تحـوالت فرهنگـي  “دهـا مانن

مصــاديق “ فرهنــگ ارتباطــات“و “ هــاي فرهنگــيگيــري

در ايـن پژوهشـها   . گيرنـد مـي معماري مورد بررسي قرار

هدف تنها بررسي چنـد اثرمعمـاري بـا توجـه بـه وجـوه       

فرهنگي آن نيست، بلكه پديده خاصي از فرهنگ در بستر 

ل صـورت معمـو  بـه . گيردمعماري مورد كنكاش قرار مي

تري از مصاديق مواجـه  اينگونه تحقيقات با طيف گسترده

توان بـه نتيجـه   ها ميهستند كه در بررسي تطبيقي ميان آن

بـه نقـش   7»مينر«در رساله دكتراي . مورد نظردست يافت

معماري در تحوالت و نوسازي فرهنگي رم پرداخته شده 

نيز در مقاله 8»هسي حسن اوگلو«)Minor2002. (است

هـاي  ا توجه به تحوالت فرهنگـي كـه بـه صـورت    خود ب

دهند، سعي دارد به ميزان تأثير هـر يـك   ميمختلف روي

از اين انواع تحوالت در شكلهاي مختلف مسـكن سـازي   

Hacihasanoglu and Hacihasanoglu. (اشـاره نمايـد  

ــر«)2006 ــه9»اذدمي ــز در مقال ــي  ني ــه بررس ــابه ب اي مش

. معماري پرداخته استهاي فرهنگي بر طراحي دگرديسي

)Ozdemir and Gencosmanoglu2007(»10»دزواري

نيز در مقاله خود به چگونگي تحول در شكل سـكونتگاه  

اي كه از شكل چادرنشـيني بـه فرهنگـي امـروزي     جامعه

در 11»ارپـي «)Dezuari2010(.رسيده است مي پـردازد 

مقاله خود بـه حالـت خاصـي از فرهنـگ يعنـي فرهنـگ       

طات در شكل معماري و به خصوص نمـا و ورودي  ارتبا

12»لـرد «)Erpi1991. (كندميواحدهاي مسكوني اشاره 

نيز در رساله دكتراي خود نقش چنـد كتابخانـه خـاص را    

دهـد  مـي بر فرهنگ سـاير كتابخانـه مـورد بررسـي قـرار     

)LORD2009( .شـود كـه   ميدر مجموع چنين برداشت

مطالعـات پيشـين كـه    مطالعات مصداقي جديد بر خالف 

. انـد بيشتر به دنبال تبيين ارتباط معماري و فرهنـگ بـوده  

تر از فرهنگ و حضور آن در ئينگاهي جزيسعي در القا

اخير ساير هايمعماري را دارند كه جهت اين امر از يافته

تاكنون مطالعـات مـورد   .ده استعلوم استفاده بيشتري ش

بـه مصـاديق   بررسي به دو حالت خاص يعنـي پـرداختن   

. انـد معماري و يا نظريات معماري توجه بيشـتري نمـوده  

انـد و يـا   يعني يا در حـالتي كلـي بـه معمـاري نگريسـته     

امـا مطالعـات و   . انـد فرهنگ را در مصاديق جستجو كرده

اند كه سعي در تبيين وجوه پژوهشهايي نيز صورت گرفته

هاي ديگر ماننـد آمـوزش و   فرهنگي از معماري در شاخه

در رساله دكتـراي خـود   13»كريستنسن«. انداحي داشتهطر

ــه الگوگير ــه  يب ــاي جامع ــاون«ه ــن  14»ف ــه هل از جامع

كار رفتـه در  هيكها بيپردازد كه اين امر را بيشتر در موزامي

CHRISTENSEN(.كنـد معماري اين جوامع دنبال مي

نيز در رساله دكتراي خود سـعي دارد بـا   15»بهتيا«)2006

مـوزش در معمـاري، راهكـاري مناسـب جهـت      تكيه بر آ

هاي اجتماعي و فرهنگـي  مقولهتوجه بيشتر دانشجويان به

گونه تحقيقات اين)BHATIA2006. (را به دست آورد

هر چند از گستردگي كمتري نسبت به سـاير اقسـام بيـان    

تواننـد نقـش بسـيار مـؤثري بـر     مـي اماشده برخوردارند

. ند فرهنگي آن داشته باشـند هاي معماري و ادامه رومقوله

بايست روندآنچه مسلم است جهت درك اثر معماري مي

)Robbins1984. (را به دست آوردطراحي آن

هابندي تحليلطبقه

نگاهي كلي به مطالعات و پژوهشـهاي مطـرح شـده در    

آورد وجـود مـي  حوزه فرهنگ و معماري اين امكان را بـه 

وجـود دارد را در يـك   تا نوع نگاهي كه در اين تحقيقات
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در دسته نخست مهم . حالت كلي به سه دسته تقسيم نمود

باشـد و بـه   رسيدن به يك چـارچوب نظـري جديـد مـي    

عبارتي مباني نظري معماري حيطـه مـورد نظـر در ميـان     

اين گـروه نيـز بـا توجـه بـه      . ابعاد مختلف معماري است

روش مورد اسـتفاده در جمـع آوري اطالعـات و حيطـه     

اي سعي در اسـتفاده  عده. شودبه دو گروه تقسيم ميهاآن

از ساير نظريات مطرح در حيطه مباني نظـري معمـاري و   

. ها دارند كه با يك بررسي تطبيقي همراه اسـت تحليل آن

شارح ساير نظريات و پيـرو و  اين گونه تحقيقات معموالً

اي نيـز بـا   امـا عـده  . باشـند ادامه دهنده راه گذشتگان مـي 

تر گرفتن دامنه اطالعات به علوم ديگر نيز توجـه  گسترده

هـا در  هـا و تطبيـق آن  هـاي آن نمايند و با بررسي يافتهمي

ميان نظريات معماري به چارچوب نظري جديدي دسـت  

جديد و راهگشاي نظريـات  اين نظريات معموالً. يابندمي

و اين راز اين. جديدتر در حيطه تحقيقات معماري هستند

ـ توان بهرا ميتحقيقات گروه  ليفي در أعنوان پژوهشهاي ت

دسـته  .حوزه مطالعات نظري فرهنگ و معمـاري دانسـت  

دوم پژوهشهايي هستند كه بيشتر در حيطه مصاديق و آثار 

در اين گونه مطالعـات نيـز در   . گيرندمعماري صورت مي

گروهـي بـا   . گيـرد مـي حالت كلي دو هدف مد نظر قرار

شـان در  مشخصات فرهنگي يـك جامعـه سـعي   توجه به

و گروهي ديگـر  استتشريح و تفسير معماري آن جامعه 

اي بيش از همه به دنبال تشريح و تفسـير فرهنـگ جامعـه   

قـدر  . هـاي معمـاري هسـتند   ناشناخته با استفاده از يافتـه 

مسلم گروه دوم بيشتر در مطالعات غير معمـاري از قبيـل   

شـود، امـا گـروه    سي ديده مـي باستان شناسي و انسان شنا

اول رابطه بسيار قوي با حوزه مطالعات معماري دارند كه  

مطالعات نظـري فرهنـگ و   براي مناسب يتوانند بسترمي

آنجا كه هدف تشريح فرهنـگ باشـد اثـر    . معماري باشند

توانـد  يابد كه تا حد امكان ميمعماري اصالت خاصي مي

باشد و در اين راه نشان دهنده ابعاد مختلف فرهنگ خود 

ساير مصاديق فرهنگ عيني كه معماري نيز خود جزيي از 

اما چنانچـه هـدف   . رسانندآن است به مطالعات كمك مي

در حالتي . شودميتفسير معماري باشد به دو روش عمل

تمام مظاهر فرهنگ و در ابعاد مختلف آن مـورد اسـتفاده   

. وجيه نماينـد گيرند تا يك يا چند اثر معماري را تقرار مي

فرهنگ در اين نوع پژوهشها به حاالت و اجزاي ملموس 

يابد و مقايسه و تطبيق راهكار مناسبي براي خود تقليل مي

اينگونـه  . درك بهتر نمودهـاي فرهنگـي معمـاري هسـتند    

با هدف توجيـه ارتبـاط ميـان فرهنـگ و     بيشترتحقيقات 

در. معماري و يا شناخت ميزان اهميت اين ارتبـاط اسـت  

حالت ديگري از مطالعات مصداقي معمـاري، فرهنـگ بـا    

توجه به مطالعات صورت گرفته در عرصه تخصصي خود 

يابـد و  به حالت و يا پديده فرهنگـي خاصـي تقليـل مـي    

هـاي فرهنگـي در آثـار    پديـده اي ازهدف بررسي گوشـه 

قدر مسـلم ايـن گونـه تحقيقـات ارتبـاط      . معماري است

. ط بــه فرهنــگ دارنــدبيشــتري بــا مباحــث نظــري مربــو

صورت معمول مصـاديقي كـه در ايـن حالـت بررسـي      به

شوند بيش از يك اثر معماري است و بازه زماني مورد مي

محدود بـه دوره زمـاني اثـر    ،مطالعه برعكس حالت پيش

.دهـد تري را به خود اختصاص مينيست و طيف گسترده

دو توان در بيشتر مطالعات حوزه فرهنگ و معماري را مي

بـه  . اي كه تاكنون مورد بررسي قرار گرفتند جاي داددسته

عبارت ديگر اينگونه مطالعـات يـا بـه بررسـي مصـداقي      

پردازند و يا در حوزه كليات و مبـاني نظـري   معماري مي

اما گـروه ديگـري از مطالعـات نيـز     . شوندآن خالصه مي

وجود دارند كه حوزه فعاليت خود را در عرصه معمـاري  

ه فعاليتهاي مرتبط با خلق آثار معماري معطوف به مجموع

ايـن مطالعـات هـر چنـد كـم و محـدودتر از       . نماينـد مي

. حاالت پيشين هستند، اما از اهميت بـااليي برخوردارنـد  

چرا كه تنها به تشريح و يا بسط يـك نظريـه كلـي اكتفـا     

دنبـال راهكارهـايي عملـي بـراي پـر رنـگ       كنند و بهنمي
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ثاري كه در آينده خلق خواهند شد و نمودن ارتباط ميان آ

به عبارت ديگر آنچه براي ايـن  . هاي فرهنگي دارندمقوله

دسته مورد اهميت است آثار موجود و يا بي قيدي نسبت 

بيشتر به بيان و تشـريح ارتبـاط   به زمان نيست كه معموالً

بسـتر  ايجـاد كنند، بلكه قصد دارند تا بـا  خاصي بسنده مي

تـر را در  هاي معماري، ارتباطي مستحكممناسب براي فعاليت

آنچه در اين دسته مورد مطالعه قـرار  . آينده به وجود آورند

. گيرد بيشتر در حوزه معمار است و نه مصاديق معماريمي

دسـت آوردن ديـدگاهي در خصـوص    اين گروه به دنبال به

بايسته هاي معمـار هسـتند و فرهنـگ در شـرايط كلـي آن      

ه مسلم است در اين حالت فرهنگ از آنچ. شودپذيرفته مي

اصالت خاصي برخوردار مي شود كه براي معمـاري توجـه   

بايد توجه داشت دسته بنـدي  .به آن الزم و ضروري است

خالصـه شـده بـا    ) 1(شماره تصويرصورت گرفته كه در 

بررســي دامنــه محــدودي از مطالعــات حــوزه فرهنــگ و 

نحـوه  دست آمده و هـدف آن روشـن نمـودن    بهمعماري

قدر . ورود به اينگونه پژوهشها براي تحقيقات آينده است

-مسلم در صورت بررسي بيشتر مي توان بر ابعاد و شاخه
بـه  . هاي آن افزود و به نتيجه گيري كاملتري دست يافت

رسد ضرورت اين نكته مـي  هر حال آنچه مهم به نظر مي

باشد كه هر محقق بداند كه در چه جايگاهي قـرار دارد و  

.ي بايست به چه نكاتي تقيد داشته باشدم

نتيجه
در اين مقاله سعي شد با بررسي تحقيقات انجـام شـده   

در حوزه فرهنگ و معماري چـارچوب مشخصـي بـراي    

مطالعـه  . دسـت آيـد  نوع و روش كلي ايـن پژوهشـها بـه   

صورت گرفته با خود ايـن نتيجـه را بـه همـراه آورد كـه     

با توجه بـه حيطـه مـورد    توان تحقيقات مورد بحث رامي

تحقيقاتي : شان در معماري به سه دسته تقسيم نمودمطالعه

كه بيشر به مباني نظـري معمـاري مـي پردازنـد و هـدف      

ايشان بسط آن است، دسـته ديگـر تحقيقـاتي كـه بـه آثـار       

پردازند و در نهايت تحقيقاتي كه بيش از همـه  معماري مي

. ها توجه دارندبه آنبر فعاليتهاي معماران و مباحث مربوط 

ها در درون خود نيـز بـا توجـه بـه حيطـه جمـع       اين دسته

آوري اطالعات، نوع نگاه و روش مطالعه فرهنگ و اهداف 

.شـوند هايي تقسيم مـي ليفي به زيرمجموعهأتشريحي و يا ت

در پژوهشهاي نظري آنچه بيش از همه مـورد توجـه قـرار    

توانـد ابعـاد  مـي گيرد چارچوبهاي نظري كالن است كهمي

مختلف ديگري از نحـوه ارتبـاط مقولـه هـاي فرهنگـي و      

اينگونـه تحقيقـات خـود بسـتري     . معماري را روشن سازد

امـا بـه عكـس در پژوهشـهاي     . هستند براي ساير پژوهشها

گيرند، هدف مصداقي كه آثار معماري مورد مطالعه قرار مي

دست آوردن بستر جديـدي از مباحـث نظـري  نيسـت،     به

وهشگران است، بررسـي عينـي   ژآنچه مورد خواست پبلكه

ارتباط ميان مقوله هاي يـاد شـده در مقياسـي بسـيار خـرد      

تواند در آينده مورد استفاده محققـين دسـته   باشد كه ميمي

در اين پژوهشها فرهنگ جزء و معماري بـه  . اول قرار گيرد

دسته سـوم ايـن مطالعـات ايـن     . يابدعناصر خود تقليل مي

آورد تا بـه راهكارهـايي عينـي دسـت     وجود ميرا بهامكان 

اي خاص را كه پيش از ايـن در سـاير   يابيم تا بتوانيم رابطه

ــاري    ــار معم ــين شــده اســت در طراحــي آث ــات تبي مطالع

عبارت ديگر اين دسته برعكس گـروه دوم بـه   به. بگنجانيم

نگرد و هدف آن تبيين يـك رابطـه نيسـت، بلكـه     آينده مي

آنچـه در ايـن مطالعـه مـورد     .كنـد تجو ميتحقق آن را جس

تدقيق قرار گرفت، نحوه هدف گذاري و ديـدگاه محققـان   

توانـد  مـي كههاي مورد مطالعه خويش محدود بود مقولهبه

در شناخت بهتر جايگاه تحقيقات تعريـف شـده و طريقـه    

گونـه كـه   البتـه همـان  . هـا كمـك نمايـد   هدف گـذاري آن 

مورد هاييق به مقولهمشخص است ابعاد مختلف يك تحق

شود و ساير مباحث فرصت ديگـري را  بحث محدود نمي

.ها پرداختتوان در آينده به آنطلبد كه ميمي
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تطبيق نظريات معماري ضمن محور قراردادن يكي 

هااز آن

(Baydar 
2004)

(Robbins 
1984)
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تعريف مباني تحقيق در علوم ديگر مانند انسان 

شناسي و سپس تشريح آنها بر پايه يافته هاي 

)يا مصداقينظري و(معماري 

(Rapoport 
2000)

(Rapoport 
2008)
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حالت خاصي از فرهنگ و يا تحوالت مرتبط با آن 

مي گيرددر آثار معماري مورد توجه قرار

استفاده از مباني علمي علوم انساني در حيطه 

فرهنگ و تشريح آن در حوزه آثار معماري

لزوم استفاده -

بيش از يك مصداق

اهميت بستر زماني 

كه معموال بيش از 

دوره فعاليت يك اثر 

معماري است

(Minor 
2002)

(Erpi 1991)
(Dezuari 
2010)

(Ozdemir 
and 

Gencosman
oglu 2007)
(Hacihasan
oglu and 
Hacihasano
glu 2006)
(LORD 
2009)
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مصداق و يا مصاديق خاصي از معماري انتخاب و 

آنها بر پايه فرهنگ ساكنانسعي در تفسير آن

اري از معماري كه اثر و يا مجموعه آث. مي شود

اوتها فها بر اساس شباهتها و يا تامكان مقايسه آن

در تفسير ياشد انتخاب و سپس سعوجود داشته ب

.شودميآنها بر اساس نوع فرهنگ ساكنانآن

امكان استفاده از -

يك مصداق و يا 

بيشتر

دوره زماني محدود 

به دوره فعاليت 

مصداق و يا 

مصاديق معماري 

ستمورد مطالعه ا

(Said 2001)
را-.-,رت )
١٣٨٢)
را-.-,رت )
١٣٨٢)
(Oliver 
2006)
(Oliver 
1969)

ي
ار

عم
ر م

آثا
ز 

ه ا
اد

ستف
ا ا

گ ب
هن

فر
ح 

ري
تش

ي
اس

شن
تان

اس
، ب

ي
اس

شن
سان

 ان
ند

مان
ي 

ار
عم

ز م
ر ا

غي
م 

لو
ع

و 
د 

ير
 گ

ي
ر م

را
ي ق

رس
 بر

رد
مو

د 
خو

ح 
طو

 س
مه

 ه
در

گ 
هن

فر

ت
اس

ع 
جام

ر 
نظ

ك 
ه ي

ي ب
ياب

ست
 د

ان
تو

م 
مه

ساير موارد سعي در سير از معماري به بر عكس

نوع فرهنگ است و داشته هاي علمي در مورد آن 

آن اثر و يا آثار را ندارد هفرهنگ توان توجي

ترين يافته ها و مصاديقي از معماري كه مهم

باقيماندگان يك فرهنگ خاص هستند در كنار ساير 

هاي آن فرهنگ تفسير و طرحي جامع از آن يافته

رسيم مي شودفرهنگ ت

اثر معماري -

ر در تمعموال بيش

مقايسه با ساير 

معماري ينمودها

مورد تحليل قرار 

گيردمي

اثر معماري در بستر 

زماني كه اسناد آن 

فرهنگ در دست 

است مورد تحليل 

قرار مي گيرد

(Hohmann 
2005)
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NSEN 2006)

 BHATIA)معماري
2006)

.اريمطبقه بندي پژوهشهاي مورد مطالعه در حوزه تحقيقات فرهنگ و مع. 1ت
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